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บทคัดย่อ 

โครงงานอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการ

จัดทํา คือ1) เพื่อศึกษาการจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) เพื่อให้ได้อินโฟ

กราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อน

หน้าน้ีสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ทำธุรกิจเสียหายขาดรายได้ เน่ืองจากไม่มี

ผู้มาใช้บริการด้วยความกังวลในเร่ืองของความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการเองและมาตรการของ

ภาครัฐที่คุมเข้มในเร่ืองการเดินทางท่องเที่ยวน้ัน แต่สถานการณ์โควิด-19 ขณะน้ียอดผู้ติดเชื้อมี

จำนวนลดลง รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวดจาก สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนเร่ิมเตรียมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของประชาชนการเดินทางจะสามารถกลับมาเร่ิมต้นใหม่ได้  และเกิดการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันเร่ิมมีประชาชนออก เดินทางท่องเที่ ยวมากขึ้นโดยเฉพาะ                  

ในแหล่งท่องเที่ยวใกล้ภูมิลำเนา ดังน้ันเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศไทย 

 ผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กับ

บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด เพื่อใช้ในการสร้างสื่อข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูด

ความสนใจของลูกค้าผ่าน เฟซบุ๊ก  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ 

คําสําคัญ : อินโฟกราฟิกส์  การท่องเที่ยว  ประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of the Infographic to Promote Tourism in Thailand project were: 1) to 

study Infographics to promote tourism; 2) to obtain Infographics to promote tourism in Thailand. 

The Covid-19 pandemic situation, made impacted Tourism and Hospitality Business. Many 

companies had to shut down or lay off employees because customers were concerned about safety 

and health, and the Government had a Lockdown policy so, there were no customers to use the 

services. But the Covid-19 situation now is better and the number of infected people were 

decreased. The government announced to lift the lock down and many businesses prepared to 

drive the economic activities, publics spending restarted and many people travel near their 

hometown.  

 

The author was interested in providing infographics to promote tourism within Thailand for 

Roogruang Tour Holiday (2010) Co., Ltd. To be as a medium for creating content through social 

media in order to attract the attention of customers through Facebook and to reach customers in 

accordance with the goals. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั รุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์(2010) จ  ำกดั ด ำเนินธุรกิจประเภท ธุรกิจจดัน ำเท่ียวจดทะเบียน
นิติบุคคลตั้งแต่ปี 2553 โดยใหบ้ริกำรจดัท ำทวัร์หมู่คณะทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ ทวัร์ภำคเหนือ-
ภำคใตโ้ดยรถและเคร่ืองบิน ทวัร์ต่ำงประเทศนำนำประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป อำทิบำหลี ฮ่องกง 
ญ่ีปุ่น เกำหลี ฟินแลนด ์เดนมำร์ก จอร์แดน อินเดีย ฯลฯ รวมทั้งยงัให้บริกำรจองห้องพกัในโรงแรม
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมไปถึงจ ำหน่ำยตัว๋เคร่ืองบินทัว่โลก บริกำรให้เช่ำรถทวัร์
ทศันำจร อีกทั้งยงับริกำรใหค้  ำปรึกษำในกำรขอวซ่ีำและบริกำรรับแปลเอกสำร  

ท่ีมำ: บริษทั รุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์(2010) จ  ำกดั 
เน่ืองดว้ยสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19 ก่อนหนำ้น้ีสร้ำงผลกระทบใหก้บัธุรกิจท่องเท่ียว

เป็นอย่ำงมำกท ำธุรกิจเสียหำยขำดรำยได ้เน่ืองจำกไม่มีผูม้ำใช้บริกำรดว้ยควำมกงัวลในเร่ืองของ
ควำมปลอดภยั ของผูใ้ชบ้ริกำรเองและมำตรกำรของภำครัฐท่ีคุมเขม้ในเร่ืองกำรเดินทำงท่องเท่ียว
นั้น แต่สถำนกำรณ์โควิด-19 ขณะน้ียอดผูติ้ดเช้ือมีจ ำนวนลดลง รัฐบำลไดด้ ำเนินกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมเขม้งวดจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ท ำให้หลำยภำค
ส่วนเร่ิมเตรียมขบัเคล่ือนมำตรกำร กระตุน้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรใช้จ่ำยของประชำชนกำร
เดินทำงจะสำมำรถกลบัมำเร่ิมตน้ใหม่ได้ และ เกิดกำรท่องเท่ียวมำกข้ึน เน่ืองจำกปัจจุบนัเร่ิมมี
ประชำชนออก เดินทำงท่องเท่ียวมำกข้ึน โดยเฉพำะใน แหล่งท่องเท่ียวใกลภู้มิล ำเนำ ดงันั้นเพื่อ
กระตุน้กำรเดินทำงท่องเท่ียวภำยในประเทศไทย 

 ผูจ้ดัท ำจึงสนใจ จดัท ำอินโฟกรำฟิกส์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศไทยให้กบั
บริษทัรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์(2010) จ ำกดั เพื่อใชก้ำรสร้ำงส่ือขอ้มูลเพื่อประชำสมพนัธ์ผำ่นส่ือออนไลน์  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษำกำรจดัท ำอินโฟกรำฟิกส์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
1.2.2 เพื่อใหลู้กคำ้เขำ้ถึงขอ้มูลส่ือประชำสัมพนัธ์ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
        1.3.1 กำรจดัท ำโปรแกรมทวัร์ในประเทศ 
        1.3.2 กำรจดัท ำอินโฟกรำฟิกส์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
        1.3.3 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 8 ตุลำคม 2564 – 31 มกรำคม 2565 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทัรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์(2010) จ  ำกดั ไดมี้ส่ืออินโฟกรำฟิกส์ใหก้บัลูกคำ้ 
1.4.2 ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลสินคำ้และบริกำรของบริษทั 

 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 2 

รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ที่มา: บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

 

 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 183-185 ถนน สามเสน แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร  

                              กรุงเทพมหานคร 10200 

 โทรศัพท์              02-280-0736-9 

อีเมล์    roongruangtours@hotmail.com 

เว็บไซต์   www.roongruangtours2010.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 แผนที่บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ที่มา: Googlemaps 
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2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักองค์กร 

1. บริการจัดทำทัวร์หมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ 

2. บริการจองห้องพัก โรงแรม  

3. จำหน่ายต๋ัวเคร่ืองบินทั่วโลก 

4. บริการให้เช่ารถทัวร์ทัศนาจร 

5. ให้คำปรึกษาในการขอวีซา่ 

6. รับแปลเอกสาร 

 

2.3 รูปแบบจัดองค์และการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 แผนผังโครงสร้างองค์กร 

ที่มา: บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

 

2.4 ตำแหน่งงานลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี 

2.4.1 ชื่อ-นามสกุล  นายจตุรงค์ ชัชวาลดำรงค์เจตน์   

2.4.2 ตำแหน่งงาน STAFF 

2.4.3 ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย   

1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทัวร์ฝ่ายต่างประเทศ            

2. วางแผนการตลาด 

 3. คิดและนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั้งไทย-ต่างประเทศ      

 

 

ประธานบริษัท 

คณะกรรมการ 

ผู้จัดการทัวร์ 

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลกูคา้หมู่คณะ 

 

ฝ่ายขาย บัญชี 
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2.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 2.5.1 ชื่อ-นามสุกล นายเฉลิมชัย จันทราภาสุภกุล 

2.5.2 ตำแหน่ง  ผู้จัดการทัวร์ฝ่ายต่างประเทศ                  

2.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  10 ธันวาคม 2564   

2.7 ข้ันตอนวิธีการดำเนินงาน 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา 

ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ส.ค. 2564 ก.ย.2564 ต.ค.2564 พ.ย.2564 ธ.ค.2564 

1. ศึกษาหาข้อมลูและกำหนดหัวข้อ

โครงงาน 

          

2. รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          

3. วิเคราะห์และประเมินผล           

4. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์           

 2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

        จากการที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

เร่ิมต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนกทัวร์ 

ในการปฏิบัติงานคร้ังน้ีทำให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและต้องอาศัย

ความรับผิดชอบสูงในการทำงานรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการฝึกความ

อดทนภายใต้ความกดดันต่างๆที่เกิดขั้นภายในบริษัทและในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เตรียม

ความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.8.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- มีความรับผิดชอบมากขึน้ 

- มีความมั่นใจในการทำอินโฟกราฟิกส ์

- ได้ฝึกใช้งานแอปพลิเคชั่น  Canva 

- ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

2.8.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกทัวร์ 

- ไม่ชำนาญการใช้แอปพลิเคชั่น Canva ทำให้เกดิความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

- ขาดทักษะด้านภาษา ทำให้การสื่อสารลำบากและเกิดความล่าช้า 



 

 

 



 
 

บทที่ 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  

 โครงงานน้ีจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้โปรแกรมอินโฟ

กราฟิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก โดย ใช้นโยบายจากโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เป็น

โครงการที่ รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและเพื่อ

สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ในองค์รวม โดยรัฐบาลสนับสนุนค่า

แพ็คเกจท่องเที่ยวให้ 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ผ่านบริษัทนำเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการผ่านบริษัทเป็นช่องทางการเพิ่ม

รายได้ให้กับบริษัทฯ และความพึงพอใจในโปรแกรมท่องเที่ยวของลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

 

3.1 การใช้อินโฟกราฟิกส์ในการประชาสัมพันธ์ 

• ความหมายของอินโฟกราฟิกส ์

• หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 

• การสร้างอินโฟกราฟกิสใ์ห้ดึงดูดความสนใจ 

 

3.2 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

• กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

• การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก 

• การใช้อินโฟกราฟิกส์ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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3.1 การใช้อินโฟกราฟิกส์ในการประชาสัมพันธ์ 

INFOGRAPHIC คืออะไร 

Krujongrak. (2564) ได้นิยามว่า Infographic มาจากคำว่า Information + graphic อินโฟ

กราฟิกส์จึงหมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายใน

ภาพน้ันอาจประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น ที่ออกแบบเป็น

ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ 

สื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมดได้ 

การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ คือการนำข้อมูลมาเสนอใส่รูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

โดยภาพสามารถเล่าเร่ืองได้ มีองค์ประกอบสำคัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วสรุป 

วิเคราะห์ เรียบเรียง ทำให้ภาพน้ันมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็นการลดเวลาใน

การอธิบายโดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบ โดยอาศัยหลักประกอบดังน้ี 

 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 

1. ด้านข้อมูล 

• เร่ืองราวที่นำเสนอต้องมีความน่าสนใจ หรือเป็นเร่ืองที่คนทั่วไปต้องการรู้ 

• ข้อมูลต้องเปน็ความจริง มีความถูกต้อง 

• เน้ือหากระชับ และจัดข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ 

• สรุปประเด็นเป็นหัวข้อให้คนอ่านเข้าใจได้ง่าย 

 

2. ด้านการออกแบบ 

    • รูปแบบสวยงาม แต่มีความเรียบง่าย ไม่ออกแบบการจัดวางให้ซับซ้อนจนเกินไป 

• ดูแล้วเข้าใจง่าย เช่น การเน้นหัวข้อ การใส่ตัวเลข รูปภาพที่สื่อถึงข้อมูลได้ชัดเจน 

• มีสีสันสะดุดตา แต่ไม่ลายตา เลือกใช้สีโทนสีให้เข้ากัน ตัวอักษรไม่กลืนกับพื้นหลัง 

• สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น เปิดดูบนมือถือแล้วภาพไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 

  

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ 

ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาจัดทำให้สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการนำเสนอที่ดี ที่

ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจำนวนมากถูกนำมาจัดกลุ่มทำให้ไม่น่าสนใจการจัดทำาข้อมูลให้เป็น

ภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบาย

ข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
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 (Hyperakt’s Josh Smith, 2014)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้ค้นพบกระบวนการที่ดีใน

การออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 10 ขั้นตอน 

1. การรวบรวมขอ้มูล (Gathering data) 

  คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน 

2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) 

  การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิด

ว่าเสียเวลาจะทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของ

ประเด็นสำคัญ ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูลและแน่ใจว่าข้อมูล

ที่สำาคัญไม่ถูกละเลยที่จะมาสนับสนุนเร่ืองราวที่ต้องการนำเสนอ 

3. การค้นหาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative) 

  การเล่าเร่ือง การบรรยาย การนำเสนอข้อมูลที่น่าเบื่อจะทำให้อินโฟกราฟิกส์น่า

เบื่อ เว้นแต่ว่าจะค้นพบการนำเสนอเร่ืองราวที่ดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟิกส์เร่ิมที่จุดมุ่งหมาย

เดียว ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งการ

หาวิธีการเล่าเร่ืองที่น่าสนใจอาจจะยุ่งยากในระยะแรก ถ้าเราคุ้นเคยกับข้อมลูที่มีอยู่จะทำให้สามารถ

เล่าเร่ืองราวได้ การใส่ใจกับเน้ือหาที่สำคัญที่จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมคีุณค่า 

4. การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying problems) 

  หาเอกลักษณ์ ระบุชื่อ ชี้ตัว แสดงตัว เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนำมาตรวจสอบความ

ถูกต้องอาจมีข้อมูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการนำาเสนอ ควรมีการอภิปรายหา

ข้อสรุปที่แท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความต้องการผู้ชมต้องการข้อมูลที่มีการจัดการและมีการ

ออกแบบที่ดี มิฉะน้ันจะกลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด ปรับปรุง

ข้อมูลและเร่ืองราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษาทบทวนหลายๆ คร้ังหาวิธีการนำเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชมนักออกแบบที่ดีต้องมี

มุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน 

5. การจัดลำดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) 

  การจัดลำดับชั้นของข้อมูลเป็นที่ นิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการนำผู้ชมให้

มองเห็นภาพรวมต้ังแต่ต้นจนจบเป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผู้ชม

ตามโครงสร้างลำดับชั้นของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามลำดับจะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูล

เป็นช่วงระยะของการเล่าเร่ือง ซึ่งกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
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6. การออกแบบโครงสร้างข้อมลู (Building a wireframe) 

  เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นลำดับชั้น 

และออกแบบโครงสร้างของของข้อมูลผู้ออกแบบควรทำความเข้าใจกับภาพหรือกราฟิกที่เป็น

ตัวแทนของข้อมูลสำคัญ ที่จัดไว้เป็นลำดับชั้นแล้ว นำไปให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบที่ผ่าน

การโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็นข้อสรุปของการ

จัดทำาโครงสร้างอินโฟกราฟกิส์  

7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a format) 

  เมื่อสิ้นสุดการกำหนดภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจัดกระทำ

ข้อมูลที่ดีที่สุดคือ การนำเสนอข้อมลูด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม 

หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการทำงาน อาจนำแผนที่มาประกอบใน

การเล่าเร่ือง หรือบางทกีารใช้ตัวเลขนำาเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

8. การกำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) 

  การเลือกใช้ภาพในการทำให้อินโฟกราฟิกส์ให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบ

มาจัดทำเป็นกราฟหรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบ

งานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้น วาดภาพหรือคำอุปมาเปรียบเทียบไม่แสดงข้อมลูตัวเลขออกมาอย่าง

ชัดเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่าน้ัน เราไม่ควรติดยึดกับ

วิธีการใดวิธีการหน่ึง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วย

การวาดลายเส้นหรือนำภาพที่เป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกันอาจเสริมด้วยข้อมูล สื่อ ตรา

สัญลกัษณ์ และเน้ือหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ 

9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) 

  เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกส์เสร็จแล้วเร่ิมตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ชมจะดู

ทั้งข้อมูลและภาพที่เล่าเร่ืองราว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและ

เป้าหมาย ประเมินทั้งการออกแบบและจุดเน้นจนกระทั่งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้

กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็น

ข้อมูลมาก่อน ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติ จึง

นำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

  10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) 

  อินโฟกราฟิกส์ส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นที่นิยม 

เป็นการทดสอบผลงานข้อมูลที่มีลักษณะที่น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่ถูก

ตรวจสอบและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเร่ืองราว

น้ัน ถึงแม้ว่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อ
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โต้แย้งและค้นพบวิธีการนำาเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ผลงานที่ถูกวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการทำงาน การออกแบบที่ถูก

กลั่นกรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหน่ึงที่จะสะกดผู้ชม 

 

3.2 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการทาง

สังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทาง

เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (สภาการหนังสือพิมพ์

แห่งชาติ, 2553) โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) ในการ

ผลิตเน้ือหาขึ้นเอง (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 2553) ในรูปของข้อมูล ภาพและเสียง (วัฒนี ภูวทิศ, 2554) 

สื่ อสั งคมออนไลน์ จึงเป็นช่องทางที่ ผู้คนนิยมใช้ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล  ความคิดเห็น 

ประสบการณ์ ความต้องการ และมุมมองต่อเร่ืองต่างๆ ระหว่างกันโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ลักษ ณ ะของการสื่ อส ารจากแนวด่ิง  (Vertical Communication) มาสู่ การสื่ อส ารแน วน อน 

(Horizontal Communication) มากขึ้น  (Wilcox & Cameron, 2012) สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ นิ ยม

นำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์มีหลายประเภท ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) บล็อก (Weblog) ทวิต

เตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 

กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

เป็นกลยุทธ์ที่นำมาช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบออฟไลฟ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

ประเด็นเน้ือหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวขององค์กร เร่ืองราวของธุรกิจ วิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร คุณค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยรูปแบบการประชาสัมพันธผ์่านสื่อ

สังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับประเทศไทย ได้แก่ บล๊อก ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ก 

และเว็บยูทูบ เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพัน

ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันนำมาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุนองค์กร 

สนับสนุนสินค้าและบริการ 

 

การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ (Wilcox & 

Cameron,2012) ปจัจัยสำคัญทีท่ำให้เฟซบุ๊กได้รับความนิยมก็เน่ืองมาจากถูกนำไปใช้ในงานโฆษณา 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยเฟซบุ๊กมีส่วนช่วยส่งเสริมงานดังกล่าวหลายประการ อาทิ 
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ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค ช่วยสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และช่วยสร้างความ

จงรักภักดีในตราสินค้า เป็นต้น 

 

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กให้ประสบความสำเร็จ ควรมีแนวทางดังน้ี(Wilcox & 

Cameron,2012) 

1. ควรเลือกเน้ือหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้รับสารที่เข้ามาติดตามเฟซบุ๊กของ

องค์กรในฐานเพื่อน ไม่ใช่ในฐานะลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป 

2. นอกจากเน้ือหาในรูปของข้อความแล้วควรนำเสนอเน้ือหาประเภทอ่ืนให้หลากหลาย 

เช่น ภาพ หรือ คลิปวีดิโอ เร่ืองขำขัน เพลง การประกวดชิงรางวัล 

3. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับสารให้สามารถสื่อสารกนัได้แบบสองทาง 

4. ใช้กลยุทธ์การเขียนและนำเสนอเน้ือหาในลักษณะที่สนิทสนมและเป็นกันเองเป็นหลัก  

 

 การใช้อินโฟกราฟิกส์ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 ในประเทศไทย  

การจัดทำอินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิญ

ชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการกระตุ้น

เศรฐกิจ โดยการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่

ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ อาทิ  เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และสื่ออ่ืนๆ 

โดยผลิตเป็น สื่อรูปภาพ สื่อวิดิโออินโฟกราฟิกส์ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความทันสมัย โดยการ

นำเอาเอกลักษณ์และกิจกรมที่น่าสนใจของสถานที่เที่ยวต่างๆ ในแต่ละจังหวัด มาจัดทำอินโฟ

กราฟิกส์เพื่อนำเสนอข้อมูล และใช้กลยุทธ์การเขียนเพื่อนำเสนอเน้ือหาในลักษณะที่เข้าใจง่ายและ

ตรงประเด็น เพื่ อสร้างการรับ รู้ที่ ดี  ซึ่ งจากผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ำใครจะทำให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เป็นกระบอกเสียงซึ่งเป็นอีกหน่ึงวิธีการประชาสัมพันธ์ให้

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 

4.1 การจัดทำโครงงาน 

 จากการศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

โปรแกรมทัวร์ผ่านเฟชบุ๊กของบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด โดยใช้นโยบายจากรัฐบาล

ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 

ข้ันตอนการดำเนินโครงงาน 

ข้ันตอนท่ี 1  

    ค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานโดยการศึกษาหาข้อมูลโครงการทัวร์เที่ยวไทย เกี่ยวกับ

รายละเอียดเงื่อนไขการจัดทำโปรแกรมทัวร์สำหรับเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา สถานที่ ราคา

ค่าบริการ ฯลฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำอินโฟกราฟฟิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 ข้อมูลการลงทะเบียนร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ข้ันตอนท่ี 2 

  ประชาสัมพันธ์โครงการทัวร์เที่ยวไทยบนเพจเฟซบุ๊ก บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 

(2010) จำกัด 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 การประชาสัมพันธ์โครงการทัวร์เที่ยวไทยบนเพจเฟซบุ๊ก 

บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ที่มา: รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

    วางแผนและดำเนินการจัดทำข้อมูลโปรแกรมทัวร์โดยผ่านอินโฟกราฟิกส์ในการ

นำเสนอข้อมูลโดยปรึกษาหารือกับพนักงานที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางของรูปแบบและ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่จะนำเสนอ  

 

 

 

    

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.3 รูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ในการวางแผนออกแบบผ่านแอปพลิเคชั่น Canva 

ที่มา: แอปพลิเคชั่น Canva 
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  ข้ันตอนท่ี 4 

  จัดทำอินโฟกราฟิกส์โดยใช้แอปพลิเคชั่น Canva ในการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ ใน

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นหลากหลายในการสร้าง Infographics ที่สะดวก ง่ายและประหยัดเวลา อีกทั้ง

ยังสามารถเลือกยังทำให้ได้งานออกมาที่ตรงขนาด ดีไซน์สวยทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้ใช้งาน  

4.1 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะจัดเป็นโปรแกรมทัวร์ 

4.2 คัดเลือกรูปสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำมาทำอินโฟกราฟิกส์ 

4.3 เลือกแอพพลิเคชั่นและกำหนดรูปแบบเทมเพลตและที่ใช้จัดทำอินโฟกราฟิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 รูปแบบเทมเพลตที่จะใช้จัดทำอินโฟกราฟิกส์ 

ที่มา: แอปพลิเคชั่น Canva 

 

 4.4 จัดรูปแบบของรูปภาพ เลือกแบบตัวอักษรและใส่รายละเอียดเอียดโปรแกรมทัวร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 รูปแบบของรูปภาพและแบบตัวอักษรที่จะใช้จัดทำอินโฟกราฟิกส์ 

ที่มา: แอปพลิเคชั่น Canva
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4.5 ปรับแต่งรูปแบบ เน้ือหา และตกแต่งรูปภาพให้สวยงามตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 ปรับแต่งอินโฟกราฟิกส์ให้สวยงาม 

ที่มา: แอปพลิเคชั่น Canva 

 

ข้ันตอนท่ี 5 

 สื่ออินโฟกราฟิกส์ฉบับสมบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 อินโฟกราฟิกส์ฉบับสมบูรณ์ 

ที่มา: ผู้จัดทำ
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4.2  ผลการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.8 ภาพโปรแกรมนำเที่ยวที่ใช้อินโฟกราฟิกสใ์นการนำเสนอข้อมูล 

บนเพจเฟซบุ๊กของบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ที่มา: รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 ภาพโปรแกรมนำเที่ยวที่ใช้อินโฟกราฟิกส์ในการนำเสนอข้อมูล 

บนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทฯ 

ที่มา: รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 



 

บทที่ 5 

สรุปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  10 ธันวาคม 

2564 ณ  บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด แล้วน้ัน เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-

19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในธุรกิจการท่องเที่ยว การเดินทาง

ท่องเที่ยวของประชาชนหยุดฉะงกัธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการต่างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัท

อยู่รอดและดำเนินกิจการต่อไปท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่ยาวนานน้ี  

บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด เป็นอีกหน่ึงบริษัทที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใน

การจัดทำโปรแกรมทัวร์และการประชาสัมพันธ์ เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อน

หน้าน้ีสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2564  

ประชาชาชนเร่ิมได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคมากขึ้นทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง สถานการณ์โรคระบาด

ดีขึ้น รัฐบาลเร่ิมดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนเร่ิมเตรียมขับเคลื่อนมาตรการ กระตุ้นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจัดให้มีโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นทางท่องเที่ยวในประเทศ 

โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวใกล้ภูมิลำเนา ด้วยเหตุน้ีผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาการทำอินโฟกราฟิกส์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยผู้จัดทำนำเสนอโปรแกรมโดยใช้อินโฟกราฟิกส์ใน

การนำเสนอข้อมูลโปรแกรมทัวร์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก ของบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิ

เดย์ (2010) จำกัด 

ผลที่ได้จากโครงการพบว่า การทำอินโฟกราฟกิส์ในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ผ่าน 

เฟซบุ๊ก ของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้วงกว้าง

ทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยสังเกตได้จากยอดผู้เข้าชมเพจที่มากขึ้นและการส่งข้อความการเข้ามา

สอบถามรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ที่บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด นำเสนอผ่าน

ทางเพจเฟซบุ๊ก ดังแผนภูมิวงกลมที่ปรากฏด้านลา่ง 
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จำนวนผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธบ์นเพจเฟซบุ๊กของบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงถึงจำนวนผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊กของบริษัท 

รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 เป็นดังน้ี ช่วงเดือน

กันยายนมีจำนวนผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน จำนวน 120 คน เดือนตุลาคม จำนวน 

350 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน  280 คน และเดือนธันวาคม จำนวน 150 คน ซึ่งเดือนตุลาคมเป็น

เดือนมียอดผู้เข้าชมสื่อเป็นจำนวนมากที่สุด 

 

5.2 ปัญหาของโครงงาน 

- ต้องศึกษากับพนักงานที่ปรึกษา 

- ต้องใช้เวลาและเคร่ืองอิเล็กทรอนิคในการออกแบบ 

 

5.3 แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

- เน่ืองจากปัญหาCovid-19ทำให้การสื่อสารลำบากต้อง Work From Home  

- ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยปรึกษาจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและพี่ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานท่ีปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน 

 

โครงงานที่นักศึกษาได้จัดทำน้ันมีประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

นักท่องเที่ยวรู้จักบริษัทมากขึ้นและยังช่วยโปรโมทรายการทัวร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ

ภาครัฐโดยทางภาครัฐจะให้เงินสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์กับบริษัทเป็นเงิน 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ต่อคน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งโครงงานยังเป็นการฝึกให้

นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ ความสามารถ ในแขนงวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี 

 

ทางบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกสหกิจคร้ังน้ี จะช่วยให้

นักศึกษานำมาเอาศักยภาพที่มีในตัวเองและความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาไปพัฒนาต่อยอดในสาย

อาชีพและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

      

 

 

      ............................................................ 

              (เฉลิมชัย จันทราภาสุภกุล) 

       พนักงานที่ปรึกษา 
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อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

โครงงานอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการ

จัดทําคือ 1) เพื่อศึกษาการจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) เพื่อให้ได้อินโฟกราฟิกส์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เน่ืองด้วย

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อนหน้าน้ีสร้าง

ผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำ

ธุรกิจเสียหายขาดรายได้ เน่ืองจากไม่มีผู้มาใช้บริการ

ด้วยความกังวลในเร่ืองของความปลอดภัย ของ

ผู้ใช้บริการเองและมาตรการของภาครัฐที่คุมเข้มใน

เร่ืองการเดินทางท่องเที่ ยวน้ัน  แต่สถานการณ์                

โควิด-19 ขณะน้ียอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง รัฐบาล

ได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวด

จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โค

วิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนเร่ิมเตรียมขับเคลื่อน

มาตรการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้จ่าย

ของประชาชนการเดินทางจะสามารถกลับมาเร่ิมต้น

ใหม่ได้ และเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น เน่ืองจาก

ปัจจุบันเร่ิมมีประชาชนออก เดินทางท่องเที่ยวมาก

ขึ้น โดยเฉพาะใน แหล่งท่องเที่ยวใกล้ภูมิลำเนา 

ดั ง น้ั น เพื่ อ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร เดิ น ท า ง ท่ อ ง เที่ ย ว

ภายในประเทศไทย 

 ผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กับ  

 

 

 

บ ริ ษั ท  รุ่ ง เรื อ ง ทั ว ร์  ฮ อ ลิ เด ย์  (2 0 1 0 )  จ ำ กั ด                   

เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างสื่อข้อมูลผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์  เพื่ อดึงดูดความสนใจของลูกค้าผ่าน                     

เฟซบุ๊ก  เพื่ อให้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

คําสําคัญ : อินโฟกราฟิกส์ การท่องเที่ยว ประเทศ

ไทย 

 

ABSTRACT 

              The purposes of the Infographic to 

Promote Tourism in Thailand project were: 1) to 

study Infographics to promote tourism; 2) to obtain 

Infographics to promote tourism in Thailand. The 

Covid-19 pandemic situation, made impacted 

Tourism and Hospitality Business. Many 

companies had to shut down or lay off employees 

because customers were concerned about safety 

and health, and the Government had a Lockdown 

policy so, there were no customers to use the 

services. But the Covid-19 situation now is better 

and the number of infected people were decreased. 

The government announced to lift the lock down 

and many businesses prepared to drive the  

 

  



 

economic activities, publics spending restarted and 

many people travel near their hometown.  

                  The author was interested in providing 

infographics to promote tourism within Thailand 

for Roogruang Tour Holiday (2010) Co., Ltd. To 

be as a medium for creating content through social 

media in order to attract the attention of customers 

through Facebook and to reach customers in 

accordance with the goals. 

Keywords: Infographics, Tourism, Thailand 

 

ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

บริษัท รุ่งเรืองทัวร์  ฮอลิเดย์  (2010) จำกัด 

ดำเนินธุรกิจประเภท ธุรกิจจัดนำเท่ียวจดทะเบียนนิติ

บุคคลต้ังแต่ปี 2553 โดยให้บริการจัดทำทัวร์หมู่คณะท้ัง

ในและต่างประเทศ อาทิ ทัวร์ภาคเหนือ-ภาคใต้โดยรถ

และเครื่องบิน ทัวร์ต่างประเทศนานาประเทศท้ังใน

เอเชียและยุโรป อาทิบาหลี ฮ่องกง ญ่ี ปุ่น  เกาหลี  

ฟินแลนด์ เดนมาร์ก จอร์แดน อินเดีย ฯลฯ รวมท้ังยัง

ให้บริการจองห้องพักในโรงแรมท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมไปถึงจำหน่ายต๋ัวเครื่องบินท่ัวโลก 

บริการให้ เช่ารถทัวร์ทัศนาจร อีกท้ังยังบริการให้

คำปรึกษาในการขอวีซ่าและบริการรับแปลเอกสาร 

ท่ีมา: บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ก่อนหน้าน้ีสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยว

เป็นอย่างมากทำธุรกิจเสียหายขาดรายได้ เน่ืองจาก

ไม่มีผู้มาใช้บริการด้วยความกังวลในเร่ืองของความ

ปลอดภัย ของผู้ใช้บริการเองและมาตรการของ

ภาครัฐที่คุมเข้มในเร่ืองการเดินทางท่องเที่ยวน้ัน แต่

สถานการณ์โควิด-19 ขณะน้ียอดผู้ติดเชื้อมีจำนวน

ลดลง รัฐบาลได้ดำเนินการผอ่นคลาย  

ข้ันตอน / วิธีการดำเนินการ  

 

มาตรการควบคุมเข้มงวดจาก สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วน

เร่ิมเตรียมขับเคลื่อนมาตรการ กระตุ้นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ การใช้จ่ายของประชาชนการเดินทางจะ

ส าม ารถ ก ลั บ ม าเร่ิม ต้น ให ม่ ไ ด้  แล ะ  เกิ ด ก าร

ท่องเที่ยวมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันเร่ิมมีประชาชน

ออก เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะใน แหล่ง

ท่องเที่ ยวใกล้ ภูมิลำเนา ดังน้ันเพื่ อกระตุ้นการ

เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 

 ผู้จัดทำจึงสนใจ จัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กับ

บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด เพื่อใช้การ

สร้างสื่อข้อมูลเพื่อประชาสมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

  

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาการจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียว 

2. เพื่อให้ได้อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์(2010)จำกัด ได้มีสื่อ

อินโฟกราฟิกส์ให้กับลูกค้า 

1.4.2ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ

ของบริษัท 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผล

กระทบเป็นวงกว้างในธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

ในธุรกิจการท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวของ

ประชาชนหยุดฉะงักธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ

ต่างต้องปรับกลยุทธ์ เพื่ อให้บริษัทอยู่รอดและ 

ดำเนินกิจการต่อไปท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่

ยาวนานน้ี  บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

เป็นอีกหน่ึงบริษัทที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการ



 

ข้ันตอนท่ี 1  

ค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานโดยการศึกษาหาข้อมูล

โครงการทัวร์เที่ยวไทย เกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไข  

ก าร จัด ท ำโป รแก รม ทั ว ร์ส ำห รับ เข้ า ร่วม

โครงการ ระยะเวลา สถานที่ ราคาค่าบริการ ฯลฯ 

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำอินโฟกราฟฟิกส์ 

ข้ันตอนท่ี 2 

ประชาสัมพันธ์โครงการทัวร์เที่ ยวไทยบนเพจ         

เฟซบุ๊ก บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด 

ข้ันตอนท่ี 3 

วางแผนและดำเนินการจัดทำข้อมูลโปรแกรมทัวร์

โดยผ่านอินโฟกราฟิกส์ในการนำเสนอข้อมูลโดย

ปรึกษาหารือกับพนักงานที่ปรึกษาเพื่อกำหนด

แนวทางของรูปแบบและรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ที่จะนำเสนอ  

ข้ันตอนท่ี 4 

จัดทำอินโฟกราฟิกส์  

ข้ันตอนท่ี 5 

สื่ออินโฟกราฟิกส์ฉบับสมบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจระหว่าง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  10 ธันวาคม 2564 

ณ บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด แล้วน้ัน   

สอบถามรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ที่บริษัท

จัดทำโปรแกรมทัวร์และการประชาสัมพันธ์ เน่ือง

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อนหน้าน้ี

สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

แต่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2564  ประชาชาชนเร่ิม

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมากขึ้นทำให้จำนวนผู้ติด

เชื้อลดลง สถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น รัฐบาลเร่ิม

ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวดจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทำให้หลายภาคส่วนเร่ิมเตรียมขับเคลื่อนมาตรการ 

กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจัดให้มี

โครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นทางท่องเที่ยวใน

ประเทศ โดยเฉพาะใน 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้ภูมิลำเนา ด้วยเหตุน้ีผู้จัดทำจึง

สนใจศึกษาการทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ ยวในประเทศไทย  โดยผู้ จัดทำนำเสนอ

โปรแกรมโดยใช้อินโฟกราฟิกส์ในการนำเสนอ

ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์     

บนเฟซบุ๊ก ของบริษัทฯ รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) 

จำกัด 

 

ผลที่ได้จากโครงการพบว่า การทำอินโฟกราฟิกส์ใน

การประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ผ่าน เฟซบุ๊ก ของ

บริษัทฯ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้วง

กว้างทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยสังเกตได้จากยอดผู้

เข้าชมเพจที่มากขึ้นและการส่งข้อความการเข้ามา  

- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

รุ่งเรืองทัวร์  ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด นำเสนอผ่านทาง

เพจเฟซบุ๊ก โดยได้จัดทำแผนภูมิแสดงถึงจำนวนผู้

เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊กของบริษัท 

รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด ระหว่างเดือน

ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

จากแผนภูมิแสดงถึงจำนวนผู้ เข้าชมสื่อ

ประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊กของบริษัท รุ่งเรือง

ทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด ระหว่างเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม 2564 สรุปได้เป็นดังน้ี ช่วงเดือนกันยายนมี

จำนวนผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน 

จำนวน 120 คน เดือนตุลาคม จำนวน 350 คน เดือน

พฤศจิกายน จำนวน  280 คน และเดือนธันวาคม 

จำนวน 150 คน ซึ่งเดือนตุลาคมเป็นเดือนมียอดผู้เข้า

ชมสือ่เป็นจำนวนมากที่สุด 

 

ปัญหาของโครงงาน 

-ต้องศึกษากับพนักงานที่ปรึกษา 

-ต้องใช้เวลาและเคร่ืองอิเล็กทรอนิคในการออกแบบ 

 

แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

-เน่ืองจากปัญหาCovid-19ทำให้การสื่อสาร

ลำบากต้อง Work From Home  

-ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

โดยปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่ที่
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