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บทความวิจัย 

การพัฒนาส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาท 

ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

 

ดร. สกนธ ์ภูงามดี
*

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และเครือข่ายวิจยัเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจาํปีงบประมาณ 2555  มีวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและผลสาํเร็จของ

ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานครโดยละเอียด  2) เพื่อศึกษาความ

ตอ้งการในการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของศูนยฯ์  3) เพื่อออกแบบส่ือเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์และบทบาทของศูนยฯ์ และ 4)  เพื่อเสนอแนวทางการใช้ส่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และ

บทบาทของศูนยฯ์ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ประเภทส่ือที่เป็นเป้าหมายดา้นผลผลิต

ของโครงการวจิยั ไดแ้ก่ ผลงานตน้แบบส่ือที่ออกแบบโดยผูว้จิยั ประกอบดว้ย 1) โบรชวัร์ (Brochure) 

2) ใบปิดโฆษณา (Poster) 3) ป้ายโฆษณา (Billboard)  และ 4) ภาพและขอ้มูลโฆษณาทางเวบ็ไซต ์

(Website advertisement)  วธีิการวจิยัเพือ่ศึกษาขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้ 2 คือ การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth interview) จาํนวน 2 คร้ัง โดยสัมภาษณ์ตวัแทนของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร และการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นแบบ Focus group 

จาํนวน 2 คร้ัง โดยผูร่้วมการประชุมคือ เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั  จากนั้นนาํผลที่ไดไ้ปเป็น

ขอ้มูลสาํคญัในการออกแบบผลงานตน้แบบส่ือ ตามวตัถุประสงคข์อ้ 3 พร้อมทั้งนาํเสนอแนวทางการ

ใชส่ื้อแก่ผูแ้ทนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ตามวตัถุประสงคข์อ้ 4 

ผลการวจิยัสรุปได ้5 ประการ คือ ประการที่ 1 ภารกิจหลกัของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร คือ ให้การศึกษาแบบอาชีวศึกษาแก่เยาวชนยากจนและด้อยโอกาส 

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในจงัหวดัต่างๆ ที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ี ยงับริการสงัคมโดยจดัหลกัสูตรการนัง่สมาธิแก่คนทัว่ไปทั้งไทยและ

                                                             
*

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษมบณัฑิต และผูอ้าํนวยการศูนยศ์กัยภาพการแข่งขนัดา้นศิลปะเพือ่การ ออกแบบ  (Center of Art 

Design Capabilities for Competition : CADCC)   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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ต่างชาติ  รวมทั้งมีหลกัสูตรสอนวิชาชีพแก่ผูส้นใจทัว่ไปในวยัต่างๆ  ปัจจุบนั  (ปี พ.ศ. 2556) ศูนยฯ์  

ใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของศูนย ์เพียง 3 ประเภท คือ 1) โบรชวัร์หรือแผ่นพบัซ่ึงจดัทาํเองโดย

การถ่ายสําเนาหมึกขาว-ดาํ 2) ป้ายไวนิลที่ติดตั้ งบริเวณด้านหน้าของศูนยฯ์ และ 3) ขอ้ความบน 

Facebook หรือ Blog สนทนาต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยศูนยฯ์ ยงัไม่ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ อยา่ง

เป็นเอกเทศ  ส่วนความตอ้งการดา้นส่ือของศูนย ์คือ ตอ้งการให้พฒันาส่ือ 4 ประเภท คือ โบรชัวร์ 

(Brochure) ใบปิดโฆษณา (Poster) ป้ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้ งส่ือบนเว็บไซต์ (Website 

advertisement) ประการที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพของผลงานตน้ฉบบัส่ือ ฉบบัแรก ท่ีออกแบบโดย

ผูว้ิจัย ภายใต้เกณฑ์การทดสอบส่ือ 5 ด้าน  สรุปได้ว่า ส่ือทุกประเภท  1) มีความสวยงาม  2) 

กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูลจากส่ือ  3) มีปริมาณขอ้มูลที่เหมาะสมกบัการรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 4)  “สาร” (Message) ที่ปรากฏในส่ือมีประโยชน์ต่อการส่ือสารบทบาทและภาพลกัษณ์

ของศูนย ์ฯ และ 5) สามารถโนม้นา้วกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรับคาํแนะนาํและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  

ประการที่ 3  ข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติมในผลงานต้นฉบับส่ือ ฉบับแรก โดยสรุป คือ 1) ในส่ือทุก

ประเภท  ควรเพิม่ขอ้ความที่เป็นตวัอกัษรในลกัษณะสโลแกน (Slogan) ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวราราม  เพื่อสร้างการจดจาํในดา้นบทบาทและภาพลกัษณ์ของศูนยฯ์  ควรเปล่ียนภาพเป็น

ภาพของนักเรียนที่เรียนในศูนยฯ์ เพื่อส่ือสารขอ้มูลที่เป็นสภาพจริงมากขึ้น  ควรเพิ่มตราสัญลกัษณ์ 

(โลโก)้ ของศูนยฯ์ และของวดัอรุณราชวราราม ไวคู้่กนั  และควรแกไ้ขช่ือเวบ็ไซตแ์ละท่ีอยูท่างอีเมล์

ของศูนยฯ์ ให้ถูกตอ้ง และ 2) เฉพาะส่ือท่ีเป็น โบรชวัร์ ให้เพิ่มขอ้ความ 2 ขอ้ความ คือ ขอ้ความที่ 1 

“หลักสูตรผูช่้วยพยาบาล เรียนจบแล้ว ได้รับเกียรติบตัรจากมหาวิทยาลัยสยาม” และ ขอ้ความที่ 2 

“หลกัสูตรช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เรียนจบแลว้ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากโรงเรียนสารพดัช่างธนบุรี” 

ประการที่ 4  การปรับปรุงสู่ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์  ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงผลงานตน้แบบส่ือ 

ฉบบัสมบูรณ์ที่พฒันาขั้นสุดทา้ย โดยประกอบดว้ยส่ือตามความตอ้งการของศูนยฯ์ 4 ประเภท และ

ผูว้จิยัออกแบบเพิม่เติมอีก 1 ประเภท รวมเป็นส่ือ 5 ประเภท ดงัน้ี 1) โบรชวัร์ (Brochure) มีขนาดจริง 

210 x 297 มิลลิเมตร หรือเท่ากบัขนาด A4 และพบัเป็น 3 ตอน  2) ใบปิดโฆษณา (Poster)  มีขนาดจริง 

คือ กวา้ง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  3) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)  มีขนาดจริง คือ 

กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร 4) โฆษณาบนเว็บไซต์  (Website)  โดยขนาดขึ้นอยู่กับระบบทาง

อินเตอร์เน็ตที่ใช้ และ 5) ป้ายแบนเนอร์ (Banner) มีขนาดจริง คือ กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร  

ประการที่ 5  แนวทางการใช้ส่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) สถานที่นาํเสนอส่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ ภายในวดัอรุณราชวรา

ราม บริเวณหน้าศูนยฯ์  หน่วยงานใกล้เคียงเช่นสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ รวมทั้ งหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งคือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทัว่ประเทศ   และ (2) ระยะเวลาในการนาํเสนอส่ือ โดยเน้น

การนําเสนอส่ือทุกประเภทอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดม้อบเอกสารแนวทางการใช้ส่ือ
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ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูล 

(DVD) ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ให้แก่นายฮาร์เทนโต คุนวนั (Mr. Hartanto Gunawan) โดย

นายฮาร์เทนโต คุนวนั ลงนามรับรองประโยชน์และคุณค่าดา้นการใชง้านไดจ้ริง (Practical use) ของ

ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ที่ปรับปรุงและออกแบบโดยผูว้ิจยั ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  

รวมทั้งผูว้จิยัไดติ้ดตามการนาํผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ไปผลิตและใชง้านจริง โดยศูนยฯ์ ได้

ผลิตส่ือประเภทป้ายแบนเนอร์ (Banner) และติดตั้งจริงเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในบริเวณ 

หนา้ศูนยก์ารเรียนรู้ วดัอรุณราชวราราม ตามเอกสารแนวทางการใชส่ื้อท่ีนาํเสนอโดยผูว้จิยั 

 
ABSTRACT 

 
 This research entitled “Media Development for Image and Role Promotion of the 

Community Learning Center, Wat Arunrachawararam (The Dawn Temple), Bangkok” was officially 

funded, within 2012 budget plan, by Strategic Wisdom and Research Institute (Srinakharinwirot 

University) and National Research Council of Thailand. The objectives of the research were 1) to 

study background and achievement of the Community Learning Center, Wat Arunrachawararam 

(The Dawn Temple), Bangkok 2) to examine the Center’s needs for media improvement 3) to 

develop the media for better image and role promotion of the Center and 4) to recommend the media 

application guideline for better image and role promotion of the Center. The main outputs of the 

research were the manuscripts of four media types which were; 1) brochure 2) poster 3) billboard)  

and 4) website advertisement. Main research methods included; 1) in-depth interview and focus group 

discussion and 2) media development in form of media manuscripts. 

The results were as the followings; 

1.  Core missions of the Community Learning Center, Wat Arunrachawararam (The Dawn 

Temple), Bangkok have been 1) vocational education support provided for needy youths in Thailand 

with vocational programs and 2) social responsibilities provided for people (both Thai and 

foreigners) with short term of meditation practice and job trainings. At present, the Center has 

applied only three types of media which were; black-and-white copy of brochure, simple vinyl signs 

and temporary message blog in facebook, without the Center’s own website. The Center needed 

more types of media to help promote its image and role, namely; 1) brochure 2) poster 3) billboard) 

and website advertisement.  
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2. Results of media testing towards the first draft of media manuscript, designed by the 

researcher, were reflected by these following characteristics; 1) beautiful colors for target group 

attraction 2) easy accessibility for message receiving via the media  3) sufficient volume of the right 

information for target group perception  4) useful message for enhancing the Center’s image and 

role promotion and 5)  persuasive looks for generating future contacts for additional information.  

3.  The Center’s suggestions for first-draft-media-manuscript improvement were; 1) all 

types of media should be added with the Center’s slogan,  logos (of the Center and the temple), 

correct spelling of the Center’s website and e-mail address and 2) only in “brochure” should be 

added with two sentences, one was “Graduates of Assistant Nurse Program will confer a certificate 

from Siam University”  and the other was “Graduates of Electronic Program will confer a certificate 

from Thonburi Vocational College”  

4.  The improvement for launching final media manuscript was made and finished upon the 

Center’s needs and suggestions. The finished outputs following the research’s objectives were five 

types of media; four types was requested by the Center’s needs and the other one was favorably 

added by the researcher, which were 1) Brochure (three fold); 210 x 297 millimeter. or A4 paper 

sized  2) Poster, 65 x 50 centimeter.  3) Billboard; 1.5 x 2.0 meter  4) Website; with suitable size 

following the Internet System Provider’s arrangement and 5) Banner; 1.5 x 3.0 meter. 

5.  Media application guideline for better image and role promotion of the Center was 

recommended by the researcher; 1) places for media presentation were inside Wat 

Arunrachawararam, in front of the Center, on notable boards of related organizations such as 

Bangkok Yai District Office or networking schools and 2) Time for media presentation was 

continuous period of time through the year.  

In final stage of research procedure, the document of media application guideline and DVD 

of final media manuscript were given to the Center’s Director (Mr. Hartanto Gunawan). 

Additionally, The Director already signed his name on an official letter to confirm the practical use 

of final media manuscript, designed by the researcher, on November 19th, 2013. Furthermore, the 

Director applied the manuscript to produce the real Banner for posting in front of the Center on 

November 30th, 2013. 
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1.  บทนํา 

1.1 ความจําเป็นและความสําคญัของการวิจัย 

การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ  ดังที่

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2552) ไดร้ะบุว่า การศึกษา

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งน้ี การพฒันาดา้นการศึกษาก็คือการพฒันาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของบุคคล และเม่ือบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคมมีคุณภาพแลว้ก็จะทาํให้สังคมมีการ

พฒันาตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั ยงัมีเยาวชนวยัแรงงานที่ไม่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและ

ฝึกทกัษะดา้นอาชีพจาํนวนมาก โดยสาํนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

(2554)   ระบุว่า  ปัจจุบนั มีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา การพฒันาตนเองเพื่อการ

ดาํรงชีวติ และการประกอบอาชีพประมาณ 3 ลา้นคน ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหก้ลุ่มแรงงานดงักล่าวไม่ไดรั้บ

การพฒันาตามสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคมของประเทศ

ดว้ย ในขณะที่แผนปฏิบติัการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมดว้ยการสร้าง

อนาคตของชาติ (มติคณะรัฐมนตรี, 10 มกราคม 2554 อา้งถึงในสาํนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน, 2554) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัแนวทางการสร้างอนาคตของชาติดว้ยการพฒันาคน

รวมทั้งเด็กและเยาวชน ให้ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงเพื่อยกระดบัคุณภาพ

ชีวติของคนในสงัคมที่นาํไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพฒันา

ประเทศอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 (สาํนักเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2552: 137) ของไทยได้กาํหนดให้ประชากรไทยทุกช่วงอายตุอ้งได้รับโอกาสทาง

การศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงรวมทั้งการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วย ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั [กศน.], 2552)ไดก้ล่าวถึงการศึกษานอกระบบว่าเป็นการจดั

การศึกษาตามความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินหรือตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป็น

สาํคญั โดยเน้นการศึกษาที่ทาํให้ผูศึ้กษาสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดโ้ดยตรง เพื่อเป็นการ

พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทาํงานประกอบอาชีพและดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข ซ่ึง

นับวนัการศึกษานอกระบบจะมีความสาํคญัมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการแกปั้ญหาการศึกษาที่ตรงตาม

ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และนับไดว้่าเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยท์ี่มีผลต่อ

การพฒันาสงัคมที่สาํคญัยิง่   

ปัจจุบนั มีหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํหน้าที่ดา้นการจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสใน

ลักษณะการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการฝึกอาชีพ ซ่ึงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้

กระทรวงดงักล่าว มีหน่วยงานระดบัสํานักงาน 3 หน่วยที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจดงักล่าว คือ (1) สาํนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
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กระทรวงศึกษาธิการ (2)  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(ศกพ.)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ และ  (3)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรง  แต่ทาํหน้าที่จดั

การศึกษาที่เนน้การฝึกวชิาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาปกติระดบัอาชีวศึกษา 

โดยจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มเยาวชนทัว่ไปที่มีอายเุกินจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยูใ่นวยัแรงงาน 

ทั้งน้ี สาํนกังานดงักล่าว ยงัไม่มีส่วนงานยอ่ยที่จดัการศึกษาดา้นฝึกอาชีพเพื่อเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาส

หรืออยูใ่นภาวะยากลาํบากโดยเฉพาะ กล่าวโดยสรุปคือ การจดัการศึกษาของภาครัฐทั้ง 3 สาํนักงาน

ข้างต้น มีเพียงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบ

อาชีวศึกษาหรือการพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพของเยาวชนกลุ่มแรงงานมากที่สุด อยา่งไรก็ตาม 

สอศ. ยงัไม่ใช่หน่วยงานที่จดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรงเน่ืองจากรัฐจดัให้อยู่ในระบบ

การศึกษาปกติระดับอาชีวศึกษา และยงัไม่มีส่วนงานท่ีจัดการศึกษาและฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่ 

ด้อยโอกาสหรืออยู่ในภาวะยากลาํบากโดยเฉพาะเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี สํานักงานดังกล่าว จึงยงัไม่

สามารถประเมินผลการปฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิต

ของเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ในวยัแรงงานได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลใน

ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณภาพที่สะทอ้นความเปล่ียนแปลงดา้นคุณภาพชีวิตของเยาวชนดอ้ยโอกาสที่จบ

การศึกษาวา่เปล่ียนแปลงอยา่งไร  นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกฝนอาชีพไปใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิต

และประกอบอาชีพอยา่งไร รวมทั้งมีคุณภาพชีวติที่เปล่ียนแปลงอยา่งไร 

ในปัจจุบนั มีองค์กรนอกภาครัฐหลายแหล่งที่จดัการศึกษานอกระบบแก่กลุ่มเด็กและ

เยาวชนดอ้ยโอกาสที่เน้นทั้งการฝึกอาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมโดยมีเป้าหมายในการทาํให้ผูผ้่าน

การฝึกอบรมนั้นสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งน้ี 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม เป็นสถานศึกษาและฝึกวิชาชีพแห่งหน่ึงที่ไม่ได้เป็น

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ศูนยด์งักล่าวเป็นสถานศึกษานอกระบบซ่ึงจดัตั้งโดย

องค์กรเอกชนไม่แสวงหากาํไร (NGO)  โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิ  JWS 60 

Foundation อยา่งต่อเน่ือง  และมีเป้าหมายหลกั คือ ส่งเสริมให้ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน

แง่ของการมีศีลธรรมในชีวติประจาํวนั และมีงานทาํเม่ือจบการศึกษา เพือ่คุณภาพชีวิตที่ย ัง่ยนื ปัจจุบนั 

ศูนยฯ์ ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากจนและดอ้ยโอกาสโดยสามารถวดัผล

สําเร็จได้ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพจนได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การการศึกษา 

วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) หรือ ยเูนสโก : UNESCO) อยา่งไรก็ตาม แมศู้นยด์งักล่าวจะสามารถสร้างผลงานดา้น

การพฒันาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นท่ียอมรับขององค์การระหว่างประเทศ (ยูเนสโก : 
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UNESCO) แต่ศูนย์ฯ กลับเป็นที่ รู้จักของสังคมไทยในวงแคบ ทั้ ง น้ี  เ น่ืองจากศูนย์ฯ ใช้ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ในขอบเขตจาํกดั ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ือง การพฒันา

ส่ือ เพื่อ ส่ง เสริ มภา พลักษ ณ์แล ะบ ทบา ทข อง ศูนย์กา รเ รี ยน รู้ ชุม ชน  วัดอ รุ ณร าชว รา รา ม 

กรุงเทพมหานคร 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  การวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และ

บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ดงัน้ี  

1.2.1 เพือ่ศึกษาความเป็นมาและผลสาํเร็จของของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวรา

ราม กรุงเทพมหานครโดยละเอียด 

1.2.2 เพือ่ศึกษาความตอ้งการในการใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพือ่ออกแบบส่ือเพือ่ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางการใชส่ื้อส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

1.3  การดําเนินการวิจัย 

1.3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

1)  กลุ่มตวัอยา่งส่ือประชาสัมพนัธ์สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ส่ือเดิมของศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ที่พบอยู่ในปัจจุบนั 3 ประเภท คือ ป้ายไวนิล 

ที่ติดตั้งบริเวณดา้นหนา้ที่ทาํการของศูนย ์หรือบริเวณที่มีกิจกรรมของศูนยฯ์  โบรชัวร์ ที่แจกผูม้าเยอืน

และนักท่องเที่ยวภายในวดัอรุณราชวราราม ซ่ึงศูนยจ์ดัทาํเองโดยการถ่ายสําเนาหมึกขาว-ดาํ และ

ข้อความบน Social media ที่ปรากฎในช่องทางการสนทนาต่างๆ เช่น Facebook ซ่ึงบุคคลภายนอกทาํ

การส่ือสารกันเองโดยสมัครใจโดย และยงัไม่มีการนําเสนอขอ้มูลประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต์ของ

ศูนยฯ์ อยา่งเป็นเอกเทศ โดยผูว้จิยัจะนาํกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไปวิเคราะห์เพื่อนาํผลที่ไดไ้ปเป็นขอ้มูล

หลกัในการพฒันาผลงานตน้แบบส่ือตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป 

2)  กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling Technique) ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ  

(1)  ผูแ้ทนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) สาํหรับการศึกษาความเป็นมา ผลสาํเร็จ ความ

ตอ้งการในการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของศูนยฯ์ และเพื่อการทดสอบส่ือ (ผลงานตน้แบบส่ือ) ที่

ออกแบบโดยผูว้ิจยั ประกอบดว้ยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 3 คน (Key informants) ดงัน้ี (1.1) นายฮาร์เทนโต 
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คุนวนั (Mr. Hartanto Gunawan) ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ฝ่ายฆารวาส (1.2) ผูช่้วยเจา้อาวาส (ผูบ้ริหาร 

คณะ 6 วดัอรุณราชวราราม) ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ฝ่ายสงฆ ์และ (1.3) อาจารยข์องศูนยฯ์ จาํนวน 1 คน 

(2)  ผูแ้ทนเยาวชน จาํนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) 

สาํหรับการศึกษาความตอ้งการดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร  และเพื่อการทดสอบส่ือ (ผลงานตน้แบบส่ือ) ท่ีออกแบบโดยผูว้ิจยั โดยผูว้ิจัย

กาํหนดลกัษณะของผูแ้ทนเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งไวด้งัน้ี คือ (2.1) เป็นเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาส

ทางการศึกษาและกาํลงัศึกษาอยูใ่นศูนยฯ์ โดยลกัษณะการดอ้ยโอกาสในการวจิยัคร้ังน้ี คือ เยาวชนคน

นั้นๆ มีความยากจนมากจนส่งผลใหไ้ม่สามารถเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

ระบบการศึกษาปกติได ้รวมทั้งมีรายไดเ้ล้ียงชีพที่จาํกดัมากจนทาํให้ขาดแคลนปัจจยัการดาํรงชีพขั้น

พื้นฐาน  และ (2.2) เต็มใจให้ขอ้มูลระหว่างการสนทนากบัผูว้ิจยั โดยผ่านวิธีการระดมความคิดเห็น

แบบ Focus group ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจากระเบียนนักเรียนของศูนย ์ฯ ในการคดัเลือกเยาวชนตาม

ลกัษณะขา้งตน้ เพือ่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 คน ตามที่การวจิยัระบุไว ้

1.3.2 วธีิการวจิยั 

1) วิธีการวิจยัสาํหรับการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดว้ย (1.1) 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จาํนวน 2 คร้ัง โดยทาํการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก  

(Key informants) ซ่ึงเป็นตวัแทนของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร และ 

(1.2)  การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นแบบ Focus group จาํนวน 2 คร้ัง โดยผูร่้วมการ

ประชุมคือ เยาวชนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั   

2)  วธีิการวจิยัสาํหรับการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจาก

หนังสือและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัสถิติและขอ้มูลการศึกษาของเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาสในประเทศ

ไทย  เอกสารรายงานการทาํงานของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม รวมทั้งเอกสารเก่ียวกบั

ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.3.3  เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ย 1)  แนวคาํถามปลายเปิด สําหรับการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth interview) คร้ังที่ 1  2) แนวประเด็น หรือแนวคาํถามสาํหรับการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ

ระดมความคิดเห็นแบบ Focus group คร้ังที่ 1 และ 3)  แบบบนัทึกผลการระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลงานตน้แบบส่ือ สาํหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) คร้ังท่ี 2 และการประชุม

กลุ่มยอ่ยเพือ่ระดมความคิดเห็นแบบ Focus group คร้ังที่ 2 

1.3.4  ขอบเขตการวจิยั   มีดงัน้ีคือ 1) ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

วดัอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ขอ้มูล

เชิงคุณภาพ ได้แก่ ขอ้มูลความเป็นมา ผลสําเร็จ ความต้องการในการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  และขอ้มูลเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ ขอ้มูล 
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ตวัเลขท่ีเป็นจาํนวนของส่ือที่ศูนยฯ์ ตอ้งการใช ้และตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์

ทั้งหมด  3) ขอบเขตของผลผลิต หมายถึง ประเภทส่ือที่เป็นเป้าหมายดา้นผลผลิตของโครงการวิจยั 

ได้แก่ ผลงานตน้แบบส่ือที่ออกแบบโดยผูว้ิจยั ประกอบด้วย  โบรชวัร์ (Brochure) ใบปิดโฆษณา 

(Poster) ป้ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งภาพและขอ้มูลโฆษณาทางเวบ็ไซต ์(Website advertisement)  

4) ขอบเขตดา้นเวลา โครงการวจิยัเร่ืองน้ี กาํหนดดาํเนินการในระยะเวลา 12 เดือน 

1.4  ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ผูว้จิยั ไดน้าํทฤษฎีหลกัๆ มาใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาและออกแบบส่ือ สาํหรับการวิจยั

เร่ือง การพฒันาส่ือเพือ่ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1.4.1 ทฤษฎีการส่ือสาร เพื่อใช้องค์ความรู้จากทฤษฎีมาวิเคราะห์ว่า ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน วดัอรุณราชวราราม มีองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารอยา่งไรบา้ง และการใชส่ื้อปัจจุบนั

ของศูนยฯ์ มีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร เพื่อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการออกแบบส่ือใหม่ตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.4.2 แนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้องค์ความรู้จากทฤษฎีมาวิเคราะห์

ช่องทางการตลาด และรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวรารามไดใ้ช้

โดยผา่นส่ือที่มีอยูใ่นปัจจุบนั ผลการวเิคราะห์ที่ไดจ้ะนาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบส่ือใหม่ให้

สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวรารามไดม้ากขึ้น 

1.4.3 องคค์วามรู้เร่ืองการประเมินสารตามแนวคิดทางนิเทศศาสตร์  เพื่อใชอ้งคค์วามรู้

จากแนวคิดดงักล่าวมาวิเคราะห์ “สาร” (Message)  ท่ีปรากฎในส่ือท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวรารามใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ผลการวเิคราะห์ท่ีได ้จะนาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบส่ือใหม่ให้

สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวรารามไดม้ากขึ้น 

1.4.4  หลักการออกแบบส่ือทางนิเทศศิลป์  เพื่อนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบส่ือใหม่ใหต้รงตามความตอ้งการของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม 

1.5  ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลสาํเร็จและความคุม้ค่าของการวิจยัที่คาดว่าจะไดรั้บเม่ือดาํเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือเพื่อ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เสร็จส้ิน มีดงัน้ี 

1.5.1 ผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1) ผลงานตน้แบบส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ที่ออกแบบโดยผู ้วิจัย อันประกอบด้วย  

(1.1) โบรชวัร์ (Brochure)  (1.2)  ใบปิดโฆษณา (Poster)  (1.3)  ป้ายโฆษณา (Billboard)  และ (1.4) 

ภาพและขอ้มูลโฆษณาทางเวบ็ไซต ์(Website advertisement) โดยเน้ือหาหลกั (Content) ของส่ือทั้ง 4 
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ประเภทน้ีจะนาํเสนอภาพและขอ้มูลความเป็นมา ผลสําเร็จ และระเบียบการรับสมัครของศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานครโดยละเอียด ซ่ึงนอกจากจะให้ความสาํคญักบัความ

สมบูรณ์ของเน้ือหาหลกัแลว้ ยงัเนน้รูปลกัษณ์ของส่ือที่เกิดจากหลกัการออกแบบที่มีความสวยงามตาม

แนวทางสุนทรียศาสตร์และมีคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยที่เน้นการนําส่ือไปใช้งานได้จริงและ

กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของส่ือไดอ้ยา่งครบถว้น 

2) แนวทางการใช้ส่ือทั้ งหมดที่ออกแบบโดยผู ้วิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

1.5.2  ความคุม้ค่าของการวจิยัที่คาดวา่จะไดรั้บ 

ผลงานตน้แบบส่ือทั้งหมดที่ออกแบบโดยผูว้จิยัสามารถเป็นช่องทางการส่ือสารที่

ทาํใหศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นที่รู้จกัของสังคมไทยในวงกวา้ง

มากขึ้น และช่วยประชาสมัพนัธข์อ้มูลสาํหรับเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาสที่ยงัไม่มีช่องทางในการพฒันา

คุณภาพชีวติของตนให้เดินทางมารับคาํแนะนาํและศึกษาต่อในศูนยฯ์ ดงักล่าว ทั้งน้ี ความคุม้ค่าของ

การวจิยั สามารถวดัไดใ้นเชิงคุณภาพ ดงัน้ี คือ 

1)  ส่ือทั้งหมดที่ผลิตจากผลงานตน้แบบส่ือของผูว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยส่งเสริม

บทบาทหนา้ที่ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม ในการพฒันาสงัคมไดม้ากขึ้น  

2)  ผลงานตน้แบบส่ือของผูว้ิจยั เป็นการนําเสนอแนวทางการพฒันาสังคมที่ 

บูรณาการระหวา่งนักวิชาชีพในสาขานิเทศศิลป์กบัองคก์รพฒันาเอกชนดา้นการศึกษา ในการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวติของเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาสอยา่งแทจ้ริง 

2. สรุปผลการวจิัย 

2.1  ความเป็นมาและผลสาํเร็จของของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีจดัตั้งขึ้นโดยองคก์รไม่

แสวงผลกาํไร (NGO) โดยเน้นให้เป็นสถานศึกษาและฝึกวิชาชีพสาํหรับเยาวชนดอ้ยโอกาส ปัจจุบนั 

ศูนยฯ์ ดงักล่าว มีช่ือเรียกที่เป็นทางการตามวตัถุประสงคท์ี่ครอบคลุมกิจกรรมที่กวา้งขึ้น ซ่ึงไดแ้ก่ ศูนย์

การเรียนชุมชนเพื่อพฒันามนุษยชาติและศูนยป์ฏิบติัพุทธธรรมและบาํเพญ็กุศลนานาชาติ อยา่งไรก็

ตาม  เน่ืองจากช่ือดงักล่าวเป็นช่ือที่ยาวและจาํยาก คนส่วนใหญ่จึงเรียกช่ือสั้นๆ ว่า ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  ทั้งน้ี ศูนยฯ์ ไดรั้บการรับรองจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ช่ือเดิมเม่ือ

ปี พ.ศ. 2552) กระทรวงศึกษาธิการ และจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยเูนสโก)   
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ภารกิจหลกัของศูนย ์คือ ให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนในระดบัอาชีวศึกษาแก่

เยาวชนยากจนและด้อยโอกาสที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ในจงัหวดัต่างๆ ที่สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เยาวชนเหล่านั้นอายรุะหว่าง 17-19 ปี ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มเยาวชนวยัแรงงานสาํหรับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  ทั้งน้ี  การเรียนการสอนของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  แบ่งการสอนเป็น 2 

ช่วง คือ ช่วงเชา้ สอนวิชาธรรมะและการฝึกสมาธิ   ส่วนช่วงบ่าย  เป็นการสอนวิชาชีพ โดยนักเรียน

หญิงเรียนวิชาผูช่้วยพยาบาลกับเจา้หน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์  นักเรียนชายเรียนวิชาไฟฟ้า

อิเล็คทรอนิคส์กบัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฮิตาชิ โดยทั้ง 2 วชิาเนน้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  เป้าหมาย

หลักของศูนย์ คือ ส่งเสริมให้ผู ้จบการศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นในแง่ของการมีศีลธรรมใน

ชีวติประจาํวนั และมีงานทาํเม่ือจบการศึกษา เพือ่คุณภาพชีวติที่ย ัง่ยนื 

นอกจากภารกิจหลักดังกล่าวข้างตน้  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม ยงั

ดาํเนินการในลกัษณะบริการสังคมโดยขยายหลกัสูตรการนั่งสมาธิแก่คนทัว่ไปทั้งไทยและต่างชาติ  

รวมทั้งมีหลกัสูตรสอนวิชาชีพต่างๆ แก่ผูส้นใจทัว่ไปในวยัต่างๆ เช่น การทาํขนมไทย การแกะสลกั

ผลไม ้ ภาษาองักฤษเบื้องตน้  คอมพวิเตอร์เบื้องตน้  ดนตรีไทย  และนาฏศิลป์ไทย 

ความสาํเร็จในการช่วยเหลือเด็กยากจนและดอ้ยโอกาสของศูนยฯ์ ในช่วงเวลาประมาณ 4 

ปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2551-2554)   เป็นความสาํเร็จในเชิงคุณภาพ   ศูนยด์งักล่าวสามารถผลิตนักเรียนทั้ง

ชายหญิงที่จบการศึกษาและมีงานทาํทุกคน  ซ่ึงนกัเรียนหญิงที่จบหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลจะไดท้าํงาน

ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์  นกัเรียนชายที่จบหลกัสูตรช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ จะไดท้าํงานที่บริษทัฮิตาชิ  

ผลสําเร็จเชิงคุณภาพที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของศูนยฯ์ อาทิเช่น นักเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีจบ

หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2551)  ไดรั้บทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีดา้นการพยาบาล

ที่ประเทศไตห้วนั  ซ่ึงนักเรียนคนน้ี  แต่เดิมมีฐานะยากจน อาศยัอยู่ในหมู่บา้นห่างไกลในจงัหวดั

เชียงราย  พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยงัเด็ก  ตอ้งอาศยัอยูก่บัยายท่ีอายมุากและทาํงานไม่ได ้ นักเรียนคนน้ี

ตอ้งทาํงานรับจา้งทัว่ไปพร้อมกบัเขา้เรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จงัหวดัเชียงราย จนทางโรงเรียน

เห็นความตั้งใจและใฝ่ดี จึงเสนอช่ือมายงักรมการศึกษานอกโรงเรียนในขณะนั้น (ปัจจุบนั คือ ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ) และส่งมาเรียนวิชาชีพผูช่้วย

พยาบาลที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม จนประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นนักเรียนทุนของ

มหาวทิยาลยัในไตห้วนัในปัจจุบนั   

2.2  ความตอ้งการในการใชส่ื้อประชาสมัพนัธเ์พื่อประโยชน์สูงสุดของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบนั  (ปี พ.ศ. 2556) ส่ือประชาสมัพนัธข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร  มีเพียง 3 ประเภท คือ โบรชัวร์หมึกขาว-ดาํ  ป้ายไวนิล และขอ้ความสนทนาทาง
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อินเตอร์เน็ตโดยยงัไม่มีเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ อยา่งเป็นเอกเทศ  ส่ือเดิมดงักล่าว ยงัมีความไม่หลากหลาย 

ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย  และอาจมีผลทาํให้กลุ่มเป้าหมายหลกัไดรั้บทราบข่าวสารของ

ศูนยฯ์ ไดไ้ม่มากหรือไม่กวา้งไกลเท่าที่ควร อยา่งไรก็ตาม หากตอ้งปรับปรุงหรือพฒันาส่ือเพิม่เติมเพื่อ

การประชาสมัพนัธศู์นยฯ์  ควรเลือกส่ือประเภทที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ไดง่้าย ชดัจน และไม่ซับซ้อน  ศูนยฯ์ จึงมีความเห็นว่า ควรพฒันาส่ือไม่เกิน 4 ประเภท และควรจะ

ประกอบดว้ย โบรชวัร์ (Brochure) ใบปิดโฆษณา (Poster)  และป้ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งส่ือที่

เป็นภาพและข้อมูลโฆษณาทางเว็บไซต์ (Website advertisement) ซ่ึงหากมีผูส้นับสนุนในการ

ออกแบบเวบ็ไซตท์ี่เป็นเอกเทศของศูนยฯ์ โดยตรง ก็จะเป็นส่ือใหม่ที่จะช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ของศูนยฯ์ ไดม้ากขึ้นตามสถานการณ์โลกปัจจุบนั 

2.3 การออกแบบส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

2.3.1  กระบวนการออกแบบผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัแรก 

2.3.1.1  การวิเคราะห์ส่ือปัจจุบันของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัดอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการส่ือสาร จะพบว่าส่ือเดิม

ของศูนยฯ์ ในปัจจุบนัประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) ผูส่้งสาร (Sender) ซ่ึงหมายถึงศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวรารามที่เป็นผูจ้ดัทาํส่ือ 2) สาร (Message)  ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นทั้ง

ภาพและตวัอกัษรที่ปรากฏในส่ือเดิมของศูนยฯ์ และ 3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือกลาง (Channel or 

Medium) ซ่ึงไดแ้ก่ โบรชวัร์ และป้ายไวนิลเป็นหลกั โดยจากการวิเคราะห์ พบว่า ในปัจจุบนัศูนยฯ์ ยงั

ขาดอีก 2 องค์ประกอบในกระบวนการส่ือสาร คือ องค์ประกอบผู ้รับสาร (Receiver)  และ

องคป์ระกอบขอ้มูลยอ้นกลับจากผูรั้บสาร (Feedback) ทั้งน้ีเน่ืองจากเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งระบุว่า ได้

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนใหม่ของศูนยฯ์ จากการบอกเล่าของคุณครูที่โรงเรียน

การศึกษาสงเคราะห์  ไม่ใช่จากส่ือเดิมที่ศูนยฯ์ ดาํเนินการจดัทาํขึ้นเองและใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  เม่ือเป็น

เช่นน้ี จึงยงัไม่เกิดขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บสาร (Feedback) อนัสะทอ้นมาจากการใชส่ื้อดงักล่าวเช่นกนั   

หากพิจารณาตามแนวคิดเร่ืองกลยทุธ์ทางการตลาด จะพบว่า ศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม ใชส่ื้อส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นส่ือเดิม อนัประกอบดว้ยโบรชวัร์หรือแผ่นพบั

หมึกขาว-ดาํ  และป้ายไวนิล เป็นช่องทางการตลาดเพื่อให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์การเรียนการ

สอนของศูนย ์ฯ แต่อยา่งไรก็ตาม การใชส่ื้อเดิมของศูนยฯ์ นั้น ยงัอยูใ่นขอบเขตจาํกดัอนัเน่ืองมาจาก

ส่ือที่ใชไ้ม่มีความหลากหลายและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากเท่าที่ควร ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม ถูกจาํกดัตามไปดว้ย 
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เม่ือพิจารณาองค์ความรู้เร่ืองการประเมินสารตามแนวคิดทางนิเทศ

ศาสตร์ เปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบภายในส่ือเดิมทั้ง 3 ประเภทของศูนยฯ์ จะพบว่า ในส่ือดงักล่าว

ประกอบดว้ย “รหัสของสาร” (Message code) ทั้ง 2 ลกัษณะ คือ 1) รหัสของสารท่ีใช้คาํ (verbal 

message codes)  ไดแ้ก่ คาํหรือกลุ่มคาํที่เป็นภาษาเขียนเพื่อส่ือสารหลกัสูตรการเรียนการสอนและ

กิจกรรมของศูนยฯ์ และ 2) รหัสของสารท่ีไม่ใชค้าํ (non-verbal message codes) ไดแ้ก่ ภาพกิจกรรม

และเคร่ืองหมายของศูนยฯ์ อยา่งไรก็ตาม ส่ือเดิมของศูนย ์ฯ ทั้ง  3 ประเภท ยงัไม่สวยงามหรือดึงดูดใจ

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากเท่าที่ควร ดงันั้น แมส่ื้อดงักล่าวจะมีการใชร้หัสของสารทั้ง 2 ลกัษณะแต่ยงัตอ้ง

อาศยัใช้หลกัการออกแบบมาปรับเปล่ียนรูปลักษณ์และการจดัวางตาํแหน่งของรหัสของสารทั้ง 2 

ลกัษณะใหมี้ความสวยงามและดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ้น   

2.3.1.1  การศึกษาความตอ้งการดา้นประเภทของส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และ

บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา พบว่า ส่ือที่

ศูนยฯ์ ต้องการให้มีการจดัทาํเพิ่มขึ้นประกอบด้วยส่ือ 4 ประเภท คือ โบรชัวร์ (Brochure) ใบปิด

โฆษณา (Poster) ป้ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้ งภาพและขอ้ความโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website 

advertisement) โดยให้มีองคป์ระกอบของการออกแบบส่ือทั้ง 4 ประเภท คือ รูปภาพการทาํกิจกรรม

ของเด็กด้อยโอกาส  ข้อความที่เป็นช่ือของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  และตรา

สัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนยฯ์ พร้อมทั้งมีรายละเอียดของหลักสูตรที่ทาํการเรียนการสอน รวมทั้ง

ขอ้มูลเพือ่การติดต่อกบัศูนยฯ์  

2.3.2  การปรับปรุงผลงานต้นแบบส่ือ ฉบบัแรก สู่ผลงานต้นแบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์  

ดาํเนินการโดยการทดสอบคุณภาพของผลงานตน้ฉบบัส่ือ ฉบบัแรก ภายใตเ้กณฑก์ารทดสอบส่ือ 5 

ดา้น (เกณฑด์า้นความสวยงาม  เกณฑด์า้นความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล เกณฑด์า้นปริมาณขอ้มูลที่

ไดจ้ากส่ือ  เกณฑด์า้นประโยชน์จาก “สาร” (Message) ที่ปรากฏในส่ือ  และเกณฑด์า้นความสามารถ

ของส่ือในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย) ผลสรุปการทดสอบคุณภาพของผลงานตน้ฉบบัส่ือ ฉบบัแรก  

คือ  ผลงานตน้ฉบบัส่ือดงักล่าว 1) มีความสวยงาม  2) กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล

จากส่ือ  3) มีปริมาณขอ้มูลที่เหมาะสมกบัการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 4)  “สาร” (Message) ที่ปรากฏใน

ส่ือมีประโยชน์ต่อการส่ือสารบทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ และ 5) สามารถโน้มน้าว

กลุ่มเป้าหมายใหส้นใจรับคาํแนะนาํและสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม   

อยา่งไรก็ตาม ในผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัแรก ยงัมีขอ้ควรปรับปรุง โดยสรุป คือ 

ในส่ือทุกประเภท 1) ควรเพิ่มขอ้ความที่เป็นตวัอักษร ในลักษณะสโลแกน (Slogan) ของศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  เพือ่สร้างการจดจาํในดา้นบทบาทและภาพลกัษณ์ของศูนยฯ์ 2) ควร

เปล่ียนภาพเป็นภาพของนกัเรียนที่เรียนในศูนยฯ์ เพือ่ส่ือสารขอ้มูลที่เป็นสภาพจริงมากขึ้น 3) ควรเพิ่ม

ตราสญัลกัษณ์ (โลโก)้ ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม และตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ ของ
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วดัอรุณราชวราราม ไวคู้่กนั  4) ควรแกไ้ขช่ือเวบ็ไซตแ์ละที่อยูท่างอีเมล์ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวรารามใหถู้กตอ้ง และ 5) เฉพาะส่ือที่เป็น โบรชวัร์ ใหเ้พิม่ขอ้ความ 2 ขอ้ความ คือ ขอ้ความที่ 1 

“หลักสูตรผูช่้วยพยาบาล เรียนจบแล้ว ได้รับเกียรติบตัรจากมหาวิทยาลยัสยาม” และ ขอ้ความที่ 2 

“หลกัสูตรช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เรียนจบแลว้ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากโรงเรียนสารพดัช่างธนบุรี” 

2.3.3  การพจิารณาขั้นสุดทา้ยสู่ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ 

ผูว้ิจัยได้ปรับปรุงผลงานต้นแบบส่ือ ฉบับสมบูรณ์ที่พฒันาขั้นสุดท้าย โดย

ประกอบดว้ยส่ือตามความตอ้งการของศูนยฯ์ 4 ประเภท และออกแบบเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท รวมเป็น

ส่ือ 5 ประเภท ดังน้ี 1) ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโบรชัวร์ (Brochure) มีขนาดจริง 

210 x 297 มิลลิเมตร หรือเท่ากบัขนาด A4 และพบัเป็น 3 ตอน  2) ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ 

ประเภทใบปิดโฆษณา (Poster)  มีขนาดจริง คือ กวา้ง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  3) ผลงาน

ตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)  มีขนาดจริง คือ กวา้ง 1.5 เมตร 

ยาว 2.0 เมตร  4)  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ (Website)  โดยไม่

สามารถระบุขนาดได้และขึ้นอยู่กับระบบทางอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ และ 5) ผลงานต้นแบบส่ือ ฉบับ

สมบูรณ์ ประเภทป้ายแบนเนอร์ (Banner) มีขนาดจริง คือ กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร  โดยเป็นส่ือ

ประเภทที่ผูว้จิยัออกแบบใหเ้พิม่เติมนอกเหนือจากที่ศูนยฯ์ ระบุไว ้

ภาพผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ที่พฒันาขั้นสุดทา้ย ปรากฎดงัน้ี 

2.3.3.1  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโบรชวัร์ (Brochure) เม่ือผลิต

และใชง้านจริงจะมีขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร หรือเท่ากบัขนาด A4 และพบัเป็น 3 ตอน   
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ภาพที่ 1  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโบรชวัร์ (Brochure)  ดา้นนอก 

 

 
 

ภาพที่ 2  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโบรชวัร์ (Brochure)  ดา้นใน 
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2.3.3.2  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทใบปิดโฆษณา (Poster)  เม่ือ

ผลิตและใชง้านจริงจะมีขนาดกวา้ง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
 

  
ภาพที่ 3  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทใบปิดโฆษณา (Poster) 

 
2.3.3.3  ผลงานต้นแบบส่ือ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

(Billboard)  เม่ือผลิตและใชง้านจริงจะมีขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
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2.3.3.4  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ (Website)  

ไม่สามารถระบุขนาด ขึ้นอยูก่บัระบบทางอินเตอร์เน็ตที่ใช ้

 

 
ภาพที่ 5  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ (Website) (หนา้หลกั) 

 

2.3.3.5  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายแบนเนอร์ (Banner) เม่ือ

ผลิตและใชง้านจริงจะมีขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร 

 

 
 

ภาพที่ 6  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
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2.4 แนวทางการใชส่ื้อส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัไดน้ําเสนอแนวทางการใช้ส่ือทั้ง 5 ประเภทเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาท

ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากขึ้น โดยระบุ 1) สถานที่นําเสนอส่ือ ซ่ึงได้แก่ ภายในวดัอรุณราชวราราม บริเวณหน้าศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  หน่วยงานใกล้เคียงเช่นสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ รวมทั้ ง

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งคือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทัว่ประเทศ   และ 2) ระยะเวลาในการนาํเสนอ

ส่ือ โดยเนน้การนาํเสนอส่ือทุกประเภทอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  

3. การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

3.1  การอภิปรายผล 

3.1.1  ผลการวจิยัที่ระบุวา่  กระบวนการส่ือสารที่ใชส่ื้อเดิมของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดั

อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ที่ในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั คือ 1) ผูส่้งสาร 

(Sender) 2) สาร (Message)  และ 3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือกลาง (Channel or Medium) ซ่ึงยงัขาด

อีก 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบผูรั้บสาร (Receiver) และองคป์ระกอบขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บ

สาร (Feedback) นั้น เป็นผลการศึกษาที่สะทอ้นให้เห็นถึงขอ้บกพร่องของกระบวนการส่ือสารของ

ศูนยฯ์ ที่ควรมีการปรับปรุงใหเ้ป็นกระบวนการส่ือสารที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด

องค์ประกอบกระบวนการส่ือสารของสมิต สัชฌุกร (2547) ที่ระบุว่า การติดต่อส่ือสารควรมี

องคป์ระกอบสาํคญัอยา่งน้อย 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร (Source or Sender)  สาร (Message)  ช่องทางที่

จะส่งสาร หรือส่ือ (Channel or Medium) และผูรั้บสาร (Receiver) 

3.1.2  ผลการวจิยัที่ระบุว่า  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม  ตอ้งการให้มีการ

จดัทาํส่ือเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ประเภท เป็น 4 ประเภท และผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเพิ่มเติมจากความตอ้งการ

ของศูนยอี์ก 1 ประเภท รวมทั้งส้ิน 5 ประเภทนั้ น  สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองช่องทางการส่ือสาร 

(Communication Channel) ของบาร์ทลทัด ์ (Barnlund, 2008 : 30) ที่เน้นว่า การส่ือสารความหมายที่มี

ประสิทธิภาพ ควรใชช่้องทางหลายช่องทาง  นอกจากน้ี  ผลการวิจยัที่ระบุว่า  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

วดัอรุณราชวราราม ต้องการให้มีองค์ประกอบในการออกแบบส่ือ 4 ส่วน คือ 1) ขอ้ความที่เป็น

สโลแกนของศูนยฯ์   2)  รายละเอียดของหลักสูตร และขอ้มูลเพื่อการติดต่อกับศูนยฯ์ 3) รูปภาพ

กิจกรรมของเด็กดอ้ยโอกาส และ 4) ตราสญัลกัษณ์ (โลโก)้ ของศูนยฯ์ เม่ือพิจารณาผลการวิจยัส่วนน้ี

เทียบเคียงกบัองคค์วามรู้เร่ืองการประเมินสารตามแนวคิดทางนิเทศศาสตร์ (สกนธ์ ภู่งามดี อา้งถึงใน

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสกนธ์ ภู่งามดี. 2548 : 58-59) ในประเด็นลกัษณะหลกัของรหัสของ
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สาร (message codes) จะพบว่า องคป์ระกอบในการออกแบบส่ือทั้ง 4 ส่วนตามความตอ้งการของ

ศูนยฯ์ นั้น ครอบคลุมลกัษณะหลกัของรหัสของสาร (message codes)  ทั้ง“รหัสของสารที่ใช้คาํ” 

(verbal message codes) และ “รหสัของสารที่ไม่ใชค้าํ” (non-verbal message codes)  

3.1.3  ผลการวจิยั ที่ระบุถึงผลการทดสอบคุณภาพของผลงานตน้ฉบบัส่ือ ฉบบัแรก โดย

ผลสรุปประการหน่ึง คือ  ผลงานตน้ฉบบัส่ือดังกล่าว มีปริมาณขอ้มูลที่เหมาะสมกบัการรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย  ผลดังกล่าวน้ี เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ วิโอ โกล์ดฮาร์เบอร์ และเยท 

(Wiio, Goldhaber & Yates, 1980 อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ และคณะ. 2555) ที่พบว่า การไดรั้บ

ข่าวสารมากเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการติดต่อส่ือสารเช่นเดียวกบัการไดรั้บปริมาณ

ข่าวสารนอ้ยเกินไป 

3.1.4  ผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีออกแบบโดยผูว้ิจยันั้น ในภาพรวม ผูว้ิจยัใช้

หลกัการออกแบบโดยเนน้การสร้างความสมดุล  (Balance) แบบความสมดุลที่ต่างกนั (Asymmetrical 

Balance)  แนวทางการออกแบบของผูว้จิยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2544 : 

26)   ที่ก ล่าวถึง  หลักการสร้างความสมดุล  (Balance) ที่ครอบคลุมถึงความสมดุลท่ีต่างกัน 

(Asymmetrical Balance)  เช่นเดียวกนั 

3.1.5  จากขอ้เสนอของผูว้ิจยั ที่นําเสนอแนวทางการใช้ส่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และ

บทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ที่กาํหนดระยะเวลานาํเสนอ

ส่ือทั้ง 5 ประเภทอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีนั้น สอดคลอ้งกบัหลกัสาํคญัในการส่ือสารตามแนวคิดของ

วิจิตร อาวะกุล (2525) ที่ระบุถึงองคป์ระกอบสาํคญัประการหน่ึง คือ ความบ่อยและความสมํ่าเสมอ

ต่อเน่ือง (Continuity and Consistency) ทั้งน้ี เน่ืองจากการส่ือข่าวสารจะไดผ้ลนั้น จะตอ้งส่ง “สาร” 

(Massege) บ่อย และติดต่อกนั หรือมีการย ํ้าหรือซํ้ า เพื่อเตือนความทรงจาํ หรือเปล่ียนทศันคติของ

กลุ่มเป้าหมาย 

3.2  ขอ้เสนอแนะ 

3.2.1  หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ควรนํา

ผลการวจิยัฉบบัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาส่ือเพือ่ส่งเสริมบทบาทและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3.2.2  หน่วยงานภาครัฐ ควรพิจารณาประยุกต์ใช้แนวทางการพฒันาส่ือในงานวิจัย 

ฉบบัน้ี เพือ่เสนอแนะแผนประชาสมัพนัธ์หน่วยงานยอ่ยที่ทาํงานดา้นส่งเสริมสวสัดิภาพของเด็กและ

เยาวชนดอ้ยโอกาส 

3.2.3  ภาคเอกชน ควรพิจารณาประยกุต์ใชแ้นวทางการพฒันาส่ือที่ปรากฏในงานวิจยั 

ฉบบัน้ี เพื่อส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนดอ้ยโอกาสภายใตแ้ผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR)  
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3.2.4  ควรทาํการศึกษาวจิยัต่อยอด โดยเนน้การวเิคราะห์ปัญหาการใชส่ื้อ  การออกแบบ 

และการสร้างสรรค์ส่ือแบบครบวงจร (ส่ือทุกประเภท) ภายใต้แผนการรณรงค์ทางการโฆษณา 

(Advertisement Campaign) ในเชิงลึกและรอบดา้น โดยหน่วยการศึกษาของการวิจยัอาจเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรพฒันาเอกชนอ่ืนๆ ที่มีบทบาท

ส่งเสริมสวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาในการใช้ส่ือในปัจจุบนั  ทั้งน้ี 

เพื่อให้นักวิชาการได้มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาด้านส่ือควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทและ

ภาพลกัษณ์ขององคก์รนอกภาครัฐโดยมีขอ้มูลเชิงวชิาการรองรับ 

บรรณานุกรม 

กลุ่มตวัแทนเยาวชนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นผูร่้วมการประชุม

กลุ่มยอ่ย คร้ังที่ 1, สกนธ์ ภู่งามดี เป็นผูน้าํการประชุม, ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราช 

วราราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2556. 

______..เป็นผูร่้วมการประชุมกลุ่มยอ่ย คร้ังท่ี 2, สกนธ ์ภู่งามดี เป็นผูน้าํการประชุม, ที่ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานครเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2556. 

กาญจนา  แกว้เทพ และคณะ. (2555).  การพัฒนาการส่ือสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. สืบคน้วนัที่ 

5 กรกฎาคม 2555. จาก http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/ca520/11.htm.   

ดารา  ทีปะปาล. (2546). การส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ : อมรการพมิพ ์

วจิิตร อาวะกุล. (2525). การประชาสัมพันธ์: หลกัเเละวิธีปฎิบัติ. กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2548). บทเรียนหน่วยที่ 15 การประเมนิสารในงานนิเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2548.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

สกนธ ์ภู่งามดี. (2548). การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

______.. (2554). การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพือ่ผลติงานโฆษณา. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ายบุค๊ส์  พบัลิช่ิง 

______.. (2554). เอกสารคาํสอน วิชา นท. 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (CD 202 VISUAL 

COMMUNICATION DESIGN 3)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

สมควร  กวยีะ. (2546). ทฤษฎีการส่ือสารประยกุต์.  กรุงเทพฯ : อกัษราพพิฒัน์ 

สมิต สชัฌุกร. (2547). การส่ือสารสําหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ละทาํปกเจริญผล. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. (2552). บทความเร่ืองการพัฒนาสังคมกับ

การศึกษา. คน้วนัที่ 12 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.nfe.go.th/home/index.php?option=com_content&view 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2552-2559. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 



21 

 

สาํนกัส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2554 (24 มิถุนายน). สถานการณ์เด็ก เยาวชน 

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม. คน้วนัท่ี 16 กนัยายน 2554 จาก  http://www.qlf.or.th/ 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.์ (2538). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สุภางค ์จนัทวานิช. (2547). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(พมิพค์ร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ (2544).  มูลฐานการออกแบบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2521).  การศึกษาบทบาทของส่ือมวลชนต่อการศึกษา

ของชาวบ้าน.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรี. 

อาจารยส์อนวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ประสงคใ์ห้ระบุช่ือ) ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, สกนธ์ ภู่งามดี เป็นผูส้ัมภาษณ์, ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  

วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2556. 

ฮาร์เทนโต คุนวนั (Mr. Hartanto Gunawan) เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, สกนธ ์ภู่งามดี เป็นผูส้ัมภาษณ์, ที่ศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2556. 

______..เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, สกนธ์ ภู่งามดี เป็นผูส้ัมภาษณ์, ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราช 

วราราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2556. 

______..เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, สกนธ์ ภู่งามดี เป็นผูส้ัมภาษณ์, ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณราช 

วราราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2556 

Barnlund, D. C. (2008). A transactional model of communication.. New Brunswick, New Jersey: 

Transaction. 
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ภาคผนวก  ก 

กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการนําผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์ 

 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือเพือ่ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน วดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํผลจากโครงการไปใชป้ระโยชน์ คือ นาย

ฮาร์เทนโต คุนวนั (Mr. Hartanto Gunawan) ผูอ้ ํานวยการศูนยก์ารเรียนรู้ วดัอรุณราชวราราม  

ฝ่ายฆารวาส  ไดน้าํผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายแบนเนอร์ (Banner) ซ่ึงเป็นผลผลิต

ตามเป้าหมายของโครงการวจิยัน้ีไปผลิตและใชง้านจริง โดยติดตั้งป้ายแบนเนอร์ (Banner) ช้ินงานจริง

ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ในบริเวณหน้าศูนยก์ารเรียนรู้  

วดัอรุณราชวราราม ทั้งน้ี ปัจจุบนั (ธนัวาคม 2556) ทางศูนยฯ์ กาํลงัอยูร่ะหว่างการเจรจาจดัจา้งบริษทั

ผูผ้ลิตส่ือเพือ่ใหน้าํผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ อีก 4 ประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ โบรชวัร์ (Brochure) ใบ

ปิดโฆษณา (Poster)  ป้ายโฆษณา (Billboard) ภาพและข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website 

advertisement)  ไปผลิตและใชง้านจริงภายในเดือนมกราคม 2557  

 

ภาพเปรียบเทียบส่ือที่ผลิตจากผลงานตน้แบบส่ือ ฉบบัสมบูรณ์ ประเภทป้ายแบนเนอร์ 

(Banner) ที่ออกแบบโดยผูว้จิยั กบัส่ือเดิมของศูนยก์ารเรียนรู้ วดัอรุณราชวราราม ปรากฎดงัน้ี 

 

   
 

ภาพที่ 30  ภาพเปรียบเทียบส่ือเดิมของศูนยก์ารเรียนรู้ วดัอรุณราชวราราม  (ดา้นซ้าย) กบัป้ายแบนเนอร์ (Banner) 

ที่ออกแบบโดยผูว้จิยั (ดา้นขวา) ซ่ึงติดตั้งที่บริเวณดา้นหนา้ของศูนยฯ์ ไวคู้่กนั 
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ภาคผนวก  ข 

จดหมายรับรองประโยชน์และคุณค่าด้านการใช้งานได้จริง (Practical use) (ฉบับภาษาไทย) ของ

ผลงานต้นฉบับส่ือ ฉบับสมบูรณ์ ลงนามรับรองโดยนายฮาร์เทนโต คุนวัน (Mr. Hartanto Gunawan) 
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ภาคผนวก  ค 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ-นามสกลุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สกนธ ์ ภู่งามดี  

(Assistant  Professor SAKON  PHU-NGAMDEE, Ph.D.) 

เกิด  :  วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2503 

ที่อยู่  :  หมู่บา้นวสิตา้วลิล ์เลขที่ 55/274 หมู่ 9 ถนนลาํลูกกา คลอง 3 (เลียบคลอง) ตาํบลลาดสวาย  

อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150    

หมายเลขติดต่อ  :  โทรศพัทมื์อถือ :  085-099-8651 บา้น 02-1931720 

E-mail Address :  sakon60@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  :   

พ.ศ. 2523-2527  ประโยคประถมช่าง (ป.ป.ช.) และประโยคมธัยมช่าง (ป.ม.ช.) วทิยาลยั 

ช่างศิลป กรมศิลปากร 

พ.ศ. 2527-2530  การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) เอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน 

พ.ศ. 2540-2542  ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ศป.ม.) สาขาทศันศิลป์-ศิลปะสมยัใหม่  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

พ.ศ.  2551-2553  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  สาขาวฒันธรรมศาสตร์ สถาบนัวจิยัศิลปะและ

วฒันธรรมอีสาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ประสบการณ์ในการสอนล่าสุด  : 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น ปี พ.ศ. 

2542-2545 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ ปี พ.ศ.2545-2546 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

ปี พ.ศ.2546-2548 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ วทิยาลยัเชียงราย ปี พ.ศ.2548-2549 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ปี พ.ศ.2549-2550 
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ประสบการณ์ด้านงานบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปี พ.ศ.2546-2548 

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วทิยาลยัเชียงราย ปี พ.ศ.2548-2549 

ตําแหน่งปัจจุบัน :  

ผูอ้าํนวยการศูนยศ์กัยภาพการแข่งขนัดา้นศิลปะเพือ่การออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 

for Competition: CADCC) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบนั 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

วทิยาเขตพฒันาการ ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบนั 

ประวัติการทาํงาน  : 

Supervisor  Designer  : บริษทั Carpet  International  (Public  Company) 

Art  Director  :  บริษทั อมัรินทร์พร้ินติ้ง  กรุ๊ป  จาํกดั  (มหาชน)  (หนงัสือแพรว & บา้นและสวน) 

Art  Director  :บริษทั  Thai  Hakuhodo  Thailand 

Art  Director  : บริษทั AMEX  Team 

Art  Director  :บริษทั  Prakit & FCB  (Public Company) 

หวัหนา้กองบรรณาธิการ นิตยสาร Creative Living  ปี พ.ศ. 2549 

รางวัลเกยีรติยศ :  

ปี 2526  ไดรั้บทุน มรว. คึกฤิทธ์ิ ปราโมช  วทิยาลยัช่างศิลป  กรมศิลปากร 

ปี 2526  รางวลัชมเชยอนัดบั 1 วิชาวาดเสน้  วทิยาลยัช่างศิลป  กรมศิลปากร 

ปี 2527  รางวลัชมเชยอนัดบั 1 วิชาวาดเสน้  วทิยาลยัช่างศิลป  กรมศิลปากร 

ปี 2527  รางวลัที่ 1 วชิาวาดเสน้  วทิยาลยัช่างศิลป  กรมศิลปากร 

ปี 2533  ไดรั้บพระราชทานรางวลัอาจารยส์นบัสนุนการสอน  ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร 

ปี 2538  รางวลั SILVER การประกวดโฆษณายอดเยีย่มแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 19 

ปี 2539  รางวลั Asia  Pacific FCB Creative Award  (Creative Best  of the Best) 1996 ณ 

ประเทศฮ่องกง   

ปี 2541  รางวลัชมเชยภาพประกอบนิทาน "นิทานมูลนิธิเด็ก คร้ังท่ี 2" เมษายน 2541 

ปี 2542  ไดรั้บทุน “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ”  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  เดือน

กุมภาพนัธ ์

ปี 2542  ไดรั้บทุน “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ”  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เดือนกรกฎาคม 
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ปี 2542 ไดรั้บคดัเลือกใหร่้วมปฏิบติัการ “ Workshop ประติมากรรมนํ้ าพ ุของ อาจารยก์มล 

ทศันาญชลี  (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ปี 2542)”  เพือ่ติดตั้งภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปี 2546 ร่วมปฏิบติัการทางศิลปะ(Art  Workshop) ระหวา่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒกบั

สถาบนัศิลปกรรมแห่งเดนมาร์ก (The Royal Academy of Fine Arts) ใน “ นิทรรศการผลงาน

ศิลปกรรมไทย-เดนมาร์ก ”  ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ระหวา่งวนัที่ 30 มกราคม-7 กุมภาพนัธ ์2546 

ปี 2550  ไดรั้บรางวลัชมเชยพเิศษจากมหาวทิยาลยัศิลปากร  โดยสร้างผลงานจิตรกรรม ช่ือ ชา

ลีมงคลอาสน์ สีอะคริลิคบนผนืผา้ใบ  ขนาด 60x40 ซ.ม.  เดือนธนัวาคม  2550 เน่ืองในโอกาสฉลอง 

100 ปี พระราชวงัสนามจนัทร์ 

ปี 2552 ไดรั้บทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวฒันธรรมศาสตร์  สถาบนัวจิยัศิลปะและ

วฒันธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552 

การแสดงผลงานจิตรกรรม 

การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมเด่ียว 17 คร้ัง 

การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมกลุ่ม 63 คร้ัง 

ผลงานการเขียนและเรียบเรียงตําราวิชาการ 

หนงัสือ ศิลปะเพือ่การส่ือสาร  ปี พ.ศ. 2545 สาํนักพมิพว์าดศิลป์ 

หนงัสือ การออกแบบการพมิพ ์ปี พ.ศ. 2545 สาํนกัพมิพว์าดศิลป์ 

หนงัสือ จิตวทิยากบัการออกแบบ ปี พ.ศ. 2545 สาํนกัพมิพว์าดศิลป์ 

หนงัสือ จิตรกรรมสร้างสรรค ์ปี พ.ศ. 2545 สาํนกัพมิพว์าดศิลป์ 

หนงัสือ ฮวน มิโร จิตรกรเซอร์เรียลิสต ์สีสนัแห่งโลกตะวนัออก ปี พ.ศ. 2546  สาํนกัพมิพอิ์นฟอร์ มีเดีย 

หนงัสือ การออกแบบและผลิตงานโฆษณา ปี พ.ศ. 2546 สาํนกัพมิพม์ายบุค๊ส์  พบับลิชิ่ง 

หนงัสือ ธุรกิจศิลปะ ปี พ.ศ. 2547 สาํนกัพมิพม์ายบุค๊ส์  พบับลิช่ิง 

หนงัสือ พื้นฐานทศันศิลป์ ปี พ.ศ. 2547 สาํนกัพิมพบ์ุค๊ส์พอ้ยท ์

หนงัสือ พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง ปี พ.ศ. 2547 สาํนกัพมิพบ์ุค๊ส์พอ้ยท ์

หนงัสือ พื้นฐานการออกแบบกราฟฟิก ปี พ.ศ. 2547 สาํนกัพมิพบ์ุค๊ส์พอ้ยท ์

หนงัสือ การวางแผนในงานโฆษณา ปี พ.ศ. 2547 สาํนกัพมิพบ์ุค๊ส์พอ้ยท ์

เอกสารประกอบการสอนวชิา CMM 237 หลกัการออกแบบเบื้องตน้ ปี พ.ศ. 2547 สาขาวชิา

การโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  

หนงัสือ ศิลปปริทศัน์ ปี พ.ศ. 2548 สาํนกัพมิพบ์ุค๊ส์พอ้ยท ์ 
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หนงัสือ การออกแบบส่ือส่ิงพมิพเ์พือ่งานโฆษณา ปี พ.ศ. 2554 สาํนกัพมิพม์ายบุค๊ส์  พบัลิชิ่ง  

เอกสารคาํสอน วชิา นท. 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (CD 202 VISUAL COMMUNICATION 

DESIGN 3)  ปี พ.ศ. 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

หนงัสือ สุนทรียะในการสร้างสรรคง์านนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ผลงานเขียนภาพประกอบ 

กลุ่มหนงัสือการ์ตูนคุณธรรม ของมูลนิธิดวงประทีป 8 เร่ือง ปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี  เร่ืองดาวนอ้ย 

เร่ืองเจา้ตวัเล็ก  เร่ืองดินแดนแสงทอง  เร่ืองรองเทา้มอมแมม  เร่ืองปุ๊ กป๊ิกปวดฟัน  เร่ืองไสเ้ดือนนอ้ย

ตะลุยดิน  เร่ืองหมอ้วเิศษ  และเร่ืองเจา้ด่างปากเปราะ 

หนงัสือประเภท HOW-TO ทางงานนิเทศศาสตร์ เร่ือง ทีวไีดเอ็ด ปี พ.ศ. 2550 

ผลงานการเขียนชุดวิชาสําหรับมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทเรียนหน่วยที่ 15 การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2548 

บทเรียนหน่วยที่ 4 สุนทรียะในการสร้างสรรคง์านโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549 

บทเรียนหน่วยที่ 5 การบริหารบริษทัตวัแทนโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549 

บทเรียนหน่วยที่ 10 การบริหารการผลิตงานโฆษณา ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2549 

บทเรียนหน่วยที่ 13 การเสนอเร่ืองราวในช้ินงานโฆษณา ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2549 

ผลงานการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย “ การศึกษากระบวนการระบายสีในงานภาพประกอบเร่ืองของ 

รองศาสตราจารยเ์กริก ยุน้พนัธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2546 ”   ปี พ.ศ. 2548 (ทุนอุดหนุนการวิจยัจาก

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี) 

หัวหน้าโครงการวิจยั “ การศึกษากระบวนการระบายสีในงานจิตกรรมของกุสตาฟ คลิมท ์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1862-1918  และ ฟรานซีส เบคอน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909-1992 ”   ปี พ.ศ. 2550  (ทุนอุดหนุน

การวจิยัจากบริษทัยอูาร์ เคมิคอล จาํกดั) 

หัวหน้าโครงการวิจยั “การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์เพื่อรณรงค ์

การต่อตา้นยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน : กรณีศึกษา กลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลยัเขตภาคตะวนัออกของไทย ”   

ปี พ.ศ. 2550-2551 (ทุนอุดหนุนการวจิยัจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

ผูช่้วยผูว้ิจยั โครงการวิจยัหัวขอ้ “การประเมินความสามารถในการส่ือสารของป้ายโฆษณา 

และป้ายประกาศของกรมการขนส่งทางบก บนทางหลวงแผ่นดินสายหลกั”   ปี พ.ศ. 2550-2551 (นักวิจยั

หวัหนา้โครงการรศ. ดร. ยบุล เบญ็จรงคก์ิจ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
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หวัหนา้โครงการวจิยั “ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์เพือ่รณรงคต์่อตา้นการด่ืม

เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”   ปี พ.ศ. 

2555 (ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต) 

หัวหน้าโครงการวิจยั “การพฒันาส่ือเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และบทบาทของศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร” (ทุนสนับสนุนการวิจยั ปีงบประมาณ 2555 โดย

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวจิยัเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ)  

หวัหนา้โครงการวจิยั  “การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังวดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร” 

(ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต) ปี พ.ศ. 2556  

 


