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Infographics คืออะไร

• Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข 
ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด ( เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจ าภาพสวยๆ ได้มากกว่า
การอ่าน )  และในปัจุบันก าลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

• ประโยชนแ์ละพลังของ Infographic นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆนี้ สามารถท าให้คนทั่วๆไปสามารถ
เข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ท าให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราว
ใหญ่โตมาน าเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  โดยรูปแบบหรือประเภทของ 
Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดังนี้
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1.ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์วกิฤต     

• เป็น Infographics ที่ได้รับการแชร์มากๆ มักจะเป็น
ประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น เรื่องฝุ่นพิษ โรคซึมเศร้า
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2.สอน ฮาวทู

• บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น 
รู้ทันวิธีโจรโกงเงินในโลกไซเบอร์ ที่ใครๆก็มัก
มองข้าม
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3.ให้ความรู้

• ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติส าคัญทาง
ประชากรต่างๆตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการที่น่าเบื่อ ให้มีสีสัน สนุก และ น่าติดตาม
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4.บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ

• เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านต าราหนาๆ 
แต่ด้วย Infographics จะช่วยท าให้ต านานเหล่านั้น
บรรจุอยู่ในพื้นที่ๆจ ากัดได้อย่างน่าทึ่ง
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5.อธิบายผลส ารวจ และ งานวิจัย

• Infographics เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่ง
เหยิงไปด้วยตัวเลขและข้อมูลมหาศาลออกมาเป็น
แผนภาพสวยๆและทรงพลัง มีหลายหน่วยงานเริ่มใช้
เครื่องมือนี้ เพื่อท าให้งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคนหมู่
มาก
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6.กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

• เช่น ภัยของการสูบบหุรีท่ี่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ได้สูบแต่ต้อง
ได้รับผลกระสูบจากการสูบบุหรี่ด้วย ขอเท็จจริงเหล่านี้ล้วน
มุ่งหวังให้คนอ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
สังคมให้ดีขึ้น หากได้รับการแชร์มากๆในโลกออนไลน์ ก็อาจ
สร้างกระแส จนถึงขัน้น าพาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมใน
โลกออนไลน์ในที่สุด
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7.โปรโมทสินค้าและบริการ

• ตัวอย่างการใช้ Infographic ในการ โปรโมทสินค้า
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1 ให้ข้อมลูเลา่เรือ่ง
2 ก าหนดประเดน็และกลุม่เปา้หมายชัดเจน
3 รูปแบบการน าเสนอตอ้งนา่สนใจ
4 แปลงเรื่องยากใหเ้ปน็เรือ่งงา่ย

5 ให้ความส าคญักบัโครงสรา้ง
6 ก าหนดภาพรวมใหเ้หมาะสม
7 ใช้แผนภมูิ/กราฟทีส่อดคลอ้งกบัข้อมลู

8 เลือกสไตลภ์าพใหเ้หมาะสม
9 ค านึงถงึชอ่งทางน าเสนอผลงาน

9 ขั้นตอนสร้าง Infographic
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9 ขั้นตอนสร้าง Infographic

1. ให้ข้อมูลเล่าเรื่อง : ข้อมูลที่น ามาใช้ต้องกระตุ้นความสนใจผู้อ่าน เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดสู่บทสนทนา

2. ก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน : ถามตัวเองก่อนลงมือท า Infographics ว่าต้องการสื่ออะไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะดงูานของเรา และหลังอยากให้พวกเขารูส้กึอย่างไรหลงั “ข้อมลูภาพ” ผ่านตาไปแล้ว โดยกว่าจะไปถึงจุด
นั้นได้การหาว่าผู้อ่านสนใจอะไร และตรวจสอบข้อมูลทางตลาดและดูภาพรวมของสื่ออาจคือเรื่องจ าเป็นต้องท า
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9 ขั้นตอนสร้าง Infographic

3. รูปแบบการน าเสนอต้องนา่สนใจ : ข้อมูลจากข้อ 2 ช่วยให้บรรดา “มือ Info” สร้าง Contentที่สอดคล้องกับรสนิยม
และความต้องการของผู้อ่าน ขณะเดียวกันยังเป็นพิสูจน์ฝีมือของคนท าอีกด้วย

4. แปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย : Info ที่ดีต้องสามารถทลายข้อจ ากัดของข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร เข้าใจง่ายและ
แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญที่ซ่อนอยู่
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9 ขั้นตอนสร้าง Infographic

5. ให้ความส าคญักับโครงสรา้ง : โครงสรา้งในที่นี้ประกอบไปด้วย ชนิดของขอ้มูล รูปการน าเสนอ มิติของภาพ ช่อง
ทางการน าเสนอ

6. ก าหนดภาพรวมให้เหมาะสม : ภาพรวมเกิดจากองค์ประกอบ Font และ สี พร้อมต าแหน่งของข้อมูลใจความ
ส าคัญที่อยากเน้นมาจัดเรียงเพื่อให้เห็นแบบ คร่าว (Lay out) เมื่อไปปรากฏบนเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่าWireframe

7. ใช้แผนภูมิ/กราฟที่สอดคล้องกับข้อมูล : เชื่อว่า Graphic Designer ทุกคนคงอยากเลือกรูปแบบ ชาร์ท กราฟ 
หรือแผนภูมิที่ดูสวยงามก่อนเป็นอันดับแรก แต่พึงระลึกไว้เสมอว่ามันต้องใช้น าเสนอข้อมูลและช่วยทลายก าแพงการสื่อสาร 
อย่าลังเลที่จะใช้แผนภูมิแท่งรูปแบบเดิมๆ ถ้ามันสามารถแสดงข้อมูลได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย
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9 ขั้นตอนสร้าง Infographic

8. เลือกสไตล์ภาพให้เหมาะสม : ซึ่งถูกก าหนดจากแบรนด์ จุดประสงค์ในการน าเสนอ อารมณ์ของภาพ

9. ค านึงถึงช่องทางน าเสนอผลงาน : Infographic ที่สวยคงจะไร้ค่า ถ้าไม่มีคนเห็น แต่ก็ควรคิดด้วยว่าจะปล่อยให้
ผู้คนเห็นบนช่องทางไหน วิธีง่ายสุดในการดูผลตอบรับคือการโพสต์บน Social Media ตรวจดูยอด Like จ านวนการ 
Share ความคิดเห็นแล้ว น ามาปรับปรุงผลงานต่อยอดขายงานได้ต่อไป
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ติดต่อ

mam_oranee@hotmail.com

Oranee


