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ค ำน ำ 

 ในยุคปัจจุบันสื่อที่เข้าถึงผู้รับสารได้ง่ายและรวดเร็ว คือสื่อในรูปแบบของ Info Graphic 
เพราะท าให้คนอ่านเข้าใจง่ายด้วยภาพ เพราะมีวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเรา
สามารถหยิบยกเรื่องราวที่มีปริมาณข้อมูลมากๆ มาน าเสนอในมุมมอง   ที่แปลกตาเพื่อให้ผู้รับ
สารเข้าใจง่าย โดยหลักสูตร Illustrator for Info Graphic สอนตั้งแต่กระบวนการเครื่องมือ
เบื้องต้นที่ใช้ในการออกแบบ การเลือก front ให้เข้ากับชิ้นงาน จนถึงกระบวนการเลือกน าภาพ
การ์ตูนมาช่วยในเรื่องการออกแบบ การสร้างชิ้นงานให้มีความน่าสนใจ 
 ปัจจุบันการท างานต้องมีการน าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรใน
ส่วนของผู้น าเสนอด้วยรูปแบบของ Info Graphic จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการ
บรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต) ได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้มอบหมาย ให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1–12 ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรให้กับบุคลากรหน่วยงาน 
พม. ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์อ า เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มอบหมายให้อาจารย์ อนุพล สิงขรเขตต์ เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
ทักษะในการก้าวสู่ ผู้น าเสนอสื่อในรูปแบบของ Info Graphic ที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และ
ทักษะในการน าเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้นี้จึงเป็นหลักสูตรส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและ
สามารถสร้างเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงได้ 
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 อินโฟกราฟิก (info graphic) หมายถึง การน าข้อมูล หรือความรู้ สรุปเป็นสารสนเทศใน

ลักษณะข้อความภาพ โดยอธิบายให้เกิดความเข้าใจบนภาพอินโฟกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง

หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งใช้สัญลักษณ์ (symbol) เส้น กล่อง ลูกศร ในการอธิบายข้อมูลที่

ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายใช้เวลารวดเร็วและ ชัดเจนในภาพเดียว โดยไม่จ า เป็นต้องขยายความ

เพิ่มเติมและต้องเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น (นัจ ภัค มีอุสาห์, 2556) 

 ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลการสื่อสารด้วยภาพ มีบทบาทอย่าง

มากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ  Info Graphic ที่ก าลังได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลจ านวนมหาศาลท าให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อ

ออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลา

อันรวดเร็ว และเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอัน

จ ากัด ดังนั้นหากสามารถน าความรู้ต่างๆมาสื่อสารในรูปแบบ Info Graphic ได้ช่วยให้บุคคล

ทั่วไปท าให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจ ากัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็น

ภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว สามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในเวลาที่รวดเร็วและ

ชัดเจนสามารถสื่อสารข้อมูล ทั้งหมดให้เข้าใจได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความ

ให้เข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2556) ตัวแทนของข้อมูล (information) ข้อมูล (data) หรือความรู้ 

(knowledge) โดยอธิบายให้เกิดความ เข้าใจบนภาพอินโฟกราฟิก ซึ่งหลักในการออกแบบ

สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของเส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ต่างๆ การออกแบบอินโฟกราฟิก

ที่ดีจะต้องสามารถบอกเรื่องราวและแสดงข้อเท็จจริง (Huang และคณะ) การแปลงข้อความ 

(text) ให้เป็นข้อความภาพ (visual image) โดยการก าหนดขอบเขตและควบคุมกระบวนการ 

 

บทที่ 1 บทน ำ 
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ในการออกแบบและส่งเสริมการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เพื่อให้ผู้รับ

สารเข้าใจได้รวดเร็ว โดยการใช้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและมีเหตุผล (Wang Kai)   

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความ

เข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง Infographic 

อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถ

เพิ่มทักษะส าหรับบุคลากร หน่วยงาน พม. ที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์

ด้านน าเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน าไปใช้ออกแบบสื่อส าหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป 
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ส่วนประกอบหลักของอินโฟกราฟิก คือเนื้อหาที่เป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือความรู้ที่ถูก
น ามาแสดงผลในลักษณะของงานกราฟิก โดยถูกน ามาจัดเรียงในลักษณะของเส้นกล่องลูกศร
สัญลักษณ์หรือพิกโตแกรมเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนอกจากข้อมูลหลักที่แสดงผลออกมาทาง
กราฟิกแล้วข้อมูลเสริมเช่นค าอธิบายเพิ่มเติมสัดส่วนสเกลในแผนที่รวมถึงป้ายก ากับยังคงเป็น
อินโฟกราฟิกที่เสริมเข้ามาในชิ้นงาน (วิกิพีเดีย, 2558) 

การออกแบบอินโฟกราฟิกเป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
จ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเองมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือหัวข้อที่น่าสนใจภาพและเสียงซึ่ งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้
เพียงพอแล้วน ามาสรุปวิเคราะห์เรียบเรียงแสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดีช่วย
ลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติมกราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพลายเส้นสัญลักษณ์กราฟแผนภูมิ
ไดอะแกรมตารางแผนที่ฯลฯจัดท าให้มีความสวยงามน่าสนใจเข้าใจง่ายสามารถจดจ าได้นานท า
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลัก การออกแบบอินโฟกราฟิกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (จงรัก 
เทศนา, 2556) 

1) ด้ำนข้อมูล 
ข้อมูลที่จะน าเสนอต้องมีความหมายมีความน่าสนใจเรื่องราวเปิดเผยเป็นจริงมีความ

ถูกต้อง 
2) ด้ำนกำรออกแบบ 
การออกแบบต้องมีรูปแบบแบบแผนโครงสร้างหน้าที่การท างานและความสวยงามโดย

ออกแบบให้เข้าใจง่ายใช้งานง่ายและใช้ได้จริง 

 โดยส่วนใหญ่อินโฟกราฟิกมักใช้แสดงค่าของข้อมูลผ่านทางแผนภูมิ (chart) ทาง
วิทยาศาสตร์ได้แก่แผนภูมิแท่ง(barchart) แผนภูมิเส้น(linechart) แผนภูมิวงกลม(piechart) 
เป็นต้นเนื่องจากสามารถน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณหรือทางวิทยาศาสตร์และส ารวจความหมาย
ของข้อมูลได้ดีกว่าการจัดการรูปแบบอื่นอีกทั้งยังแสดงผลของข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ซึ่งการนาเสนอข้อมูลรูปแบบอินโฟกราฟิกสามารถท าได้หลากหลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิค
วิธีการน าเสนอ (นัจ ภัค มีอุสาห์, 2556) 

 

บทท่ี 2 องค์ประกอบของอินโฟกรำฟิก 
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2.1 กำรแสดงผลของภำพอินโฟกรำฟิก (visualeffectsofinfographics) 
 1) ภำพอินโฟกรำฟิก 2 มิติ เป็นประเภทที่พบมากที่สุดในการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก 
เนื่องจากเป็นการออกแบบที่ง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดโดยการที่ใช้สีและเส้น 
 2) ภำพอินโฟกรำฟิก 3 มิติ เป็นการน าเสนอภาพ 3 มิติในพื้นที่ภาพ 2 มิติ ได้รับการ
แพร่หลายในการออกแบบและประสบความส าเร็จอย่างมากจากการเปรียบต่างทางแสงและเงา 
2.2 ภำษำในกำรออกแบบภำพอินโฟกรำฟิก(design language of infographics) 

1) เส้นสมมุติ (vector) การแสดงผลที่เรียบง่าย มีส่วนช่วยให้ได้รับความนิยมในการ
ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก 

2) กรำฟิกเสมือนจริง (realistic graphic) คือการแสดงผลทางภาพระหว่างภาพเสมือน
และภาพจริง ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจและความคิดของผู้ออกแบบ 

3) ภำพวำด (hand drawing) การแสดงภาพที่เกิดจากความรู้สึกโดยการวาดภาพด้วยมือ
ของผู้ออกแบบ ภาพวาดที่เกิดข้ึนนั้นล้วนเป็นความรู้สึกที่ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคล และ
ยังท าให้ผู้รับสารได้รับความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาอย่างสมจริง 

4) กำร์ตูน (cartoon) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องแสดงความคิด ภาพการ์ตูนถูก
น ามาใช้ในการออกแบบภาพอินโฟกราฟิกกันอย่างกว้างขวางและเป็นการน าเสนอที่สมจริงท า
ให้ผู้รับสารมีความสุขในการอ่านข้อมูลและแสดงความคิด 

5) กำรถ่ำยภำพ (photography) การแสดงภาพด้วยภาพถ่ายที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็น
มิตรและความคุ้นเคย สามารถเชื่อมต่อถึงผู้รับสารที่ต้องการการกระตุ้นและเกิดกิจกรรมทางจิต
ที่มีประสิทธิภาพในการรับสารอย่างรวดเร็ว 
2.3 ประโยชน์ของอินโฟกรำฟิก 

ประโยชน์และพลังของอินโฟกราฟิกนั้นมีอยู่มากมายเพราะด้วยแผนภาพสวยๆ  นี้สามารถ
ท าให้คนทั่วๆ ไปสามารถเข้าถึงเข้าใจข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้นด้วย
ข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดีท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิง
สร้างสรรค์ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมาน าเสนอในมุมมองที่
แปลกตาทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันโดยรูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟิกตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานสามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้ดังนี้ (OKNATION, 2556) 
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1) ข่ำวเด่นประเด็นร้อนและสถำนกำรณ์วิกฤต 
 เป็นอินโฟกราฟิกที่ได้รับการแชร์มากๆ มักจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ  
เช่น ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

2) สอนฮำวทู (Howto) 
 บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การออมเงิน ที่ใครๆ ก็มัก
มองข้าม 

3) ให้ควำมรู้ 
 ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติส าคัญทางประชากรต่างๆ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบื่อ ให้มีสีสัน สนุก และน่าติดตาม 

4) บอกเล่ำต ำนำนหรือวิวัฒนำกำร 
 เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านต าราหนาๆ แต่ด้วยอินโฟกราฟิก จะช่วยท าให้
ต านานเหล่านั้นบรรจุอยู่ในพื้นที่ๆ จ ากัดได้อย่างน่าทึ่ง 

5) อธิบำยผลส ำรวจและงำนวิจัย 
 อินโฟกราฟิกเหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไปด้วยตัวเลขและข้อมูล
มหาศาลออกมาเป็นแผนภาพสวยๆ และทรงพลัง มีหลายบริษัทเริ่มใช้เครื่องมือนี้ เพื่อท าให้
งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคนหมู่มาก 

6) กระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 เช่น ภัยของการสูบบุหรี่ที่มีต่อคนสูบและคนที่ไมไ่ด้สูบแต่ต้องได้รับผลกระทบจากการสบู
บุหรี่ด้วย ข้อเท็จจริงเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังให้คนอ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
สังคมให้ดีขึ้น หากได้รับการแชร์มากๆ ในโลกออนไลน์ก็อาจสร้างกระแสจนถึงขั้นน าพาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด 

7) โปรโมทสินค้ำและบริกำร The Power of Visual Storytelling 
ปรากฏการณ์ที่เห็นเด่นชัดในทุกวันน้ีคืออินโฟกราฟิกแทรกซึมและซอกซอนไปได้ในทุกๆ 

สื่อทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารและสื่อดิจิตอลอย่างเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดีย รู้หรือไม่ว่าค า
ว่า Info grapphics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง 14.5 ล้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 
พ.ย.2555) เพิ่มขึ้นถึง 800% ภายในระยะเวลาเพียง  2 ปีเท่านั้น 
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พลังของอินโฟกราฟิกมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์โดยตรงตัวอย่างที่มักมีการหยิบยกไป
อ้างอิงอยู่เสมอคือ 90% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็นรูปภาพเพราะรูปภาพ
และไอคอนกราฟิกต่างๆ เร้าความสนใจได้ดีกว่าคนจดจ าเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง  20% 
และ 40% ของผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพมากว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
ธรรมดา และการโพสต์อินโฟกราฟิก ในโซเชียลมีเดีย อย่าง Twitter จะมีการ Re Twitter 
มากกว่าการโพสต์ในรูปแบบเทรดดิชั่นแนลถึง ขณะที่45% ของผู้ใช้งานเว็บไซต์จะคลิกลิงค์นั้น
หากเป็นข้อมูลอินโฟกราฟิกขณะที่ 30% จะส่งต่อหรือแชรต่์อแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไร้สาระหรือไม่มี
ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องน าเสนอข้อมูลจ านวนมาก เช่น ข้อมูลผลประกอบการ ผลส ารวจต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลที่เข้าใจได้ยากหรือข้อมูลปริมาณมหาศาล ปัจจุบันนิยมออกแบบภาพอินโฟกราฟิก
ในการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยการรวมตัวของข้อความและสัญลักษณ์ ในการอธิบายข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ น าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ซึ่งโดยทั่วไปอินโฟ-
กราฟิกจะแทรกอยู่ในเอกสาร เช่น เอกสารทางวิทยาศาสตร์หรือบทความใหม่ๆ  

อินโฟกราฟิกมีความสอดคล้องกับแขนงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างความเป็นกลางและ
ความน่าเชื่อถือได้อย่างมาก ดังน้ันผู้ออกแบบกราฟิกจ าเป็นต้องมีความเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้อง
และลึกซึ้งจึงจะสามารถผลิตภาพอินโฟกราฟิกออกมาได้ ในขณะเดียวกันผู้ออกแบบอินโฟ-
กราฟิกต้องมีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง เนื่องจากมีผลงานภาพ
อินโฟกราฟิกจ านวนไม่น้อยที่ถูกน าเสนอขึ้นมาจากการบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ของตนเอง เช่นเดียวกันกับจากการศึกษาของ Mole พบว่า อินโฟกราฟิกที่ดีสร้างเพื่อค้นหา
แนวโน้มและกรองข้อมูล ที่มีจ านวนมหาศาลให้อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ข้อมูลต้องไม่ผิดไปจาก
ข้อเท็จจริง   (นัจ ภัค มีอุสาห์, 2556) 
2.4 จุดเด่นของกำรสื่อสำรด้วยอินโฟกรำฟิก 

อินโฟกราฟิกคือภาพที่เป็นตัวแทนของการผสมผสานภาพกับข้อมูลที่ช่วยให้การส่งสารไปยัง
ผู้รับสารง่ายและสะดวกขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการน าเสนอข้อมูลที่ถูกเลือกสรรผ่าน
รูปภาพนั่นเอง 

อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จากปัจจัย 5 ประการ คือ         
(ภานนท์ คุ้มสุภา, 2557) 
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1) กำรสื่อสำรด้วยภำพเป็นสิ่งส ำคัญ การมองเห็นและกระบวนการสื่อสารด้วยภาพถูก
ใช้เป็นกระบวนการหลักในการประมวลผลของสมอง ธรรมชาติของคนเรียนรู้จากการมองภาพ
ก่อนจะเป็นการเรียนรู้จากการอ่านและการเขียน ร้อยละ 65 เรียนรู้ด้วยการมองซึ่งส่งผลให้การ
ใช้อินโฟกราฟิกประสบความส าเร็จในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด 

2) ควำมน่ำสนใจและน่ำจดจ ำ ผู้บริโภคไม่ชอบที่จะอ่านข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
และมักจะใช้เวลาอ่านข้อความผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ากว่าอ่านผ่านกระดาษ การ
น าเสนอข้อมูลผ่านภาพในรูปแบบอินโฟกราฟิกจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับการ
สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ 

3) กำรจัดกำรเนื้อหำ คนเราสามารถจดจ าข้อมูลได้เพียง 5 ใน 9 ส่วนของข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้รับในเวลาเดียวกัน รูปแบบความจ าจะจ าเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลที่
หลากหลาย ซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับการออกแบบในอินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการน าเสนอข้อมูล ถูกน าเสนอเป็นชุดข้อมูลเดียวอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจ า 

4) กำรแบ่งปันข้อมูล (Sharing) เป็นแก่นหลักของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ผู้บริโภคไม่นิยมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอ่านข้อความเหล่านั้น
เป็นเวลานาน อินโฟกราฟิกที่ถูกน าเสนอผ่านภาพซึ่งใช้เวลาในการท าความเข้าใจน้อยจึง
สามารถแบ่งปันได้ง่าย 

5) สุนทรียภำพ อินโฟกราฟิกเป็นการน าเสนอข้อมูลผ่านองค์ประกอบเชิงศิลปะ ทั้ งการ
ใช้รูปร่าง รูปทรง สีสัน ซึ่งก่อให้เกิดการจดจ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน าเสนอภาพโฆษณา
เพื่อสร้างการจดจ าให้กับสินค้าในแบบด้ังเดิม 
 
2.5 คุณสมบัติของอินโฟกรำฟิกที่ดี 
       กำรสร้ำงอินโฟกรำฟิกให้มีประสิทธภิำพ(DesigningEffectiveInfographics) 
       อินโฟกราฟิกเป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการ
ออกแบบที่มีศิลปะอย่างแท้จริง เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่น าเสนอ 
เราสามารถพูดได้ว่าอินโฟกราฟิกไม่มีขอบเขตและขีดจ ากัดในการเล่าเรื่องผ่านภาพ การใช้
กราฟิกช่วยเพิ่มความสวยงามแก่สิ่งต่างๆ ท าให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนัยเพื่อที่จะ
เผยแพร่สู่สาธารณะ (จงรัก เทศนา, 2556) 
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1) เน้นท่ีหัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focusonasingletopic) 
สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟกราฟิก คุณจะมีผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบค าถามเดียวจะชัดเจน ถ้ารู้ทิศทางของสิ่งที่จะท าสิ่งนี้จะขจัด
ความยุ่งยากส าหรับผู้อ่านและผู้ชม หลังจากก าหนดหัวข้อแล้วก าหนดค าถามเฉพาะที่ต้องการ
ค าตอบในอินโฟกราฟิก 

2) ออกแบบให้เข้ำใจง่ำย (Keepitsimple) 
ตั้งแต่เริ่มออกข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย ไม่ท าให้

ผู้อ่านและผู้ชมยุ่งยาก ภาพที่ซับซ้อนจะท าให้การตีความผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ 
3) ข้อมูลเป็นสิ่งที่ส ำคัญ (Dataisimportant) 
การสร้างอินโฟกราฟิกต้องค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อเป็นส าคัญการออกแบบ  ต้องไม่

ท าเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็นการท าลายข้อมูลที่จ าเป็น ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นที่
ข้อมูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิก 

4) แน่ใจว่ำข้อเท็จจริงถูกต้อง (Besurefactsarecorrect) 
การท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญถ้าไม่ถูกต้องจะลดความน่าเชื่อถือของ  อินโฟกราฟิก 

ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและใช้
ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าลืมอ่านผลงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง 

5) ให้อินโฟกรำฟิกเป็นตัวเล่ำเรื่อง (Letittellastory) 
อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถ

บอกบางสิ่งบางอย่างและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน 
6) กำรออกแบบที่ดีท ำให้มีประสิทธิภำพ(Gooddesigniseffective) 
การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผู้ชม สิ่งส าคัญคือออกแบบอินโฟ

กราฟิกให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และ
ช่องว่าง เป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบ 

7) ใช้สีที่ดึงดูดควำมสนใจ (Chooseattractivecolors) 
การใช้สีเป็นสิ่งจ าเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สี

ด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อว่าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกให้ใครชม ไม่จ าเป็นต้อง
ท าให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพได้ 
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8) ใช้ค ำพูดที่กระชับ (Useshorttexts) 
การออกแบบภาพที่ใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับ

จุดหมายที่ต้องการน าเสนอ อาจใช้แผ่นป้ายหรือข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การท าเรื่องราว
ให้ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบข้อมูล และควรใช้ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจ
ง่าย 
 9)ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Checkyournumbers) 
 ถ้าน าเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข
และภาพวาดและต้องรู้ว่าตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรมีอยู่ ด้วยวิธีนี้จะท าให้อินโฟกราฟิกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 10) ท ำไฟล์อินโฟกรำฟิกให้เล็ก (Makethefilesizesmall) 
 ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็กเพือ่ให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมลูได้ง่าย และน าไปใช้ต่อ
ได้ดีตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลช
ไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมลไปให้ผู้อื่น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพ ควรใช้ไฟล์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชม 
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Infographic Design Rules 
 

 
 
หัวใจหลักในการท าอินโฟกราฟิกคือ “เปลี่ยนข้อมูลที่ยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็วที่สุด” 

การเปลี่ยนข้อมูลยากให้เข้าใจง่ายนั้น ไม่ได้ท าได้เพียงขั้นตอนการย่อยข้อมูล แต่ในขั้นตอนการ
ดีไซน์ก็ส าคัญเช่นเดียวกัน บางคนอาจคิดว่าแค่ดีไซน์ให้สวยงามก็พอแล้ว แต่ในความเป็นจริง
นอกจากความสวยงามแล้ว ต้องดีไซน์ให้คนอ่านแล้วเข้าใจ และสื่อสารกับคนอ่านได้อย่าง
รวดเร็วมากที่สุดด้วย ต่อไปนี้คือ “หลัก” หรือ “กฎ” ในการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ขาดไม่ได้ 
(Infographic Thailand, 2557) 
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 1) กฎ 3 สี : ใช้แค่ 3 สี ก็เพียงพอแล้ว 
 การใช้สีส าคัญมากในการออกแบบอินโฟกราฟิก หากใช้สีที่เยอะเกินไปในงาน 1 ชิ้น จะ
ท าให้ผู้อ่านเกิดอาการสับสนและลายตาในสิ่งที่คุณจะสื่อสารได้ ดังนั้นใช้ 3 สี ก็เพียงพอแล้ว
ส าหรับการสร้างงานที่มีสไตล์ 
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2) กฎกำร Focus : โดดเด่นในสิ่งที่จะสื่อ 
การท าอินโฟกราฟิกที่ดีนั้น ต้องท าให้สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด ตั้งแต่ครั้งแรกที่

เห็น ดังนั้นควรเลือกกราฟิกหรือรูปที่สื่อความหมายในเนื้อหามากที่สุดเพียง   1 อย่าง จัดให้
โดดเด่นมากที่สุด โดยการท าให้ใหญ่หรือไว้ตรงกลางของรูป เพื่อให้สายตาของผู้อ่านเห็นสิ่งนี้
เป็นอันดับแรก 
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 3) กฎของตัว Z :จัดอันดับด้วยตัว Z 
 ธรรมชาติของคนเราอ่านจากซ้ายไปขวา ดังนั้น หากมีกราฟิกหรือไอคอนที่มีการล าดับ
เป็นขั้นเป็นตอน ให้จัดการเรียงล าดับเป็นแบบตัว Z หากมีข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัด 
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4) กฎกำรหำยใจ:เว้นระยะไม่ให้อึดอัด 
หากอ่านอินโฟกราฟิกบางชิ้นแล้วรู้สึกอึดอัดโดยไม่มีสาเหตุ แสดงว่าอินโฟกราฟิกชิ้นนั้น

ขาดการเว้นช่องว่าง (Whitespace) ให้หายใจน่ันเอง ทุกๆส่วน ทุกๆที่แม้กระทั่งขอบ ต้องมีการ
เว้นช่องไฟระหว่างแต่ละวัตถุให้กระจายออกจากกัน เพื่อลดความอึดอัด 
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กำรเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท ำอินโฟกรำฟิก 
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการน าเสนอข้อมูลที่

ได้รับความนิยมและเริ่มพบเห็นกันได้บ่อยในบ้านเรา ส าหรับใครที่สนใจและอยากทดลองท า
อินโฟกราฟิกด้วยตัวเอง คงจะดีไม่น้อยถ้าลองเดินตามเว็บไซต์ Avalancheinfographics.com 
ที่รวบรวม 10 เคล็ดลับในการท าอินโฟกราฟิกไว้อย่างครอบคลุม (thumbsub, 2556) 

1) ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการน าเสนออินโฟกราฟิกว่าต้องการน าเสนอเพื่อ
จุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ , เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์, 
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนในการท าอินโฟกราฟิกจะช่วยท าให้สามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอได้อย่างง่ายดาย
และเหมาะสมมากขึ้น 

2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3) มีการก าหนดใจความส าคัญในการน าเสนออินโฟกราฟิกเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อ
เป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูล 

4) เนื้อหาที่น าเสนอบนอินโฟกราฟิกต้องมีความทันสมัยสดใหม่ รวมถึงยังต้องสามารถ
สื่อสารได้อย่างตรงประเด็น, สั้นและกระชับ เนื่องจากผลการส ารวจพบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลา
ในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง 3 นาทีเท่านั้น 

5) มีการส ารวจข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนอมาเป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึงมีการรวบรวมข้อมูล
จากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย  สถิติ และข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เห็นถึง
มุมมองที่หลากหลายและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

6) น าเสนอหัวเรื่อง (Header) ที่ดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม โดยผลส ารวจพบว่า
ผู้ชมกว่า 90% จะตามเข้าไปดูเนื้อหาบนอินโฟกราฟิกเพิ่มเติมหากพบว่าหัวเรื่องน าเสนอนั้นมี
ความน่าสนใจ 

7) ออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งการออกแบบนอกจากช่วยเรื่อง
ความสวยงามแล้วยังช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่น าเสนอได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 
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8) มีการบอกต่อและแชร์อินโฟกราฟิกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
โซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook, Twitter และ Pinterest รวมถึงการน าเสนออินโฟกราฟิกบน
เว็บไซต์ทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมอินโฟกราฟิก เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากผู้ชมเพิ่มมากขึ้น 

9) ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
10) มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความส าคัญของ

เนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 
เทคนิคกำรสรุปข้อมูลให้สั้นกระชับ 
6 เทคนิคท ำ short note สรุปขั้นเทพ 
ในหลายๆ ครั้งเนื้อหาของแต่ละบทเรียนที่เรียนก็มีปริมาณมากมายเหลือเกิน จนท าให้ถ้า

ต้องอ่านชีพทั้งหมดที่ใช้เรียนอาจจะอ่านไม่ทันได้ วิธีการแก้ไขทางหนึ่ง คือการท า Short note 
สรุปเน้ือหาในรูปแบบของตัวเองเมื่อเรียนจบแต่ละเรื่องทันที เพื่อที่จะได้มีสรุปของตัวเองไว้อ่าน
ในช่วงใกล้สอบ แต่การท า short note สรุปที่ดีและมีคุณภาพนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นัก 
วันนี้ Top-A tutor จึงมีเทคนิคการท า short note สรุปดีๆ มาฝากน้องๆ และทุกคนที่ต้องอ่าน
หนังสือบ่อยๆ มาฝากกันครับ (Top-A tutor, 2559) 

1) ตัวหนังสือไม่เยอะ 

การท าสรุปที่อ่านง่าย ทบทวนได้รวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาท านานนั้นไม่ควรมีตัวอักษร
เยอะ โดยให้เปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นเป็น “ตัวย่อ” หรือ “สัญลักษณ์” เพื่อให้ง่ายต่อการท า 
short note และการอ่านทบทวน เช่น ค าว่า ตัวอย่าง = ตย. หรือ Ex. สารประกอบ = สปก. , 
without = w/o , เพิ่มขึ้น =  เป็นต้น โดยที่ตัวย่อหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องไปหาตัว
ย่อมาตรฐานที่ไหน เพราะ short note เรา และท าให้เราอ่านเอง เราจึงสามารถก าหนดตัวย่อ
หรือสัญลักษณ์ขึ้นมาได้เองเลย ขอแค่ตัวเองอ่านรู้เรื่องเท่านั้นก็พอแล้ว 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 3 (สสว.3) 

19 

 2) มีเน้นจุดส ำคัญ 

 การท า short note นั้นไม่ควรท าเพียงสรุปเนื้อหา แต่ควรมีการเน้นจุดส าคัญที่ออกสอบ
บ่อย ต้องจ าให้ได้ ต้องรู้ด้วย จุดส าคัญเหล่านั้น จะรู้ได้จากการฟังครูในห้องเรียนแล้วครูพูดย้ า ๆ 
หรือพูดว่าต้องรู้ ส่วนวิธีการการเน้นจุดส าคัญใน short note นั้นอาจเขียนเป็นกล่องข้อความ
แยกออกมาจากเนื้อหาปกติก็ได้ เพื่อให้เมื่ออ่านแล้วจะได้สะดุดเนื้อหานั้นและจ าได้นั่นเอง 

 3) ไม่ต้องใส่เนื้อหำทั้งหมด 

 การท า Short note สรุปที่ดีนั้นต้องไม่ใส่เนื้อหาทั้งหมด เพราะในบางครั้ง บางวิชา 
เนื้อหาอาจมีปริมาณมากมาย จนถ้าหากว่าใส่เนื้อหาทั้งหมดลงไปใน short note ก็คงจะเหมือน
การเขียนหนังสือเล่มนึงเลยละ ดังนั้นไม่ต้องใส่เนื้อหากันหมด  ถามว่าแนวทางการเลือกเนื้อหา
ที่ส าคัญ ไม่เลือกเนื้อหาเยอะเกิน หรือลึกเกินนั้นมีแนวทางอย่างไรก็ต้องบอกว่ามีหลายวิธี เช่น 
สังเกตเองจากการดูข้อสอบเก่าว่า เขาออกลึกขนาดไหน ถามครูผู้สอนว่าต้องรู้เนื้อหาลึกขนาด
ไหน เป็นต้น 

4) อ่ำนให้จบก่อน แล้วจึงท ำสรุป 
การอ่านให้จบทั้งหมดที่จะสรุปก่อนแล้วจึงค่อยท าสรุปมีข้อดี จะเห็นภาพรวมของเนื้อหา

ทั้งหมด เหมือนมี Mind map ของเนื้อหาในสมองก่อนแล้วจึงน า Mind map นั้นมาเขียนเป็น 
short note ท าให้เนื้อหาเป็นระเบียบ อ่านง่าย ต่างจากการอ่านไป ท าสรุปไป ในบางครั้ง อาจ
ต้องลบแก้ในบางจุดเมื่ออ่านไปเรื่อย เพราะพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด  
 5) ใช้สีเข้ำช่วย 
 วิธีหนึ่งที่จะท าให้การท า Short note ไม่น่าเบื่อ และเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งก็ไม่รู้สึก
ว่าไม่น่าอ่าน คือ การใช้สีเข้าช่วย อาจเป็นไฮไลท์ หรือปากกาสีก็ได้ เปลี่ยนสีการจดบ้าง 
เช่น หัวข้อจะใช้สีแดงเขียน เนื้อหาจะใช้สีฟ้าเขียน จุดส าคัญที่ต้องการจะเน้นแยกจาก
เนือ้หาจะใช้สีเขียว เป็นต้น 
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 6) ท ำเป็น Mind map หรือ ใช้โครงของ Mind map 
 ตัวอย่างรูปแบบการท าสรุปรูปแบบหนึ่งที่นิยม และมีประสิทธิภาพคือการท าใน

รูปแบบของ Mind map เพราะจะท าให้อ่านง่าย เห็นภาพรวม ว่าเนื้อหานี้มีกี่หัวข้อใหญ่ และ
แต่ละหัวข้อใหญ่มีกี่หัวข้อย่อย และเนื้อหาแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร 
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องค์ประกอบงำนกรำฟิก (Element of Design) 

 องค์ประกอบหลัก ๆ ในงานกราฟิกจะแบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ เส้นรูปรา่งรูปทรง 
น้ าหนัก พื้นผิว ที่วา่งสี และ ตัวอักษร 

เส้น 

 
 ลักษณะของเส้น (Line) แบบตา่งๆ ตามตารางมาตรฐานแล้วจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่อง

ของจุด เส้น ระนาบ แตถ่้าจะเอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็เพียงแต่เข้าใจว่าความหมายของเส้นก็คอื การ

ที่จุดหลายๆ จุด ถูกน ามาวางต่อเนื่องจนกลายเป็นเส้นรูปทรงต่างๆ ขึน้มา รูปทรงของเส้นที่จะ

สื่อออกมาถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป 

 เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรยีบ 

 เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง 

 เส้นทแยง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง รวดเร็ว แสดงถึงเคลือ่นไหว 

 เส้นตดักัน ให้ความรูส้ึกประสาน แข็งแกร่ง หนาแน่น 

 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกออ่นช้อย อ่อนนอ้ม 

 เส้นประ ให้ความรูส้ึก โปร่ง ไม่สมบูรณ์ หรอืในบางกรณีอาจจะใช้เป็นสญัลักษณ์ใน
การแสดงถึงส่วนที่ถูกซ่อนเอาไว้ 

 เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไมม่ีทีส่ิน้สุด 

 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรูส้ึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างนิม่นวล 

 เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สกึ น่ากลัว อันตราย 
 ส่วนใหญ่แล้วเส้นจะมีอยู่ทุกๆงานออกแบบ โดยถูกน าไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ 
จนสื่อถึงอารมณ์ของผลงานออกมาได้ในแบบที่ต้องการ ดังนั้น การเลือกใช้เส้น  เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในงานของเราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก 

บทที่ 3 ภำพกรำฟิกที่นิยมน ำมำใช้ในกำรจัดท ำอินโฟกรำฟิก 
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รูปร่ำง (Shape) รูปทรง (Form) และน้ ำหนกั (Value) 

 
 
รูปร่ำง : เป็นองค์ประกอบต่อเนื่องมาจากเส้น เกิดจากการน าเส้นแบบต่างๆ มาต่อกัน

จนได้รูปร่าง 2 มิติที่มีความกว้างและความยาว (หรือความสูง) ในทางศิลปะ จะแบ่งรูปร่าง
ออกเป็น 2 แบบคือ รูปร่างที่คุ้นตา แบบที่เห็นแล้วรู้เลยว่านั่นคืออะไร เช่นดอกไม้ หรือคน 
และอีกแบบหนึ่งจะเป็นรูปร่างแบบฟรีฟอร์ม เป็นแนวที่ใช้รูปร่างสื่อความหมายที่จินตนาการ
ไว้ออกมา ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน แต่ดูแล้วเกิดจินตนาการ ถึงอารมณ์ที่ต้องการสื่อได้ 

รูปทรง : เป็นรูปร่างที่มิติเพิ่มขึ้นมากลายเป็นงาน 3 มิติคือ มีความลึกเพิ่มเข้ามาด้วย 
น้ ำหนัก : เป็นส่วนที่มาเสริมให้ดูออกว่ารูปทรงมีน้ าหนักขนาดไหนเบาหรือหนัก ทึบ

หรือโปร่งแสง น้ าหนักจะเกิดจากการเติมสีและแสงแรเงาลงไปในรูปทรง จนได้ผลลัพธ์ออกมา
ตามที่ต้องการ 

ในการท างานกราฟิกรูปร่างจะมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของงาน เช่น  ถ้าต้องการงานที่
อารมณ์ผู้หญิงจัดๆ เพียงแค่ใส่รูปของดอกไม้ลงไปก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน 
หรือในงานที่ต้องการให้มีมิติมากขึ้นก็อาจจะเป็นรูปทรงของดอกไม้ในมุมมองที่แปลกตา ก็จะ
สามารถสื่ออารมณ์ที่ต้องการออกไปได้พร้อมกับเป็นการสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย 
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พื้นผิว (Texture) 

 

  

 

 

 

ในงานออกแบบกราฟิก พื้นผิวจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ออารมณ์   ของงาน
ออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ถ้าเราเลือกพิมพง์านลงในกระดาษ Glossy ที่เงาและแวววาว งาน
นั้นจะสื่อออกไปได้ทันทีว่า “หรู มีระดับ” หรือถ้าเราใส่ลวดลายที่ดูคล้ายๆ สนิม หรือรอยเปื้อน
ลงไปในงานก็จะสื่อได้ทันทีถึง “ความเก่า” ดังนั้นในการท างาน นักออกแบบจึงควรเลือกสร้าง
พื้นผิวทั้งในองค์ประกอบต่างๆ ที่ใส่ลงไปในภาพ รวมทั้งวัสดุที่ใช้พิมพ์งานดังกล่าวลงไป ก็จะ
สามารถช่วยสื่อความหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 

 
ที่ว่ำง (Space) 

 
 อาจจะจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของนักออกแบบก็ได้ ที่ว่างไม่ได้หมายความถึง

พื้นที่ว่างเปล่าในงานเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ส าคัญหรือ Background 

ด้วย ในการออกแบบงานกราฟิกที่ว่างจะเป็นตัวช่วยให้งานดูไม่หนักจนเกินไป และถ้าควบคุม

พื้นที่ว่างนี้ให้ดีๆ ที่ว่างก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมจุดเด่น  ให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น 
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ตัวอักษร (Type) 

 
 

ตัวอักษรเป็นสิ่งส าคัญไม่เป็นรองใคร เมื่อต้องท างานกราฟิกดีไซน์ ในเรื่องงานกราฟิก
ที่ดีบางงาน นักออกแบบอาจจะใช้เพียงแค่ตัวอักษรและสีเป็นส่วนประกอบเพียงสองอย่าง 
เพื่อสร้างสรรค์งานที่สามารถสื่อความหมายออกมาได้ในดีไซน์ที่สวยงาม ดังนั้น เรื่องนี้จะต้อง
ยกไปอธิบายให้ละเอียดมากข้ึนในหัวข้อใหญ่ ๆ ต่อไปจากเรื่องสี 

รูปแบบตัวอักษรและขนำด 
หน้าที่หลักของการออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องของการสื่อสารไปยังผู้ รับสาร 

องค์ประกอบหนึ่งของการสื่อความที่ส าคัญคือตัวอักษร และตัวอักษรก็คือส่วนหนึ่งของความ
สวยงามในงานกราฟิก 

ประวัติของตัวอักษรมีมาอย่างยาวนานโดยเริ่มต้นจากภาษาภาพแล้วพัฒนามาเป็น
รูปแบบของสัญลักษณ์จนมาสู่รูปแบบในปัจจุบัน 

ชนิดของตัวอักษรภำษำอังกฤษ 
1. ตัวพิมพ์แบบตัวคัดลายมือ (Text letters of blackletter typefaces) บางครั้ง

เรียกว่าตัวอาลักษณ์ มีรูปแบบเหมือนเวลาเราคัดลายมือหรือเขียนด้วยปากกาคอแร้ง มักมี
ลักษณะความหนาบางของเส้นตัวอักษรไม่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร เหมาะกับการพิมพ์หัวข้อ
หรือข้อความที่ไม่ยาวมากนัก ให้ภาพลักษณ์ของความโบราณแบบคลาสสิก ตัวพิมพ์ที่ส าคัญ
ประเภทนี้ เช่น โรทันดา (Rotunda) 

Rotunda 
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2. ตัวพิมพ์แบบตัวเขียน (Scriptorcursivetypefaces) มีรูปแบบเหมือนเวลาเขยีนด้วย
ลายมือภาษาอังกฤษคือเป็นเส้นต่อเนื่องไปแต่ละตัวเรื่อยๆ มักมีลักษณะความหนาบางของเส้น
ตัวอักษรไม่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร เหมาะกับการพิมพ์ข้อความสั้นๆ เช่นกัน ตัวพิมพ์ส าคญั
ประเภทนี้ เช่น โคโรเนต (Coronet) 

Coronet 
3. ตัวพิมพ์แบบเซอริฟ (SerifTypefaces) บางครั้งเราเรียกว่า ตัวมีเชิงมัก       มีความ

หนาบางของเส้นตัวอักษรไม่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร ในอดีตนิยมการพิมพ์ข้อความยาวๆ 
เนื่องจากอ่านได้ง่ายกว่าตัวอักษรไม่มีฐานหรือติ่งตัวพิมพ์ ซึ่งแบ่งย่อยประเภทได้อีก ดังนี้ 
  3.1 ตัวพิมพ์แบบโอลด์ สไตล์ (Old Style) ตัวพิมพ์ส าคัญประเภทนี้ ได้แก่ การา
มอนด์ (Garamond) กาวดี โอลด์ สไตล์ (Goudy Old style) พาลาติโน (Palatino) 

Palatino 
  3.2 ตัวพิมพ์แบบทรานซิสชันแนล (Transitional) ตัวพิมพ์ส าคัญประเภทนี้ 
ได้แกไ่ทม์นิว โรมัน (Time new Roman) และบาสเคอร์วิลล์ (Baskerville) 

Time new Roman 
  3.3 ตัวพิมพ์แบบสแควร์เซอริฟ (SquareSerif หรือ StabSerif)ตัวพิมพ์ส าคัญ
ประเภทนี้ ได้แก่ คลาเรนดอน (Clarendon) ร็อกเวล (Rockwell) และ       คูเลีย (Courier) 

Rockwell 
  3.4 ตัวพิมพ์แบบโมเดิรน์(Modern)ตัวพิมพ์ส าคัญประเภทนี้ ได้แก่ โบโดนี 
(Bodoni) และเซนจูรี สกูลบุ๊ค (CenturySchoolbook) 

Century Schoolbook 
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4. ตัวพิมพ์แบบแซนส์ เซอริฟ(Sans-Serif Typefaces)จุดเด่นของตัวพิมพ์ประเภทนี้
คือ การเป็นตัวพิมพ์ที่ไม่มีฐานหรือติ่ง บางครั้งเราเรียกว่าตัวไม่มีเชิง ส่วนใหญ่มักมีลักษณะ
ความหนาบางเท่ากันทั้งตัวอักษร แต่ตัวพิมพ์ประเภทนี้ที่มีความหนาบางไม่เท่ากันทั้งตัวอักษร
เราจะเรียกมันว่าตัวกอธิกส์(Gothics)  

ตัวพิมพ์แบบแซนส์ เซอริฟนั้นเป็นตัวพิมพ์ที่อ่านยากกว่าตัวพิมพ์ที่มีฐานหรือติ่ง ในอดีต
จึงนิยมใช้เฉพาะการพาดหัวโดยหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่ต่อเนื่องยาวๆ แต่ปัจจุบันด้วย
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเราจึงเห็นตัวพิมพ์แบบนี้ในข้อความที่ต่อเนื่องได้เช่นกัน ตัวพิมพ์
ส าคัญประเภทนี้ ได้แก่เฮลเวติก้า(Helvetica) เอเรียล(Arial) ยูนิเวิร์ส (Univers) 

Univers 
5. ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่ง (DisplayTypefaces) จุดเด่นอยู่ที่ความอิสระ ในรูปทรงของ

ตัวอักษรแตกต่างจากตัวอักษรทั่วไป มักถูกน าไปใช้งานประเภทตกแต่งโดยเฉพาะไม่ควรใช้ใน
การพิมพ์ข้อความยาวๆ แต่นิยมใช้ในการพาดหัวเพื่อแสดงบุคลิกภาพเฉพาะพิเศษตา ม
วัตถุประสงค์นั้นๆ ตัวพิมพ์ประเภทนี้ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นตัวอักษรล้วนๆ อาจน าภาพอื่นๆ มา
ผสมให้กลมกลืนกัน หรือตัดทอน ต่อเติม หรือ แปรรูปอย่างใดก็ได้ให้เกิดความพิเศษในตัว 

BANCO 
 

ชนิดของตัวอักษรภำษำไทย 

1. ตัวอาลักษณ์ เทียบได้กับตัวพิมพ์แบบคัดลายมือในตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษเพราะเป็น

ตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนการคัดลายมือด้วยปากกาคอแร้งเช่นกัน นิยมใช้กับข้อความสั้นๆ ที่

ให้บุคลิกแบบโบราณ เช่น โปสเตอร์หนังย้อนยุค บอร์ดการจัดเทศกาลไทยๆ ตามประเพณี 

บรรจุภัณฑ์สินค้าที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทยโบราณ 

ตัวอาลักษณแ์บ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ตัวอาลักษณ์ที่มเีส้นตัวอักษรเท่ากัน 

1.2 ตัวอาลักษณ์ที่มเีส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 
ทีเอช ศรีศักดิ ์
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2. ตัวพิมพ์แบบเขียน เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนการเขียนด้วยลายมือ นิยมในการ

พิมพ์ข้อความสั้นๆ เช่น บัตรเชิญ 

ตัวพิมพ์แบบเขียนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 2.1 ตัวพิมพ์แบบเขียนที่มีตัวอักษรเท่ากัน 

 2.2 ตัวพิมพ์แบบเขียนที่มีตัวอักษรไม่เทา่กัน 

 

3. ตัวพิมพ์แบบมีหัวเป็นตัวพิมพ์ที่มีหัวเป็นวงกลม เป็นตัวภาษาไทยที่ อ่านง่ายที่สุดจึง

นิยมใช้พิมพ์ข้อความหรือเนื้อเรื่องในลักษณะยาวๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 3.1 ตัวพิมพ์แบบมีหัวทีม่ีเส้นตัวอักษรเท่ากัน 

 3.2 ตัวพิมพ์แบบมีหัวทีม่ีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

4. ตัวพิมพ์แบบไม่มีหัวหรือตัวปาด เป็นตัวพิมพ์ที่มีหัวเป็นจะงอยเหมือนถูกปาดออก

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 4.1 ตัวพิมพ์แบบไม่มีหวัหรือตัวปาดที่มีเส้นตัวอักษรเท่ากัน 

 4.2 ตัวพิมพ์แบบไม่มีหวัหรือตัวปาดที่มีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

5. ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่งเป็นตัวพิมพ์ที่ไดร้ับการออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่ใช้ในงาน

เฉพาะอย่าง มักใชก้ับข้อความสั้นๆ เช่น พาดหวั แต่อาจจะอ่านไดค้่อนข้างยาก สามารถแบ่งได้

เป็น 2 ประเภทคอื 

 5.1 ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่งที่มีเส้นตัวอักษรเทา่กัน 

 5.2 ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่งที่มีเส้นตัวอักษรไมเ่ท่ากัน 

 

ชยั ชยั ราชวตัร 
ชยั ราชวตัร 

ไทยสารบัญ 

ควาร์ก 

 

ซีเอส เชียงคาน 
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สกุลของตัวพิมพ ์

ตัวพิมพ์หรือฟอนต์นั้นหากได้รับการออกแบบมากกว่า 4 ลักษณะ เราจะเรียกมันว่า 
ไทป์เฟช (Typeface) โดยตัวพิมพ์ 1 แบบที่ได้รับการออกแบบให้มีหลายลักษณะนี้ท าให้เกิด
เป็นสกุล ซึ่งมีชื่อเดียวกันแต่มีค าพ่วงท้าย ซึ่งตัวพิมพ์บางสกุลก็มีตัวอักษรไม่กี่ลักษณะ ขณะที่
บางสกุลสามารถแตกออกไปได้หลายสิบลักษณะ โดยสากลแล้วเราสามารถแบ่งได้เป็น 8 
ประเภทดังนี้ 

1. ตัวเส้นหนำ เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นเส้นหนาซึ่งท าให้ดูมีน้ าหนักและความ
หนาแน่น มักนิยมใช้พาดหัว หรือพิมพ์หัวเรื่อง ไม่นิยมพิมพ์ข้อความที่ต่อเนื่องยาวๆ 
นอกจากนี้ยังมีตัวพิมพ์แบบเส้นหนามาก (Extrabold) ตัวพิมพ์แบบเส้นหนาพิเศษ 
(Ultrabold) ซึ่งมีความหนาของเส้นตัวอักษรเพิ่มจากตัวหนาธรรมดา ตามล าดับ ส่วนตัวเส้น
กึ่งหนา (SemiBold) เป็นตัวพิมพ์ที่มีเส้นหนาน้อยกว่าตัวเส้นหนา แต่มากกว่าตัวเส้นหนัก 

2. ตัวเส้นหนัก ลักษณะของตัวอักษรประเภทนี้คือมีเส้นหนาน้อยกว่า ตัวเส้นหนา 
นิยมใช้ในการพาดหัวเช่นเดียวกับตัวเส้นหนาแต่ให้ความรู้สึกว่ามีน้ าหนักเบากว่าตัวเส้นหนา 

3. ตัวปกติ (Normal Face) หรือตัวพิมพ์เนื้อเรื่อง (Book face) มีลักษณะของความ
หนาแน่นน้อยกว่าตัวเส้นหนักท าให้ง่ายต่อการอ่าน จึงเหมาะกับการเรียงพิมพ์ข้อความ
ต่อเนื่องยาวๆ นับได้ว่าเป็นตัวพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดในงานต่างๆ 

4. ตัวเส้นบำง (Light, LightFace) และตัวเส้นบางมาก (ExtralightFace) มีลักษณะ
ของตัวพิมพ์บางกว่าตัวพิมพ์ปกติ ท าให้งานออกแบบมีน้ าหนักเบาและหนาแน่นน้อย 
นอกจากนี้ยังมีตัวเส้นบางพิเศษ (UltralightFace) ซึ่งมีความบางลดลงจากตัวเส้นบาง
ตามล าดับและตัวเส้นกึ่งบาง (SemilightFace) เป็นตัวพิมพ์ที่มีเส้นบางน้อยกว่าตัวพิมพ์ปกติ
แต่หนากว่าตัวเส้นบาง 

5. ตัวเอน (Italic, Oblique) เป็นตัวพิมพ์แบบไม่ตั้งตรงแต่เอนไปทางขวา ท าให้งาน
ออกแบบดูนุ่มนวลขึ้น สามารถน ามาใช้ในการพิมพ์ข้อความยาวต่อเนื่องได้ ตัวพิมพ์แบบนี้มี
ทั้งตัวเส้นหนัก ตัวปกติ ตัวเส้นบาง ฯลฯ 
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 6. ตัวโย ้(Backslant) เป็นตัวพิมพ์แบบไม่ตั้งตรงแต่เอนไปทางซ้าย ไม่นิยมในการน ามา
พิมพ์ข้อความยาวๆ เพราะขัดกับธรรมชาติทางการอ่านของมนุษย์ เหมาะกับการพิมพ์ข้อความ
สั้นๆ ตัวโย้นี้จะมีทั้งตัวเส้นหนัก ตัวปกติ ตัวเส้นบาง ฯลฯ 

 7. ตัวแคบ (Condensed Face) มีลักษณะตัวพิมพ์เหมือนถูกบีบในแนวนอน 
เพราะฉะนั้นตัวอักษรแต่ละตัวจะกว้างน้อยกว่าปกติ โดยตัวแคบนี้สามารถน าไปใช้ได้หลาย
ลักษณะทั้งตัวเส้นหนัก ตัวปกติ ตัวเส้นบาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีตัวแคบมาก  (Extra 
Condensed Face) ที่บีบตัวอักษรให้แคบผิดปกติไปอีก 

 8. ตัวกว้ำง (Entended Face) มีลักษณะตัวพิมพ์เหมือนถูกขยายออกไปในแนวนอน 
ท าให้ตัวอักษรแต่ละตัวกว้างผิดปกติ ตัวกว้างสามารถน าไปใช้ได้หลากหลายลักษณะทั้งตัวเส้น
หนัก ตัวปกติ ตัวเส้นบาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีตัวกว้างมาก (Extra Extended Face) ที่ขยายให้
ตัวอักษรกว้างผิดปกติไปอีก 
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ขนำดตัวอักษร 

ปัจจุบันระบบการพิมพ์เชิงตัวเลขและการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปขนาดที่ใช้ในหน้าสิ่งพิมพ์ 1 พอยต์ (Point) เท่ากับ 1/72 นิ้ว หรือ 0.3527 
มิลิเมตร 

ในความเป็นจริงการใช้ตัวพิมพ์ในการออกแบบคือตัวพิมพ์ที่มีขนาดพอยต์เดียวกัน แต่
เมื่อมองแล้วขนาดอาจต่างกันที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแบบของตัวพิมพ์ แต่ละแบบนั้นมี
สัดส่วนระหว่างความสูงแตกต่างกัน 

ในการใช้ตัวอักษรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานหนังสือ สิ่งพิมพ์ (Cordia, Arial, ฯลฯ หรือ
ตัวอักษรประเภท UPC ในภาษาไทย) มีความเชื่อกันว่าขนาดที่เหมาะสม กับการอ่านจะอยู่ที่ 
14 พอยต์ หรืออาจจะลองบวกลบดูก็น่าจะสัก 2 พอยต์ คือ 12 หรือ 16 พอยต์ ก็ได้ซึ่งไม่มี
การก าหนดแน่นอนตายตัวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในแต่ละกรณี 

กำรจัดวำงตัวอักษร (Spacing) 
การจัดวางตัวอักษรจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ระยะห่างของช่องไฟ หรือระยะ

การเว้นวรรค อย่างไรก็ตามเราสามารถสรุปรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดวาง
ตัวอักษรได้เป็น 4 ข้อใหญ่ๆ ดังนี ้

1. ช่องไฟ (Letter Space, Character space)คือ ที่ว่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว 
บางครั้งเราเรียกว่า แทร็กกิ้ง (Tracking) ช่องว่างระหว่างตัวอักษร ใช้การวัดเป็นพอยต์ โดย
ปกติแล้วตัวพิมพ์ที่เป็นเนื้อความจะมีช่องว่างในช่วง -3 ถึง  +3 พอยต์ ซึ่งเป็นระยะที่ผู้อ่านจะ
ไม่รู้สึกว่ามีช่องว่างผิดปกติ 
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 2. กำรล้ ำ (Kerning) คือการจัดช่องว่างระหว่างตัวพิมพ์ให้ส่วนหนึ่งของตัวอักษรล้ าเข้า
ไปในช่องว่างของตัวอักษรอีกตัวหนึ่ง การล้ าไม่ใช่การจัดช่องไฟ เพราะในการจัดช่องไฟจะเป็น
การจัดช่องว่างระหว่างตัวพิมพ์ทุกตัวในค าๆ นั้น แต่การล้ าจะเป็นการจัดช่องว่างระหว่าง
ตัวพิมพ์เป็นคู่ๆ ไป (ไม่ใช่ค าทั้งค า) 

เหตุที่ต้องมีการล้ าก็เพราะบางครั้งตัวพิมพ์บางคู่เมื่อเรียงพิมพ์ตามปกติแล้วจะดูห่างกว่า

ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพิมพ์ขนาดใหญ่เชน่ การพาดหัว 

 
 

 3. วรรคค ำ (Word Space) คือ ทีว่่างระหว่างค าแต่ละค า สามารถจัดเรียงให้ใกล้หรือ
ห่างกันด้วยการเว้นวรรคค า (Word Space) 
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4. ช่องว่ำงระหว่ำงบรรทัด (Line Space)คือ ที่ว่างระหว่างบรรทัด แต่ละบรรทัด 
ซึ่งสามารถจัดเรียงให้ใกล้หรือห่างกันได้ด้วยการแทรกบรรทัดหรือ  ช่วงบรรทัด (Leading) ใช้
หน่วยเป็นพอยต์ หากเรียงบรรทัดโดยไม่มีการเพิ่มการเว้นช่องว่างเราเรียกว่าการเรียงชิด (Set 
Solid) ซึ่งยากต่อการอ่าน 

ในการเรียงพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นข้อความต่อเนื่องมักนิยมการเว้นช่องว่างระหว่าง
บรรทัดอีกประมาณร้อยละ 20 ของตัวอักษร เช่น ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์  จะเพิ่มช่องว่าง
ระหว่างบรรทัด 2 หรือ 3 พอยต์ 
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กำรจัดแถวตัวอักษร (Ranging) 
 ตัวอักษรที่เกิดขึ้นบนสิ่งพิมพ์อาจเป็นข้อความสั้นๆ หรือเป็นเนื้อเรื่องยาวต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้นการให้ความส าคัญกับการจัดหน้ากระดาษจึงเป็นเรื่องใหญ่ อีกทั้ง ยังเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติของสายตามนุษย์อีกด้วย 
การจัดแถวอักษรนั้นโดยสากลแบ่งออกเป็น 9 แบบดังน้ี 
 1. เรียงชิดซ้ำย (Flush Left, Quad Left)หรือเรียงเว้นขวา (Ragged Right) หรือ
บางครั้งเรยีกว่าเรยีงเสมอซ้าย เป็นการจัดตัวพมิพ์โดยเริ่มต้นเรียงตัวอกัษรตัวซ้ายสุดของ
บรรทัดแต่ละบรรทัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน แล้วปล่อยความยาวของตัวพิมพท์างด้านขวาไม่
เท่ากันในแต่ละบรรทัด   
 
การจัดตัวพิมพล์ักษณะนี้จะง่ายต่อการอา่น จึงสามารถพมิพ์ทั้งขอ้ความสั้นหรือยาวก็ได้ 
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2. เรียงชิดขวำ(Flush Right, Quad Right) บางครั้งเรียกว่าเรียงเสมอขวาเป็นการ
จัดให้พิมพ์โดยเริ่มต้นเรียงตัวพมิพ์ตัวขวาสุดของบรรทัดแต่ละบรรทัดให้อยู่ในแนวเดียวกันและ
ปล่อยความยาวของตัวพิมพ์ทางด้านซ้ายให้ไม่เท่ากันในแต่ละบรรทัด 

การจัดตัวพิมพ์ลักษณะนี้ยากต่อการอ่านเพราะขัดกับธรรมชาติการอ่านของมนุษย์จึง
เหมาะกับการพิมพ์ข้อความสั้นๆ เท่านั้น 
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3. เรียงกลำง (Flush Center, Quad Center) บางครั้งเรียกว่าจับกลาง  เป็นการจัด

ตัวพิมพ์โดยให้ก่ึงกลางของบรรทัดแต่ละบรรทัดอยู่ในแนวเดียวกัน และมีความยาวของตัวพิมพ์
ทางซ้ายและขวาด้านละเท่าๆ กัน นิยมใช้พิมพ์ข้อความสั้นๆ เช่น พาดหัว แต่ไม่เหมาะกับการ
พิมพ์ข้อความยาวๆ เพราะท าให้อ่านยาก 

 
 

 4. เรียงเต็มแนว (Justify) บางครั้งเรียกว่าเรียงเสมอหน้าหลัง เป็นการพิมพ์โดยเริ่มต้น
เรียงตัวพิมพ์ด้านซ้ายสุดของแต่ละบรรทัดให้อยู่ในแนวเดียวกันแล้ วไปสิ้นสุดโดยให้ตัวพิมพ์
ด้านขวาสุดของบรรทัดแต่ละบรรทัดอยู่ในแนวเดียวกัน 

การจัดเรียงอย่างนี้ท าให้เกิดความเป็นระเบียบจึงนิยมใช้เรียงข้อความที่ต่อเนื่อง เช่น 
หนังสือ นิตยสาร แต่มักเกิดปัญหาในการตัดค าที่ท้ายบรรทัด นอกจากนี้ยังท าให้ช่องไฟระหว่าง
ตัวอักษร และช่องว่างระหว่างค ามีความกว้างไม่สม่ าเสมอ 
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5. เรียงล้อม (Contour) บางครั้งเรียกว่า เรียงแบบขอบภาพเป็นการจัดตัวพิมพ์ที่อยู่
ติดกับภาพที่ตัดพื้นหลังของภาพทิ้ง โดยรักษาแนวให้ขนานไปกับขอบภาพ 

 
 

 6. เรียงรอบ (Run-Around) คล้ายกับการเรียงล้อมคือรักษาแนว ให้ขนานไปกับ
ขอบภาพ เพียงแต่เรียกว่าการเรียงรอบเมื่อภาพที่ถูกเรียงรอบเป็นภาพแบบเรขาคณิตง่ายๆ 
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 7. เรียงอสมมำตร (Asymmetric) เป็นการเรียงตัวพิมพ์ที่ไม่มีแนวเสมอกัน ทั้งซ้าย
และขวา มีข้อดีคือ สร้างความน่าสนใจได้ ไม่นิยมเรียงข้อความต่อเนื่องจ านวนมากเพราะยาก
ต่อการอ่าน แต่เหมาะกับข้อความสั้นๆ เช่น พาดหัว หรือถ้อยค าต่างๆ 

 
 
 8. เรียงแบบแนวไม่ตรง (Shaped) เป็นการจัดเรียงตัวพิมพ์ที่ไม่มีโครงสร้างเป็น
เส้นตรง แต่มีโครงสร้างบางอย่าง เช่น เป็นเส้นโค้ง ข้อดีคือ ท าให้เกิดความน่าสนใจ แต่ยากกับ
การอ่านข้อความยาวๆ 
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9. เรียงเปน็รูปร่ำง (Concrete) เป็นการจัดเรียงตัวพิมพ์ตามโครงสรา้งของ     สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ไม่นิยมเขยีนข้อความยาวๆ เช่นกัน แต่นิยมเขียนข้อความสั้นๆ เพราะสร้างความน่าสนใจ
ได้ด ี
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กำรสร้ำงอินโฟกรำฟิกให้ดึงดดูควำมสนใจ (Designinganamazing infographics) 
ข้อมูลสารสนเทศสามารถน ามาจัดท าให้สวยงามและมีประโยชน์หากมีการน าเสนอที่ดีที่

ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากถูกน ามาจัดกลุ่มท าให้ไม่น่าสนใจการจัดท าข้อมูลให้เป็น
ภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันอินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบาย
ข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

Hyperakt’s JoshSmith ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้ค้นพบกระบวนการ ที่ดีในการ
ออกแบบอินโฟกราฟิก 10 ขั้นตอน (จงรัก เทศนา, 2556) 

1) กำรรวบรวมข้อมูล (Gatheringdata) 
คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยังไม่เป็นระเบียบโดยอาจใช้โปรแกรมMicrosoft 

Excel เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับบันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน 

2) กำรอ่ำนข้อมูลทั้งหมด (Readingeverything) 
การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่ า

เสียเวลาจะท าให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของ
ประเด็นส าคัญผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูลและแน่ใจว่าข้อมูลที่
ส าคัญไม่ถูกละเลยที่จะมาสนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ 

3) กำรค้นหำวิธีกำรเล่ำเรื่อง (Findingthenarrative) 
การน าเสนอข้อมูลที่น่าเบื่อจะท าให้อินโฟกราฟิกน่าเบื่อเว้นแต่ว่าจะค้นพบการน าเสนอ

เรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟิก เริ่มที่จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน 
อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้ม หรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง การหาวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ 
อาจจะยุ่งยากในระยะแรก ถ้าเราคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่จะท าให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่
ใจกับเนื้อหาที่ส าคัญที่จะช่วยให้การน าเสนอข้อมูลมีคุณค่า 

 
 

บทที่ 4  หลักกำรออกแบบอินโฟกรำฟิก 
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4) กำรระบุปัญหำและควำมต้องกำร (Identifying problems) 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องอาจมีข้อมูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือ

ประเด็นที่เราต้องการน าเสนอควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปที่แท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความ
ต้องการผู้ชมต้องการข้อมูลที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดีมิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐาน
ที่ไม่ถูกต้องข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาดปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ตรง
กับหัวข้อศึกษาทบทวนหลายๆ ครั้งหาวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่าซึ่งไม่ใช่
เรื่องง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชมนักออกแบบที่ดีต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าใน
รายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน 

5) กำรจัดล ำดับโครงสร้ำงข้อมูล (Creating hierarchy) 
การจัดล าดับชั้นของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุปข้อมูลเป็นการน าผู้ชมให้มองเห็น

ภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบเป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผู้ชมตาม
โครงสร้างล าดับชั้นของข้อมูลการจัดรูปแบบข้อมูลตามล าดับ จะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูล
เป็นช่วงระยะของการเล่าเรื่องซึ่งกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

6) กำรออกแบบโครงสร้ำงข้อมูล (Buildingawireframe) 
เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วจัดแบ่งข้อมูลเป็นล าดับชั้ น

และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลผู้ออกแบบควรท าความเข้าใจกับภาพหรือกราฟิกที่เป็น
ตัวแทนของข้อมูลส าคัญที่จัดไว้เป็นล าดับชั้นแล้วน าไปให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์การออกแบบที่
ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไปจะเป็นข้อสรุป
ของการจัดท าโครงสร้างอินโฟกราฟิก 

7) กำรเลือกรูปแบบอินโฟกรำฟิก (Choosingaformat) 
เมื่อสิ้นสุดการก าหนดภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแล้ววิธีจัดกระท าข้อมูล

ที่ดีที่สุดคือการน าเสนอข้อมลูด้วยแผนผงักราฟต่างๆ เช่นกราฟแท่งกราฟเส้นกราฟวงกลมหรือ
อาจจะใช้ไดอะแกรมหรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการท างานอาจน าแผนที่มาประกอบใน
การเล่าเรื่องหรือบางทีการใช้ตัวเลขน าเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
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8) กำรก ำหนดภำพให้ตรงกับหัวข้อ (Determiningavisualapproach) 
การเลือกใช้ภาพในการท าให้อินโฟกราฟิกให้ดูดีมีสองแนวคิดคือใช้ข้อมูลดิบมาจัดท าเป็น

กราฟหรือแผนผังให้น่าสนใจใช้สีการพิมพ์และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ
และใช้ลายเส้นวาดภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจนจะ
เห็นเป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่านั้น 

เราไม่ควรติดยึดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟแผนภาพและ
แผนผังตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรือน าภาพที่เป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวาง
ซ้อนกันอาจเสริมด้วยข้อมูลสื่อตราสัญลักษณ์และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ 

9) กำรตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้(Refinementandtesting) 
เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดผู้ชมจะดูทั้งข้อมูล

และภาพที่เล่าเรื่องราวเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย
ประเมินทั้งการออกแบบและจุดเน้นจนกระทั่ งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่ายทดลองให้กลุ่ม
ตัวอย่างชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็น
ข้อมูลมาก่อนประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติจึง
น าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

10) กำรแบ่งปันควำมรู้ในอินเทอร์เน็ต(Releasingitintotheworld) 
อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ตมีแพร่หลายเป็นที่นิยมเป็นการ

ทดสอบผลงานข้อมูลที่มีลักษณะที่น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไปข้อมูลที่ถูกตรวจสอบและ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่ องราวนั้น
ถึงแม้ว่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้วการวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อ
โต้แย้งและค้นพบวิธีการน าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ผลงานที่ถูกวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการท างานการออกแบบที่ถูก
กลัน่กรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะกดผู้ชม 
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สไตล์กำรออกแบบ 
ออกแบบอินโฟกรำฟิกด้วย 9 Layout 
เชื่อหรือไม่ว่า หากคุณมีข้อมูลดีๆ อยู่ในมือ แต่คุณน าเสนอมันไม่ถูกวิธี ข้อมูลดีๆ ก็

อาจกลายเป็นไม่ดีได้ การท าอินโฟกราฟิกก็เช่นกัน ถ้าเราเลือกรูปแบบของอินโฟกราฟิกไม่
เหมาะสมกับข้อมูล ก็จะท าให้ข้อมูลถูกลดความหมาย หรือไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 

รูปแบบอินโฟกราฟิกแบบต่างๆ ที่สามารถน าไปสร้างงานให้เป็นอินโฟกราฟิกคุณภาพ
ได้ทันที (Infographic Thailand, 2557) 

1) Visualized Article 

 
 

เหมาะส าหรับการน าบทความงานเขียนมาเล่าผ่านอินโฟกราฟิก เพราะฉะนั้นอินโฟ
กราฟิกแบบนี้จึงต้องใช้การน าเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดเช่นถ้ามีตัวเลขก็ควร
น าเสนอผ่านกราฟแบบต่างๆ หรือตัวหนังสือก็สามารถสื่อสารด้วยภาพประกอบหรือไอคอน 
 
เทคนิค : สรุปบทความและเลือกประเด็นก่อนน าเสนอ 
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2) Listed 

 
 

เป็นอินโฟกราฟิกที่คนไทยเราน่าจะคุ้นเคยกันดีมักจะใช้ตัวเลขน าในเฮดไลน์ เช่น “5 
วิธ”ี ดูแลหุ่นสวย, “4 เทคนิค” พิชิตใจนายจ้างการน าเสนอแบบเป็นข้อๆ แบบนี้เหมาะกับเรื่อง
ที่ไม่ยาวนักและไม่ควรเป็นเรื่องที่เครียดมากเกินไป 
 
เทคนิค : ลองวิเคราะห์ว่าข้อไหนสามารถรวบเป็นข้อเดียวกันได้เพราะยิ่งมีหลายข้อ ยิ่งจดจ าได้
ยาก 
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3) Comparison 

 
 

เหมาะกับการใช้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งโดยการน าเสนอคู่กัน
แบบนี้ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าแตกต่างอย่างไรบ้าง 
 
เทคนิค :ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งท าให้เห็นความต่างที่ชัดเจนใช้สีคู่ตรงข้ามเป็นตัว
แบ่งฝั่ง ท าให้ดูง่ายขึ้น 
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4) Structure 

 
 

เหมาะกับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่ง 

เทคนิค : พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบเช่นภาพเหมือนสแกนเข้าไป 
           ภายในหรอืการแยกแต่ละส่วนออกห่างกันไม่ซ้อนกัน 
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5) TimeLine 

 
 

เหมาะส าหรับใช้เล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ งโดยใช้เส้นแทน
ระยะเวลาสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเช่นประวัติคนประวัติองค์กรประวิติสถานที่ 

เทคนิค : ใช้ความห่างของแต่ละจุดช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได้ 

 
 

 



 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 3 (สสว.3) 

47 

6) Flowchart 

 
 

เป็นการน าเสนอแบบเป็นล าดับขั้นเหมาะกับการเสนอเป็นควิซ ให้ผู้อ่านได้ทราบค าตอบ
ที่ต้องการโดยการอ่านไล่ลงไปตามเส้นจนถึงด้านล่างสุด 

เทคนิค :ระวังเรื่องความยุ่งเหยิงของเส้น, ใช้สีช่วยแยกเส้นลดความสับสนในการอ่าน 

 
 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-17.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-17.png
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7) RoadMap 

 
 

เป็นการอธิบายทีละขั้นตอนเหมาะกับการอธิบายขั้นตอนการท างานหรือการเดินทาง
เช่นขั้นตอนการท างานขององค์กรขั้นตอนการรับพนักงานเข้าท างานการเดินทางของเด็ก
นักเรียนสู่การเป็นนิสิต 

เทคนิค : เรื่องต้องน่าสนใจพอที่คนอยากจะรู้ทีละขั้นตอนขนาดนี้ 
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8) Useful Bait 

 
 

เป็นอินโฟกราฟิกที่ท าให้เราเห็นวิธีท าบางอย่างโดยที่เราเห็นแล้วสามารถน าไปใช้ได้ทันที 

เทคนิค :ต้องให้ความส าคัญกับการอ่านง่ายและความเข้าใจง่ายมากกว่าความสวยงาม 
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9) Number Porn 

 
 

คืออินโฟกราฟิกที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟหากคุณมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเพียงพอ
ก็สามารถน าเสนอในรูปแบบนี้ได้ 

เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับคนอ่านมากพอ, ถึงจะ
มีกราฟหลายประเภท แต่ควรเลือกสไตล์กราฟฟิคแบบเดียวกันทั้งภาพ เช่น 3D Flat 
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กำรเลือกใช้สีในกำรออกแบบ 
‘สี’ นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากในประสบการณ์การรับรู้สิ่งต่างๆ  ของมนุษย์ 

ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ใช้สีในการแยกแยะผลไม้ว่าสุกหรือดิบ สีแบบไหน บ่งบอกว่ามีพิษหรือ
ปลอดภัย เรียกได้ว่ามีผลต่อการอยู่รอดของมนุษย์ได้เลยทีเดียว การใช้สีได้อย่างถูกต้องนั้นช่วย
ท าให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นและสะกดสายตารวมไปถึงความรู้สึกโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของผู้ที่ได้เห็นช้ินงานนั้น (Dozz DIY, 2558) 

รูปแบบของสีที่เกิดจำกแสง (RGB) 

 
รูปแบบสีที่เกิดจากแสงจะใช้สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ าเงิน (Blue) เป็นแม่สี

หลัก เพื่อผลิตแสงสีในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น แสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียว จะได้แสงสี
เหลือง หรือแสงสีแดงผสมกับแสงสีน้ าเงิน ก็จะได้แสงสีม่วงแดง เป็นต้น 

แนวคิดของรูปแบบสี RGB นี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของนักฟิสิกส์ ‘ยังและเฮล์มโฮลทซ์’ 
(The Young-Helmholtz Theory-ว่าด้วยการมองเห็นสีเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของ
เซลล์ Cone ในเรติน่า) 

RGB จึงเป็นรูปแบบของสีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์แสงเป็นหลัก ดังนั้นระบบดังกล่าวจึง
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสีให้กับจอภาพแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์โปรเจกเตอร์ 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

การรวมตัวของสีในรูปแบบนี้ เราเรียกกว่าเป็นการรวมตัวแบบบวก ( Addictive 
Color) เมื่อรวมตัวกันทั้งสามแม่สีจะได้สีขาว 
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รูปแบบของสีที่เกิดจำกวัตถุ (CMYK) 

 
CMYK เป็นรูปแบบสีที่ถูกก าหนดขึ้นมาให้ใช้ส าหรับงานศิลปะหรืองานสื่อสิ่งพิมพ์ลง

บนวัตถุ ประกอบด้วย 4 แม่สีหลักได้แก่สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง 
(Yellow) และสีด า (Black) สาเหตุที่ต้องมีสีด าเนื่องจากว่าการผสมสีระหว่างสีฟ้า + สีม่วง
แดง และสีเหลืองท าให้ได้สีด าที่ไม่ด าสนิท ดังน้ันระบบพิมพ์ 4 สีจึงหมายถึง 4 แม่สีนี้นั่นเอง 

การรวมตัวของสีในรูปแบบนี้ เรียกว่าเป็นการรวมตัวแบบลบ (Subtractive 
Color) ท้ายที่สุดแล้วการรวมตัวของทุกแมส่ีจะได้สีด า ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ RGB 

 

ควำมสัมพันธ์ของระบบสี RGB และ CMYK 
จากระบบสีสองระบบที่กล่าวมานั้น ท าให้เราทราบถึงความตรงกันข้ามของแต่ละแม่สีใน

ทั้งสองระบบด้วย ได้แก่ สีแดงในระบบ RGB ตรงข้ามกับสีฟ้าในระบบ CMYK,   สีเขียวใน
ระบบ RGB ตรงข้ามกับสีม่วงแดงในระบบ CMYK และ สีน้ าเงินในระบบ  RGB ตรงข้ามกับสี
เหลืองในระบบ CMYK ทั้งหมดนี้เพราะสีขาวในระบบแสงสีตรงข้ามกับสีด าในระบบสีวัตถุธาตุ 
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แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีสิ่งที่ท าให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนหรือไม่แม่นย าอีกมากมาย เช่น 

สีที่ผลิตได้จากทั้งสองระบบมีไม่เท่ากัน, ความผิดเพี้ยนของสิ่งที่ผลิต หรือแม้แต่ตัวผู้ใช้งานมัน
เองและอื่นๆอีกมาก 

วงล้อสี (Color Wheels) 
หากผู้เรียนเคยเรียนวิชาศิลปะมาก่อน คงพอนึกออกว่ามีการพูดถึงวงล้อสี  ในลักษณะ

ของแม่สีวัตถุธาต ุ(รูปแบบ RYB : จะใช้สามแม่สีหลักคือ แดง-เหลือง-น้ าเงิน ซึ่งผสมแล้วได้สีด า
เหมือนกับ CMYK) โดยน าแม่สีหลักมาผสมกัน เมื่อได้สีใดแล้วให้แทรกระหว่างสองแม่สีนั้นจน
เป็นการไล่สีในรูปแบบวงล้อ เราเรียกว่าวงล้อสี (Color Wheel) 
 

 
ยกตัวอย่างรูปแบบสีจากวัตถุธาตุ : สีเหลืองผสมกับสีน้ าเงินได้สีเขียว, สีแดงผสมกับสี

เหลืองได้สีส้ม ผสมแบบนี้เรื่อยไป 
อย่างที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกว่าไม่ว่าจะเป็นสีจากระบบใดๆก็ตาม มีความแตกต่างของสีที่

ผลติได้อยู่เสมอ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจึงไม่ใช่วงล้อสีเพียงหนึ่งเดียว หากแต่เราได้วงล้อสีขึ้นมาถึงสาม
แบบ นั่นคือ RYB, RGB และ CMYK (RGB ใช้เปรียบเทียบความตรงกันข้ามของ CMYK แต่เมื่อ
ผลิตสีจริงๆแล้วก็ยังมีความคลาดเคลื่อนเสมอ) 
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กำยวิภำคของสี : สีร้อน, สีเย็น และสีธรรมชำติ 
ผู้เรียนสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ‘ส’ี คือ องค์ประกอบที่ส าคัญมากในการน าเสนอภาพถ่าย 

ดังนั้นการที่ผู้เรียนมีควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสีจึงไม่ผิด หากมีความประสงค์จะศึกษา
ให้ลึกซึ้งลงไป อย่างไรก็ดีการเลือกใช้สีต่างๆ ในภาพถ่ายนั้นควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
สิ่งที่ต้องการน าเสนอเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มสีตามช่วงความยาวสเปกตรัมขอแยกออกเป็น 3 ช่วงที่จะได้พูดถึง ได้แก่ กลุ่มสี
ร้อน (Warm Colors) : สีแดง, สีส้ม, สีเหลือง และสีชมพู, กลุ่มสีเย็น (Cool Color) : สีเขียว, 
สีน้ าเงิน และสีม่วง และกลุ่มสุดท้ายคอื กลุ่มสีธรรมชาติ (Neutral Color) : สีด า, สีขาว, สีเทา 
และสีน้ าตาล 

กลุ่มสีร้อน (Warm Colors) 

 
กลุ่มสีเย็น (Cool Colors) 

 
 กลุ่มสีธรรมชำติ (Neutral Colors) 
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ทฤษฎีของสีถูกน าไปใช้ในงานศิลปะอย่างแพร่หลาย ถ้าหากผู้เรียนมีความจริงจังและใส่
ใจสีต่างๆ ที่เลือกใช้ในงานย่อมท าให้บรรลุผลตรงตามความต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื้อหา
ส่วนนี้เป็นเพียงภาคทฤษฎีที่ช่วยอธิบายลักษณะของสีต่ออารมณ์อย่างกว้างๆ เท่านั้น (เนื่องจาก
พื้นฐานทางความเป็นจริงแล้วมนุษย์แต่ละคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสีที่ต่างกันออกไป) 

เทคนิคกำรเลือกใช้สี ส ำหรับกำรออกแบบ Presentation 
 การสร้างงานออกแบบ Presentation ให้ดีนั้น จะต้องใช้หลักการใช้สีเพื่อท าให้ผู้ชม
สนใจ Presentation ของเรา ตอ่ไปน้ีคือเทคนิคในการเลือกใช้สีในการออกแบบ Presentation 
ของคุณ (Infographic Thailand, 2557) 

เลือกใช้สตีำมทฤษฎีส ี

 
 
 แบบแรกคือการใช้สีที่มีเฉดที่แตกต่างกัน อย่างเช่น แม่สี (แดง เหลือง น้ าเงิน) เป็นต้น 
วิธีการนี้จะท าให้คุณรู้ว่าสีทั้ง 3 มีความสดใสเท่ากัน 
 แบบที่สองคือการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามกัน เช่น สีน้ าเงิน สีน้ าเงินอ่อน กับ สีเหลือง สีเหลือง
อ่อน เป็นต้น 
 แบบที่สามคือการเลือกใช้สีที่เรียงเป็นโทนเดียวกัน เช่น การเลือกสีเขียวและเขียวอ่อน 
 หากยังไม่แน่ใจว่าเลือกใช้สีถูกต้องหรือไม่ สามารถเข้าไปเลอืกดูใน 
https://color.adobe.com/ ก็จะสะดวกขึ้นเพราะในเว็บมีการจัด Palette สีไว้แล้ว 
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สร้ำงควำมแตกต่ำงของสี 

 
 เมื่อพูดถึงเรื่องการใช้ตัวหนังสือในงานออกแบบ Presentation การเลือกใช้สีที่

ถูกต้องถือเป็นสิ่งส าคัญมากในการเลือกให้เข้ากับ Background ถ้าสีตัวหนังสือเป็นสีอ่อน ควร
เลือก Background เป็นสีเข้ม และถ้า Background เป็นสีอ่อนก็ควรเลือกให้ตัวหนังสือเป็นสี
เข้ม เพื่อสร้างความแตกต่างของสีให้ผู้ชมสามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น 

ใช้สีเพียงแค่ 3-4 สีก็พอ 

 
 การเลือกใช้สีเพียงแค่ 3-4 สีก็เพียงพอแล้วที่จะท าให้ผู้ชมสนใจที่จะอ่านและมองสไลด์ที่
คุณออกแบบมา เพราะการเลือกใช้สีที่เยอะมักจะท าให้ผู้ชมรู้สึกสับสนในสิ่งที่คุณต้องการจะ
สื่อสาร 
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ใช้ทฤษฎี 60-30-10 

 
 
 หากเลือกใช้สีในงานแค่ 3 สี จะท าให้สามารถ Balance สีในงานได้ ลองน าทฤษฎี 60-
30-10 โดยการแบ่งการออกแบบงานออกเป็นหน่วยแบบเปอร์เซ็นต์ 60% แรกคือการใช้สีพื้น
ของงาน และ 30% ต่อมาส าหรับสีที่ 2 ที่ใช้ในงาน และ 10% สุดท้ายคือการน าสีไปใช้ในการ
เน้นหรือไฮไลท์ส่วนที่ส าคัญของสไลด์ วิธีนี้จะช่วยให้ Balance สีให้เข้ากันเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 การเลือกใช้สีที่เหมาะสมและเข้ากับสิ่งที่จะน าเสนอ ถือเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ส าคัญ เพราะจะ
ท าให้ผู้ชมมองว่าเรามีความตั้งใจและใส่ใจในการออกแบบช้ินงาน 
 
ข้อควรระวังในกำรออกแบบ 

ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมาก คนส่วนใหญ่จะรับข้อมูลที่ เข้าถึงง่ายที่สุด
ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่แพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตข้อมูลบางส่วนออกแบบเป็นอินโฟกราฟิก 
ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาใช้งานด้วยอินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือส าคัญในการสอนวงการธุรกิจเป็นแรง
บันดาลใจที่มีอิทธิพลในการน าเสนอ และการสื่อสารข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อน ประสิทธิภาพของ
อินโฟกราฟิกน้ันต้องอาศัยวิธีการออกแบบที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักออกแบบ
ค านึงถึงว่าไม่ควรท า 10 อย่าง (จงรัก เทศนา, 2556) 
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1) อย่ำใช้ข้อมูลมำกเกินไป (Don’tusetoomuchtext) 
อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบโดยใช้ภาพควรมีตัวหนังสือน้อยกว่าภาพหรือแบ่งส่วน

เท่าๆ กันซึ่งเหมาะส าหรับผู้ที่อ่านน้อยและขึ้นอยู่ที่ภาพข้อมูลถ้าคุณยังคงใส่ตัวหนังสือมาก
และมีภาพน้อยก็ยังไม่ถึงวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิก 

2) อย่ำท ำข้อมูลที่น ำเสนอให้ยุ่งยำกซับซ้อน (Don’t make confusing data 
presentation) 

การน าเสนอข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ      อินโฟ
กราฟิกอย่าเสียเวลาเน้นข้อมูลที่ไม่จ าเป็นและต้องแน่ใจว่าคุณจัดการกับข้อมูล    ให้ชัดเจน
และเข้าใจง่ายซึ่งมักจะท าโดยการใช้กราฟภาพวาดและกราฟิกอื่นๆ มองดู      ที่อินโฟกราฟิก
เหมือนเป็นผู้ชมเองว่าสามารถตอบค าถามที่คุณต้องการบอกผู้ชมหรือไม่ 

3) อย่ำใช้สีมำกเกินไป (Don’toverusecolor) 
การออกแบบอินโฟกราฟิกโดยใช้สีมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอ

ข้อมูลน้อยลงผู้อ่านจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ดีควรศึกษาจิตวิทยาการใช้สีที่ตัดกัน
ด้วยเพื่อค านึงถึงสุขภาพของผู้ชม 

4) อย่ำใส่ตัวเลขมำกเกินไป (Don’tplacetoomuchnumbers) 
การใช้ตัวเลขช่วยให้การสร้างอินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพแต่อย่าใช้ให้มากเกินไปจะ

ท าให้ผลผลิตของคุณออกมาเหมือนเป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์จ าไว้ว่าคุณต้องใช้กราฟิก
น าเสนอจ านวนต่างๆ อย่าใช้ตัวเลขทั้งหมดในการท าให้ข้อมูลยุ่งยากซับซ้อนออกแบบตัวเลข
ให้ง่ายเท่าที่จะท าได้และแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย 

5) อย่ำละเลยข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave 
figuresunidentified) 

อินโฟกราฟิกบางเรื่องขาดตัวเลขไม่ได้ ข้อเท็จจริงบางอย่างต้องมีตัวเลขข้อมูลทาง
สถิติ แต่ผู้ชมอาจไม่เข้าใจทั้งหมด ถึงแม้จะมีความช านาญในการออกแบบถ้าใส่ข้อมูลโดยไม่
ระบุค าอธิบายลงไปด้วยก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าใส่ป้ายระบุ
ค าอธิบายของข้อมูลแต่ละชุด 
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6) อย่ำสร้ำงอินโฟกรำฟิกให้น่ำเบื่อ (Don’t makeitboring) 
อินโฟกราฟิกส่วนมากจะให้ความรู้ประโยชน์และความบันเทิงมีจุดมุ่งหมายที่การจัดการ

ข้อมูลให้ผู้ชมเข้าใจง่ายถ้าสร้างอินโฟกราฟิกให้น่าเบื่อจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมต้อง
วางแผนสร้างแนวทางของเรื่องและการน าเสนอที่ดีจึงจะสามารถบอกเรื่องราวแก่ผู้ชมตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) อย่ำใช้วิธีกำรพิมพ์ผิด (Don’t misusetypography) 
หลักการพิมพ์มีบทบาทที่ส าคัญในการออกแบบที่ช่วยให้อินโฟกราฟิกดูดีขึ้น ท าให้ง่ายใน

การถ่ายทอดข้อมูลแต่ถ้าใช้ผิดวิธีจะเป็นสิ่งทีเ่ป็นผลเสียในการออกแบบเราต้องรู้เทคนิคเพื่อที่จะ
ใช้การพิมพ์ที่ดีที่สุดในการน าเสนอและจะไม่ท าให้การตีพิมพ์ผิดไปแน่ใจว่าใช้วิธีการพิมพ์ถูกต้อง
จะท าให้การตีความไม่ไขว้เขวสังเกตการใช้สีที่ดีและขนาดของฟอนต์ด้วย 

8) อย่ำน ำเสนอข้อมูลที่ผิด (Don’t present wrong information) 
ไม่มีใครอยากเห็นอินโฟกราฟิกเสนอข้อมูลผิดเพื่อให้แน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลสองครั้ง

โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลทางสถิติถ้าข้อมูลผิดพลาดจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเป็นสิ่งไม่ดี ข้อมูลใน
อินโฟกราฟิกจะต้องแม่นย าน่าเชื่อถือและถูกต้อง 

9) อย่ำเน้นที่กำรออกแบบ (Don’t focusondesign) 
อินโฟกราฟิกไม่จ าเป็นต้องเน้นที่การออกแบบให้สวยงามควรเน้นที่การน าเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องการออกแบบอย่างสวยงามจะไม่มีประโยชน์ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือมีประโยชน์น้อย
ดังนั้นก่อนสร้างอินโฟกราฟิกดูว่ามีข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องการจัดการข้อมูลสามารถ
น าเสนอได้ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจการออกแบบแน่นอนมันส าคัญด้วยเพราะ
อินโฟกราฟิกเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลและการออกแบบกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ 

10) อย่ำใช้แบบเป็นวงกลม (Don’t useacircuslayout) 
อินโฟกราฟิกที่ดีจะสามารถช้ีน าผู้ชมดูและเข้าใจได้ทั้งหมดอย่าใส่องค์ประกอบทุกที่ที่เรา

คิดและอย่าออกแบบเป็นวงกลมควรพิจารณาว่าผู้ชมจะสนใจจุดไหนต้องแน่ใจว่าผู้ชมสามารถ
เข้าใจในวิธีการน าเสนอต้องไม่ให้ผู้อ่านยุ่งยากเพราะไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ดีไว้ 
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QR Code คืออะไร 

 
   QR Code คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือ Quick Response (การตอบสนอง              ที่
รวดเร็ว) หรือที่นิยมเรียกก็คือ QR Code ซึ่ง QR Code นี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท 
Denso-Wave ประเทศญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code       ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น 
และทั่วโลก เพื่อเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ ในปัจจุบัน QR Code ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของคนเกือบทุกประเทศไปแล้ว 

ประโยชน์ของ QR Code 
 เราสามารถน า QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 

- การแสดง URL ของเว็บไซต์ เพราะเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ URL ให้เสียเวลา  
- สร้างขอ้มูล เป็น Text หรือ ข้อความ, เบอรโ์ทรศัพท์ และข้อมูลทีเ่ป็นตัวอักษร ที่เก็บ
ได้มากถึง 4000 ตัวอักษร และยังรองรับภาษาได้หลาก หลาย  

- สร้างข้อมูลพิกัดต าแหน่งแผ่นที่  
- การใช้ QR code ในงานโฆษณาสินค้า ต่างๆ 

จะสร้ำง QR code อย่ำงไร 
 เราสามารถสร้าง QR CODE ขึ้นมาได้ทุกคนเพราะตอนนี้มีเว็บไซต์มากมายที่อ านวย
ความสะดวกให้การ สร้าง QR code โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีเราก็จะ QR Code ในรูปแบบต่าง
ไว้ใช้งานกัน และที่ส าคัญ ฟรี!!   
 

บทที่ 5 
 กำรสร้ำง QR Code เพื่อเป็นช่องทำง 
กำรเผยแพร่อินโฟกรำฟกิผ่ำนสื่อออนไลน ์
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พื้นฐำนกำรสร้ำง QR Code ด้วยตนเอง 
ตัวอย่ำงเวบ็ไซต์บริกำรสร้ำง QR Code ฟรี!! 

http://qrcode.ais.co.th/php/newqr-th.php (ของ Ais ประเทศไทย)  
http://qrcode.thaiguild.com/ (ของไทยเช่นกัน) 
http://zxing.appspot.com/generator/  
http://qrcode.kaywa.com/Note: QR-Code  

จะมีเส้นจ านวนมากหากเราใส่ข้อมูลมาก และอาจจะส่งผลให้การอ่าน QR-Code 
ท างานช้าลง และอาจจะอ่านไม่ได้เลย QR-Code ที่ถูกอ่านไปยัง URL จึงเป็นที่นิยมมากที่สุด    

 
วิธีใช้งำน QR code 
 QR code ก็เหมือน bar code จะอ่าน Bar Code ก็ต้องใช้เครื่องยิงหรือสแกน Bar Code 
แต่สิ่งที่QR Code สามารถท าให้มากว่า บาร์โค้ดนั้นก็คือ การอ่านผ่านกล้องมือถือที่มีความ
ละเอียดสูง ซึ่งมือถือรุ่นใหม่ๆสามารถอ่าน QR Code ได้หมดแล้ว แต่ถ้ามือถือรุ่นไหนยังไม่
รองรับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code Reader ลงเครื่องเพิ่มเติม และสามารถดาวน์
โหลดได้ที่ wap.mobilelife.co.th/qr มือถือที่รองรับ ได้แก่ Smart Phone ทั่วไป ที่มีควำม
ละเอียดของกล้องสูง 

 
  

http://qrcode.ais.co.th/php/newqr-th.php
http://qrcode.thaiguild.com/
http://zxing.appspot.com/generator/
http://qrcode.kaywa.com/
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 อินโฟกรำฟิก (Infographics) เป็นการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศใน
ลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้นสัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ 
ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน โดยเน้นที่
หัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการ
สร้างอินโฟกราฟิก 

 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก ต้องออกแบบให้เข้าใจง่าย(Keep it simple) เมื่อเริ่ม
ออกแบบ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย ไม่ท าให้ผู้อ่านและผู้ชม เกิด
ความสับสนการออกแบบที่ดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good design 
Is effective) ออกแบบให้เข้าใจง่าย ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ 
กราฟิกสี ชนิด แบบ และช่องว่างใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สี 
เป็นสิ่งจ าเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีด้วย ใช้สีให้
ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story)ภาพสามารถ
เล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถบอกและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่า
ผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อนข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ (Data is important)การสร้างอินโฟ
กราฟิก ต้องค านึงถึงข้อมูลที่ต้องการออกแบบ จะเน้นที่ข้อมูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิก
ก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและใช้ข้อมูลที่
ถูกต้องอ่านผลงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องใช้ค าพูดที่กระชับ (Use short texts)การ
ออกแบบภาพสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่จะน าเสนอ  ถ้าน าเสนอข้อมูลด้วย
ตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพวาดท าไฟล์อินโฟ
กราฟิกให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และน าไปใช้ต่อได้ดีตามประสงค์ 

 

 

 
 

บทที่ 6 บทสรปุ / ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบของสีที่ใช้ใน Infographic 

1. ใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึงการใช้สี สีเดียว หรือการใช้สี ที่แสดงความ
เด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว 

2. การใช้โครงสีข้างเคียง (Analogous) คือสีที่อยู่ติดกัน อยู่ข้างเคียงกัน ในวงจรสี จะ
เป็นทีละ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 สีก็ได้องค์ประกอบของสีที่ใช้ใน Infographic 

3. การใช้คู่สีตัดกัน (Dyads) สีตัดกันคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี จะท าให้ความรู้สึก
ที่ตัดกันรุนแรง สร้างความ เด่น ดึงดูดสะดุดตา และเร้าใจองค์ประกอบของสีที่ ใช้ใน  
Infographic 

การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบมา
ด าเนินการต่อเป็นการลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้รูปแบบ ADDIE Model จัดวางองค์ประกอบ
งาน (Layout) แนวคิดหลักการในการน าเสนอข้อมูล สตอรี่บอร์ด และงานออกแบบต่างๆ มา
พิจารณาลักษณะของการออกแบบจัดวางองค์ประกอบต่างๆ การน าไปใช้ (Implementation) 
กับกลุ่มเป้าหมายและประเมินผล (Evaluation) เพื่อน าไปปรับปรุงอินโฟกราฟิกให้มีคุณภาพ 

ประโยชน์ของ Infographic ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน ผู้ใช้สามารถจดจ า
เนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ในการท าซ้ าหรือเผยแพร่ข้อมูลประหยัดเวลาของผู้อ่าน 
เพราะความอ่านง่ายท าให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆ ได้เร็วขึ้นดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ 
Infographic ประกอบด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจการเพิ่ม Infographic ให้เว็บ สามารถ
เสริมภาพลักษณ์ความสร้างสรรค์ให้เว็บได้  เพิ่มกราฟิกให้กับเว็บไซต์ เพราะความง่ายใน
การศึกษาอาจท าให้มีผู้ติดใจต้องการกลับมาชม Infographic ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
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ข้อควรระวังในกำรออกแบบผลงำน 
 
1. อย่าใช้ข้อมูลมากเกินไป ควรมีตัวหนังสือน้อยกว่าภาพหรือแบ่งส่วนเท่าๆกัน ถ้า

ตัวหนังสือมากภาพน้อยก็ยังไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิก 
  

2. อย่าท าข้อมูลที่น าเสนอให้ยุ่งยากซับซ้อน อย่าเสียเวลาเน้นข้อมูลที่ไม่จ าเป็นและต้อง
แน่ในว่าจัดการกับข้อมูลให้ชัดเจนเข้าใจง่าย ซึ่งมักท าโดยใช้กราฟ ภาพวาด และกราฟิกอื่นๆ 
มองดูเหมือนเป็นผู้ชมเองว่าสามารถตอบค าถามที่คุณต้องการบอกผู้ชมหรือไม่ 

 
 3.  อย่าใช้สีมากเกินไป การใช้สีมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูล
น้อยลง ผู้อ่านจะไม่สามารถอ่านและเข้ใจเนื้อหาได้ดี ควรศึกษาจิตวิทยาการใช้สีที่ตัดกันด้วย
เพื่อค านึงถึงสุขภาพผู้ชม 
 
 4. อย่าใช้ตัวเลขมากเกินไป เพราะจะท าให้ผลงานออกมาเหมือนใบงานคณิตศาสตร์ จ า
ไว้ว่าการน าเสนอจ านวนต่างๆ อย่าใช้ตัวเลขทั้งหมดในการท าให้ข้อมูลซับซ้อน ออกแบบตัวเลข
ให้ง่ายและแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย 
 
 5. อย่าละเลยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุแยกแยะได้ อินโฟกราฟิกบางเรื่องขาดตัวเลขไม่ได้ 
แต่ผู้ชมอาจไม่เข้ใจทั้งหมด ถึงแม่จะมีความช านาญในการออกแบบ ถ้าใส่ข้อมูลโดยไม่ระบุ
ค าอธิบายลงไปด้วยก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าใส่ป้ายระบุค าอธิบายของ
ข้อมูลแต่ละชุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 

Adobe Illustrator ครั้งนี้เน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติ การออกแบบ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบ
บรมส่วนมากมีพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop และ Illustrator มาแล้ว แต่ด้วย
เป็นหลักสูตรระยะสั้น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีมากท าให้การการฝึกอบรมล่าช้า ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการอบรมหรือลดจ านวนกลุ่ม เป้าหมายลงเพิ่มจ านวนรุ่นขึ้น 

 2. การฝึกอบรมครั้งนี้สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง และพัฒนา
ผลงานในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบถึง
หลักการในการออกแบบที่ถูกต้องแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ที่จะน ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์การประชาสมัพนัธ์
การรายงาน การสรุปผลงาน เพื่อสร้าง  การรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 3 (สสว.3) 

67 

สรุปแบบวิเครำะห์ควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร  
“กำรสร้ำง Infographic อย่ำงมืออำชีพด้วยโปรแกรม Adobe illustrator” 

 
ตอนที่ 1  สถำนภำพทัว่ไป 
จากตารางที่ 1.1  สถานภาพทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 28 คน พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 71.4  และเพศชาย จ านวน 8  คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที่  1.1 เพศ       

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

            หญิง 20 71.4 

           ชาย 8 28.6 

รวม 28 100.0 

 
 
จากตารางที่ 1.2 สถานภาพทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 28 คน พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน  19  คน คิดเป็น ร้อยละ 67.9 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 17.9  และอายุ  41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
14.2 ตามล าดับ 
ตำรำงที่  1.2 อำย ุ       

อำยระหว่ำง จ ำนวน ร้อยละ 

 21-30 ปี 19 67.9 

31-40 ปี 5 17.9 

41-50 ปี 4 14.2 

รวม 28 100.0 
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จากตารางที่ 1.3   สถานภาพทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  28 คน พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมจบปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา อนุปริญญาตรี/
ปวส. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ปริญญาโท  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.1  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6ตามล าดับ 
ตำรำงที่  1.3 กำรศึกษำ   

 กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 21 75.0 

อนุปริญญาตรี/ปวส. 4 14.3 

ปริญญาโท 2 7.1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 3.6 

รวม 28 100 

 
 
ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกจิกรรม 
2.1 ประเด็นควำมคิดเห็นด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรที่ให้บริกำร 
จากตารางที่ 2.1.1 ระดับความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วย
ถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ พบว่าพึงพอใจมากจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1  และพึง
พอใจปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9  ตามล าดับ 
ตำรำงที่  2.1.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำด้วยถ้อยค ำและน้ ำเสียง
สุภำพ 

กำรบริกำรของ
เจ้ำหน้ำที ่

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

 พึงพอใจมาก 23 82.1 

พึงพอใจปานกลาง 5 17.9 

รวม 28 100.0 
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จากตารางที่  2.1.2 ระดับความพึงพอใจความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่พบว่า พึงพอใจมากจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4และพึงพอใจปานกลาง 
จ านวน 8 คน เป็นร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที่  2.1.2 ควำมกระตือรอืร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ร้อยละ 

      พึงพอใจมาก 20 71.4 

     พึงพอใจปานกลาง      8 28.6 

รวม 28 100.0 

 
 จากตารางที่  2.1.3 ระดับความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องพบว่าพึงพอใจมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 
และพึงพอใจปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 
ตำรำงที่  2.1.3 เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถช้ีแจง ให้ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง 

การบริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 21 75.0 
พึงพอใจปานกลาง      7 25.0 

รวม 28 100.0 
   
จากตารางที่  2.1.4 ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.6 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล าดับ 
ตำรำงที่  2.1.4 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเป็นธรรมหรือไม  
 
 
 
 

กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ร้อยละ 

      พึงพอใจมาก 22 78.6 
21.4 พึงพอใจปานกลาง 6 

รวม 28 100.0 
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2.2 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรตัดกิจกรรม 
จากตารางที่ 2.2.1 ระดับความพึงพอใจการแจ้งข่าวการจัดกิจกรรม พบว่าพึงพอใจมาก 
จ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็น 25.0 
ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.2.1 กำรแจง้ข่ำวกำรจัดกิจกรรม     
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 2.2.2 ระดับความพึงพอใจความพร้อมของเอกสารประกอบการประชุม พบว่า 
พึงพอใจมาก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7  และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.2.2 ควำมพร้อมของเอกสำรประกอบกำรประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแจ้งข่ำวสำร จ ำนวน ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 21 75.0 

พึงพอใจปานกลาง 7 25.0 

 รวม 28 100.0 

เอกสำรกำรประชมุ จ ำนวน ร้อยละ 

 พึงพอใจมาก 17 60.7 

พึงพอใจปานกลาง 11 39.3 

รวม 28 100.0 
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จากตารางที่ 2.2.3 ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาและหลัดสูตรในการอบรม พบว่าพึงพอใจ
มากจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา พึงพอใจปาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.1 และพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.2.3 ด้ำนเนื้อหำและหลัดสูตร   

เนื้อหำและหลัดสูตร  จ ำนวน ร้อยละ 

 พึงพอใจมาก 18 64.3 

พึงพอใจปานกลาง 9 32.1 

พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.0 

 
 
จากตารางที่ 2.2.4 ระดับความพึงพอใจระยะเวลาในการจัด พบว่าพึงพอใจมาก จ านวน16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และ
ความพึงพอใจน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.2.4 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลำ จ ำนวน ร้อยละ 

      พึงพอใจมาก 16 57.1 

     พึงพอใจปานกลาง 10 35.7 

     พึงพอใจน้อย 2 7.1 

รวม 28 100.0 



 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนบัสนุนวิชำกำร 3 (สสว.3) 

72 

2.3 ด้ำนเนื้อหำและวิทยำกร 
จากตารางที่ 2.3.1 ระดับความพึงพอใจความน่าสนใจของเนื้อหาพบว่า  พึงพอใจมาก 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 
32.1 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.2.5 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำ     
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 2.3.2 ระดับความพึงพอใจด้านความรอบรู้เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
พบว่า  พึงพอใจมาก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  
ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.3.2 ควำมรอบรู้เนื้อหำครอบคลมุตำมวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมน่ำสนใจ จ ำนวน ร้อยละ 

 พึงพอใจมาก 19 67.9 

พึงพอใจปานกลาง 9 32.1 

รวม 28 100.0 

ควำมรอบรู้เนื้อหำครอบคลุมตำม
วัตถุประสงค ์

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

 พึงพอใจมาก 15 53.6 

พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจน้อย 

12 42.9 

1 3.6 

รวม 28 100.0 
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จากตารางที่ 2.3.3 ระดับความพึงพอใจด้านความรู้และทักษะของวิทยากร พบว่า พึงพอใจปาน
กลาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา พึงพอใจมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.4 และพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ3.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.3.3 ควำมรูแ้ละทักษะของวิทยำกร หรือทีมวิทยำกร 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 2.3.4 ระดับความพึงพอใจด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมา พึงพอใจปานกลาง จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และพึงพอใจน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.3.4 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร 

กำรถ่ำยทอดควำมรู ้ จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 13 46.4 
พึงพอใจปานกลาง 13 46.4 
พึงพอใจน้อย 2 7.1 

รวม 28 100.00 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้และทักษะของวทิยำกร จ ำนวน ร้อยละ 

 พึงพอใจปานกลาง 14 50.0 

พึงพอใจมาก 13 46.4 
3.6 พึงพอใจน้อย 1 

รวม 28 100.0 
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2.4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
จากตารางที่ 2.4.1 ระดับความพึงพอใจด้านการตอนรับและอ านวยความสะดวกของผู้จัด
พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.4.1 กำรตอนรับและอ ำนวยควำมสะดวกของผู้จัด 

กำรตอนรับและอ ำนวย
ควำมสะดวก 

จ ำนวน ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 21 75.0 
พึงพอใจปานกลาง 7 25.0 

รวม 28 100.00 
 
 
จากตารางที่ 2.4.2 ระดับความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดเช่น  ที่จอดรถ 
ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องอาหาร เป็นต้น พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.6 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และพึงพอใจ
น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.4.2 ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัด เช่น ที่จอดรถ ห้องพัก ห้องประชุม 
ห้องน้ ำ ห้องอำหำร เป็นต้น 

สถำนที ่ จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 15 53.6 
พึงพอใจปานกลาง 12 42.9 
พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.00 
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จากตารางที่ 2.4.3 ระดับความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดเช่น  ที่จอดรถ 
ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องอาหาร เป็นต้น พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.6 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และไม่พึงพอใจจ านวน1
คนคิดเป็นร้อยละ3.6ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.4.3 อำหำร 

อำหำร จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจปานกลาง 17 60.7 
พึงพอใจมาก 10 35.7 
ไม่พึงพอใจ 1 3.6 

รวม 28 100.00 
 
 
จากตารางที่ 2.4.4 ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น       โสดทัศนูปกรณ์ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม ที่นั่ง เป็นต้น พบว่า พึงพอใจมากจ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมา พึงพอใจปานกลาง จ านวน 13 คน       คิดเป็นร้อยละ 46.4 และพึงพอใจน้อย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ3.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.4.4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น โสดทัศนูปกรณ์ กระดำษ ปำกกำ ดินสอ น้ ำดื่ม  
ที่นั่ง เป็นต้น 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 14 50.0 
พึงพอใจปานกลาง 13 46.4 
พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.00 
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2.5 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
จากตารางที่ 2.5.1 ระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมพบว่า พึงพอใจ
มากจ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 67.9 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.1 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรอบรม 

ประโยชน์ที่ได้รับ จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 19 67.9 
พึงพอใจปานกลาง 9 32.1 

รวม 28 100.00 
 
 
จากตารางที่ 2.5.2 ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆของหน่วยงานได้อย่างสะดวกพบว่า พึงพอใจมากจ านวน15คนคิดเป็นร้อยละ
53.6รองลงมาพึงพอใจปานกลางจ านวน12คนคิดเป็นร้อยละ42.9 และพึงพอใจน้อย จ านวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 3.6ตามล าดับ 
ตำรำงที่ 2.5.2 มีช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรหรือเสนอข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนได้อย่ำงสะดวก 

ช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลขำ่วสำร จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 15 53.6 
พึงพอใจปานกลาง 12 42.9 
พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.00 
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จากตารางที่ 2.5.3 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมพบว่า พึงพอใจมาก 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.5.3 คุณภำพกำรให้บริกำรโดยรวม 

คุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 17 60.7 
พึงพอใจปานกลาง 11 39.3 

รวม 28 100.00 
 
 
2.6 ด้ำนผลกำรให้บริกำร 
จากตารางที่ 2.6.1 ระดับความพึงพอใจด้านการบริการที่ท่านได้รับมีความคุ้มค่ากับเวลา/การ
เดินทางพบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9รองลงมา พึงพอใจปานกลาง 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และไม่พึงพอใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.6.1 บริกำรที่ท่ำนได้รับมีควำมคุ้มค่ำกับเวลำ/กำรเดินทำง 

ควำมคุ้มค่ำกับเวลำ จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 19 67.9 
พึงพอใจปานกลาง 8 28.6 
พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.00 
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จากตารางที่ 2.6.2 ระดับความพึงพอใจด้านการบริการที่ตรงตามความต้องการ พบว่า พึง
พอใจมาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา พึงพอใจปานกลาง จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และพึงพอใจน้อย จ านวน 2 คน         คิดเป็นร้อยละ 7.1 
ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.6.2 กำรบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 

กำรบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 16 57.1 
พึงพอใจปานกลาง 10 35.7 
พึงพอใจน้อย 2 7.1 

รวม 28 100.00 
 
 
จากตารางที่ 2.6.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน 
พบว่า พึงพอใจมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมา พึงพอใจปานกลาง จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ 
ตำรำงที ่2.6.2 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่ได้รับจำกผลกำรบริกำรของหน่วยงำน 

ภำพรวมที่ได้รับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 19 67.9 
พึงพอใจปานกลาง 8 28.6 
พึงพอใจน้อย 1 3.6 

รวม 28 100.00 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ ต ิชม ในกำรอบรมครั้งน้ี ไดแ้ก่ 

 
1. อยากให้ระบบการใช้อินเตอร์เน็ตเพียงพอกับผู้เข้ารับการอบรมและเป็น    
     หลักสูตรที่ดีควรมีการจัดต่อเนื่องต่อไป 

2. อยากให้มีการจัดอบรมเรื่องการสร้าง VDO อนิเมชั่น และตัดต่อ VDO 

3. ต้องการให้จัดอบรม Adobe Photoshop 

4. อยากให้หน่วยงานที่จัดอบรมมีตัวปล่อยสัญญาณ WIFI เอง 

5. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ตัวอย่ำงผลงำน 
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ภำพกิจกรรม 
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