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ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

(การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู) เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

ความเปนมา 

       ตามท่ี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหสอดคลองกับบริบท สงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและ          

ภาคีเครือขาย ใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนอยาง

สรางสรรค 

  ปจจุบัน สํานักงาน กศน.ไดมีนโยบายและจุดเนนในการดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน          

“คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณ ภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับ     

ชวงวัยสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกทศวรรษท่ี ๒๑” โดยใหทุก

ภาคสวนรวมจัด สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

รวมท้ังขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน เพ่ือการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การสรางอินโฟกราฟกสําหรับชุดการเรียนรู โดยการนําขอมูลจาก

ชุดการเรียนรูมาสรุปยอเพ่ือใหเขาใจไดงาย  ซ่ึงเหมาะสําหรับผูคนในยุคปจจุบันท่ีตองการเขาถึงขอมูลซับซอน

มหาศาลในเวลาอันจํากัด และสรางประสิทธิภาพในการเรียนรู ท้ังนี้ดําเนินการควบคูกับการสรางชุดการเรียนรู 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถวัดและ

ประเมินผลได 

      ดังนั้น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัด

โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การสรางอินโฟกราฟกสําหรับชุดการเรียนรู 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

และพัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถนําทักษะ

ความรูท่ีไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในงาน กศน.  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เนื้อหาของหลักสูตร 
ประกอบดวยเนื้อหา ๕  เรื่อง ดังนี้ 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของ Infographic     จํานวน    ๓  ชั่วโมง 
๒. ความหมายและการสรางชุดการเรียนรู     จํานวน   ๑๖  ชั่วโมง 
๓. การออกแบบ Infographic สําหรับชุดการเรียนรู   จํานวน     ๙  ชั่วโมง 

รวม  จํานวน   ๒๘  ชั่วโมง 
 

เวลาเรียน 
 หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ใชระยะเวลา ๒๘  ชั่วโมง จําแนกดังนี้ 

๑. ภาคทฤษฎี จํานวน  ๗  ชั่วโมง 
๒. ภาคปฏิบัติ จํานวน  ๒๑  ชั่วโมง 

 

โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร 

หนวย 
การเรียนรู 

ช่ือเรื่อง จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
๑. ความเปนมาและ 

ความสําคญัของ  
Infographic 

๑.๑ เขาใจความหมาย 
      และประเภทของ  
      อินโฟกราฟก   
๑.๒ เขาใจประโยชนของ  
      อินโฟกราฟก 
 

๑.๑ ความหมายของอินโฟกราฟก  
๑.๒ รูปแบบ/ประเภทของ  
       อินโฟกราฟก 
๑.๓ ประโยชนของอินโฟกราฟก 
 

๓ - 

๒. ความหมายและ 
การสรางชุดการ
เรียนรู 

๒.๑ เขาใจความหมายของ 
      ชุดการเรียนรู 
๒.๒ เขาใจหลักการสราง 
      และองคประกอบ 
      ของชุดการเรียนรู 
๒.๓ สามารถสราง 
      ชุดการเรียนรูได       
 

๒.๑ ความหมายชุดการเรียนรู 
๒.๒ องคประกอบของชุดการเรยีนรู 
๒.๓ ประโยชนของชุดการเรียนรู  
๒.๔ หลักการสรางชุดการเรยีนรู 
๒.๕ สื่อสําหรับการจัดการเรียนรู 

๓ ๑๖ 

๓. การออกแบบ 
Infographic 
สําหรับชุดการ
เรียนรู 

๓.๑ เขาใจกระบวนการ 
      ออกแบบกราฟก 
๓.๒ สามารสราง 
      อินโฟกราฟกได 
 

๓.๑  หลักการออกแบบกราฟก 
๓.๒  เทคนิคสรางช้ินงานอินโฟกราฟก 
๓.๓  แนะนําโปรแกรมและเว็บไซต 
       สําหรับสรางอินโฟกราฟก 
       สําเร็จรูป 
 

๑ ๕ 

รวม ๒๘ 
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โปรแกรมท่ีใชสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- MS. Office word 
- MS. Office PowerPoint 

 

แหลงเรียนรูและส่ือประกอบ 
๑. สื่อนําเสนอ PowerPoint 
๒. เอกสารประกอบการเรียนรู 
๓. สื่ออ่ืนๆ (Internet, Google, Website)  

 

กระบวนการเรียนรู 
 1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของจากเอกสารประกอบโครงการของหลักสูตรเพ่ือทําความเขาใจขอมูล        
ท่ีเก่ียวของในเบื้องตน  
 2. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการ จากนั้นทําแบบทดสอบกอนเรียน     
เพ่ือประเมินความรูและทักษะพ้ืนฐานของผูเขารวมโครงการ 
 3. วิทยากรนําเขาสูกระบวนการเรียนรูในหนวยตางๆ ใหครบหนวยการเรียนรู 
 4. ประเมินผลจากการสงงาน 
 5. วิทยากรสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 6. ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินความกาวหนาหลังเรียน 
 7. ประเมินผลการผานโครงการและความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดโครงการในครั้งนี้ 

การวัดประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผลการเรียน ประกอบดวย 

๑. แบบทดสอบความรูกอนและหลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และการมีสวนรวม 
๓. ใบงาน/กิจกรรม 

 

เกณฑการประเมิน 
 เกณฑการผานการประเมินผลรอยละ 80 ประกอบดวย 

1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน    ๔๐  คะแนน 
2. ผลการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย    ๖๐ คะแนน 

- การสรางชุดการเรียนรู    ๓0 คะแนน 
- การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู ๓0 คะแนน 
 

กลุมเปาหมาย 

-  ครู และบุคลากร กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลาในการอบรม 

๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (๔ วัน/ 2๘ ชั่วโมง/เวลา 08.30 น. – 1๗.๐0 น.) จํานวน ๖0 คน          
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สถานท่ีจัดอบรม 

     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     415 ถนนชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

พ้ืนฐานผูเขารวมอบรม 

     - สามารถใชคอมพิวเตอรไดในเกณฑดี 

 - มีความรูความเขาพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการสรางชุดการเรียนรู 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

     - ผูผานการอบรมสามารถสรางอินโฟกราฟกสําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมสนับสนุน 

       การดําเนินงาน กศน. 

     - ผูผานการอบรมสามารถนําชุดการเรียนรูและสื่ออินโฟกราฟกไปใชในการจัดกิจกรรมได 

 - ผูผานการอบรมสามารถสราง Infographic ได 

 - ผูผานการอบรมสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและการทํางานได 

     - เขาอบรมครบ 80% และผานการประเมินชิ้นงาน จะไดรับเกียรติบัตรจากสถาบันฯ 

การสมัครเขารวมโครงการ 

     รับสมัครออนไลนและตรวจสอบรายชื่อท่ี www.esannfe.com   
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ตอนที่ ๑ 
ความเปนมาและความสําคัญของ Infographic 

๑.๑ ความหมายของอินโฟกราฟก 

การสราง Infographics มาจากสองคําคือ information + graphics คือ การทําใหสิ่งท่ียากเปน     
สิ่งท่ีงาย ตัวอยางแรกๆ ของ Infographics ในประวัติศาสตรมนุษยชาติก็คือ ภาพเขียนตางๆ บนผนังถํ้า     
เม่ือประมาณ 32,000 ปกอน (มนุษยยืน 2 ขา มีหนาตาเหมือนคนปจจุบันเม่ือประมาณ 150,000 ปกอน) 

        ตอมาเม่ือ 5,000 ปกอน Infographics ชั้นยอดกําเนิดข้ึนท่ีอียิปต ไดแก อักษรจารึกของ   
อารยธรรมอียิปตท่ีเรียกวา hieroglyphics หรืออักษรท่ีเปนภาพ Infographics  

        ใน ค.ศ. 1786 วิศวกรชาวสกอต ชื่อ William Playfair เปนคนแรกท่ีนําขอมูลสถิติมาแสดง
เปนรูป pie chart กราฟ แทง ฯลฯ จากนั้นก็เริ่มมีการนําเสนอตัวเลขสถิติในรูปแบบตางๆ กวางขวางมากข้ึน 

        ระหวาง ค.ศ. 1970-1990 Infographics เปนท่ีนิยมมากข้ึนเม่ือความซับซอนของวิชา
ความรูและของสังคมมีมากข้ึนควบคูไปกับความกาวหนาดาน IT และซอฟตแวร หนังสือพิมพ USA today, 
Time Magazine และ The Sunday Times ของอังกฤษ เริ่มนําเสนอ Infographics ในขาวและบทวิเคราะห     
เพ่ือชวยใหผูอานเขาใจงายข้ึน 

        ในกระบวนการยอยขอมูลขาวสาร มนุษยใชรูปแบบการเรียนรู 4 แบบดวยกัน คือ  
(1) การมองเห็นใชภาพแผนผังท่ี ฯลฯ เพ่ือการเขาใจแทนคําพูด 
(2) การไดยินมนุษยเรียนรูโดยการฟงคําท่ีออกเสียง  
(3) อาน /เขียน เรียนรูโดยการอานและเขียน  
(4) ประสบการณ (kinesthetic) เรียนรูผานประสบการณดวยการลงมือปฏิบัติ      
        ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนหัวใจสําคัญของ Infographics ปจจุบันจะเห็นการนําเสนอขอมูล

สถิติท่ีแปลกใหม (พ้ืนท่ีจังหวัดใหญเล็กตามจํานวนประชากร) กราฟขอมูลตามเวลา (กราฟข้ึนลงสีตางๆ ท่ีมี
ความหมายและกะทัดรัด) แผนท่ีรถไฟใตดินและบนดินซ่ึงถึงแมจะซับซอนหลายระดับแตก็เขาใจไดงาย       
การโยงใยเครือขายของความคิดหรือบุคคลซ่ึงซับซอนใหเขาใจงายข้ึน โครงสรางองคกรท่ีเขาใจไดงาย          
ผังและตารางตางๆ ท่ีนําเสนอขอมูลอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ฯลฯ 

        Infographics สรางประสิทธิภาพในการเรียนรูเนื่องจากมนุษยรับรูขอมูลจาก 5 แหลง        
(เห็น สัมผัส ไดยิน กลิ่น รส) งานวิจัยพบวาการมองเห็นสําคัญกวาแหลงอ่ืนๆ ท้ังหมด รอยละ 50 ของสมอง
มนุษยถูกใชเพ่ือการทํางานดานการมองเห็นจนสมองสามารถยอยภาพท่ีได รับท้ังหมดในทันที แตสําหรับ
ขอความนั้น สมองยอยในลักษณะเปนเสนตรงกลาวคือ เริ่มจากตนไปทายโดยเรียงกันไปตามลําดับ             
ซ่ึงหมายความวา มนุษยใชเวลานานกวาในการรับทราบขอมูลจากขอความ 

        ยิ่งไปกวานั้น งานวิจัยยืนยันวา รอยละ 65 ของจํานวนประชากรโดยท่ัวไปเปนผูเรียนรูจากการ
มองเห็น (visual learners) เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนรูจากการไดยิน การอานเขียน และเรียนรูจาก
ประสบการณ ดังนั้น Infographics จึงสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญและสามารถยอยขอมูลไดรวดเร็วกวา 

        ปจจุบันการเรียนรูดวยตนเองของมนุษยนั้นสําคัญกวาการสอน เนื่องจากการเพ่ิมและ      
กระจายตัวขององคความรูอยางรวดเร็วจนทําใหสอนอยางไร ก็ไมมีวันตามทัน การทําอยางไรใหเกิดความ
กระหายอยากเรียนรูจึงเปนประเด็นท่ีสําคัญอยางยิ่งของการศึกษา 

(วรากรณ สามโกเศศ./ (2557)./ Infographics ชวยการเรียนรู./ สืบคนเมื่อ18 เดือนกรกฎาคม ป2562,/ จาก
เว็บไซต: https://sites.google.com/site/krualeeymat/bthkhwam-kar-suksa-thawpi/infographicschwykarreiynru) 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

ความหมายของอินโฟกราฟก (Infographic) การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศ         
ในลักษณะของขอมูลและกราฟกท่ีอาจเปนลายเสน สัญลักษณกราฟ แผนภูมิไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ            
ท่ีออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูชมเขาใจ
ความหมายของขอมูลท้ังหมดไดโดยไมจําเปนตองมีผูนําเสนอมาชวยขยายความเขาใจอีก  

 

๑.๒ รูปแบบ/ประเภทของอินโฟกราฟก 

1. Visualized Article เหมาะสําหรับนําบทความ งานเขียน มาแปลงใหเปนรูปภาพผานอินโฟ
กราฟก เชน ถามีตัวเลขก็ควรนําเสนอผานกราฟตางๆ หรือตัวหนังสือก็สื่อสารดวยภาพประกอบเปน icon 

 

 
  
2. Flowchart เปนการนําเสนอแบบเปนลําดับข้ัน เหมาะกับการเสนอเปนควิซใหผูอานไดทราบ

คําตอบท่ีตองการโดยการอานไลลงไปตามเสนจนถึงลางสุด ขอควรระวัง : เรื่องความยุงเหยิงของเสน, ใชสีแยก
เสน ลดความสับสนในการอาน  
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

3. The Timeline เหมาะสําหรับใชเลาความเปนมาเปนไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใชเสนแทน
ระยะเวลา สามารถใชไดกับทุกอยาง เชน ประวัติคน ประวัติองคกร ประวัติสถานท่ี  

เทคนิค : ใชความหางของแตละจุด ชวยบอกความหางของแตละชวงเวลาได 

 

4. Useful Bait เปนอินโฟกราฟกท่ีทําใหเราเห็นวิธีทําบางอยาง โดยท่ีเราเห็นแลวนําไปใชไดทันที 
เทคนิค : ตองใหความสําคัญกับการอานงาย และความเขาใจงาย มากกวาความสวยงาม 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

5. Versus/comparison Infographic ใชการจัดวางท่ีเหมือนกันท้ังสองฝง ทําใหเห็นความตาง 
ท่ีชัดเจน ใชสีคูตรงขามแบงฝง ทําใหดูงายข้ึน 
  

 
6. Number Porn ไมใชแคมีตัวเลขมาก แตตัวเลขตองนาสนใจ หรือเก่ียวของกับผูอานมากพอ 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

7. Photo Infographic มีจุดเดนอยูท่ีการใชภาพถาย หรือภาพกราฟฟคท่ีโดดเดนเปนหลัก 
 

 
 
วิธีการเลาเรื่องหรือรูปแบบการนําเสนอ การจัดวางแบบหนา (layout) เพ่ือเลาเนื้อหาใหนาสนใจนั้น 

ข้ึนอยู กับความคิดสรางสรรคของผูออกแบบ การจัดวางภาพ ตัวอักษร ตลอดจนองคประกอบอ่ืน ๆ             
จึงไมมีหลักตายตัวในการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

ตอนที่  ๒  
ความหมายและการสรางชุดการเรยีนรู 

๒.๑ ความหมายชุดการเรียนรู 

 ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู  เดิมมักใชคําวาชุดการสอน เพราะเปนสื่อท่ีครูนํามาใชประกอบการ
สอนแตตอมาแนวคิดการในการยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนไดเขามามีอิทธิพลมากข้ึน จึงมีผูเรียกชุดการ
สอนเปนชุดการเรียนมากข้ึน  

 ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน และเปนเครื่องมือ
ชวยสอนของครู  ไดมีผูใหความหมายของชุดการเรียนรูไวตางๆ ดังนี้ 

• กูด (Good 1973 อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 167) กลาววา ชุดการเรียนรู         
เปนโปรแกรมทางการเรยีนท่ีจัดไวโดยเฉพาะ ประกอบดวย คูมือ เนื้อหา แบบทดสอบ และมี
การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวครบถวน 

• เปรื่อง กุมุท (2518, 1) ชุดการเรียนรูเปนสื่อท่ีจัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียน หัวขอ เนื้อหา 
และประสบการณของแตละหนวย จะจัดไวเปนชุดหรือกลองภายในจะมีคูมือการใชท่ี
ประกอบดวยรายละเอียดและคําแนะนําตางๆ รวมท้ังสื่อการสอนท่ีจําเปน เชน รูปภาพ 
แผนภูมิ ของจําลอง เครื่องมือทดลอง  สไลด เทป และอ่ืนๆ 

• วาสนา ชาวหา (2522, 32) ชุดการเรียนรูเปนการใชสื่อตางๆ รวมกันเปนสื่อประสม 
(multimedia) เพ่ือสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง และเปนไปตาม
จุดมุงหมายท่ีวางไวโดยจัดเปนชุดในลักษณะของซองหรือกลอง 
จากความหมายดังกลาวอาจสรุปไดวา ชุดการเรียนรู หมายถึง การนําสื่อการสอนหลายชนิด

เขารวมไวดวยกัน โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ องคประกอบของชุดการเรียนรู 
  ในการสรางชุดการเรียนรู ผูสรางตองมีเคาโครงรายละเอียดเก่ียวกับความมุงหมายของการ
ผลิตชุดการเรียนรูนั้น เพราะชุดการเรียนรูจะตองมีองคประกอบหลายสวน ซ่ึงมีผูจําแนกองคประกอบของชุด
การเรียนรูไวหลายทาน (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 170) ดังนี้ 

• ชัยยงค พรหมวงศ สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520, 105-106) ได
จําแนกสวนประกอบของชุดการเรียนรูไว 4 สวน คือ  

1) คูมือและแบบฝกหัด สําหรับครูผูใชชุดการเรียนรูและผูเรียนท่ีตองเรียนจากชุดการ
เรียนรู 

2) คําสั่งหรือมอบงาน เพ่ือกําหนดแนวทางการเรียนรูใหผูเรียน 
3) เนื้อหาสาระ อยูในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ัง

แบบกลุมและรายบุคคล ซ่ึงกําหนดไวตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
4) การประเมินผล เปนการประเมินของ “กระบวนการ” ไดแก แบบฝกหัด รายงานการ

คนควา ฯลฯ และ “ผล” ของการเรียนรูในรูปแบบสอบถามตางๆ สวนประกอบท้ังหมด
อยูในกลองหรือซอง โดยจัดเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกตอการใช 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

• ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2522,๑๕๓) กลาววา ชุดการเรียนรูอาจมีหลายรูปแบบท่ีแตกตาง
กัน แตจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๑) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและผูเรียนตามลักษณะของชุดการเรียนรู
ภายในคูมือครูจะชี้แจงวิธีการใชชุดการเรียนรูไวอยางละเอียด ครูและผูเรียนจะตองปฏิบัติตามคําชี้แจงอยาง
เครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการเรียนรูนั้นไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลมหรืออาจทําเปนแผน แตตองมีสวน
สําคัญ ดังนี้  

  (1) คําชี้แจงสําหรับครู 
(๒) บทบาทของครู 
(๓) การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง 
(๔) แผนการสอน 
(๕) แบบฝกปฏิบัติ 

  ๒) บัตรคําส่ัง (คําแนะนํา) เพ่ือใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยางท่ีมีอยูในชุดการเรียนรู
แบบกลุมและชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล บัตรคําสั่งจะประกอบดวย 
   (๑) คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา 
   (๒) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
   (๓) การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปรายหรือตอบคําถาม 
   บัตรคําสั่งจะตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีตองการ
ใหผูเรียนปฏิบัติ ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสั่งใหเขาใจเสียกอน แลวจึงปฏิบัติเปนข้ันๆ ไป 
  ๓) เนื้อหาหรือประสบการณ จะถูกบรรจุในรูปของสื่อตางๆ อาจประกอบดวยบทเรียน
สําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก หุนจําลอง ของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียน
จะตองศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ท่ีบรรจุอยูในชุดการเรียนรูตามบัตรคําสั่งท่ีกําหนดให 
  ๔) แบบประเมินผล (ท้ังกอนและหลังเรียน) อาจอยูในรูปของแบบฝกหัด ใหเติมคําลงใน
ชองวาง จับคู เลือกคําตอบถูก หรืออาจดูผลจากการทดลอง หรือทํากิจกรรม เพ่ือใหการสรางและการใชชุด
การเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ชุดการเรียนรูอาจมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1) หัวขอเรื่อง เปนการแบงหนวยการเรียนออกเปนสวนยอย เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยาง
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

(2) กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการเรียนรูแบบกลุม กิจกรรมสํารองนี้ตองเตรียมไว
สําหรับผูเรียนบางคนหรือบางกลุมท่ีทํางานเสร็จกอนคนอ่ืน โดยใหมีกิจกรรมอยางอ่ืนทํา 
เพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนไม
เกิดความนาเบื่อหนายหรือกอใหเกิดปญหาในทางวินัยของชั้นเรียนข้ึน 

(3) ขนาดรูปแบบของชุดการเรียนรู ชุดการเรียนรูไมควรใหญหรือเล็กเกินไป ควรจัดใหมี
ขนาดพอเหมาะ เพ่ือสะดวกในการเก็บรักษา 
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๒.๓ ประโยชนของชุดการเรียนรู 
 การใชชุดการเรียนรูเปนการลดภาระในเรื่องการเตรียมการสอนใหกับครูผูสอนไดเปนอยางมาก เพราะ
ครูสามารถจะดําเนินการสอนตามคําแนะนําในการใช งายตอการเตรียมการสอน อีกท้ังยังสามารถเพ่ิม
ประสบการณการสอนของครูใหกวางขวางยิ่งข้ึน (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 175) 

•  วิชัย  วงษใหญ (2523 อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 176) ไดกลาวถึงประโยชนของ
ชุดการเรียนรูไววา 

1) ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนของครู ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2) แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคลและความสนใจ

ตามเวลาและโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยแกผูเรียน 
3) ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู โดยชุดการเรียนรูทําใหผูเรียนสามารถเรียนได โดยอาศัย

ความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ครูคนหนึ่งสามารถสอนผูเรียนไดจํานวนมากข้ึน 
4) ชวยในการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการเรียนรูสามารถนําไปใชเรียนไดทุกสถานท่ี 

ทุกเวลา 

• ปราณี ปญจาคะ (2528 อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 176) ไดกลาวถึงประโยชนของ
ชุดการเรียนรูวา 

๑) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู เพราะชุดการสอนผลิตจากบุคคลท่ีมีความรู
ความชํานาญการทางการศึกษาสาขาตางๆ 

๒) ชวยลดภาระของผูสอน เพราะมีกําหนดข้ันตอนไวพรอมแลว แลวผูสอนเพียงดําเนินการ
ตามคําแนะนําท่ีบอกไวในคูมือครูเทานั้น 

๓) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากใหไดรับความรูในแนวเดียวกันเปนการแกปญหาเก่ียวกับวิชา
เดียวกันแตมีผูสอนหลายคน 

๔) ชวยใหครูดําเนินการสอนตามวัตถุประสงคซ่ึงบอกไวชัดเจนแนนอน เปนเชิงพฤติกรรม 
๕) ชวยใหครูสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการทํากิจกรรม

และใชสื่อการสอนอยางครบถวน 
๖) ชวยครูใหสามารถประเมินผล เพ่ือวัดผลการเรียนรูตามเกณฑท่ีกําหนดไวในจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม 
๗) เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถ ความตองการ และการเรียนรูตามอัตภาพของแต

ละคน 
๘) ชวยเสริมสรางการเรียนแบบตอเนื่อง เพราะชุดการสอนจะแยกออกเปนรายวิชาแตละ

วิชาจะมีหนวยการสอนเรียงตามลําดับ เม่ือผูเรียนศึกษาแตละหนวยแลว มีโอกาสติดตาม
หนวยตอไปได 

จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งท่ี
สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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๒.๔ หลักการสรางชุดการเรียนรู 

 การสรางชุดการเรียนรูเปนการออกแบบการสอนท่ีอาศัยหลักการวิเคราะหระบบ มาใชหลักในการ
สรางซ่ึง ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522, 154) ไดแบงข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรูออกเปน 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) กําหนดหมวดหมู เนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการแบบสห
วิทยาการตามท่ีเหมาะสม 

2) กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน ประมาณเนื้อหาท่ีครูสามารถ
ถายทอดความรูแกผูเรียนไดในหนึ่งสัปดาห หรือสอนไดหนวยละครั้ง 

3) กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตัวเองวาในการสอนแตละหนวยควรใหประสบการณอะไรแก
ผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวขอเรื่องออกเปนหนวยการสอนยอย 

4) กําหนดหลักการและความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอดท่ีกําหนดข้ึนจะตอง
สอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑท่ีสําคัญไว เพ่ือเปน
แนวทางจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 

5) กําหนดวัตถุประสงค ใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองมีเกณฑ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

6) กําหนดกิจกรรมการเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซ่ึงจะเปนแนวทางเลือก
และผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน
บัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ การทําการทดลองวิทยาศาสตร การเลนเกม ฯลฯ 

7) กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม โดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังเรียนชุดการเรียนรูไปแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือไม 

8) เลือกการผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ วิธีการท่ีครูใชจัดเปนสื่อการสอนท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการ
สอนแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองท่ีเตรียมไว เพ่ือนําไป
ทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 

9) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เพ่ือเปนการประกันวาชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ในการสอน ผูสรางจะตองกําหนดเกณฑข้ึนโดยคํานึงหลักการท่ีวา การเรียนรูเปนกระบวนการ
เพ่ือชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย 

10)  การใชชุดการเรียนรูเปนข้ันนําชุดการเรียนรูไปใช ซ่ึงจําเปนตองมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ตลอดเวลา 

 
๒.๕ ส่ือสําหรับการจัดการเรียนรู 

 ในการจัดการเรียนรูครูควรจะตองจัดทําคูมือการใชชุดการเรียนรู โดยจะตองจัดเตรียมกิจกรรมและ
จัดทําหรือเลือกใชสื่อสําหรับแตละเรื่องหรือแตละหนวยการเรียนรูสําหรับชุดการเรียนรูฉบับนี้ จะขอนําเสนอ
สื่อสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือใหครูนําไปจัดทําชุดการเรียนรู โดยแบงสื่อออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ 2) ประเภทสื่อเทคโนโลยี และ 3) ประเภทสื่ออ่ืนๆ เชน บุคคล (ผูรู/ภูมิปญญา) แหลง
เรียนรู เกมส ของจําลอง ฯลฯ 
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1) ประเภทส่ือส่ิงพิมพ 
สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู

ตางๆ โดยใชตัวหนังสือท่ีเปนตัวเขียน หรือตัวพิมพเปนสื่อในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพมีหลายชนิด 
ไดแก นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ  (โรงเรียนสุราษฎรธานี. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ม.ป.ป) 

สําหรับสื่อสิ่งพิมพในท่ีนี้ จะขอจําแนกเปน  1) บัตรคําสั่ง  2) บัตรเนื้อหา   3) บัตรคําถาม 
4) บัตรเฉลย 5) บัตรกิจกรรม 6) บทเรียนสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(1) บัตรคํา ส่ัง  เปนบัตร ท่ีสั่ งงานใหผู เรียนปฏิบัติ   ผู เรียนจะอานบัตรคําสั่ ง เปนบัตรแรก                
(ชัยยงค พรหมวงศ 2549) 
การเขียนบัตรคําสั่ง มีแนวทางดังนี้ 

 งานท่ีจะใหผูเรียนทําตองเขียนเรียงลําดับและเขียนเรียงเปนขอๆ ใชภาษาท่ีงาย
ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับวัยของผูเรียน 
 
ตัวอยางบัตรคําสั่ง 
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(2) บัตรเนื้อหา 
บัตรเนื้อหา เปนสวนเนื้อหาสาระท่ีถายทอดความรูและประสบการณตามหัวเรื่องสําหรับผูเรียน

ในระดับสูงข้ึนไปท่ีมีเนื้อหายาก บัตรเนื้อหาอาจจัดทําใหรูปของแผนคําสอนหรือเอกสารคําสอนก็ได           
(ชัยยงค พรหมวงศ 2549) 

การเขียนบัตรเนื้อหามีแนวทาง ดังนี้ 
 ควรนําแนวคิดท่ีเขียนจากขอบขายของเนื้อหาท่ีไดกําหนดไวให เขียนขยายเนื้อหา

สาระตามชื่อเรื่องหรือจะเขียนแนวคิดไวสรุปทายของเนื้อหา 
 ควรเขียนเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับแนวคิด สวนใหญมักจะนําเนื้อหาในบทเรียนท่ี

มีอยูมาตัดปะใส 
 ภาษาท่ีใชในการถายทอดเนื้อหาสาระควรเปนภาษาเขียนท่ีมีประโยคกิริยาและ

กรรม และเปนประโยคท่ีสั้นมากกวาประโยคท่ียาวเปนภาษาท่ีเรียบงายและลดศัพท
เฉพาะลงใหนอยท่ีสุด 
 

ตัวอยางบัตรเนื้อหา 
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(3) บัตรคําถาม 
บัตรคําถาม เปนการถามความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีผูเรียนไดจากการอานบัตรเนื้อหา

และศึกษาจากสื่อการสอน คําถามท่ีถามมีท้ังแบบปรนัยหรืออัตนัย และคําถามท่ีใชตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและวัดในระดับพฤติกรรมเก่ียวกับแบบทดสอบ มักพบเสมอท่ีผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรูปรากฏวาการประเมินดานกระบวนการคือการตอบคําถามหรือกิจกรรมมักจะมีคา
แตกตางกันมากกับการประเมินผลจากผลลัพธคือแบบทดสอบหลังเรียน สาเหตุประการหนึ่งเปนเพราะไมได
ถามคําถามท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและไมไดวัดในระดับพฤติกรรมเดียวกับแบบทดสอบหลังเรียน         
(ชัยยงค พรหมวงศ 2549) 
  การเขียนบัตรคําถามใชหลักการเดียวกับการเขียนขอสอบแตละรูปแบบในกรณีท่ี
แบบทดสอบเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ คําถามท่ีถามควรเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบท่ีวัดเนื้อหาสาระ
เดียวกันและวัตถุประสงคเดียวกัน 
 

 ตัวอยางบัตรคําถาม 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

(4) บัตรเฉลย 
บัตรเฉลย เปนการแสดงคําตอบของบัตรคําถาม บัตรเฉลยอาจจะไวในชุดกิจกรรมการเรียนรู

หรืออยูท่ีผูสอน เม่ือผูเรียนตองการเฉลยคําตอบก็จะไปขอท่ีผูสอน เม่ือเฉลยคําตอบเสร็จก็ใหนํากลับไปคืน     
(ชัยยงค  พรหมวงศ 2549) 
  การเขียนบัตรเฉลยควรเขียนเฉพาะคําตอบไมตองลอกคําถามลงไป ในกรณีเฉลยแบบอัตนัย
ตองกําหนดคําตอบไวครอบคลุมประเด็นท่ีถามไวอยางชัดเจน ผูเรียนจะไดตรวจคําตอบดวยตนเองได 
 

ตัวอยางบัตรเฉลย 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

(5) บัตรกิจกรรม 
บัตรกิจกรรม เปนคําแนะนํากติกาและคําสั่งใหผูเรียนประกอบกิจการอ่ืน นอกเหนือจากการ

อานบัตรเนื้อหาและศึกษาจากสื่อการสอน กิจกรรมท่ีผูสอนกําหนดไวในบัตร ไดแก การเลนเกมส การแสดง
บทบาทสมมติ การอภิปราย รองเพลง ฯลฯ บางศูนยอาจมีกิจกรรมใหผูเรียนทํากอนตอบคําถามเพ่ือเปนการ
ทบทวนความรูท่ีไดเรียนจากบัตรเนื้อหาและศึกษาจากสื่อการสอน หรือเพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
กับสมาชิกในกลุมจะไดไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนรูและมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น เนื่องจากลักษณะ
ของบัตรกิจกรรมกับบัตรคําสั่งคลายคลึงกันมาก ผูสอนหลายคนมักจะเขาใจผิด บัตรกิจกรรมจะบอก
รายละเอียดของสิ่งท่ีผูเรียนตองทําเชน “ขอใหนักศึกษาอภิปรายเรื่องหนาท่ีของพลเมืองดี” สวนบัตรคําสั่งจะ
บอกเพียงแตวาโปรดอานบัตรกิจกรรม (ชัยยงค  พรหมวงศ 2549) 
  การเขียนบัตรกิจกรรมมีแนวทาง ดังนี้ 

 การกําหนดกิจกรรมท่ีผูเรียนตองทํา ควรเขียนใหชัดเจนและเปนลําดับขอ ควร
เขียนใหผูเรียนปฏิบัติไดโดยไมตองใหผูสอนมายุงเก่ียว 

 กิจกรรมบางประเภท เชน การเลนเกมส การตอภาพ ฯลฯ ผูเรียนควรจะได
ตรวจสอบคําตอบ ควรมีการเฉลยกิจกรรมนั้น อาจเฉลยดานหลังบัตรกิจกรรม
ไมควรเฉลยไวในบัตรเฉลย เพราะจะทําใหผูเรียนจะเห็นคําตอบในบัตรเฉลย
กอนปฏิบัติกิจกรรม 

 

ตัวอยางบัตรกิจกรรม 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

Chapter ๓  
การออกแบบ Infographic 

๓.๑  หลักการออกแบบกราฟก 
  การแปลงขอมูลท่ีซับซอนใหเปนภาพกราฟกเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในปจจุบัน อินโฟกราฟก
เปนการออกแบบใหเปนภาพท่ีชวยอธิบายขอมูลท่ีซับซอนใหเขาใจงาย Hyperakt’s Josh Smith ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ ไดคนพบกระบวนการท่ีดีในการออกแบบ อินโฟกราฟก (Infographics) 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1 การรวบรวมขอมูล (Gathering data) คัดเลือกขอมูลดิบท่ีรวบรวมมาแตท่ียังไมเปนระเบียบ     
โดยอาจใชโปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหลงอางอิงท่ีมาของขอมูลท่ีเปนตนฉบับ บันทึกภาพตางๆ        
ท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลท่ี หลากหลาย ไมควรแยกภาพหรือแผนภาพกับขอมูลออกจากกัน 

2 การอานขอมูลท้ังหมด (Reading everything) การอานขอมูลเฉพาะจุดเนนหรืออานอยาง     
ผิวเผินใหผานไปอยางรวดเร็วเพราะคิดวาเสียเวลา จะทําใหไดขอมูลไมสมบูรณ ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของจะชวย
ใหเรามองเห็นภาพรวมของประเด็นสําคัญ ผูออกแบบอินโฟกราฟกตองมีทักษะในการจัดการขอมูลและแนใจ
วาขอมูลท่ีสําคัญไมถูกละเลยท่ีจะมาสนับสนุนเรื่องราวท่ีตองการนําเสนอ  

3 การคนหาวิธีการเลาเรื่อง (Finding the narrative) การนําเสนอขอมูลท่ีนาเบื่อจะทําให     
อินโฟกราฟกนาเบื่อ เราจะตองคนหาการนําเสนอเรื่องราว ท่ีดึงดูดความสนใจ อินโฟกราฟกเริ่มท่ีจุดมุงหมาย
เดียว ขยายความขอมูลท่ีซับซอน อธิบายกระบวนการ เนนท่ีแนวโนมหรือสนับสนุนขอโตแยง การหาวิธีการเลา
เรื่องท่ีนาสนใจอาจจะยุงยากในระยะแรก ถา เราคุนเคยกับขอมูลท่ีมีอยูจะทําใหสามารถเลาเรื่องราวได การใส
ใจกับเนื้อหาท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการ นําเสนอขอมูลมีคุณคา 

4 การระบุปญหาและความตองการ (Identifying problems) เม่ือไดขอมูลมาแลวนํามา
ตรวจสอบความถูกตอง อาจมีขอมูลท่ีไมสนับสนุนหัวขอหรือประเด็น ท่ีเราตองการนําเสนอ ควรมีการอภิปราย
หาขอสรุปท่ีแทจริงเพ่ือระบุปญหาและความตองการ ผูชม ตองการขอมูลท่ีมีการจัดการและมีการออกแบบท่ีดี 
มิฉะนั้นจะกลายเปนหลักฐานท่ีไมถูกตอง ขอมูล ตองถูกตองและไมผิดพลาด ปรับปรุงขอมูลและเรื่องราวใหมี
เอกลักษณตรงกับหัวขอศึกษาทบทวน หลายๆ ครั้ง หาวิธีการนําเสนอขอมูลอยางถูกตองและมีคุณคา ซ่ึงไมใช
เรื่องงายในการออกแบบใหชนะใจผูชม  นักออกแบบท่ีดีตองมีมุมมองและเห็นคุณคาในรายละเอียดของขอมูล
ท่ีชัดเจน  

5 การจัดลําดับโครงสรางขอมูล (Creating a hierarchy) การจัดลําดับชั้นของขอมูลเปนท่ีนิยมใน
การสรุปขอมูล เปนการนําผูชมใหมองเห็นภาพรวม ตั้งแตตนจนจบเปนวิธีการจัดการกับขอมูลในการสราง     
อินโฟกราฟกและตรึงผูชมตามโครงสรางลําดับ ชั้นของขอมูล การจัดรูปแบบขอมูลตามลําดับจะสงเสริมใหผูชม
เขาถึงขอมูลเปนชวงระยะของการเลา เรื่อง ซ่ึงกลายเปนวิธีการท่ีแพรหลายในการออกแบบอินโฟกราฟก 

6 การออกแบบโครงสรางขอมูล (Building a wireframe) เม่ือพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกขอมูล
อยางละเอียดแลว จัดแบงขอมูลเปนลําดับชั้น และ ออกแบบ โครงสรางของของขอมูล ผูออกแบบควรทําความ
เขาใจกับภาพหรือกราฟกท่ีเปนตัวแทนของ ขอมูลสําคัญ ท่ีจัดไวเปนลําดับชั้นแลวนําไปใหผูชมวิพากษวิจารณ 
การออกแบบท่ีผานการโตเถียงจาก บุคคลในหลาย มุมมองท่ีใหขอเสนอแนะแตกตางกันออกไป จะเปนขอสรุป
ของการจัดทําโครงสราง อินโฟกราฟก 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

7 การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟก (Choosing a format) เม่ือสิ้นสุดการกําหนดภาพหรือกราฟกท่ี
เปนตัวแทนของขอมูลแลว วิธีจัดกระทําขอมูลท่ีดีท่ีสุด คือ การนําเสนอขอมูลดวยแผนผัง กราฟตางๆ เชน      
กราฟแทง กราฟเสน กราฟวงกลม หรืออาจจะใช ไดอะแกรม หรือผังงานเพ่ืออธิบายกระบวนการทํางาน      
อาจนําแผนท่ีมาประกอบในการเลาเรื่อง หรือ บางทีการใชตัวเลขนําเสนอขอมูลงายๆ อาจเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

8 การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ (Determining a visual approach) การเลือกใชภาพในการ
ทําใหอินโฟกราฟกใหดูดีมีสองแนวคิด คือ ใชขอมูลดิบมาจัดทําเปนกราฟหรือแผนผังใหนาสนใจ ใชสีการพิมพ 
และการจัดโครงสรางในการออกแบบงานใหมีศิลปะและใชลายเสนวาดภาพหรือคําอุปมาเปรียบเทียบ         
ไมแสดงขอมูลตัวเลขออกมาอยางชัดเจน จะเห็นเปนภาพ แสดงแทนขอมูลคลายกับกราฟหรือแผนผังเทานั้น 
เราไมควรติดยึดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ควรผสมผสานวิธีการใชกราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแตง
องคประกอบดวยการวาดลายเสนหรือนําภาพท่ีเปนตัวแทนของขอมูลมาจัดวางซอนกัน อาจเสริมดวยขอมูล 
สื่อ ตราสัญลักษณ และเนื้อหาในการออกแบบใหตรงกับหัวขอ 

9 การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช (Refinement and testing) เม่ือออกแบบอินโฟกราฟก
เสร็จแลวเริ่มตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด ผูชมจะดูท้ังขอมูลและ ภาพท่ีเลาเรื่องราว เพ่ือใหแนใจวาผลงานท่ี
เสร็จแลวมีคุณภาพตรงกับหัวขอและเปาหมาย ประเมินท้ังการออกแบบและจุดเนนจนกระท่ังผลงานชัดเจน
และเขาใจงาย ทดลองใหกลุมตัวอยางชมผลงานและ ใหขอคิดเห็นวาสามารถเขาใจไดงายหรือไม โดยเฉพาะ    
ผูท่ีไมเคยเห็นขอมูลมากอนประเมินกลับไปกลับมาระหวางผูชมและกลุมตัวอยางจนกระท่ังลงตัวไดขอยุติ       
จึงนําเสนอเผยแพรสูสาธารณะ  

10 การแบงปนความรูในอินเทอรเน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟกสวนใหญ
เผยแพรแบงปนในอินเทอรเน็ต มีแพรหลายเปนท่ีนิยม เปนการทดสอบผลงานขอมูลท่ีมีลักษณะท่ีนาสนใจจะ
ถูกอานโดยบุคคลท่ัวไป ขอมูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลวไมไดหมายความวาเราจะเปนผู
คนพบวิธีการเลาเรื่องราวนั้น ถึงแมวาผลงานจะเคยถูกเผยแพรมาแลวการวิพากษวิจารณจากอินเทอรเน็ตจะ
ชวยขยายขอโตแยงและคนพบวิธีการนําเสนอ ขอมูลวิธีใหมไดขอคิดเห็นตางๆ จะไดรับการปรับปรุงแกไข 
ผลงานท่ีถูกวิจารณจากผูเชี่ยวชาญมาสูตัวเราเหมือนเปนรางวัลในการทํางาน การออกแบบท่ีถูกกลั่นกรอง
อยางเขมขนเปนสวนหนึ่งท่ีจะสะกดผูชม 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟก (Infographics) แบงเปน 2 สวน คือ 
1.  ดานขอมูล  ขอมูลท่ีจะนําเสนอตองมีความหมาย มีความนาสนใจ เรื่องราวเปดเผยเปนจริง        

มีความถูกตอง 
2.  ดานการออกแบบ การออกแบบตองมีรูปแบบ แบบแผน โครงสรางหนาท่ีการทํางาน และ      

ความสวยงาม โดยออกแบบใหเขาใจงาย ใชงานงาย และใชไดจริง 

๓.๒  เทคนิคสรางช้ินงานอินโฟกราฟก 

 1.  เนนท่ีหัวขอหลักหัวขอเดียว (Focus on a single topic) 
สิ่งแรกท่ีตองพิจารณาคือหัวขอหลักในการสรางอินโฟกราฟก คุณจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ       

ถาพยายามตอบคําถามเดียวจะชัดเจนถารูทิศทางของสิ่งท่ีจะทําสิ่งนี้จะขจัดความยุงยากสําหรับผูอาน และ 
ผูชมหลังจากกําหนดหวัขอแลวกําหนดคําถามเฉพาะท่ีตองการคําตอบในอินโฟกราฟก 

2.  ออกแบบใหเขาใจงาย (Keep it simple) 
ตั้งแตเริ่มออกแบบขอมูลคุณตองแนใจวาขอมูลไมอัดแนนซับซอนสับสน เขาใจไดงาย ไมทําให ผูอาน

และผูชมยุงยาก ภาพท่ีซับซอนจะทําใหการตีความผิดพลาดไมมีประสิทธิภาพ 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

3.  ขอมูลเปนส่ิงสําคัญ (Data is important) 
การสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับหัวขอเปนสําคัญ การออกแบบตองไมทําเกิน

ขอบเขตของหัวขอซ่ึงจะเปนการทําลายขอมูลท่ีจําเปน ตองแนใจวาการออกแบบเนนท่ีขอมูลและรูปแบบของ
อินโฟกราฟก 

4.  แนใจวาขอเท็จจริงถูกตอง (Be sure facts are correct) 
การทําขอมูลใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญถาไมถูกตองจะลดความนาเชื่อถือของอินโฟกราฟก ดังนั้น กอนท่ี

จะสรางอินโฟกราฟกตองแนใจวาขอมูลถูกตอง ศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงและใชขอมูลท่ีถูกตอง อยาลืมอาน
ผลงานและตรวจสอบขอเท็จจริงใหถูกตอง 

5.  ใหอินโฟกราฟกเปนตัวเลาเรื่อง (Let it tell a story) 
อินโฟกราฟกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเลาเรื่องราวดวยภาพวาดหรือกราฟก ซ่ึงสามารถบอก         

บางสิ่งบางอยางและสามารถถายทอดขอมูลไดถึงแมวาผูชมจะไมไดอานขอมูลมากอน 
6.  การออกแบบท่ีดีทําใหมีประสิทธิภาพ (Good design is effective) 
การบรรยายดวยภาพถามีการออกแบบท่ีดีจะดึงดูดใจผูชม  สิ่งสําคัญคือออกแบบอินโฟกราฟก        

ใหเขาใจงาย ใชความคิดสรางสรรคออกแบบใหนาสนใจ ภาพ กราฟก สี ชนิด แบบ และชองวาง เปนสิ่งสําคัญ
ในการออกแบบ 

7.  ใชสีท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) 
การใชสีเปนสิ่งจําเปนควรเลือกใชสีท่ีกระตุนดึงดูดความสนใจผูชม ควรศึกษาทฤษฎีการใชสีดวยใชสี  

ใหถูกตองเหมาะสมกับหัวขอวาเราจะออกแบบอินโฟกราฟกใหใครชมไมจําเปนตองทําใหมี สีสันมาก        
อินโฟกราฟกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กนอยก็มีประสิทธิภาพได  

8.  ใชขอความท่ีกระชับ (Use short texts) 
การออกแบบภาพท่ีใชในการนําเสนอ จําเปนตองสรุปขอความใหสั้นกระชับตรงกับจุดหมายท่ี       

ตองการนําเสนอ อาจใชแผนปายหรือขอมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การท าเรื่องราวใหดึงดูดความสนใจ อาจใช
ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบขอมูล และควรใชตัวหนังสือท่ีอานเขาใจงาย 

9.  ตรวจสอบตัวเลขขอมูล (Check your numbers) 
ถานําเสนอขอมูลดวยตัวเลขผานกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขและ ภาพวาด 

และตองรูวาตัวเลขไหนควรใชและไมควรมีอยู ดวยวิธีนี้จะทําใหอินโฟกราฟกมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
10. ทําไฟลอินโฟกราฟกใหเล็ก (Make the file size small) 
ทําไฟลอินโฟกราฟกใหเล็กเพ่ือใหผูชมเขาถึงและดาวนโหลดขอมูลไดงาย และนําไปใชตอไดดี       

ตามจุดประสงคท่ีตองการดาวนโหลดเร็วและใชเวลานอยในการถายโอนขอมูลใสแฟลชไดรฟ สามารถแนบไฟล
สงอีเมลไปใหผูอ่ืน แตไมควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใชไฟลท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือท่ีจะดึงดูดผูชม 
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

๓.๓  แนะนําโปรแกรมและเว็บไซตสําหรับสรางอินโฟกราฟกสําเร็จรูป 

o โปรแกรมท่ีนิยมสรางอินโฟกราฟก มีดังนี้ 
Photoshop, illustrator, PhotoScape, MS office PowerPoint เปนตน  

o เว็บไซดสําหรับสรางอินโฟกราฟกสําเร็จรูป  
Piktochart คือ เว็บไซตท่ีชวยในการสรางสรรคงาน Infographic ท่ีไดรับความนิยม ภายใน

เว็บไซต จะประกอบดวยเครื่องมือท่ีชวยในการออกแบบชิ้นงาน และมีแมแบบ (Template) สําเร็จให
ใช ซ่ึงงายและ สะดวกตอการใชงาน ภายหลังจากท่ีไดทําการออกแบบเสร็จแลวยังสามารถบันทึกเพ่ือ 
นํามาใชงานได ในรูปแบบของไฟล PNG, JPEG และ PDF หรือสงตอหรือแบงปนใหกับคนอ่ืนๆ ได  
 

 

Venngage คือ มี Template สําเร็จรูปใหเลือกหลากหลาย มี icon และกราฟกสําเร็จรูปให
เลือกมากมาย เพ่ือนํามาประกอบในชิ้นงานได หนาตาของเว็บไซดอาจจะใชยากและงง ยังจัดระเบียบ
ไดไมดี รองรับ Font ภาษาไทยไดแครูปแบบเดียว ไมสามารถเปลี่ยนสีบาง icon ได  
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การสราง Infographic สําหรับชุดการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนงาน กศน. 

o เว็บไซดท่ีใชโหลดรูปฟรีท่ีนักออกแบบใชกัน 

Freepik คือ เว็บไซตท่ีเรียกตัวเองวา “เครื่องมือชั้นนําในการออกแบบฟรีเวกเตอร” ซ่ึงมีจุดประสงค
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือชวยใหคุณคนหาผลงานศิลปะไดฟรี ท้ังเวกเตอรภาพประกอบ, icon, PSD และภาพถายท่ีใช
สําหรับการออกแบบ  Freepik ไดผลิตเวกเตอรฟรีท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดในรูปแบบของ     
AI, EPS และ SVG และมีเวกเตอรและภาพถายมากกวาหนึ่งลานรูปแบบใหไดเลือกใชใหเหมาะสมกับ        
งานออกแบบ 

 
FlatIcon คือ FlatIcon มีมากกวา 107,150 ไอคอนเวกเตอรฟรีใหเลือกซ่ึงฐานขอมูลของเว็บไซตนี้

จะเต็มไปดวยไอคอนฟรีท่ีมีอยูในรูปแบบของ PNG, SVG, EPS และ PSD ซ่ึงหากคุณกําลังมองหาไอคอนไปใช
ในงานออกแบบสามารถหาไดงายในเว็บไซตนี้เลย 

 

1001FreeDownloads คือ 1001FreeDownloads ไดเรียกตนเองวาเปนเว็บไซตกราฟฟกท่ีดีท่ีสุด
สําหรับนักออกแบบ ซ่ึงมีกวาหนึ่งพันแบบใหเลือกท้ังรูปภาพ  brush ,PSD ,ฟอนตและกราฟฟกคุณภาพสูง
สามรถไปใชไดดวยความละเอียดสูงทําใหงานออกแบบออกมาสวยงามแนนอน 

 


