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บทคัดย่อ
โครงงานสื่ อ อิ น โฟกราฟิ กส าหรั บ การประชาสัม พัน ธ์ก ารยื่น วี ซ่ า ท่ อ งเที่ ย ว มี ที่ ม าและ
ความสาคัญของปั ญหาที่ เกิดขึ้นจากการที่มีลูกค้าจานวนมากสอบถามเข้ามาทางบริ ษทั และแผนกวีซ่า
ต้องการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ยนื่ วีซ่าทั้ง 4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใช้วิธีใดได้บา้ ง จึงได้
เกิดการจัดทาโครงงานนี้ข้ ึนมา โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไป
ยังศูนย์ยนื่ วีซ่าให้กบั ลูกค้า ในรู ปแบบของสื่ อข้อมูลรู ปภาพ หรื อที่เรี ยกว่า อินโฟกราฟิ ก โดยส่งผ่านการ
ติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของทางบริ ษัท เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้นในการเดินทาง เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าที่ตอ้ งการเดินทางไปยังศูนย์ยนื่ วีซ่าจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลใน
การแก้ไขปั ญหา ศึกษาขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิ ก โดยการใช้ทฤษฎีดา้ นการออกแบบ และการ
จัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6,
Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิ ก
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก แบบสอบถามออนไลน์ ทั้งหมดจานวน
30 คน โดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ค่าแสดงความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั พบว่า
ส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48
คาสาคัญ : อินโฟกราฟิ ก สื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์ยนื่ วีซ่า
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กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์
ทราเวล จากัด ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ส่งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้
และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต โดยได้รับความร่ วมมือ
จาก บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ที่ได้สอนการแก้ปัญหาที่พบในการทางานในแผนกวี
ซ่า จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณสายทิพย์ ฉิมพลี
2. อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข

(พนักงานที่ปรึ กษา ตาแหน่งหัวหน้าแผนกวีซ่า)
(อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา)

และบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวนามมาทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ ให้ขอ้ มูลในการจัดทา
โครงงานรวมไปถึงคุ ณพ่อ คุ ณ แม่ ที่ ได้ให้ก ารสนับสนุ น ในการจัดทาโครงงานฉบับนี้ จ นเสร็ จ
สมบูรณ์ คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอยางสูงไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
3 พฤษภาคม 2563
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัตคิ วำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั นาเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าเชื่อถือ
ในเรื่ องของการให้บริ การจัดโปรแกรมนาเที่ยวทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และยังให้บริ การใน
การยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศ มีลูกค้าจานวนมากไว้วางใจใช้บริ การ ปัจจุบนั การเดินทางไปต่างประเทศ
ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติของกลุ่มนักเดินทาง กลุ่มผูท้ ี่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยว บางคนก็ไปเยี่ยมญาติ
หรื อแม้กระทัง่ กลุ่มที่ เดิ นทางไปทางานติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศหรื อไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
โดยในการเขียนวีซ่าขอเข้าประเทศนั้น ๆ จาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมในด้านเอกสาร ทางบริ ษทั นา
เที่ยวจึงเล็งเห็นความสาคัญอย่างมากในการยื่นวีซ่า โดยปกติหลังจากเป็ นตัวแทนในการจัดเตรี ยม
เอกสารและยืน่ เอกสาร พร้อมทั้งกาหนดวันนัดหมายให้กบั ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้าจะมีการติดต่อ
เข้ามาสอบถามเรื่ องเส้นทางในการเดินทางไปยังศูนย์วีซ่า กับบริ ษทั เป็ นจานวนมาก ซึ่งลูกค้าบาง
ท่านเดิ นทางมาจากต่ างจังหวัดหรื อบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้นทางบริ ษทั จะต้องทา
การตอบรับคาถามลูกค้าในเรื่ องการอธิบายรายละเอียดในการเดินทางไปยังศูนย์วีซ่า เป็ นจานวน
มากในแต่ละวัน
จากดังที่ ก ล่าวมาข้างต้น คณะผูจ้ ัด ทาเล็งเห็ น ว่าการจัด ทาข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
เส้น ทางการเดิ นทางไปยังศูนย์วีซ่าให้กบั ลูกค้า ในรู ปแบบของสื่ อข้อมูลรู ปภาพ หรื อที่ เรี ยกว่า
อินโฟกราฟิ ก โดยส่ งผ่านการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของทางบริ ษัท เช่น ไลน์
แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์แก่ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการให้บริ การตอบคาถามหรื อข้อสงสัยของลูกค้า ได้
อย่างรวดเร็ ว ซึ่งในการเลือกเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก เพราะกระแส
นิยมในโลกออนไลน์ตอนนี้ การรับข้อมูลของผูค้ นในยุคปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยในขณะนี้ มี
ช่องทางหรื อแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มากมาย ซับซ้อน อยูเ่ กลื่อนกลาดบนโลกโซเชียลออนไลน์
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาสนใจที่ จะจัดทาอินโฟกราฟิ กข้อมูลที่ใช้ในรู ปแบบของรู ปภาพ ที่น่าสนใจ
สามารถดึงดูดแก่ผูท้ ี่ รับข่าวสารได้ง่ายกว่า รู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งการสร้างอินโฟกราฟิ ก เป็ นการนา
ข้อมูลที่ เข้าใจยากหรื อข้อมู ลที่ เ ป็ นตัว หนัง สื อจ านวนมากมาน าเสนอในรู ป แบบต่ าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่ องได้ดว้ ยตนเองและเข้าใจง่าย โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือภาพที่
น่าสนใจ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วนามาสรุ ป วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง โดยสามารถเข้าใจและจดจา
ได้ในเวลาที่จากัด ซึ่งการใช้รูปแบบการนาเสนอข้อมูลที่เข้าใจยาก ซับซ้อน ผ่านการนาเสนอข้อมูล
ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มอย่ า งมาก ในรู ปแบบอิ น โฟกราฟิ ก ที่ ม าจากรากศัพ ท์ 2 ค าคื อ อิ น ฟอร์ เ มชั่น
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(Information) และ กราฟิ ก (Graphic) ซึ่งมีหลายงานวิจยั ได้กล่าวถึงการรับรู ้ขอ้ มูลของมนุ ษย์ ว่า
มนุษย์ชอบและจดจาภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่านตัวอักษร

ภำพที่ 1.1 ตัวอย่ำงกำรทำภำพอินโฟกรำฟิ ก
ที่มำ : Info https://infographic.kapook.com
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
- เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู ้ขอ้ มูลหรื อวิธีการเดินทางไปยังศูนย์ยนื่ วีซ่าทั้ง 4 แห่ง และเข้าใจได้ง่าย
มากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้พนักงานทุ กฝ่ ายที่ เกี่ยวข้องได้นาอินโฟกราฟิ กนี้ไปใช้ในการบริ การลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
- เพื่อใช้อินโฟกราฟิ กนี้ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพัน ธ์ให้กบั ทางบริ ษ ัทผ่านทางสื่ อ
ออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางอีกด้วย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
- ประชากร คือ พนักงานและลูกค้าบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
- กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานภายในบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด จานวน 20 คน
และลูกค้าของทางบริ ษทั จานวน 10 คน รวมทั้งหมด 30 คน
- ขอบเขตของโครงงาน การดาเนินการสร้างสื่ ออินโฟกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล
แก่ลูกค้าของทาง บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด การเดินทางไปยังศูนย์ยนื่ วีซ่า
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ทั้ง 4 แห่ งในกรุ งเทพฯ โดยขอบเขตการศึกษา อยูร่ ะหว่าง 16 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2563
โดยจะทาการเผยแพร่ สื่ออินโฟกราฟิ กนี้ ท้ งั ทางไลน์แอด เฟสบุ๊ค และช่องทางอื่นๆ ของ
ทางบริ ษทั และแผนกงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
- ลูกค้าของทางบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ได้รับข้อมูลการเดินทางจากสื่ อ
อินโฟกราฟิ กนี้ และสามารถเดินทางไปยังศูนย์ยนื่ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
- พนักงานและแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนิ นงาน และดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
- บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ได้เป็ นที่รู้จกั และมีการเผยแพร่ มากยิง่ ขึ้น จากการ
แบ่งปันและแชร์สื่ออินโฟกราฟิ กที่มีประโยชน์น้ ีกบั กลุ่มลูกค้าอื่นๆในโลกออนไลน์

บทที่2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฏีเพื่อจัด ทารายงานสหกิ จ ศึก ษาเรื่ อง “สื่ ออิน โฟกราฟิ ก
สาหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว” มุ่งศึกษากระบวนการออกแบบและผลิตสื่ อเพื่อ
การประชาสัมพัน ธ์ และให้ข ้อมู ลแก่ ลูก ค้าในเรื่ องของการเดิ นทางไปยังศูนย์ยื่น วีซ่าทั้ง 4 แห่ ง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1. ทฤษฎีการใช้ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
- สื่ออินโฟกราฟิ ก (Infographics)
- การสร้างอินโฟกราฟิ กให้ดึงดูดความสนใจ
- การสร้างอินโฟกราฟิ กให้มีประสิทธิภาพ
2.2. แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
- ความหมายของการประชาสัมพันธ์
- ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
- ลักษณะของการประชาสัมพันธ์
2.3. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก
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2.1 ทฤษฎีการใช้ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
สื่ ออินโฟกราฟิ ก (Infographics) หมายถึง การนาข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศ
ในลักษณะของกราฟิ กที่ออกแบบเป็ นภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ ว
และชัดเจน สามารถสื่อให้ผชู ้ มเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีผนู ้ าเสนอ
มาช่วยขยายความให้เข้าใจอีก การออกแบบอินโฟกราฟิ ก (Infographics Design) เป็ นการนาข้อมูลที่
เข้าใจยากหรื อข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อจานวนมากมานาเสนอในรู ปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้
สามารถเล่าเรื่ องได้ดว้ ยตัวเององค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจภาพและเสี ยง ซึ่ งจะต้อง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอแล้วนามาสรุ ป วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง แสดงออกมาเป็ นภาพจึ งจะ
ดึงดูดความสนใจได้ดีช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติมกราฟิ กที่ใช้อาจเป็ นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์
กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตารางแผนที่ ฯลฯ จัดทาให้มีความสวยงาม น่าสนใจเข้าใจง่าย สามารถ
จดจาได้นานทาให้การสื่ อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสร้ างอิน โฟกราฟิ กให้ ดึงดู ดความสนใจ ข้อมูลสารสนเทศสามารถน ามาจัดทาให้
สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการนาเสนอที่ดีที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจานวนมากถูกนามาจัด
กลุ่มทาให้ไม่น่าสนใจ การจัดทาข้อมูลให้เป็ นภาพกราฟิ กจึงเป็ นที่นิยมในปั จจุ บนั อินโฟกราฟิ ก
เป็ นการออกแบบให้เป็ นภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่ซบั ซ้อนให้เข้าใจง่ายโดย Hyperakt’s Josh Smith
ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบ ได้ค ้น พบกระบวนการที่ ดี ใ นการออกแบบ อิ น โฟกราฟิ ก
(Infographics) ดังนี้
- การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่มีคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติอยูใ่ นสภาพเดิม มี
ความอิสระเป็ นเอกเทศในตัวมันเองยังไม่ผา่ นการกลัน่ กรอง โดยอาจใช้โปรแกรม
Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็ นต้นฉบับบันทึกภาพต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายไม่ควรแยกภาพหรื อแผนภาพกับข้อมูล
ออกจากกัน
- การอ่านข้อมูลทั้งหมด การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรื ออ่านอย่างผิวเผินให้ผา่ นไป
อย่างรวดเร็ ว เพราะคิ ด ว่า เสี ยเวลาจะทาให้ได้ข ้อมูลไม่สมบู รณ์ ข ้อมูลต่ า งๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งจะช่ ว ยให้ เ รามองเห็ น ภาพรวมของประเด็ น ส า คัญ ผู ้อ อกแบบ
อินโฟกราฟิ กต้องมีทกั ษะในการจัดการข้อมูลและแน่ ใจว่าข้อมูลที่สาคัญไม่ ถูก
ละเลยที่จะมาสนับสนุนเรื่ องราวที่ตอ้ งการนาเสนอ
- การค้นหาวิธีการเล่าเรื่ อง การเล่าเรื่ อง การบรรยาย การนาเสนอข้อมูลที่น่าเบื่อจะ
ทาให้อินโฟกราฟิ กน่ าเบื่อเว้นแต่ว่าจะค้นพบการนาเสนอเรื่ องราวที่ ดึงดูดความ
สนใจ อิน โฟกราฟิ กเริ่ มที่ จุ ด มุ่งหมายเดี ยวคื อการขยายความข้อมูลที่ ซับซ้อน
อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรื อสนับสนุ น ข้อโต้แย้ง การหาวิธีการเล่า
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เรื่ องที่ น่ าสนใจอาจจะยุ่งยากในระยะแรกถ้าเราคุน้ เคยกับข้อมูลที่มีอยุ่ จะทาให้
สามารถเล่าเรื่ องราวได้ การใส่ ใจกับเนื้อหาที่สาคัญจะช่วยให้การนาเสนอข้อมูลมี
คุณค่า
การระบุปัญหาและความต้องการ หาเอกลักษณ์ ระบุชื่อ ชี้ตวั และแสดงตัว เมื่อได้
ข้อมูลมาแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้องอาจมีข ้อมูลที่ไม่สนับสนุ นหัวข้อหรื อ
ประเด็ น ที่ เราต้องการน าเสนอควรมีก ารอภิ ปรายหาข้อสรุ ปที่ แท้จ ริ งเพื่อระบุ
ปั ญหาและความต้องการผูช้ มต้องการข้อมูลที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดี
มิฉะนั้นจะกลายเป็ นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผดิ พลาด
การจัดลาดับโครงสร้างข้อมูล การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็ นที่นิยมในการสรุ ป
ข้อมูล เป็ นการนาผูช้ มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้ จนจบเป็ นวิธีการจัดการกับ
ข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิ กและตรึ งผูช้ มตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล
การจัดรู ปแบบข้อมูลตามลาดับจะส่งเสริ มให้ผชู ้ มเข้าถึงข้อมูลเป็ นช่วงระยะขอการ
เล่าเรื่ อง ซึ่งกลายเป็ นวิธีการที่แพร่ หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิ ก
การออกแบบโครงสร้างข้อมูล เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียด
แล้วจัดแบ่งข้อมูลเป็ นลาดับชั้นและออกแบบโครงสร้างของข้อมูลผูอ้ อกแบบควร
ทาความเข้าใจกับภาพหรื อกราฟิ กที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลสาคัญ ที่จดั ไว้เป็ นลาดับ
ชั้นนาไปให้ผชู ้ มวิพากษ์วจิ ารณ์การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลาย
มุ ม มองที่ ใ ห้ข ้อ เสนอแนะแตกต่ า งกัน ออกไป จะเป็ นข้อ สรุ ปของการจัด ทา
โครงสร้างอินโฟกราฟิ ก
การเลือกรู ปแบบอิน โฟกราฟิ ก เมื่อสิ้ น สุ ด การก าหนดภาพหรื อกราฟิ กที่ เ ป็ น
ตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจดั ข้อมูลที่ดีที่สุดคือการนาเสนอข้อมูลด้วยแผนผังกราฟ
ต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรื ออาจจะใช้ไดอะแกรม หรื อผัง
งานเพื่ออธิบายกระบวนการทางาน อาจนาแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่ อง หรื อ
บางทีการใช้ตวั เลขนาเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
การกาหนดภาพให้ตรงหัวข้อ การเลือกใช้ภาพในการทาให้อินโฟกราฟิ กให้ดูดีมี
สองแนวคิด คือ ใช้ขอ้ มูลดิบมาจัดทาเป็ นกราฟหรื อแผนผังให้น่าสนใจใช้สี การ
พิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้น วาด
ภาพหรื อคาอุปมาเปรี ยบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็น
เป็ นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรื อแผนผังเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกับ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่ง
องค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรื อนาภาพที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวาง
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ซ้อนกันอาจเสริ มด้วยข้อมูล สื่ อตราสัญลักษณ์และเนื้ อหาในการออกแบบให้ตรง
กับหัวข้อ
- การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ เมื่อออกแบบอิน โฟกราฟิ กเสร็ จ แล้ว เริ่ ม
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผูช้ มจะดูท้ งั ข้อมูลและภาพที่เล่าเรื่ องราว เพื่อให้
แน่ ใจว่าผลงานที่เสร็ จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้ าหมาย ประเมินทั้งการ
ออกแบบและจุ ด เน้น จนกระทั้ง ผลงานชัด เจนและเข้า ใจง่ าย ทดลองให้ก ลุ่ม
ตัวอย่างชมผลงานและให้ขอ้ คิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรื อไม่โดยเฉพาะผูท้ ี่
ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผูช้ มและกลุ่มตัว อย่าง
จนกระทัง่ ลงตัวได้ขอ้ ยุติจึงนา เสนอเผยแพร่ สู่สาธารณะ
- การแบ่ งปั น ความรู ้ในอิน เตอร์ เน็ ต อิน โฟกราฟิ กส่ ว นใหญ่ เผยแพร่ แบ่ งปั นใน
อินเทอร์ เน็ต มีแพร่ หลายเป็ นที่นิยม เป็ นการทดสอบผลงานข้อมูลที่มีลกั ษณะที่
น่ า สนใจจะถู ก อ่ า นโดยบุ ค คลทั่ว ไปข้อ มู ล ที่ ถู ก ตรวจสอบและพิ จ ารณาจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ไม่ได้หมายความว่า เราจะเป็ นผู ้ค ้น พบวิธีก ารเล่า เรื่ องราวนั้ น
ถึงแม้ว่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่ มาแล้ว การวิพากษ์วจิ ารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วย
ขยายข้อโต้แย้งและค้นพบวิธีการน าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ขอ้ คิ ดเห็ นต่ างๆ จะ
ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข้ ผลงานที่ถูกวิจารณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาสู่ ตวั เราเหมือนเป็ น
รางวัลในการทางาน การออกแบบที่ถูกกลัน่ กรองอย่างเข้มข้นเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะ
สะกดผูช้ ม
การสร้ างอิ น โฟกราฟิ กให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจารย์ส มิ ท ธิ ชัย ไชยวงศ์ ไ ด้ก ล่ า วว่ า
อินโฟกราฟิ กเป็ นที่นิยมแพร่ หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบที่
มีศิลปะอย่างแท้จริ ง เป็ นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่ องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่นาเสนอ เราสามารถพูด
ได้ว่าอินโฟกราฟิ กไม่มีขอบเขตและขีดจากัดในการเล่าเรื่ องผ่านภาพ การใช้กราฟิ กช่วยเพิ่มความ
สวยงาม แก่สิ่งต่าง ๆ ทาให้ขอ้ มูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนยั เพื่อที่จะเผยแพร่ สู่สาธารณะ
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ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างภาพการสร้ างอินโฟกราฟิ กให้ มปี ระสิทธิภาพ
ที่มา : https://www.slideshare.net/
- เน้นที่หวั ข้อของ infographic (อินโฟกราฟิ ก) เพียงหัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single
topic) หัว ข้อหลัก ในการสร้ าง infographic (อิน โฟกราฟิ ก) หลังจากก าหนดหัว ข้อแล้ว
กาหนดคาถามเฉพาะที่ตอ้ งการคาตอบใน infographic (อินโฟกราฟิ ก)
- ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เริ่ มออกแบบข้อมูลต้องแน่ ใจว่าข้อมูลไม่อดั
แน่ นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย ไม่ทาให้ผอู ้ ่านและผูช้ มยุ่งยาก ภาพที่ซบั ซ้อนจะทาให้
การตีความผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญ (Data is important) การสร้า infographic (อินโฟกราฟิ ก) ต้องคานึงถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อเป็ นสาคัญ การออกแบบต้องไม่ทาเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็ น
การท าลายข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้อ งแน่ ใ จว่ า การออกแบบเน้น ที่ ข ้อ มู ล และรู ปแบบของ
อินโฟกราฟิ ก
- แน่ใจว่าข้อเท็จจริ งถูกต้อง (Be sure facts are correct) การทาข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นสิ่ งสาคัญ
ถ้าไม่ถูกต้องจะลดความน่ าเชื่อถือของ infographic (อินโฟกราฟิ ก) ดังนั้นก่อนที่จะสร้าง
อินโฟกราฟิ กต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งและใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
- การทาให้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ อง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิ กที่มีประสิ ทธิภาพ
สามารถเล่าเรื่ องราวด้วยภาพวาดหรื อกราฟิ ก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอย่างและสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผูช้ มจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
- การออกแบบที่ดีทาให้มีประสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายด้วยภาพถ้ามี
การออกแบบที่ ดีจะดึ งดู ด ใจผูช้ ม สิ่ งสาคัญคือออกแบบ infographic (อิน โฟกราฟิ ก) ให้
เข้าใจง่ าย ใช้ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ออกแบบให้น่ าสนใจ ภาพกราฟิ ก สี ชนิ ด แบบ และ
ช่องว่าง เป็ นสิ่งสาคัญในการออกแบบ
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- ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สีเป็ นสิ่ งจา เป็ นควรเลือกใช้สีที่
กระตุน้ ดึงดูดความสนใจผูช้ ม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีดว้ ยใช้สีให้ถูกต้ องเหมาะสมกับ
หัวข้อว่าเราจะออกแบบ infographic (อินโฟกราฟิ ก) ให้ใครชม ไม่จาเป็ นต้องทาให้มีสีสัน
มาก infographic (อินโฟกราฟิ ก) บางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพได้
- ใช้คาพูดที่กระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใช้ในการนาเสนอจาเป็ นต้องสรุ ป
ข้อความให้ส้ ันกระชับตรงกับจุดหมายที่ตอ้ งการนาเสนอ อาจใช้แผ่นป้ ายหรื อข้อมูลสั้นๆ
มาสนับสนุ นภาพการทาเรื่ องราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตวั เลขมาสรุ ปเปรี ยบเที ยบ
ข้อมูล และควรใช้ตวั หนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย
- ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check your numbers) ถ้านาเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและ
แผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพวาดและต้องรู ้ว่าตัวเลขไหนควรใช้และ
ไม่ควรมีอยู่ ด้วยวิธีน้ ี จะทา ให้อินโฟกราฟิ กมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทาไฟล์ infographic (อินโฟกราฟิ ก) ให้เล็ก (Make the file size small) ทาไฟล์ infographic
(อินโฟกราฟิ ก) ให้เล็กเพื่อให้ผชู ้ มเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และนาไปใช้ต่อได้ดี
ตามจุ ด ประสงค์ที่ ต ้อ งการ ดาวน์ โ หลดเร็ ว และใช้เ วลาน้อ ยในการถ่ า ยโอนข้อมูลใส่
แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมลไปให้ผอู ้ ื่น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรู ปภาพควรใช้
ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะดึงดูดผูช้ ม
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่ อสารความคิดเห็น
ข่าวสาร ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ไปสู่ กลุ่มประชาชน เป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความเข้า ใจ
อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หวังผลในความร่ วมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่
หน่ ว ยงาน องค์ก าร สถาบัน ด้ว ย ทาให้ป ระชาชน เกิ ด ความนิ ยม เลื่อมใสศรั ทธา ต่ อหน่ ว ยงาน
ตลอดจนค้นหาและกาจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้างความสาเร็ จในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานนั้น
ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ
และเป็ นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซบั ซ้อนแต่งานประชาสัมพัน ธ์จะช่วยส่ ง เสริ ม
ลักษณะความเป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่ วมมือทั้งจาก
พนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ
เป็ นอย่างยิง่ ซึ่งพอจะสรุ ปความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
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- การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีข้ นึ
หมายถึง การสร้างความรู ้สึกประทับใจที่บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ
รวมทั้งลูกจ้าง ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ชุมชน พ่อค้าและรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์
อันดี กบั กลุ่มชนเหล่านี้ เผยแพร่ ช้ ี แจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิด
ความเลื่ อ มใสและสร้ า งความผู ก พัน ทางใจ เช่ น การที่ ห น่ ว ยงานประสบ
ความสาเร็ จ มีก าไรพอควร และแบ่ งส่ ว นของก าไรให้ก ับพนัก งานในรู ปของ
เงิ น เดื อ นที่ สู ง พอควร ตลอดจนมี ส วัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ให้เ หมาะสมตามอัต ภาพ
ขณะเดี ยวกัน ก็เป็ นสมาชิ ก ที่ มี ค วามรั บผิด ชอบต่ อชุ มชน เป็ นเพื่อนบ้านที่ ดี มี
นโยบายส่ งเสริ มพนักงานให้มีตาแหน่ งและความรั บผิดชอบสู ง มีการฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงาน
- การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสี ยงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพัฒนา
ปรั บปรุ งตัว เอง รวมทั้งสิ น ค้าและบริ ก ารต่ าง ๆ ให้ต รงกับความต้องการของ
ประชาชนแล้วโอกาสที่ ประชาชนจะได้รับความไม่สะดวก เกิ ด ความเข้าใจผิด
หรื อมองในแง่ร้ายซึ่งจะเป็ นผลในการนาไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสี ยชื่อเสียงย่อม
ไม่มี หรื อมีน้อยมากเพราะเรา ได้ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชน
และทาการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
- การประชาสัมพัน ธ์ช่ ว ยสร้ างความเข้าใจที่ ถูก ต้อง ทาให้เกิ ด ความร่ ว มมือกับ
หน่วยงานและฝ่ ายบริ หาร เพราะ การประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างฝ่ ายบริ หารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริ งและความ
ถูก ต้อง มิได้เป็ นการจูงใจหรื อการโฆษณาชวนเชื่ อด้วยกลวาจา ย่อมทาให้เกิด
ความร่ วมมือร่ วมใจกับฝ่ ายบริ หารขึ้น
- การประชาสัมพันธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพันธ์เป็ นการปูพ้ืน
ค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู ้สึกที่ดีแล้ว
ก็มีใจพร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ ซึ่งเป็ นแรง
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการอยากได้และตัดสินใจซื้อในที่สุด
ลักษณะของการประชาสั มพันธ์ การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way
communication) เป็ นการสื่ อสารจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับเกี่ยวกับข่ าวสารขององค์การที่ตอ้ งการสื่ อสาร
ให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจและยังเป็ นการสื่ อสารย้อนกลับจากผูร้ ับ คือ สาธารณชน ไปยัง
องค์การเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับองค์การการประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่ม
(Multiple target group) เช่น พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น ชุมชน รัฐบาล หรื อหน่ วยงานต่างๆ เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ว่าต้องการประชาสัมพัน ธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
ใดบ้าง
การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
หลักความเป็ นจริ งเพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิ บตั ิ ตามด้วยความสมัครใจการประชาสัมพันธ์
เป็ นการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอโดยคาดหวัง ผลต่ อ เนื่ อ งในระยะยาวเพื่ อให้
สาธารณชนมีความศรัทธาและมีความเชื่อใจต่อองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดาเนินกิจการอยู่ใน
ระยะยาวได้
การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบโดยจะมีการวางแผน ควบคุม และ
ประเมินผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มน่ั ใจว่าการด าเนิ นการประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก
งานวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ
ของสื่ อ อิ น โฟกราฟิ กรวมถึ ง งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ ภาพการสื่ อ สารโดยการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ คานึงถึงคุณภาพของอินโฟกราฟิ กที่ตอ้ งการสื่ อสารสู่ผอู ้ ่านให้เกิดความเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้ได้งานวิจยั ที่สมบูรณ์
- โรส (2552) ได้ให้ความหมายว่า อินโฟกราฟิ ก มาจากคาว่า Information + graphics
หมายถึง การนาข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศในลักษณะของภาพหรื อ
กราฟิ กซึ่งบ่ งชี้ ถึงข้อมูล ที่ออกแบบเป็ นภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหวใช้เพื่อการ
อธิบายข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้สามารถเข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ ว ชัดเจน และ
สามารถดึ งดู ดความสนใจได้ดีช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติมสามารถสื่ อให้
ผูช้ มเข้าใจในความหมายได้ท้ งั หมด โดยอาจไม่จาเป็ นต้องมีผนู ้ าเสนอมาช่วยใน
การขยายความ
- นฤมล ภิ่นวิรัตน์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอินโฟกราฟิ กต่อการสื่ อสาร
ข้อมูลเชิ งซ้อน กรณี ศึก ษาโครงการ “รู ้ สู้ flood” โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษา
อิทธิพลที่มีผลต่อการ สื่ อสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่มีความซับซ้อน คลุมเครื อให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ ว และชัดเจน กว่าการสื่ อสารด้วยตัวอักษรเพียงอย่าง
เดียว ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนในช่วง
น้ าท่ วม โดยแบ่ งกลุ่มประชาชนเป็ น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบกับ
มหาอุ ทกภัย และประชาชนทัว่ ไปที่ ไ ม่เคยประสบกับมหาอุทกภัย ในปลายปี
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พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบสอบถาม ผลการศึก ษาพบว่า ในช่ ว งน้ าท่ วมประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีจานวนมากและไม่ สามารถรับรู ้ขอ้ มูลได้ท้งั หมด เกิดความ
สับสนต่ อการรับรู ้และการปฏิบตั ิ ตวั เมื่อต้องเผชิญกับปั ญหา การน าเสนอคลิป
วีดีโอ “รู ้สู้ flood” ทาให้ขอ้ มูลที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การ
แปลงข้อมูลเป็ นภาพในรู ปแบบของอิน โฟกราฟิ กจะช่วยให้ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีข้ ึนรวดเร็ วและชัดเจนกว่าการสื่ อสาร
ในรู ปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดี ยว ซึ่งสรุ ปได้ว่าในกรณี ที่มีขอ้ มูลที่ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน ข้อมูลที่ตอ้ งสื่ อสารจากหลาย ๆ หน่ วยงานต้องประสารเชื่องโยงข้อมูล
เหล่านั้นไว้ดว้ ยกัน มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้อินโฟกราฟิ กช่วยการนาเสนอเนื้ อหา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อความหรื อข้อมูลที่ยากให้ง่ายขึ้น
- นัจภัค มีอุสาห์ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของชุดข้อมูลและสีสนั ต่อความ เข้าใจ
เนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิ ก พบว่าการออกแบบอินโฟกราฟิ กส่วนใหญ่นาเสนอ
ข้อมูลเกินความจาเป็ นทาให้เข้าใจสารได้ยาก จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) อิทธิพลของจานวนชุดข้อมูลต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิ ก
2) อิ ทธิ พลของสี สัน ต่ อความเข้าใจเนื้ อหาของภาพอิน โฟกราฟิ ก ผลการศึกษา
พบว่าในด้านความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิ ก พบว่า จานวนชุดข้อมูลมีผล
ต่ อความเข้าใจเนื้ อหา เมื่อจ านวนชุ ด ข้อมูลมากขึ้น ความเข้าใจเนื้ อหาของภาพ
อินโฟกราฟิ กจะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งควรหลีกเลี่ยงจานวนชุดข้อมูลที่ มากกว่า 6
ชุด และสี สันบางสี สัน ส่ งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิ ก การ
ออกแบบภาพที่ มีสีน้ าเงินและสี ส้มมีแนวโน้มช่ วยให้เข้าใจเนื้ อหาได้ดีข้ ึน การ
ออกแบบภาพอินโฟกราฟิ กที่มีสีเขียวอมเหลือง สีเขียวและสีเทามีแนวโน้มช่ว ยให้
เข้าใจเนื้ อหาลดลง จึงควรหลีกเลี่ยง และจากการวิเคราะห์พบว่าองศาสี และความ
อิ่มตัวของสี มีอิทธิพลต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิ กส่วนความสว่าง
สี และความแตกต่างของความสว่างไม่มีอิทธิ พลต่อความเข้าใจเนื้ อหาของภาพ
อินโฟกราฟิ ก
- อาศิร า พนาราม (2556) ) ได้ให้ค วามหมายว่า อิน โฟกราฟิ ก หมายถึง ภาพหรื อ
กราฟิ กที่ บ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นสถิติ ความรู ้ ตัวเลข ฯลฯ เรี ยกว่าเป็ นการย่อ
ข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสาหรับผูค้ นในยุค
ไอทีที่ตอ้ งการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนในเวลาอันจากัด (ก่อนที่พวกเขาจะเบื่อหน่าย

13
เสียก่อน) ด้วยเหตุน้ ี อินโฟกราฟิ ก จึงเป็ นการจัดการกับ “ข้อมูล-ตัวเลข-ตัวอักษร”
ที่เรี ยงรายให้กลายมาเป็ นภาพที่สวยงาม
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการสร้างสารในรู ปแบบอินโฟกราฟิ กจะสามารถสร้ าง
การเรี ยนรู ้และการจดจาให้แก่ผรู ้ ับสารได้เป็ นอย่างดีการใช้ตวั หนังสื อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างการรับรู ้ได้ในทันทีแต่หากมีการใช้ภ าพประกอบผสมผสานกับข้อความจะช่วยส่ งเสริ มให้
เนื้อหามีความน่ าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งเป็ นที่นิยมอย่างมากในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ข้อมูลจานวนมาก ดังนั้นผูส้ ่ งสารจึงต้องมีวิธีการในการนาเสนอเพื่อทาให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะ
ทาให้ผรู ้ ับสารได้เข้าถึง ข้อมูลและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ง่าย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อสถานประกอบการและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด (ONE WORLD TOUR AND
TRAVEL CO., LTD.)

ภาพที่ 3.1 โลโก้บริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ที่มา : ONE WORLD TOUR AND TRAVEL CO., LTD.
ที่ ต้ ัง ของสถานประกอบการ เลขที่ 34/2-3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิ มพลี เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10170

ภาพที่ 3.2 แผนที่บริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ที่มา : https://www.google.com/maps
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3.2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
- บริ การจัดนาเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- บริ การจัดนาเที่ ยวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ทั้งหน่ วยงานของราชการ
และเอกชน
- บริ การรับจองห้องพักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- บริ การสารองตัว๋ รถทัวร์เส้นทาง กระบี่ , นครศรี ธรรมราช, หาดใหญ่ , พังงา (รถทัวร์
ของบริ ษทั )
- บริ การรถเช่ารถตูแ้ ละรถโค้ช VIP รุ่ นใหม่
- บริ การจองรถไฟ เรื อสาราญ รถเช่าทวีปยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เอเชีย ฯลฯ
3.3. รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

พนักงานฝ่ ายใน
ประเทศ

ฝ่ ายบัญชี

แผนกติดต่อ
ประสานงาน
ต่างประเทศ

พนักงานฝ่ าย
ต่างประเทศ

แผนกบุคคล
แผนกตัว๋
เครื่ องบิน
โรงแรม

แผนกวีซ่า

ภาพที่ 3.3 แผนภูมกิ ารจัดตั้งองค์ กรและการบริหารงานบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
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บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า ONE WORLD TOUR AND
TRAVEL CO., LTD. ได้เปิ ดด าเนิ นการธุ รกิ จจัด นาเที่ ยว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกับ
กรมการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่
11/ 5298 จดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105550080418
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.4 นักศึกษาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา นายอมรเทพ โกมลหิรัญ
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
ชื่ อ – นามสกุล : นายอมรเทพ โกมลหิรัญ

ภาพที่ 3.5 นักศึกษาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา นางสาวปุณยาพร สรเดช
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
ชื่ อ – นามสกุล : นางสาวปุณยาพร สรเดช
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ภาพที่ 3.6 นักศึกษาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา นางสาวภาวินี ศรีวสิ ุ ทธิกลุ
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
ชื่ อ – นามสกุล : นางสาวภาวินี ศรี วิสุทธิกุล
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับหมอบหมาย : นักศึกษาฝึ กงาน
แผนก : วีซ่า
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. ตรวจสอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยืน่ ขอวีซ่าว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
หรื อไม่ เอกสารที่ตอ้ งใช้มีดงั ต่อไปนี้ น้ ี
- แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- ทางหนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุอย่างต่าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน นับจาก
วันที่ ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับ และสาเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการ
ต่ออายุหรื อแก้ไขชื่อ/นามสกุล
- รู ปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สู ง4.5 ซม. จ านวน 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิ น 3
เดือน)
- หลักฐานการทางาน
- จดหมายรับรองการทางาน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือจดทะเบี ยน
พาณิ ชย์ และจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
- หลัก ฐานการเงิ น ย้อนหลัง อย่า งน้อย 6 เดื อน เช่ น สมุด บัญชี เงิ น ฝาก,
หนังสือรับรองจากธนาคาร
- หลักฐานการจองที่พกั /โรงแรม
- ใบจองตัว๋ เครื่ องบิน (หรื อให้ทางบริ ษทั ทัวร์จดั การให้)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- ประกัน สุ ข ภาพเดินทางและอุบตั ิเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ า 30,000 ยูโร
หรื อ 1,500,000 บาท
- สู ติบตั ร และหนังสื อรับรองจากผูป้ กครอง หรื อ บิดาและมารดาอนุ ญาต
ให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ตอ้ งออกโดยอาเภอ (สาหรับผูเ้ ดินทางที่มี
อายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางลาพัง)
- หนังสื อหรื อจดหมายเชิ ญจากบริ ษทั หรื อหน่ ว ยงานในประเทศนั้นๆที่
ต้องการเดินทางไป ส่ งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรื อ โทรสาร และ
สาเนา (สาหรับวีซ่าธุรกิจ)
จัด ท าส าเนาเอกสารของลู ก ค้า เช่ น หน้า พาสปอร์ ต , หน้า วี ซ่ า เชงเก้น ,
เอกสารการทางาน, เอกสารการเงินที่มีการรับรองจากธนาคาร เป็ นต้น
กรอกข้อมูลของลูกค้าลงในระบบ Application for Schengen Visa
จองคิ ว วัน และเวลา ที่ ต ้อ งการขอยื่ น วี ซ่ า ณ สถานทู ต ทั้ง 4 แห่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร
จัดเรี ยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืน่ ขอวีซ่า เช่น เอกสารตัว๋ เครื่ องบิน, ข้อมูล
การเข้าพักโรงแรม, ประกัน, ข้อมูลและรายการนาเที่ยวของแต่กรุ๊ ป เป็ นต้น
แปลเอกสารของลูกค้าที่ตอ้ งใช้ในการขอยืน่ วีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน, ทะเบียน
สมรส, ใบทะเบียนการค้าพาณิ ชย์, สูติบตั ร เป็ นต้น
พาลูกค้าไปยืน่ วีซ่าตามสถานทูตที่ลูกค้าต้องการ ตามโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางไปรับเล่มพาสปอร์ตของลูกค้าที่สถานทูต
เช็คชื่อรายชื่อ หรื อ Name List ลูกค้าก่อนการยืน่ วีซ่า เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ของออฟฟิ ศให้มีความเรี ยบร้อยและถูกต้องครบถ้วน
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ภาพที่ 3.7 พนักงานทีป่ รึกษา คุณสายทิพย์ ฉิมพลี
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
พนักงานที่ปรึ กษา คุณสายทิพย์ ฉิมพลี
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวีซ่า (Assistant Visa Manager)
เบอร์ติดต่อ 02-4486338
E-mail : oneworldtourandtrvl@gmail.com
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
วันเวลาในการปฎิบตั ิ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 13.30 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
มกราคม
1.นิยามปัญหาที่ตอ้ งการจะทา
โครงงาน
2.ศึ ก ษาและค้น คว้า ข้ อ มู ล
เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การจั ด ท า
โครงการ
3.ออกแบบและวางแผน
4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล
5.สรุ ปผลและจัด ท ารู ปเล่ ม
โครงงานเป็ นรู ปเล่มสมบูรณ์

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563

เมษายน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 การจัดทาโครงงาน
จากการศึกษาเรี ยนรู ้ข้นั ตอนการผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ กเพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าในกรุ งเทพมหานครฯ ให้กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใช้
ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าในรู ปแบบของสื่อข้อมูลรู ปภาพ อินโฟกราฟิ ก
ขั้นตอนที่ 1
การค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับการผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ ก โดยวิธีการใช้อินเตอร์ เน็ตในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ยนื่ วีซ่าภายในจังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
ในการเดินทาง ปรึ กษากับที่ปรึ กษาเกี่ยวกับข้อมูลในการทาวีซ่า แนวทางการผลิตอินโฟกราฟิ กให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ภาพที่ 4.1 ปรึกษากับที่ปรึกษาเกีย่ วกับแนวทางการผลิตอินโฟกราฟิ ก
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.2 ค้นหาขั้นตอนการยื่นวีซ่า
ที่มา : http://www.consular.go.th

ภาพที่ 4.3 ค้นหาความหมายของวีซ่า
ที่มา : https://www.tumvisa.com
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ภาพที่ 4.4 ค้นหาช่ องทางการยื่นวีซ่า
ที่มา : https://www.tumvisa.com

ภาพที่ 4.5 ค้นหาเกีย่ วกับเอกสารสาคัญในการยื่นวีซ่า
ที่มา : https://www.tumvisa.com
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ศูนย์รับยื่นคาร้ องขอวีซ่า VFS ทีอ่ าคารเทรนดี้
1. ประเทศเบลเยีย่ ม
ชั้น 8
โทร 02-118-7002
2. ประเทศเดนมาร์ก
ชั้น 8
โทร 02-118-7006
3. ประเทศฟิ นแลนด์
ชั้น 8
โทร 02-118-7009
4. ประเทศเลบานอน
ชั้น 8
ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์
5. ประเทศนอร์เวย์
ชั้น 8
โทร 02-118-7004
6. ประเทศสวีเดน
ชั้น 8
โทร 02-118-7005
7. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชั้น 8
โทร 02-118-7003
8. ประเทศออสเตรเลีย
ชั้น 28
โทร 02-118-7110
9. ประเทศแคนาดา
ชั้น 28
โทร 02-118-7007
10. สหราชอาณาจักร
ชั้น 28
ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์
ที่ต้งั : เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
การเดินทาง
1. รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) ลงที่สถานีนานา (Nana Station) ใช้ทางออก 3
(Exit 3) หลังจากนั้นเดิ นลงมายังปากซอยสุ ขุมวิทที่ 11 เมื่อเดินถึงซอยสุ ขุมวิทที่ 13 เลี้ยว
เข้าซอย อาคารเทรนดี้จะอยู่ทางขวามือ ระยะทางประมาณ 300 เมตร จากสถานี นานาถึง
อาคารเทรนดี้
2. รถไฟฟ้ามหานครใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานี สุขุมวิท (Sukhumvit Station) ใช้ทางออกที่ 3
(Exit 3) จะพบกับศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 (Terminal 21) อยู่ขวามือ เดินผ่านปากซอย
สุ ขุมวิทที่ 19 ผ่านโรบิ น สัน สุ ขุมวิท ผ่านปากซอยสุ ขุมวิทที่ 15 เดิ น ต่ อไปจนเจอซอย
สุ ขุมวิทที่ 13 เลี้ยวเข้าซอย อาคารเทรนดี้อยู่ทางขวามือ ระยะทางประมาณ 800 เมตร จาก
สถานี สุขุมวิทถึงอาคารเทรนดี้
3. เดินทางโดยรถส่วนตัวและมาโดยทางด่วน ทางลงทางด่วนที่ใกล้ที่สุด มี 2 ที่ คือ 1. ออกที่
ทางลงเพลินจิ ตเหนื อ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุ ขุมวิท ขับผ่านปากซอยสุ ขุมวิทที่ (1) ตรงไปเจอ
แยกนานา เมื่อเจอสถานี รถไฟฟ้าระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ สถานี นานา เตรี ยมชิดซ้าย
ซอยสุ ขุมวิทที่ 13 จะอยูเ่ ลยสะพานลอยคนข้ามถนน เลี้ยวซ้ายเข้าซอย จะเจออาคารเทรนดี้
อยู่ทางขวามือ หรื อ (2) ออกที่ทางลงเพชรบุรี (คลองตัน) ซึ่ งจะบังคับเลี้ยวซ้ายเข้า ถนน
เพชรบุ รีตดั ใหม่ มุ่งหน้าไปทางแยกมิตรสัมพันธ์ เลี้ยวขวาที่แยกมิตรสัมพันธ์ เพื่อเข้าซอย
สุ ขุมวิทที่ 3 (นานาเหนื อ) ขับตรงไปจนถึงแยกนานา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เจอรถไฟฟ้า
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ สถานี น านา เตรี ยมชิ ด ซ้าย ซอยสุ ขุมวิทที่ 13 จะอยู่เลย
สะพานลอยคนข้ามถนน พอเลี้ยวซ้ายเข้าซอย จะเจออาคารเทรนดี้อยูท่ างขวามือ แต่ถา้ ขับ
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รถมาทางถนนสุ ขุมวิทขาเข้า (ซอยเลขคู่) ที่กลับรถจะอยู่ก่อนถึงรถไฟฟ้าสถานี นานา ซึ่ง
ซ้ายมือตรงที่กลับรถจะเป็ นซอยสุ ขุมวิทที่ 8 ตรงจุดกลับรถนั้นสามารถทาได้ท้ งั กลับรถ
หรื อ เลี้ย วขวาเข้าซอยสุ ขุมวิทที่ 11 พอกลับรถมาแล้ว เตรี ยมชิ ด ซ้าย ซอยสุ ขุมวิทที่ 13
จะอยูเ่ ลยสะพานลอยคนข้ามถนน เลี้ยวซ้ายเข้าซอย จะเจออาคารเทรนดี้อยูท่ างขวามือ

ภาพที่ 4.6 ค้นหาข้ อมูลศูนย์ยื่น VFS ทีอ่ าคารเทรนดี้
ที่มา : https://www.google.com/maps
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ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS อาคารจามจุรี สแควร์ มีศูนย์รับยืน่ วีซ่าฯทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่
1. ประเทศออสเตรี ย
โทร. 02-118-7008
2. ประเทศโครเอเชีย
โทร. 02- 160-5363
3. ประเทศเช็ก
โทร. 02-118-7010
4. ประเทศเยอรมัน
โทร. 02- 118 7017
5. ประเทศอิตาลี
โทร. 02-118-7001
6. ประเทศยูเครน
โทร. 02-160-5363
7. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โทร. 02-118-7015
8. ประเทศสิงคโปร์ (รับยืน่ เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น) โทร. 02-160-5362
ตั้งอยู่ที่ : อาคารจัตุรัสจามจุ รี (จามจุรี สแควร์ ) ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404-405 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
วันทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด ของแต่ละประเทศ)
เวลาทาการ : ระหว่าง 08.00 – 17.00น. (เวลาเปิ ด-ปิ ด จะแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละประเทศ)
การเดินทาง
1. รถไฟฟ้ามหานครใต้ดิน (MRT) ลงสถานีสามย่าน ทางออกประตู 2
2. รถโดยสารประจาทาง หรื อ รถเมล์ (BUS) : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93,
113, 141, 163, 172, 501
3. รถไฟฟ้ าระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) : สถานี รถไฟฟ้ าที่ ใกล้ที่สุดคือสถานี ศาลาแดง
เดินเท้าไปยังถนนพระราม 4 ไปทางแยกสามย่าน ก่อนถึงแยกที่สอง อาคารจัตุรัสจามจุรีจะอยู่
ด้านขวามือ (ตรงข้ามกับ วัดหัวลาโพง)
4. เดินทางโดยรถส่วนตัว
4.1. ตามเส้นทางถนนพญาไท จากห้างมาบุญครอง และ ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแยก
สามย่าน อาคารจามจุ รีจ ะอยู่ดา้ นซ้ายมือของทางแยก ทางเข้าอาคารที่ จอดรถ อยู่ถนน
พระราม 4
4.2. ตามเส้น ทางถนนพระราม 4 จากหัว ลาโพง ตรงมาทางแยกสามย่าน ผ่านแยกสามย่าน
ทางเข้าอาคารจอดรถ อยูท่ างซ้ายมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
4.3. ตามเส้นทางถนนพระราม 4 จากตลาดคลองเตย ผ่านสวนลุมพินี ตรงมาทางแยกสามย่าน
เมื่อผ่านแยกอังรี ดูนงั ต์ ชิดขวาเพื่อเตรี ยมกลับรถ ที่แยกสามย่าน เมื่อกลับรถแล้ว ชิดซ้าย
ทันที ทางเข้าอาคารจอดรถ อยูท่ างซ้ายมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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4.4. ถ้ามาจากถนนเจริ ญกรุ ง เลี้ยวเข้าถนนสี่พระยา ให้ตรงมาถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนน
พระราม 4 จากนั้นชิ ดซ้าย เพื่อเข้าอาคารจอดรถ ที่อยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

ภาพที่ 4.7 ค้ นหาข้ อมูลศูนย์ยื่น VFS ทีอ่ าคารจามจุรีสแควร์
ที่มา : https://www.google.com/maps
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ศูนย์ รับยื่นวีซ่า BLS อาคารอินเตอร์ เชนจ์ มีศูนย์รับยืน่ วีซ่า ฯ ทั้งหมด 1 ประเทศ
1. ประเทศสเปน
โทร. 02-258-3524
ตั้งอยูท่ ี่ : อาคารอินเตอร์ เชนจ์ ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ
วันทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทาการ : 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 – 16.00 น.

ภาพที่ 4.8 ค้ นหาข้ อมูลศูนย์ยื่น BLS ที่อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21
ที่มา : https://www.google.co.th/maps
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ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS อาคารสาทรซิตี้ มีศูนย์รับยืน่ วีซ่า ฯ ทั้งหมด 2 ประเทศ
1. ประเทศสเปน
โทร. 02-838 6688
2. ประเทศโปตุเกส
โทร. 02-838 6688
ตั้งอยูท่ ี่ : สาทรซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุ งเทพ 10120
วันทาการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เวลาทาการ : เวลารับยื่นใบคาร้อง :9:00 น.- 15:00 น. (คาร้องประเภทด่วน กรุ ณายืน่ คาร้องภายใน
เวลา 11.00 น.) เวลาสาหรับจ่ายชาระเงิน และรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คาร้องประเภทด่วน
สามารถรับเอกสารคืนได้ในวันที่ศูนย์ฯเปิ ดทาการในวันถัดไปหลังเวลา 15.30 น.)

ภาพที่ 4.9 ค้ นหาข้ อมูลศูนย์ยื่น TLS ที่อาคารสาทรซิตี้
ที่มา : https://fr.tlscontact.com/th/BKK/inquiry.php
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ขั้นตอนที่ 2
วางแผนงานปรึ กษากับที่ปรึ กษาให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการทาอินโฟกราฟิ ก รับทราบ
ถึงปั ญหาหรื อแนวทางการแก้ไขเพื่อนาไปสู่ ข้นั ตอนการผลิตอินโฟกราฟิ กเพื่อลดปั ญหาการตอบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปยื่นวีซ่ าในกรุ งเทพมหานครฯ จัดลาดับข้อมูลที่รวบรวมได้และวาง
แผนการดาเนินงานโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.10 หารูปแบบของ infographic ในการวางแผนออกแบบผ่านเว็บ Pinterest
ที่มา : https://www.pinterest.com/
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กระบวนการในการเลือกสี
1. ใช้วงจรสี (Color Wheel) ทฤษฎีสีที่เกิดจากการผสมกันเป็ นคู่ เริ่ มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิด
เป็ นสี ใหม่ข้ ึนมา จนครบวงจร จะได้สีท้งั หมด 12 สี ซึ่งสีจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นคือ ขั้นที่
1 (Primary) – แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงินและขั้นที่ 2 (Secondary) – สีที่เกิดจาก
สี ข้นั ที่ 1 หรื อแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทาให้ เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่ สีสม้ สีม่วง
สีเขียว
ขั้นที่ 3 (Tertiary) – สี ที่เกิดจากสีข้นั ที่ 1 ผสมกับสีข้นั ที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอีก
6 สี คือ สีสม้ แดง สีม่วงแดง สีเขียวเหลือง สี เขียวน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน สีสม้ เหลือง
ต่อมาจะเป็ น Color Theory ซึ่งจะประกอบไปด้วย
Analogous Colors – คือการเลือกใช้สีที่อยูต่ ิดกันในวงจรสี เช่น สีน้ าเงินกับสีม่วง
Complementary Colors – การเลือกใช้สีที่อยูต่ รงข้ามกันในวงจรสี เช่น สีสม้ กับสีน้ าเงิน
Triadic Colors – การเลือกสีโดยใช้สามเหลี่ยมด้านเท่ามาทาบลงบนวงจรสี จะได้สีท้งั หมด
3 สี เช่น สีเขียว สีสม้ และ สีม่วง
2. ออกแบบโดยมีพ้นื ที่ว่าง เทคนิคการออกแบบโดยใช้พ้นื ที่ว่าง ใช้สดั ส่วน 60% เป็ นสีที่โดด
เด่น 30% เป็ นสีรอง 10% เป็ นสีที่ถูกเน้น
3. เลือกใช้สีแค่ 2 – 3 สี เป็ นวิธีการเลือกสีโดยใช้ Color Wheel โดยใช้สีประมาณ 2 – 3 สี เพื่อ
ทาให้ผลงานออกมาดูสะอาดและสบายตา

ภาพที่ 4.11 เลือกพาเลทสีที่ใช้ ทา Infographic ผ่านเว็บ Colorhunt
ที่มา : https://colorhunt.co/
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การใช้ ฟอนต์ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
การเลือกฟอนต์ให้ตรงกับงานมากที่สุด อย่างการทาหนังสื อสาหรับผูส้ ู งอายุ ฟอนต์ที่คุณ
ควรจะเลือกใส่ ลงไปในชิ้นงานก็จาเป็ นจะต้องเป็ นฟอนต์ที่มีความสุภาพและสามารถอ่าน เข้าใจได้
ง่าย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของชิ้นงานมากที่สุด
โดยฟอนต์แต่ ละฟอนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมา จะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
วิธีการในการเลือกฟอนต์จึงจาเป็ นจะต้องดูถึงการสื่ ออารมณ์ของฟอนต์แต่ละอัน เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด

ภาพที่ 4.12 ดาวน์ โหลดฟ้อนต์ทใี่ ช้ ในการออกแบบ Infographic
ที่มา : https://fonts.google.com
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ขั้นตอนที่ 3
เริ่ มออกแบบตามที่วางแผนไว้โดยใช้โปรแกรม Photoshop นาข้อมูลที่รวบรวมได้จดั ใส่ ลง
ใน Infographic จัดทา QR CODE เพื่อแสกนไปยัง Google Map ใส่ รูปภาพและจัดรู ปแบบสี ตามที่
วางแผนไว้ตอนต้น

ภาพที่ 4.13 นาข้อมูลที่รวบรวมใส่ ลง Infographic
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
1. เลือกสี พ้นื หลังสื่ ออินโฟกราฟิ กที่ตามที่วางแผนไว้โดยเลือกสีที่สบายตาและปรับ
ค่า Opacity พื้นหลังให้สีจางลง
2. นาภาพ Vector รู ปต่างๆ ใส่ในสื่ออินโฟกราฟิ ก
3. สร้างรู ปวงกลมเพื่อใส่ขอ้ มูลประเทศต่างๆ
4. น า URL ของ Google maps ไปจัด ท าคิ ว อาร์ โ ค้ด เพื่ อ ง่ า ยต่ อการใช้ ง านสื่ อ
อินโฟกราฟิ ก
5. น าข้อมูลที่ ค ้นคว้ามาใส่ ในสื่ ออินโฟกราฟิ กและจัดการเรี ยบเรี ยงข้อมูลให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
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ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของสื่ ออิน โฟกราฟิ กและนาผลงานส่ งให้พนัก งานที่ ปรึ กษา
ตรวจสอบว่ า มี ข ้อ ผิ ด พลาดอะไรหรื อต้อ งการเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นไหนเพื่ อ น าไปแก้ไ ขสื่ อ
อินโฟกราฟิ ก

ภาพที่ 4.14 แก้ไขสื่ ออินโฟกราฟิ กตามทีไ่ ด้ปรึกษากับที่ปรึกษา
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
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ขั้นตอนที่ 5
สื่ออินโฟกราฟิ กฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 4.15 สื่ ออินโฟกราฟิ กฉบับสมบูรณ์
ที่มา : คณะผู้จดั ทา 2563
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4.2 สรุปผลโครงงานสหกิจศึกษา
ข้อมูลที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ค รั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ทั้งหมดจานวน 30 คน ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของพนักงานภายใน บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด จานวน 20 คน และลูกค้าของทาง
บริ ษทั จานวน 10 คน จากนั้นนามาประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติเบื้องต้น
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ ผลการวิเคราะห์ภายในแบบสอบถาม 1 ชุด จะมีการสอบถามข้อมูล
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นการประเมินผลแบบร้อยละ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูช้ มที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์การยืน่
วีซ่าท่องเที่ยว ใช้การประเมินผลแบบค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งอินโฟกราฟิ ก เป็ นคาถามปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
9
หญิง
21
รวม
30

ร้อยละ
30.00
70.00
100.00

จากตารางที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 30.00
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
0
21 – 30 ปี
25
31 – 40 ปี
4
41 ปี ขึ้นไป
1
รวม
30

ร้อยละ
00.00
83.30
13.30
3.30
100.00
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จากตารางที่ 2 ผู ้ต อบแบบสอบถาม มี อ ายุ 21 – 30 ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.30
รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.30 และอายุ 41 ปี ขึ้นไปมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 3.30
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
มัธยมศึกษา ปวช. หรื อต่ากว่า
1
3.30
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปวส.
1
3.30
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
28
93.30
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 93.30 และมัธยมศึกษา ปวช. หรื อต่ากว่า กับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปวส. มีจานวนเท่ากัน
คิดเป็ นร้อยละ 3.30
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
นักศึกษา
6
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
พนักงานบริ ษทั เอกชน
20
ค้าขาย
1
ฟรี แลนซ์
1
ธุรกิจส่วนตัว
1
รวม
30

ร้อยละ
20.00
3.30
66.70
3.30
3.30
3.30
100.00

จากตารางที่ 4 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
66.70 รองลงมาเป็ นนักศึกษา คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.00 ส่ ว นอาชี พรั บราชการ พนัก งานรั ฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ฟรี แลนซ์ ธุรกิจส่วนตัว มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 3.30
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
3
10.00
10,001 - 20,000 บาท
17
56.70
20,001 - 30,000 บาท
7
23.30
30,001 บาทขึ้นไป
3
10.00
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 5 ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน10,001 - 20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 56.70 รองลงมามีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ส่วนผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 30,001 บาท ขึ้นไปมีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ
10.00
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ชมที่มตี ่อสื่ ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสั มพันธ์ การยื่นวีซ่า
ท่ องเที่ยว
เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจของผูช้ มที่มีต่อสื่ ออินโฟกราฟิ กสาหรับ
การประชาสัมพันธ์การยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว มีลกั ษณะแบบเลือกตอบวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์การแบ่ งระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ Likert’s Scale โดยเลือกข้อที่ ต รงกับ
ความพึงพอใจผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
โดยได้แบ่งระดับความคิดเห็น เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
 5
หมายถึง
ระดับค่าความเห็นมากที่สุด
 4
หมายถึง
ระดับค่าความเห็นมาก
 3
หมายถึง
ระดับค่าความเห็นปานกลาง
 2
หมายถึง
ระดับค่าความเห็นน้อย
 1
หมายถึง
ระดับค่าความเห็นน้อยที่สุด
การแปลผลข้อมูล
การแปลความหมายของระดับคะแนนในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ได้แปลผลระดับความ
คิดเห็ นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็ นตัวชี้วดั ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้เกณฑ์ในการแปล
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2553)
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 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
ระดับน้อย
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความพึงพอใจทางปัจจัยด้านเนื้อหา
ปั จจัยทางด้านเนื้อหา
เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม
สามารถเข้าใจข้อมูลของอินโฟกราฟิ กได้ง่าย
ปริ มาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
เนื้อหาน่ าติดตาม
เนื้อหาทันสมัยต่อเหตุการณ์
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูช้ ม
การนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ค่าเฉลี่ยรวม

Mean

SD

4.46
4.30
4.26
4.43
4.36
4.50
4.40
4.46
4.40

0.50
0.65
0.58
0.62
0.66
0.57
0.62
0.68
0.058

ระดับการ
แปรผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านเนื้ อหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่ อง ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ เรื่ อง เนื้อหามี
ความถูกต้องและเหมาะสม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.46 เรื่ องการนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.46 เรื่ องเนื้อหาน่ าติดตาม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.43 เรื่ องความเหมาะสมของเนื้ อหากับระดับ
ของผูช้ ม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.40 เรื่ องเนื้อหาทันสมัยต่อเหตุการณ์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.36 เรื่ องสามารถ
เข้าใจข้อมูลของอิน โฟกราฟิ กได้ง่าย คิ ด เป็ นค่ าเฉลี่ย 4.30 และ เรื่ องปริ มาณของเนื้ อหามีความ
เหมาะสม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.26
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ตารางที่ 7 แสดงค่ าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความพึงพอใจทางปั จจัยด้านการ
ออกแบบ
ปัจจัยทางด้านการออกแบบ
อินโฟกราฟิ กมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น
การจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้นื ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้สีและเทคนิคทางศิลปะ
ความสวยงามและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชดั เจน
ค่าเฉลี่ยรวม

Mean

SD

4.40
4.30

0.62
0.65

ระดับการ
แปรผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.66
4.50
4.48

0.67
0.47
0.62
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ผูต้ อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่ อง ความสวยงามและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา เรื่ อง
การใช้สีและเทคนิคทางศิลปะ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.56 เรื่ องภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชดั เจน
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.48 เรื่ องอินโฟกราฟิ กมีความน่ าสนใจ แปลกตา โดดเด่น คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.40
และเรื่ องการจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้ืน ที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.30
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงอินโฟกราฟิ ก
ไม่มี

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
โครงงานสื่ ออิน โฟกราฟิ กสาหรั บการประชาสัมพันธ์ก ารยื่น วีซ่าท่ องเที่ ยว มีที่มาและ
ความสาคัญของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการที่มีลูกค้าจานวนมากสอบถามเข้ามาทางบริ ษทั และแผนก
วีซ่า ต้องการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ยนื่ วีซ่าทั้ง 4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใช้วิธีใดได้
บ้าง จึ งได้เกิ ดการจัดทาโครงงานนี้ข้ ึนมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
เดินทางไปยังศูนย์ยนื่ วีซ่าให้กบั ลูกค้า ในรู ปแบบของสื่อข้อมูลรู ปภาพ หรื อที่เรี ยกว่า อินโฟกราฟิ ก
และส่งให้ลูกค้าผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ของทางบริ ษทั เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อทาให้ลูกค้าเกิ ดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น ในการเดินทาง คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวม
ข้อมู ลในการแก้ไขปั ญหา ศึ ก ษาขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิ ก โดยการใช้ทฤษฎี ดา้ นการ
ออกแบบ และการจัด วางองค์ประกอบของรู ปภาพ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop CS6, Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิ ก
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการประเมินโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Form มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน เป็ นพนักงานของบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
จานวน 20 คน และลูกค้าของทางบริ ษทั จานวน 10 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.0 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุ
21 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.30 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.30
และอายุ 41 ปี ขึ้ นไปมีนอ้ ยที่สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 3.30 ด้านการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.30 และมัธยมศึกษา ปวช. หรื อต่ากว่า กับ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปวส. มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ด้านอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.70 รองลงมาเป็ นนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
20.00 ส่ วนอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ฟรี แลนซ์ ธุรกิจส่ วนตัว มี จานวนเท่ากัน
คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ด้านรายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.70 รองลงมามีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ส่วนผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มรี ายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 30,001 บาท ขึ้นไปมีจานวนเท่ากัน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00 จากการประเมินความพึงพอใจในสื่ออินโฟกราฟิ ก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจด้านเนื้ อหา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.40 หากพิจ ารณาราย
ประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่ สุด ในเรื่ อง ความชัดเจนในการอธิ บ าย
เนื้อหา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ เรื่ อง เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
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4.46 เรื่ องการนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.46 เรื่ องเนื้ อหาน่ าติดตาม คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.43 เรื่ องความเหมาะสมของเนื้ อหากับระดับของผูช้ ม คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.40 เรื่ องเนื้ อหา
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.36 เรื่ องสามารถเข้าใจข้อมูลของอิน โฟกราฟิ กได้ง่าย คิด
เป็ นค่ าเฉลี่ย 4.30 และ เรื่ องปริ มาณของเนื้ อหามีค วามเหมาะสม คิ ด เป็ นค่ าเฉลี่ย 4.26 ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48
หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง ความสวยงาม
และความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา เรื่ องการใช้สีและเทคนิ คทางศิลปะ
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.56 เรื่ องภาพที่ใช้ประกอบสื่ อความหมายได้ชดั เจน คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.48 เรื่ อง
อิ น โฟกราฟิ กมี ค วามน่ าสนใจ แปลกตา โดดเด่ น คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 4.40 และเรื่ องการจัด วาง
องค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้นื ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30
5.1.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
- คณะผูจ้ ดั ทามีเวลาในการเก็บข้อมูลไม่มากเท่าที่ควร เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทาง และศูนย์ยนื่ วีซ่าต่างๆ มีจานวนมากเกินไป จึงทาให้ตอ้ งมีการ
ตัดข้อมูลที่ไม่สาคัญบางส่วนออกเพื่อสามารถจัดทาเป็ นอินโฟกราฟิ กได้
- เนื่ องจากมีเวลาไม่มากนักจึงไม่สามารถจัดทาสื่ออินโฟกราฟิ กแบบภาพเคลื่อนไหวได้ จึง
ทาได้เพียงรู ปภาพเท่านั้น
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ได้รับมอบหมายงานในส่วนของแผนกวีซ่า ทาให้คณะ
ผูจ้ ัด ทาได้รับ ประสบการณ์ ใหม่ในการทางานจริ ง ได้เรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการยื่นค าร้องขอวีซ่า และ
สามารถนาทักษะและศักยภาพที่มีจากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา นอกจากนี้ ยงั ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และฝึ กความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอดทน
การตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น พร้อมทั้งได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมขององค์กรอีกด้วย
5.2.1 ข้ อจากัดและปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่ตอ้ งใช้ยนื่ วีซ่าผิดพลาด
- การทางานเกิ ด ความล่าช้า เนื่ องจากนัก ศึก ษาไม่มีค วามชานาญในการใช้อุปกรณ์
สานักงาน จึงมีผลกระทบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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5.2.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
- ในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ ควรจะมีการอานวยความสะดวกให้กบั พนักงานที่ตอ้ ง
ออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ เนื่ องจากพนักงานบางคนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจึ งทาให้
เดินทางไม่สะดวก
- นักศึกษาควรได้มีการหมุนเวียนการทางานหลายๆแผนก เพื่อที่จะได้รับความรู ้ ในส่วน
งานอื่นๆเพิม่ มากขึ้น
- นักศึกษา ควรมีการหาความรู ้เพิ่มเติมจากเดิมอยูต่ ลอดเวลา เช่น ข่าวสาร คาศัพท์ ข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึ กสหกิจ ต้องมีการอัพเดทอยูต่ ลอด เป็ นต้น
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ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพการปฏิบัติงาน
เรียนรู้ ข้ นั ตอนการคัดแยกเอกสาร
ศึกษาการคัดแยกหนังสือเดินทางของลูกค้าตามโปรแกรมการเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร
ที่จาเป็ นในการยืน่ คาร้องขอวีซ่าของลูกค้า และ นามาจัดเรี ยงตามโปรแกรมการเดินทางเพื่อส่งต่อให้
แผนกวีซ่าดาเนินการต่อไป

ภาพที่ 1. การแยกเอกสารและหนังสือเดินทาง

การจัดตารางงานการนัดหมาย
หลังจากที่ทาการนัดหมายการยืน่ คาร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์ยนื่ วีซ่าทางแผนก
วีซ่านาระดับวันและเวลาของแต่ละคณะทัวร์ บันทึกลงในปฏิทินตารางงานการนัดหมาย เพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการยืน่ ขอวีซ่าของแต่ละคณะทัวร์

ภาพที่ 2. เขียนการนัดหมายยืน่ ขอวีซ่าลงในตารางงาน

การกรอกแบบฟอร์ มยื่นคาร้ องขอวีซ่า
ทาการกรอกข้อมูลของลูกค้าลงใน Schengen Visa Application Form ของประเทศนั้น ๆ ใน
การกรอกข้อมูลจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อทาการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
หลังจากนั้นทาการพิมพ์เอกสารของลูกค้าและแนบไว้กบั หนังสื อเดินทางเพื่อให้พนักงานที่ปรึ กษา
ตรวจสอบอีกรอบก่อนการยืน่ คาร้องขอวีซ่า

ภาพที่ 3. กรอกแบบฟอร์มขอยืน่ วีซ่า

การถ่ ายสาเนาหนังสื อเดินทางลูกค้ า
ทาการตรวจสอบเชงเก้นวีซ่าของลูกค้าก่อนถ่ายเอกสาร หากลูกค้า ท่านใดมีหน้าเชงเก้นวีซ่า
ต้องถ่ายเอกสารหน้าหนังสื อเดินทาง 2 แผ่น และ หน้าเชงเก้นวีซ่า 1 แผ่น หลังจากนั้นแนบเอกสารใส่
หนังสือเดินทาง

ภาพที่ 4. การถ่ายสาเนาหนังสือเดินทางลูกค้า

การปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นส่ วนของการให้ ข้อมูลและรับเรื่ องจากลูกค้า
การให้บริ การข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การต่างๆ (Customer Service) ของทางบริ ษทั รวมไป
ถึงให้บริ การคาแนะนาการยืน่ คาร้องขอวีซ่าในกรณี ที่มีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูล

ภาพที่ 5. การให้บริ การข้อมูลและรับเรื่ องจากลูกค้า

ทาบัญชี
จดบันทึกบัญชีรายจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินที่แผนกวีซ่าได้สารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทางานล่วงหน้า เพื่อทาการขอเบิกเงินคืนจากทางบริ ษทั

/
ภาพที่ 6. การจัดทาบัญชี

ออกปฏิบตั งิ านสหกิจนอกสถานที่
งานไทยเที่ยวไทยไปทัว่ โลก ครั้งที่26 เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2563 เป็ นการออก
ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ครั้งแรก ในการทางานครั้งนี้จะเกี่ยวกับการแจกใบปลิว และ แจกหนังสือ
แนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของทางบริ ษทั

ภาพที่ 7. ออกปฏิบตั ิงานสหกิจนอกสถานที่

จัดการเอกสารทีไ่ ม่ใช้ แล้ว
ทาลายเอกสารที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หลังการยืน่ คาร้องขอวีซ่าเสร็ จสิ้น

ภาพที่ 8. จัดการเอกสารที่ไม่ใช่แล้ว

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
สื่ ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
 21 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษา ปวช. หรื อต่ากว่า  อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปวส.
 ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. อาชีพ
 นักเรี ยน นักศึกษา
 รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 นักธุรกิจ
 อื่นๆ โปรดระบุ…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
5. รายได้ต่อเดือน  ต่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท
 20,000 - 30,000 บาท
 30,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ชมที่มตี ่อสื่ ออินโฟกราฟิ ก
รายการ
1. เนื้อหา
1.1. เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม
1.2. สามารถเข้าใจข้อมูลของอินโฟกราฟิ กได้ง่าย
1.3. ปริ มาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
1.4. เนื้อหาน่ าติดตาม
1.5. เนื้อหาทันสมัยต่อเหตุการณ์
1.6. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.7. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูช้ ม

ระดับความพึง
พอใจ
5 4 3 2 1

1.8. การนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
2. การออกแบบ
2.1. อินโฟกราฟิ กมีความน่าสนใจ แปลกตา โดดเด่น
2.2. การจัด วางองค์ประกอบมีค วามเหมาะสมและใช้พ้ื น ที่ ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3. การใช้สีและเทคนิคทางศิลปะ
2.4. ความสวยงามและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2.5. ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชดั เจน
ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งอินโฟกราฟิ ก
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ เรื่ อง สื่ ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์ การยื่นวีซ่าท่ องเที่ยว
ชื่อ – นามสกุล ผูส้ มั ภาษณ์ ____________________________________________________________
ตาแหน่ง __________________________________________________________________________
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงด้านการตกแต่ง และความคิดสร้างสรรค์ของสื่ ออินโฟกราฟิ กของ
โครงงานนี้
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ท่ านคิ ดว่าสื่ ออินโฟกราฟิ กนี้ สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ทางลูกค้าและพนักงานของ
บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ได้หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟิ ก โครงงานสื่ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์
การยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว (Infographic for Promoting Tourist Visa Registration)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ เรื่ อง สื่ ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์ การยื่นวีซ่าท่ องเที่ยว
ชื่อ – นามสกุล ผูส้ มั ภาษณ์ คุณสายทิพย์ ฉิมพลี
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวีซ่า
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงด้านการตกแต่ง และความคิดสร้างสรรค์ของสื่ ออินโฟกราฟิ กของ
โครงงานนี้
ตอบ สื่ออินโฟกราฟิ กมีความน่าสนใจเนื่องจากสีสนั และการจัดวางที่โดดเด่น สามารถเข้าใจได้ง่าย
2. ท่ านคิ ดว่าสื่ ออินโฟกราฟิ กนี้ สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ทางลูกค้าและพนักงานของ
บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ได้หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
ตอบ สามารถช่วยอานวยความสะดวกกับทางลูกค้าและพนักงานของบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์
ทราเวล จากัด ได้อย่างมาก เนื่ องจากสื่ออินโฟกราฟิ กนี้ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าใจวิธีการเดินทางได้
ด้วยตนเองและทางพนักงานได้ลดระยะเวลาในการตอบคาถามลูกค้า
3. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟิ ก โครงงานสื่ออินโฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์
การยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว (Infographic for Promoting Tourist Visa Registration)
ตอบ ควรทาเป็ นภาพเคลื่อนไหว จะได้มีความน่าสนใจมากกว่านี้
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บทคัดย่อ
โครงงานสื่ อ อิ น โฟกราฟิ กส าหรั บ การ
ประชาสั มพัน ธ์ ก ารยื่น วี ซ่ า ท่ อ งเที่ ย ว มี ที่ มาและ
ความส าคัญของปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการที่ มีลูกค้า
จานวนมากสอบถามเข้ามาทางบริ ษทั และแผนกวีซ่า
ต้องการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ยนื่ วีซ่าทั้ง
4 แห่ งว่าสามารถเดินทางโดยใช้วิธีใดได้บา้ ง จึ งได้
เกิ ด การจั ด ท าโครงงานนี้ ขึ้ นมา โครงงานนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ การประชาสัมพันธ์ เ ส้นทางการ
เดิ น ทางไปยังศู นย์ยื่นวี ซ่าให้ก ับลู ก ค้า ในรู ป แบบ
ของสื่ อข้อมูลรู ปภาพ หรื อที่เรี ยกว่า อินโฟกราฟิ ก
โดยส่ งผ่านการติดต่อ ลูก ค้าผ่านช่ อ งทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของทางบริ ษทั เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น ในการเดิ น ทาง เนื่ อ งจาก
คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง
ของลูกค้าที่ตอ้ งการเดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าจึงได้
มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ในการแก้ไ ขปั ญ หา ศึ ก ษา
ขั้น ตอนการออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก โดยการใช้
ท ฤ ษ ฎี ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง
องค์ประกอบของรู ปภาพ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Adobe Photoshop CS6 ,
Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิ ก

คณะผูจ้ ัดทาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจก แบบสอบถามออนไลน์ ทั้ งหมด
จ านวน 30 คน โดยใช้เ ครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ
เบื้ อ งต้น ค่ า แสดงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละและค่ า เฉลี่ ย
ผลการวิ จัยพบว่า ส่ วนใหญ่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.40 ความพึ ง พอใจด้ า นการ
ออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.48
คาสาคัญ : อินโฟกราฟฟิ ก สื่ อสังคมออนไลน์ ศูนย์
ยืน่ วีซ่า
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
ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
เป็ นบริ ษทั นาเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่ าเชื่อถื อ
ในเรื่ องของการให้บริ การจัดโปรแกรมนาเที่ยวทั้ง
ในทวี ป เอเชี ยและทวีป ยุโ รป และยังให้บ ริ การใน
การยื่ น ขอวี ซ่ า เข้า ประเทศ มี ลู ก ค้า จ านวนมาก

ไว้ ว างใจใช้ บ ริ การ ปั จจุ บั น การเดิ น ทางไป
ต่างประเทศถือว่าเป็ นเรื่ องปกติของกลุ่มนักเดิ นทาง
กลุ่มผูท้ ี่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยว บางคนก็ไปเยีย่ ม
ญาติ หรื อแม้กระทัง่ กลุ่มที่เดินทางไปทางานติดต่อ
ธุ รกิจที่ต่างประเทศหรื อไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
โดยในการเขียนวีซ่าขอเข้าประเทศนั้น ๆ จาเป็ นต้อง
เตรี ย มความพร้ อ มในด้า นเอกสาร ทางบริ ษ ัท น า
เที่ยวจึ งเล็งเห็นความสาคัญอย่างมากในการยืน่ วีซ่า
โดยปกติ ห ลัง จากเป็ นตัว แทนในการจั ด เตรี ยม
เอกสารและยื่น เอกสาร พร้ อ มทั้งก าหนดวั น นั ด
หมายให้กบั ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้าจะมีการติดต่อ
เข้า มาสอบถามเรื่ องเส้นทางในการเดิ น ทางไปยัง
ศู น ย์วี ซ่ า กับ บริ ษ ัท เป็ นจ านวนมาก ซึ่ งลู ก ค้า บาง
ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรื อบางท่านเดินทาง
มาจากต่างประเทศ ดังนั้นทางบริ ษทั จะต้องทาการ
ตอบรั บคาถามลูกค้าในเรื่ องการอธิ บายรายละเอียด
ในการเดิ นทางไปยังศูน ย์วี ซ่า เป็ นจ านวนมากใน
แต่ละวัน
จากดัง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น คณะผู ้จั ด ท า
เล็งเห็ น ว่ า การจัดท าข้อมู ล ในการประชาสัมพันธ์
เส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์วีซ่าให้กบั ลูกค้า ใน
รู ปแบบของสื่ อข้ อ มู ล รู ปภาพ หรื อที่ เ รี ยกว่ า
อิ น โฟกราฟิ ก โดยส่ ง ผ่ า นการติ ด ต่ อ ลู ก ค้า ผ่ า น
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของทางบริ ษทั เช่น ไลน์
แชท เฟชบุ๊ ก และ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นการประชาสัมพัน ธ์ ข ้อมูลที่
เป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนใน
การให้บริ การตอบคาถามหรื อข้อสงสัย ของลู ก ค้า
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งในการเลื อ กเครื่ องมื อ การ
ประชาสั มพัน ธ์ ในรู ป แบบอิ น โฟกราฟิ ก เพราะ
กระแสนิ ยมในโลกออนไลน์ตอนนี้ การรั บข้อ มู ล
ของผูค้ นในยุคปั จจุ บนั ได้เปลี่ยนแปลงไปด้ว ยใน
ขณะนี้ มี ช่ อ งทางหรื อแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
มา ก มา ย ซั บ ซ้ อ น อ ยู่ เ ก ลื่ อ น ก ล า ดบ น โลก
โซเชียลออนไลน์ ดังนั้นทางคณะผูจ้ ัดทาสนใจที่จะ
จั ด ท าอิ น โฟกราฟิ กข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นรู ปแบบของ

รู ปภาพ ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดแก่ผูท้ ี่รับข่าวสาร
ไ ด้ ง่ า ย ก ว่ า รู ป แ บ บ อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ก า ร ส ร้ า ง
อิ น โฟกราฟิ ก เป็ นการน าข้อ มู ล ที่ เ ข้า ใจยากหรื อ
ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นตัว หนังสื อ จานวนมากมาน าเสนอใน
รู ปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่ อง
ได้ดว้ ยตนเองและเข้าใจง่าย โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญคือภาพที่น่าสนใจ ซึ่ งจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
แล้ว น ามาสรุ ป วิ เ คราะห์ เรี ย บเรี ย ง โดยสามารถ
เข้าใจและจดจาได้ในเวลาที่จากัด ซึ่ งการใช้รูปแบบ
การน าเสนอข้อ มู ล ที่ เ ข้าใจยาก ซั บ ซ้ อ น ผ่ า นการ
น าเสนอข้อ มู ล ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มอย่า งมาก ในรู ป แบบ
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก ที่ ม า จ า ก ร า ก ศั พ ท์ 2 ค า คื อ
อินฟอร์ เมชัน่ (Information) และ กราฟิ ก (Graphic)
ซึ่ งมีหลายงานวิ จัย ได้กล่าวถึงการรั บรู ้ ขอ้ มู ล ของ
มนุ ษ ย์ ว่ า มนุ ษ ย์ ช อบและจดจ าภาพสวยๆ ได้
มากกว่าการอ่านตัวอักษร
ข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ศู น ย์รั บ ยื่น ค าร้ อ งขอวี ซ่ า VFS ที่ อ าคาร
เทรนดี้ มีท้ งั หมด 10 ประเทศดังนี้
1. ประเทศเบลเยีย่ ม ชั้น 8 โทร 02-118-7002
2. ประเทศเดนมาร์ ก ชั้น 8 โทร 02-118-7006
3. ประเทศฟิ นแลนด์ ชั้น 8 โทร 02-118-7009
4. ประเทศเลบานอน ชั้น 8 ไม่รับติดต่อทาง
โทรศัพท์
5. ประเทศนอร์ เวย์ ชั้น 8 โทร 02-118-7004
6. ประเทศสวีเดน ชั้น 8
โทร 02-118-7005
7. ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ชั้น 8 โทร 02-118-7003
8. ประเทศออสเตรเลีย ชั้น 28 โทร 02-118-7110
9. ประเทศแคนาดา ชั้น 28 โทร 02-118-7007
10. สหราชอาณาจักร ชั้น 28 ไม่รับติดต่อทาง
โทรศัพท์
ที่ต้ งั : เลขที่ 10 ซอยสุ ขมุ วิท 13 ถนนสุ ขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

ศูนย์รับยืน่ วีซ่า VFS อาคารจามจุรี สแควร์
มีศูนย์รับยืน่ วีซ่าฯทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่
1. ประเทศออสเตรี ย
โทร 02-118-7008
2. ประเทศโครเอเชีย
โทร 02- 160-5363
3. ประเทศเช็ก
โทร 02-118-7010
4. ประเทศเยอรมัน
โทร 02- 118 7017
5. ประเทศอิตาลี
โทร 02-118-7001
6. ประเทศยูเครน
โทร 02-160-5363
7. ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โทร 02-118-7015
8. ประเทศสิ ง คโปร์ (รั บ ยื่ น เฉพาะชาวต่ า งชาติ
เท่านั้น) โทร 02-160-5362
ตั้งอยู่ที่ : อาคารจัตุรัสจามจุ รี (จามจุ รี สแควร์ ) ชั้น
ที่ 4 ยูนิตที่ 404-405 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
วัน ท าการ : วัน จัน ทร์ – วัน ศุ ก ร์ (ยกเว้น วัน หยุด
ของแต่ละประเทศ)
เวลาทาการ : ระหว่าง 08.00 – 17.00น. (เวลาเปิ ดปิ ด จะแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละประเทศ)
ศู น ย์รั บ ยื่น วี ซ่ า BLS อาคารอิ น เตอร์ เ ชนจ์ มี
ศูนย์รับยืน่ วีซ่า ฯ ทั้งหมด 1 ประเทศ
1. ประเทศสเปน โทร 02-258-3524
ตั้งอยู่ที่ : อาคารอิ น เตอร์ เ ชนจ์ ห้อ ง 2211 ชั้น 22
อาคาร อิ น เตอร์ เ ชนจ์ 21 399 ถนนสุ ขุมวิ ท แขวง
คลองเตยเหนือ
วันทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทาการ : 08:30 - 12:00 น. และ13:00 – 16.00 น.
ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS อาคารสาทรซิ ต้ ี มีศูนย์รับ
ยืน่ วีซ่า ฯ ทั้งหมด 2 ประเทศ
1. ประเทศสเปน โทร 02-838 6688
2. ประเทศโปตุเกส โทร 02-838 6688
ตั้งอยู่ที่ : สาทรซิ ต้ ีทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้
175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุ งเทพ 10120
วัน ท าการ : วัน จัน ทร์ - วัน ศุ ก ร์ (หยุดวัน เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลาทาการ : เวลารั บยื่นใบคาร้ อง :9:00 น.- 15:00
น. (คาร้องประเภทด่วน กรุ ณายืน่ คาร้องภายในเวลา
11.00 น.) เวลาสาหรั บจ่ายชาระเงิน และรั บเอกสาร
คืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คาร้องประเภทด่วนสามารถ
รั บ เอกสารคื น ได้ใ นวัน ที่ ศู น ย์ฯเปิ ดท าการในวัน
ถัดไปหลังเวลา 15.30 น.)
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า ได้รั บ รู ้ ข ้อ มู ล หรื อวิ ธี ก าร
เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าทั้ง 4 แห่ ง และ
เข้าใจได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้พนักงานทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้น า
อินโฟกราฟิ กนี้ ไปใช้ในการบริ การลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
- เพื่ อ ใช้อิ น โฟกราฟิ กนี้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
การประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางบริ ษทั ผ่า น
ทางสื่ อออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางอีก
ด้วย
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
- ลูกค้าของทางบริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์
ทราเวล จ ากัด ได้รั บ ข้อ มู ล การเดิ น ทาง
จากสื่ ออิ น โฟกราฟิ กนี้ และสามารถ
เดินทางไปยังศูนย์ยื่นได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว
- พนัก งานและแผนกที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถ
ด าเนิ น งาน และดู แ ลลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
- บริ ษทั วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ได้เป็ นที่รู้จักและมีการเผยแพร่ มากยิง่ ขึ้น
จากการแบ่งปันและแชร์ สื่ออินโฟกราฟิ ก
ที่มีประโยชน์น้ ี กบั กลุ่มลูกค้าอื่นๆในโลก
ออนไลน์

วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับการผลิตสื่ อ
อิ น โฟกราฟิ ก โดยวิ ธี ก ารใช้อิ น เตอร์ เ น็ ตในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ยื่นวีซ่าภายในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการใน
การเดินทาง ปรึ กษากับที่ปรึ กษาเกี่ยวกับข้อมู ล ใน
การทาวีซ่า แนวทางการผลิตอินโฟกราฟิ กให้ ตรง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
ขั้น ตอนที่ 2 วางแผนงานปรึ ก ษากับ ที่ ป รึ ก ษาให้
ทราบถึ ง จุ ด ประสงค์ ข องการท าอิ น โฟกราฟิ ก
รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาหรื อแนวทางการแก้ไ ขเพื่ อ
นาไปสู่ ข้ นั ตอนการผลิตอินโฟกราฟิ กเพื่อลดปั ญหา
การตอบปั ญหาเกี่ย วกับ การเดิ นทางไปยื่นวีซ่าใน
กรุ งเทพมหานครฯ จัดลาดับข้อมูลที่รวบรวมได้และ
วางแผนการดาเนินงานโดยการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop
ขั้นตอนที่ 3 เริ่ มออกแบบตามที่วางแผนไว้โ ดยใช้
โปรแกรม Photoshop นาข้อมูลที่รวบรวมได้จัดใส่
ลงใน Infographic จัดท า QR CODE เพื่ อ แสกนไป
ยัง Google Map ใส่ รูปภาพและจัดรู ป แบบสี ตามที่
วางแผนไว้ตอนต้น
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสื่ ออินโฟ
กราฟิ กและน าผลงานส่ ง ให้ พ นั ก งานที่ ป รึ กษา
ตรวจสอบว่ า มี ข ้ อ ผิ ด พลาดอะไรหรื อต้ อ งการ
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ส่ วนไหนเพื่ อ น าไปแก้ ไ ข สื่ อ
อินโฟกราฟิ ก
ขั้นตอนที่ 5
สื่ ออินโฟกราฟิ กฉบับสมบูรณ์

สรุปผลโครงงาน
โครงงานสื่ อ อิ น โฟกราฟิ กส าหรั บ การ
ประชาสั มพัน ธ์ ก ารยื่น วี ซ่ า ท่ อ งเที่ ย ว มี ที่ มาและ
ความส าคัญของปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการที่ มีลูกค้า
จานวนมากสอบถามเข้ามาทางบริ ษทั และแผนกวีซ่า
ต้องการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ยนื่ วีซ่าทั้ง
4 แห่ งว่าสามารถเดินทางโดยใช้วิธีใดได้บา้ ง จึ งได้
เกิดการจัดทาโครงงานนี้ ข้ ึนมา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการประชาสั มพันธ์เ ส้น ทางการเดิ นทางไปยัง
ศู น ย์ยื่น วีซ่ าให้ก ับลู ก ค้า ในรู ป แบบของสื่ อ ข้อมูล
รู ป ภาพ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า อิ น โฟกราฟิ ก และส่ งให้
ลูกค้าผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ของทางบริ ษทั เช่น
ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อทาให้
ลู ก ค้า เกิ ด ความสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ นในการ
เดินทาง คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลในการแก้ไข
ปั ญหา ศึ ก ษาขั้น ตอนการออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก
โดยการใช้ทฤษฎีดา้ นการออกแบบ และการจัดวาง
องค์ประกอบของรู ปภาพ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Adobe Photoshop CS6 ,
Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิ ก
ทางคณะผูจ้ ัดทาได้ทาการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form มี ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน เป็ นพนักงาน
ของบริ ษัท วัน เวิ ล ด์ ทัว ร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด
จานวน 20 คน และลูกค้าของทางบริ ษทั จานวน 10
คน พบว่ า ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง มาก
ที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.00 และเพศชาย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 30.00 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุ
21 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 83.30 รองลงมา
เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 13.30 และ
อายุ 41 ปี ขึ้ นไปมี น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.30
ด้านการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.30
และมัธยมศึกษา ปวช. หรื อต่ากว่า กับอนุ ปริ ญญา
หรื อเทียบเท่า ปวส. มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ
3.30 ด้ า นอาชี พ ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี อ าชี พ

พนั ก งานบริ ษัท เอกชนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
66.70 รองลงมาเป็ นนักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 20.00
ส่ วนอาชีพรั บราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ค้าขาย
ฟรี แลนซ์ ธุรกิจส่ วนตัว มีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.30 ด้านรายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้
ต่ อ เดื อ น10,001 - 20,000 บาทมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 56.70 รองลงมามี ร ายได้ 20,001 - 30,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่ มี ร ายได้ ต่ า กว่ า หรื อเท่ า กั บ 10,000 บาท และ
30,001 บาท ขึ้นไปมีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ
10.00 จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจในสื่ อ
อินโฟกราฟิ ก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ด้า นเนื้ อ หา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หากพิจารณารายประเด็นพบว่า
ผู ้ตอบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุดใน
เรื่ อง ความชัด เจนในการอธิ บ ายเนื้ อ หา คิ ด เป็ น
ค่ า เฉลี่ ย 4.50 รองลงมาคื อ เรื่ อง เนื้ อ หามี ค วาม
ถู ก ต้อ งและเหมาะสม คิ ดเป็ นค่ า เฉลี่ย 4.46 เรื่ อง
การนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
4.46 เรื่ อ งเนื้ อ หาน่ า ติ ด ตาม คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 4.43
เรื่ องความเหมาะสมของเนื้ อหากับระดับของผู ้ชม
คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 4.40 เรื่ องเนื้ อหาทั น สมั ย ต่ อ
เหตุการณ์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.36 เรื่ องสามารถเข้าใจ
ข้อมูลของอินโฟกราฟิ กได้ง่าย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30
และ เรื่ องปริ มาณของเนื้ อหามีความเหมาะสม คิด
เป็ นค่ า เฉลี่ ย 4.26 ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ความ
พึงพอใจด้านการออกแบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 หากพิจารณารายประเด็น
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในเรื่ อง ความสวยงามและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา เรื่ องการใช้สี แ ละ
เทคนิ คทางศิลปะ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.56 เรื่ องภาพที่
ใช้ประกอบสื่ อความหมายได้ชดั เจน คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
4.48 เรื่ องอินโฟกราฟิ กมีความน่ าสนใจ แปลกตา
โดดเด่น คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.40 และเรื่ องการจัดวาง

องค์ประกอบมีความเหมาะสมและใช้พ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.30
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
- คณะผู ้จัดท ามี เ วลาในการเก็ บ ข้อ มู ล ไม่
มา ก เ ท่ า ที่ ค ว ร เ นื่ อ งจ า ก อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทาง และศูนย์ยนื่
วี ซ่ า ต่ า งๆ มี จ านวนมากเกิ นไป จึ งท าให้
ต้อ งมี ก ารตัดข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส าคัญบางส่ ว น
ออกเพื่อสามารถจัดทาเป็ นอินโฟกราฟิ ก
ได้
- เนื่ องจากมีเวลาไม่ มากนักจึ งไม่สามารถ
จั ด ท า สื่ อ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก แ บ บ
ภาพเคลื่อนไหวได้ จึ งทาได้เพียงรู ปภาพ
เท่านั้น
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