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บทคดัย่อ 

 บริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จ ากดั  เป็นบริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทยเป็น
สายการบินท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหวา่งสายการบินไทยไลออ้นแอร์ในประเทศอินโดนีเซีย และ
กลุ่มนกัธุรกิจไทย ในปัจจุบนัสายการบินไทยไลออ้นแอร์เป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ชบ้ริการหลากหลาย
สัญชาติ ผูจ้ดัท าไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้บริการภาคพื้นดินจึงสามารถรวบรวมขอ้มูลและ
น ามาสรุปผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือพบในปัจจุบนั    ผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ห็นถึงปัญหา
ของการไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์ขอ้มูลของสายการบิน และการพลาดเท่ียวบินของผูโ้ดยสารจึงได้
ด าเนินการแกปั้ญหาโดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาส่ืออยา่งสร้างสรรคด์ว้ยการใชส่ื้อInfographics  
และ Qr Code โดยรวบรวมปัญหาจากผูท่ี้ใชบ้ริการน ามาใส่เป็นส่ือเพื่ออ านวยความสะดวกและเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการและสามารถพฒันาองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
ขอ้มูลในภายภาคหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ค าส าคญั:  Infographics/Qr code / Thai Lion Air  
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Abstract 
 Thai Lion Mentari Co. Ltd is a Thai low cost airline. It is a joint venture between Thai 
Lion Air in Indonesia and a Thai businessman. Currently, Thai Lion Airlines is popular and 
serves multiple nationality passengers. Project developers had performed their duties by providing 
ground service to gather information and summarise the results of problems that passengers have 
encountered. At the result, they found that passengers do not perceive the airline rules which 
cause them to miss the plane. Subsequently, developers were aiming to solve the problem by 
improving communication tools with Infographics and QR Codes. This Media will collect data 
from service users in order to facilitate and benefit the passengers. In addition, it can develop the 
enterprise to enhance the efficiency of the informations in the future.  
 
Keywords: Infographic/QR code / Thai Lion Air  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง หรือท่ีเรียกสั้ นๆ ว่า “สนามบินดอนเมือง” เป็น
สนามบินเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ท่ีเปิดให้บริการมานานกว่า 100  ปี และเคยมีฐานะเป็นสนามบิน
นานาชาติหลกัของประเทศไทยก่อนจะถูกยา้ยไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิท่ีเปิดท าการในปี พ.ศ. 
2549   วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองไดก้ลบัมาเปิดให้บริการในฐานะสนามบิน
นานาชาติแห่งท่ีสองอีกคร้ัง เน่ืองด้วยนโยบายรัฐบาลตอ้งการลดความแออดัของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิลง    ในปัจจุบนัสนามบินแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเส้นทาง
บินทั้งในประเทศและต่างประเทศใหบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

จากแหล่งท่ีมาจากเว็บไซต์ท่าอากาศยาน https://airportthai.co.th/th/ ข้อมูลของการท่า
อากาศยาน   พบว่า จ  านวนเท่ียวบินและผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสนามบินดอนเมืองในปีงบประมาณ  
2560   มีเท่ียวบิน 253,544    เท่ียวบิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.38  แบ่งเป็นเท่ียวบินระหว่างประเทศ  
83,263  เพิ่มข้ึนร้อยละ  8.13  และเท่ียวบินภายในประเทศ 170,281   เท่ียวบิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.09 
และผูโ้ดยสาร 37.18  ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.19  แบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 13.28 ลา้น
คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.94 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ  23.90  ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.24  โดยมี
จ านวนผูโ้ดยสารเฉล่ียแต่ละวนัมากกว่า   43,700 คน  ซ่ึงเป็นผูโ้ดยสารต่างชาติ มากกว่าวนัละ 
31,700 คน   ในส่วนของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ได้เปิดให้บริการเท่ียวบินทั้ งในและ
ต่างประเทศกวา่   26 เท่ียวบิน  รองรับผูโ้ดยสารเฉล่ียมากวา่  190-200  คนต่อวนั   

ในแต่ละวนัสายการบินไทยไลออ้นแอร์  มกัพบผูโ้ดยสารท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัยเดิมๆ 
อาทิเช่น  รายละเอียดการเพิ่มน ้ าหนกักระเป๋า   วิธีการเช็คอิน (Check-in)   เป็นตน้  ประกอบกบั
จ านวนเจา้หนา้ท่ีสายการบินท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือดูแลผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจจากผูโ้ดยสารดงักล่าว  เน่ืองจากตอ้งรอรับบริการหรือรอให้เจา้หน้าท่ี
ช้ีแจงขอ้สงสัยเป็นเวลานาน  โดยเฉพาะผูโ้ดยสารต่างชาติ ท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัใน
การส่ือสาร   ก็อาจจะเพิ่มความยุง่ยากและความไม่เขา้ใจจากการส่ือสารคนละภาษาเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  
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จากปัญหาดงักล่าวขา้งต้น  ท าให้ผูท้  าโครงงานมีความสนใจในเร่ือง Thai lion Air 
Infographics  เพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถามเบ้ืองตน้ให้แก่ผูโ้ดยสารสายการบิน ด้วยการใช้ส่ือ 
Infographics หรือรูปภาพ  ในการให้ขอ้มูลแก่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดใ้ช้
ภาษาองักฤษและมีเช้ือชาติแตกต่างกันให้เข้าใจและสามารถส่ือสารได้ด้วยการมองเห็นทนัที     
เน่ืองจาก  Infographics เป็นการแสดงผลของขอ้มูลหรือความรู้  ผา่นรูปภาพท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทัว่ไป
ในสากล     สามารถอ่านและเขา้ใจง่าย  ตลอดจนสามารถให้ขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยการสแกน QR Code 
เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากป้าย Infographics ท่ีวางไวใ้นจุดส าคญัต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีให้บริการ
ของสายการบิน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
       1.2.1    เพื่อศึกษารูปแบบการท า Infographics ในการใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสารสายการบิน 
       1.2.2   เพื่อจดัท า Infographics ส าหรับสายการบิน ไทย ไลออ้น แอร์  
       1.2.3   ช่วยลดระยะเวลาในการท างานของพนกังานภาคพื้นดิน 

1.2 ขอบเขตของโครงงำน 
       1.3.1   ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ี ในการปฏิบติังาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 

สิงหาคม 2561 ณ สายการบิน ไทย ไลออ้น แอร์ ท่าอากาศดอนเมือง 
       1.3.2    ขอบเขตเน้ือหา คือ ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน ไทย 

ไลออ้น แอร์ ศึกษารูปแบบการจดัท า Infographics เพื่อสร้าง Infographics และ Qr code มาใชเ้พื่อ
เป็นส่ือในการให้ขอ้มูลต่างๆแก่ผูโ้ดยสารและเป็นประโยชน์ให้แก่สายการบิน ไทย ไลออ้น แอร์ 
ศึกษารูปแบบการจดัท า Infographics เพื่อสร้าง  

                - การสร้าง Qr Code ในการอ านวยความสะดวกให้กบัผูโ้ดยสารในขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
        1.4.1    ผูโ้ดยสารไดรั้บรู้ขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูโ้ดยสารใน

การใหบ้ริการ 
       1.4.2     สายการบินไดรั้บประโยชน์จากการท า Infographics 
       1.4.3   Infographics ช่วยลดระยะเวลาในการท างานของพนกังานภาคพื้นดินสายการ

บินไทยไลออ้นแอร์  



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเพือ่จัดท าโครงงาน Thai lion Air Infographics เพือ่ให้
ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้โดยสารทางผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีโดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและเก่ียวกบัสัญวิทยา (Semiology) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั Infographics  
2.3 ทฤษฏีสี 
2.4 ความหมายของ QR Code  และขั้นตอนการใช ้
2.5 ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจสายการบิน 
 
2.1 แนวคิดและเกีย่วกบัสัญวิทยา (Semiology) 
 2.1.1 นิยามความหมายของสัญวทิยา “สัญศาสตร์” หรือ “สัญวทิยา” มาจากค า วา่ 

Semiotics และ Semiology หรือสัญญะ Semiotics เป็นค าท่ีนกั ปรัชญาชาวอเมริกนั Charles S. 
Peirce (ค.ศ. 1839-1914) ใชแ้ละท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัจกัแพร่หลายในวงวชิาการในสหรัฐอเมริกาส่วน 
Semiology เป็นค าท่ีนกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิผูมี้ช่ือเสียง คือFerdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-
1913) ตั้งข้ึนและนิยมใชใ้นหมู่นกัวชิาการชาวยโุรป  

นกัทฤษฎีสัญวิทยาคือ Ferdinand de Saussure และ Charles Sanders Peirce ทั้งสองต่าง
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัสัญญะโดยส ารวจปัญหาเก่ียวกบัความรู้ซ่ึงมาจาก
ความคิดท่ีวา่วธีิการท าความเขา้ใจโลกของมนุษยเ์รานั้นข้ึนอยูก่บัภาษาหรือระบบของสัญญะท่ีมีการ
จดัการในการมองรูปแบบและลกัษณะการท างานของ สัญญะของทั้งสองมีความแตกต่างกนัอยู ่
(Gottdiener, 1995) นัน่คือ Saussure จะให้น ้ าหนกัไปท่ีภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเป็นส าคญัท่ีไม่ใช่
ภาษาและในภายหลงัไดมี้นกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีน าแนวคิดทางสัญศาสตร์ไปพฒันาต่ออาทิเช่น 
Roland Barthes ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป  
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2.1.2 Ferdinand de Saussure  Ferdinand de Saussure ไดใ้หค้  า อธิบายถึงสัญวิทยาวา่เป็น

ศาสตร์ท่ีศึกษาถึงวิถีชีวิต ของสัญญะภายในสังคมท่ีสัญญะนั้นถือก าเนิดข้ึนมาเม่ือขยายความค าว่า 
“วถีิชีวติ” ของ สัญญะใหก้วา้งขวางออกไปก็จะหมายความถึงการศึกษาการแปรเปล่ียนและการสูญ
สลายของสัญญะตวัหน่ึงๆ รวมทั้งวิเคราะห์กฎท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวิถีชีวิตดงักล่าวศาสตร์น้ีจึงสอนเราให้
รู้ วา่สัญญะ ประกอบข้ึนมาจากอะไรและกฎเกณฑใ์ดท่ีควบคุมมนัอยา่งไร (Saussure,1974)   

แนวคิดของ Saussure สัญญะ ประกอบข้ึนมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ “รูปสัญญะ” 
(Signifier) ท่ีเราสามารถรับรู้ผา่นระบบประสาทสัมผสันั้นไดด้ว้ยเช่นเสียง (acoustic-image) ของ
ค าพดูท่ีเปล่งเสียงออกมาและผูรั้บสารไดย้ินกบั “ความหมายสัญญะ” (Signified) ท่ีเกิดข้ึนภายในใจ 
ของผูรั้บสารการรวมตัวกันระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของวฒันธรรม 
(cultural convention) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติอธิบายไม่ไดต้ามตรรกะแต่เป็น 
เพียงการสมมุติข้ึนลอยๆ (arbitrary) จึงไม่มีเหตุผลสากลท่ีลอยอยู่โดดๆเหนือความเข้าใจ 
(transcendent) ท่ีก าหนดให้รูปสัญญะหน่ึงๆ ตอ้งใชก้บัความหมายสัญญะหน่ึงๆ ซ่ึงกฎเกณฑ์กติกา 
ต่างๆท่ีสร้างข้ึนอย่างเป็นระบบอนัซ่อนอยู่เบ้ืองหลังการจบัคู่กนัของรูปสัญญะและความหมาย 
สัญญะนั้นเราเรียกวา่รหสั (code) สรุปวา่การสร้างและส่ือความหมายตามแบบ Saussure คือการใช ้
รหัสหรือการเลือกและรวมสัญญะอย่างมีระบบระเบียบตามขนบหรือกติกาท่ีชุมชนหรือสังคม 
ก าหนดไวเ้กิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย  

ความหมายสัญญะท่ีถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอ่ืนๆท่ีไม่ถูกเลือกและ 
ความหมายของสัญญะท่ีถูกจัดรวมเกิดจากความสัมพันธ์ของสัญญะหน่ึงๆกับสัญญะอ่ืนๆท่ี 
ก่อนหลงัหรือท่ีปรากฏรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกนัการเลือก-ไม่เลือกและการจดัรวมจึงเป็นการ 
ประกอบสร้างความหมาย  

2.1.3 Charles Sanders Peirce Peirce มีความคิดเห็นแตกต่างจาก Saussure เล็กนอ้ยในเร่ือง
องค ์
ประกอบของสัญญะ ส าหรับ Peirce แลว้  สัญญะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก 3 ส่วน 
(Gottdiener, 1995) คือ 1) ส่ือกลางหรือพาหนะท่ีเป็นตวัน าความคิดไปสู่จิตใจของผูรั้บ เรียกวา่ 
“representamen” 2) ความคิดท่ีแปลไดจ้ากสัญญะ เรียกวา่ “interpretant” หรือ ส่วนของความหมาย
นัน่เอง 3) วตัถุอา้งอิง (object หรือ referent) ท่ี representamen ส่ือถึงในฐานะเป็นภาพตวัแทน ซ่ึง 
อาจเป็นส่ิงของหรือสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงสืบเน่ืองมาจากการรับรู้ representamen นั้นๆ  

จะเห็นวา่ representamen เทียบไดก้บั “รูปสัญญะ” (Signifier) และ nterpretant จะใกลเ้คียง 
กบั “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะ interpretant จะ
รวมความหมายท่ีเกิดจากสัญญะและเกิดจากตวัผูส้ัมผสัสัญญะนั้น ๆ ดว้ย interpretant ไม่ใช่ตวัผู ้
แปลสัญญะแต่เป็น “ผล” ของการท่ีสัญญะสัมผสัผูใ้ช ้จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ชท่ี้มีต่อ “ของ 
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จริง” (object) เอาไวใ้นความหมายดว้ย  (สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544) กระบวนการสร้างความหมาย 
(signification) เป็นผลรวมจากการประสบการณ์ในโลกแห่งวตัถุและกระบวนการทางสมองท่ี 
ท างานร่วมกนั องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั องคป์ระกอบตวัหน่ึง 
สามารถเปล่ียนไปอยูส่ถานะขององคป์ระกอบตวัอ่ืนไดอ้ยา่งอิสระโดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
(circumstances) สัญญะหน่ึงแปรไปสู่อีกสัญญะหน่ึง และกระตุน้ใหเ้กิดสัญญะอ่ืนๆ ตามมา 
กลายเป็นกระแสของเคร่ืองหมายและความหมายท่ีไหลต่อเน่ืองกนัไปอยา่งไม่จบส้ิน Peirce ได ้จดั
แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพนัธ์ของสัญญะกบัของจริงท่ีถูกแทนท่ี ไดแ้ก่  

1) Icon หรือ “รูปเหมือน” เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือน (resemblance) หรือ
คลา้ยกบัของจริง หรือส่ิงท่ีมองเห็น และเป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น ภาพถ่าย แผนท่ี ภาพวาด
ภาพบนป้ายจราจรท่ีเป็นรูปจ าลองของ รถยนต์หรือ จักรยานยนต์ กระทัง่ค  าพูดบางค าท่ีเป็นการ
เลียนเสียงธรรมชาติ  

2) Index/indicesหรือ “ดชันี” เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีความเช่ือมโยงของจริงแบบเป็น เหตุเป็น
ผลกนั (causal connection) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตวัอยา่งเช่น ควนัไฟ เป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่มี
ไฟไหม ้ 

3) Symbol หรือ “สัญลกัษณ์” เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอย่าง แต่มนัไม่ได้
คล้ายคลึง กบัส่ิงท่ีมนับ่งช้ีความเช่ือมโยงระหว่างสัญลกัษณ์กบัของจริงท่ีมนัอา้งอิงถึง นั้นไม่ใช่ 
ความเช่ือมโยงกนัตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงของสังคม (social convention) และอาศยั
การเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น ภาษา เคร่ืองหมายจราจร และเคร่ืองหมายทางดา้นคณิตศาสตร์ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบั Infographics 
สฤณี อาชวานนัทกุล (2555) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิกส์ไวว้่าการออกแบบอินโฟ

กราฟิกส์นั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะเนน้ขอ้มูลในเชิงปริมาณซ่ึงส่วนมากอาศยัใชก้ราฟ และท่ีส าคญักวา่นั้น
คือความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท่ีจะได้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แต่ความส าคญัของอินโฟ
กราฟิกส์นั้นจะตอ้งใช ้ค าและภาพ สรุปใหส่ื้อตรงความหมายท่ีจะใช ้

 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ Infographics Design เป็นการน าขอ้มูลมาน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองราวไดด้ว้ยตวัเองไดด้ว้ยการอ่าน หรือการมองเห็นหรือ
การไดย้นิเสียงในการส่ือสารจากภาพ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ภาพและเสียง 
ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆแลว้น ามาสรุปใหเ้ขา้ใจง่ายโดยผา่นการวิเคราะห์และเรียบเรียง แสดง
ออกมาเป็นภาพซ่ึงจะช่วยใหค้วามสนใจไดดี้อีกทั้งช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มหรือขยายความให้
เขา้ใจ กราฟิกท่ีใช้เป็นภาพ ลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนท่ี หรือรูปแบบท่ีเราคิดจดัสรรท าข้ึนมา
เองดว้ยการออกแบบเอง โดยจดัท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจ าไดด้ว้ยการ
มองเห็น ท าใหก้าร ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) แบ่งเป็น 2 ส่วน  
 1. ดา้นขอ้มูล ขอ้มูลท่ีน าเสนอนั้น ตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจ และแทรกความรู้ 

เร่ืองราวความเป็นมาและความรู้ท่ีถูกตอ้งท่ีน ามาเสนอเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและ
ตอ้งไดรั้บข่าวสารขอ้มูลท่ีน ามาใส่เร่ืองราวนั้นอยา่งเป็นจริง  

 2. ดา้นการออกแบบ   โดยออกแบบตอ้งมีรูปแบบแผน โครงสร้างรูปภาพ ขอ้มูลท่ีจะน ามา
ใส่ในการออกแบบรวมถึงรายละเอียดท่ีจะท าและใช้เทคนิคออกแบบภาพท่ีท าออกมาให้มีความ
สวยงามสะดุดตา มองเห็นไดง่้าย โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริงอยา่งครบถว้น   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1  อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เร่ือง ส่ือสาธารณะ 
(ท่ีมา สถาบนัวชิาการส่ือสาธารณะ) 

 
จากภาพท่ี 2.1 การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing 

Infographics)  ขอ้มูลสารสนเทศสามารถน ามาจดัท าให้สวยงาม เรียบเรียง มีประโยชน์ และแทรก
เกร็ดความรู้หรืออิเล็คทรอนิคส์ใส่ไปในภาพอินโฟกราฟิกส์ไดเ้ช่นใส่ QR Code ลงไป หากมีการ
น าเสนอท่ีดี ท่ีผา่นการคดักรองมาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นน ามาเรียบเรียงสั้นๆง่ายๆ โดยท่ีส่ือสาร
ให้เห็นไดโ้ดยง่าย การจดัท าขอ้มูลให้เป็นภาพกราฟิก จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั อินโฟกราฟิกส์เป็น
การออกแบบภาพท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลท่ีซบัซ้อนให้ เขา้ใจง่าย Hyperakt’s Josh Smith  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบ ไดค้น้พบกระบวนการท่ีดีในการ ออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 10 
ขั้นตอน  
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 1. การรวบรวมขอ้มูล (Gathering data)   คดัเลือกขอ้มูลท่ีรวบรวมมาโดยอาจใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Word เขียนแหล่งอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีเป็นตน้ฉบบัและบนัทึกภาพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จาก แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมาหลากหลายและไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกบัขอ้มูลออกจากกนั   

2. การอ่านขอ้มูลทั้งหมด (Reading everything)   เป็นการแปลความหมายของตวัอกัษรท่ี
อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเขา้ใจเร่ืองราว โดยผูอ่้านสามารถน า
ความรู้  ความคิด  หรือสาระจากเร่ืองราวท่ีอ่านไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้การอ่านจึงมีความส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งจะช่วยใหม้องเห็นภาพรวมของ ประเด็นส าคญัผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกส์จึงควรมีทกัษะ
ในการจดัการขอ้มูลและแน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นถูกตอ้งและส าคญั  

3. การคน้หาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative)   การเล่าเร่ืองหรือการบรรยาย การ
น าเสนอขอ้มูลท่ีซบัซ้อนจะท าให้อินโฟกราฟิกส์ไม่น่าสนใจควรจะสรุปง่ายๆให้เขา้ใจอยา่งชดัเจน 
แต่วา่จะคน้พบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟิกส์เร่ิมตน้ท่ี จุดมุ่งหมายในการ
ขยายความขอ้มูลท่ีซับซ้อน  อธิบายกระบวนการ ค าถามหรือค าตอบท่ีแทรกมาในอินโฟกราฟิกส์ 
โดยหาวิธีการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจและส าคญั เม่ือคุน้เคยกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นน าขอ้มูลท่ีมีอยู่เล่า
เร่ืองราวไดด้ว้ยการใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหก้าร น าเสนอขอ้มูลมีคุณค่า   

4. การระบุปัญหาและความตอ้งการ (Identifying problems) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติัว่าคืออะไร หาความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีควรจะเป็นกบัส่ิงท่ีมีอยู่ แล้วมา
จดัล าดบัและก าหนดระดบัความส าคญัของปัญหา  หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ ช้ีตวั แสดงตวั เม่ือได้
ขอ้มูลมาแล้วน า มาตรวจสอบความถูกต้องและควรมีการอภิปรายหาขอ้สรุปเพื่อระบุปัญหาและ
ความตอ้งการของขอ้มูลท่ีมีการจดัการและมีการออกแบบท่ีดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลกัฐานท่ีไม่
ถูกตอ้งอีกทั้งขอ้มูลจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูกตอ้งและไม่ผิดพลาด  การปรับปรุงขอ้มูลและเร่ืองราวควรให้
มีเอกลกัษณ์ท่ีตรงไปกบัทิศทางเดียวกนักบัหวัขอ้ศึกษาและจะตอ้งทบทวนหลายๆ คร้ังหาวิธีการน า 
เสนอขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและมีคุณค่า การออกแบบท่ีดีตอ้งมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีชดัเจน  

 5. การจดัล าดบัโครงสร้างขอ้มูล (Creating a hierarchy) เป็นการจดัล าดบัชั้นความส าคญั
หรือความเป็นท่ีนิยมของเกร็ดความรู้รวมถึงความส าคญัของขอ้มูลในการสรุปขอ้มูลโดยเป็นการน า
ผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบเป็นวิธีการจดัการกบัขอ้มูลในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ ท่ี
รวบรวมตามโครงสร้างล าดบัชั้นของขอ้มูล การจดัรูปแบบขอ้มูลตามล าดบัจะส่งเสริมให้ผูช้มเขา้ถึง 
ข้อมูล เป็นช่วงระยะของการเล่าเร่ือง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยามแพร่หลายในการออกแบบอินโฟ 
กราฟิกส์   

6. การออกแบบโครงสร้างขอ้มูล (Building a wireframe)  โครงสร้างขอ้มูลแต่ละแบบจะ
เหมาะสมกับงานท่ีแตกต่างกัน และโครงสร้างข้อมูลบางแบบก็ออกแบบมาส าหรับบางงาน
โดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาตรวจสอบคดัเลือกขอ้มูลอย่างละเอียดเรียบร้อยแลว้ดงันั้นจึงจดัแบ่งขอ้มูล



9 
 

 

เป็นล าดบัชั้น และ ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูลผูอ้อกแบบจะตอ้งเขา้ใจถึงภาพและความหมายท่ี
จะส่ือออกมากับภาพหรือกราฟิกส์ท่ีเป็นตวัแทนของข้อมูลส าคญั น าไปให้ผูช้มพิจารณา การ
ออกแบบท่ีผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบจากบุคคลในหลายมุมมองท่ีให้ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าท่ีต่างแตกกนัออกไปนั้นจะเป็นขอ้สรุป ของการจดัท าโครงสร้างอินโฟกราฟิกส์  

 7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a format)   เม่ือก าหนดภาพ ขอ้มูลท่ีส าคญั
หรือกราฟิกส์ท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลแลว้นั้นจะตอ้งท าหาวิธีจดัท าขอ้มูล ท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดใน
การน าเสนอขอ้มูลด้วยแผนผงั กราฟต่างๆ หรือรูปภาพ Icon ต่างๆท่ีเป็นตวัแทนสัญลกัษณ์ เช่น 
กราฟแท่ง กราฟเส้น รูปภาพเหมือน รูปท่ีเป็นตัวส่ือในข้อมูลนั้ น หรือแผนงานเพื่ออธิบาย
กระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมา ประกอบในการเล่าเร่ือง หรือน าขอ้มูลค าถามท่ีสรุปมาอย่าง
ถูกตอ้งมาใส่ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ใหถู้กตอ้งและมีรายละเอียดท่ีดีท่ีสุด      

8. การก าหนดภาพให้ตรงกบัหวัขอ้ (Determining a visual approach)   การเลือกใชภ้าพใน
การท า ใหอิ้นโฟกราฟิกส์ใหส้วยงาม น่าอ่าน จะมีแนวคิด 2แนวคิด คือ ใชข้อ้มูลมาจดัท าเป็นค าถาม
และค าตอบรวมทั้งใช้รูปภาพแทนสัญลักษณ์ต่างๆให้เข้าใจได้โดยง่ายหรือแผนผงัสถานท่ีให้
น่าสนใจ ใชสี้ การพิมพ ์และการจดัโครงสร้างในการออกแบบ งานให้มีศิลปะ สวยงาม มองเห็นได้
ง่ายและเป็นภาพแสดงแทนขอ้มูลคล้ายกบักราฟหรือแผนผงัเท่านั้น ไม่ควรยึดติดกบัวิธีการใด
วิธีการหน่ึง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผงั รูปภาพสัญลกัษณ์น ามาตกแต่ง
องคป์ระกอบดว้ยการน าภาพท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลมาจดัวางเรียงให้สวยงามและเสริมดว้ยขอ้มูล 
ส่ือ ตราสัญลกัษณ์ และเน้ือหาในการออกแบบใหต้รงกบัหวัขอ้  

 9. การตรวจสอบขอ้มูลและทดลองใช ้(Refinement and testing)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือการท่ีผูท้  าโครงงานรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ น ามาพิจารณา วิเคราะห์ เม่ือออกแบบ
อินโฟกราฟิกส์เสร็จแล้วเร่ิมตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียดโดยท่ีผูท้  าจะน าขอ้มูลและภาพท่ีเล่า
เร่ืองราวนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานท่ีเสร็จแลว้มีคุณภาพตรงกบัหัวขอ้และ เป้าหมาย และประเมิน
งานท่ีออกแบบและจุดท่ีส าคญัจนกระทัง่ผลงานชดัเจนและเขา้ใจง่าย และใหก้ลุ่มตวัอยา่งชมผลงาน
และให้ขอ้คิดเห็นว่าสามารถเขา้ใจไดง่้ายและน าไปใชอ้ยา่งไดป้ระสิทธิภาพหรือไม่โดยเฉพาะผูท่ี้
ไม่เคย เห็นข้อมูลมาก่อน และประเมินผลระหว่างผูช้มและกลุ่มตวัอย่าง จึงน าเสนอเผยแพร่สู่
สาธารณะ   

10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world)   การแบ่งปันความรู้
หรือแลกเปล่ียนความรู้นั้นเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งขอ้ความหรือรูปภาพ ดงันั้นอินโฟกราฟิกส์
ส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ตมีแพร่หลายเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เป็นการทดสอบผลงาน
ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีน่าสนใจและดึงดูดให้ผูอ่้านสนใจโดยจะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ไป ขอ้มูลท่ีถูก
ตรวจสอบจะตอ้งถูกตอ้ง และพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญนั้น ถึงแมว้่าผลงานดงักล่าวอาจจะเคยถูก
เผยแพร่มาแลว้ การวพิากษว์จิารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายขอ้ โตแ้ยง้ ต่าง ๆ ให้เห็นถึงผลงานท่ี



10 
 

 

ใหม่ ๆ และหลากหลายความรู้ และคน้พบวิธีการน าเสนอขอ้มูลวิธีใหม่ไดจ้ากขอ้คิดเห็นต่างๆ จะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การออกแบบท่ีถูกนั้นจะต้อง
กลัน่กรองอยา่งละเอียดและรอบคอบเพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสะกดหรือดึงดูดใหก้บัผูช้มหรือผูอ่้าน 

ธรรมรัตน์ เจริญพงศ ์(2558) ไดก้ล่าวถึงอินโฟกราฟิกส์ไวว้า่ ในปัจจุบนัการใชอิ้นเทอร์เน็ต
แพร่หลายและแทรกซึมไปในทุกๆส่ือ ทั้งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือดิจิตอลเช่น Website,Blog 
และ Socai Medai อินโฟกราฟิกส์นั้นมีผลต่อการรับรู้ของผูอ่้านโดยตรงถึง 90% ของขอ้มูลท่ีเรา
สามารถจะจดจ าไดก้็คือรูปภาพหรือไอคอนกราฟฟิกต่างๆท่ีจะดึงดูดใหผู้อ่้านสนใจและจดจ าไดง่้าย 
การออกแบบอินโฟกราฟิกส์จะต้องมีความเข้าใจและศึกษากบัขอ้มูลมาแล้วและจะตอ้งเน้นถึง
จุดส าคญัในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายรวมถึงตอ้งออกแบบออกมาให้มีความสวยงาม เรียบง่าย 
ต่อไปเป็นการสร้างอินโฟกราฟิกส์ใหมี้ประสิทธิภาพ 10 ขอ้  

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  เนน้ท่ีหวัขอ้หลกัหวัขอ้เดียว (Focus on a single topic)   เม่ือก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าแลว้

นั้นควรจะเป็นขอ้มูลของส่ิงนั้นอยา่งชดัเจนจะช่วยให้ผูช้มและผูอ่้านเขา้ใจไดง่้ายและไม่สับสนกบั
ส่ิงท่ีเห็นดว้ยการอ่าน ส่ิงแรกท่ีตอ้งพิจารณาคือหัวขอ้หลกัในการสร้างอินโฟกราฟิกส์จะตอ้งเป็น
ผลงานท่ีดีและมี ประสิทธิภาพ การออกแบบหัวขอ้ตอ้งไม่ท าเกินขอบเขตของหัวเร่ืองท่ีคิดซ่ึงจะ
เป็นการท าลายขอ้มูลส่วนท่ีไม่จ  าเป็น ดงันั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิกตอ้งมัน่ใจว่าขอ้มูลนั้นมี
ความถูกตอ้งและลดความยุง่ยากส าหรับผูอ่้านและผูช้มให้เขา้ใจอยา่งง่าย หลงัจากท่ีก าหนดหัวขอ้
และก าหนดค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการใส่ค าตอบนั้นในอินโฟกราฟิกส์จะตอ้งไม่ซบัซอ้นจนเกินไป   

รูปท่ี 2.2  อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เร่ือง Are you a weekend warrior mm 

 (ท่ีมา เวบ็ไซต ์https://bjsm.bmj.com) 
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2. ออกแบบให้เขา้ใจง่าย (Keep it simple) ขอ้มูลท่ีจะใส่นั้นจะตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน 
หรืออดัแน่นขอ้มูลจนเกินไป รวมถึงไม่ท าให้ผูอ่้านและผูช้มยุง่ยากจากภาพการอ่านภาพท่ีซบัซ้อน
จะท าใหก้ารตีความผดิพลาดไม่มีประสิทธิภาพ  

 3. ขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั (Data is important)   การใส่ขอ้มูลนั้นจะไม่ท าเกินขอบเขตของ
หวัขอ้ซ่ึงจะเป็นการท าลายขอ้มูลส่วนท่ีไม่จ  าเป็น ดงันั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิกตอ้งมัน่ใจว่า
ขอ้มูลนั้นถูกตอ้งการครบถว้น การสร้างอินโฟกราฟิกส์ตอ้งค านึงถึงความส าคญัของหวัขอ้และการ
ออกแบบตอ้งโดยท่ีจะตอ้งแน่ใจวา่การออกแบบเนน้ไปท่ีขอ้มูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์   

4. แน่ใจวา่ขอ้เทจ็จริงถูกตอ้ง (Be sure facts are correct) จะตอ้งใส่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการท า
อินโฟกราฟิกส์เป็นส่ิงส าคญั เพราะถา้หากขอ้มูลผิดพลาดจะท าให้ลดความน่าเช่ือถือของอินโฟ
กราฟิกส์ ก่อนทีจะสร้างอินโฟกราฟิกส์นั้นตอ้งแน่ใจถึงขอ้มูลท่ีครบถ้วนและถูกตอ้งจากศึกษา
ขอ้เทจ็จริง  

5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ือง (Let it tell a story)   อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
จะสามารถเล่าเร่ืองราวไดด้ว้ยตวัของมนัเอง การท าอินโฟกราฟิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถเล่า
เร่ืองราวดว้ยภาพวาดหรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงสามารถถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งดีโดยท่ีผูช้มหรือผูอ่้านนั้น
ไม่เคยไดอ่้านขอ้มูลหรือศึกษามาก่อน  

6. การออกแบบท่ีดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good design is effective) จะตอ้งออกแบบให้
เขา้ใจง่าย ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ภาพ กราฟิก สี ชนิด ทั้งหมดน้ีมีความส าคญัในการออกแบบโดย
ผา่นการบรรยายดว้ยภาพถา้มีการออกแบบท่ีดีสวยงามเขา้ใจง่ายจะดึงดูดใจผูช้ม ส่ิงส าคญัคือการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ใหเ้ขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้นหรือสับสนในขอ้มูลท่ีส่ือออกมา 

 7. ใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors)   สีเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วย
กระตุน้ให้มีผูส้นใจในเร่ืองราวของอินโฟกราฟิกส์นั้น ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีให้เหมาะสมกบั
หวัขอ้ท่ีออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพรวมถึงในการใชสี้เป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นในการเลือกใชค้วร
เลือกใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 

 8. ใชค้  าพูดท่ีกระชบั (Use short texts)   การออกแบบภาพท่ีใช้จะตอ้งออกแบบและใช้
ขอ้ความท่ีกระชบั ตรงจุดหมายกบัหัวขอ้ท่ีก าหนด จะท าให้เร่ืองราวมีความน่าสนใจ หรือใช้การ
เปรียบเทียบกบัตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจจุดหมายท่ีตอ้งการน าเสนอ อาจใชแ้ผน่
ป้ายหรือขอ้มูลสั้นๆ มาสนบัสนุนภาพการท าเร่ืองราวใหอ้อกมามีประสิทธิภาพ 
  9. ตรวจสอบตวัเลขขอ้มูล (Check your numbers) ถา้น าเสนอขอ้มูลในอินโฟกราฟิกส์มี
ตวัเลขประกอบอยู ่ควรท่ีจะตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตวัเลขท่ีผา่นแผนผงัหรือกราฟและจดั
ระเบียบตวัเลขไหนควรมีอยูห่รือควรเอาออกไป เพื่อใหอิ้นโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็ก (Make the file size small)   เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ชมหรือผูอ่้าน
สามารถเปิดดูและดาวน์โหลดได้ง่ายโดยสามารถน าไปใช้งานได้ตามความสะดวก และควรใช้
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รูปภาพท่ีมีไฟล์คุณภาพสูงไม่ลดปริมาณภาพจนเล็กเกินไปเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้มท าไฟล์
อินโฟกราฟิกส์ และสามารถน าขอ้มูลส่งผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดห้ลายช่องทาง  

จิรัฏฐ ์สีขาว  (2559) ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ไวด้งัน้ี 
 1. อยา่ใชข้อ้มูลมากเกินไป (Don’t use too much text)   อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบ

โดยใชภ้าพหรือสัญลกัษณ์ควรมีตวัหนงัสือนอ้ยกว่าภาพหรือท าให้ขอ้มูลกบัภาพมีความสมดุลกนั 
ซ่ึงเหมาะส าหรับผูท่ี้อ่านน้อยหรือผูท่ี้สนใจอยู่แล้ว ถ้าใส่ขอ้มูลมากจนเกินไปจะท าให้ภาพหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีมีนั้นถูกมองขา้มและไม่ดึงดูดความสนใจและท าให้ไม่รวมถึงวตัถุประสงคข์องอินโฟ
กราฟิกส์  

 2. อยา่ท าขอ้มูลท่ีน าเสนอให้ยุง่ยากซบัซ้อน (Don’t make confusing data presentation)   
การน าเสนอขอ้มูลท่ียุง่ยากซบัซ้อนท าให้ผิดวตัถุประสงค์ในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ อยา่เน้น
ขอ้มูลหรือขอ้ความท่ีไม่จ าเป็นนั้นมากจนเกินไปจะตอ้งจดัการกบัขอ้มูลและขอ้ความท่ีไดรั้บมานั้น
ให้กระชับ ตรงจุดซ่ึงโดยการใช้กราฟ ภาพวาด สัญลักษณ์และกราฟิกอ่ืนๆ ให้ผูช้มนั้นมองดู
เร่ืองราวท่ีอินโฟกราฟิกส์เหมือนเป็นเร่ืองราวของผูช้มเองว่าสามารถตอบค าถามท่ีคุณถ่ายทอด
ใหก้บัผูช้มนั้นไดห้รือไม่ 
  3. อยา่ใชสี้มากเกินไป (Don’t overuse color)   การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ควรเลือกใชสี้ท่ี
กระตุน้ดึงดูดความสนใจผูช้มและไม่ควรใช้สีมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอ
ขอ้มูลน้อยลง จะตอ้งค านึงถึงผูอ่้านหรือผูช้มท่ีไม่สามารถอ่านและเขา้ใจเน้ือหาได้ดี ควรศึกษา
ทฤษฎีสีท่ีใชใ้หเ้หมาะสม  

4. อยา่ใส่ตวัเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers)   การใชต้วัเลขจะช่วยให้การ
สร้างอินโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ควรใส่จนเกินความจ าเป็นจะท าให้ผลผลิตในการท านั้น
ออกมาเหมือนเป็นใบงานตวัเลขท่ีไม่น่าดึงดูด จะตอ้งใชก้ราฟิก น าเสนอจ านวนต่างๆ อยา่ใชต้วัเลข
ทั้งหมดในการท าใหข้อ้มูลยุง่ยากซบัซอ้น   

5. อยา่ละเลยขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุแยกแยะได ้(Don’t leave figures unidentified) ในการ
ท าอินโฟกราฟิกส์นั้นไม่ควรท่ีจะขาดตวัเลขในการท าขอ้มูลทางสถิติ เพราะผูอ่้านนั้นไม่สามารถ
เขา้ใจถึงขอ้มูลตวัเลขทางสถิตินั้นไดท้ั้งหมด ถ้าการใส่รายละเอียดขอ้มูลท่ีส าคญัลงไปโดยท่ีไม่
กล่าวถึงค าอธิบายกบัตวัเลขจะท าให้ไม่มีประโยชน์ ดงันั้นควรตรวจรายละเอียดก่อนใส่ขอ้มูลและ
ค าอธิบาย 
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2.3 ทฤษฎสีี 
ทฤษฏีสี หมายถึง ลกัษณะของสีท่ีกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีท่ีมีผลถึงจิตวิทยา คือมี

อ านาจให้เกิดความเข้มของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได้โดยการท่ีได้เห็นสีจากสายตาจะส่ง
ความรู้สึกไปยงัสมองท าใหเ้กิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมี
ความหมายอยา่งมากเพราะศิลปินตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและ
สะทอ้นความประทบัใจกบัสีต่างๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่าง
กนัมากมาย สีเป็นคล่ืนแสงชนิดหน่ึง ซ่ึงปรากฏให้เห็น เม่ือแสงผา่นละอองไอน ้ า ในอากาศ หรือ
แท่งแกว้ปริซึม ปรากฏเป็นสีต่างๆ รวม 7 สีไดแ้ก่สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น ้ าเงิน คราม และ เขียว
เรียกวา่สีรุ้ง ท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้า ตามธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 ค าจ ากดัความของสี  

           1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษยส์ามารถรับสัมผสัได ้
            2. แม่สีท่ีเป็นวตัถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบดว้ย แดง เหลือง น ้า
เงิน 
           3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 

 
2.3.2  สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
    1. สีธรรมชาติ เป็นสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้า

ยามเชา้ เยน็ สีของรุ้งกินน ้า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้ตน้ไม ้พื้นดิน 
ทอ้งฟ้า น ้าทะเล 
          

รูปท่ี 2.3 วงลอ้สี เร่ืองการจดัองคป์ระกอบของงานกราฟฟิก  
(ท่ีมา เวบ็ไซต ์http://weerayut-mmd.blogspot.com) 
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2. สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้ายาม
เชา้ เยน็ สีของรุ้งกินน ้า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้ตน้ไม ้พื้นดิน 
ทอ้งฟ้า น ้าทะเล 
2.4 ความหมายของ Qr Code  และขั้นตอนการใช้ 

เวบ็ไซต ์Officemanner.com นั้นไดพู้ดถึงประโยชน์ของไวว้า่ QR Code ยอ่มากจาก Quick 
Response Code แปลว่า โคด้ท่ีมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่างๆ
สามารถเก็บขอ้มูล ไดท้ั้งตวัอกัษร ตวัเลข และ Binary  เช่น ช่ือเวบ็ไซต,์ เบอร์โทรศพัท์, ขอ้ความ, 
E-mail ฯลฯ QR Code เป็นสัญลักษณ์ส่ีเหล่ียมท่ีเร่ิมเห็นแพร่หลายมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นจาก
หนงัสือพิมพ,์ Line ,Facebook หรือนิตยสารโดยส่วนใหญ่จะน ามาใชก้บัสินคา้, ส่ือโฆษณาต่างๆ 
และส่ีอการศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL เวบ็ไซต ์เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัทมื์อถือ
ไปถ่าย QR Code ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพอี์กทั้งยงัสามารถอ่านQR Code 
ไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้งถ่ายรูปและมีโปรแกรมท่ีเรียกวา่ QR Code reader 
ติดตั้งอยูใ่นเคร่ืองโทรศพัท ์

2.4.1 ประโยชน์ของ QR Code 
ปัจจุบนัสามารถการใชง้านดว้ยการท่ีขอ้มูล QR Code เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลตวัอกัษรเราสามารถ

น า QR Code มาประยุกต์ใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบเช่น เก็บขอ้มูล URL ของเวบ็ไซต์, ขอ้ความ, 
เบอร์โทรศพัท์ และขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรไดอี้กมากมายปัจจุบนั QR Code ถูกน าไปใชใ้นหลายๆ 
ดา้นเน่ืองจากความ “ง่าย” เพราะทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่จะมีมือถือกนัทุกคนและมือถือเด๋ียวน้ีก็มี
กลอ้งเกือบทุกรุ่นแลว้ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเวบ็ไซต ์
เพราะ URL โดยปกติแลว้จะเป็นอะไรท่ีจดจ าไดย้ากเพราะยาวและบางอนัจะซบัซ้อนมากขนาดจด
ยงัท าไม่ได ้แต่ดว้ย QR Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ท่ีเราพบเห็นตามผลิตภณัฑ์
ต่างๆ, นามบตัร, นิตยสาร ฯลฯ แลว้มือถือจะล้ิงคเ์ขา้เวบ็เพจท่ี QR Code นั้นๆ บนัทึกขอ้มูลอยูโ่ดย
อตัโนมติั และดว้ยการมาของระบบ 3G โดยค่ายมือถือคือ Dtac,TrueMove และ AIS  เร่ิมน าเขา้มา
ให้บริการแลว้ จะท าให้เราสามารถเขา้อินเตอร์เน็ตบนมือถือไดอ้ย่างรวดเร็วและทุกๆ ท่ีท่ีตอ้งการ
เลยครับนอกจากน้ี QR Code ยงัเร่ิมนิยมอยู่บนนามบตัรแลว้ยงันิยมมีการน ามาดดัแปลงให้เป็น
ประโยชน์ในการใช้โดยการใส่มาใน Inforgraphics โดยจะใช้ QR Code แสดงในรูปของ
Infographics เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อีกทั้งขอ้มูลส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น 
อีเมล์, Facebook, Line หรือจะเก็บขอ้มูลส่วนในรูปแบบตวัอกัษร เช่น ช่ือ ต าแหน่ง ท่ีอยู ่เบอร์โทร 
ฯลฯ  
 
 
 

https://officemanner.com/author/pharanyoo/
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รูปท่ี 2.4 Qr code เร่ือง การประยกุตใ์ช ้Qr code 
(ท่ีมา เวบ็ไซต ์http://www.mindphp.com) 

2.4.2 ขั้นตอนการท า QR Code 

1. เขา้มาท่ีหนา้เวบ็ไซต ์www.qrcode-monkey.com   

2. ใส่ URL ของเวบ็ไซตท่ี์เราจะใหข้อ้มูลลงไปในช่องแรกโดยท่ีเราจะลิงคก์บั Google  

3. เปล่ียนสีตามใจชอบตามรูปแบบท่ีเราตอ้งการ 

4. แทรกรูปภาพแสดงถึง LOGO ท่ีเราจะใส่เป็นจุดเด่นให้ผูเ้ห็นรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีเรา

จะแสดงหรือลิงคเ์ขา้ไปเก่ียวกบัอะไร 

5. กด Create QR Code  

6. เม่ือได ้QR Code ท่ีตอ้งการแลว้ กด Download PNG 

7. ทีน้ีสามารถน า QR Code ไปใชง้านได ้

ขอ้ควรระวงัในการสร้าง QR Code ก็คือ อยา่ใส่ขอ้มูลมากจนเกินไป เพราะอาจส่งผลให้

การอ่าน QR Code รวมถึงการท างานช้าลง หรืออาจจะอ่านไม่ได ้งานท่ีท ามาทั้งหมดก็สูญเปล่า 

เพราะฉะนั้น การสร้าง QR Code ในรูปแบบ URL จึงปลอดภยั และมีการใชเ้ป็นปริมาณท่ีสูงท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.5 การท า Qr Code  
(ท่ีมา เวบ็ไซต ์https://www.qrcode-monkey.com/) 
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2.5 ความรู้ทัว่ไปของธุรกจิสายการบิน 

กนกอร ทิสมบูรณ์ (2559) ได้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปของธุรกิจสายการบิน คือ ท่ี
ให้บริการขนส่งทางอากาศส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางภายในประเทศและภายนอกประเทศและการ
ขนส่งสินคา้โดยปัจจุบนัมี 2 แห่ง ท่ีให้บริการคือ สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง 
โดยทัว่ไป บริษทั สายการบินไดรั้บการยอมรับท่ีมีใบรับรองการด าเนินงานอากาศหรือใบอนุญาตท่ี
ออกโดยร่างใบรับรองการบินของรัฐซ่ึงสายการบินท่ี บริการสายการบินสามารถแบ่งเป็นทวีปภายใน
ทวีปประเทศภูมิภาคหรือต่างประเทศและอาจจะมีการด าเนินการให้บริการท่ีก าหนดหรือการเช่า
เหมาล า 

สายการบินปัจจุบนัมีความหลากหลาย ตั้งแต่เป็นเคร่ืองบินเด่ียวท่ีขนส่งจดหมายหรือสินคา้
รวมถึงไปจนส่งสัตวไ์ปจนถึงการบริการเต็มรูปแบบในระดบันานาชาติ ท่ีมีเคร่ืองบินนบัร้อยการ
บริการของสายการบินอาจบินระหวา่งทวปี ภายในทวปี หรือภายในประเทศเอง ซ่ึงประเภทของสาย
การบินใหญ่ๆ มี 2 ประเภท คือสายการบินขนส่งสินคา้ (Cargo Airlines) และ สายการบินโดยสาร
(Passenger Airlines) 

สายการบินเพื่อการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศยานและให้บริการตามแบบมาตราฐานสากล
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

2.5.1ระดบัพรีเมียม (Premium airlines) หรือสายการบินฟูลเซอร์วิส (Full-service 
airlines) คือสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบตามมาตรฐานสากล ทัว่โลกซ่ึงมีชั้นธุรกิจและ
ชั้นประหยดับนเคร่ืองบิน แต่บางสายการบินอาจจะมีชั้ นหน่ึงหรือชั้ นประหยดัพิเศษ
ใหบ้ริการดว้ย เช่น ไทย ไลออ้น  การบินไทย ไทยสมายล ์ สิงคโปร์แอร์ไลน์  เป็นตน้  

2.5.2 สายการบินตน้ทุนต ่า (Low cost airlines) เป็นสายการบินท่ีมีราคาค่าตัว๋ถูกกวา่
สายการบินมาตรฐาน ด้วยการลดต้นทุนการบิน เช่น ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการฟรีบน
เคร่ืองบิน, ไม่มีโควตาน ้ าหนกับรรทุกสัมภาระใตเ้คร่ืองบินให้ผูโ้ดยสารฟรี ยกเวน้ของสายการบิน 
ไทย ไลออ้น ท่ีท าการตลาดดว้ยการโหลดสัมภาระฟรี แต่ในกรณีสายการบินอ่ืนๆนั้นไม่มีโควตา
น ้ าหนกัฟรีตอ้งซ้ือเท่านั้น เป็นตน้ ท าให้สามารถขายตัว๋โดยสารในราคาประหยดัได ้อีกทั้งยงัเน้น
การขายตัว๋ล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการขายน ้ าหนักกระเป๋า ซ่ึงช่วยให้สามารถ
วางแผนจดัการเท่ียวบินไดส้ะดวกและง่าย ลดความเส่ียงดา้นการโดยสารไม่เต็มล า เช่น ไทยแอร์
เอเชีย  นกแอร์ ไทยไลออ้นแอร์ เป็นตน้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.5.3 สายการบินในภูมิภาค (Regional airlines) เป็นสายการบินท่ีบินอยูภ่ายใน
ภูมิภาคนั้น ๆ ในระยะทางไม่ไกล โดยส่วนมากมกัจะใชเ้คร่ืองบินขนาดเล็ก เช่น ไทยรีเจียนลัแอร์
ไลน์ เป็นตน้ สายการบินในภูมิภาคบางรายมีการใหบ้ริการแบบเดียวกบัสายการบินระดบัพรีเมียม 
เช่น บางกอกแอร์เวย ์

2.5.4 สายการบินเช่าเหมาล า คือ สายการท่ีใหบ้ริการเช่าเหมาล าโดยเฉพาะ และไม่มี
การบินแบบประจ า ซ่ึงบางสายการบินมีเคร่ืองบินเช่าเหมาล าท่ีจดัท่ีนัง่แต่ชั้นประหยดั หรืออาจจะ
มีชั้นธุรกิจเพิ่มมาดว้ย ซ่ึงรวมไปถึง เคร่ืองบินส่วนตวั (Private Jet) เช่น บิซิเนสแอร์ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.6 เคร่ืองบินThai Lion Air 

       (ท่ีมา เวบ็ไซต ์Marketeeronline.com) 
 

 จากการศึกษาขอ้มูลธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า ในปัจจุบนัขอ้มูลของสายการบินตน้ทุนต ่า
นั้นขอ้มูลหรือขอ้เสนอในการใหบ้ริการแตกต่างกนัออกไปมีขอ้ระเบียบและกฏต่างๆท่ีผูท่ี้มาใช้
บริการไม่เคยรู้มาก่อน หรือไม่มีส่ือใหช้มหรืออ่าน ตามกฎระเบียบของสายการบินตน้ทุนต ่า
แตกต่างกนัในเร่ืองความให้บริการ การเช็คอินก่อนเคา้น์เตอร์ปิด หรือการเขา้ Gate ก่อนประตู
เคร่ืองปิด การให้โหลดสัมภาระ เช่น บางสายการบินสามารถโหลดสัมภาระฟรี 10 กก. บางสายการ
บินไม่มีบริการโหลดสัมภาระฟรีหรือไม่มีบริการอาหาร น ้า หรือ และความบนัเทิงระหวา่งการบิน 
บางสายการบินสามารถซ้ือน ้ าหนกักระเป๋าเพิ่มและสามารถจองอาหารตามขอ้เสนอแนะของสาย
การบิน ผูจ้ดัท าโครงการไดเ้ห็นถึงปัญหาของผูโ้ดยสารจึงไดคิ้ดจดัท าโครงการ Thai lion Air 
infographics ข้ึนมา เพื่อเป็นนวตักรรมสร้างสรรคใ์นการส่งเสริมใหก้บับริษทั Thai lion Air และ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใชม้าบริการดว้ยการใชส่ื้อ infographics ในการใหข้อ้มูล
และตอบค าถามเบ้ืองตน้แก่ผูโ้ดยสารและใชน้วตักรรมใหม่ๆส าหรับผูโ้ดยสารท่ีใชโ้ทรศพัทห์รือมี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B3
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การสงสัยในจอ้มูลนั้นสามารถสแกน QR Code ท่ีจะใส่อยูใ่น infographics เพื่อรับข่าวสารและ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง  
  

ผูจ้ดัท าโครงการจึงไดคิ้ดขอ้เสนอแนะท่ีจะมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการส่ือสารใน
นวตักรรมการสร้างสรรค ์โดยเสนอการจดัท าโครงการ Thai Lion Air Infographics ข้ึนมาเพื่อเป็น
ส่ือในการใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสาร infographics ท่ีจะจดัท าข้ึนมาจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการของ
สายการบินและขอ้มูลรายละเอียดท่ีผูโ้ดยสารสนใจและสามารถส่ือสารไดด้ว้ยการมองเห็นทนัที
เป็นการแสดงผลของขอ้มูลหรือความรู้โดยภาพและแทรกความรู้รวมไปใน QR Code ไวอี้กดว้ย
เพื่อเป็นแนวทางเลือกและเป็นประโยชน์แก่ตวัผูโ้ดยสารเองดว้ยโดยจะท าเป็นภาพท่ีอ่านและเขา้ใจ
ง่ายและตอบค าถามพื้นฐานดว้ยการใส่ขอ้มูลหรือหรือค าถามท่ีพบบ่อยของผูท่ี้มาใชบ้ริการสายการ
บินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูโ้ดยสารรวมถึงสายการบินอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.7 เร่ือง รู้ไวส้ักนิดก่อนเดินทาง 
(ท่ีมา เวบ็ไซต ์HotelSThailand.com) 

 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ของบริษทั ไทย ไลออ้น แอร์ 

(ท่ีมา เวบ็ไซต ์https://www.google.com) 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : ไทย ไลออ้น แอร์ (Thai lion Air) 

สถานทีต่ั้ง : 89/46 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ :  02-529-9999 

วนัเวลาทีเ่ปิดท าการ : จนัทร์ – อาทิตย ์24ชม. 
อเีมล์ :  johnny@lionairchina.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Thailionair 
Website:  https://www.lionairthai.com     
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีการเดินทางสถานประกอบการบริษทั ไทย ไลออ้น แอร์ 

 (ท่ีมา เวบ็ไซต ์https://www.google.com) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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3.2 ลกัษณะของสถานประกอบการ 
ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินในประเทศไทยเกิดจากการร่วมทุนระหวา่งสายการบินไลออ้น
แอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนกัธุรกิจชาวไทย  โดยจะเร่ิมตน้เปิดใหบ้ริการจาก กรุงเทพ - 
ดอนเมือง ไปยงัเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหวา่งประเทศ โดยเร่ิมใหบ้ริการในวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
 
3.2.1 จุดหมายปลายทางเส้นทางบินภายในประเทศ 
  
 กรุงเทพมหานครฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฐานการบินหลกั 

 เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 ภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 กระบ่ี - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี 
 อุบลราชธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 
 ตรัง - ท่าอากาศยานตรัง 
 พิษณุโลก - ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
 หาดใหญ่  - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฐานการบินรอง 
 สุราษฎธ์านี - ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎธ์านี 
 อุดรธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
 เชียงราย - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
 นครศรีธรรมราช - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
 ขอนแก่น - ท่าอากาศยานขอนแก่น 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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3.2.2 จุดหมายปลายทางเส้นทางบินระหว่างประเทศ 
 

 จาการ์ตา - ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮตัตา 
 บาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 
 ไทเป-ไตห้วนั - ท่าอากาศยานนานาชาติไตห้วนัเถาหยวน 
 กวางโจว - ท่าอากาศยานนานาชาติกวา่งโจวไป๋หยนุ 
 หนานจิง - ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่ว 
 ฉงช่ิง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงช่ิงเจียงเป่ย ์
 เซ่ียงไฮ ้ - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผูต่ง 
 เฉิงตู - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 
 เจ้ิงโจว - ท่าอากาศยานนานาชาติเจ้ิงโจวซินเจ้ิง 
 หนานชาง - ท่าอากาศยานนานาชาติหนานชางฉางเป่ย 
 จ่ีหนาน - ท่าอากาศยานนานาชาติจ่ีหนานชางฉางเป่ย 
 ยา่งกุง้ - ท่าอากาศยานนานาชาติยา่งกุง้ 
 โฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต 
 ฮานอย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
 สิงคโปร์ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.3 เส้นทางบินระหวา่งประเทศ  

(ท่ีมา เวบ็ไซต ์https://www.mu-ku-ra.com)
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3.3 รูปแบบต าแหน่งการบริหารและจัดการขององค์กร 
 
 - GM (General Manager) มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล แผนก Ground Service ภายในบริษทั มี
หนา้ท่ีบริหาร วางแผน จดัการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 - Supervisor มีหนา้ท่ีควบคุมพนกังานในแผนกให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยมีการจดัตารางการท างานและจ านวนพนกังานท่ีท างานกนัในแต่ละวนั ตลอดจนตารางเวลางาน
ประจ าเดือน ดูแลถึงเร่ืองระเบียบวนิยัการท างาน คอยช้ีแจงและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท างานทุกอยา่ง
ของพนกังาน คอยติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - Leader มีหนา้ท่ีควบคุมพนกังานในแต่ละทีมหรือแต่ละชิฟของการท างานในแต่ละวนั 
มีหนา้ท่ีจดัการท างานของพนกังานแต่ละคนวา่จะแบ่งท าในส่วนใดบา้ง อาทิเช่น จดัทีมบอร์ทท่ีเกท
ในแต่ละวนั จดัพนักงานให้เพียงต่อการเปิดเค้าเตอร์เช็คอินในแต่ละไฟท์ ตารางเวลาพกัของ
พนกังาน เป็นตน้ ตลอดจนคอยควบคุมดูแลและช่วยแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน
จริง 
 - Senior ส าหรับเคา้เตอร์เช็คอินมีหน้าท่ีคอนโทรลไฟท์ในแต่ละวนั อาทิเช่น การ
คอนโทรลซีทโซนของเคร่ืองบิน การปิดเคา้เตอร์เพื่อแจง้ยอดผูโ้ดยสาร ยอดกระเป๋า หรือ Special 
Case ต่าง ๆให้แผนก Sorting, Load Control และ Boarding gate ทราบเม่ือถึงเวลาท่ีสมควรปิดเคา้
เตอร์ เป็นตน้ คอยช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่พนกังานในทีม  
 - Officer มีหนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนัใหดี้ท่ีสุด และท างานร่วมกนั
เป็นทีม 
 

3.4 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงาน  
 Counter Check-in 

1. ตรวจเช็คความถูกตอ้งของผูโ้ดยสารจากบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 

2. ตรวจเช็คสัมภาระผูโ้ดยสาร ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีมีสัมภาระโหลด ว่าในสัมภาระของ
ผูโ้ดยสารนั้นไม่มี Battery  Power Bank หรือส่ิงของตอ้งหา้มในการโหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 

3. ท าการเช็คอินใหผู้โ้ดยสาร ออกบตัรผา่นข้ึนเคร่ืองใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีมีสัมภาระโหลด ติด Tag Number กระเป๋าให้ผูโ้ดยสาร และท าการ
โหลดกระเป๋าใหผู้โ้ดยสาร 
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Gate  
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนการข้ึนเคร่ือง คือการจดัเตรียม Gate ใหเ้รียบร้อย โดยการเตรียมป้ายของ

สายการบินมาตั้งโชว ์เพื่อให้ผูโ้ดยสารสังเกตเห็นไดช้ดั และไม่ไปรอผดิ Gate 
2. ประกาศเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง โดยจะประกาศ Pre Board ก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 5 นาที 

เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดเ้ตรียมความพร้อมในการเตรียม Boarding pass และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือพาสปอร์ตให้แกพนกังานภาคพื้น 

3. ตรวจเช็ค Boarding pass และบตัรประจ าตวัประชาชนหรือพาสปอร์ตของผูโ้ดยสาร โดยช่ือ
ของผูโ้ดยสารบน Boarding pass และขอ้มูลส่วนตวัจะตรงตอ้งกนั และเช็คไฟลท์วา่ถูกตอ้งหรือ
เปล่า เม่ือเช็ควา่ถูกตอ้งแลว้ จึงจะสามารถปล่อยผูโ้ดยสารผา่นไปข้ึนเคร่ืองได ้

4. ตามหาผูโ้ดยสารท่ีตกคา้งมาข้ึนเคร่ือง โดยจะประกาศช่ือผูโ้ดยสารท่ีตกคา้ง 
5. ท าการแจง้ปิดยอดผูโ้ดยสารขาออก 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 การปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงาน 
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ขั้นตอน/ระยะเวลา/และวธีิการด าเนินงาน  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม – วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

พ.ค.61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

นิยามปัญหาของโครงงาน     
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล 
ตรวจสอบขอ้มูลและการน าเสนอ 

 

ตารางท่ี3.1  ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

ก าหนดหัวข้อและรายละเอยีดของโครงงานอุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าโครงงาน 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับจดัท าเน้ือหาของโครงงาน  
2.  โทรศพัทถื์อแบบสมาร์ทโฟน  
3. สมุดจดบนัทึกรายละเอียดจากการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 

บทที4่ 

ผลการด าเนินงาน 
 

โครงงานเร่ือง Thai Lion Air Infographics มีการด าเนินงานตามขั้นตอนตามวตัถุประสงค์
เพื่อใหข้อ้มูลและตอบค าถามเบ้ืองตน้แก่ผูโ้ดยสารสายการบิน Thai Lion Air ดว้ยการใชส่ื้อ 
Inforgraphics และQr Code ในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสารและเป็นประโยชน์ต่อสาย
การบินผูจ้ดัท าโครงงานไดผ้ลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
   ขั้นตอนการท า Qr Code ในการตอบค าถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูโ้ดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 รูปหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับการท า QR Code 
(ท่ีมาเวบ็ไซต ์ https://www.qrcode-monkey.com/) 

 
ดงัในรูปจะแสดงถึงหนา้เวบ็ไซตท่ี์ท าQr Code ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนในการสร้าง

Qr Code อยูใ่นส่วนของบทท่ี 2 เบ้ืองตน้ผูจ้ดัท าโครงงานไดล้ิ้งคข์อ้มูลท่ีใส่ลงไปดงัใน
รูปภาพเพื่อไปแสดงผลอีกหนา้เวบ็ไซตถึ์งส าหรับการตอบค าถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้
โดยท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีผา่นระบบ Line ในการแสกนบาร์โคด้ 
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รูปท่ี 4.2 รูปหนา้เวบ็ไซต ์ส าหรับการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ 
(ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://thaitofly.blogspot.com/)  

  
เม่ือแสกน Qr Code ผา่นแอพพลิเคชัน่ Line จะเขา้สู่ถึงหนา้เวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

สายการบิน Thai Lion Air ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตห์ลกัส าหรับการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมมีใหเ้ลือกหลากหลาย
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน Thai Lion Air ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ รวมไปถึง
เป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นสมยัใหม่ส าหรับในปัจจุบนัเป็นแนวทางหลากหลาย ส าหรับการใหข้อ้มูล
เบ้ืองตน้ของสายการบินเพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถอ่านขอ้ปฏิบติัและรู้กฏต่าง ๆ ก่อนใชบ้ริการ  
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รูปท่ี 4.3 โปรแกรม Adobe Illustrator CS ส าหรับการออกแบบ Infographics  
(ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://sites.google.com/site/itzmayberyt/home/4) 

  

  Illustrator เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการวาดภาพโดยท่ีจะสร้างภาพท่ีมีลกัษณะเป็นลายเส้น
หรือท่ีเรียกวา่ Vector Graphic คือ ไฟลท่ี์ประกอบไปดว้ยจุดและเส้น สร้างข้ึนมาจากรูปทรงท่ีถูก
ก าหนดโดยสมการคณิตศาสตร์ ขอ้ดีของไฟลน้ี์คือใชข้ยายภาพเท่าไหร่ก็ไม่แตกไฟลข์องภาพมี
ความละเอียดรวมไปถึงมีความคมชดัเหมือนตอนท่ียงัไม่ขยาย 100% ซ่ึงเหมาะกบังานประเภทท่ี
เป็นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่   Illustrator  นั้นจดัเป็นโปรแกรมระดบัมืออาชีพท่ีใช้
ในการออกแบบรูปลกัษณะของงานต่างๆและเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดบัสากล โปรแกรม 
Illustrator สามารถท างานออกแบบต่างๆ ไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นส่ิงพิมพ ์ บรรจุภณัฑ ์ และ
ภาพเคล่ือนไหวและรวมไปถึงการสร้างภาพเพื่อใชเ้ป็นภาพประกอบในการท างานอ่ืนๆ เช่น การ์ตูน 
หรือภาพ Infographics  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://sites.google.com/site/teesiam1/
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4.2 สรุป Thai Lion Air Infographics 
 การออกแบบ Infographics และการสร้าง QR Code จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดอ้อกแบบมา
นั้นมีประสิทธิภาพและใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายซ่ึงใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นเขา้ใจง่ายและไม่ยุง่ยากต่อ

การอ่านและในส่วนขั้นตอนการออกแบบผูจ้ดัท าโครงการไดท้  าการสร้างและออกแบบ Icon จาก 

Vector Graphic ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพ Infographics ท่ีส่ือความหมายออกมาตามท่ีผูอ้อกแบบ
ตอ้งการจะส่ือและเป็นส่ือท่ีตอ้งการใหผู้ท่ี้อ่านหรือรับชมเขา้ใจไดง่้าย โดยจะมีรูปแบบท่ีเห็นและใช้
งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากต่อเทคโนโลยีในปัจจุบนัและมีตวัเลือกท่ีหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกต่อผูท่ี้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air การสร้าง Infographics และมี        
QR Code ไปด้วยเป็นการใช้ส่ืออย่างมีประโยชน์ในการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ให้เห็นถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลและรายละเอียดของกฏและขอ้แนะน าต่าง ๆ ของสายการบิน Infographics จึงเป็น
การออกแบบท่ีเนน้ความสวยงามและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 รูปการใช ้Adobe Illustrator ในการออกแบบ 
(ท่ีมา จากการออกแบบโปรแกรม Illustrator) 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงการ Thai Lion Air Infographics ไดป้ฏิบติังาน ณ ท่าอากาศสนามบิน
ดอนเมือง ในส่วนงาน Passenger Service ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 
ท าใหท้ราบถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีและการท างานเป็นสัดส่วนของสายการบิน เรียนรู้การใหบ้ริการ
ผูโ้ดยสาร การใชภ้าษา การตรงต่อเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการอ านวยความสะดวกใหก้บั
ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง สถานท่ีประกอบการใหค้วามส าคญักบั
เร่ืองการอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารสายการบิน Thai Lion Air และการตรงต่อเวลามีระเบียบ
วนิยัต่อหนา้ท่ีของตวัเอง ใหรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ การรู้จกัใชภ้าษาในการส่ือสารเป็นส่ิง
ส าคญัในการปฏิบติังานและการมีน ้าใจต่อพนกังานและนกัศึกษาฝึกงาน ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ห็นถึง
ปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบติัหนา้ท่ีจริงจึงไดจ้ดัท าโครงการ Thai Lion Air Infographics ท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นประโยชน์แก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารก่อนมาใชบ้ริการ
สายการบินไดรั้บรู้ถึงขอ้เสนอแนะและกฏต่าง ๆ และเป็นการรักษาความปลอดภยัก่อนผูโ้ดยสาร
เดินทางจริง ในการจดัท าโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้การปรึกษาพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจริง และศึกษา
ปัญหาของผูโ้ดยสาร จึงไดจ้ดัท าโครงงาน Thai Lion Air Infographics 
 
5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. เน่ืองจากผู ้จ ัดท าโครงงานไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกับงานในสนามบินรวมไปถึงการ
ออกแบบ Infographics จึงมีการออกแบบท่ีใชร้ะยะเวลาในการท า  

2. เน่ืองจากผูจ้ดัท าโครงงานไม่มีความรู้ในเร่ืองการออกแบบหรือการท า QR Code จึง
ออกแบบงานท่ีตรงกบัฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บและออกแบบอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
ทนัสมยัและถูกตอ้ง 
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

5.3.1 การปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานจริงและการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็นการปฏิบติังานท่ีฝึกให้รู้จกั
ความรับผิดชอบสูงและการรักการบริการ ท าให้เข้าใจความรับผิดชอบต่องานเพราะการท่ีได้
ปฏิบติังานจริงท าให้เห็นถึงปัญหาของงานและผูท่ี้มาใช้บริการสายการบินและส าหรับกฏต่าง ๆท่ี
ผูโ้ดยสารตอ้งรับรู้ก่อนเดินทางนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเพื่อใหมี้เสียเวลาในการเดินทางรวมไปถึงการ
เกิดปัญหาระหว่างใช้บริการสายการบิน ท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้ขอ้มูลและกฎต่างๆ เป็นอย่างดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีตัวเองและงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด เพราะการผิดพลาดเพียงแค่
เล็กๆนอ้ยๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีรบกวนไปต่อทุกแผนกดงันั้นจึงตอ้งมีสติในการปฏิบติังานและมีไหว
พริบในการรู้จกัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

5.3.2    ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 - ไม่ช านาญดา้นภาษาจีนจึงท าใหมี้ปัญหาระหวา่งในการส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร 
 - สถานท่ีฝึกงานเขม้งวดจะตอ้งมีพี่พนกังานคอยใหเ้ซ็นตใ์หเ้ขา้สถานท่ีสม ่าเสมอ

จึงท าใหร้ะยะเวลาในการเขา้พื้นท่ีใชร้ะยะเวลานาน 
- งานท่ีไดรั้บมอบหมายแข่งกบัเวลา จึงท าใหง้านท่ีไดรั้บอาจล่าชา้ 

5.3.3 ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน 
- เวลาท าค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากงานในสนามบินตอ้งท ากบัเวลาจึงไม่มีเวลาใน
การท า 

 - การออกแบบค่อนยากเน่ืองจากไม่ไดมี้ความรู้ในการออกแบบงาน 
 - นกัศึกษามีเวลาการท าโครงงานท่ีไม่ตรงกบัจึงท าให้โครงงานมีความล่าชา้ 

5.3.4 ขอ้เสนอแนะ 
- สอบถามขอ้มูลจากพนกังานและท่ีปรึกษาในการท างานจริงรวมไปถึงขอ้มูล
ของสายการบินและบริษทักฏต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบติังานไดท่ี้รับมอบหมาย 

 - ปรึกษาและสอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานสหกิจศึกษา 
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ภาพการปฏิบัตงิาน 
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เรียนรู้ข้ันตอนและการปฏิบัติงาน 
 เม่ือนกัศึกษาฝึกงานมาถึง  ณ ท่าอากาศยาน สนามบิน ดอนเมือง ในส่วนของสายการบิน 
Thai Lion Air ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติัคือการเตรียมความพร้อม บุคลิคภาพ ขอ้มูล และการมี       
Service Mind รวมถึงความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เม่ือรายงานตวัต่อพนกังานพี่เล้ียงท่ีดูแลรับผิดชอบ
จะไดต้ารางการปฏิบติังานในส่วนแต่ละวนัท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบติัในส่วนของตาราง
งานนั้นจะมีการรวมมหาลยัอ่ืน ๆ อีกดว้ย โดยแบ่งในแต่ละวนัดงัน้ี 
 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตารางการปฏิบติังาน 
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การปฏิบัติหน้าทีต่่าง ๆ 
 ช่วยพี่พนกังานในการติดแท็กกระเป๋าโดยการติดแท็กกระเป่านั้นมีความส าคญัอยา่งมาก
ถ้าติดแท็กผิดหรือว่าลืมการติดแท็กจะท าให้เกิดปัญหาต่อระบบงานในส่วนด้านล่างท่ีคอยแยก
กระเป๋าคอยผูโ้ดยสารในแต่ละไฟลทบิ์นรวมถึงจะท าให้หากระเป๋าของผูโ้ดยในแต่ละคนยากยิ่งข้ึน
อีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ติดแทก็กระเป๋า 
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ให้ค าแนะน าแก่ผู้โดยสาร 
 นกัศึกษาฝึกงานจะยนือยูท่างเขา้เช็คอินของสายการบินในการให้ค  าแนะน ารวมไปถึงการ
เรียกผูโ้ดยสารไฟล์ทด่วนก่อนหรือท่ีเรียกวา่ Final call ท่ีเคา้น์เตอร์จะท าการปิดอีกทั้งยงัเช็คไฟล์ท
บินใหก้บัผูโ้ดยสารวา่สามารถท าการเช็คอินไดห้รือไม่หรือมีเท่ียวบินระหวา่งวนัหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ยนืปฏิบติัหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า 
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แผนกติดตามสัมภาระ (Lost&Found) 
 ในส่วนแผนก Lost&Found จะเป็นแผนกหน่วยติดตามสัมภาระของผูโ้ดยสาร นกัศึกษา
ฝึกงานมีหน้าท่ีคอยช่วยหากระเป๋าให้กบัผูโ้ดยสารในกรณีหากระเป๋าไม่เจอในบริเวณสายพาน ถา้
ผูโ้ดยสารหากระเป๋าไม่เจอจริง ๆ หรือมีการหยิบกระเป๋าสลบักนันกัศึกษาฝึกงานจะพาผูโ้ดยสาร
ติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อท าการติดตามหากระเป๋าต่อไป หน้าท่ีนักศึกษาฝึกงานจะมีการดูแลในส่วน
สายพานส าหรับการโหลดกระเป๋า และคอยเรียงกระเป๋าให้เรียบร้อยให้ผูโ้ดยสารสามารถเห็นอยา่ง
ไดช้ดั 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 8 การปฏิบติังานในส่วน Lost&Found 
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การปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วน Boarding Gate 

 ในส่วนงานเกท จะติดตามพนักงานท่ีคอยประจ าจุดเกทท่ีจะบอร์ดเรียกผูโ้ดยสาร โดย
นกัศึกษาฝึกงานมีหนา้ท่ีคอยช่วยพี่พนกังานบอร์ดเรียกผูโ้ดยสารมาข้ึนเคร่ืองโดยหนา้ท่ีจะมีการนบั 
Boarding Pass ของผูโ้ดยสารใหค้รบตามจ านวนในระบบของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยลูกเรือในการนบั
จ านวนผูโ้ดยสายบนเคร่ือง รวมไปถึงการรักษาเวลาเพื่อไม่ใหไ้ฟลท์บินดีเลยอี์กดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 การนบั Boarding Pass 
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ภาคผนวก ข 
บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Thai Lion Air Infographics 
ภิมพกานต ์ตั้งวฒันศิริกลุ¹,ธนกฤต เจริญสุขเกษม² 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail:fayyaa28@gmail.com¹, tedkungza@gmail.com 
 

 
 บริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จ ากัด  เป็น
บริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทยเป็นสาย
การบินท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหว่างสายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ในประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนกั
ธุรกิจไทย ในปัจจุบนัสายการบินไทยไลออ้นแอร์
เป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ช้บริการหลากหลายสัญชาติ 
คณะผูจ้ดัท าโครงการไดมี้การปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ใหบ้ริการภาคพ้ืนดินจึงสามารถรวบรวมขอ้ มูลและ
น ามาสรุปผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือพบในปัจจุบนั
ผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ห็นถึงปัญหาของการไม่
ทราบถึงกฎเกณฑ์ ขอ้มูลของสายการบินและการ
พลาดเท่ียวบินของผูโ้ดยสาร      จึงไดด้ าเนินการ
แกปั้ญหาโดยมีวตัถุประสงค ์ในการพฒันาส่ืออยา่ง
สร้างสรรค์ด้วยการใช้ส่ือ Infographics  และ QR 
Code โดยรวบรวมปัญหาจากผูท่ี้ใชบ้ริการน ามาใส่
เป็นส่ือเพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์
ให้แก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการและสามารถพฒันา
องคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหข้อ้มูลในภาย
ภาคหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 Thai Lion Mentari Co,.Ltd is a Thai low cost 
airline. It is joint venture between Thai Lions Air 
in Indonesia and Thai businessman. Currently, 
Thai Lion Airlines is popular and serve multiple 
nationality passengers.  Project developers have 
performed their duties by providing ground service 
to gather information and summaries the results of 
problem that passengers have encountered. At the 
result, they found that passengers do not perceive  

 
the airline rules which cause them missing the 
plane. Subsequently, developers are aiming to 
solve the problem by improving communication 
tools with Infographic and QR Code. These 
Medias will collect data from service users in 
order to facilitate and benefit the passengers. In 
addition, it can develop the enterprise to enhance 
the efficiency of the information in the future.  
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่ อ ศึกษารูปแบบการท าและการจัดท า 
Infographics ส าหรับสายการบิน ไทย ไลออ้น แอร์ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่ผูโ้ดยสาร
ท่ีมีเช้ือชาติแตกต่างกนัได้เขา้ใจมูลไดโ้ดยง่ายดว้ย
การมองเห็นจากส่ือ Infographics 
 2 . เ พื่ อ ให้ผู ้โ ด ยสารได้ รั บ รู้ ข้อมู ล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูโ้ดยสาร 
 3.เพื่อให้ผูโ้ดยสารไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชบ้ริการมากข้ึน 
 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
 1.ตั้งหวัขอ้โครงงาน 
 2.เก็บขอ้มูลของผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการสาย
การบิน Thai Lion Air ในการปฏิบติังานจริงของ
สายการบิน Thai Lion Air 

3.เ ร่ิ ม เ ขี ย น โ ค ร ง ง า น แ ล ะ อ อ ก แ บ บ 
Infographic และท า QR Code 



 

 
 

4.เม่ือออกแบบเสร็จเรียบร้อยให้พนักงานท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษารับทราบและตรวจ 
Infographic  

5.เม่ือมีการตรวจเรียบร้อยแลว้ขออนุญาตใน
การน า Infographic ไปวางไวใ้นท่ีจุดส าคญัต่างๆ
ของสายการบิน Thai Lion Air 
6.ตรวจสอบโครงงาน 
เม่ือจัดท าโครงงานเสร็จส้ินเรียบร้อยดีแล้วจึงให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ถูกตอ้งและใหค้  าแนะน ารวมถึงค าปรึกษาในการท า
โครงงาน 
7.โครงงานเสร็จเรียบร้อย 
หลงัจากตรวจความถูกตอ้งของโครงงานเรียบร้อย
แลว้จึงน าโครงงานมาปร้ินทแ์ละพรีเซ็น 
ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม Illustrator ในการ
ออกแบบ Infographics 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แสดงหนา้โปรแกรม Illustrator 

ท าการเปิดโปรแกรมและกสร้างงานใน
หนา้กระดาษเปล่า จดัแต่ง Vector Graphic ต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นรูป Infographics ข้ึนมา 
  
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 แสดงแบบภาพ หลงัจากจดัแต่ง Vector  
 จัดแต่ง Infographics ให้สวยงามและส่ือ
ความหมาย ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงภาพ Infographics 
 รูปการใช ้Adobe Illustrator ในการออกแบบ 
ท่ีมาจากการออกแบบ infographics 
 

สรุปผลโครงงาน 
     การออกแบบ Infographics และการสร้าง    
QR Code จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดอ้อกแบบมานั้น
มีประสิทธิภาพและใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายซ่ึงให้
ขอ้มูลท่ีครบถว้นเขา้ใจง่ายและไม่ยุง่ยากต่อการอ่าน
และในส่วนขั้นตอนการออกแบบผูจ้ดัท าโครงการ
ได้ท าการสร้างและออกแบบ Icon จาก Vector 
Graphic  ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพ Infographics ท่ี
ส่ือความหมายออกมาตามท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการจะ
ส่ือและเป็นส่ือท่ีตอ้งการใหผู้ท่ี้อ่านหรือรับชมเขา้ใจ
ไดง่้าย โดยจะมีรูปแบบท่ีเห็นและใชง้านไดง่้ายไม่
ยุ่งยากต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันและมีตัวเลือกท่ี
หลากหลายท่ีเป็นประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกต่อผูท่ี้ใชบ้ริการสายการบิน Thai Lion Air 
การสร้าง Infographics และมี QR Code ไปดว้ยเป็น
การใช้ส่ืออย่างมีประโยชน์ในการใช้ส่ืออย่าง
สร้างสรรค์ให้เห็นถึงความถูกต้องของขอ้มูลและ
รายละเอียดของกฏและขอ้แนะน าต่าง ๆ ของสาย
การบิน Infographics จึงเป็นการออกแบบท่ีเน้น
ความสวยงามและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 ส่วนท่ี 2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของ
โครงงาน เน่ืองจากผูจ้ ัดท าโครงงานไม่เคยเรียนรู้
เก่ียวกับงานในสนามบินรวมไปถึงการออกแบบ 
Infographics จึงมีการออกแบบท่ีใช้ระยะเวลาใน
การท า  เน่ืองจากผูจ้ ัดท าโครงงานไม่มีความรู้ใน
เร่ืองการออกแบบหรือการท า QR Code จึง



 

 
 

ออกแบบงานท่ีตรงกับฐานข้อมูลท่ีได้รับและ
ออกแบบอยา่งเหมาะสมรวมไปถึงการเขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีทนัสมยัและถูกตอ้ง 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
จากการท่ีได้ปฏิบติังานจริงและการรับผิดชอบต่อ
หน้า ท่ี เ ป็นการปฏิบั ติ งาน ท่ี ฝึกให้ รู้ จักความ
รับผิดชอบสูงและการรักการบริการ ท าให้เข้า
ใจความรับผิดชอบต่องานเพราะการท่ีไดป้ฏิบติังาน
จริงท าใหเ้ห็นถึงปัญหาของงานและผูท่ี้มาใชบ้ริการ
สายการบินและส าหรับกฏต่าง ๆ ท่ีผูโ้ดยสารตอ้ง
รับรู้ก่อนเดินทางนั้ นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเพ่ือให้มี
เสียเวลาในการเดินทางรวมไปถึงการเกิดปัญหา
ระหว่างใชบ้ริการสายการบิน ท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้
ขอ้มูลและกฎต่าง ๆ เป็นอยา่งดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีตวัเองและงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด 
เพราะการผิดพลาดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ก่อให้เกิด
ปัญหาท่ีรบกวนไปต่อทุกแผนกดังนั้นจึงตอ้งมีสติ
ในการปฏิบติังานและมีไหวพริบในการรู้จกัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
คณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจ
ศึกษา ณ บริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จ ากดั ตั้งแต่
วนัท่ี 17 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ส่งผล
ใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี
ส าเร็จลงไดด้้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุน
จากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1. อาจารย ์ภทัรภร จิรมหาโภคา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คุณ ภานุมาศ ทองอยู่ พนักงานท่ีปรึกษา Lead 
Passenger Service 
3. คุณ พุทธธิดา แก้ววิจิตร์ พนักงาน Passenger 
Service 
และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็น 
ท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของ
ก า ร ท า ง า น จ ริ ง ซ่ึ ง ผู ้ จั ด ท า / ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

  

คณะกลุ่ม : ประโยชน์ของโครงงาน Thai Lion Air Infographics ท่ีมีต่อสถานท่ีประกอบการ 
พนักงานท่ีปรึกษา : โครงงานของนักศึกษาท่ีท านั้ นมีแนวความคิดท่ีดี มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ อีกทั้งโครงงานท่ีผูว้ิจยัได้จดัท ายงัมีประโยชน์ต่อสถานท่ีประกอบการรวมไปถึง
เป็นประโยชน์แก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการอีกดว้ย โดยเป็นส่ือท่ีสวยงามและประกอบไปดว้ย
ความรู้และสามารถน าไปใชไ้ดอี้กต่อไปในภายภาคหนา้ไดอ้ยา่งดี 
 

 

 

 

 

......................................พนกังานท่ีปรึกษา 

(นางสาว พุทธธิดา แกว้วจิิตร์) 
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ภาคผนวก จ 

ประวตัผิู้จดัท า 
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     เบอร์โทรศพัท ์086-884-6162 
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  รหสัประจ าตวันกัศึกษา : 5704400299 

  ช่ือ-นามสกุล            : นาย ธนกฤต เจริญสุขเกษม  

  คณะ             : ศิลปศาสตร์  

  สาขาวชิา            : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

  ท่ีอยู ่             : 39/1140  ท่าขา้ม บางขนุเทียน ถนน พระราม2 

      กรุงเทพ 10150      

     เบอร์โทรศพัท ์089-924-5266 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ : 5704400294 

  ช่ือ-นำมสกุล            : นำงสำว ภิมพกำนต ์ตั้งวฒันศิริกุล 

  คณะ             : ศิลปศำสตร์  

  สำขำวชิำ            : กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

  ท่ีอยู ่             : 95/4 หมู่ 6 หมู่บำ้นจตุพิธพร พุทธมณฑลสำย 4 ต. 

     กระทุ่มลม้  อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220  

     เบอร์โทรศพัท ์086-884-6162 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ : 5704400299 

  ช่ือ-นำมสกุล            : นำย ธนกฤต เจริญสุขเกษม  

  คณะ             : ศิลปศำสตร์  

  สำขำวชิำ            : กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

  ท่ีอยู ่             : 39/1140  ท่ำขำ้ม บำงขนุเทียน ถนน พระรำม2 

      กรุงเทพ 10150      

     เบอร์โทรศพัท ์089-924-5266 
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