อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
จงรัก เทศนา : แปลและเรียบเรียง
Infographics มาจากคาว่า Information + graphics
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึง การนาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูล
และกราฟิ ก ที่ อ าจเป็ น ลายเส้ น สั ญ ลั ก ษณ์ กราฟ แผนภู มิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ อ อกแบบเป็ น ภาพนิ่ ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดย ไม่
จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก

อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เรื่อง โครงงานภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการนาข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมากมานาเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและ
เสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความ
สนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม
ตาราง แผนที่ ฯลฯ จั ด ท า ให้ มี ค วามสวยงาม น่ า สนใจ เข้ า ใจง่ า ย สามารถจดจ าได้ น าน ท าให้ ก ารสื่ อ สาร
มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านข้อมูล
ข้อมูลที่จะนาเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง
2. ด้านการออกแบบ
การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทางาน และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย
ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง

อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เรื่อง หลักการออกแบบ Infographics
การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)
ข้อมูลสารสนเทศสามารถนามาจัดทาให้สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการนาเสนอที่ดี ที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศ
จานวนมากถูกนามาจัดกลุ่มทาให้ไม่น่าสนใจ การจัดทาข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อินโฟกราฟิกส์เป็น
การออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
Hyperakt’s Josh Smith ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้ค้นพบกระบวนการที่ดีในการออกแบบ อินโฟกราฟิกส์
(Infographics) 10 ขั้นตอน
1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering data)
คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่ง อ้างอิง
ที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับ
ข้อมูลออกจากกัน

2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything)
การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้น หรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะทาให้ไ ด้ข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นสาคัญ ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ต้องมีทักษะ
ในการจัดการข้อมูลและแน่ใจว่าข้อมูลที่สาคัญไม่ถูกละเลยที่จะมา สนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ
3. การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง (Finding the narrative)
การนาเสนอข้อมูลที่น่าเบื่อจะทาให้อินโฟกราฟิกส์น่าเบื่อ เว้นแต่ว่าจะค้นพบการนาเสนอเรื่องราว ที่ดึงดูดความ
สนใจ อินโฟกราฟิกส์เริ่มที่จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรือสนับสนุน
ข้อโต้ แย้ง การหาวิ ธีการเล่า เรื่อ งที่น่ าสนใจอาจจะยุ่ง ยากในระยะแรก ถ้า เราคุ้ นเคยกับ ข้อมู ลที่มีอ ยู่จะทาให้สามารถ
เล่าเรื่องราวได้ การใส่ใจกับเนื้อหาที่สาคัญที่จะช่วยให้การนาเสนอข้อมูลมีคุณค่า

4. การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying problems)
เมื่อได้ข้อมู ลมาแล้วน ามาตรวจสอบความถู กต้อ ง อาจมีข้อมู ลที่ไ ม่สนับ สนุนหั วข้อ หรือประเด็ นที่เ ราต้อ งการ
นาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปที่แท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความต้องการ ผู้ชมต้องการข้อมูลที่มีการจัดการและมี
การออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด ปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราว
ให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษาทบทวนหลายๆ ครั้ง หาวิธีการนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชม นักออกแบบที่ดีต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
5. การจัดลาดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy)
การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการนาผู้ชมให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็น
วิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิก ส์ และตรึงผู้ชมตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล

ตามลาดับ จะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็ นช่วงระยะของการเล่าเรื่อง ซึ่งกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบ
อินโฟกราฟิกส์
6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe)
เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นลาดับชั้น และออกแบบ โครงสร้างของ
ข้อมูล ผู้ออกแบบควรทาความเข้าใจกับภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลสาคัญ ที่จัดไว้เป็นลาดับชั้นแล้วนาไปให้
ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลาย มุมมองที่ให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็น
ข้อสรุปของการจัดทาโครงสร้างอินโฟกราฟิกส์
7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a format)
เมื่อสิ้นสุดการกาหนดภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจัดกระทาข้อมูลที่ดีที่สุดคือ การนาเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผังงานเพื่ออธิบาย
กระบวนการทางาน อาจนาแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่อง หรือบางทีการใช้ตัวเลขนาเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด
8. การกาหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach)
การเลือกใช้ภาพในการทาให้อินโฟกราฟิกส์ให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดทาเป็นกราฟหรือแผนผั ง
ให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้นวาดภาพหรือคาอุปมา
เปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่านั้น
เราไม่ควรยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบ
ด้ว ยการวาดลายเส้ น หรื อ น าภาพที่ เ ป็น ตั ว แทนของข้ อ มู ลมาจั ด วางซ้ อ นกั น อาจเสริ มด้ ว ยข้ อ มูล สื่ อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์
และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ

9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing)
เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกส์เสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ชมจะดูทั้งข้อมูลและภาพที่เล่าเรื่องราว
เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย ประเมินทั้ง การออกแบบและจุดเน้นจนกระทั่ง
ผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน ประเมินกลับไปกลับมาระหว่าง ผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่ง ลงตัวได้ข้อยุติ จึง นาเสนอ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world)
อินโฟกราฟิกส์ส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นที่นิยม เป็นการทดสอบผลงาน ข้อมูลที่มี
ลักษณะที่น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่า

เราจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่องราวนั้น ถึงแม้ว่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ต
จะช่วยขยายข้อโต้แย้งและค้นพบวิธีการนาเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานที่ถูก
วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการทางาน การออกแบบที่ถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสะกดผู้ชม
การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics)
อินโฟกราฟิกส์เป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เ น็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบที่มีศิลปะ
อย่างแท้จริ ง เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่า เรื่องราวแม้ว่าดูแค่ภ าพที่นาเสนอ เราสามารถพูดได้ ว่าอินโฟกราฟิกส์ไ ม่ มี
ขอบเขตและขีดจากัดในการเล่าเรื่องผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่วยเพิ่มความสวยงามแก่สิ่งต่างๆทาให้ข้อมูลน่ าประทับใจ
มีคุณค่าอย่างมีนัย เพื่อที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ
1. เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic)
สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ คุณจะมีผลงานที่มีประสทธิภาพ ถ้าพยายามตอบ
คาถามเดียวจะชัดเจนถ้ารู้ทิศทางของสิ่งที่จะทา สิ่งนี้จะขจัดความยุ่งยากสาหรับผู้อ่านและผู้ชม หลังจากกาหนดหัวข้อแล้ว
กาหนดคาถามเฉพาะที่ต้องการคาตอบในอินโฟกราฟิกส์
2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple)

ตั้ง แต่เริ่มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย ไม่ทาให้ผู้อ่านและผู้ชม
ยุ่งยาก ภาพที่ซับซ้อนจะทาให้การตีความผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ
3. ข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญ (Data is important)
การสร้างอินโฟกราฟิกส์ต้องคานึงถึงข้อมูลที่เกี่ ยวกับหัวข้อเป็นสาคัญ การออกแบบต้องไม่ทาเกินขอบเขตของ
หัวข้อ ซึ่งจะเป็นการทาลายข้อมูลที่จาเป็น ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นที่ข้อมูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์

4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are correct)
การทาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญถ้าไม่ ถูกต้องจะลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิกส์ ดังนั้น ก่อนที่จะสร้าง
อิน โฟกราฟิ ก ส์ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ข้อ มู ลถู ก ต้อ ง ศึก ษาค้น คว้า หาข้ อ เท็ จ จริ ง และใช้ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อง อย่ าลื ม อ่า นผลงานและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง
5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story)
อินโฟกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอย่างและ
สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
6. การออกแบบที่ดีทาให้มีประสิทธิภาพ (Good design is effective)

การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผู้ชม สิ่งสาคัญคือออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ให้เข้าใจง่าย ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และช่องว่าง เป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบ
7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors)
การใช้สีเป็นสิ่งจาเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีด้วย ใช้สีให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับหัวข้อว่าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกส์ให้ใครชม ่ไม่จาเป็นต้องทาให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกส์บางชิ้นมีสีเพียง
เล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพได้
8. ใช้คาพูดที่กระชับ (Use short texts)
การออกแบบภาพที่ใช้ในการนาเสนอ จาเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่ต้องการนาเสนอ
อาจใช้แผ่นป้ายหรือข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การทาเรื่องราวให้ดึง ดูดความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบ
ข้อมูล และควรใช้ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย

9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล Check your numbers)
ถ้านาเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพวาด และต้องรู้ว่า
ตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรมีอยู่ ด้วยวิธีนี้จะทาให้อินโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ทาไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก (Make the file size small)
ทาไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และนาไปใช้ต่อได้ดีตามจุดประสงค์
ที่ต้องการดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมลไปให้ผู้อื่น แต่ไม่ควร
ลดคุณภาพของรูปภาพควรใช้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชม
สิ่งที่ไม่ควรทาในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์
ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมาก คนส่ว นใหญ่จะรั บข้อมูลที่ เข้าถึง ง่า ยที่สุด ข้อ มูลจานวนมหาศาลที่
แพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบางส่วนออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกส์ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาใช้งานด้วย อินโฟกราฟิกส์เป็น
เครื่องมือสาคัญในการสอน วงการธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลในการนาเสนอและการสื่อสารข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อน
ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟิกส์นั้นต้องอาศัยวิธีการออกแบบที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ช่วยให้นักออกแบบคานึงถึงว่าไม่ควรทา
10 อย่าง
1. อย่าใช้ข้อมูลมากเกินไป (Don’t use too much text)
อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบโดยใช้ภาพ ควรมีตัวหนังสือน้อยกว่าภาพหรือแบ่งส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งเหมาะสาหรับ
ผู้ที่อ่านน้อยและขึ้นอยู่ภาพข้อมูล ถ้าคุณยังคงใส่ตัวหนังสือมากและมีภาพน้อยก็ยังไม่ถึง วัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์
2. อย่าทาข้อมูลที่นาเสนอให้ยุ่งยากซับซ้อน (Don’t make confusing data presentation)

การนาเสนอข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ อย่าเสียเวลาเน้นข้อมูล
ที่
ไม่จาเป็น และต้องแน่ใจว่าคุณจัดการกับข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งมักจะทาโดยการใช้กราฟ ภาพวาด และกราฟิก
อื่นๆ มองดูที่อินโฟกราฟิกส์เหมือนเป็นผู้ชมเองว่าสามารถตอบคาถามที่คุณต้องการบอกผู้ชมหรือไม่

3. อย่าใช้สีมากเกินไป (Don’t overuse color)
การออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก ส์ โ ดยใช้ สี ม ากเกิ น ไปจะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน าเสนอข้ อ มู ล น้ อ ยลง ผู้ อ่ า น
จะไม่สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ดี ควรศึกษาจิตวิทยาการใช้สีที่ตัดกันด้วยเพื่อคานึงถึงสุขภาพของผู้ชม
4. อย่าใส่ตัวเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers)
การใช้ตัวเลขช่วยให้การสร้างอินโฟกราฟิกส์มีประสิ ทธิภาพ แต่อย่า ใช้ให้มากเกิ นไปจะทาให้ ผลผลิตของคุ ณ
ออกมาเหมือนเป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์ จาไว้ว่าคุณต้องใช้กราฟิกนาเสนอจานวนต่างๆ อย่าใช้ตัวเลขทั้งหมดในการทาให้
ข้อมูลยุ่งยากซับซ้อน ออกแบบตัวเลขให้ง่ายเท่าที่จะทาได้และแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย
5. อย่าละเลยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified)
อินโฟกราฟิกส์บางเรื่องขาดตัวเลขไม่ได้ ข้อเท็จจริง บางอย่างต้องมีตัวเลขข้อมูลทางสถิิติ แต่ผู้ชมอาจไม่เข้าใจ
ทั้งหมด ถึงแม้จะมีความชานาญในการออกแบบถ้าใส่ข้อมูลโดยไม่ระบุคาอธิบายลงไปด้วยก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีประโยชน์
ดังนั้นต้องแน่ใจว่าใส่ป้ายระบุคาอธิบายของข้อมูลแต่ละชุด
6. อย่าสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้น่าเบื่อ (Don’t make it boring)
อินโฟกราฟิกส์ส่วนมากจะให้ความรู้ ประโยชน์ และความบันเทิง มีจุดมุ่งหมายที่การจัดการข้อมูลให้ผู้ชมเข้าใจง่าย
ถ้าสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้น่าเบื่อจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม ต้องวางแผนสร้างแนวทางของเรื่องและการนาเสนอที่ดี
จึงจะสามารถบอกเรื่องราวแก่ผู้ชมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. อย่าใช้วิธีการพิมพ์ผิด (Don’t misuse typography)
หลักการพิมพ์มีบทบาทที่สาคัญในการออกแบบที่ช่วยให้อินโฟกราฟิกส์ดูดีขึ้น ทาให้ง่ายในการถ่ายทอดข้อมูล
แต่ถ้าใช้ผิดวิธีจะเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียในการออกแบบ เราต้องรู้เทคนิคเพื่อที่จะใช้การพิมพ์ ที่ดีที่สุดในการนาเสนอและจะไม่
ทาให้การตีพิมพ์ผิด ไป แน่ใจว่าใช้วิธี การพิมพ์ ถูกต้องจะทาให้การตีความ ไม่ไ ขว้เ ขว สัง เกตการใช้ สีที่ดีและขนาดของ
Fonts ด้วย

8. อย่านาเสนอข้อมูลที่ผิด (Don’t present wrong information.)
ไม่มีใครอยากเห็นอินโฟกราฟิกส์เสนอข้อมูลผิด เพื่อให้แน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลสองครั้ง โดยเฉพาะการใช้ข้อมูล
ทางสถิติถ้าข้อมูลผิดพลาดจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเป็นสิ่งไม่ดี ข้อมูลในอินโฟกราฟิกส์ จะต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ และถูกต้อง
9. อย่าเน้นที่การออกแบบ (Don’t focus on design)
อิน โฟกราฟิ ก ส์ ไ ม่จ าเป็ นต้ อ งเน้ นที่ ก ารออกแบบให้ ส วยงาม ควรเน้ น ที่ ก ารน าเสนอข้ อ มู ลที่ ถู ก ต้ อ งการออก
แบบอย่างสวยงามจะไม่มีประโยชน์ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือมีประโยชน์น้อย ดังนั้นก่อนสร้างอินโฟกราฟิกส์ดูว่ามีข้อมูลที่
จาเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลสามารถนาเสนอได้ชัดเจน แต่ไ ม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจการออกแบบ
แน่นอนมันสาคัญด้วยเพราะอินโฟกราฟิกส์เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลและการออกแบบกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ
10. อย่าใช้แบบเป็นวงกลม (Don’t use a circus layout)
อินโฟกราฟิกส์ที่ดีจะสามารถชี้ นาผู้ชมดูและเข้าใจได้ทั้งหมด อย่าใส่องค์ประกอบทุกที่ที่เราคิดและอย่าออกแบบ
เป็นวงกลม ควรพิจารณาว่าผู้ชมจะสนใจจุดไหน ต้องแน่ใจว่าผู้ชมสามารถเข้าใจในวิธีการนาเสนอ ต้องไม่ให้ผู้อ่านยุ่งยาก
เพราะไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ดีไว้
แหล่งที่มา :
http://www.fastcodesign.com/1670019/10-steps-to-designing-an-amazing-infographic
http://naldzgraphics.net/tips/donts-in-infographics/
http://naldzgraphics.net/tips/infographics-designing-tips//
http://www.krujongrak.com

