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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด เป็ นบริ ษทั สายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยเป็ น
สายการบินที่เกิดจากการร่ วมทุนระหว่างสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในประเทศอินโดนีเซีย และ
กลุ่มนักธุ รกิจไทย ในปั จจุบนั สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นที่นิยมและมีผใู้ ช้บริ การหลากหลาย
สัญชาติ ผูจ้ ดั ทาได้มีการปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การภาคพื้นดินจึงสามารถรวบรวมข้อมูลและ
นามาสรุ ปผลของปั ญหาที่เกิดขึ้น หรื อพบในปัจจุบนั
ผลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ได้เห็นถึงปั ญหา
ของการไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์ขอ้ มูลของสายการบิน
และการพลาดเที่ยวบินของผูโ้ ดยสารจึงได้
ดาเนินการแก้ปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาสื่ ออย่างสร้างสรรค์ดว้ ยการใช้สื่อInfographics
และ Qr Code โดยรวบรวมปั ญหาจากผูท้ ี่ใช้บริ การนามาใส่ เป็ นสื่ อเพื่ออานวยความสะดวกและเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผโู ้ ดยสารที่มาใช้บริ การและสามารถพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้
ข้อมูลในภายภาคหน้าได้เป็ นอย่างดี
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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.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง หรื อ ที่ เ รี ย กสั้ นๆ ว่ า “สนามบิ น ดอนเมื อ ง” เป็ น
สนามบิ นเก่าแก่ของกรุ งเทพฯ ที่เปิ ดให้บริ การมานานกว่า 100 ปี และเคยมีฐานะเป็ นสนามบิน
นานาชาติ หลักของประเทศไทยก่ อนจะถูกย้ายไปยังสนามบินสุ วรรณภูมิที่เปิ ดทาการในปี พ.ศ.
2549 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิ ดให้บริ การในฐานะสนามบิน
นานาชาติ แห่ งที่ สองอี กครั้ ง เนื่ องด้วยนโยบายรัฐบาลต้องการลดความแออัดของท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิลง ในปั จจุบนั สนามบินแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่าที่มีเส้นทาง
บินทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริ การเป็ นจานวนมาก
จากแหล่ ง ที่ ม าจากเว็บ ไซต์ท่า อากาศยาน https://airportthai.co.th/th/ ข้อมูล ของการท่ า
อากาศยาน พบว่า จานวนเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสนามบินดอนเมืองในปี งบประมาณ
2560 มีเที่ยวบิน 253,544 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.38 แบ่งเป็ นเที่ยวบินระหว่างประเทศ
83,263 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 และเที่ยวบินภายในประเทศ 170,281 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09
และผูโ้ ดยสาร 37.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.19 แบ่งเป็ นผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ 13.28 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.94 และผูโ้ ดยสารภายในประเทศ 23.90 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 โดยมี
จานวนผูโ้ ดยสารเฉลี่ ยแต่ละวันมากกว่า 43,700 คน ซึ่ งเป็ นผูโ้ ดยสารต่างชาติ มากกว่าวันละ
31,700 คน ในส่ ว นของสายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ ได้เ ปิ ดให้บ ริ ก ารเที่ ย วบิ นทั้ง ในและ
ต่างประเทศกว่า 26 เที่ยวบิน รองรับผูโ้ ดยสารเฉลี่ยมากว่า 190-200 คนต่อวัน
ในแต่ละวันสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มักพบผูโ้ ดยสารที่มีคาถามหรื อข้อสงสัยเดิมๆ
อาทิเช่น รายละเอียดการเพิ่มน้ าหนักกระเป๋ า วิธีการเช็คอิน (Check-in) เป็ นต้น ประกอบกับ
จานวนเจ้าหน้าที่สายการบินที่มีจานวนไม่เพียงพอที่จะให้การช่วยเหลือดูแลผูโ้ ดยสารได้อย่างทัว่ ถึง
ทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจจากผูโ้ ดยสารดังกล่าว เนื่ องจากต้องรอรับบริ การหรื อรอให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงข้อสงสัยเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะผูโ้ ดยสารต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักใน
การสื่ อสาร ก็อาจจะเพิ่มความยุง่ ยากและความไม่เข้าใจจากการสื่ อสารคนละภาษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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จากปั ญหาดัง กล่ า วข้า งต้น ทาให้ผูท้ าโครงงานมี ความสนใจในเรื่ อง Thai lion Air
Infographics เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเบื้องต้นให้แก่ ผูโ้ ดยสารสายการบิน ด้วยการใช้สื่อ
Infographics หรื อรู ปภาพ ในการให้ขอ้ มูลแก่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอัง กฤษและมี เ ชื้ อชาติ แตกต่ า งกัน ให้เข้า ใจและสามารถสื่ อสารได้ด้วยการมองเห็ นทัน ที
เนื่องจาก Infographics เป็ นการแสดงผลของข้อมูลหรื อความรู้ ผ่านรู ปภาพที่เป็ นสัญลักษณ์ทว่ั ไป
ในสากล สามารถอ่านและเข้าใจง่าย ตลอดจนสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR Code
เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากป้ าย Infographics ที่วางไว้ในจุดสาคัญต่าง ๆ ภายในพื้นที่ให้บริ การ
ของสายการบิน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษารู ปแบบการทา Infographics ในการให้ขอ้ มูลแก่ผโู้ ดยสารสายการบิน
1.2.2 เพื่อจัดทา Infographics สาหรับสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์
1.2.3 ช่วยลดระยะเวลาในการทางานของพนักงานภาคพื้นดิน
1.2 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ ในการปฏิบตั ิงาน วันที่ 17 พฤษภาคม - 28
สิ งหาคม 2561 ณ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ท่าอากาศดอนเมือง
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา คือ ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบิน ไทย
ไลอ้อน แอร์ ศึกษารู ปแบบการจัดทา Infographics เพื่อสร้าง Infographics และ Qr code มาใช้เพื่อ
เป็ นสื่ อในการให้ขอ้ มูล ต่างๆแก่ผโู ้ ดยสารและเป็ นประโยชน์ให้แก่สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์
ศึกษารู ปแบบการจัดทา Infographics เพื่อสร้าง
- การสร้ าง Qr Code ในการอานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารในข้อมูล
เบื้องต้นของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูโ้ ดยสารได้รับรู้ขอ้ มูลและรายละเอียดต่างๆที่เป็ นประโยชน์แก่ผโู้ ดยสารใน
การให้บริ การ
1.4.2 สายการบินได้รับประโยชน์จากการทา Infographics
1.4.3 Infographics ช่วยลดระยะเวลาในการทางานของพนักงานภาคพื้นดินสายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเพือ่ จัดทาโครงงาน Thai lion Air Infographics เพือ่ ให้
ข้ อมูลต่ างๆ แก่ ผ้ ูโดยสารทางผู้จัดทาได้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดและเกี่ยวกับสัญวิทยา (Semiology)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Infographics
2.3 ทฤษฏีสี
2.4 ความหมายของ QR Code และขั้นตอนการใช้
2.5 ความรู ้ทวั่ ไปของธุ รกิจสายการบิน
2.1 แนวคิดและเกีย่ วกับสั ญวิทยา (Semiology)
2.1.1 นิยามความหมายของสัญวิทยา “สัญศาสตร์ ” หรื อ “สัญวิทยา” มาจากคา ว่า
Semiotics และ Semiology หรื อสัญญะ Semiotics เป็ นคาที่นกั ปรัชญาชาวอเมริ กนั Charles S.
Peirce (ค.ศ. 1839-1914) ใช้และทาให้เป็ นที่รู้จกั จักแพร่ หลายในวงวิชาการในสหรัฐอเมริ กาส่ วน
Semiology เป็ นคาที่นกั ภาษาศาสตร์ชาวสวิสผูม้ ีชื่อเสี ยง คือFerdinand de Saussure (ค.ศ. 18571913) ตั้งขึ้นและนิยมใช้ในหมู่นกั วิชาการชาวยุโรป
นักทฤษฎีสัญวิทยาคือ Ferdinand de Saussure และ Charles Sanders Peirce ทั้งสองต่าง
ทาการศึกษาความสัม พัน ธ์ระหว่างความรู้ กบั สัญญะโดยสารวจปั ญหาเกี่ ย วกับความรู้ ซ่ ึ งมาจาก
ความคิดที่วา่ วิธีการทาความเข้าใจโลกของมนุษย์เรานั้นขึ้นอยูก่ บั ภาษาหรื อระบบของสัญญะที่มีการ
จัดการในการมองรู ปแบบและลักษณะการทางานของ สัญญะของทั้งสองมีความแตกต่างกันอยู่
(Gottdiener, 1995) นัน่ คือ Saussure จะให้น้ าหนักไปที่ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารเป็ นสาคัญที่ไม่ใช่
ภาษาและในภายหลังได้มีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่นาแนวคิดทางสัญศาสตร์ ไปพัฒนาต่ออาทิเช่น
Roland Barthes ดังจะได้กล่าวต่อไป
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2.1.2 Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure ได้ให้คา อธิ บายถึงสัญวิทยาว่าเป็ น
ศาสตร์ ที่ศึกษาถึงวิถีชีวิต ของสั ญญะภายในสังคมที่สัญญะนั้นถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อขยายความคาว่า
“วิถีชีวติ ” ของ สัญญะให้กว้างขวางออกไปก็จะหมายความถึงการศึกษาการแปรเปลี่ยนและการสู ญ
สลายของสัญญะตัวหนึ่งๆ รวมทั้งวิเคราะห์กฎที่อยูเ่ บื้องหลังวิถีชีวิตดังกล่าวศาสตร์ น้ ี จึงสอนเราให้
รู ้ ว่าสัญญะ ประกอบขึ้นมาจากอะไรและกฎเกณฑ์ใดที่ควบคุมมันอย่างไร (Saussure,1974)
แนวคิดของ Saussure สัญญะ ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบ 2 ส่ วนคือ “รู ปสัญญะ”
(Signifier) ที่เราสามารถรับรู ้ ผา่ นระบบประสาทสัมผัสนั้นได้ดว้ ยเช่นเสี ยง (acoustic-image) ของ
คาพูดที่เปล่งเสี ยงออกมาและผูร้ ับสารได้ยินกับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ที่เกิดขึ้นภายในใจ
ของผูร้ ั บ สารการรวมตัวกัน ระหว่า งรู ป สั ญญะและความหมายสัญ ญะเป็ นเรื่ องของวัฒนธรรม
(cultural convention) เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติอธิ บายไม่ได้ตามตรรกะแต่เป็ น
เพี ย งการสมมุ ติ ข้ ึ น ลอยๆ (arbitrary) จึ ง ไม่ มี เ หตุ ผ ลสากลที่ ล อยอยู่โ ดดๆเหนื อ ความเข้า ใจ
(transcendent) ที่กาหนดให้รูปสัญญะหนึ่งๆ ต้องใช้กบั ความหมายสัญญะหนึ่ งๆ ซึ่ งกฎเกณฑ์กติกา
ต่างๆที่ สร้ างขึ้ นอย่างเป็ นระบบอันซ่ อนอยู่เบื้องหลังการจับ คู่กนั ของรู ปสัญญะและความหมาย
สัญญะนั้นเราเรี ยกว่ารหัส (code) สรุ ปว่าการสร้างและสื่ อความหมายตามแบบ Saussure คือการใช้
รหัสหรื อการเลื อกและรวมสั ญญะอย่า งมี ระบบระเบี ยบตามขนบหรื อกติก าที่ ชุมชนหรื อสังคม
กาหนดไว้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ความหมายสั ญ ญะที่ ถู ก เลื อ กเกิ ด จากความหมายของสั ญ ญะอื่ น ๆที่ ไ ม่ ถู ก เลื อ กและ
ความหมายของสั ญ ญะที่ ถู ก จัด รวมเกิ ด จากความสั ม พัน ธ์ ข องสั ญ ญะหนึ่ ง ๆกับ สั ญ ญะอื่ น ๆที่
ก่อนหลังหรื อที่ปรากฏรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกันการเลือก-ไม่เลือกและการจัดรวมจึงเป็ นการ
ประกอบสร้างความหมาย
2.1.3 Charles Sanders Peirce Peirce มีความคิดเห็นแตกต่างจาก Saussure เล็กน้อยในเรื่ อง
องค์
ประกอบของสัญญะ สาหรับ Peirce แล้ว สัญญะเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจาก 3 ส่ วน
(Gottdiener, 1995) คือ 1) สื่ อกลางหรื อพาหนะที่เป็ นตัวนาความคิดไปสู่ จิตใจของผูร้ ับ เรี ยกว่า
“representamen” 2) ความคิดที่แปลได้จากสัญญะ เรี ยกว่า “interpretant” หรื อ ส่ วนของความหมาย
นัน่ เอง 3) วัตถุอา้ งอิง (object หรื อ referent) ที่ representamen สื่ อถึงในฐานะเป็ นภาพตัวแทน ซึ่ ง
อาจเป็ นสิ่ งของหรื อสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวโยงสื บเนื่องมาจากการรับรู้ representamen นั้นๆ
จะเห็นว่า representamen เทียบได้กบั “รู ปสัญญะ” (Signifier) และ nterpretant จะใกล้เคียง
กับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ไม่เหมือนเสี ยทีเดียวเพราะ interpretant จะ
รวมความหมายที่เกิดจากสัญญะและเกิดจากตัวผูส้ ัมผัสสัญญะนั้น ๆ ด้วย interpretant ไม่ใช่ตวั ผู้
แปลสัญญะแต่เป็ น “ผล” ของการที่สัญญะสัมผัสผูใ้ ช้ จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ ช้ที่มีต่อ “ของ
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จริ ง” (object) เอาไว้ในความหมายด้วย (สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์, 2544) กระบวนการสร้างความหมาย
(signification) เป็ นผลรวมจากการประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุและกระบวนการทางสมองที่
ทางานร่ วมกัน องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน องค์ประกอบตัวหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนไปอยูส่ ถานะขององค์ประกอบตัวอื่นได้อย่างอิสระโดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
(circumstances) สัญญะหนึ่งแปรไปสู่ อีกสัญญะหนึ่ง และกระตุน้ ให้เกิดสัญญะอื่นๆ ตามมา
กลายเป็ นกระแสของเครื่ องหมายและความหมายที่ไหลต่อเนื่องกันไปอย่างไม่จบสิ้ น Peirce ได้ จัด
แบ่งสัญญะออกเป็ น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์ของสัญญะกับของจริ งที่ถูกแทนที่ ได้แก่
1) Icon หรื อ “รู ปเหมือน” เป็ นเครื่ องหมายที่มีรูปร่ างลักษณะเหมือน (resemblance) หรื อ
คล้ายกับของจริ ง หรื อสิ่ งที่มองเห็น และเป็ นที่เข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่ น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาด
ภาพบนป้ ายจราจรที่เป็ นรู ปจาลองของ รถยนต์หรื อ จักรยานยนต์ กระทัง่ คาพูดบางคาที่เป็ นการ
เลียนเสี ยงธรรมชาติ
2) Index/indicesหรื อ “ดัชนี ” เป็ นเครื่ องหมายที่มีความเชื่อมโยงของจริ งแบบเป็ น เหตุเป็ น
ผลกัน (causal connection) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น ควันไฟ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ วา่ มี
ไฟไหม้
3) Symbol หรื อ “สัญลักษณ์ ” เป็ นเครื่ องหมายที่ แสดงถึงบางสิ่ งบางอย่าง แต่มนั ไม่ได้
คล้ายคลึ ง กับสิ่ งที่มนั บ่งชี้ ความเชื่ อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ กบั ของจริ งที่มนั อ้างอิงถึ ง นั้นไม่ใช่
ความเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติแต่เป็ นผลมาจากข้อตกลงของสังคม (social convention) และอาศัย
การเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น ภาษา เครื่ องหมายจราจร และเครื่ องหมายทางด้านคณิ ตศาสตร์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับ Infographics
สฤณี อาชวานันทกุล (2555) ได้กล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิ กส์ ไว้ว่าการออกแบบอินโฟ
กราฟิ กส์ น้ นั ไม่จาเป็ นที่จะเน้นข้อมูลในเชิงปริ มาณซึ่ งส่ วนมากอาศัยใช้กราฟ และที่สาคัญกว่านั้น
คือความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ แต่ค วามสาคัญของอินโฟ
กราฟิ กส์น้ นั จะต้องใช้ คาและภาพ สรุ ปให้สื่อตรงความหมายที่จะใช้
การออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ Infographics Design เป็ นการนาข้อมูลมานาเสนอในรู ปแบบ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่ องราวได้ดว้ ยตัวเองได้ดว้ ยการอ่าน หรื อการมองเห็นหรื อ
การได้ยนิ เสี ยงในการสื่ อสารจากภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสี ยง
ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วนามาสรุ ปให้เข้าใจง่ายโดยผ่านการวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยง แสดง
ออกมาเป็ นภาพซึ่ งจะช่วยให้ความสนใจได้ดีอีกทั้งช่วยลดเวลาในการอธิ บายเพิ่มหรื อขยายความให้
เข้าใจ กราฟิ กที่ใช้เป็ นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนที่ หรื อรู ปแบบที่เราคิดจัดสรรทาขึ้นมา
เองด้วยการออกแบบเอง โดยจัดทาให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจาได้ดว้ ยการ
มองเห็น ทาให้การ สื่ อสารมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Infographics Design) แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1. ด้านข้อมูล ข้อมูลที่นาเสนอนั้น ต้องมีความหมาย มีความน่ าสนใจ และแทรกความรู้
เรื่ องราวความเป็ นมาและความรู้ที่ถูกต้องที่นามาเสนอเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและ
ต้องได้รับข่าวสารข้อมูลที่นามาใส่ เรื่ องราวนั้นอย่างเป็ นจริ ง
2. ด้านการออกแบบ โดยออกแบบต้องมีรูปแบบแผน โครงสร้างรู ปภาพ ข้อมูลที่จะนามา
ใส่ ในการออกแบบรวมถึ งรายละเอียดที่จะทาและใช้เทคนิ คออกแบบภาพที่ ทาออกมาให้มีความ
สวยงามสะดุดตา มองเห็นได้ง่าย โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริ งอย่างครบถ้วน

รู ปที่ 2.1 อินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) เรื่ อง สื่ อสาธารณะ
(ที่มา สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ)
จากภาพที่ 2.1 การสร้ างอินโฟกราฟิ กส์ ให้ดึง ดูดความสนใจ (Designing An Amazing
Infographics) ข้อมูลสารสนเทศสามารถนามาจัดทาให้สวยงาม เรี ยบเรี ยง มีประโยชน์ และแทรก
เกร็ ดความรู ้หรื ออิเล็คทรอนิ คส์ ใส่ ไปในภาพอินโฟกราฟิ กส์ได้เช่ นใส่ QR Code ลงไป หากมีการ
นาเสนอที่ดี ที่ผา่ นการคัดกรองมาจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นนามาเรี ยบเรี ยงสั้นๆง่ายๆ โดยที่สื่อสาร
ให้เห็นได้โดยง่าย การจัดทาข้อมูลให้เป็ นภาพกราฟิ ก จึงเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั อินโฟกราฟิ กส์เป็ น
การออกแบบภาพที่ช่วยอธิ บายข้อมูลที่ซบั ซ้อนให้ เข้าใจง่าย Hyperakt’s Josh Smith ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ได้คน้ พบกระบวนการที่ดีในการ ออกแบบ อินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) 10
ขั้นตอน
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1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering data) คัดเลือกข้อมูลที่รวบรวมมาโดยอาจใช้โปรแกรม
Microsoft Word เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็ นต้นฉบับและบันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
จาก แหล่งข้อมูลที่ได้รับมาหลากหลายและไม่ควรแยกภาพหรื อแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน
2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) เป็ นการแปลความหมายของตัวอักษรที่
อ่านออกมาเป็ นความรู ้ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่ องราว โดยผูอ้ ่านสามารถนา
ความรู้ ความคิด หรื อสาระจากเรื่ องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การอ่านจึงมีความสาคัญที่
เกี่ยวข้องจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของ ประเด็นสาคัญผูอ้ อกแบบอินโฟกราฟิ กส์จึงควรมีทกั ษะ
ในการจัดการข้อมูลและแน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้องและสาคัญ
3. การค้นหาวิธีการเล่าเรื่ อง (Finding the narrative) การเล่าเรื่ องหรื อการบรรยาย การ
นาเสนอข้อมูลที่ซบั ซ้อนจะทาให้อินโฟกราฟิ กส์ไม่น่าสนใจควรจะสรุ ปง่ายๆให้เข้าใจอย่างชัดเจน
แต่วา่ จะค้นพบการนาเสนอเรื่ องราวที่ดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟิ กส์เริ่ มต้นที่ จุดมุ่งหมายในการ
ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิ บายกระบวนการ คาถามหรื อคาตอบที่แทรกมาในอินโฟกราฟิ กส์
โดยหาวิธีการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจและสาคัญ เมื่ อคุ น้ เคยกับข้อมูลที่ได้รับมานั้นนาข้อมูลที่มีอยู่เล่ า
เรื่ องราวได้ดว้ ยการใส่ ใจกับเนื้อหาที่สาคัญที่จะช่วยให้การ นาเสนอข้อมูลมีคุณค่า
4. การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying problems) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ที่แท้จริ งในการปฏิ บตั ิ ว่าคืออะไร หาความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็ นกับสิ่ งที่มีอยู่ แล้วมา
จัดลาดับและกาหนดระดับความสาคัญของปั ญหา หาเอกลักษณ์ ระบุ ชื่อ ชี้ ตวั แสดงตัว เมื่อได้
ข้อมูลมาแล้วนา มาตรวจสอบความถูกต้องและควรมีการอภิปรายหาข้อสรุ ปเพื่อระบุปัญหาและ
ความต้องการของข้อมูลที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็ นหลักฐานที่ไม่
ถูกต้องอีกทั้งข้อมูลจาเป็ นที่จะต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด การปรับปรุ งข้อมูลและเรื่ องราวควรให้
มีเอกลักษณ์ที่ตรงไปกับทิศทางเดียวกันกับหัวข้อศึกษาและจะต้องทบทวนหลายๆ ครั้งหาวิธีการนา
เสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า การออกแบบที่ดีตอ้ งมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียด
ของข้อมูลที่ชดั เจน
5. การจัดลาดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) เป็ นการจัดลาดับชั้นความสาคัญ
หรื อความเป็ นที่นิยมของเกร็ ดความรู้รวมถึงความสาคัญของข้อมูลในการสรุ ปข้อมูลโดยเป็ นการนา
ผูช้ มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้ จนจบเป็ นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิ กส์ ที่
รวบรวมตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล การจัดรู ปแบบข้อมูลตามลาดับจะส่ งเสริ มให้ผชู้ มเข้าถึง
ข้อ มู ล เป็ นช่ ว งระยะของการเล่ า เรื่ อง ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารที่ นิย ามแพร่ ห ลายในการออกแบบอิ น โฟ
กราฟิ กส์
6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) โครงสร้างข้อมูลแต่ละแบบจะ
เหมาะสมกับ งานที่ แ ตกต่ า งกัน และโครงสร้ า งข้อ มู ล บางแบบก็ อ อกแบบมาส าหรั บ บางงาน
โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดเรี ยบร้อยแล้วดังนั้นจึงจัดแบ่งข้อมูล
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เป็ นลาดับชั้น และ ออกแบบโครงสร้างของข้อมูลผูอ้ อกแบบจะต้องเข้าใจถึงภาพและความหมายที่
จะสื่ อออกมากับ ภาพหรื อกราฟิ กส์ ที่ เป็ นตัวแทนของข้อมูล ส าคัญ น าไปให้ผูช้ มพิ จารณา การ
ออกแบบที่ ผ่า นการไตร่ ต รองอย่า งรอบคอบจากบุ คคลในหลายมุ มมองที่ ใ ห้ข้อเสนอแนะและ
คาแนะนาที่ต่างแตกกันออกไปนั้นจะเป็ นข้อสรุ ป ของการจัดทาโครงสร้างอินโฟกราฟิ กส์
7. การเลือกรู ปแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Choosing a format) เมื่อกาหนดภาพ ข้อมูลที่สาคัญ
หรื อกราฟิ กส์ ที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลแล้วนั้นจะต้องทาหาวิธีจดั ทาข้อมูล ที่ถูกต้องและดีที่สุดใน
การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ หรื อรู ปภาพ Icon ต่างๆที่เป็ นตัวแทนสัญลักษณ์ เช่ น
กราฟแท่ ง กราฟเส้ น รู ป ภาพเหมื อ น รู ป ที่ เ ป็ นตัว สื่ อ ในข้อ มู ล นั้น หรื อ แผนงานเพื่ อ อธิ บ าย
กระบวนการทางาน อาจนาแผนที่มา ประกอบในการเล่าเรื่ อง หรื อนาข้อมูลคาถามที่สรุ ปมาอย่าง
ถูกต้องมาใส่ ในรู ปแบบอินโฟกราฟิ กส์ให้ถูกต้องและมีรายละเอียดที่ดีที่สุด
8. การกาหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพใน
การทา ให้อินโฟกราฟิ กส์ให้สวยงาม น่าอ่าน จะมีแนวคิด 2แนวคิด คือ ใช้ขอ้ มูลมาจัดทาเป็ นคาถาม
และค าตอบรวมทั้ง ใช้รูป ภาพแทนสั ญลัก ษณ์ ต่า งๆให้เข้า ใจได้โ ดยง่ า ยหรื อแผนผัง สถานที่ ใ ห้
น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบ งานให้มีศิลปะ สวยงาม มองเห็นได้
ง่ ายและเป็ นภาพแสดงแทนข้อมูล คล้ายกับ กราฟหรื อแผนผังเท่า นั้น ไม่ค วรยึดติด กับ วิธี การใด
วิธีการหนึ่ ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง รู ปภาพสัญลักษณ์นามาตกแต่ง
องค์ประกอบด้วยการนาภาพที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางเรี ยงให้สวยงามและเสริ มด้วยข้อมูล
สื่ อ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ
9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) การเก็บรวบรวมข้อมูล
คือการที่ผทู ้ าโครงงานรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ นามาพิจารณา วิเคราะห์ เมื่อออกแบบ
อินโฟกราฟิ กส์ เสร็ จแล้วเริ่ ม ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอี ยดโดยที่ผูท้ าจะนาข้อมูล และภาพที่เล่ า
เรื่ องราวนั้นเพื่อให้แน่ ใจว่าผลงานที่เสร็ จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและ เป้ าหมาย และประเมิน
งานที่ออกแบบและจุดที่สาคัญจนกระทัง่ ผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย และให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงาน
และให้ขอ้ คิดเห็ นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายและนาไปใช้อย่างได้ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่โดยเฉพาะผูท้ ี่
ไม่ เคย เห็ นข้อมูล มาก่ อน และประเมิ นผลระหว่า งผูช้ มและกลุ่ มตัวอย่าง จึ งนาเสนอเผยแพร่ สู่
สาธารณะ
10. การแบ่งปั นความรู ้ในอินเทอร์ เน็ต (Releasing it into the world) การแบ่งปั นความรู้
หรื อแลกเปลี่ยนความรู ้น้ นั เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ งั ข้อความหรื อรู ปภาพ ดังนั้นอินโฟกราฟิ กส์
ส่ วนใหญ่เผยแพร่ แบ่งปั นในอินเทอร์ เน็ตมีแพร่ หลายเป็ นที่นิยมอย่างมาก เป็ นการทดสอบผลงาน
ข้อมูลที่ มีลกั ษณะที่น่าสนใจและดึงดูดให้ผอู้ ่านสนใจโดยจะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ ไป ข้อมูลที่ถูก
ตรวจสอบจะต้องถูกต้อง และพิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญนั้น ถึงแม้ว่าผลงานดังกล่ าวอาจจะเคยถูก
เผยแพร่ มาแล้ว การวิพากษ์วจิ ารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อ โต้แย้ง ต่าง ๆ ให้เห็นถึงผลงานที่
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ใหม่ ๆ และหลากหลายความรู ้ และค้นพบวิธีการนาเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้จากข้อคิดเห็นต่างๆ จะ
ได้รั บ การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขผลงานให้ถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การออกแบบที่ ถู ก นั้น จะต้อ ง
กลัน่ กรองอย่างละเอียดและรอบคอบเพราะเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะสะกดหรื อดึงดูดให้กบั ผูช้ มหรื อผูอ้ ่าน
ธรรมรัตน์ เจริ ญพงศ์ (2558) ได้กล่าวถึงอินโฟกราฟิ กส์ไว้วา่ ในปัจจุบนั การใช้อินเทอร์ เน็ต
แพร่ หลายและแทรกซึ มไปในทุกๆสื่ อ ทั้งหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และสื่ อดิจิตอลเช่น Website,Blog
และ Socai Medai อินโฟกราฟิ กส์ น้ นั มีผลต่อการรับรู้ของผูอ้ ่านโดยตรงถึง 90% ของข้อมูลที่เรา
สามารถจะจดจาได้ก็คือรู ปภาพหรื อไอคอนกราฟฟิ กต่างๆที่จะดึงดูดให้ผอู้ ่านสนใจและจดจาได้ง่าย
การออกแบบอิ นโฟกราฟิ กส์ จะต้องมีความเข้าใจและศึ กษากับ ข้อมูลมาแล้วและจะต้องเน้นถึ ง
จุดสาคัญในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายรวมถึงต้องออกแบบออกมาให้มีความสวยงาม เรี ยบง่าย
ต่อไปเป็ นการสร้างอินโฟกราฟิ กส์ให้มีประสิ ทธิภาพ 10 ข้อ

รู ปที่ 2.2 อินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) เรื่ อง Are you a weekend warrior mm
(ที่มา เว็บไซต์ https://bjsm.bmj.com)
1. เน้นที่หวั ข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) เมื่อกาหนดหัวข้อที่จะทาแล้ว
นั้นควรจะเป็ นข้อมูลของสิ่ งนั้นอย่างชัดเจนจะช่วยให้ผชู้ มและผูอ้ ่านเข้าใจได้ง่ายและไม่สับสนกับ
สิ่ งที่เห็ นด้วยการอ่าน สิ่ งแรกที่ตอ้ งพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟกราฟิ กส์ จะต้องเป็ น
ผลงานที่ดีและมี ประสิ ทธิ ภาพ การออกแบบหัวข้อต้องไม่ทาเกิ นขอบเขตของหัวเรื่ องที่คิดซึ่ งจะ
เป็ นการทาลายข้อมูลส่ วนที่ไม่จาเป็ น ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิ กต้องมัน่ ใจว่าข้อมูลนั้นมี
ความถูกต้องและลดความยุง่ ยากสาหรับผูอ้ ่านและผูช้ มให้เข้าใจอย่างง่าย หลังจากที่กาหนดหัวข้อ
และกาหนดคาถามเฉพาะที่ตอ้ งการใส่ คาตอบนั้นในอินโฟกราฟิ กส์จะต้องไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป
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2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) ข้อมูลที่จะใส่ น้ นั จะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
หรื ออัดแน่นข้อมูลจนเกินไป รวมถึงไม่ทาให้ผอู้ ่านและผูช้ มยุง่ ยากจากภาพการอ่านภาพที่ซบั ซ้อน
จะทาให้การตีความผิดพลาดไม่มีประสิ ทธิภาพ
3. ข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญ (Data is important) การใส่ ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทาเกินขอบเขตของ
หัวข้อซึ่ งจะเป็ นการทาลายข้อมูลส่ วนที่ไม่จาเป็ น ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิ กต้องมัน่ ใจว่า
ข้อมูลนั้นถูกต้องการครบถ้วน การสร้างอินโฟกราฟิ กส์ ตอ้ งคานึงถึงความสาคัญของหัวข้อและการ
ออกแบบต้องโดยที่จะต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นไปที่ขอ้ มูลและรู ปแบบของอินโฟกราฟิ กส์
4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริ งถูกต้อง (Be sure facts are correct) จะต้องใส่ ขอ้ มูลที่ถูกต้องในการทา
อินโฟกราฟิ กส์ เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดจะทาให้ลดความน่ าเชื่ อถื อของอินโฟ
กราฟิ กส์ ก่ อนทีจะสร้ างอินโฟกราฟิ กส์ น้ ันต้องแน่ ใจถึ งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจากศึกษา
ข้อเท็จจริ ง
5. ให้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ อง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิ กที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
จะสามารถเล่าเรื่ องราวได้ดว้ ยตัวของมันเอง การทาอินโฟกราฟิ กส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะสามารถเล่า
เรื่ องราวด้วยภาพวาดหรื อสัญลักษณ์ ซึ่ งสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างดีโดยที่ผชู้ มหรื อผูอ้ ่านนั้น
ไม่เคยได้อ่านข้อมูลหรื อศึกษามาก่อน
6. การออกแบบที่ดีทาให้มีประสิ ทธิ ภาพ (Good design is effective) จะต้องออกแบบให้
เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภาพ กราฟิ ก สี ชนิด ทั้งหมดนี้มีความสาคัญในการออกแบบโดย
ผ่านการบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่ดีสวยงามเข้าใจง่ายจะดึงดูดใจผูช้ ม สิ่ งสาคัญคือการ
ออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ให้เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อนหรื อสับสนในข้อมูลที่สื่อออกมา
7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) สี เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ ช่วย
กระตุน้ ให้มีผูส้ นใจในเรื่ องราวของอินโฟกราฟิ กส์ น้ นั ควรศึกษาทฤษฎี การใช้สี ให้เหมาะสมกับ
หัวข้อที่ออกแบบ เพื่อประสิ ทธิภาพรวมถึงในการใช้สีเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นในการเลือกใช้ควร
เลือกใช้สีที่ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน
8. ใช้คาพูดที่กระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใช้จะต้องออกแบบและใช้
ข้อความที่กระชับ ตรงจุดหมายกับหัวข้อที่กาหนด จะทาให้เรื่ องราวมีความน่ าสนใจ หรื อใช้การ
เปรี ยบเทียบกับตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจจุดหมายที่ตอ้ งการนาเสนอ อาจใช้แผ่น
ป้ ายหรื อข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพการทาเรื่ องราวให้ออกมามีประสิ ทธิภาพ
9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check your numbers) ถ้านาเสนอข้อมูลในอินโฟกราฟิ กส์ มี
ตัวเลขประกอบอยู่ ควรที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขที่ผา่ นแผนผังหรื อกราฟและจัด
ระเบียบตัวเลขไหนควรมีอยูห่ รื อควรเอาออกไป เพื่อให้อินโฟกราฟิ กมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
10. ทาไฟล์อินโฟกราฟิ กส์ให้เล็ก (Make the file size small) เพื่อให้ผทู้ ี่เข้าชมหรื อผูอ้ ่าน
สามารถเปิ ดดู และดาวน์โหลดได้ง่ ายโดยสามารถนาไปใช้งานได้ตามความสะดวก และควรใช้
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รู ปภาพที่มีไฟล์คุณภาพสู งไม่ลดปริ มาณภาพจนเล็กเกิ นไปเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ มทาไฟล์
อินโฟกราฟิ กส์ และสามารถนาข้อมูลส่ งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้หลายช่องทาง
จิรัฏฐ์ สี ขาว (2559) ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ไว้ดงั นี้
1. อย่าใช้ขอ้ มูลมากเกินไป (Don’t use too much text) อินโฟกราฟิ กส์เป็ นการออกแบบ
โดยใช้ภาพหรื อสัญลักษณ์ ควรมีตวั หนังสื อน้อยกว่าภาพหรื อทาให้ขอ้ มูลกับภาพมีความสมดุลกัน
ซึ่ งเหมาะสาหรั บผูท้ ี่ อ่านน้อยหรื อผูท้ ี่สนใจอยู่แล้ว ถ้าใส่ ขอ้ มูลมากจนเกิ นไปจะทาให้ภาพหรื อ
สัญลักษณ์ ที่มีน้ นั ถูกมองข้ามและไม่ดึงดูดความสนใจและทาให้ไม่รวมถึงวัตถุประสงค์ของอินโฟ
กราฟิ กส์
2. อย่าทาข้อมูลที่นาเสนอให้ยุง่ ยากซับซ้อน (Don’t make confusing data presentation)
การนาเสนอข้อมูลที่ยุง่ ยากซับซ้อนทาให้ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ อย่าเน้น
ข้อมูลหรื อข้อความที่ไม่จาเป็ นนั้นมากจนเกินไปจะต้องจัดการกับข้อมูลและข้อความที่ได้รับมานั้น
ให้ก ระชับ ตรงจุ ด ซึ่ ง โดยการใช้ ก ราฟ ภาพวาด สั ญลัก ษณ์ และกราฟิ กอื่ น ๆ ให้ผูช้ มนั้น มองดู
เรื่ องราวที่อินโฟกราฟิ กส์ เหมือนเป็ นเรื่ องราวของผูช้ มเองว่าสามารถตอบคาถามที่คุณถ่ ายทอด
ให้กบั ผูช้ มนั้นได้หรื อไม่
3. อย่าใช้สีมากเกินไป (Don’t overuse color) การออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ ควรเลือกใช้สีที่
กระตุน้ ดึ งดูดความสนใจผูช้ มและไม่ควรใช้สีมากเกิ นไปจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอ
ข้อมูลน้อยลง จะต้องคานึ งถึ งผูอ้ ่ านหรื อผูช้ มที่ไม่ สามารถอ่านและเข้าใจเนื้ อหาได้ดี ควรศึกษา
ทฤษฎีสีที่ใช้ให้เหมาะสม
4. อย่าใส่ ตวั เลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers) การใช้ตวั เลขจะช่วยให้การ
สร้างอินโฟกราฟิ กส์มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ไม่ควรใส่ จนเกินความจาเป็ นจะทาให้ผลผลิตในการทานั้น
ออกมาเหมือนเป็ นใบงานตัวเลขที่ไม่น่าดึงดูด จะต้องใช้กราฟิ ก นาเสนอจานวนต่างๆ อย่าใช้ตวั เลข
ทั้งหมดในการทาให้ขอ้ มูลยุง่ ยากซับซ้อน
5. อย่าละเลยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified) ในการ
ทาอินโฟกราฟิ กส์ น้ นั ไม่ควรที่จะขาดตัวเลขในการทาข้อมูลทางสถิติ เพราะผูอ้ ่านนั้นไม่สามารถ
เข้าใจถึ งข้อมูลตัวเลขทางสถิ ติน้ นั ได้ท้ งั หมด ถ้าการใส่ รายละเอียดข้อมูลที่สาคัญลงไปโดยที่ไม่
กล่าวถึงคาอธิ บายกับตัวเลขจะทาให้ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นควรตรวจรายละเอียดก่อนใส่ ขอ้ มูลและ
คาอธิบาย
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2.3 ทฤษฎีสี
ทฤษฏี สี หมายถึ ง ลักษณะของสี ที่กระทบต่อสายตาให้เห็นเป็ นสี ที่มีผลถึงจิตวิทยา คือมี
อานาจให้เกิ ดความเข้มของแสงที่ อารมณ์ และความรู้ สึ ก ได้โดยการที่ ได้เห็ นสี จากสายตาจะส่ ง
ความรู ้สึกไปยังสมองทาให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สี มี
ความหมายอย่างมากเพราะศิลปิ นต้องการใช้สีเป็ นสื่ อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและ
สะท้อนความประทับใจกับสี ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลาเพราะทุกสิ่ งที่อยูร่ อบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่าง
กันมากมาย สี เป็ นคลื่ นแสงชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งปรากฏให้เห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน้ า ในอากาศ หรื อ
แท่งแก้วปริ ซึม ปรากฏเป็ นสี ต่างๆ รวม 7 สี ได้แก่สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ าเงิน คราม และ เขียว
เรี ยกว่าสี รุ้ง ที่ปรากฏบนท้องฟ้ า ตามธรรมชาติ

รู ปที่ 2.3 วงล้อสี เรื่ องการจัดองค์ประกอบของงานกราฟฟิ ก
(ที่มา เว็บไซต์ http://weerayut-mmd.blogspot.com)
2.3.1 คาจากัดความของสี
1. แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้
2. แม่สีที่เป็ นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ า
เงิน
3. สี ที่เกิดจากการผสมของแม่สี
2.3.2 สี สามารถแยกออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. สี ธรรมชาติ เป็ นสี ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สี ของแสงอาทิตย์ สี ของท้องฟ้ า
ยามเช้า เย็น สี ของรุ ้งกินน้ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสี ของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน
ท้องฟ้ า น้ าทะเล
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2. สี ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็ นสี ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สี ของแสงอาทิตย์ สี ของท้องฟ้ ายาม
เช้า เย็น สี ของรุ ้งกินน้ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสี ของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน
ท้องฟ้ า น้ าทะเล
2.4 ความหมายของ Qr Code และขั้นตอนการใช้
เว็บไซต์ Officemanner.com นั้นได้พูดถึงประโยชน์ของไว้วา่ QR Code ย่อมากจาก Quick
Response Code แปลว่า โค้ดที่ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ
สามารถเก็บข้อมูล ได้ท้ งั ตัวอักษร ตัวเลข และ Binary เช่น ชื่อเว็บไซต์, เบอร์ โทรศัพท์, ข้อความ,
E-mail ฯลฯ QR Code เป็ นสัญลัก ษณ์ สี่เหลี่ ยมที่ เริ่ มเห็ นแพร่ หลายมากขึ้ นไม่ ว่า จะเป็ นจาก
หนังสื อพิมพ์, Line ,Facebook หรื อนิตยสารโดยส่ วนใหญ่จะนามาใช้กบั สิ นค้า, สื่ อโฆษณาต่างๆ
และสี่ อการศึกษาเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมหรื อจะเป็ น URL เว็บไซต์ เมื่อนากล้องของโทรศัพท์มือถือ
ไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่ เว็บไซต์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาพิมพ์อีกทั้งยังสามารถอ่านQR Code
ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรู ปและมีโปรแกรมที่เรี ยกว่า QR Code reader
ติดตั้งอยูใ่ นเครื่ องโทรศัพท์
2.4.1 ประโยชน์ของ QR Code
ปัจจุบนั สามารถการใช้งานด้วยการที่ขอ้ มูล QR Code เก็บไว้เป็ นข้อมูลตัวอักษรเราสามารถ
นา QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรู ปแบบเช่ น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ,
เบอร์ โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรได้อีกมากมายปั จจุบนั QR Code ถูกนาไปใช้ในหลายๆ
ด้านเนื่ องจากความ “ง่ าย” เพราะทุกวันนี้ คนส่ วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี้ ก็มี
กล้องเกือบทุกรุ่ นแล้วประโยชน์ที่เห็นได้ชดั ที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์
เพราะ URL โดยปกติแล้วจะเป็ นอะไรที่จดจาได้ยากเพราะยาวและบางอันจะซับซ้อนมากขนาดจด
ยังทาไม่ได้ แต่ดว้ ย QR Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณฑ์
ต่างๆ, นามบัตร, นิ ตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆ บันทึกข้อมูลอยูโ่ ดย
อัตโนมัติ และด้วยการมาของระบบ 3G โดยค่ายมือถือคือ Dtac,TrueMove และ AIS เริ่ มนาเข้ามา
ให้บริ การแล้ว จะทาให้เราสามารถเข้าอินเตอร์ เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็ วและทุกๆ ที่ที่ตอ้ งการ
เลยครับนอกจากนี้ QR Code ยังเริ่ มนิ ยมอยู่บนนามบัตรแล้วยังนิยมมีการนามาดัดแปลงให้เป็ น
ประโยชน์ใ นการใช้โดยการใส่ ม าใน Inforgraphics โดยจะใช้ QR Code แสดงในรู ปของ
Infographics เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์อีกทั้งข้อมูลส่ วนต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่ น
อีเมล์, Facebook, Line หรื อจะเก็บข้อมูลส่ วนในรู ปแบบตัวอักษร เช่น ชื่ อ ตาแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ โทร
ฯลฯ
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รู ปที่ 2.4 Qr code เรื่ อง การประยุกต์ใช้ Qr code
(ที่มา เว็บไซต์ http://www.mindphp.com)
2.4.2 ขั้นตอนการทา QR Code
1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qrcode-monkey.com
2. ใส่ URL ของเว็บไซต์ที่เราจะให้ขอ้ มูลลงไปในช่องแรกโดยที่เราจะลิงค์กบั Google
3. เปลี่ยนสี ตามใจชอบตามรู ปแบบที่เราต้องการ
4. แทรกรู ปภาพแสดงถึง LOGO ที่เราจะใส่ เป็ นจุดเด่นให้ผเู้ ห็นรับรู้ถึงข้อมูลที่เรา
จะแสดงหรื อลิงค์เข้าไปเกี่ยวกับอะไร
5. กด Create QR Code
6. เมื่อได้ QR Code ที่ตอ้ งการแล้ว กด Download PNG
7. ทีน้ ีสามารถนา QR Code ไปใช้งานได้
ข้อควรระวังในการสร้าง QR Code ก็คือ อย่าใส่ ขอ้ มูลมากจนเกินไป เพราะอาจส่ งผลให้
การอ่าน QR Code รวมถึ งการทางานช้าลง หรื ออาจจะอ่านไม่ได้ งานที่ทามาทั้งหมดก็สูญเปล่า
เพราะฉะนั้น การสร้าง QR Code ในรู ปแบบ URL จึงปลอดภัย และมีการใช้เป็ นปริ มาณที่สูงที่สุด

รู ปที่ 2.5 การทา Qr Code
(ที่มา เว็บไซต์ https://www.qrcode-monkey.com/)
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2.5 ความรู้ทวั่ ไปของธุรกิจสายการบิน
กนกอร ทิ ส มบู ร ณ์ (2559) ได้ก ล่ า วถึ ง ความรู้ ท ่วั ไปของธุ ร กิ จ สายการบิ น คื อ ที่
ให้บริ การขนส่ งทางอากาศสาหรับผูโ้ ดยสารที่เดินทางภายในประเทศและภายนอกประเทศและการ
ขนส่ งสิ นค้า โดยปั จจุ บ นั มี 2 แห่ ง ที่ ให้บริ การคือ สนามบินสุ วรรณภูมิ และ สนามบิ นดอนเมือง
โดยทัว่ ไป บริ ษทั สายการบินได้รับการยอมรับที่มีใบรับรองการดาเนินงานอากาศหรื อใบอนุ ญาตที่
ออกโดยร่ างใบรับรองการบินของรัฐซึ่งสายการบินที่ บริ การสายการบินสามารถแบ่งเป็ นทวีปภายใน
ทวีปประเทศภูมิภาคหรื อต่างประเทศและอาจจะมีการดาเนิ นการให้บริ การที่กาหนดหรื อการเช่ า
เหมาลา
สายการบินปั จจุบนั มีความหลากหลาย ตั้งแต่เป็ นเครื่ องบินเดี่ยวที่ขนส่ งจดหมายหรื อสิ นค้า
รวมถึ งไปจนส่ งสัตว์ไปจนถึงการบริ การเต็มรู ปแบบในระดับ นานาชาติ ที่มีเครื่ องบินนับร้อยการ
บริ การของสายการบินอาจบินระหว่างทวีป ภายในทวีป หรื อภายในประเทศเอง ซึ่งประเภทของสาย
การบินใหญ่ๆ มี 2 ประเภท คือสายการบินขนส่ งสิ นค้า (Cargo Airlines) และ สายการบินโดยสาร
(Passenger Airlines)
สายการบินเพื่อการขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศยานและให้บริ การตามแบบมาตราฐานสากล
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
2.5.1ระดับพรี เมียม (Premium airlines) หรื อสายการบินฟูลเซอร์ วิส (Full-service
airlines) คือสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบตามมาตรฐานสากล ทัว่ โลกซึ่ งมีช้ นั ธุ รกิจและ
ชั้น ประหยัด บนเครื่ อ งบิ น แต่ บ างสายการบิ น อาจจะมี ช้ ัน หนึ่ ง หรื อ ชั้น ประหยัด พิ เ ศษ
ให้บริ การด้วย เช่น ไทย ไลอ้อน การบินไทย ไทยสมายล์ สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เป็ นต้น
2.5.2 สายการบินต้นทุนต่า (Low cost airlines) เป็ นสายการบินที่มีราคาค่าตัว๋ ถูกกว่า
สายการบิ น มาตรฐาน ด้ว ยการลดต้น ทุ น การบิ น เช่ น ไม่ มี อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารฟรี บ น
เครื่ องบิน, ไม่มีโควตาน้ าหนักบรรทุกสัมภาระใต้เครื่ องบินให้ผโู้ ดยสารฟรี ยกเว้นของสายการบิน
ไทย ไลอ้อน ที่ทาการตลาดด้วยการโหลดสัมภาระฟรี แต่ในกรณี สายการบินอื่นๆนั้นไม่มีโควตา
น้ าหนักฟรี ตอ้ งซื้ อเท่านั้น เป็ นต้น ทาให้สามารถขายตัว๋ โดยสารในราคาประหยัดได้ อีกทั้งยังเน้น
การขายตัว๋ ล่ วงหน้า ผ่า นระบบอิ นเทอร์ เน็ ต รวมถึ ง การขายน้ า หนัก กระเป๋ า ซึ่ งช่ วยให้ส ามารถ
วางแผนจัดการเที่ยวบินได้สะดวกและง่าย ลดความเสี่ ยงด้านการโดยสารไม่เต็มลา เช่ น ไทยแอร์
เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นต้น
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2.5.3 สายการบินในภูมิภาค (Regional airlines) เป็ นสายการบินที่บินอยูภ่ ายใน
ภูมิภาคนั้น ๆ ในระยะทางไม่ไกล โดยส่ วนมากมักจะใช้เครื่ องบินขนาดเล็ก เช่น ไทยรี เจียนัลแอร์
ไลน์ เป็ นต้น สายการบินในภูมิภาคบางรายมีการให้บริ การแบบเดียวกับสายการบินระดับพรี เมียม
เช่น บางกอกแอร์ เวย์
2.5.4 สายการบินเช่าเหมาลา คือ สายการที่ให้บริ การเช่าเหมาลาโดยเฉพาะ และไม่มี
การบินแบบประจา ซึ่ งบางสายการบินมีเครื่ องบินเช่าเหมาลาที่จดั ที่นง่ั แต่ช้ นั ประหยัด หรื ออาจจะ
มีช้ นั ธุ รกิจเพิ่มมาด้วย ซึ่ งรวมไปถึง เครื่ องบินส่ วนตัว (Private Jet) เช่น บิซิเนสแอร์ เป็ นต้น

รู ปที่ 2.6 เครื่ องบินThai Lion Air
(ที่มา เว็บไซต์ Marketeeronline.com)
จากการศึกษาข้อมูลธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า ในปัจจุบนั ข้อมูลของสายการบินต้นทุนต่า
นั้นข้อมูลหรื อข้อเสนอในการให้บริ การแตกต่างกันออกไปมีขอ้ ระเบียบและกฏต่างๆที่ผทู้ ี่มาใช้
บริ การไม่เคยรู ้มาก่อน หรื อไม่มีสื่อให้ชมหรื ออ่าน ตามกฎระเบียบของสายการบินต้นทุนต่า
แตกต่างกันในเรื่ องความให้บริ การ การเช็คอินก่อนเค้าน์เตอร์ปิด หรื อการเข้า Gate ก่อนประตู
เครื่ องปิ ด การให้โหลดสัมภาระ เช่น บางสายการบินสามารถโหลดสัมภาระฟรี 10 กก. บางสายการ
บินไม่มีบริ การโหลดสัมภาระฟรี หรื อไม่มีบริ การอาหาร น้ า หรื อ และความบันเทิงระหว่างการบิน
บางสายการบินสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋ าเพิ่มและสามารถจองอาหารตามข้อเสนอแนะของสาย
การบิน ผูจ้ ดั ทาโครงการได้เห็นถึงปัญหาของผูโ้ ดยสารจึงได้คิดจัดทาโครงการ Thai lion Air
infographics ขึ้นมา เพื่อเป็ นนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการส่ งเสริ มให้กบั บริ ษทั Thai lion Air และ
อานวยความสะดวกให้แก่ผโู ้ ดยสารที่มาใช้มาบริ การด้วยการใช้สื่อ infographics ในการให้ขอ้ มูล
และตอบคาถามเบื้องต้นแก่ผโู ้ ดยสารและใช้นวัตกรรมใหม่ๆสาหรับผูโ้ ดยสารที่ใช้โทรศัพท์หรื อมี
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การสงสัยในจ้อมูลนั้นสามารถสแกน QR Code ที่จะใส่ อยูใ่ น infographics เพื่อรับข่าวสารและ
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
ผูจ้ ดั ทาโครงการจึงได้คิดข้อเสนอแนะที่จะมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการสื่ อสารใน
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ โดยเสนอการจัดทาโครงการ Thai Lion Air Infographics ขึ้นมาเพื่อเป็ น
สื่ อในการให้ขอ้ มูลแก่ผโู ้ ดยสาร infographics ที่จะจัดทาขึ้นมาจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้บริ การของ
สายการบินและข้อมูลรายละเอียดที่ผโู้ ดยสารสนใจและสามารถสื่ อสารได้ดว้ ยการมองเห็นทันที
เป็ นการแสดงผลของข้อมูลหรื อความรู้โดยภาพและแทรกความรู้รวมไปใน QR Code ไว้อีกด้วย
เพื่อเป็ นแนวทางเลือกและเป็ นประโยชน์แก่ตวั ผูโ้ ดยสารเองด้วยโดยจะทาเป็ นภาพที่อ่านและเข้าใจ
ง่ายและตอบคาถามพื้นฐานด้วยการใส่ ขอ้ มูลหรื อหรื อคาถามที่พบบ่อยของผูท้ ี่มาใช้บริ การสายการ
บินเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผโู ้ ดยสารรวมถึงสายการบินอีกด้วย

รู ปที่ 2.7 เรื่ อง รู้ไว้สักนิดก่อนเดินทาง
(ที่มา เว็บไซต์ HotelSThailand.com)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั ไทย ไลอ้อน แอร์
(ที่มา เว็บไซต์ https://www.google.com)
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : ไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai lion Air)
สถานทีต่ ้งั : 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-529-9999
วันเวลาทีเ่ ปิ ดทาการ : จันทร์ – อาทิตย์ 24ชม.
อีเมล์ : johnny@lionairchina.com
Facebook: https://www.facebook.com/Thailionair
Website: https://www.lionairthai.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่การเดินทางสถานประกอบการบริ ษทั ไทย ไลอ้อน แอร์
(ที่มา เว็บไซต์ https://www.google.com)
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3.2 ลักษณะของสถานประกอบการ
ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินในประเทศไทยเกิดจากการร่ วมทุนระหว่างสายการบินไลอ้อน
แอร์ ประเทศอินโดนี เซี ย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย โดยจะเริ่ มต้นเปิ ดให้บริ การจาก กรุ งเทพ ดอนเมือง ไปยังเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ โดยเริ่ มให้บริ การในวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
3.2.1 จุดหมายปลายทางเส้ นทางบินภายในประเทศ
กรุ งเทพมหานครฯ
เชียงใหม่
ภูเก็ต
กระบี่
อุบลราชธานี
ตรัง
พิษณุโลก
หาดใหญ่
สุ ราษฎ์ธานี
อุดรธานี
เชียงราย
นครศรี ธรรมราช
ขอนแก่น

-

ท่าอากาศยานดอนเมือง ฐานการบินหลัก
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฐานการบินรอง
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎ์ธานี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช
ท่าอากาศยานขอนแก่น
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3.2.2 จุดหมายปลายทางเส้ นทางบินระหว่างประเทศ
จาการ์ตา
บาหลี
ไทเป-ไต้หวัน
กวางโจว
หนานจิง
ฉงชิ่ง
เซี่ยงไฮ้
เฉิงตู
เจิ้งโจว
หนานชาง
จี่หนาน
ย่างกุง้
โฮจิมินห์
ฮานอย
สิ งคโปร์

-

ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน
ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋ หยุน
ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่ว
ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ ย์
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผตู่ ง
ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง
ท่าอากาศยานนานาชาติหนานชางฉางเป่ ย
ท่าอากาศยานนานาชาติจี่หนานชางฉางเป่ ย
ท่าอากาศยานนานาชาติยา่ งกุง้
ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
ท่าอากาศยานสิ งคโปร์

รู ปที่ 3.3 เส้นทางบินระหว่างประเทศ
(ที่มา เว็บไซต์ https://www.mu-ku-ra.com)
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3.3 รู ปแบบตาแหน่ งการบริ หารและจัดการขององค์ กร
- GM (General Manager) มีหน้าที่ควบคุม ดูแล แผนก Ground Service ภายในบริ ษทั มี
หน้าที่บริ หาร วางแผน จัดการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
- Supervisor มีหน้าที่ควบคุมพนักงานในแผนกให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยมีการจัดตารางการทางานและจานวนพนักงานที่ทางานกันในแต่ละวัน ตลอดจนตารางเวลางาน
ประจาเดือน ดูแลถึงเรื่ องระเบียบวินยั การทางาน คอยชี้แจงและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทางานทุกอย่าง
ของพนักงาน คอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- Leader มีหน้าที่ควบคุมพนักงานในแต่ละทีมหรื อแต่ละชิฟของการทางานในแต่ละวัน
มีหน้าที่จดั การทางานของพนักงานแต่ละคนว่าจะแบ่งทาในส่ วนใดบ้าง อาทิเช่น จัดทีมบอร์ ทที่เกท
ในแต่ ล ะวัน จัด พนัก งานให้ เพี ย งต่ อ การเปิ ดเค้า เตอร์ เช็ ค อิ นในแต่ ล ะไฟท์ ตารางเวลาพัก ของ
พนักงาน เป็ นต้น ตลอดจนคอยควบคุมดูแลและช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน
จริ ง
- Senior สาหรั บเค้า เตอร์ เช็ คอิ นมี หน้าที่ คอนโทรลไฟท์ในแต่ ละวัน อาทิ เช่ น การ
คอนโทรลซี ทโซนของเครื่ องบิน การปิ ดเค้าเตอร์ เพื่อแจ้งยอดผูโ้ ดยสาร ยอดกระเป๋ า หรื อ Special
Case ต่าง ๆให้แผนก Sorting, Load Control และ Boarding gate ทราบเมื่อถึงเวลาที่สมควรปิ ดเค้า
เตอร์ เป็ นต้น คอยช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่พนักงานในทีม
- Officer มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้ดีที่สุด และทางานร่ วมกัน
เป็ นทีม
3.4 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงาน
Counter Check-in
1. ตรวจเช็คความถูกต้องของผูโ้ ดยสารจากบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง
2. ตรวจเช็คสัมภาระผูโ้ ดยสาร สาหรับผูโ้ ดยสารที่มีสัมภาระโหลด ว่าในสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสารนั้นไม่มี Battery Power Bank หรื อสิ่ งของต้องห้ามในการโหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่ อง
3. ทาการเช็คอินให้ผโู้ ดยสาร ออกบัตรผ่านขึ้นเครื่ องให้แก่ผโู้ ดยสาร
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่มีสัมภาระโหลด ติด Tag Number กระเป๋ าให้ผโู้ ดยสาร และทาการ
โหลดกระเป๋ าให้ผโู้ ดยสาร
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Gate
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนการขึ้นเครื่ อง คือการจัดเตรี ยม Gate ให้เรี ยบร้อย โดยการเตรี ยมป้ ายของ
สายการบินมาตั้งโชว์ เพื่อให้ผโู ้ ดยสารสังเกตเห็นได้ชดั และไม่ไปรอผิด Gate
2. ประกาศเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง โดยจะประกาศ Pre Board ก่อนขึ้นเครื่ องประมาณ 5 นาที
เพื่อให้ผโู้ ดยสารได้เตรี ยมความพร้อมในการเตรี ยม Boarding pass และบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อพาสปอร์ ตให้แกพนักงานภาคพื้น
3. ตรวจเช็ค Boarding pass และบัตรประจาตัวประชาชนหรื อพาสปอร์ ตของผูโ้ ดยสาร โดยชื่อ
ของผูโ้ ดยสารบน Boarding pass และข้อมูลส่ วนตัวจะตรงต้องกัน และเช็คไฟล์ทว่าถูกต้องหรื อ
เปล่า เมื่อเช็คว่าถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถปล่อยผูโ้ ดยสารผ่านไปขึ้นเครื่ องได้
4. ตามหาผูโ้ ดยสารที่ตกค้างมาขึ้นเครื่ อง โดยจะประกาศชื่อผูโ้ ดยสารที่ตกค้าง
5. ทาการแจ้งปิ ดยอดผูโ้ ดยสารขาออก

รู ปที่ 3.4 การปฏิบตั ิงานของนักศึกษาฝึ กงาน
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ขั้นตอน/ระยะเวลา/และวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

วันที่ 17 พฤษภาคม – วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
พ.ค.61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61

นิยามปั ญหาของโครงงาน
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ตรวจสอบข้อมูลและการนาเสนอ

ตารางที่3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
กาหนดหัวข้ อและรายละเอียดของโครงงานอุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงาน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาเนื้อหาของโครงงาน
2. โทรศัพท์ถือแบบสมาร์ทโฟน
3. สมุดจดบันทึกรายละเอียดจากการทางาน

บทที4่
ผลการดาเนินงาน
โครงงานเรื่ อง Thai Lion Air Infographics มีการดาเนินงานตามขั้นตอนตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเบื้องต้นแก่ผโู้ ดยสารสายการบิน Thai Lion Air ด้วยการใช้สื่อ
Inforgraphics และQr Code ในการอานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารและเป็ นประโยชน์ต่อสาย
การบินผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 รายละเอียดการทาโครงงาน
ขั้นตอนการทา Qr Code ในการตอบคาถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นแก่ผโู้ ดยสาร

รู ปที่ 4.1 รู ปหน้าเว็บไซต์สาหรับการทา QR Code
(ที่มาเว็บไซต์ https://www.qrcode-monkey.com/)
ดังในรู ปจะแสดงถึงหน้าเว็บไซต์ที่ทาQr Code ซึ่ งรายละเอียดขั้นตอนในการสร้าง
Qr Code อยูใ่ นส่ วนของบทที่ 2 เบื้องต้นผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ลิ้งค์ขอ้ มูลที่ใส่ ลงไปดังใน
รู ปภาพเพื่อไปแสดงผลอีกหน้าเว็บไซต์ถึงสาหรับการตอบคาถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้น
โดยที่จะใช้เทคโนโลยีผา่ นระบบ Line ในการแสกนบาร์ โค้ด

26

รู ปที่ 4.2 รู ปหน้าเว็บไซต์ สาหรับการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น
(ที่มาเว็บไซต์ https://thaitofly.blogspot.com/)
เมื่อแสกน Qr Code ผ่านแอพพลิเคชัน่ Line จะเข้าสู่ ถึงหน้าเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลเบื้องต้นของ
สายการบิน Thai Lion Air ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์หลักสาหรับการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมมีให้เลือกหลากหลาย
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ซึ่ งจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึง
เป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นสมัยใหม่สาหรับในปัจจุบนั เป็ นแนวทางหลากหลาย
สาหรับการให้ขอ้ มูล
เบื้องต้นของสายการบินเพื่อให้ผโู ้ ดยสารสามารถอ่านข้อปฏิบตั ิและรู้กฏต่าง ๆ ก่อนใช้บริ การ
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รู ปที่ 4.3 โปรแกรม Adobe Illustrator CS สาหรับการออกแบบ Infographics
(ที่มาเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/itzmayberyt/home/4)
Illustrator เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพโดยที่จะสร้างภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้น
หรื อที่เรี ยกว่า Vector Graphic คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น สร้างขึ้นมาจากรู ปทรงที่ถูก
กาหนดโดยสมการคณิ ตศาสตร์
ข้อดีของไฟล์น้ ีคือใช้ขยายภาพเท่าไหร่ ก็ไม่แตกไฟล์ของภาพมี
ความละเอียดรวมไปถึงมีความคมชัดเหมือนตอนที่ยงั ไม่ขยาย 100% ซึ่ งเหมาะกับงานประเภทที่
เป็ นป้ ายโฆษณาหรื อโปสเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ Illustrator นั้นจัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้
ในการออกแบบรู ปลักษณะของงานต่างๆและเป็ นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล โปรแกรม
Illustrator สามารถทางานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งพิมพ์ บรรจุภณั ฑ์ และ
ภาพเคลื่อนไหวและรวมไปถึงการสร้างภาพเพื่อใช้เป็ นภาพประกอบในการทางานอื่นๆ เช่น การ์ ตูน
หรื อภาพ Infographics
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4.2 สรุ ป Thai Lion Air Infographics
การออกแบบ Infographics และการสร้าง QR Code จากที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้ออกแบบมา
นั้นมีประสิ ทธิ ภาพและใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่ งให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนเข้าใจง่ายและไม่ยุง่ ยากต่อ
การอ่านและในส่ วนขั้นตอนการออกแบบผูจ้ ดั ทาโครงการได้ทาการสร้างและออกแบบ Icon จาก
Vector Graphic ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็ นภาพ Infographics ที่สื่อความหมายออกมาตามที่ผอู้ อกแบบ
ต้องการจะสื่ อและเป็ นสื่ อที่ตอ้ งการให้ผทู้ ี่อ่านหรื อรับชมเข้าใจได้ง่าย โดยจะมีรูปแบบที่เห็นและใช้
งานได้ง่ ายไม่ยุ่ง ยากต่ อเทคโนโลยีในปั จจุ บ นั และมีตวั เลื อกที่ หลากหลายที่เป็ นประโยชน์และ
อานวยความสะดวกต่อผูท้ ี่ใช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air การสร้าง Infographics และมี
QR Code ไปด้วยเป็ นการใช้สื่ออย่างมีประโยชน์ในการใช้สื่ออย่างสร้ างสรรค์ให้เห็ นถึ งความ
ถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดของกฏและข้อแนะนาต่าง ๆ ของสายการบิน Infographics จึงเป็ น
การออกแบบที่เน้นความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้อง

รู ปที่ 4.4 รู ปการใช้ Adobe Illustrator ในการออกแบบ
(ที่มา จากการออกแบบโปรแกรม Illustrator)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาโครงการ Thai Lion Air Infographics ได้ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศสนามบิน
ดอนเมือง ในส่ วนงาน Passenger Service ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2561
ทาให้ทราบถึงการปฏิบตั ิหน้าที่และการทางานเป็ นสัดส่ วนของสายการบิน เรี ยนรู้การให้บริ การ
ผูโ้ ดยสาร การใช้ภาษา การตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่และการอานวยความสะดวกให้กบั
ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง สถานที่ประกอบการให้ความสาคัญกับ
เรื่ องการอานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสารสายการบิน Thai Lion Air และการตรงต่อเวลามีระเบียบ
วินยั ต่อหน้าที่ของตัวเอง ให้รู้จกั การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การรู้จกั ใช้ภาษาในการสื่ อสารเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการปฏิบตั ิงานและการมีน้ าใจต่อพนักงานและนักศึกษาฝึ กงาน ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เห็นถึง
ปั ญหาต่าง ๆ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จริ งจึงได้จดั ทาโครงการ Thai Lion Air Infographics ที่สามารถ
ใช้เป็ นประโยชน์แก่ผโู ้ ดยสารที่มาใช้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารก่อนมาใช้บริ การ
สายการบินได้รับรู้ถึงข้อเสนอแนะและกฏต่าง ๆ และเป็ นการรักษาความปลอดภัยก่อนผูโ้ ดยสาร
เดินทางจริ ง ในการจัดทาโครงงานนี้ ผูจ้ ดั ทาได้มีการปรึ กษาพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง และศึกษา
ปัญหาของผูโ้ ดยสาร จึงได้จดั ทาโครงงาน Thai Lion Air Infographics
5.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. เนื่ อ งจากผู ้จ ัด ท าโครงงานไม่ เ คยเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกับ งานในสนามบิ น รวมไปถึ ง การ
ออกแบบ Infographics จึงมีการออกแบบที่ใช้ระยะเวลาในการทา
2. เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาโครงงานไม่มีความรู้ในเรื่ องการออกแบบหรื อการทา QR Code จึง
ออกแบบงานที่ตรงกับฐานข้อมูลที่ได้รับและออกแบบอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลที่
ทันสมัยและถูกต้อง
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5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ปฏิ บตั ิงานจริ งและการรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ฝึกให้รู้จกั
ความรั บ ผิด ชอบสู ง และการรั ก การบริ ก าร ท าให้เข้า ใจความรั บ ผิด ชอบต่ องานเพราะการที่ ไ ด้
ปฏิ บตั ิงานจริ งทาให้เห็ นถึ งปั ญหาของงานและผูท้ ี่มาใช้บริ การสายการบินและสาหรับกฏต่าง ๆที่
ผูโ้ ดยสารต้องรับรู ้ก่อนเดินทางนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเพื่อให้มีเสี ยเวลาในการเดินทางรวมไปถึงการ
เกิ ดปั ญหาระหว่างใช้บริ การสายการบิน ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานรู้ขอ้ มูลและกฎต่างๆ เป็ นอย่างดี และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ ต ัว เองและงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ดี ที่ สุ ด เพราะการผิด พลาดเพี ย งแค่
เล็กๆน้อยๆ ก่อให้เกิดปั ญหาที่รบกวนไปต่อทุกแผนกดังนั้นจึงต้องมีสติในการปฏิบตั ิงานและมีไหว
พริ บในการรู ้จกั แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
5.3.2 ปั ญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ไม่ชานาญด้านภาษาจีนจึงทาให้มีปัญหาระหว่างในการสื่ อสารกับผูโ้ ดยสาร
- สถานที่ฝึกงานเข้มงวดจะต้องมีพี่พนักงานคอยให้เซ็นต์ให้เข้าสถานที่สม่าเสมอ
จึงทาให้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่ใช้ระยะเวลานาน
- งานที่ได้รับมอบหมายแข่งกับเวลา จึงทาให้งานที่ได้รับอาจล่าช้า
5.3.3 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
- เวลาทาค่อนข้างน้อยเนื่องจากงานในสนามบินต้องทากับเวลาจึงไม่มีเวลาใน
การทา
- การออกแบบค่อนยากเนื่องจากไม่ได้มีความรู้ในการออกแบบงาน
- นักศึกษามีเวลาการทาโครงงานที่ไม่ตรงกับจึงทาให้โครงงานมีความล่าช้า
5.3.4 ข้อเสนอแนะ
- สอบถามข้อมูลจากพนักงานและที่ปรึ กษาในการทางานจริ งรวมไปถึงข้อมูล
ของสายการบินและบริ ษทั กฏต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้ที่รับมอบหมาย
- ปรึ กษาและสอบถามอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงานสหกิจศึกษา
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ภาพการปฏิบัตงิ าน

34
เรียนรู้ข้ ันตอนและการปฏิบัติงาน
เมื่อนักศึกษาฝึ กงานมาถึง ณ ท่าอากาศยาน สนามบิน ดอนเมือง ในส่ วนของสายการบิน
Thai Lion Air สิ่ งแรกที่ ควรปฏิ บ ตั ิคือการเตรี ย มความพร้ อม บุค ลิ คภาพ ข้อมูล และการมี
Service Mind รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อรายงานตัวต่อพนักงานพี่เลี้ยงที่ดูแลรับผิดชอบ
จะได้ตารางการปฏิ บตั ิงานในส่ วนแต่ละวันที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิในส่ วนของตาราง
งานนั้นจะมีการรวมมหาลัยอื่น ๆ อีกด้วย โดยแบ่งในแต่ละวันดังนี้

รู ปที่ 5 ตารางการปฏิบตั ิงาน
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การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ าง ๆ
ช่วยพี่พนักงานในการติดแท็กกระเป๋ าโดยการติดแท็กกระเป่ านั้นมีความสาคัญอย่างมาก
ถ้าติ ดแท็กผิดหรื อว่า ลื มการติ ดแท็กจะทาให้เกิ ดปั ญหาต่อระบบงานในส่ วนด้า นล่ างที่ คอยแยก
กระเป๋ าคอยผูโ้ ดยสารในแต่ละไฟลท์บินรวมถึงจะทาให้หากระเป๋ าของผูโ้ ดยในแต่ละคนยากยิ่งขึ้น
อีกด้วย

รู ปที่ 6 ติดแท็กกระเป๋ า
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ให้ คาแนะนาแก่ ผ้ โู ดยสาร
นักศึกษาฝึ กงานจะยืนอยูท่ างเข้าเช็คอินของสายการบินในการให้คาแนะนารวมไปถึงการ
เรี ยกผูโ้ ดยสารไฟล์ทด่วนก่อนหรื อที่เรี ยกว่า Final call ที่เค้าน์เตอร์ จะทาการปิ ดอีกทั้งยังเช็คไฟล์ท
บินให้กบั ผูโ้ ดยสารว่าสามารถทาการเช็คอินได้หรื อไม่หรื อมีเที่ยวบินระหว่างวันหรื อไม่

รู ปที่ 7 ยืนปฏิบตั ิหน้าที่ให้คาแนะนา
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แผนกติดตามสั มภาระ (Lost&Found)
ในส่ วนแผนก Lost&Found จะเป็ นแผนกหน่วยติดตามสัมภาระของผูโ้ ดยสาร นักศึกษา
ฝึ กงานมีหน้าที่คอยช่วยหากระเป๋ าให้กบั ผูโ้ ดยสารในกรณี หากระเป๋ าไม่เจอในบริ เวณสายพาน ถ้า
ผูโ้ ดยสารหากระเป๋ าไม่เจอจริ ง ๆ หรื อมีการหยิบกระเป๋ าสลับกันนักศึกษาฝึ กงานจะพาผูโ้ ดยสาร
ติ ดต่อเจ้า หน้าที่ เพื่ อทาการติ ดตามหากระเป๋ าต่ อไป หน้าที่นักศึกษาฝึ กงานจะมีการดู แลในส่ วน
สายพานสาหรับการโหลดกระเป๋ า และคอยเรี ยงกระเป๋ าให้เรี ยบร้อยให้ผโู้ ดยสารสามารถเห็นอย่าง
ได้ชดั

รู ปที่ 8 การปฏิบตั ิงานในส่ วน Lost&Found

38
การปฏิบัติหน้ าทีใ่ นส่ วน Boarding Gate
ในส่ วนงานเกท จะติดตามพนักงานที่คอยประจาจุดเกทที่จะบอร์ ดเรี ยกผูโ้ ดยสาร โดย
นักศึกษาฝึ กงานมีหน้าที่คอยช่วยพี่พนักงานบอร์ดเรี ยกผูโ้ ดยสารมาขึ้นเครื่ องโดยหน้าที่จะมีการนับ
Boarding Pass ของผูโ้ ดยสารให้ครบตามจานวนในระบบของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยลูกเรื อในการนับ
จานวนผูโ้ ดยสายบนเครื่ อง รวมไปถึงการรักษาเวลาเพื่อไม่ให้ไฟล์ทบินดีเลย์อีกด้วย

รู ปที่ 9 การนับ Boarding Pass
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Thai Lion Air Infographics
ภิมพกานต์ ตั้งวัฒนศิริกลุ ¹,ธนกฤต เจริ ญสุขเกษม²
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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บริ ษทั ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด เป็ น
บริ ษทั สายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยเป็ นสาย
การบิ น ที่ เกิ ดจากการร่ ว มทุ นระหว่างสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ในประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนัก
ธุ รกิ จไทย ในปั จจุบนั สายการบิ นไทยไลอ้อนแอร์
เป็ นที่ นิ ย มและมี ผูใ้ ช้บ ริ การหลากหลายสั ญ ชาติ
คณะผูจ้ ดั ทาโครงการได้มี การปฏิบตั ิหน้าที่ ในการ
ให้บริ การภาคพื้นดินจึงสามารถรวบรวมข้อ มูลและ
นามาสรุ ปผลของปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อพบในปั จจุบนั
ผลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ได้เห็นถึงปั ญหาของการไม่
ทราบถึ งกฎเกณฑ์ ข้อมูลของสายการบิ นและการ
พลาดเที่ยวบินของผูโ้ ดยสาร
จึงได้ดาเนิ นการ
แก้ปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ ในการพัฒนาสื่ ออย่าง
สร้ างสรรค์ด้วยการใช้สื่ อ Infographics และ QR
Code โดยรวบรวมปั ญหาจากผูท้ ี่ใช้บริ การนามาใส่
เป็ นสื่ อเพื่ออานวยความสะดวกและเป็ นประโยชน์
ให้แก่ ผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การและสามารถพัฒนา
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้ขอ้ มูลในภาย
ภาคหน้าได้เป็ นอย่างดี
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.
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษารู ปแบบการท าและการจั ด ท า
Infographics สาหรับสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.เพื่อให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ผโู ้ ดยสาร
ที่ มีเชื้ อชาติแตกต่างกันได้เข้าใจมูลได้โดยง่ายด้วย
การมองเห็นจากสื่ อ Infographics
2.เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ โ ด ยสาร ได้ รั บ รู ้ ข้ อ มู ล แ ละ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผโู ้ ดยสาร
3.เพื่อให้ผโู ้ ดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ ว
ในการใช้บริ การมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1.ตั้งหัวข้อโครงงาน
2.เก็บข้อมูลของผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การสาย
การบิ น Thai Lion Air ในการปฏิ บตั ิงานจริ งของ
สายการบิน Thai Lion Air
3.เ ริ่ ม เ ขี ย น โ ค ร ง ง า น แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
Infographic และทา QR Code

4.เมื่ อออกแบบเสร็ จเรี ยบร้ อ ยให้พนักงานที่
ปรึ ก ษาและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษารั บ ทราบและตรวจ
Infographic
5.เมื่อมีการตรวจเรี ยบร้อยแล้วขออนุ ญาตใน
การนา Infographic ไปวางไว้ในที่ จุดสาคัญต่างๆ
ของสายการบิน Thai Lion Air
6.ตรวจสอบโครงงาน
เมื่ อ จัด ทาโครงงานเสร็ จสิ้ นเรี ย บร้ อยดี แล้วจึ งให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเรี ยบร้อยและความ
ถูกต้องและให้คาแนะนารวมถึงคาปรึ กษาในการทา
โครงงาน
7.โครงงานเสร็ จเรี ยบร้อย
หลังจากตรวจความถูกต้องของโครงงานเรี ยบร้อย
แล้วจึงนาโครงงานมาปริ้ นท์และพรี เซ็น
ตัวอย่ างหน้ าจอของโปรแกรม Illustrator ในการ
ออกแบบ Infographics

รู ปที่ 1 แสดงหน้าโปรแกรม Illustrator
ท าการเปิ ดโปรแกรมและกสร้ า งงานใน
หน้ากระดาษเปล่า จัดแต่ง Vector Graphic ต่าง ๆ
ให้เป็ นรู ป Infographics ขึ้นมา

รู ปที่ 2 แสดงแบบภาพ หลังจากจัดแต่ง Vector
จัด แต่ ง Infographics ให้ ส วยงามและสื่ อ
ความหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน

รู ปที่ 3 แสดงภาพ Infographics
รู ปการใช้ Adobe Illustrator ในการออกแบบ
ที่มาจากการออกแบบ infographics
สรุปผลโครงงาน
การออกแบบ Infographics และการสร้ า ง
QR Code จากที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ออกแบบมานั้น
มีประสิ ทธิภาพและใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่งให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนเข้าใจง่ายและไม่ยงุ่ ยากต่อการอ่าน
และในส่ วนขั้นตอนการออกแบบผูจ้ ดั ทาโครงการ
ได้ทาการสร้ างและออกแบบ Icon จาก Vector
Graphic ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็ นภาพ Infographics ที่
สื่ อความหมายออกมาตามที่ ผูอ้ อกแบบต้องการจะ
สื่ อและเป็ นสื่ อที่ตอ้ งการให้ผทู ้ ี่อ่านหรื อรับชมเข้าใจ
ได้ง่าย โดยจะมีรูปแบบที่เห็นและใช้งานได้ง่ายไม่
ยุ่ง ยากต่ อ เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บัน และมี ต ัว เลื อ กที่
หลากหลายที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละอ านวยความ
สะดวกต่อผูท้ ี่ใช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
การสร้าง Infographics และมี QR Code ไปด้วยเป็ น
การใช้ สื่ อ อย่ า งมี ป ระโยชน์ ใ นการใช้ สื่ อ อย่ า ง
สร้ างสรรค์ให้เห็ นถึ งความถูกต้องของข้อมูลและ
รายละเอียดของกฏและข้อแนะนาต่าง ๆ ของสาย
การบิ น Infographics จึ งเป็ นการออกแบบที่ เน้น
ความสวยงามและข้อมูลที่ถูกต้อง
ส่ ว นที่ 2 ข้อ จ ากัด หรื อ ปั ญ หาของ
โครงงาน เนื่ องจากผูจ้ ัดทาโครงงานไม่เคยเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับ งานในสนามบิ น รวมไปถึ งการออกแบบ
Infographics จึ ง มี การออกแบบที่ ใ ช้ร ะยะเวลาใน
การทา เนื่ อ งจากผูจ้ ัดทาโครงงานไม่มีค วามรู ้ ใ น
เรื่ อ งการออกแบบหรื อ การท า QR Code จึ ง

ออกแบบงานที่ ต รงกั บ ฐานข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ และ
ออกแบบอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล
ที่ทนั สมัยและถูกต้อง
ส่ วนที่ 3 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการที่ ได้ปฏิ บตั ิงานจริ งและการรับผิดชอบต่อ
หน้ า ที่ เป็ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ฝึ กให้ รู้ จั ก ความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง และการรั ก การบริ การ ท าให้ เ ข้า
ใจความรับผิดชอบต่องานเพราะการที่ได้ปฏิบตั ิงาน
จริ งทาให้เห็นถึงปั ญหาของงานและผูท้ ี่มาใช้บริ การ
สายการบิ นและสาหรับกฏต่าง ๆ ที่ ผูโ้ ดยสารต้อง
รั บรู ้ ก่อนเดิ นทางนั้นเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมากเพื่อให้มี
เสี ย เวลาในการเดิ น ทางรวมไปถึ ง การเกิ ด ปั ญ หา
ระหว่างใช้บริ การสายการบิ น ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานรู ้
ข้อมูลและกฎต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตวั เองและงานที่ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
เพราะการผิดพลาดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ก่ อให้เกิ ด
ปั ญหาที่ รบกวนไปต่อทุกแผนกดังนั้นจึ งต้องมีสติ
ในการปฏิ บตั ิงานและมีไหวพริ บในการรู ้จกั แก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้จัด ท าได้ม าปฏิ บัติ ง านในโครงงานสหกิ จ
ศึกษา ณ บริ ษทั ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด ตั้งแต่
วันที่ 17 สิ งหาคม ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 ส่ งผล
ให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ
ที่ มีค่ามากมายสาหรั บรายงานสหกิ จศึ กษาฉบับ นี้
สาเร็ จลงได้ด้วยดี จากความร่ วมมื อและสนับสนุ น
จากหลายฝ่ ายดังนี้
1. อาจารย์ ภัทรภร จิรมหาโภคา อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณ ภานุ มาศ ทองอยู่ พนักงานที่ ปรึ กษา Lead
Passenger Service
3. คุ ณ พุทธธิ ด า แก้ววิจิต ร์ พนักงาน Passenger
Service
และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน

คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนร่ วมเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น
ที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
ก า ร ท า ง า น จ ริ ง ซึ่ ง ผู ้ จั ด ท า / ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
บรรณานุกรม
1.กนกอร ทิสมบูรณ์.(2559). ความรู ้ทว่ั ไปของธุรกิจ
สายการบิน.ฉะเชิงเทรา:โรงเรี ยนพนมสารคาม
2.โครงงานเทคโนโลยีการศึกษาการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย.(2557).หลักการออกแบบ
Infographics, 1 มิถุนายน
2561.https://sites.google.com/site/infographicsdesi
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ภาคผนวก ง
บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา
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บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา
คณะกลุ่ม : ประโยชน์ของโครงงาน Thai Lion Air Infographics ที่มีต่อสถานที่ประกอบการ
พนัก งานที่ ป รึ ก ษา : โครงงานของนัก ศึ ก ษาที่ ท านั้น มี แ นวความคิ ด ที่ ดี มี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ อีกทั้งโครงงานที่ผวู้ ิจยั ได้จดั ทายังมีประโยชน์ต่อสถานที่ประกอบการรวมไปถึ ง
เป็ นประโยชน์แก่ผโู ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การอีกด้วย โดยเป็ นสื่ อที่สวยงามและประกอบไปด้วย
ความรู ้และสามารถนาไปใช้ได้อีกต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างดี

......................................พนักงานที่ปรึ กษา
(นางสาว พุทธธิดา แก้ววิจิตร์ )

47

ภาคผนวก จ
ประวัตผิ ู้จดั ทา

48

รหัสประจาตัวนักศึกษา : 5704400294
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาว ภิมพกานต์ ตั้งวัฒนศิริกุล

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 95/4 หมู่ 6 หมู่บา้ นจตุพิธพร พุทธมณฑลสาย 4 ต.
กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทรศัพท์ 086-884-6162
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รหัสประจาตัวนักศึกษา : 5704400299
ชื่อ-นามสกุล

: นาย ธนกฤต เจริ ญสุ ขเกษม

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 39/1140 ท่าข้าม บางขุนเทียน ถนน พระราม2
กรุ งเทพ 10150
เบอร์โทรศัพท์ 089-924-5266

รหัสประจำตัวนักศึกษำ : 5704400294
ชื่อ-นำมสกุล

: นำงสำว ภิมพกำนต์ ตั้งวัฒนศิริกุล

คณะ

: ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

: กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 95/4 หมู่ 6 หมู่บำ้ นจตุพิธพร พุทธมณฑลสำย 4 ต.
กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทรศัพท์ 086-884-6162

รหัสประจำตัวนักศึกษำ : 5704400299
ชื่อ-นำมสกุล

: นำย ธนกฤต เจริ ญสุ ขเกษม

คณะ

: ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

: กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 39/1140 ท่ำข้ำม บำงขุนเทียน ถนน พระรำม2
กรุ งเทพ 10150
เบอร์โทรศัพท์ 089-924-5266

