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 คําสําคัญ      การออกแบบพ้ืนท่ี / สวนสาธารณะ 
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กรณีศึกษาสวนลุมพินี.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน. 148 หนา. 

                 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในสวนสาธารณะ 
ลุมพินี 2) ศึกษาความตองการพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนเจนเนอเรช่ันวายในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี และ         
3) เสนอผลงานออกแบบพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนเจนเนอเรช่ันวายในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี 
             วิธีการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษา คนควาจากเอกสาร บทความ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สวนสาธารณะมาวิเคราะหและลงสํารวจพ้ืนท่ีจริง เพ่ือใหทราบสภาพปจจุบันทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของ
สวนลุมพินี ใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนคนเจนเนอเรช่ันวายท่ีเขามาใชพ้ืนท่ี นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ สรุปผลและนําผลท่ีไดจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
คนรุนใหม ท้ังพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสื่อออนไลน และพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางกายภาพ  
 ผลการวิจัยพบวา  สภาพปจจุบันทางดานกายภาพของสวนลุมพินี  ลักษณะการเขาถึงพ้ืนท่ีมีความ
สะดวกสบาย สามารถใชไดหลากหลายเสนทาง ดวยการเดินเทา โดยสารรถประจําทาง  รถรับจาง รถไฟลอยฟา  BTS 
รถไฟฟาใตดิน MRT รวมท้ังรถยนตและจักรยานยนตรสวนตัว ลักษณะโดยรอบของพ้ืนท่ีจะเรียกช่ือเปนยานตางๆ 
สวนใหญเปนอาคารพาณิชยสูงอยูติดกับถนนสายหลัก  มีอาคารท่ีพักแทรกอยูดานใน มีการแบงพ้ืนท่ีเปน 5 สวน คือ 
เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใชพละกําลัง, เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใชพละกําลัง, 
เขตนันทนาการแบบสงบเงียบฝงตะวันออก, เขตนันทนาการแบบใชพละกําลัง และเขตนันทนาการแบบสงบเงียบ    
ฝงตะวันตก ในดานสังคม การปฏิสัมพันธทางสังคมเกิดข้ึนตามความประสงคของผูเขามาใช กลุมผูมีรายไดสูงใช
พ้ืนท่ีเพ่ือออกกําลังกาย พูดคุย พบปะสังสรรค กลุมผูมีรายไดปานกลางใชพ้ืนท่ีเพ่ือออกกําลังกาย พักผอนคลาย
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มีการบริการใหเชาพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมในโอกาสตางๆ เชน การจัดงานแสดง การจัดงานในเทศกาลตางๆ  
 สําหรับความตองการพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสื่อออนไลน สวนใหญตองการทราบขอมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีในสวนลุมพินีมากท่ีสุด ตองการอานเน้ือหาในสื่อออนไลน ท่ีมีท้ังรูปภาพจากสถานท่ีจริงและ
บทความท่ีใหสาระมากท่ีสุด และตองการใชพ้ืนท่ีในลักษณะเปนพ้ืนท่ีก่ึงพักผอนก่ึงทํางานมากท่ีสุด  ผลงานการ
ออกแบบพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสื่อออนไลน (Application) มี 2 สวน คือ การออกแบบตราสัญลักษณ และ
การออกแบบหนาจอแสดงผล  ในการออกแบบพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางกายภาพ (Co-Creation Space) ได
ออกแบบใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน และสามารถน่ังทํางาน คิดงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูทามกลางบรรยากาศ
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ก่ึงถาวร โดยใชวัสดุท่ีเหมาะกับยุคสมัยและคนเจนเนเรช่ันวาย ท่ีตองการความสะดวกและเรียบงาย มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ  
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   KRIT TULAVARDHANA : THE DESIGN OF KNOWLEDGE SHARING SPACE FOR GENERATION Y IN 
PUBLIC PARK : A CASE STUDY OF LUMPINI PARK. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. WATANAPUN KRUTASAEN, 
Ph.D.,148 pp. 

 This research aims 1) To study the current state of physical, social and economic of Lumpini 
Park. 2) To study the needs of new generation the interaction space for sharing knowledge in Lumpini 
Park. And 3) To present the design of the interaction space for sharing knowledge of new generation in 
Lumpini Park  

 Concerning the study of this case, the researcher researched from the documents, the 
articles, the concept and research related to the park. The researcher analyzed and surveyed the location 
in order to know the current state of physical, social and economic of Lumpini Park. The questionnaire 
was the instrument to research. The samples consisted of new generations coming into the space and the 
data were analyzed by statistical methods. The researcher brought the result of this study as a guideline 
to develop in the design of interaction space; including the online 'Application' and 'Co-Creation-Space'. 

 The results of the study were as follows: In terms of the current state of physical of Lumpini 
Park, the access areas are comfortable. There are several ways to reach this area such as foot, bus, taxi, 
BTS Sky train, MRT, private car and bike as well. The surroundings of Lumpini Park are called from 
neighborhoods. Most of the commercial building, where the residences are inside, is connected to the 
main road. The area is divided into 5 parts: a service section, a recreation, a quiet recreation area of the 
East, an exercising area and a quiet zone of the West.  

 In terms of the current state of social, there is an interaction between the people who came 
to use. Firstly, a group of high-income came to exercise, socialize and talk among them. Secondly, the 
middle-income came to exercise, relax after work. Lastly, a group of less income came to the park for 
relaxing and working in the park.  

                 Concerning the state of economic, there are both direct and indirect. Selling food and drink in 
the park are direct. This way is to serve people who came into the park. For the indirect way, there is the 
rental space for events on various occasions such as exhibitions, exhibitions for festive season and so on.  

      In terms of online media, some people wanted to know the information about the events 
and the activities in Lumpini Park. They wanted to be informed by reading via online application channel 
with illustration and the good articles. They wanted to use the interaction space for working and relaxing 
at the same time. There are two types of the interactive online media design: Logo Design and Application 
Design. The Co-Creation Space is designed as a space for leisure, working and learning close to nature. 
Furthermore, the amenities, such as plug, Wi-Fi access points, information service are easily accessible. 
The design form of a semi-permanent building is suitable for the period. Generation Y prefer the 
convenience and the simplicity which are related to the surroundings. 

       According to the evaluation of experts, the design of knowledge sharing space for new generation Y 
In Lumpini Park can meet the needs of generation Y who come to use this space. 
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เป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ และกราบขอบพระคุณกรรมการสอบทุกท่านที่กรุณาให้คําแนะนําเพิ่มเติม เพื่อให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจเครื่องมือวิจัย และ
ประเมินผลงานออกแบบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้วิจัย รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน
ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัย 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบทุกท่านที่กรุณาถ่ายทอดวิชา
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้คําปรึกษาชี้แนะตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  
          ขอขอบคุณบริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ให้โอกาสใน
การศึกษาต่อโดยใช้เวลาบางส่วน รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอด 
          ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาและผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องได้นําไปพิจารณา เพื่อให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

  สังคมปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา จําเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในสังคม
จะต้องมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างสร้างสรรค์ 
ทําให้ต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รู้จักพ่ึงตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งในศตวรรษที่ 21  
เป็นยุคของสื่อดิจิตอล ที่ทําให้ผู้คนในสังคมเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน        
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ที่เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตสู่โลกกว้างที่ไร้พรมแดน สามารถ
สื่อสารกันได้ โดยไม่จํากัดสถานที่และเวลา ทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็วดังใจคิด การใช้
ชีวิตของผู้คนจะสื่อสารที่ใดก็ได้ เมื่อไรก็ได้ อาจเรียกได้ว่า เป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนวัย
ทํางานและใช้ชีวิตบนสื่อเทคโนโลยี การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ล้วนเป็นวัฒนธรรมและการดํารงอยู่      
ของผู้คนในโลกยุคดิจิตอลที่เกือบคล้ายคลึงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการคิด การแสดงออก การทํางาน 
ตลอดจนการใช้ชีวิตประจําวัน เป็นต้น (ปาริชาต สายธนู, 2553) จะเห็นได้ว่า สื่อเทคโนโลยีทําให้
การปฏิสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โลกทุกวันนี้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน
สังคม โดยการสร้างพื้นที่หรือช่องทาง (Platform) ทั้งพื้นที่จริง (Space) และพื้นที่เสมือนจริง 
(Application) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อีกด้วย  
  ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นําเราก้าวข้ามมาสู่วิถีชีวิตใหม่แห่ง
การใช้ชีวิต ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถร่วมมือและแบ่งปันกันในหลากหลายมิติ อาทิ การแบ่งปัน
ที่อยู่อาศัย (Couch Surfing) การระดมทุนเพื่อสังคม (Crowd Funding) เศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) การรวมกลุ่มนั้นกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่าน                  
การแลกเปลี่ยนมุมมอง (www.tcdc.or.th/trend, เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2559) ปรากฏการณ์           
ที่เห็นในศตวรรษที่ 21 ได้ชัดมากที่สุดคือ การจัดงานเสวนา TEDTALK ซึ่งย่อมาจากคํา 3 คํา                     
คือ Technology, Entertainment และ Design เป็นงานรวมตัวกันของคนที่มีความคิดดีๆ                 
มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือทํา แล้วนํามาเล่าสู่กันฟัง จะเห็นได้ว่ามีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมายที่
แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
อย่างหนึ่งที่ทําให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบความสําเร็จ การเข้าใจถึงสิ่งที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําหน้าที่ได้ดี จะเป็นตัวประสานประโยชน์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยถ่ายทอด ขยายความ         
เติมเต็มและทําให้เกิดการขยายประโยชน์ของความรู้ได้ดีย่ิงขึ้น (Holsapple, 2005) จึงเป็นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปว่า เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ขณะเดียวกันก็
ไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียว ที่จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น กิจกรรมที่เกี่ยวกับคนเป็น
สิ่งจําเป็นที่ควรให้ความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันด้วย (Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu, 
2008) และจากการที่ความรู้มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน 
การเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้จึงมี 2 ลักษณะตามไปด้วย กล่าวคือหากเป็นความรู้ที่ปรากฏ       
ชัดแจ้ง การเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนความรู้
ที่ฝังลึกในตัวคนการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรใช้วิธีการพบปะสื่อสารกันโดยตรง แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ความรู้จะมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนและความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งอยู่ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้นการผสมผสานทั้งสองกลไกเข้าด้วยกัน น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า (Jasimuddin, 
2008 อ้างถึงในประศาสน์ นิยม, 2555) 

 สวนสาธารณะเป็นสถานที่มีความสําคัญ กล่าวคือเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน 
เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย พบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคคล เพื่อ 
ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด มีประโยชน์ทางอ้อม เช่น ด้านความสวยงามของเมือง ด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นปอดของคนในเมือง ปัจจุบันมีสวนสาธารณะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง 
ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ของสวนสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชากรที่นับวันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต้องมีการออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่
ให้เหมาะสม สวยงามชวนมอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ามาใช้พื้นที่   
 ถ้าเปรียบสถานที่ซึ่งผู้คนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สวนลุมพินีจัดเป็นสถานที่ทาง
สังคมของผู้คนในเมือง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ ต้ังอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีความ
หลากหลายของผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในสวน
ลุมพินีได้โดยเท่าเทียมกัน  นอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางสังคมของคนเมืองนับแต่อดีตจนถึง       
ปัจจุบันแล้ว สวนลุมพินียังเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
และจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งแต่เดิมมีช่ือเรียกว่า“ทุ่งศาลาแดง”พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็น “วนะสาธรณ์” เพื่อพระราชทานความสุขสําราญให้กับประชาชน 
เป็นเครื่องประดับมหานคร (ภาวิณี อินชมพู, 2557) สวนลุมพินีต้ังอยู่ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวม 360 ไร่ จัดว่าเป็นสวนสาธารณะระดับเมือง หรือ              
City Park (สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, มปพ :76)  ล้อมรอบด้วยย่านธุรกิจหลัก ใจกลางเมืองที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ย่านสีลม ย่านสาทร ย่านหลังสวน เป็นต้น ทําให้สวน
ลุมพินีจัดเป็นสถานที่สําคัญของคนกรุงเทพฯ  กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนลุมพินี มีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและกีฬา เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การพบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคคล เป็นสถานที่นัดพบปะพูดคุยของผู้ที่
ทํางานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นสถานที่จัดแสดงงาน จัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมในวันสําคัญ 
ต่าง ๆ เพราะมีการคมนาคมท่ีสะดวกทั้งรถประจําทาง รถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน 
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(MRT) ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยทําให้สวนลุมพินี เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ของคนทุกเพศ      
ทุกวัย ทุกอาชีพ อาจกล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือ “สวรรค์บนดิน” (Utopia) ที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ตามแนวคิดผลงานประพันธ์กว่า 500 ปีที่แล้วของ Sir Thomas More (คมกริช ธระเพทย์, 2546 :         
33 - 35) สวนลุมพินีจึงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีการอนุรักษ์ พัฒนาและดูแลรักษามาโดย
ตลอด เป็นสวนสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน   

       จากการศึกษางานวิจัยของ พงศธร เนตรวิเชียร (2552), สุเนตร ต้นโพธ์ิ, จุมพล         
ลัมพาภิวัฒน์ และแผน เจียระไน (2555) นํามาวิเคราะห์ สรุปปัญหาเกี่ยวกับสวนลุมพินี ได้ดังนี้ 

        1. ด้านพื้นที่  สวนลุมพินี มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 360 ไร่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวน
ลุมพินีจะกระจายอยู่โดยรอบ ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าภายในสวนลุมพินี มีกิจกรรมอะไรบ้างและจะ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้อย่างไร ทําให้เกิดความสับสนสําหรับผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลในการเข้า
มาในสวนลุมพินี 
         2. ด้านเศรษฐกิจ  สวนลุมพินีเป็นสถานที่เพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนธุรกิจ มีการ
จับจ่ายใช้สอยในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าและบริเวณด้านหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6   ส่วนด้านข้างของ
สวนลุมพินี มีตลาดขนาดย่อมๆ อยู่บริเวณถนนราชดําริ ภายในสวนลุมพินีมีซุ้มขายอาหารและ
เครื่องดื่ม มีศูนย์อาหาร มีการจัดให้บริการภายในพื้นที่ เช่น การเช่าจักรยานน้ํา เรือพาย และ
จําหน่ายอาหารให้ปลา ปัจจุบันยังเป็นสถานที่นัดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนธุรกิจ (Co-working 
Space) ของผู้ทํางานในบริษัทต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีการจัดระบบและ
วางระเบียบไว้ชัดเจน จึงทําให้อาจไปรบกวนพื้นที่ของผู้ใช้บริการด้านอื่นๆ ได้ 
 3. ด้านสังคม   ด้วยความหลากหลายของการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี เปรียบเสมือน
สังคมเมืองย่อยๆ เป็นศูนย์รวมทางสังคมของผู้คน ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกหน้าที่การงานและ         
ทุกประเภทของรายได้ กล่าวได้ว่า สวนลุมพินีเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านความรู้ นันทนาการ การออกกําลังกายและกีฬา อีกทั้งยัง 
มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ อีกมากมาย เช่น การจัดแสดงหรือนิทรรศการให้ความรู้ใน 
ด้านต่างๆ  กิจกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ดนตรีในสวน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย Bangkok 
Street Show กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมทางการเมือง แต่ปัญหาที่พบคือ กิจกรรมที่จัด
ขึ้นนั้นค่อนข้างน้อย ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณและความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่ของสวน
ลุมพินีที่ต้องการความหลากหลาย และส่วนใหญ่ไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกันกับผู้มาใช้พื้นที่คนอ่ืนๆ  
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ปรากฏในบทความ  Bangkok Co-working Space เรื่อง 
พื้นที่น่านั่งที่ฉันตามหา เขียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ซึ่งกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “เราเป็นคนยุคใหม่
ที่มักชอบหาที่นั่งแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อคิดงาน เขียนงาน ที่ไม่ใช่ร้านกาแฟ แต่คนรุ่นใหม่อย่างเรามัน
ต้องสวนสาธารณะ แต่มันก็ลําบากเพราะไม่มีบริการที่จะสนับสนุนกับการทํางานของเราได้เลย” 
(https://Bangkok c. word press.com เข้าถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการด้านสถานที่และบรรยากาศในการทํางานของคนรุ่นใหม่ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การออกแบบพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี  ซึ่งใน
การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะประกอบด้วย การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง           
สื่อออนไลน์ (Application) และการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation 
space) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสวนสาธารณะแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นําไปพัฒนาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ใช้เป็นต้นแบบและขยายผลไปยัง
สวนสาธารณะแห่งอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน 
สวนสาธารณะ ลุมพินี 
 3. เพื่อเสนอผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน       
สวนสาธารณะ ลุมพินี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ 

กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นวายที่เข้ามา
ใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่น
วายในสวนสาธารณะ ลุมพินี โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

                  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
                     ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี ของพงศธร เนตรวิเชียร 
(2552) สุเนตร ต้นโพธิ์, จุมพล ลัมพาภิวัฒน์ และแผน เจียระไน (2555) นํามาวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
ลักษณะพื้นที่ด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในสวนลุมพินี, แนวคิดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Design) ของกิติศักด์ิ เยาวนานนท์ (2553) และแนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของ Rhodes, Hung, Lien and Wu (อ้างถึงในประศาสน์ นิยม, 2555)   
                      กําหนดแนวทางการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี ประกอบด้วย พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation space)  
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  2. ขอบเขตด้านพื้นที่   
                     ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะสวนสาธารณะ ลุมพินี ซึ่งมีพื้นที่รวม 360 ไร่ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
สวนสาธารณะ สังกัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะทั่วไปของ
สวนลุมพินี ไม่รวมส่วนที่เป็นอาคารสํานักงาน และอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิดเพื่อใช้ทํา
กิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ โรงเรียนสวนลุมพินี สถานีไฟฟ้าย่อยสวนลุมพินี สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรุงเทพมหานคร และสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายในอาณาเขตของสวนลุมพินี  
   3.  ขอบเขตด้านประชากร  
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  กลุ่มคนเพศชายและหญิง ที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ.2525 ถึงปี 2539 ที่อายุระหว่าง 21 ปี – 35 ปี จัดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า เจนเนอเรชั่นวาย        
(Generation Y) ที่มีความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจภายในสวนลุมพินี ทั้งพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ        
(Co-creation space)  
  4. ขอบเขตด้านเวลา  
                      ผู้วิจัยกําหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล จากผู้เข้ามาใช้บริการในสวนลุมพินีที่เป็น
คนเจนเนอเรชั่นวาย ในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์  ในช่วงเวลา 8.00 - 18.00 น. ซึ่งตาม
เวลาเปิดสวนสาธารณะ คือเวลา 04.30 - 21.00 น. (ข้อมูลจาก สํานักงานสวนสาธารณะ สํานัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559) โดยใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
               พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง พื้นที่สําหรับการรับรู้ของคน โดยผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การรับรส การได้กลิ่น และการสัมผัส เพื่อศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจภายในสวนลุมพินี  ในการศึกษานี้เป็นการออกแบบพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation space)  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้นั้นสามารถ
ทําได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการบอกเล่าด้วยวาจาและทางสื่อต่าง ๆ ในที่นี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ลุมพินี 

  คนเจนเนอเรชั่นวาย  หมายถึง กลุ่มคนเพศชายและหญิง ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2525 ถึงปี   พ.ศ. 2539 ซึ่งขณะนี้มีอายุระหว่าง 21 ปี – 35 ปี จัดว่าเป็นคนยุค Millennial หรือ 
Generation Y ที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกําลังศึกษาและวัยทํางาน 
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           สวนสาธารณะ หมายถึง สถานที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มคุณภาพชีวิต     
ที่เน้นกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด พบปะ
สังสรรค์กันระหว่างบุคคล เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็น
ศูนย์กลางทางสังคม ในที่นี้หมายถึง สวนสาธารณะ ลุมพินี ซึ่งต้ังอยู่ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

     1. เป็นกรณีศึกษาใช้เป็นแนวทางสําหรับพัฒนาพื้นที่ในสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บริการสําหรับประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

2. เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อขยายผลไปสู่สวนสาธารณะแห่ง
อื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3. เป็นการกระตุ้นความคิดต่อยอดในการออกแบบงานบริการด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ     
ชีวิตให้กับประชาชน  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนเรชั่น
วายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสาร ตําราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเรียบเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

 1.  สวนสาธารณะ ลุมพินี 
      1.1  ประวัติความเป็นมา         
  1.2  วิวัฒนาการภายในพื้นที่สวนลุมพินี 
  1.3  ลักษณะทางกายภาพ 
    1.4  ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    1.5  พฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 
    1.6  ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 
    1.7  กรณีศึกษาสวนสาธารณะในต่างประเทศ 

           2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
             2.1  ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            2.2  องค์ประกอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
             2.3  วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2.4 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
             2.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

       3.  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
      3.1  ความหมายของสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  3.2  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  3.3  การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 

 3.4  การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 

 4.  การสร้างอัตลักษณ์ 
          4.1  ความหมายของอัตลักษณ์  
        4.2  แนวคิดการสร้างอัตลักษณ ์ 

 5.   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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        1. สวนสาธารณะ ลุมพิน ี
           1.1 ประวัติศาสตรค์วามมาของสวนลุมพนิ ี

                          สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั ้งอยู ่ถนน
พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวม 360 ไร่ เดิมมีช่ือเรียกว่า            
“ทุ่งศาลาแดง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริจะจัดงาน “สยามรัฐ
พิพิธภัณฑ์” ซึ่งเป็นงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตก
ทําได้ผลมาแล้ว โดยกําหนดเปิดในปี พ.ศ. 2468 และเมื่อเลิกจัดงานแล้ว ควรจัดเป็นสวนพฤกษชาติ
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน ทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงซึ่งเป็นที่ดินส่วนพระองค์ที่
เหลือจากการแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่จัดงาน  ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมสถานที่ มีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางน้ํา ตัดถนนและสร้าง
ถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราชทานชื่อว่า “สวนลุมพินี” อันหมายถึง
สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตําบลลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อน
กําหนดเปิดงาน จึงต้องล้มเลิกโครงการไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1   ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 (ซ้าย), ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ในโอกาสคล้ายวัน
สวรรคต ณ สวนลุมพินี (ขวา) 
ที่มา: สวนลุมในอดีต, เข้าถึงเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก   
http://www.thaiall.com/thai/indexo.html 
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 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้ได้ถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง โดยทรงให้เช่าที่ดิน
ด้านใต้ของสวนลุมพินี 90 ไร่จัดเป็น “วนาเริงรมย์” คล้ายสวนสนุก นําค่าเช่ามาปรับปรุงที่ดินส่วนที่
เหลือเป็นสวนสาธารณะ  นับแต่นั้นสวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานแก่
ประชาชนมีทั้งการละเล่นแข่งว่าว ว่ิงวัว ชิงช้า ม ้าหมุน โดยทรงพระราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและ
มีพระกระแสรับสั่งให้ใช้เพื่อเป็นสวนสาธารณะเท่านั้น  ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินี
กลายเป็นที่ต้ังค่ายของทหารญี่ปุ่นจนสงครามเลิก  สวนลุมพินียังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ และมีการประกวดนางสาวสยามบริเวณเกาะลอย สําหรับพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2485 เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กําเนิดสวนลุมพินี   
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 2  ภาพบริเวณด้านหน้าของสวนลุมพินี สมัยมีรถรางแล่นผ่าน  
ที่มา: สวนลุมในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiall.com/thai/indexo.html  
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ภาพที่ 3  งานฉลองรัฐธรรมนูญในอดีต 
ที่มา:  สวนลุมในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560   
เข้าถึงได้จาก http://www.thaiall.com/thai/indexo.html 
 

      ในอดีตสวนลุมพินีต้ังอยู่ในเขตช้ันนอกของกรุงรัตนโกสินทร์ มีสภาพเป็นชนบท 
บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งโล่งกว้าง ยังไม่มีส่ิงปลูกสร้างใดๆ เรียกว่า “ทุ่งศาลาแดง” และเมื่อพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ชาวพระนคร เมื่อพ.ศ. 2468 เป็นต้นมา 
ต้ังแต่อดีตมาถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยรอบสวนลุมพินี มีการเจริญเติบโต
และการขยายตัวของเมือง ด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน ได้แก่ อัตราการเพิ่มจํานวนของประชากร 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทําให้มีการขยายตัวของ
พื้นที่เมืองจากเขตชั้นในเดิม ขยายออกมามาครอบคลุมบริเวณสวนลุมพินีทําให้ถูกกลืนเป็นเขตชั้นใน 
จนกลายเป็นย่านใจกลางเมืองในปัจจุบัน  

     จากการขยายตัวของพื้นที่เมืองทําให้สวนลุมพินีกลายเป็นพื้นที่ช้ันในของ
กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันถูกรายล้อมไปด้วยพ้ืนที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า ประกอบด้วย 
ย่านสีลม ย่านสาธร ย่านหลังสวน สวนลุมไนท์บาซ่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงทําให้มีจํานวน
ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญ
ในย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง เป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียดจากการทํางาน 
การรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความสวยงามของเมือง รวมทั้งการเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ จึง
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองอย่างชัดเจน  
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 1.2 วิวัฒนาการภายในพืน้ที่สวนลุมพนิี  
               กองสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร (2556) กล่าวไว้ว่า ได้มีการดําเนินการ

ออกแบบและก่อสร้างภายในพ้ืนที่สวนลุมพินี ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ในด้านลักษณะการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นช่วงตามยุคสมัยได้
ดังนี้ 

  1. ช่วง พ.ศ.2468 - 2488 เป็นการเริ่มต้นดําเนินการก่อสร้างภายในพื้นที่สวน
ลุมพินี ส่วนมากเป็นการสร้างถนนและทางเดินเท้าสัญจรภายในพื้นที่ซึ่งเป็นที่โล่งว่าง ขุดสระน้ําใน
พื้นที่โดยเชื่อมโยงกับระบบคลองไผ่สิงโตด้านนอก ซึ่งในสมัยก่อนยังใช้ระบบคลองในการขนส่งอยู่            
มีการสร้างอาคารบริการ ส่วนมากเป็นอาคารชั่วคราว ใช้เป็นที่ต้ังของสถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง  

  2. ช่วง พ.ศ.2489 - 2509 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ในการออกแบบ
ทางเข้าหลัก ตัดทางเดินให้ครอบคลุมภายในพ้ืนที่มากขึ้น เริ่มการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การสร้างอาคารลุมพินีสถาน 

  3. ช่วง พ.ศ.2510 - 2530 มีการก่อสร้างอาคารบริการต่างๆ ในพื้นที่มากขึ้น 
เช่น อาคารศูนย์เยาวชนลุมพินี ห้องสมุดประชาชน อาคารบันเทิง ศูนย์ผู้สูงอายุ อาคารเรือนกระจก 
ศาลาการไฟฟ้าสามเสน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น มีการสร้างลานจอดรถในบริเวณ
ด้านหลังของพื้นที่ พร้อมกับปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ต้ัง
ขององค์กรอื่นๆ เช่น โรงเรียนสวนลุมพินี สมาคมแบดมินตัน โรงไฟฟ้าย่อย สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

  4. ช่วง พ.ศ.2531-ปัจจุบัน มีการก่อสร้างอาคารบริการต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์
กีฬาในร่ม ศาลาไทยล้านนา ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ จุดออกกําลังกาย 
สนามเด็กเล่น เป็นต้น และเริ่มการให้บริการเช่าเรือ จักรยานน้ําเพื่อบริการประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากย่ิงขึ้น มีการสร้างที่นั่งพักผ่อน ปรับปรุงสภาพอาคารที่
ทรุดโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิม จัดทําป้ายสื่อความหมายต่างๆ เช่น แผนที่ในพื้นที่ ป้ายบอกทาง เป็นต้น  

  ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของเมืองหนาแน่นขึ้น สวนลุมพินีจึงมิใช่สวน
ที่อยู่ปลายของพระนครเช่นในอดีต แต่เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถนนสีลมและถนนสาทร
กลายเป็นย่านธุรกิจของประเทศ (CBD – Central Business District)   
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ภาพที่ 4  ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสวนลุมพินี พ.ศ. 2495 และ พ.ศ. 2557 
ที่มา: สวนลุมพินี แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงเชิงผังแม่บท ต้ังแต่ พ.ศ.2468-2557 
เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2560 เข้าถึงได้จาก www.arch.chula.ac.th/ejournal/  
 

  จากภาพแสดงให้เห็นถึงบริบทของเมืองที่เปลี่ยนไป สวนลุมพินีมีลักษณะ
กลายเป็น “สวนอเนกประสงค์” ที่อํานวยประโยชน์และให้บริการด้านต่างๆ เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย เล่นกีฬา ฝึกอาชีพ ห้องสมุดประชาชน แหล่งนันทนาการ พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการมาใช้
บริการสวนสาธารณะ 

  ในด้านการจัดการพื้นที่มีการเริ่มจํากัดการเข้าถึงด้วยรถยนต์และการใช้รถยนต์ 
ในพื้นที่ โดยกําหนดให้ต้องจอดด้านถนนราชดําริ และลานจอดรถด้านถนนหลังสวน เนื่องด้วยปัญหา
ด้านความปลอดภัยและมลพิษจากรถยนต์ต่อประชาชนเส้นทางสัญจรในสวนลุมพินีจํากัดไว้ให้        
สําหรับการเดินเท้า การวิ่งและขี่จักรยานเท่านั้น มีการใช้พื้นที่บริเวณขอบของสวนมากขึ้น โดยมี  
การเพิ่มเติมอาคารหรือสนามกีฬา วางตามแนวขนานกับถนนพระราม 4 พื้นที่ทางทิศใต้ของถนน 
แนวแกนกลาง เช่น อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สนามเทนนิส สระว่ายน้ํา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์อาหาร 
สวนสุขภาพ และเครื่องออกกําลังกาย เป็นต้น  
  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ส่งผลต่อจํานวน
ผู้คน ประเภทของผู้คนที่เข้ามา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนลุมพินีด้วยเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากการเปิดใช้รถไฟลอยฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที (MRT) ในปี พ.ศ.2547 โดย
มีสถานีสวนลุมพินีและสถานีสีลม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงทําให้การเข้าถึงสวนล ุมพิน ีสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่สวนลุมพินีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ทางทิศใต้ของถนนแนวแกนกลาง 
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        จากสถิติมีประชาชนเข้ามาใช้บริการในสวนลุมพินีประมาณ 8,000 คนในวัน
ธรรมดาและประมาณ 12,000 -13,000 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (ข้อมูลจากงานสวนสาธารณะ 
สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ภาพสวนลุมพินีในปัจจุบัน 
ที่มา:  https://travel.kapook.com/view21504.html  
เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560  
 
               1.3  ลักษณะทางกายภาพ  

            1.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของสวนลุมพินี 
   ท่ีต้ัง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนท่ี 360 ไร่ เวลาเปิด 
04.30 - 21.00 น.  

           1.3.2 ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่ 
  การเดินทางด้วยเท้า สามารถเดินทางมายังสวนลุมพินีได้อย่างสะดวก โดยใช้

ทางม้าลายและสะพานลอยข้ามถนน ซ่ึงอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีท้ัง 4 ด้านและมีประตูทางเข้าอยู่โดยรอบพื้นที่ 
จํานวน 8 ประตู 
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  รถโดยสารประจําทาง  รถโดยสารประจําทางที่ผ่านสวนลุมพินี โดยมีป้าย 
จอดรถโดยสารประจําทางอยู่โดยรอบพื้นท ี่ทั้ง 4 ด้านของสวนลุมพินี ดังนี้ 

  ถนนพระราม 4  สาย 4 14 46 47 50 74 76 106 109 115 
   ถนนวิทยุ         สาย 13 17 62 76 106 

  ถนนราชดําริ     สาย 14 15 74 77 119 
  ถนนสารสิน      สาย 116 

 รถส่วนตัว ประกอบด้วย รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ 
 รถยนต์ส่วนตัว สวนลุมพินีมีพื้นที่บริการสําหรับรถยนต์ส่วนตัว โดยอนุญาต 
ให้เข้ามาจอดได้ในพื้นที่จอดรถ โดยใช้ทางเข้า ประตูที่ 1 วิทยุ (ทางเข้า โรงเรียนสวนลุมพินี) 
ซึ่งเปิดให ้เข้ามาในช่วงเวลา 4.30–10.00น. กับ 15.00–21.00น. 
 รถจักรยานยนต์ สวนลุมพินีไม่มีพื้นที่บริการสําหรับจอดรถจักรยานยนต์ 
แต่ส่วนใหญ่สามารถจอดได้บริเวณด้านหน้าประตู 4 พระรูปรัชกาลที่ 6 และบริเวณประตู 1 ถนนวิทยุ 
 รถไฟลอยฟ้า (BTS)  สามารถใช้ สถานีศาลาแดงกับสถานีราชดําริในการ
เดินทาง และใช้การเดินเท้าเข้ามายังในพื้นที่สวนลุมพินี 

 รถไฟใต้ดิน (MRT) สามารถใช้ สถานีสีลมกับสถานีลุมพินีในการเดินทาง และ
ใช้วิธีการเดินเท้าเข้ามายังในพื้นที่สวนลุมพินี 

  1.3.3 ลักษณะโดยรอบพื้นที่ 
                   ลักษณะโดยรอบของสวนลุมพินี ประกอบด้วยพื้นที่ในลักษณะเป็นย่าน ต่างๆ 

แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้
พื้นที่ภายในสวนลุมพินี สามารถแบ่งย่านต่างๆ ตามทิศของพื้นที่สวนลุมพินี ดังนี้  
  ทิศเหนือ ย่านหลังสวน มีรูปแบบการใช้อาคารเป็นที่พักอาศัยและอาคาร
พาณิชย์สลับกันภายในพื้นที่ ซึ่งที่พักอาศัยส่วนมากจะอยู่ระหว่างซอยหลังสวนและซอยต้นสน สําหรับ
อาคารพาณิชย์ส่วนมากจะอยู่ติดกับถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนราชดําริ ถนนสารสิน ถนนวิทยุ 

  ทิศใต้ ย่านสีลมและย่านสาทร มีรูปแบบการใช้อาคารเป็นอาคารพาณิชย์สูง
เป็นส่วนใหญ่ และมีอาคารที่พักแทรกอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาคารพาณิชย์ส่วนมากจะติดกับ ถนนสายหลัก 
ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4 ถนนสีลม ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ 

  ทิศตะวันออก ย่านซอยสนามคลีโปโลและสวนลุมไนท์บาซาร์ โดยที่ย่าน
ซอยสนามคลีโปโล มีรูปแบบการใช้อาคารเป็นที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสวนลุมไนท์บาซาร์ 
เป็นพื้นที่ทางพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืน ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร 
เป็นส่วนใหญ่  
  ทิศตะวันตก ย่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสาธารณูปการเพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนเป็นหลัก 
 
 

 
 



 15 

 1.3.4  การแบ่งพื้นที่สวนลุมพินี 
          พงศธร เนตรวิเชียร (2552: 53 - 54) ใช้เกณฑ์การจัดการสวนสาธารณะ

และลักษณะภูมิทัศน์ แบ่งพื้นที่สวนลุมพินี ออกเป็น 5 บริเวณ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 6  ภาพการแบ่งพื้นที่สวนลุมพินี 
ที่มา:  ดัดแปลงจากโปรมแกรม Google earth โดยผู้วิจัย, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560  
เข้าถึงได้จาก https://travel.kapook.com/view21504.html  
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 บริเวณที่ 1  เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง เป็นบริเวณ
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะยาวขนานไปกับบริเวณส่วนหน้าทางด้านทิศใต้ของสวนลุมพินี ติดกับถนนพระราม 4 
สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้สุดโดยใช้ประตู 2 หอนาฬิกา, ประตู 3 ถนนพระราม 4 และประตู 4 
พระรูปรัชกาลที่ 6  สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนย่อย ได้ดังนี้  

   1. ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นลานโล่ง พื้นที่โดยรวม 
2,450 ตร.ม. 

  2. สวนหรรษา ลักษณะเป็นลานที่มีม้านั่งพักผ่อน และศาลานั่งพักผ่อน           
1 หลัง พื้นที่โดยรวมประมาณ 600 ตร.ม. 

   3. อาคารฝึกซ้อมกีฬาศูนย์เยาวชน (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารยิมเนเซียมใช้ในการฝึกซ้อม กับการ
แข่งขันกีฬา และภายนอกประกอบด้วยสนามเซปักตระกร้อ 1 สนาม สนามตระวง 1 สนาม สนาม
วอลเล่บอล 1 สนาม พื้นที่โดยรวมประมาณ 2,800 ตร.ม. 

  4. อาคารศูนย์เยาวชนลุมพินี (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารยิมเนเซียม ใช้ในการฝึกซ้อม กับการแข่งกีฬาใน
ร่ม พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,575 ตร.ม. 

  5. สระว่ายน้ําศูนย์เยาวชนลุมพินี (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก วัฒ
ธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคาร ประกอบด้วยสระว่ายน้ําระยะสั้น 
ขนาดมาตรฐาน พื้นที่โดยรวมประมาณ 875 ตร.ม. 

  6. สนามเทสนิสเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ 1 (อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) จํานวน 2 สนาม พื้นที่โดยรวมประมาณ    
1,400 ตร.ม. 

  7. ศูนย์อาหารลุมพินี ประกอบด้วยร้านค้าขายอาหาร เพื่อให้บริการแก่ 
ประชาชน จํานวน 16 ร้าน และมีศาลาขายเครื่องดื่มจํานวน 2 หลังกับศาลาพักผ่อนจํานวน 2 หลัง 
เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 04.30 – 10.00 น. พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,050 ตร.ม. 

  8. สนามเด็กเล่น ประกอบด้วยเครื่องเล่นสําหรับเด็ก พื้นที่โดยรวมประมาณ 
625 ตร.ม. 

  9. สวนสุขภาพ เป็นสวนสุขภาพที่มีสถานีออกกำลังกายเป็นจุด และมี
เส้นทางวิ่งออกกําลังกายขนาดเล็กโดยรอบพื้นที่สวนสุขภาพ พื้นที่โดยรวมประมาณ 8,000 ตร.ม. 

         10. บริเวณเครื่องออกกําลังกาย เป็นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออก
กําลังกาย พื้นที่โดยรวมประมาณ 525 ตร.ม. 

          ในบริเวณที่ 1 จะมีป้อมยามรักษาการณ์จํานวน 2 จุด และมีห้องน้ําจํานวน 
5 หลัง สําหรับให้บริการ  

 
 
 
 



 17 

 
 

 
 

     ภาพที่ 7  ภาพพื้นที่บริเวณที่ 1 ในสวนลุมพิน ี
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  บริเวณที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง 
เป็นบริเวณที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ของสวนลุมพินี โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ ไ ด้จากทุกๆ 
ประตูทางเข้าของสวนลุมพินี โดยบริเวณที่ 2 สามารถแบ่งพื้นที่ส่วนย่อยหลักๆ ได้ดังนี้ 
  1.  อาคารลุมพินีสถาน (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารเอนกประสงค์ในร่มใช้สําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษใน
โอกาสต่างๆ ภายในอาคารพื้นที่โดยรวมประมาณ 3,900 ตร.ม. 

  2. ศาลาการไฟฟ้าสามเสน เป็นศาลาทรงไทยเปิดโล่ง พื้นที่โดยรวม 
ประมาณ 128 ตร.ม. 

  3. ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์เป็นห้องสมุดเพื่อ
บริการประชาชน พื้นที่โดยรวมประมาณ 664 ตร.ม. 

     4. บริเวณเครื่องออกกำลังกาย เป็นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออก
กําลังกาย พื้นที่โดยรวมประมาณ 400 ตร.ม. 

  5. ทางเข้าหลักเป็นทางเดินที่ต่อเนื่องจากส่วนลานทางเข้าหลัก (บริเวณที่1) 
เป็นที่พื้นที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่โดยรวมประมาณ 4,800 ตร.ม. 

  6.  สนามหญ้า โดยรอบอาคารลุมพินีสถาน 
          ในบริเวณที่ 2 จะมีป้อมยามรักษาการณ์ จํานวน 2 จุด และมีห้องน้ําจํานวน 

1 หลัง สําหรับให้บริการ 
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ภาพที่ 8  ภาพพื้นที่บริเวณที่ 2 ในสวนลุมพินี 
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 บริเวณที่ 3 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ เป็นบริเวณที่อยู่ทางด้านทิศ 
ตะวันตกของพื้นที่สวนลุมพินี ติดกับถนนราชดําริ โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้สุดโดยใช้          
ประตู 5 ถนนราชดําริ, ประตู 6 ถนนสารสิน สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนย่อย ได้ดังนี้  

  1.  เกาะลอย เป็นพื้นที่เป็นเกาะอยู่กลางสระน้ํา มีสะพานเข้าถึงเกาะ 2 จุด 
พื้นที่เกาะลอยมีลักษณะเป็นจุดที่มีม้านั่งพักผ่อน พื้นที่สนามหญ้า ทางวิ่งหรือเดินออกกําลังกาย  

  2.  อาคารเรือนกระจก เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ ประมาณ  374 ตร.ม. 
         3.  ศาลาไทยลานนา เป็นศาลาทรงไทยลานนา จํานวน 2 หลัง  
 4.  บริเวณเครื่องออกําลังกาย เป็นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออก

กําลังกาย พื้นที่โดยรวม ประมาณ 225 ตร.ม. 
  5. จุดเตรียมความพร้อมของร่างกาย เป็นจุดที่มีอุปกรณ์สําหรับยืด

กล้ามเนื้อ เพื่อการออกกําลังกาย พื้นที่โดยรวม ประมาณ 100 ตร.ม. 
 6. ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานนน้ํา เป็นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่า

เรือ จักรยานน้ําและเรือพาย สําหรับกิจกรรมปั่นเรือจักรยานและพายเรือในสระ 
  7.  สนามหญ้าโดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 3 
  8.  สระน้ําโดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 3 
   ในบริเวณที่ 3 จะมีป้อมยามรักษาการณ์ จํานวน 3 จุด และมีห้องน้ำ 

จํานวน 3 หลัง สําหรับให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 

 
ภาพที่ 9  ภาพพ้ืนที่บริเวณที่ 3  ในสวนลมุพินี 
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  บริเวณที่ 4 เขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง เป็นบริเวณที่อยู่ทางด้าน     
ทิศเหนือ ตรงกลางบางส่วนของพื้นที่สวนลุมพินีติดกับถนนสารสิน โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้
ใกล้สุดโดยใช้ประตู 7 บริเวณลานจอดรถ, ประตู 8 ที่เพาะชํา,ประตู 1 ถนนวิทยุ สามารถแบ่งเป็น
พื้นที่ส่วนย่อย ได้ดังนี้     

  1. สวนปาล์ม ถูกล้อมรอบด้วยทางสัญจร พื้นที่โดยรวมประมาณ 7,850 
ตร.ม.       

  2. ศาลาแปดแหลม เป็นศาลาเปิดโล่ง จํานวน 2 หลัง พื้นที่โดยรวม 
ประมาณ 360 ตร.ม.            

  3. ศูนย์ผู้สูงอายุ (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่โดยรวมประมาณ 500 ตร.ม. 

        4.  ลานตะวันยิ้ม เป็นสนามเด็กเล่นที่มีประกอบด้วยเครื่องเล่นสําหรับเด็ก
ขนาดมาตรฐาน (ขนาดใหญ่กว่าสนามเด็กเล่นในบริเวณที่ 1) พื้นที่โดยรวมประมาณ 750 ตร.ม.               

        5.  ลานเอนกประสงค์บริเวณที่ 4 พื้นที่โดยรวมประมาณ 400 ตร.ม. 
        6.  ศาลาเยาวชน เป็นศาลาเปิดโล่ง 1 หลังพื้นที่โดยรวมประมาณ  180 

ตร.ม. 
        7.  สนามบาสเก็ตบอล ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม พื้นที่โดยรวม

ประมาณ 510 ตร.ม. 
        8. สนามตระกร้อ ขนาดมาตรฐานจํานวน 1 สนามพื้นที่ โดยรวมประมาณ 

27 ตร.ม. 
       9.  ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานน้ํา เป็นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่า

เรือจักรยานน้ํา และเรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั่นเรือจักรยานและพายเรือในสระน้ํา  
       10.  ลานจอดรถ ใช้เป็นที่จอดรถสําหรับบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

สวนลุมพินี พื้นที่โดยรวมประมาณ 11,400 ตร.ม. 
  11.  สนามหญ้าโดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 4   
  12.  สระน้ําโดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 4   

         ในบริเวณที่ 4 จะมีป้อมยามรักษาการณ์ จํานวน 1 จุด และมีห้องน้ําจํานวน 
1 หลัง สําหรับให้บริการ 
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ภาพที่ 10  ภาพพื้นที่บริเวณที่ 4  ในสวนลมุพินี 
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  บริเวณที่ 5  เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ เป็นบริเวณที่อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของพื้นที่สวนลุมพินี ติดกับถนนวิทยุโดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ไกลที่สุด โดยใช้ 
ประตู 1 ถนนวิทยุ, ประตู 2 หอนาฬิกา  โดยบริเวณที่ 5 สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนย่อย ได้ดังนี้    

  1. สนามหญ้าหอนาฬิกา ที่หอนาฬิกาที่ดํารงการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 
พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,250 ตร.ม. 

  2. อาคารบันเทิง เป็นอาคารเวทีแสดงกลางแจ้งและลานเอนกประสงค์ 
พื้นที่โดยรวมประมาณ 600 ตร.ม. 

  3.  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา ลักษณะเป็นศาลาใน
รูปแบบเก๋งจีน พื้นที่โดยรวมประมาณ 28 ตร.ม. 

  4.  ศาลามิตรภาพไทยจีน เป็นศาลาหินอ่อน พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. 
  5.  ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. 
  6.  ลานเอนกประสงค์บริเวณที่ 5 พื้นที่โดยรวมประมาณ 225 ตร.ม. 

  7. จุดเตรียมความพร้อมของร่างกาย เป็นจุดที่มีอุปกรณ์สําหรับยืด
กล้ามเนื้อ  พื้นที่โดยรวมประมาณ 150 ตร.ม. 

  8.  ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานน้ํา เป็นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่า
เรือจักรยานน้ําและเรือพาย สําหรับกิจกรรมปั่นเรือจักรยานและพายเรือในสระน้ํา  

   9.  สนามหญ้า โดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 5 
   10. สระน้ําโดยรอบพื้นที่บริเวณที่ 5  
         ในบริเวณที่ 5 จะมีป้อมยามรักษาการณ์ จํานวน 1 จุด และมีห้องน้ําจํานวน 

1 หลัง สําหรับให้บริการ 
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ภาพที่ 11  ภาพพื้นที่บริเวณที่ 5  ในสวนลมุพินี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 1.4  ลักษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
            พงศธร เนตรวิเชียร (2552: 52) ได้กล่าวถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจใน

พื้นที่สวนลุมพินี สรุปได้ดังนี้ 
    ลักษณะทางสังคมในพื้นที่สวนลุมพินีนั้น เนื่องจากสวนลุมพินีมีลักษณะเป็น

สวนสาธารณะใจกลางเมือง เป็นพื้นที่สําหรับประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 
เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมทางสังคมของคนในกรุงเทพมหานคร  ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขึ้น 
ตามความประสงค์ของผู้คนที่เข้ามาใช้ ทั้งกลุ่มของผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผู้มีรายได้สูง ใช้พื้นที่เพื่อการ
ออกกําลังกาย พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ใช้พื้นที่เพื่อ
การออกกําลังกาย พักผ่อน คลายความเครียดจากการทํางาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ใช้พื้นที่เพื่อการออก
กําลังกาย พักผ่อน และเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การจ้างงานเพื่อทํางานในสวนลุมพินี การเป็น
พนักงานบริการขายอาหาร   

    ในพื้นที่สวนลุมพินี มีลักษณะทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  สําหรับ
ทางตรงจะเป็นการค้าขายภายในบริเวณศูนย์อาหารลุมพินี กับซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบ
การบริการประชาชนเพื่อบริโภคภายในพื้นที่ และการให้บริการเช่าเรือจักรยานน้ํา เรือพายเพื่อทํา
กิจกรรมปั่นเรือจักรยานและพายเรือในสระน้ํา มีการจ้างงานเพื่อรองรับบริการต่างๆ นี้ สําหรับ
ทางอ้อม มีการบริการให้เช่าพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดงานแสดง การจัดงาน
ในเทศกาลต่างๆ 
 

 1.5 พฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 
           ทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรม 
            สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่คนหลายกลุ่มมาใช้ร่วมกัน ลักษณะของผู้ใช้สวนเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2541 : 194) กล่าวถึง
พฤติกรรมในสภาพแวดล้อม มีประเด็นสําคัญต่อพฤติกรรมที่แสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ 

 1. การมีอาณาเขตครอบครอง (Territoriality)  
               พื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุ่มคน ที่ใช้บริเวณใดบริเวณหนึ่งใน

สวนสาธารณะเป็นประจํา จนทําให้ผู้อื่นที่มาใช้รู้สึกเหมือนพื้นที่นั้นเป็นของคนกลุ่มนั้น ในการ
ออกแบบสวนสาธารณะ จึงควรคาดการณ์ถึงการครอบครองพื้นที่แบบช่ัวคราวเฉพาะเวลาที่คนกลุ่ม
นั้นจับจองพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมบางอย่าง ควรบอกขอบเขตที่ชัดเจนที่ผู้ใช้จะรับรู้ได้ถึงขอบเขตของแต่
ละกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะของแต่ละกลุ่ม  โดยการใช้ทางเดิน กลุ่มของ
ต้นไม้ การเปลี่ยนระดับพ้ืน การเปลี่ยนวัสดุลวดลายระดับพ้ืนที่ เพื่อให้ได้รับความสบายใจในการใช้
พื้นที่ร่วมกัน  

 2.  พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior)  
                 พื้นที่เฉพาะตัว (Personal Space) เป็นเสมือนอาณาเขตของแต่ละบุคคล โดย

ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา รับรู้ได้จากความรู้สึกเมื่อมีบุคคลอื่นเข้ามารุกล้ํา เช่น ในกรณีคนนั่งอยู่ที่    
ม้ายาวเมื่อมีคนอื่นเข้านั่งม้านั่งเดียวกัน โดยมีระยะห่างพอเหมาะ ผู้นั่งเดิมจะยังไม่รู้สึก แต่ถ้าเข้าใกล้
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จนเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่างๆ เกิดขึ้น นั่นคือเกิดความรู้สึกว่าถูกรุกล้ําเข้ามาใกล้พื้นที่
เฉพาะตัวซึ่งมีขนาดไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ 

    ความคุ้นเคย ไม่คุ้นเคย ถ้ามีความคุ้นเคยกันพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดเล็ก      
ต่างคนจะรู้สึกสบาย แต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดใหญ่กว่า 

     บุคลิกภาพ  ถ้าบุคลิกภาพของอีกฝ่ายดูไม่น่าไว้ใจหรือดูมีอํานาจมากกว่าจะ
ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยที่ขอบเขตพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 

                สถานการณ์  ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีจุดสนใจร่วมกัน หรือต่าง
สนใจในสิ่งอื่น จะทําให้ขอบเขตพื้นที่เฉพาะตัวลดลงชั่วคราว  

  3. ภาวะความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
                ในสวนสาธารณะเป็นที่รวมของคนหลายกลุ่ม โดยท่ีผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มหรือ       

แต่ละคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันไป ระดับความเป็นส่วนตัว สามารถจําแนกเป็น       
4 ระดับ ดังนี้  

   ภาวะนิรนาม  ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนมากๆ โดยไม่รู้สึกว่ามีใคร
สังเกตเห็นหรือสนใจในตัวเขา ทําให้มีความอิสระและรู้สึกถึงความเป็นตัวเองเต็มที่ 

   ภาวะสํารวม  ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนมากๆ แต่ไม่ให้ความสําคัญหรือ
สนใจกับคนรอบข้าง เช่น การหันหลังให้กลุ่มคน อ่านหนังสือ เป็นต้น 

   ภาวะอยู่ในกลุ่ม  ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนใกล้ชิด โดยรู้สึกว่าคนกลุ่ม
อื่นไม่ได้สังเกตหรือสนใจ เหมือนกับว่ากลุ่มของเขาอยู่ตามลําพัง  

   ภาวะสันโดษ การอยู่ลําพังอย่างแท้จริง เช่น การตกปลา การนั่งสมาธิ เป็นต้น 
      ความเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ หรือไม่แสดงว่าตัว

อยู่ที่นั้น ไม่มีการทักทาย ซึ่งการใช้พื้นที่สาธารณะ ต้องการใช้เพื่อให้เกิดความสบาย รู้สึกผ่อนคลาย
และรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง    
 
 แนวคิดพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 

             1. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
       Rutledge and Molnar (1985) กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้สวนมีความต้องการในเรื่อง

บรรยากาศภายในสวน ซึ่งจะต้องเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น เล่นกีฬาต้องการความโปร่งโล่ง 
ลมไม่แรงเกินไป แดดไม่จ้า ไม่มีฝุ่นควันและภาพที่ไม่น่าดู เช่น กองขยะ สิ่งปฏิกูล 

    Marcus and Francis (1990) กล่าวถึงการใช้สวนสาธารณะ คือความต้องการ
สัมผัสธรรมชาติ ที่มีการจัดพ้ืนที่สําหรับปลูกต้นไม้และให้เกิดความหลากหลายในการเดินผ่านจุดต่างๆ 
มีการจัดพ้ืนที่สําหรับการขยายตัวของกิจกรรมและพื้นที่พักผ่อน คํานึงถึงตําแหน่งที่ต้ังของสิ่งต่างๆ ใน
สวนกับสภาพของพื้นที่ และตําแหนงของที่นั่งควรมีการจัดวางให้คนได้เปิดมุมมอง 

            2. สภาพทางสังคม 
       Rutledge (1981) กล่าวถึงการใช้สวนสาธารณะในหนังสือ A Visual 
Approach to Park Design โดยแบ่งพฤติกรรมของคนที่เข้ามา ดังนี้ 
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   To see and to be seen คนมาใช้สวนเพื่อดูคนอื่นทํากิจกรรม และต้องการ
ให้ผู้อื่นได้ดูพฤติกรรมของคนที่ทํากิจกรรม    

   Show time may be any time คนมาใช้สวนเพื่อแสดงออก               
สวนเปรียบเสมือนเวทีให้แสดงความสามารถ เช่น กิจกรรมดนตรีและกีฬา 

   Marcus and Francis (1990) กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้สวนยังมีเหตุผลนอกเหนือจาก
ความต้องการสัมผัสธรรมชาติ และต้องการความมีปฏิสัมพันธ์ ใน 2 ลักษณะ คือ 

    ความต้องการมีส่วนร่วมโดยตรง  เป็นการเข้ามาใช้พื้นที่ทํากิจกรรมต่างๆ  
กับครอบครัว เพื่อนหรือคนที่คุ้นเคย รวมถึงการเข้ามาเพื่อพบปะสังสรรค์ สื่อสารกับบุคคลอื่น เช่น               
ผู้ที่มาออกกําลังกาย และเล่นกีฬาในสวน 

    ความต้องการมีส่วนร่วมทางอ้อม เป็นการ เข้ามาใช้พื้นที่ในลักษณะสังเกต   
ดูความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปต่างๆ ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ พบได้ในคนวัยเกษียณ
เป็นส่วนใหญ่ สิ่งสําคัญของพฤติกรรมคนกลุ่มนี้คือ การจัดวางที่นั่งในสวน 

 3.  สภาพความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ 
      นิลุบล คล่องเวสะ (2544) แบ่งความปลอดภัยในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็น 

2 ลักษณะ คือ 
  ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย เป็นการจัดสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย ได้แก่ 

มีการดูแลรักษาบริเวณพื้นที่  การใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้สอย เป็นต้น 
  ความปลอดภัยจากอาชญากรรม เป็นการออกแบบไมให้มีจุดลับสายตา หากมี

พื้นที่ที่ลึกเข้าไป ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้คนเข้าไปในบริเวณนั้น ออกแบบความสว่างไม่ให้แสงจ้า
เกินไปและน้อยเกินไป การออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีลักษณะเปิดโล่ง 

 4.  สภาพความรู้สึกด้านความสวยงาม 
   Rutledge (1986) กล่าวไว้ว่า ความสวยงามของสวนสาธารณะเป็นสิ่งสําคัญ

มากเพราะจะทําให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่มีความรู้สึกสบายใจ และก่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้
สถานที่ ความสวยงามของสวนสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดองค์ประกอบ ที่จะต้องมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน สภาพโดยรวมของสวนมีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีการดูแลรักษา
เอาใจใส่เป็นอย่างดี 

 
 กิจกรรมภายในพื้นที่สวนสาธารณะ ลุมพินี 
          จากปัจจัยด้านกาพภาพ ทําให้สวนสาธารณะ ลุมพินี มีความเหมาะสมทั้งบริเวณที่ต้ัง

และสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ มีกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่เข้ามาใช้
พื้นที่ ทั้งกิจกรรมด้านการออกกําลังกาย  กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน กิจกรรมด้านการเรียนรู้ 
กิจกรรมในพิเศษในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการจัดการแสดงหรือนิทรรศการ สรุปได้ดังนี้ 
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          1.  กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย ประกอบด้วย 
       กิจกรรมเต้นแอโรบิค มีรูปแบบการจับจองพื้นที่บริเวณลานหลังพระรูป

รัชกาลที่ 6 สวนหรรษา สวนสุขภาพ ในบริเวณที่ 1 ช่วงเวลาการใช้มากที่สุดคือ ช่วงเช้า 05.30 - 
06.30 น. และช่วงเย็น 16.30 – 17.30 น. กลุ่มผู้ใช้เป็นวัยทํางาน และวัยสูงอายุ 

       กิจกรรมรําไทเก็ก  มีรูปแบบการจับจองพื้นที่บริเวณ สวนหรรษา สวนสุขภาพ 
ในบริเวณที่ 1, อาคารลุมพินีสถาน บริเวณทางเข้าหลัก ในบริเวณที่ 2, เกาะลอย ศาลาไทยในบริเวณ
ที่ 3 พื้นที่โดยรอบสวนปาล์ม ลานเอกเนกประสงค์ ในบริเวณที่ 4, สนามหญ้าหอนาฬิกา             
ลานอเนกประสงค์ ในบริเวณที่ 5 ช่วงเวลาการใช้มากที่สุดคือ ช่วงเช้า 05.30 – 06.30 น. และ
ช่วงเย็น 16.30 – 17.30 น.  กลุ่มผู้ใช ้เป็นวัยทํางาน และวัยสูงอายุ 

   กิจกรรมการเล่นกีฬา ประกอบด้วย สนามวอลเล่ย์บอล สนามตระกร้อ           
สระว่ายน้ํา  สนามเทนนิส สนามเด็กเล่น ในบริเวณที่ 1 สนามบาสเก็ตบอล ในบริเวณที่ 4 ช่วงเวลา
การใช้มากที่สุดคือ ช่วงเช้า 06.30 – 8.30 น. ช่วงเย็น 16.30 – 18.30 น. กลุ่มผู้ใช้เป็นวัยเด็ก 
วัยทํางาน และวัยสูงอายุ 

   กิจกรรมการฟิตเนส ตามเครื่องกายบริหาร มีรูปแบบการจับจองพื้นที่บริเวณ
ที่ต้ังเครื่องออกกําลังกายในบริเวณที่ 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาการใช้มากท่ีสุดคือช่วงเช้า 06.30 - 8.30 น. 
ช่วงเย็น 16.30 – 18.30 น. กลุ่มผู้ใช้เป็นวัยทํางาน  

 

 
ภาพที่ 12  ภาพกิจกรรมด้านการออกกําลังกาย 
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 กิจกรรมในการฝึกซ้อมลีลาศ มีรูปแบบการจับจองพื้นที่บริเวณในบริเวณ 
ศาลาการไฟฟ้าสามเสน ในบริเวณที่ 2  สนามตระกร้อ ในบริเวณที่ 4 ช่วงเวลาการใช้มากที่สุดคือ 
ช่วงเช้า 06.30 – 12.00 น. กลุ่มผู้ใช้เป็นวัยทํางาน และวัยสูงอายุ  

 กิจกรรมโยคะ มีรูปแบบการจับจองพื้นที่ในบริเวณที่ 3 และ 5 กระจายตามพื้นที่
รอบสวน ช่วงเวลาการใช้มากท่ีสุดคือ ช่วงเช้า 06.30 – 08.00 น.  กลุ่มผู้ใช้เป็นวัยทํางาน และ
วัยสูงอายุ  

  กิจกรรมว่ิง มีรูปแบบการจับจองเส้นทางการว่ิง โดยจะมีจุดเตรียมร่างกายใน
บริเวณที่ 3 และ 5 ช่วงเวลาการใช้มากที่สุดคือ ช่วงเช้า 06.30 – 8.30 น.ช่วงเย็น 16.30 – 18.30 น.
กลุ่มผู้ใช้มีทุกวัย 

        2.  กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 
       ส่วนใหญ่ผู้ใช้สวนจะเลือกใช้พื้นที่ตามอัธยาศัย เพื่อทํากิจกรรมพักผ่อน อาท ิ

นั่งเล่น นั่งพักผ่อน ชมวิว กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กิจกรรมทานอาหาร ปิกนิก 
หรือจิบน้ําชา กิจกรรมอ่านหนังสือ กิจกรรมแบบสร้างสรรค์เช่น วาดรูป ถ่ายรูป เล่นดนตรี โดยทาง
สวนสาธารณะมีสนามหญ้าและม้านั่งให้บริการโดยรอบพื้นที่ ช่วงเวลาการใช้มากที่สุด จะเป็นใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ กลุ่มผู้ใช้มีทุกวัย 

    

 
ภาพที่ 13  ภาพกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 
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ภาพที่ 14  ภาพกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 
 
 

 ในสวนลุมพินี มีการจัดให้บริการเช่าเรือ จักรยานน้ําและพายเรือในพื้นที่สระน้ํา
ภายในสวน มีรูปแบบการจับจองพื้นที่บริเวณที่ 4 และ 5 ช่วงเวลาการใช้มากท่ีสุดตลอดท้ังวัน กลุ่ม         
ผู้ใช้เป็นวัยเด็ก และวัยทํางาน 

    3. กิจกรรมด้านการเรียนรู ้
     ในบริเวณสวนลุมพินี มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ต้ังอยู่ด้านหลังพระ

บรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อต้ังเมื่อปีพ.ศ. 
2498  มีลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้ ได้ทรงเสด็จพระ
ราชดําเนินเปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
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ภาพที่ 15  ภาพห้องสมุดประชาชนเพื่อการเรียนรู้ 
 
  ภายในห้องสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บรรณารักษ์คอยให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย บรรยากาศของห้องสมุดมีการ
ออกแบบให้มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มุมมองโปร่งสบาย ทันสมัย สวยงาม เป็นห้องสมุดใน
สวนที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกแบบโซน ตามความสนใจของ
ผู้ใช้บริการ เช่น โซนนิทรรศการหนังสือใหม่ โซนเทคโนโลยีสารสนเทศ  โซนมุมสงบ โซนเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลของหนังสืออันทรงคุณค่า โดยมีมุมจัดแสดงหนังสือเก่า
หายากและมุมรวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ให้ประชาชนผู้เข้ามาศึกษาความรู้ได้ร่วมช่ืนชมในพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมของพระองค์ 
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เปิดให้บริการ วันอังคาร - เสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 20.00 น. 
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ปิดบริการในวันจันทร์ (ที่มา: 
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี (2558)  เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าถึงได้จาก 
https://www.microsoft.com/thailand /lumpini /) 

 4.  กิจกรรมในพิเศษในโอกาสต่างๆ การจัดการแสดงหรือนิทรรศการ        
     ดนตรีในสวน (Concert In The Park) จัดขึ้น ณ ศาลาภิรมย์ภักดี บริเวณสวน

บริเวณสวนปาล์มในสวนลุมพินี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับอรรถรสทางดนตรีสากล ออร์เคสตร้า
ก่อให้เกิดสุนทรีย์ทางอารมณ์ สร้างเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และทํากิจกรรมทางด้านดนตรีร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการช่วยสร้างความ
สามัคคีและความใกล้ชิดให้สมาชิกในครอบครัว การแสดงดนตรีในสวนจะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม – 
กุมภาพันธ์ ของทุกปี ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการชม  
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ภาพที่ 16  ภาพเทศกาล ดนตรีในสวน 
 

 
ภาพที่ 17  ภาพเทศกาลดนตรีในสวน 
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 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย (Thailand Tourism Festival) จัดโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เป็นการนําวิถีชีวิตคนไทยตาม
ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดแสดง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปีภายในงานจะมีการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว
ของแต่ละจังหวัด เน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 18  ภาพเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 
ท่ีมา: เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.jeban.com/viewtopic. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 19  ภาพเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 
ที่มา: เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.ed.files-media.com 
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เทศกาลการจัดแสดงศิลปะริมถนน (Bangkok Street Show หรือ Busking 
Festival) จัดขึ้นที่สวนลุมพินีของทุกปี เปิดให้เข้าชมฟรี แต่ละการแสดงจะใช้พื้นที่แสดงโชว์อย่าง
จํากัดในลักษณะการแสดงริมถนนหรือกลางแจ้ง โดยผู้มาเที่ยวชมงานพากันล้อมวงเข้ามาดู ทําให้
นักแสดง Street Show ของไทยมีเวทีแสดงออกและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากลได้อีกด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   
ภาพที่ 20  ภาพเทศกาลจัดแสดงศิลปะริมถนน 
ที่มา: เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 
       http://soimilk.com/events/news/Bangkok-Street-Show-2016 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในโอกาสพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการจัดแสดงและนิทรรศการ
ตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดขึ้นในแต่ละปี และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่ได้เข้ามาเที่ยวชม ได้รับความบันเทิงและเพลิดเพลิน กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 21  ภาพเทศกาลจัดแสดงศิลปะริมถนน 
ที่มา: เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.Bk.asia-city.com  
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  1.6 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 

   ผู้วิจัยได้ศึกษากฎระเบียข้อปฎิบัติของการใช้พื้นที่สวนสาธารณะลุมพินี เพื่อนํามา
เป็นข้อบังคับในการออกแบบผลงาน 
        1. ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาความสะอาด ระวังรักษาต้นไม้ 
สนามหญ้า รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการมิให้ถูกทําลาย 

   2. ห้ามนําสินค้าหรืออนุญาตให้ผู้อื่นนําสินค้าเข้ามาจําหน่าย 
   3. ห้ามประชาสัมพันธ์หรือติดต้ังตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

สวนสาธารณะ 
     4. หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ หน่วยงานผู้ขอใช้สถานที่

จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 
   5. การปลูกสิ่งก่อสร้างไม่อนุญาตให้ปลูกแบบถาวร โครงสร้างควรเป็นกึ่งชั่วคราว 

และไม่บดบังทัศนียภาพของสวนสาธารณะ 

     1.7 กรณีศึกษาสวนสาธารณะในต่างประเทศ 

                         ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพของสวนสาธารณะในต่างประเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ปฎิสัมพันธ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของคน   
รุ่นใหม่ในสวนสาธารณะ ลุมพินี ดังนี้ 

            จิรทิพย์ เทวกุล (2550) ได้ศึกษาสวนสาธารณะจากต่างประเทศที่มีช่ือเสียง
ภายใต้บริบทเมืองที่มีการใช้งาน (urban park) 3 แห่ง ได้แก่ Central Park, Hyde Park และ 
Namba Park  สรุปได้ดังนี้  

 
ภาพที่ 22  ภาพสวนสาธารณะ Central Park 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.reference.com/ 
       geography/big-central-park-new-york-city 
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   Central Park มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังอยู่ระหว่างถนน 
110th Street ทางทิศเหนือ และ ถนน 59th Street ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านตะวันตกขนานกับเส้น
ถนน Fifth Avenue และ Eight Avenue ทางด้านตะวันออกใจกลางของเกาะ Manhattan มีขนาด
พื้นที่ ประมาณ 843 เอเคอร์ (หรือเทียบเท่า 2,132 ไร่) โดยมีความยาว 4.1 กิโลเมตรcและกว้าง 840 
เมตร บริบทโดยรอบ ทางด้านตะวันออกเป็นส่วนที่อยู่อาศัย ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นลักษณะอาคาร         
พาณ ิชย์ ร้านอาหารและโรงแรม  การเข้าถึงได้ด้วยเส้นรถไฟฟ้าใต้ดิน และเส้นถนนหลักรอบนอกทั้ง           
4 ด้าน  สวนสาธารณะแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาจากแนวความคิด “The Greensward Plan” 
ของ Calvert Bowyer Vaux และ Frederick Law Olmsted ได้ถูกนํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานที่ที่ทุกชนชั้นในสังคมเมือง สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและ
สัมผัสธรรมชาติทั้งทางเสียงและวิวทิวทัศน์  ต่อมา Central Park ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดโดย 
Robert Moses ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนเมืองให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23  ภาพสวนสาธารณะ Hyde Park 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.manors.co.uk/about-us/ 
      area-guide/hyde-park 
 
                     Hyde Park กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร มีพื้นที่ 350 เอเคอร์ หรือ 
875 ไร่โดยประมาณ สวนสาธารณะเหล่านี้ดูแลรักษาโดยองค์กรที่ช่ือ The Royal Parks ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และกีฬา (Department for Culture, Media 
and Sport) ในอาณาบริเวณพื้นที่สีเขียว 875 ไร่ มีต้นไม้ ทุ่งหญ้า ไม้ดอก เป็นสถานที่พักผ่อน นั่ง
อาบแดดในสนามหญ้าอย่างดีสําหรับชาวลอนดอน และเป็นสถานที่ออกกําลังกายชั้นเยี่ยม มีทั้งลู่ว่ิง 
ทางเดินเล่น หรือจูงสุนัข ลู่ขี่จักรยาน ลานขี่ม้า สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบลด โบว์ลิ่งกรีน สนามคริกเก็ต
สนามเทนนิส พายเรือ หรือว่ายน้ํา และบางทีก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตช่ัวคราว 
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ภาพที่ 24  ภาพสวนสาธารณะ Namba Park 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.manors.co.uk/ about-us/  
       area-guide/hyde-park 
 

   Namba Park เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการห้างสรรพสินค้าที่
ผสมผสานสวนสาธารณะเละพื้นที่สีเขียวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ห้างนัมบะพาร์คแห่งนี้ ต้ังอยู่ทางทิศ
ใต้ของสถานีรถไฟนัมบะ ซึ่งเป็นสถานีสําคัญที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะสร้างให้
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจและเป็น “แลนด์มาร์ค”ใหม่ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ 
ให้กับเมืองแห่งนี้ ผู้ออกแบบได้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารแห่งนี้ ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาด    
ใหญ่ไว้บริเวณดาดฟ้าของอาคาร มีการใช้เส้นสายโค้งที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งพื้นผิว
คล้ายกับโขดหิน จนราวกับว่าอาคารแห่งนี้เป็นภูเขาแคนยอน (Canyon) ตามธรรมชาติที่ปกคลุมด้วย
ต้นไม้สีเขียว เกิดเป็นความงดงามอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับเมืองใหญ่แห่งนี้ได้
เป็นอย่างดี (Yuka Yonida, 2014) 
   นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับชุมชน
เขตออลสตันและเมืองบอสตัน สร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียง โดยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ว่างบริเวณด้านหลัง Honan 
- Allston Branch ของห้องสมุดประชาชนเมืองบอสตัน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 1.74 เอเคอร์ นํามา
พัฒนาพัฒนาให้กลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ มีความเงียบสงบ มีความเขียวขจี และเต็มไปด้วย
ต้นไม้ผลัดใบพันธ์ุพื้นเมืองหลากหลายชนิด ลักษณะเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือเป็น
สวนสาธารณะที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตออลสตันและเมืองบอสตัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้
อยู่อาศัยในบริเวณละแวกใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับการสร้าง
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สวนสาธารณะดังกล่าว มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นระยะๆ มากกว่า 12 ครั้ง 
รวมทั้งร่วมมือกับเมืองบอสตันผลักดันให้มีการดําเนินโครงการวางแผนแบบออนไลน์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนํา หรือแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่อง
ดังกล่าวนี้อีกด้วย 

      สวนสาธารณะแห่งนี้ เปิดให้บริการ ในปี ค.ศ. 2011 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา 
และการทํากิจกรรมพิเศษของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้มีพื้นที่เป็นช้ัน ๆ สําหรับใช้อ่าน
หนังสือ หรือใช้ทําเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก การออกแบบให้มีสนามหญ้าเป็นรูปวงรี เพื่อให้ชุมชนใช้ทํา
กิจกรรมหรือมาปิกนิก การปลูกต้นไม้ผลัดใบพันธ์ุพื้นเมืองหลากหลายชนิด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ และการออกแบบสถานที่ให้มีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน แตกต่าง
จากสวนสาธารณะอื่น ๆ อาทิ สวนสาธารณะสมิธพาร์คที่ประชาชนมักนิยมมาเล่นบาสเกตบอลหรือ
สวนสาธารณะริงเกอร์และพอร์ทสมัธที่มีเด็กเล็กๆ มากมาย (ที่มา : สืบค้นจาก www.Kriengsak. 
com>node.สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559) 

 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 

      2.1  ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Knowledge Sharing) 
             Hendriks (1999) ให้ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ว่า เป็น

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสารสนเทศทั้งที่เป็นอักษรและไม่เป็นอักษร จากบุคคลที่เป็น
เจ้าของความรู้ซึ่งอาจตั้งใจหรือไม่ต้ังใจถ่ายทอดความรู้ก็ได้ โดยความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มี
ความต้องการจะได้รับความรู้ 

  สุภณิดา ปุสุรินทร์คํา (2549) กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการ
แลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศ ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกัน 

 น้ําทิพย์ วิภาวิน (2555) กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมการถ่ายโอน
ข้อมูลหรือเผยแพร่ความรู้จากบุคคลหรือกลุ่มคน ที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มารวมตัวกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ 

 สรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกันด้วย
ความสมัครใจ โดยในการแบ่งปันความรู้นั้นสามารถทําได้ทั้งการบอกเล่าด้วยวาจาและใช้สื่อต่างๆ ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม 

   2.2   องค์ประกอบของการเรียนรู ้
           องค์ประกอบสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีอยู่

ด้วยกัน 3 องค์ประกอบ (สุประภาดา โชติมณี, 2558) ได้แก่ 
  1.  คน (People) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่ง

ศูนย์รวมของความรู้ ที่สมควรนําออกมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่ง โดยควรจะเป็นคนที่มีความรู้
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จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้นด้วยความเต็มใจ ทั้งโดยการ
สื่อสารด้วยวาจาและการสื่อสารผ่านสื่อหรือเทคโนโลยี       

 2. สถานที่ และบรรยากาศ  (Place)  เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ จะทําให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี 
(สบายๆ ผ่อนคลาย) มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะทําให้คนเหล่านั้นมาเจอกัน พูดคุย ปรึกษา 
วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ สถานที่สําหรับเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน ดังนี้  

           เวทีจริง หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บุคคลมาพบปะกัน เช่น การนั่ง
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การประชุมกลุ่ม และเวทีสัมมนา เป็นต้น  

   เวทีเสมือน หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เว็บบอร์ด หรือ เว็บบล็อก เช่น GotoKnow.org เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการ
ความรวดเร็ว และต่อเนื่อง   

 3.  สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) พื้นที่สาธารณะและ
อินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบสําคัญ ที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น สําหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้ รวมถึงการแบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูลรวดเร็วขึ้น  

 
     2.3 วิธีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                    Anumba, Egbu, and Carrillo (2005 : 163) กล่าวไว้ว่า วิธีการแลก   

เปลี่ยนเรียนรู้ของคนเรานั้น แบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านคน (human) 
ผ่านเอกสาร (paper) และผ่านซอฟต์แวร์ (software) ดังนี้ 

            1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ฝังลึก : tacit knowledge) 
ระหว่างบุคคล ในลักษณะเผชิญหน้า (face to face interaction หรือ People to People) เป็น
การสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างบุคคล ได้แก่ การสนทนา การประชุม การสัมมนา ระบบพี่เลี้ยง การ
สอนงาน การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  การพบปะอย่างไม่เป็นทางการและการจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ชัดแจ้ง : explicit knowledge) 
จากเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ (People to Paper) เช่น การสื่อสารผ่านเอกสาร บันทึก
ข้อความ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ชัดแจ้ง : explicit knowledge) 
จากฐานความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี (knowledge base 
interaction หรือ People to Software) ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เว็บไซต์ และสื่อโสตทัศน์ 
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ภาพที่ 25  ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลในลักษณะเผชิญหน้า 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org  
 
 
 

 
 
ภาพที่ 26 ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลในลักษณะผ่านสื่อออนไลน์ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.wordpress.com 
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 2.4. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
           เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้ศึกษาและนําผลการวิจัยที่ได้ศึกษา 

ลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของกลุ่มคนยุค Millenials (Gen Y) พบว่า            
มีลักษณะที่โดดเด่น 12 ประการ แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1  บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่นวาย 
 

บุคลิกลักษณะและ
พฤติกรรม 

                                ความหมาย 

1. เป็นตัวของตัวเอง   มีความคิดอ่าน มีทัศนคติ เป้าหมาย รวมถึง การแต่งกาย วิธีพูดจา  
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบของตัวเอง 

2. ความอดทนต่ํา ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อเกิดความรู้ จะแสดงออกมา
อย่างชัดเจน 

3. อยากรู้อยากเห็น   หาคําตอบจากสิ่งที่สงสัยด้วยการต้ังคําถาม 
4. ท้าทายกฎระเบียบ   ไม่นิยมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา รวมถึงไม่นิยมปฏิบัติตาม

วัฒนธรรม หรอืแนวปฏิบัติเดิม 
5. ทะเยอทะยาน   มีเป้าหมายทางอาชีพชัดเจนและสูงลิ่ว  นิยมอาชีพที่มีความเป็นอิสระ 
6. คุ้นเคยกับเทคโนโลยี   มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ต่างๆ ชอบความทันสมัย 
7. ชอบการเปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

  มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม  

8. กระตือรือร้น   คิดไว ทําไว คล่องแคล่ว ต่ืนตัวตลอดเวลา 
9. มองโลกในแง่ดี   มักคิดในเชิงบวก ทุกอย่างเป็นไปได้และจะประสบความสําเร็จ 
10. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

  มีแนวคิดต่างๆมากมายอยากแสดงออก มีความคิดที่แตกต่าง และ
เป็นของตัวเอง 

11. มั่นใจในตัวเองสูง   ความมั่นใจนี้เป็นไปในเชิง รู้สึกดีกับตัวเองและผู้อื่น 
12. ชอบธรรมชาติ   เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพื่อใด แต่คนรุ่นนี้ก็ ยังชอบที่จะเข้าหา

ธรรมชาติ 
 
             จากตารางที่ 1  จะเห็นได้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 

การทํางาน ไม่ถูกยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง ผู้คนเริ่มมองหาพื้นที่การทํางานที่ตอบโจทย์จากร้านกาแฟ
หรือคาเฟ่ให้บริการอินเตอร์เน็ต พัฒนามาเป็นพื้นที่การทํางานร่วมกันบรรยากาศโดยรอบร่วมกัน 
บรรยากาศโดยรอบได้รับการสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมถึงใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ร่วมกันนับเป็นการพลิกรูปแบบการทํางานของคนยุคใหม่ที่
ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจการทํางาน 
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    2.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

                             ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร นําเรา
ก้าวข้ามมาสู่วิถีชีวิตใหม่ในการใช้ชีวิต  ผู้คนจากทั่วมุมโลกสามารถร่วมมือและแบ่งปันกันใน
หลากหลายมิติ อาทิ การแบ่งปันที่อยู่อาศัย (Couch Surfing) การระดมทุนเพื่อสังคม (Crowd 
Funding) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) การรวมกลุ่มนั้นกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมอง (บทความเจาะเทรนโลก 2016 โดย TCDC หน้า 
23) ปรากฏการณ์ที่เห็นในศตวรรษที่ 21 ชัดมากที่สุดคือ การจัดงานเสวนา TEDTALK ซึ่งย่อมาจาก 
3 คําคือ Technology, Entertainment และ Design  เป็นงานรวมตัวกันของคนที่มีความคิดดีๆ มี
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทํา แล้วนํามาเล่าสู่กันฟัง  จะเห็นได้ว่ามีเทศกาลหรือกิจกรรมเกิดขึ้น
มากมายที่แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนความคิด การรับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่จะ
ทําให้เปิดมุมมองใหม่ได้ 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
สารสนเทศ ทั้งที่เป็นอักษรและไม่เป็นอักษร จากบุคคลที่เป็นเจ้าของความรู้ ซึ่งอาจตั้งใจหรือไม่ต้ังใจ
ถ่ายทอดความรู้ ก็ได้ โดยความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่ต้องการจะได้รับความรู้ (Hendriks, 1999 
อ้างถึงใน ประศาสน์ นิยม, 2555) หรือเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ระหว่างกัน (สุภณิตา ปุสุรินทร์คํา, 2549) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นการช่วย
แพร่กระจายข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้ (Yang, 2004 อ้างถึงใน ประศาสน์ นิยม, 2555) ลักษณะ
สําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประการหนึ่งคือ การมีปฏิสัมพันธ์กัน (Relationships) ด้วยการมี
กิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ทําให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงความรู้
เหล่านั้นได้ (Hemmasi and Csanda,2009 อ้างถึงใน ประศาสน์ นิยม, 2555) และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถวัดได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น เช่น ปริมาณ
ความรู้ที่สะสมในฐานข้อมูลขององค์การ จํานวนการจัดประชุมของชุมชน จํานวนการฝึกอบรมโดย
วิทยากรภายใน เป็นต้น (ประศาสน์ นิยม, 2555) 

            ถ้าเปรียบกับสถานที่ซึ่งผู้คนจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สวนลุมพินีจัดเป็น
สถานที่ทางสังคมของผู้คนภายในเมือง มีความหลากหลายของผู้คน เป็นศูนย์รวมทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่สวนลุมพินีได้
โดยเท่าเทียมกัน  การเดินทางมาใช้บริการสวนลุมพินีนับว่าสะดวกสบาย เป็นการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือของระบบขนส่งมวลชน ทําให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 

  สรุปได้ว่า สวนลุมพินีจัดว่าเป็นสถานที่มีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่เป็นจํานวนมาก
เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การเข้ามาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนลุมพินี สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ต้องการพื้นที่สําหรับการพักผ่อนและ       
มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้สวนลุมพินีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าย่ิงสําหรับ
ผู้คนในกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 27  ภาพการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 
 
 3. แนวคิดเก่ียวกับสื่อปฎิสัมพันธ์ 

  3.1 ความหมายสื่อปฏิสัมพันธ์ 
            สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2555: ออนไลน์) ให้

ความหมายสื่อปฏิสัมพันธ์ว่า หมายถึง สื่อประสมเชิงโต้ตอบ 
 ชเนนทร์  สุขวารี และ ธนะพัฒน์ ถึงสุข (2538: 10) ให้ความหมายสื่อปฏิสัมพันธ์

ว่าหมายถึง การสื่อสารที่มีลักษณะการสื่อสารไปมาทั้งสองทางคือ มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และตัวสื่อ 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สื่อปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบระหว่าง

สื่อและผู้ใช้ เพื่อให้เกิดผลของการกระทําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ออกแบบได้ทําการออกแบบไว้ 

    3.2 การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์  

  องค์ประกอบในการออกแบบ 
  ในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ สิ่งสําคัญคือองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่ององค์ประกอบ

ของการออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบมีความหลากหลาย น่าสนใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการออกแบบ 

 วิรุณ  ต้ังเจริญ (2539: 20-29) ได้กล่าวถึง ความหมายและองค์ประกอบในการ
ออกแบบ สรุปได้ดังนี้ 

        การออกแบบ (Design) คือ การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดยวางแผนจัด
ส่วนประกอบของการออกแบบ ให้สัมพันธ์กับการใช้สอย โดยการออกแบบที่ดี ควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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 1.  รูปแบบที่สร้างสรรค์ 
 2.  มีความงามที่น่าสนใจ 
 3.  สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย  
 4.  เหมาะสมกับวัสดุ 
 5.  สอดคล้องกับการผลิต 
  ในองค์ประกอบของการออกแบบ (Element of Design) มีดังนี้ 

            1.  จุด  ในงานออกแบบอาจบอกถึงขนาด ตําแหน่ง และแรงดึงดูด ซึ่งการ 
ออกแบบอาจจะออกแบบเฉพาะจุดให้รวมตัวกัน หรือออกแบบจุดรวมตัวกับส่วนประกอบอื่นๆ 

            2.  เส้น  ในงานออกแบบมีอิสระทั้ง ขนาด ระยะทางและทิศทาง เส้นในการ 
ออกแบบมีสภาพเป็นตัวแบ่งพื้นที่ แบ่งบริเวณว่าง หรือเป็นตัวกําหนดรูปทรงก็ได้ 

 3.  รูปร่างและรูปทรง เมื่อเรามองไปยังวัตถุใดวัตถุหนึ่ง เช่น ขวด เราอาจจะพบ
ส่วนที่ใช้บรรจุทรงกระบอกนั่นคือรูปทรง ส่วนที่เห็นเป็นเส้นรอบนอกเรียกว่ารูปร่าง รูปร่างและ 
รูปทรงมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

 4.  มวลและปริมาตร มวล คือเนื้อทั้งหมดของสสารหรือวัตถุต่างๆ ส่วน ปริมาตร
คือบริเวณที่กินระหว่างเนื้อที่ในอากาศทั้งหมดของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง 

 5.  ลักษณะพื้นผิว คือ ส่วนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้เป็น 
ส่วนประกอบที่รู้สึกได้ดี 

 6.  บริเวณว่าง บริเวณว่างที่กว้างขวางจะให้ความรู้สึกที่สบาย ปลอดโปร่ง แต่
บริเวณคับแคบจะให้ความรู้สึกอึกอัด 

 7.  สี นอกจากสีจะให้ความรู้สึก เช่น สวยงาม น่าเกลียด หรือให้ความรู้สึกอ่ืนๆ 
แล้วสียังช่วยแยกประเภทหรือแยกชนิดสิ่งของต่างๆ การกําหนดสีในงานออกแบบมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
การเร้าอารมณ์ความรู้สึกและการแยกแยะความเข้าใจส่วนต่างๆ ของงานออกแบบ 

 8. น้ําหนักสี เมื่อเราถ่ายภาพขาวดํา เทาเข้ม เทา เทาอ่อน และสีขาว ความ
แตกต่างเช่นนี้คือ น้ําหนักสี 

  สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549: 26-27) กล่าวถึงองค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ 
ไว้ว่า ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ดังนี้ 

  1. จุด (dot )  
     จุดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการออกแบบ เพราะจุดเป็นต้นกํา

เนิดของเส้นและน้ําหนักของภาพ จะเห็นได้ว่่าในการพิมพ์ภาพโทนต่อเนื่อง (half tone) การเกิด
น้ําหนักอ่อนแก่ในภาพ การใช้จุดบริเวณที่เป็นน้ําหนักอ่อน เกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่เล็กและห่าง    
ส่วนบริเวณที่มีน้ําหนักเข้ม จะเป็นจุดที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น จะเห็นได้ว่าจุดได้สร้างความงามใน
ธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้มากมาย เช่น ลายจุดบนผิวหนังของเสือดาว จุดบนปีกผีเสื้อ จุดบนใบไม้ เป็นต้น 
การที่จะนําจุดมาใช้ในงานออกแบบ สามารถใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้

          1.1 การวางตําแหน่งของจุดในลักษณะ นิยมใช้ในการออกแบบแนวนอน 

                 1.2 การวางตําแหน่งของจุดในลักษณะเน้นช่องจังหวะเป็นการวางจุดโดยให้พัก
เป็นระยะ 
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              1.3 การวางตําแหน่งของจุดเป็นกลุ่ม เป็นการทําให้จุดในงานออกแบบเกิด
เอกภาพ สามารถกระทําได้ในลักษณะต่อไปนี้ 

             1.4 การวางจุดหลายขนาดไว้ด้วยกัน ลักษณะที่เหมือนกันของจุดจะทําให้เกิด
เอกภาพ  

                1.5  การใช้จุดขนาดเดียวกันแต่ใช้เส้นเชื่อมโยงเพื่อทําให้จุดเกิดเอกภาพ  
                1.6  การวางจุดในกรอบภาพโดยใช้จุดเป็นตัวเน้น และกรอบภาพเป็นตัวสร้าง

เอกภาพ 
             2. เส้น (Line) 
               เส้นเกิดจากการเดินทางหรือต่อเนื่องของจุด ในลักษณะทิศทางเดียวกันไม่

เปะปะกระจัดกระจาย ในการออกแบบเส้นอาจเกิดจากการลากพู่กัน (brush stroke) การขูดขีดด้วย
ดินสอปากกา ชอล์ก ของแหลมคม เป็นต้น นักออกแบบถือว่า เส้นเป็นองค์ประกอบมูลฐานที่สําคัญ
เนื่องจากเส้นเป็นต้นกําเนิดของรูปร่าง รูปทรง ทิศทาง พื้นผิว และแสงเงาในภาพ ในงานศิลปะ
ตะวันออกนิยมเน้นความงามที่เส้นรอบรูป มากกว่าการใช้สีสร้างแสงเงา เพราะเส้นที่เน้นน้ําหนักต่าง
กันสามารถสร้างแสงเงาในภาพได้ เช่น ในงานจิตรกรรมไทยสามารถสร้างความรู้สึกที่กลมในใบหน้า
จากการใช้เส้นในด้านที่เป็นแสง และเส้นหนักในด้านที่เป็นเงา ในงานออกแบบประกอบด้วยเส้นหลัก
ที่สําคัญ ได้แก่ เส้นนอน เส้นต้ัง เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก และเส้นคลื่น เส้นหลักเหล่านี้                  
ผู้ออกแบบจําเป็นจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติ ในการสร้างความรู้สึกต่อการรับรู้ของผู้ดูและนําอิทธิพล
ของเส้นหลักเหล่านี้มาใช้ให้เกิดผลดีในการออกแบบ 

               2.1 เส้นนอน (Horizontal line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความรู้สึกสงบนิ่ง กว้างขวาง 
ผู้ออกแบบสามารถนําอิทธพลของเส้นนอน มาใช้ในการแก้ปัญหาสําหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดผล
ตามความต้องการได้ เช่น คนที่มีลักษณะผอมสูง ถ้าใช้ลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นเส้นนอนจะช่วยให้ผู้ดูเกิด
ความรู้สึกว่าอ้วนได ้ในการออกแบบที่ต้องการเน้นถึงความรู้สึกที่กว้างขวาง เช่น ภาพทะเลจึงควรวาง
ภาพตามแนวนอนมากกว่าแนวต้ัง  

               2.2 เส้นต้ัง (Vertical line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความสง่า ความมีระเบียบแข็งแรง
ผู้ออกแบบสามารถนําอิทธิพลเส้นต้ังมาใช้ในการออกแบบ เพื่อโน้มน้าวความรู้สึกของผู้ดูให้เกิดความ 
รู ้สึกดังกล่าว เช่น การออกแบบอนุสาวรีย์ซึ่งต้องการแสดงถึงความมีเกียรติยศ ในการแก้ปัญหา
สําหรับคนที่อ้วนเต้ีย ควรใช้ลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นเส้นต้ัง จะช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้น และควรวางแกน
ของเส้นต้ังกับกรอบภาพในแนวตั้ง มากกว่ากรอบภาพแนวนอนโดยตําแหน่งของแกนของเส้นต้ังไม่
ควรวางที่กึ่งกลางกรอบภาพ เพราะจะทําให้พื้นที่ซีกซ้ายและซีกขวาเท่ากันเกินไป ควรวางในตําแหน่ง 
ค่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในอัตราส่วน 2 ใน 3 

               2.3 เส้นเฉียง (Diagonal line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความรู้สึกเคลื่อนไหวความไม่
แน่นอนและเกิดทิศทาง ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถใช้อิทธิพลจากเส้นเฉียงในงานออกแบบเพื่อให้ผู้ดู
เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ เช่น ในการออกแบบตัวอักษร ซึ่งต้องการแสดงถึงความรู้สึกรวดเร็ว ควรใช้
ตัวอักษรในแนวเฉียงมากกว่าแนวต้ัง 
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               2.4  เส้นโค้ง (Curve line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล แสดงถึง
ความอ่อนน้อม เศร้าโศก ผู ้ออกแบบสามารถนําอิทธพิลของเส้นโค้งมาใช้เป็นแกนหลักในการ
ออกแบบเพื่อโน้มน้าวผู้ดูให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ในลักษณะต่อไปนี ้                         

  เส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นเส้นรอบรูปของคนที่กําลังเศร้าโศกสิ้นหวังใน ชีวิต
หรือเป็นภาพดวงอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้า จึงชักนําให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกเศร้าใจได้ 

  เส้นโค้ง 1/4 ครึ่งวงกลมมาจากเส้นรอบรูปของผู้คนที่กําลังโค้งคํานับ 
หรือโค้งตัวไหว้จึงก่อให้เกิดความนอบน้อมถ่อมตนแก่ผู้ดู 

  เส้นโค้ง 1/6 ของวงกลมมาจากลักษณะของต้นหญ้าที่กําลังลู่ลมก่อให้เกิด
ความรู้สึกเริงร่า อ่อนหวานแก่ผ้ ูดู ในการใช้เส้นโค้ง ผู้ออกแบบไม่ควรจะให้เส้นโค้งอย่างอิสระลอย
กลางภาพ เพราะจะทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีแรงดีดเหมือนการที่เรางอไม้ซึ่งพร้อมที่จะดีดตัวเองกลับสู่
สภาพตรงตลอดเวลา ความรู้สึกไม่สบายใจต่อการมองดูภาพ การออกแบบจึงควรจัดองค์ประกอบที่          
ช่วยยึดส่วนปลายของเส้นโค้ง อันจะช่วยให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกสบายใจ 

           2.5 เส้นซิกแซก (Zigzag line) เป็นเส้นซึ่งแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวรุนแรงไม่
แน่ นอน ผู้ออกแบบสามารถนําอิทธพลของเส้นซิกแซกมาใช้การออกแบบ เพื่อเสริมสร้างความร้สึก
แก่ผ้ ูดูได ้นอกจากนี้การใช้เส้นซิกแซกยังสามารถสร้างความรู้สึกได้ว่าเป็นการแบ่งมิติหรือพื้นที่ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาพได้ เช่น การใช้เส้นสีเทาในงานจิตรกรรมไทย จนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
งานศิลปกรรมไทย 

           2.6 เส้นคลื่น (Wave line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้าๆ นิ่มนวลและ 
เป็นจังหวะแก่ผู้พบเห็น นอกจากเส้นที่กล่าวข้างต้น ยังมีเส้นตรง (straight line) ที่แสดงถึงความสง่า
ความเข้มแข็ง ความเกลี้ยง ความง่าย ทําให้เกิดความรู้สึกมั่นคง แข็งแรงและเส้นปะ (broken line) ที่
แสดงถึงความต่ืนเต้น ความไม่เป็นระเบียบ ความแตกแยกและความสับสนวุ่นวาย  

            3. รูปร่าง (Shap) 
               รูปร่างเกิดจากการลากเส้นไปในทิศทางที่ต้องการแล้วเส้นนั้นไปบรรจบที่จุด

เริ่มต้นอีกครั้งจนกลายเป็นเส้นรอบนอก (Outline) รูปร่างเป็นองค์ประกอบศิลป์ 2 มิติเนื่องจากมี
ความกว้างและความยาว การนํารูปร่างมาใช้ในผลงานศิลปะจะทําให้ผู้ชมสามารถรับรู้เนื้อหาที่ต้อง
การบอกเล่า แต่บางครั้งรูปร่างเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถสื่อเนื้อหาสู่ผู ้ชมให้เข้าใจได้มากนัก 
เนื่องจากศิลปินใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่าง จนห่างไกลสิ่งที่เห็นได้จริงในธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้    
ผู้ชมผลงานจึงไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของผลงานนั้นได้ทันที อย่างไรก็ตามองค์ประกอบศิลป์ประเภท
นี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงานจิตรกรรมและผลงานศิลปะบนพื้นระนาบอื่นๆ  

             4. รูปทรง (Form) 
                รูปทรง คือองค์ประกอบที่ต่อเติมได้จากองค์ประกอบศิลป์ ประเภท“รูปร่าง” 

ได้ด้วยการเติมความลึกด้วยวิธีการทางศิลปะ เช่น การลากเส้นนําสายตาการสร้างน้ําหนักอ่อนแก่ 
เป็นต้น รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

                4.1 รูปทรงธรรมชาติ (organic form) ได้แก่รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ 
คน สัตว์ พืช มีลักษณะ 3 มิติ รูปทรงในลักษณะนี้จะให้ความมีชีวิตชีวา 
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                 4.2 รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ได้แก่ รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลมฯลฯ สามารถแสดงความกว้าง ความยาวและมิติทาง
ลึกหรือหนา มีมวลและปริมาณ 

                  4.3 รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก่ รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครง    
สร้างที่แน่นอน เช่น รูปทรงของก้อนเมฆ กระแสน้ํา หรือก้อนหิน 

              5. แสงและเงา (light & shade) 
                แสงและเงาเป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อส่องกระทบกับวัตถุจะ

ทําให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกําหนดระดับของค่าน้ําหนัก ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับความเข้ม 
ของเแสงในที่ที่มีแสงสว่างมากเงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเงาจะไม่ชัดเจนในที่ที่ไม่มี
แสงสว่างจะไม่มีเงา และเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับแสงเสมอ ค่าน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ
สามารถจําแนกเป็นลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

                5.1 บริเวณแสงสว่างจัด (Hilight) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงมาก
ที่สุดจะมีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกําเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด 

                5.2 บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณ
แสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ําหนักอ่อนๆ 

                 5.3 บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างหรือเป็นบริเวณที่ถูก
บดบังจากแสงสว่าง ซึ่งจะมีค่าน้ําหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริเวณแสงสว่าง 

                5.4 บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดแสง
มากที่สุด หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังมากๆ หลายๆ ช้ัน จะมีค่าน้ําหนักท่ีเข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด 

                 5.5 บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เป็น 
บริเวณเงาที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ําหนักขึ้นอยู่กับความเข้มของเงา น้ําหนักของ
พื้นหลัง ทิศทาง และระยะของเงา 

           6. พื้นที่ว่าง (Space) 
                พื้นที่ว่าง หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบวัตถุ (Object) เรียกว่า พื้นที่ว่างทางลบ

(Negative Space) และบริเวณว่างที่ตัวของวัตถุ เรียกว่าพ้ืนที่ว่างทางบวก (Positive Space) ในการ
ออกแบบงานต่างๆ จะต้องคํานึงถึงช่วงระยะให้มีความสัมพันธ์กัน ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ
จะต้องกําหนดกรอบพื้นที่ (Space Frame) เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หรือรูปร่างอิสระ          
ก่อนแล้วจึงจะสร้างรูปร่าง รูปทรง ตามท่ีต้องการลงในกรอบพื้นที่อีกทีหนึ่ง 

              7. สี (Color) 
                 สี เป็นองค์ประกอบมูลฐานที่มีอิทธิพลต่อความรู ้สึกและการรับรู ้ของผู ้ดู              

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างภาพสีกับภาพขาวดํา จะพบว่าภาพสีย่อมแสดงความแตกต่างและให้
รายละเอียดแก่ผู ้ดูได้ดีกว่าภาพขาวดํา เช่น ดอกไม้สีแดงกับใบไม้สีเขียว ถ้าเป็นภาพขาวดําจะมี
น้ําหนักเทาใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเป็นภาพสี ผู้ดูจะเห็นความแตกต่างกันของสีได้อย่างชัดเจน ในการเลือก
ใช้สีเพื่อให้เกิดผลดีต่องานออกแบบ ผู้ออกแบบควรพิจารณาหลักการใช้สีในลักษณะต่อไปนี้ 
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                 7.1 ประเภทของสี สีเป็นแสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถ
รับรู้และสัมผัสได้ โดยสามารถจําแนกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

                      7.1.1 สีที่เป็นแสง (spectrum) หมายถึง สีที่มีอยู่่ในธรรมชาติเกิดขึ้น        
จากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้งหรือสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเมื่อผ่านแท่งแก้วปริซึม (prism) 
การหักเหของแสงแยกแสงออกได้ 7 สี ได้แก่ สีม่วง สีคราม สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสดและสีแดง        
ในบรรดาสีทั้งหมด สีม่วงเป็นสีที่มีความถี่สูงสุดและมีช่วงคลื่นสั้น ส่วนสีแดงจะมีความถี่ตํ่าสุดและมี        
ช่วงคลื่นยาว 

 7.1.2 สีที่เป็นวัตถุ (pigment) หมายถึง สีที่่อยู่ในวัตถุธรรมทั่วไปหรือ   
เป็นสีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อนํามาใช้ในกิจการของมนุษย์เอง เช่น การผลิตสีจากสิ่งไม่มีชีวิต
จากธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ ของเหลว หรือเกิดจากการผสมสีโดยกรรมวิธีทางเคมีและผลิตสีจาก
สิ่งมีชีวิต เช่น พืชผัก สัตว์ หรือนํามาผสมขึ้นใหม่ 

                 7.2 คุณลักษณะของสี ได้แก่ อิทธิพลในการสร้างความรู้สึกและอารมณ์โดยผู้ดู  
ย่อมได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีใดสีหนึ่ง อันจะเชื่อมโยงถึงความรู ้สึกเมื่อได้สัมผัสสีนั้นๆ      
เช่น คนเคยจับเปลวไฟและรู้สึกว่าร้อน คนผู้นั้นจะมีประสบการณ์ว่าไฟซึ่งมีสีแดงนั้นร้อน ต่อมาเมื่อ
พบกับสีแดงก็จะเกิดการเชื่อมโยงว่า สีแดงให้ความรู้สึกร้อนหรืออันตราย เป็นต้น 

      ตัวอย่างความรู้สึกของผู้ดูที่มีต่อสี 
            สีแดง    ให้ความรู้สึกร้อน อันตราย 
                      สีส้ม     ให้ความรู้สึกสว่าง อบอุ่น 
     สีเลือดหมู ให้ความรู้สึกสง่า หนักแน่น  
  สีน้ําตาล ให้ความรู้สึกเก่าแก่ ถ่อมตน 
  สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส งอกงาม 
  สีน้ําเงิน ให้ความรู้สึกสงบ จริงจัง  
  สีม่วง  ให้ความรู้สึกหนักแน่น มีเลศนัย  
  สีดํา  ให้ความรู้สึก หดหู่ เศร้า 
 สีขาว   ให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิ สะอาด 
ผู ้ออกแบบจําเป็นต้องเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับจุดมุ ่งหมายของงานออกแบบ จึงจะเกิด

ประสิทธิภาพต่อความรู้สึกของผู้ดู 
 7.3 การรับรู้ที่มีต่อสี ผู้ดูย่อมมีการรับรู้ต่อสีที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านขนาดและ

ระยะทาง เช่น นําวงกลมที่มีสีอ่อนมาวางไว้ระนาบเดียวกันกับวงกลมสีเข้ม ผู้ดูจะรับรู้ว่าวงกลมสี     
อ่อนอยู่ใกล้และมีขนาดใหญ่กว่าวงกลมสีเข้ม นอกจากนี้การใช้สีเดียวกันบนพื้นรองรับที่มีสีต่างกัน
ยังให้ความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น นําแผ่นสีเหลืองที่มีขนาดเท่ากันวางบนแผ่นสีเทาและสีดํา ผู้ดูจะรับรู้         
ว่าสีเหลืองที่อยู่บนสีเทามีขนาดใหญ่กว่าสีเหลืองที่อยู่บนสีดํา เป็นต้น 

                 7.4 ลักษณะของเนื้อสี ในการเลือกใช้สีผู้ออกแบบต้องคํานึงลักษณะของเนื้อสี
ซึ่งมีความแตกต่างกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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     7.4.1 สีที่มีความโปร่งใส (transparent) หมายถึง สีซึ่งเมื่อนํามาระบาย
ทับกันแล้วสามารถมองเห็นเนื้อสีที่อยู่ด้านล่างได้ สีประเภทนี้ ได้แก่ สีน้ํา หมึกสี เป็นต้น 

                      7.4.2 สีที่มีความทึบแสง (opaque) หมายถึงสีซึ่งเมื่อระบายทับกันแล้วจะ
ไม่เห็นเนื้อสีช้ันล่างเลย ได้แก่ สีฝุ่น สีโปสเตอร์ สีอะครลิค สีพลาสติก เป็นต้น 

           จิตวิทยากับการออกแบบกราฟิก  
              ในกระบวนการสื่อสารหรือสื่อความหมาย (Communication Process) เป็น         

การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ความรู้ วิทยาการและอื่น ๆ โดยใช้ระบบประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส เป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกัน  

              ผลจากการวิจัยในการรับรู้ข่าวสาร โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 พบว่าประสาท
สัมผัสต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการรับรู้สารที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย กล่าวว่า “ตา” เป็นช่อง
ทางการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้ดีและมากที่สุด  ตาจะทําหน้าที่เหมือนกล้องบันทึกภาพ ที่ปรากฏแล้ว  
ส่งผ่านเข้าสู่ศูนย์กลางการตีความคือ สมอง ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยบันทึกความจําของมวลประสบ         
การณ์ที่ส่งผ่านเข้ามา ความจําต่างๆท่ีรับเข้ามานี้ จะมีสภาพการคงอยู่ตามกาลเวลาหรือความถี่ของ
การรับเข้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความจํา (Memory) ความเข้าใจที่จะสามารถระลึกนึกถึงได้ ด้วยต้องการ
ให้สารที่ส่งออกไปเป็นที่เข้าใจ รับรู้ความหมายและการจดจําได้ เกิดแก่ตัวผู้รับสาร จึงเป็นผลให้ต้องมี
การจัดการกับสื่อกลาง หรือรูปแบบของสารที่จะส่ง เพื่อเป็นการช่วยเสริมความสามารถในการรับรู้
ของผู้ดูหรือผู้รับสาร ให้เกิดความกระจ่างชัดและขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติของ
การมอง หรือความรู้สึกของจิตภายในที่เกิดขึ้นได้เพราะการมองเห็น ดังนั้นการออกแบบกราฟิกใดๆ  
ก็ตาม จึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง คือ จิตวิทยาการรับรู้ทางการมอง อันได้แก่ ทัศนภาพ 
(Vision) และภาพมายา (Illusion) เพื่อนํามาใช้ เป็นประโยชน์ และข้อคํานึงในการออกแบบ และการ
จัดนําเสนอข่าวสารให้มีประสิทธิภาพได้ตลอดไป  

 1. ทัศนภาพ (Vision) ภาพที่เกิดจากการมองเห็นของบุคคลเป็นการรับรู้วัตถุและ 
เหตุการณ์ในขอบข่ายของที่ว่างและเวลา (Space and Time) การรับรู้ในเชิง Space นั้นคนเรารับรู ้
จาก 3 มิติ คือ ส่วนกว้าง ส่วนยาว และส่วนลึกซึ่งปรากฏขึ้นในการมองดูภาพนิ่งหรือภาพที่ไม่เคลื่อนที่
ทั่ว ๆ ไป ส่วนภาพที่เคลื่อนไหวนั้น คนเรารับรู้โดยรวมเอาเวลาเข้าไปด้วย ซึ่งบางคนเรียกว่า เวลาเป็น 
มิติที่ 4 ดังนั้นการรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวจึงเป็นการรับรู้ทั้ง Space และ Time  

             2. การจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่จะรับรู้ (Organization in perception) ตามหลัก 
ของการจัดระเบียบการรับรู้ของนักจิตวิทยากลุ่ม Gestalt กล่าวว่า การรับรู้ของคนเรามักจะมีลักษณะ
เป็นการจัดสิ่งที่จะรับรู ้เข้าเป็นหมวดหมู่ เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นส่วนรวม กล่าวคือแทนที่จะรับรู ้
รายละเอียด ส่วนปลีกย่อยของสิ่งต่าง ๆ เรากลับรับรู้สิ่งต่าง ๆ นั้นในลักษณะที่เป็นส่วนรวมมากกว่า
แบบแผน การรับรู้ดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับภาพและพื้น (Figure and Ground) การที่เรามอง
สิ่งต่างออกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นั้น ก็เพราะเส้นต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปนั้น มาตัดกับพ้ืน 
อย่างไรก็ตามการจัดหมวดหมู่ของภาพและพื้น ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดเส้นเสมอไป แต่อาจเกิดจาก
การตัดกันของสีก็ได้ ดังจะเห็นรูปกากบาทสีขาวตัดกับพ้ืนสีดําได้อย่างชัดเจน รูปกากบาทสีขาว คือ
ภาพ หรือ Figure ส่วนสีดําคือพื้น หรือ Ground และ Back Ground ส่วนที่รับรู้เป็นภาพมีลักษณะ
เด่นหลายอย่าง ซึ่งมองเห็นแตกต่างจากพื้น  
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 3. ภาพ (Figure) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีทําให้เกิดการสัมผัสก่อน เป็นจุดเน้นหรือ 
จุดสําคัญต่อผู้รับรู้ หรือภาพ หมายถึง ส่วนที่ลอยเด่นอยู่ข้างหน้าและออกมาจากพื้น มีลักษณะและ 
ขอบเขตจํากัด หรือสิ่งที่เป็นภาพมีรูปร่างเห็นชัดและรับรู้ได้ ส่วนพื้นนั้นจะไม่มีลักษณะดังกล่าว  

 4. พื้น (Ground) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีสําคัญน้อยกว่า และให้ความหมายน้อย 
กว่า หรือให้ความรู้สึกที่ลางเลือน ดังนั้นส่วนที่เห็นพื้นจึงมองเห็นเลือนรางอยู่ข้างหลังภาพและเป็น           
ส่วนที่ปรากฏติดต่อกัน โดยไม่มีขอบเขตจํากัด ในเรื่องของภาพและพื้นนั้น ในบางครั้งผู ้รับรู ้จะ
มองเห็นเด่นชัดกว่า สิ่งใดเป็นภาพสิ่งใดเป็นพื้น แต่ในบางครั้งผู้รับรู้อาจมองเห็นภาพและพื้นสลับกัน
ได้เรียกว่า Reversible Figure and Ground กล่าวคือ ส่วนที่เป็นภาพมองเห็นเป็นพื้น ส่วนที่เป็น   
พื้นมองเห็นเป็นภาพ  

         5. ปัจจัยของการมองภาพและพื้น Figure and Ground factors มีปัจจัยและ 
องค์ประกอบที่สําคัญอีกบางอย่างเกี่ยวกับการมองเห็น หรือทัศนภาพที่นักออกแบบกราฟิกควรสังเกต 
และทดลองเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์กันระหว่างภาพและพื้น (Figure and Ground) สําหรับเป็น 
พื้นฐานในการตัดสินใจ และในการทํางานออกแบบ พื้น (Ground) โดยปกติทั่วไปมักจะเป็นพื้นที่ 
ขนาดใหญ่และมองง่ายกว่าส่วนที่เป็นภาพ และโดยปกติส่วนที่เป็นภาพ มักปรากฏในส่วนที่อยู่บน 
หรือหน้าสุดของพื้น แม้ว่าภาพและพื้นจะอยู่ในระนาบเดียวกัน จุดดําคือภาพ พื้นขาวคือพื้น  

            การใช้ภาพประกอบ (illustration)  
             ภาพท่ีใช้ประกอบเรื่อง อาจจะเป็นภาพที่สื่อสารความหมายโดยตรง หรืออาจจะ 

จินตนาการขึ้นเอง โดยการสร้างสรรค์วาดระบายด้วยวิธีต่าง ๆ ภาพประดิษฐ์หรือภาพถ่ายเป็นการ  
ทําให้แนวความคิดต่าง ๆ ปรากฏออกมาเป็นภาพให้เห็นได้ ในงานออกแบบพาณิชยศิลป์มีการใช้ภาพ 
ประกอบเป็น 2 ลักษณะคือ ภาพถ่าย (Photography) และภาพระบาย ภาพวาด ภาพกราฟิก หรือ
ภาพการ์ตูน ภาพทั้งหลายนี้หากใช้ประกอบเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารไปยังกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้นั้น ต้องประกอบด้วย องค์ประกอบทุกอย่างในชิ้นงานนั้นๆ 
มีความสอดคล้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งหมด ความแตกต่างของภาพทั้งสองลักษณะข้างต้น อยู่ที่ว่า
ภาพถ่ายจะสามารถให้ความถูกต้องได้มากกว่า ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ รู้สึกว่าเป็นของจริงยอมรับ
ได้ง่าย  

            นอกจากนี้ภาพถ่าย ยังเป็นสิ่งที่ทําขึ้นได้ไม่ยาก ราคาไม่สูงมาก และสะดวก
รวดเร็ว แต่ภาพวาดภาพระบายต่าง ๆ ก็สามารถใช้สื่อสารแนวความคิดบางอย่างได้ชัดแจ้งกว่า       
มีความเด่นและน่าสนใจในลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศบาง
ประเภท และนําเสนอความประทับใจหรือจินตนาการบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้
รายละเอียดบางอย่างซึ่งกระทําได้ยากในการถ่ายภาพ  

             ภาพถ่าย (Photograph) ภาพถ่ายถูกนํามาใช้ประกอบในสิ่งพิมพ์มากที่สุด เพื่อให้ 
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น หรือในบางครั้ง ภาพถ่าย กลับกลายเป็นภาพที่เสนอเรื่องราวแทนตัว  
หนังสือไปเลยก็มี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพถ่าย ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วและง่ายกว่าตัว 
หนังสือที่ต้องอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ ์และการศึกษาที่แตกต่างกัน ภาพถ่ายย่อมให้ความหมาย 
แก่ผู้ดูภาพได้แน่นอนกว่า เพราะภาพถ่ายมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

  



 52 

             1. ภาพถ่ายเป็นสื่อหรือเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาแม้จะอ่านหนังสือไม่ 
ออกหรือไม่มีภูมิหลัง และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ย่อมจะเข้าใจความหมายจากภาพถ่ายอย่าง
เดียวกัน โดยไม่ต้องใช้ความสามารถในการตีความหมายเหมือนตัวหนังสือ 

             2. มีความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีสภาพ 
ความเท็จจริง เชื่อถือได้ในตัวเอง ถ่ายทอดรายละเอียดและสีได้เหมือนจริงตามธรรมชาติโดยไม่ต้อง 
พึ่งตัวหนังสือหรือถ้อยคํา ยกเว้นแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในภาพถ่ายเท่านั้น ภาพถ่ายสามารถบันทึก
เหตุการณ์ได้ในทันทีที่เกิดขึ้นและคงอยู่ดูซ้ําได้นาน  

             3. ภาพถ่าย ดีกว่าภาษาหนังสือ เพราะภาษาไม่สามารถสื่อความหมายด้วยตัวเอง 
ต้องรู้หนังสือจึงจะสร้างความหมายได้ ต้องใช้จิตนาการใช้สมองคิดเป็นภาพ หรือความหมายก่อนจึง 
จะเข้าใจความหมายได้ สําหรับภาพถ่ายส่วนใหญ่จะได้ความหมายตรงกัน  

            ภาพวาดต่าง ๆ (Visual Image) ภาพระบายสี ภาพวาด จะเป็นการทําภาพด้วย 
วัสดุเครื่องเขียนทั่วไปหรือด้วยสื่อวัสดุอื่นใด รวมไปถึงการทําภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 
ออกมาเป็นภาพวาดเส้น หรือภาพลวดลายและตกแต่งตัดต่ออย่างไรก็ได้ ส่วนภาพ     ปะติด 
(Collage) จากเศษวัสดุจะทําจากวัสดุจริงหรือทําขึ้นในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน  

             การใช้ภาพการ์ตูน (Cartoon) จะเป็นการนําตัวเอกของภาพยนตร์การ์ตูนมาใช้          
ต้องมีการทําสัญญาเจรจาค่าใช้ลิขสิทธ์ิ หรือจะเป็นการสร้างขึ้นมาใช้เองจากโครงสร้างของ คน สัตว์ 
สิ่งของ แล้วใส่ส ่วนประกอบของมนุษย์ที่สามารถแสดงอารมณ์ความรู ้สึกเข้าไปโดยไม่ต้องมี
รายละเอียดมากนัก ส่วนที่เป็นการ์ตูนเรื่อง (Comics) จะเป็นภาพหลายช่องภาพต่อเนื่องในโครงเรื่อง 
และมีพื้นที่แสดงคําพูดเส้นล้อมคํา ซึ่งสื่อถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอากัปกิริยาของตัวการ์ตูน 

            ลักษณะภาพที่ใช้ประกอบเรื่อง  
              1. ภาพของสิ่งล้ําค่าหรือภาพสามารถดึงดูดสายตา 

              2. ภาพที่แสดงการกระทํา อากัปกิริยาที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ 
              3. ภาพที่แสดงการเปรียบเทียบ ช้ีให้เห็นความแตกต่าง 

              4. ภาพที่แสดงคุณลักษณะพิเศษ 

              5. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของหน่วยงาน 

              6. ภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 

              7. ภาพประกอบหัวเรื่อง 

              8. ภาพการ์ตูน 

              9. ภาพแสดงกราฟ สถิติ แผนภูมิ แผนผัง ประกอบเรื่อง  
             10. ภาพของส่วนละเอียดที่มองไม่เห็นในภาวะปกติ 

             11. ภาพบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการเผยแพร่ 
             12. ภาพประดับตกแต่งเพื่อวาระพิเศษ  
             13. ภาพความงามของธรรมชาติและผู้คน 

             14. ภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ฯลฯ 
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           ประโยชน์ในการใช้ภาพประกอบ  
             1. ภาพช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีแต่ตัวอักษรย่อมจะไม่มี

ความสวยงามสะดุดตาเท่ากับสิ่งพิมพ์ที่มีภาพประกอบ และยิ่งเป็นภาพถ่ายสีธรรมชาติหรือภาพที่ทํา
ขึ้นอย่างประณีตพิถีพิถัน ก็จะยิ่งทําให้สิ่งพิมพ์นั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

             2. ภาพช่วยเพิ่มความหมายให้แก่ตัวอักษร ตัวอักษรเป็นเพียงเครื่องหมายแทน
คําพูดซึ่งอาจสื่อความหมายจากผู้เขียน ได้ไม่ตรงหรือละเอียดพอจึงทําให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ ความหมาย
ได้ถูกต้องหรือชัดเจนพอ แต่ถ้านําภาพมาประกอบเรื่องราวที่เสนอ ก็สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูก        
ต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

      3. ภาพช่วยสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้อ่านมากขึ้น สิ่งพิมพ์ที่มี
ภาพประกอบย่อมดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความพอใจ อยากรู้เนื้อหาสาระนั้นๆ มากย่ิงขึ้น และยิ่ง 
เป็นภาพขนาดใหญ่ชัดเจน มีสีสันก็ย่ิงดึงดูดสายตาและความน่าสนใจ ชวนให้ติดตามเนื้อหามากขึ้น

 4. ภาพช่วยทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความสมจริงภาพที่ใช้ประกอบมี
ความเหมือนจริง เพราะถ่ายทอดมาจากความเป็นจริง เช่น ภาพถ่ายสามารถก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
มีความสมจริงสมจังได้เท่ากับสภาพความเป็นจริงหรือมากกว่า 

 สุวิทย์  ถิระโคตร (2554 : 187-191) ได้เสนอทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ สามารถนํามาปรับใช้กับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning ability) การออกแบบที่ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้ มีดังนี้ 

       การออกแบบให้ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้ (Predictability) โดยผู้ใช้คาดเดาจาก
ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา ในการคาดเดาพอจะพิจารณาในสิ่งที่ทํานั้นว่าจะส่งผลอย่างไร 

       การออกแบบที่สอดคล้องกับเว็บทั่วไป (Synthesizability) คือการออกแบบที่
ไม่ขัดแย้งกับเว็บทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้นําความรู้หรือประสบการณ์ที่เคยใช้มาใช้กับสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ออกได้
อย่างง่าย  

       การออกแบบโดยอาศัยความคุ้นเคยของผู้ใช้ (Familiarity) ซึ่งผู้ใช้สามารถนํา
ความรู้ ความคุ้นเคยที่มีมาประยุกต์ใช้กับสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบ 

       การออกแบบตามสากล (Generalization) เมื่อการออกแบบเป็นสากล ผู้ใช้ก็
สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจไปในความรู้ที่ผ่านมา 

       การออกแบบที่มีความสอดคล้องกัน (Consistency) การออกแบบควรมีความ
สอดคล้องกันโดยรวม เพื่อลดความสับสนและใช้เวลามากในการเรียนรู้ 

  2.  หลักการความพร้อมใช้งาน (Usability Principles) เกิดจากความต้องการเพิ่ม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

       ผู้ใช้ต้องตรวจสอบได้เอง (Self evidence) การออกแบบต้องสามารถทําให้
ผู้ใช้เข้าใจง่าย มีความสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจที่
จะกลับมาใช้อีกครั้ง 
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       ความรวดเร็ว (Speed) ผู้ใช้จะมีความอดทนน้อยมากสําหรับการรอ ดังนั้น
ควรออกแบบให้มีความรวดเร็วและไม่ซับซ้อน 

       ความแม่นยําและระมัดระวัง (Accuracy) ในการออกแบบ ต้องมีความแม่นยํา 
และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

  3. ความสามารถที่ทุกคนเข้าถึง (Accessibility) การออกแบบที่เป็นสากล รองรับ
ความสามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ 

  ในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ สิ่งที่ต้องคํานึงอันดับแรกคือผู้ใช้ หากในการ
ออกแบบมีการคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ จะทําให้การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้และบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 
    3.3 พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์  
           สื่อสังคมออนไลน์มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต คือเว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง พื้นฐานการเกิด Social 
Media  มาจากความต้องการของคนเรา ที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมมีเว็บใน
ยุค 1.0 คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อ
เทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application คือเว็บไซต์มี         
แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบ
กันได้ผ่านหน้าเว็บ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นให้นึกถึง สื่อต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งคนที่อยู่ในสังคม
ออนไลน์ หรือสังคมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อเหล่านี้แต่ละคนสามารถเข้าไปดูได้ เข้าไปสร้างได้ 
และสามารถแลกเปลี่ยนสื่อกันได้ เป็นสื่อของสังคมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน ตัวอย่างเช่น  สังคม
ออนไลน์ของผู้ใช้งาน Facebook สมาชิกแต่ละคนจะสามารถ นําเอาสื่อต่างๆ เช่น เรื่องราวของ
ตนเองหรือเรื่องราวต่างๆ ภาพ วีดิโอ เผยแพร่ไปยังสมาชิกทุกคนในเครือข่ายได้ ขณะที่สมาชิกคนอื่น
ก็สามารถเสนอสื่อของตนเองขึ้นมาแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้นสื่อต่างๆ ที่นํามาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกใน
สังคมออนไลน์นั้น เรียกว่า Social Media 

         3.3.1 สื่อปฎิสัมพันธ์ดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟ 
                       สื่อปฎิสัมพันธ์ เป็นช่องทางในการรับรู้ของคนโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 

คือ การมองเห็น การได้ยิน การรับรส การได้กลิ่น และการสัมผัส ซึ่งมีรูปแบบการตอบสนองแบบ 
Real time (การปรากฏผลในขณะเวลานั้น) ปัจจุบันมีคนนําสื่อปฎิสัมพันธ์มาใช้หลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการทําสื่อปฎิสัมพันธ์ Interactive website หรือ Interactive application ในที่นี้จะ
เน้นสื่อปฏิสัมพันธ์ที่เป็น Mobile application มีรายละเอียดดังนี้ 

                 Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคําสองคํา คือ Mobile กับ 
Application มีความหมาย ดังนี้ 

            Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตาม
พื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทํางานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พกพาได้จึง
มีคุณสมบัติเด่นคือ ขนาดเล็กนํ้าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันใช้ทําหน้าที่ได้หลายอย่างใน
การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์  
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                 สําหรับ Application เรียกสั้นๆ ว่า App (แอพ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้
เพื่อช่วยการทํางานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User 
Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ  

   ปัจจุบันมีการพัฒนา Mobile Application ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้ใช้กันอย่าง
ต่อเนื่อง และในวงการ Application ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด จึงทําให้กลายเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตคนในยุคสมัยใหม่นี้ เพราะ Mobile Application ที่ได้สร้างขึ้นมาล้วนเป็น
เครื่องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้ ข่าวสารและ
ความบันเทิง มีการอัพเดทกันอย่างรวดเร็ว และยังมี Apps อีกมากมาย ที่สามารถให้โหลดได้ตาม
ต้องการ จนทุกวันนี้มือถือสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ผู้คนให้
ความสําคัญในการใช้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจําวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28  ภาพ Mobile Application 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://www.dosarrest.com/solutions/dems/dems-mobile-app/ 
 

   แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และ
เทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่างๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile 
Application การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน แบ่งเป็น การพัฒนาแอพพลิเคชันระบบ (Operation 
System) และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ 

              จากการพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มขึ้น ทําให้ผู้ใช้
อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ได้แก่ สืบค้น
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทําธุรกรรมทางการเงิน ชมภาพยนตร์ ฟังเพลงหรือเล่นเกมทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทําให้บริษัทช้ันนําด้าน
โทรศัพท์มือถือหลายแห่ง หันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเช่ือว่า
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จะมีอัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด  อุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมมากใน
ปัจจุบัน คือ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยสัดส่วนของยอดจําหน่ายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาก แต่
เดิมมีไว้สนทนาเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และสิ่งสําคัญที่
ทําให้อุปกรณ์ประเภท Smart Device มีมูลค่ามากขึ้นคือ ความสามารถและความหลากหลายของ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ  

                   ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่า จํานวนการใช้งานผ่าน Mobile Application 
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจในอนาคตกําลังเคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมบนอุปกรณ์ 
Smart Device เหล่านี้ ปัจจุบันคนไทยมีโทรศัพท์มือถือประมาณหนึ่งร้อยล้านกว่าเครื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีมือถือคนละ 2 เครื่อง และแน่นอนว่า 1 ใน 2 เครื่องนั้นเอาไว้สําหรับ
ใช้งาน Mobile Application โดยเฉพาะ อัตราการเข้าดูสื่อต่างๆ จากอุปกรณ์โมบายจึงมีอัตราถึง        
1 ใน 4 จากช่องทางการเข้าถึงทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคต หากธุรกิจไม่มีช่องทาง 
Mobile แล้ว เท่ากับว่าเสียโอกาสทางธุรกิจทันที และ Mobile Application จะกลายเป็นสิ่งจําเป็น
เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์มากแล้ว 

                ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฎิบัติการ ที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภค
ได้ใช้ ระบบปฎิบัติการที่เป็นที่นิยมมากคือ IOS และ Android จึงทําให้เกิดการเขียนและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นลงบนสมาร์ทโฟนมาก เช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมแชทต่างๆ หลายธุรกิจเข้าไปเน้น
การพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าของตนเองมากยิ่งขึ้น 

  ดังนั้น Mobile Application เหมาะสําหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆในการ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่ การขยายการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนทําให้สะดวก ง่าย ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ตัวอย่าง Mobile Application เช่น  

     Mobile Application for tourism เป็นโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับการ
ท่องเที่ยว โรงแรม สามารถดูข้อมูลต่างๆ จองห้องพัก booking สามารถชําระเงินผ่านระบบได้
โดยง่าย 

  Mobile Application for restaurant เป็นโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับ
ร้านอาหารต่าง ๆ นําเสนอเมนู ระบบจองโต๊ะ แผนที่นําทาง สามารถดูบรรยากาศภายในร้าน 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับร้าน 

     Mobile Application for retail or wholesale เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น
สําหรับการขายสินค้า การบริการ การขายผ่านพนักงานขายหรือตัวแทน มีทั้งแบบปลีกและค้าส่ง การ
สั่งซื้อสินค้าภายในแอพพลิเคช่ันสามารถจ่ายเงินแบบPapal (ที่มาhttp://www.goonmo.com 
สืบค้น 26 มกราคม 2560)  
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 3.3.2  การออกแบบ Application 
                    ความหมาย ของ User Interface หรือ UI            
                   จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปความหมายของ 

User Interface ดังนี้คือ ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interface) หมายถึง ส่วนติดต่อระหว่างผ้ ูใช้กับ
ระบบ เพื่อรองรับการนําข้อมูลหรือคําสั่งเข้าส่ ูระบบ ตลอดจนนําเสนอข้อมูลสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ 
ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสจึงเป็นการออกแบบปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารให้เกิดความเหมาะสมระหว่าง
อุปกรณ์กับมนุษย์  

                  1. องค์ประกอบของยูสเซอร์อนิเตอร์เฟส (User Interface) แบ่งได้เป็นลําดับ
ขั้น ได้แก่ 

            1.1  องค์ประกอบที่มี 1 มิติ หมายถึง ตัวหนังสือ ข้อความ หรือเฉพาะ
ตัวอักษรเดี่ยว ๆ ต้องถูกออกแบบให้มีการสื่อความหมายกระชับ หรือไม่ยัดเยียดข้อมูลจนเกินความ 
จําเป็น  

            1.2  องคป์ระกอบ 2 มิติ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเขียน diagramicons  
            1.3 องค์ประกอบ 3 มิติ ได้แก่ ภาพที่อนุญาตให้ผู้ใช้สํารวจองค์ประกอบ

ได้รอบ ๆ วัตถุ แสดงรูปทรง สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้มากกว่ารูปร่าง 2 มิติทั่วไป  
            1.4 องค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านเวลา องค์ประกอบเหล่านี้ เช่น 

เสียงไฟล์วิดีโอ ภาพแอนิเมช่ัน  
                     ดังนั้นองค์ประกอบของยูสเซอร์อินเตอร์เฟส จะประกอบด้วยตัวหนังสือ

ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพสามมิติ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งการใส่องค์ประกอบต่างๆ
จะต้องคํานึงด้วยว่าเหมาะสมหรือมากเกินความจําเป็นหรือไม่ 

                     2. หลักการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interface) ในการ
ออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส เป็นระบบที่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ ผู้ออกแบบจึงต้องคํานึงถึงเรื่อง         
ต่อไปนี้ 

              2.1 ประเมินทักษะผู้ใช้งานเพราะผู้ใช้งานมีหลากหลาย การรู้จักผู้ใช้    
เป็นหลักการแรกที่ต้องทํา ซึ่งสามารถแบ่งทักษะผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ  

        2.1.1  ผู้ใช้มือใหม่ (Noviceorfirst-time user)  
        2.1.2  ผู้ใช้ระดับกลาง (Knowledgeable intermittent users)  
        2.1.3  ผู้เชี่ยวชาญ (Expert frequent user) ในการออกแบบที่จะ

ทําให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจร่วมกันได้นั้น จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและท้าทายมาก เนื่องจากแต่
ละกลุ่มมีทักษะการใช้งานที่แตกต่างกัน 

              2.2 แจกแจงงาน นักออกแบบต้องแจกแจงหน้าที่และงานของระบบให้
ละเอียดก่อนแล้วเรียงลําดับงานไหนมีความสําคัญก่อน งานไหนสําคัญหลัง 

              2.3 เลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์มีได้หลายรูปแบบ ดังนั้น
นักออกแบบควรเลือกให้เหมาะสม เช่น 

 
  



 58 

       2.3.1 Direct manipulation การจับต้องสัมผัสโดยตรง เช่น การ
ลากไอคอนลงไปบนถังขยะ แสดงว่าต้องการลบ มีข้อดีคือ ภาพที่นําเสนอแสดงถึงหน้าที่อย่างชัดเจน 
สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจดจําได้ง่าย อีกท้ังยังหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้าใจ
ไอคอนนั้นๆ เป็นต้น  

       2.3.2 Menu Selection การเลือกเมนูมีข้อดี คือ เรียนรู้ได้ง่ายลด
การใช้คียบ์อรด์ เกิดการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง ลดการเกิดข้อผิดพลาด มีข้อเสียคือ เมนูที่มากไปทําให้
การนําเสนอไม่ดี ทําให้ผู้ใช้งานที่คล่องใช้งานได้ช้าลง ใช้พื้นที่ในการแสดงผลมาก 

       2.3.3 Form Fill in การเติมคําลงในฟอร์มมีข้อดีคือ การกรอกข้อมูล
มีความง่าย ฝึกฝนได้โดยไม่ยาก และมีคําแนะนําที่สะดวก มีข้อเสียคือ ใช้พื้นที่แสดงผลมาก 

       2.3.4 Command Language ภาษาในการสั่งการเป็นการใช้
ตัวอักษร โดยส่วนใหญจะใช้กับผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความชํานาญแล้ว มีข้อดีคือ มีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้ใช้ระดับสูง โดยที่ผู้ใช้สามารถสร้างคําสั่งเองได มีข้อเสียคือ มีข้อผิดพลาด
ได้ง่าย ต้องการการอบรมและการจดจําสูง  

       2.3.5 Natural Language ภาษาพูด หรือ ภาษาที่ใช้โดยธรรมชาติ
มีข้อดี คือ สร้างสาระสําคัญของระบบการเรียนรู้ มีข้อเสียคือ ต้องแยกแยะบทสนทนาอาจไม่แสดงถึง
เนื้อหา อาจต้องพิมพ์มากและคาดเดาไม่ได้ดังนั้นหลักการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส ต้องเริ่มจาก

การประเมินทักษะผู้ใช้งาน ว่าอยู่ในระดับใด เป็นใคร หลังจากนั้นแจกแจงงานโดยนักออกแบบจะต้อง
แจกแจงหน้าที่ของระบบ ว่ามีจุดประสงค์ในการใช้งานอะไร เพื่ออะไร สุดท้ายเลือกแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ นักออกแบบต้องเลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ว่าใช้แบบใดจึงจะเหมาะสม เช่น การสัมผัส
โดยตรง หรือการกรอกข้อความลงไปในฟอร์ม เป็นต้น  

                   เทรนด์การออกแบบ Interface ปี 2016  
                  หลายคนลงความเห็นพร้อมกันว่า ปีนี้การออกแบบ Interface ในสไตล์แบบ 

Minimal, Flat (การใช้รูปทรง 2 มิติ) จะเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และในปีนี้
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก การใช ้Banner เป็นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวจะ
สามารถทําให้ผู้ ใช้ User หันมาสนใจงานออกแบบได้มากขึ้น แต่การออกแบบเหล่านักออกแบบจะ         
ต้องทําให้ User ไม่รู้สึกรําคาญ และรู้สึกว่าถูกยัดเยียดการโฆษณา ถึงจะถือว่าประสบความสําเร็จใน
การออกแบบ  
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบการแสดงผลหน้าจอ 

ที่มา: 10 Best Resources For Mobile App Design Inspiration, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.csswinner.com/blog/10-best-resources-for-mobile-app-design 
 

 ปัจจุบัน Smartphone ที่มีราคาถูกลง ทําให้ผู ้คนสามารถเข้าถึง
แอพพลิเคชั่นได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และแอพพลิเคชั่นก็ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุม 
Device ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นไมว่่าจะเป็น Apple Watch, Apple TV, Smart TV ที่ผู้คนต้องตามให้ทัน 
 

 
ภาพที่ 30  ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบแอพพลิเคชั่นต้องครอบคลุมทุก Device 
ที่มา: เจาะเทรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ที่มาแรงในปี 2016 เข้าถึงเมิ่อ 8 มกราคม 2560,  
เข้าถึงได้จาก https://grappik.com/website-design-trends-2016/ 

 Responsive Design ปัญหาที่สําคัญของนักออกแบบเมื่อก่อนคือ จะ
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ออกแบบเว็บไซต์ยังไง ให้แสดงผลทุกหน้าจอได้คล้ายคลึงกัน และทําให้User อ่านง่ายที่สุด เมื่อ 2-3ปี 
ก่อน การออกแบบ Responsive Design เป็นการออกแบบรองรับการแสดงผลทุกหน้าจอ ในปัจจุบัน
การออกแบบ Responsive Design ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพราะทุกเว็บไซต์บนโลกกว่า 70% 
สามารถแสดงได้ทุกหน้าจอทั้งหมด แล้วที่เหลือคือหน้าที่ของนักออกแบบที่ควรจะปรับ และพัฒนา
งานออกแบบเว็บไซต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบรองรับการแสดงผลทุกหน้าจอ 

ที่มา: เจาะเทรนด์การออกแบบเว็บไซด์ที่มาแรงในปี 2016, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2560 
เข้าถึงจาก http://grappik.com/website-design-trends-2016/.  

 
 การเลือกฟ้อนต์ (Font) ให้เหมาะสมกับงาน รูปแบบของตัวอักษรเป็นอีก
หนึ่งสิ่งสําคัญที่นักออกแบบไม่ควรมองข้าม เพราะการเลือกใช้ตัวอักษร จะสามารถสื่อสารอารมณ์ของ 
Interface ออกไปได้ การเลือกใช้ฟ้อนต์บน Interface สําคัญที่สุดในแง่ของข้อมูล จึงควรเลือก
ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อ User ในการอ่าน หากไม่ใช่ในแง่มุมของข้อมูล 
แต่เป็นการตกแต่ง Interface จึงควรเลือกฟ้อนต์ให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด  

 การออกแบบสไตล์ Card Design การออกแบบ Interface ที่กําลังนิยมกัน
ในปัจจุบัน คือ Card Design การออกแบบข้อมูล Interface ให้มีรูปแบบเหมือนการ์ดหรือไพ่การ
ออกแบบลักษณะนี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้งาน สามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น เน้นใช้งานกับ Interface ที่มี       
ข้อมูลจํานวนมาก เช่น Pinterest หรือ Dribbble เป็นต้น เพราะปัจจุบัน User เริ่มชินกับการเลื่อน 
หน้าจอลงมาดูข้อมูล  

 
     3.4 พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 
 ในความหมายของคําว่า พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสื่อความหมายได้

หลากหลายมุมมอง ในกรณีนี้ผู้วิจัยได้นิยามว่า พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation 
Space) มีความเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 
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 3.4.1 แนวคิดเรื่องพื้นที่ (Space)     
      Space ไม่ใช่ที่ว่างหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในตัวเอง แต่องค์ประกอบ
สําคัญในการกําเนิด Space ทางสถาปัตยกรรมคือ มนุษย์และเนื้อหากิจกรรม Space คือ ระบบ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ วัตถุ การเคลื่อนไหว และวัตถุประสงค์ที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น
พื้นที่ทางสถาปัตยกรรมจึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนองสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ ในการแสวงหา
ตําแหน่ง และจุดอ้างอิงที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทําให้พื้นที่เกิดความหลากหลายต่อการให้
ความหมาย   

                  Castells (1999) ได้ศึกษาจากมุมมองของทฤษฎีทางสังคมว่า พื้นที่คือเวที 
หรืออาณาเขตบริเวณที่อนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือการกระทําระหว่างกันที่เกิดขึ้นมา
เพื่อประสานรวมหรือแลกเปลี่ยนกันทางวัตถุในสังคม พื้นที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุ และวัตถุ
เหล่านั้นจะถูกจัดระเบียบให้เป็นระบบความสัมพันธ์ โดยการกระทําของมนุษย์  

 3.4.2 แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Space)   
         Carr, Francis, Rivlin and Stone (1992: 50) ได้อธิบายว่า พื้นที่
สาธารณะ ถือว่าเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ เป็นที่ซึ่งผู้คนใช้ประกอบกิจกรรมคนเดียว หรือ
เป็นกลุ่มซึ่งพื้นที่สาธารณะนั้น มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน โดยบาง
แห่งมีรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการ หรือบางแห่งมีเอกชนเป็นเจ้าของแต่เปิดให้คนทั่วไปเข้า
ได้ นอกจากนี้สิ่งที่มักพูดถึงในการพิจารณาความเป็นพื้นที่สาธารณะคือ การมองในมิติการเข้าถึงพื้นที่
และความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงมิติของผู้กระทําและมิติของผลประโยชน์อีกด้วย 
ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะนี้ ทําให้พื้นที่สาธารณะถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ใดก็ได้ โดยมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาของคนหรือกลุ่มคน ความเป็นส่วนตัวอาจมีความหมายเท่ากับการจํากัด
ไว้เฉพาะบุคคล และความเป็นสาธารณะอาจมีความหมายเท่ากับการ เปิดเพื่อคนส่วนมากหรืออาจ
เป็นของส่วนรวม มากกว่าแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะนั้น สามารถสร้างความเป็นสาธารณะและ
ความเป็นส่วนตัว ให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและพื้นที่เดียวกัน  

   ความเป็นสาธารณะของพื้นที่ ยังมีการศึกษาความหมาย คําจํากัดความและ 
ความสําคัญอย่างกว้างขวาง โดยพื้นที่สาธารณะเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญในระดับเมือง 
ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ที่
นักวิชาการหลายกลุ่มมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ การดํารงชีวิตในเมือง เช่น ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อความสวยงามของเมือง (The City Beautiful Movement) ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
พื้นที่โล่งในชุมชน (The Community Open Space Movement) ล้วนแต่เป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ นักวิชาการจึงให้ความสําคัญถึงประเด็น "ความเป็นสาธารณะของพื้นที่"  นักคิดต่างๆ ที่
กล่าวถึงพื้นที่สาธารณะไว้ เช่น  Madanipour (1996) กล่าวว่าพ้ืนที่สาธารณะคือพื้นที่ที่เปิดให้คน
เข้าถึง และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานสาธารณะซึ่งจัดหาและบริการ
พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์   Harbermas (1989) กล่าวไว้ว่า พื้นที่สาธารณะเป็นสื่อกลางแห่งการ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกที่เกิดขึ้น จะทําให้เมืองมีความหมาย มีเสน่ห์น่าดึงดูด พื้นที่
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สาธารณะที่ประสบความสําเร็จคือ พื้นที่ที่ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ประกอบกิจกรรม และได้พบว่าปัจจัยที่
ดึงดูดคนเข้ามาใช้พื้นที่ นําไปสู่แนวทางการออกแบบองค์ประกอบพื้นที่สาธารณะ เช่น การจัดวาง         
ที่นั่งในตําแหน่งที่เหมาะสม 

   3.4.3 รูปแบบการจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 

จัดพ้ืนที่ให้เกิดการเชื่อมโยงทลายกําแพง เพื่อสร้าง Collaborative space 
ปรับเปลี่ยนผังให้เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยการทลายกําแพง ที่แบ่งกั้น zone ต่างๆ ให้กลายเป็น
พื้นที่ ที่เช่ือมโยงทุกห้องเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 32  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560 
       เข้าถึงได้จาก http://www.modernform.co.th/download/Moment_vol11_TH.pdf 
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ปรับพื้นที่บางส่วน สร้างความเป็นส่วนตัว สมาธิ ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่
สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในการศึกษา จึงต้องมี
การสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางความคิด ด้วยการสร้างพื้นที่เพื่อรองรับความเป็นส่วนตัว
ช่วยให้เกิด “สมาธิ” โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทั้งหมด เพียงนําเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความเป็นส่วนตัว
มาใช้ หรือแบ่งพื้นที่บางส่วน เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมโดยสามารถแยกออกมา
เพื่อนั่งทํางาน หรืออ่านหนังสือคนเดียว 

ภาพที่ 33  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.rsicollege.org/campus.html 

 
 

พื้นที่สําหรับ Presentation ในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากเดิม ถ่ายทอด
แนวความคิดและผลงาน ด้วยพ้ืนที่สําหรับ Presentation ที่เปลี่ยนแปลงจากห้องประชุมขนาดใหญ่
รูปแบบเดิม ๆ สู่การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการตกแต่งให้สร้างสรรค์ขึ้น เช่น การจัดวาง 
ตําแหน่งหน้าจอ การตกแต่งผนัง และการจัดพ้ืนที่นั่งฟัง หลายรูปแบบ พร้อมสําหรับการนําเสนอ
ผลงานอย่างมืออาชีพ ลดแรงกดดันให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 34  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://casgc.ucsd.edu/?m=201211 
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การออกแบบพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ SHARING 
SPACE จัดการเชื่อมต่อ “พื้นที่” และ “คน” เข้าไว้ด้วยกัน เพราะ “เข้าใจในลักษณะการทํางาน
รูปแบบใหม่” ที่ควรมีพื้นที่ที่เอื้อให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การออกแบบออฟฟิศใน
ปัจจุบัน จึงมักแบ่งโซนตรงกลางของพื้นที่ เลือกจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปสู่แผนกต่างๆ ได้สะดวก 
จัดสรรให้เป็นมุมสําหรับการผ่อนคลายให้กับคนในออฟฟิศ โดยการนําเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสวยๆ 
สามารถนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันแบบสบายๆ หรือนําของตกแต่งที่เอื้อให้มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น โต๊ะ
กลมขนาดเล็กๆ ตู้กดเครื่องดื่ม ฯลฯ ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด รวมไปถึงยังสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกทางหนึ่ง (เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.bareo- 
isyss.com/76/7isyss.com/   project_bio.htm) 

STORAGE SPACE ความคิดดีๆ ในการจัดพ้ืนที่เก็บของแบบ 1+1=1 เพียง
นําความคิดง่ายๆ มาสร้างสรรค์ จับคู่สิ่งของสองสิ่งรวมกันให้กลายเป็นชิ้นเดียว แบบ 1+1=1 สามารถ
ลดการใช้พืน้ที่ว่าง และเพิ่มฟังก์ช่ันการใช้งานได้มากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัย และการทํางานใน
ยุคใหม่ที่พื้นที่แคบลง สร้างพื้นที่จัดเก็บของให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ด้วยการผสานฟังก์ช่ันใช้งาน
ของสิ่งต่างๆ ในเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศช้ินเดิม ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรวม
เอาตู้เก็บของและฉากกั้นบังตา (Partition) เข้าไว้ในชิ้นเดียวกัน ก็ถือเป็นการช่วยเพิ่มพ้ืนที่โดยยังคง
ประโยชน์การใช้สอยเอาไว้ได้ครบ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน ความสวยงามได้ในคราวเดียว  

 3.4.4  ตัวอย่างรูปแบบการจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพในต่างประเทศ 

                   ทัศนคติที่ว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Work Life Blend) แค่พื้นที่
อินเทอร์เน็ตและสิ่งอํานวยความสะดวกอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การทํางานกับบรรยากาศของสถานที่
ก็เป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะสร้างให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่องพื้นที่และการออกแบบเป็นสิ่งที่        
ไม่ควรละเลยในการสร้างคอมมูนิต้ีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อคนในนั้นเข้าด้วยกันเป็นสิ่งสําคัญที่
ขาดไม่ได้  

               Google หนึ่งในออฟฟิศที่ติดอยู่ใน 10 อันดับออฟฟิศที่มีบรรยากาศน่า
ทํางานมากที่สุดในโลกมาตลอดทุกปี เพราะนอกจากจะเป็นออฟฟิศที่ทําให้เหล่าพนักงานรู้สึกเหมือน
เป็นบ้านของตัวเองแล้ว ทั้งสํานักงานใหญ่และสาขาย่อยของกูเกิลยังโอบล้อมไปด้วยการออกแบบที่
สวยงาม และยังเข้ากับพ้ืนที่ต้ังออฟฟิศได้ดี โดยการนําสีสันวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละพื้น
ที่มาผสมผสานกับการออกแบบด้วย 
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ภาพที่ 35  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://casgc.ucsd.edu/?m=201211 
  

 Facebook ออฟฟิศของเฟซบุ๊กติดอันดับทุกครั้ง ออฟฟิศแห่งนี้สร้างขึ้น
จากการปรับปรุงห้องแลบเก่าที่ก่อสร้างตั้งแต่ยุค 1960 ทําให้มีความแปลกใหม่ของกลิ่นอาย
เฟอร์นิเจอร์เดิมๆ ช้ินส่วนต่างๆ จากแลบเก่าซึ่งนํามาใช้ตกแต่งด้วย การออกแบบอันยอดเยี่ยมทุกๆ 
ส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องทํางาน ห้องประชุม ห้องสันทนาการ รวมไปถึงคาเฟ่ต์ที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
นอกจากนี้ยังมีห้องครัวย่อยๆ (micro-kitchens) ที่กระจายทั่วสํานักงาน ทั้งหมดล้วนเต็มไปด้วยสีสัน
และบรรยากาศที่แสนสบายคล้ายกับนั่งทํางานอยู่ที่บ้าน  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://casgc.ucsd.edu/?m=201211 
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           Selgas Cano Architecture Office พื้นที่ใช้สอยของออฟฟิศแห่งนี้              
มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับออฟฟิศอื่นๆ แต่บรรยากาศใต้หลังคาอะคริลิกใส ความหนาเพียง 20 
มิลลิเมตร ที่ทอดยาวออกไปบนที่ราบกลางสวนในสเปน แลดูคล้ายกับอุโมงค์ ทําให้รู้สึกเต็มไปด้วย
ความสบายและเป็นมากกว่าที่ทํางาน มีการตกแต่งด้วยโทนสีขาว เขียวเหลืองซึ่งกลมกลืนไปกับ
สิ่งแวดล้อม รอบข้างได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 37  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://casgc.ucsd.edu/?m=201211 
 
 

ภาพที่ 38 ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://lepamphlet.com/ 
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ภาพที่ 39  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.archiproducts.co 
 
 

 
ภาพที่ 40  ภาพรูปแบบการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพในต่างประเทศ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
       http://www.n55.dk/MANUALS/XYZOPENCITY/xyzopencity.html 
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 4.  การสรา้งอตัลักษณ ์

      4.1 ความหมายของอัตลักษณ์  
 คําว่า “อัตลักษณ์” ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มีตําราหลายเล่มให้ความหมาย 

คําว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม 
ชุมชนหรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนาฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่
ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ กล่าวคือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ “อัตลักษณ์” มาจาก
ภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน, ของตน ส่วน“ลักษณะ” 
หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ส่วนคําว่า “เอกลักษณ์” มีคําว่า “เอก” ซึ่งหมายถึง หนึ่งเดียว จึงน่าจะ
หมายความว่า ลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลาย ๆ สิ่งมีร่วมกันซึ่งเป็น 
ความหมายแรกตามพจนานุกรม อย่างไรก็ดีคนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ คําว่า “เอกลักษณ์” ใน
ความหมายว่า ลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างกว้างขวาง ส่วนคําว่า “อัตลักษณ์” นั้น มักจะใช้
ในวงแคบๆ เช่น วงการวิชาการเท่านั้น และบางครั้งใช้แบบมีนัยยะแฝง เช่น “เอกลักษณ์” เป็นสิ่ง
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ส่วน “อัตลักษณ์” สามารถเปลี่ยนแปลง ได้แต่กระนั้นก็ยังไม่มี    
ข้อบัญญัติการใช้ที่ชัดเจน  
 ลักษณะสําคัญของอัตลักษณ์ ยังเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์(symbol) เพราะ
การแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระทําโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบในอีกด้าน 
หนึ่ง อัตลักษณ์ ยังเกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านของอารมณ์
ความรู ้สึก จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(personal identity) และอัตลักษณ์ทาง สังคม (social identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคม
กําหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นสามี
ภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าที่พันคอ หรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่สัญลักษณ์และการสร้างภาพ
แทนความจริง (representation) ด้วยการสร้างความต่างจากคนอื่น นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังรวมถึง
เรื่องที่ว่า "เรามองตัวเราเองอย่างไร และคนอ่ืนมองเราอย่าง ไร เป็นการกําหนดตําแหน่งที่ระลึกรู้จาก
สังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คนอ่ืนรับรู้ด้วย ไม่ใช่แค่เรารับรู้เท่านั้นซึ่งอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 

 4.2  แนวคิดการสร้างอัตลักษณ์ 

  จุฑาวรรณ วรงค์ (2558 : 65-66) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้ 

  4.2.1 ช่ือ (Names) ช่ือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นลําดับแรกที่มาของชื่อต่างๆ 
โดยทั่วไป มีหลักในการตั้งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  

            ช่ือบุคคล (Personal Names) แบ่งออกได้เป็นช่ือผู้ก่อต้ัง (Founder 
Names) บริษัทที่เกิดในยุคต้นๆ มักจะนิยมต้ังช่ือตามชื่อผู้ก่อต้ัง เช่น ซอสมะเขือเทศไฮน์ (Heinz) สบู่
ดร.มนตรี บางบริษัทอาจใช้ลายเซ็นหรือลายมือที่เขียน โดยผู้ก่อต้ังมาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้ ช่ือบุคคล
ในประวัติศาสตร์ เช่น รถลินคอร์น (Lincoin) น้ําพริกเผาพันท้ายนรสิงห์ เป็นต้น ช่ือบุคคลทั่วไป เช่น 
น้ําพริกแม่ประนอม 
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    ช่ือที่อธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) ช่ือประเภทนี้จะ       
เป็นชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งข้อดีก็คือ สามารถเข้าใจได้ง่าย แต่บางครั้งก็อาจ         
ก่อให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นเป็นช่ือทั่วไป (Generic Names) 
ซึ่งหมายถึง ช่ือที่แสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น ใช้ช่ือน้ําปลาตราไส้ตันไม่ได้เพราะ
แสดงถึงส่วนผสมที่น้ําปลาทุกย่ีห้อใช้การต้ังชื่อจึงต้องใช้ช่ืออย่างอื่น เช่น น้ําปลาตราตาชั่ง น้ําปลา 
ทิพรส เป็นต้น  

   ช่ือที่เกิดจากการสร้างคําขึ้นใหม่ (Coined Names) ช่ือลักษณะนี้จะ   
เป็นการนํา สระพยัญชนะมาผสมกันเป็นคําใหม่ ที่แม้จะไม่มีความหมาย แต่ก็สามารถสร้างข้อกําหนด
เฉพาะได้ เช่น เป็นคําสั้นๆ จดจําง่ายมีพลัง อ่านออกเสียงได้ไพเราะ หรือเป็นคําที่เมื่อนําตัวอักษร        
มาเรียงกันแล้วดูน่าสนใจ หรือสามารถออกแบบจัดวางให้สวยงามได้ เป็นต้น ข้อพึงระวังสําหรับการ
สร้างคํา คือพยายามหลีกเลี่ยงการพ้องเสียงกับคําที่มีความหมายที่ไม่ดีในภาษาอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบถึงภาพลักษณ์ได้ นอกจากนั้นการสร้างคําขึ้นมาใหม่ ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการที่จะทํา
ให้ช่ือนั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกด้วย ช่ือประเภทนี้ ได้แก่ โกดัก (Kodak) เอส โซ่(Esso) โซนี่ (Sony) 
เป็นต้น 

    ช่ือที่มีความหมาย (Dictionary Words) ช่ือประเภทนี้ เป็นชื่อที่มี
ความหมาย หรือคําแปลที่ชัดเจนตามพจนานุกรมซึ่งมีข้อได้เปรียบ คือ มีความหลากหลายและ
สามารถจดจําได้ง่าย เช่น สบู่ไดอัล (Dial) บะหมี่ควิก (Quick) เป็นต้น  

    ช่ือตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Names) ช่ือประเภทนี้ 
จะเป็นชื่อที่เรียกตามช่ือเมือง อําเภอ หรือ ตําบล ที่มีการผลิตสินค้านั้นๆ เช่น ชาแม่ระมิงค์ กาแฟ
เขาช่อง ผลิตภัณฑ์ดอยคํา เป็นต้น  

   ช่ือที่ตัดทอนจากชื่อเต็ม (Abbreviated Names) ช่ือลักษณะนี้จะเป็นชื่อ
ที่นําช่ือเต็มขององค์กรมาตัดทอนเพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น ซึ่งถึงแม้ช่ือเหล่านี้จะมิใช่ช่ือจดทะเบียนแต่
สามารถใช้ช่ือลักษณะนี้ในการสร้างอัตลักษณ์ได้ เช่น เคเอฟซี (KFC) แทนชื่อเคนตั๊กก้ีฟราย          
ชิคเกน (Kentucky Fried Chicken) เป็นต้น  

    ช่ือย่อและตัวเลข (Initials and Numbers) คือ การนําช่ือย่อของสินค้า 
หรือ ตัวเลขใดๆ มาใช้เป็นชื่อของสินค้า การต้ังชื่อประเภทนี้ นับเป็นรูปแบบที่ยากท่ีสุดในการสร้าง 
ให้เกิดการรับรู้และจดจํา เช่น เจวีซี (JVC), กย 15 เป็นต้น   

  4.2.2  เครื่องหมาย (Marks)  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก เครื่องหมาย
นับเป็นกุญแจสําคัญที่จะก่อให้เกิดระบบอัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องหมายที่สร้างขึ้นอาจเป็น  
เพียงการใช้ช่ือตัวอักษร หรืออาจเป็นการผสมผสานระหว่างภาพกับตัวอักษร หรือภาพที่เกิดจาก         
องค์ประกอบกราฟิกเพียงลําพังก็ได้ เครื่องหมายนั้นอาจสื่อความหมายโดยตรงถึงช่ือหรือ ลักษณะ
ของธุรกิจที่บริษัทนั้นดําเนินการอยู่ หรืออาจเป็นภาพนามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่มีความหมายใดๆ ก็ได้
นับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันพอ สมควรถึงเรื่องของการออกแบบและสัมฤทธ์ิผลในการใช้งานของ
เครื่องหมายในเชิงจิตวิทยา ที่มีต่อผู้บริโภคหลายคนยอมรับว่าสิ่งที่เรียบง่าย ดูธรรมดาที่สุด มักจะ
ประสบความสําเร็จในการใช้งานมากกว่าสิ่งที่ ดูซับซ้อนวุ ่นวาย ในขณะเดียวกันสิ่งใดที่ดูแล้ว
สมเหตุสมผลกว่า ก็จะสามารถสร้างให้เกิดการยอมรับได้ง่ายกว่าเช่นกัน  
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           4.2.3 ตัวอักษร (Typography) ในการวางระบบอัตลักษณ์ จําเป็นต้องมีการ 
กําหนดแบบตัวอักษรที่ใช้ในงานทั้งระบบ โดยทั่วไปแล้วนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษร (Font) ที่
ใช้กับสัญลักษณ์และเลือกแบบอ่ืน ๆ ที่เข้ากันได้ดีกับแบบตัวอักษรนั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เตรียมเผื่อไว้สําหรับการใช้งานร่วมกับตัวอักษรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์อีก 3–4 แบบ เพื่อกําหนดโครงสร้าง
รวมในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่องค์กร  

 4.2.4  สีอัตลักษณ์ (Color Signature) สี จัดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้เป็น 
ตัวแทนองค์กรได้เป็นอย่างดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นักออกแบบสร้างให้เกิดการจดจําขึ้น        
ในใจผู้บริโภค เช่น เมื่อนึกถึงน้ํามันเชลล์ เราจะมิได้นึกถึงเพียงแค่สัญลักษณ์รูปหอยเชลล์เท่านั้นแต่ยัง
นึกถึงสีเหลืองและสีแดง ที่ใช้กับสัญลักษณ์นั้นอีกด้วย ดังนั้นในการวางระบบอัตลักษณ์ นักออกแบบ
จึงกําหนดสีอัตลักษณ ์และโครงสีอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับสีอัตลักษณ์นั้นขึ้นจํานวนหนึ่ง เพื่อให้การออกแบบ   
มีความยืดหยุ่นได้บ้าง แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างอัตลักษณ์เดียวกัน  

 4.2.5 ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความประกอบนี้ จะเป็นข้อความสั้นๆ ที่
อธิบายถึงความเป็นองค์กร ที่วางอยู่ใต้ช่ือหรือสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น “รักคุณเท่าฟ้า” หรือ “Smooth as Silk” ใต้ 
สัญลักษณ์ของการบินไทย เป็นต้น  

 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สาลินี ภวายน. (2540). ศึกษาขีดความสามารถทางสังคมของสวนสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสวนลุมพินี โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณ์แบบ
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ลุมพินิ  สํารวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เข้ามาใช้สวน และสังเกตการณ์เพื่อทําการบันทึก
รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่สวนลุมพินี  ส่วนใหญ่เป็น
ระดับรายได้ 10,000-15,000 บาท ซึ่งอยู่ระดับชนชั้นกลางมากที่สุด ระดับการศึกษาที่เข้ามาใช้พื้นที่
มากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี  โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 -23 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษามากที่สุด ช่วง
อายุ 24-35 ปีและ 36-45 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด ผู้ไม่ได้ทํางานและ
เกษียณอายุมากที่สุด อายุ 60 ปีขึ้นไป การใช้พื้นที่ที่มีการกระจายอยู่ทั่วบริเวณภายในพื้นที่สวน
ลุมพินี ได้แก่ อาคารบริการ สนามกีฬา พื้นที่ริมสระน้ํา เส้นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง โดยมี
การเข้ามาใช้ในทุกเพศทุกวัย และมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่ที่มีความคุ้มค่า คือใช้เวลาประมาณ 1-2 
ช่ัวโมงต่อพื้นที่ ชอบทํากิจกรรมในลักษณะพื้นที่ที่ร่มเงามากที่สุด  มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงมาก กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงน้อย และมีการเคลื่อนไหวของ
คนที่เข้ามาในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เปิดให้บริการ 
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 กิติศักด์ิ  เยาวนานนท์. (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สื่อดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟ       
อินสตอเรชันในงานสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการปฏิสัมพันธ์และการใช้สื่อ
ดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟอินสตอเรชันในงานสร้างสรรค์  ผลการศึกษาพบว่า มีวัตถุประสงค์การใช้สื่อ
เพื่องานประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และนิยมใช้เทคนิค Multi touch ในรูปแบบของ Touch Floor 
และ Touch Wall มากที่สุด กระบวนการปฏิสัมพันธ์เริ่มจากภาพนิ่งหรือรูปที่ไม่เคลื่อนไหว (Image, 
Picture) หรือกราฟฟิคที่ไม่เคลื่อนไหว (Graphic) เป็นภาพหลักหรือสิ่งแรกที่นิยมปรากฏให้เห็น         
การเคลื่อนที่ผ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดภาพกราฟิคเคลื่อนไหว (Motion Graphic) หรือ
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ซึ่งเป็นรูปแบบของภาพปรากฏที่นิยมใช้มากที่สุด โดยการ
เปลี่ยนแปลงของภาพที่ปรากฏขึ้น จะเคลื่อนที่ตามทิศทางของการสัมผัส สื่อดิจิตอนอินเตอร์แอคทีฟ
อินสตอเลชันมีบทบาทในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ระหว่างมนุษย์กับผลงานซึ่ง
สื่อดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟ เป็นส่วนประกอบทางเทคนิค ที่เป็นตัวกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งแฝง
การนําเสนอข้อมูลผ่านวิธีการนําเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ 

 จุฑาวรรณ วรงค์ (2559) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร              
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมไทย และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ในรูปแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟแก่       
นักออกแบบและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ       
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
สามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ทําให้นักท่องเที่ยวมีความ
เข้าใจวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้อย่างลึกซึ้ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาล่วงหน้ามาก่อน 
วางแผนท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากในการเดินทาง และสําคัญที่สุดคือ
สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติที่มีความชัดเจนและโดดเด่น
ให้แก่ชาวโลกได้ประจักษ์และถือเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานให้ดํารงอยู่ต่อไป 

 เพ็ญศรี  ศรีวนาสณฑ์ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อ
ประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแรงจูงใจและพฤติกรรมการ
ใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นผู้มีอายุ 18-33 ปี และใช้
สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีน จากนั้นนําผลวิจัยไปสร้างแบบสอบถาม และดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18-33 ปีและเป็นผู้ใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติ
สกรีน จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจ
เนอเรชั่นวาย โดยรวมพบว่า ใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน เพื่อตอบสนองต่อบุคคลในด้าน
ความบันเทิง ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อติดตามข่าวสารและเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคลอ่ืน
สําหรับพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย มี 3 รูปแบบคือ 1) แบบใช้
พร้อมกันในหลายเรื่อง 2) แบบใช้พร้อมกันในเรื่องเดียวกัน 3) แบบใช้เป็นลําดับในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แบบใช้พร้อมกันในหลายเรื่องเป็นจํานวนมากที่สุด โดยเป็นการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือเข้าเว็บไซต์และหาข้อมูล ทั้งนี้เป็นการใช้
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คอมพิวเตอร์พร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทมากที่สุด ใช้ในช่วงเวลาก่อนนอน โดยมีระยะเวลาการ        
ใช้งานมากกว่า 1 ช่ัวโมง และใช้ในเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง ข่าวและการท่องเที่ยว ตามลําดับ         
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า รูปแบบการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ อย่างไรก็ตามพบว่า รูปแบบการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
   การวิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน

สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี โดยผู้วิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยตามลําดับ 
ดังนี้  
           ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
           ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน        
สวนสวนสาธารณะ ลุมพินี 
              ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ 
ลุมพินี 

           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ ในสวนสาธารณะ ลุมพินี  
           การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีดังนี้ 
            1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ลุมพินี 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่
สวนสาธารณะ รวมถึงกรณีศึกษาสวนสาธารณะในต่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น  
            2. ผู้วิจัยทําการศึกษานําร่อง (Pilot Study) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของสวนลุมพินีที่
เปลี่ยนไปและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้วยการบันทึกภาพ พูดคุยกับผู้เข้ามาใช้พื้นที่ และเพื่อ
มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี 
           3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
ในสวนสาธารณะ ลุมพินี โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปรายงาน  

 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย         
ในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี 

  การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพื้นทีแ่ลกเปลี่ยน
เรียนรูข้องกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งประกอบด้วยความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพภายในสวนลุมพินี ดังนี้ 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         1.1 ประชากร 
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งเพศชายและหญิง         

ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2525 ถึงปี 2539 ที่เรียกว่าเกิดในช่วงปี millennial หรือ Generation Y 
ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 21 - 35 ปี และเป็นผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอนได้ 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
               กลุ่มตัวอย่าง คือ คนเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง               

21 -35 ปี ที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) กรณีไม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
sampling) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนเจนเนอเรชั่นวายที่เข้ามาใช้พื้นที่ในลุมพินี  

    2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
                    2.1 แบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

                 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ของการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี และ
ความคิดเห็นว่า ควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ
หรือไม่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 8 ข้อ 

                  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพื้นที่ของคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในสวนลุมพินี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย 

 1.  แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในสื่อออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี จํานวน 1 ข้อ 

 2. แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) 
ในสวนสาธารณะ ลุมพินี จํานวน 2 ข้อ 

     3. แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-
Creation Space) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี จํานวน 3 ข้อ 

           2.2 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนเจนเนอเรชั่นวาย        
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสวนลุมพินี ทั้ง 2 ลักษณะ คือพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ และพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางกายภาพ  

      3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
       มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
        3.1 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่ศึกษาทั้ งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุ ติยภูมิ เกี่ยวกับความต้องการในการใช้พื้นที่
สวนสาธารณะ ลุมพินี การออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน           
เจนเนอเรชั่นวาย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
                     3.2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข    
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  3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา นําเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ค) เพื่อตรวจสอบความตรงในด้าน
เนื้อหาความถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
  3.4  นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550) และจากการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า ข้อคําถามทุกข้อมีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.50 -1.00 ซึ่งถือว่าใช้ได้ 
  3.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
                    3.6  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

        4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                      ผู้วิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง ในพื้นที่สวนสาธารณะ ลุมพินี 
โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์    

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
             5.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม          

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
             5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูข้อง

คนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ ลุมพินี วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
  5.3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ 
ลุมพินี 

      จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยนําผลจากการศึกษามาเป็น
แนวทางในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation 
Space) ภายในสวนลุมพินี มีขั้นตอนดังนี้ 

      1. ศึกษาการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์หรือแอพลิเคชั่น (Application)         
ซึ่งได้แก่ แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพซึ่ง       
มีผู้ศึกษาไว้ มาบูรณาการเพื่อนํามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างผลงานในการออกแบบ 
 3. ออกแบบผลงานในรูปแบบของสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
นําเสนอผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ นําเสนอผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบพื้นที่จําลอง 
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 4. ประเมินผลการออกแบบ โดยนําผลงานการออกแบบในข้อ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
6 ท่าน (ภาคผนวก ง) ตรวจสอบและประเมินผลงานการออกแบบ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านออกแบบพื้นที่ 3 ท่าน โดยผู้วิจัยทําหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ พร้อมแนบผลงานการออกแบบเพื่อ
พิจารณา ประกอบด้วย 
     4.1 แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์  
เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบ Application ประกอบด้วย  
ตราสัญลักษณ์, ชุดสัญลักษณ์ (Icon), การแสดงผลหน้าจอ และการออกแบบกราฟิก มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ  
                    4.2 แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบพื้นที่
เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ติดต้ังผลงาน ขนาด
สัดส่วนของพื้นที่ ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริการ และความเป็นไปได้ในอนาคต         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้ 

                 ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  
แบ่งออกเป็น 
                  1.1   แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
   1.2  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์  

        ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน วิเคราะห์โดยกําหนดเกณฑ์คะแนนเป็น 5 ระดับ

ดังนี้                      
      ความหมาย        คะแนน 
  ระดับเห็นด้วยมากที่สุด  5 
                 ระดับเห็นด้วยมาก  4 
  ระดับเห็นด้วยปานกลาง  3  
  ระดับเห็นด้วยน้อย        2     
  ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด        1  
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          5.2 การใช้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาแปลผล โดยมีเกณฑ์คะแนนตาม
วิธีการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

                 สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                                      จํานวนชั้น 
                                                         =  ( 5 - 1 ) 
                                          5 
                                                       =         0.8 

                        การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับความสําคัญ 5 ระดับคือ 

                       ความหมาย               ค่าเฉลี่ย 
  ระดับเห็นด้วยมากที่สุด                4.21  -  5.00 
            ระดับเห็นด้วยมาก  3.41  -  4.20 
  ระดับเห็นด้วยปานกลาง        2.61  -  3.40  
  ระดับเห็นด้วยน้อย        1.81  -  2.60     
  ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด                1.00  -  1.80     

       5.3 ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและ
นําเสนอเป็นความเรียง  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี โดยผู้วิจัยดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้  

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่น
วายในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี 

 ตอนที่ 3 ผลการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย                     
ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ                 
ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

    ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทําการศึกษานําร่อง ผลการศึกษาได้
ข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันทางกายภาพของสวนสาธารณะ ลุมพินี ดังนี้ 

 1.1 ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่มีความสะดวกสบาย กล่าวคือ สามารถเดินเท้ามาได้ด้วย
ตนเอง มีรถโดยสารประจําทางที่ผ่านโดยรอบพื้นที่ทั้ง 4 ด้านจํานวนกว่า 20 สาย และถ้าใช้เส้นทาง
รถไฟ BTS สายสีลม ลงที่สถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสีลม (เดินออกทางไป
สวนลุมพินี) สําหรับรถยนต์ส่วนตัวมีพื้นที่บริการโดยเข้าทางประตู 1 (ทางเข้าโรงเรียนสวนลุมพินี
ด้านถนนวิทยุ) ส่วนรถจักรยานยนตร์ไม่มีพื้นที่บริการ จอดได้บริเวณด้านหน้าประตู 1 และประตู 4 
(ด้านพระบรมรูปรัชกาลที่ 6) 
 1.2 ลักษณะโดยรอบพื้นที่แบ่งตามทิศของพื้นที่โดยเรียกช่ือเป็นย่านต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ 
ได้แก่ ทิศเหนือ ย่านหลังสวนซึ่งเป็นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์สลับกันภายในพื้นที่ทิศใต้ ย่านสี
ลมและสาทรเป็นอาคารพาณิชย์สูงส่วนใหญ่ติดกับถนนสายหลักและมีอาคารที่พักแทรกอยู่ในพื้นที่
ทิศตะวันออก ย่านซอยสนามคลีโปโล ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พักอาศัยและสวนลุมไนท์บาซาร์เป็น
พื้นที่ทางพาณิชย์ มีกิจกรรมในช่วงเย็นถึงกลางคืน ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและร้านค้า ทิศตะวันตก 
ย่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจํานวนมากในแต่ละวัน 

 1.3 ลักษณะการจัดพื้นที่และการแบ่งส่วน ใช้เกณฑ์การแบ่งการจัดการสวนสาธารณะ
และลักษณะภูมิทัศน์และจากการศึกษางานวิจัยของพงศธร เนตรวิเชียร (2552) พบว่า สามารถแบ่ง
พื้นที่สวนลุมพินีออกเป็น 5 บริเวณ คือ 
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   บริเวณที่ 1 เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลังอยู่บริเวณด้านทิศใต้
ของพื้นที่สวนลุมพินี ประกอบด้วย ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, ศูนย์เยาวชนลุมพินี, ศูนย์อาหาร
สวนสุขภาพ, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ํา, ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ อาคารบริการต่างๆ และพื้นที่ร่ม
เงาบริเวณสวนสุขภาพ บริเวณที่ 1 จะมีป้อมยาม 2 จุดและห้องน้ํา 5 หลัง เพื่อให้บริการ 
 บริเวณที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลังอยู่ตรงกลาง
พื้นที่ของสวนลุมพินี ประกอบด้วย บริเวณโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน, ห้องสมุดประชาชน, ศาลา
การไฟฟ้าสามเสน, ลานทางเข้าหลัก ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ มีพื้นที่ราบและสนามหญ้ามากกว่า
บริเวณอื่นๆ ซึ่งอยู่โดยรอบอาคารลุมพินีสถานบริเวณที่2 จะมีป้อมยาม 2 จุดและห้องน้ํา 1 หลัง 
เพื่อให้บริการ 

 บริเวณที่ 3 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ 
สวนลุมพินี ประกอบด้วยบริเวณเกาะลอย อาคารเรือนกระจกพื้นที่ฝั่งติดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ ความสงบเงียบและพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะบริเวณเกาะลอย และมีพื้นที่ร่ม
เงากับพื้นที่ริมน้ําบริเวณที่ 3 จะมีป้อมยาม 3จุดและห้องน้ํา 3 หลัง เพื่อให้บริการ 
 บริเวณที่ 4 เขตนันทนาการแบบใช้พละกําลังอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่สวน
ลุมพินี ประกอบด้วยสวนปาล์ม, ศาลาแปดแหลม, ลานตะวันยิ้ม, สนามตระกร้อ,สนามบาสเก็ตบอล
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือเป็นที่มีกิจกรรมออกกําลังกายต่างๆ มากท่ีสุด และมีพื้นที่ร่มเงากับพื้นที่
ริมน้ําบริเวณที่ 4 จะมีป้อมยาม1จุดและห้องน้ํา 1 หลัง เพื่อให้บริการ 

 บริเวณที่ 5 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ 
สวนลุมพินี ประกอบด้วยหอนาฬิกา, อาคารบันเทิง, ศาลาเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนพรรษา
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ พื้นที่ร่มเงารอบบริเวณริมน้ํา และพื้นที่ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่บริเวณที่ 5 จะมี 
ป้อมยาม 1จุดและห้องน้ํา 1 หลัง เพื่อให้บริการ 

    ผลการศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่สวนสาธารณะ ลุมพินี ผู้วิจัยศึกษา
เอกสารและลงสํารวจพื้นที่จริง พบว่า 

 สภาพทางสังคมในพื้นที่สวนลุมพินี มีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นตามความ
ประสงค์ของผู้เข้ามาใช้พื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้มาก กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในลักษณะแตกต่างกันไป กลุ่มผู้มีรายได้มากจะใช้พื้นที่เพื่อการออกกําลัง
กาย พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ใช้พื้นที่เพื่อการออก
กําลังกาย พักผ่อนและคลายความเครียดจากการทํางาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อยใช้พื้นที่เพื่อการออก
กําลังกาย พักผ่อน และประกอบอาชีพทํางานภายในสวน 

 สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่า มีทั้งเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม ทางตรงจะเป็น
การค้าขายภายในบริเวณศูนย์อาหารลุมพินี กับซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบการบริการ
ประชาชนเพื่อบริโภคภายในพื้นที่ และการให้บริการเช่าเรือจักรยานน้ํา เรือพายเพื่อทํากิจกรรม       
ป่ันเรือจักรยานและพายเรือในสระน้ํา มีการจ้างงานเพื่อรองรับบริการต่างๆ เหล่านี้ ส่วนทางอ้อม         
มีการบริการให้เช่าพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดงานแสดง  การจัดงานใน
เทศกาลต่างๆ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย
ในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิด 
                   ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน           
เจนเนอเรชั่นวายในสวนสวนสาธารณะลุมพินีกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คนได้แบบสอบถาม            
ที่สมบูรณ์ จํานวน 384 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.00 แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม     

                                                                                                                                                                     N=384 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
195 
189 

 
50.78 
49.22 

2.  อายุ 
           21 – 25 ปี 
           26 – 30 ปี 
           31 – 35 ปี 

 
128 
141 
115 

 
33.33 
36.72 
29.95 

20. สถานภาพ 
           โสด 
           สมรส 

 
227 
157 

 
59.11 
40.89 

20. ระดับการศึกษา 
           ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           สูงกว่าปริญญาตรี 

 
117 
176 
91 

 
30.47 
45.83 
23.70 

5. อาชีพ 
          พนักงานบริษัท 
          รับราชการ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          ธุรกิจส่วนตัว 
          อาชีพอิสระ 
          นักเรียน/นักศึกษา 

 
93 
36 
47 
56 
79 
73 

 
24.22 
9.38 
12.24 
14.58 
20.57 
19.01 

20. ความถี่ในการใช้บริการพื้นที่สวนลุมพินี 
          ทุกวัน 
          วันเว้นวัน 
          เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 
          เดือนละ 1-2ครั้ง           

 
94 
71 
140 
79 

 
24.48 
18.49 
36.46 
20.57 
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 ตารางที่ 2  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

7. ท่านคิดว่าควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 
 (Application) ในสวนลุมพินี 
    ควร 
    ไม่ควร 
8. ท่านคิดว่าควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 
(Co-creation space) ในสวนลุมพินี 
    ควร 
    ไม่ควร 

 
 

332 
 52 

 
 

353 
 31 

 
 

86.46 
13.54 

 
 

91.93 
 8.07 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า            
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.78 มีช่วงอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 36.72 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
59.11 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.83 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทร้อยละ 
24.22 ความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่สวนลุมพินี เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 36.46 เห็นว่าควรมี
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) ร้อยละ 86.46 และควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation space) ร้อยละ 91.93  

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง            
สื่อออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)           
  N =384 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

ท่านต้องการทราบข้อมูลใดบ้างในสื่อออนไลน์ (Application) 
ที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ลุมพินี 

  

ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี 88 22.92 
เส้นทางการเดินทางมาสวนลุมพินี 27  7.03 
แนะนําสถานที่และบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี 75 19.53 
กิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนลุมพินี 205 53.38 
เทศกาลและนิทรรศการที่จัดขึ้นในสวนลุมพินี 120 31.25 

 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะลุมพินี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนลุมพินีมากที่สุด ร้อยละ 53.38 รองลงมาคอื 
เทศกาลและนิทรรศการที่จัดขึ้นในสวนลุมพินี ร้อยละ 31.25  ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี  
ร้อยละ 22.93 แนะนําสถานที่และบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ร้อยละ 19.53 และเส้นทางการ
เดินทางมาสวนลุมพินีน้อยที่สุดร้อยละ 7.03 
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ตารางที่ 4  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
                     N=384 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. ท่านต้องการอ่านเนื้อหาในสื่อออนไลน์ (Application) 
ในรูปแบบใด 

  

    บทความที่ให้สาระเท่านั้น 41 10.68 
    รูปภาพจากสถานที่จริงในหลายๆ มุม 88 22.92 
    รูปภาพจากสถานที่จริงและบทความที่ให้สาระ 181 47.13 
    ภาพวิดีโอจากสถานที่จริง 74 19.27 

2. ท่านต้องการกราฟิกท่ีมีลักษณะแบบใดในสื่อออนไลน์ 
(Application) 

  

    แสดงความเป็นไทยร่วมสมัย 114 29.69 
    มีภาพประกอบเป็นลายการ์ตูน 84 21.87 
    มีความเป็นสากล แสดงความเป็นสวนสาธารณะ 186 48.44 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อออนไลน์ 
(Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการอ่านเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์ (Application) ที่มีรูปแบบคือ มีทั้งรูปภาพจากสถานที่จริงและบทความที่ให้สาระมากที่สุด 
ร้อยละ47.13 รองลงมาคือ มีรูปภาพจากสถานที่จริงในหลายๆ มุม ร้อยละ 22.92  มีภาพวิดีโอจาก
สถานที่จริง ร้อยละ 19.27 ตามลําดับ  และเป็นบทความที่ให้สาระเท่านั้นน้อยที่สุด ร้อยละ 10.68 
ต้องการกราฟิกในสื่อออนไลน์ (Application) ที่มีลักษณะคือ กราฟิกที่มีความเป็นสากลแสดงความ
เป็นสวนสาธารณะมากที่สุด ร้อยละ 48.44 รองลงมาคือ กราฟิกที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย ร้อยละ 
29.69 และกราฟิกท่ีมีภาพประกอบเป็นลายการ์ตูนน้อยที่สุด ร้อยละ 21.87 
              ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ 
ลุมพินี เรียงตามความถี่ 3 ลําดับแรก คือ 1. ควรออกแบบให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน (57 คน)                
2. สะดวกในการใช้แสดงผลได้รวดเร็ว (32 คน) 3. มีรายละเอียดสําคัญให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ 
(19 คน) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co- Creation 
space) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

            N=384 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. รูปแบบการใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ท่านต้องการมีลักษณะ
อย่างไร 

  

   เป็นพื้นที่สําหรับน่ังพักผ่อน 57 14.84 
   เป็นพื้นที่กึ่งพักผ่อนกึ่งทํางาน 179 46.62 
   เป็นพื้นที่สําหรับนัดหมายเพื่อรวมกลุ่ม 46 11.98 
   เป็นพื้นที่บริการข้อมูลแก่ผู้มาใช้สวนลุมพินี 102 26.56 
2.ท่านคิดว่าพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรต้ังอยู่บริเวณใดของสวน
ลุมพินี 

  

    ต้ังอยู่ริมสระน้ํา 186 48.44 
    ต้ังอยู่บริเวณใกล้ประตูทางเข้า 60 15.62 
    ต้ังอยู่ในพื้นที่สงบ เช่น บริเวณเกาะลอย 51 13.28 
    ต้ังอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางสวนลุมพินี เช่น ศาลาภิรมย์ภักดี 87 22.66 

3. ท่านต้องการพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Co-Creation Space)ที่มี
การจัดบริการใด 

  

   มีเครื่องดื่มบริการ 56 14.58 

   มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้สําหรับนั่งเล่น นั่งทํางาน  
เช่น ปลั๊กไฟ wifi 

179 46.62 

    มีตู้ประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนําสถานที่ต่างๆในสวนลุมพินี  84 21.87 
    มี Locker ให้บริการสําหรับวางและเก็บของ 65 16.93 

 
 จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Co-Creation Space) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
รูปแบบการใช้พื้นที่ในลักษณะเป็นพื้นที่กึ่งพักผ่อนกึ่งทํางานมากที่สุด ร้อยละ 46.62  รองลงมาคือ 
เป็นพื้นที่บริการข้อมูลแก่ผู้มาใช้สวนลุมพินี ร้อยละ 26.56 เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนร้อยละ 14.84 และ
เป็นพื้นที่สําหรับนัดหมายเพื่อรวมกลุ่มน้อยที่สุด ร้อยละ 11.98  สําหรับบริเวณพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ควรต้ังอยู่ริมสระน้ํามากที่สุด ร้อยละ 48.44  รองลงมาคือ ต้ังอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางสวนลุมพินี 
เช่น ศาลาภิรมย์ภักดี ร้อยละ 22.66 ต้ังอยู่บริเวณใกล้ประตูทางเข้า ร้อยละ15.62 และตั้งอยู่ในพื้นที่
สงบ เช่น บริเวณเกาะลอยน้อยที่สุด ร้อยละ 13.28 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co - Creation space) ใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี เรียงตามความถี่ 3 ลําดับแรก คือ 1. ควรมีที่นั่งเป็นส่วนตัวและที่นั่งกลุ่มอย่าง
เพียงพอ (77 คน) 2. ควรต้ังอยู่ในพื้นที่หลายๆ จุด (51 คน) 3. ควรมีการติดกล้องวงจรปิดเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ (23 คน) ตามลําดับ 
 
ผลงานการออกแบบ 

การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ ลุมพินี เป็น
การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
กายภาพ (Co-Creation Space) ผลงานการออกแบบ นําเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application)  

มีองค์ประกอบคือ 

 1.1 ตราสัญลักษณ์ 
     ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสวนสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และสื่อถึงความเป็นสวนสาธารณะ ลุมพินี โดยมีแนวคิดในการ
ออกแบบดังนี้ 

 

ภาพที่ 41  แบบร่างที่ 1  งานออกแบบตราสัญลักษณ ์
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 แบบร่างที่ 1 ผู้วิจัยนําลักษณะที่เป็นจุดเด่นของสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง
มาเป็นภาพแทนสัญลักษณ์ในองค์ประกอบของการออกแบบ ซึ่งเป็นรูปร่างของตึกสูงผสมผสานกับ
รูปร่างของต้นไม้ เป็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดเมื่อนึกถึงสวนลุมพินี เมื่อได้เห็นภาพสัญลักษณ์จะนึกถึง
พื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ  ผู้วิจัยลดทอนรายละเอียดให้เหลือแต่รูปร่างของภาพ
สัญลักษณ์ และวางตัวอักษรด้านล่างด้วยคําว่า “ลุมพินีปารค์” โดยเป็นการเล่นคําของความหมาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีลักษณะเดียวกัน 

 
 

 
 

ภาพที่ 42  แบบร่างที่ 1  รวมงานออกแบบตราสัญลักษณ ์
 
 
 
 
 
 



 86 

 จากแบบร่างที่ 1 ผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญว่า ยังไม่สื่อถึงความเป็น
สวนสาธารณะ และควรจะออกแบบให้เป็นตราสัญลักษณ์กลาง เพื่อที่จะได้ใช้กับสวนสาธารณะอื่นๆ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเลขศิลป์ได้ให้คําแนะนําว่า ควรจะต้ังชื่อตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
และชื่อไม่ควรจํากัดสถานที่จนเกินไป ผู้วิจัยได้นําคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาตราสัญลักษณ์
ในแบบร่างที่ 2 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 43  แบบร่างที่ 2 งานออกแบบตราสัญลักษณ ์
 
 แบบร่างที่ 2 ในส่วนของตัวอักษร ผู้วิจัยได้ผสมคําระหว่าง คําว่า ยูโท ที่มาจากคําว่า ยูโทเปีย 
ซึ่งแปลว่า โลกที่สมบูรณ์แบบส่วนคําว่า ปาร์ค หมายถึง สวนสาธารณะ เมื่อนําทั้งสองคํามาสร้าง
ความหมายใหม่ และแทรกสัญลักษณ์ของการแชร์ไว้ เพื่อบ่งบอกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44  แบบร่างที่ 2  รวมงานออกแบบตราสัญลักษณ ์
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 จากแบบร่างที่ 2 ผู้วิจัยเห็นว่าการออกแบบยังไม่สื่อสารถึงความเป็นสวนสาธารณะจึงขอ
คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศิลป์ ว่าควรนําสัญลักษณ์ที่จะสื่อสารถึงความเป็นสวนสาธารณะ
มาใช้ในงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เมื่อได้คําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญจึงนํามาพัฒนาออกแบบตรา
สัญลักษณ์ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 45  แบบร่างที่ 3  งานออกแบบตราสัญลักษณ ์
 

 
 
 
 แบบที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo Concept Design) จะ

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของตัวอักษร ผู้วิจัยได้ผสมคําระหว่าง คําว่า “ยูโท ที่มาจากคําว่า ยูโทเปีย 
ซึ่งแปลว่า โลกที่สมบูรณ์แบบ” ส่วนคําว่า “ปาร์ค หมายถึง สวนสาธารณะ” เมื่อนําทั้งสองคํามาสร้าง
ความหมายใหม่ ในส่วนของตราสัญลักษณ์ ผู้ออกแบบได้นําเอารูปทรงของต้นไม้มาลดทอนให้อยู่ใน
กรอบ 6 เหลี่ยม ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติจะช่วยบําบัดสมองให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสังคม 
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ภาพที่ 46  ภาพแนวความคิดของตราสัญลักษณ์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 47  ตราสัญลักษณ์ พืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
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ภาพที่ 48  ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะลุมพินี 
 

 
 
ภาพที่ 49  แบบร่างแสดงระบบกริด (Grid) ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 



 90 

สีที่ใช้ในงานออกแบบ 

ผู้วิจัยทําการศึกษาในภาคสนามและข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสวนสาธารณะ 
ได้มาซึ่งค่าสีสองสี คือ สีเขียวและสีเหลือง ในลักษณะการผสมผสานไล่เป็นระดับสี สีเขียวหมายถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ซึ่ง
เหมาะกับสังคมเมืองของคนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50   สีใช้ในงานออกแบบ 
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ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ 

ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบคือ Sukhumvit Set ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย
รูปแบบของตัวอักษรที่มีความทันสมัย เรียบง่าย จึงเหมาะสมกับงานออกแบบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51  ตัวอักษรใช้ในงานออกแบบ 
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จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในสวนสาธารณะลุมพินี และความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย พบว่ามีผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะแห่งนี้จํานวนมาก และมี
ความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1 และข้อ 2 มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อ
ออนไลน์ (Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ดังนี้ 

 
ผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application)  

 โครงสร้างของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) แบ่งออกเป็น 11 เมนู
หลัก ได้แก่ 

1.  ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี กิจกรรรม งานบริการที่อยู่ในสวนลุมพินี 
2.  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในภายในสวนลุมพินี จะแสดงถึงเนื้อหา กิจกรรม ชมรม กลุ่มต่างๆ ที่อยู่

ในสวนลุมพินี  อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมแบบ
เดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสวนลุมพินี 

3.  นิทรรศการและเทศกาล จะแสดงถึงเนื้อหาของนิทรรศการและเทศกาล ช่วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนลุมพินี 

4.  สถานที่แนะนํา จะแสดงถึงเนื้อหา สถานที่แนะนําบริเวณใกล้เคียง 
5.  พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ จะแสดงถึงเนื้อหาของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-

Creation Space) อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบของพื้นที่  
6. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถสนทนาผ่านช่องทางของ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

ออนไลน์ (Application) 
7.  การเดินทาง จะแสดงถึงเส้นทางการเดินมายังสวนลุมพินี 
8.  แผนที่ จะแสดงถึงแผนผังพื้นที่สวนลุมพินี 
9.  ขยับเพื่อสุขภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกาย 
10. บทเพลงพักผ่อนในสวน 
11. ติดต่อเจ้าหน้าที่  
 

 ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่สวนสาธารณะ ลุมพินี 
เบ้ืองต้นพบปัญหาคือ ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลว่าในสวนสาธารณะ ลุมพินี มีกิจกรรมใดบ้างที่
น่าสนใจ เนื่องจากยังไม่มีการจัดการในเรื่องการนําเสนอข้อมูลของกิจกรรมในสวนลุมพินี ให้
ผู้ใช้บริการและประชาชนภายนอกได้ทราบ ผู้วิจัยจึงได้นําข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดของสวนลุมพินี ได้แก่ 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ชมรมสมาคมที่มีอยู่ในสวนลุมพินี เทศกาลและนิทรรศการที่จะจัดขึ้น 
รวมถึงงานบริการต่างๆ ของสวนลุมพินี เป็นต้น  โดยใช้เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับนําเสนอในสื่อ
ออนไลน์  ซึ่งพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Application) จะช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่า            
มีกิจกรรมใดบ้าง และเริ่มเวลาใด โดยผู้เข้ามาใช้บริการสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความ
คิดเห็น สร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะ ลุมพินีแห่งนี้ได้ 
 



 93 

 

 
 
ภาพที่ 52  โครงสร้างงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53  ภาพอารมณ์และสี (Mood & Tone) ในงานออกแบบ 
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ผลงานการออกแบบชุดสัญลักษณ์ (Icon Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 54 ภาพการออกแบบชุดสัญลักษณ์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 

 
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีความเรียบง่าย สัญลักษณ์มีความเป็นสากลรับรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อนโดย

ใช้เป็นลายเส้นโค้งมน เพื่อรับกับตัวอักษร ทําให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย สบายตา และเป็นเทรนด์ในการ
ออกแบบของปี 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 55  ผลงานออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ 
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ผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Application Design) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้บริการพ้ืนที่ โดยผู้ใช้บริการพ้ืนที่เลือกกราฟิกที่
แสดงภาพถ่ายกับบทความตัวหนังสือ นํารูปแบบสไตล์ Minimal มาใช้ในงานออกแบบ และเป็น       
เทรนด์ของการออกแบบ ลดทอนสิ่งต่างๆ ให้ดูง่ายและเข้าใจ จัดระเบียบข้อมูล เลือกใช้ตัวหนังสือ        
ที่ไม่มีหัว เพื่อให้อ่านง่ายและสบายตา เน้นสีเขียวเป็นหลัก เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็น
สวนสาธารณะ นําภาพถ่ายสถานที่จริงมาเป็นพื้นหลัง นอกจากนี้ ยังสามารถสนทนาพูดคุย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ในพื้นที่ทางสื่อออนไลน์ (Application) จุดสําคัญอีกอย่างคือ           
ตอบโจทย์ (Responsive) และรองรับทุกอุปกรณ์ (Platform) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 56  ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ที่แสดงผลบนหน้าจอ (Application) 
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ภาพที่ 57  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 58  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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ภาพที่ 59  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 60 ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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ภาพที่ 61  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ เมนูหลัก (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 62  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ เมนูย่อย (Application) 
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ภาพที่ 63 ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ เมนูย่อย (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 64  ผลงานออกแบบพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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ภาพที่ 65  ผลงานออกแบบพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 
 
 
 



 101 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 67  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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ภาพที่ 68  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 69  ภาพรวมของผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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ผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 

 จากรูปแบบพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้ใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะมี
ความหลากหลายมากขึ้น พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-Creation Space) จะเป็นพื้นที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่รูปแบบใหม่  ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างพื้นที่สําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนและทํางานไปพร้อมกัน ซึ่งเหมาะ
กับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่ต้องการสถานที่พักผ่อน ทํางานและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
ตอบสนองความต้องการการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่  ผู้วิจัยจึงออกแบบพื้นที่ซึ่งใช้แนวคิดเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผู้ใช้พื้นที่ต้องการ เช่น ปลั๊กไฟ, WiFi และ
พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยต้ังอยู่บริเวณใกล้ริมน้ํา เพื่อให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เป็นไปตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ 

 
 การวิเคราะห์พื้นที่ติดต้ังผลงานการออกแบบ 

           พื้นที่เหมาะสมในการติดต้ังผลงานต้องคํานึ่งถึงเรื่อง Facility Management การบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพของพื้นที่สวนลุมพินี วิธีการจัดการการว่างผังของสวน จากการศึกษา
วิเคราะห์พื้นที่ในบทที่ 2 และจากการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการในสวนสาธารณะ
เบ้ืองต้น พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการให้พื้นที่อยู่บริเวณใกล้ริมน้ํา ซึ่งจะต้องคํานึงถึงระเบียบ 
ข้อบังคับของสวนสาธารณะ และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นตัวต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 70  ภาพแผนผังแสดงการเลือกพื้นที่ (Criteria Site) 
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            พื้นที่ติดต้ังผลงานออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 71  ภาพบริเวณพื้นที่ติดต้ังผลงาน 
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ก่อนนําเสนอผลงานออกแบบจริงผู้วิจัยได้พัฒนาแบบร่างเป็น 5 แบบ ไว้ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 72 แบบร่างที่ 1 ก่อนพัฒนามาเป็นผลงานพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ  
             (Co-Creation Space) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 73  แบบร่างที่ 2 ก่อนพัฒนามาเป็นผลงานพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ  
             (Co-Creation Space) 
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ภาพที่ 74  แบบร่างที่ 3 ก่อนพัฒนามาเป็นผลงานพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ  
             (Co-Creation Space) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 75  แบบร่างที่ 4 ก่อนพัฒนามาเป็นผลงานพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ  
             (Co-Creation Space) 
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ภาพที่ 76 แบบร่างที่ 5 ก่อนพัฒนามาเป็นผลงานพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ  
            (Co-Creation Space) 
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จากการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ผู้วิจัยได้
พัฒนาผลงานอย่างเป็นขั้นตอน จนสําเร็จเป็นผลงานการออกแบบ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาจากคําแนะนํา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ นํามาพิจารณาในรายละเอียด และได้เพิ่มเติมในบางส่วนที่เหมาะสมจนกลายมาเป็น
ผลงานการออกแบบ ซึ่งผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพนี้ มีแนวความคิดใน
การออกแบบที่เน้นให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในสวนสาธารณะ 
เป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนและทํางาน เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ ต้องการสถานที่ พักผ่อน 
ทํางาน สร้างสรรค์ความคิด ตอบสนองความต้องการรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเจนเนอเรชั่นวาย โดย
ผู้วิจัยได้สร้างระบบนิเวศของพื้นที่ขึ้นใหม่ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ 

 

แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Bubble 
Diagram) 

 

 
 
 

ภาพที่ 77  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
ทางกายภาพ  (Bubble Diagram) 
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รูปแบบการสร้างผังในงานออกแบบ 

 ผู้วิจัยได้วางแบบผังพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพยึดจาก Logo ของโครงการ         
มาสร้างเป็นแบบผังคํานึงถึงการเชื่อมโยงของพื้นที่ทั้งหมดในยูโทปาร์ค  พื้นที่ทั้งหมดถูกสร้างจาก
ฟอร์มของโลโก้ เพื่อให้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพมีการเชื่อมโยงกัน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 78  แปลนรูปแบบการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 79  พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ ด้านหน้าตัวอาคาร (Co-Creation Space) 
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ภาพที่ 80  พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ ภาพรวมจากมุมสูง (Co-Creation Space) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่76ภาพพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
 

ภาพที่ 81  บรรยากาศด้านในพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
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ภาพที่ 82  บรรยากาศด้านนอกพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 83  บริเวณพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 

 
 

 



 112 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่  84   แบบจําลองพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ (Co-Creation Space Model) 
 

 
    ภาพที่ 85   การนําเสนอผลงานออกแบบกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปผลงานการออกแบบ 

1. ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) แบ่งผลงานเป็น 2 
ส่วนคือ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo Design) และผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
(Application Design) 

  1.1 ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการออกแบบให้แสดงถึงอัตลักษณ์
ของความเป็นสวนสาธารณะ ตัวอักษรของตราสัญลักษณ์มีการประดิษฐ์คําขึ้นมาใหม่ โดยใช้คําว่า 
“UTOPARK”ซึ่งมาจากคําว่า UTO ซึ่งแปลว่า โลกท่ีสมบูรณ์แบบในอุดมคติ ส่วนคําว่า PARK 
แปลว่า สวนสาธารณะ เมื่อนําทั้ง 2 คํามาสร้างความหมายใหม่จึงแปลว่า สวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบ 

   1.2 ในการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Application Design) ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และยังเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูล เพื่อเป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มาใช้สวนสาธารณะลุมพินี 

         2. ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ผู้วิจัยใช้
แนวคิดในการออกแบบ ให้เป็นพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย เพื่อใช้เป็น
พื้นที่สําหรับพักผ่อน และในขณะเดียวกันก็สามารถนั่งทํางาน คิดงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่รองรับการใช้งานอาทิเช่น ปลั๊กไฟ, WiFi, ตู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็น
พื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้กับสวนสาธารณะแห่งอื่นๆ 

กล่าวโดยสรุป ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย                  
ในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพินี  ผู้วิจัยได้ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะ
ลุมพินีเป็นหลัก รวมทั้งผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ลุมพินีได้รับประโยชน์
สูงสุด ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า ผลงานการออกแบบพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน
เจนเนอเรชั่นวาย ในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพินีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็น
ต้นแบบในการนําไปใช้กับสวนสาธารณะอื่นๆ ต่อไปได้ 
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 สรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ผลการประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านนิเทศศิลป์ จํานวน            
3 ท่าน โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
                  ตอนที่ 1  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 6 
  ตอนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ
ออนไลน์ (Application) ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
 

 
Χ  

 
S.D. 

 
ระดับความพึงพอใจ 

 
       การออกแบบตราสัญลกัษณ์ 

   
1.องค์ประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. สามารถรับรู้และจดจําตราสัญลักษณ์ได้ดี 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. รูปแบบแสดงออกถึงความร่วมสมัย 4.30 0.58 มากที่สุด 
4. แสดงอัตลักษณ์ของสวนสาธารณะ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม สวยงาม          4.30 0.58 มากที่สุด 
6. ตัวอักษรตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม 
สวยงาม                                    

4.67 0.58 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 6  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ พบว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
(Χ =4.67) สามารถรับรู้และจดจําตราสัญลักษณ์ได้ดี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.67)
แสดงอัตลักษณ์ของสวนลุมพินี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( Χ =4.67) ตัวอักษรมีความ
เหมาะสมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.67) รูปแบบแสดงออกถึงความร่วมสมัยมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.30) สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม สวยงาม มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.30) 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน์   
(Application)  

 

 Χ  
 
 S.D. 

 
ระดับความพึงพอใจ 

 
       การออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) 

   
1.ชุดสัญลักษณ์ (Icon)    
   1.1 ชุดสัญลักษณ์มีความสวยงามและ 
เหมาะสม 

4.30 0.58 มากที่สุด 

1.2ชุดสัญลักษณ์สื่อความหมายได้ชัดเจน  
และเข้าใจได้ง่าย 

5.00 0 มากที่สุด 

   1.3 ชุดตราสัญลักษณ์มีมาตรฐานรูปแบบเดียว 
กับสื่อสากล 

4.30 0.58 มากที่สุด 

2. การแสดงผลบนหน้าจอ    
   2.1 เมนูหลักและเมนูย่อยอยู่ในตําแหน่ง 
ที่เหมาะสม 

4.30 0.58 มากที่สุด 

   2.2 ขนาดของเมนูต่างๆ มีความเหมาะสม 4.30 0.58 มากที่สุด 
   2.3 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.00 0 มากที่สุด 
2.4 รูปภาพมีความเหมาะสม 4.00 0 มาก 
   2.5 การนําเสนอข้อมูลแต่ละหน้ามีความ 
ถูกต้อง 

4.70 0.58 มากที่สุด 

   2.6 การนําเสนอช่องทางสนทนาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

4.00 0 มาก 

3. การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) 
   3.1  รูปแบบมีความทันสมัย 4.00 0 มาก 
   3.2  สะท้อนความเป็นสวนสาธารณะ 4.00 0 มาก 
3.3  องค์ประกอบในการออกแบบ มีความ 
เหมาะสม 

4.70 0.58 มากที่สุด 

   3.4  สีที่ใช้ในการออกแบบ 4.70 0.58 มากที่สุด 
   3.5  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 4.30 0.58 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 7  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application) พบว่า ชุดสัญลักษณ์ (Icon) สื่อความหมายได้
ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( Χ =5.00) มีความสวยงามและเหมาะสม           
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.30) และมีมาตรฐานรูปแบบเดียวกับสื่อสากล มีระดับความ 
พึงพอใจมาก (Χ =4.30) ในส่วนของการแสดงผลหน้าจอ พบว่าการนําเสนอข้อมูลแต่ละหน้ามีความ
ถูกต้อง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.70) เมนูหลักและเมนูย่อยอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม  
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.30) ขนาดของเมนูต่างๆ มีความเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ( Χ =4.30) ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก 
( Χ =4.00) รูปภาพมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก ( Χ =4.00) การนําเสนอช่องทาง
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก ( Χ =4.00) ในส่วนของการ
ออกแบบกราฟิกองค์ประกอบในการออกแบบมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
(Χ =4.70) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมาก (Χ =4.30) สีที่ใช้ในการ
ออกแบบ มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( Χ =4.70) รูปแบบมีความทันสมัย         
มีระดับความพึงพอใจมาก ( Χ =4.00) สะท้อนความเป็นสวนสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจมาก 
(Χ =4.00)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 
  1. ตัวอักษรตราสัญลักษณ์ (logo) ที่เป็นขีดพาดสามารถลดทอนได้อีกอาจเหลือ
เพียงเขียนเดียว จะดูเบาให้ความรู้สึกสบายลง 

2. ตราสัญลักษณ์และ คําว่า UTOPARK ออกแบบได้ดี อาจปรับเพิ่มเติมในส่วนของ
คําว่า UTOPARK ตรงตัวอักษร U O A R ควรเรียงเส้นคู่ให้เท่ากันทุกตัวอักษรโดยเฉพาะตัว R 
  3. สีโลโก้ อาจเป็นสีเดียว เช่น โลโก้สีเขียว หรือโลโก้ขาวบนพื้นเขียว และอาจเน้นสี
แนว Flat Design 

4. รูปภาพสถานที่จริงบางรูปที่ใช้ในการออกแบบ Application ควรให้มีสีสันดึงดูด
ความสนใจมากกว่านี้ 
  5. ช่องทางกิจกรรมดูน่าสนใจ เพราะผู้ใช้งานสามารถ Create กิจกรรมขึ้นมาใหม่ได้ 
ทําให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาใช้สวนสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
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 2. ผลการประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบพื้นที่
จํานวน 3 ท่าน ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้       
(Co-creation space) 

 
 

การออกแบบพืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้        
       (Co-creation space) 

   
 
 S.D. 

 
ระดับความพึงพอใจ 

1. พื้นที่ติดตั้งผลงานออกแบบ มีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. ขนาด สัดส่วนของพื้นที่มีความ เหมาะสม 4.00 0 มาก 
3.ผลงานการออกแบบมีความกลมกลืนกับ                
      สภาพแวดล้อมของสวนลุมพินี 

4.00 0 มาก 

4. รูปแบบการบริการมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มากที่สุด 
5. ความเป็นไปได้ในการสร้างสถานที่และบริเวณให้ 
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในอนาคต 

4.33 0.58 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 8  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าพ้ืนที่ติดต้ังผลงานออกแบบมีความเหมาะสม  มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (Χ =4.67) รูปแบบการบริการ มีความเหมาะสมระดับความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.33) 
ความเป็นไปได้ในการสร้างสถานที่และบริเวณให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในอนาคต มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด (Χ =4.33) ขนาด สัดส่วนของพื้นที่มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ
มาก (Χ =4.00) ผลงานการออกแบบมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะลุมพินีมี
ความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก (Χ =4.00)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 
1. งานออกแบบควรให้เป็น Universal design ด้วย 

 2. Function ควรจะเพิ่มให้มากกว่านี้ อาจเป็น Type A, B, C เช่น ขนาด จํานวน ประเภท
โต๊ะ เก้าอ้ี รวมฟังก์ช่ันอื่นๆ เช่น ตู้น้ําด่ืม, ตู้ Locker เป็นต้น 
 3. เพิ่ม information board 
 4. ควรคํานึงในเรื่องการดูแลรักษาด้วย 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
    การวิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน

สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพินี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี ลักษณะทางกายภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ ลุมพินี รวมถึงกรณีศึกษาสวนสาธารณะใน
ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนเจนเนอเรชั่นวาย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์(Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) จากนั้นทําการศึกษานําร่อง (Pilot Study) โดยลงพื้นที่
จริง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของสวนลุมพินีให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นํามาวิเคราะห์และสรุปผล 
แล้วจึงนําข้อค้นพบไปสร้างแบบสอบถามความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง     
ที่เป็นคนเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) และพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ภายในสวนลุมพินี จากนั้นนําข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยเช่ือมโยงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผ่านแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง นํามา
สู่การสร้างผลงานการออกแบบ  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในสวนสาธารณะ 
ลุมพินี  

      ด้านกายภาพ 
         1.1 ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่ มีความสะดวกสบาย กล่าวคือ สามารถเดินเท้ามาได้

ด้วยตนเอง เดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางที่ผ่านโดยรอบพื้นที่ทั้ง 4 ด้านจํานวนกว่า 20 สาย          
รถรับจ้าง การใช้รถไฟ BTS สายสีลม ลงที่สถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสีลม 
(เดินออกทางสวนลุมพินี) รถยนต์ส่วนตัวมีพ้ืนท่ีบริการโดยเข้าทางประตู1 (ทางเข้าโรงเรียนสวนลุมพินี
ด้านถนนวิทยุ) ส่วนรถจักรยานยนตร์ไม่มีพื้นที่บริการ จอดได้บริเวณด้านหน้าประตู 1 และประตู 4 
(ด้านพระบรมรูปรัชกาลที่ 6)  

    1.2 ลักษณะโดยรอบพื้นที่ แบ่งตามทิศของพื้นที่โดยเรียกช่ือเป็นย่านต่างๆ ที่อยู่
โดยรอบ ได้แก่ ทิศเหนือ ย่านหลังสวนซึ่งเป็นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์สลับกันภายในพื้นที่ 
ทิศใต้ ย่านสีลมและสาทร เป็นอาคารพาณิชย์สูงส่วนใหญ่ติดกับถนนสายหลักและมีอาคารที่พัก
แทรกอยู่ในพื้นที่ ทิศตะวันออก ย่านซอยสนามคลีโปโล ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พักอาศัย และสวนลุม
ไนท์บาซาร์เป็นพื้นที่ทางพาณิชย์ มีกิจกรรมในช่วงเย็นถึงกลางคืน ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและ
ร้านค้า ทิศตะวันตก ย่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจํานวนมากในแต่ละวัน 
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   1.3 ลักษณะการจัดพ้ืนที่และการแบ่งส่วน ใช้เกณฑ์การแบ่งการจัดการสวนสาธารณะ
และลักษณะภูมิทัศน์ จัดพ้ืนที่สวนลุมพินี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

       ส่วนที่ 1 เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง อยู่บริเวณด้านทิศใต้
ของพื้นที่สวนลุมพินี ประกอบด้วย ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, ศูนย์เยาวชนลุมพินี, ศูนย์อาหาร 
สวนสุขภาพ, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ํา, ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ อาคารบริการต่างๆ และพื้นที่ร่ม
เงาบริเวณสวนสุขภาพ บริเวณที่ 1 จะมีป้อมยาม 2 จุด และห้องน้ํา 5 หลัง เพื่อให้บริการ 
  ส่วนที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง อยู่ตรงกลางพื้นที่
ของสวนลุมพินี ประกอบด้วย บริเวณโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน, ห้องสมุดประชาชน, ศาลา
การไฟฟ้าสามเสน, ลานทางเข้าหลัก ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ มีพื้นที่ราบและสนามหญ้ามากกว่า
บริเวณอื่นๆ ซึ่งอยู่โดยรอบอาคารลุมพินีสถาน  บริเวณที่ 2 จะมีป้อมยาม 2 จุด และห้องน้ํา 1 หลัง 
เพื่อให้บริการ 

 ส่วนที่ 3 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ สวน
ลุมพินี ประกอบด้วย บริเวณเกาะลอย อาคารเรือนกระจก พื้นที่ฝั่งติดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ ความสงบเงียบและพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะบริเวณเกาะลอย และมีพื้นที่ร่ม
เงากับพื้นที่ริมน้ํา บริเวณที่ 3 จะมีป้อมยาม 3 จุด และห้องน้ํา 3 หลัง เพื่อให้บริการ 
    ส่วนที่ 4 เขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่  สวน
ลุมพินี ประกอบด้วย สวนปาล์ม, ศาลาแปดแหลม, ลานตะวันยิ้ม, สนามตระกร้อ, สนามบาสเก็ตบอล 
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ เป็นที่มีกิจกรรมออกกําลังกายต่างๆ มากที่สุด และมีพื้นที่ร่มเงากับพ้ืนที่
ริมน้ํา บริเวณที่ 4 จะมีป้อมยาม1 จุด และห้องน้ํา 1 หลัง เพื่อให้บริการ 

      ส่วนที่ 5 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ สวน
ลุมพินี ประกอบด้วย หอนาฬิกา, อาคารบันเทิง, ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ พื้นที่ร่มเงารอบบริเวณริมน้ํา และพื้นที่ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ บริเวณท่ี 5 จะมี 

 ป้อมยาม 1 จุด และห้องน้ํา 1 หลัง เพื่อให้บริการ 
 
  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

            ลักษณะทางสังคมในพื้นที่สวนลุมพินี มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นตามความ
ประสงค์ของผู้เข้ามาใช้ทั้งกลุ่มของผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในลักษณะแตกต่างกันออกไป  กลุ่มผู้มีรายได้สูง ใช้พื้นที่เพื่อการออกกําลัง
กาย พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ใช้พื้นที่เพื่อการออก
กําลังกาย พักผ่อน คลายความเครียดจากการทํางาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ใช้พื้นที่เพื่อการออกกําลัง
กาย พักผ่อน และประกอบอาชีพทํางานในสวนลุมพินี   สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจ มีทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรงจะเป็นการค้าขายภายในบริเวณศูนย์อาหารลุมพินี กับซุ้มขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ในรูปแบบการบริการประชาชนเพื่อบริโภคภายในพื้นที่ และการให้บริการเช่าเรือจักรยาน
น้ํา เรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั่นเรือจักรยานและพายเรือในสระน้ํา มีการจ้างงานเพื่อรองรับบริการ
ต่างๆ เหล่านี้ ส่วนทางอ้อม มีการบริการให้เช่าพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น การจัด
งานแสดง การจัดงานในเทศกาลต่างๆ 
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            2. ผลการศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี 

                2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 384 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.78 มีช่วงอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 36.72  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
59.11 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ร้อยละ 45.83 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 
24.22  ความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่สวนลุมพินี เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 36.46 และเห็นว่า
ควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ ร้อยละ 86.46 ควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
กายภาพ ร้อยละ 91.93 
   2.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อ
ออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนลุมพินีมากที่สุด ร้อยละ 53.38 รองลงมาคือ เทศกาลและ
นิทรรศการที่จัดขึ้นในสวนลุมพินี ร้อยละ 31.25 ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี ร้อยละ 22.93   
แนะนําสถานที่และบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ร้อยละ 19.53 และเส้นทางการเดินทางมาสวนลุมพินี
น้อยที่สุด ร้อยละ 7.03 
   2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Application) ในสวนสาธารณะลุมพินี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการอ่านเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์ (Application) ที่มีรูปแบบคือ มีทั้งรูปภาพจากสถานที่จริงและบทความที่ให้สาระมากที่สุด 
ร้อยละ 47.13 รองลงมาคือ มีรูปภาพจากสถานที่จริงในหลายๆ มุม ร้อยละ 22.92 มีภาพวิดีโอจาก
สถานที่จริง ร้อยละ 19.27 ตามลําดับ และเป็นบทความที่ให้สาระเท่านั้นน้อยที่สุด ร้อยละ 10.68 
ต้องการกราฟิกในสื่อออนไลน์ (Application) ที่มีลักษณะคือ กราฟิกที่มีความเป็นสากล แสดงความ
เป็นสวนสาธารณะมากที่สุด ร้อยละ 48.44 รองลงมาคือ กราฟิกที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย ร้อยละ 
29.69 และกราฟิกที่มีภาพประกอบเป็นลายการ์ตูนน้อยที่สุด ร้อยละ 21.87  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) คือ 1. ควรออกแบบให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน               
2. สะดวกในการใช้แสดงผลได้รวดเร็ว  3. มีรายละเอียดสําคัญ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ ตามลําดับ   
   2.4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
กายภาพ  (Co-Creation space) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ
รูปแบบการใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะเป็นพื้นที่ กึ่งพักผ่อนกึ่งทํางานมากที่สุด ร้อยละ 
46.62 รองลงมาคือ เป็นพื้นที่บริการข้อมูลแก่ผู้มาใช้สวนลุมพินี ร้อยละ 26.56  เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อน 
ร้อยละ 14.84 และเป็นพื้นที่สําหรับนัดหมายเพื่อรวมกลุ่มน้อยที่สุด ร้อยละ 11.98  สําหรับบริเวณ
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรต้ังอยู่ริมสระน้ํามากที่สุด ร้อยละ 48.44 รองลงมาคือ ต้ังอยู่ในพื้นที่
ศูนย์กลางสวนลุมพินี เช่น ศาลาภิรมย์ภักดี ร้อยละ 22.66 ต้ังอยู่บริเวณใกล้ประตูทางเข้า ร้อยละ 
15.62 และตั้งอยู่ในพื้นที่สงบ เช่น บริเวณเกาะลอยน้อยที่สุดร้อยละ 13.28  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co - Creation space) คือ 1. ควรมีที่นั่งเดี่ยวและทํางานกลุ่ม
อย่างเพียงพอ 2. ควรต้ังอยู่ในพื้นที่หลายๆ จุด 3. ควรมีการติดกล้องวงจรปิดเฉพาะบริเวณพื้นที่          
4. ควรอยู่ใกล้บริเวณที่จอดรถ ตามลําดับ 
 



 121 

           3. ผลงานการออกแบบ 

               ผลงานการออกแบบพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ (Application) 

               1. ตราสัญลักษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของตัวอักษร ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้
แนวคิดผสมคําระหว่าง คําว่า “ยูโท” ที่มาจากคําว่า ยูโทเปีย ซึ่งแปลว่า โลกที่สมบูรณ์แบบ” และคํา
ว่า ปาร์ค หมายถึง สวนสาธารณะ นําทั้งสองคํามาสร้างความหมายใหม่ ในส่วนของตราสัญลักษณ์ 
ผู้ออกแบบได้นําเอารูปทรงของต้นไม้มาลดทอนให้อยู่ในกรอบ 6 เหลี่ยม ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติจะ
ช่วยบําบัดสมองให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 86   ตราสัญลักษณ์พืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 87   แนวความคิดของตราสัญลักษณ์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพิน ี
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     2.  สีที่ใช้ในงานออกแบบ 

          ผู้วิจัยทําการศึกษาในภาคสนามและข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
สวนสาธารณะ  ได้มาซึ่งค่าสีสองสี คือ สีเขียวและสีเหลือง ในลักษณะการผสมผสานไล่เป็นระดับสี    
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ 
ความร่วมมือ ซึ่งเหมาะกับสังคมเมืองของคนเจนเนอเรชั่นวาย 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 88  การเลือกใช้สีในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย 
              
           3. โครงสร้างของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) แบ่งออกเป็น 
11 เมนูหลัก ได้แก่ 

 1.  ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี กิจกรรรม งานบริการที่อยู่ในสวนลุมพินี 
        2.  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในภายในสวนลุมพินี จะแสดงถึงเนื้อหา กิจกรรม ชมรม กลุ่ม

ต่างๆ ที่อยู่ในสวนลุมพินี  อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่มีความสนใจใน
กิจกรรมแบบเดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสวนลุมพินี 
 3. นิทรรศการและเทศกาล จะแสดงถึงเนื้อหาของนิทรรศการและเทศกาล ช่วงเวลา
ในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนลุมพินี 

 4.  สถานที่แนะนํา จะแสดงถึงเนื้อหา สถานที่แนะนําบริเวณใกล้เคียง 
 5. พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ จะแสดงถึงเนื้อหาของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ           

(Co-Creation Space) อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบของพื้นที่  
        6. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถสนทนาผ่านช่องทางของ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางออนไลน์ (Application) 
        7.  การเดินทาง จะแสดงถึงเส้นทางการเดินมายังสวนลุมพินี 
        8.  แผนที่ จะแสดงถึงแผนผังพื้นที่สวนลุมพินี 
        9.  ขยับเพื่อสุขภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกาย 
       10. บทเพลงพักผ่อนในสวน 
       11. ติดต่อเจ้าหน้าที่  
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ผลงานการออกแบบชุดสัญลักษณ์ (Icon Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 89  ภาพการออกแบบชุดสัญลักษณ์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 

  ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีความเรียบง่าย สัญลักษณ์มีความเป็นสากลรับรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
โดยใช้เป็นลายเส้นโค้งมน เพื่อรับกับตัวอักษร ทําให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย สบายตา ซึ่งเป็นเทรนด์ของ
การออกแบบในปี 2017  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 90    ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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 ผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Application Design) 
   ผู้วิจัยได้ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานเลือกกราฟิกที่แสดง

ภาพถ่ายกับบทความตัวหนังสือ นํารูปแบบสไตล์ Minimal มาใช้ในงานออกแบบ และเป็นเทรนด์
การออกแบบ ลดทอนสิ่งต่างให้ดูง่ายและเข้าใจ จัดระเบียบข้อมูล เลือกใช้ตัวหนังสือที่ไม่มีหัว เพื่อให้
อ่านง่ายและสบายตา เน้นสีเขียวเป็นหลักเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นสวนสาธารณะ นําภาพถ่าย
สถานที่จริงมาเป็นพื้นหลัง นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ใน
พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์ (Application) และจุดสําคัญคือตอบโจทย์ (Responsive) รองรับทุก
อุปกรณ์ (Platform) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 91  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 92  ผลงานออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) 
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  ผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
     จากรูปแบบพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้ใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะมี

ความหลากหลายมากขึ้น พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางงกายภาพ (Co-Creation Space) เป็นพื้นที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้พื้นที่รูปแบบใหม่  ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างพื้นที่สําหรับพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้กันท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนและทํางานไป
พร้อมกัน ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่ต้องการสถานที่พักผ่อน ทํางานและสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ ตอบความต้องการการใช้ชีวิตของคนเจนเนอเรชั่นวาย โดยผู้วิจัยจึงออกแบบพื้นที่ใช้
แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผู้ใช้พื้นที่ต้องการ เช่น 
ปลั๊กไฟ, WiF iเป็นต้น ต้ังอยู่บริเวณริมน้ํา ใกล้บริเวณห้องน้ําและร้านขายของ เพื่อเป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นไปตามความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นวาย 

 
     พื้นที่ติดต้ังผลงานกรออกแบบ 
     พื้นที่เหมาะสมในการติดต้ังผลงานต้องคํานึงถึงเรื่อง Facility Management การ

บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของพื้นที่สวนลุมพินี วิธีการจัดการการวางผังของสวน จาก
การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ในบทที่ 2 และจากการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการใน
สวนสาธารณะเบื้องต้น พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการให้พื้นที่อยู่บริเวณใกล้ริมน้ํา ซึ่งจะต้อง
คํานึงถึงระเบียบ ข้อบังคับของสวนสาธารณะ และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นตัวต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ภาพที่ 93  บริเวณพื้นที่ติดต้ังผลงานการออกแบบ 
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ผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพนี้ มีแนวความคิดในการออกแบบที่
เน้นให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในสวนสาธารณะ เป็นพื้นที่
สําหรับพักผ่อนและทํางาน เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ ต้องการสถานที่ พักผ่อน ทํางาน 
สร้างสรรค์ความคิด ตอบสนองความต้องการรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเจนเนอเรชั่นวาย โดยผู้วิจัยได้
สร้างระบบนิเวศของพื้นที่ขึ้นใหม่ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 94   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
ทางกายภาพ  (Bubble Diagram) 
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ภาพที่ 95  พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 96  ภาพพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) 
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สรุปผลงานการออกแบบ 

 1. ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) แบ่งผลงานเป็น 2 
ส่วนคือ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo Design) และผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
(Application Design)  

    1.1  ในส่วนของการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการออกแบบให้แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นสวนสาธารณะ  ตัวอักษรของตราสัญลักษณ์มีการประดิษฐ์คําขึ้นมาใหม่ 
โดยใช้คําว่า “UTOPARK”  ซึ่งมาจากคําว่า UTO ซึ่งแปลว่า โลกที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติ ส่วนคําว่า 
PARK แปลว่า สวนสาธารณะ  เมื่อนําทั้ง 2 คํามาสร้างความหมายใหม่จึงแปลว่า สวนสาธารณะที่
สมบูรณ์แบบ 

     2.2  ในส่วนของผลงานการออกแบบหน้าจอแสดงผล (Application Design) ผู้วิจัยใช้
แนวคิดในการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และยังเป็นช่องทางในการค้นหา
ข้อมูล เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มาใช้สวนสาธารณะ ลุมพินี 

          2. ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ผู้วิจัยใช้
แนวคิดในการออกแบบให้เป็นพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวาย เพื่อใช้เป็น
พื้นที่สําหรับพักผ่อน และในขณะเดียวกันก็สามารถนั่งทํางาน คิดงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่รองรับการใช้งาน อาทิ เช่น ปลั๊กไฟ, WiFi, ตู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็น
พื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้กับสวนสาธารณะแห่งอื่นๆ 

  กล่าวโดยสรุป ในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน
สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพินี  ผู้วิจัยได้ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะ
ลุมพินีเป็นหลัก รวมทั้งผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ลุมพินีได้รับประโยชน์     
ผู้วิจัยหวังว่า ผลงานการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ 
กรณีศึกษาสวนลุมพินี นี้จะเป็นต้นแบบในการนําไปใช้กับสวนสาธารณะอื่นๆ ต่อไปในอนาคตเป็น
ต้นแบบของสวนสาธารณะ 4.0  
  
 3. สรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
พบว่า องค์ประกอบมีความเหมาะสม สวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สามารถรับรู้และจดจํา
ตราสัญลักษณ์ได้ดี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงอัตลักษณ์ของสวนลุมพินี มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ตัวอักษรมีความเหมาะสมสวยงามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รูปแบบแสดงออกถึง
ความร่วมสมัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม สวยงาม มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด 
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              3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) พบว่า ชุดสัญลักษณ์ (Icon) สื่อความหมายได้ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีความสวยงามและเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ        
มากที่สุด และมีมาตรฐานรูปแบบเดียวกับสื่อสากล มีระดับความพึงพอใจมาก ในส่วนของการ
แสดงผลหน้าจอ พบว่า การนําเสนอข้อมูลแต่ละหน้ามีความถูกต้อง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
เมนูหลักและเมนูย่อยอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ขนาดของเมนูต่างๆ 
มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม มีระดับความ
พึงพอใจมาก รูปภาพมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจมาก การนําเสนอช่องทางสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจมาก ในส่วนของการออกแบบกราฟิก 
องค์ประกอบในการออกแบบมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมาก สีที่ใช้ในการออกแบบมีความเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด รูปแบบมีความทันสมัย มีระดับความพึงพอใจมาก สะท้อนความเป็นสวนสาธารณะมี
ระดับความพึงพอใจมาก  

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ 1. ตัวอักษรตราสัญลักษณ์ (logo) ที่เป็นขีดพาดสามารถ
ลดทอนได้อีกอาจเหลือเพียงเขียนเดียวจะดูเบาให้ความรู้สึกสบายลง 2. ตราสัญลักษณ์และ คําว่า 
UTOPARK ออกแบบได้ดี อาจปรับเพิ่มเติมในส่วนของคําว่า UTOPARK ตรงตัวอักษร U O A R ควร
เรียงเส้นคู่ให้เท่ากันทุกตัวอักษรโดยเฉพาะตัว R 3. สีโลโก้ อาจเป็นสีเดียว เช่น โลโก้สีเขียวหรือโลโก้
ขาวบนพื้นเขียวและอาจเน้นสีแนว Flat Design 4. รูปภาพสถานที่จริงบางรูปที่ใช้ในการออกแบบ 
Application ควรให้มีสีสันดึงดูดความสนใจมากกว่านี้  5. ช่องทางกิจกรรมดูน่าสนใจเพราะผู้ใช้งาน
สามารถ Create กิจกรรมขึ้นมาใหม่ได้ ทําให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาใช้สวนสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
 3.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางกายภาพ พบว่าพ้ืนที่ติดต้ังผลงานออกแบบมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ           
มากท่ีสุด รูปแบบการบริการ มีความเหมาะสมระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความเป็นไปได้ในการ
สร้างสถานที่และบริเวณให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในอนาคต มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด            
ขนาด สัดส่วนของพื้นที่มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก ผลงานการออกแบบมีความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะลุมพินี มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ 1. งานออกแบบควรเป็นUniversal design มากกว่านี้             
2. Function ควรจะเพิ่มให้มากกว่านี้ อาจเป็น Type A, B, C เช่น ขนาด จํานวน ประเภทโต๊ะ เก้าอ้ี 
รวมฟังก์ช่ันอื่นๆ เช่น ตู้น้ําด่ืม, ตู้ Locker เป็นต้น 3. เพิ่ม Information board  4. ควรคํานึงในเรื่อง
การดูแลรักษาด้วย 
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   เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ผู้วิจัยได้นําผลงานออกแบบไปให้คนเจนเนอเรชั่น
วายที่เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะ ลุมพินี จํานวน 5 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ 
พึงพอใจในผลงานการออกแบบ ทั้งในส่วนของการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 
(Application) และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation Space) โดยนําเสนอภาพ        
ที่แสดงผลงานการออกแบบทั้งหมดให้พิจารณา ผลการสํารวจความพึงพอใจของคนเจนเนอเรชั่นวาย
ทั้ง 5 ราย พบว่า ผลงานการออกแบบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 2 ราย และอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจมาก จํานวน 3 ราย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
              1. ในการออกแบบตราสัญลักษณ์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสวนสาธารณะ ลุมพินี เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเท่านั้น สามารถนํากระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ
พัฒนาประยุกต์ใช้กับการออกแบบตราสัญลักษณ์ในงานอื่นๆ ได้ 
  2.  ในการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ในพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 
รูปแบบของตัวอาคารสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับแนวความคิดการสร้างอัตลักษณ์ รวมทั้ง
องค์ประกอบต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ และการใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสะท้อนรูปแบบความ
ต้องการของคนเจนเนอเรชั่นวาย 

              3. ในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์
อื่นๆ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายช่องทาง 
         4. ในด้านการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ ควรคํานึงถึงผู้พิการที่มาใช้
พื้นที่สวนสาธารณะ โดยนําหลักการ Universal Design มาใช้ในการออกแบบ  
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

เรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลีย่นเรียนรูข้องคนเจนเนอเรชัน่วายในสวนสาธารณะ 
กรณีศึกษาสวนสาธารณะลมุพิน ี

 
ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน     หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน   
 
1.   เพศ 

ชาย                  หญิง 

2.   อายุ 
            21  -  25 ปี    26  -  30 ปี   31  -  35 ปี   

3.  สถานภาพ 
                         โสด                        สมรส 

4.  ระดับการศึกษา 
                         ตํ่ากว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี               สูงกว่าปริญญาตรี 

 
5. อาชีพ   
                                   พนักงานบริษัท           อาชีพอิสระ             
  พนักงานของรัฐ           นักเรียน นักศึกษา    
  เจ้าของธุรกิจ             อื่นๆ (โปรดระบุ)........................                        

6. ความถี่ในการใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะลุมพิน ี
     ทุกวัน    
       วันเว้นวัน    
        เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 

  เดือนละ 1-2 ครั้ง 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 
 

7. ท่านคิดว่าควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ (Application) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 
                                   ควร                    ไม่ควร 
 
8. ท่านคิดว่าควรมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation space) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ในสวนสาธารณะ ลุมพิน ี
                                  ควร                            ไมค่วร 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายใน
สวนสาธารณะ ลุมพินี แบ่งเป็น 3 ตอน  

 2.1 แบบสอบถามปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อ
ออนไลน์ (Application) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี 

   1. ท่านต้องการทราบข้อมูลใดบ้างในสื่อออนไลน์ ( Application) เกี่ยวกับสวนสาธารณะ 
ลุมพินี  ( ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ )   
         

                      ประวัติความเป็นมาของสวนลุมพินี  
               เส้นทางการเดินทางมาสวนลุมพินี 
                    แนะนําสถานที่และบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี 
                   เทศกาลและนิทรรศการที่จัดขึ้นในสวนลุมพินี 
           กิจกรรมและชมรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนลุมพินี   

  2.2  แบบสอบถามปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสื่อออนไลน์ (Application) 
ในสวนสาธารณะ ลุมพินี  (ตอบเพียงข้อเดียว) 

   1. ท่านต้องการอ่านเนื้อหาในสื่อออนไลน์ (Application) ในรูปแบบใด 
               บทความที่ให้สาระเท่านั้น 

                   รูปภาพจากสถานที่จริงในหลายๆ มุม 
                    รูปภาพจากสถานที่จริงและบทความที่ให้สาระ 
               ภาพวิดีโอจากสถานที่จริง 

   2. ท่านต้องการกราฟิกท่ีมีลักษณะแบบใดในสื่อออนไลน์ (Application)  
              แสดงความเป็นไทยร่วมสมัย 
  มีภาพประกอบเป็นลายการ์ตูน 

         มีความเป็นสากล แสดงความเป็นสวนสาธารณะ  
       

            2.3  แบบสอบถามปัจจัยเก่ียวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ 
(Co-Creation Space) ในสวนสาธารณะ ลุมพินี  (ตอบเพียงข้อเดียว) 

   1. รูปแบบการใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพที่ท่านต้องการมีลักษณะอย่างไร 

       เป็นพื้นที่สําหรับนั่งพักผ่อน 
      เป็นพื้นที่กึ่งพักผ่อนกึ่งทํางาน (Co-working space) 

                           เป็นพื้นที่สําหรับนัดหมายเพื่อรวมกลุ่ม 
                           เป็นพื้นที่บริการข้อมูลแก่ผู้มาใช้สวนลุมพินี 
                           อื่นๆ (โปรดระบุบ) ……………………….. 
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 2. ท่านคิดว่าพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ ควรต้ังอยู่บริเวณใดของสวนลุมพินี 
        ต้ังอยู่บริเวณริมน้ํา 
             ต้ังอยู่บริเวณใกล้ประตูทางเข้า 
            ต้ังอยู่ในพื้นที่สงบ เช่น บริเวณเกาะลอย  
           ต้ังอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางสวนลุมพินี เช่น ศาลาภิรมย์ภักดี  
             อื่นๆ (โปรดระบุบ) ……………………….. 

  3. ท่านต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-Creation Space) ที่มีการ
จัดบริการใดบ้าง  
             มีเครื่องดื่มบริการ  

            มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้สําหรับนั่งเล่น นั่งทํางาน เช่น ปลั๊กไฟ  wifi  
            มีตู้ประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนําสถานที่ต่างๆ ในสวนลุมพินี  
            มี Locker ให้บริการสําหรับวางและเก็บของ 
             อื่นๆ (โปรดระบุบ) ……………………….. 
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคณุในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิผลงานออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบนเิทศศลิป ์
เรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูข้องคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ 

    กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลุมพิน ี
_______________________________________________________________________ 

         แบบประเมินนี้จัดทําโดย นายกฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบบประเมิน ดังนี้ 
        คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็นของท่านแบบประเมินนี้
เป็นการรวบรวมโดยกําหนดคะแนน มาตราส่วนค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

       ระดับความสําคญั                 คะแนน 
  ระดับความสําคัญมากทีสุ่ด  5 
  ระดับความสําคัญมาก   4 

ระดับความสําคัญปานกลาง  3 
ระดับความสําคัญน้อย   2 
ระดับความสําคัญน้อยที่สุด    1 

ตอนที่ 1.1  แบบประเมนิความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสญัลักษณ์ 

ระดับความคิดเห็น  
การออกแบบตราสัญลักษณ ์

 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. มีความสวยงามและเหมาะสม      
2. สามารถรับรูจ้ดจําตราสัญลักษณ ์      
3. มีความร่วมสมัย      
4. แสดงอัตลักษณ์ของสวนสาธารณะ      
5. สีของตราสญัลักษณ ์      
6. ตัวอักษรของตราสัญลักษณ ์      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                            ขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู 
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ตอนที่ 1.2  แบบประเมนิความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสื่อออนไลน์ (Application) 

 

ระดับความคิดเห็น  
การออกแบบพืน้ที่ปฏิสัมพันธ ์
ในสื่อออนไลน์ (Application) มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ชุดสัญลักษณ์ (Icon) 
   1.1 ชุดสัญลักษณ์มีความสวยงามและ 
เหมาะสม 

     

   1.2 ชุดสัญลักษณ์ส่ือความหมายได้
ชัดเจน และเข้าใจไดง้่าย 

     

   1.3 ชุดตราสัญลักษณ์มีมาตรฐานรูปแบบ 
เดียวกับส่ือสากล 

     

2. การแสดงผลบนหน้าจอ 
  2.1 เมนูหลักและเมนูย่อยอยูใ่นตําแหน่ง 
เหมาะสม 

     

  2.2 ขนาดของเมนูต่างๆมีความเหมาะสม      
  2.3 ขนาดตัวอักษรมีเหมาะสม      
  2.4 รูปภาพมีความเหมาะสม      
  2.5 การนําเสนอข้อมูลแต่ละหน้า      
  2.6 การนําเสนอช่องทางสนทนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้

     

3. การออกแบบกราฟกิ (Graphic Design) 
  3.1 รูปแบบมีความทันสมัย      

  3.2 สะท้อนความเป็นสวนสาธารณะ      

  3.3 องค์ประกอบในการออกแบบ มีความ
เหมาะสม 

     

  3.4 สีที่ใช้ในการออกแบบ      

  3.5 ความคิดสร้างสรรค์ในออกแบบ
กราฟกิ 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

         ขอขอบพระคุณเปน็อย่างสูง 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบพืน้ที่ทางกายภาพ 

เรื่อง การออกแบบพื้นที่แลกเปลีย่นเรียนรูข้องคนเจนเนอเรชัน่วายในสวนสาธารณะ 
กรณีศึกษาสวนสาธารณะ ลมุพิน ี

      แบบประเมินนี้จัดทําโดย นายกฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบบประเมินการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้           
ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ ลุมพินี มีดังนี้ 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็นของท่าน   
            แบบประเมินนี้เป็นการรวบรวมโดยกําหนดคะแนน มาตราส่วนค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

         ระดับความสําคัญ                   คะแนน 
    ระดับความสําคัญมากที่สุด   5 
    ระดับความสําคัญมาก    4 

  ระดับความสําคัญปานกลาง   3 
  ระดับความสําคัญน้อย    2 
  ระดับความสําคัญน้อยที่สุด     1 

ระดับความคิดเห็น  
การออกแบบพืน้ที่ทางกายภาพ 

(Co-creation space) มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. พื้นที่ติดตั้งผลงานออกแบบ มีความ
เหมาะสม 

     

2. ขนาด สัดส่วนของพื้นที่ มีความ 
เหมาะสม 

     

3. ผลงานการออกแบบมีความกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมของสวนลุมพินี 

     

4. รูปแบบการบริการมีความเหมาะสม      
5. ความเป็นไปได้ในการสร้างสถานที่และ
บริเวณให้เป็นพืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ใน
อนาคต       

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูง 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 
 
 

1.   ดร. สุพจน์  เกิดสุวรรณ ์
     ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน  ตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญ 
 

2.  ดร. สมชาติ  มาพันธ์ุศรี 
              อดีตรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
              ตําแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 

3.  ดร. ประศาสน์ นิยม 
               คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตําแหน่ง รองคณบดี 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการออกแบบ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการออกแบบ 
 
 

ด้านการออกแบบพืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน ์(Application) 
 

1.  นายณรงค์ฤทธ์ิ  ภิรมย์นก 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตําแหน่ง อาจารย์ 
 

2.  นายศุภกิตต์ิ  จันทร์เลศิ 
              บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จํากัด (สํานักงานใหญ่) ตําแหน่ง ซีเนียร์ ดีไซน์เนอร์ 
 

3.  น.ส. จุฑาวรรณ วรงค ์
               บริษัท ฮาตาริ ไวเลส จํากัด  ตําแหน่ง กราฟิก ดีไซน์เนอร ์
 
 

ด้านการออกแบบพืน้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพ (Co-creation space) 
 

1.  นายภูมิรัตน์   สุพันธวารักษ์ 
     บริษัท Archibrand Co.,Ltd  ตําแหน่ง Design Director 
      

2.  นายณฐั   ก้อนสมบัติ 
     บริษัท Asian Engineering Consultants Co.,Ltd. ตําแหน่ง สถาปนิก 
 

3.  นายเป็นเอก การะเกด 
     บริษัท Likhit Design Studio Co.,Ltd  ตําแหน่ง Design Director 
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ประวัติผู้วิจยั 
 
 
ช่ือ - สกุล   นายกฤษฏิ์  ตุลวรรธนะ   
ที่อยู่  233 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศัพท์ 084-650-0028 
E-mail                              Krittulvandhana@gmail.com 
ที่ทํางาน  บริษัท เจ แอนด์ พี อาร์ตส์ เอเจนซี่ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
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