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การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่อเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณ ราชวราราม กรุ ง เทพมหานคร เป็ นโครงการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ และเครื อ ข่ายวิจยั เครื อ ข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ นทรวิโ รฒ ภายใต้โ ครงการวิจ ัยและนวัต กรรมเพื่อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีสู่ ชุ ม ชนฐานราก
ประจําปี งบประมาณ 2555 มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็ นมาและผลสําเร็ จของ
ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุม ชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานครโดยละเอียด 2) เพื่อ ศึกษาความ
ต้องการในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของศูนย์ฯ 3) เพื่อออกแบบสื่ อเพื่อส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ และบทบาทของศูน ย์ฯ และ 4) เพื่อ เสนอแนวทางการใช้สื่อ ส่ งเสริ ม ภาพลักษณ์ และ
บทบาทของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประเภทสื่อที่เป็ นเป้ าหมายด้านผลผลิต
ของโครงการวิจยั ได้แก่ ผลงานต้นแบบสื่อที่ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั ประกอบด้วย 1) โบรชัวร์ (Brochure)
2) ใบปิ ดโฆษณา (Poster) 3) ป้ ายโฆษณา (Billboard) และ 4) ภาพและข้อมูลโฆษณาทางเว็บไซต์
(Website advertisement) วิธีการวิจยั เพือ่ ศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 และข้อ 2 คือ การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) จํานวน 2 ครั้ง โดยสัมภาษณ์ตวั แทนของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นแบบ Focus group
จํานวน 2 ครั้ง โดยผูร้ ่ วมการประชุมคือ เยาวชนกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั จากนั้นนําผลที่ได้ไปเป็ น
ข้อมูลสําคัญในการออกแบบผลงานต้นแบบสื่อ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางการ
ใช้สื่อแก่ผแู ้ ทนศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 4
ผลการวิจยั สรุ ปได้ 5 ประการ คือ ประการที่ 1 ภารกิจหลักของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร คือ ให้การศึกษาแบบอาชี วศึกษาแก่เยาวชนยากจนและด้อยโอกาส
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดต่างๆ ที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังบริ การสังคมโดยจัดหลักสูตรการนัง่ สมาธิแก่คนทัว่ ไปทั้งไทยและ
*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต และผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศกั ยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพือ่ การ ออกแบบ (Center of Art
Design Capabilities for Competition : CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

1

ต่างชาติ รวมทั้งมีหลักสู ตรสอนวิชาชีพแก่ ผสู ้ นใจทัว่ ไปในวัยต่างๆ ปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2556) ศูนย์ฯ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ เพียง 3 ประเภท คือ 1) โบรชัวร์หรื อแผ่นพับซึ่ งจัดทําเองโดย
การถ่ ายสํา เนาหมึ ก ขาว-ดํา 2) ป้ ายไวนิ ล ที่ติ ดตั้งบริ เวณด้า นหน้าของศู นย์ฯ และ 3) ข้อ ความบน
Facebook หรื อ Blog สนทนาต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์ฯ ยังไม่ได้จดั ทําเว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่าง
เป็ นเอกเทศ ส่ วนความต้องการด้านสื่ อ ของศูนย์ คือ ต้อ งการให้พฒั นาสื่ อ 4 ประเภท คือ โบรชัวร์
(Brochure) ใบปิ ดโฆษณา (Poster) ป้ ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้ง สื่ อ บนเว็บไซต์ (Website
advertisement) ประการที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพของผลงานต้นฉบับสื่ อ ฉบับแรก ที่ออกแบบโดย
ผูว้ ิ จ ัย ภายใต้เ กณฑ์ก ารทดสอบสื่ อ 5 ด้า น สรุ ป ได้ว่ า สื่ อ ทุ ก ประเภท 1) มี ค วามสวยงาม 2)
กลุ่มเป้ าหมายมีความสะดวกในการได้รับข้อมูลจากสื่อ 3) มีปริ มาณข้อมูลที่เหมาะสมกับการรับรู ้ของ
กลุ่มเป้ าหมาย 4) “สาร” (Message) ที่ปรากฏในสื่อมีประโยชน์ต่อการสื่ อสารบทบาทและภาพลักษณ์
ของศูนย์ ฯ และ 5) สามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายให้สนใจรับคําแนะนําและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
ประการที่ 3 ข้อ ควรปรั บปรุ งเพิ่มเติ ม ในผลงานต้นฉบับสื่ อ ฉบับแรก โดยสรุ ป คือ 1) ในสื่ อ ทุ ก
ประเภท ควรเพิม่ ข้อความที่เป็ นตัวอักษรในลักษณะสโลแกน (Slogan) ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณราชวราราม เพื่อสร้างการจดจําในด้านบทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ควรเปลี่ยนภาพเป็ น
ภาพของนักเรี ยนที่เรี ยนในศูนย์ฯ เพื่อสื่ อสารข้อ มูลที่เป็ นสภาพจริ งมากขึ้ น ควรเพิ่มตราสัญลักษณ์
(โลโก้) ของศูนย์ฯ และของวัดอรุ ณราชวราราม ไว้คู่กนั และควรแก้ไขชื่อเว็บไซต์และที่อยูท่ างอีเมล์
ของศูนย์ฯ ให้ถูกต้อง และ 2) เฉพาะสื่ อ ที่เป็ น โบรชัวร์ ให้เพิ่มข้อความ 2 ข้อความ คือ ข้อความที่ 1
“หลักสู ตรผูช้ ่ วยพยาบาล เรี ยนจบแล้ว ได้รับเกี ยรติบตั รจากมหาวิทยาลัยสยาม” และ ข้อความที่ 2
“หลักสูตรช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ เรี ยนจบแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรี ยนสารพัดช่างธนบุรี”
ประการที่ 4 การปรับปรุ งสู่ ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งผลงานต้นแบบสื่ อ
ฉบับสมบูรณ์ที่พฒั นาขั้นสุ ดท้าย โดยประกอบด้วยสื่ อตามความต้องการของศูนย์ฯ 4 ประเภท และ
ผูว้ จิ ยั ออกแบบเพิม่ เติมอีก 1 ประเภท รวมเป็ นสื่ อ 5 ประเภท ดังนี้ 1) โบรชัวร์ (Brochure) มีขนาดจริ ง
210 x 297 มิลลิเมตร หรื อเท่ากับขนาด A4 และพับเป็ น 3 ตอน 2) ใบปิ ดโฆษณา (Poster) มีขนาดจริ ง
คือ กว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 3) ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) มีขนาดจริ ง คือ
กว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร 4) โฆษณาบนเว็บไซต์ (Website) โดยขนาดขึ้นอยู่กับระบบทาง
อิ นเตอร์ เน็ ตที่ ใช้ และ 5) ป้ ายแบนเนอร์ (Banner) มี ขนาดจริ ง คือ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร
ประการที่ 5 แนวทางการใช้สื่อ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) สถานที่นาํ เสนอสื่ อ ซึ่ งได้แก่ ภายในวัดอรุ ณราชวรา
ราม บริ เ วณหน้า ศูน ย์ฯ หน่ ว ยงานใกล้เ คีย งเช่ นสํา นัก งานเขตบางกอกใหญ่ รวมทั้งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องคือ โรงเรี ยนการศึกษาสงเคราะห์ทวั่ ประเทศ และ (2) ระยะเวลาในการนําเสนอสื่ อ โดยเน้น
การนําเสนอสื่ อทุกประเภทอย่างต่อเนื่ อ งตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มอบเอกสารแนวทางการใช้สื่อ
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ส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(DVD) ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่นายฮาร์เทนโต คุนวัน (Mr. Hartanto Gunawan) โดย
นายฮาร์เทนโต คุนวัน ลงนามรับรองประโยชน์และคุณค่าด้านการใช้งานได้จริ ง (Practical use) ของ
ผลงานต้น แบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ที่ปรับปรุ งและออกแบบโดยผูว้ ิจยั ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
รวมทั้งผูว้ จิ ยั ได้ติดตามการนําผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ไปผลิตและใช้งานจริ ง โดยศูนย์ฯ ได้
ผลิ ตสื่ อ ประเภทป้ ายแบนเนอร์ (Banner) และติดตั้งจริ งเมื่ อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในบริ เวณ
หน้าศูนย์การเรี ยนรู ้ วัดอรุ ณราชวราราม ตามเอกสารแนวทางการใช้สื่อที่นาํ เสนอโดยผูว้ จิ ยั

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 ความจําเป็ นและความสํ าคัญของการวิจัย
การศึ ก ษาเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จ ของทุ ก ประเทศ ดัง ที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) ได้ระบุว่า การศึกษา
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งนี้ การพัฒนาด้านการศึกษาก็คือการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคคล และเมื่อบุคคลซึ่ งเป็ นสมาชิกของสังคมมีคุณภาพแล้วก็จะทําให้สังคมมีการ
พัฒนาตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังมีเยาวชนวัยแรงงานที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
ฝึ กทักษะด้านอาชีพจํานวนมาก โดยสํานักส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
(2554) ระบุ ว่า ปั จจุบนั มี เ ด็กและเยาวชนที่ ขาดโอกาสทางการศึกษา การพัฒ นาตนเองเพื่อ การ
ดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพประมาณ 3 ล้านคน ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวไม่ได้รับ
การพัฒนาตามสิทธิข้ นั พื้นฐานซึ่ งจะส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางสังคมของประเทศ
ด้วย ในขณะที่แผนปฏิบตั ิการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อ สร้างสังคมแห่ งความเป็ นธรรมด้วยการสร้าง
อนาคตของชาติ (มติคณะรัฐมนตรี , 10 มกราคม 2554 อ้างถึ งในสํานักส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
และคุณภาพเยาวชน, 2554) ได้ให้ความสําคัญกับแนวทางการสร้างอนาคตของชาติดว้ ยการพัฒนาคน
รวมทั้งเด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนในสังคมที่นาํ ไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552-2559 (สํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 137) ของไทยได้กาํ หนดให้ประชากรไทยทุกช่ วงอายุตอ้ งได้รับโอกาสทาง
การศึกษาตลอดชี วิต ซึ่ ง รวมทั้งการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนด้วย ทั้ง นี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [กศน.], 2552)ได้กล่าวถึ งการศึกษานอกระบบว่าเป็ นการจัด
การศึกษาตามความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นหรื อตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป็ น
สําคัญ โดยเน้นการศึกษาที่ทาํ ให้ผศู ้ ึกษาสามารถนําไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตได้โดยตรง เพื่อเป็ นการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทํางานประกอบอาชีพและดําเนินชีวติ อย่างมีความสุข ซึ่ ง
นับวันการศึกษานอกระบบจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็ นการแก้ปัญหาการศึกษาที่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง และนับได้ว่าเป็ นการเสริ มสร้างทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อ
การพัฒนาสังคมที่สาํ คัญยิง่
ปั จจุบนั มีหน่วยงานภาครัฐที่ทาํ หน้าที่ดา้ นการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ลัก ษณะการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น และการฝึ กอาชี พ ซึ่ ง ได้แ ก่ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ภายใต้
กระทรวงดังกล่าว มีหน่ วยงานระดับสํานักงาน 3 หน่ วยที่เกี่ยวข้องกับภารกิ จดังกล่าว คือ (1) สํานัก
บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ (สศศ.) สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ (2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ
(ศกพ.) สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ (3) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนโดยตรง แต่ทาํ หน้าที่จดั
การศึกษาที่เน้นการฝึ กวิชาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมที่อยูใ่ นระบบการศึกษาปกติระดับอาชีวศึกษา
โดยจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเยาวชนทัว่ ไปที่มีอายุเกินจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยูใ่ นวัยแรงงาน
ทั้งนี้ สํานักงานดังกล่าว ยังไม่มีส่วนงานย่อยที่จดั การศึกษาด้านฝึ กอาชีพเพื่อเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส
หรื ออยูใ่ นภาวะยากลําบากโดยเฉพาะ กล่าวโดยสรุ ปคือ การจัดการศึกษาของภาครัฐทั้ง 3 สํานักงาน
ข้า งต้น มี เ พี ย งสํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาแบบ
อาชีวศึกษาหรื อการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนกลุ่มแรงงานมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
สอศ. ยังไม่ ใช่ หน่ วยงานที่จดั การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนโดยตรงเนื่ อ งจากรัฐจัดให้อ ยู่ในระบบ
การศึ ก ษาปกติ ร ะดับ อาชี ว ศึ ก ษา และยัง ไม่ มี ส่ ว นงานที่ จ ัด การศึ ก ษาและฝึ กอาชี พ แก่ เ ยาวชนที่
ด้อ ยโอกาสหรื อ อยู่ในภาวะยากลํา บากโดยเฉพาะเช่ นกัน ด้ว ยเหตุ น้ ี สํา นักงานดัง กล่ าว จึ งยังไม่
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนกลุ่ มด้อ ยโอกาสที่ อ ยู่ในวัยแรงงานได้โ ดยตรง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การประเมิ นผลใน
ลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้อยโอกาสที่จบ
การศึกษาว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร นําความรู ้ที่ได้จากการฝึ กฝนอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพอย่างไร รวมทั้งมีคุณภาพชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในปั จจุบนั มี อ งค์กรนอกภาครัฐหลายแหล่ งที่จดั การศึกษานอกระบบแก่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสที่เน้นทั้งการฝึ กอาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมโดยมีเป้ าหมายในการทําให้ผผู ้ ่าน
การฝึ กอบรมนั้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งนี้
ศูน ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุม ชน วัดอรุ ณ ราชวราราม เป็ นสถานศึ ก ษาและฝึ กวิช าชี พ แห่ ง หนึ่ งที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ศูนย์ดงั กล่าวเป็ นสถานศึกษานอกระบบซึ่ งจัดตั้งโดย
องค์กรเอกชนไม่แสวงหากําไร (NGO) โดยได้รับการสนับสนุ นทางการเงินจากมูล นิ ธิ JWS 60
Foundation อย่างต่อเนื่อง และมีเป้ าหมายหลัก คือ ส่ งเสริ มให้ผจู ้ บการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนใน
แง่ของการมีศีลธรรมในชีวติ ประจําวัน และมีงานทําเมื่อจบการศึกษา เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืน ปั จจุบนั
ศูนย์ฯ ประสบความสําเร็ จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากจนและด้อยโอกาสโดยสามารถวัดผล
สํา เร็ จ ได้ท้ ัง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพจนได้รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากองค์ก ารการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) หรื อ ยูเนสโก : UNESCO) อย่างไรก็ตาม แม้ศูนย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลงานด้าน
การพัฒ นาสัง คมอย่า งเป็ นรู ป ธรรมและเป็ นที่ ย อมรั บ ขององค์ก ารระหว่ า งประเทศ (ยูเ นสโก :
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UNESCO) แต่ ศู น ย์ฯ กลั บ เป็ นที่ รู้ จ ัก ของสั ง คมไทยในวงแคบ ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากศู น ย์ฯ ใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในขอบเขตจํากัด ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจทําการศึกษาวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง การพัฒนา
สื่ อ เพื่ อ ส่ งเสริ มภาพลั ก ษณ์ แ ละบทบาทของศู น ย์ ก ารเรี ยนรู ้ ชุ ม ชน วั ด อรุ ณราชวราราม
กรุ งเทพมหานคร
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และ
บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 4 ข้อดังนี้
1.2.1 เพือ่ ศึกษาความเป็ นมาและผลสําเร็จของของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวรา
ราม กรุ งเทพมหานครโดยละเอียด
1.2.2 เพือ่ ศึกษาความต้องการในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของศูนย์
การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร
1.2.3 เพือ่ ออกแบบสื่อเพือ่ ส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร
1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางการใช้สื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
1.3 การดําเนินการวิจัย
1.3.1 กลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่ มตัวอย่างสื่ อประชาสัมพันธ์สําหรับการวิจยั ครั้ งนี้ คือ สื่ อเดิ ม ของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุม ชน วัด อรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ที่พบอยู่ในปั จจุบนั 3 ประเภท คือ ป้ ายไวนิ ล
ที่ติดตั้งบริ เวณด้านหน้าที่ทาํ การของศูนย์ หรื อบริ เวณที่มีกิจกรรมของศูนย์ฯ โบรชั วร์ ที่แจกผูม้ าเยือน
และนักท่องเที่ยวภายในวัดอรุ ณราชวราราม ซึ่ งศูนย์จดั ทําเองโดยการถ่ ายสําเนาหมึ กขาว-ดํา และ
ข้ อความบน Social media ที่ปรากฎในช่องทางการสนทนาต่างๆ เช่น Facebook ซึ่ งบุคคลภายนอกทํา
การสื่ อ สารกันเองโดยสมัครใจโดย และยังไม่ มีการนําเสนอข้อ มู ลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์ฯ อย่างเป็ นเอกเทศ โดยผูว้ จิ ยั จะนํากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อนําผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูล
หลักในการพัฒนาผลงานต้นแบบสื่อตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ต่อไป
2) กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Technique) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
(1) ผูแ้ ทนศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ มชน วัด อรุ ณ ราชวราราม กรุ ง เทพมหานคร
จํานวน 3 คน ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) สําหรับการศึกษาความเป็ นมา ผลสําเร็ จ ความ
ต้อ งการในการใช้สื่อ ประชาสัมพัน ธ์ข องศู นย์ฯ และเพื่อ การทดสอบสื่ อ (ผลงานต้น แบบสื่ อ ) ที่
ออกแบบโดยผูว้ ิจยั ประกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 3 คน (Key informants) ดังนี้ (1.1) นายฮาร์เทนโต
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คุนวัน (Mr. Hartanto Gunawan) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฯ ฝ่ ายฆารวาส (1.2) ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส (ผูบ้ ริ หาร
คณะ 6 วัดอรุ ณราชวราราม) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฯ ฝ่ ายสงฆ์ และ (1.3) อาจารย์ของศูนย์ฯ จํานวน 1 คน
(2) ผูแ้ ทนเยาวชน จํานวน 5 คน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants)
สําหรับการศึกษาความต้องการด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม
กรุ ง เทพมหานคร และเพื่อ การทดสอบสื่ อ (ผลงานต้น แบบสื่ อ ) ที่ อ อกแบบโดยผูว้ ิจยั โดยผูว้ ิจ ัย
กําหนดลักษณะของผูแ้ ทนเยาวชนซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างไว้ดงั นี้ คือ (2.1) เป็ นเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและกําลังศึกษาอยูใ่ นศูนย์ฯ โดยลักษณะการด้อยโอกาสในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เยาวชนคน
นั้นๆ มีความยากจนมากจนส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ระบบการศึกษาปกติได้ รวมทั้งมีรายได้เลี้ยงชีพที่จาํ กัดมากจนทําให้ขาดแคลนปั จจัยการดํารงชีพขั้น
พื้นฐาน และ (2.2) เต็มใจให้ขอ้ มู ลระหว่างการสนทนากับผูว้ ิจยั โดยผ่านวิธีการระดมความคิดเห็ น
แบบ Focus group ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูล จากระเบียนนักเรี ยนของศูนย์ ฯ ในการคัดเลื อกเยาวชนตาม
ลักษณะข้างต้น เพือ่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 คน ตามที่การวิจยั ระบุไว้
1.3.2 วิธีการวิจยั
1) วิธีการวิจยั สําหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบด้วย (1.1)
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จํานวน 2 ครั้ง โดยทําการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
(Key informants) ซึ่งเป็ นตัวแทนของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร และ
(1.2) การประชุ มกลุ่ม ย่อ ยเพื่อระดมความคิดเห็ นแบบ Focus group จํานวน 2 ครั้ง โดยผูร้ ่ วมการ
ประชุมคือ เยาวชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
2) วิธีการวิจยั สําหรับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจาก
หนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถิติและข้อมูลการศึกษาของเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสในประเทศ
ไทย เอกสารรายงานการทํางานของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย 1) แนวคําถามปลายเปิ ด สําหรับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) ครั้งที่ 1 2) แนวประเด็น หรื อแนวคําถามสําหรับการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ระดมความคิดเห็นแบบ Focus group ครั้งที่ 1 และ 3) แบบบันทึกผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานต้นแบบสื่ อ สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ครั้งที่ 2 และการประชุม
กลุ่มย่อยเพือ่ ระดมความคิดเห็นแบบ Focus group ครั้งที่ 2
1.3.4 ขอบเขตการวิจยั มีดงั นี้คือ 1) ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
วัดอรุ ณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ข้อมูล
เชิ ง คุ ณภาพ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ความเป็ นมา ผลสํา เร็ จ ความต้อ งการในการใช้สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม และข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ข้อมูล
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ตัวเลขที่เป็ นจํานวนของสื่ อที่ศูนย์ฯ ต้องการใช้ และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่ อนิ เทศศิลป์
ทั้งหมด 3) ขอบเขตของผลผลิต หมายถึง ประเภทสื่ อที่เป็ นเป้ าหมายด้านผลผลิตของโครงการวิจยั
ได้แก่ ผลงานต้นแบบสื่ อที่ออกแบบโดยผูว้ ิจยั ประกอบด้วย โบรชัวร์ (Brochure) ใบปิ ดโฆษณา
(Poster) ป้ ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งภาพและข้อมูลโฆษณาทางเว็บไซต์ (Website advertisement)
4) ขอบเขตด้านเวลา โครงการวิจยั เรื่ องนี้ กําหนดดําเนินการในระยะเวลา 12 เดือน
1.4 ทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฎีหลักๆ มาใช้เป็ นแนวทางการศึกษาและออกแบบสื่ อ สําหรับการวิจยั
เรื่ อง การพัฒนาสื่อเพือ่ ส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม
กรุ งเทพมหานคร ดังนี้
1.4.1 ทฤษฎี การสื่ อ สาร เพื่อ ใช้อ งค์ความรู ้จากทฤษฎี มาวิเ คราะห์ ว่า ศู นย์การเรี ยนรู ้
ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม มีองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารอย่างไรบ้าง และการใช้สื่อปั จจุบนั
ของศูนย์ฯ มีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ อย่างไร เพื่อ นําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการออกแบบสื่ อใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.4.2 แนวคิ ด และกลยุท ธ์ท างการตลาด เพื่อ ใช้อ งค์ค วามรู ้ จ ากทฤษฎี ม าวิเ คราะห์
ช่องทางการตลาด และรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวรารามได้ใช้
โดยผ่านสื่อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนําไปเป็ นข้อมูลประกอบการออกแบบสื่อใหม่ให้
สามารถส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวรารามได้มากขึ้น
1.4.3 องค์ความรู ้เรื่ องการประเมินสารตามแนวคิดทางนิ เทศศาสตร์ เพื่อใช้องค์ความรู ้
จากแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ “สาร” (Message) ที่ปรากฎในสื่ อที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวรารามใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะนําไปเป็ นข้อมูลประกอบการออกแบบสื่อใหม่ให้
สามารถส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวรารามได้มากขึ้น
1.4.4 หลัก การออกแบบสื่ อ ทางนิ เทศศิล ป์ เพื่อ นําองค์ค วามรู ้ม าประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสื่อใหม่ให้ตรงตามความต้องการของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม
1.5 ผลสํ าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลสําเร็ จและความคุม้ ค่าของการวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อเพื่อ
ส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร เสร็จสิ้น มีดงั นี้
1.5.1 ผลสําเร็จ ประกอบด้วย
1) ผลงานต้นแบบสื่ อ เพื่อ ประชาสัม พันธ์และส่ งเสริ ม ภาพลักษณ์ ของศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ชุ ม ชน วัด อรุ ณ ราชวราราม กรุ ง เทพมหานคร ที่ อ อกแบบโดยผู ้วิ จ ัย อัน ประกอบด้ว ย
(1.1) โบรชัวร์ (Brochure) (1.2) ใบปิ ดโฆษณา (Poster) (1.3) ป้ ายโฆษณา (Billboard) และ (1.4)
ภาพและข้อมูลโฆษณาทางเว็บไซต์ (Website advertisement) โดยเนื้ อหาหลัก (Content) ของสื่ อทั้ง 4
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ประเภทนี้ จะนําเสนอภาพและข้อ มูลความเป็ นมา ผลสําเร็ จ และระเบียบการรับสมัครของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานครโดยละเอียด ซึ่งนอกจากจะให้ความสําคัญกับความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาหลักแล้ว ยังเน้นรู ปลักษณ์ของสื่อที่เกิดจากหลักการออกแบบที่มีความสวยงามตาม
แนวทางสุ นทรี ย ศาสตร์ และมี คุ ณค่ าด้า นประโยชน์ใ ช้ส อยที่ เน้นการนําสื่ อ ไปใช้งานได้จริ งและ
กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลของสื่อได้อย่างครบถ้วน
2) แนวทางการใช้สื่ อ ทั้ง หมดที่ อ อกแบบโดยผู ้วิจ ัย เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์แ ละ
ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน วัด อรุ ณ ราชวราราม กรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
1.5.2 ความคุม้ ค่าของการวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลงานต้นแบบสื่อทั้งหมดที่ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั สามารถเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่
ทําให้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่รู้จกั ของสังคมไทยในวงกว้าง
มากขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสําหรับเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสที่ยงั ไม่มีช่องทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนให้เดินทางมารับคําแนะนําและศึกษาต่อในศูนย์ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ความคุม้ ค่าของ
การวิจยั สามารถวัดได้ในเชิงคุณภาพ ดังนี้ คือ
1) สื่อทั้งหมดที่ผลิตจากผลงานต้นแบบสื่ อของผูว้ ิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ ม
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม ในการพัฒนาสังคมได้มากขึ้น
2) ผลงานต้นแบบสื่ อ ของผูว้ ิจยั เป็ นการนําเสนอแนวทางการพัฒ นาสัง คมที่
บูรณาการระหว่างนักวิชาชีพในสาขานิ เทศศิลป์ กับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการศึกษา ในการมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสอย่างแท้จริ ง

2. สรุ ปผลการวิจัย

2.1 ความเป็ นมาและผลสําเร็จของของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่จดั ตั้งขึ้นโดยองค์กรไม่
แสวงผลกําไร (NGO) โดยเน้นให้เป็ นสถานศึกษาและฝึ กวิชาชีพสําหรับเยาวชนด้อยโอกาส ปั จจุบนั
ศูนย์ฯ ดังกล่าว มีชื่อเรี ยกที่เป็ นทางการตามวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งได้แก่ ศูนย์
การเรี ยนชุ มชนเพื่อพัฒนามนุ ษยชาติและศูนย์ปฏิบตั ิพุทธธรรมและบําเพ็ญกุศลนานาชาติ อย่างไรก็
ตาม เนื่ องจากชื่อ ดังกล่าวเป็ นชื่ อที่ยาวและจํายาก คนส่ วนใหญ่จึงเรี ยกชื่ อสั้นๆ ว่า ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองจากกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (ชื่อเดิมเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552) กระทรวงศึ กษาธิ การ และจากองค์การการศึกษา วิท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
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ภารกิจหลักของศูนย์ คือ ให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรี ยนในระดับอาชีวศึกษาแก่
เยาวชนยากจนและด้อ ยโอกาสที่ จ บการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์ในจังหวัดต่างๆ ที่สงั กัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชนเหล่านั้นอายุระหว่าง 17-19 ปี ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มเยาวชนวัยแรงงานสําหรับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ การเรี ยนการสอนของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม แบ่งการสอนเป็ น 2
ช่วง คือ ช่วงเช้า สอนวิชาธรรมะและการฝึ กสมาธิ ส่ วนช่วงบ่าย เป็ นการสอนวิชาชีพ โดยนักเรี ยน
หญิง เรี ย นวิช าผูช้ ่ วยพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลจุฬ ารัต น์ นัก เรี ย นชายเรี ยนวิชาไฟฟ้ า
อิเล็คทรอนิคส์กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฮิตาชิ โดยทั้ง 2 วิชาเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เป้ าหมาย
หลัก ของศู น ย์ คื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้จ บการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น ในแง่ ข องการมี ศี ล ธรรมใน
ชีวติ ประจําวัน และมีงานทําเมื่อจบการศึกษา เพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ยงั่ ยืน
นอกจากภารกิ จหลัก ดัง กล่ าวข้างต้น ศูน ย์ก ารเรี ยนรู ้ชุ ม ชน วัดอรุ ณ ราชวราราม ยัง
ดําเนิ นการในลักษณะบริ การสังคมโดยขยายหลักสู ตรการนั่งสมาธิแก่คนทัว่ ไปทั้งไทยและต่างชาติ
รวมทั้งมีหลักสู ตรสอนวิชาชีพต่างๆ แก่ผสู ้ นใจทัว่ ไปในวัยต่างๆ เช่น การทําขนมไทย การแกะสลัก
ผลไม้ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ดนตรี ไทย และนาฏศิลป์ ไทย
ความสําเร็จในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์ฯ ในช่วงเวลาประมาณ 4
ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2551-2554) เป็ นความสําเร็ จในเชิงคุณภาพ ศูนย์ดงั กล่าวสามารถผลิตนักเรี ยนทั้ง
ชายหญิงที่จบการศึกษาและมีงานทําทุกคน ซึ่งนักเรี ยนหญิงที่จบหลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาลจะได้ทาํ งาน
ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นักเรี ยนชายที่จบหลักสูตรช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิคส์ จะได้ทาํ งานที่บริ ษทั ฮิตาชิ
ผลสํา เร็ จ เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ถื อ ว่า เป็ นความภาคภู มิ ใ จของศู น ย์ฯ อาทิ เ ช่ น นักเรี ย นหญิ งคนหนึ่ งที่ จ บ
หลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล รุ่ นที่ 2 (พ.ศ. 2551) ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ดา้ นการพยาบาล
ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่ งนักเรี ยนคนนี้ แต่เดิ มมี ฐานะยากจน อาศัยอยู่ในหมู่ บา้ นห่ างไกลในจังหวัด
เชียงราย พ่อแม่ เสี ยชีวิตตั้งแต่ยงั เด็ก ต้องอาศัยอยูก่ บั ยายที่อายุมากและทํางานไม่ ได้ นักเรี ยนคนนี้
ต้องทํางานรับจ้างทัว่ ไปพร้อมกับเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์จงั หวัดเชียงราย จนทางโรงเรี ยน
เห็นความตั้งใจและใฝ่ ดี จึงเสนอชื่ อมายังกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนในขณะนั้น (ปั จจุบนั คือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่ มเป้ าหมายพิเศษ) และส่ งมาเรี ยนวิชาชี พผูช้ ่ วย
พยาบาลที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม จนประสบความสําเร็ จได้เป็ นนักเรี ยนทุนของ
มหาวิทยาลัยในไต้หวันในปั จจุบนั
2.2 ความต้องการในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร
ปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2556) สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม
กรุ งเทพมหานคร มีเพียง 3 ประเภท คือ โบรชัวร์หมึกขาว-ดํา ป้ ายไวนิ ล และข้อความสนทนาทาง
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อินเตอร์เน็ตโดยยังไม่มีเว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างเป็ นเอกเทศ สื่ อเดิมดังกล่าว ยังมีความไม่หลากหลาย
ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจกลุ่มเป้ าหมาย และอาจมีผลทําให้กลุ่มเป้ าหมายหลักได้รับทราบข่าวสารของ
ศูนย์ฯ ได้ไม่มากหรื อไม่กว้างไกลเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หากต้องปรับปรุ งหรื อพัฒนาสื่อเพิม่ เติมเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ควรเลือกสื่อประเภทที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มู ลข่าวสาร
ได้ง่าย ชัดจน และไม่ซับซ้อน ศูนย์ฯ จึงมีความเห็นว่า ควรพัฒนาสื่ อไม่เกิ น 4 ประเภท และควรจะ
ประกอบด้วย โบรชัวร์ (Brochure) ใบปิ ดโฆษณา (Poster) และป้ ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งสื่ อที่
เป็ นภาพและข้อ มู ลโฆษณาทางเว็บ ไซต์ (Website advertisement) ซึ่ งหากมี ผูส้ นับสนุ นในการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่เป็ นเอกเทศของศูนย์ฯ โดยตรง ก็จะเป็ นสื่ อใหม่ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ฯ ได้มากขึ้นตามสถานการณ์โลกปั จจุบนั
2.3 การออกแบบสื่ อเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร
2.3.1 กระบวนการออกแบบผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับแรก
2.3.1.1 การวิ เคราะห์ สื่ อปั จจุ บ ันของศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุ มชน วัดอรุ ณราชวราราม
กรุ งเทพมหานคร จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่ อสาร จะพบว่าสื่ อเดิม
ของศูนย์ฯ ในปั จจุบนั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ผูส้ ่งสาร (Sender) ซึ่ งหมายถึงศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวรารามที่เป็ นผูจ้ ดั ทําสื่อ 2) สาร (Message) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นทั้ง
ภาพและตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อเดิมของศูนย์ฯ และ 3) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อกลาง (Channel or
Medium) ซึ่งได้แก่ โบรชัวร์ และป้ ายไวนิลเป็ นหลัก โดยจากการวิเคราะห์ พบว่า ในปั จจุบนั ศูนย์ฯ ยัง
ขาดอี ก 2 องค์ ป ระกอบในกระบวนการสื่ อ สาร คื อ องค์ ป ระกอบผู ้รั บ สาร (Receiver) และ
องค์ประกอบข้อมู ลย้อนกลับจากผูร้ ับสาร (Feedback) ทั้งนี้ เนื่ องจากเยาวชนกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ได้
รับรู ้ ข่า วสารเกี่ ย วกับการรั บสมัครนัก เรี ยนใหม่ ของศู นย์ฯ จากการบอกเล่ าของคุ ณ ครู ที่ โรงเรี ย น
การศึกษาสงเคราะห์ ไม่ใช่จากสื่ อเดิมที่ศูนย์ฯ ดําเนิ นการจัดทําขึ้นเองและใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เมื่อเป็ น
เช่นนี้ จึงยังไม่เกิดข้อมูลย้อนกลับจากผูร้ ับสาร (Feedback) อันสะท้อนมาจากการใช้สื่อดังกล่าวเช่นกัน
หากพิจารณาตามแนวคิดเรื่ องกลยุทธ์ทางการตลาด จะพบว่า ศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นสื่ อเดิม อันประกอบด้วยโบรชัวร์หรื อแผ่นพับ
หมึกขาว-ดํา และป้ ายไวนิ ล เป็ นช่ องทางการตลาดเพื่อให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์การเรี ยนการ
สอนของศูนย์ ฯ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อเดิมของศูนย์ฯ นั้น ยังอยูใ่ นขอบเขตจํากัดอันเนื่ องมาจาก
สื่อที่ใช้ไม่มีความหลากหลายและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายได้มากเท่าที่ควร ซึ่ ง
ส่งผลให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม ถูกจํากัดตามไปด้วย
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เมื่ อ พิจ ารณาองค์ความรู ้ เรื่ อ งการประเมิ นสารตามแนวคิ ดทางนิ เทศ
ศาสตร์ เปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบภายในสื่ อเดิม ทั้ง 3 ประเภทของศูนย์ฯ จะพบว่า ในสื่ อดังกล่าว
ประกอบด้วย “รหัสของสาร” (Message code) ทั้ง 2 ลักษณะ คือ 1) รหัสของสารที่ใช้คาํ (verbal
message codes) ได้แก่ คําหรื อกลุ่มคําที่เป็ นภาษาเขียนเพื่อสื่ อสารหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมของศูนย์ฯ และ 2) รหัสของสารที่ไม่ใช้คาํ (non-verbal message codes) ได้แก่ ภาพกิจกรรม
และเครื่ องหมายของศูนย์ฯ อย่างไรก็ตาม สื่อเดิมของศูนย์ ฯ ทั้ง 3 ประเภท ยังไม่สวยงามหรื อดึงดูดใจ
กลุ่มเป้ าหมายได้มากเท่าที่ควร ดังนั้น แม้สื่อดังกล่าวจะมีการใช้รหัสของสารทั้ง 2 ลักษณะแต่ยงั ต้อง
อาศัยใช้หลักการออกแบบมาปรับเปลี่ ยนรู ปลักษณ์ และการจัดวางตําแหน่ งของรหัสของสารทั้ง 2
ลักษณะให้มีความสวยงามและดึงดูดใจกลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้น
2.3.1.1 การศึกษาความต้องการด้านประเภทของสื่ อเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และ
บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า สื่ อ ที่
ศูนย์ฯ ต้อ งการให้มี การจัด ทํา เพิ่ม ขึ้นประกอบด้วยสื่ อ 4 ประเภท คื อ โบรชัวร์ (Brochure) ใบปิ ด
โฆษณา (Poster) ป้ ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งภาพและข้อ ความโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website
advertisement) โดยให้มีองค์ประกอบของการออกแบบสื่ อทั้ง 4 ประเภท คือ รู ปภาพการทํากิจกรรม
ของเด็ ก ด้อ ยโอกาส ข้อ ความที่ เ ป็ นชื่ อ ของศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ ชุม ชน วัด อรุ ณ ราชวราราม และตรา
สัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์ฯ พร้อมทั้งมี รายละเอี ยดของหลักสู ตรที่ทาํ การเรี ยนการสอน รวมทั้ง
ข้อมูลเพือ่ การติดต่อกับศูนย์ฯ
2.3.2 การปรับปรุ งผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับแรก สู่ ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูร ณ์
ดําเนิ นการโดยการทดสอบคุณภาพของผลงานต้นฉบับสื่ อ ฉบับแรก ภายใต้เกณฑ์การทดสอบสื่ อ 5
ด้าน (เกณฑ์ดา้ นความสวยงาม เกณฑ์ดา้ นความสะดวกในการได้รับข้อมูล เกณฑ์ดา้ นปริ มาณข้อมูลที่
ได้จากสื่อ เกณฑ์ดา้ นประโยชน์จาก “สาร” (Message) ที่ปรากฏในสื่ อ และเกณฑ์ดา้ นความสามารถ
ของสื่อในการโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมาย) ผลสรุ ปการทดสอบคุณภาพของผลงานต้นฉบับสื่ อ ฉบับแรก
คือ ผลงานต้นฉบับสื่อดังกล่าว 1) มีความสวยงาม 2) กลุ่มเป้ าหมายมีความสะดวกในการได้รับข้อมูล
จากสื่อ 3) มีปริ มาณข้อมูลที่เหมาะสมกับการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย 4) “สาร” (Message) ที่ปรากฏใน
สื่ อ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การสื่ อ สารบทบาทและภาพลัก ษณ์ ข องศู น ย์ ฯ และ 5) สามารถโน้ ม น้ า ว
กลุ่มเป้ าหมายให้สนใจรับคําแนะนําและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
อย่างไรก็ตาม ในผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับแรก ยังมีขอ้ ควรปรับปรุ ง โดยสรุ ป คือ
ในสื่ อ ทุกประเภท 1) ควรเพิ่ม ข้อ ความที่เป็ นตัวอักษร ในลักษณะสโลแกน (Slogan) ของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม เพือ่ สร้างการจดจําในด้านบทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ 2) ควร
เปลี่ยนภาพเป็ นภาพของนักเรี ยนที่เรี ยนในศูนย์ฯ เพือ่ สื่อสารข้อมูลที่เป็ นสภาพจริ งมากขึ้ น 3) ควรเพิ่ม
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ
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วัดอรุ ณราชวราราม ไว้คู่กนั 4) ควรแก้ไขชื่อเว็บไซต์และที่อยูท่ างอีเมล์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณราชวรารามให้ถูกต้อง และ 5) เฉพาะสื่อที่เป็ น โบรชัวร์ ให้เพิม่ ข้อความ 2 ข้อความ คือ ข้อความที่ 1
“หลักสู ตรผูช้ ่ วยพยาบาล เรี ยนจบแล้ว ได้รับเกี ยรติบตั รจากมหาวิทยาลัยสยาม” และ ข้อ ความที่ 2
“หลักสูตรช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ เรี ยนจบแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรี ยนสารพัดช่างธนบุรี”
2.3.3 การพิจารณาขั้นสุดท้ายสู่ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์
ผูว้ ิจ ัย ได้ป รับ ปรุ ง ผลงานต้น แบบสื่ อ ฉบับ สมบูร ณ์ ที่ พ ฒ
ั นาขั้น สุ ด ท้า ย โดย
ประกอบด้วยสื่อตามความต้องการของศูนย์ฯ 4 ประเภท และออกแบบเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท รวมเป็ น
สื่ อ 5 ประเภท ดังนี้ 1) ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโบรชัวร์ (Brochure) มี ขนาดจริ ง
210 x 297 มิลลิเมตร หรื อเท่ากับขนาด A4 และพับเป็ น 3 ตอน 2) ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์
ประเภทใบปิ ดโฆษณา (Poster) มีขนาดจริ ง คือ กว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 3) ผลงาน
ต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) มีขนาดจริ ง คือ กว้าง 1.5 เมตร
ยาว 2.0 เมตร 4) ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website) โดยไม่
สามารถระบุข นาดได้และขึ้น อยู่กับระบบทางอิ นเตอร์ เน็ ต ที่ใ ช้ และ 5) ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับ
สมบูรณ์ ประเภทป้ ายแบนเนอร์ (Banner) มีขนาดจริ ง คือ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร โดยเป็ นสื่ อ
ประเภทที่ผวู ้ จิ ยั ออกแบบให้เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ศูนย์ฯ ระบุไว้
ภาพผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ที่พฒั นาขั้นสุดท้าย ปรากฎดังนี้
2.3.3.1 ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโบรชัวร์ (Brochure) เมื่อผลิ ต
และใช้งานจริ งจะมีขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร หรื อเท่ากับขนาด A4 และพับเป็ น 3 ตอน
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ภาพที่ 1 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโบรชัวร์ (Brochure) ด้านนอก

ภาพที่ 2 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโบรชัวร์ (Brochure) ด้านใน
15

2.3.3.2 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทใบปิ ดโฆษณา (Poster) เมื่อ
ผลิตและใช้งานจริ งจะมีขนาดกว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทใบปิ ดโฆษณา (Poster)
2.3.3.3 ผลงานต้น แบบสื่ อ ฉบับ สมบู ร ณ์ ประเภทป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
(Billboard) เมื่อผลิตและใช้งานจริ งจะมีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร

ภาพที่ 4 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)
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2.3.3.4 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website)
ไม่สามารถระบุขนาด ขึ้นอยูก่ บั ระบบทางอินเตอร์เน็ตที่ใช้

ภาพที่ 5 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website) (หน้าหลัก)
2.3.3.5 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ ายแบนเนอร์ (Banner) เมื่อ
ผลิตและใช้งานจริ งจะมีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร

ภาพที่ 6 ผลงานต้นแบบสื่อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ ายแบนเนอร์ (Banner)
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2.4 แนวทางการใช้สื่อ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้นําเสนอแนวทางการใช้สื่อ ทั้ง 5 ประเภทเพื่อ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาท
ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มากขึ้น โดยระบุ 1) สถานที่นําเสนอสื่ อ ซึ่ งได้แก่ ภายในวัดอรุ ณราชวราราม บริ เวณหน้าศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ชุ ม ชน วัด อรุ ณ ราชวราราม หน่ ว ยงานใกล้เ คี ย งเช่ น สํา นัก งานเขตบางกอกใหญ่ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ โรงเรี ยนการศึกษาสงเคราะห์ทวั่ ประเทศ และ 2) ระยะเวลาในการนําเสนอ
สื่อ โดยเน้นการนําเสนอสื่อทุกประเภทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3. การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

3.1 การอภิปรายผล
3.1.1 ผลการวิจยั ที่ระบุวา่ กระบวนการสื่อสารที่ใช้สื่อเดิมของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัด
อรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ที่ในปั จจุบนั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ผูส้ ่ งสาร
(Sender) 2) สาร (Message) และ 3) ช่องทางการสื่อสารหรื อสื่อกลาง (Channel or Medium) ซึ่ งยังขาด
อีก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบผูร้ ับสาร (Receiver) และองค์ประกอบข้อมูลย้อนกลับจากผูร้ ับ
สาร (Feedback) นั้น เป็ นผลการศึกษาที่สะท้อ นให้เห็นถึงข้อบกพร่ องของกระบวนการสื่ อ สารของ
ศูนย์ฯ ที่ควรมีการปรับปรุ งให้เป็ นกระบวนการสื่ อสารที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
องค์ป ระกอบกระบวนการสื่ อ สารของสมิ ต สัช ฌุ กร (2547) ที่ ระบุ ว่า การติด ต่ อ สื่ อ สารควรมี
องค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ ผูส้ ่ งสาร (Source or Sender) สาร (Message) ช่องทางที่
จะส่งสาร หรื อสื่อ (Channel or Medium) และผูร้ ับสาร (Receiver)
3.1.2 ผลการวิจยั ที่ระบุว่า ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม ต้องการให้มีการ
จัดทําสื่ อเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ประเภท เป็ น 4 ประเภท และผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเพิ่มเติมจากความต้องการ
ของศูนย์อี ก 1 ประเภท รวมทั้งสิ้ น 5 ประเภทนั้น สอดคล้อ งกับแนวคิดเรื่ อ งช่ อ งทางการสื่ อ สาร
(Communication Channel) ของบาร์ทลัทด์ (Barnlund, 2008 : 30) ที่เน้นว่า การสื่ อสารความหมายที่มี
ประสิ ทธิภาพ ควรใช้ช่องทางหลายช่องทาง นอกจากนี้ ผลการวิจยั ที่ระบุว่า ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
วัดอรุ ณราชวราราม ต้อ งการให้มีอ งค์ป ระกอบในการออกแบบสื่ อ 4 ส่ วน คือ 1) ข้อ ความที่เป็ น
สโลแกนของศูนย์ฯ 2) รายละเอี ยดของหลักสู ตร และข้อ มู ล เพื่อ การติดต่อ กับศูนย์ฯ 3) รู ปภาพ
กิจกรรมของเด็กด้อยโอกาส และ 4) ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์ฯ เมื่อพิจารณาผลการวิจยั ส่ วนนี้
เทียบเคียงกับองค์ความรู ้เรื่ องการประเมินสารตามแนวคิดทางนิ เทศศาสตร์ (สกนธ์ ภู่งามดี อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสกนธ์ ภู่งามดี. 2548 : 58-59) ในประเด็นลักษณะหลักของรหัสของ
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สาร (message codes) จะพบว่า องค์ประกอบในการออกแบบสื่ อ ทั้ง 4 ส่ วนตามความต้องการของ
ศูนย์ฯ นั้น ครอบคลุ ม ลักษณะหลักของรหัสของสาร (message codes) ทั้ง“รหัสของสารที่ใช้คาํ ”
(verbal message codes) และ “รหัสของสารที่ไม่ใช้คาํ ” (non-verbal message codes)
3.1.3 ผลการวิจยั ที่ระบุถึงผลการทดสอบคุณภาพของผลงานต้นฉบับสื่ อ ฉบับแรก โดย
ผลสรุ ปประการหนึ่ ง คือ ผลงานต้นฉบับสื่ อ ดังกล่ าว มี ปริ มาณข้อ มู ลที่เหมาะสมกับการรับรู ้ของ
กลุ่มเป้ าหมาย ผลดังกล่าวนี้ เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับงานวิจยั ของ วิโอ โกล์ดฮาร์ เบอร์ และเยท
(Wiio, Goldhaber & Yates, 1980 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2555) ที่พบว่า การได้รับ
ข่าวสารมากเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการติดต่อสื่ อสารเช่นเดียวกับการได้รับปริ มาณ
ข่าวสารน้อยเกินไป
3.1.4 ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ที่ออกแบบโดยผูว้ ิจยั นั้น ในภาพรวม ผูว้ ิจยั ใช้
หลักการออกแบบโดยเน้นการสร้างความสมดุล (Balance) แบบความสมดุลที่ต่างกัน (Asymmetrical
Balance) แนวทางการออกแบบของผูว้ จิ ยั ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของสุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ (2544 :
26) ที่ ก ล่ า วถึ ง หลัก การสร้ า งความสมดุ ล (Balance) ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความสมดุ ล ที่ ต่ า งกั น
(Asymmetrical Balance) เช่นเดียวกัน
3.1.5 จากข้อ เสนอของผูว้ ิจยั ที่ นํา เสนอแนวทางการใช้สื่อ ส่ ง เสริ ม ภาพลักษณ์ แ ละ
บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร ที่กาํ หนดระยะเวลานําเสนอ
สื่อทั้ง 5 ประเภทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นั้น สอดคล้องกับหลักสําคัญในการสื่ อสารตามแนวคิดของ
วิจิตร อาวะกุล (2525) ที่ระบุถึงองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่ ง คือ ความบ่อยและความสมํ่าเสมอ
ต่อเนื่ อง (Continuity and Consistency) ทั้งนี้ เนื่ องจากการสื่ อข่าวสารจะได้ผลนั้น จะต้องส่ ง “สาร”
(Massege) บ่อย และติดต่อกัน หรื อมีการยํ้าหรื อซํ้า เพื่อเตือนความทรงจํา หรื อเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุ่มเป้ าหมาย
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ เ ด็ ก และเยาวชนด้อ ยโอกาส ควรนํา
ผลการวิจยั ฉบับนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อเพือ่ ส่งเสริ มบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร
3.2.2 หน่ วยงานภาครัฐ ควรพิจารณาประยุก ต์ใ ช้แ นวทางการพัฒนาสื่ อ ในงานวิจ ัย
ฉบับนี้ เพือ่ เสนอแนะแผนประชาสัมพันธ์หน่ วยงานย่อยที่ทาํ งานด้านส่ งเสริ มสวัสดิภาพของเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส
3.2.3 ภาคเอกชน ควรพิจารณาประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาสื่ อ ที่ปรากฏในงานวิจยั
ฉบับนี้ เพื่อส่ งเสริ มสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสภายใต้แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
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3.2.4 ควรทําการศึกษาวิจยั ต่อยอด โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ การออกแบบ
และการสร้า งสรรค์สื่ อ แบบครบวงจร (สื่ อ ทุ กประเภท) ภายใต้แ ผนการรณรงค์ท างการโฆษณา
(Advertisement Campaign) ในเชิงลึกและรอบด้าน โดยหน่ วยการศึกษาของการวิจยั อาจเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่มีบทบาท
ส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและคุ ณภาพชี วิตของเด็ก และเยาวชนที่มีปัญ หาในการใช้สื่อ ในปั จจุ บนั ทั้ง นี้
เพื่อ ให้นัก วิ ช าการได้มี บ ทบาทในการช่ ว ยแก้ปั ญ หาด้า นสื่ อ ควบคู่ กับ การส่ ง เสริ ม บทบาทและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรนอกภาครัฐโดยมีขอ้ มูลเชิงวิชาการรองรับ

บรรณานุกรม

กลุ่มตัวแทนเยาวชนศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร เป็ นผูร้ ่ วมการประชุม
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1, สกนธ์ ภู่งามดี เป็ นผูน้ าํ การประชุม , ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราช
วราราม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556.
______..เป็ นผูร้ ่ วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2, สกนธ์ ภู่งามดี เป็ นผูน้ าํ การประชุม, ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556.
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2555). การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. สืบค้นวันที่
5 กรกฎาคม 2555. จาก http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/ca520/11.htm.
ดารา ทีปะปาล. (2546). การสื่ อสารการตลาด. กรุ งเทพฯ : อมรการพิมพ์
วิจิตร อาวะกุล. (2525). การประชาสั มพันธ์ : หลักเเละวิธีปฎิบัติ. กรุ งเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). บทเรียนหน่ วยที่ 15 การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2548. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สกนธ์ ภู่งามดี. (2548). การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
______.. (2554). การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพือ่ ผลิตงานโฆษณา. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มายบุค๊ ส์ พับลิชิ่ง
______.. (2554). เอกสารคําสอน วิชา นท. 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (CD 202 VISUAL
COMMUNICATION DESIGN 3) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สมควร กวียะ. (2546). ทฤษฎีการสื่ อสารประยุกต์ . กรุ งเทพฯ : อักษราพิพฒั น์
สมิต สัชฌุกร. (2547). การสื่ อสารสํ าหรับผู้บริหาร. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์และทําปกเจริ ญผล.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). บทความเรื่องการพัฒนาสั งคมกับ
การศึกษา. ค้นวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.nfe.go.th/home/index.php?option=com_content&view
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรั บปรุง
พ.ศ. 2552-2559. กรุ งเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
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สํานักส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน. 2554 (24 มิถุนายน). สถานการณ์เด็ก เยาวชน
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สุภางค์ จันทวานิช. (2547). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2544). มูลฐานการออกแบบ. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. (2521). การศึกษาบทบาทของสื่ อมวลชนต่ อการศึกษา
ของชาวบ้ าน. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
อาจารย์สอนวิชาไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ (ไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อ) ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม เป็ นผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ , สกนธ์ ภู่งามดี เป็ นผูส้ ัม ภาษณ์ , ที่ศูน ย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556.
ฮาร์เทนโต คุนวัน (Mr. Hartanto Gunawan) เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, สกนธ์ ภู่งามดี เป็ นผูส้ ัมภาษณ์, ที่ศูนย์
การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556.
______..เป็ นผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ , สกนธ์ ภู่ งามดี เป็ นผูส้ ัมภาษณ์ , ที่ ศูน ย์การเรี ยนรู ้ชุ ม ชน วัด อรุ ณราช
วราราม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556.
______..เป็ นผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ , สกนธ์ ภู่ งามดี เป็ นผูส้ ัมภาษณ์ , ที่ ศูน ย์การเรี ยนรู ้ชุ ม ชน วัด อรุ ณราช
วราราม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
Barnlund, D. C. (2008). A transactional model of communication.. New Brunswick, New Jersey:
Transaction.
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กิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับการนําผลจากโครงการไปใช้ ประโยชน์
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่อเพือ่ ส่งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน วัดอรุ ณ
ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์ คือ นาย
ฮาร์ เ ทนโต คุ น วัน (Mr. Hartanto Gunawan) ผูอ้ ํา นวยการศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วัด อรุ ณ ราชวราราม
ฝ่ ายฆารวาส ได้นาํ ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทป้ ายแบนเนอร์ (Banner) ซึ่ งเป็ นผลผลิต
ตามเป้ าหมายของโครงการวิจยั นี้ ไปผลิตและใช้งานจริ ง โดยติดตั้งป้ ายแบนเนอร์ (Banner) ชิ้นงานจริ ง
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3.0 เมตร เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในบริ เวณหน้าศูนย์การเรี ยนรู ้
วัดอรุ ณราชวราราม ทั้งนี้ ปั จจุบนั (ธันวาคม 2556) ทางศูนย์ฯ กําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาจัดจ้างบริ ษทั
ผูผ้ ลิตสื่อเพือ่ ให้นาํ ผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ อีก 4 ประเภท ซึ่ งได้แก่ โบรชัวร์ (Brochure) ใบ
ปิ ดโฆษณา (Poster) ป้ ายโฆษณา (Billboard) ภาพและข้อ ความโฆษณาบนเว็บ ไซต์ (Website
advertisement) ไปผลิตและใช้งานจริ งภายในเดือนมกราคม 2557
ภาพเปรี ยบเทีย บสื่ อ ที่ผ ลิ ตจากผลงานต้นแบบสื่ อ ฉบับ สมบูรณ์ ประเภทป้ ายแบนเนอร์
(Banner) ที่ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั กับสื่อเดิมของศูนย์การเรี ยนรู ้ วัดอรุ ณราชวราราม ปรากฎดังนี้

ภาพที่ 30 ภาพเปรี ยบเทียบสื่ อเดิมของศูนย์การเรี ยนรู ้ วัดอรุ ณราชวราราม (ด้านซ้าย) กับป้ ายแบนเนอร์ (Banner)
ที่ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั (ด้านขวา) ซึ่งติดตั้งที่บริ เวณด้านหน้าของศูนย์ฯ ไว้คู่กนั
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จดหมายรับรองประโยชน์ และคุณค่าด้ านการใช้ งานได้ จริง (Practical use) (ฉบับภาษาไทย) ของ
ผลงานต้ นฉบับสื่ อ ฉบับสมบูรณ์ ลงนามรับรองโดยนายฮาร์ เทนโต คุนวัน (Mr. Hartanto Gunawan)
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี
(Assistant Professor SAKON PHU-NGAMDEE, Ph.D.)
เกิด : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2503
ที่อยู่ : หมู่บา้ นวิสต้าวิลล์ เลขที่ 55/274 หมู่ 9 ถนนลําลูกกา คลอง 3 (เลียบคลอง) ตําบลลาดสวาย
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พ.ศ. 2527-2530 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2540-2542 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาทัศนศิลป์ -ศิลปะสมัยใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2551-2553 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั ศิลปะและ
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2542-2545
อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ปี พ.ศ.2545-2546
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปี พ.ศ.2546-2548
อาจารย์ประจําสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปี พ.ศ.2548-2549
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.2549-2550
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ประสบการณ์ด้านงานบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี พ.ศ.2546-2548
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปี พ.ศ.2548-2549
ตําแหน่ งปัจจุบัน :
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศกั ยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพือ่ การออกแบบ (Center of Art Design Capabilities
for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ.2554 ถึงปั จจุบนั
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ.2554 ถึงปั จจุบนั
ประวัติการทํางาน :
Supervisor Designer : บริ ษทั Carpet International (Public Company)
Art Director : บริ ษทั อัมริ นทร์พริ้ นติ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (หนังสือแพรว & บ้านและสวน)
Art Director :บริ ษทั Thai Hakuhodo Thailand
Art Director : บริ ษทั AMEX Team
Art Director :บริ ษทั Prakit & FCB (Public Company)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสาร Creative Living ปี พ.ศ. 2549
รางวัลเกียรติยศ :
ปี 2526
ปี 2526
ปี 2527
ปี 2527
ปี 2533
ปี 2538
ปี 2539
ประเทศฮ่องกง
ปี 2541
ปี 2542
กุมภาพันธ์
ปี 2542

ได้รับทุน มรว. คึกฤิทธิ์ ปราโมช วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 วิชาวาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 วิชาวาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
รางวัลที่ 1 วิชาวาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
ได้รับพระราชทานรางวัลอาจารย์สนับสนุนการสอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รางวัล SILVER การประกวดโฆษณายอดเยีย่ มแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 19
รางวัล Asia Pacific FCB Creative Award (Creative Best of the Best) 1996 ณ
รางวัลชมเชยภาพประกอบนิทาน "นิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 2" เมษายน 2541
ได้รับทุน “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เดือน
ได้รับทุน “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เดือนกรกฎาคม
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ปี 2542 ได้รับคัดเลือกให้ร่วมปฏิบตั ิการ “ Workshop ประติมากรรมนํ้าพุ ของ อาจารย์กมล
ทัศนาญชลี (ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2542)” เพือ่ ติดตั้งภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2546 ร่ วมปฏิบตั ิการทางศิลปะ(Art Workshop) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกับ
สถาบันศิลปกรรมแห่งเดนมาร์ก (The Royal Academy of Fine Arts) ใน “ นิทรรศการผลงาน
ศิลปกรรมไทย-เดนมาร์ก ” ณ หอศิลปกรรมศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2546
ปี 2550 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสร้างผลงานจิตรกรรม ชื่อ ชา
ลีมงคลอาสน์ สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 60x40 ซ.ม. เดือนธันวาคม 2550 เนื่องในโอกาสฉลอง
100 ปี พระราชวังสนามจันทร์
ปี 2552 ได้รับทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552
การแสดงผลงานจิตรกรรม
การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมเดี่ยว 17 ครั้ง
การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมกลุ่ม 63 ครั้ง
ผลงานการเขียนและเรียบเรียงตําราวิชาการ
หนังสือ ศิลปะเพือ่ การสื่อสาร ปี พ.ศ. 2545 สํานักพิมพ์วาดศิลป์
หนังสือ การออกแบบการพิมพ์ ปี พ.ศ. 2545 สํานักพิมพ์วาดศิลป์
หนังสือ จิตวิทยากับการออกแบบ ปี พ.ศ. 2545 สํานักพิมพ์วาดศิลป์
หนังสือ จิตรกรรมสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2545 สํานักพิมพ์วาดศิลป์
หนังสือ ฮวน มิโร จิตรกรเซอร์เรี ยลิสต์ สีสนั แห่ งโลกตะวันออก ปี พ.ศ. 2546 สํานักพิมพ์อินฟอร์ มีเดีย
หนังสือ การออกแบบและผลิตงานโฆษณา ปี พ.ศ. 2546 สํานักพิมพ์มายบุค๊ ส์ พับบลิชิ่ง
หนังสือ ธุรกิจศิลปะ ปี พ.ศ. 2547 สํานักพิมพ์มายบุค๊ ส์ พับบลิชิ่ง
หนังสือ พืน้ ฐานทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2547 สํานักพิมพ์บคุ๊ ส์พอ้ ยท์
หนังสือ พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง ปี พ.ศ. 2547 สํานักพิมพ์บคุ๊ ส์พอ้ ยท์
หนังสือ พื้นฐานการออกแบบกราฟฟิ ก ปี พ.ศ. 2547 สํานักพิมพ์บคุ๊ ส์พอ้ ยท์
หนังสือ การวางแผนในงานโฆษณา ปี พ.ศ. 2547 สํานักพิมพ์บคุ๊ ส์พอ้ ยท์
เอกสารประกอบการสอนวิชา CMM 237 หลักการออกแบบเบื้องต้น ปี พ.ศ. 2547 สาขาวิชา
การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
หนังสือ ศิลปปริ ทศั น์ ปี พ.ศ. 2548 สํานักพิมพ์บคุ๊ ส์พอ้ ยท์
26

หนังสือ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพือ่ งานโฆษณา ปี พ.ศ. 2554 สํานักพิมพ์มายบุค๊ ส์ พับลิชิ่ง
เอกสารคําสอน วิชา นท. 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (CD 202 VISUAL COMMUNICATION
DESIGN 3) ปี พ.ศ. 2554 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หนังสือ สุนทรี ยะในการสร้างสรรค์งานนิเทศศิลป์ ปี การศึกษา 2554 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลงานเขียนภาพประกอบ
กลุ่มหนังสือการ์ตูนคุณธรรม ของมูลนิธิดวงประทีป 8 เรื่ อง ปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ เรื่ องดาวน้อย
เรื่ องเจ้าตัวเล็ก เรื่ องดินแดนแสงทอง เรื่ องรองเท้ามอมแมม เรื่ องปุ๊ กปิ๊ กปวดฟัน เรื่ องไส้เดือนน้อย
ตะลุยดิน เรื่ องหม้อวิเศษ และเรื่ องเจ้าด่างปากเปราะ
หนังสือประเภท HOW-TO ทางงานนิเทศศาสตร์ เรื่ อง ทีวไี ดเอ็ด ปี พ.ศ. 2550
ผลงานการเขียนชุดวิชาสําหรับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
บทเรี ยนหน่ วยที่ 15 การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2548
บทเรี ยนหน่ วยที่ 4 สุนทรี ยะในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549
บทเรี ยนหน่ วยที่ 5 การบริ หารบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549
บทเรี ยนหน่ วยที่ 10 การบริ หารการผลิตงานโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549
บทเรี ยนหน่ วยที่ 13 การเสนอเรื่ องราวในชิ้นงานโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2549
ผลงานการวิจัย
หัว หน้ า โครงการวิ จ ัย “ การศึ ก ษากระบวนการระบายสี ใ นงานภาพประกอบเรื่ อ งของ
รองศาสตราจารย์เกริ ก ยุน้ พันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2546 ” ปี พ.ศ. 2548 (ทุนอุดหนุ นการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี)
หัวหน้าโครงการวิจยั “ การศึกษากระบวนการระบายสี ในงานจิตกรรมของกุสตาฟ คลิ ม ท์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1862-1918 และ ฟรานซีส เบคอน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909-1992 ” ปี พ.ศ. 2550 (ทุนอุดหนุ น
การวิจยั จากบริ ษทั ยูอาร์ เคมิคอล จํากัด)
หัวหน้าโครงการวิจยั “การสํารวจความคิดเห็นเกี่ ยวกับสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อ รณรงค์
การต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน : กรณี ศึกษา กลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออกของไทย ”
ปี พ.ศ. 2550-2551 (ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ)
ผูช้ ่ วยผูว้ ิจยั โครงการวิจยั หัวข้อ “การประเมินความสามารถในการสื่ อสารของป้ ายโฆษณา
และป้ ายประกาศของกรมการขนส่งทางบก บนทางหลวงแผ่นดินสายหลัก” ปี พ.ศ. 2550-2551 (นักวิจยั
หัวหน้าโครงการรศ. ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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หัวหน้าโครงการวิจยั “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพือ่ รณรงค์ต่อต้านการดื่ม
เครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาของสถาบันอุ ดมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร” ปี พ.ศ.
2555 (ทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
หัวหน้าโครงการวิจยั “การพัฒนาสื่ อเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุ ม ชน วัดอรุ ณ ราชวราราม กรุ งเทพมหานคร” (ทุน สนับสนุ น การวิจยั ปี งบประมาณ 2555 โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครื อข่ายวิจยั เครื อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ)
หัวหน้าโครงการวิจยั “การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร”
(ทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) ปี พ.ศ. 2556
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