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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัคิวำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นและน่าเช่ือถือ

ในเร่ืองของการใหบ้ริการจดัโปรแกรมน าเท่ียวทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยโุรป และยงัใหบ้ริการใน
การยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศ มีลูกคา้จ  านวนมากไวว้างใจใชบ้ริการ ปัจจุบนัการเดินทางไปต่างประเทศ
ถือว่าเป็นเร่ืองปกติของกลุ่มนักเดินทาง กลุ่มผูท่ี้ชอบเดินทางไปท่องเท่ียว บางคนก็ไปเยี่ยมญาติ 
หรือแมก้ระทัง่กลุ่มท่ีเดินทางไปท างานติดต่อธุรกิจท่ีต่างประเทศหรือไปเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ 
โดยในการเขียนวีซ่าขอเขา้ประเทศนั้น ๆ  จ  าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นเอกสาร ทางบริษทัน า
เท่ียวจึงเล็งเห็นความส าคญัอยา่งมากในการยื่นวีซ่า โดยปกติหลงัจากเป็นตวัแทนในการจดัเตรียม
เอกสารและยืน่เอกสาร พร้อมทั้งก  าหนดวนันดัหมายใหก้บัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ ลูกคา้จะมีการติดต่อ
เขา้มาสอบถามเร่ืองเส้นทางในการเดินทางไปยงัศูนยว์ีซ่า กบับริษทัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงลูกคา้บาง
ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศ ดงันั้นทางบริษทัจะตอ้งท า
การตอบรับค าถามลูกคา้ในเร่ืองการอธิบายรายละเอียดในการเดินทางไปยงัศูนยว์ีซ่า เป็นจ านวน
มากในแต่ละวนั 

จากดังท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผูจ้ ัดท าเล็งเห็นว่าการจดัท าขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์
เส้นทางการเดินทางไปยงัศูนยว์ีซ่าให้กบัลูกคา้ ในรูปแบบของส่ือข้อมูลรูปภาพ หรือท่ีเรียกว่า 
อินโฟกราฟิก โดยส่งผ่านการติดต่อลูกคา้ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ของทางบริษทั เช่น ไลน์
แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของบริษทั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยลดขั้นตอนในการใหบ้ริการตอบค าถามหรือขอ้สงสยัของลูกคา้ ได้
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการเลือกเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพราะกระแส
นิยมในโลกออนไลน์ตอนน้ี การรับขอ้มูลของผูค้นในยคุปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยในขณะน้ีมี
ช่องทางหรือแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย มากมาย ซบัซอ้น อยูเ่กล่ือนกลาดบนโลกโซเชียลออนไลน์ 
ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าสนใจท่ีจะจดัท าอินโฟกราฟิกขอ้มูลท่ีใชใ้นรูปแบบของรูปภาพ ท่ีน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดแก่ผูท่ี้รับข่าวสารไดง่้ายกว่า รูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งการสร้างอินโฟกราฟิก เป็นการน า
ข้อมูลท่ีเข้าใจยากหรือข้อมูลท่ีเป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ยตนเองและเขา้ใจง่าย โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือภาพท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  แลว้น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง โดยสามารถเขา้ใจและจดจ า
ไดใ้นเวลาท่ีจ  ากดั ซ่ึงการใชรู้ปแบบการน าเสนอขอ้มูลท่ีเขา้ใจยาก ซบัซอ้น ผา่นการน าเสนอขอ้มูล
ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ในรูปแบบอินโฟกรา ฟิก ท่ีมาจากรากศัพท์  2 ค  าคืออินฟอร์เมชั่น 
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(Information)  และ กราฟิก (Graphic) ซ่ึงมีหลายงานวิจยั ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ขอ้มูลของมนุษย ์ว่า 
มนุษยช์อบและจดจ าภาพสวยๆ ไดม้ากกว่าการอ่านตวัอกัษร 

 
 

 
 

ภำพที่ 1.1 ตวัอย่ำงกำรท ำภำพอนิโฟกรำฟิก 
ที่มำ : Info https://infographic.kapook.com 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

- เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ขอ้มูลหรือวิธีการเดินทางไปยงัศูนยย์ืน่วีซ่าทั้ง 4 แห่ง และเขา้ใจไดง่้าย
มากยิง่ข้ึน 

- เพ่ือให้พนักงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าอินโฟกราฟิกน้ีไปใชใ้นการบริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 

- เพื่อใชอิ้นโฟกราฟิกน้ีเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ให้กบัทางบริษัทผ่านทางส่ือ
ออนไลน์ท่ีหลากหลายช่องทางอีกดว้ย  

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

- ประชากร  คือ พนกังานและลูกคา้บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
- กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานภายในบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั จ  านวน 20 คน 

และลูกคา้ของทางบริษทั จ  านวน 10 คน รวมทั้งหมด 30 คน 
- ขอบเขตของโครงงาน  การด าเนินการสร้างส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล

แก่ลูกคา้ของทาง บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั การเดินทางไปยงัศูนยย์ืน่วีซ่า
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ทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ โดยขอบเขตการศึกษา อยูร่ะหว่าง 16 มีนาคม  ถึง 13 เมษายน 2563 
โดยจะท าการเผยแพร่ส่ืออินโฟกราฟิกน้ีทั้งทางไลน์แอด เฟสบุ๊ค และช่องทางอ่ืนๆ ของ
ทางบริษทั และแผนกงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

- ลูกคา้ของทางบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั ไดรั้บขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ
อินโฟกราฟิกน้ี และสามารถเดินทางไปยงัศูนยย์ืน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

- พนักงานและแผนกท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินงาน และดูแลลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

- บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและมีการเผยแพร่มากยิง่ข้ึน จากการ
แบ่งปันและแชร์ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีมีประโยชน์น้ีกบักลุ่มลูกคา้อ่ืนๆในโลกออนไลน์ 

 
 



 

 

บทที่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเพื่อจัดท ารายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ส่ืออินโฟกราฟิก

ส าหรับการประชาสัมพนัธ์การยื่นวีซ่าท่องเท่ียว”  มุ่งศึกษากระบวนการออกแบบและผลิตส่ือเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลแก่ลูกคา้ในเร่ืองของการเดินทางไปยงัศูนยย์ื่นวีซ่าทั้ง 4 แห่ง    
คณะผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1. ทฤษฎีการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
- ส่ืออินโฟกราฟิก (Infographics) 
- การสร้างอินโฟกราฟิกใหดึ้งดูดความสนใจ 
- การสร้างอินโฟกราฟิกใหม้ีประสิทธิภาพ 

 
2.2. แนวคดิเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
- ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์
- ความส าคญัของการประชาสมัพนัธ์ 
- ลกัษณะของการประชาสมัพนัธ ์

 
2.3. งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัส่ืออนิโฟกราฟิก 
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2.1 ทฤษฎกีารใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
ส่ืออนิโฟกราฟิก (Infographics) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ

ในลกัษณะของกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็ว
และชดัเจน สามารถส่ือใหผู้ช้มเขา้ใจความหมายของขอ้มูลทั้งหมดไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้  าเสนอ
มาช่วยขยายความใหเ้ขา้ใจอีก การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics Design) เป็นการน าขอ้มูลท่ี
เขา้ใจยากหรือขอ้มูลท่ีเป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้
สามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ยตวัเององคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ หัวขอ้ท่ีน่าสนใจภาพและเสียง ซ่ึงจะตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้เพียงพอแลว้น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะ
ดึงดูดความสนใจไดดี้ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติมกราฟิกท่ีใชอ้าจเป็นภาพ ลายเสน้ สญัลกัษณ์
กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตารางแผนท่ี ฯลฯ จดัท าใหมี้ความสวยงาม น่าสนใจเขา้ใจง่าย สามารถ
จดจ าไดน้านท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ   ข้อมูลสารสนเทศสามารถน ามาจัดท าให้

สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการน าเสนอท่ีดีท่ีผ่านมาขอ้มูลสารสนเทศจ านวนมากถูกน ามาจดั
กลุ่มท าให้ไม่น่าสนใจ การจดัท าขอ้มูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั อินโฟกราฟิก
เป็นการออกแบบใหเ้ป็นภาพท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลท่ีซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจง่ายโดย Hyperakt’s Josh Smith 
ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ได้ค้นพบกระบวนการท่ีดีในการออกแบบ อินโฟกราฟิ ก 
(Infographics) ดงัน้ี 

- การรวบรวมขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัอยูใ่นสภาพเดิม มี
ความอิสระเป็นเอกเทศในตวัมนัเองยงัไม่ผา่นการกลัน่กรอง โดยอาจใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel เขียนแหล่งอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีเป็นตน้ฉบบับนัทึกภาพต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกบัขอ้มูล
ออกจากกนั 

- การอ่านขอ้มูลทั้งหมด การอ่านขอ้มูลเฉพาะจุดเนน้หรืออ่านอยา่งผวิเผนิใหผ้า่นไป
อย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะท าให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลต่างๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นส า คัญ ผู ้ออกแบบ             
อินโฟกราฟิกตอ้งมีทกัษะในการจดัการขอ้มูลและแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีส าคญัไม่ถูก
ละเลยท่ีจะมาสนบัสนุนเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอ 

- การคน้หาวิธีการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ือง การบรรยาย การน าเสนอขอ้มูลท่ีน่าเบ่ือจะ
ท าให้อินโฟกราฟิกน่าเบ่ือเวน้แต่ว่าจะคน้พบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดึงดูดความ
สนใจ อินโฟกราฟิกเร่ิมท่ีจุดมุ่งหมายเดียวคือการขยายความข้อมูลท่ีซับซ้อน 
อธิบายกระบวนการ เน้นท่ีแนวโน้มหรือสนับสนุนขอ้โต้แยง้ การหาวิธีการเล่า
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เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจจะยุ่งยากในระยะแรกถา้เราคุน้เคยกบัขอ้มูลท่ีมีอยุ่จะท าให้
สามารถเล่าเร่ืองราวได ้การใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีส าคญัจะช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มูลมี
คุณค่า 

- การระบุปัญหาและความตอ้งการ หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ ช้ีตวั และแสดงตวั เมื่อได้
ขอ้มูลมาแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งอาจมีข้อมูลท่ีไม่สนบัสนุนหัวขอ้หรือ
ประเด็นท่ีเราต้องการน าเสนอควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปท่ีแท้จริงเพื่อระบุ
ปัญหาและความตอ้งการผูช้มตอ้งการขอ้มูลท่ีมีการจดัการและมีการออกแบบท่ีดี
มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและไม่ผดิพลาด 

- การจดัล  าดบัโครงสร้างขอ้มูล การจดัล  าดบัชั้นของขอ้มูลเป็นท่ีนิยมในการสรุป
ขอ้มูล เป็นการน าผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบเป็นวิธีการจัดการกบั
ขอ้มูลในการสร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผูช้มตามโครงสร้างล  าดบัชั้นของขอ้มูล
การจดัรูปแบบขอ้มูลตามล าดบัจะส่งเสริมใหผู้ช้มเขา้ถึงขอ้มูลเป็นช่วงระยะขอการ
เล่าเร่ือง ซ่ึงกลายเป็นวิธีการท่ีแพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

- การออกแบบโครงสร้างขอ้มูล เมื่อพิจารณาตรวจสอบคดัเลือกขอ้มูลอยา่งละเอียด
แลว้จดัแบ่งขอ้มูลเป็นล าดบัชั้นและออกแบบโครงสร้างของขอ้มูลผูอ้อกแบบควร
ท าความเขา้ใจกบัภาพหรือกราฟิกท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลส าคญั ท่ีจดัไวเ้ป็นล าดบั
ชั้นน าไปใหผู้ช้มวิพากษว์ิจารณ์การออกแบบท่ีผ่านการโตเ้ถียงจากบุคคลในหลาย
มุมมองท่ีให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็นข้อสรุปของการจัดท า 
โครงสร้างอินโฟกราฟิก 

- การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก  เม่ือส้ินสุดการก าหนดภาพหรือกราฟิกท่ีเป็น
ตวัแทนของขอ้มูลแลว้ วิธีจดัขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดคือการน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนผงักราฟ
ต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรืออาจจะใชไ้ดอะแกรม หรือผงั
งานเพื่ออธิบายกระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมาประกอบในการเล่าเร่ือง หรือ
บางทีการใชต้วัเลขน าเสนอขอ้มูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

- การก าหนดภาพให้ตรงหวัขอ้ การเลือกใชภ้าพในการท าให้อินโฟกราฟิกใหดู้ดีมี
สองแนวคิด คือ ใชข้อ้มูลดิบมาจดัท าเป็นกราฟหรือแผนผงัให้น่าสนใจใชสี้ การ
พิมพ ์และการจดัโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใชล้ายเส้น วาด
ภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตวัเลขออกมาอย่างชดัเจน จะเห็น
เป็นภาพแสดงแทนขอ้มูลคลา้ยกบักราฟหรือแผนผงัเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกบั
วิธีการใดวิธีการหน่ึง ควรผสมผสานวิธีการใชก้ราฟ แผนภาพ และแผนผงั ตกแต่ง
องค์ประกอบดว้ยการวาดลายเส้นหรือน าภาพท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลมาจดัวาง
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ซอ้นกนัอาจเสริมดว้ยขอ้มูล ส่ือตราสัญลกัษณ์และเน้ือหาในการออกแบบใหต้รง
กบัหวัขอ้ 

- การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วเร่ิม
ตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียด ผูช้มจะดูทั้งขอ้มูลและภาพท่ีเล่าเร่ืองราว เพื่อให้
แน่ใจว่าผลงานท่ีเสร็จแลว้มีคุณภาพตรงกบัหัวขอ้และเป้าหมาย ประเมินทั้งการ
ออกแบบและจุดเน้นจนกระทั้งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่ม
ตวัอย่างชมผลงานและให้ขอ้คิดเห็นว่าสามารถเขา้ใจไดง่้ายหรือไม่โดยเฉพาะผูท่ี้
ไม่เคยเห็นขอ้มูลมาก่อน ประเมินกลบัไปกลบัมาระหว่างผูช้มและกลุ่มตวัอย่าง
จนกระทัง่ลงตวัไดข้อ้ยติุจึงน า เสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

- การแบ่งปันความรู้ในอินเตอร์เน็ต  อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันใน
อินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ี
น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไปข้อมูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู ้ค้นพบวิธีการเล่าเร่ืองราวนั้ น 
ถึงแมว้่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแลว้ การวิพากษว์ิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วย
ขยายข้อโต้แยง้และค้นพบวิธีการน าเสนอขอ้มูลวิธีใหม่ไดข้อ้คิดเห็นต่างๆ จะ
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ้ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวัเราเหมือนเป็น
รางวลัในการท างาน การออกแบบท่ีถูกกลัน่กรองอย่างเขม้ขน้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
สะกดผูช้ม 
 

การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ  อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์ได้กล่าวว่า              
อินโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดขอ้มูลจากการออกแบบท่ี
มีศิลปะอยา่งแทจ้ริง เป็นภาษาสากลท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวแมว้่าดูแค่ภาพท่ีน าเสนอ เราสามารถพูด
ไดว้่าอินโฟกราฟิกไม่มีขอบเขตและขีดจ ากดัในการเล่าเร่ืองผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่วยเพ่ิมความ
สวยงาม แก่ส่ิงต่าง ๆ ท าใหข้อ้มูลน่าประทบัใจมีคุณค่าอยา่งมีนยัเพื่อท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ภาพที่ 2.1 ตวัอย่างภาพการสร้างอนิโฟกราฟิกให้มปีระสิทธิภาพ 
ที่มา : https://www.slideshare.net/ 

 
- เนน้ท่ีหวัขอ้ของ infographic (อินโฟกราฟิก) เพียงหวัขอ้หลกัหวัขอ้เดียว (Focus on a single 

topic) หัวข้อหลกัในการสร้าง infographic (อินโฟกราฟิก) หลงัจากก าหนดหัวข้อแลว้
ก  าหนดค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบใน infographic (อินโฟกราฟิก)  

- ออกแบบให้เขา้ใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เร่ิมออกแบบขอ้มูลตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลไม่อดั
แน่นซบัซอ้นสับสน เขา้ใจไดง่้าย ไม่ท าให้ผูอ่้านและผูช้มยุ่งยาก ภาพท่ีซบัซอ้นจะท าให้
การตีความผดิพลาดไม่มีประสิทธิภาพ 

- ขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั (Data is important) การสร้า infographic (อินโฟกราฟิก) ตอ้งค านึงถึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้เป็นส าคญั การออกแบบตอ้งไม่ท าเกินขอบเขตของหวัขอ้ซ่ึงจะเป็น
การท าลายข้อมูลท่ีจ  าเป็น ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นท่ีข้อมูลและรูปแบบของ         
อินโฟกราฟิก 

- แน่ใจว่าขอ้เท็จจริงถูกตอ้ง (Be sure facts are correct) การท าขอ้มูลใหถู้กตอ้งเป็นส่ิงส าคญั
ถา้ไม่ถูกตอ้งจะลดความน่าเช่ือถือของ infographic (อินโฟกราฟิก) ดงันั้นก่อนท่ีจะสร้าง
อินโฟกราฟิกตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลถูกตอ้ง ศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงและใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

- การท าให้อินโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ือง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถเล่าเร่ืองราวดว้ยภาพวาดหรือกราฟิก ซ่ึงสามารถบอกบางส่ิงบางอยา่งและสามารถ
ถ่ายทอดขอ้มูลไดถึ้งแมว้่าผูช้มจะไม่ไดอ่้านขอ้มูลมาก่อน 

- การออกแบบท่ีดีท าใหม้ีประสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายดว้ยภาพถา้มี
การออกแบบท่ีดีจะดึงดูดใจผูช้ม ส่ิงส าคัญคือออกแบบ infographic (อินโฟกราฟิก) ให้
เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพกราฟิก สี ชนิด แบบ และ
ช่องว่าง เป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบ 
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- ใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใชสี้เป็นส่ิงจ  า เป็นควรเลือกใชสี้ท่ี
กระตุน้ดึงดูดความสนใจผูช้ม ควรศึกษาทฤษฎีการใชสี้ดว้ยใชสี้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
หวัขอ้ว่าเราจะออกแบบ infographic (อินโฟกราฟิก) ใหใ้ครชม ไม่จ  าเป็นตอ้งท าใหม้ีสีสัน
มาก infographic (อินโฟกราฟิก) บางช้ินมีสีเพียงเลก็นอ้ยก็มีประสิทธิภาพได ้

- ใชค้  าพูดท่ีกระชบั (Use short texts) การออกแบบภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอจ าเป็นตอ้งสรุป
ขอ้ความให้สั้นกระชบัตรงกบัจุดหมายท่ีตอ้งการน าเสนอ อาจใชแ้ผ่นป้ายหรือขอ้มูลสั้นๆ 
มาสนับสนุนภาพการท าเร่ืองราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใชต้วัเลขมาสรุปเปรียบเทียบ
ขอ้มูล และควรใชต้วัหนงัสือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 

- ตรวจสอบตวัเลขขอ้มูล (Check your numbers) ถา้น าเสนอขอ้มูลดว้ยตวัเลขผา่นกราฟและ
แผนผงั ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขและภาพวาดและตอ้งรู้ว่าตวัเลขไหนควรใชแ้ละ
ไม่ควรมีอยู ่ดว้ยวิธีน้ีจะท า ใหอิ้นโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ท าไฟล ์infographic (อินโฟกราฟิก) ให้เล็ก (Make the file size small) ท าไฟล ์infographic 
(อินโฟกราฟิก) ใหเ้ลก็เพื่อใหผู้ช้มเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง่้าย และน าไปใชต่้อไดดี้
ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ ดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่      
แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟลส่์งอีเมลไปใหผู้อ่ื้น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใช้
ไฟลท่ี์มีคุณภาพสูงเพื่อท่ีจะดึงดูดผูช้ม 

 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การส่ือสารความคิดเห็น  

ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจ   
อนัดีระหว่างหน่วยงาน องคก์าร สถาบนักบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ
หวงัผลในความร่วมมือ สนบัสนุนจากประชาชน  รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดีใหแ้ก่
หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย ท าให้ประชาชน เกิดความนิยม เล่ือมใสศรัทธา ต่อหน่วยงาน  
ตลอดจนคน้หาและก าจดัแหล่งเขา้ใจผดิ  ช่วยลบลา้งปัญหา  เพื่อสร้างความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น 

 
ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ งานประชาสมัพนัธเ์ป็นงานส่ือสมัพนัธท่ี์มีความส าคญั 

และเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง มีระบบงานท่ีซบัซอ้นแต่งานประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริม
ลกัษณะความเป็นผูน้  าขององค์การและบุคคล ทั้งยงัช่วยให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือทั้งจาก
พนกังานภายในและจากประชาชนภายนอกดว้ย นบัว่างานประชาสมัพนัธม์ีคุณค่าต่อสถาบนัต่าง ๆ 
เป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงพอจะสรุปความส าคญัของการประชาสมัพนัธไ์ดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
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- การประชาสมัพนัธช่์วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานไดดี้ข้ึน 
หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
รวมทั้งลูกจา้ง ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน พ่อคา้และรัฐบาล โดยการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีกบักลุ่มชนเหล่าน้ี เผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีใหเ้กิด
ความเล่ือมใสและสร้างความผูกพันทางใจ เช่น การท่ีหน่วยงานประสบ
ความส าเร็จมีก  าไรพอควร และแบ่งส่วนของก าไรให้กับพนักงานในรูปของ
เงินเดือนท่ีสูงพอควร ตลอดจนมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามอตัภาพ 
ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบ้านท่ีดี มี
นโยบายส่งเสริมพนักงานให้มีต  าแหน่งและความรับผิดชอบสูง มีการฝึกอบรม
และพฒันาพนกังาน 

- การประชาสมัพนัธช่์วยป้องกนัรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพฒันา
ปรับปรุงตัวเอง รวมทั้งสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนแลว้โอกาสท่ีประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวก เกิดความเขา้ใจผิด 
หรือมองในแง่ร้ายซ่ึงจะเป็นผลในการน าไปวิพากษว์ิจารณ์ใหเ้กิดเสียช่ือเสียงย่อม
ไม่มี หรือมีน้อยมากเพราะเรา ไดต้รวจสอบความคิดเห็นทศันคติของประชาชน
และท าการปรับปรุงอยูเ่สมอ 

- การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ท าให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานและฝ่ายบริหาร เพราะ การประชาสมัพนัธเ์ป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างฝ่ายบริหารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการให้ข่าวสารขอ้เท็จจริงและความ
ถูกต้อง มิได้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเช่ือด้วยกลวาจา ย่อมท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกบัฝ่ายบริหารข้ึน 

- การประชาสัมพนัธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพนัธ์เป็นการปูพ้ืน
ค่านิยม ทศันคติท่ีดีใหเ้กิดกบัหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแลว้
ก็มีใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแรง
กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยากไดแ้ละตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
 

ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way 
communication) เป็นการส่ือสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บเก่ียวกบัข่าวสารขององคก์ารท่ีตอ้งการส่ือสาร
ให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจและยงัเป็นการส่ือสารยอ้นกลบัจากผูรั้บ คือ สาธารณชน ไปยงั
องค์การเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัองค์การการประชาสัมพนัธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม 
(Multiple target group) เช่น พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ชุมชน รัฐบาล หรือหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 
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ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ในการประชาสัมพนัธ์ว่าตอ้งการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ใดบา้ง  

การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารเพื่อโนม้น้าวใจ ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์ตอ้งข้ึนอยูก่บั
หลกัความเป็นจริงเพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและปฏิบติัตามดว้ยความสมคัรใจการประชาสมัพนัธ์
เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม ่า เสมอโดยคาดหวงัผลต่อเน่ืองในระยะยาวเพื่อให้
สาธารณชนมีความศรัทธาและมีความเช่ือใจต่อองค์การเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินกิจการอยู่ใน 
ระยะยาวได ้ 

การประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยจะมีการวางแผน ควบคุม และ
ประเมินผลของการประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินการประชาสัมพนัธ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัส่ืออนิโฟกราฟิก 
งานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ

ของส่ืออินโฟกราฟิกรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ คุณภาพการส่ือสารโดยการวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให ้ค านึงถึงคุณภาพของอินโฟกราฟิกท่ีตอ้งการส่ือสารสู่ผูอ่้านใหเ้กิดความเขา้ใจ
ไดง่้ายข้ึนและเพ่ือใหไ้ดง้านวิจยัท่ีสมบูรณ์ 

 
- โรส (2552) ไดใ้หค้วามหมายว่า อินโฟกราฟิก มาจากค าว่า Information + graphics 

หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลกัษณะของภาพหรือ
กราฟิกซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูล ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวใชเ้พื่อการ
อธิบายขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นใหส้ามารถเขา้ใจง่ายในเวลาอนัรวดเร็ว ชดัเจน และ
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติมสามารถส่ือให้
ผูช้มเขา้ใจในความหมายไดท้ั้งหมด โดยอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้  าเสนอมาช่วยใน
การขยายความ 
 

- นฤมล ภ่ินวิรัตน์ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสาร  
ข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู้ flood” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิพลท่ีมีผลต่อการ ส่ือสาร การถ่ายทอดขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น คลุมเครือให้
สามารถเขา้ใจไดง่้าย รวดเร็ว และชดัเจน กว่าการส่ือสารดว้ยตวัอกัษรเพียงอยา่ง
เดียว ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับขอ้มูลข่าวสารของ  ประชาชนในช่วง 
น ้ าท่วม โดยแบ่งกลุ่มประชาชนเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบกบั
มหาอุทกภัยและประชาชนทั่วไปท่ีไม่เคยประสบกับมหาอุทกภัย ในปลายปี      
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พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงน ้ าท่วมประชาชน
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีจ  านวนมากและไม่ สามารถรับรู้ขอ้มูลไดท้ั้งหมด เกิดความ
สับสนต่อการรับรู้และการปฏิบติัตวัเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหา  การน าเสนอคลิป
วีดีโอ “รู้สู ้flood” ท าใหข้อ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น เช่ือมโยงกบัขอ้มูลหลายดา้น การ
แปลงขอ้มูลเป็นภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั สถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ข้ึนรวดเร็วและชดัเจนกว่าการส่ือสาร
ในรูปแบบของตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว  ซ่ึงสรุปไดว้่าในกรณีท่ีมีขอ้มูลท่ียุ่งยาก 
ซบัซอ้น ขอ้มูลท่ีตอ้งส่ือสารจากหลาย ๆ หน่วยงานตอ้งประสารเช่ืองโยงขอ้มูล
เหล่านั้นไวด้ว้ยกนั มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชอิ้นโฟกราฟิกช่วยการน าเสนอเน้ือหา
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือความหรือขอ้มูลท่ียากใหง่้ายข้ึน 
 

- นจัภคั มีอุสาห์ (2556) ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของชุดขอ้มูลและสีสนัต่อความ เขา้ใจ
เน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก พบว่าการออกแบบอินโฟกราฟิกส่วนใหญ่น าเสนอ
ขอ้มูลเกินความจ าเป็นท าใหเ้ขา้ใจสารไดย้าก จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  
1) อิทธิพลของจ านวนชุดขอ้มูลต่อความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก  
2) อิทธิพลของสีสันต่อความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก ผลการศึกษา
พบว่าในดา้นความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก พบว่า จ  านวนชุดขอ้มูลมีผล
ต่อความเข้าใจเน้ือหา เม่ือจ  านวนชุดขอ้มูลมากข้ึนความเข้าใจเน้ือหาของภาพ 
อินโฟกราฟิกจะมีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงควรหลีกเล่ียงจ านวนชุดขอ้มูลท่ี มากกว่า 6 
ชุด และสีสันบางสีสัน ส่งผลต่อความเขา้ใจในเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก การ
ออกแบบภาพท่ีมีสีน ้ าเงินและสีส้มมีแนวโน้มช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน การ
ออกแบบภาพอินโฟกราฟิกท่ีมีสีเขียวอมเหลือง สีเขียวและสีเทามีแนวโนม้ช่วยให้
เขา้ใจเน้ือหาลดลง จึงควรหลีกเล่ียง และจากการวิเคราะห์พบว่าองศาสีและความ
อ่ิมตวัของสีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิกส่วนความสว่าง
สีและความแตกต่างของความสว่างไม่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเน้ือหาของภาพ
อินโฟกราฟิก 
 

- อาศิรา พนาราม (2556) ) ได้ให้ความหมายว่า อินโฟกราฟิก หมายถึง ภาพหรือ
กราฟิกท่ีบ่งช้ีถึงขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตวัเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อ
ขอ้มูลเพื่อให้ประมวลผลไดง่้ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะส าหรับผูค้นในยคุ
ไอทีท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลซบัซอ้นในเวลาอนัจ  ากดั (ก่อนท่ีพวกเขาจะเบ่ือหน่าย
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เสียก่อน) ดว้ยเหตุน้ี อินโฟกราฟิก จึงเป็นการจดัการกบั “ขอ้มูล-ตวัเลข-ตวัอกัษร” 
ท่ีเรียงรายใหก้ลายมาเป็นภาพท่ีสวยงาม 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่าการสร้างสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกจะสามารถสร้าง
การเรียนรู้และการจดจ าให้แก่ผูรั้บสารไดเ้ป็นอย่างดีการใชต้วัหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างการรับรู้ไดใ้นทนัทีแต่หากมีการใชภ้าพประกอบผสมผสานกับข้อความจะช่วยส่งเสริมให้
เน้ือหามีความน่าสนใจยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากในการส่ือสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมี
ขอ้มูลจ านวนมาก ดงันั้นผูส่้งสารจึงตอ้งมีวิธีการในการน าเสนอเพื่อท าใหเ้กิดความน่าสนใจซ่ึงจะ
ท าใหผู้รั้บสารไดเ้ขา้ถึง ขอ้มูลและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดง่้าย 
 



 
 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือสถานประกอบการและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ บริษทั วนัเวิลดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั  (ONE WORLD TOUR AND 

TRAVEL CO., LTD.) 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  โลโก้บริษัท วนัเวลิด์ทัวร์  แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
ที่มา : ONE WORLD TOUR AND TRAVEL CO., LTD. 

 
ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขท่ี 34/2-3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั

กรุงเทพฯ 10170 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 แผนที่บริษัท วนัเวลิด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

https://www.google.com/maps/place/ONEWORLD+TOUR+%26+TRAVEL+CO.,LTD./@13.779604,100.4373653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e29755f673ba9d:0x6850c32f86ccbfbb!8m2!3d13.779604!4d100.439554
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3.2. ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
- บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสปัดาห์ วนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  
- บริการจดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนาและทศันศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ

และเอกชน 
- บริการรับจองหอ้งพกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
- บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
- บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง กระบ่ี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, พงังา (รถทวัร์

ของบริษทั)  
- บริการรถเช่ารถตูแ้ละรถโคช้ VIP รุ่นใหม ่ 
- บริการจองรถไฟ เรือส าราญ รถเช่าทวีปยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เอเชีย ฯลฯ 

 
3.3. รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
ภาพที่ 3.3 แผนภูมกิารจดัตั้งองค์กรและการบริหารงานบริษัท วนัเวลิด์ทัวร์  แอนด์ ทราเวล จ ากดั 

ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 
 
 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ

ฝ่ายปฏิบติัการ
พนกังานฝ่ายใน

ประเทศ
ฝ่ายบญัชี แผนกบุคคล

พนกังานฝ่าย
ต่างประเทศ

แผนกตัว๋
เคร่ืองบิน 
โรงแรม

แผนกวีซ่า

แผนกติดต่อ
ประสานงาน
ต่างประเทศ
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 บริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั ช่ือภาษาองักฤษว่า ONE WORLD TOUR AND 
TRAVEL CO., LTD. ได้เปิดด าเนินการธุรกิจจดัน าเท่ียว ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกบั
กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี  
11/ 5298 จดทะเบียนการคา้ เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0105550080418 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 นักศึกษาปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา นายอมรเทพ โกมลหิรัญ 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

ช่ือ – นามสกลุ : นายอมรเทพ โกมลหิรัญ 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 นักศึกษาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา นางสาวปุณยาพร สรเดช 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวปุณยาพร สรเดช 
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ภาพที่ 3.6 นักศึกษาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา นางสาวภาวนิี ศรีวสุิทธิกลุ 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวภาวินี ศรีวิสุทธิกุล 
 

ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย :  นกัศกึษาฝึกงาน 
แผนก : วีซ่า  
ระยะเวลาในการปฏิบตังิานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. ตรวจสอบเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการยืน่ขอวีซ่าว่ามคีวามถูกตอ้งครบถว้น
หรือไม ่ เอกสารท่ีตอ้งใชม้ีดงัต่อไปน้ีน้ี 
- แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่าท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น 
- ทางหนงัสือเดินทาง(Passport) ท่ีมีอายอุยา่งต ่าไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่านตั้งใจท่ีจะเดินทางกลบั และส าเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าท่ีมีการ
ต่ออายหุรือแกไ้ขช่ือ/นามสกุล 

- รูปถ่ายสี ขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สูง4.5 ซม.  จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 
เดือน) 

- หลกัฐานการท างาน 
- จดหมายรับรองการท างาน หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หนงัสือจดทะเบียน
พาณิชย ์และจดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

- หลกัฐานการเงินยอ้นหลงัอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก , 
หนงัสือรับรองจากธนาคาร 

- หลกัฐานการจองท่ีพกั/โรงแรม 
- ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน (หรือใหท้างบริษทัทวัร์จดัการให)้ 
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- ประกันสุขภาพเดินทางและอุบติัเหตุมูลค่าประกนัอย่างต ่า 30,000 ยูโร 
หรือ 1,500,000 บาท 

- สูติบตัร และหนังสือรับรองจากผูป้กครอง หรือ บิดาและมารดาอนุญาต
ใหเ้ดินทาง ซ่ึงหนงัสือรับรองน้ีตอ้งออกโดยอ าเภอ (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมี
อายตุ  ่ากว่า 18 ปี เดินทางล าพงั) 

- หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษทัหรือหน่วยงานในประเทศนั้นๆท่ี
ตอ้งการเดินทางไป ส่งตรงมายงัสถานทูต ทางอีเมล ์หรือ โทรสาร และ
ส าเนา (ส าหรับวีซ่าธุรกิจ) 

2. จัดท าส าเนาเอกสารของลูกค้า เช่น หน้าพาสปอร์ต , หน้าวีซ่าเชงเก้น, 
เอกสารการท างาน, เอกสารการเงินท่ีมีการรับรองจากธนาคาร เป็นตน้ 

3. กรอกขอ้มูลของลูกคา้ลงในระบบ Application for Schengen Visa  
4. จองคิววันและเวลา ท่ีต้องการขอยื่นวี ซ่า ณ สถานทูตทั้ ง  4 แห่งใน

กรุงเทพมหานคร 
5. จดัเรียงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยืน่ขอวซ่ีา เช่น เอกสารตัว๋เคร่ืองบิน, ขอ้มูล

การเขา้พกัโรงแรม, ประกนั,  ขอ้มูลและรายการน าเท่ียวของแต่กรุ๊ป เป็นตน้  
6. แปลเอกสารของลูกคา้ท่ีตอ้งใชใ้นการขอยืน่วีซ่า เช่น ทะเบียนบา้น, ทะเบียน

สมรส, ใบทะเบียนการคา้พาณิชย,์ สูติบตัร เป็นตน้  
7. พาลูกคา้ไปยืน่วีซ่าตามสถานทูตท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตามโปรแกรมการเดินทาง 
8. เดินทางไปรับเล่มพาสปอร์ตของลูกคา้ท่ีสถานทูต 
9. เช็คช่ือรายช่ือ หรือ  Name List ลูกคา้ก่อนการยืน่วีซ่า เพื่อตรวจสอบเอกสาร

ของออฟฟิศใหม้ีความเรียบร้อยและถูกตอ้งครบถว้น 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 พนักงานทีป่รึกษา คุณสายทิพย์ ฉิมพล ี
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

 
พนกังานท่ีปรึกษา คุณสายทิพย ์  ฉิมพลี 
ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกวีซ่า (Assistant Visa Manager) 
เบอร์ติดต่อ 02-4486338 
E-mail : oneworldtourandtrvl@gmail.com 

 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ระหว่างวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
วนัเวลาในการปฎิบติั คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.  
และวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 13.30 น. 
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3.7  ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน 
1.นิยามปัญหาท่ีตอ้งการจะท า
โครงงาน 

                

2.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
เบ้ืองต้นส าหรับการจัดท า
โครงการ 

                

3.ออกแบบและวางแผน                 
4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล 

                

5.สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม
โครงงานเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 

                

 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนนิงานของโครงงาน 

ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 
4.1 การจดัท าโครงงาน  

จากการศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเพ่ือการประชาสัมพนัธ์เส้นทางการ
เดินทางไปยงัศูนยย์ื่นวีซ่าในกรุงเทพมหานครฯ ใหก้บับริษทัวนัเวิลดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั ใช้
ในการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ในรูปแบบของส่ือขอ้มูลรูปภาพ อินโฟกราฟิก 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การคน้ควา้หาขอ้มูลส าหรับการผลิตส่ืออินโฟกราฟิก โดยวิธีการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการ

คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัศูนยย์ืน่วีซ่าภายในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
ในการเดินทาง ปรึกษากบัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลในการท าวีซ่า แนวทางการผลิตอินโฟกราฟิกให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ปรึกษากบัที่ปรึกษาเกีย่วกบัแนวทางการผลติอนิโฟกราฟิก 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 
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ภาพที่ 4.2 ค้นหาขั้นตอนการย่ืนวซ่ีา 
ที่มา : http://www.consular.go.th 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ค้นหาความหมายของวซ่ีา 
ที่มา : https://www.tumvisa.com 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1287/77016-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2.html
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ภาพที่ 4.4 ค้นหาช่องทางการย่ืนวซ่ีา 
ที่มา : https://www.tumvisa.com 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ค้นหาเกีย่วกบัเอกสารส าคญัในการย่ืนวซ่ีา 
ที่มา : https://www.tumvisa.com 

 
 

https://www.tumvisa.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://www.tumvisa.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/


24 
 

 

ศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวซ่ีา VFS ทีอ่าคารเทรนดี ้
1. ประเทศเบลเยีย่ม  ชั้น 8  โทร 02-118-7002     
2. ประเทศเดนมาร์ก  ชั้น 8   โทร 02-118-7006    
3. ประเทศฟินแลนด ์ ชั้น 8  โทร 02-118-7009    
4. ประเทศเลบานอน  ชั้น 8  ไม่รับติดต่อทางโทรศพัท ์  
5. ประเทศนอร์เวย ์  ชั้น 8   โทร 02-118-7004    
6. ประเทศสวีเดน   ชั้น 8   โทร 02-118-7005    
7. ประเทศเนเธอร์แลนด ์ ชั้น 8   โทร 02-118-7003    
8. ประเทศออสเตรเลีย  ชั้น 28  โทร 02-118-7110    
9. ประเทศแคนาดา  ชั้น 28  โทร 02-118-7007    
10. สหราชอาณาจกัร  ชั้น 28   ไม่รับติดต่อทางโทรศพัท ์  

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 
การเดนิทาง 

1. รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ลงท่ีสถานีนานา (Nana Station) ใชท้างออก 3 
(Exit 3) หลงัจากนั้นเดินลงมายงัปากซอยสุขุมวิทท่ี 11 เม่ือเดินถึงซอยสุขุมวิทท่ี 13 เล้ียว
เขา้ซอย อาคารเทรนด้ีจะอยู่ทางขวามือ ระยะทางประมาณ 300 เมตร จากสถานีนานาถึง
อาคารเทรนด้ี 

2. รถไฟฟ้ามหานครใตดิ้น (MRT) ลงท่ีสถานีสุขุมวิท (Sukhumvit Station) ใชท้างออกท่ี 3 
(Exit 3) จะพบกบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 (Terminal 21) อยู่ขวามือ เดินผ่านปากซอย
สุขุมวิทท่ี 19 ผ่านโรบินสันสุขุมวิท ผ่านปากซอยสุขุมวิทท่ี 15 เดินต่อไปจนเจอซอย
สุขุมวิทท่ี 13 เล้ียวเขา้ซอย อาคารเทรนด้ีอยู่ทางขวามือ ระยะทางประมาณ 800 เมตร จาก
สถานีสุขุมวิทถึงอาคารเทรนด้ี 

3. เดินทางโดยรถส่วนตวัและมาโดยทางด่วน ทางลงทางด่วนท่ีใกลท่ี้สุด มี 2 ท่ี คือ 1. ออกท่ี
ทางลงเพลินจิตเหนือ เล้ียวซา้ยเขา้ถนนสุขุมวิท ขบัผ่านปากซอยสุขุมวิทท่ี (1) ตรงไปเจอ
แยกนานา เมื่อเจอสถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีนานา เตรียมชิดซา้ย 
ซอยสุขุมวิทท่ี 13 จะอยูเ่ลยสะพานลอยคนขา้มถนน เล้ียวซา้ยเขา้ซอย จะเจออาคารเทรนด้ี
อยู่ทางขวามือ หรือ (2) ออกท่ีทางลงเพชรบุรี (คลองตนั) ซ่ึงจะบงัคบัเล้ียวซา้ยเขา้ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ มุ่งหน้าไปทางแยกมิตรสัมพนัธ์ เล้ียวขวาท่ีแยกมิตรสัมพนัธ์ เพ่ือเขา้ซอย
สุขุมวิทท่ี 3 (นานาเหนือ) ขบัตรงไปจนถึงแยกนานา เล้ียวซา้ยเขา้ถนนสุขุมวิท เจอรถไฟฟ้า
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีนานา เตรียมชิดซ้าย ซอยสุขุมวิทท่ี 13 จะอยู่เลย 
สะพานลอยคนขา้มถนน พอเล้ียวซา้ยเขา้ซอย จะเจออาคารเทรนด้ีอยูท่างขวามือ แต่ถา้ขบั
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รถมาทางถนนสุขุมวิทขาเขา้ (ซอยเลขคู่) ท่ีกลบัรถจะอยู่ก่อนถึงรถไฟฟ้าสถานีนานา ซ่ึง
ซา้ยมือตรงท่ีกลบัรถจะเป็นซอยสุขุมวิทท่ี 8 ตรงจุดกลบัรถนั้นสามารถท าไดท้ั้งกลบัรถ 
หรือ เล้ียวขวาเขา้ซอยสุขุมวิทท่ี 11 พอกลบัรถมาแลว้ เตรียมชิดซ้าย ซอยสุขุมวิทท่ี 13      
จะอยูเ่ลยสะพานลอยคนขา้มถนน เล้ียวซา้ยเขา้ซอย จะเจออาคารเทรนด้ีอยูท่างขวามือ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ค้นหาข้อมูลศูนย์ย่ืน VFS ทีอ่าคารเทรนดี ้
ที่มา : https://www.google.com/maps  
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ศูนย์รับย่ืนวซ่ีา VFS อาคารจามจุรี สแควร์  มีศูนยรั์บยืน่วซ่ีาฯทั้งหมด 8 ประเทศ ไดแ้ก่ 
1. ประเทศออสเตรีย  โทร. 02-118-7008  
2. ประเทศโครเอเชีย  โทร. 02- 160-5363   
3. ประเทศเช็ก    โทร. 02-118-7010   
4. ประเทศเยอรมนั  โทร. 02- 118 7017   
5. ประเทศอิตาลี  โทร. 02-118-7001   
6. ประเทศยเูครน  โทร. 02-160-5363   
7. ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ โทร. 02-118-7015       
8. ประเทศสิงคโปร์ (รับยืน่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น) โทร. 02-160-5362 

 
ตั้งอยู่ท่ี : อาคารจตุัรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ชั้นท่ี 4 ยูนิตท่ี 404-405 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
วนัท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุ ของแต่ละประเทศ) 
เวลาท าการ : ระหว่าง 08.00 – 17.00น. (เวลาเปิด-ปิด จะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศ) 
 
การเดินทาง 
1. รถไฟฟ้ามหานครใตดิ้น (MRT) ลงสถานีสามยา่น ทางออกประตู 2 
2. รถโดยสารประจ าทาง หรือ รถเมล ์(BUS) : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 

113, 141, 163, 172, 501 
3. รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) : สถานีรถไฟฟ้าท่ีใกลท่ี้สุดคือสถานีศาลาแดง  

เดินเทา้ไปยงัถนนพระราม 4 ไปทางแยกสามย่าน ก่อนถึงแยกท่ีสอง อาคารจตุัรัสจามจุรีจะอยู่
ดา้นขวามือ (ตรงขา้มกบั วดัหวัล  าโพง) 

4. เดินทางโดยรถส่วนตวั 
4.1. ตามเสน้ทางถนนพญาไท จากหา้งมาบุญครอง และ ผา่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไปแยก

สามย่าน อาคารจามจุรีจะอยู่ดา้นซ้ายมือของทางแยก ทางเข้าอาคารท่ีจอดรถ อยู่ถนน
พระราม 4 

4.2. ตามเส้นทางถนนพระราม 4 จากหัวล  าโพง ตรงมาทางแยกสามย่าน ผ่านแยกสามย่าน 
ทางเขา้อาคารจอดรถ อยูท่างซา้ยมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

4.3. ตามเส้นทางถนนพระราม 4 จากตลาดคลองเตย ผ่านสวนลุมพินี ตรงมาทางแยกสามยา่น 
เมื่อผ่านแยกองัรีดูนงัต ์ชิดขวาเพื่อเตรียมกลบัรถ ท่ีแยกสามย่าน เมื่อกลบัรถแลว้ ชิดซา้ย
ทนัที ทางเขา้อาคารจอดรถ อยูท่างซา้ยมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
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4.4. ถา้มาจากถนนเจริญกรุง เล้ียวเขา้ถนนส่ีพระยา ใหต้รงมาถึงแยกสามยา่น เล้ียวขวาเขา้ถนน
พระราม 4 จากนั้นชิดซา้ย เพ่ือเขา้อาคารจอดรถ ท่ีอยู่ทางซา้ยมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 ค้นหาข้อมูลศูนย์ย่ืน VFS ทีอ่าคารจามจุรีสแควร์ 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ศูนย์รับย่ืนวซ่ีา BLS อาคารอนิเตอร์เชนจ์ มีศูนยรั์บยืน่วีซ่า ฯ ทั้งหมด 1 ประเทศ 
1. ประเทศสเปน  โทร. 02-258-3524  

ตั้งอยูท่ี่ : อาคารอินเตอร์เชนจ ์หอ้ง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ ์21 399 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ 
วนัท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
เวลาท าการ : 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 – 16.00 น. 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ค้นหาข้อมูลศูนย์ย่ืน BLS ที่อาคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
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ศูนย์รับย่ืนวซ่ีา TLS อาคารสาทรซิตี ้มีศูนยรั์บยืน่วีซ่า ฯ ทั้งหมด 2 ประเทศ 
1. ประเทศสเปน  โทร. 02-838 6688  
2. ประเทศโปตุเกส  โทร. 02-838 6688  

ตั้งอยูท่ี่ : สาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 12 ถนนสาทรใต ้175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 
วนัท าการ : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ (หยดุวนัเสาร์ - อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
เวลาท าการ : เวลารับยื่นใบค าร้อง :9:00 น.- 15:00 น. (ค  าร้องประเภทด่วน กรุณายืน่ค  าร้องภายใน
เวลา 11.00 น.) เวลาส าหรับจ่ายช าระเงิน และรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(ค าร้องประเภทด่วน
สามารถรับเอกสารคืนไดใ้นวนัท่ีศูนยฯ์เปิดท าการในวนัถดัไปหลงัเวลา 15.30 น.) 
 
 

 
ภาพที่ 4.9 ค้นหาข้อมูลศูนย์ย่ืน TLS ที่อาคารสาทรซิตี ้
ที่มา : https://fr.tlscontact.com/th/BKK/inquiry.php 
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ขั้นตอนที่ 2 
วางแผนงานปรึกษากบัท่ีปรึกษาให้ทราบถึงจุดประสงคข์องการท าอินโฟกราฟิก รับทราบ

ถึงปัญหาหรือแนวทางการแกไ้ขเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการผลิตอินโฟกราฟิกเพ่ือลดปัญหาการตอบ
ปัญหาเก่ียวกบัการเดินทางไปยื่นวีซ่าในกรุงเทพมหานครฯ จดัล  าดบัขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ละวาง
แผนการด าเนินงานโดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop  

 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 หารูปแบบของ infographic ในการวางแผนออกแบบผ่านเวบ็ Pinterest 
ที่มา : https://www.pinterest.com/ 
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กระบวนการในการเลือกสี 
1. ใชว้งจรสี (Color Wheel) ทฤษฎีสีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ เร่ิมตั้งแต่ แม่สี 3 สี แลว้เกิด

เป็นสีใหม่ข้ึนมา จนครบวงจร จะไดสี้ทั้งหมด 12 สี ซ่ึงสีจะประกอบไปดว้ย 3 ขั้นคือ ขั้นท่ี 
1 (Primary) –  แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน ้ าเงินและขั้นท่ี 2 (Secondary) – สีท่ีเกิดจาก
สีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าให ้เกิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่ สีสม้ สีม่วง 
สีเขียว 
ขั้นท่ี 3 (Tertiary) – สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อีก 
6  สี คือ สีสม้แดง สีม่วงแดง สีเขียวเหลือง สีเขียวน ้ าเงิน สีม่วงน ้ าเงิน สีสม้เหลือง 
ต่อมาจะเป็น Color Theory ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 
Analogous Colors – คือการเลือกใชสี้ท่ีอยูติ่ดกนัในวงจรสี เช่น สีน ้ าเงินกบัสีม่วง 
Complementary Colors – การเลือกใชสี้ท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี เช่น สีสม้กบัสีน ้ าเงิน 
Triadic Colors – การเลือกสีโดยใชส้ามเหล่ียมดา้นเท่ามาทาบลงบนวงจรสี จะไดสี้ทั้งหมด 
3 สี เช่น สีเขียว สีสม้ และ สีม่วง 

2. ออกแบบโดยมีพ้ืนท่ีว่าง เทคนิคการออกแบบโดยใชพ้ื้นท่ีว่าง ใชส้ดัส่วน  60% เป็นสีท่ีโดด
เด่น 30% เป็นสีรอง 10% เป็นสีท่ีถูกเนน้ 

3. เลือกใชสี้แค่ 2 – 3 สี เป็นวิธีการเลือกสีโดยใช ้Color Wheel โดยใชสี้ประมาณ 2 – 3 สี เพื่อ 
ท าใหผ้ลงานออกมาดูสะอาดและสบายตา 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 เลือกพาเลทสีที่ใช้ท า Infographic ผ่านเวบ็ Colorhunt 
ที่มา : https://colorhunt.co/ 
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การใช้ฟอนต์ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน 
การเลือกฟอนต์ให้ตรงกบังานมากท่ีสุด อย่างการท าหนังสือส าหรับผูสู้งอายุ ฟอนต์ท่ีคุณ

ควรจะเลือกใส่ลงไปในช้ินงานก็จ  าเป็นจะตอ้งเป็นฟอนตท่ี์มีความสุภาพและสามารถอ่าน เขา้ใจได้
ง่าย เพ่ือใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องช้ินงานมากท่ีสุด 

โดยฟอนต์แต่ละฟอนต์ท่ีถูกสร้างข้ึนมา จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น
วิธีการในการเลือกฟอนตจึ์งจ าเป็นจะตอ้งดูถึงการส่ืออารมณ์ของฟอนต์แต่ละอนั เพื่อให้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการใชง้านมากท่ีสุด 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 ดาวน์โหลดฟ้อนต์ทีใ่ช้ในการออกแบบ Infographic 
ที่มา : https://fonts.google.com 
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ขั้นตอนที่ 3 
เร่ิมออกแบบตามท่ีวางแผนไวโ้ดยใชโ้ปรแกรม Photoshop น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ดัใส่ลง

ใน Infographic จดัท า QR CODE เพื่อแสกนไปยงั Google Map ใส่รูปภาพและจดัรูปแบบสีตามท่ี
วางแผนไวต้อนตน้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 น าข้อมูลที่รวบรวมใส่ลง Infographic 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

 
1. เลือกสีพ้ืนหลงัส่ืออินโฟกราฟิกท่ีตามท่ีวางแผนไวโ้ดยเลือกสีท่ีสบายตาและปรับ

ค่า Opacity พ้ืนหลงัใหสี้จางลง 
2. น าภาพ Vector รูปต่างๆ ใส่ในส่ืออินโฟกราฟิก 
3. สร้างรูปวงกลมเพื่อใส่ขอ้มูลประเทศต่างๆ 
4. น า URL ของ Google maps ไปจัดท าคิวอาร์โค้ดเพื่อ ง่ายต่ อการใช้งาน ส่ือ         

อินโฟกราฟิก 
5. น าข้อมูลท่ีค้นควา้มาใส่ในส่ืออินโฟกราฟิกและจัดการเรียบเรียงขอ้มูลให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
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ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ืออินโฟกราฟิกและน าผลงานส่งให้พนักงานท่ีปรึกษา

ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือต้องการเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนไหนเพื่อน าไปแก้ไขส่ือ            
อินโฟกราฟิก 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 แก้ไขส่ืออนิโฟกราฟิกตามทีไ่ด้ปรึกษากบัที่ปรึกษา 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



35 
 

 

ขั้นตอนที่ 5  
ส่ืออินโฟกราฟิกฉบบัสมบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 ส่ืออนิโฟกราฟิกฉบบัสมบูรณ์ 
ที่มา : คณะผู้จดัท า 2563 
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4.2 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก

แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ทั้งหมดจ านวน 30 คน ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของพนักงานภายใน บริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั จ  านวน 20 คน และลูกคา้ของทาง
บริษทั จ  านวน 10 คน จากนั้นน ามาประมวลผลโดยใชค่้าสถิติเบ้ืองตน้  

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี ผลการวิเคราะห์ภายในแบบสอบถาม 1 ชุด จะมีการสอบถามขอ้มูล
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นการประเมินผลแบบร้อยละ        
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการประชาสมัพนัธก์ารยืน่ 

วีซ่าท่องเท่ียว ใชก้ารประเมินผลแบบค่าเฉล่ีย  
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงอินโฟกราฟิก เป็นค าถามปลายเปิด 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 30.00 
หญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 
 
จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 0 00.00 
21 – 30 ปี 25 83.30 
31 – 40 ปี 4 13.30 
41 ปีข้ึนไป 1 3.30 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 2 ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 21 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.30 
รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.30 และอาย ุ41 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 3.30 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษา ปวช. หรือต ่ากว่า 1 3.30 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. 1 3.30 
ปริญญาตรีข้ึนไป 28 93.30 

รวม 30 100.00 
 
จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 93.30 และมธัยมศึกษา ปวช. หรือต ่ากว่า กบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. มีจ  านวนเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัศกึษา 6 20.00 
รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 1 3.30 
พนกังานบริษทัเอกชน 20 66.70 
คา้ขาย 1 3.30 
ฟรีแลนซ ์ 1 3.30 
ธุรกิจส่วนตวั 1 3.30 

รวม 30 100.00 
 
จากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

66.70 รองลงมาเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คา้ขาย ฟรีแลนซ ์ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.30 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
รายไดต่้อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 3 10.00 
10,001 - 20,000 บาท 17 56.70 
20,001 - 30,000 บาท 7 23.30 
30,001 บาทข้ึนไป 3 10.00 

รวม 30 100.00 
 
จากตารางท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน10,001 - 20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 56.70 รองลงมามีรายได ้20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และ 30,001 บาท ข้ึนไปมีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
10.00 

 
ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ชมที่มต่ีอส่ืออนิโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์การย่ืนวซ่ีา
ท่องเที่ยว 

เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับ
การประชาสัมพนัธ์การยืน่วีซ่าท่องเท่ียว มีลกัษณะแบบเลือกตอบวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั 
โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ Likert’s Scale โดยเลือกขอ้ท่ีตรงกับ
ความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

โดยไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 5 หมายถึง  ระดบัค่าความเห็นมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  ระดบัค่าความเห็นมาก 
 3 หมายถึง  ระดบัค่าความเห็นปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดบัค่าความเห็นนอ้ย 
 1 หมายถึง  ระดบัค่าความเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
การแปลผลขอ้มูล 

การแปลความหมายของระดบัคะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ไดแ้ปลผลระดบัความ
คิดเห็นโดยใชค่้าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ไดเ้กณฑ์ในการแปล
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2553)  
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 ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความพึงพอใจทางปัจจยัดา้นเน้ือหา 
 

ปัจจยัทางดา้นเน้ือหา Mean SD 
ระดบัการ
แปรผล 

เน้ือหามีความถูกตอ้งและเหมาะสม 4.46 0.50 มากท่ีสุด 
สามารถเขา้ใจขอ้มูลของอินโฟกราฟิกไดง่้าย 4.30 0.65 มากท่ีสุด 
ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.26 0.58 มากท่ีสุด 
เน้ือหาน่าติดตาม 4.43 0.62 มากท่ีสุด 
เน้ือหาทนัสมยัต่อเหตุการณ์ 4.36 0.66 มากท่ีสุด 
ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูช้ม 4.40 0.62 มากท่ีสุด 
การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน ์ 4.46 0.68 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.40 0.058 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในเร่ือง ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ  เร่ือง เน้ือหามี
ความถูกตอ้งและเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46   เร่ืองการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.46  เร่ืองเน้ือหาน่าติดตาม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43  เร่ืองความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบั
ของผูช้ม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40   เร่ืองเน้ือหาทนัสมยัต่อเหตุการณ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.36   เร่ืองสามารถ
เข้าใจขอ้มูลของอินโฟกราฟิกไดง่้าย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30  และ เร่ืองปริมาณของเน้ือหามีความ
เหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความพึงพอใจทางปัจจัยดา้นการ
ออกแบบ 
 

ปัจจยัทางดา้นการออกแบบ Mean SD 
ระดบัการ
แปรผล 

อินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น 4.40 0.62 มากท่ีสุด 
การจดัวางองคป์ระกอบมีความเหมาะสมและใชพ้ื้นท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.30 0.65 มากท่ีสุด 

การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ 4.56 0.67 มากท่ีสุด 
ความสวยงามและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.66 0.47 มากท่ีสุด 
ภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.50 0.62 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.48 0.14 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 7 ผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในเร่ือง ความสวยงามและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมา  เร่ือง
การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56   เร่ืองภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.48   เร่ืองอินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40   
และเร่ืองการจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้ืนท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.30 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอนิโฟกราฟิก 
ไม่มี 
 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา  
โครงงานส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์การยื่นวีซ่าท่องเท่ียว มีท่ีมาและ

ความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีลูกคา้จ  านวนมากสอบถามเขา้มาทางบริษทัและแผนก    
วีซ่า ตอ้งการทราบเสน้ทางการเดินทางไปศูนยย์ืน่วีซ่าทั้ง 4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใชว้ิธีใดได้
บา้ง จึงไดเ้กิดการจดัท าโครงงานน้ีข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพนัธ์เส้นทางการ
เดินทางไปยงัศูนยย์ืน่วีซ่าใหก้บัลูกคา้ ในรูปแบบของส่ือขอ้มูลรูปภาพ หรือท่ีเรียกว่า อินโฟกราฟิก 
และส่งใหลู้กคา้ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ของทางบริษทั เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เวบ็ไซตข์อง
บริษทั เพ่ือท าให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนในการเดินทาง คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวม
ข้อมูลในการแกไ้ขปัญหา ศึกษาขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการใชท้ฤษฎีดา้นการ
ออกแบบ และการจดัวางองค์ประกอบของรูปภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6, Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิก 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Form มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน เป็นพนักงานของบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ  ากดั 
จ  านวน 20 คน และลูกคา้ของทางบริษทั จ  านวน 10 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.00     ดา้นอาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาย ุ
21 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.30 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.30 
และอายุ 41 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30   ดา้นการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.30 และมธัยมศึกษา ปวช. หรือต ่ากว่า กบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. มีจ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.30  ดา้นอาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถาม
มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาเป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ส่วนอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คา้ขาย ฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวนเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 3.30   ดา้นรายได ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมามีรายได ้20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมรีายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และ 30,001 บาท ข้ึนไปมีจ านวนเท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 10.00   จากการประเมินความพึงพอใจในส่ืออินโฟกราฟิก  ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจด้านเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 หากพิจารณาราย
ประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง  ความชดัเจนในการอธิบาย
เน้ือหา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ  เร่ือง เน้ือหามีความถูกตอ้งและเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
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4.46   เร่ืองการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46  เร่ืองเน้ือหาน่าติดตาม คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.43  เร่ืองความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูช้ม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40   เร่ืองเน้ือหา
ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.36   เร่ืองสามารถเขา้ใจขอ้มูลของอินโฟกราฟิกไดง่้าย คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.30  และ เร่ืองปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26   ผูต้อบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 
หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความสวยงาม
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมา  เร่ืองการใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56   เร่ืองภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือความหมายไดช้ดัเจน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.48   เร่ือง
อินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40   และเร่ืองการจัดวาง
องคป์ระกอบมีความเหมาะสมและใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30  

 
5.1.2 ข้อเสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 

- คณะผูจ้ดัท ามีเวลาในการเก็บขอ้มูลไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากอยูใ่นช่วงปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา  

- ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง และศูนยย์ืน่วีซ่าต่างๆ มีจ  านวนมากเกินไป จึงท าใหต้อ้งมีการ
ตดัขอ้มูลท่ีไม่ส าคญับางส่วนออกเพื่อสามารถจดัท าเป็นอินโฟกราฟิกได ้

- เน่ืองจากมีเวลาไม่มากนกัจึงไม่สามารถจดัท าส่ืออินโฟกราฟิกแบบภาพเคล่ือนไหวได ้จึง
ท าไดเ้พียงรูปภาพเท่านั้น 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
การปฏิบติังานท่ีบริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ  ากดั เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั้งแต่

วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของแผนกวีซ่า ท าใหค้ณะ
ผูจ้ ัดท าได้รับประสบการณ์ใหม่ในการท างานจริง ได้เรียนรู้ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอวีซ่า และ
สามารถน าทกัษะและศกัยภาพท่ีมีจากการศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา นอกจากน้ียงัไดรู้้จกัการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความอดทน
การตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้วฒันธรรมขององคก์รอีกดว้ย 
 

5.2.1 ข้อจ ากดัและปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่วีซ่าผดิพลาด 
- การท างานเกิดความล่าช้า เน่ืองจากนักศึกษาไม่มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์

ส านกังาน  จึงมีผลกระทบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
- ในการปฏิบติังานนอกสถานท่ี ควรจะมีการอ  านวยความสะดวกให้กบัพนกังานท่ีตอ้ง

ออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี เน่ืองจากพนักงานบางคนไม่มีรถยนต์ส่วนตวัจึงท าให้
เดินทางไม่สะดวก 

- นกัศึกษาควรไดม้ีการหมุนเวียนการท างานหลายๆแผนก เพื่อท่ีจะไดรั้บความรู้ในส่วน
งานอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน 

- นกัศึกษา ควรมีการหาความรู้เพ่ิมเติมจากเดิมอยูต่ลอดเวลา เช่น ข่าวสาร ค  าศพัท ์ขอ้มูล
เก่ียวกบัการฝึกสหกิจ ตอ้งมีการอพัเดทอยูต่ลอด เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพการปฏิบัติงาน 

เรียนรู้ขั้นตอนการคดัแยกเอกสาร 

ศึกษาการคดัแยกหนงัสือเดินทางของลูกคา้ตามโปรแกรมการเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร 
ท่ีจ  าเป็นในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าของลูกคา้ และ น ามาจดัเรียงตามโปรแกรมการเดินทางเพื่อส่งต่อให ้

แผนกวีซ่าด าเนินการต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 1. การแยกเอกสารและหนงัสือเดินทาง 

 

 

 

 



 

 

การจดัตารางงานการนดัหมาย 

หลงัจากท่ีท าการนดัหมายการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ของศูนยย์ืน่วีซ่าทางแผนก 
วีซ่าน าระดบัวนัและเวลาของแต่ละคณะทวัร์ บนัทึกลงในปฏิทินตารางงานการนดัหมาย เพื่อไม่ใหเ้กิด
ความผดิพลาดในการยืน่ขอวีซ่าของแต่ละคณะทวัร์ 
 

 

ภาพท่ี 2. เขียนการนดัหมายยืน่ขอวีซ่าลงในตารางงาน 

 

 

 

 

 



 

 

การกรอกแบบฟอร์มย่ืนค าร้องขอวซ่ีา 

 ท าการกรอกขอ้มูลของลูกคา้ลงใน Schengen Visa Application Form ของประเทศนั้น ๆ  ใน
การกรอกขอ้มูลจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด เมื่อท าการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แลว้
หลงัจากนั้นท าการพิมพเ์อกสารของลูกคา้และแนบไวก้บัหนังสือเดินทางเพื่อให้พนักงานท่ีปรึกษา
ตรวจสอบอีกรอบก่อนการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า 

 

 

ภาพท่ี 3. กรอกแบบฟอร์มขอยืน่วีซ่า 

 

 

 

 



 

 

การถ่ายส าเนาหนังสือเดนิทางลูกค้า 

 ท าการตรวจสอบเชงเกน้วีซ่าของลูกคา้ก่อนถ่ายเอกสาร หากลูกคา้ท่านใดมีหน้าเชงเกน้วีซ่า

ตอ้งถ่ายเอกสารหน้าหนงัสือเดินทาง 2 แผ่น และ หน้าเชงเกน้วีซ่า 1 แผ่น หลงัจากนั้นแนบเอกสารใส่

หนงัสือเดินทาง 
 

 

ภาพท่ี 4. การถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางลูกคา้ 

 

 

 

 



 

 

การปฏิบัตหิน้าทีใ่นส่วนของการให้ข้อมูลและรับเร่ืองจากลกูค้า 

 การใหบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ (Customer Service) ของทางบริษทั รวมไป

ถึงใหบ้ริการค าแนะน าการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าในกรณีท่ีมีลูกคา้โทรเขา้มาสอบถามขอ้มูล  

 

ภาพท่ี 5. การใหบ้ริการขอ้มูลและรับเร่ืองจากลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท าบัญชี 

จดบนัทึกบญัชีรายจ่ายและตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินท่ีแผนกวีซ่าไดส้ ารองจ่าย 

ค่าใชจ่้ายต่างๆในการท างานล่วงหนา้ เพื่อท าการขอเบิกเงินคืนจากทางบริษทั 

/  

ภาพท่ี 6. การจดัท าบญัชี 

 

 

 

 

 



 

 

ออกปฏิบตังิานสหกจินอกสถานที ่

งานไทยเท่ียวไทยไปทัว่โลก คร้ังท่ี26 เม่ือวนัท่ี 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นการออก

ปฏิบติังานนอกสถานท่ีคร้ังแรก ในการท างานคร้ังน้ีจะเก่ียวกบัการแจกใบปลิว และ แจกหนงัสือ

แนะน าโปรแกรมการท่องเท่ียวของทางบริษทั 

 

ภาพท่ี 7. ออกปฏิบติังานสหกิจนอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 



 

 

จดัการเอกสารทีไ่ม่ใช้แล้ว 

ท าลายเอกสารท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดห้ลงัการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าเสร็จส้ิน 

 

 

ภาพท่ี 8. จดัการเอกสารท่ีไม่ใช่แลว้ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างแบบสอบถาม 

  



 

 

แบบสอบถาม 

ส่ืออนิโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์การย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ   ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี  21 - 30 ปี 

 31 - 40 ปี    41 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา  มธัยมศึกษา ปวช. หรือต ่ากว่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปวส. 

 ปริญญาตรีข้ึนไป 
4. อาชีพ   นกัเรียน นกัศึกษา   รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 พนกังานบริษทัเอกชน  นกัธุรกิจ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

5. รายไดต่้อเดือน  ต  ่าต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท 

 20,000 - 30,000 บาท    30,000 บาทข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ชมที่มต่ีอส่ืออนิโฟกราฟิก 

รายการ 
ระดบัความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

1. เน้ือหา      
1.1. เน้ือหามีความถูกตอ้งและเหมาะสม      
1.2. สามารถเขา้ใจขอ้มูลของอินโฟกราฟิกไดง่้าย      
1.3. ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม      
1.4. เน้ือหาน่าติดตาม      
1.5. เน้ือหาทนัสมยัต่อเหตุการณ์      
1.6. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา      
1.7. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูช้ม      



 

 

1.8. การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์      
2. การออกแบบ      

2.1. อินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น      
2.2. การจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้ืนท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     

2.3. การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ      
2.4. ความสวยงามและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
2.5. ภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือความหมายไดช้ดัเจน      

 

ส่วนท่ี 3. ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงอินโฟกราฟิก 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตวัอย่างแบบสอบถาม 

 
  



 

 

ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ เร่ือง ส่ืออนิโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์การย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว 
ช่ือ – นามสกุล ผูส้มัภาษณ์ ____________________________________________________________ 
ต าแหน่ง __________________________________________________________________________ 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงดา้นการตกแต่ง และความคิดสร้างสรรค์ของส่ืออินโฟกราฟิกของ

โครงงานน้ี 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. ท่านคิดว่าส่ืออินโฟกราฟิกน้ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัทางลูกคา้และพนักงานของ
บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล  จ  ากดั ไดห้รือไม่ อยา่งไรบา้ง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ืออินโฟกราฟิก โครงงานส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์
การยืน่วีซ่าท่องเท่ียว (Infographic for Promoting Tourist Visa Registration) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

 

ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ เร่ือง ส่ืออนิโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์การย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว 
ช่ือ – นามสกุล ผูส้มัภาษณ์ คุณสายทิพย ์ฉิมพลี 
ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกวีซ่า 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงดา้นการตกแต่ง และความคิดสร้างสรรค์ของส่ืออินโฟกราฟิกของ

โครงงานน้ี 
ตอบ ส่ืออินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจเน่ืองจากสีสนัและการจดัวางท่ีโดดเด่น สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 

2. ท่านคิดว่าส่ืออินโฟกราฟิกน้ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัทางลูกคา้และพนักงานของ
บริษทัวนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล  จ  ากดั ไดห้รือไม่ อยา่งไรบา้ง 
ตอบ สามารถช่วยอ านวยความสะดวกกบัทางลูกคา้และพนักงานของบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ 
ทราเวล จ  ากดั ไดอ้ยา่งมาก เน่ืองจากส่ืออินโฟกราฟิกน้ีท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจวิธีการเดินทางได้
ดว้ยตนเองและทางพนกังานไดล้ดระยะเวลาในการตอบค าถามลูกคา้ 
 

3. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ืออินโฟกราฟิก โครงงานส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการประชาสัมพนัธ์
การยืน่วีซ่าท่องเท่ียว (Infographic for Promoting Tourist Visa Registration) 
ตอบ ควรท าเป็นภาพเคล่ือนไหว จะไดมี้ความน่าสนใจมากกว่าน้ี 
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บทคดัย่อ 

โครงงานส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว มีที่มาและ
ความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีลูกคา้
จ านวนมากสอบถามเขา้มาทางบริษทัและแผนกวีซ่า 
ตอ้งการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนยย์ืน่วีซ่าทั้ง 
4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใชว้ิธีใดไดบ้า้ง จึงได้
เกิดการจัดท าโครงงานน้ี ข้ึนมา  โครงงานน้ี มี
วัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
เดินทางไปยงัศูนยย์ื่นวีซ่าให้กับลูกคา้ ในรูปแบบ
ของส่ือขอ้มูลรูปภาพ หรือที่เรียกว่า อินโฟกราฟิก 
โดยส่งผ่านการติดต่อลูกคา้ผ่านช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์ของทางบริษทั เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ 
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อท าให้ลูกค้า เกิดความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึนในการเดินทาง เน่ืองจาก
คณะผูจ้ดัท  าไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกบัการเดินทาง
ของลูกคา้ที่ตอ้งการเดินทางไปยงัศูนยย์ื่นวีซ่าจึงได้
มีการรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ศึกษา
ขั้ นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการใช้
ท ฤ ษ ฎี ด้ า น ก า ร อ อ ก แบบ  แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง
องค์ประกอบของรูปภาพ ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe Photoshop CS6 , 
Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิก  

 
 
คณะผูจ้ัดท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยการแจก แบบสอบถามออนไลน์ ทั้ งหมด
จ านวน 30 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิ เคราะห์สถิ ติ
เบ้ืองต้น ค่าแสดงความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่ สุ ด  มีค่ า เฉลี่ ย  4.40 ความพึ งพอใจด้านการ
ออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.48   
ค าส าคญั : อินโฟกราฟฟิก ส่ือสังคมออนไลน์ ศูนย์
ยืน่วีซ่า 

 
Abstract 

As a rationale that many customers 
inquire for directions for the visa application 
center each day through phone calls, LINE 
chat or company Facebook, the team 
searched for an effective way to 
communicate, especially the directions, and 
found that an infographic would be an easy 
way for the receiver to recognize and 



 

 

understand the information effectively. This 
project aimed to promote routes to the visa 
application center to customers by using an 
infographic design. In order to provide 
customers more conveniece, the infographic 
would be sent through the company’s 
website, LINE chat, and Facebook. To create 
the infographic, the team collected the four 
step routing information to the visa 
application center. Then, studied the process 
of infographic design by using design theory 
and image composition in the creation 
through Adobe Photoshop CS6 and 
Photoscape. 

For the evaluation of this study, 30 
sets of online questionnaires were collected 
from the company's staff and customers. The 
data was analyzed by using basic statistical 
tools such as frequency, percentile, mean and 
standard derivation. The results showed that 
most of the respondants were satisfied with 
the content, with mean score at 4.40 and the 
highest mean score, 4.48, for the satisfaction 
of infographic design. 
Keywords: Infographic, Social Media, Visa 
application service center 
 
ประวัติความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
เป็นบริษทัน าเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าเช่ือถือ
ในเร่ืองของการให้บริการจัดโปรแกรมน าเท่ียวทั้ง
ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และยงัให้บริการใน
การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ มีลูกค้าจ านวนมาก

ไว้ว า งใจใช้บ ริการ  ปัจ จุบันการ เ ดินทางไป
ต่างประเทศถือว่าเป็นเร่ืองปกติของกลุ่มนักเดินทาง 
กลุ่มผูท้ี่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยว บางคนก็ไปเยีย่ม
ญาติ หรือแมก้ระทัง่กลุ่มท่ีเดินทางไปท างานติดต่อ
ธุรกิจที่ต่างประเทศหรือไปเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ 
โดยในการเขียนวีซ่าขอเขา้ประเทศนั้น ๆ  จ  าเป็นตอ้ง
เตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ทางบริษัทน า
เที่ยวจึงเล็งเห็นความส าคญัอย่างมากในการยืน่วีซ่า 
โดยปกติหลังจากเป็นตัวแทนในการจัดเตรียม
เอกสารและยื่นเอกสาร พร้อมทั้ งก  าหนดวันนัด
หมายใหก้บัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ ลูกคา้จะมีการติดต่อ
เข้ามาสอบถามเร่ืองเส้นทางในการเดินทางไปยงั
ศูนย์วีซ่า กับบริษัทเป็นจ านวนมาก ซ่ึงลูกค้าบาง
ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือบางท่านเดินทาง
มาจากต่างประเทศ ดงันั้นทางบริษทัจะตอ้งท าการ
ตอบรับค าถามลูกคา้ในเร่ืองการอธิบายรายละเอียด
ในการเดินทางไปยงัศูนยว์ีซ่า เป็นจ านวนมากใน  
แต่ละวนั 

จากดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู ้จัดท า
เล็งเห็นว่าการจัดท าข้อมูลในการประชาสัมพนัธ์
เส้นทางการเดินทางไปยงัศูนยว์ีซ่าให้กบัลูกคา้ ใน
รูปแบบของ ส่ือข้อมูล รูปภาพ  ห รือที่ เ รี ยกว่า      
อินโฟกราฟิก โดยส่งผ่านการติดต่อลูกค้าผ่าน
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ของทางบริษทั เช่น ไลน์
แชท เฟชบุ๊ก  และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยลดขั้นตอนใน
การให้บริการตอบค าถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า 
ได้อย่างรวดเ ร็ว ซ่ึ งในการเลือกเค ร่ืองมือการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพราะ
กระแสนิยมในโลกออนไลน์ตอนน้ี การรับข้อมูล
ของผูค้นในยุคปัจจุบนั ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปดว้ยใน
ขณะน้ีมีช่องทางหรือแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ม า กมา ย  ซั บซ้ อน  อ ยู่ เ ก ลื่ อ นกล า ดบนโลก                  
โซเชียลออนไลน์ ดงันั้นทางคณะผูจ้ัดท าสนใจท่ีจะ
จัดท าอินโฟกราฟิกข้อมูลที่ ใช้ในรูปแบบของ



 

 

รูปภาพ ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดแก่ผูท้ี่รับข่าวสาร
ไ ด้ ง่ า ย ก ว่ า  รู ป แ บบอื่ น ๆ  อี ก ทั้ ง ก า รส ร้ า ง              
อินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือ
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ  อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ือง
ไดด้ว้ยตนเองและเขา้ใจง่าย โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคญัคือภาพที่น่าสนใจ ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง โดยสามารถ
เขา้ใจและจดจ าไดใ้นเวลาที่จ  ากดั ซ่ึงการใชรู้ปแบบ
การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจยาก ซับซ้อน ผ่านการ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ในรูปแบบ
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก  ที่ ม า จ า ก ร า ก ศัพ ท์  2 ค  า คื อ                     
อินฟอร์เมชัน่ (Information)  และ กราฟิก (Graphic) 
ซ่ึงมีหลายงานวิจัย ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ขอ้มูลของ
มนุษย์ ว่ า  มนุษย์ชอบและจดจ าภาพสวยๆ ได้
มากกว่าการอ่านตวัอกัษร 

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

ศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า VFS ที่อาคาร   
เทรนด้ี มีทั้งหมด 10 ประเทศดงัน้ี 
1. ประเทศเบลเยีย่ม ชั้น 8  โทร 02-118-7002   
2. ประเทศเดนมาร์ก ชั้น 8 โทร 02-118-7006  
3. ประเทศฟินแลนด ์ชั้น 8 โทร 02-118-7009  
4. ประเทศเลบานอน ชั้น 8  ไม่รับติดต่อทาง
โทรศพัท ์ 
5. ประเทศนอร์เวย ์ชั้น 8 โทร 02-118-7004  
6. ประเทศสวีเดน ชั้น 8 โทร 02-118-7005  
7. ประเทศเนเธอร์แลนด ์ชั้น 8 โทร 02-118-7003  
8. ประเทศออสเตรเลีย ชั้น 28 โทร 02-118-7110  
9. ประเทศแคนาดา ชั้น 28 โทร 02-118-7007  
10. สหราชอาณาจกัร ชั้น 28  ไม่รับติดต่อทาง
โทรศพัท ์
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 10 ซอยสุขมุวิท 13 ถนนสุขมุวิท แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 

ศูนยรั์บยืน่วีซ่า VFS อาคารจามจุรี สแควร์  
มีศูนยรั์บยืน่วีซ่าฯทั้งหมด 8 ประเทศ ไดแ้ก่ 
1. ประเทศออสเตรีย โทร  02-118-7008  
2. ประเทศโครเอเชีย  โทร 02- 160-5363   
3. ประเทศเชก็   โทร 02-118-7010  
4. ประเทศเยอรมนั   โทร 02- 118 7017  
5. ประเทศอิตาลี   โทร 02-118-7001  
6. ประเทศยเูครน   โทร 02-160-5363  
7. ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ โทร 02-118-7015  
8. ประเทศสิงคโปร์  (รับยื่นเฉพาะชาวต่างชาติ
เท่านั้น) โทร 02-160-5362 
ตั้งอยู่ท่ี : อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ชั้น  
ที่ 4 ยูนิตที่ 404-405 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
วันท าการ : ว ันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด   
ของแต่ละประเทศ) 
เวลาท าการ : ระหว่าง 08.00 – 17.00น. (เวลาเปิด-
ปิด จะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศ) 
 

ศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS อาคารอินเตอร์เชนจ์ มี
ศูนยรั์บยืน่วีซ่า ฯ ทั้งหมด 1 ประเทศ 
1. ประเทศสเปน โทร 02-258-3524  
ตั้ งอยู่ท่ี : อาคารอินเตอร์เชนจ์ ห้อง 2211 ชั้น 22 
อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ 
วนัท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
เวลาท าการ : 08:30 - 12:00 น. และ13:00 – 16.00 น. 
 

ศูนยรั์บยื่นวีซ่า TLS อาคารสาทรซิต้ี มีศูนยรั์บ
ยืน่   วีซ่า ฯ ทั้งหมด 2 ประเทศ 
1. ประเทศสเปน โทร 02-838 6688  
2. ประเทศโปตุเกส โทร 02-838 6688  
ตั้งอยู่ท่ี : สาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 12 ถนนสาทรใต ้
175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 
วันท าการ : ว ันจันทร์ - ว ันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - 
อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 



 

 

เวลาท าการ : เวลารับยื่นใบค าร้อง :9:00 น.- 15:00 
น. (ค  าร้องประเภทด่วน กรุณายืน่ค  าร้องภายในเวลา 
11.00 น.) เวลาส าหรับจ่ายช าระเงิน และรับเอกสาร
คืน : 9:00 น.- 16:00 น.(ค าร้องประเภทด่วนสามารถ
รับเอกสารคืนได้ในวันที่ศูนย์ฯเปิดท าการในวัน
ถดัไปหลงัเวลา 15.30 น.) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

- เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลหรือวิธีการ
เดินทางไปยงัศูนยย์ื่นวีซ่าทั้ง 4 แห่ง และ
เขา้ใจไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

- เพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น า
อินโฟกราฟิกน้ีไปใชใ้นการบริการลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 

- เพื่อใช้อินโฟกราฟิกน้ีเป็นเคร่ืองมือใน
การประชาสัมพนัธ์ให้กบัทางบริษทัผ่าน
ทางส่ือออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางอีก
ดว้ย  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ลูกคา้ของทางบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ 

ทราเวล จ ากัด ได้รับข้อมูลการเดินทาง
จากส่ืออินโฟกราฟิกน้ี  และสามารถ
เดินทางไปยงัศูนยย์ื่นไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

- พนักงานและแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด า เ นินงาน และดูแลลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

- บริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
ไดเ้ป็นท่ีรู้จักและมีการเผยแพร่มากยิง่ข้ึน 
จากการแบ่งปันและแชร์ส่ืออินโฟกราฟิก
ท่ีมีประโยชน์น้ีกบักลุ่มลูกคา้อื่นๆในโลก
ออนไลน์ 
 

 
 

วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การคน้ควา้หาขอ้มูลส าหรับการผลิตส่ือ
อินโฟกราฟิก โดยวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
คน้ควา้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัศูนยย์ื่นวีซ่าภายในจังหวดั
กรุงเทพมหานครฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการใน
การเดินทาง ปรึกษากบัที่ปรึกษาเกี่ยวกบัขอ้มูลใน
การท าวีซ่า แนวทางการผลิตอินโฟกราฟิกให้ตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด 
ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนงานปรึกษากับที่ปรึกษาให้
ทราบถึงจุดประสงค์ของการท าอินโฟกราฟิก 
รับทราบถึงปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อ
น าไปสู่ขั้นตอนการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อลดปัญหา
การตอบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปยื่นวีซ่าใน
กรุงเทพมหานครฯ จดัล  าดบัขอ้มูลที่รวบรวมไดแ้ละ
วางแผนการด าเนินงานโดยการใชโ้ปรแกรม Adobe 
Photoshop  
ขั้นตอนท่ี 3 เร่ิมออกแบบตามท่ีวางแผนไวโ้ดยใช้
โปรแกรม Photoshop น าขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ัดใส่
ลงใน Infographic จัดท า QR CODE เพื่อแสกนไป
ยงั Google Map ใส่รูปภาพและจัดรูปแบบสีตามที่
วางแผนไวต้อนตน้ 
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ืออินโฟ
กราฟิกและน าผลงานส่งให้พนักงานที่ปรึกษา
ตรวจสอบว่า มีข้อผิดพลาดอะไรหรือต้องการ
เพิ่ ม เ ติมข้อ มูล ส่ วนไหน เพื่ อน า ไปแก้ไ ข ส่ื อ            
อินโฟกราฟิก 
 
ขั้นตอนท่ี 5  
ส่ืออินโฟกราฟิกฉบบัสมบูรณ์ 

 
 



 

 

สรุปผลโครงงาน 
โครงงานส่ืออินโฟกราฟิกส าหรับการ

ประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว มีที่มาและ
ความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีลูกคา้
จ านวนมากสอบถามเขา้มาทางบริษทัและแผนกวีซ่า 
ตอ้งการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนยย์ืน่วีซ่าทั้ง 
4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใชว้ิธีใดไดบ้า้ง จึงได้
เกิดการจัดท าโครงงานน้ีข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยงั
ศูนย์ยื่นวีซ่าให้กับลูกคา้ ในรูปแบบของส่ือขอ้มูล
รูปภาพ หรือที่เรียกว่า  อินโฟกราฟิก และส่งให้
ลูกคา้ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ของทางบริษทั เช่น 
ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อท าให้
ลูกค้า เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนในการ
เดินทาง คณะผูจ้ดัท  าไดร้วบรวมขอ้มูลในการแกไ้ข
ปัญหา ศึกษาขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก 
โดยการใชท้ฤษฎีดา้นการออกแบบ และการจดัวาง
องค์ประกอบของรูปภาพ ในการสร้างสรรคผ์ลงาน      
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Adobe Photoshop CS6 , 
Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิก 

ทางคณะผูจ้ัดท าไดท้  าการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์  Google Form มีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน เป็นพนักงาน
ของบริษัทวันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด 
จ านวน 20 คน และลูกคา้ของทางบริษทั จ านวน 10 
คน พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมาก
ที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเพศชาย คิดเป็น   
ร้อยละ 30.00     ดา้นอาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาย ุ     
21 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.30 รองลงมา
เป็นผูท้ี่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.30 และ
อายุ 41 ปี ข้ึนไปมีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30   
ดา้นการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท้ี่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.30 
และมธัยมศึกษา ปวช. หรือต ่ากว่า กบัอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ปวส. มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
3.30  ด้านอาชีพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
66.70 รองลงมาเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ส่วนอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คา้ขาย        
ฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 3.30   ดา้นรายได ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้
ต่อ เ ดือน10,001  - 20,000 บาทมากที่ สุด คิดเ ป็น    
ร้อยละ 56.70 รองลงมามีรายได้ 20,001 - 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่ มีรายได้ต  ่ ากว่ าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ 
30,001 บาท ข้ึนไปมีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
10.00   จากการประเ มินความพึ งพอใจในส่ือ    
อินโฟกราฟิก  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ด้านเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 หากพิจารณารายประเดน็พบว่า
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เร่ือง  ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ  เ ร่ือง เ น้ือหามีความ
ถูกต้องและเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.46   เร่ือง
การน าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.46  เร่ืองเน้ือหาน่าติดตาม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43  
เร่ืองความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดับของผู ้ชม 
คิดเ ป็นค่า เฉลี่ ย  4.40   เ ร่ืองเ น้ือหาทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36   เร่ืองสามารถเขา้ใจ
ขอ้มูลของอินโฟกราฟิกไดง่้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30  
และ เร่ืองปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม คิด
เ ป็นค่า เฉลี่ ย  4.26   ผู ้ตอบแบบสอบถาม ความ         
พึงพอใจดา้นการออกแบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 หากพิจารณารายประเดน็
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในเร่ือง ความสวยงามและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา  เร่ืองการใช้สีและ
เทคนิคทางศิลปะ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56   เร่ืองภาพที่
ใชป้ระกอบส่ือความหมายไดช้ดัเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.48   เร่ืองอินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ แปลกตา 
โดดเด่น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40   และเร่ืองการจดัวาง



 

 

องค์ประกอบมีความเหมาะสมและใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30  

 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

- คณะผู ้จัดท ามีเวลาในการเก็บข้อมูลไม่
ม า ก เ ท่ า ที่ ค ว ร  เ น่ื อ งจ า กอยู่ ใ น ช่วง
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

- ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการเดินทาง และศูนยย์ืน่ 
วีซ่าต่างๆ มีจ านวนมากเกินไป จึงท าให้
ต้องมีการตัดข้อมูลที่ไม่ส าคัญบางส่วน
ออกเพื่อสามารถจัดท าเป็นอินโฟกราฟิก
ได ้

- เน่ืองจากมีเวลาไม่มากนักจึงไม่สามารถ
จั ด ท า ส่ื อ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก แ บ บ
ภาพเคลื่อนไหวได ้จึงท าไดเ้พียงรูปภาพ
เท่านั้น 
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