
 

 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

Infographic Signs of Prohibited Items for Airline 

 

โดย 

  

นางสาวสุธิดา   จุ้ยช่วย  5904400011 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกจิศึกษา 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที่3 ปีการศึกษา 2563 



 



 

 

ชื่อโครงงาน     : ป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน 

หน่วยกิต     : 5 หน่วยกิต 

ผู้จัดทำ          : นางสาวสุธิดา จุ้ยช่วย 

อาจารย์ท่ีปรึกษา    : อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา 

ระดับการศึกษา       : ปริญญาตรี 

สาขาวิชา     : การท่องเที่ยว 

คณะ     : ศิลปศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 3/2563 

บทคัดย่อ 

บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ที่ให้บริการ ณ ท่า

อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นสายการบินในเครือข่ายของ “ไลอ้อนกรุ๊ป” (Lion Group) 

ผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำในหัวข้อป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน 

(Infographic Signs of Prohibited Items for Airline) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ

สิ่งของต้องห้ามของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศไทยและเพื่อจัดทำป้ายสารสนเทศ

แสดงสิ่งของต้องห้ามเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารในการเดินทางทางอากาศ ผู้จัดทำโครงงานได้มีการฝึก

ปฏิบัติงานเสมือนจริง ณ สถานที่จริง ตำแหน่ง Ground Service ในการปฏิบัติงานนั้นได้รู้จักแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของการทำงานในสนามบิน ตลอดจนได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานสหกิจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนได้นำข้อมูลและผลสรุป

ของปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไข ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นถึงปัญหาของพนักงานภาคพื้นดินของสาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์ บริเวณ Counter Check-In ปัญหาป้ายแสดงสิ่งของต้องห้ามที่เก่า ชำรุดและ

ผู้โดยสารมองเห็นไม่ชัดเจน ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำป้ายรูปแบบ

ใหม่ โดยทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้ การเพิ่มขนาดตัวอักษร และเพิ่มภาษา

เป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน และมีการเพิ่ม QR Code ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อให้

ผู้โดยสารสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้ 

 

คำสำคัญ : ป้ายสารสนเทศ สิ่งของต้องห้าม สายการบิน 
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                      บทที ่1 

             บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเดินทางโดยเคร่ืองบินถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกอยา่งมากในการเดินทาง

ไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั เพราะมีความรวดเร็วทนัใจ ใชเ้วลาในการเดินทางนอ้ยกวา่การเดินทาง

รูปแบบอ่ืนๆ ปัจจุบนัคนจึงเลือกการเดินทางเคร่ืองบินกนัมากข้ึน อีกทั้งดว้ยเทคโนโลย ีความทนัสมยั

ในการจองและซ้ือตัว๋โดยสารท่ีง่ายดาย และมีสายการบินใหเ้ลือกไดห้ลากหลาย ท าใหเ้คร่ืองบินเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะกบัการเดินทางในปัจจุบนั 

กฎของการข้ึนเคร่ืองบินนั้นมีมากมาย ท าใหบ้างคร้ังผูโ้ดยสารอาจลืมกฎระเบียบในบางคร้ัง  

และมีกฎเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆในปัจจุบนั กฎของการข้ึนเคร่ืองและการน าสัมภาระข้ึนเคร่ืองเหล่าน้ี

สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ เน่ืองจากส่ิงของท่ีมีขายตามทอ้งตลาดมีผลิตออกมาใหม่เสมอ สายการ

บินหรือด่านตรวจสัมภาระนั้นท าไดแ้ค่เพียงคดักรองหรือจดัป้ายสารสนเทศเพื่อแสดงส่ิงของตอ้งหา้ม

หรือส่ิงของท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ส าหรับการเดินทางทางอากาศ  

ปัจจุบนัมีสายการบินใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ านวน 5 สายการบิน (ณ  

1 พ.ย. 63) โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทยมีผูใ้ชบ้ริการเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากมีราคาประหยดั รวดเร็ว และปลอดภยั สายการบินไทยไลออ้นแอร์นั้นมีการจดัท า

ป้ายส าหรับช้ีแจงผูโ้ดยสาร ในการปฏิบติัและการน าสัมภาระหรือส่ิงของตอ้งหา้มในการถือข้ึนเคร่ือง 

ซ่ึงปัจจุบนัป้าย Prohibited Item เกิดความเส่ือมโทรม ช ารุด เน่ืองจากวสัดุในการจดัท าไม่แขง็แรงและ

ไม่เป็นท่ีสังเกตของผูโ้ดยสาร เพราะมีขนาดตวัอกัษรท่ีเล็กเกินไป  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นโอกาสในการจดัท าป้ายรูปแบบใหม่ โดยท าจาก

วสัดุท่ีมีความแขง็แรง การเพิ่มขนาดตวัอกัษร และมีการเพิ่ม QR Code ของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถเขา้ไปสืบคน้ขอ้มูลของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ได้ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบักฎระเบียบส่ิงของตอ้งหา้มของสายการบินท่ีใหบ้ริการเส้นทาง

ภายในประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อจดัท าป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มเพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสารในการเดินทาง

ทางอากาศ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ีในการปฏิบติังาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2564  

สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 สายการบินไดป้้ายแสดงส่ิงของตอ้งหา้มใหม่ท่ีแขง็แรงมากข้ึน สามารถใชง้านไดย้าวนาน  

กวา่เดิม 

1.4.2 ผูโ้ดยสารสามารถมองเห็นป้ายขอ้มูลส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับการเดินทางทางอากาศได ้

อยา่งชดัเจนข้ึน 

 



บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ตราสัญลกัษณ์สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

   ท่ีมา : https://lionairthai.com 

 

2.1 ประวตัิของสายการบิน Thai Lion Air 

สายการบินไทย ไลออ้นแอร์ ไดรั้บการโหวตใหไ้ดร้างวลั ASIA'S TOP BUDGET AIRLINES 

จากนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA โดยนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA ไดแ้ยกประเภทการโหวต ซ่ึง

มีทั้งแหล่งท่องเท่ียว สถานประกอบการดา้นท่องเท่ียว และสายการบิน เป็นตน้ เพื่อกระตุน้การเดินทาง

ของนกัท่องเท่ียว และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรวมทั้งบริการทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

พร้อมทั้งสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ซ่ึง

ประธานคณะกรรมการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เป็นตวัแทนรับรางวลั ในงาน NOW Travel Asia 

Awards Gala Ceremony ท่ีมาเก๊า 
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  รูปท่ี 2.2 2017 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists 

ท่ีมา : https://www.emporium.co.th/peoples-choice-awards-thailand-voted-by-chinese-tourists-2017/ 

สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ไดรั้บรางวลัการโหวตให้เป็น 1 ใน 6 ของสายการบินยอดนิยม 

จากนกัท่องเท่ียวแดนมงักร สายการบินไทยไลออ้นแอร์ เขา้ร่วมรับการโหวตสายการบินยอดนิยม ให้

เป็น 1 ใน 6 สายการบินท่ีเขา้ร่วมโหวตจากนกัท่องเท่ียวชาวจีนซ่ึงโหวตใหใ้นพิธีมอบรางวลั “2017 

People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” โดยจดัประกวดแหล่งท่องเท่ียว สถาน

ประกอบการดา้นท่องเท่ียว และสายการบิน เพื่อกระตุน้การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและบริการทางการท่องเท่ียวของไทย พร้อมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดการ

พฒันาธุรกิจท่องเท่ียวไทยให้ตอบสนองนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ไดร่้วมกบับริษทั Tencent ซ่ึงเป็นส่ือยอดนิยมของชาวจีนเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาร่วม

ลงคะแนนทางเวบ็ไซต ์www.peopleschoiceawardsthailand.com  

การันตีผลความส าเร็จของไลออ้น แอร์ ดว้ยรางวลั “Best Brand Award 2004” จาก นิตยสาร

การตลาด SWA ของประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยผลจากการส ารวจจากประชากรกวา่ 6,000 คนในประเทศ

อินโดนีเซีย ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ไลออ้น แอร์มีความสามารถในการเพิ่มจ านวนตวัเลขผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และจะเพิ่มปริมาณมากข้ึนในอนาคต จากความส าเร็จดงักล่าวไลออ้น แอร์ จึงไดข้ยายฐานการบินไปยงั 
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ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มมากข้ึน

ทุกปี 

ในเครือกลุ่มสายการบินไลออ้นกรุ๊ปไดผ้า่นขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความ

ปลอดภยัระดบัโลกหรือจากหน่วยงาน International Air Transportation (IATA) Operational Safety 

Audit (IOSA) เพื่อยกระดบัการจดัการมาตรฐานความปลอดภยัของสายการบินใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

โดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัของ IOSA มีขั้นตอนการด าเนินงาน

ทั้งหมด 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ระบบการบริหารและจดัการองคก์ร ระบบการปฏิบติัการบิน ระบบด าเนินการ

และส่งออกเท่ียวบิน ระบบการปฏิบติัการบนหอ้งโดยสาร ฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ระบบการปฏิบติัการบนภาคพื้น ระบบการจดัการและความปลอดภยัในสินคา้และพสัดุ  

2.2 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

        ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไทยไลออ้น เมนทารี จ  ากดั 

        สถานทีต่ั้ง : สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 404 ม.10 ถนน พหลโยธิน  

        ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

        โทรศัพท์ : 053-7982723  

        Facebook : https://www.facebook.com/Thailionair 

        Website : https://www.lionairthai.com 
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   รูปท่ี 2.3 แผนท่ีตั้งสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

  ท่ีมา : https://www.aecmarketinghome.com/uploads/houses/2020/12/28/7hb1609128745.jpg 

2.2.1 เส้นทางทีใ่ห้บริการ 

       

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 2.4 เส้นทางการบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ไทยไลออ้นแอร์ 

                    ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/en/Flight/Route-Map 
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ภายในประเทศ 

 กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฐานการบินหลกั 

  หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่(ฐานการบินรอง) 

  เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่(ฐานการบินรอง) 

  สุราษฎร์ธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 

  ภูเก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

  อุดรธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

  กระบ่ี - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี 

  เชียงราย - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

  อุบลราชธานี - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 

  นครศรีธรรมราช - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

  ตรัง - ท่าอากาศยานตรัง 

             ขอนแก่น - ท่าอากาศยานขอนแก่น 

  พิษณุโลก - ท่าอากาศยานพิษณุโลก 

  พทัยา - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

ระหว่างประเทศ 

 ประเทศจีน  

  กวางโจว - ท่าอากาศยานนานาชาติกวา่งโจวไป๋หยนุ 

  ฉงช่ิง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงช่ิงเจียงเป่ย ์

  เฉิงตู - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

  หนานชาง - ท่าอากาศยานนานาชาติหนานชางฉางเป่ย 

  หนานจิง - ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่ว 

  เซ่ียงไฮ ้- ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผูต่ง 

  เจ้ิงโจว - ท่าอากาศยานนานาชาติเจ้ิงโจวซินเจ้ิง 

  จ่ีหนาน – ท่าอากาศยานนานาชาติจ่ีหนานเยาเชียง 

 



           8 

ประเทศไต้หวนั 

ไทเป-ไตห้วนั - ท่าอากาศยานนานาชาติไตห้วนัเถาหยวน (เส้นทางบินใหม่) 

ประเทศอนิโดนีเซีย 

  จาการ์ตา - ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮตัตา 

  บาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 

ประเทศเมียนมา 

  ยา่งกุง้ - ท่าอากาศยานนานาชาติยา่งกุง้ 

ประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ 

ประเทศเวยีดนาม 

ฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 

ประเทศเนปาล 

 กาฐมาณฑุ - ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวนั 

ประเทศญีปุ่่น 

  โตเกียว - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 

  โอซากา้ - ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ (เส้นทางบินใหม่) 

  นาโกยา่ - ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ 

  ฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานฟูกโูอกะ 
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2.2.2 รุ่นเคร่ืองบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

  เคร่ืองบินรุ่น B737-800 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

                     รูปท่ี 2.5 เคร่ืองบินรุ่น B737-800 

ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft#content 

   รับผูโ้ดยสารสูงสุด 189 ท่ีนัง่         พิสัยสูงสุด 5,765 กม.        ช่วงปีก 34.3 ม. 

รับน ้าหนกัมากท่ีสุดก่อนบินข้ึน
73,708 กก. 

ความเร็วในการบินทัว่ไป 
M 0.785 

    ความยาวโดยรวม 
             39.5 ม. 
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เคร่ืองบินรุ่น B737-900ER 

 

 

 

 

 

 

 

    

         รูปท่ี 2.6 เคร่ืองบินรุ่น B737-900ER 

 ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft#content 

    รับผูโ้ดยสารสูงสุด 215 ท่ีนัง่     พิสัยสูงสุด 5,990 กม.         ช่วงปีก 34.3 ม. 

รับน ้าหนกัมากท่ีสุดก่อนบินข้ึน
83,914 กก. 

ความเร็วในการบินทัว่ไป 
M 0.791 

ความยาวโดยรวม 
42.1 ม. 
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2.2.3 รายละเอยีดทีน่ั่งและระบบแสงไฟบนเคร่ือง 

 

ผงัทีน่ั่ง 

 

 

 

 

 

 

  

    รูปท่ี 2.7 ผงัท่ีนัง่ B737-800 และ B737-900ER 

        ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Seating 

 

ทีน่ั่งเคร่ืองบินโบอิง้รุ่น B737-800 และ B737-900ER 

    - ท่ีนัง่ท่ีกวา้ง 

- ท่ีนัง่ท่ีพอดีกบัผูโ้ดยสารให้ความรู้สึกสบายและคุม้ค่า 

- B737-800 ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง 31 น้ิวและความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิว    

  ส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั 

- B737-900ER ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง 29 น้ิวและความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิว   

  ส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั 
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         รูปท่ี 2.8 ท่ีนัง่เคร่ืองบินรุ่น B737-800 และ B737-900ER 

   ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Seating 

          ระบบแสงไฟบนเคร่ืองโบอิง้รุ่น B737-800 และ B737-900ER 

- ระบบไฟ LED แบบใหม่ท่ีสามารถปรับเปล่ียนสีไปตามแต่ละสภาวะการบิน 

 

 

 

 

                  

 

 

รูปท่ี 2.9 ระบบแสงไฟเคร่ืองบินรุ่น B737-800 และ B737-900ER 

          ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Seating 
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2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

  2.3.1 พนัธกจิของหน่วยงาน 

   เราไม่ใช่แค่เพียงสายการบินตน้ทุนต ่า แต่ยงัเป็นสายการบินท่ีพร้อมจะบริการท่าน  

  อยา่งดีเลิศ ดงัค าขวญัท่ีวา่ “Freedom to fly” เราจะท าใหทุ้กท่านรู้สึกไดถึ้งความสะดวกสบาย  

  ผอ่นคลายในการเดินทางไปกบัเรา และเรามีความภูมิใจท่ีไดต้อ้นรับท่านไดเ้คร่ืองบินล าใหม่  

  Boeing 737-900ER และ Boeing 737-800 ล าแรกของประเทศไทย ส่งตรงจากโรงงาน Boeing  

  มายงัประเทศไทย 

2.3.2 โครงสร้างการบริหารงาน Passenger Services Operation 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 โครงสร้างการบริหารงาน Passenger Services Operation    

ท่ีมา : Office Thai Lion Air (CEI)  

2.3.3 ภาระหน้าที่ของแผนก/ฝ่าย 

  พนกังานท่ีท างาน ณ ท่าอากาศยาน ไดแ้ก่  

   - พนกังานฝ่ายการโดยสาร Passenger service หนา้ท่ีในการบริการผูโ้ดยสาร   

  ณ ท่าอากาศยานก่อนและหลงัเคร่ืองบินออกเดินทาง (Departure) และเคร่ืองบิน   

              เดินทางมาถึงจุดหมาย (Arrival) 
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  - Flight operations /Dispatcher มีหนา้ท่ีวางแผนการบินในเร่ืองของเส้นทาง 

  และปริมาณเช้ือเพลิงในการบิน ควบคุมน ้าหนกัและการโหลดคนและสินคา้ข้ึน   

  เคร่ือง ท าการบรรยายสรุปใหน้กับินก่อนท าการบิน (Prefight briefing) มีอ านาจต่อ    

  ความล่าชา้ (delay) หรือยกเลิก (cancel) เท่ียวบินไดถ้า้หากมีสาเหตุท่ีส่งผลต่อความ   

  ปลอดภยัของเท่ียวบิน เช่น สภาพอากาศและปัญหาเทคนิคของเคร่ืองบิน รวมทั้งท า 

  การจดัตารางการท างานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการการบิน เช่น กปัตนั 

  และลูกเรือ ตอ้งมีความรู้อุตุนิยม ค านวณสมรรถนะ และน ้าหนกัของเคร่ืองบินและ  

  ปริมาณเช้ือเพลิง 

  - Cargo/ Freight agent มีหนา้ท่ีดูแลการขนส่งสินคา้โดยเคร่ืองบินของบริษทั 

  - Catering agent มีหนา้ท่ีดูแลการน าอาหารข้ึนและลงจากเคร่ืองบิน 

  - Sorting agent มีหนา้ท่ีล าเลียงกระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสารข้ึนลงจาก 

  เคร่ืองบิน 

การบริการภาคพืน้ดิน หรือ Ground handling  

   หมายถึง การใหบ้ริการผูโ้ดยสารและตวัเคร่ืองบินในขณะท่ีอยูบ่นภาคพื้นดิน โดย 

   ใหบ้ริการผูโ้ดยสารขณะท่ีอยูภ่ายในอาคารผูโ้ดยสารและปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองบินขณะท่ี 

                            จอดอยูท่ี่ประตูข้ึนเคร่ือง โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ 

1. ฝ่ายปฏิบติัการภาคพื้นดิน (Aircraft ground operations/ handling)   

 หมายถึง ต าแหน่งท่ีรับผดิชอบดูแลและปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองบินในขณะท่ีจอดอยูบ่น  

 พื้นดิน แบ่งเป็น ต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 Ramp service หรือ การบริการ ณ ลานจอดทั้งระยะประชิดและ 

 ระยะไกล (Ramp and Apron) โดยแบ่งหนา้ท่ีแยกยอ่ย ออกเป็นหนา้ท่ีต่างๆอีก ดงัน้ี 

- Aircraft Marshalling ท าหนา้ท่ีเสมือนไกดน์ าทางให้เคร่ืองบินเขา้ 

หรือออกจากหลุมจอด (parking position) 
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      - Pushback service ท าหนา้ท่ีบริการรถ push-back เพื่อให ้  

                                                                    เคร่ืองบินถอยหลงัออกจากหลุมจอดได ้

      - Loader ท าหนา้ท่ีขนกระเป๋าผูโ้ดยสารและสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน ณ  

      ลานจอด 

      - Wheelchair lift ท าหนา้ท่ีน าผูโ้ดยสารท่ีใชร้ถเขน็ข้ึนเคร่ือง  

        โดยใชร้ถ ไฮโดรลิค ลิฟท ์ 

1.2 Flight / Field Operation ท าหนา้ท่ีรับและส่งเคร่ืองบินใหอ้อกจาก 

     สนามบินอยา่งปลอดภยั, ติดต่อส่ือสารกบัทีมงานภาคพื้นดินอ่ืนๆของสายการบิน  
                                          ติดต่อประสานงานระหวา่งนกับินและหอบงัคบัการบิน 

2. Passenger handling หมายถึง ต าแหน่งท่ีดูแลรับผดิชอบผูโ้ดยสารระหวา่งท่ี 

     ยงัอยูภ่าคพื้นดิน โดยเฉพาะในเขต Terminal แบ่งเป็นหลายหนา้ท่ี เช่น พนกังานออกบตัร 
                  โดยสาร หรือ Ticketing พนกังานรับบตัรโดยสารหรือ check-in พนกังานควบคุมการน า  
     ผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง หรือ boarding gate control และพนกังานควบคุมดูแลกระเป๋าผูโ้ดยสาร  
     (Baggage service หรือ Lost and Found) 

 

2.4 หน้าที่และความรับผดิชอบของนักศึกษา 

   

  

 

 

  

         รูปท่ี 2.11  นางสาวสุธิดา จุย้ช่วย 

                      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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   2.4.1 Check-in 

   1. เปิดเคาทเ์ตอร์เตรียมพร้อมบริการใหแ้ก่พี่ๆพนกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ ป้ายติด 

             สัมภาระข้ึนเคร่ือง (carry on board) และป้ายส าหรับติดสัมภาระท่ีระวงัแตกแทก็     

            (fragile) 

2. อ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร เช่น ไกดผ์ูโ้ดยสารไปยงัเคาทเ์ตอร์ check-in   

    จุดโหลดสัมภาระ หรือพาไปช าระค่าสัมภาระท่ีหอ้งตัว๋ไลออ้นแอร์ เป็นตน้ 

 3. ติดแทก็กระเป๋าผูโ้ดยสารส าหรับโหลดและข้ึนเคร่ือง 

 4. ช่วยพนกังานตรวจสอบสัมภาระผูโ้ดยสาร เช่นกระเป๋าท่ีช ารุด ของตอ้งหา้ม 

       ส าหรับข้ึนเคร่ืองและโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

2.4.2 Boarding Gate 

  1. เตรียมการท่ีประตูทางออกข้ึนเคร่ืองบิน (Set Gate) เช่น เปิดคอมพิวเตอร์ เปิดไฟ 

       หนา้ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง จดัวางป้ายต่างๆ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับการ 

       ประกาศเรียกข้ึนเคร่ือง (Boarding) เอกสารรายงาน (Gate Report) 

  2. โทรหาการท่าเพื่อข้ึนจอ Boarding, Final และปิดจอ Gate 

3. ประกาศผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง (Boarding, All Remaining, Final, Paging) 

4. ถือป้ายแสดงแถวท่ีนัง่ส าหรับเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองตามล าดบั 

5. นบัจ านวนตัว๋โดยสาร (Boarding pass) ของผูโ้ดยสาร แบ่งเป็นกองละ 10 

    และน าทั้งหมดห่อกระดาษ ระบุขอ้มูล DATE/FLIGHT/TOB ใหเ้รียบร้อย 

6. จดหมายเลขท่ีนัง่ (NO.) และล าดบัการข้ึนเคร่ือง (SEQ.) ส าหรับผูโ้ดยสารท่ี  

       ลงทะเบียน (Check-in) ผา่นเวบ็ไซต ์

7. ตรวจชัง่น ้าหนกัสัมภาระผูโ้ดยสารหนา้ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง (Gate) 

      ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดน้ าไปลงทะเบียน (Check-in) ท่ีเคาทเ์ตอร์ และติดป้าย 

      LR ส าหรับสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกิน 7 กก. 
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  2.4.3 AC ข้างเคร่ือง 

  1. จดัเตรียมเอกสาร ส าหรับไฟลทข์าเขา้และขาออก เช่น เอกสารรายช่ือกปัตนั 

       และลูกเรือ (GD) รายช่ือผูโ้ดยสาร (Manifest) Cargo Manifest Flight Handling    

               Report Form หนีบใส่บอร์ด และเอกสารขอเปิดเคาทเ์ตอร์ น าไปส่งท่ีส านกังานการ 

       ท่าอากาศยาน  

    2. ท าการยนืยนั (Confirm) ทะเบียนเคร่ือง เม่ือเคร่ืองลงจอด (Landing) และท าการ On  

       Shock เรียบร้อย 

3. ดูแลผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออก บริเวณขา้งเคร่ือง เช่น เขน็ววิแชร์ผูโ้ดยสาร 

 4. แจง้ข่าวสารล าดบัของผูโ้ดยสาร First Pax., Last Pax., Start boarding, จ านวน  

       Booking และ Boarding  

 5. สนบัสนุนการท างานของลูกเรือในการส่ือสารกบัพนกังานภาคพื้นดินผา่นวอร์คก้ี 

       เม่ือผูโ้ดยสารมีปัญหา 

 6. จดบนัทึกรายงาน Flight Handling Report Form 

 7. บนัทึกขอ้มูลหลงัไฟลท ์และน าเอกสารการบินขาเขา้และขาออกส่งการท่า 
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2.5 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

- นางสาวจิตรากานต ์วชัรมณฑล 

- ต าแหน่ง Passenger Service Officer (PSO) 

 

     

   

 

 

 

 

  

    รูปท่ี 2.12 นางสาวจิตรากานต ์วชัรมณฑล 

         ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

                                        

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

เร่ิมฝึกปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
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2.7 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

              2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

             - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการหาขอ้มูล ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูล 

             - สมุดและเอกสารส าหรับบนัทึกการปฏิบติังาน 

            - โปรแกรม Power Point ส าหรับการออกแบบป้าย Prohibited Item  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 28 สิงหาคม 2564 

พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

นิยามปัญหาของโครงงาน 
      

  

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
  

    

  

ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 
      

เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  

  
    

วเิคราะห์ขอ้มลู 
    

  

   

ตรวจสอบขอ้มลูและการน าเสนอ 
  
  

    



             - เวบ็ไซต ์https://www.qrcode-monkey.com ส าหรับการท า QR Code สายการบินไทย  

               ไลออ้นแอร์ 

              - โปรแกรม Microsoft Word ส าหรับการจดัท าโครงงาน 



บทที ่3 

     การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อจดัท าโครงงานป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้ม

ส าหรับสายการบิน (Infographic Signs of Prohibited Items for Airline) เพื่อใหข้อ้มูลต่างๆ แก่

ผูโ้ดยสารสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  3.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสายการบินตน้ทุนต ่า 

  3.2 ส่ิงของตอ้งหา้มในการเดินทางสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

  3.3 ความหมายของป้าย Prohibited Items 

  3.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ายสัญลกัษณ์ 

3.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสายการบินต้นทุนต ่า 

ตน้ก าเนิดสายการบินราคาประหยดันั้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยสายการบิน South 

West Airlines ในช่วงปี 2513 จากนั้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจก็ไดรั้บการถ่ายทอดไปยงัยโุรป โดยไม่

ตอ้งร่วมหุน้ตั้งสายการบินกบัประเทศท่ีไปตั้งศูนยก์ลางการบิน บางคร้ังมีการแบ่งสายการบินตน้ทุนต ่า

ออกเป็น 2 ประเภทคือ Premium Low-Cost  สายการบินตน้ทุนต ่า ท่ียงัคงใหสิ้ทธ์ิแก่ผูโ้ดยสารในการ

โหลดสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินไดฟ้รีไม่เกิน 10-20กิโลกรัม เลือกท่ีนัง่ฟรี และยงัมีของวา่งและน ้าด่ืม

ในปริมาณท่ีจ ากดั ใหบ้ริการบนเท่ียวบิน โดยสายการบินท่ีใหบ้ริการลกัษณะน้ีเช่น มาลินโดแอร์ 

(Malindo Air) ของมาเลเซีย นกแอร์ในช่วง พ.ศ. 2547-2559 ไทยไลออ้นแอร์ ในช่วง พ.ศ. 2556-2559 

(ปัจจุบนันกแอร์ใหเ้พียงสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่ฟรีในช่วง 24-4 ชัว่โมงสุดทา้ยก่อนบิน และไทยไลออ้นแอร์

ไดย้กเลิกแลว้ทั้งสิทธ์ิเลือกท่ีนัง่ฟรีและสิทธ์ิโหลดสัมภาระฟรี) Ultra Low-Cost  สายการบินตน้ทุนต ่า 

ท่ียดึหลกัวา่ “ไม่มีบริการฟรี แต่สามารถซ้ือบริการเพิ่มเติมได”้ ส าหรับสัมภาระขนาดใหญ่เกินก าหนด 

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองบินได ้ตอ้งเสียค่าระวางโหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองบิน เวน้

แต่ส าหรับบางสายการบินหรือระดบัของตัว๋สามารถใชสิ้ทธ์ิโหลดสัมภาระฟรีได ้การซ้ือบริการท่ีนัง่

พิเศษ อาหารหรือเคร่ืองด่ืมเท่านั้น และการใหบ้ริการการเดินทางดว้ยความปลอดภยัและตรงต่อเวลา

มากท่ีสุดเท่านั้น สายการบินตน้ทุนต ่า ราคาตัว๋มกัจะมีราคาถูกกวา่ของสายการบินแบบ Premium Low-

Cost เช่นสายการบินแอร์เอเชีย ไทเกอร์แอร์ เจ๊ตสตาร์ สกู๊ต และสายการบินเซบูแปซิฟิค เป็นตน้ 
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  ส าหรับรูปแบบการใหบ้ริการของสายการบินราคาประหยดั ราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินของ

สายการบินประเภทน้ีมกัจะต ่ากวา่บตัรโดยสารชั้นประหยดัของสายการบินใหญ่ๆ ประมาณ 40-50 %

ใหบ้ริการแบบ Single Economy Class คือมีบริการท่ีนัง่เฉพาะชั้นประหยดั (ส าหรับเส้นทางบิน

ระยะไกลซ่ึงใชเ้คร่ืองบินขนาดใหญ่ อาจมีชั้นธุรกิจใหบ้ริการดว้ย) มกัใชเ้คร่ืองบินโดยสารเพียงรุ่นเดียว

หรือแบบเดียวในการใหบ้ริการ เพื่อความสะดวกและประหยดัค่าบ ารุงรักษา ตลอดจนค่าใชจ่้าย

ฝึกอบรมนกับิน เพราะการใชเ้คร่ืองบินนอ้ยรุ่นท าใหป้ระหยดัค่าอะไหล่/อุปกรณ์ และง่ายต่อการดูแล

รักษา นอกจากน้ี ยงัอาจไดรั้บส่วนลดในการสั่งซ้ือจากบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินเม่ือเหมาซ้ือเคร่ืองบินแบบ

และรุ่นเดียวกนัทั้งฝงูบิน นอกจากน้ีเคร่ืองบินรุ่นท่ีเลือกใชก้็เป็นรุ่นท่ีประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง มีขนาด

เคร่ืองบินท่ีเหมาะสมกบัระยะทางการบินและจ านวนผูโ้ดยสาร แต่ก็จดัวางท่ีนัง่ใหเ้ตม็ล าท่ีสุด หรือเป็น

ท่ีนัง่ชั้นประหยดัทั้งล า เพื่อใหส้ามารถจุผูโ้ดยสารไดม้ากท่ีสุดในแต่ละเท่ียวบินดว้ย (เช่น แอร์บสั เอ320 

หรือโบอ้ิง 737 เป็นตน้)  

ส่วนใหญ่ใหบ้ริการเส้นทางบินไม่ไกลนกั มกัใชเ้วลาบินไม่เกิน 3-4 ชัว่โมง เพื่อให้เหมาะสม

กบัพิสัยการบินของเคร่ืองบินรุ่นท่ีประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าว หรือหากเส้นทางบินไกล 5-12 

ชัว่โมงก็จะใชเ้คร่ืองบินล าใหญ่ข้ึน ท่ียงัมีความประหยดัน ้ามนั และสามารถบินไดไ้กลกวา่เพราะบรรจุ

น ้ามนัเช้ือเพลิงไดม้ากกวา่ แต่ก็จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีซ้ือตัว๋ท่ีมากข้ึนตามขนาดของเคร่ืองบิน

ดว้ยเพื่อให้เท่ียวบินนั้นเตม็ล าหรือท าก าไรไดม้ากท่ีสุด (เช่น โบอ้ิง 777 เป็นตน้) 

ส่วนใหญ่จะไม่มีบริการแจกอาหารและเคร่ืองด่ืมฟรีแก่ผูโ้ดยสารทุกคนบนเคร่ืองบิน ซ่ึงจะช่วย

ลดภาระงานและจ านวนพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินได ้หากผูโ้ดยสารตอ้งการอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

สามารถเลือกซ้ือไดใ้นกระบวนการจองตัว๋เคร่ืองบิน หรือแกไ้ขขอ้มูลตัว๋เพื่อเลือกซ้ืออาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพิ่ม หรือซ้ือไดโ้ดยตรงจากพนกังานบนเคร่ืองบิน 

ส่วนใหญ่จะไม่มีโควตาน ้าหนกัสัมภาระบรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินใหฟ้รีแก่ผูโ้ดยสารทุกคนบน

เคร่ืองบิน หากผูโ้ดยสารตอ้งการบรรทุกสัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองบิน สามารถเลือกซ้ือโควตาน ้าหนกั

สัมภาระไดใ้นกระบวนการจองตัว๋เคร่ืองบิน หรือในการแกไ้ขขอ้มูลตัว๋ภายหลงัการซ้ือ (มกัจะราคาแพง

กวา่การซ้ือพร้อมกระบวนการจองตัว๋) 
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  มกัจะมีความเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎท่ีเก่ียวกบัจ านวน น ้าหนกั และขนาด ของกระเป๋าหรือ

สัมภาระท่ีถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน มากกวา่สายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ (สายการบินระดบัพรีเมียม 

หรือสายการบินฟูลเซอร์วสิ) โดยทัว่ไป ท่ีผูโ้ดยสารจะไดรั้บโควตาน ้าหนกัสัมภาระบรรทุกฟรี 

(ผูโ้ดยสารสายการบินเตม็รูปแบบจึงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งถือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ติดตวัข้ึนไปบน

เคร่ืองบิน) 

เนน้บริการข้ึนและลงจอด ณ สนามบินระดบัรอง ไม่ใช่สนามบินท่ีเป็นศูนยก์ลางการบิน 

หลกั ๆ ระหวา่งประเทศ (Hub) เช่น การใชท้่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานอู่ตะเภาแทนท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นตน้ ท าใหต้น้ทุนค่าใชส้นามบินต ่ากวา่ ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียมข้ึน-ลงจอด 

และการใชพ้ื้นท่ีจอดเคร่ืองบิน โดยพยายามบินใหม้ากท่ีสุด เพื่อลดตน้ทุนใหก้บัสายการบินไดม้ากข้ึน 

และจอดเคร่ืองใหน้อ้ยท่ีสุด เช่นไม่เกิน 45 นาทีถึง 1 ชัว่โมง เพื่อท่ีค่าธรรมเนียมในการจอดท่ีสนามบิน

ในเส้นทางนั้น ๆ จะไดมี้ราคาถูก 

มีการพฒันาระบบการจองและการขายบตัรโดยสารของสายการบินเองโดยไม่ผา่นตวักลางหรือ

ตวัแทนจ าหน่าย เพื่อลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าคอมมิสชนั เป็นตน้ ส่วนใหญ่เป็นการขายบตัรโดยสาร

ผา่นทางอินเทอร์เน็ต (E-ticketing) หรือทางโทรศพัท ์(Call Center) นอกจากน้ี เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการพิมพแ์ละค่ากระดาษ บางสายการบินออกบตัรโดยสารโดยใชก้ระดาษบางคลา้ยกระดาษ

ใบเสร็จรับเงินของหา้งสรรพสินคา้ แทนการออกบตัรกระดาษแขง็อยา่งตัว๋ของสายการบินพรีเมียม และ

บางสายการบินมีการออกบตัรโดยสารแบบ Ticketless คือ ไม่มีการออกบตัรโดยสารเป็นกระดาษให ้

แต่จะบอกรหสับตัรโดยสารใหผู้โ้ดยสาร เม่ือ Check-in ผูโ้ดยสารเพียงแต่บอกรหสัและแสดงบตัร

ประจ าตวัประชาชนใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเท่านั้น หรือผูโ้ดยสารสามารถ Check-in ออนไลน์ผา่น

อินเทอร์เน็ตแลว้จึงพิมพ ์(พรินต)์ ไฟลบ์ตัรโดยสารไดโ้ดยไม่ตอ้งใหพ้นกังานพิมพใ์ห ้หรือสามารถ 

Check-in ผา่นสมาร์ตโฟนโดยใชแ้อปพลิเคชนัของสายการบิน แลว้จะไดรั้บขอ้มูลบตัรโดยสารใน

สมาร์ทโฟนเลย 

ไม่มีการบริการภาคพื้นดิน เช่น ไม่มีหอ้งรับรองพิเศษ (VIP Lounge) ไม่มีบริการจดัส่งหรือถ่ายโอน

สัมภาระเลยเส้นทางบิน หรือจุดหมายปลายทาง (No Baggage Transferring Service) แต่อาจมี 
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บริการตามความตอ้งการของผูโ้ดยสาร เช่น ห้องรับรอง รถรับส่งจากสนามบินไปยงัเมืองปลายทาง 

โดยผูโ้ดยสารตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

 ส าหรับสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ไดรั้บการโหวตใหไ้ดร้างวลั สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีดีท่ีสุด

ของเอเชีย ประจ าปี 2019-2020 “ASIA'S TOP BUDGET AIRLINE” จากนิตยสาร NOW TRAVEL 

ASIA ซ่ึงตวัแทนผูบ้ริหารสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เขา้รับรางวลัสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีดีท่ีสุดของ

เอเชีย จากผลโหวตของผูอ้่านนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA ผา่นเวบ็ไซต ์

www.nowtravelasiaawards.com โดยเล็งเห็นถึงความมีมาตรฐานทั้งดา้นความปลอดภยัและการบริการท่ี

ดีเสมอมา อีกทั้งยงัมีการขยายเส้นทางบินอยา่งรวดเร็วซ่ึงถือวา่ตอบโจทยก์ารเดินทางของนกัท่องเท่ียว

ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA จดังานข้ึน ณ ไตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ASIA'S TOP BUDGET AIRLINE 

ท่ีมา https://www.lionairthai.com/th/press_release/2019/11/18 
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3.2 ส่ิงของต้องห้ามในการเดินทาง สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

        เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสาร

น าพาส่ิงของท่ีเป็นวตัถุอนัตรายบนทุกเท่ียวบินของการบินไทย ไม่วา่จะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ 

หรือพกติดตวั ซ่ึงวตัถุอนัตรายนั้นหมายถึง วตัถุหรือสารซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพ ความ

ปลอดภยัและทรัพยสิ์นหรือสภาพแวดลอ้ม โดยแบ่งได ้9 ประเภทดงัน้ี 

1. วตัถุระเบิด    

  2. ก๊าซ   

  3. ของเหลวไวไฟ   

  4. ของแขง็ไวไฟ    

  5. สารพิษและสารติดเช้ือ   

  6. วตัถุกมัมนัตรังสี      

  7. สารออกซิไดส์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์  

  8. สารกดักร่อน  

  9. วตัถุหรือสารอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายขณะการขนส่งทางอากาศ  
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   รูปท่ี 3.2 ส่ิงของตอ้งหา้มในการเดินทาง สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

      ท่ีมา : https://lionairthai.com 
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รูปท่ี 3.3 ส่ิงของตอ้งหา้มในการเดินทาง สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

         ท่ีมา : https://lionairthai.com 
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    รูปท่ี 3.4 ส่ิงของตอ้งหา้มในการเดินทาง สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

        ท่ีมา : https://lionairthai.com 
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3.3 ความหมายของป้าย Prohibited Items 

ป้ายหา้ม (Prohibited) คือ หน่ึงในส่ือสากลท่ีใชเ้ตือนใหผู้ท่ี้มองเห็นระมดัระวงัอนัตรายท่ีจะ

เกิดข้ึน หรือ เพื่อบอกกล่าววา่ไม่ควรปฏิบติัส่ิงใดอนัอาจจะก่อความเดือนร้อน ร าคาญใจแก่ผูอ่ื้น โดย

ส่วนมากแลว้ สัญลกัษณ์บนป้ายหา้มจะเป็นภาพท่ีใชก้นัในมาตรฐานสากลทัว่โลก เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั

ได ้แต่เพื่อเพิ่มความเขา้ใจให้สูงข้ึน จึงมกัมีขอ้ความก ากบัอยูด่ว้ย ในส่วนน้ีจะมีทั้งภาษาไทยและ

ต่างประเทศ  ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

         

 

      รูปท่ี 3.5 ป้าย Prohibited Item 

 ท่ีมา : https://www.airportthai.co.th 
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    รูปท่ี 3.6 ป้าย Prohibited Item 

                ท่ีมา : https://www.airportthai.co.th 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    รูป

ท่ี 3.7 ป้าย 



Prohibited Item 

      ท่ีมา : https://www.caat.or.th/th/archives/41245 

                                          30 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัป้ายสัญลกัษณ์ 

การออกแบบระบบป้ายสัญลกัษณ์ (signage system design) เกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการให้

ขอ้มูลเพื่อการบอกทิศทาง ช้ีน าทาง เพื่อใหก้ารเดินทางมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคใ์นการใชง้านก็เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการส่ือสารร่วมกนั และเป็นส่วนหน่ึงของระบบน าทาง (Way finding System) ซ่ึงเป็น

ระบบท่ีช่วยน าทางใหค้นไปถึงท่ีหมายเม่ืออยูใ่นพื้นท่ีขนาดใหญ่และซบัซอ้นโดยการใชร้ะบบภาพช้ีน า

ทาง (Directional Graphic System) เป็นระบบท่ีรวบรวมการออกแบบ วสัดุและวธีิการผลิต รวมทั้งการ

ด าเนินการติดตั้งเพื่อสร้างเคร่ืองมือในการบอกทิศทาง บอกค าสั่ง ใหข้อ้มูลอยา่งเป็นระเบียบและเป็น

รูปธรรม โดยจดัท าในลกัษณะของแผน่ป้ายสัญลกัษณ์ท่ีมีการวางแผนออกแบบ โดยการน าเอา

สัญลกัษณ์ภาพมาใชร่้วมกบัแผน่ป้ายและค านึงถึงสภาพแวดลอ้มเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

งานสูงสุด ซ่ึงถือไดว้า่ระบบป้ายสัญลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบเพื่อสภาพแวดลอ้ม 

(Environmental Design) (เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 2543) 

3.4.1 รูปแบบลกัษณะของสัญลกัษณ์  

โดยทัว่ไปภาพสัญลกัษณ์ประเภท Pictogram ประกอบดว้ย 
   1. กรอบภาพ (Symbol field) ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีลอ้มรอบรูปภาพสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็น    
   พื้นท่ีท่ีอยูใ่นอาณาเขตจ ากดั อาจมีรูปร่างหลายลกัษณะได ้คือ วงกลม  สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม   
   หกเหล่ียม หรือแปดเหล่ียม เป็นตน้ 

  3.4.2 การใชส้ัญลกัษณ์ 

ใชป้ระกอบกบัขอ้ความเพื่อแสดงในแผน่ป้ายและส่ือประเภทต่างๆ โดยจดัแบ่งภาพ

สัญลกัษณ์ออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ภาพสัญลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียว ใชป้ระกอบกบัขอ้ความแสดงสถานท่ีท่องเท่ียว 

ภายในอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ 



        - ป้ายช้ีทาง 

       - ป้ายช่ือแหล่งท่องเท่ียว 

2. ภาพสัญลกัษณ์ส่วนบริการ ใชป้ระกอบกบัขอ้ความแสดงกิจกรรมดา้นบริการต่างๆ 
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3.4.3 ประโยชน์ของสัญลกัษณ์ 

 - สามารถใชส่ื้อสารขอ้มูลข่าวสารในช่วงเวลาท่ีสั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความชดัเจน 

มากกวา่ใชข้อ้ความ 

  3.4.4 เกณฑก์ารออกแบบ 

เคร่ืองหมายภาพเป็นแทนความหมายในการใชค้  าพดูเพื่อใชใ้นป้ายสัญลกัษณ์เพื่อใช้
สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รจึงมีหลกัการใชร่้วมกนั  ดงัน้ี (เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยธุยา, 
2543)   

 - ส่ือความหมายออกมาในทางบวก และดึงดูดใจ 
 - แสดงถึงความแปลกแตกต่าง มีลกัษณะเด่นของตนจึงจะเป็นท่ีจดจ าและระลึกถึงได้
เป็นอยา่งดี 
 - มีจุดสนใจชดัเจน มีจุดรวมสายตาหรือดึงดูดใจ 
 - มีความเป็นนามธรรมเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถเป็นท่ีเขา้ใจในระดบั
ความคิดของกลุ่มเป้าหมาย 
 - การลด-ยอ่ สัญลกัษณ์ท่ีออกแบบ ตอ้งค านึงถึงการน าไปใชง้าน 
 - สีเดียว สัญลกัษณ์ท่ีดีควรออกแบบดว้ยสีเดียว เพราะเป็นผลทางเศรษฐกิจในการ
น าไปใช ้
 - พื้นท่ีวา่ง สัญลกัษณ์ท่ีดีควรมีลกัษณะพื้นท่ีวา่งท่ีเหมาะสม 
 - น ้าหนกั มีผลดีต่อการยอ่ขนาดเล็กเพราะใหค้วามรู้สึกติดกนัอยา่งชดัเจนกบั
ตวัหนงัสือ 
 - การล่ืนไหล ควรมีการออกแบบโดยใหเ้กิดความรู้สึกผา่นไดโ้ดยสะดวก 
 - ทิศทาง ทิศทางของรูปทรงท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีน่าสนใจ เช่น ทิศทางท่ีช้ีไป
ทางขวามือและขา้งบน จะเป็นทิศท่ีมีผลต่อการมองเห็น มากกวา่ทิศท่ีช้ีไปทางซา้ยและ
ล่าง การผสมผสานการออกแบบเคร่ืองหมาย การก าหนดโครงสร้างบริเวณพื้นท่ีวา่ง



ใหมี้ความสัมพนัธ์ โดยไม่เกิดความสับสน 
- มีองคป์ระกอบท่ีดีของโครงสร้าง มีการจดัรูปแบบอยา่งดี มีระบบท่ีเหมือนกนั 
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  ดงันั้นการน าเอาการออกแบบระบบป้ายสัญลกัษณ์มาใชใ้นการแกปั้ญหาในการส่ือสาร จึงเป็น

การใชภ้าพในการส่ือความหมายแทนการใชภ้าษา ซ่ึงภาพถือไดว้า่เป็นภาษาสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  

ฐาปกรณ์ สีทอง (2557:1437) กล่าววา่ สัญลกัษณ์บนป้ายท่ีใชต้ามสถานท่ีท่องเท่ียว ควรเป็นสัญลกัษณ์ท่ี

เป็นสากลเขา้ใจไดง่้ายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาเดียวกนั แต่ก็สามารถเขา้ใจภาพท่ีเห็นเหมือนกนัไดใ้น

ความหมายเดียวกนั ซ่ึงการออกแบบระบบป้ายสัญลกัษณ์ เพื่อใชใ้นการส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบั

ชาวต่างชาติ ควรมีแนวทางในการออกแบบท่ีชดัเจน และส่ือถึงความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นจึงตอ้ง

ก าหนดวธีิการวิเคราะห์และประเมินสัญลกัษณ์ภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ นัน่คือ 

สามารถส่ือความหมายจากภาพ (Visual Content) โดยการเลียนแบบเหมือนจริง หรือส่ือความคิดเพื่อให้

ไดผ้ลทางความเขา้ใจ 

จากการศึกษาขอ้มูลจากธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าหรือสายการบินราคาประหยดั สายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์โดยขอ้มูลต่างๆ รวมไปถึงการใหก้ารบริการของสายการบินนั้น ป้ายช้ีแจงขอ้มูล

เก่ียวกบัส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบินเป็นส่ิงท่ีส าคญั ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ ท่ีควรปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ล็งเห็นปัญหาและความส าคญัของป้ายช้ีแจงส่ิงของตอ้งหา้ม จึงได้

จดัท าโครงงานป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน (Infographic Signs of 

Prohibited Items For Airline) ข้ึนมาเพื่อเป็นนวตักรรมอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อเป็นประโยชน์กบัสายการ

บินไทยไลออ้นแอร์และผูโ้ดยสาร  

ผูจ้ดัท าโครงงานไดคิ้ดขอ้เสนอแนะและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยการจดัท าป้าย

สารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มรูปแบบใหม่ ท่ีเป็นนวตักรรมสร้างสรรค ์โดยเสนอการจดัท าโครงงาน 

ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน (Infographic Signs of Prohibited Items For 

Airline) เพื่อเป็นประโยชน์แก่สายการบินไทยไลออ้นแอร์และผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการ ณ บริเวณ 

Counter Check-in โดยมีการออกแบบป้ายในเชิงสัญลกัษณ์รูปภาพและการปรับรูปแบบขอ้ความภาษา

เป็น 3 ภาษา คือ ไทย องักฤษ และจีน มีการใชว้สัดุท่ีแขง็แรง การใชสี้ป้ายตามลกัษณะสีประจ าสายการ



บิน มีขนาดพอดี ผูโ้ดยสารสามารถอ่านไดอ้ยา่งชดัเจนและมีการเพิ่ม QR Code สายการบินไทยไลออ้น

แอร์อีกดว้ย 

 



        บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

             โครงงานเร่ืองป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน (Infographic Signs of 

Prohibited Items for Airline) มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบั

กฎระเบียบส่ิงของตอ้งหา้มของสายการบินท่ีใหบ้ริการเส้นทางภายในประเทศไทย และจดัท าป้าย

สารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มเพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสารในการเดินทางทางอากาศ และเพื่อผูโ้ดยสาร

สามารถมองเห็นป้ายขอ้มูลส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับการเดินทางทางอากาศไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน อีกทั้งสาย

การบินไดป้้ายแสดงส่ิงของตอ้งหา้มใหม่ท่ีแขง็แรงมากข้ึน สามารถใชง้านไดย้าวนานกวา่เดิม ผูจ้ดัท า

ไดผ้ลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1 รายละเอยีดการด าเนินโครงงาน 

              4.1.1 ลกัษณะของโปรแกรม Microsoft Office Power Point ท่ีใชใ้นการออกแบบป้าย                        

Prohibited Item 

                                             

 

 

 

 

 

                                          รูปท่ี 4.1 โปรแกรม Microsoft Office Power Point 

                 ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_PowerPoint_ 

                                                    (2019%E2%80%93present).svg 
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                           Microsoft Office Power Point เป็นโปรเเกรมในการน าเสอนไดใ้นหลายรูปเเบบ ไม่วา่จะเป็น 

              น าเสนอ เเบบเป็นอกัษร ภาพ หรือเสียง โดยตวัโปรเเกรมนั้นสามารถน าส่ือเหล่าน้ีมาผสมผานได ้อยา่ง     

              ลงตวัเเละมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

                           การท างานในรูปของภาพน่ิง (slide) คือเเผน่เอกสารเด่ียว ๆ ท่ีเเสดงส่ิงต่างๆ ตวัอกัษร กราฟ   

              ตาราง รูปภาพ เเละสามารถเเสดงสไลดล์งบนแผน่กระดาษ หนา้จอคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองฉาย      

                           โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ ท่ีถูกออกแบบมาให ้ 

              ใชก้บังานดา้น การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ (Presentation)ในลกัษณะคลา้ยๆ กบัการฉายสไลด ์(Slide  

               Show) โดยเราสามารถใชค้  าสั่งของ PowerPoint สร้างแผน่สไลดท่ี์มีรูปภาพและขอ้ความบรรยาย 

               เร่ืองราวท่ีตอ้งการจะน าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งก าหนดลกัษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้น 

               ใหส้ไลดแ์ต่ละแผน่มีความสวยงามน่าสนใจยิง่ข้ึน นอกจากน้ีเรายงัสามารถก าหนดรูปแบบการฉาย 

               สไลดแ์ต่ละแผน่ อยา่งต่อเน่ือง และใชเ้ทคนิคพิเศษในการแสดงขอ้ความแต่ละบรรทดั เพื่อใหผู้ช้มการ 

               ฉายสไลดค่์อยๆ เห็นขอ้ความบรรยายและภาพเหล่าน้ีทีละขั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองราวตาม 

               ระยะเวลาท่ีเราก าหนดไว ้         

                           4.1.2 ความหมายของการน าเสนอขอ้มูล 

                                         การน าเสนอขอ้มูล หมายถึง การส่ือสารเพื่อเสนอขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ  

                           ความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสาร โดยใชเ้ทคนิคหรือวธีิการต่างๆ อนัจะท าใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม  

                           จุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 

                           4.1.3 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

                                         1. สามารถสร้างงานน าเสนอได ้แมว้า่จะไม่เคยสร้างงานน าเสนอมาก่อน เน่ืองจากจะมี 

                           ระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซ่ึงจะคอยแนะน าหลกัการในการสร้างงาน 

                           น าเสนออยา่งเป็นขั้นตอน 

                                         2. สามารถท่ีจะดดัแปลงงานน าเสนอท่ีเป็นไฟล ์PowerPoint เป็นสไลด ์35 ม.ม. เพื่อใช ้

                           น าเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองคก์รได ้   
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              4.2 ขั้นตอนการออกแบบป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

                       1. เลือกใชโ้ปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในการออกแบบ      

 

 

 

 

 

 

  

                                             รูปท่ี 4.2 เร่ิมโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

                                                                                  ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

                       2. จดัวางแบ่งหนา้กระดาษ 

 

 

 

 

 

 

  

              รูปท่ี 4.3 จดัวางแบ่งหนา้กระดาษ 

            ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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           3.  เพิ่ม Text หวัขอ้ป้าย 

 

 

 

 

 

 

  

           รูปท่ี 4.4 เพิ่ม Text หวัขอ้ป้าย 

     ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

       4. แทรกรูปภาพส่ิงของตอ้งหา้มต่างๆ 

  

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แทรกรูปภาพส่ิงของตอ้งหา้มต่างๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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                 5.ใส่ค าอธิบายใตภ้าพ ทั้งภาษาองักฤษและจีน 

 

               

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ใส่ค าอธิบายใตภ้าพ ทั้งภาษาองักฤษและจีน 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

                6. เพิ่ม QR Code และ Contact สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ดา้นมุมล่างซา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 4.7 เพิ่ม QR Code และ Contact สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

            ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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       7. เพิ่ม Text ขอ้มูลป้ายแบบ 3 ภาษา ดา้นขวา องักฤษ ไทยและจีน 

 

  

 

 

  

  

  

  

    รูปท่ี 4.8 เพิ่ม Text ขอ้มูลป้ายแบบ 3 ภาษา 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

         8.  ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

  

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 4.9 ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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        9. สร้างหนา้ใหม่และแทรกรูปภาพสัญลกัษณ์ปิดเคาน์เตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 4.10 สร้างหนา้ใหม่และแทรกรูปภาพสัญลกัษณ์ปิดเคาน์เตอร์ 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

          10. เพิ่ม Text CLOSED และขอ้มูล Call center contact 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

      รูปท่ี 4.11 เพิ่ม Text CLOSED และขอ้มูล Call center contact 

               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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       11. ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบินไทยไลออ้นแอร์  

 

   

  

  

  

                     

 

 

         รูปท่ี 4.12 ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

                  ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

    4.3 ขั้นตอนการท า QR Code  

                       1. เลือกใชโ้ปรแกรมสร้างจากเวบ็ QRCODE-MONKEY.COM 

 

       

 

 

  

  

รูปท่ี 4.13 

เวบ็QRCODE-MONKEY.COM 

  ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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        2. เพิ่ม Website สายการบินเพื่อสร้าง QR Code 

   

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.14 เพิ่ม Website สายการบินเพื่อสร้าง QR Code 

      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

                       3. กด 

ADD LOGO 

IMAGE > เลือกโล

โกส้ายการ บิน 

      



 

 

    

     

      รูปท่ี 4.15 ADD LOGO IMAGE สายการบิน 

     ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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         4. กด Create QR Code และ Download PNG เพื่อดูผลลพัธ์ QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

    

      รูปท่ี 4.16 Create QR Code และ Download PNG 

      ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

                       5. ผลลพัธ์ QR 

Code ส าหรับ สายการบิน 

 



      

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.17 ผลลพัธ์ QR Code ส าหรับสายการบิน 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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              4.4 สรุปผลป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

  

 

 

 

         

 

 

 

   



      รูปท่ี 4.18 ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบินแบบเก่า 

       ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ส าหรับการออกแบบป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน ของสายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Power Point ในการออกแบบคร้ังน้ี ท าใหก้าร

ออกแบบมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถน าป้ายท่ีออกแบบไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพมากข้ึน 

ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้การขอค าปรึกษากบัพี่เล้ียงท่ีปรึกษา และไดข้อ้เสนอวา่ ป้าย

แบบเดิมมีการช ารุดและเก่า ซ่ึงตอ้งการป้ายใหม่ท่ีมีความแขง็แรงทนทาน สามารถท าความสะอาดได ้

แต่ยงัคงรูปแบบและลกัษณะเน้ือหาตามเดิม ผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกแบบป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้ม

น้ีตามขอ้เสนอขา้งตน้ ส่วนขั้นตอนการออกแบบ ผูจ้ดัท าไดมี้การน ารูปภาพและขอ้มูลต่างๆมาจดัวางให้

เหมาะสม เพิ่มภาษาท่ีมากข้ึนกวา่เดิม จากภาษาไทย องักฤษ เป็นภาษาไทย องักฤษและจีน มีการแบ่งสี

ส าหรับภาษา เพื่อใหง่้ายต่อการแยกอ่านภาษาต่างๆ มีการเพิ่ม QR Code สายการบินท่ีมุมล่างของป้าย 
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 เพื่อสะดวกต่อผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมของสายการบิน มีการตกแต่งสีป้ายใหเ้หมาะสม โดย

เลือกใชสี้ประจ าสายการบินไทยไลออ้นแอร์ และน าไปสั่งพิมพ ์ประกอบเขา้กบัป้ายอะคริลิคเพื่อใหมี้

ความแขง็แรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้านไดน้านมากยิง่ข้ึน 

       

 

    รูปท่ี 4.19 ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน แบบใหม่ 

                ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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  4.5 การเปรียบเทยีบป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

  ตารางท่ี 4.1 ตารางการเปรียบเทียบป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน 

ป้ายแบบเดิม ป้ายแบบใหม่ 
ปัญหา 

 

 

ปรับปรุง 
 

1.ป้ายไม่มีความแขง็แรงทนทาน ในการใชง้าน 1.ใชป้้ายท่ีมีความแขง็แรงทนทาน เพิ่ม 
ระยะเวลาในการใชง้านมากข้ึน 

2.ป้ายมีการช ารุดเพราะวสัดุไม่แขง็แรง 2.เลือกใชป้้ายอะคริลิค ช ารุดยาก 



3.ป้ายไม่สะอาดเกิดจากการสัมผสั ไม่สามารถ
ท าความสะอาดได ้

3.ป้ายอะคริลิคสามารถท าความสะอาดได ้ไม่
เกิดความสกปรกจากการสัมผสั 

4.เน้ือหาเล็กไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 4.มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมในการมองเห็น 
5.มีค าอธิบายเพียง 2 ภาษา ยากต่อการส่ือสาร
กบัผูโ้ดยสารชาวจีน 

5.มีการเพิ่ม 3 ภาษา คือ ไทย องักฤษและจีน 

6.ไม่มีQR Code เพื่อง่ายในการสแกนหาขอ้มูล
เพิ่มเติมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6.มีการเพิ่ม QR Code เพื่อง่ายในการสแกนหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 



บทที ่5  

     สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลโครงงาน 

การจดัท าโครงงานเร่ืองป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับสายการบิน (Infographic 

Signs of Prohibited Items for Airline) ในคร้ังน้ี เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้โดยศึกษา

เก่ียวกบักฎระเบียบส่ิงของตอ้งหา้มของสายการบินท่ีใหบ้ริการเส้นทางภายในประเทศไทย และจดัท า

ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มเพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสารในการเดินทางทางอากาศ จากป้ายเดิมท่ี

ช ารุด ไม่แขง็แรงทนทาน ไม่สวยงาม ยากต่อการท าความสะอาด เพื่อใหส้ายการบินไดป้้ายแสดงส่ิงของ

ตอ้งหา้มใหม่ท่ีแขง็แรงมากข้ึน สามารถใชง้านไดย้าวนานกวา่เดิม และเพื่อช่วยใหผู้โ้ดยสารสามารถ

มองเห็นป้ายขอ้มูลส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับการเดินทางทางอากาศไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน จากเดิมท่ีเน้ือหา

ขอ้มูลมีขนาดเล็กมองเห็นไดย้าก โดยมีการเพิ่มภาษาจีนในการส่ือสารและการเพิ่ม QR Code เพื่อใหง่้าย

และสะดวกในการสแกนขอ้มูลเพิ่มเติมของสายการบิน  

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 - ผูจ้ดัท าไม่ถนดัดา้น IT คอมพิวเตอร์ จึงท าใหมี้อุปสรรคในการใชโ้ปรแกรม 

 ออกแบบป้าย เช่น การลืมเปล่ียนนามสกุลไฟลง์าน ท าใหไ้ม่สามารถกลบัมาแกไ้ขงานต่อได ้

จึงตอ้งท างานหลายรอบ 

             - ผูจ้ดัท า จดัท าเพียงผูเ้ดียว ท าใหโ้ครงงานอาจมีความล่าชา้ 

             - ผูจ้ดัท ากบัพี่เล้ียงมีวนัท างานท่ีไม่ตรงกนั ท าให้ติดต่อประสานงานกบัพี่เล้ียงไดย้าก

มากข้ึน 

             - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ท าใหติ้ดต่อ

ประสานงานกบัพี่เล้ียงไดย้ากมากข้ึน 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

             - ปรึกษาและสอบถาม อาจารยแ์ละพี่เล้ียงในหวัขอ้โครงงานหรือขอ้มูลต่างๆในการ 

 ท างาน เพื่อให้โครงงานส าเร็จลุล่วงไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 

 - มีการปรับเปล่ียนรูปแบบในการท างานตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีไดเ้ขา้ฝึกงานสหกิจศึกษา ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จงัหวดัเชียงราย  

บริษทัไทยไลออ้น เมนทารี จ  ากดั สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ในต าแหน่งงาน Ground Service  

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 ท าใหท้ราบถึงรายละเอียดต่างๆในการ

ปฏิบติังาน หนา้ท่ีและวธีิการปฏิบติังานในส่วนต่างๆ ท าใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ในการปฏิบติังานจริง 

การเรียนรู้ถึงสถานการณ์การท างานจริง การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ การรับมือกบัผูโ้ดยสารท่ีมี

ปัญหา การเรียนรู้วธีิการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี การเรียนรู้

การบริการท่ีดี ท าใหผู้โ้ดยสารเกิดความประทบัใจ เช่น การพดูจาไพเราะ หนา้ตายิม้แยม้ แจ่มใส  และมี

ใจพร้อมบริการอยา่งเตม็ท่ีอยูเ่สมอ การเรียนรู้ในขอ้ผดิพลาดต่างๆในการปฏิบติังาน การนอ้มรับค าสอน

และค าติชมของพี่ๆพนกังานดว้ยความเตม็ใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้งานอยูเ่สมอ ถามพี่ๆเม่ือไม่แน่ใจ

หรือตอ้งการทราบขอ้มูลต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาต่อองคก์รและเพื่อใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดี  

5.2.1 ข้อดีจากการปฏิบัติงานสหกจิ 

 - ท าใหเ้กิดการท างานจริงในองคก์ร  

 - ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 - ท าใหท้ราบถึงความช่ืนชอบในงานท่ีปฏิบติั 

 - ท าใหมี้ความรับผิดชอบในการท างานต่างๆมากข้ึน 

 - เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์การท างานจริง เช่น ความกดดนัในการท างาน  

การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ การอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ 

 - ท าใหรู้้จกัการช่วยเหลือและมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น เช่น พี่ๆพนกังาน เพื่อนๆร่วมงานและ     

ผูโ้ดยสาร 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิ 

  - การส่ือสารท่ีผิดพลาดหรือการไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูโ้ดยสารกบัพนกังานและ  

นกัศึกษาฝึกงาน 

  - ไม่มีนกัศึกษาฝึกงานคนอ่ืนในช่วงแรก ท าให้ตอ้งท างานหลายหนา้ท่ีในแต่ละคร้ัง 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

   - ฝึกประกาศ Boarding ก่อนการปฏิบติังานจริง เพื่อลดความประหม่าและความต่ืนเตน้ 

  - ปรึกษาพี่เล้ียงหรือพี่ๆพนกังานเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อใหท้ราบถึงการ 

แกไ้ขท่ีถูกตอ้ง 

   - ศึกษาขอ้มูลของสายการบินเพื่อใชใ้นการตอบขอ้มูลแก่ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

Infographic Signs of Prohibited Items for Airline 

สุธิดา จุ้ยช่วย 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 

Email: Suthidachuichuay@gmail.com 

บทคดัย่อ 

บริษทั ไทยไลออ้น เมนทารี จ ากดั เป็น
สายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย ท่ีให้บริการ 
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซ่ึงเป็นสาย
การบินในเครือข่ายของ “ไลอ้อนกรุ๊ป” (Lion 
Group) ผู ้จัดท าโครงงานได้จัดท าในหัวข้อ 
Infographic Signs of Prohibited Items For 
Airline โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
กฎระเบียบส่ิงของต้องห้ามของสายการบินท่ี
ให้บริการเส้นทางภายในประเทศไทยและเพื่อ
จัดท าป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้าม
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู ้โดยสารในการเดินทางทาง
อากาศ  คณะผู ้จัดท า โครงงานได้มีการ ฝึก
ปฏิบัติงานเสมือนจริง ณ สถานท่ีจริง ต าแหน่ง 
Ground Service ในการปฏิบัติงานนั้นได้รู้จัก
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของการท างาน
ในสนามบิน ตลอดจนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานสหกิจเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีจนไดน้ า
ขอ้มูลและผลสรุปของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปแกไ้ข 
ผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้เห็นถึงปัญหาของ
พนกังานภาคพ้ืนดินของสายการบินไทยไลออ้น
แ อ ร์  บ ริ เ ว ณ  Counter Check-In  
ปัญหาป้ายแสดงส่ิงของตอ้งห้ามท่ีเก่า ช ารุดและ
ผู ้โดยสารมองเห็นไม่ชัด เจน ผู ้จัดท า จึงได ้
ด าเนินการแกไ้ข โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัท า 

 
ป้ายรูปแบบใหม่โดยท าจากวสัดุท่ีมีความแขง็แรง 
สามารถท าความสะอาดได้  การเ พ่ิมขนาด
ตัวอักษร และเพ่ิมภาษาเป็น 3 ภาษา คือ ไทย 
องักฤษ และจีน และมีการเพ่ิม QR Code ของสาย
การบินไทยไลออ้นแอร์ เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถ
เขา้ไปอ่านขอ้มูลของสายการบินไทยไลออ้นแอร์
ไดเ้พ่ิมเติม  

ค าส าคญั : ป้ายสารสนเทศ ส่ิงของตอ้งห้าม สาย
การบิน 

Abstract 

  Thai Lion Mentari Company 
Limited is a low-cost airline in Thailand 
that flies out of Chiang Rai's Mae Fah 
Luang Airport. It is part of the Lion 
Group's network. The author created an 
Infographic Signs of Prohibited Products 
for Airline with the goal of studying 
forbidden item laws of airlines operating 
routes inside Thailand and creating 
information signs depicting prohibited 
items to advise passengers on air travel. 
The author has virtually practiced at the 
genuine spot. In the operation, the Ground 



 

 
Service job has been recognized to handle 
difficulties in a variety of settings. There 
were issues with Thai Lion as a result of 
working in the airport and applying what 
they had learned to work in cooperative 
operations in order to make the work 
more efficient and successful until the 
information and conclusions of the 
problems that arose were used to solve as 
a result of their duties, there were 
problems with Thai Lion as a result of 
working in the airport and applying what 
they had learned to work in cooperative 
operations in order to make the work 
more efficient and successful until the 
information and conclusions of the 
problems. 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  การเดินทางโดยเคร่ืองบินถือเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกอยา่งมากใน
การเดินทางไปต่างประเทศหรือตา่งจงัหวดั 
เพราะมีความรวดเร็วทนัใจ ใชเ้วลาในการ
เดินทางนอ้ยกวา่การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัคนจึงเลือกการเดินทางเคร่ืองบินกนัมาก
ข้ึน อีกทั้งดว้ยเทคโนโลย ีความทนัสมยัในการ
จองและซ้ือตัว๋โดยสารท่ีง่ายดาย และมีสายการ
บินใหเ้ลือกไดห้ลากหลาย ท าใหเ้คร่ืองบินเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะกบัการเดินทางใน
ปัจจุบนั 

กฎของการข้ึนเคร่ืองบินนั้ นมีมากมาย ท าให้
บางคร้ังผูโ้ดยสารอาจลืมกฎระเบียบในบางคร้ัง 

และมีกฎเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆในปัจจุบัน กฎของ
การข้ึนเคร่ืองและการน าสัมภาระข้ึนเคร่ือง
เหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ เน่ืองจาก
ส่ิงของท่ีมีขายตามทอ้งตลาดมีผลิตออกมาใหม่
เสมอ สายการบินหรือด่านตรวจสัมภาระนั้นท า
ได้แค่เพียงคดักรองหรือจัดป้ายสารสนเทศเพื่อ
แสดงส่ิงของตอ้งห้ามหรือส่ิงของท่ีมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของผู ้โดยสาร ส าหรับการ
เดินทางทางอากาศ  

ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการท่ี ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ านวน 5 สาย
การบิน (ณ 1 พ.ย. 63) โดยสายการบินไทยไล
ออ้นแอร์ เป็นสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ
ไทยมีผูใ้ชบ้ริการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีราคา
ประหยัด รวดเร็ว และปลอดภัย สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์นั้นมีการจดัท าป้ายส าหรับช้ีแจง
ผูโ้ดยสาร ในการปฏิบติัและการน าสัมภาระหรือ
ส่ิงของตอ้งห้ามในการถือข้ึนเคร่ือง ซ่ึงปัจจุบัน
ป้าย Prohibited Item เกิดความเส่ือมโทรม ช ารุด 
เน่ืองจากวสัดุในการจดัท าไม่แข็งแรงและไม่เป็น
ท่ีสังเกตของผูโ้ดยสาร เพราะมีขนาดตวัอกัษรท่ี
เลก็เกินไป  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูจ้ ัดท าจึง
เลง็เห็นโอกาสในการจดัท าป้ายรูปแบบใหม่ โดย
ท าจากวัสดุท่ี มีความแข็งแรง การเ พ่ิมขนาด
ตวัอกัษร และมีการเพิ่ม QR Code ของสายการ
บินไทยไลออ้นแอร์ เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถเขา้
ไปอ่านขอ้มูลของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ได้
เพ่ิมเติม 

                วตัถุประสงค์ของโครงงาน 



 

 
1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบักฎระเบียบส่ิงของ

ต้องห้ามของสายการบินท่ีให้บริการเส้นทาง
ภายในประเทศไทย  

2. เพื่อจัดท าป้ายสารสนเทศแสดง
ส่ิงของตอ้งหา้มเพ่ือให้ขอ้มูลแก่ผูโ้ดยสารในการ
เดินทางทางอากาศ 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 
2564 ณ สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ท่าอากาศ
ยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สายการบินได้ป้ายแสดงส่ิงของ
ตอ้งหา้มใหม่ท่ีแขง็แรงมากข้ึน สามารถใชง้านได้
ยาวนานกวา่เดิม 

               2. ผูโ้ดยสารสามารถมองเห็นป้ายขอ้มูล
ส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับการเดินทางทางอากาศได ้
อยา่งชดัเจนข้ึน 

ผลการด าเนินงาน 
       ขั้นตอนการออกแบบป้าย                        
      1. เลือกใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 
Power Point ในการออกแบบ      

  

 
2. จดั

วาง

แบ่ง
หนา้กระดาษ 

 

 

 

 

              3. เพ่ิม Text หวัขอ้ป้าย 

 

 

 

 
     4. แทรกรูปภาพส่ิงของตอ้งหา้มตา่งๆ 

 

 

 

   
   5.ใส่ค าอธิบายใตภ้าพ ทั้งภาษาองักฤษและจีน 

 

 

    

 

 



 

 
6. เพ่ิม QR Code และ Contact สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ ดา้นมุมล่างซา้ย   

 

 

 

 

7. เพ่ิม Text ขอ้มูลป้ายแบบ 3 ภาษา ดา้นขวา    
  องักฤษ ไทยและจีน 

8.  ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบิน   
  ไทยไลออ้นแอร์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. สร้างหนา้ใหม่และแทรกรูปภาพสญัลกัษณ์ปิด 
  เคาน์เตอร์ 

 10. เพ่ิม Text CLOSED และขอ้มลู Call Center   
  Contact 

 

 

 

 

 

 

 11. ตกแต่งมุมกระดาษและแปะโลโกส้ายการบิน 
  ไทยไลออ้นแอร์  

 

 

 

 

ขั้นตอนการท า QR Code            

    1. เลือกใชโ้ปรแกรมสร้างจากเวบ็ 
QRCODE-MONKEY.COM 

 

 



 

 
 

 

2. เพ่ิม Website สายการบินเพื่อสร้าง QR Code 

 

 

 

3. กด 

ADD 

LOGO IMAGE > เลือกโลโกส้าย 
  การบิน       

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กด Create QR Code และ Download PNG 
เพื่อดูผลลพัธ์ QR Code 

 

 

 

 

5. ผลลพัธ์ QR Code ส าหรับสายการบิน 
 

 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

การจัดท าโครงงานเร่ือง Infographic 

Signs of Prohibited Items for Airline ในคร้ังน้ี 

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้โดย

ศึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบส่ิงของต้องห้ามของ

สายการบินท่ีให้บริการเส้นทางภายในประเทศ

ไทย และจัดท าป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของ

ต้องห้าม เ พ่ือให้ข้อมูลแก่ผู ้โดยสารในการ

เดินทางทางอากาศ จากป้ายเดิมท่ีช ารุด ไม่

แข็งแรงทนทาน ไม่สวยงาม ยากต่อการท าความ

สะอาด เพื่อให้สายการบินได้ป้ายแสดงส่ิงของ

ตอ้งหา้มใหม่ท่ีแขง็แรงมากข้ึน สามารถใชง้านได้

ยาวนานกว่าเ ดิม และเ พ่ือช่วยให้ผู ้โดยสาร

สามารถมองเห็นป้ายขอ้มูลส่ิงของตอ้งหา้ม 

                                                                                                                                           

ส าหรับการเดินทางทางอากาศไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

จากเดิมท่ีเน้ือหาขอ้มูลมีขนาดเลก็มองเห็นไดย้าก 



 

 
โดยมีการเพ่ิมภาษาจีนในการส่ือสารและการเพ่ิม 

QR Code เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการสแกน
ขอ้มูลเพ่ิมเติมของสายการบิน 

กติตกิรรมประกาศ  

การ ท่ี ผู ้จัดท าได้ม าป ฏิบั ติ ง านใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ไทยไลออ้น เมน

ทารี จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บ

ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ส าหรับรายงาน

สหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือและการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี  

1. อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา อาจารย์
ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

2. คุณจิตรากานต ์วชัรมณฑล พนกังาน

ท่ีปรึกษา  

  3. ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ กรรมการ

กลาง และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุก

ท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท า

รายงานผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล

และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน

เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วาม

เขา้ใจกบัประสบการณ์การท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

                                                           

               



 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

                ภาคผนวก ข  

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

             



 

 
      บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษาโครงงาน 

       ป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของต้องห้ามส าหรับสายการบิน 

 

ดิฉนันางสาวจิตรากานต ์วชัรมณฑล ต าแหน่งงาน Passenger Service Officer มีความยนิดีเป็น

อยา่งยิง่ ท่ีนกัศึกษาฝึกงานของมหาวทิยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าป้ายสารสนเทศแสดงส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับ

สายการบิน ซ่ึงช้ินงานนวตักรรมของนกัศึกษาฝึกงานน้ีเป็นประโยชน์ต่อสายการบินเป็นอยา่งมาก ทาง

สายการบินสามารถน าช้ินงานน้ีไปใชใ้นการท างานไดจ้ริง อีกทั้งนกัศึกษาฝึกงานยงัมีการเพิ่มขอ้มูลใน

ป้ายสารสนเทศ เช่น การเพิ่ม 3 ภาษา คือ ไทย องักฤษและจีน การเพิ่ม QR Code เพื่อง่ายต่อการเขา้ถึง

เวบ็ไซตข์องสายการบิน ตลอดจนการจดัท าช้ินงานท่ีมีความแขง็แรง คงทน ท าใหส้ามารถใชง้านได้

ยาวนานมากยิง่ข้ึน 

 

 
 

………………………………………………… 

          (นางสาวจิตรากานต ์วชัรมณฑล) 

            พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

     

                     

      

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ค 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

                  
                 



 

 
 

 

  

  

  

    

 



 

 
 
       

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 



 

 
                          
 



 

 
            

     

                        

      

 

 

    

   

   

 

 

       ภาคผนวก ง 

  โปสเตอร์ 

     

                        

      

 

 

    

               

 

 



 

 

               



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                          นางสาวสุธิดา จุย้ช่วย รหสันกัศึกษา 5904400011 

                                          ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

                                          คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

                                          ท่ีอยู ่89/93 หมู่ 8 ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73160 
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