
                                                           
 

 

 

 

 

 
 

การออกแบบสือ่ครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายภาณุวัฒน์  กาหลิบ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



การออกแบบสือ่ครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายภาณุวัฒน์  กาหลิบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยานิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



80TH ANNIVERSARY DESIGN : THE ROYAL GARDEN TO THE EDUCATION INSTITUTE  
OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Panuwad   Kalip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Fine Arts Program in Design Arts 

Program of design arts 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การออกแบบส่ือครบรอบ 
80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” เสนอโดย นายภาณุวัฒน์ กาหลิบ 
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
 
 
      .……........................................................... 

                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่่า) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล) 
............/......................../..............               ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต)                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน) 
............/......................../..............               ............/......................../.............. 



ง 
 

58156320 : สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
ค าส าคัญ : การสื่อสาร/ 80 ปี / สวนสุนันทา 
 ภาณุวัฒน์ กาหลิบ : การออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ. ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน. 121 หน้า 

 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากอดีตถึงปัจจุบันในวาระครบรอบ 80 ปี (พ.ศ. 
2480-2560) น ามาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี ในแนวคิดหลักที่ว่า “พระ
ราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา”เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ โดยจากการสรุปจึงได้แนวทางที่ว่า “บ้าน
นอกในวังธรรมชาติแห่งเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติและสื่อความ
เป็นมา 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลสื่อที่สามารถสื่อสารได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ ใช้ในการออกแบบสื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้เกิดการรับรู้เข้าใจตีความหมาย และสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ 
3) ออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อครบรอบโดยมี ตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ 
ทีส่ามารถช่วยในการสื่อสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรภายใน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 400 คน ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค
เอกสารและภาคสนาม จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และออกแบบสื่อ
ครบรอบ 80 ปี น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตรวจประเมินผล โดยสรุปจากการประเมิน
ได้ว่า ผลงานออกแบบสามารถให้ความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96.2 
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูลต่างๆ มากขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 100 มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 99.5 และท าให้รู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจในความเป็นสวนสุนันทามาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2 และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับทีม่าก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดัวยกัน คือ 1) แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็น เพื่อการเก็บข้อมูล 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพผลงาน การรู้ การสื่อสาร ความเข้าใจ และความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่อ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
____________________________________________________________________________ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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This research “80th Anniversary. The royal garden to the Education Institute of 
Suan Sunandha Rajabhat University.” is a practice-led study based on the history of the 
University from the past to present (1937-2017). The objectives of this research are as 
follows: 1) To study and collect data for based on the conceptual framework “80th 
Annivasary the royal garden to the Education Institute of Suan Sunandha Rajabhat 
Universit”.2) To study and collect data media that can communicate as printing, 
exhibition to design for knowledge for comprehend and can educate with the target was 
impressed. 3) 80th Anniversary design. The royal garden to the Education Institute of 
Suan Sunandha Rajabhat University. 

This research mainly created logos, printing, exhibition and Media to design. That 
can help in communication. Interpret and communicate with the target audience 
impressively.  

The target groups in this study were 400 participants who are currently living 
close by to the University, alumni, lecturers, staffs and students. This research used 
Stratified Random Sampling to select the participants. The research process included 
literature review and field studies involving with the University. After this step, the design 
was carried out and presented to experts for an assessment and presentation. Summary 
of evaluation. The design can make know the Suan sunandha Rajabhat University more 
percentage of 96.2 provide. Understanding the information more and more percentage 
100 is suitable to the image of the University, were percentage 99.5 and feel love. 
Commitments and appreciate the Suan sunandha more percentage 98.2 and satisfaction 
in good level. 

There are two main research tools in this study. They are: 1) Questionnaire to 
explore data collection 2) Performance quiz sought to assess the participants’ 
preference toward the media used in this project. The Statistics used in this research 
were percentage, mean and standard deviation. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวน

สุนันทาหวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทะยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดส้ิน บางพระองค์ได้
เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จล้ีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคารจึงเลิก
ด าเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาท่ีเคยงดงามก็ถูกทอดท้ิง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ต าหนัก
ต่างๆ ช ารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นท่ีภายในรกร้างว่างเปล่า  ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดท้ิงรกร้างอยู่มิได้ท า
ประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นท่ีอยู่อาศัยของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร 
แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นท่ีภายนอกก าแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานท่ีนี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ
มอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ด าเนินการจัดต้ังให้เป็นสถานศึกษาของชาติ 
และสถานท่ีศึกษานี้ให้ช่ือโดยคงช่ือเดิมของสถานท่ี เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า "โรงเรียนสวนสุนัน
ทาวิทยาลัย " เริ่มเปิดการศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
2559, ออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีวังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลท่ี 5 มา
ก่อน มีรากฐานมาจากการสถาปนา "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวน
สุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้ถูกยกฐานะอีกครั้งจึงมีช่ือเป็น 
"สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา"(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2559, ออนไลน์) 

1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
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ในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะครบรอบ 80 ปี 

ในวาระควบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ การท่ีสถาบันแห่งนี้มีอายุ มีการ
พัฒนาการ มีประวัติความเป็นมาต่างๆ เพื่อเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับรู้ได้ศึกษา และยัง
เป็นการเฉลิมฉลอง เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันกับสถาบันศึกษาแห่งนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเสนอ
โดยมีส่ือเพื่อในการส่งสารให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ สามารถตีความหมายกับกลุ่มเป้าหมาย 

ส่ือ หมายถึง ผู้หรือส่ิงท่ีท าการติดต่อให้ถึงกัน หรือชักน าให้รู้จักกัน  พิมพ์ หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้
เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ เป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า ดังนั้น “ส่ือส่ิงพิมพ์” จึง
หมายถึง ส่ิงท่ีพิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆด้วยวิธีการต่างๆอันเกิดเป็นช้ินงานท่ี มี
ลักษณะเหมือน ต้นฉบับ (Tentpunyaphol, 2014 : online.) 

หนังสือ คือ ทรัพยากรสารนิเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ ท าการบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
ของมนุษย์ ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร จัดพิมพ์เป็นเล่ม มีคุณค่าถาวร ในเรื่องหนึ่งๆ อาจมีเล่มเดียว
หรือหลายเล่มจบ (สุนีย์ เลิศแสวงกิจและพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย, 2546:36)  

หนังสือถือว่าเป็นส่ือ ส่ือหนึ่งท่ีสามารถส่ือสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย หนังสือถือว่า
เป็นส่ิงท่ีรวบรวมข้อมูลหรือส่ิงต่างๆไว้ด้วยกัน เป็นส่ิงมีสามารถถ่ายทอดส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
เหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก สาระต่างๆ และยังสามารถให้ผู้อ่านได้พัฒนาในหลายๆด้าน เช่น สติปัญญา 
การจดจ า อื่นๆ หนังสือเป็นเครื่องมือการส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้อ่านรักการอ่านและรู้จักคุณค่า 
ส่วนรูปแบบของหนังสือก็เป็นส่ิงท่ีมีผลกับผู้อ่านได้ เพราะความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่แค่เพียง
เนื้อหาอย่างเดียว รูปแบบ ลักษณะ ความสวยงาม ก็สามารถดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดความน่าสดใจได้เช่นกัน 
 ส่ือนิทรรศการ เป็นการรวบรวมส่ิงของและวัสดุเป็นชุด ๆ เพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา หากเป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ
กิจกรรมให้คนท่ัวไปชม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 588) หรือเป็นการจัดแสดงส่ือท่ีรวบรวมได้แก่ชุมชน 
อาจเป็นผลงานศิลปะอุตสาหกรรมหรือการโฆษณาสินค้า นอกจากนี้อาจเป็นการรวบรวมงาน
ประติมากรรมต่าง ๆ หรือส่ิงของอื่น ๆ เพื่อจัดแสดงในท่ีสาธารณชนท่ีผู้คนสามารถเข้าไปชมได้ เป็นการ
สร้างความสนใจให้กับผู้ท่ีผ่านไปผ่านมา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความคิด เร้าให้เกิดความสนใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งกระตุ้นให้มีการกระท าบางอย่าง (ณรงค์ สมพงษ์, 2535 : 1) 

https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://theberricss.wordpress.com/author/tentpunyaphol/
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 ส่ือประชาสัมพันธ์และส่ืออื่นๆ เป็นส่ือเสริมท่ีช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยการสรุปบอก
เล่าถึงส่ิงต่างๆท่ีจะท าการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ และยังเป็นการช่วยเป็นตัวกลางในการส่ือสารระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารอีกในทางหนึ่ง 

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการออกแบบ ศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงรูปแบบของส่ือในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
กับการออกแบบส่ือครบรอบ โดยประกอบด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือนิทรรศการ ส่ือประชาสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ต่างๆ
โดยถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้องานท่ีว่า พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการ
เรียนรู้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือต่างๆ 
เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบให้กับผู้ท่ีสนใจ สามารถน าไปศึกษา ปรับใช้ในการออกแบบส่ือในรูปแบบ
ต่างๆ หรือใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติและส่ือความเป็นมา 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลส่ือท่ีสามารถส่ือสารได้ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ นิทรรศการ ท่ีใช้ในการ
ออกแบบส่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ตีความหมาย และสามารถให้
ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ 

3.ออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถช่วย
ในการส่ือสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลประวัติศาสตร์ สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในช่วง 80 ปี (พ.ศ. 2480-2560) การศึกษา ข้อมูลพื้นท่ีในอดีตและปัจจุบันและท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือต่างๆ คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือนิทรรศการ ส่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือท่ีให้
การส่ือสารในข้อมูลได้ 
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3. รวบรวมข้อมูลหาแนวทางการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีสามารถช่วยในการส่ือสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  

6. กลุ่มประชากรในงานวิจัย คือ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
7. ออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ คือ หนังสือภาพประกอบ การ์ดสามมิติ ส่ือนิทรรศการรูปแบบ
กิจกรรมในพื้นท่ีต่างๆ และส่ือประชาสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ธงญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่ือ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ นิทรรศการ 

3. สร้างเครื่องมือเพื่อสอบถามข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 4. น าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นศึกษาและแนวทางการออกแบบ 
 5. ออกแบบร่างผลิตผลงานออกแบบ 
 6. สร้างเครื่องมือประเมินผลงานออกแบบ 
 7. น าเสนอผลงานออกแบบกับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบผลวิเคราะห์
เพื่อน ามาแก้ไขและพัฒนา 
 8. วิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของงานออกแบบและอภิปรายผล 
 9. สรุปผล เสนอแนะ และน าเสนอ ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) ในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีวังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของ
พระราชวังดุสิตในรัชกาลท่ี 5 

2. หนังสือ (Book) คือ วัสดุความรู้ประเภทหนึ่งท่ีน าเสนอความรู้ ความคิด ประสบการณ์ โดย
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ถาวร 
 3.นิทรรศการ (Exhibition) คือ รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยน าเอาวัสดุอุปกรณ์หรือส่ือ
มาผสมผสานกันและน าเสนออย่างเป็นระบบ เช่น ภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง เอกสาร ค าแนะน า สไลด์ วีดิ
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ทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสนใจและท าให้ผู้ดูเกิดความ เข้าใจในเนื้อหาของนิทรรศการได้
รวดเร็วขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรง 

4. ภาพประกอบ (Illustration) คือ เนื้อหาส่วนท่ีเป็นภาพซึ่งปรากฏในเอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
นอกเหนือจากเนื้อหาข้อความท่ีเป็นตัวอักษร ภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพวาด หรือ ภาพถ่ายก็ได้ และยังนับ
รวมถึงภาพกราฟิกต่างๆ เช่น จุด เส้น สี แถบกราฟิกหรือ ภาพลายเส้นเรขาคณิตอื่นๆ ท่ีใช้ในการตก
แต่งงานพิมพ์อีกด้วย 

5. ส่ิงพิมพ์ (Printing) คือ สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพ์ขึ้น รวมตลอดท้ังบทเพลง แผน
ท่ี แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือส่ิงอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

6. การส่ือสาร (Communications) คือ กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น  ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านส่ือต่างๆ ท่ีอาจเป็นการ
พูด การเขียน สัญลักษณ์ ไปยังผู้รับสาร 

7. การรับรู้ (Perception) คือ การแปลความหมายจากการสัมผัสโดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่ง
เร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังห้า  และส่งกระแสประสารไปยังสมองเพื่อการแปลความ  

8. ส่ือสามมิติ (Pop-up) เป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร้างสรรค์ความน่าสนใจต่ืนใจได้ คือ 
ภาพประกอบในส่ือนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษหรือวัตถุได้ เมื่อถูกเปิดขึ้นภาพประกอบจะเด้ง
ขึ้นมา และภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิด  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีแสดงถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยถึงปัจจุบันในรูปแบบ
สถานศึกษาอย่างถูกต้อง 

เป็นแนวทางในการออกแบบ ส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ท่ีสามารถให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นการวิจัยเพื่อหาประเด็นแนวทางในการออกแบบส่ือ ในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา สามารถช่วยในการส่ือสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ประทับใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นภาคเอกสาร โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 การสรุปเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ส่วนท่ี 2 การสรุปเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องส่ือต่างๆ คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือนิทรรศการ 
 
ส่วนที่ 1 การสรุปเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แต่ครั้งก่อนท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เคยเป็น
พระราชอุทยานในพระราชวังดุสิต ต้ังแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสวนสุนัน
ทาในอดีต ได้เป็นท่ีประทับของพระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จ านวน 32 ต าหนัก รวมท้ังอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาน 
 การถือก าเนินสวนสุนันทาแห่งนี้แรกเริ่มได้เกิดหลังจากการท่ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสยุโรป และได้เห็นสวนท่ีนั้นจึงทรงคิดท่ีจะสร้างสวนพักผ่อนในวังเช่นเดียวกัน 
สวนสุนันทาแห่งนี้จึงได้ถือก าเนินขึ้น โดยมีจุดประสงค์ คือ เพื่อทรงใช้เป็นสถานท่ีประทับพระราชอิริยาบถ
แทนการเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองเนื่องจากทรงโปรดพระด าเนินเล่น  โปรดบรรยากาศสวนป่าและ
ความเงียบสงบเป็นการส่วนตัวถึงกับทรงก าชับให้สร้างพระต าหนักแบบ “บ้านนอกในวัง” ภายในพระราช
อุทยานสวนสุนันทา เพื่อเตรียมสถานท่ีประทับและพ านักของพระมเหสีเทวี  พระสนมเจ้าจอม และพระ
ราชธิดา เมื่อส้ินพระองค์ไปแล้วจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนระหกระเหินไร้ท่ีอยู่ อันจะเป็นการเส่ือมเสียพระ
เกียรติยศมาสู่พระองค์ เป็นพระราชานุสรณ์แห่งความรักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิย
มเหสีท่ีทรงประสบอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่ม 
 จากการที่ทราบกันว่า สวนสุนันทาแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานในวังดุสิต เป็นสวนป่า สวนไม้ มีพืช
พันธุ์ ดอกไม้นาๆชนิด ร่มรื่นและยังเป็นท่ีประทับของเจ้านายฝ่ายใน เกิดสังคม เกิดการเรียนรู้ ประเพณี 

6 
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วัฒนธรรมต่างๆ จนถึงเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สวนสุนันทาแห่งนี้จึงถูกท้ิงล้าง 
เนื่องจากเจ้านายฝ่ายในต่างๆได้ย้ายออกจากสวนสุนันทาแห่งนี้เพราะอาจเจอภัย 

พ.ศ. 2480 หลังจากเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ให้สวนสุนันทาเป็นท่ีพัก
อาศัยของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่คณะรัฐมนตรีลงมติให้ใช้สถานท่ีนี้
ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของรัฐ กระทรวงธรรมการจึงได้จัดต้ังให้เป็นสถานศึกษาส าหรับกุลสตรี ช่ือ
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2480 

พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ได้ถูกกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ได้ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่าย
มัธยมศึกษาและฝ่ายประถมสาธิต 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปล่ียนเป็นสถาบันราชภัฏ โดยได้ตราเป็น พระราชบัญญัติซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันท่ี 19 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
จึงมีช่ือเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.
2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ได้ให ้สถาบันราชภัฏสวนสุน ันทาถูกยกฐานะให้เป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนถึงปัจจุบันนับจากนั้นเป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีการเปิดการสอนและ
หลักสูตรมากมาย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประกอบไปด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และประกอบด้วย 7 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ, วิทยาลัยนานาชาติ,
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่, วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และส่วนของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการเรียนการสอบแบบปฏิบัติ รักในส่ิงท่ี
ท าให้เป็นผู้เช่ียวชาญ ดังอัตลักษณ์ท่ีว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ช านาญการคิด 
มีจิตสาธารณะ” เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตท่ีดีให้ได้ไปสู้สังคม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม 
บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมวิชาชีพครู โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทายังมุ่งเน้น ท่ีจะพัฒนาให้เป็น มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม ดังเอกลักษณ์ท่ีว่า “เน้นความเป็น
วัง ปลูกฝังองค์ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่สากล ” ซึ่งยังรักษา
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่าของสวนสุนันทาในอดีตไว้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ นาฏศิลป์ ดุริยศิลป์ และทัศนศิลป์ 

http://edu.ssru.ac.th/index.php/th
http://fit.ssru.ac.th/index.php/th/
http://fit.ssru.ac.th/index.php/th/
http://hs.ssru.ac.th/th/index.php/th
http://sci.ssru.ac.th/index.php/th
http://sci.ssru.ac.th/index.php/th
http://www.nurse.ssru.ac.th/
http://www.ssruic.ssru.ac.th/
http://www.ssruic.ssru.ac.th/
http://www.ahs.ssru.ac.th/
http://www.ahs.ssru.ac.th/
http://www.cls.ssru.ac.th/index.php
http://www.arch.fit.ssru.ac.th/
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และยังเน้นถึงบรรยากาศแบบสวนสุนันทาในอดีตท่ีมีความร่มรื่นถ้ ากลางธรรมชาติ เป็นสถานท่ีศึกษาและ
ท่ีพักผ่อนให้เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ 

 
ที่มาของชื่อสวนสุนันทา 
 สวนสุนันทา ช่ือนี้มีท่ีมาจากความร าลึกถึงพระมเหสีท่ีเป็นท่ีรักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี จึงใช้ในการต้ังเป็นช่ือสวนแห่ง
นี้ เป็นอนุสรณ์แห่งรักหลังจากท่ีพระนางทรงส้ินพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่ม จากบันทึกบท
สัมภาษณ์เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ในรัชกาลท่ี 5 ว่า 

“...เพราะเหตุท่ี...สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์นี้เป็นมเหสีใหญ่ โปรดปรานมาก
พิเศษกว่าทุกพระองค์ ทีนี้เมื่อท่านไม่มีชีวิตแล้ว พระองค์ก็อยากให้มีอะไรๆ ไว้เป็นท่ีระลึก ท่านทรงต้ังช่ือ
โรงเรียนราชินีว่า โรงเรียนสุนันทาลัย ไว้ สวนสุนันทานี่ก็เหมือนกัน...ใครๆ เข้าใจกันอย่างนั้น ท่านเรียก 
แม่ใหญ่ หญิงใหญ่ คิดถึงหญิงใหญ่บ้าง ...” (สัมภาษณ์ เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ในรัชกาลท่ี 5, วันท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2522) (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529) 
 
ต าหนักสวนสุนันทา 

จากท่ีกล่าวมาสวนสุนันทาแห่งเป็นสวนส าหรับพักผ่อนแล้วยังเป็นพื้นท่ีส าหรับประทับของ
เจ้านายฝ่ายใน จึงเกิดเป็นสังคมภายในขึ้น เกิดประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษาขึ้น โดยภายใรสวน
สุนันทาในอดีต จะมีต าหนักท้ังส้ิน 32 ต าหนัก ได้แก่ 

ต าหนัก 1 ต าหนักสมเด็จพระนางพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี 
ต าหนัก 2, 3 ต าหนักสมเด็จพระมาตุฉาเจ้า 
ต าหนัก 4 ต าหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
ต าหนัก 5 ต าหนักสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
ต าหนัก 6 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา 
ต าหนัก 7 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ  
ต าหนัก 8 ต าหนักเจ้าจอมมารดาแส 
ต าหนัก 9 ว่าง 
ต าหนัก 10 ต าหนักพระชายาดารารัศมี  
ต าหนัก 11 ว่าง 
ต าหนัก 12 ต าหนักท้าวโสภานิเวศ 
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ต าหนัก 13 ต าหนักเจ้าจอมมาดาเอิบ 
ต าหนัก 14 ต าหนักเจ้าจอมมารดาแส 
ต าหนัก 15 ต าหนักเจ้าจอมมารดาเอี่ยม 
ต าหนัก 16 ต าหนักเจ้าจอมมารดาอาบ 
ต าหนัก 17 ต าหนักเจ้าจอมมารดาแก้ว 
ต าหนัก 18 ต าหนักเจ้าจอมมารดาอ่อน 
ต าหนัก 19 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรประพันธร าไพ   
ต าหนัก 20 ต าหนักเจ้าจอมเอื้อนในรัชดาลท่ี ๕  
ต าหนัก 21 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภา 
ต าหนัก 22 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี 
ต าหนัก 23 ต าหนักพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพิสมัยพิมลสัตย์  
ต าหนัก 24 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงศศิพงศ์ประไพ  
ต าหนัก 25 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี  
ต าหนัก 26 ต าหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเหมวดี   
ต าหนัก 27 ต าหนักเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ  
ต าหนัก 28 (ด้านตะวันตก) ต าหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานพดลวิมล

ประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตรขัตติยนารี  (ด้านตะวันออก) ต าหนักพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลี
ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา  

ต าหนัก 29 ต าหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงมาลินีนพดาราสิรินิภาพณวดี กรมขุน
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา  

ต าหนัก 30 ตึกข้าหลวง 
ต าหนัก 31 พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร (ท้องพระโรง) 
ต าหนัก 32 ต ารวจวัง 
ซึ่งในปัจจุบันต าหนักในสวนสุนันทาได้หลงเหลือจากการดูแลปรับปรุงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังหมด 6 ต าหนัก ได้แก่ 
1.ต าหนักสายสุทธานพดล ปัจจุบันเป็น แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
2.ต าหนักเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
3.ต าหนักจุฑารัตนาภรณ์ ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับตนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 
4.ต าหนักอาทรทิพยนิภา ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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5.ต าหนักพิสัยพิมลสัตย์ ปัจจุบันเป็น ส านักงานวทิยาลัยสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
6.ต าหนักศศิพงศ์ประไพ ปัจจุบันเป็น ส านักงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แผนผังสวนสุนันทา 
ท่ีมา : ส านักศิลปวัฒนธรรม, หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.1 

 
 
 

1ส านักศิลปะและวัฒนธรรม. แผนผังสวนสุนันทา. [ซีดี - รอม]. แหล่งท่ีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 30 มกราคม 2560. 
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ภาพที ่2 ต าหนักภายในสวนสุนันทา 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที ่3 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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นอกจากต าหนักท้ัง 6 ท่ียังคงอยู่ในปัจจุบัน สวนสุนันทาแห่งยังมีอีกจุดหนึ่งท่ียังคงอยู่ คือ 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี หรือท่ีเรียกกันว่า เนินพระนาง 
หรือท่ีนักศึกษา เรียนว่า เนินแม่ มีลักษณะเป็นเนินดิน ท่ีถูกทับถมจากการคุดคลองในอดีตให้เป็นลักษณะ
เนินเขา ใต้เนินเป็นอุโมงค์โบราณ ท่ีมีการใช้งาน ในการเดิมเป็นท่ีส าหรับเก็บข้าวของเครื่องใช้ของพระเจ้า
วิมาดาเธอฯ ต่อมาในช่วงสงครามโลก ถูกใช้งานเป็นหลุมหลบภัย  
 
ส่วนที่ 2 การสรุปเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสื่อต่างๆ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ 

ส่ือ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น ส่ือความหมาย ชักน าให้รู้จักกัน ส่ือ (นาม) หมายถึง ผู้
หรือส่ิงท่ีติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2543) 

นอกจากความหมายขั้นต้นยังมีความหมายท่ีใกล้เคียงกับ ค าว่า ส่ือ คือ ค าว่า การติดต่อส่ือสาร 
หมายถึง การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความเครียด หรือการกระท าต่างๆ โดยมี
เจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในท่ีนี้หมายถึงการเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปิดเผย (Rogers, 1976) 
 
ประเภทของสื่อ 

ได้แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
1.ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง มีท้ังพิมพ์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสนองการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยตรง  เช่น 

หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการเรียนรู้ หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกกิจกรรม ใบงาน ใบ
ความรู้ ฯลฯ และส่ิงพิมพ์ท่ัวไปท่ีสามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น วารสาร นิตยสาร จุลสาร 
หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นภาพ เป็นต้น 

2.ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติตนไปสู่
บุคคลอื่น นับเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะในด้านการโน้มน้าวจิตใจของนักเรียน ส่ือ
บุคคลอาจเป็นบุคลากรท่ีอยู่ในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คนท าอาหาร หรือ
ตัวนักเรียนเอง หรืออาจเป็นบุคลากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 

3.ส่ือวัสดุ หมายถึง เป็นส่ือท่ีเก็บสาระความรู้อยู่ในตัวเอง จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    3.1วัสดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้อยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วย 
เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลอง เป็นต้น 

  3.2วัสดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยตนเองจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย เช่น 
ฟิล์มภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม แผ่นดิสก์ เป็นต้น 
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4.ส่ืออุปกรณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวกลางหรือตัวผ่าน ท าให้ข้อมูลหรือความรู้ ท่ีบันทึกในวัสดุ
สามารถถ่ายทอดอกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสีย เป็นต้น 

 5.ส่ือบริบท หมายถึง เป็นส่ือท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
และสถานการณ์ต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ แหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
เช่น ห้องสมุด หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของส่ิงมีชีวิต เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ 
หรืออยู่ในรูปของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีอยู่หรือเกิดขึ้นรอบตัว ตลอดจนข่าวสารด้านต่างๆ เป็น
ต้น 

 6.ส่ือกิจกรรม หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ การแสดงละคร  บทบาทสมมติ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง การจัด
นิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี การท าโครงงาน (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2550 : 71-72) 
 
สรุป 
 ส่ือ คือ การส่ือสารการแลกเปล่ียน ข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยอาจ
มีส่ือกลางเป็นตัวในการช่วยในการส่ือสาร ส่ือในข้อมูล ภาพ เสียง อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ 
ถ่ายทอดให้ได้เข้าใจรับรู้ สัมผัสได้ โดยการให้ผู้ท่ีเป็นผู้รับสารสามารถแปลความหมายของส่ือนั้นๆให้เกิด
ความเข้าใจและถูกต้อง ซึ่งผู้ท่ีเป็นผู้ส่งสารควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และส่ือกลางท่ีจะน ามาใช้
ในการส่งข้อมูลนั้นด้วยเป็นส่ือกลางท่ีมีความเหมาะสมกับตัวข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆและมีองค์ประกอบท่ี
สามารถส่ือสารให้ได้ถูกต้องและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์และเกิดผลท่ีดีตอบกลับมาสู่ผู้สาร 
แล้วยังเป็นผลท่ีท าให้สามารถวัดผลของตัวส่ือกลางท่ีน ามาใช้ได้ด้วยว่า มีประสิทธิภาพในการช่วยในการ
ส่ือสารให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

ส่ิงพิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพ์ขึ้น รวมตลอดท้ังบทเพลง แผนท่ี 
แผนผัง แผนภาพ ภาพวาดภาพระบายสี  ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือส่ิงอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

ส่ือ หมายถึง ผู้หรือส่ิงท่ีท าการติดต่อให้ถึงกัน หรือชักน าให้รู้จักกัน พิมพ์ หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้
เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ เป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า ดังนั้น “ส่ือส่ิงพิมพ์” จึง
หมายถึง ส่ิงท่ีพิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆด้วยวิธีการต่างๆอันเกิดเป็นช้ินงานท่ี มี
ลักษณะเหมือน ต้นฉบับ (Tentpunyaphol, 2014 : online.) 

https://theberricss.wordpress.com/author/tentpunyaphol/
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สื่อหนังสือ 
ปรียา ไชยสมคุณ (2546 : 44) กล่าวว่า หนังสือ คือ ส่ิงตีพิมพ์ประเภทหนึ่งท่ีผู้เขียน เขียนขึ้นจาก

ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของตนเองแล้วบันทึกไว้เป็นมรดกทางปัญญา 
เพื่อให้เกิดแก่บุคคลและสังคมต่อไป 

ทิพวรรณ หอมพูลและคณะ (2542 : 14) กล่าวว่า หนังสือ หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาของโลก
ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น โดยการน าเอาความคิด ความรู้ และประสบการณ์ มาประมวลเข้าด้วยกัน จัดเป็น
หมวดหมู่ หรือเป็นเรื่องถ่ายทอดออกสู่ผุ้อื่นโดยใช้ตัวอักษรประกอบเป็นถ้อยค า ส านวน โวหาร หรือภาษา 
เป็นส่ือ ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถรับรู้สืบทอดต่อๆ กันไป 

อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย (2549 : 28) กล่าวว่า หนังสือ คือ ส่ิงพิมพ์ท่ีเข้าเล่มและเย็บอย่างถาวร 
มีส่วนประกอบสมบูรณ์ 

สุนีย์ เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย (2546 : 36) กล่าวว่า หนังสือ คือ ทรัพยากรสาร 
นิเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ ท าการบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ของมนุษย์ ถ่ายทอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จัดพิมพ์เป็นเล่ม มีคุณค่าถาวร ในเรื่องหนึ่งๆ อาจมีเล่มเดียวหรือหลายเล่มจบ (พรหมพชร 
เกตดี 2553, ออนไลน์) 
 
ประเภทของหนังสือ  

1. หนังสือพิมพ์ เป็นเครื่องมือส่ือสารประเภทข่าว เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแต่ละวันควรอ่าน ดังนี้  
       1.1 การอ่านหนังสือพิมพ์รายวันควรอ่านเร็วๆถ้าติดใจบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
       1.2 ควรตัดเก็บไว้ (หากเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนตัว) หรือจดไว้แล้วเก็บเป็นระบบเพื่อค้นง่าย ควร
อ่านทุกหน้า เพราะแต่ละหน้ามีความรู้และข่าวที่ไม่ซ้ ากัน ถ้าอ่านไม่ท่ัวจะพลาดข่าวส าคัญ   
       1.3 ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านหนังสือพิมพ์ เพราะผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันต้องท างาน
แข่งกับเวลา อาจจะมีความบกพร่องคลาดเคล่ือนได้การเสนอข่าวจะโน้มเอียงไปตามท่ีคนส่วนมากสนใจ
และบางครั้งใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 

2. นิตยสารและวารสาร  เป็นเครื่องมือส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีมีก าหนดออกแน่นอนมีลักษณะเป็น
รายงานข่าวที่ค่อนข้างจะแน่นอน  เพราะมีเวลาในการรวบรวมแต่จะไม่ทันเหตุการณ์เท่าหนังสือพิมพ์ควร
อ่าน ดังนี้ 
        2.1 ไม่จ าเป็นต้องอ่านท้ังฉบับ   
       2.2 อ่านเฉพาะเรื่องท่ีสนใจโดยดูจากสารบัญท าให้ค้นหาเรื่องท่ีต้องการได้เร็วขึ้น  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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3. หนังสือสารคดี การอ่านหนังสือประเภทนี้เป็นการอ่านเพื่อความรู้ เพื่อการค้นคว้าเพื่อ 
ประกอบการเรียนหนังสือสารคดีมีมากมายหลายประเภทแต่ละประเภทควรอ่าน ดังนี้  
        3.1 การอ่านหนังสือประเภทปรัชญาจิตวิทยาและศาสนาท้ังสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์ กันมี
ท้ังระดับง่ายและระดับยาก การอ่านจึงขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของผู้อ่าน 

   3.2 การอ่านหนังสือประเภทสังคมศาสตร์เป็นการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เช่น 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย  การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง 
ผู้อ่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับความรู้
มากยิ่งขึ้น 

   3.3 การอ่านหนังสือประเภทประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ การอ่านหนังสือประเภทนี้ควรอ่าน
อย่างพินิจพิจารณาอ่านให้เรื่องต่อเนื่องกัน และเปรียบเทียบเหตุการณ์คล้ายคลึงกับท่ีเกิดขึ้นต่างยุคต่าง
สมัยกันและพยายามหาสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  กล่ันกรอง  หาเห ตุผลของเหตุการณ์ นั้นๆควร
เปรียบเทียบหลายๆเล่มเลือกอ่านหนังสือเล่มท่ีผู้เขียนทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์  และการอ่านข้อมูล
เชิงสถิติ  แผนท่ี  แผนภูมิ  ตาราง  กราฟ  ภาพประกอบ  ต้องเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง   

   3.4 การอ่านหนังสือประเภทชีวประวัติควรอ่านต้องดูวิธีการเขียนดูขอบเขตของผู้เขียนต้องการ
เน้นชีวิตช่วงไหนมากท่ีสุด ถ้ามีหนังสือชีวประวัติเกี่ยวกับบุคคลนั้นหลายเล่มน ามาอ่านเปรียบเทียบดู เพื่อ
หาข้อเท็จจริงและทัศนคติท่ีผู้เขียนมีต่อเจ้าของชีวประวัติว่ามีใจเป็นธรรมหรือล าเอียง  

   3.5 การอ่านหนังสือประเภทวรรณคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ
ผู้อ่านโดยท่ัวไปเพื่อศึกษาศิลปะของการใช้ภาษาความไพเราะของภาษาการอุปมาอุปไมย อารมณ์ขัน 
ผู้อ่านต้องอ่านให้ได้อรรถรสจะได้รับความพอใจในส านวนโวหารท่ีไพเราะลึกซึ้ง คมคาย มีอุปมา อุปไมย 
รวมท้ังได้คติธรรมและความสุขทางอารมณ์และจิตใจ 

   3.6 การอ่านหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆควรอ่านเน้นเนื้อหาส าคัญต้อง
ท าความเข้าใจ และจ าสูตรต่างๆบางครั้งต้องอาศัยคู่มือทดลองปฏิบัติการในห้องทดลองต้องอาศัยรูปภาพ
แสดงเค้าโครง แผนผัง และตารางต่างๆด้วย   

4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีควรอ่าน ดังนี้   
        4.1 ควรอ่านในเวลาว่างและอ่านติดต่อกันไปเพื่อให้ได้อรรถรส   
        4.2 เมื่ออ่านจบแล้วลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านบ้าง เช่น คติสอนใจ ค าพูดสอนใจ  
วัฒนธรรม ปรัชญา  

5. หนังสือเกี่ยวกับสถิติ มีวิธีการอ่านตามข้อมูลท่ีน าเสนอด้วยการดูภาพ ตาราง สัญลักษณ์ ดังนี้ 
   5.1 เป็นบทความจะมีเรื่องราวไม่ยาวมาก ใช้เวลาในการอ่านเล็กน้อย 
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   5.2 การอ่านตาราง  ส ารวจตารางอย่างรวดเร็วโดยดูให้ท่ัวตาราง อ่านช่ือตารางว่าเสนอ ข้อมูล
เรื่องอะไร มีคอลัมน์อะไรบ้าง มีช่ือหัวคอลัมน์อะไรบ้าง แล้วค่อยๆอ่านรายละเอียดข้อมูลในแต่ละคอลัมน์
ท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

   5.3 การอ่านกราฟแท่ง (Bar Graphs) อ่านช่ือกราฟและค าอธิบายส้ันๆเกี่ยวกับช่ือเรื่องนั้น ซึ่ง
บอกให้ผู้เรียนทราบว่ากราฟนั้นแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์อะไรในการแสดงเรื่องนั้น อ่านท่ีแกน
ของกราฟท้ังแนวต้ังและแนวนอนซึ่งจะบอกข้อมูลประจ าแกนท้ังสอง โดยแสดงผ่านแท่งกราฟให้เห็น
ปริมาณสูงกว่าส้ันกว่าหรือระดับเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจะเห็นข้อเปรียบเทียบจากแท่งกราฟ 

   5.4 การอ่านแผนผัง ให้อ่านช่ือของแผนผังเพื่อทราบว่าแผนผังนั้นแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร อ่าน
ตามลูกศรว่าจะเริ่มอ่านจากจุดใดก่อน และไปจบท่ีจุดสุดท้ายแต่ละจุดมีข้อความส้ันๆในแผนผัง 

   5.5 ภาพส่ือความหมาย วิธีการอ่านจากรูปภาพเป็นการอ่านท่ีเห็นรายละเอียดจากภาพนั้น  
   5.6 การอ่านแผนภาพวงกลมวิธีการอ่านรูปแผนภาพวงกลม เป็นการอ่านเปรียบเทียบให้ เห็น

สัดส่วนของข้อมูลได้รวดเร็วกว่าอ่านจากค าอธิบายอย่างเดียว 
   5.7 การอ่านแผนท่ี  ต้องอ่านช่ือแผนท่ีว่าแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่านสัญลักษณ์ท่ีใช้แทน

ข้อมูลและส่ิงต่างๆ อ่านตามมาตราส่วนเพื่อคิดเปรียบเทียบขนาด  อ่านทิศท่ีปรากฏในแผนท่ี ส่ิง เหล่านี้
เป็นตัวอย่างท่ีมักระบุไว้ในแผนท่ี เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเป็นเบื้องต้น ก่อนท่ีจะอ่าน รายละเอียดข้อมูล
ต่างๆในแผนท่ีให้เข้าใจได้  แผนท่ีต่างๆอาจมีสัญลักษณ์และรายละเอียดของข้อมูล  ท่ีต้องอ่านท าความ
เข้าใจแตกต่างกันไป ข้อมูลท่ีเราอ่านท าความเข้าใจจากแผนท่ีท าให้เราเข้าใจ เนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้น
ตอนนั้นในหนังสือชัดเจนขึ้น หรืออาจจะมากกว่าท่ีผู้เขียนเสนอไว้ในหนังสือก็ ได้ (สมพร จารุนัฏ, 2553, 
หน้า 141.)   
 
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

ส่ือสามมิติ (Pop-up) เป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร้างสรรค์ความน่าสนใจต่ืนใจได้ คือ 
รูปแบบนอกจากการมีภาพประกอบ มีตัวอักษรแล้วนั้น ส่ือสามมิติยังมีส่ิงอื่นท่ีแปลกไปจากส่ือธรรมดา คือ 
ภาพประกอบในส่ือนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษหรือวัตถุได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือ การ์ด เป็นต้น เมื่อถูกเปิดขึ้นภาพประกอบจะเด้งขึ้นมา และภาพจะถูกพับเก็บลงไป 
เมื่อปิดลง ลักษณะเด่นของส่ือสามมิตินี้อยู่ท่ีความน่าต่ืนเต้น การมีกลไกท่ีซับซ้อนสามารถดึงดูดความ
สนใจได้  

โบชัวร์ (Brochure) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็นเล่มจ านวน 8 
หน้า เป็นอย่างน้อยมีปกหน้า และปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณาสินค้า 
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ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ใบเดียว ท่ีเน้นการประกาศ มักมีขนาด A4 เพื่อง่าย
ในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็นข้อความท่ีผู้อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

แผ่นพับ (Folder) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ที่เน้นการผลิตโดยเน้นการเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาท่ีน าเสนอนั้น
เป็นเนื้อหาท่ีสรุปใจความส าคัญ ลักษณะเป็นการพับเป็นรูปเล่มต่าง ๆ 

โปสเตอร์ (Poster) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานท่ีต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่ง
เน้นการน าเสนออย่างโดเด่นดึงดูดความสนใจ 
 
สรุป 
 ส่ือในรู้แบบของส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือกลางท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์เป็นส่ือท่ีรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยกัน ไม่ว่าเป็นข้อมูลทางตัวอักษร ภาพ 
แผนภูมิ แผนผังต่างๆ เป็น โดยเป็นส่ือในลักษณะของการการบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล โดยส่ือ
ส่ิงพิมพ์ที่ได้ยกมานั้น คือ หนังสือ ส่ิงพิมพ์ 3 มิติ และส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นส่ือพื้นฐาน
ในการช่วยในการส่ือสารข้อมูล โดยหนังสือเป็นส่ือในการรวบรวมจดบันทึก ส่ือพิมพ์ 3 มิติ เป็นส่ือท่ี
สามารถช่วยสร้างความน่าสนใจและเกิดการกระตุ้นการรับรู้ในกับผู้รับสารได้ดี และส่ือส่ิงพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ เป็นส่ือท่ีสามารถช่วยในการกระจายข่าวสารและข้อมูล และเป็นการสรุปย่อข้อมูลแล้วส่ง
ต่อให้กลุ่มผู้รับรู้ได้เข้าใจได้มากขึ้น โดยส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือท่ีสามารถจ าต้องได้ซึ่งสามารถผลผ่านในเรื่อง
ของอารมณ์ ความรู้สึกได้โดยอาจผ่านเทคนิคการพิมพ์ของแต่ละส่ือนั้นๆ 
 
สื่อนิทรรศการ 
  นิทรรศการ เป็นการรวบรวมส่ิงของและวัสดุเป็นชุด ๆ เพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา หากเป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ
กิจกรรมให้คนท่ัวไปชม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 588) หรือเป็นการจัดแสดงส่ือท่ีรวบรวมได้แก่
ชุมชน อาจเป็นผลงานศิลปะอุตสาหกรรมหรือการโฆษณาสินค้า นอกจากนี้อาจเป็นการรวบรวมงาน
ประติมากรรมต่าง ๆ หรือส่ิงของอื่น ๆ เพื่อจัดแสดงในท่ีสาธารณชนท่ีผู้คนสามารถเข้าไปชมได้ เป็นการ
สร้างความสนใจให้กับผู้ท่ีผ่านไปผ่านมา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความคิด เร้าให้เกิดความสนใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งกระตุ้นให้มีการกระท าบางอย่าง (ณรงค์ สมพงษ์, 2535, หน้า 1) 
  ชม ภูมิภาค (ชม ภูมิภาค, ม.ป.ป., หน้า 243) อธิบายความหมายของนิทรรศการว่า หมายถึง 
การน าเอาทัศนวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แผนภาพ แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ วัสดุ 3 มิติ 
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ของจริงและของตัวอย่าง เป็นต้น มาแสดงเพื่อเป็นการส่ือสารทางความคิดและความรู้ให้กับบุคคลระดับ
ต่าง ๆ เช่น ครู นักเรียน นักศึกษา ตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ 
  พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ (พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์, 2535, หน้า 1) ให้ความหมายของนิทรรศการคือการ
แสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม อาจมีผู้บรรยายให้ฟังหรือไม่ต้องมีก็ได้ การแสดง
อาจแสดงในอาคารหรือนอกอาคารก็ได้ ซึ่งประกอบด้วยของจริง ส่ิงของ ภาพถ่าย และแผนภูมิ ส่ิงของ
ต่าง ๆ ท่ีจะน าออกมาแสดง ในการจัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อยดูง่ายและค านึงถึงความ
ชัดรวมท้ังก่อให้เกิดความรู้ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูล (Information) โดยใช้ข้อความส้ันๆ อธิบายประกอบ 
ซึ่งควรจะมีความน่าดูน่าชมด้วย 
 
ประเภทของนิทรรศการ 
  แบ่งตามลักษณะของวิธีการจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1.นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) หมายถึง นิทรรศการท่ีจัดแสดงเรื่องราวเดิมๆ ไม่
เปล่ียนแปลง เป็นท่ีรวบรวมส่ิงแสดง ของท่ีใช้จัดอาจจะเป็นของจริง หุ่นจ าลอง รูปภาพ ฯลฯ ท่ีน ามา
แสดงนั้น ไม่มีการเปล่ียนแปลง รูปแบบ และวิธีการ จัดอยู่ในอาคารหรือสถานท่ีเดิม ไม่เปล่ียนแปลง ผู้ชม
สามารถเข้ามาชมได้ตลอดเวลา เพื่อศึกษาหรือหาความรู้ /เพลิดเพลิน เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาท้ังทางประวัติศาสตร์ศิลป์ โบราณคดี 
ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย เป็นต้น  
  2.นิทรรศการช่ัวคราว (Non Permanent Exhibition) หมายถึง การจัดนิทรรศการเป็นครั้งคราว
ในวาระโอกาสหรือเทศกาลพิเศษเพื่อแสดงความรู้ใหม่ๆ  แผนงานพิเศษ วาระในวันส าคัญต่างๆ ของ
หน่วยงาน นิทรรศการช่ัวคราวอาจจัดแสดงในสถานท่ีเดิมเป็นประจ า แต่ส่ือท่ีน ามาแสดงชุดนั้นๆ จัดอยู่ไม่
นาน อาจเป็นสัปดาห์หรือสองสามเดือนก็เปล่ียนใหม่ หรือเลิกไป  
  3.นิทรรศการเคล่ือนท่ี หมายถึง นิทรรศการเคล่ือนท่ี หมายถึง นิทรรศการท่ีจัดขึ้นเป็นชุดส าเร็จ 
เพื่อแสดงในหลายๆ สถานท่ี  หมุนเวียนกันไป รูปแบบและส่ือหลักท่ีน ามาแสดง เป็นแบบเดิม 
วัตถุประสงค์ในการจัดเป็นแบบเดิม อาจมีส่ิงของหรือการแสดงประกอบเพิ่มเติมในบางครั้ง ส่วนสถานท่ี
จัดก็หมุนเวียน เปล่ียนไปเรื่อย อาจเคล่ือนท่ีไปต่างจังหวัดหรือจังหวัดเดียวกันแต่เปล่ียนชุมชนท่ีน าไป
แสดง เช่น นิทรรศการศิลปะ นิทรรศการตราไปรษณียากร ในการเคล่ือนท่ีก็จะ ร่วมกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นซึ่งหน่วยงานหลักก็คือ หน่วยงานในสังกัดส านักงานไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดท่ีไปจัด 

แบ่งตามลักษณะของสถานท่ีจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
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1.นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor exhibition) เป็นการจัดนิทรรศการภายนอกตัวอาคาร และ
อาจจัดในสนามโดยใช้เต็นท์นิทรรศการประเภทนี้ มีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับรูปแบบ ลักษณะวิธีจัด
ด้วย และมีขอบเขตการแสดงกว้างขวาง นิทรรศการกลางแจ้งแบบช่ัวคราว อาจจะจัดในสนามโดยใช้เต็นท์
กาง และยกพื้นขึ้นเพื่อจัดแสดงก็ได้ นิทรรศการ กลางแจ้งแบบช่ัวคราวนี้ อาจจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ 
เช่น งานประจ าปี งานฉลองเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดต่างๆ ก็จัดค่อนข้างใหญ่ แต่หากจัดประกอบงานพิธี
อื่นๆ ก็มักเล็กลง นิทรรศการกลางแจ้งแบบเคล่ือนท่ี มักเป็นนิทรรศการขนาดย่อยท่ีสุด เช่น รถเผยแพร่  
การท าหมันของโรงพยาบาล ซึ่งอาจมีการฉายภาพยนตร์ สไลด์ หรือวีดีทัศน์ประกอบ 

2. ทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition) คือ นิทรรศการท่ีจัดในบริเวณอาคาร หรือจัดสร้าง
อาคารเพื่อแสดงนิทรรศการโดยวิธี แบบถาวร แบบช่ัวคราว หรือแบบเคล่ือนท่ีก็ได้ นิทรรศการในร่มแบบ
ถาวร เช่น ในอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานาคร หรือพิพิธภัณฑ์จังหวัด นิทรรศการ
ในร่มแบบช่ัวคราว จัดขึ้นโดยมีระยะเวลาแสดงแน่นอน  มีจุดมุ่งหมาย แคบลงแต่เด่นชัด การจัด
นิทรรศการประเภทนี้ผู้จัดมีความสะดวกในการเตรียมงานได้ดีกว่าจัดภายนอกอาคาร 

3.นิทรรศการหมุนเวียน (Traveling exhibition) หรือนิทรรศการสัญจร หมายถึง นิทรรศการท่ี
จัดท าเป็นชุดส าเร็จรูปถาวร  สามารถเคล่ือนย้ายไปแสดงในท่ีต่างๆ หมุนเวียนสลับกันไป หรืออาจแสดง
ในรูปของรถเผยแพร่เคล่ือนท่ี (Mobile units) ซึ่งจัดแสดงเพียงครึ่งวันหรือหนึ่งวัน นิทรรศการประเภทนี้
สามารถเข้าถึงบุคคลเป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก 

แบ่งตามจุดประสงค์การจัดแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 
  1.นิทรรศการทางการศึกษา เป็นนิทรรศการท่ีมุ่งจัดเพื่อการศึกษา และให้ข้อมูลความรู้ทาง
วิชาการแก่ผู้ชมโดยเฉพาะ อาจจัดเป็นเฉพาะเรื่อง หรือจัดในแบบความรู้กว้างๆ นิทรรศการโดยท่ัวไป 
แทบทุกประเภทจะมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาแฝงอยู่ด้วยเสมอ เช่น นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นิทรรศการการศึกษา จัดได้ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาต่างๆ 
  2.นิทรรศการทางการตลาด เป็นนิทรรศการอีกแบบหนึ่ง ท่ีจัดกันแพร่หลายพอๆ กับนิทรรศการ
ทางการศึกษาๆ ประเภทนี้อาจจัดในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้  แต่เป็นนิทรรศการแบบช่ัวคราวเท่านั้น 
จุดประสงค์เพื่อการขายสินค้า และการพาณิชย์ นิทรรศการทางการตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ งานมหกรรม
การแสดงสินค้านานาชาติ (Thailand Expo) ซึ่งหมุนเวียนจัดในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ห้างสรรพสินค้า
หรือศูนย์การค้าใหญ่ๆ ก็มีการจัดนิทรรศการทางการตลาดกันตลอดปี เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า
นั้น ซึ่งมีการจัดกันอยู่เสมอ โดยท่ัวไปจะจัดในช่วงเทศกาลต่างๆ 



20 
 

  3.นิทรรศการทางการเมือง ในหลายๆ ประเทศทางด้านการเมืองและรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเทศกลุ่มสังคมนิยม จะใช้ พิพิธภัณฑ์ เป็นเครื่องมือปลุกระดม ส านึกทางการเมืองของประชาชน เช่น 
พิพิธภัณฑ์แสดงร่องรอยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ท่ีจัดแสดงโดยรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย เพื่อปลุกส านึก
ของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้สึกร่วม กับบรรพบุรุษรุ่นก่อน ซึ่งถูกกดขี่ท าทารุณกรรม ส าหรับประเทศ
ไทย นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะจัดนิทรรศการประเภทนี้กันเป็นประจ า 
  4.นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม นิทรรศการทางศิลปะรวมถึงศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย 
เช่น อัญมณี เครื่องแก้ว งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ นิทรรศการวัฒนธรรม นอกจากการจัดแบบถาวรแล้ว ก็
มีการจัด นิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม  ต่างๆ ด้วย นิทรรศการทางส่ิงแวดล้อม 
ปัจจุบันมีหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบันทางการศึกษาทุกระดับ จัดกันแพร่หลาย โดยเฉพาะการ
รณรงค์เกี่ยวกับการน ามาใช้ใหม่ นิทรรศการทางศิลปะ  ท่ีเด่นดังและดีเยี่ยมท่ีดีท่ีสุดของไทย คือ 
"นิทรรศการศิลปาชีพ" ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
  5.นิทรรศการทางการทหาร นิทรรศการทางการทหารโดยท่ัวไปนิยมจัดแบบถาวรจัดแสดงเพื่อ
เป็นอนุสรณ์สถาน และเกียรติประวัติการสู้รบของท้ังสามเหล่าทัพ 
  6.นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนช้ันมัธยมปลาย ได้รู้ถึงหลักสูตรท่ี
เปิดสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ และจัดตามมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 การแบ่งประเภทของนิทรรศการตามวัตถุประสงค์ ของการจัดนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ด้วยกันคือ นิทรรศการเพื่อการศึกษา กับนิทรรศการทางการตลาด และนิทรรศการ ทางการตลาดท่ีส าคัญ 
และกล่าวถึงกันมากท่ีสุดก็คือ มหกรรม นานาชาติ หรืองานเอ็กซ์โป (Expo) 
 
สรุป 
  ส่ือนิทรรศการเป็นส่ือๆหนึ่งท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจได้ ให้ได้ถึงประสาทสัมผัสได้อย่างดีให้ได้ท้ัง
ข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรข้อความต่างๆ ภาพ และเสียง อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ รวมถึงการสร้างกิจกรรมต่างๆ
ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยส่ือนิทรรศการเป็นการกระตุ้นความสนใจและท าให้ผู้
ดูเกิดความคิดเกิดจิตนการ เข้าใจเนื้อหาท่ีน าเสนอ โดยนิทรรศการมีหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูล และจุดประสงค์ของการส่ือสารว่าต้องการน าเสนออะไรอย่างไร ให้ผู้รับสารรู้สึกอย่างไรและได้อะไร
ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และการรับรู้อย่างถูกต้องได้อย่างประทับใจ 



 บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การวิจัย เรื่อง ออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
4. การออกแบบ 
5. การประเมินผลงานการออกแบบ 
6. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
7. การสรุปอภิปรายผล 

 
การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลจากเอกสาร ได้จากการศึกษาเอกสาร บทความทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่อง
ของ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระครบรอบ 80 ปี (พ.ศ.2480-2560) 
การก าเนิดสวนสุนันทา การศึกษา ข้อมูลต าหนักสวนสุนันทา  ข้อมูลส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ 
การออกแบบหนังสือ ส่ือสามมิติ ส่ือนิทรรศการ ส่ือประชาสัมพันธ์ การรับรู้และการส่ือสาร 

2. ข้อมูลจากบุคคล โดยใช้การสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้เช่ียวชาญในด้านของประวัติความ
เป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านส่ือนิเทศศิลป์ท่ีสามารถส่ือสารได้ โดยเป็นการเก็บข้อมูล
เกี่ยวข้องกับวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ทราบในเรื่องความหมาย ความ
เข้าใจ การเรียนรู้ ซึ่งน ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบในงานครั้งนี้ 

โดยการเก็บข้อมูลท้ังในภาคเอกสารและภาคสนามนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อหาประเด็นแนวทางใน
การออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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โดยการออกแบบส่ือครบรอบนี้จะเป็นการออกแบบส่ือในรูปแบบของ ส่ือส่ิงพิมพ์ในรูปแบบของ
หนังสือภาพประกอบรวบรวมประวัติเหตุการณ์ต่างๆ การ์ดสามมิติ ส่ือนิทรรศการ การสร้างกิจกรรม และ
ส่ือประชาสัมพันธ์ ท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อ พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการ
เรียนรู้” 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 เมื่อได้ข้อมูลท่ีรวบรวมแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งท่ีได้มาดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

เป็นการน าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการ
ออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา ประเด็นในเรื่องของเรื่องราวประวัติ หรือส่ิงต่างๆท่ีเกี่ยวข้องของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบหนังสือภาพประกอบ เนื่องจากหนังสือภาพประกอบถือว่าเป็นส่ือท่ีรวบรวม
ข้อมูลและภาพประกอบเป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดให้ง่ายและเจาะลึกได้ ส่ือในรูปแบบการ์ด 3 มิติ เป็นส่ือ
ท่ีสามารถเกิดแรงดึงดูดได้ดี ให้เกิดความน่าสนใจและต่ืนตา ส่ือนิทรรศการ เป็นส่ือท่ีสามารถส่ือสารได้ดี 
และเข้าถึงประสาทสัมพันธ์ของผู้รับสาร เพื่อกระตุ้นความสนใจและท าให้ผู้ดูเกิดความ เข้าใจในเนื้อหา และ
ส่ือประชาสัมพันธ์ในการสรุปข้อมูลเป็นการน าเสนอส่ือสารให้ได้เข้าง่ายมากขึ้น โดยเรื่องราวในหัวข้อ พระ
ราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา และสรุปออกมาเป็น พระราชด าริ การศึกษา ท่ีดีงาม “บ้านนอกในวัง
ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะเล่าถึงความเป็นมาส่ิงต่างท่ีเกินขึ้นจาก การเป็นพระราชอุทยานในสมัย
รัชกาลท่ี 5 สู่การเป็นสถานศึกษาในปัจจุบันและส่ิงต่างๆ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคล 
 เป็นการน าข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม จากผู้เช่ียวชาญ คือ โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความเข้าใจ การพูดถึง การคิดเห็น หรือ
การต้องการทราบในเรื่องราวใดในสวนสุนันทาท่ีส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยจะใช้ในการสรุปเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบส่ือครบรอบ  
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ภาพที่ 4 แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางการออกแบบ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 
 1. แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อแนวทางในการออกแบบ โดยเป็นการ
สอบถามผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวาระ 80 ปี ซึ่งจะสอบถามเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็น ค าแนะน าในการออกแบบ และน ามาสรุปหาประเด็นเรื่องราวท่ีจะให้ในงานออกแบบ และ
น ามาใช้เพื่อหาแนวทางในการออกแบบต่อไป 
 จึงจัดท าแบบสอบถามเพื่อสอบถาม ผู้เช่ียวชาญ โดยเรื่องของค าถามท่ีจะใช้สอบถาม ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 

1.1 ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในความหมายของท่านคืออะไร 
1.2 การน าเสนอในเรื่องใดท่ีบ่งบอกถึงความเป็น 80 ปี สวนสุนันทา เพราะเหตุใด 
1.3 ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรมีการจัดท าส่ืออย่างไร เพราะเหตุใด 
1.4 กลุ่มเป้าหมายใดท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ถึงส่ือครบรอบ 80 ปี มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
1.5 ผลคาดหวังว่าจะได้รับจากส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ต่อกลุ่มเป้าหมาย และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1.6 ส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรน าเสนอแนวความคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู้  

เพราะเหตุใด 
 

2. แบบประเมินงานออกแบบ ส าหรับผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบประเมินท่ีใช้เก็บ
ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อผลงานออกแบบ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขผลงานออกแบบ โดยน าผลงานออกแบบน าเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสอบถามถึงความเข้าใจกับเรื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนท าการ
ประเมินผลงานออกแบบ โดยหัวข้อท่ีจะน ามาใช้ในการประเมิน เพื่อให้ผลงานออกแบบนั้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบค าถามของแบบประเมิน ว่าสามารถน าไปใช้ใน
การประเมินงานออกแบบได้จริง โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลักดังนี้ 

2.1 ส่วนของการประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
2.2 ส่วนของการประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 
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การออกแบบ 
 ผลงานในการออกแบบในงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบของส่ือต่างๆ ในหัวข้อพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา และสรุปออกมาเป็น 
แนวคิดท่ีว่า “บ้านนอกในวังธนนมชาติแห่งการเรียนรู้” โดยประกอบด้วย 
 1.ตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ 80 ปี ค าว่า “สวนสุนันทา” ซึ่งให้เป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 
 2.ส่ือส่ิงพิมพ์ ในรูปแบบหนังสือภาพประกอบสีน้ า 
 ในรูปแบบหนังสือ ในหัวข้อเรื่อง สวนสุนันทา พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลท้ังในภาคเอกสาร เป็นสรุปเรื่องราวประวัติความเป็นมาเหตุการณ์ต่างๆถูกรวบรวมมาเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลสรุปเนื้อหาได้ดังนี้  ดังนี้ 1. ก าเนิดสวนสุนันทา 2. สวน
ไม้สวนป่า 3. อาณาเขตและต าหนักในสวนสุนันทา 4. เจ้านายท่ีเคยประทับ 5. สภาพสังคมในเขตสวน
สุนันทา 6. โรงเรียนนิภาคาร 7.  วังแตก 8. โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 9. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 10. 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12. พระนางสุนันทา 13. ต าหนักท่ีคง
อยู่ 14. ดอกแก้วเจ้าจอม 15. อาหารในสวนสุนันทา 16. ภาพวาดคุณข้าหลวง 
 โดยภาพประกอบท่ีในงานออกแบบในครั้งนี้จะเป็นการใช้ภาพประกอบสีน้ าโดยการน าภาพเก่าท่ี
ได้บันทึกไว้ในแต่ละช่วงสมัยน ามาสร้างขึ้นในรูปแบบของภาพสีน้ า โดยท่ีใช้ภาพสีน้ าเป็นการอ้างอิงจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลของ ในสมัยท่ีเป็นสวนสุนันทา ได้มีการบันทึกภาพดอกไม้ต่างๆท่ีปลูกในสวนสุนันทา
ด้วยการวาดภาพสีน้ า ดังเช่นตัวอย่าง 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท ี5 ภาพวาดสีน้ าในสวนสุนันทาในอดีต 
ท่ีมา : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.1 

 
1ส านักศิลปะและวัฒนธรรม. ภาพสีน  า. [ซีดี - รอม]. แหล่งท่ีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

30 มกราคม 2560. 
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 2. การ์ด 3 มิติ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยการ์ด 3 มิติ เป็นส่ือท่ีสามารให้เกิดแรงจูงใจ
ให้การเรียนรู้ มีแบบแผน กลไกล วิธีการขั้นตอนในการน าเสนอ ท่ีสามารถส่ือสารให้ได้เข้าใจมากขึ้น โดย
สรุปเรื่องราวจากการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญได้ 6 ประเด็น คือ การเกิดสวนสุนันทา, ต าหนัก, การศึกษา, 
3 ศิลป์รัตนโกสินทร์, พระนางเจ้าสุนันทา ดอกแก้วเจ้าจอม และ พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
 3.ส่ือนิทรรศการ และแบบแผนกิจกรรมต่างๆท่ีจ าน าเสนอในวาระครบรอบ 80 ปี โดยวิเคราะห์
จากแผนผังสวนสุนันทาในอดีต และปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ี และหาแนวทางการออกแบบโดยเป็นการ
น าเสนอในรูปแบบ เช่น นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการช่ัวคราว และกิจกรรม 
แผนผังจุดต าแหน่งต่างๆภายในงานครบรอบ โดยเป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับสวนสุนันทา พระราชอุทยาน
สู่สถาบันศึกษา ในแนวคิด “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้”  

โดยมาขั้นตอนดังนี้ 
 1.วางแผนการออกแบบ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.เตรียมการออกแบบ โดยน าแนวคิดจากการวิเคราะห์ด าเนินการหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
 3.ท าการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 
 4.น าผลงานออกแบบไปประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ 
 5.รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการออกแบบ 
 
การประเมินผลงานการออกแบบ 

ในการประเมินผลงานการออกแบบนี้ เป็นการน าเสนอผลงานท่ีได้ออกแบบ และผลิตขึ้นมา
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มตัวอย่างประเมินผลงาน โดยมีการท าแบบการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนของ
การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือนิทรรศการ โดยจะท าการสอบถามถึงความเข้าใจถึงใน
เรื่องราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่ามีความรู้ความเข้าใจ การรู้จักในสถาบันแห่งมากน้อย
เพียงใด เพื่อน าผลจากสอบถามมาประเมินหลังจากการท าแบบการประเมินผลง าน ว่าผลงานการ
ออกแบบมีประสิทธิภาพในการส่ือสารความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความรู้สึกรัก และผูกพันหรือไหม 

ด้วยมีค าถามก่อนประเมินผลงานดังนี้ 
1.ท่านมีความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในเรื่องใด ด้านใดบ้างอย่างไร 
2.ท่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาเหตุการณ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือไม่

อย่างไร รู้/ไม่รู้ 
3.ท่านรู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจในความเป็นสวนสุนันทาหรือไหมอย่างไร มาย/น้อย/เฉยๆ 
4.สวนสุนันทา ในความหมายของท่านสามารถให้ความหมายว่าอย่างไร 
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ผู้ประเมินผลงานออกแบบในงานวิจัยนี้ จะเป็นการให้ผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพผลงาน
ออกแบบ เพื่ออภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลงานวิจัย โดยพิจารณาเลือกผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    1.1 อาจารย์ นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ 
         ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
         หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ ระบบการพิมพ์ และส่ือต่างๆ 
   2.1 อาจารย์ จันทนา อินสระ 
         ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
         หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   2.2 คุณอินทุอร วิวัฒน์ภิญโญ 
         ต าแหน่ง ประธานบริษัท 
         หน่วยงาน บริษัท แพ็ค อิมเมล จ ากัด 
3. ผู้เช่ียวชาญด้านกราฟิกและภาพประกอบ 
   3.1 อาจารย์ ดร.พีรพล ชัชวาลย์ 
         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
         หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือนิทรรศการ 
   4.1 อาจารย์ มารุต พิเชษฐวิทย ์
         ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
         หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงาน คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จ านวน 400 คน 
 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 1. ประชากร 
 ประชาการเป้าหมายในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
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ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้จะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ช้ันภูมิ Stratified Random Sampling เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีมีจ านวนมากและมีความ
แตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่มท่ีสามารถจ าแนกออกเป็นช้ันภูมิ โดยแบ่งดังนี้ 

ช้ันภูมิท่ี 1 คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 100 คน 
ช้ันภูมิท่ี 2 นักศึกษา ศิษย์เก่า จ านวน 300คน 

 
การสรุปอภิปรายผล 

1. ข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม 
คือ การสรุปจากข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ ในเรื่องของประวัติความ

เป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ท่ีได้มีการบอกเล่าจากบุคคลในสมัย
นั้นต่อๆกันมา ข้อมูลของส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ การออกแบบภาพประกอบ ส่ือนิทรรศการส่ือต่างๆใน
การส่ือสาร เพื่อให้ได้ประเด็นในการหาแนวทางในการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตีความหมาย ได้อย่างประทับให้เกิดความรักความ
ผูกพัน และเป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริม เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. ข้อมูลจากแบบประเมินงานออกแบบ 

เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพจึงได้น าผลงานการออกแบบ ให้ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินผลงานเพื่อหาประสิทธิภาพว่าเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยมีการสอบถามถึง
ความเข้าใจให้ตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อน แล้วท าการน าผลงานการออกแบบน าเสนอ 
เพื่อหาประสิทธิภาพในการออกแบบว่ามีการส่ือสารได้ดีหรือไม่ เมื่อประเมินผลงานออกแบบแล้ว จึงน า
ผลงานออกแบบกลับมาแก้ไขตามการช้ีแนะโดยการประเมินในการวิจัยครั้งนี้ จะใ ช้สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายข้อมูล ได้ก าหนดเกณฑ์โดย
ใช้คะแนนเฉล่ียของจุดตัด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.00 - 1.50 หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และผลงานออกแบบ 
 

การวิจัยเรื่อง ออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ได้ท าการศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังแต่การเป็น
พระราชอุทยานในวังสวนดุสิตในรัชกาลท่ี  5 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่ือต่างๆ เช่น การ
ออกแบบส่ิงพิมพ์ หนังสือ ภาพประกอบ ส่ือนิทรรศการ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเก็บของข้อมูลจาก
ภาคเอกสาร และการสอบภามจากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นจึงน าผลท่ีได้น ามาสรุปหาแนวทางในการออกแบบ 
และท าการออกแบบแล้วน าไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างและผู้เช่ียวชาญ โดยได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลภาเอกสารและสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อเป็นแนวทางใน

การออกแบบ 
ส่วนท่ี 2 ผลงานการออกแบบ 
ผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
ส่วนท่ี 3 การประเมินผล 
การประเมินประสิทธิภาพผลงานการออกแบบ จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ในด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ด้านกราฟิกและภาพประกอบ ด้านการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ ระบบการพิมพ์จ านวน 
5 ท่าน และจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ ในเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบ โดยได้สอบถามจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยสรุปค าถามและค าตอบ ดังนี้ 

   1.1 อาจารย์ นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ 
         ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
         หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ 1.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในความหมายของท่านคืออะไร 
มหาวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 80 ปี ในการเป็นสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงสถานศึกษาท่ีมีความ

เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งบุคลากร เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา บางคนอาจจะทราบ
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบ้างแต่ก็อาจจะเพียงแค่ผิวเผิน เช่น รู้เพียงแต่การเป็นวังเก่า มีต าหนักเก่าท่ี
สวยงาม แต่ไม่ได้รับรู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ดังนั้นในการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี จึงเป็น
โอกาสดีในการสร้างความตะหนักและความความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานท่ีนี้อย่างถูกต้อง เกิด
ความรัก ความภูมิใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความเป็นลูกพระนางให้ทุกคน 

นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลภายนอกท่ีมี
ความสนใจในแง่มุมและประเด็นต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ประวัติความเป็นมา ความสวยงามของ
สถานท่ี การให้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตลอดจน รับรู้ว่าในปัจจุบันการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมี
คณะ สาขาวิชาใด การรับเข้าศึกษา ท าให้เกิดความสนใจในการส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

นับว่าในวาระ 80 ปี ทางมหาวิทยาลัยมีโอกาสท่ีดีในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเพราะเป็น
การแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้อย่างรอบด้านนั้นเอง 

ข้อ 2.การน าเสนอในเรื่องใดท่ีบ่งบอกถึงความเป็น 80 ปี สวนสุนันทา เพราะเหตุใด 
การท่ีสถานศึกษาแห่งหนึ่งจะมีการเปิดด าเนินการยาวนานถึง 80 ปี ย่อมท่ีจะมีเรื่องราวมากมาย

น าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ได้หลากหลายประเด็น อยู่ท่ีว่าจะน าเสนอในประเด็นใด โดยอาจจะ
น าเสนอในภาพรวม หรือ หัวข้อย่อยก็สามารถท าได้เช่นกัน 

ในปัจจุบันหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาท่ีแตกต่างกันจึงสามารถ
น าเสนอในประเด็น องค์ความรู้ ความช านาญของแต่ละหน่วยงานต่างๆได้ ซึ่งถือว่าเป็นการน าเสนอท่ี
ส าคัญท าให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นอย่างไร มีการพัฒนาไปได้มากแค่ไหน มี
การหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องต่อพันธกิจหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากการน าเสนอในประเด็นย่อยๆและการน าเสนอแพร่ภาพรวมก็ควรท่ีจะมีโดยเฉพาะ การ
เรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันท่ีส่ือสารให้เข้าใจง่ายและข้อมูลถูกต้อง เช่น สวนสุนันทา คือ สวนป่าใน
พระราชวังดุสิต ท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงสร้างและใช้ช่ือของพระนางสุนันทามาเป็นช่ือ สวน และหมายให้เป็นท่ี
ประทับของเจ้านายฝ่ายในท่ีไม่สามารถไปไหนให้ได้มีท่ีพ านัก เป็นท่ีเรียนรู้วิชากุลตรีท าให้มีขุนนางข้าราช
บริพารพาบุตรสาวมาอยู่เป็นจ านวนมาก มีเรื่องราวน่าสนใจหลายๆอย่างท่ีเกิดให้ก่อนการเปล่ียนแปลง
การปกครองในปี 2475 และได้เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ล าดับเหตุการณ์วิวัฒนาการการของมหาวิทยาลัยต้ังแต่งโรงเรียนสุนันทาลัยถึงปัจจุบัน 

การน าเสนอภาพรวมนี้จะท าให้ประชาชนชาวสุนันทามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาท่ีท างาน 
ทุกคนเป็น “ลูกพระนาง” เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ีมีช่ือ เรียกในกลุ่มของตนเอง เช่น ลูกแม่โคม , 
ลูกพระเกี้ยว เป็นต้น 

ข้อ 3.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรมีการจัดท าส่ืออย่างไร เพราะเหตุใด 
ส่ือท่ีควรใช้ในวาระครบรอบ 80 ปี ควรจะมีส่ือท่ีหลากหลายประเภท เช่น 
1.ส่ือนิทรรศการช่ัวคราว เป็นการให้ข้อมูลความรู้ในช่วงของการจัดงานเฉลิมฉลองท่ีใช้เพียงช่ัว

เวลาหนึ่ง นอกจากนี้ควรการท านิทรรศการหมุนเวียนให้ความรู้ได้ตลอดปี อันเนื่องจาก ข้อมูลในการ
น าเสนอมีเนื้อหาท่ีน่าสนใจจ านวนมากสามารถท าแยกเป็นประเด็น เพื่อดึงดูดให้คนเข้าชมได้ตลอดท้ังปี 
ซึ่งมีข้อดีในการเสริมนิทรรศการถาวรท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดอยู่แล้ว 

2.ส่ือประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการกระจายข้อมูลข่าวสารเนื้อหาต่างๆ
ส าหรับประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สามารถเดินทางมาก็ยังมีโอกาสได้รับรู้และเกิดความสนใจจนอยากเข้าเยี่ยมชม
สถานท่ีจริง 

3.หนังสือท่ีระลึก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี ในการส่ือสารเป็นจ านวนมาก เช่น E-
book  แต่ส่ือเหล่านี้ก็ไม่สามารถจับต้องได้ เรียนรู้ผ่านหน้าจอคอมฯเท่านั้น หนังสือเหมาะส าหรับผู้ท่ี
ต้องการรับข้อมูลในลักษณะจับต้องได้ อีกท้ังยังสามารถสอดใส่เทคนิคในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ อันเป็น
ลูกเล่นท่ีสนุกสนานน่าสนใจ และท าให้เห็นในเชิงการออกแบบผสมผสานได้อย่างดีอีกท้ังยังเป็นของท่ี
ระลึกท่ีน าไปมอบให้กันได้ 

ข้อ 4.กลุ่มเป้าหมายใดท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ถึงส่ือครบรอบ 80 ปี มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
1.บุคคลกร เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ นักศึกษา และผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพราะเมื่อเป็น

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทามากท่ีสุด เพราะเมื่อมี
บุคคลภายนอกต้องการทราบข้อมูลจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องได้ บุคคลภายนอกย่อยเช่ือว่าบุคลากรต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับสวนสุนันทาท่ีถูกต้อง 
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2.ผู้ปกครอง นักเรียนท่ีก าลังหาสถานศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญา เพราะเป็นกลุ่มท่ีก าลัง
ต้องการข้อมูลข่าวสารส าหรับการศึกษาต่อ การรับรู้ข่าวสาร ส่ือในงานครบรอบ 80 ปี จึงเป็นส่ือท่ี
สามารถให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมอันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีอยากจะเข้ามาศึกษาต่อ 

3.ประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะกลุ่มท่ีสนในด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะ ในท่ีของมหาวิทยาลัยเป็น
ส่วนหนึ่ งของพระราชวัง ดุสิต และยังมีสถานท่ีอันเกี่ยวเนื่อง กับประวัติศาสตร์ของชชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแห่งหนึ่งท่ีประชาชนจ านวนมากอยากเข้ามาเย่ียมชมในสถานท่ีจริง 

ข้อ 5.ผลคาดหวังว่าจะได้รับจากส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ต่อกลุ่มเป้าหมาย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆอย่างถูกต้อง 
2.มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพราะ มั่นใจในความเป็นสถาบันศึกษา

อันทรงเกียรติและมีความเช่ียวชาญด้านวิชาการ 
3.ประชาชนท่ัวไปมีความความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทาได้มีโอกาสได้

เข้ามาเรียนรู้จากสถานท่ีจริง และจากส่ือต่างๆท่ีผลิตให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี  
ข้อ 6.ส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรน าเสนอแนวความคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู้ 

เพราะเหตุใด 
เป็นการรับรู้ท่ีง่าย เพราะสามารถท าเป็นข้อมูลในการบรรยาย การท าแผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ ได้ 
การน าเสนอในรูปแบบ Timeline เป็นส่ิงท่ีส่ือสารง่ายเพราะใช้ล าดับของเวลามาเป็นตัวเล่า

เหตุการณ์ ซึ่งจะมีการใช้งานในรูปแบบท่ีเล่าเรื่องของส่ิงท่ีท าอีกท้ังยังเอามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน
สังคมหรือของโลกได้ด้วย 

จากแบบ Timeline เราก็สามารถมาแตกรูปแบบในการสร้างส่ือได้ เช่น การแบ่งการจัดโซน
นิทรรศการ การเลือกใช้สถานท่ีในการน าเสนอนิทรรศการการจัดท าหนังสือก็นสามารถน ามาแบ่งเป็นบท 
หรือกลุ่มเรื่องท่ีต้องการท าตลอดจน สไตส์  mood and tone ของงานก็ได้เช่นกัน 

    1.2 อาจารย์ จันทนา อินสระ 
          ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์
          หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ 1.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในความหมายของท่านคืออะไร  
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หมายถึง การเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีคงอยู่มาอย่างยาวนาน มีประวัติศาสตร์และเป็นสถานท่ี
ท่ีมีความส าคัญและอยู่ในความทรงจ าของบุคลลท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อถึงวาระครบรอบ80 
ปี จึงควรเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง เพื่อให้เกิดการจดจ าระลึกถึง 

ข้อ 2.การน าเสนอในเรื่องใดท่ีบ่งบอกถึงความเป็น 80 ปี สวนสุนันทา เพราะเหตุใด 
การน าเสนอถึงประวัติและความเป็นมาในอดีต เพราะ จะท าให้คนในยุคปั จจุบันท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับสวนสุนันทาได้รู้และเข้าใจ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจ 
ข้อ 3.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรมีการจัดท าส่ืออย่างไร เพราะเหตุใด 
ควรมีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

ออนไลน์ควรมีการจัดท าส่ือภายเใน เพื่อการเฉลิมฉลอง ในรูปแบบนิทรรศการการจัดกิจกรรมภายในใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้ และมีส่วนร่วม 

ข้อ 4.กลุ่มเป้าหมายใดท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ถึงส่ือครบรอบ 80 ปี มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ท่ีมีความเกี่ยวข้อง เพราะ

สามารถตระหนักได้ถึงความเป็นตัวตนที่อยู่ภายในองค์กร 
ข้อ 5.ผลคาดหวังว่าจะได้รับจากส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ต่อกลุ่มเป้าหมาย และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรักในองค์กร และเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาขององค์กรได้อย่างลึกซึ้ง 

เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจ 
ข้อ 6.ส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรน าเสนอแนวความคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู้ 

เพราะเหตุใด 
ส่ือควรน าเสนอเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์อันสวยงาม เพื่อบอกถึงการด ารงอยูููมาอย่างยาวนาน 

เพราะกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน อาจไม่เคยสนใจ หรือรับรู้เรื่องราวในอดีต 
    1.3 อาจารย์ มารุต พิเชษฐวิทย์ 
          ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
          หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ 1.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในความหมายของท่านคืออะไร 
การเฉลิมฉลองในวาระส าคัญของการก่อตั้ง การคงอยู่และพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองจากอดีต

มาสู่ปัจจุบันของ “สวนสุนันทา” ท่ีผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานหลายยุคสมัยจนถึง 80 ปี เป็นการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ถึงการร าลึกอดีต ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องอันมีคุณค่ายิ่ง และส่งต่อเรื่องราวท่ี
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เกี่ยวข้องทางด้านต่างๆ ท้ัง ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จากอดีตสู่ปัจจุบัน จนถึงอนาคตให้คนรุ่นใหม่ได้
รับรู้ และสืบสานต่อไป 

ข้อ 2.การน าเสนอในเรื่องใดท่ีบ่งบอกถึงความเป็น 80 ปี สวนสุนันทา เพราะเหตุใด 
1.เรื่องประวัติความเป็นมาและการก่อต้ัง สวนสุนันทา เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของอายุท่ียาวนาน

มาถึง 80 ปี 
2.เรื่องบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนสุนันทา เพราะเป็นส่วนส าคัญของเหตุและผลของ

ความเป็นมา 
3.เรื่องอาคารสถานท่ีต่างๆเพราะบ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลง 
4.เหตุการณ์ส าคัญ เพราะเป็นส่ิงบ่งบอกว่าสถานท่ีนี้ผ่านเหตุการณ์อะไรบ้าง 
5.ปัจจุบันและอนาคต ของสวนสุนันทา เพราะเป็นผลจากอดีตท่ีผ่านมาส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน

และอนาคตของสวนสุนันทา 
ข้อ 3.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรมีการจัดท าส่ืออย่างไร เพราะเหตุใด 
ส่ือส่ิงพิมพ์ เพราะเป็นส่ือพื้นฐานท่ีส าคัญและขาดไม่ได้ ส่ือกิจกรรม เพราะเป็นเครื่องมือดึงดูด

กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาสนใจและส่วนกิจกรรมในสถานท่ีจริง จะได้รับรู้และมีส่วนร่วมได้ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพราะทันสมัยแพร่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและท่ัวถึงใน

ปัจจุบัน 
ข้อ 4.กลุ่มเป้าหมายใดท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ถึงส่ือครบรอบ 80 ปี มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
นักเรียนนักศึกษา เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น input ของมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อ 5.ผลคาดหวังว่าจะได้รับจากส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ต่อกลุ่มเป้าหมาย และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงคุณค่าความเจริญรุ่งเรืองและวัฒนธรรมให้ความสนใจเกิดความตระหนัก 

ภาคภูมิใจ และเกิดพฤติกรรมท่ีเอื้อให้เกิดการสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ข้อ 6.ส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรน าเสนอแนวความคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
เพราะเหตุใดน าเสนอถึงแนวความคิดท่ีแสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความงดงาม
ทรงคุณค่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีค้นคว้ารวบรวมจากท้ังภาคเอกสารและผู้เช่ียวชาญต่างๆ โดย
สรุปได้แนวคิด ดังนี้ 
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 ภาพที่ 6 แผนผังวิเคราะห์หาแนวคิดทางการออกแบบ 
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและท่ีมาของสถาบันแห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น ใน
ครั้งพื้นท่ีเดิมในอดีตเดิมเป็นพระราชอุทยานในวังสวนดุสิตท่ีประกอบไปด้วย สวนป่า สวนไม้ ดอกไม้นาๆ
พันธุ์ และพระราชต าหนักต่างๆ ของพระมเหสี พระสนม และพระธิดา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) โดยมีลักษณะเป็นท่ีส าหรับพักผ่อน พักอิริยาบถจากการว่างงานของ
กษัตริย์ และยังมีลักษณะของการจัดการของแต่ละต าหนัก ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ด้ังเดิม โดยเป็นศาสตร์ เป็นกิจกรรม การเรียนรู้โดยแต่ละต าหนักมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งมีต าหนัก
กลาง คือ ต าหนักพระวิมาดาเธอฯ เป็นศูนย์กลายในสวนสุนันทาในสมัยนั้น ในการให้การอบรมความรู้ส่ัง
สอน ท่ีอาจจะเทียบได้กับวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นพื้นฐานในปัจจุบัน และจากนั้นมีการแยกไปเรียนรู้ใน 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ท่ีโดดเด่นของแต่ละต าหนัก เป็นการศึกษาท่ีปัจจุบัน วัฒนธรรมของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาในปัจจุบัน นิยมเรียกกันว่าเป็น “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” คือ 
เป็นการศึกษาระดับชาววัง มีมาตรฐาน ระเบียบแบบแผน แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การศึกษาถ้ ากลาง
ธรรมชาติท่ีร่มรื่น ซึ่งมีลักษณะของบรรยากาศของสถาบันการศึกษาท่ีเป็นอาคารเรียนแบบแนบชิดกับ
ธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีจะจัดในโอกาส 80 ปี จึงใช้คอนเซ็ปต์หลักท่ีว่า พระราชอุทยานสู่
สถาบันการศึกษา “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้”เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบส่ือครบรวบ
ในวาระโอกาส 80 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้
เกิดการรับรู้การตีความหมายการให้ความรู้ท่ีถูกต้องส่งผลให้เกิดความประทับใจ ความรักความสามัคคี 
ผูกพันกับตัวองค์กรให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซึ่งจากแนวความคิดนี้จึงได้เป็นแนวการออกแบบส่ือครบรอบ โดยมีความส าคัญ ดังนี้  
 
80 ปี สวนสุนนัทา พระราชอุทยานสู่สถาบันการศึกษา “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” 
 ในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา ใน
แนวคิดท่ีว่า “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายสบายมีธรรมชาติ 
มีมาตรฐาน ระเบียบแบบแผน มีการศึกษาการเรียนรู้แบบในวังถ้ ากลางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท่ีมีความ
ยาวนาน เหตุการณ์ต่างๆจากความเก่าท่ีมีความเป็นวังสู่ปัจจุบันท่ีเป็นสถาบันศึกษา แต่ยั งคงความเป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของความเป็นวัง พระราชอุทยาน และการศึกษาท่ีมีมาต้ังแต่อดีต เพื่อให้มีให้เกิด
ภาพความการอยู่ร่วมกัน การผูกใจร่วมกัน ระหว่าง คนกับสถานท่ี คนกับคน และคนกับธรรมชาติ ให้เป็น
วัฒนธรรมท่ีดี และทรงคุณค่าให้อยู่คู่ควรกับสวนสุนันทาแห่งนี้  เพื่อให้เป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัย
แม่แบบท่ีดีของสังคม” ต่อไป 
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  โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนกลาง จุดลงทะเบียน จุดรวมตัว เวทีการแสดง พิธีเปิดงาน และการจัดเล้ียง
เฉลิมฉลอง ซึ่งงานครบรอบ 80 ปี นี้จะจัดในช่วงวันท่ี 6 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จุดลงทะเบียน การรับชมและร่วมกิจกรรมภายในงาน ส าหรับ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียน ประชาชนท่ัวไป เพื่อรับบัตรเข้าชมและร่วมกิจกรรมส าหรับการมาแลกรับของท่ีระลึกหลังจาก
การรับชมและร่วมกิจกรรม 
 จุดรวมตัว ของผู้ลงเบียนพื้นท่ีส่วนกลางในการน าพาชนในจุดท่ีผู้เข้าชมสนใจโดย จะมีตัวแทน
ส่วนกลางในการอธิบายลายระเอียดและเป็นไกด์ทัวร์ในการน าทัวร์ต าหนักท้ัง 6 จุดต าแหน่งต่างๆท่ีมีการ
จัดกิจกรรม และตัวแทนจากคณะต่างๆมาต้ังบูธน าเสนอในส่วนของคณะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ น าเสนอ
รูปแบบกิจกรรมท่ีคณะจัดขึ้น และน าพาชมและร่วมคณะของตนเอง 
 เวทีการแสดง พื้นท่ีการแสดงศิลปะต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท้ังศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ท้ังศิลปะจากอดีต และศิลปะสมัยใหม่ และพื้นท่ีส าหรับเสวนาการบรรยาย ในหัวข้อ
ต่างๆดังนี ้
 หัวข้อท่ี 1 พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา (ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561) 
 หัวข้อท่ี 2 การศึกษาจากอดีตสู่ความเป็นการศึกษาในปัจจุบัน (ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561) 
 หัวข้อท่ี 3 งานวิจัยและวิชาการจากอาจารย์สวนสุนันทา (ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561) 

หัวข้อท่ี 4 รฤล ความทรงจ าในอดีต กับอนาคตท่ีต้องก้าวไป (ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561) 
หัวข้อท่ี 5 การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม (ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561) 
พิธีเปิดงานจะท าการเปิดงานอย่างเป็นทางการวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
การจัดเล้ียงเฉลิมฉลอง และเป็นพิธีปิด วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ท่ีท าให้สวนสุนันทา

ได้ถือก าเนิน เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหาธิคุณ 

จากพระนามพระนางเจ้าสุนันทา 
ถ้ากล่าวถึงช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่ือของสถาบันแห่งนี้ต้ังแต่ครั้งอดีตท่ีเป็นพระราช

อุทยาน “สุนันทา” พระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี หรือท่ีชาวบ้านท่ัวไป
เรียกกันว่าพระนางเรือล่ม ดังท่ีว่า พื้นท่ีแห่งนี้เปรียบเหมือนด่ังอนุศรสถานแห่งรัก ท่ีร าลึกถึงพระนางเจ้า
สุนันทาครั้งท่ีทรงส้ินพระชน  โดยจุดส าคัญท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปัจจุบันนี้ท่ีเปรียบ
เหมือนอนุศรสถานแห่งรักท่ีร าลึกถึง ปัจจุบันเรียกว่า พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี หรือเรียกกันส้ันๆท่ีว่า เนินพระนาง หรือท่ีนักศึกษา เรียนว่า เนินแม่ มีลักษณะเป็น
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เนินดิน ท่ีถูกทับถมจากการคุดคลองในอดีตให้เป็นลักษณะเนินเขา ใต้เนินเป็นอุโมงค์โบราณ ท่ีมีการใช้
งาน ในการเดิมเป็นท่ีส าหรับเก็บข้าวของเครื่องใช้ของพระเจ้าวิมาดาเธอฯ ต่อมาในช่วงสงครามโลก ถูกใช้
งานเป็นหลุมหลบภัย  

โดยในส่วนนี้ จะเป็นกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความมาของช่ือของสถาบันการศึกษาและการร าลึกถึง
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในฐานะท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา 
ร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานพื้นท่ีนี้ให้เป็นอุนุศร
สถานถึงพระนางเจ้าสุนันทาและการศึกษาแบบพื้นบ้านท่ีกระท าภายในพระราชอุทยานส่วนพระองค์ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. พิธีสักการบูชาร าลึกถึงดวงพระวิญาณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช
เทวี ผู้ท าให้เกิดสวนสุนันทาแห่งนี้ โดยเป็นการบวงสรวงเพื่อร าลึกถึงพระนาง ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (เนินพระนาง) โดยจัดพิธีใหญ่ตรงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2561 ซึ่งเป็นวันพระประสูติกาลของพระนาง ซึงจะเปิดพื้นท่ีให้ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามา
สักการ และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี บอกเล่า
ของมูลพระราชประวัติ และเหตุการณ์เรื่องล่ม 

2. นิทรรศการ “พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา รฤล ความทรงจ าในอดีต” ท่ีเกี่ยวข้องจาก
ประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่การสร้างพระราชอุทยาน เหตุการณ์ท่ีเข้ามามีผลกระทบการเรียนการสอน 
การศึกษา ในพระต าหนักต่างๆ ช่วงการเปล่ียนแปลงต้ังแต่สงครามโลก การเปล่ียนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นพัฒนาการจากพระราชอุทยานสู่สถาบันการศึกษา ในปัจจุบันสวนสุนันทายังคงมี
อาคารเดิม สมัยท่ียังเป็นพระราชอุทยานหลงเหลืออยู่จ านวน 6 ต าหนัก และพันธุ์ ไม้ด้ังเดิมท่ีมี
ประวัติศาสตร์เกี่ยวโยงในสถานท่ีแห่งนี้ จึงได้จัดท าเป็นนิทรรศการถาวร ประกอบด้วยภาพด้ังเดิม 
ภาพประกอบสีน้ าจากฝีมือนักศึกษาแสดงให้เห็นสภาพบรรยากาศในอดีตในอีกความรู้สึกหนึ่ง และประวัติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับพระต าหนักและพื้นท่ีเหล่านั้น และการจัดแสดงของเครื่องใช้ของพระวิมาดาเธอฯ เพื่อให้
ผู้สนใจศึกษาได้มีแนวทางในการศึกษาและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน 80 ปี ของสถาบันแห่ง
นี้ โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดง ณ ภายในอุโมงค์โบราณ ในยาวประมาณ 50 เมตร โดยจัดแสดงตลอดท้ัง
ปี  
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ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ 
 สวนสุนันทา สถานท่ีพักผ่อนท่ีรายรอมไปด้วยธรรมชาติและการศึกษา ท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ซึ่ง
ปัจจุบันก็คงเป็นเช่นนั้น การศึกษาท่ีอุดมไปด้วยธรรมชาติ ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบ ร่มรื่น ให้เกิด
การศึกษา และการเรียนรู้ที่ดีกับบุคคลท่ีเข้ามา 
 โดยส่วนนี้จะเป็นการให้ค าแนะน าและปรึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
ปัจจุบัน หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับช้ันต่างๆ กฎ เกณฑ์ การรับสมัครศึกษาต่อ และความรู้การศึกษา
ต่างๆ ถ้ ากลางธรรมชาติจากนิทรรศการหมุนเวียน โดยประกอบด้วย 

ส่ือนิทรรศการ เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับสวนสุนันทา พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา พระราชด าริ 
การศึกษา ท่ีดีงาม “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” และเพื่อการให้ความรู้แล้วเป็นการโปรโมท 
หนังสือท่ีรวมเรื่องราวสวนสุนันทา จากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่ือนิทรรศการ นี้เป็นส่ือนิทรรศการในรูปแบบของ
สวนพักผ่อน และสวนการเรียนรู้ ศึกษา และรวมส่ิงท่ีดีงาน กลางธรรมชาติ โดยให้มีบรรยากาศของความ
เป็นสวนสุนันทาในอดีตท่ีมีความประสงค์สร้างเพื่อเป็นท่ีพักผ่อนเป็นสวนในบ้าน สถานท่ีท่ีเข้ามาแล้วเป็น
เหมือนอีกสถานท่ีอื่นท่ีมีความเป็นเอกลักษณะ โดยเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ทุกช่วง 4 เดือน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 นิทรรศการสวนป่าสวนไม้ เป็นลักษณะพื้นพักผ่อนในรูปแบบสวนไม้สวนป่า 
พื้นท่ีพักผ่อนและแสดง กิจกรรม 3 ศิลป์ ในส่วนของ นาฏศิลป์ และดุริยศิลป์ จากผลงานของ 

นักศึกษาสวนสุนันทา ท่ีเน้นถึงความเป็นไทย และจากสวนสุนันทาในสมัยนั้น โดยมีลักษณ์เป็นสวนป่า 
สวนไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ให้เกิดความร่มรื่น ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีคือช่วง เดือน มกราคม ถึง เมษายน 

ส่วนท่ี 2 นิทรรศการต าหนักพักผ่อน เป็นการจ าลองภายในต าหนักของสวนสุนันทา 
พื้นท่ีพักผ่อนและกิจกรรม 3 ศิลป์ ในส่วนของ ทัศนศิลป์ การสอน การเรียนรู้ ในเรื่องของการ

วาดภาพสีน้ า และการร้อยมาลัย จากผลงานของนักศึกษาสวนสุนันทา รูปแบบ workshop ท่ีเน้นถึงความ
เป็นไทย และจากสวนสุนันทาในสมัยนั้น และโซนพักผ่อนอ่านหนังสือ พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา ซึ่ง
จะจัดในช่วงกลางปีคือช่วง เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 

ส่วนท่ี 3 นิทรรศการต าหนักคงอยู่กับสวนดอกไม้ เป็นพื้นพักผ่อนรูปแบบสวนและต าหนังท่ีคงอยู่ 
ส่วนของต าหนักท่ีคงอยู่ ในปัจจุบัน จ านวน 6 ต าหนัก ได้แก่ ต าหนักสายสุทธานภดล ต าหนัก

จุฑารัตนาภรณ์ ต าหนักพิสมัยพิมลสัตย์ ต าหนักอาทรพิพยนิวาสน์  ต าหนักศศิพงศ์ประไพ ต าหนักเอื้อน
อาชว์แถมถวัลย์ ท่ีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าของต าหนัก ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเกิดขึ้นของแต่ละท่ี การ
เรียนรู้ ความถนัดในด้านต่างๆของ เจ้านายท่ีเคยประทับ สวนดอกไม้หลากหลายท่ีเคยน ามาปลูกไว้ในสมัย
นั้น และกิจกรรม workshop ถ่ายภาพย้อนยุค ในสมัย ร.5 บริการชุดรูปแบบต่างๆ และถ่ายภาพท่ี
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เหมือนกับการย้อนอดีต และการเปิดรับสมัครเรียน ซึ่งจะจัดในช่วงปลายปีคือช่วง เดือน กันยายน ถึง 
ธันวาคม 
 
ต าหนักที่คงอยู่ 
 สวนสุนันทา พระราชอุทยานในสมัยรัชกาลท่ี 5 สถานท่ีส าหรับพักผ่อน และเป็นอนุศรสถานแห่ง
รักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อีกท้ังเป็นท่ีประทับของพระมเหสี เจ้าจอม 
พระธิดาในรัชกาลท่ี 5 โดยอดีตในสวนสุนันทาจะมีท่ีประทับ ท้ังหมดรวมท้ังส้ิน 32 ต าหนัก แต่ภาย
หลักการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผู้คนท่ีเคยอยู่ในสวนสุนันทาแห่งนี้ก็ได้ออกมาจากสวนสุนัน
ทาเพราะอาจเกรงกลัวภัยท่ีอาจตามมา ท าให้ต าหนักต่างๆในสวนสุนันทาซุดโทรม ท าให้ปัจจุบันในสวน
สุนันทาเหลือ ต าหนักเพียง 6 ต าหนัก ได้แก่ ต าหนักสายสุทธานพดล , ต าหนักศศิพงศ์ประไพ , ต าหนัก
เอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ , ต าหนักจุฑารัตนาภรณ์ , ต าหนักพิสัยพิมลสัตย์ , ต าหนักอาทรทิพยนิภา ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังคงเก็บรักษาเอาไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จากอดีต การศึกษาท่ียัง
คงเหลือไว้ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 6 ต าหนักได้เปล่ียนแปลงมาเป็น ดังนี้ 

ต าหนักสายสุทธานพดล ปัจจุบันเป็น แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
ต าหนักเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
ต าหนักจุฑารัตนาภรณ์ ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับตนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ต าหนักอาทรทิพยนิภา ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ต าหนักพิสัยพิมลสัตย์ ปัจจุบันเป็น ส านักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
ต าหนักศศิพงศ์ประไพ ปัจจุบันเป็น ส านักงานวิจัย 
โดยส่วนนี้ในวาระครบรอบ 80 ปี ท้ัง 6 ต าหนักจะเป็นการให้มีการทัวร์ชม ต าหนักท้ัง 6 เพื่อให้

ความรู้และศึกษา การร าลึกถึงบรรยากาศต่างๆ ความเป็นมาจากร่องรอยเดิม เจ้านายท่ีเคยประทับในแต่
ละต าหนักนั้น ศาสตร์ในการเรียนรู้การศึกษาตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละต าหนัก และการชม
พิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเปิดให้ทัวร์ชมและรวมกิจกรรมตามต าหนัก ซึ่งมีรูปแบบของ
ไกด์ทัวร์ โดยมี info display อธิบายข้อมูลรายละเอียด หน้าต าหนัก ซึ่งเป็นการเปิดให้ชมตลอดท้ังปี 
ยกเว้น ต าหนักพิสัยพิมลสัตย์ และต าหนักศศิพงศ์ประไพ จะเป็นการเปิดให้ชมในช่วงวันท่ี 6 – 12 
พฤศจิกายน 2561 เพราะเนื่องจากเป็นพื้นท่ีของส านักงาน 
 การเข้าชมส่วนต าหนักท้ัง 6 ต าหนักนอกจากจะมีการให้ความรู้แล้ว ยังมีการแจกของท่ีระลึกใน
การให้ความรู้ คือ การ์ด 3 มิติ การ์ดท่ีให้เกร็ดความรู้ของสวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
ซึ่งการ์ด 3 มิติ เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความน่าสนใจได้มาขึ้น ยังเป็นการแสดงถึงเทคนิค และการ
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ดึงดูด เป็นส่ิงเร้าเพื่อให้เกิดได้เรียนรู้ท่ีดีมากขึ้น โดย แบ่งเป็นการ์ด 6 เรื่องราว ท่ีสามารถน ามาต่อเป็น
เรื่องราวเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นต าหนักละ 1 เรื่อง เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับการการรู้ท้ัง 6 ต าหนัก และ
รวบรวมการ์ดท้ัง 6 ในการส่งผ่านต่อผู้คนได้รับรู้ต่อไป 
 
ศาสตร์แห่งการศึกษา 
 สวนสุนันทา สถาบันการศึกษาท่ีมีการศึกษา และการเรียนรู้มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวาระ
โอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้การเรียนรู้ ให้ได้การศึกษา การกระท า
ตนไม้ให้เป็นน้ าท่ีเต็มแก้ว รู้ถ่อมตน พร้อมท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม การหาประสบการณ์ เรียนรู้กับส่ิงต่างๆ 
 โดยในส่วนนี้ จะประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของการศึกษาท่ีเป็นจุดเด่นในอดีตสู่ปัจจุบัน
ของแต่ละคณะวิชา โดยปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประกอบด้วย คณะรวมท้ังส้ิน คณะ 
ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ โดยแต่ละคณะจะมีหน้าท่ีในการ
รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการในคณะของตนเองตามหัวข้อด้งนี้ 
 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมและนิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” 
 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลป์ วัฒนธรรมต่างๆของสวนสุนันทา เช่น ศิลปะสีน้ าท่ีอดีตมีการวาดภาพสี
น้ าของคุณข้าหลวง ดนตรี นาฏศิลป์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สู่การเรียนในปัจจุบัน   
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมและนิทรรศการ “การก าเนิดและสถาปัตยกรรมสวน
สุนันทา” 
 เรื่องราวการถือก าเนิดสวนสุนันทา จุดประสงค์การสร้างท่ีแห่งนี้ สถาปัตยกรรมการสร้างพระราช
ต าหนักต่างๆ การพัฒนาของสวนสุนันทามาถึงปัจจุบัน แผนผัง แผนท่ี ต่างๆ 

3. คณะครุศาสตร์ กิจกรรมและนิทรรศการ “การศึกษาและศาสตร์สวนสุนันทา”  
เรื่องราวการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไปของพระวิมาดาเธอฯมาเป็นแบบ

แผนท่ีท าให้สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมและนิทรรศการ “สังคมประเพณีสวนสุนันทา” 
เรื่องราวของสภาพสังคมการเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้น กิจกรรมประเพณียามว่า ง การละเล่น 

น ามาสู้สังคมในปัจจุบันของสถานบันแห่งนี้ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมและนิทรรศการ “พืชพันธุ์ไม้ สวนสุนันทา”  
เรื่องราว สวนป่า สวนไม้ ดอกไม้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆท่ีเคยปลูกท่ีสวนสุนันทาแห่งนี้ สู่ปัจจุบันท่ีเป็น

การเปล่ียนแปลในธรรมชาติของท่ีนี้อย่างไร 
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6. คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมและนิทรรศการ “ราชวงศ์และบุคคลส าคัญสวนสุนันทา” 
 เรื่องราวของราชวงศ์และบุคคลส าคัญท่ีมีผลต่อท่ีแห่งนี้ พระมเหสี เจ้าจอมท่ีเคยมาประทับ และ
เหตุการณ์วังแตก ท่ีส่งผลให้เกิดเป็นสถานบันการศึกษาในปัจจุบัน 
 โดยนิทรรศการนี้แต่ละคณะจะเป็นผู้รับชอบในการจัดแสดงพร้องกับการน าเสนอความเป็นคณะ
ของตนเอง การศึกษา การเรียนรู้ ตลอดจนการน าเสนอหลักสูตรในปัจจุบันโดย จะจัดแสดงในพื้นท่ีของ
คณะ วันท่ีจัดแสดง คือ ระหว่างวันท่ี 6 – 12 พฤศจิกายน 2561  
 
เรียน รู้ เที่ยว 4 ช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่ิงท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติ การศึกษา การเรียนรู้ สังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ความรู้สึก และส่ิงต่างๆอีกมากมาย ส่ิงท่ีทุก
คนได้มาเป็นคนสวนสุนันทา เป็นลูกพระนาง ความให้เกิดความรักในสถาบัน โดยสถานท่ีแห่งนี้เป้นผู้
การศึกษา ให้ชีวิต ให้บทเรียน ท่ีไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบปี หรือในการครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาก็ยังเป็น
สวนสุนันทา ท่ีมีการให้มีการรับการส่งต่อถึงความรักความผูกพัน มาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การให้ร าลึกถึง
และการให้เห็นคุณค่าในตัวของตัวเอง การพัฒนาการเปล่ียนแปลง การเติบโต แต่เร ายังไม่ลืมตัวตนใน
ความเป็นตนเอง “ความถ่อมตนในแบบแผนท่ีมีระเบียบมาตรฐานให้ได้การศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเป็น
ธรรมชาติถ้ ากลางธรรมชาติท่ีงดงาม” 
 โดยในส่วนนี้จะเป็นของรายละเอียดของต าแหน่งของจิกรรมต่างๆ จุดของ การเรียน การรู้ การ
เท่ียว เป็นการออกแบบแผนผังและต าแหน่งต่างๆ โดยประกอบด้วงดังนี้ 
 การเรียน คือ จุดบริการการเรียนการสอน การศึกษาให้ผู้เข้าชมได้ทดลอง และร่วมกิจกรรมการ
เรียนกับเราโดยเป็นการหาประสบการณ์ หาส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดทักษะต่างๆ โดยจุดนี้จะเป็นการเรียนการสอน
ในแต่ละศาสตร์ การแบ่งตามความถนัดหรือความสนใจ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนในความรับผิดชอบในแต่ละ
คณะต่างๆในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้พื้นฐานของ “การศึกษาแบบชาววังสู่หลักสูตร
ปัจจุบัน” โดยเป็นการศึกษาท่ีเน้นเรื่องของวิถีชาววัง วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะในอดีต น ามาบูรณาการ
กับหลังสูตรต่างๆท่ีสวนสุนันทาเปิดสอนในปัจจุบัน 
 การรู้ คือ จุดท่ีให้ความรู้เกิดความเข้าใจในความเป็นมา ประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆ วัฒนธรรม
ประเพณี 3 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ผ่านการรับรู้จากส่ิงท่ีคงเหลือไว้จากอดีต ให้เกิดถึงความรู้สึก ความรัก 
ความผูกพัน การร าลึกถึง ให้เห็นคุณค่า ถึงความเป็นสวนสุนันทา โดยการส่งผ่านจาก ต าหนักท้ัง 6 เนิน
พระนางสุนันทา สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ผู้คน และส่ือนิทรรศการ 
 การเท่ียว คือ จุดส าหรับเท่ียวชมและพักผ่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช คือ 
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 ช็อป จุดบริการร้านค้าและของท่ีระลึกจากชาวสวนสุนันทา โดยการเปิดพื้นท่ีให้เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกท่ีใกล้เคียง ได้น าผลงานหรือสินค้าของตนเองมาจ าหน่าย และศูนย์
หนังสือจุดขายของท่ีระลึกของสวนสุนันทา ภายในงานให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด การสร้างสรรค์ส่ิง
ต่างๆ เกิดรายได้และการต่อยอดต่อไป 
 ชิม จุดบริการอาหาร ท้ังศูนย์อาหารส่วนกลาง โรงแรมสวนสุนันทา และภาควิชาคหกรรม โดยมี
การบริการอาหารแบบท่ัวไปและอาหารแบบชาววัง เพื่อให้ผู้ชมได้ล้ิมลอง รสชาดความเป็นวังผ่านจาก
ฝีมือของนักศึกษา โดยอาหารชาววังของสวนสุนันทาแห่งนี้ คือ จุดเริ่มต้นของน้ าพริกลงเรือ 
 แชะ จุดบริการพื้นท่ีส าหรับถ่ายภาพ และการบริการถ่ายภาพย้อนยุค โดยจะตกแต่งพื้นท่ีต่างๆ
ให้มีความร่มรื่น มีธรรมท่ีสวยงาม จากพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ บริการชุดในสมัยรัชกาลท่ี 5 ส าหรับ
ถ่ายภาพย้อนยุคตามต าหนักหรือจุดต่างๆภาพในสวนสุนันทาแห่งนี้ 
 ชิว จุดบริการพื้นท่ีพักผ่อนให้ผู้เข้าชมมีพื้นท่ีส่วนตัวในการพักผ่อน กับธรรมชาติจุดนั่งผ่อนชม
พันธ์ไม้ด่ืมชา กาแฟ สร้างบรรยากาศท่ีชวนให้ผ่อนคลายเกิดความสงบ ความคิด ท่ีได้จากการศึกษาการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีได้รับจากท่ีแห่งนี้ 
 ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการออกแบบแผนผังจุดบอกต าแหน่งต่างๆในรูปแบบของระบบป้ายในการส่ือสาร 
ของงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
ส่วนของสื่อสิ่งพิมพ ์

การส่ือสารบอกเล่าข้อมูลองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความเป็นมาเหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านมาจากอดีตสู่
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ ซึ่งเป็นส่ือพื้นฐานในการส่ือสาร
การรับรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ เป็นส่ือท่ีสามารถจับต้องได้  และเป็นส่ือท่ี
สามารถส่ือสารในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผ่านตัวหนังสือ ภาพประกอบ วัสดุ และเทคนิคการพิมพ์ ท่ีให้
สัมผัสและสามารถเป็นส่ือในการศึกษาเรียนรู้ได้ โดยส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบด้วย 

1. หนังสือภาพประกอบสีน้ าเป็นการรวบรวมเนื้อหาประวัติแล้วน ามาสรุปเนื้อหาในหัวข้อ “พระ
ราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา” ท่ีใช้น าการออกแบบ โดยแบ่งเนื้อหาการออกแบบส่ือครบรอบ ในรูปแบบ
หนังสือ เป็น 16 หัวข้อ ดังนี้ 

   1.1 ก าเนิดสวนสุนันทา เป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยในรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงรับส่ังให้สร้าง
พระราชอุทยานพักผ่อนภายในวังสวนดุสิต หลังจากเสด็จกลับจากต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2451 
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   1.2 สวนไม้สวนป่าสภาพสวนสุนันทาท่ีในอดีคเคยเป็นสวนป่าสวนไม้ เพื่อเป็นท่ีประทับพักผ่อน 
   1.3 อาณาเขตและต าหนักในสวนสุนันทาเป็นเนื้อหาของเขตท่ีต้ัง ต าหนักๆที่ถูกสร้างขึ้น

แผนผัง ลักษณะของตัวต าหนักท่ีอยู่ในเขตพระราชฐานสวนสุนันทา 
    1.4 เจ้านายท่ีเคยประทับพระราชประวัติ และพระประวัติเจ้านายฝ่ายใน รวมถึงเจ้าจอม และ
เจ้าจอมมารดาในรัชกาลท่ี 5 ท่ีเคยประทับในสวนสุนันทา 
    1.5 สภาพสังคมในเขตสวนสุนันทาลักษณะสังคมภายในสวนสุนันทา เพราะในสวนสุนันทาใน
สมัยนั้นจะเปรียบเหมือนสังคมหนึ่งก็ว่าได้ เนื่องจากลูกหลานผู้ดีมีตระกูลจะส่งลูกหลานของตนมาฝึกฝน
อบรมคุณสมบัติของกุลสตรี 
    1.6.โรงเรียนนิภาคาร โรงเรียนเล็กๆภายในสวนสุนันทา ท่ีอยู่ชิดกับต าหนักของสมเด็จเจ้าฟ้า
นิภานพดลฯ พระวิมาดาเธอฯ มอบให้องค์สมเด็จเจ้าฟ้านิภานพดลพระองค์นี้เป็นผู้ด าเนินกิจการโรงเรียน
ท้ังหมด 
    1.7 วังแตก เป็นการเล่าเรื่องราว ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายหลักการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 
    1.8 โรงเรียนสวนสุนนัทาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 หลักการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475การเปล่ียนแปลงครั้งแรกของพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
    1.9 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ.2501 จึงยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
    1.10 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาในปี พ.ศ.2538 เปล่ียนวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  
    1.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2547 ส่งผลให้ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน   
    1.12 พระนางสุนันทา พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ในรัชกาลท่ี ๕ และเรื่องราว เหตุการณ์มหาวิปโยคเรือพระประเทียบล่มท่ีต าบลบางพูดหรือท่ีชาวบ้าน
ท่ัวไปเรียกขานกันว่า “สมเด็จพระนางเรือล่ม” 
    1.13 ต าหนักท่ีคงอยู่ ต าหนักในสวนสุนันทาท่ียังคงอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ต าหนักสายสุทธาน
พดล , ต าหนักศศิพงศ์ประไพ , ต าหนักเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ , ต าหนักจุฑารัตนาภรณ์ , ต าหนักพิสัยพิมล
สัตย์ , ต าหนักอาทรทิพยนิภา 
    1.14 ดอกแก้วเจ้าจอม ข้อมูลดอกแก้วเจ้าจอม ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และข้อมูลตัอย่างดอกไม้ท่ีเคยปลูกในสวนสุนันทาในสมัยอดีต 
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  1.15 อาหารในสวนสุนันทาข้อมูลอาหารชาววังภายในสวนสุนันทา  
  1.16.ภาพวาดคุณข้าหลวง ภาพเขียนสีน้ าในสวนสุนันทาท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบันและเก็บรักษาไว้
ท่ีส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนส าหรับกราฟิกภาพประกอบท่ีจะน ามาใช้ในผลงานการออกแบบจะเป็นลักษณะของภาพสีน้ า 
ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากในสมัยอดีตในสวนสุนันทาจะเก็บบันทึกภาพนั้นจะใช้การวาดภาพสีน้ าในการบันทึก 
โดยในสมัยนั้นจะเป็นการวาดภาพดอกไม้ โดยในผลงานออกแบบในครั้งนี้จะเป็นการน าภาพเก่าในสมัยนั้น 
รวมถึงภาพต่างท่ีเกี่ยวข้องน ามาปรับให้เป็นในลักษณะของภาพวาดสีน้ า และเป็นการแสดงส่ือให้ถึง
บรรยากาศอารมณ์อีกมุมหนึ่ง ตะหนังถึงความอ่อนน้อม ให้รู้สึกชวนคิด มีจิตนการในการเรียนรู้ 

2. ส่ือในรูปแบบการ์ด 3 มิติ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยการ์ด 3 มิติ เป็นส่ือท่ีสามารให้
เกิดแรงจูงใจให้การเรียนรู้ มีแบบแผน กลไกล เปรียบเหมือนการส่ือสารถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ วิธีการ
ขั้นตอนในการน าเสนอ ท่ีสามารถส่ือสารให้ได้เข้าใจมากขึ้น โดยสรุปเรื่องไว้ 6 ประเด็น คือ  

   2.1การเกิดสวนสุนันทา โดยเป็นการน าเสนอภาพท่ีเป็นสวนสุนันทาในอดีตว่าในสมัยนั้นมี
ลักษณะเป็นแบบใน 

   2.2ต าหนัก โดยเป็นการน าเสนอภาพต าหนักสายสุทธานภดล ต าหนังใหญ่ในอดีตและเป็นต า
หนังท่ียังคงอยู่ถึงปัจจุบัน 

   2.3การศึกษา โดยเป็นการน าเสนอภาพความเป็นมาของการศึกษาในสวนสุนันทาการพัฒนา 
   2.4 สามศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยเป็นการน าเสนอภาพศิลปะในสวนสุนันทาโดยแบ่งออกเป็น 

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยศิลป 
   2.5 พระนางเจ้าสุนันทา ดอกแก้วเจ้าจอม โดยเป็นการน าเสนอภาพอนุสรณ์แห่งความ

รัก สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
   2.6 พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา โดยเป็นการน าเสนอภาพจากสวนสุนันทาในอดีตสู้สถา

ศึกษาในปัจจุบัน 
3.ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ธงญี่ปุ่น บัตรเข้างาน โปสเตอร ไวนิล โปสการ์ด เป็นต้น 

เพื่อใช้ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลต่างให้เกิดความเข้าในการน าเสนอ 
ซึ่งส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือท่ีมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆท่ีมีความละเอียดในการตรวจสอบในความถูก

ต้องก่อนท าการผลิต และคุณภาพของกระบวนการพิมพ์ ท่ีต้องมีความถูกต้องและสามารถส่งสารหรือ
น าเสนอได้อย่างชัดเจน 

ซึ่งผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้จะเป็นส่ือใน
รูปแบบของส่ิงพิมพ์หนังสือภาพประกอบ การ์ด 3 มิติ ส่ือนิทรรศการ กิจกรรม และส่ือประชาสัมพันธ์

http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000017345
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000017345
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ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีรวบรวมเรื่องราวในหัวข้อ “พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา” ในแนวคิดท่ีว่า“บ้านนอกใน
วังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” ท่ีสามารถบอกเล่าเรื่องราวของสวนสุนันทาได้ในวาระ ครบรอบ 80 ปี นี้ 
แล้วเผยแพร่ต่อไป 

 
ส่วนที่ 2 ผลงานการออกแบบ 

ผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยประกอบดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7 ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ 
 
 ตราสัญลักษณ์  เป็นรูปแบบของตัวอักษรประดิษฐ์ค าว่า “สวนสุนันทา” มาจากรูปแบบตัวอักษร
ราชภัฏ และตราสัญลักษณ์ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีการรวมผสมผสานกัน นั้นจะมี
ลักษณะเส้นอ่อนนุ่มเหมือนการเคล่ือนไหวเช่ือมโยงคล้องกัน ท่ีเปรียบเหมือนความผูกพัน กับส่ิงต่างๆ
ตลอด ๘๐ ปี ท่ีผ่านมาอย่างยาวนาน จากพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา โทนสีท่ีใช้เป็นโทนสีจากการน าสี
ต าหนักเก่าในสวนสุนันทา ในปัจจุบัน คือ สีน้ าตานครีม หมายถึง  เทศกาลพิเศษท่ีมีมิตรภาพ พื้นดิน
ธรรมชาติ อายุยืนท่ียาวนาน ความเงียบร่าเริงสงบบริสุทธิ์นุ่มนวล 
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ภาพที่ 8 ผลงานออกแบบหนังสือภาพประกอบ 
 
 หนังสือภาพประกอบสีน้ า สวนสุนันทา พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษาท่ีรวบรวมเรื่องราวความ
เป็นมาส่ิงต่างๆให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ขนาด 21 x 30 cm จ านวน 208 หน้า  4 สี จ านวนภาพประกอบ 80 
ภาพ กระดาษปอนด์ 80 แกรม สีครีม ปกแข็ง ปั้มทอง โดยเป็นการส่ือสารให้ข้อมูลความรู้เชิงลึก โดยให้
หนังสือมีรูปแบบท่ีทรงคุณค่า แข็งแรง สามารถเป็นของท่ีระลึกได้ด้วยอีกในหนึ่ง 

ภาพประกอบสีน้ า จากการอ้างอิงจากอดีตท่ีในสมัยนั้นมีการบันทึกภาพโดยการให้ข้าหลวงวาด
เป็นสีน้ า โดยเป็นการวาดภาพดอกไม้ในสนสุนันทาแห่งนี้โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการน าภาพเก่าจากอดีต
น ามาวาดสีน้ าให้เห็นสภาพบรรยายให้แสดงถึงศิลปะที่มีความถ่อมตนในการสร้างสรรค์งานการสร้างภาพ
ให้เกิดความรู้ในแบบของตนเองตามแบบแผนของตนเองส่งต่อให้กับผู้อื่นๆ 
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ภาพที่ 9 ผลงานออกแบบการ์ดสามมิติ 
 
 การ์ดสามมิติ ประกอบสองขนาด คือ 14.5 x 20.5 cm และ 10.5 x 15 cm โดยปกหน้า-หลัง 
การ์ดสามมิติ โดยใช้ลายของการตัดทอนของดอกแก้วเจ้าจอมดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา และใช้โทนสีครีมทอง เพื่อแสดงถึงความมีค่า และดึงดูด โดยจะมีตัวเลยก ากับไว้ให้การรวบรวมและจัด
เรียงล าดับ โดยเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ส่ิงท่ีส าคัญหลักของสวนสุนันทา โดยส่ือสารผ่ายภาพประกอบ
กราฟิก ท่ีเป็นส าน้ า แสดงถึงเทคนิค และการดึงดูด เป็นส่ิงเร้า เพื่อให้เกิดได้เรียนรู้ท่ีดีมากขึ้น โดย 
แบ่งเป็นการ์ด 6 เรื่องราว ท่ีสามารถน ามาต่อเป็นเรื่องราวเดียวกันได้  
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ภาพที่ 10 ผลงานออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 1 
 

 
 
ภาพที่ 11 ผลงานออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 1 
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 รูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์หลักๆจะเป็นในรูปแบบส่ิงพิมพ์ เนื่องจากเป็นส่ือพื้นฐานท่ีสามารถ
น าไปต่อยอดในส่ือมีเดียอื่นๆได้ โดยประกอบด้วย แผ่นพับ ธงญี่ปุ่น บัตรเข้างาน โปสเตอร ไวนิล 
โปสการ์ด ซึ่งมีภาพประกอบและข้อมูลการจัดงานครบรอบ รวมถึงการสรุปข้อมูลกิจกรรมภายในงาน โดย
ยังคงโดยสีครีมทอง และใช้การตัดทอนดอกแก้วเจ้าจอน ท่ีแสดงความเป็นธรรมชาติของสวนป่า สวน
ดอกไม้ของสถานท่ีแห่งนี้ โดยส่ือจะมีการน าเสนอท้ังภายนอกและภายใน รวมท้ังสามารถน าส่ือไปใช้ต่อ
ยอกในการน าเสนอในด้านเทคโนโลยีอื่นได้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 ผลงานออกแบบระบบป้าย 
 
 ระป้ายในการบอกรายละเอียดข้อมูล จุดต าแหน่ง กิจกรรมภายในงานครบรอบ โดยมีรูปแบบเอา
มาจากการลดทอนจากรูปแบบของต าหนักในสวนสุนันทาโดยในมีลักษณ์ท่ีดูกลมกลืนไปกับพื้นท่ี รวมถึง
โครงสีท้ังท่ีใช้เป็นการน ามาจากโครงสีของตัวต าหนักท้ังหมดให้มีเอกลักษณ์  



51 
 

 
 

ภาพที่ 13 ผลงานออกแบบแผนผังภายใน 
 
 แผนผังภายในงานจะมีการแบ่งสีต่างๆ เพื่อให้ได้มีความแตกต่าง รายละเอียดของกิจกรรมตามจุด
ต าแหน่งท่ีจัด และมีการส่ือสารผ่านสัญลักษณ์ภาพ แบบตราฐานให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน เส้นทางการ
เดินทาง โดยมีรูปแบบของลายเส้นเพื่อให้ง่ายต่อการมอง  



52 
 

 
 
ภาพที่ 14 ผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 1 
 
 รูปแบบของส่ือนิทรรศการท้ังหมดภายในงานครบรอบ 80 ปี จะมีรูปแบบลักษณะเป็นแบบสวน
ธรรมชาติและการจ าลองแบบในอดีต โดยจะเน้นไปท่ีรูปแบบของต าหนักต่างๆ และการจัดเป็นสวน
ธรรมชาติต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดอกไม้ ท่ีเคยปลูกในสวนสุนันทา ให้เป็นพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อนการเท่ียวชม 
และเป็นพื้นท่ีส าหรับการศึกษาเรียนรู้ ให้ข้อมูล ให้ความรู้ การแสดงกิจกรรม ผ่านนิทรรศการแต่ละจุด 
รวมถึงคณะต่างๆ โดยให้มีบรรยากาศของการร าลึกถึงอดีต ธรรมชาติโดยเสริมเรียนของการศึกษา ท้ังใน
อดีตและปัจจุบันให้มีการเช่ียวโยงกัน ซึ่งนิทรรศการจะประกอบไปด้วยภาพประกอบ ท้ังภาพถ่ายจริงและ
ภาพวาดสีน้ าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท่ีแห่งนี้ ข้อมูลต่างๆ กราฟิกต าหนัก ต้นไม้ รวนท้ังต้มไม้ ดอกไม้จริง ให้
มีรูปแบบของความเป็น “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย
สบายมีธรรมชาติ มีมาตรฐาน ระเบียบแบบแผน มีการศึกษาการเรียนรู้แบบ ในวังถ้ ากลางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 15 ผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 2 
 
ส่วนที่ 3 การประเมินผล 

การประเมินประสิทธิภาพผลงานการออกแบบ จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ในด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้านกราฟิกและภาพประกอบ ด้านการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  ด้านส่ือนิทรรศการ จ านวน 5 
ท่าน และจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

 โดยการประเมินในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการประเมินหาประสิทธิภาพของผลงานออกแบบว่า 
สามารถช่วยในการส่ือสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ ได้
หรือไม่ ซึ่งเป็นการสอบถามถึงความเข้าใจ การรู้จัก ความรู้ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ก่อนท าการน าเสนอผลงานว่ามีประสิทธิในการส่ือสารตามสมมติฐานหรือไม่อย่างไร โดยได้มีการต้ังค าถาม
ก่อนการประเมินผลงานแบบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุปค าถามค าตอบและสรุปผลได้ ดังนี้ 
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ข้อ 1.ท่านมีความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในเรื่องใด ด้านใดบ้างอย่างไร 
จากการสรุปค าตอบจากผู้ประเมิน มีความเข้าใจการรู้จัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

ข้อมูลพื้นฐาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 มีช่ือเสียงในเรื่องของ
บรรยากาศแวดล้อมภายในบริเวณท่ัวท้ัง มหาวิทยาลัยว่ามีความ ร่มรื่น สงบ เย็นสบาย เต็มไปด้วยพืช
พรรณไม้ต่างๆนานาชนิด ยังมีบรรดาสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม แสดงถึงความเป็นอดีตพระราชฐานท่ีงดงาม
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังมีช่ือเสียงในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีท าให้นักศึกษาได้รีบความรู้อย่างมีคุณภาพรับรองด้วยท่ีนักศึกษาได้รางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็น
การทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันเท่านั้น   

ข้อ 2.ท่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาเหตุการณ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือไม่
อย่างไร รู้/ไม่รู้ 

จากการสรุปค าตอบจากผู้ประเมิน ทราบถึงความเป็นมาและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ เพียงแค่
เบ้ืองต้น โดยมักจะได้รับรู้ จากการบอกเล่าต่อๆกันมา และจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัย  ท่ี
เป็นการบอกให้ทราบถึงว่าสวนสุนันทาเป็นสวนในวังดุสิตท่ีเปล่ียนแปลงมาเป็นจนถึงมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 3.ท่านรู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจในความเป็นสวนสุนันทาหรือไหมอย่างไร มาย/น้อย/
เฉยๆ 

จากการสรุปค าตอบจากผู้ประเมิน ส่วนใหญ่มีความรู้สึกรักและประทับใจในความเป็นสวนสุนัน
ทาเป็นอย่างมากในฐานะศิษย์เก่าและปัจจุบัน โดยมีความรูสึกรักในความเป็นชาวสวนสุนันทาท่ีได้รับการ
ปลูกฝังกันมาจากพี่สู่น้อง มีความผูกพันในสายสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ และ
ประทับใจใน กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆท่ีทางมหาวิทยาลัย จัดขึ้นอย่างมากเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตรส านึกของการเป็นคนดีมีประโยชน์ในสังคม  

ข้อ 4.สวนสุนันทา ในความหมายของท่านสามารถให้ความหมายว่าอย่างไร 
จากการสรุปค าตอบจากผู้ประเมิน ได้ให้ความหมายของสวนสุนันทา คือ สถานท่ีเปรียบเสมือน

กับบ้านหลังท่ีสอง สังคมท่ีดีสภาพแวดล้อมท่ีสงบร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และยังเต็มไปด้วยความทรงจ าดีๆท่ีผู้คนมีต่อกัน เป็นที่ศึกษาท่ียังมีกล่ินอายของความเป็นวัง 

จากการสอบถามก่อนน าเสนอผลงานออกแบบโดยสรุปผลได้ว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
การรู้จักข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยจากการเล่าสู่กันจากบุคคลภายในแบบข้อมูลเบื้องต้น เท่านั้น ท่ี
สามารถบอกเล่าเพียงทราบว่าสถานท่ีนี่เคยเป็นอะไรมาในอดีตและได้มาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันโดย
ไม่ทราบถึงเหตุการณ์เชิงลึก และมีการส่งต่อให้ความรักความผูกพันในระดับหนึ่ง โดยเป็นการส่งผ่านกัน
แค่ภายใน  
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 ผลจากการท าแบบทดสอบผลงาน จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 1 คือ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า 300 คน และช้ันภูมิท่ี 2 คือ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 100 คน โดยสรุปจากแบบได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 

เบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาสามารถส่ือสารให้เข้าใจได้ - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 4 5 4.80 0.4 มากท่ีสุด 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง 4 5 4.60  0.4898 มากท่ีสุด 
1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

- 4 4.00 0 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 4 5 4.80 0.4 มากท่ีสุด 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก 
ภาพประกอบ 

     

2.1 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
2.2 ความน่าสนใจของภาพประกอบ - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
2.4 ขนาดภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
ขนาดตัวอักษร 

- 4 4.00 0 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

- 4 4.00 0 มาก 

3. แบบประเมินด้านการออกแบบรูปเล่ม 
เทคนิคการพิมพ์ 

     

3.1 รูปแบบของปก 5 4 4.00 0.4898 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ 5 4 4.44 0.4898 มาก 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 
3.3 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม 5 4 4.20 0.4 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 5 4 4.20 0.4 มาก 
3.5 การจัดหน้า - 5 5.00 0 มากท่ีสุด 
3.6 ความแข็งแรงคงทนของหนังสือ 4 5 4.60 0.4898 มากท่ีสุด 
3.7 คุณภาพกระดาษ 3 5 4.60 0.9797 มากท่ีสุด 
3.8 ความสวยงาม 5 4 5.00 0.4 มากท่ีสุด 
4. แบบประเมินการน าไปพัฒนาต่อ      
4.1 ผลงานออกแบบในรูปแบบหนัง สือ
เหมาะสมกับการศึกษา 

2 5 4.20 0.4 มาก 

4.2 ผลงานออกแบบสามารถน าไปให้ความรู้
ต่อได้ 

2 5 4.20 2.3579 มาก 

4.3 ผลงานออกแบบสามารถน าไปพัฒนาใน
ส่ืออื่นได้ เช่น เว็บไซต์ 

2 5 4.50 0.6324 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
ส่ือครบรอบ 80 ปี 

2 5 4.50 0.74833 มาก 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิท่ี 1 การประเมินผลงานออกแบบสือ่สิ่งพมิพ์ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 

เบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาสามารถส่ือสารให้เข้าใจได้ 2 4 4.80 0.9237 มากท่ีสุด 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 2 5 4.20 0.9237 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง 2 4 3.90 1.0969 มาก 
1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

2 5 4.50 1.0376 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 3 4 3.80 1.2596 มาก 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 1 การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 2 4 3.84 0.9786 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก 
ภาพประกอบ 

     

2.1 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 2 5 4.10 1.2871 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของภาพประกอบ 2 5 4.40 1.1503 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 2 5 3.80 1.3051 มาก 
2.4 ขนาดภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
ขนาดตัวอักษร 

2 5 4.20 1.2714 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

2 5 4.10 0.8831 มาก 

3. แบบประเมินด้านการออกแบบรูปเล่ม 
เทคนิคการพิมพ์ 

     

3.1 รูปแบบของปก 2 5 4.40 0.9899 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ 2 5 4.00 1.2192 มาก  
3.3 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม 2 5 4.44 0.8404 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 2 5 4.00 1.9295 มาก 
3.5 การจัดหน้า 2 5 4.22 1.2671 มาก 
3.6 ความแข็งแรงคงทนของหนังสือ 2 5 4.67 0.8831 มากท่ีสุด 
3.7 คุณภาพกระดาษ 2 5 4.20 1.2355 มาก 
3.8 ความสวยงาม 2 5 4.10 1.2423 มาก 
4. แบบประเมินการน าไปพัฒนาต่อ      
4.1 ผลงานออกแบบในรูปแบบหนัง สือ
เหมาะสมกับการศึกษา 

2 5 4.44 1.1378 มาก 

4.2 ผลงานออกแบบสามารถน าไปให้ความรู้
ต่อได้ 

2 5 4.30 1.0503 มาก 

4.3 ผลงานออกแบบสามารถน าไปพัฒนาใน
ส่ืออื่นได้ เช่น เว็บไซต์ 

2 5 4.25 0.6630 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 1 การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 
4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
ส่ือครบรอบ 80 ปี 

2 5 4.44 0.9443 มาก 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 2 การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 

เบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาสามารถส่ือสารให้เข้าใจได้ 5 4 3.77 0.6140 มาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3 4 4.00 0.8717 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง 5 4 4.20 0.4000 มาก 
1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

3 4 4.00 0.8774 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 5 4 4.15 0.3570 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 2 4 4.02 0.6925 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก 
ภาพประกอบ 

     

2.1 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 4.19 0.3923 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของภาพประกอบ 4 5 4.54 0.4963 มากท่ีสุด 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 3 5 4.28 0.7082 มาก 
2.4 ขนาดภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
ขนาดตัวอักษร 

3 4 4.17 0.7218 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

3 5 4.46 0.5553 มาก 

3. แบบประเมินด้านการออกแบบรูปเล่ม 
เทคนิคการพิมพ์ 

     

3.1 รูปแบบของปก 3 4 4.31 0.4838 มาก 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 2 การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 
3.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ 3 4 4.19 0.4403 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม 3 4 4.01 0.4357 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3 4 4.04 0.4882 มาก 
3.5 การจัดหน้า 3 4 4.54 0.5370 มากท่ีสุด 
3.6 ความแข็งแรงคงทนของหนังสือ 3 4 3.76 0.7088 มาก 
3.7 คุณภาพกระดาษ 3 4 4.03 0.5736 มาก 
3.8 ความสวยงาม 5 4 4.40 0.5291 มาก 
4. แบบประเมินการน าไปพัฒนาต่อ      
4.1 ผลงานออกแบบในรูปแบบหนัง สือ
เหมาะสมกับการศึกษา 

5 4 4.18 0.3841 มาก 

4.2 ผลงานออกแบบสามารถน าไปให้ความรู้
ต่อได้ 

5 4 4.27 0.4439 มาก 

4.3 ผลงานออกแบบสามารถน าไปพัฒนาใน
ส่ืออื่นได้ เช่น เว็บไซต์ 

4 5 4.56 0.4963 มากท่ีสุด 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
ส่ือครบรอบ 80 ปี 

      4 5 4.80 0.4000 มากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 

หัวข้อการประเมิน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 
เบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาสามารถส่ือสารให้เข้าใจได้ 2 4 4.17 0.7053 มาก 
1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 2 4 4.20 0.6953 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง 2 4 4.03 0.7591 มาก 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์      
              (ต่อ) 
1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

2 4 4.04 0.8161 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 3 4 3.96 0.8846 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 2 4 3.92 0.7755 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก 
ภาพประกอบ 

     

2.1 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 2 5 4.19 0.8968 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของภาพประกอบ 2 5 4.50 1.3266 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 2 5 3.99 0.9967 มาก 
2.4 ขนาดภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
ขนาดตัวอักษร 

2 5 4.25 0.9063 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

2 4 4.22 0.6375 มาก 

3. แบบประเมินด้านการออกแบบรูปเล่ม 
เทคนิคการพิมพ์ 

     

3.1 รูปแบบของปก 2 5 4.39 0.8252 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ 3 5 4.08 0.9650 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม 2 5 4.33 0.7836 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 2 5 4.27 0.8280 มาก 
3.5 การจัดหน้า 2 5 4.41 0.8081 มาก 
3.6 ความแข็งแรงคงทนของหนังสือ 2 5 4.20 0.8603 มาก 
3.7 คุณภาพกระดาษ 2 5 4.21 0.9897 มาก 
3.8 ความสวยงาม 2 5 4.22 0.9250 มาก 
4. แบบประเมินการน าไปพัฒนาต่อ      
4.1 ผลงานออกแบบในรูปแบบหนัง สือ
เหมาะสมกับการศึกษา 

2 5 4.25 1.3695 มาก 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  
              (ต่อ) 
4.2 ผลงานออกแบบสามารถน าไปให้ความรู้
ต่อได้ 

2 5 4.32 0.8054 มาก 

4.3 ผลงานออกแบบสามารถน าไปพัฒนาใน
ส่ืออื่นได้ เช่น เว็บไซต์ 

2 5 4.51 0.7188 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
ส่ือครบรอบ 80 ปี 

2 5 4.52 0.7431 มาก 

 
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 

หัวข้อการประเมิน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 
เบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาในนิทรรศการสามารถส่ือสารให้
เข้าใจได้ 

- 4 4.00 0 มาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน - 4 4.00 0 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง
แนวความคิด 

5 4 4.20 0.4 มาก 

1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

3 4 3.80 0.4 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ - 4 4.00 0 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 3 4 4.00 0.4 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก      
2.1 กราฟิกมีความสอดคล้องกับเนื้อหา - 4 4.00 0 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของกราฟิก - 4 4.00 0 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ - 4 4.00 0 มาก 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ (ต่อ) 
2.4 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสมกับ
องค์กร 

- 4 4.00 0 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

3 4 3.80 0.4 มาก 

3. แบบประเมินด้านการจัดส่ือนิทรรศการ      
3.1 ส่ือนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิด 

- 4 4.00 0 มาก 

3.2 รูปแบบของส่ือนิทรรศการ - 4 4.00 0 มาก 
3.3 ส่ือนิทรรศการสามารถให้ความเข้าใจ - 4 4.00 0 มาก 
3.4 การจัดสัดส่วนของส่ือนิทรรศการได้อย่าง
เหมาะสม 

- 4 4.00 0 มาก 

3.5 ระยะเวลาในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 3.80 0.4 มาก 
3.6 พื้นท่ีในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 3.80 0.4 มาก 
3.7 ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับจากส่ือ
นิทรรศการในภาพรวม 

- 4 4.00 0 มาก 

3.8 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นได้ 

- 4 4.00 0 มาก 

4. แบบประเมินการรับรู้ การส่ือสาร      
4.1 ส่ือนิทรรศการ  สามารถ ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

- 4 4.00 0 มาก 

4.2 สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงตัว
สถาบันการศึกษา 

3 4 3.80 0.4 มาก 

4.3 สามารถช่วยในการ ส่ือสาร ไ ด้อย่ า ง
ประทับใจ 

- 4 4.00 0 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
การครบรอบ 80 ปี 

3 4 3.80 0.4 มาก 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 1 การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 

หัวข้อการประเมิน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 
เบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาในนิทรรศการสามารถส่ือสารให้
เข้าใจได้ 

3 4 4.09 0.6587 มาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3 4 4.08 0.5283 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง
แนวความคิด 

2 4 3.90 0.6592 มาก 

1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

3 4 4.10 0.5385 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 3 4 4.05 0.2777 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 3 4 4.18 0.5505 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก      
2.1 กราฟิกมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 4.16 0.3537 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของกราฟิก 3 4 4.14 0.4694 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 3 4 3.15 0.5236 มาก

ท่ีสุด 
2.4 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสมกับ
องค์กร 

3 4 4.06 0.2695 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

5 4 4.10 0.3000 มาก 

3. แบบประเมินด้านการจัดส่ือนิทรรศการ      
3.1 ส่ือนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิด 

3 4 4.24 0.5283 มาก 

3.2 รูปแบบของส่ือนิทรรศการ 3 4 4.25 0.5299 มาก 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 1 การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ   
              (ต่อ) 
3.3 ส่ือนิทรรศการสามารถให้ความเข้าใจ 3 4 4.21 0.4997 มาก 
3.4 การจัดสัดส่วนของส่ือนิทรรศการได้อย่าง
เหมาะสม 

5 4 4.14 0.3537 มาก 

3.5 ระยะเวลาในการจัดส่ือนิทรรศการ 5 4 4.22 0.4142 มาก 
3.6 พื้นท่ีในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 4.14 0.4063 มาก 
3.7 ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับจากส่ือ
นิทรรศการในภาพรวม 

5 4 4.07 0.2551 มาก 

3.8 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นได้ 

5 4 4.08 0.2763 มาก 

4. แบบประเมินการรับรู้ การส่ือสาร      
4.1 ส่ือนิทรรศการ  สามารถ ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

5 4 4.11 0.3169 มาก 

4.2 สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงตัว
สถาบันการศึกษา 

3 3 4.01 0.3827 มาก 

4.3 สามารถช่วยในการ ส่ือสาร ไ ด้อย่ า ง
ประทับใจ 

3 4 4.05 0.2843 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
การครบรอบ 80 ปี 

5 4 4.06 0.2374 มาก 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 2 การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ 

หัวข้อการประเมิน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 
เบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาในนิทรรศการสามารถส่ือสารให้
เข้าใจได้ 

3 4 4.28 0.5306 มาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3 4 4.20 0.6000 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง
แนวความคิด 

5 4 4.23 0.4208 มาก 

1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

5 4 4.20 0.4000 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 5 4 4.28 0.3841 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 3 4 4.04 0.3979 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก      
2.1 กราฟิกมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 4.14 0.3469 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของกราฟิก 5 4 4.10 0.3000 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 5 4 4.11 0.3128 มาก 
2.4 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสมกับ
องค์กร 

5 4 4.11 0.3128 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

5 4 4.08 0.2712 มาก 

3. แบบประเมินด้านการจัดส่ือนิทรรศการ      
3.1 ส่ือนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิด 

5 4 4.05  0.2179 มาก 

3.2 รูปแบบของส่ือนิทรรศการ 5 4 4.14 0.3469 มาก 
3.3 ส่ือนิทรรศการสามารถให้ความเข้าใจ 5 4 4.09 0.2861 มาก 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างช้ันภูมิท่ี 2 การประเมินผลงานออกแบบส่ือนิทรรศการ  
              (ต่อ) 
3.4 การจัดสัดส่วนของส่ือนิทรรศการได้อย่าง
เหมาะสม 

5 4 4.10 0.3000 มาก 

3.5 ระยะเวลาในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 4.02 0.4237 มาก 
3.6 พื้นท่ีในการจัดส่ือนิทรรศการ 5 4 4.09 0.2861 มาก 
3.7 ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับจากส่ือ
นิทรรศการในภาพรวม 

5 4 4.05  0.2179 มาก 

3.8 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นได้ 

5 4 4.07 0.2551 มาก 

4. แบบประเมินการรับรู้ การส่ือสาร      

4.1 ส่ือนิทรรศการ  สามารถ ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

5 4 4.04 0.1959 มาก 

4.2 สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงตัว
สถาบันการศึกษา 

- 4 4.00 0.0000 มาก 

4.3 สามารถช่วยในการ ส่ือสาร ไ ด้อย่ า ง
ประทับใจ 

- 4 4.00 0.0000 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
การครบรอบ 80 ปี 

- 4 4.00 0.0000 มาก 
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ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานออกแบบส่ือ  
              นิทรรศการ 

หัวข้อการประเมิน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง 
เบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 
1.แบบประเมินด้านการออกแบบเนื้อหา      
1.1 เนื้อหาในนิทรรศการสามารถส่ือสารให้
เข้าใจได้ 

3 4 4.14 0.6304 มาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3 4 4.11 0.5460 มาก 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวเรื่อง
แนวความคิด 

2 4 4.03 0.5152 มาก 

1.4 เนื้อหาสามารถส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ 

3 4 4.12 0.5093 มาก 

1.5 เนื้อหาสามารถให้ความรู้ได้ 3 4 4.08 0.3108 มาก 
1.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 3 4 4.14 0.5243 มาก 
2. แบบประเมินด้านการออกแบบกราฟิก      
2.1 กราฟิกมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 4.14 0.3502 มาก 
2.2 ความน่าสนใจของกราฟิก 3 4 4.12 0.4312 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ 3 4 4.13 0.4772 มาก 
2.4 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสมกับ
องค์กร 

3 4 4.06 0.3423 มาก 

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึก
อารมณ์ได้ 

3 4 4.09 0.2965 มาก 

3. แบบประเมินด้านการจัดส่ือนิทรรศการ      
3.1 ส่ือนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิด 

3 4 4.19 0.4755 มาก 

3.2 รูปแบบของส่ือนิทรรศการ 3 4 4.21 0.4905 มาก 
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ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานออกแบบส่ือ 
              นิทรรศการ (ต่อ) 
3.3 ส่ือนิทรรศการสามารถให้ความเข้าใจ 3 4 4.18 0.4567 มาก 
3.4 การจัดสัดส่วนของส่ือนิทรรศการได้อย่าง
เหมาะสม 

5 4 4.13 0.3393 มาก 

3.5 ระยะเวลาในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 4.16 0.4272 มาก 
3.6 พื้นท่ีในการจัดส่ือนิทรรศการ 3 4 4.12 0.3827 มาก 
3.7 ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับจากส่ือ
นิทรรศการในภาพรวม 

5 4 4.06 0.2451 มาก 

3.8 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นได้ 

5 4 4.07 0.2697 มาก 

4. แบบประเมินการรับรู้ การส่ือสาร      
4.1 ส่ือนิทรรศการ  สามารถ ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

5 4 4.09 0.2915 มาก 

4.2 สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงตัว
สถาบันการศึกษา 

3 4 4.00 0.3332 มาก 

4.3 สามารถช่วยในการ ส่ือสาร ไ ด้อย่ า ง
ประทับใจ 

3 4 4.03 0.2456 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกับ
การครบรอบ 80 ปี 

3 4 4.04 0.2124 มาก 
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ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินจากท้ังผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลงานการออกแบบส่ือ 
              ครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถานบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวข้อการประเมิน มาก น้อย ไม่มี 
1.ส่ือครบรอบ 80 ปี ให้ความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามากขึ้นหรือไม่ 

ร้อยละ 
96.2 

ร้อยละ 
3.7 

- 

2.ส่ือครบรอบ 80 ปี ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูลต่างๆ
มากขึ้นหรือไม ่

ร้อยละ 
100 

- - 

3.ส่ือครบรอบ 80 ปี มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือไม่ 

ร้อยละ 
99.5 

ร้อยละ 
0.4 

- 

4.ส่ือครบรอบ 80 ปี ท าให้รู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจใน
ความเป็นสวนสุนันทามากขึ้นหรือไม่ 

ร้อยละ 
98.2 

ร้อยละ 
0.4 

ร้อยละ 
1.2 

 
จากการประเมินผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถานบันศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงสรุปได้ว่า ผลงานการอกแบบซึ่งประกอบด้วย หนังสือภาพประกอบ 
การ์ดสามมิติ นิทรรศการ และส่ือประชาสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ โดยการประเมิน ด้านการออกแบบเนื้อหา 
ภาพประกอบ การจัดการ รูปแบบการพิมพ์ รูปแบบนิทรรศการ มีระดับการพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง
ภาพรวมท้ังหมดของส่ือครบรอบ 80 ปี สามารถสรุปจากการประเมินได้ว่า สามารถให้ความรู้จัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูลต่างๆ มาก
ขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 100 มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิดเป็นร้อย
ละ 99.5 และท าให้รู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจในความเป็นสวนสุนันทามากขึ้น ทา คิดเป็นร้อยละ 98.2
โดยสรุปได้ว่า ส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถานบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สามารถช่วยในการส่ือสาร แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจได้ 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุป  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี 

พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ เข้าใจ 
และตีความหมาย ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา ช่วง 80 ปี 
(พ.ศ. 2480-2560) จากพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อนิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือหาประเด็นในแนวทางการออกแบบเป็นสื่อครบรอบ ในวโรกาสครบรอบ 80 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้วิจัยมีแนวทางการวิจัยโดยริเริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ซึ่ง
จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของ ประวัติความเป็นมา การบันทึก จากในอดีต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ข้อมูลของสื่อต่างๆที่สามารถสื่อสารได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ การ์ดสามมิติ ภาพประกอบ สื่อ
นิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือหาแนวทางการออกแบบผลงาน โดยสรุปจากการค้นคว้าได้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ในสมัยรั ชกาลที่ 5 ที่
ทรงเป็นผู้ริเริ่งสร้างสวนหรือพระราชอุทยานในวังดุสิตที่ใช้ในการพักผ่อน ที่ประทับเจ้าฝ่ายในและยังที่
แสดงถึงการร าลึกถึงความรักที่มีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งสวนสุนันทาแห่งนี้เป็นที่รวมร่วมสิ่ง
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ แม้แต่การศึกษาเรียนรู้ ที่มีมาแต่อดีต เป็นสังคม
หนึ่งเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของผู้คน มีศาสตร์การเรียนรู้พ้ืนฐาน ความเป็นระเบียบแบบแผนแบบชาววัง 
ที่ให้ผู้สนใจมีใจรักที่จะเรียนรู้ เกิดเป็นสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ และจากในวาระครบรวบ 80 ปี สวนสุนัน
ทา จากความเป็นพระราชอุทยานมาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ที่ยังคงรักษาความเป็นสวน
สุนนัทา ซึ่งในวาระนี้ก็คือ การที่สถานที่แห่งที่มีอายุ มีประวัติ การที่มาร่วมกับร าลึกถึงสิ่งต่างๆการเฉลิม
ฉลอง การสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นสวนสุนันทา  

จากทางที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจึงได้มีแนวความคิดในการออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี สวน
สุนันทา เพ่ือเป็นการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เข้า ตีความหมาย การเรียนรู้ในเรื่องราวของสวนสุนัน
ทา และยังเป็นการส่งเสริมให้สถานที่แห่งเกิดภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ สู่สังคม ให้เกิดความรัก 
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ความผูกพัน ความประทับในในความเป็น “ลูกพระนาง” ของบุคลากรภายใน จึงสรุปได้แนวคิดในการ
ออกแบบ จากหัวข้อที่ว่า พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา เป็นแนวคิดที่ว่า “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่ง
การเรียนรู้” คือ “บ้านนอก” ความอ่อนน้อมถ่อมตน การตระหนักในตัวเองแล้วสามารถวางตนได้ถูกต้อง
เหมาะสม  มีความสุภาพ  ให้เกียรติผู้อื่น รู้กาลควรไม่ควร โดยเน้นเรื่องของภายในจิตใจเป็นหลัก “ในวัง” 
มาตรฐาน ระเบียบแบบแผน สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบ ก าหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
“ธรรมชาติ” สวนป่า สวนไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ การพักผ่อน ความสดชื่น สบายใจ สงบ ผ่อนคลาย ความรัก 
ความสุข “ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” ความรู้ การศึกษา การไม่ท าตนเป็นน้ าที่เต็มแก้ว พร้อมที่จะเรียนรู้
เพ่ิมเติม การหาประสบการณ์ เรียนรู้กับสิ่งต่างๆ สรุป คือ การศึกษาแบบชาววังที่มีอ่อนน้อมถ่อมตน มี
มาตรฐาน เรียนรู้ถ้ ากลางธรรมชาติ โดยเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ของสถาบันแห่งนี้ ในการก้าวไปสู่ความเป็น 
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  

โดยการวิจัยเรื่องการออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จากการสรุปได้แนวคิดในการออกแบบ จึงมีการออกแบบสื่อที่จะสื่อสารโดย
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อพ้ืนฐานในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสจับต้อง ได้โดยให้
ความรู้สึกต่างๆได้ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ และสามารถมีลูกเล่นต่างๆ เช่น การเสริมเรื่องเทคนิคการ
พิมพ์ เทคนิค กลไกล 3 มิติ หรือ pop up ในรูปแบบของหนังสือภาพประกอบ การ์ดสามมิติ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดแรงจูงใจ และสื่อนิทรรศการเป็นสื่อที่ถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจเกิดความรู้สึก เกิดการคิด และเป็นสื่อที่สามารถชักจูงให้มาเป็นร่วนรวมกับกิจกรรมที่
จัดขึ้นได้ ในรูปแบบของ นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรม
ต่างๆ แสดง การทัวร์ชม การเที่ยวพักผ่อน โดยให้มีการน าเสนอที่หลากหลายตลอดทั้งปี โดยเป็นการจัด
งานในช่วง วันที่ 6-12 พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงวันพระประสูติกาลของพระนางเจ้าสุนันทา (10 
พฤศจิกายน)  เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สวนสุนันทามาถึงปัจจุบัน 

 
อธิปรายผล 

จากการสรุปข้อมูลหาประเด็นแนวความคิด ในการการออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี พระราช
อุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุปแนวคิดที่ว่า “บ้านนอกในวังธรรมชาติ
แห่งการเรียนรู้” และท าการออกแบบสื่อครบรอบเพ่ือสื่อสาร เพ่ือหาผลว่า สามารถช่วยในการสื่อสาร 
แปลความหมายและสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจได้หรือไหมจากนั้นจึงน าผลงาน
ออกแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และกลุ่มตัวอย่างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเมินผล
งาน เพื่อหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ จากการสรุปผล 
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โดยผลงานการออกแบบในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ หนังสือภาพประกอบสีน้ า การ์ด 3 มิติ สื่อ
นิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ที่สามารถบอกเล่า
เรื่องราวของสวนสุนันทาได้ในวาระ ครบรอบ 80 ปี นี้ แล้วเผยแพร่ต่อไป 
 จากการประเมินประสิทธิภาพผลงานที่แบ่งออกเป็น การสอบถามค าถามก่อนน าเสนอผลงานการ
ออกแบบ และท าการประเมินผลงานโดยแบ่งออกเป็นการประเมินส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนของสื่อ
นิทรรศการ และภาพรวามทั้งหมด โดยมีข้อสรุปส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ จากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน โดยมีการประเมินในด้านออกแบบเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการน าข้อมูลของสวน
สุนันทามาสื่อสารให้สอดคล้องเหมาะสม สามารถส่งเสริมอัตลักษณ์เอกลักษณ์และสามารถให้ความรู้ได้อยู่
ในเกณฑ์ดีมากท่ีสุด ในส่วนของภาพประกอบที่มีความสอดคล้องให้คุณค่าทางศิลปะ สามารถสื่อสารได้ใน
เกณฑ์ดีมาก การประเมินในด้านรูปเล่มในรูปแบบของการออกแบบปก การจัดหน้า และความเหมาะสม
อยู่ในเกณฑ์ดี และการน าไปพัฒนาต่อยอดในการน าข้อมูล และสื่อในรูปแบบของหนังสือน าไปพัฒนาต่อ
ในรูปแบบของสื่ออ่ืนๆได้อยู่ในเกณฑ์ด ี
 ส าหรับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยแบ่งตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ โดยชั้นที่ 1 เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า จ านวน 300 คน ชั้นภูมิที่ 2 เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 
100 คน จากการประเมินผลสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจที่มากทั้งหมด 
 ส่วนการประเมินสื่อนิทรรศการ จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านของเนื้อหาที่น าเสนอ ภาพประกอบ
กราฟิกท่ีใช้ในการสื่อสาร รูปแบบการจัด และการสื่อสารให้ความรู้ จากผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึง
พอใจที่มากทั้งหมด ส าหรับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง สื่อนิทรรศการ มีระดับความพึงพอใจที่มาก
ทั้งหมด 

การประเมินผลงานออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน โดยรวม สามารถ
สรุปจากการประเมินได้ว่า สามารถให้ความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
96.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูลต่างๆ มากขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 100 มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิดเป็นร้อยละ 99.5 และท าให้รู้สึกรัก ผูกพัน และประทับใจใน
ความเป็นสวนสุนันทามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2  
 จากผลการประเมินทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างท าให้ผลการออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี
พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นการน าข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ใน
หัวข้อพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา จากแนวความคิดที่ว่า “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” 
น ามาท าเป็นสื่อที่สามารถช่วยสื่อสาร แปลความหมาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ประทับใจได้ จากในรูปแบบของสื่อที่เป็นรูปแบบหนังสือภาพประกอบ การ์ดสามมิติ สื่อนิทรรศการ และ
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สื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ และซึ่งเป็นการส่งเสริมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลที่ดีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติมสิ่งต่างๆให้เกิดเป็น มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีกับสังคมได้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื้อหาหรือเรื่องราวของหัวข้อพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษาควรให้มีความกระชับ สามารถ
สรุปให้เข้าใจง่ายมากข้ึน  
 2. การเชื่อมโยงของเนื้อหา และภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสารความหมายโดยอาจมี
ภาพประกอบที่สามารถสื่อสารเนื้อหาหนึ่งได้โดยไม่ต้องมีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือการเชื่อมโยงของภาพ
กับกราฟิกอ่ืนๆ 
 3. ภาพประกอบต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกเพ่ือสื่อความหมาย อาจใช้การปรับแต่งภาพให้มี
ความรู้สึกมากข้ึน เช่น การใช้สีหรือแสง  
 4. ภาพประกอบควรที่จะมีขนาดเล็กลง เพ่ือเสริมความสวยงามของหนังสือ โดยที่ควรท าให้มี
ขนาดพอดีไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป 
 5. การน าเสนอเนื้อหา เรื่องราวในหัวข้อพระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษาที่แบ่งออกมาเป็น 16 
หัวข้อย่อย สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยอาจมีเนื้อหาที่ตรง หรือเชื่อมโยง
กับหลักสูตรการสอนในปัจจุบัน 
 6. การน าเสนอสื่อนิทรรศการควรมีการเสนอในทุกด้าน เช่น สถานที่จัด วัน เวลา รูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ   
 7. เรื่องของการจัดพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆควรมีการเลือกวัสดุส าหรับการพิมพ์ผลงานให้มีความ
เหมาะสมให้มากขึ้น เช่น กระดาษอาจต้องมีความหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง หรือให้เหมาะสมกับภาพประกอบ 
 8. การเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดกับผลงานการออกแบบอาจจะอธิบายไม่ชัดเจนควรบอกได้
ถึงท่ีมาของการน าเสนอมาสู่การออกแบบ 
 9. ควรมีสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให้มีการก้าวสู่ความเป็นปัจจุบัน เช่น สื่อมีเดีย 
 10. แนวความคิดและผลงานออกแบบอาจยังบอกถึงความมาสู่การเป็นสถาบันศึกษาในปัจจุบันที่
ยังไม่ชัดเจน ควรมีการน าสื่อ เสนอในด้านของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการแสดงถึงความเป็น
ปัจจุบันของสถาบัน 
 11. แนวความคิด “บ้านนอกในวังธรรมชาติแห่งการเรียนรู้” ค าว่า “บ้านนอก” อาจจะแสดงถึง
การสื่อสารในด้านลบ ควรมีการปรับใช้ค าอ่ืน หรือการอธิบายที่มาและความหมายให้มีความชัดเจนขึ้น 
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แบบสอบถามข้อมูล (ผู้เช่ียวชาญ) 
การออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในความหมายของท่านคืออะไร 

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

................................................................................................................................................................... 
2.การน าเสนอในเรื่องใดท่ีบ่งบอกถึงความเป็น 80 ปี สวนสุนันทา เพราะเหตุใด 

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

................................................................................................................................................................... 
3.ในวาระครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรมีการจัดท าส่ืออย่างไร เพราะเหตุใด 

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

................................................................................................................................................................... 
4.กลุ่มเป้าหมายใดท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ถึงส่ือครบรอบ 80 ปี มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

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

................................................................................................................................................................... 
5.ผลคาดหวังว่าจะได้รับจากส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ต่อกลุ่มเป้าหมาย และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

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

................................................................................................................................................................... 
6.ส่ือครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ควรน าเสนอแนวความคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู้ เพราะ

เหตุใด 

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามก่อนการประเมนิผลงานการออกแบบ 
การออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามเพือ่สอบถามความรู้ความเขา้ใจ ที่เก่ียวกบั

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ก่อนท าการประเมินผลงาน 
 
1.ท่านมีความรู้จกัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาในเร่ืองใด ดา้นใดบา้งอยา่งไร 

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
2.ท่านรู้ถึงประวติัความเป็นมาเหตุการณ์ต่างๆของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาหรือไม่

อยา่งไร รู้/ไม่รู้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  

3.ท่านรู้สึกรัก ผกูพนั และประทบัใจในความเป็นสวนสุนนัทาหรือไหมอยา่งไร มาย/นอ้ย/เฉยๆ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  

4.สวนสุนนัทา ในความหมายของท่านสามารถใหค้วามหมายวา่อยา่งไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ส่วนของส่ือส่ิงพิมพ์) 

 
ค าช้ีแจง แบบประเมินฉบบัน้ีเป็น แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของผลงานออกแบบ โดย

ให้ผูต้อบแบบประเมินท าเคร่ืองหมาย พร้อมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พจิารณาปรับปรุงต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ      ชาย     หญิง 
สถานภาพ      ผูเ้ช่ียวชาญ   

  อาจารย ์   เจา้หนา้ที่   นกัศึกษา   ศิษยเ์ก่า      
ตอนที่ 2 แบบประเมิน 

หัวข้อการประเมนิ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.แบบประเมนิด้านการออกแบบเนือ้หา      
1.1 เน้ือหาสามารถส่ือสารไดใ้ห้เขา้ใจ      
1.2 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั      
1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัหัวเร่ือง      
1.4 เน้ือหาสามารถส่งเสริม เอกลกัษณ์ ภาพลกัษณ์
ให้กบัองคก์รได ้

     

1.5 เน้ือหาสามารถให้ความรู้ได ้      
1.6 ความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอ      

2. แบบประเมนิด้านการออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ      
2.1 ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
2.2 ความน่าสนใจของภาพประกอบ      
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ      
2.4 ขนาดภาพประกอบมีความเหมาะสมกบัขนาด
ตวัอกัษร 

     

2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึกอารมณ์ได ้      
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3. แบบประเมินด้านการออกแบบรูปเล่ม เทคนิคการ
พิมพ์ 

     

3.1 รูปแบบของปก      
3.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ      
3.3 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม      
3.4 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      
3.5 การจดัหนา้      
3.6 ความแข็งแรงคงทนของหนงัสือ      
3.7 คุณภาพกระดาษ      
3.8 ความสวยงาม      

4. แบบประเมนิการน าไปพัฒนาต่อ      
4.1 ผลงานออกแบบในรูปแบบหนังสือเหมาะสมกับ
การศึกษา 

     

4.2 ผลงานออกแบบสามารถน าไปให้ความรู้ต่อได ้      
4.3 ผลงานออกแบบสามารถน าไปพฒันาในส่ืออ่ืนได ้
เช่น เวบ็ไซต ์

     

4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกบัส่ือครบรอบ 
80 ปี 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(...........................................................) 

ผูต้อบแบบประเมิน 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ส่วนของส่ือนิทรรศการ) 

 
ค าช้ีแจง แบบประเมินฉบบัน้ีเป็น แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของผลงานออกแบบ โดย

ให้ผูต้อบแบบประเมินท าเคร่ืองหมาย พร้อมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พจิารณาปรับปรุงต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ      ชาย     หญิง 
สถานภาพ      ผูเ้ช่ียวชาญ   

  อาจารย ์   เจา้หนา้ที่   นกัศึกษา   ศิษยเ์ก่า      
ตอนที่ 2 แบบประเมิน 

หัวข้อการประเมนิ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.แบบประเมนิด้านการออกแบบเนือ้หา      
1.1 เน้ือหาในนิทรรศการสามารถส่ือสารให้เขา้ใจได ้      
1.2 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั      
1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัหัวเร่ืองแนวความคิด      
1.4 เน้ือหาสามารถส่งเสริม เอกลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ให้กบั
องคก์รได ้

     

1.5 เน้ือหาสามารถให้ความรู้ได ้      
1.6 ความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอ      

2. แบบประเมนิด้านการออกแบบกราฟิก      
2.1 กราฟิกมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
2.2 ความน่าสนใจของกราฟิก      
2.3 ภาพประกอบมีคุณค่าทางศิลปะ      
2.4 การออกแบบกราฟิกมีความเหมาะสมกบัองคก์ร      
2.5 ภาพประกอบสามารถส่ือสารความรู้สึกอารมณ์ได ้      

3. แบบประเมนิด้านการจัดส่ือนิทรรศการ      
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3.1 ส่ือนิทรรศการมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิด      
3.2 รูปแบบของส่ือนิทรรศการ      
3.3 ส่ือนิทรรศการสามารถให้ความเขา้ใจ      
3.4 การจดัสัดส่วนของส่ือนิทรรศการไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3.5 ระยะเวลาในการจดัส่ือนิทรรศการ      
3.6 พ้ืนท่ีในการจดัส่ือนิทรรศการ      
3.7 ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีไดรั้บจากส่ือนิทรรศการใน
ภาพรวม 

     

3.8 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้นได ้      

4. แบบประเมนิการรับรู้ การส่ือสาร      
4.1 ส่ือนิทรรศการ สามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายได ้      
4.2 สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงตวั
สถาบนัการศึกษา 

     

4.3 สามารถช่วยในการส่ือสารไดอ้ยา่งประทบัใจ      
4.4 ความเหมาะสมของผลงานออกแบบกบัการครบรอบ 80 
ปี 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(...........................................................) 

ผูต้อบแบบประเมิน 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบส่ือครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ค าช้ีแจง แบบประเมินฉบบัน้ีเป็น แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของผลงานออกแบบ โดย
ให้ผูต้อบแบบประเมินท าเคร่ืองหมาย พร้อมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พจิารณาปรับปรุงต่อไป 

 
ตอนที่ 1 แบบประเมิน 

หวัขอ้การประเมิน มาก นอ้ย ไม่มี 
1.ส่ือครบรอบ 80 ปี ใหค้วามรู้จกัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
สุนนัทามากขึ้นหรือไม่ 

   

2.ส่ือครบรอบ 80 ปี ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองขอ้มูลต่างๆ
มากขึ้นหรือไม่ 

   

3.ส่ือครบรอบ 80 ปี มีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาหรือไม่ 

   

4.ส่ือครบรอบ 80 ปี ท าใหรู้้สึกรัก ผกูพนั และประทบัใจ
ในความเป็นสวนสุนนัทามากขึ้นหรือไม่ 

   

 

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(...........................................................) 

ผูต้อบแบบประเมิน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลงานการออกแบบ 

 



ภาพที่ 16 ข้อมูลการนำาเสนอ 1
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ภาพที่ 17 ข้อมูลการนำาเสนอ 2
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ภาพที่ 18 ข้อมูลการนำาเสนอ 3

88



ภาพที่ 19 ข้อมูลการนำาเสนอ 4

89



ภาพที่ 20 ข้อมูลการนำาเสนอ 5

90



ภาพที่ 21 วิธีการดำาเนินการศึกษา

91



ภาพที่ 22 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 1

92



ภาพที่ 23 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 2

93



ภาพที่ 24 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 1

94



ภาพที่ 25 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 2

95



ภาพที่ 26 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 3

96



ภาพที่ 27 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 4

97



ภาพที่ 28 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 5

98



ภาพที่ 29 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 6

99



ภาพที่ 30 การวิเคราะห์หาแนวความคิดทางการออกแบบ 7
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ภาพที่ 31 ผลงานออกแบบ 1
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ภาพที่ 32 ผลงานออกแบบ 2

102



ภาพที่ 32 ผลงานออกแบบ 3

103



ภาพที่ 34 ผลงานออกแบบ 4

104



ภาพที่ 35 ผลงานออกแบบ 5

105



ภาพที่ 36 ผลงานออกแบบ 6

106



ภาพที่ 37 ผลงานออกแบบ 7

107



ภาพที่ 38 ผลงานออกแบบ 8

108



ภาพที่ 39 ผลงานออกแบบ 9

109



ภาพที่ 40 ผลงานออกแบบ 10

110



ภาพที่ 41 ผลงานออกแบบ 11

111



ภาพที่ 42 ผลงานออกแบบ 12

112



ภาพที่ 43 ผลงานออกแบบ 13

113



ภาพที่ 44 ผลงานออกแบบ 14

114



ภาพที่ 45 ผลงานออกแบบ 15

115



ภาพที่ 46 ผลงานออกแบบ 16

116



ภาพที่ 47 ผลงานออกแบบ 17

117



ภาพที่ 48 ผลงานออกแบบ 18

118



ภาพที่ 49 ผลการประเมินผลงานการออกแบบ 1

119



ภาพที่ 50 ผลการประเมินผลงานการออกแบบ 2

120
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