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กระบวนการจัดการเรียนรู 

ผานเครือขายสังคมออนไลน 

ดานวิชาการของผูดูแลเด็กเล็ก 

สังกัดกรมการปกครองสวนทองถิ่น 



บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
การนำกระบวนการจัดการเรียนรู ้ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
ประสบการณ์การเร ียนร ู ้แก ่ เด ็กปฐมว ัย จำเป ็นต ้องเข ้าใจ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด
ขององค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 
๑. หลักการ 

หลักการจัดการความรู้ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน
วิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
อย ู ่ ในต ั วบ ุคคลและเอกสารประเภทสื่ อส ิ ่ งพ ิม พ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาให้เป็นระบบ จึงจำเป็นต้องจัดอบรม     
เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กเล็กด้วยกัน และระหว่างครูผู้ดูแลเด็กเล็กกับ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ขวบ และเผยแพร่ความรู้ในการสร้างสื่อ
เสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยทั ้งแบบเป็นทางการและ           
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ไม่เป็นทางการ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการนำเสนองานในรูปแบบ
ต่าง ๆ และสานต่อนโยบายเชิงสาธารณะ  

 
วิธีดำเนินงานเพื่อจัดทำสื่อออนไลน์ มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั ้นตอนที่ ๑ อธิบายกระบวนการสร้าง Facebook 

กลุ ่มของผู ้ดูแลเด็กเล็กของจังหวัดราชบุรี เพื ่อสร้างระบบการ
จัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดราชบุรี 
พร้อมกับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

ข ั ้ นตอนท ี ่  ๒  นำเสนอว ิ ธ ี การ  post หร ือแชร์              
สื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นข้อความ ข่าว กิจกรรมองค์กร เหตุการณ์
สำคัญ และการ post หรือ upload สื ่อสารสนเทศทางวิชาการ
ประเภทภาพถ่าย หรือคลิปวีดิโอ รวมทั้งสร้างแนวปฏิบัติในการใช้
งานสื ่อฯ แต่ละประเภท เพื ่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการและใช้เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

ขั้นตอนที่ ๓ จัดอบรม เรื ่อง การสร้างสื่อเพื ่อเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก 
Application อย่างง่าย เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีทักษะและ
ตระหน ักในการนำส ื ่อออนไลน ์มาใช ้ประโยชน ์ต ่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ขั้นตอนที่ ๔ การประกวดสื่อเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้รางวัลเพื ่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในการพัฒนาตนเองจากการ
สร้างสื่อออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ผลการจัดอบรมและติดตามผล
การจัดอบรมจากร่องรอยของผลงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓ เดือน
ภายหลังจากการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที ่ ๖ นำเสนอนโยบายการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแล
เด็กเล็กแก่ผู ้บริหารของจังหวัด เพื่อต่อยอดการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินงานจัดทำสื่อออนไลน์ด้านวิชาการ
ของผู ้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นของ
จังหวัดราชบุรี 
 
๓. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
        ๓.๑ ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดอบรม 
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๓.๑.๑ การชี ้แจงความเป็นมาของการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” 

๓.๑.๒ การแนะแนวทางการรู้คิดแก่ผู้เข้าอบรม เพ่ือให้
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเกิดความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
และการฝึกออกแบบสื่อการสอนจากทรัพยากรสารสนเทศประเภท
บุคคล และทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งทำ
การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

๓.๒ ขั ้นดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู ้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ด้านการเล่านิทาน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยสื่อออนไลน์ และลงมือฝึกปฏิบัติจริง และนำเสนอผลงานจาก
การอบรมในแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้า
รับการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าอบรมกับผู้เข้าอบรม
ด้วยกัน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

๓.๓ ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินสื่อที่ได้
จากผู้เข้ารับการอบรม และให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อดีข้อด้อยจากสื่อ
ที่นำเสนอ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อใช้ประสบการณ์กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

๓.๔ การประเมินผลติดตามผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ผู้จัดอบรมดำเนินการติดตามผลการจัดประสบการณ์การ
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เรียนรู้ โดยผู้เข้าอบรมต้องนำความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจสอบร่องรอยจากภาพถ่ายและ
เอกสาร จำนวน ๓ ครั้ง 
 
๔. บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม 

ผู ้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างชิ ้นงาน       
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร หรือระหว่างผู้
เข้ารับการอบรมด้วยกัน ทั้งในห้องอบรมและหลังการอบรมผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม 
เว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี และนำเสนอสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
สื่อดีเด่นบนเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี 

4.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
๔.๑.๑ เป็นครูหรือผู ้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดศูนย์พัฒนา             

เด็กเล็ก ภายในจังหวัดราชบุรี 
๔.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป  
๔.๒ เกณฑ์การคัดเลือก 

๔ .๒ .๑  ม ีประสบการณ์การใช ้คอมพ ิวเตอร ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ได้ 
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๔.๒ .๒ มีประสบการณ์ในการใช้สื ่อสังคมออนไลน์
มากกว่า ๑ ปีขึ้นไป 

๔.๒ .๓ จบการศึกษาระดับปร ิญญาตรีทางปฐมวัย 
การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหรือผ่านการคัดเลือกจาก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู ้บริหารของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี 

 
๕. บทบาทของผู้จัดอบรม 

ผู้จัดอบรมเป็นผู้ทำวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น และได้ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยมาต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ 
อีกทั ้งมีประสบการณ์ในการจัดการเร ียนการสอนในโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้จัดอบรม 
๕.๑ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานท้องถิ่น 
๕.๒ มีความรู้และเข้าใจงานอย่างชัดเจน สามารถชี้แจง และ

คัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ 
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๕.๓ ผู้จัดการอบรมและวิทยากรร่วมกันวางแผนเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้ได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม 

๕.๔ ให้คำแนะนำ ดูแลการดำเนินกิจกรรมระหว่างการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจในทุกขั ้นตอนของ
กิจกรรม และฝึกการใช้สื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  

๕.๕ ประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมภายหลังจากการอบรม 
รวมไปถึงเป็นกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจตลอดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
 
๖. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปัจจัยสนับสนุนให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจ             
เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๖.๑ สถานที่ การอบรมจัดที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตั้งอยู่ใน
อำเภอเมืองราชบุรี ผู ้เข้าร่วมอบรมสามารถเดินทางมาได้อย่าง
สะดวก ทั้งรถโดยสารสาธารณะ จักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว 

๖.๒ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
๓๐ เครื่อง ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 

๖.๓  เครือข่ายสังคมออนไลน์ที ่สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้           
ท ั ้ งแบบประสานเวลาและไม ่ประสานเวลา ได ้แก ่  ไปรษณี ย์-
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา และกระดานสนทนา รวมทั้งเครือข่าย
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สังคมออนไลน์ บริการ Download และ Upload File ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ ่งสามารถใช้งานได้ทางแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์มือถือของผู้เข้ารับการอบรม   

  

ตัวอย่าง เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ก 
 
 
 
 

 
 
ในการจัดอบรมได้มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์

ประกอบการจ ัดการอบรม โดยใช ้ช ื ่อเฟสบุ ๊ค “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผดด.” เป็นกลุ่มสาธารณะ ที่ผู้สนใจสามารถเปิดดูข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันได้ 

๖.๔ แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของผู้เข้ารับการ
อบรม เปรียบเสมือนห้องสมุดเสมือนที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่ว
โลก ทั้งจากห้องสมุดและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การ
ค้นหาจากแหล่งบริการสืบค้นต่างๆ รวมไปถึงการเชื ่อมโยงสื่อ



๙ 
 

สารสนเทศออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ
การจัดอบรม 

ตัวอย่างแหล่งความรู้ 
http://streetwill.co/ ให้ข้อมูลประเภทรูปภาพฟรี 

 
เว็บไซต์ streetwill รวบรวบภาพไว้หลายประเภท มีการจัด

อันดับภาพที่ได้รับความนิยม ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามความสนใจ
และดาว์โหลดภาพได้ฟรี  

 
๗. กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 



๑๐ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ 
    สรุปประเด็นหลักด้านแนวทาง นโยบาย การส่งเสริม

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กในงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการสู่ผู้ดูแล
เด็กเล็ก     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
-จัดอบรม เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้
สื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนด์้านวิชาการให้แก่
ผู้ดูแลเด็ก 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ผู้ดูแลเด็กศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ๆ  โดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนค์้นหาความรู้ด้าน
วิชาการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้ให้กับ
เด็ก  
 

การส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้านวิชาการ 

- ส่งเสริมใหค้รผูู้ดูแลเด็กเล็กสร้าง
เนื้อหาหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นความ
สนใจให้เกิดการเรยีนรู้ในเด็กเล็ก  
-สนับสนุนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
ครูผูดู้แลเด็กเล็กในการเลือกใช้สื่อ 
นวัตกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้  
-สนับสนุนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
ผลิตผลงานและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 



๑๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
๒.๑ การประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคู่มือการ

จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแล
เด็กเล็ก สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคัดเลือกผู ้เข้า
ประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย จำนวน ๒ คน ผู้มีความรู้
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 
๒ คน และผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสารสนเทศ 
จำนวน ๑ คน เพื่อประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมสมองใน
การสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้านวิชาการของผู ้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี 

๒.๒ นำเสนอกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเข้า
พบ นักวิชาการกองการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบมา
เพื่อทำความเข้าใจและนำเสนอความสำคัญในการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการการต่อยอดการวิจัย ผ่าน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลเด็กเล็กของจังหวัดราชบุรี  

หลักสูตรการจัดอบรม มีเนื้อหาดังนี้ 
ส ่วนท ี ่  ๑  บทนำ โครงสร ้างของอ ินโฟกราฟิก 

กระบวนการทำอินโฟกราฟิกและรูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิก 



๑๒ 
 

ส่วนที่ ๒ การสร้างอินโฟกราฟิก   
ส่วนที่ ๓ เครื่องมือ/แอปพลิเคชั่น 
 

ขั้นตอนที่ ๓ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
๓.๑ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

แบ่งกิจกรรมในการสื่อสารออกเป็น ๒ ส่วน คือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
กับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็กกับเด็กปฐมวัย 

ส่วนที ่ ๑ ครูผ ู ้ด ูแลเด็กเล ็ก กับ ครูผ ู ้ด ูแลเด็กเล็ก               
การเล่านิทาน วาดภาพ และบันทึกวิดีโอ แชร์ภายในกลุ่มครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

ส่วนที่ ๒  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กกับเด็กปฐมวัยถ่ายทอดใน
ลักษณะของอินโฟกราฟิกให้เด็กมองเห็นภาพ เกิดการทำตาม 

๓.๒ ตรวจสอบนิทานหรือคลิป VDO ที่มีการเผยแพร่
ออกไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ และมีข้อกำหนดสำหรับเด็กในการใช้/
ดูสื่อในแต่ล่ะครั้ง 

  ๓.๒.๑ การตรวจสอบคลิปวิดีโอ 
๑) เตรียมวิดีโอที่ต้องการตรวจสอบ หรือหน้าวิดีโอที่

ต้องการ 



๑๓ 
 

๒) ไปที่ Show more ด้านล่างของคำอธิบายวีดีโอ 

 
 

๓) หาหัวข้อ “License” เพ่ือตรวจสอบประเภท 

 
 

วีดีโอส่วนใหญ่จะมี License แบบ Standard 
YouTube License ดังนี้ 

– สามารถแชร์ได้โดยการกดปุ่ม Share บนหน้าวีดีโอ 
– จำเป็นต้องมีลิ้งค์กลับมายังหน้าต้นฉบับของวีดีโอ 

(Original Content) 



๑๔ 
 

– หาก Download แล้วไป Upload บนเว็บไซต์หรือ 
Facebook ที่ไม่สามารถกดเชื่อมต่อไปยังหน้าต้นฉบับได้ ถือว่า ผิด 

– หากนำไปใช้ประกอบโฆษณา ถือว่า ผิด 
– หากนำไปใช้โดยการกด Share บนหน้าวีดีโอ และ

สามารถเชื่อมต่อมายังวีดีโอต้นฉบับได้ และไม่นำไปประกอบโฆษณา 
ถือว่า ถูก 

๓.๒ .๒ การคัดกรองการค้นหาวิด ีโอ ตัวอย่างเช่น 
เว็บไซต์ google เมื่อคลิกเลือก “ค้นวิดีโอ” และ “เครื่องมือ” จะ
ปรากฏเมนู 

 

 
 

 
 
ขนาดเวลาของวิด ีโอ ระยะเวลา คุณภาพ วิด ีโด

ทั้งหมดและแหล่งที่มาของวิดีโอ  
๓.๒.๓ การตรวจสอบรูปภาพ 

๑) เตรียมรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบ หรือรูปภาพที่
ค้นหาได้จากเว็บไซต์  

๒) พิมพ์ www.tineye.com จะแสดงข้อมูลดังภาพ 
จากนั้นเลือกอัพโหลด 

 



๑๕ 
 

๒.๑) หน้าหลักของเว็บไซต์ www.tineye.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๒) เว็บไซต์จะรวบรวมรูปภาพจากเว็บไซต์ใน
อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 

 
 
 
๒.๓) ระบบจะทำการค้นหารูปภาพ เมื่อผลการ

ค้นหาแสดงผลจะสามารถทราบแหล่งต้นทางของรูปภาพนั้นได้ 

http://www.tineye.com/


๑๖ 
 

 
 

๓.๓ สนับสนุนครูผู ้ดูแลเด็กเล็กที ่มีความโดดเด่นเป็น
ปราชญ์ชุมชนเพื่อบันทึก VDO เพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธีการสร้างสื่อ
สารสนเทศออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบศูนย์ความรู้ที่ครูผู้ดูแล
เด ็กสามารถไปเลือกดาว์นโหลดได้ โดยขอพื ้นที ่ เว ็บไซต์กับ
นักวิชาการศึกษาหรือฝ่ายระบบสารสนเทศของจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือให้ข้อมูลคงอยู่ไม่กระจัดกระจาย 

๓.๔ ติดตามผลการจัดอบรมและนำนโยบายการใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการ
ของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปใช้ใน
จังหวัดราชบุรี ภายหลังจัดอบรมแล้ว ๓ เดือน จากการจัดการ
ความรู ้ท ี ่คร ูผ ู ้ด ูแลเด็กได้ร ับนำไปสู ่การแปลงเนื ้อหาเป ็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างวิทยากร เนื้อหา สื่อ 



๑๗ 
 

ไปสู ่ต ัวเด็กเล็ก โดยลงพื้นที ่สังเกตพฤติกรรมของเด็ กว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไหมอย่างไร เพ่ือปรับวิธีการให้เหมาะสม  

 

๘. วิธีการคัดกรองเนื้อหาด้านวิชาการ  
วิธ ีการคัดกรองเนื ้อหาด้านวิชาการที ่จะได้นํามาใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในเครือข่ายออนไลน์ที่เหมาะสมในการ
ดูแลเด็กเล็ก มีแนวทางและวิธีการในการคัดกรองเนื้อหาวิชาการ
ดังนี้ 

๘.๑ แนวทางและวิธีการในการคัดกรองเนื้อหาวิชาการ 
๘.๑.๑ ความถูกต้อง  

เนื้อหาวิชาการที่จะนำมาใช้ต้องมีความถูกต้องนั้นก็
คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้หรือเป็นความจริงตามสภาพก่อนที่จะนำ
ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ครูผู ้ดูแลเด็กจําเป็นต้อง
ตรวจสอบและเลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นความจริงเท่านั้น 

๘.๑.๒ ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้  
ความสามารถที ่จะเรียนรู ้ได้เป็นวิธ ีการที ่จะช่วย

คัดเลือกเฉพาะความรู้ที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
เล็กแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม เนื้อหาวิชาการโดยทั่วไปจะประกอบ
ไปด ้วยความร ู ้  หล ักการและกระบวนการ ในการนำมาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กเล็กต้องพิจารณา



๑๘ 
 

ถึงเนื้อหาสาระของความรู้ด้านวิชาการให้เหมาะสมไม่ยากหรือง่าย
จนเกินไป 

๘.๑.๓ ความสําคัญ  
ความสําคัญและความจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ ถือว่า

เป็นวิธีการที่สําคัญของการเลือกเนื้อหาด้านวิชาการ โดยแนวทาง
ข้อนี้ถึงแม้จะพบว่าความรู้ ในปัจจุบันมีอยู่มากมายมหาศาล แต่ถ้า
พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ของความสําคัญและความจําเป็นหรือ
เป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็กแล้ว ผู้ดูแลเด็กจะสามารถคัดเลือกเอา
เฉพาะส่วนที่มีความเหมาะสมเท่านั้นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

๘.๑.๔  ความสนใจ  
ความสนใจของเด็กเป็นแนวทางที่ใช้ในการพิจารณา

เลือกเนื้อหาสาระด้านวิชาการ สืบเนื่องมาจากหลักการเรียนรู้ที่
กล่าวว่าเด็กจะเรียนได้ดีที่สุด ถ้าสิ่งที่เรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสนใจ 
การคัดเลือกเนื ้อหาด้านวิชาการ ครูผู ้ดูแลเด็กเล็กจําเป็นต้อง
พิจารณาให้รอบคอบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับเด็กให้มากท่ีสุด 

๘.๒ วธิีการในการเลือกเนื้อหาด้านวิชาการ 
๘.๒.๑ เป็นเนื้อหาหรือเรื่องง่ายๆ แต่มีความสมบูรณ์ใน

ตัว เน้นเหตุการณ์อย่างน้อยให้เด็กพอคาดคะเนเรื่องได้บ้าง อาจ
สอดแทรกเกร็ดความรู้ที่ชวนให้เด็กสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป 
เพ่ือทําให้เนื้อเรื่องมีอรรถรส ตื่นเต้น เร้าความสนใจ 



๑๙ 
 

๘.๒.๒ เนื ้อหาควรมีบทบาทสนทนาสั ้น เพราะเด็ก
ส่วนมากยังไม่สามารถฟังเรื่องที่เป็นความเรียงได้ดีพอ 

๘.๒.๓ เนื้อหาควรมีการกล่าวสัมผัสและถ้อยคํา วลีที่
เด็กจะจดจํา ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือ นิทานที่เด็กสามารถ
จินตนาการตามได้ 

๘.๒.๔ เนื้อหาควรมีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย ซึ่งได้เลือก
แล้วว่ามีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นอย่างยิ่ง 

๘.๒.๕ เนื้อหาควรควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
และเรื ่องราวที ่เกี ่ยวกับชีวิตประจําวันเป็น เรื ่องที ่เด็กสามารถ
จินตนาการตามได้ เรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเด็กในขั้นนี้จะไม่
เหมือนกัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ ครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กจึงควรเลือกเรื่องท่ีเหมาะสมกับเด็กส่วนใหญ่มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บทที่ ๒  
การสร้างอินโฟกราฟิก 

 
อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการผสานระหว่างคำว่า 

“Information” หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ ในลักษณะตัวอักษร 
ส่วนคำว่า “Graphic” เป็นภาพในลักษณะต่างๆ เมื่อนำทั้ง ๒ คำ
มารวมกัน จึงหมายถึงเกิดผลงานที่สร้างขึ้นสำหรับสื่อสารเนื้อหา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีการใช้ข้อมูล สารสนเทศร่วมกับภาพกราฟิก 
ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย กระชับ และน่าสนใจ  

แนวคิดสำคัญในการออกแบบอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจและ
สื่อสารได้ตรงวัตถุประสงค์มี ๗ ประการดังนี้ (กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์, 
๒๕๖๐; บรรพต พิจิตรกำเนิด, ๒๕๖๒)  

๑. ถูกหลักไวยากรณ์ มีข้อความเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร 
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื ่อช ่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 

๒. ตรงประเด็น เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดประเด็น จะทำ
ให้ผู้รับสารได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เกิดความสับสนเข้าใจผิด ดังนั้นการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดีจึงควรกำหนดใจความสำคัญเพียงเรื่องใด
เรื ่องหนึ่งเท่านั้น โดยอาศัยทักษะในการจัดการข้อมูลให้ชัดเจน
อย่างตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 



๒๑ 
 

๓. อ่านง่าย การออกแบบเพ่ือการนำเสนอข้อมูลที ่ดี                
ควรคำนึงถึงความง่ายในการถ่ายทอดสารไปยังผู ้ร ับกลุ ่มต่างๆ 
เลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีการนำเสนอเป็นลำดับขั้น กระชับ
และเข้าใจง่าย 

๔. ใช้ตัวเลขน้อย เนื่องจากพ้ืนที่ในการนำเสนอเนื้อหาของ
อินโฟกราฟิกมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
เช่น สถิติต่างๆ อาจใช้เป็นภาพแผนภูมิเข้ามาช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

๕. สั ้นกระชับ โดยใช้ภาพเป็นจุดเน้นในการถ่ายทอด
เรื่องราว การเลือกใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีพ้ืนที่การนำเสนอท่ีดูสบายตา  

๖. สีสันน่าอ่าน อินโฟกราฟิกควรใช้สีสันที่ส่งเสริมกันเพียง
ไม่กี่สี จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้นการเข้าใจหลักและทฤษฎีการใช้สีที่เหมาะสม จะช่วยให้
อินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน  
 
โครงสร้างของอินโฟกราฟิก  

โครงสร้าง (Outline) ของอินโฟกราฟิกที ่สำคัญ ควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ (Kai, ๒๐๑๘)  

๑. ชื่อเรื่อง (Headline) ควรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด สั้น 
กระชับ กระตุ้นความอยากรู้ การกำหนดชื่อเรื่องที่ดี จะช่วยดึงดูด
ความน่าสนใจ และนับว่าเป็นการเริ่มต้นการสื่อสาร  



๒๒ 
 

 ๒. การแนะนำ (Introduction) เป็นข้อความที่นำเข้าสู่
เนื้อหาของอินโฟกราฟิก ควรมีลักษณะที่เชื่อมโยงเรื่องที่อ่านเข้ากับ
ผลกระทบที ่จะเกิดกับผู ้ใช้โดยตรง โดยใช้ข้อความเพียง ๒-๓ 
ประโยคเท่านั้น 

๓. เนื้อหาหลัก (Main Content) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลหลัก
ของเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งมักใช้ภาพประกอบกับตัวอักษร 
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม น่าสนใจและเข้าใจง่าย   

๔. สรุป (Conclusion) เป็นส่วนที ่ขมวดเรื ่องราวต่างๆ 
ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นส่วนที่ผู้ผลิตต้องการให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม  

 ๕. อ้างอิง (Reference) เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้
มั ่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลจริง ที ่มีแหล่งที ่มาชัดเจนและสามารถหา
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
 
กระบวนการทำอินโฟกราฟิก  

ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำอินโฟกราฟิก  มีดังนี้ 
(ดีไซน์นิว, [๒๕๖๑])  

 ๑.  การเตร ียมข ้อม ูล (Research) หล ังจากท ี ่ทราบ
วัตถุประสงค์ในการทำอินโฟกราฟิกชัดเจนแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมา
คือ การรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง   

๒. การวางแผนการนำเสนอข้อมูล (Plan) เป็นขั้นตอนที่
เกิดจากความคิดที่อยากให้อินโฟกราฟิกสื่อความอะไรออกไป จะ



๒๓ 
 

นำเสนอด้วยรูปแบบไหน ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และ
ศิลปะเข้ามาช่วย 

๓. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนของ Designer ที่
จะทำให้ ความคิดที่วางแผนไว้ออกมาเป็นรูปธรรม ปกติจะนิยมใช้
เครื่องมือต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน   

 ๔. การสะท้อนความคิด (Feedback) เป็นขั้นตอนการรับ
ฟังข้อ วิพากษ์ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 
โดยหลังจากออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วนำไปให้กลุ่มเป้าหมาย
ดู เพ่ือให้ข้อมูลว่ามีส่วนไหนที่ควรปรับปรุงบ้าง ขั้นตอนนี้จะช่วยให้
การทำอินโฟกราฟฟิกออกมาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม การทำอินโฟกราฟิกสักชิ ้นหนึ่งต้องผ่าน
กระบวนการคิด และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้งานออกมา
สวยงาม ซึ่งหากมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะเป็นแรงบรรดาลใจให้
สามารถสร้างชิ้นงานได้เช่นกัน 
 
รูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิก  

การนำเสนอเนื้อหาในอินโฟกราฟิกจะต้องมีข้อมูลที่ดี และ
น่าสนใจ ดังนั้นการเลือกรูปแบบการนำเสนอ (Layout) ที่เหมาะสม
กับข้อมูลจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี  

 



๒๔ 
 

๑. Visualized Article เหมาะสำหร ับการแปลง
งานเขียน บทความให้เป็นภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๒. Listed เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องที่มีหัวข้อย่อยจำนวนมาก 

 



๒๖ 
 

๓. Comparison เหมาะสำหรับการใช้เปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างของ ๒ สิ่ง 

 



๒๗ 
 

๔. Structure เหมาะสำหรับการแสดงให้เห็นส่วนประกอบ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
๕. Timeline หรือ Road Map เหมาะสำหรับการเล่า

เหตุการณ์ที่มีลำดับก่อนหลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๖. Flowchart เหมาะสำหรับการเสนอขั้นตอนการทำงาน 

 



๒๙ 
 

๗. Useful Bait เหมาะสำหรับการแสดงวิธีการทำงานใน
ลักษณะ How to 

 
 

๘. Number Porn เหมาะสำหรับการเสนอข้อมูลที ่มี
ตัวเลขที่น่าสนใจ  

 



๓๐ 
 

การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart 
Piktochart เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับทำอินโฟกราฟิก  

โดยเฉพาะ ปัจจุบันสามารถทำ Slide Presentation ได้ด้วย โดย 
สมัครใช้งานได้ฟรี วิธีการสร้างอินโฟกราฟิกมีขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ สมัครเข้าใช้งาน 

๑.๑ เข้าสู่เว็บไซต์ http://piktochart.com 
 

 
 
๑.๒ การลงทะเบียน สามารถทำได้ ๒ วิธี คือ 

คลิกลงทะเบียน 



๓๑ 
 

    ๑.๒.๑ ลงทะเบียน โดยการสมัครสมาชิก กรอกข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ แล้วคลิกปุ่ม Create Account 

    ๑.๒.๒ ลงทะเบียนผ่าน Google หรือ Facebook 

 
 



๓๒ 
 

๑.๒.๓ เลือก คำสั่งในกล่องข้อความด้านขวามือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑ ๒ 



๓๓ 
 

๑.๒.๔ ปรากฏหน้าต่าง “It’a good thing to start 
fresh” ให้เลือกปุ่ม Create New 

 
 
 
 
 

   
 
หน้า Dashboard  

 
 

เลือกดูเทมเพลตตามรูปแบบที่เก่ียวข้อง: 
Infographic, Report, Banner, และ 
Presentation 
 

ใช้แถบการค้นหา 
 
กรองธีมที่มีหัวข้อคล้ายกันเพ่ือค้นหาเทม
เพลตทีต่้องการสร้าง 
 

สามารถดูตัวอย่างและเรียกดูเทมเพลตที่มี
อยู่ทั้งหมดได้ 

 



๓๔ 
 

๑.๓. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
เลือก Account Settings 

 
 
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างช้ินงาน 

๒.๑ เลือกออกแบบชิ้นงาน (Create New) 
๒.๒ เลือกประเภทการสร้างชิ้นงานที่ต้องการ Infographic, 

Presentation และ Printable  



๓๕ 
 

 
 
๒.๓ รูปแบบ Template สำเร็จรูป 

   
 
 



๓๖ 
 

๒.๔ เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ 

 
 

๒.๕ แถบเครื่องมือมีเมนูทั้งหมด ๖ เมนูหลัก ดังนี้ 
๒.๕.๑ เมนู Graphics ประกอบด้วยเมนูย่อย ๔ เมนู คือ 

๑) Shapes & Line เป็นตัวช่วยในการสร้างรูปทรง
ต่างๆ และเส้นตรง 

๒) Icons เป็นสัญลักษณ์หรือร ูปภาพที ่ใช ้ส ื ่อแทน
ความหมายต่างๆ 

๓) Photos คลังรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์โดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่ 

๔) Photos Frame คลังกรอบรูปภาพในรูปแบบต่างๆ    
 
 
 



๓๗ 
 

Shapes & Line Icons Photos Photos Frame 

    

   
๒.๕.๒ เมนู Uploads การอัพโหลดรูปภาพจากเครื ่อง

คอมพิวเตอร์  

 



๓๘ 
 

๒.๕.๓ เมนู Background 
๑) Background Color การเปลี ่ยนสีพื ้นหลังและ

สามารถปรับความโปร่งใสของพ้ืนหลังได้ 
๒) Background Image เป็นรูปภาพพื้นหลังหลาย

รูปแบบให้เลือก 

 
 

๒.๕.๔ เมนู Text  
๑) Text มีรูปแบบของตัวอักษรที่อยู่ในแต่ละส่วนของ

งาน Infographic มาให้สำเร็จรูป โดยแต่ละรูปแบบจะมีการกำหนด
ขนาดและลักษณะตัวอักษรที่เหมาะสมไว้ให้แล้ว 



๓๙ 
 

๒) Text Frame กรอบข้อความในรูปแบบต่างๆ   

 
 

๒.๕.๕ เมนู Tools 
๑) Charts แผนภูมิหรือแผ่นกราฟ ที ่เขียนขึ ้นโดย

อาศัยการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการเข้าไป 
๒) Maps การแทรกแผนที่เข้าไปในชิ้นงาน โดยแบ่ง

ตามโซนพร้อมบอกรายละเอียดของพ้ืนที่ต่างๆ 
๓) VDO การแทรกวีดิทัศน์เข้าไปในชิ้นงาน โดยการ

ใส่ลิงค์วีดิทัศนืในช่อง Video URL และคลิกปุ่ม INSERT  



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charts

s 

Map Videos 



๔๑ 
 

๒ .๖  การ  save ปกต ิ ระบบจะคอยบ ันท ึ กร ู ปภาพ 
Infographic ให้อัตโนมัติ หรือสามารถ คลิกปุ่ม Save ที่แถบมุม
ขวาด้านบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา 

 
 

๒ .๗  Preview สำหร ับด ูภาพรวมของ Infographic ที่
ออกแบบไว้เพียงคลิกที่ปุ่ม Preview และยังสามารถปรับแต่งแก้ไข
ได้โดยคลิกปุ่ม Edit preview 

 
 

๒.๘ วิธีการ Download File นำไปใช้งาน มี ๒ วิธี ดังนี้ 
๒.๘.๑ คลิกที่เมนู File มุมบนด้านซ้ายมือ แล้วคลิกที่ 

Download as Image 



๔๒ 
 

 
๒.๘.๒ คลิกที ่เมนู Download มุมบนด้านขวามือ จะ

ปรากฏหน้าจอให้คลิกเลือกความละเอียดของ รูปภาพและประเภท
ของไฟล์ข้อมูล จากนั้นระบบจะดาวน์โหลดรูปภาพให้อัตโนมัติ โดย
ร ูปภาพท ี ่  ได ้จะม ี โลโก ้  Piktochart ปรากฏอย ู ่ ใต ้ ร ูปภาพ 
Infographic 

 
 



๔๓ 
 

 
ซึ่งรูปภาพ Infographic ที่สร้างไว้ทั ้งหมดจะบันทึก

อยู่ใน Saved Piktocharts ซึ่งสามารถเข้าดูได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งาน 
แล้วคลิกท่ี My Piktocharts 

 
 

๒ .๙ Poblish การนำสื ่อ Infographic ที ่ออกแบบไป
เผยแพร่ โดยการคลิกปุ ่ม Publish Now และ คัดลอก HTML 
embed code แล้วนำไปวางบนบล็อคหรือเว็บไซต์เพ่ือแสดงผล 



๔๔ 
 

 
 

๒ .๑๐ Share การเผยแพร ่ผลงานส ู ่สาธารณะผ ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น Social Media, E-Mail หร ือส ่งออกไปยัง 
Evernote  

 
 
 
 
 

 
 



๔๕ 
 

การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint 
๑. ส่วนประกอบของ PowerPoint   

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้ใช้งานควร
เรียนรู้และเข้าใจส่วนประกอบของ Microsoft PowerPoint ซึ่งมี
ทั้งส่วนคำสั่งด่วน (quick access) แถบชื่อไฟล์ (title bar) ริบบอน 
(ribbon) แท็บเค ้าร ่าง (slide and outline) พื ้นท ี ่การทำงาน 
(slide work) และแถบแอนิเมชัน (animation pane) ดังนี้ 

 
 

หมายเลข ๑ คำสั่งด่วน เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถกำหนดขึ้น
ด้วย ตนเอง โดยการเลือกคำสั ่งต่างๆ ในริบบอนที่มีการใช้งาน
ค่อนข้างบ่อยมาแสดงไว้ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน   



๔๖ 
 

หมายเลข ๒ แถบชื่อไฟล์ เป็นส่วนแสดงให้รู้ว่ากำลังทำงาน
กับไฟล์ใด    

หมายเลข ๓ ริบบอน เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือ ซึ่งมีการ
จัดกลุ ่มของเครื ่องมือที ่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถ
ทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

หมายเลข ๔ แท็บเค้าร่าง เป็นส่วนแสดงโครงร่างของงาน
นำเสนอทั้งหมด และเป็นเครื่องมือนำทางให้แก่ผู้ใช้ในการไปยัง
หน้าการนำเสนอที ่ต ้องการ อีกทั ้งยังให้เห็นภาพรวมของงาน
นำเสนอ 

หมายเลข ๕ พื้นที่การทำงาน เป็นส่วนที่ผู้ใช้สร้างงานวัตถุ
นำเสนอ ทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ เสียง และใส่แอนิเมชันให้กับ
วัตถุต่างๆ   

หมายเลข ๖ แถบแอนิเมชัน เป็นส่วนแสดงลำดับการ
ทำงานของแอนิเมชันที่กำหนดให้แต่ละวัตถุ ซึ ่งสามารถกำหนด
รูปแบบ ระยะเวลา และลำดับของการแสดงผลได้  

๒. ริบบอนต่างๆ ที่ควรรู้จัก  
ริบบอนของโปรแกรม PowerPoint ประกอบด้วย  



๔๗ 
 

๒.๑ ริบบอน File เป็นริบบอนท่ีรวบรวมคำสั่งพื้นฐาน อาทิ 
สร ้ าง  (new) เป ิด -ป ิด (open) บ ันท ึก (save) พ ิมพ ์  (print) 
เครื่องมือช่วยเหลือ (help) และการตั้งค่าโปรแกรม (setting) 

 
๒.๒ ริบบอน Home เป็นริบบอนที่ใช้จัดการข้อมูลบน

หน้าจอ แบ่งคำสั่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ คลิบบอร์ด (clipboard)                       
การจัดการสไลด์ (slides) การจัดการตัวอักษร (font) การจัดการ
ย ่อหน้า (paragraph) การวาดภาพ (drawing) และการแก ้ไข 
(editing) 



๔๘ 
 

 
 
 

๒.๓ ริบบอน Insert เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแทรกสไลด์ 
( slides) ตารา ง  ( tables) ร ู ปภาพ  ( images) ภาพประกอบ 
( illustrations) การเชื ่อมโยง (link) ความคิดเห็น (comment) 
ตัวอักษรพิเศษ (text) สัญลักษณ์ (symbols) และสื่ออ่ืนๆ (media) 

 

 
 

๒ .๔ ร ิบบอน Design เป ็นเคร ื ่องม ือเก ี ่ยวกับต ัวแบบ 
(themes) ตัวเล ือกการออกแบบ (variants) และการปรับแต่ง 
(customize) 

 

 
 

๒.๕ ริบบอน Transitions เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแสดง
ภาพตัวอย่าง (preview) การเปลี ่ยนสไลด์ (transition to this 
slide) และเวลาการแสดงผล (timing) 

 



๔๙ 
 

 
 

๒.๖ ริบบอน Animations เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแสดง
ภาพตัวอย่าง (preview) แอนิเมชัน (animation) แอนิเมชันขั้นสูง 
(advanced animation) และเวลาการแสดงผล (timing) 

 

 
 

๒.๗ ริบบอน Side show เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแสดง
สไลด์ (start slide show) การตั ้งค่า (set up) และหน้าจอการ
แสดงผล (monitors) 
 

 
 

๒.๘ ริบบอน Review เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการพิสูจน์
อักษร (proofing) การเปลี ่ยนภาษา (language) ความคิดเห็น 
(comments) การเปร ียบเทียบ (compare) การเข ียนเหมือน
ปากกา (ink) และการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม OneNote 
 



๕๐ 
 

 
 

๒.๙ ริบบอน View เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการมุมมองการ
นำเสนอ (presentation views) รูปแบบการนำเสนอ (master 
views) การแสดงเครื่องมือ (show) การขยายหน้าต่าง (zoom) สี/
ขาวดำ (color/grayscale) หน้าต่างการทำงาน (window) และ
การเขียนโปรแกรมมาโคร (macro) 
 

 
 

๓. การใช้งานโปรแกรม PowerPoint  
โปรแกรม PowerPoint จะมีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ เริ่มต้นการสร้างงานนำเสนอ   
   เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรม PowerPoint สามารถเริ่มสร้าง

งานนำเสนอโดยไปที่ริบบอน File-New-เลือกรูปแบบงานนำเสนอ-
เริ่มสร้างงานนำเสนอ  

 
 



๕๑ 
 

 
การตั้งค่าสไลด์สำหรับ Infographic 
 
 
 
 
 
 
ความละเอียดของสไลด์ PowerPoint อยู่ที่ ๙๖dpi หรือ 

ขนาดสไลด์ ๑ นิ้วมีค่าเท่ากับ ๙๖ พิกเซล ฉะนั้นอยากได้ไฟล์รูป
ขนาดเท่าไหร่ เอามาหารด้วย ๙๖ เพื่อให้ได้หน่วยเป็นนิ ้ว แล้ว
นำมาใช้ปรับขนาดของสไลด์ 



๕๒ 
 

๓.๒ การเพิ ่มว ัตถ ุนำเสนอ งานนำเสนอโดยปกติ  จะ
ประกอบไปด้วยวัตถุในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข้อความ รูปแบบ หรือ
สื่อต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเพ่ิมวัตถุได้โดย  

๓.๒.๑ การเพิ่มข้อความ โดยไปที่ Insert-Text Box-
คลิกวางในตำแหน่งที่ต้องการ-พิมพ์ข้อความ  

๓.๒ .๒ การเพิ ่มร ูปภาพ โดยไปที ่ Insert-Pictures-
เลือกภาพ-จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ 

๓.๒.๓ การเพิ่มสื่อต่างๆ โดยไปที่ Insert-Media-เลือก
สื่อ-จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ  

๓.๓ การใส่เอฟเฟคในการเปลี่ยนสไลด์  
หลักจากสร้างงานนำเสนอแล้ว หากต้องการให้การ

เปลี่ยนสไลด์มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดย
เลือกสไลด์ที่ต้องการใส่เอฟเฟค แล้วจึงไปที่ริบบอน Transitions-
เลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์   

หากต้องการให้เอฟเฟคมีผลกับทุกสไลด์ ให้เลือกคำสั่ง 
Apply to All ในส่วนของ Timing  

๓.๔ การใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุ  
การใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุ เป็นการสร้างความน่าสนใจ

ให้กับงานนำเสนอ อีกท้ังเป็นวิธีการสื่อความด้วยการลำดับเรื่องราว
ระหว่างผู้นำเสนอกับผู้รับชมการนำเสนอที่ทำได้โดยเลือกวัตถุที่



๕๓ 
 

ต้องการใส่แอนิเมชัน แล้วจึงไปที ่ร ิบบอน Animations-เลือก
รูปแบบแอนิเมชัน   

หลังจากนั้นผู้ใช้อาจกำหนดวิธีการแสดงแอนิเมชัน ได้
ใน ๓ รูปแบบ คือ ด้วยการคลิกเม้าส์ (on click) เกิดพร้อมกับ
แอนิเมชันก่อนหน้า (with previous) และเกิดหลังจากแอนิเมชัน
ก่อนหน้า (after previous)  

นอกจากนี ้ผ ู ้ ใช ้สามารถกำหนดระยะเวลาในกา ร
นำเสนอของแต่ละวัตถุได้ที่ Duration และ Delay 

๓.๕ การนำเสนอสไลด์  
การนำเสนอสไลด์ เป็นการแสดงผลของแต่ละสไลด์ไป

ตามลำดับ ซึ่งสามารถแสดงได้โดยไปริบบอน Slide Show-เลือก
รูปแบบการนำเสนอสไลด์ โดยที่  

๓.๕.๑ นำเสนอสไลด์จากจุดเริ่มต้น (from beginning) 
เป็นการนำเสนอท่ีจะเริ่มจากสไลด์ที่ ๑ เป็นต้นไป  

๓.๕.๒ นำเสนอสไลด์จากที ่เลือกอยู ่ปัจจุบัน ( from 
current slide) เป็นการนำเสนอที่สไลด์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู ่ใน
ขณะนั้นเป็นต้นไป  

๓.๖ การบันทึกไฟล์เพื่อการนำเสนอ  
หลังจากการสร้างหรือปรับแก้ไขงานนำเสนอแล้ว ผู้ใช้

ควรบันทึกไฟล์เพ่ือจัดเก็บไว้ใช้งานในคราวต่อไป โดยการบันทึก
เพ่ือการใช้งานมี ๒ วิธีการที่จะนำเสนอ ได้แก่  



๕๔ 
 

๓.๖.๑ การบันทึกที่สามารถนำเสนอและแก้ไขได้เป็น
การบันทึกที่ใช้เพื่อการนำเสนอได้และสามารถแก้ไขไฟล์นั้นได้ใน
ภายหลัง วิธีการบันทึกลักษณะนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกรูปแบบการบันทึก 
(save as type) เป็น PowerPoint Presentation  

๓.๖.๒ การบันทึกเพ่ือนำเสนอเพียงอย่างเดียว เป็นการ
บันทึกท่ีเน้นการนำไปใช้เพื่อการนำเสนอโดยเฉพาะ แต่ไฟล์ที่บันทึก
ในลักษณะนี้จะไม่สามารถปรับแก้ไขได้อีก วิธีการบันทึกลักษณะนี้ 
ผู้ใช้ต้องเลือกรูปแบบการบันทึกเป็น PowerPoint Show 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

บทที่ ๓ 
เครื่องมือ/แอปพลิเคช่ัน 

 
เครื่องมือ/แอปพลิเคชั่นในการสร้างอินโฟกราฟิก ทั้งแบบฟรี

และเส ีย เง ิน  รวมถ ึ งแหล ่ งข ้อม ูลสำหร ับประกอบการทำ                       
อินโฟกราฟิก 
  
๑. CANVA  

Canva (https://www.canva.com) เป็นเครื ่องมือออก 
แบบออนไลน์ที ่ดีมากที ่ส ุดตัวหนึ ่ง ผู ้ใช้สามารถทำกราฟฟิกได้
หลากหลาย ต ั ้งแต ่เอกสารส ิ ่งพ ิมพ์ ไปจนถึง Web Banner, 
Facebook Ads, Youtube Thumbnail, Instagram Post, ปก
หนังสือ ฯลฯ   

นอกจากนั้นยังมีเทมเพลตสวยๆ ให้เลือกหลายแบบและ
สามารถเซฟออกมาเป็นรูป PNG, JPG หรือ PDF เพ่ือเอาไปปรินท์
ได้  

ส่วนแบบเสียเงินรายเดือนให้ Canva จะได้ฟีเจอร์เพิ่มใน
เรื่องของการทำแบนเนอร์ที่ Resize อัตโนมัติได้ และมีรูป Photo 
Stock ให้ใช้ ซึ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปอาจไม่จำเป็นมากนัก  



๕๖ 
 

ข้อเสียของ Canva คือ ภาษาไทยจะแสดงผลอาจไม่ค่อย
สวย วิธีแก้ปัญหาโดย Export แบบไม่มี Text แล้วมาเติมเองใน 
Photoshop หรือ Sketch  

 
๒. Easelly  

Easelly ( https://www.easel.ly) ช่วยให้เริ่มสร้างอินโฟ
กราฟิกได้อย่างง่ายๆ จากเทมเพลตที่มีอยู่  

ข้อดีคือสามารถเริ่มสร้างอินโฟกราฟิกได้เลย โดยที่ไม่ต้อง
ลงทะเบียน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถอัพโหลดรูปของตัวเอง และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย  

นอกจากนั้นแล้วข้อดีอีกอย่างของ Easelly คือราคาที่ถือว่า 
ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับสิ่งที่โปรแกรมทำได้ แต่ข้อด้อยก็คือเทม
เพลตที่ Easelly ให้มานัน้อาจไม่ค่อยสวย  
  
๓. ตัวอย่างแหล่งข้อมูล  

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ที่ให้วัตถุดิบมาใช้ในการ
จัดทำอินโฟกราฟิกมากมาย ตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าสนใจ มีดังนี้  

๓.๑ เว็บไซต์ที่ให้ใช้ภาพฟรี  
 http://streetwill.co/  
 http://www.pexels.com/  
 http://www.lifeofpix.com/  



๕๗ 
 

https://unsplash.com/  
http://pixabay.com/  
https://inkscape.org/en/download/ 
https://www.calligra.org/karbon/ 
http://photoscape.me/ 
http://sk๑project.org/ 
http://www.skencil.org/ 

 ๓.๒ เว็บไซต์ที่ช่วยเรื่องการใช้สี  
https://color.adobe.com/  
http://colourlovers.com/  
http://www.colorotate.org/  
http://www.colorcombos.com/ 

๓.๓ โปรแกรมสร้างแอนิเมชันที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

Pencil๒D (http://www.pencil๒d.org/) 
Blender (https://www.blender.org/download) 
Maya (http://www.autodesk.com/education/ 

freesoftware/maya) 
AnimationPaper (http://animationpaper.com/ 

old-papfree-download) 
Plotagon (https://plotagon.com/download) 
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