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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

TTA Space by DraftBoard เป็นบริษทัท่ีสร้างข้ึนเพื่อนกัธุรกิจ Start Up เป็นเหมือนบนัได

อีกขั้นหน่ึงเพื่อใหธุ้รกิจท่ีก าลงัจะเติบโตไดมี้ท่ีท างานโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนสูง มีพื้นท่ีจดังาน

ประชุม ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจดังานอีเวน้ท์หรืองานประชุมต่างๆ พื้นท่ีท างานให้เช่า และมีห้อง

ประชุมให้แก่ผูท่ี้มาใช้บริการได้มีพื้นท่ีประชุมอย่างเป็นส่วนตวั ซ่ึงบริษทั TTA Space by 

DraftBoard มีความส าคญัต่อธุรกิจ Start Up และกลุ่มนกัธุรกิจจดังานอีเวน้ทเ์ป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี

2562 จนถึงปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ทั้งน้ี บริษทั TTA Space By 

DraftBoard ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั เน่ืองมาจากผูม้าใชบ้ริการเกิดความวิตกกงัวลในเร่ืองความ

ปลอดภยัดา้นสุขอนามยัภายในบริษทั จึงท าใหมี้จ านวนผูม้าใชบ้ริการเช่าพื้นท่ีลดลง ถึงแมจ้ะมี

นโยบายสนบัสนุนจากทางภาครัฐบาลในการช่วยเหลือและใหบ้ริการฉีดวคัซีนแลว้ก็ตาม ซ่ึงใน

ความเป็นจริงนั้นวคัซีนไม่สามารถป้องกนัไวรัส COVID-19 ได ้100 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นจึงควร

ยดึแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัดว้ย 

โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เป็นโครงการ

ยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยสู่มาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั โครงการน้ีเป็น

ความร่วมมือของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรม

ควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารสุข โดยน า

มาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสุขผนวกกบัมาตรการให้บริการท่ีมีคุณภาพของสถาน

ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีมี

ความสุข และความปลอดภยัด้านสุขอนามยัจากสินคา้และบริการในประเทศไทย โดยTTA 

Space by DraftBoard มีลกัษณะของธุรกิจท่ีตรงกบัประเภทกิจการของสถานประกอบการในขอ้

ท่ี 2 (ประเภทโรงแรม/ท่ีพกัและสถานท่ีจดัประชุม) ท่ี SHA ไดก้ าหนดข้ึน 

ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นปัญหาดา้นสุขอนามยั (Hygiene) ภายในบริษทัจึงไดศึ้กษา

แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัภายใตม้าตรฐาน SHA เพื่อพฒันาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั ภายใน

บริษทั TTA Space by DraftBoard ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน และจดัท าอินโฟกราฟิกเร่ืองแนว

ปฏิบติัดา้นสุขอนามยัประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจ TTA Space by DraftBoard ให้แก่ผูท่ี้เขา้มาใช้



 

 

บริการและพนกังานภายในบริษทัไดท้ราบถึงขอ้ปฏิบติัเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการ

เข้าใช้พื้นท่ีจดังานประชุม/ห้องประชุมและห้องท างานภายในบริษัท TTA Space by 

DraftBoard 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

             1.2.1 เพื่อจดัท าอินโฟกราฟิกเร่ืองแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space  

by DraftBoard ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA 

1.2.2  เพื่อประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัด้านสุขอนามยัของบริษัท TTA Space by 

DraftBoard ผา่นเพจ TTA Space by DraftBoard 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานไดแ้บ่งออกเป็น 4  ส่วนดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดา้นขอ้มูล  

 - https://www.facebook.com/ttaspace/ 

 - https://www.thailandsha.com/landing 

 -http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments 

  /MICE_Hygiene_Guidelines_(Post_COVID-19).pdf 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 -การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบติัด้านสุขอนามยัภายใตม้าตรฐาน Amazing 

Thailand Safety & Health Administration (SHA)   

 -การศึกษาขอ้มูลการเขา้ถึงโพสตข์องเพจ TTA Space by DraftBoard 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 -ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 - TTA Space by DraftBoard 



 

 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทั TTA Space by DraftBoard ไดแ้นวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั สู่มาตรฐาน SHA 

1.4.2 ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในการเขา้ใช้พื้นท่ี Convention Hall/Meeting Space 

และ Co-Working Space ภายในบริษทั TTA Space by DraftBoard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 โลโก ้บริษทั TTA Space by DraftBoard 

ทีม่า : บริษทั TTA Space by DraftBoard 

 

ช่ือสถานประกอบการ: TTA Space by DraftBoard 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ: 444 6th floor MBK Center  ถนน พญาไท แขวง วงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ : 097 994 7973 

เวบ็ไซต์ : https://www.ttaspace.com 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ttaspace


 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 แผนท่ี บริษทั TTA Space by DraftBoard 

ทีม่า : Google Maps บริษทั TTA Space by DraftBoard 

2.2 ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

 DraftBoard ก่อตั้งข้ึนจากการสร้างบริษทั Start Up มากมายหลากหลาย การท างานภายใน

บริษทัส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยร้านกาแฟ หรือ Café ซ่ึงอาจไม่สะดวกกบัการท างานด้วย

ขอ้จ ากดัหลายอยา่ง และ Office ก็มีราคาท่ีสูงมากทางบริษทั TTA Space by DraftBoard จึงจะเป็น

ขั้นบนัไดขั้นหน่ึงเพื่อให้ผูท่ี้เขา้ใช้บริการมีท่ีท างานท่ีสะดวกสบาย และราคาถูก ไดมี้ท่ีท างานโดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนสูง 

2.3 ลกัษณะการให้บริการของบริษัท 

2.3.1 ใหบ้ริการการเช่าพื้นท่ี Co-Working Office 

2.3.2 ใหบ้ริการการเช่าพื้นท่ี Convention Hall 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 ลกัษณะการให้บริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ระยะเวลาการใช้งาน ลกัษณะการใช้งาน/รูปแบบห้อง 
 

ระยะยาว และ ใช้งานประจ า Member Rental Private Room 

ระยะยาว ใช้งานเป็นคร้ังคราว Member แบบรายเดือน ใช้บริการในพืน้ทีไ่ด้ 

ระยะส้ัน ใช้งานเป็นประจ า Event ทีจั่ดต่อเน่ืองกนั เช่น Class เรียนต่าง ๆ 

ระยะส้ัน ใช้งานเป็นคร้ังคราว Day pass, Meeting Room 
 

ตารางท่ี 2.1 ลกัษณะการใหบ้ริการ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

2.4.1 CO SPACE 

เป็นพื้นท่ีของธุรกิจ ท่ีพร้อมรองรับความต้องการท่ีหลากหลายไม่ใช่เพียงแค่

สถานท่ีท างาน แต่ยงัมีพื้นท่ีท่ีรองรับการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆรวมถึงพื้นท่ี

ส าหรับพกัผ่อน ทั้ง cafe หรือ Outdoor Zone ให้ทุกคนได้ใช้บริการอย่างเต็มท่ีกับ

บรรยากาศเป็นกนัเองเหมาะส าหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกช่วงอาย ุ

 2.4.2 Private  

หอ้งขนาดเล็ก ขนาด 3.10 x 1.80 m. เหมาะส าหรับ 1-2 คน ท างานแบบส่วนตวั ตกแต่ง

พร้อมท างาน มีโต๊ะ เกา้อ้ี ปลัก๊ไฟ พร้อมบริการ Printing และห้องประชุมพร้อมคุยงาน 

พร้อมเขา้ร่วม Events ของ TTA และ Draftboard 

 

 
Maximum  1-2 person High speed Internet 

Mail handling Printing Facilities & Office Supplies 



 

 

 

ภาพที ่2.3 หอ้ง Private Room 

ทีม่า : Facebook TTA Space by DraftBoard 

 

2.4.3 Meeting 

หอ้งประชุมขนาดกลาง ขนาด 16 และ 20 ตร.ม. รองรับไดสู้งสุด 8 คน พร้อม LCD 

TV สาย HDMI และ Whiteboard พร้อมใหป้ระชุมงานระดมความคิด Conference call หรือ 

พรีเซนตง์าน 

Maximum 8 person High speed internet 

Drink from DraftBrew Printing Facilities & Office Supplies 

 

ภาพที ่2.4 หอ้ง Meeting Room 

ทีม่า : Facebook TTA Space by DraftBoard 



 

 

2.4.4 Convention Hall 

   เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตร.ม. สามารถเช่ือมสองห้องเป็นขนาดใหญ่ 

100 ตร.ม. เหมาะกบัการใชจ้ดัสัมมนา งานอีเวน้ท ์เวร์ิคช็อป ไพรเวทปาร์ต้ี และอ่ืนๆ พร้อม

อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไมโครโฟน เคร่ืองเสียง และโปรเจคเตอร์ 

พร้อมใหใ้ชบ้ริการ 

Maximum 120 person High speed internet 

Mail handling Printing Facilities & Office Supplies 
 

ภาพที ่2.5 หอ้ง  Convention Hall 

ทีม่า : Facebook TTA Space by DraftBoard 

2.5 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

   

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 รูปแบบการจดัองคก์ร 

ทีม่า : บริษทั TTA Space by DraftBoard 

Management  

•บริหารงานประจ าแต่
และโครงการ (สาขา) 
เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

Operation  

•บริหารจดัการหน้าร้าน 
เพ่ือให้เป็นท่ีต้องการ
ของลกูค้าและบริการ
ลกูค้าให้ได้รับความพงึ
พอใจ  

Share Holder  

•ดแูลความเป็นไปได้
ของแตล่ะโครงการ 
ก าหนดเป้าหมาย 



 

 

2.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 รูปนกัศึกษาสหกิจ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน นางสาว ปณิดา เช้ือเอ่ียมพนัธ์ 

แผนก / ส่วนงาน ประสานงานการจดัประชุม 

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 

-หนา้ท่ีรับผดิชอบ ดูแลส่วน Convention Hall 

-ประสานงานงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในงานท่ีไดรั้บผิดชอบ และดูแลความเรียบร้อยในส่วน

ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

-จดัสถานท่ีเพื่อรองรับการประชุมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

-ดูแลเก่ียวกบัสถานท่ีการท างาน ราคา ใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการและแนะน าการเขา้ใชบ้ริการ 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8  รูปนกัศึกษาสหกิจ 

                ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอริสา อรัญพนัธ์ 

แผนก / ส่วนงาน ประสานงานการจดัประชุม 

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 

-หนา้ท่ีรับผดิชอบ ดูแลส่วน Convention Hall 

-ประสานงานงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในงานท่ีไดรั้บผิดชอบ และดูแลความเรียบร้อยในส่วน

ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

-จดัสถานท่ีเพื่อรองรับการประชุมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

-ดูแลเก่ียวกบัสถานท่ีการท างาน ราคา ใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการและแนะน าการเขา้ใชบ้ริการ 

 

2.7 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา  นายสมภพ สวา่งวารีสกุล 

ต าแหน่ง  Customer Communication 

 

2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 

วนัเวลาในการปฏิบติังานคือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. 



 

 

2.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1.คิดหวัขอ้โครงงานและน าเสนอหวัขอ้โครงงาน     
2.ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง     
3.ด าเนินงานและวางแผนงาน     
4.เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล     
5.สรุปผลและจดัท ารูปเล่มโครงงาน     
 

ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการด าเนินงาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการน าเสนอโครงงานเร่ือง การพฒันาแนวปฏิบติัด้านสุขอนามยัของ บริษทั TTA 

Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA ผา่นเพจ TTA Space by  DraftBoard ทางคณะผูจ้ดัท าได้

ศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ืออินโฟกราฟิก  

3.3 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

3.4 แนวคิดเก่ียวกบั SHA  

3.5 แนวคิดเก่ียวกบัสุขอนามยั (Hygiene) 

3.6 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.1 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 3.1.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

 ค าวา่ “การประชาสัมพนัธ์” มาจากค าวา่ “ประชา” กบั “สัมพนัธ์” ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 

“public relations” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “PR” ตามค าศพัทน้ี์หมายถึงการมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กบัประชาชน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การติดต่อส่ือสาร เพื่อ

ส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั และถา้จะขยายความหมายให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน จะหมายถึง 

“ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ือง ในอนัท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิด

จิตใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายโดยการกระท าส่ิงท่ีดีมีคุณค่าให้กบัสังคม เพื่อให้ประชาชน

เหล่าน้ีเกิดทศันคติทีดีต่อหน่วยงานกิจกรรม และบริการ หรือสินคา้ของหน่วยงานน้ี และเพื่อท่ีจะ

ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือท่ีดีจากประชาชนเหล่าน้ีในระยะยาว” อย่างไรก็ดี ได้มีผูใ้ห้

ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ไวด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 



 

 

พงศ์ วิเศษสังข์ (2553)  กล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ คือ วิธีการส่ือสารท่ีส่งถ่ายขอ้มูล

ขอ้เทจ็จริงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อชกัจูงให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถูกอยา่งและก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนั

ดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง  ทั้ งน้ีข้อมูลท่ีส่งถ่ายจะต้องอยู่บน

พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์และคุณค่าของส่วนรวมเป็นส่ิงส าคญั 

บาสกิน อาโรนอฟฟ์และแลทติมอร์ (Baskin Aronoff and Lattimore, 1997 ) นกัวิชาชีพ

ประชาสัมพนัธ์ ให้ค  านิยามการประชาสัมพนัธ์ว่า “การประชาสัมพนัธ์เป็นการจดัการองค์กรเพื่อ

สร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกบัความคิดเห็น (Opinion) 

ทศันคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารกบัชุมชนทั้งภายในและภายนอก

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัสาธารณชน” 

ไซมอน เรยม์อน (Simon Reamon, 1980)  นกัวิชาการประชาสัมพนัธ์แห่งมหาวิทยาลยัซีรา

คิวส์ สหรัฐอเมริกา ให้นิยามว่า “การประชาสัมพนัธ์” คือ การส่งเสริมให้เกิดความกลมเกลียว

ราบร่ืนและความนิยมระหว่างบุคคลและหน่วยงาน หรือสถาบนัและบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งกลุ่ม

ประชาชนเฉพาะหรือชุมชนใหญ่ โดยการส่ือสารความหมายผา่นส่ิงท่ีสามารถตีความหมายไดแ้ละมี

การพฒันาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งนนัทไมตรีทั้งการประเมินท่าทีของประชาชน 

เกรกอรีย์ แอน (Gregory Anne, 1996) นักวิชาชีพประชาสัมพนัธ์ กล่าวว่า “การ

ประชาสัมพนัธ์เป็นการใช้ความพยายามท่ีได้วางแผนไวเ้พื่อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งองคก์รและชุมชน” 

สก็อตต์ เอ็ม คทัลิป,เอเลน เอช เซนเตอร์ และ เกล็น แม บรูม (Scott M.Cutlip, Allen 

H.Center and Glen M.Broom, 1985) นกัวิชาการประชาสัมพนัธ์แห่งมหาวิทยาลยัวิสคอนชิล 

อธิบายความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ คือ หนา้ท่ีดา้นการจดัการท่ีก าหนด สร้าง ธ ารงรักษา

ไว ้ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือระหวา่งองคก์รกบัประชาชนกลุ่มต่างๆ 

ซ่ึง ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์รข้ึนอยูก่บัประชาชนกลุ่มต่างๆเหล่านั้น 

 3.1.2 ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 

ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 

รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง (2543)ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ว่างาน

ประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญั และเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง มีระบบงาน

ท่ีซบัซอ้นแต่งานประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริมลกัษณะความเป็นผูน้ าขององคก์ารและบุคคล ทั้งยงั



 

 

ช่วยให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือทั้งจากพนกังานภายในและจากประชาชนภายนอกดว้ย นบัว่า

งานประชาสัมพนัธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงพอจะสรุปความส าคัญของการ

ประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. การประชาสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งลูกจา้ง 

ลูกค้า ผูบ้ริโภค ชุมชน พ่อค้าและรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับกลุ่มชนเหล่าน้ี 

เผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารใหป้ระชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเล่ือมใสและสร้างความผกูพนัทางใจ 

เช่น การท่ีหน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไรพอควร และแบ่งส่วนของก าไรให้กบัพนกังานในรูป

ของเงินเดือนท่ีสูงพอควร ตลอดจนมีสวสัดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามอตัภาพ ขณะเดียวกนัก็เป็น

สมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี มีนโยบายส่งเสริมพนกังานให้มีต าแหน่ง

และความรับผดิชอบสูง มีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 

2. การประชาสัมพนัธ์ช่วยป้องกันรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพฒันา

ปรับปรุงตวัเอง รวมทั้งสินคา้และบริการต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนแลว้โอกาสท่ี

ประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวก เกิดความเขา้ใจผิด หรือมองในแง่ร้ายซ่ึงจะเป็นผลในการน าไป

วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียช่ือเสียงย่อมไม่มี หรือมีน้อยมากเพราะเรา ได้ตรวจสอบความคิดเห็น

ทศันคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยูเ่สมอ 

3. การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ท าให้เกิดความร่วมมือกบัหน่วยงาน

และฝ่ายบริหาร เพราะ การประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างฝ่ายบริหารกบั

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความถูกต้อง มิได้เป็นการจูงใจหรือการ

โฆษณาชวนเช่ือดว้ยกลวาจา ยอ่มท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกบัฝ่ายบริหารข้ึน 

4. การประชาสัมพนัธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพนัธ์เป็นการปูพื้นค่านิยม 

ทศันคติท่ีดีให้เกิดกบัหน่วยงานเม่ือประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแลว้ก็มีใจพร้อมท่ีจะรับฟัง

ข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการอยากไดแ้ละ

ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ประชาสัมพันธ์ท่ีมีการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของ

กลุ่มเป้าหมาย ยงัช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงาน ตั้งแต่ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย โฆษณา ฯลฯ ได้

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพดว้ย 

 



 

 

3.1.3 กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

กธัและมาร์ช (Guth & Marsh, 2003) กล่าวถึง กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ไวว้า่

กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วยงาน 4 ขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละ

ขั้นตอนจะมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การวจัิยเพือ่รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัเพื่อรวบรวมขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ อาจเร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจในประเด็น

ค าถาม ต่อไปน้ี 

1.1 หน่วยงาน องค์กร และสถาบนัประสบปัญหาอะไรในการศึกษาขอ้มูลทั้งจากภายใน

และภายนอก ซ่ึงวธีิในการคน้หาค าตอบขอ้น้ีควรอาศยัหลกัดงัน้ี 

1.1.1 ให้นกัประชาสัมพนัธ์เฝ้าดูความเป็นไปในหน่วยงาน องคก์ร และสถาบนั โดยศึกษา

ความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบนัในสภาวะแวดล้อมด้านสังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ ทั้งน้ีในการเฝ้าดูควรจะท าให้ลักษณะท่ีเป็นการคอยเฝ้าระวงัเหตุอยู่ตลอดเวลา เพื่อ

ประโยชน์ในการเตรียมตวัแกปั้ญหา และเม่ือเกิดปัญหาข้ึนจะไดส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

1.1.2 นักประชาสัมพนัธ์จะต้องตัดสินใจในเร่ือง เช่น จะหาข้อมูลด้วยวิธีไหนจึงจะ

เหมาะสม จะหาขอ้มูลในเร่ืองอะไร และมีประเด็นปัญหาวา่อะไร เป็นตน้ 

1.1.3 นกัประชาสัมพนัธ์ควรรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหน่วยงาน องคก์ร 

และสถาบนัอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ี

ขอ้มูลท่ีรวบรวมและวิเคราะห์แล้ว ควรจดัเก็บอย่างมีระบบ เพื่อสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้กเม่ือ

ตอ้งการ 

1.1.4 น าขอ้มูลท่ีหาไดม้าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืนถา้สามารถท าได ้หรือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนั้น นักประชาสัมพนัธ์ควรจดัท าแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 

ตัวเลขเก่ียวกับหน่วยงาน สถิติทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน กฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับ

หน่วยงาน ส่ิงพิมพต่์าง ๆ รวมทั้งสุนทรพจน์ท่ีหน่วยงานเผยแพร่ออกไป ภาพถ่ายขนาดต่าง ๆ ทั้ง

ภาพสีและขาวด า อุปกรณ์ท่ีผลิตต่าง ๆ หรือผลงานต่าง ๆ และกิจกรรมท่ีผ่านมา รวมไปถึงประวติั 

ภาพผูบ้ริหารคนส าคญั เอกสารต่าง ๆ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารท่ีหน่วยงานไดจ้ดัท าข้ึนรายงานการ



 

 

เคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจากส่ือมวลชนต่าง ๆ หนงัสืออา้งอิงท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน รายช่ือคนท่ีสนใจหน่วยงาน รายช่ือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ รายช่ือหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ และรายช่ือขา้ราชการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน รายช่ือบุคคลในวงการ

ส่ือสารมวลชน ทั้งท่ีเป็นบรรณาธิการ นกัข่าว และนกัวจิารณ์ทัว่ไป เป็นตน้ 

2. การวางแผน 

การพิจารณาการวางแผนนั้นมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 

2.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ (objective) จะต้องก าหนดหรือระบุไวอ้ย่างชัดเจน เช่น 

ตอ้งการสร้างความเขา้ใจในส่ิงใดบา้ง หรือตอ้งการแกปั้ญหาใดบา้ง เป็นตน้ 

2.2 การก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (target public) จะตอ้งระบุให้แน่ชัดว่ากลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายคือใคร มีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมิหลงัอยา่งไร รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดา้นจิตวิทยา เช่น ใครสามารถจะเป็นผูน้ าความคิดเห็นหรือ

มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชนอีกต่อหน่ึง 

2.3 การก าหนดหวัเร่ือง (themes) ตอ้งก าหนดให้แน่นอนวา่แนวหวัเร่ืองนั้นจะเนน้ในทาง

ใด ตลอดจนการก าหนดสัญลกัษณ์หรือขอ้ความสั้น ๆ เป็นค าขวญัต่าง ๆ ท่ีสามารถจดจ าไดง่้ายหรือ

ดึงดูดความสนใจและเตือนใจไดดี้ 

2.4 ก าหนดช่วงระยะเวลา (timing) จะตอ้งมีการก าหนดช่วงระยะเวลาหรือจงัหวะเวลาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เช่น จะเร่ิมท าการเผยแพร่ล่วงหนา้ เพื่อเป็นการ

อุ่นเคร่ืองหรือปูพื้นเสียก่อน เป็นการเรียกความสนใจก่อนถึงวนัรณรงค์เพื่อการปฏิบติังานอย่าง

เตม็ท่ี เม่ือไร วนัเวลาอะไร ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งก าหนดไวล่้วงหนา้ 

2.5 การก าหนดส่ือและเทคนิคต่าง ๆ จะตอ้งก าหนดลงไปว่าจะตอ้งใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือ

ใดบา้ง รวมทั้งจะใชเ้ทคนิคอ่ืน ๆ อะไรเขา้มาร่วมดว้ย 

2.6 การก าหนดงบประมาณ จะตอ้งก าหนดงบประมาณท่ีจะใชใ้นการด าเนินการให้ชดัเจน 

เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาภายหลงั เช่น งบประมาณไม่พอ หรือตอ้งใช่จ่ายเกินงบ ฯลฯ 

2.7 การก าหนดงบประมาณน้ียงัหมายรวมถึงการก าหนดบุคลากรต่างๆ ท่ีจะใช้ในการ

ด าเนินการดว้ย 

 



 

 

 3. การส่ือสาร 

3.1 ผูส่้งสาร (source or sender) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องคก์ร และสถาบนั

ท่ีเป็นผูส่้งสารไปให้บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ผูส่้งสารจะเป็นผูน้ าความคิด ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ในรูป

ของสาร ส่งผา่นช่องทางหรือส่ือไปยงัผูรั้บสารเพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง 

3.2 สาร (message) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสาร หรือความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมท่ีผูส่้งสารส่ง

ต่อไปยงัผูรั้บสาร สารอาจจะอยู่ในลักษณะของกิริยาท่าทาง การพูด การเขียน การวาด รูปภาพ 

เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ฯลฯ เพื่อหวงัให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจตามวตัถุประสงค์ท่ีผูส่้งสารมีความ

ตอ้งการ 

3.3 ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (media or channel) หมายถึง ตวักลางหรือพาหนะท่ีช่วยใน

การน าพาสารจากผูส่้งสารไปยงัประสาทสัมผสัของผูรั้บสาร เช่น การไดย้ิน ไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ล้ิมรส 

และไดส้ัมผสั ไดรั้บทราบถึงความหมายของสารท่ีส่งมา ส่ืออาจจะอยู่ในรูปของตวับุคคล อากาศ 

คล่ืนเสียง ส่ิงพิมพ ์แบบจ าลอง ฯลฯ 

3.4 ผูรั้บสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มคน สถาบนั หรือองคก์รท่ีรับสารจากผูส่้งสาร 

เม่ือรับสารแลว้จะตีความหมายของสาร เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือหาของสารท่ีไดรั้บ 

4. การประเมินผล 

การประเมินผล (evaluation) งานประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การประเมินผล กระบวนการ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเนน้ดูวา่การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้น ไดด้ าเนินไปตามแผนท่ี

วางไวห้รือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแบบน้ี เพื่อ

เป็นการพฒันาแผนการประชาสัมพนัธ์ ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึนในอนาคต 

ความส าคญัของการประเมินผลท่ีมีต่อการประชาสัมพนัธ์ คือ การประเมินผลสามารถบอกอดีตการ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ สามารถบอกสถานภาพในปัจจุบนัของหน่วยงาน องค์กร และสถาบนั 

สามารถใหป้ระโยชน์ในการคาดการณ์ในอนาคต และสร้างความน่าเช่ือถือ และพิสูจน์ความเป็นมือ

อาชีพ 

 

 

 



 

 

3.1.4 วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 

ลกัษณา สตะเวทิน (2542) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ เอาไวด้งัน้ี 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ เผยแพร่และช้ีแจง สร้างความนิยมและให้สาธารณชนรับรู้

ถึงบทบาทนโยบาย เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงสาธารณชนนั้นจะตอ้งประกอบไป

ดว้ยประชาชนท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารและประชาชนภายนอกองคก์ร 

2. เพื่อสร้างช่ือเสียงและป้องกนัช่ือเสียงขององค์การ และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้

องค์การเป็นท่ีรู้จกัได้รับความไวว้างใจ ยกย่อง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณ์ท่ีถูกตอ้งตาม

บรรทดัฐานของสังคม เป็นการกระท าท่ีดีและสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่สังคม 

3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนบัสนุนจากประชาชน เช่น การเสนอร่างกฎหมาย

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ถา้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ยอ่มไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุน ฉะนั้นการตรวจสอบและการประเมินผลความคิดเห็น

หรือประชามติของประชาชนยอ่มมีความส าคญัต่อองคก์าร ซ่ึงจะน ามาสู่ภาพพจน์ขององคก์ร 

 

3.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่ืออนิโฟกราฟิก 

3.2.1 ความหมายของส่ืออนิโฟกราฟิก 

จงรัก เทศนา (2558) ได้กล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิกไวว้่า การออกแบบอินโฟกราฟิก 

(Infographics Design) Infographics มาจากค าว่า Information + graphics อินโฟกราฟิก 

(Infographics) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะของกราฟิกท่ี

ออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน สามารถส่ือให้

ผูช้มเขา้ใจความหมายของขอมู้ลทั้งหมดไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ ามาเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจ

อีก 

อินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ใน

ลกัษณะของขอ้มูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ  

ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน สามารถส่ือ

ให้ ผูช้มเขา้ใจความหมายของขอ้มูลทั้งหมดไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ าเสนอมาช่วยขยายความ

เขา้ใจอีก การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการน าขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากหรือขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือจ า 

นวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองได้ด้วยตัวเองมี



 

 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้เพียงพอ 

แลว้น ามาสรุป วเิคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี้ ช่วยลดเวลาใน

การอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใชอ้าจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง 

แผนท่ี ฯลฯ จดัท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจ าไดน้าน ท าให้การส่ือสารมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ดา้นขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ ตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราวเปิดเผยเป็น

จริง มีความถูกตอ้ง  

2. ดา้นการออกแบบ การออกแบบตอ้งมีรูปแบบ แบบแผนโครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน 

และความสวยงาม โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริง  

 

3.2.2 ประเภทของอนิโฟกราฟิก 

ชชัวาลย ์ฉายะบุตร (2559) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. แบบภาพน่ิง (Static infographics) เช่น แผน่พบั โปสเตอร์หนงัสือภาพ หรือเป็นส่วน

หน่ึงในบทความในนิตยสารหรือหนงัสือพิมพภ์าพกราฟิกประกอบข่าวโทรทศัน์ฯลฯ ซ่ึงพร้อมส่ง

ต่อในส่ือดิจิทลัได้ง่าย เช่น การส่งอีเมล การน าไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์การส่งต่อใน 

Social media เช่น LINE, Facebook, Instagram เป็นตน้ อินโฟกราฟิกประเภทน้ีจะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเน้ือหา 

 2. แบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive infographics) เหมาะกบัการบรรยายขอ้มูลท่ีมีปริมาณ

มากและซบัซอ้น ผูอ่้านสามารถดูขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมได ้ผูส้ร้างช้ินงานสามารถเปล่ียนแปลงเน้ือหา

หรือปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้

 3. แบบภาพเคล่ือนไหว (Motion graphic) เป็นการสร้างภาพกราฟิกให้มีการเคล่ือนไหวได้

ในหลายมิติ แตกต่างจากแอนิเมชนั (Animation) ตรงท่ีไม่มีตวัละครเป็นตวัด าเนินเร่ือง หรือมีบท

พูด และตดัฉากสลบัเหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคล่ือนไหวให้กราฟิกและใช้การ

พากยเ์สียงบรรยายประกอบ แมว้่าอินโฟกราฟิกประเภทน้ีจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจาก

สามารถดึงดูดให้ผูช้มรู้สึกมีส่วนร่วมไดม้ากกวา่แบบภาพน่ิง และแบบมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบได ้แต่

การออกแบบช้ินงานจะยากข้ึน ตอ้งใชเ้คร่ืองมือเพิ่มข้ึน หมายความวา่ค่าใชจ่้ายในการสร้างช้ินงาน

จะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั 



 

 

3.2.3 กระบวนการสร้างอนิโฟกราฟิก 

ทิชพร นามวงศ ์(2560) ไดอ้อกแบบกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกไว ้9 ขั้นตอน ซ่ึงเป็น

กระบวนตั้งแต่เร่ิมเลือกหัวขอ้จนถึงกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง โดยกระบวนการเหล่าน้ี

สามารถช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเป็นการวางแผน การคน้หาขอ้มูลการ

แปลงขอ้มูล การออกแบบ รวมไปถึงการปรับปรุงแกไ้ขทั้งยงัช่วยให้การออกแบบอินโฟกราฟิกมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 1. เลือกหวัขอ้ (Select the topic) ก่อนเร่ิมออกแบบอินโฟกราฟิกจะตอ้งเลือกหัวขอ้ท่ีจะ

น ามาใช้ในการออกแบบ ผูเ้รียนจะตอ้งเร่ิมกระบวนการคิด ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 โดยอาจเลือกหัวขอ้

จากจุดประสงคข์องการออกแบบ ออกแบบเพื่ออะไร น าไปใชง้านในส่ือรูปแบบไหน และลกัษณะ

ของกลุ่มเป้าหมายคือใคร โดยผูจ้ดัท าเลือกหัวข้อท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมา

ออกแบบอินโฟกราฟิก พร้อมบรรยายแนวคิด และเหตุผลในการเลือกหัวขอ้ ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียน

ดา้นความคิดคล่องแคล่ว และการตดัสินใจ 

2. วางแผน (Planning) การวางแผนถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งมากก่อนการออกแบบ

ซ่ึงเป็นการก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการท างานตั้งแต่กระบวนการก่อนการออกแบบและหลงั

ออกแบบโดยจะท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการท างาน ช่วยสร้างระบบในการท างานและท าให้

กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาในการท างานอีกดว้ย

โดยผูจ้ดัท าจะวางแผนการออกแบบพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน

การออกแบบ ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นความคิดคล่องแคล่ว การวิเคราะห์ การวางแผนการท างาน

และการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. แผนท่ีความคิด (Mind mapping) เป็นแผนท่ีขอ้มูลท่ีผูเ้รียนจะตอ้งวาดข้ึน โดยมีการ

เช่ือมโยงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะออกแบบ แผนท่ีความคิดจะช่วยรวบรวมและจดัวางขอ้มูลต่าง 

ๆ เขา้ดว้ยกนั รวมทั้งยงัช่วยกระบวนคิดของผูเ้รียนเป็นล าดบัชั้นแบบก่ิงกา้นสาขา ซ่ึงแสดงให้เห็น

ถึงข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกันอย่างชัดเจน และสามารถก าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ี

ตอ้งการและน ามาในการออกแบบได้โดยผูเ้รียนลงมือวาดแผนท่ีความคิดลงบนกระดาษ พร้อม

อธิบายขอ้มูลและแนวคิดต่าง ๆ โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียน

ดา้นทกัษะการวาดและเขียน เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดยดืหยุน่ การวเิคราะห์ และการเช่ือมโยง

ขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั 



 

 

4. คน้หาขอ้มูล (Search for information) ผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หวัขอ้ท่ีไดเ้ลือกไว ้โดยยึดตามขอ้มูลท่ีไดเ้ขียนลงบนแผนท่ีความคิด การคน้หาขอ้มูลไม่คสรน ามา

จากหนังสือเพียงเล่มเดียว แต่ขอ้มูลควรมาจากหลากหลายแหล่ง และเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้การ

คน้หาขอ้มูลนั้นสามารถหาไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นห้องสมุด หนงัสือ การพูดคุย โทรทศัน์ 

และอินเทอร์เน็ต โดยผูจ้ดัท าคน้หาขอ้มูลในการออกแบบจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน ๆ ผูเ้รียนวิเคราะห์และเลือกขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการ บนัทึกขอ้มูล

ลงกระดาษ และเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นความคิดคล่องแคล่ว การ

วเิคราะห์ และทกัษะการคน้ควา้หาขอ้มูล ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

5. แรงบนัดาลใจ (Inspiration) แรงบนัดาลใจถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างมากส าหรับการ

ออกแบบโดยเฉพาะผูเ้รียนท่ียงัขาดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะในการออกแบบ ซ่ึงช่วยให้

ผูจ้ดัท าเห็นภาพตวัอยา่งเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคซ่ึ์งเพิ่มเติมความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ เขา้กบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่เพื่อเป็นแนวทางและน ามาประยกุตใ์ชใ้น 

การออกแบบ โดยผูเ้รียนสามารถหาแรงบนัดาลใจจากงานออกแบบในอินเทอร์เน็ตทั้งใน

และ ต่างประเทศ หนงัสือ นิตยสาร รวมถึงการพดูคุยกบัผูรู้้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะออกแบบ 

โดยผูจ้ดัท าหาและสร้างแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน ๆ ผูเ้รียนวิเคราะห์และเลือกขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการ บนัทึกขอ้มูล

ลงกระดาษ และเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นความคิดริเร่ิม การประยุกต์

ประสบการณ์เดิมเขา้กบัองคค์วามรู้ใหม่ รวมถึงเสริมสร้างแนวคิดในการออกแบบท่ีหลากหลายแก่

ผูจ้ดัท า 

6. แปลงขอ้มูลเป็นภาพ (Converting information to image) หลงัจากคน้หาและรวบรวม

ขอ้มูลแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาทั้งหมดก่อน หลงัจากนั้นจะคิดวิเคราะห์และ

คดักรองขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบและน าเสนอ เน้ือหาควรมีความกระชบั ชดัเจน และง่าย

ต่อการเขา้ใจ หลงัจากนั้นจะแปลงขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรให้เป็นภาพหรือสัญลักษณ์ ซ่ึงตอ้งผ่าน

กระบวนการคิดสร้างสรรคใ์นการวาดและเลือกภาพหรือสัญลกัษณ์ท่ีจะน ามาใชแ้ทนเน้ือหานั้น ทั้ง

ยงัตอ้งสามารถสร้างความเขา้ใจและส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากกิจกรรมดา้นบน มาเปรียบเทียบแบบตรง เปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของและการสร้างอุปมา คู่

ขดัแยง้พร้อมทั้งอธิบายและสรุปขอ้มูลต่าง ๆ น าขอ้มูลท่ีไดม้าแปลงเป็นภาพหรือสัญลกัษณ์ลงบน



 

 

กระดาษโดยเก็บข้อมูลไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงช่วยพฒันาผูจ้ดัท าด้านความคิดริเร่ิม ความคิด

ละเอียดลออ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

 7. สเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบ (Sketch the draft) การสเก๊ตช์ภาพโครงร่าง เป็น

กระบวนการวาดภาพอย่างคร่าว ๆ และรวดเร็ว เพื่อช่วยให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน

ออกแบบ ท่ีเป็นทั้งขอ้ความและรูปภาพซ่ึงจะสเก๊ตช์ภาพโครงร่างออกมาหลายแบบ เพื่อดูการจดั

วางองคป์ระกอบในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นจะน าภาพสเก๊ตช์เหล่านั้นมาเปรียบเทียบ เพื่อ

เลือกภาพโครงร่างออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช้ในการออกแบบต่อมาจะน าภาพโครงร่างมาส

เก๊ตช์แบบหยาบ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของงานออกแบบมากข้ึน โดยจะมีขนาด สี ภาพและ

ขอ้ความท่ีใกลเ้คียงกบังานออกแบบจริงมากท่ีสุด เพื่อน าไปใชอ้อกแบบต่อไปโดยผูเ้รียนน าขอ้มูล

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบแบบตรง เปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ และการสร้างอุปมา คู่ขดัแยง้ พร้อมทั้ง

อธิบายและสรุปขอ้มูลต่าง ๆ อีกคร้ัง หลงัจากนั้นผูเ้รียนสเก๊ตช์ภาพโครงร่างและหยาบเพื่อน ามา

เป็นแนวทางในการออกแบบโดยเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงช่วยพฒันาผูจ้ดัท าดา้นความคิด

ยดืหยุน่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรคใ์นการก าหนดแนวทางออกแบบอยา่งคร่าวๆ 

8. ออกแบบ (Design) หลงัจากผ่านกระบวนการขา้งตน้ ผูจ้ดัท าจะน าขอ้มูล ภาพหรือ

สัญลกัษณ์ท่ีผ่านกระบวนการคิดแลว้มาใช้ในการออกแบบ รวมทั้งภาพโครงร่างหยาบท่ีน ามาใช้

เป็นตน้แบบในการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ โดยในการออกแบบผูเ้รียนจะตอ้งยึดหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ เช่น องค์ประกอบของการออกแบบ หลกัการออกแบบ การจดั

วางองคป์ระกอบ ทฤษฎีสี การใชต้วัอกัษร เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยใหง้านออกแบบมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นผูจ้ดัท าจะออกแบบและจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมดของอินโฟ

กราฟิก ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีอิสระในการคิด และมีมุมมองแปลกใหม่น่าสนใจ โดย

ผูจ้ดัท าน าขอ้มูล ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ท่ีไดจ้ากการท าจกรรมก่อนหนา้ทั้งหมดน ามา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ซ่ึงช่วยพฒันาผูจ้ดัท าด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทกัษะในการ

ออกแบบการเลือก และตดัสินใจ รวมถึงการแกปั้ญหาระหวา่งการออกแบบ 

9. ตรวจสอบและปรับปรุง (Inspect and improve) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการออกแบบ

ทั้งหมด ผูจ้ดัท าจะตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงาน หลงัจากนั้นจะน าผลงานมาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและประเมินผลการออกแบบ เพื่อท่ีจะได้มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ โดยวิธีสอบถาม

สัมภาษณ์ หรือ ท าแบบประเมิน เป็นต้นโดยผู ้เรียนตรวจสอบและน าผลการประเมินมาแก้ไข



 

 

ปรับปรุงช้ินงาน หรือขอค าปรึกษาจากผูส้อน ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นความคิดละเอียดละออ การ

รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และความรอบคอบในการท างาน 

 

3.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์  

ส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 

ทั้งน้ีไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ไวม้ากมายอาจทั้งเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป 

ดงัน้ี 

ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดบ้ญัญติั ค าวา่ “Social Media” ไวว้า่ “ส่ือสังคม” หมายถึงส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีใหบุ้คคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ 

ผ่าน อินเทอร์เน็ตได้ ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทัต่างๆ ให้บริการผ่านเวบ็ไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก

(Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) วกิิพีเดีย (Wikipedia) เป็นตน้ 

ภานุวฒัน์ กองราช (2554) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เวบ็

พื้นฐานในการบริการท่ีจะให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายอยา่งเป็นระบบทั้งระดบัเล็กหรือ

ใหญ่ในสังคม มีการสร้างบญัชีรายช่ือผูติ้ดต่อท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือส่ิงท่ีสนใจ

เหมือนกนัโดยผา่นการติดต่อกนัเป็นเครือข่าย 

พิชิต วจิิตรบุญยรักษ ์(2554) ส่ือสังคม คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ

ไปยงั ผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือ

ผูรั้บสารด้วยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้กนับ่อย ๆ คือ บล็อก

(Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์

(Social Networking) และการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) 

ระวิ แกว้สุกใส และชยัรัตน์ จุสาโล (2556) ไดใ้ห้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์

หมายถึง สังคม หรือการรวมตวักนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในรูปของกลุ่ม คนรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏ

เกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกวา่ชุมชนออนไลน์ ท าให้ผูค้นสามารถท าความรู้จกั แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั และเช่ือมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตวั

ผา่นการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นเครือข่าย เช่น เวบ็ไซต ์Facebook YouTube Twitter เป็นตน้กล่าว

โดยสรุป ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการส่ือสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการน าเสนอ 

แบ่งปัน เน้ือหารูปภาพ เสียง ข้อความ คลิปวิดีโอ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสาร



 

 

แลกเปล่ียน การแบ่งปันเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหวา่งบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลกัษณะ

ของการเขา้ร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกนั 

3.4 แนวคิดเกีย่วกบั SHA   

3.4.1 ความเป็นมาของAmazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)   

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา (2563) Amazing Thailand Safety and Health Administration 

(SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมโรค โดยนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศได้รับประสบการณ์ท่ีดี มีความสุข และมัน่ใจในความปลอดภยัด้านสุขอนามยัจาก

สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย ท าให้นักท่องเท่ียวมีความสุขท่ีได้เดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยและมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เพื่อลดความเส่ียงและป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)โดยน ามาตรการความปลอดภยัดา้น

สาธารณสุขผนวกกบัมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเส่ียง

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสCOVID-19และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ

ทางการท่องเท่ียวของไทยจากการใชสิ้นคา้และบริการท่องเท่ียวในประเทศไทยAmazing Thailand 

Safety and Health Administration (SHA) จึงเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีเกิดจากมาตรการความ

ปลอดภยัด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพในหลักการสมาคมใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่างๆ จะเป็นผูด้  าเนินการตรวจประเมิน SHA(Checklist) ตามมาตรการ

สาธารณสุขและมาตรฐานการบริการท่ีดีภายใตก้ารสนบัสนุนของ ททท.สภาสมาพนัธ์ และสมาคม

ต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นผูด้  าเนินการตรวจประเมินChecklist พร้อมรับรองผลการ

ปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐานAmazing Thailand Safety and Health Administration 

(SHA) 

 

 

 



 

 

3.4.2 ประเภทของสถานประกอบการณ์และกิจกรรมตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety 

and Health Administration (SHA)   

 3.4.2.1 ประเภทภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

3.4.2.2 ประเภทโรงแรม/ท่ีพกัและสถานท่ีจดัประชุม 

3.4.2.3 ประเภทนนัทนาการและสถานท่ีท่องเท่ียว 

3.4.2.4 ประเภทยานพาหนะ 

3.4.2.5 ประเภทบริษทัน าเท่ียว 

3.4.2.6 ประเภทสุขภาพและความงาม 

3.4.2.7 ประเภทหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ 

3.4.2.8 ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว 

3.4.2.9 ประเภทโรงละคร 

3.4.2.10 โรงมหรสพและการจดักิจกรรม และประเภทร้านคา้ของท่ีระลึกและร้านคา้อ่ืนๆ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ SHA 

 ท่ีมา: www.thailandsha.com 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมการออกตราสัญลกัษณ์โดยมีการระบุ

หมายเลขของตราสัญลกัษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)ให้แก่

ผูป้ระกอบการเพื่อบนัทึกเป็นฐานข้อมูลรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing 

Thailand Safety and Health Administration (SHA) ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสามารถเพิก

ถอนตราสัญลกัษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ไดใ้นกรณี

ผูป้ระกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานAmazing Thailand Safety and 

Health Administration (SHA) 



 

 

SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพื่อนกัท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียว ดงันั้น

การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการท่ีไดรั้บการอนุญาตให้เปิดบริการแลว้ การตรวจสอบ 

(post Audit) จึงให้นกัท่องเท่ียวหรือบริการเป็นส าคญัมีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงและพฒันาต่อไป ผา่นระบบออนไลน์ท่ีทางททท. (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)ได้

จดัท าข้ึน 

3.5 แนวคิดเกีย่วกบัสุขอนามัย (Hygiene) 

3.5.1 สุขอนามัยพืน้ฐาน 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2552) สุขอนามยัพื้นฐาน ได้แก่ รากฐานการดูแล

สุขภาพดว้ยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายท่ีแข็ง แรงและสุขภาพจิตท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อเป็นรากฐานในการ

ใช้ชีวิตประจ าวนัของคนไทยทุกอายุตั้ งแต่เด็กจนถึงผูสู้งอายุสุขอนามยัพื้นฐานซ่ึงแนะน าโดย

กระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ สุขบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงมี 10 ขอ้ ดงัน้ี 

3.5.1.1 ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด 

3.5.1.2 รักษาฟันใหแ้ขง็แรง แปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละสองคร้ังเม่ือต่ืนนอนตอนเชา้ 

และก่อนเขา้นอน 

3.5.1.3 ลา้งมือใหส้ะอาดบ่อยๆ และทุกคร้ังก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

3.5.1.4 กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอนัตราย หลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีสัน

ฉูดฉาด 

3.5.1.5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนั และส าส่อนทางเพศ 

3.5.1.6สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น 

3.5.1.7 ป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยความไม่ประมาท 

3.5.1.8ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี 

3.5.1.9 ท าจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 

3.5.1.10 มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์ังคม 

 



 

 

3.5.3 แนวคิดสถานทีจั่ดงานประชุม 

วรีะยทุธ เศรษฐเสถียร (2560) แนวคิดสถานท่ีจดังานประชุมจะมีแนวคิดในดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจดัประชุมเป็นแนวคิดหลกัจะตอ้งมีการจดัสรรพื้นท่ี

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมีส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมทั้งการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆภายในพื้นท่ีของสถานท่ีจดัประชุม นอกจากนั้นแล้วตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั มี

เคร่ืองมือส าหรับป้องกนัความเส่ียง เพื่อท าให้ผูเ้ขา้ร่วมรู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีเขา้ร่วมการประชุม 

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกนั 

โดยสถานท่ีจัดประชุมต้องมีความมั่นคง ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากลรวมทั้งการ

ป้องกนัภยัคุกคาม ความเส่ียงและอนัตรายต่าง ๆ นโยบายการรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ

ระบบความปลอดภยั และมีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

3.5.3.1 องค์ประกอบสถานทีจั่ดประชุม 

-หอ้งประชุมใหญ่ เป็นหอ้งประชุมรวมท่ีใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม ใชใ้นฟังการบรรยายหรือร่วม

อภิปราย ก าหนดจ านวนท่ีนัง่ได ้และระบุสถานท่ีตั้งไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงควรเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกใน

การเดินทางไปถึงไดง่้าย 

-หอ้งประชุมยอ่ย เป็นหอ้งขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ควรตอ้งมีหลายห้องข้ึนอยูก่บัรูปแบบ

การสัมมนา ควรอยูใ่นบริเวณเดียวกบัห้องประชุมใหญ่ หรือใกลเ้คียงกนั เพื่อความสะดวกในการด 

าเนินการต่อไป และสะดวกในการประสานงานหากมีปัญหา 

-ห้องรับรอง เป็นห้องท่ีใช้ส าหรับรับรองวิทยากร แขกพิเศษ เพื่อการพกัผ่อนหรือการ

เตรียมตวัก่อนเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 

-ห้องรับประทานอาหารว่าง เป็นห้องท่ีจัดไว้ส าหรับผู ้เข้าร่วมประชุมได้มาพักร่วม

รับประทานของวา่ง เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการประชุม หรืออาจใชพ้ื้นท่ีบริเวณดา้นนอก

หอ้งประชุมก็ได ้

-ห้องรับประทานอาหาร เป็นห้องท่ีจดัไวส้ าหรับรับประทานอาหารเช้า กลางวนั เยน็ ใน

กรณีท่ีจดัประชุมสัมมนาหลายวนั 

-อุปกรณ์ดา้นโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจะท าให้การประชุมด 

าเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ ชุดไมโครโฟนชนิดตั้งและติดตวั เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉาย



 

 

แผน่ทึบเคร่ืองฉาย ProjectorComputer Printer เคร่ืองถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ดา้นแสงและเสียง

เป็นตน้ 

3.6 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ

ตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั

ต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี

แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ บริการ

ของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ

ค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินค้า บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ

ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 

ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

บุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้ และการจดัการภายหลังการบริโภค

ผลิตภณัฑ/์บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 

- พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใชก้าร

ประเมินผลในสินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถ

แยก ไดด้งัน้ี 

- มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือและใช้สินคา้

หรือบริการตามความตอ้งการของบุคคล 



 

 

- พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ การพิสูจน์ความ

ตอ้งการ การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพูดคุยเพื่อคน้หา

ค ายนืยนั 

- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บา้น หรือ

ซ้ือไปเป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 

กลัยกร วรกุลลัฎฐานีย ์และคณะ (2553) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

- พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบ

ต่อปัจจยัดา้นความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บ

ผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน และภายนอก จึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิง

อยูเ่หมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

- พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวข้องกับปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างความคิด

ความรู้สึกและการกระท า กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

สินคา้/บริการอะไร อยา่งไร และท าไม 

- พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความวา่ ผูบ้ริโภค

มีพฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่าบางอยา่งกบับางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียน

ระหว่างผูซ้ื้อ(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย(เจา้ของสินคา้) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเอง 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550) ให้กล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ อาการท่ีแสดงออกใน

การซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคท าการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งซ้ือถ่ี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะทัว่ไป มีราคาต่อหน่วยต ่า มี

วางจ าหน่ายทัว่ไป ผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใด 

- พฤติกรรมการซ้ือแลว้ลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้วา่มี

ความแตกต่างระหวา่งตรายี่ห้อ นอ้ยมาก แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตดัสินใจไดย้ากในการ

ซ้ือ เพราะเป็นประเภทท่ีมีราคาและความเส่ียงสูง มีการซ้ือเป็นคร้ังคราว 



 

 

- พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี 

ผูบ้ริโภคมีความคุ้นเคย มีราคาสูง มีความเส่ียงสูง แต่มีความถ่ีในการซ้ือต ่ามาก 

บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียวตลอดอายุของผูบ้ริโภค ก่อนการลงมือซ้ือ ผูบ้ริโภค

ต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจ านวนมากเก่ียวกับประเภทและตรา

ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลกัษณะของ ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เช่น บริโภคท่ีจะลงมือ

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช ้เป็นตน้ 

- พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์มีความยุง่ยากนอ้ย ก็ยงัถือวา่ตราผลิตภณัฑมี์ความส าคญัอยู ่ไม่อยากซ้ือ

ตราเดิม พฤติกรรมการซ้ือจึงมีการเปล่ียนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพน้

จากความจ าเจ ซ ้ าซากอยากลองของใหม่ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 
รายละเอยีดของโครงงาน 

  
การจดัท าโครงงานเร่ือง การพฒันาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space by 

DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA 
Space by DraftBoard และเพื่อประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัผา่นเพจ TTA Space by 
DraftBoard โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ TTA Space by DraftBoard 
4.2 การศึกษาแนวปฏิบติัด้านสุขอนามยัของ Amazing Thailand Safety & Health 

Administration (SHA) และ MICE Hygiene Guidelines 
4.3 การจดัท าส่ืออินโฟกราฟิก 
4.4 การประชาสัมพนัธ์และวดัผล 
4.5 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 
4.1 การศึกษาแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของ TTA Space by DraftBoard 
 คณะผูจ้ดัท า ไดท้  าการศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ TTA Space by DraftBoard โดย
สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาในเร่ืองของแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และคณะผูจ้ดัท า 
ไดท้  าการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงผลจากการสังเกตนั้น แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั
ของ TTA Space by DraftBoard มีดงัน้ี 
 4.1.1 สวมหนา้กากอนามยัภายในพื้นท่ี 
 4.1.2 เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
 4.1.3 มีเจลแอลกอฮอลต์ั้งใหต้ามจุดต่างๆ ภายในพื้นท่ี 
 4.1.4 ท าความสะอาดหอ้งประชุมอุปกรณ์และพื้นผวิท่ีสัมผสัร่วมทุก 2 ชัว่โมง 
 
4.2 การศึกษาแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของ มาตรฐาน SHA และ MICE Hygiene Guidelines 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ Amazing Thailand Safety & 
Health Administration (SHA) โดยศึกษาแนวปฏิบติับนหน้าเวบ็ไซต์ www.thailandsha.com และ
การศึกษา MICE Hygiene Guidelines บนหน้าเวบ็ไซต์  www.micecapabilities.comโดยปรึกษา
พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการน าแนวปฏิบติัมาใชก้บับริษทั TTA Space by DraftBoard เพื่อน าแนว
ปฏิบติัมาจดัท า Infographic ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ TTA Space by DraftBoard 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.1 การศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ SHA 
ทีม่า : www.thailandsha.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 การศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ SHA 
ทีม่า : www.thailandsha.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailandsha.com/
http://www.thailandsha.com/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.3 การศึกษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ SHA  
ทีม่า : www.thailandsha.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.4 การศึกษา MICE Hygiene Guidelines 
ทีม่า: www.micecapabilities.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailandsha.com/
http://www.micecapabilities.com/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.5 การศึกษา MICE Hygiene Guidelines 
ทีม่า : www.micecapabilities.com 

 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงมากข้ึน และส่งผล 

กระทบต่อ TTA Space by DraftBoard เป็นอยา่งมาก เพื่อให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการ
เขา้ใช้บริการ คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ SHA และ MICE Hygiene 
Guidelines คณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลท่ีศึกษามาพฒันาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของ TTA Space by 
DraftBoard ดงัน้ี 

1. สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั 
2. ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
3. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจวดัอุณภูมิ 
4. เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร  
5. จองล่วงหนา้ก่อนใชบ้ริการเพื่อลดความแออดั 
6. จดัใหมี้ทางเขา้-ออกทางเดียวและมีการตรวจวดัอุณภูมิ 
7. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ใชบ้ริการและจดัรอคิว 
8. เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและพื้นท่ีท างานอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
9. ท าความสะอาดหอ้งประชุมอุปกรณ์และพื้นผวิท่ีสัมผสัร่วมทุก 2 ชัว่โมง 
ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าส่ืออินโฟกราฟิกข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้น

สุขอนามยัผา่นเพจ TTA Space by DraftBoard  
 
 
 
 

http://www.micecapabilities.com/


 

 

4.3 ขั้นตอนการจัดท าส่ืออินโฟกราฟิก 
ขั้นตอนที ่1 

 คณะผูจ้ดัท า ไดท้  าการสรุปแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัและน ามาปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา
เพื่อใหท้ราบจุดประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์และเร่ิมจดัท าอินโฟกราฟิกในขั้นตอนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.6 การหารูปแบบอินโฟกราฟิกผา่นโปรแกรม Canva 

ทีม่า : Canva 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

กระบวนการเลอืกสี 
คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการปรึกษาพนกังงานท่ีปรึกษาเร่ืองการเลือกสีในการท าอินโฟกราฟิก ซ่ึง

พนกังานท่ีปรึกษาไดแ้นะน าใหเ้ลือกใชโ้ทนสีของบริษทัเพี่อใหอิ้นโฟกราฟิกเป็นไปในทางเดียวกนั
กบับริษทั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.7 การเลือกโทนสีท่ีใชท้  าอินโฟกราฟิก 

ทีม่า : https://www.pinterest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.pinterest.com/


 

 

การใช้ฟอนต์ในการท าอนิโฟกราฟิก 
คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเลือกฟอนต์ในการท าอินโฟกราฟิกผา่นโปรมแกรม Canvaโดยหลกั

ในการเลือกคือ จะตอ้งเป็นฟอนต์ท่ีอ่านง่าย และดูไม่หนาจนเกินไป เพื่อให้ผลงานดูน่าสนใจและ
ใหผู้ท่ี้เขา้มาเห็นผลงานเขา้ใจส่ิงท่ีทางคณะผูจ้ดัท าตอ้งการจะส่ือมากท่ีสุด และฟอนตท่ี์ผูจ้ดัท าน ามา
จดัท าส่ืออินโฟกราฟิกคือฟอนต ์ARABICA และ Sarabun Semibold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 เลือกฟอนตใ์นการท าอินโฟกราฟิก 
ทีม่า : Canva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนที ่2 
คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเร่ิมออกแบบอินโฟกราฟิกตามท่ีวางแผนโดยใชโ้ปรแกรม Canva น า

ขอ้มูลแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัท่ีไดท้  าการสรุปกบัทางพนกังานท่ีปรึกษาจดัใส่ลงอินโฟกราฟิก ใส่
รูปภาพและโทนสีตามท่ีวางแผนไวต้อนตน้ 

 

 
ภาพที ่4.9 การรวบรวมขอ้มูลใส่ลงในอินโฟกราฟิก 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 

1. การเลือกโทนสีตามท่ีวางแผนไว ้โดยเลือกโทนสีให้เขา้กบับริษทั  
2. น าขอ้มูลท่ีผา่นการปรึกษาจากพนกัท่ีปรึกษาเรียบร้อยแลว้ใส่ลงในอินโฟกราฟิกและ

จดัเรียงใหเ้รียบร้อย 
3. น าภาพต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลใส่ลงในส่ืออินโฟกราฟิก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ขั้นตอนที ่3 
ส่ืออินโฟกราฟิกเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.10 ส่ืออินโฟกราฟิก “TTA Space by DraftBoard on guard” 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.11 ส่ืออินโฟกราฟิก “TTA Space by DraftBoard on guard” 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
ภาพที ่4.12 ส่ืออินโฟกราฟิก “SHA X TTA Space by DraftBoard” 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13 ส่ืออินโฟกราฟิก “SHA X TTA Space by DraftBoard” 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ภาพที ่4.14 ส่ืออินโฟกราฟิก “เฉพาะสมาชิกเท่านั้น” 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.15 ส่ืออินโฟกราฟิก “ในอนาคตเราจะเป็นยงัไงกนันะ” 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 
 
4.4 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์และวดัผล 
 4.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงโพสต์ 



 

 

 

ภาพที ่4.16 ภาพแสดงจ านวนการจดัท าอินโฟกราฟิกในรูปแบบกราฟ 
ของเพจ TTA Space by DraftBoard 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2564 
 

ภาพท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเข้าถึงขอ้มูลเก่ียวกับโพสต์ของเพจ TTA 
Space by DraftBoard จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบไปดว้ย การเขา้ถึง การกดถูกใจ ความ
คิดเห็น การแชร์ และ การคลิกลิงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของเพจ TTA Space by DraftBoard 
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การจัดท า Infographic 

การเข้าถงึ การกดถกูใจ ความคิดเห็น การแชร์ การคลกิลงิค์ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.17 ภาพแสดงขอ้มูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายของเพจ TTA Space by DraftBoard 

ทีม่า : Facebook TTA Space by DraftBoard 
 

 ภาพท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายพบวา่ มีจ  านวนผูก้ดถูกใจทั้งหมด 642 
คน โดยอยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปีมากท่ีสุด เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ46.9 เปอร์เซ็นต ์เพศชายคิดเป็นร้อย
ละ52.1 เปอร์เซ็นต ์และมีผูติ้ดตามเพจ 643 คน(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ 2564) 

ในการจดัท าโครงงานการประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space 
by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นต่อส่ืออินโฟกราฟฟิกท่ี
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจ TTA Space by DraftBoard โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ชุด การเก็บข้อมูล
แบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  
2. ความพึงพอใจของผูท่ี้รับชมโพสตใ์นเพจ TTA Space by DraftBoard 

 

 

4.5 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นต่อส่ืออนิโฟกราฟฟิกทีป่ระชาสัมพนัธ์ผ่าน
เพจ TTA Space by DraftBoard 



 

 

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์คร้ังนี้ คณะผู้ จัดท าได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Form ทั้ งหมดจ านวน 30 คน ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้เข้ามาใช้บริการภายในบริษัท TTA Space by DraftBoard จากน้ันน ามา
ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติเบื้องต้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ในแบบสอบถาม 1 ชุด 
จะมีการสอบถามข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน คือ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตารางที ่4.1 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 17 56.70 
ชาย 13 43.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 และเป็นเพศชายร้อย
ละ 43.30 
 

ตารางที ่4.2 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4 13.30 

20-30 ปี 23 76.70 
31-40 ปี 2 6.70 

มากกวา่ 40 ปี 1 3.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 76.70 
รองลงมา อายุต  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 13.30 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 6.70 และมากกวา่ 40 ปี ร้อยละ 3.30 
ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
ตารางที ่4.3 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 



 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 15 50.00 

ลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั 6 20.00 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 5 16.70 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0 0.00 

อ่ืนๆ 4 13.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 50 
รองลงมา อาชีพลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั ร้อยละ 20 อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 16.70 
และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 13.30 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.4 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 12 40.00 
รายได ้10,001-20,000 บาท 11 36.70 
รายได ้20,001-30,000 บาท 5 16.70 
รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 2 6.70 

รวม 30 100.00 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 40 

รองลงมารายได ้10,001-20,000 บาท ร้อยละ 36.70  รายได ้20,001-30,000 บาทร้อยละ 16.70 และ
รายได ้30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 6.70 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางที ่4.5 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบ ถามจ าแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 



 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปวช./ปวส. 8 26.70 
ปริญญาตรี 18 60.00 
ปริญญาโท 2 6.70 
ปริญญาเอก 0 0.00 

อ่ืนๆ 2 6.70 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60 
รองลงมาระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. ร้อยละ 26.70 ระดบัการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 6.70 และ
ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ร้อยละ 6.70 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.6 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการ

เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความถี่ในการเข้าใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั 23 76.70 
วนัละ 1 คร้ัง 1 3.30 
วนัละ 2-3 คร้ัง 3 10.00 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 1 3.30 

อ่ืนๆ 2 6.70 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั ร้อยละ 76.70 รองลงมา วนัละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 10 อ่ืนๆ ร้อยละ 6.70 วนัละ 1 
คร้ัง ร้อยละ 3.30 และ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 3.30 ตามล าดบั 

 
 
 
 
ตารางที ่4.7 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาโดย

เฉลีย่ในการเช้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวนั 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 



 

 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 3 10.00 
1-2 ชัว่โมง 8 26.70 
2-3 ชัว่โมง 6 20.00 

มากกวา่ 3 ชัว่โมง 13 43.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเขา้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 3 ชัว่โมง ร้อยละ 43.30 รองลงมา 1-2 ชัว่โมง ร้อยละ 26.70 2-3 
ชัว่โมง ร้อยละ 20 และนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ร้อยละ 10 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.8 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ข้า

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
08.01-12.00 น. 1 3.30 
12.01-16.00 น. 7 23.30 
16.01-20.00 น. 7 23.30 
20.01-00.00 น. 10 33.30 

อ่ืนๆ 5 16.70 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมอนนไลน์
ในช่วงเวลา 20.01-00.00 น. ร้อยละ 33.30 รองลงมา 12.01-16.00 น. ร้อยละ 23.30 16.01-20.00 น. 
ร้อยละ 23.30 อ่ืนๆ ร้อยละ 16.70 และ 08.01-12.00 น. ร้อยละ 3.30 ตามล าดบั 

 
 
 
 

 
 
ตารางที ่4.9 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเข้าใช้

บริการเวบ็ไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

แอพพลเิคช่ัน เลอืก ไม่เลอืก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 



 

 

Facebook 28 93.30 2 6.70 
Twitter 15 50.00 15 50.00 
LINE 26 86.70 4 13.30 

Instagram 23 76.70 7 23.00 
Youtube 27 90.00 3 10.00 

Clubhouse 4 13.30 26 86.70 
อ่ืนๆ 8 26.70 22 73.00 

จากตารางท่ี 4.9พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเขา้ใช้บริการเวบ็ไซด์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ Facebook 28คร้ัง ร้อยละ 93.30 รองลงมา 27คร้ัง ร้อยละ 90 26 คร้ัง ร้อยละ 86.70 
และ23 คร้ัง ร้อยละ 76.70 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.10 ตารางแสดงความถี่และร้อยละผุ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเข้าใช้

บริการเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีสุ่ด 

แอพพลเิคช่ัน จ านวน ร้อยละ 
Facebook 14 46.70 
Twitter 2 6.70 
LINE 3 10.00 

Instagram 6 20.00 
YouTube 4 13.00 

Clubhouse 0 0.00 
อ่ืนๆ 1 3.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซด์เครือข่าย
สังคมออนไลน์มากท่ีสุด Facebook 14 คร้ัง ร้อยละ 46.70 รองลงมา 6 คร้ัง ร้อยละ 20.00 40 คร้ัง 
ร้อยละ 13.00 และ  3 คร้ัง ร้อยละ 10 ตามล าดบั 

 
 
ส่วนที ่2 ประเมินความพงึพอใจของผู้รับชม 
เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อส่ืออินโฟกราฟิก การ

ประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจ TTA 
Space by DraftBoard โดยมีการแบ่งระดบัความพึงพอใจตามทฤษฎีของ Likert’ Scale  



 

 

(Likert Rensis,1967) โดยไดแ้บ่งความคิดเห็นตามมาตราส่วนดงัน้ี 
5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การแปลความหมายของระดบัคะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ได้แปลผลระดบัความ

คิดเห็นโดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ไดเ้กณฑ์ในการแปล
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 

4.21-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
3.41-4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
2.61-3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโพสต์ในเพจของ  

TTA Space by DrafBoard 

ความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 



 

 

1.มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงช่องทางการใหบ้ริการ 4.50 0.630 มากท่ีสุด 

2.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประชาสัมพนัธ์ 4.30 0.702 มากท่ีสุด 

3.มีการช้ีแจงหรือใหข้อ้มูลหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
(SHA)แก่การบริการใหผู้รั้บบริการทราบ 

4.33 0.711 มากท่ีสุด 

4.ความสวยงาม ง่ายต่อการส่ือความหมาย 4.30 0.651 มากท่ีสุด 

5.ขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ/มีประโยชน์/สามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.747 มาก 

6.ขอ้มูลอ่านแลว้เขา้ใจง่ายไม่มีความซบัซอ้น 4.27 0.828 มากท่ีสุด 

7.ความเหมาะสมของช่วง วนั/เวลา ในการประชาสัมพนัธ์ 4.17 0.747 มาก 

8.การออกแบบมีสีสันสวยงาม/สะดุดตา/มีภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 4.33 0.758 มากท่ีสุด 

9.ความสนใจในมาตรการของบริษทั TTA Space by DraftBoard ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA 

4.30 0.794 มากท่ีสุด 

10.ความตอ้งการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีของบริษทั TTA Space by DraftBoard 
หลงัจากสามารถเขา้ใชบ้ริการได ้

4.30 0.837 มากท่ีสุด 

11.รูปแบบมาตรฐาน SHA สามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ไวว้างใจภายในพื้นท่ี 

4.37 0.718 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.738 มากทีสุ่ด 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจส่ือ Infographic การ

ประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจ TTA 
Space by DraftBoard โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงช่องทางการให้บริการ
มีความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในเร่ือง รูปแบบมาตรฐาน SHA สามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจภายในพื้นท่ี มี
ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.37ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
เร่ือง มีการช้ีแจงหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ(SHA)แก่การบริการให้
ผูรั้บบริการทราบและ การออกแบบมีสีสันสวยงาม/สะดุดตา/มีภาพประกอบท่ีน่าสนใจ มีความพึง



 

 

พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เท่ากนั ท่ีค่าเฉล่ีย  4.33 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประชาสัมพนัธ์กบั ความสวยงาม ง่ายต่อการส่ือความหมายกบั ความ
สนใจในมาตรการของบริษทั TTA Space by DraftBoard ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA และ ความ
ตอ้งการเขา้มาใช้พื้นท่ีของบริษทั TTA Space by DraftBoard หลงัจากสามารถเขา้ใช้บริการได้
น่าสนใจ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เท่ากนั ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในเร่ือง ขอ้มูลอ่านแลว้เขา้ใจง่ายไม่มีความซบัซ้อน มีความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 และระดบัสุดทา้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ตรงตามความตอ้งการ/มีประโยชน์/สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพความเหมาะสมของช่วง 
วนั/เวลา ในการประชาสัมพนัธ์ มีความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

          จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง ประสานงานการจดัประชุม ท่ี  บริษทั TTA Space by 
DraftBoard  คณะผูจ้ดัทาํได้จดัทาํโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัด้านสุขอนามยัของ
บริษทั TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA” โดยประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั
ของบริษทั TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA ผา่นเพจเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีติดตามบริษทั 
TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊คเกิดความเช่ือมัน่ในการเข้าใช้พื้นท่ี Convention 
Hall/Meeting Space และ Co-Working Space 

            ทางคณะผูจ้ดัทาํได้รวบรวมขอ้มูลแนวทางการประชาสัมพนัธ์ดา้นสุขอนามยั  และแนว
ปฏิบัติด้านสุขอนามัย  และได้จัดทํา  อินโฟกราฟิก ลงบนเพจเฟซบุ๊กพร้อมทั้ งทําการแจก
แบบสอบถามให้แก่ผูติ้ดตามเพจของ บริษทั TTA Space by DraftBoardโดยแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ผา่น Google Form จาํนวน 30 คน โดยเก็บขอ้มูล 3 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ความพึง
พอใจของผูท่ี้รับชมโพสตใ์นเพจ TTA Space by DraftBoard และขอ้เสนอแนะ ทั้งน้ีไดติ้ดตามผล
เชิงลึกการเขา้ถึงโพสตก์ารจดัทาํอินโฟกราฟิก โดยมีผลสรุปดงัน้ี  วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ 2564 การ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีจาํนวนผูเ้ขา้ถึงมากท่ีสุดคือ การโพสตรู์ปในหวัขอ้เร่ือง “SHA X TTA SPACE 
BY DRAFTBOARD” มีจาํนวน 193 คน รองลงมาคือโพสตห์วัขอ้เร่ือง “TTA Space by DraftBoard 
on guard” มีจาํนวน 136 คน และนอ้ยท่ีสุดคือโพสตห์วัขอ้ “TTA SPAEC RE-OPEN” มีจาํนวนการ
เขา้ถึงทั้งหมด 27 คน ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผูเ้ขา้ถึงมากท่ีสุดคือจาํนวน 193 คน ทาํให้ทราบว่า 
การประชาสัมพนัธ์คร้ังต่อไปควรจะโพสตเ์ก่ียวกบัการให้ความรู้การป้องกนัโรคระบาดไวรัสโควิด 
19 เพื่อทาํใหมี้ผูส้นใจเขา้มาติดตามเพจเฟซบุก๊ของบริษทัและไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน ผลการวิเคราะห์
เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายพบว่า มีจาํนวนผูส้นใจมากข้ึนในการกดถูกใจทั้งหมด 642 คน โดยอยู่
ในช่วงอายุ 25-34 ปีมากท่ีสุด เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.9 เปอร์เซ็นต ์เพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.1 
เปอร์เซ็นต ์มีผูติ้ดตามเพจ 643 คน 

                

           



 

 

ในดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจส่ือ Infographic การประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติั
ดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard ผา่นเพจ TTA Space by DraftBoardโดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในเร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงช่องทางการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง รูปแบบ
มาตรฐาน SHA สามารถทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจภายในพื้นท่ี มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.37 

5.2 ข้อจํากดัและปัญหาของโครงงาน 

5.2.1 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทาํให้การทาํงานประสานกนั

ระหว่างนกัศึกษากบับริษทัเป็นไปอยา่งล่าชา้ และขาดองคป์ระกอบการลงรายละเอียดความสําคญั

ในการประชาสัมพนัธ์ไปค่อนขา้งมาก 

5.2.2 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาํให้นักศึกษา และพนักงานภายในบริษทั

ทั้งหมดตอ้งทาํงานแบบ Work From Home จึงทาํให้การทาํงานร่วมกนัหรือการแบ่งปันขอ้มูลนั้น

ไม่เตม็ท่ี การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ไดพ้บเจอทาํใหเ้กิดการส่ือสารเขา้ใจผิดได ้ในการทาํประชาสัมพนัธ์ 

ผา่นการทาํอินโฟกราฟิก 

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ควรเนน้การโพสตป์ระเภทรูปภาพและส่ือวดีีโอ เพื่อทาํใหเ้กิดความน่าสนใจทาํใหมี้ผู ้

เขา้มาดู และควรอปัเดตความเคล่ือนไหวอยา่งสมํ่าเสมอ 

5.3.2 ควรใหเ้พิ่มการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึนเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีสามารถ

นาํไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1 ฝึกความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.4.2 ไดเ้รียนรู้วธีิการคิดการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์ 

5.4.3 ไดป้ระสบการณ์จากการทาํประชาสัมพนัธ์ โดยผา่นการทาํ อินโฟกราฟิก ลงบนเพจ

เฟซบุก๊บริษทั TTA Space by DraftBoard 
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ภาพการปฏบิัติงาน 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

ปรึกษาพีเ่ลีย้งในการจัดท าอินโฟกราฟิก 

 เน่ืองจากในระยะเวลาท่ีคณะผูจ้ดัท าไดอ้อกสหกิจ TTA Space by DraftBoard ถูกปิด

ชัว่คราวตามค าสั่งของรัฐบาล เน่ืองจากกการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงข้ึน จึงท าให้

คณะผูจ้ดัท าและพนกังานใน TTA Space by DraftBoard ตอ้งท างานท่ีบา้น คณะผูจ้ดัท าจึงปรึกษา

พนกังานท่ีปรึกษาผา่นไลน์ 

 

 

ภาพท่ี 1 การปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา 
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การจัดท าอนิโฟกราฟิก  

 คณะผูจ้ดัท าไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการท าอินโฟกราฟิก โดยคณะผูจ้ดัท าร่วมกนัหาขอ้มูลต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งมาสรุปใหไ้ดใ้จความ และร่วมกนัออกแบบอินโฟกราฟิก 

 

 

ภาพท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาจดัท าอินโฟกราฟิก 
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ภาพท่ี 3 การจดัท าอินโฟกราฟิก 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่อง  เพียง 1 ช่องตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

 1.ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ

 1. ต ่ากวา่ 20 ปี     2. 20 – 30 ปี 

 3. 31 – 40 ปี      4. มากกวา่ 40 ปี 

3. อาชีพ 

 1. นกัเรียน/ นกัศึกษา     2. ลูกจา้งเอกชน/ พนกังานบริษทั 

 3. คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั    4. ขา้ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 

 5. อ่ืนๆ....................................... 

4. รายได ้

 1. รายไดต้  ่ากวา่ 10,000  บาท    2. รายได ้10,001 – 20,000บาท 

 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 

5. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1.ปวช./ปวส.      2. ปริญญาตรี 

 3.ปริญญาโท      4. ปริญญาเอก 

 5. อ่ืนๆ..................................... 
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6.ความถ่ีในการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านบ่อยแค่ไหน 

 1. มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั    2. วนัละ 1 คร้ัง   

 3. 2-3 วนัคร้ัง      4.สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

 5. อ่ืนๆ…………………. 

7.ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละคร้ังของท่าน 

 1. นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง     2. 1-2 ชัว่โมง 

 3. 2-3 ชัว่โมง      4. มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

8.ช่วงเวลาท่ีท่านเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1. 08.01–12.00 น.     2. 12.01–16.00 น. 

 3. 16.01–20.00 น.     4. 20.01-00.00 น. 

5.อ่ืนๆ.......................................... 

9. ท่านเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซดเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1. Facebook     2. Twitter    

 3.LINE     4.Instagram   

 5.YouTube     6.Clubhouse  

 7. อ่ืนๆ………………………………….. 
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10. ท่านเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซดเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ใดมากท่ีสุด (ตอบเพียงขอ้เดียว) 

 1 Facebook     2. Twitter 

 3. LINE     4. Instagram  

 5.YouTube     6.Clubhouse 

 7. อ่ืนๆ…………………. 
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ส่วนที ่2 ความพงึพอใจของผู้ชมทีม่ีต่ออนิโฟกราฟฟิก 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องระดบัเห็นดว้ยของท่านเพียงค าตอบเดียว 

ระดบัความพึงพอใจ (5 = มากท่ีสุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = นอ้ย , 1 = นอ้ยท่ีสุด) 

 

ความพึงพอใจดา้นกระบวนการประชาสัมพนัธ์ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงช่องทางการใหบ้ริการ      

2.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประชาสัมพนัธ์      

3.มีการช้ีแจงหรือใหข้อ้มูลหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติังาน

เก่ียวกบั(SHA)แก่การบริการใหผู้รั้บบริการทราบ 

     

4.ความสวยงาม ง่ายต่อการส่ือความหมาย      

5.ขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ/มีประโยชน์      

6.ขอ้มูลอ่านแลว้เขา้ใจง่ายไม่มีความซบัซอ้น      

7.ความเหมาะสมของช่วง วนั/เวลา ในการประชาสัมพนัธ์      

8.การออกแบบมีสีสันสวยงาม/สะดุดตา/มีภาพประกอบท่ี

น่าสนใจ 

     

9.ความสนใจในมาตรการของบริษทั TTA Space by 

DraftBoard ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA 

     

10.ความตอ้งการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีของบริษทั TTA Space by 

DraftBoard หลงัจากสามารถเขา้ใชบ้ริการได ้

     

11.รูปแบบมาตรฐาน SHA สามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด

ความไวว้างใจภายในพื้นท่ี 
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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“เน่ืองดว้ยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควดิ19 ท่ีท าใหทุ้กคนมีการระมดัระวงัตวัในการเขา้

ไปพื้นท่ีต่าง ๆ รวมถึงการรวมกลุ่มกนัของผูค้น การท่ีนกัศึกษาไดน้ าเสนอ SHA จึงเหมาะสมกบั

สถานการณ์ประกอบดว้ย TTA Space เป็นผูใ้ห้บริการพื้นท่ี ในการท างาน ออฟฟิศ ห้องประชุม 

และหอ้งจดัประชุมสัมมนา ซ่ึงบริการทั้งหมดเป็นบริการท่ีตอ้งใหค้วามมัน่ใจส าหรับลูกคา้เป็นอยา่ง

มากโดยเฉพาะสถานการณ์ขณะน้ี  โดยทาง TTA Space ไดท้  าตามมาตรการรักษาความสะอาดและ

ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลก าหนดอยู่แลว้ แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ท่ีการระบาดหนกัในปัจจุบนัจึง

มองหามาตรการท่ีสูงข้ึนและใหค้วามมัน่ใจกบัผูท่ี้จะเขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด และการท่ี

นกัศึกษาได้น าเสนอ SHA ข้ึนมาจึงไดน้ าเขา้มาใช้กบัพื้นท่ีและได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน 

SHA จากกรมอนามยัเรียบร้อยแลว้ ในส่วนความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น ดว้ย

การสั่งปิดหา้งสรรพสินคา้จึงยงัไม่สามารถเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการจริงได ้จึงไดท้  าการส่ือสารผา่น

ทาง Facebook  และ Line ผลตอบรับเบ้ืองตน้ผูใ้ชบ้ริการให้ความสนใจและมีความมัน่ใจในการเขา้

มาใช้พื้นท่ีหลงัจากเปิดให้บรากรในระดับนึง จากการท างานท่ีผ่านมาจึงสามารถประเมินได้ว่า

โครงการของนกัศึกษามีผลตอบรับอยูใ่นระดบัดีและเป็นประโยชน์กบัทาง TTASpace เป็นอย่าง

มาก” 

 

สมภพ สวา่งวารีสกุล 

พนกังานท่ีปรึกษา ต าแหน่ง Customer Communication 
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บทความวชิาการ 
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การประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบัตด้ิานสุขอนามยั 

ของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA 

REGULATIONS AND PRACTICES FOR HYGIENE  

OF THE TTA SPACE BY DRAFTBOARD FOR THE STANDARDS OF SHA 

นางสาวปณิดา เช้ือเอ่ียมพนัธ์ 

E-mail: panipaniii1997@gmail.com 

นางสาวอริสา อรัญพนัธ์ 

E-mail: Arisaboow@gmail.com 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

บทคดัย่อ 

การจัดท าโครงงานสหกิจเร่ือง การพัฒนาแนว

ปฏิบติัดา้นสุขอนามยัของบริษทั TTA Space by 

DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA ผ่านเพจ TTA Space 

by DraftBoard จดัท าข้ึนเพ่ือพฒันาแนวปฏิบติัดา้น

สุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard สู่

มาตรฐาน SHA และเพื่อประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติั

ด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by 

DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทางคณะผู ้จัดท าได้

ประชาสัมพนัธ์ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

โดยอินโฟกราฟิกท่ีมีจ านวนผูเ้ขา้ถึงมากท่ีสุดคือ 

การประชาสัมพนัธ์ในหัวขอ้เร่ือง “SHA X TTA 

SPACE BY DRAFTBOARD” มีจ านวน 193 คน 

ในดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ

ในส่ืออินโฟกราฟิกการประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติั

ด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by 

DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในเร่ืองมีการประชาสมัพนัธ์ให้ทราบ

ถึงช่องทางการให้บริการ ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 4.50 โดยบริษทั TTA Space by DraftBoard 

ไดแ้นวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั สู่มาตรฐาน SHA และ

ผู ้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในการเข้าใช้พ้ืนท่ี
ภายในบริษทั 

ค าส าคญั : ประชาสมัพนัธ์, มาตรฐาน SHA 

Abstract 

This internship project was about developing the 

hygiene practices of TTA Space by DraftBoard 

hygiene practices to SHA standards develop the 

guideline and to promote TTA Space by 

DraftBoard Hygiene Practices through their 

Facebook page. The information was publicized 

since 9 July 2021 via an infographic. The most 

accessible was public relation of the topic “SHA X 

TTA SPACE BY DRAFTBOARD” and consisted 

of 193 people. Overall, it was at the highest level 

of satisfaction with an average of 4.30. 

mailto:panipaniii1997@gmail.com
mailto:Arisaboow@gmail.com
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Considering each item, it was found that the 

respondents were satisfied with the public relations 

practices about the service channels at the highest 

level, with an average of 4.5. TTA Space by 

DraftBoard has a sanitary guideline to SHA 

standard and users have confidence in using the 
service in accessing the area.  

Keywords: Public relations, SHA 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อจัดท าอินโฟกราฟิกเร่ืองแนวปฏิบัติด้าน

สุขอนามยัของบริษทัTTA Space by DraftBoardให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA 

2. เพื่อประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย

ของบริษทั TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจ 
TTA Space by DraftBoard 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นขอ้มูล  

- https://www.facebook.com/ttaspace/ 

- https://www.thailandsha.com/landing 

-http://www.micecapabilities.com 

/mice/uploads/attachments 

MICE_Hygiene_Guidelines_(Post_COVID-

19).pdf 

 

 

 

 

 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

-การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั

ภายใตม้าตรฐาน Amazing Thailand Safety & 
Health Administration (SHA)   

-การศึกษาข้อมูลการเข้าถึงโพสต์ของเพจ TTA 
Space by DraftBoard 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

-ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2564 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

- TTA Space by DraftBoard 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บริษทั TTA Space by DraftBoard ไดแ้นวปฏิบติั
ดา้นสุขอนามยั สู่มาตรฐาน SHA 

2. ผูใ้ช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในการเขา้ใช้พ้ืนท่ี 

Convention Hall/Meeting Space และ Co-Working 
Space ภายในบริษทั TTA Space by DraftBoard 

ขั้นตอนการจดัท าส่ืออนิโฟกราฟิก 

ขั้นตอนท่ี 1 

 คณะผู ้จัดท า ได้ท าการสรุปแนวปฏิบัติ

ดา้นสุขอนามยัและน ามาปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา

เพื่อใหท้ราบจุดประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์และ
เร่ิมจดัท าอินโฟกราฟิกในขั้นตอนต่อไป 

กระบวนการเลือกสี 
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คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการปรึกษาพนกังงานท่ี

ปรึกษาเร่ืองการเลือกสีในการท าอินโฟกราฟิก ซ่ึง

พนักงานท่ีปรึกษาไดแ้นะน าให้เลือกใชโ้ทนสีของ

บริษทัเพ่ีอให้อินโฟกราฟิกเป็นไปในทางเดียวกัน
กบับริษทัการใชฟ้อนตใ์นการท าอินโฟกราฟิก 

คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเลือกฟอนต์ในการ

ท าอินโฟกราฟิกผา่นโปรมแกรม Canvaโดยหลกัใน

การเลือกคือ จะตอ้งเป็นฟอนต์ท่ีอ่านง่าย และดูไม่

หนาจนเกินไป เพ่ือให้ผลงานดูน่าสนใจและให้ผูท่ี้

เขา้มาเห็นผลงานเขา้ใจส่ิงท่ีทางคณะผูจ้ดัท าตอ้งการ

จะส่ือมากท่ีสุด และฟอนต์ท่ีผูจ้ดัท าน ามาจดัท าส่ือ

อินโฟกราฟิกคือฟอนต์ ARABICA และ Sarabun 

Semibold 

ขั้นตอนท่ี 2 

คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเร่ิมออกแบบอินโฟ

กราฟิกตามท่ีวางแผนโดยใชโ้ปรแกรม Canva น า

ขอ้มูลแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยัท่ีไดท้ าการสรุปกบั

ทางพนักงานท่ีปรึกษาจัดใส่ลงอินโฟกราฟิก ใส่
รูปภาพและโทนสีตามท่ีวางแผนไวต้อนตน้ 

1. การเลือกโทนสีตามท่ีวางแผนไว ้โดยเลือกโทนสี
ใหเ้ขา้กบับริษทั  

2. น าข้อมูลท่ีผ่านการปรึกษาจากพนักท่ีปรึกษา

เรียบร้อยแลว้ใส่ลงในอินโฟกราฟิกและจดัเรียงให้
เรียบร้อย 

3. น าภาพต่างๆท่ีสอดคลอ้งกับขอ้มูลใส่ลงในส่ือ
อินโฟกราฟิก 

ขั้นตอนท่ี 3 

ส่ืออินโฟกราฟิกเสร็จสมบูรณ์ 

สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 

ระยะ เวลาทั้ งหมด  1 6  สัปดาห์  ในต าแหน่ ง 

ประสานงานการจดัประชุม ท่ี  บริษทั TTA Space 

by DraftBoard  คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงาน “การ

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของ

บริษทั TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน 

SHA” โดยประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้าน

สุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard สู่

มาตรฐาน SHA ผา่นเพจเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีติดตาม

บริษทั TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊ค

เกิดความเช่ือมั่นในการเข้าใช้พ้ืนท่ี Convention 

Hall/Meeting Space และ Co-Working Space   ทาง

คณะผู ้จัดท า ได้ร วบรวมข้อมูลแนวทางการ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นสุขอนามยั และแนวปฏิบติัดา้น

สุขอนามยั และไดจ้ดัท า อินโฟกราฟิก ลงบนเพจเฟ

ซบุ๊กพร้อมทั้ งท าการแจกแบบสอบถามให้แก่

ผูติ้ดตามเพจของ บริษทั TTA Space by DraftBoard

โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form 

จ านวน 30 คน โดยเก็บขอ้มูล 3 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วน

บุคคล ความพึงพอใจของผูท่ี้รับชมโพสต์ในเพจ 

TTA Space by DraftBoard และขอ้เสนอแนะ ทั้งน้ี

ไดติ้ดตามผลเชิงลึกการเขา้ถึงโพสตก์ารจดัท าอินโฟ

กราฟิก โดยมีผลสรุปดงัน้ี  วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ 

2564 การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีจ านวนผูเ้ข้าถึงมาก

ท่ีสุดคือ การโพสตรู์ปในหัวขอ้เร่ือง “SHA X TTA 

SPACE BY DRAFTBOARD” มีจ านวน 193 คน 

รองลงมาคือโพสต์หัวขอ้เร่ือง “TTA Space by 

DraftBoard on guard” มีจ านวน 136 คน และนอ้ย

ท่ีสุดคือโพสตห์ัวขอ้ “TTA SPAEC RE-OPEN” มี

จ า น วนก า ร เ ข้ า ถึ ง ทั้ ง ห มด  2 7  คน  ซ่ึ ง ก า ร
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ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผูเ้ขา้ถึงมากท่ีสุดคือจ านวน 193 

คน ท าให้ทราบว่า การประชาสัมพนัธ์คร้ังต่อไป

ควรจะโพสตเ์ก่ียวกบัการให้ความรู้การป้องกนัโรค

ระบาดไวรัสโควิด 19 เพื่อท าให้มีผู ้สนใจเข้ามา

ติดตามเพจเฟซบุ๊กของบริษทัและไดมี้ส่วนร่วมมาก

ข้ึน ผลการวเิคราะห์เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายพบวา่ มี

จ านวนผูส้นใจมากข้ึนในการกดถูกใจทั้งหมด 642 

คน โดยอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปีมากท่ีสุด เพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ 46.9 เปอร์เซ็นต ์เพศชายคิดเป็นร้อย

ละ 52.1 เปอร์เซ็นต ์มีผูติ้ดตามเพจ 643 คน ในดา้น

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจส่ือ 

Infographic การประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบัติด้าน

สุขอนามยัของบริษทั TTA Space by DraftBoard 

ผ่านเพจ TTA Space By DraftBoardโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.30  เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในเ ร่ืองมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่อง

ทางการให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง รูปแบบ

มาตรฐาน SHA สามารถท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

ไวว้างใจภายในพ้ืนท่ี มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย  4.37 

กิตติกรรมประกาศ 

การ ท่ีคณะผู ้จัดท า ได้ป ฏิบั ติ ง านใน

โครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั TTA Space by 

DraftBoard ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 

28 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาทั้ งหมด 16 สัปดาห์ 

ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์

ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 

ส าหรับโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ย

ความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายท่ีได้ให้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท าโครงงาน คณะ

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่ีมีส่วนในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาท าให้โครงงานฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนการมอบความรู้ท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้น

การท างานในอนาคตได ้ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

บรรณานุกรม 
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กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 

(2552). มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฉบบั

บูรณาการระหวา่งกรมอนามยัและกรมควบคุมโรค. 
(เอกสารอดัส าเนา) 

กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย ์และคณะ. (2553). 

การโฆษณาเบ้ืองตน้ .กรุงเทพ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

จงรัก เทศนา. (ม.ป.ป). Infographicsคื

อะไร. เขา้ถึงจาก

http://www.krujongrak.com/infographics/infograp
hic_project.html 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 

ชชัวาลย ์ฉายะบุตร. (2559). ท าเร่ืองง่าย

ใหเ้ป็นเร่ืองง่ายดว้ย Infographic. กรุงเทพฯ: บพิธ
การพิมพ.์ 



5 
 

 

ชูชยั สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ทิชพร นามวงศ.์ (2560). การออกแบบ

อินโฟกราฟิกเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค.์ 

Veridian   E-Journal Science and Technolog 
Silpakorn University, 4(4), 14-25. 

ธนกฤต วนัตะ๊เมล.์ (2554).การส่ือสาร
การตลาด.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค.กรุงเทพฯ:ธรรมสาร. 

พงศ ์วเิศษสงัข.์ (2553). ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวการส่ือสาร (พิมพค์ร้ังท่ี 10 ). กรุงเทพฯ:

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

พิชิต วจิิตรบุญยรักษ.์  (2554). ส่ือสงัคม
ออนไลน์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ภาณุวฒัน์ กองราช. (2554). การศึกษา

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่น

ในประเทศไทย  กรณีศึกษา Facebook .ปทุมธานี : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รววิงศ ์ศรีทองรุ่ง. (2543). เอกสารค าสอน

การพฒันาบุคลิกเพื่อการประชาสมัพนัธ์. กรุงเทพฯ: 
ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). ส่ือสงัคม-

เครือข่ายสงัคม. เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?I
D=4357.  

ระว ิแกว้สุกใส และชยัรัตน์ จุสาโล. 

(2556). เครือข่ายสงัคมออนไลน์ : กรณี Facebook 

กบัการพฒันาผูเ้รียน:วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร์. 5(4). 195-205. 

ลกัษณา สตะเวทิน. (2542). หลกัการ
ประชาสมัพนัธ์. กรุงเทพฯ: เฟ่ืองฟ้าการพิมพ.์ 

วรีะยทุธ เศรษฐเสถียร. (2560). ศกัยภาพ

และความพร้อมของเมืองเชียงใหม่กบัธุรกิจการจดั

ประชุม  Mice: วารสารบณัฑิตวจิยั. 8(1). 199-
125. 

สุปัญญา ไชยชาญ. (2550). แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค. เขา้ถึงไดจ้าก
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/   

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู. 

(2552). MBA Handbook คู่มือส าหรับนกับริหาร 

และนกัศึกษาปริญญาโท. กรุงเทพฯ: บี คิว ไอ 
คอนซลัแตนท.์  

Baskin, O, C Aronoff and Dan 

Lattimore. (1997). Public Relations: The 

profession and the practice. Chicago: Brown and 
Benchmark.  

Cutlip, Scott M., Allen H. Center and 

Glen M. Broom. (1985). Effective Public 

Relations.Englewood Cliff. New Jersey: Prentice-
Hall. 

Guth, D. W., and  Marsh, C. (2003). 

Public relations: A values-driven approach (2nd 
ed.). Boston:Pearson. 

Gregory, A. (1996). Public Relations in 
Practice. London: Kogan Page Limited. 



6 
 

 

Simon, R. (1980). Public Relations: 

Concepts and Practices. Ohio: Grid Publishing. 

Inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บันทกึการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ช 

ประวตัิผู้จัดท า 
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ช่ือ – สกุล นางสาวปณิดา เช้ือเอ่ียมพนัธ์ 

รหัสนักศึกษา 6104400039 

ภาควชิา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
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คณะ  ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 64-66 ซอยเทอดไท33 ถนนเทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวอริสา อรัญพนัธ์ 

รหัสนักศึกษา 6104400088 

ภาควชิา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

คณะ  ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 150/4 ซ.จรัญสนิทวงศ2์2 แขวง บา้นช่างหล่อ เขต บางกอกนอ้ย กรุงเทพ 10700 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวปณิดา เช้ือเอ่ียมพนัธ์ 

รหัสนักศึกษำ 6104400039 

ภำควชิำ  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

คณะ  ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 64-66 ซอยเทอดไท33 ถนนเทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวอริสา อรัญพนัธ์ 

รหัสนักศึกษำ 6104400088 

ภำควชิำ  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

คณะ  ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 150/4 ซ.จรัญสนิทวงศ2์2 แขวง บา้นช่างหล่อ เขต บางกอกนอ้ย กรุงเทพ 10700 
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