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กรอบการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู”

1. Infographic คืออะไร

2. กฎ/ทฤษฎี/หลักการ

3. รูจักเครื่องมือ/

ตัวชวยสรางผลงาน

4. ฝกปฏิบัติ



information graphic

infographic คืออะไร

30%

ผูจัดทําตองสามารถ

สกัดประเด็นสําคัญ

เพื่อการนําเสนอได

70%

เกิดจาก Idea และ

จินตนาการของ

ผูจัดทํา



คุณลักษณะสําคัญ“คนทํา Info”

1. สายยอ

2. มโน (ธรรม) ทํา

3. สรางภาพ - สรางเรื่อง



แหลงที่มาของไอเดียการสราง Graphic

คนหาจาก google โดยพิมพคําวา infographic

จะพบตัวอยางงาน infographic

ที่สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานที่จะทําได

หมั่นสรางสรรคจินตนาการตามแบบฉบบัของตวัเอง เชน การดูหนัง ฟงเพลง 

การฝกการแปลงขอความเปนภาพ เชน 

หรือเมื่อเห็นเนื้อหา/ขอความใด ใหจินตนาการวาจะนําเสนอเนื้อหานั้นเปนภาพไดอยางไร



คุณสมบัติของคนทีม่ีความคิดสรางสรรค

รูสึกรวม

(Compassion)

เขาใจภาพรวม

(Conception)

ส่ือสารสรางสรรค

(Controversy)

มุงมั่นทุมเท

(Commitment)

ไอเดียสรางสรรค

กระตือรือรน

เชื่อมั่นในตัวเอง

ไอเดียจะเปนความจริงได ถา “ลงมือทํา”



ตัวอยางแหลงตนแบบไอเดียสราง InfoGraphic

https://venngage.com/gallery/

www.infographicbee.com

http://infographicjournal.com

http://infographic.in.th/

https://www.creativemove.com/writer/infographicmove/

https://www.presentationgo.com/
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กฎ“สี” สีตรงขาม มีท้ังหมด 6 คูสี



กฎ“ขอความ”

คํา ตอบรรทัด

บรรทัด ตอหน่ึงสไลดไมเกิน 7



กฎ สวน ชอง3 9

Presenter
Presentation Notes
ตำแหน่ง 0 เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรวางองค์ประกอบที่ต้องการเน้นจุดสนใจ เพราะเป็นตำแหน่งที่สายตาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะอยู่ในช่วงครึ่งๆ กลางๆ ของภาพ ไม่ใช่ช่วงที่สายตาจะโฟกัสตำแหน่ง 1 เป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่เห็นเป็นอันดับแรกซึ่งเกิดจากความเคยชินในการกวาดตาเพื่ออ่านหนังสือ ดังนั้น เราเราจึงนิยมนำโลโก้ หรือหัวข้อเรื่องวางไว้ในตำแหน่งนี้ตำแหน่ง 2 เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองลงมาจากตำแหน่งที่ 1 เนื่องจากคนเราจะกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา จึงเป็นตำแหน่งที่สามารถนำองค์ประกอบที่เน้นรองลงมา หรืออยากให้เห็นเป็นลำดับที่ 2 มาวางไว้ในส่วนนี้ตำแหน่งหมายเลข 3 เป็นตำแหน่งที่คล้ายกับตำแหน่งที่ 1 เพราะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่กวาดสายตามอง ซึ่งก็สามารถดึงดูดสายตาได้เช่นกันตำแหน่งหมายเลข 4 เป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่มักจะให้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดในงาน เพราะเป็นจุดรวมของสายตา ถึงแม้ว่าจะไม่ดึงดูดสายตาได้เท่ากับตำแหน่งที่ 1,2,3 แต่ก็เป็นตำแหน่งที่คนจะแช่สายตาไว้ได้นานที่สุด ตำแหน่งนี้จึงนิยมที่จะใส่เนื้อหา หรือรูปภาพในส่วนที่เป็นข้อมูลหลักนั่นเอง



การใช สี ในงานกราฟก

https://color.adobe.com/create/color-wheel/

ตัวอยางเว็บไซดสําหรับการเทียบเคียงสีเพื่อใชในงานกราฟก

http://www.colourlovers.com/

1 ชิ้นงาน ไมควรใชสีเกิน 3 เฉดสี



ความหมายของ สี ตัวอยางความหมายของสี

http://www.beger.co.th/หลากหลายไอเดียส/ีความหมายและพลังของสีแตละสี

ชื่อเสียง ลาภยศ

ความกระตือรือรน ความสนใจ

อันตราย

ปญญาความรู

ความสุขุม ความเชื่อถือ

ครอบครัวและสังคม

ความปลอดภัย อุดมสมบูรณ

เจริญงอกงาม รักษาเยียวยา

สุขภาพและความสมดุล

ความสุข ความสดใสราเริง 

พลัง ความเจ็บปวย

จิตวิญญาณและความรู

ความสนุกสนาน ความสุข

ความมั่นใจ

ความร่ํารวยรุงโรจน

จิตวิญญาณ การเปล่ียนแปลง

ไวอาลัย



การเลือกใช สี 70% สีพื้นหลัง: 

• ควรเลือกสีออน เชน ขาว หรือ เทา

25% สีหลัก: 

• ตัวกําหนดบรรยากาศของสไลด

- แบบสดชื่น: โทนฟา

- แบบรอนแรง: สีแดง

•เปนสีที่เปนไดทุกอยาง

- กรอบหรือเสน

- ของรูปรางตาง ๆ

- เปนตัวหนังสือ

5% สีเนน: 

• ใชในสวนที่ตองการใหความสําคัญ 

• เปนสีที่แสดงออกมาชัดเจนที่สุด   
หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง

สีพื้นหลัง

70%

สีหลัก

25%

สีเนน

5%



ตัวอยางการใช สี

หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง
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การใช Font ในงานกราฟก

แหลงรวบรวม Font ท่ีมากสุดท่ีสุด สามารถ download ไดจาก www.f0nt.com

จากการศึกษาในหลายหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

สิ่งหน่ึงท่ีวิทยากรพูดเสมอ และพูดเหมือนกันคือ 

งาน Infographic ตองใช Font แบบไมมีหัว เทาน้ัน

ดวยเหตุผลกลใด…ไมแนชัด



การจัดรูปแบบงานนําเสนอ

รูปแบบการจัดวางเน้ือหา ควรวางตามพฤตกิรรมการอานคนท่ัวไป 

โดยปกติมี 3 แบบ

จาก ซาย ไป ขวา
จาก บน ลง ลาง

ตามเข็มนาฬิกา



การใช กราฟ

กราฟวงกลม • เปรียบเทียบขอมูลในชุดเดียวกันไดชัดเจน

• เหมาะสําหรับนําไปใชเปนสวนประกอบใน 
Infographic

ขอดี

• สวนท่ีใหญสุดวางตามเข็มนาฬิกา

• ยกเวนชิ้นสวนใดตองขยายความเพิ่ม 
สามารถจัดใหอยูในตําแหนงท่ีเมาะสมได

การใชงาน35%

24%

17%

14%

10%

หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง



การใช กราฟ ตัวอยางกราฟวงกลม

Generation Y

51.8%
Generation X

37.5%

Generation BB

9.3%

Generation Z

1.4%

ปกติ

40.9%

อวนระดับ 2

21.6%

อวนระดับ 1

17.9%

อวนระดับ 3

12.5%

น้ําหนักนอยกวา

มาตรฐาน

7.0%



การใช กราฟ

กราฟโดนัท • เปรียบเทียบขอมูลในชุดเดียวกันและระหวางชุด
ไดชัดเจน

• เหมาะสําหรับนําไปใชเปนสวนประกอบใน 
Infographic

ขอดี

• ไมควรลากเสนโยงเพื่อแสดงคา

• ใสขอมูลท่ีตองการนําเสนอในชิ้นพาย

• เนนเฉพาะขอมูลท่ีจําเปน

การใชงาน
2nd Qtr

23%

3rd Qtr

10%

4th Qtr

9%

1st Qtr

58%

หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง



การใช กราฟ

กราฟแทง • เขาใจงาย

• เหมาะกับขอมูลมีความละเอียดสูง

• เหมาะสําหรับงานที่เปนทางการ เปรียบเทียบขอมูล

• ใชกับขอมูลที่มีคาเปนลบได

ขอดี

• คําอธิบายแผนภูมิไมควรเปนแนวเฉียว

• เสนฐานแผนภูมิตองเริ่มจาก 0

• เลิกใชแผนภูมิสีลูกกวาด

• เรียงความเขมของสีตามจํานวนที่เพิ่มขึน้

• กรณีขอมูลโดด ใหใส outlier break

การใชงาน
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หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง



การใช กราฟ ตัวอยางกราฟแทง
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คะแนนเฉลี่ยความสุข

ลดลง



การใช กราฟ

กราฟแทงแนวนอน • เหมาะกับคําอธิบายยาว

• เหมาะกับการแสดงคาบวกลบ

ขอดี

• จัดลําดับขอมูลจากมากไปนอย

• ยกเวนกราฟแสดงความเช่ือมโยงของเวลา 
เชน ป พ.ศ.

• การแสดงคาบวกอยูขวา คาลบอยูซาย

การใชงาน0 1 2 3 4 5
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หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง



การใช กราฟ

กราฟเสน

• เหมาะสําหรับการแสดงความเปลี่ยนแปลง แนวโนม Trend

• สามารถสรางและเขาใจไดงาย

• เหมาะสําหรับงานที่เปนทางการ

• ใชกับขอมูลที่มีคาเปนลบได

• เหมาะสําหรับแสดงขอมูลหลาย ๆ ชุดในแผนภูมิเดียวกัน

ขอดี

• คําอธิบายแตละเสนควรอยูบนกราฟ

• สเกลที่เหมาะสมคือ 2 ใน 3 ของพื้นที่แสดงทั้งหมด

• ขนาดของเสน ไมบาง-หนาเกินไป 
(ลดคาสไลด 66% เพื่อดูขนาด)

• สีเสนที่เห็นชัดเจน เลี่ยงสีโทนเดียวกัน

• การใชจุดในกราฟ ใชตรงที่ตองการเนนเทานั้น

การใชงาน
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หนังสือ: พูดดวยภาพ พรีเซนตอยางไร ใหถูกใจคนฟง



แหลงที่มาของ Graphic สําเร็จรูป

icon

สามารถ download ไดจาก

www.flaticon.com

vector

สามารถ download ไดจาก

www.freepik.com



แหลงที่มาของ Graphic สําเร็จรูป

กราฟ

สามารถสรางไดจาก

https://infogram.com/

แผนที่

สามารถสรางแผนท่ีไดจาก

www.piktochart.com

ไมสามารถโหลดกราฟที่ทําเสรจ็แลวได 

ตอง print screen หรือแชรผานสื่อ social



แหลงที่มาของ Graphic สําเร็จรูป

Template PowerPoint

สามารถโหลดไดจาก

https://www.presentationgo.com/

โหลดฟรี ไมตองสมัครสมาชิก

• Template PowerPoint

• กราฟ 

• แผนที่ 

• รูปแบบ infographic



ขอพึงระวังในการ

ทํางานนําเสนอแบบ “Info”

ใชสีไมเกิน 

3 เฉดสี

ใช Font ไมเกิน 

2 รูปแบบ

ขนาดของ font

ไมควรต่ํากวา 28pt

และใชตัวหนา

สีพื้นกับ

ตัวอักษร

การนําเสนอตัวเลข

ที่ไมใชงบประมาณ

ใหใชทศนิยม 

1 ตําแหนง ใชภาษา

ท่ีประชาชนเขาใจ

ไดงาย



การนําเสนองานวิชาการ

One page Slide



องคประกอบของ

One page
ชื่อเรื่อง

รายละเอียดของเนื้อหา

แหลงอางอิงของเนื้อหา

ผูผลิต/จัดทํา



1. ชื่อเรื่อง

2. ธีมสี

3. เน้ือหา

4. ขนาดของเอกสาร

5. การจัดวาง lay out

ตัวอยางการราง one page

ไมจําเปนตองเหมือนฉบบัราง 100%



Trend การออกแบบ ป 62

https://www.facebook.com/infographic.thailand/



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Visualized Article

เหมาะกับการแปลงบทความ 

งานเขียน ใหเปนภาพ

เทคนิค:

สรุปบคทความและเลือกประเด็นกอนนําเสนอ



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Listed

เหมาะกับการเลาเรื่องที่มีหัวขอหลักเพียงขอเดียว แตหลายหัวขอยอย

เทคนิค: ลองวิเคราะหวาหัวขอไหนสามารถรวบเปนขอเดยีวได จํานวนขอมากเกินไปจะยากแกการจดจํา



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Comparison

เหมาะกับการใชเปรียบเทียบใหเห็น

ความแตกตางของส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิง

เทคนิค:

การจัดวางเหมือนกันท้ังสองฝง ทําใหเห็นความ

แตกตางชัดเจน สีคูตรงขามเปนตัวแบงฝง จะดูงายข้ึน



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Structure

เหมาะกับการแสดงใหเห็น

สวนประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

เทคนิค:

พยายามสรางภาพใหเห็นแตละสวนประกอบ

แยกแตะละสวนออกจากกัน ไมซอนกัน



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Timeline

เหมาะกับการเลาประวัติ 

การเดินทางของบางส่ิง

เทคนิค:

ใชความหางของแตละจุด 

ชวยบอกความหางของแตละชวงเวลาได



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Flow Chart

เหมาะกับการเสนอคําถาม 

ที่มีคําตอบชัดเจน

เทคนิค:

ระวังเรื่องความยุงเหยิงของเสน 

ใชสีชวยแยกเสน 

ลดความสับสนในการอาน



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Roadmap

เหมาะกับการเลา

กระบวนการ หรือขั้นตอน

การทํางานของบางอยาง

เทคนิค:

เรื่องตองนาสนใจพอท่ีคนอยากจะรู

ทีละข้ันตอนขนาดน้ี



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Useful Bait

เทคนิค:

ตองใหความสําคัยกับการอานงาย 

เขาใจงาย

เหมาะกับการแสดงใหเห็นถึง

วิธีทําบางอยาง ที่สามารถ

อานแลวนําไปใชไดทันที



รูปแบบการจัดวาง

https://www.facebook.com/infographic.thailand/

Number Porn

เหมาะกับการเสนอขอมูลที่มี

ตัวเลขที่นาสนใจมาก ๆ

เทคนิค:

ไมใชแคมีตัวเลขมาก แตตัวเลขตองนาสนใจ 

หรือเก่ียวของกับคนอานมากพอ 

กราฟควรใชกราฟกแบบเดียวกันท้ังภาพ



องคประกอบของเนื้อหา

ในงานนําเสนอ

หนาปก: ชื่อเรื่อง ผูบรรยาย วัน เวลา สถานที่

กรอบการนําเสนอ: ประเด็นหลักของเนื้อหา

เนื้อหา: ที่มา รายละเอียด

จบการนําเสนอ: ขอบคุณ

บทสรุป: ขอเสนอ ขอพิจารณา

หมายเหตุ: เลขหนาจะใสเมื่อส้ินสุดการแกไขเนื้อหา



การเตรียมการ

วิเคราะหผูนําเสนอ

วิเคราะหผูฟง

กําหนดรูปแบบ

การนําเสนอ

วิเคราะหขอมูล

ที่จะนําเสนอ



การออกแบบการนําเสนอ

ขอความ

1. คําสําคัญ/ประโยคสําคัญ

เปนเนื้อหาที่ตองเนนใหชัด

ในงานนําเสนอ

2. ประเด็นสําคัญจําแนกเปนขอ 3. เน้ือหาท่ีมีความเชื่อมโยงกัน

สามารถนําเสนอเปนขอ

หรือ bullet

สามารถสรางเปนภาพ 

กลองขอความที่เชื่อมโยงกัน



ตัวเลข

1. นําเสนอเปนกราฟ

• ขอมูลไมเกิน 5 กลุม

• จํานวนตัวเลขไมตางกันมาก

• ตองการเปรียบเทียบขอมูล

2. นําเสนอเปนตาราง 3. นําเสนอเปนขอความ

• ขอมูลนําเสนอจํานวนมาก

• ขอมูลมีความแตกตางกัน

• ตองการเนนตัวเลขนําเสนอ

ใหชัดเจน

การออกแบบการนําเสนอ



ตัวอยางการรางงานนําเสนอ

1. ชื่อเรื่อง

2. ผูนําเสนอ

3. ระยะเวลานําเสนอ

4. ธีมสี

5. วัตถุประสงคการนําเสนอ

6. เน้ือหาท่ีตองนําเสนอ

หนาปก

กรอบการ

นําเสนอ

ขอบคุณ 

(หนาสุดทาย)

เนื้อหา

บทสรุป

(กรณีเปนสไลดเสนอผูบริหาร)



ฝกปฏิบัติ

สราง

ผลงาน

ออกแบบ

งานนําเสนอ

เตรียม

วัตถุดิบ



การเตรียมวัตถุดบิ

icon

สามารถ download ไดจาก

www.flaticon.com

• โดยใชคําสืบคนเปนภาษาอังกฤษ

• เลือกภาพท่ีตองการ

• คลิกท่ี PNG เพื่อใหไดภาพพื้นหลังโปรงใส

• กรณีภาพท่ีเลือกเปนขาวดํา 

สามารถเลือกสีท่ีตองการได

• เลือกขนาดภาพเปน 512



สามารถสรางแผนท่ีไดจาก

www.piktochart.com

• Create new presentation

• เลือกเมนู Tools – Map – คนหาแผนท่ีประเทศท่ีตองการ – edit this map

• กําหนดสีของแตละจังหวัด 

• กําหนดสีเสนแบงแตละจังหวัด (ควรตั้งคาสีเสนเปนสีเทาออน เพื่อเวลาลบพื้นหลังใน 

photoshop สีเสนแบงจังหวัดจะไมหาย)

• Insert map

• Download (เอาเครื่องหมาย download as block ออก) จะไดไฟลภาพเพื่อใชงาน

แผนที่

การเตรียมวัตถุดบิ



vector

สามารถ download ไดจาก

www.freepik.com

• โดยใชคําสืบคนเปนภาษาอังกฤษ

• เลือกรูปแบบ vector ท่ีตองการ

ท้ังน้ี ตองเลือกภาพท่ีมุมบนซายเปนตัว S หากเปนรูปมงกุฎ จะเปนภาพท่ีมีคาใชจาย

• download ภาพดังกลาว โดยจะไดเปนไฟล zip

• แกไขภาพโดยใชโปรแกรม Illustrator แลว export เปน PNG

หากโหลด vector จากเว็บน้ี อยาลืมติด Credit แหลงท่ีมาดวยนะคะ

การเตรียมวัตถุดบิ



กําหนด template ใน power point กอนสรางเน้ือหา

• View – Slide master (มุมมอง – ตนแบบสไลด)

• เลือกหนาท่ี 1 แลว insert logo

• เม่ือตั้งคาครบแลว close master view

• ในกรณีท่ีไมตองการ logo ในหนาไหน 

• click ขวา เลือก format background

• ทําเครื่องหมายถูกเพื่อเลือก hide background graphics

การสราง template

การสรางผลงาน



เมนู/คําสั่งท่ีใชบอย



ขอบคุณคะ
More Information: www.facebook.com/HR4Health

ไมรู+ทํา

=

ประสบการณ
รู+ทํา

=

ชํานาญ

รู+ไมทํา

=

ไมเชี่ยวชาญ

ไมรู+ไมทํา

=

ไมพัฒนา
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