
 ง

50151318 : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
คาํสาํคญั :  ภาพสญัลกัษณ์ / แผน่ดินไหว / เดก็ อาย ุ6-9 ปี 
 ลดัดาวรรณ์  ลมัภเวช : การศึกษาภาพสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเด็กอาย ุ6 - 9  ปี.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : อ.ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา และ ผศ.ดร.อศัวิน  เนตรโพธ์ิแกว้.  125 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะ สมสาํหรับเด็ก
อาย ุ6-9 ปี เพ่ือแสดงขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ในกรณีแผ่นดินไหวท่ียกข้ึนมาเป็นตวัอย่างเพ่ือทาํการส่ือสารเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดง่้าย เน่ืองจากเดก็ในวยัน้ีมีอายคุ่อน ขา้งนอ้ย สมาธิสั้น การท่ีจะส่ือสารใหเ้ด็กวยัน้ีเขา้ใจ 
จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํส่ือใหน่้าสนใจ และดึงดูดเด็กเป็นอยา่งมาก รวมทั้งปัญหาการอ่านหนงัสือไม่ออกของเด็กบางคน
จึงทาํใหเ้ดก็ไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง หรืออาจไม่เขา้ใจความหมายของภาพท่ีส่ือสาร จนทาํใหเ้กิดอนัตรายจากการท่ีไม่
รู้ได ้ 
 การศึกษาหาแนวทางการออกแบบ มีวิธีการวิจยัโดยการเก็บขอ้มูลทางเอกสารและคู่มือทางภาคสนามท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ พฤติกรรม การรับรู้ หลักจิตวิทยาของเด็ก ข้อมูลเก่ียวกับ
แผน่ดินไหว และขอ้มูลจากแบบสอบถาม การพดูคุยประกอบกบัแบบทดสอบจากแบบร่างตน้แบบ (Sketch Design) 
เพ่ือศึกษาเร่ืองการรับรู้และความเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงทาํการสรุปผลและประเมินผลการออกแบบร่วมกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้ผลการออกแบบภาพสัญลกัษณ์ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ในการทาํ
วิจยัจะเลือกทาํการออกแบบในแต่ละกรณีดงัน้ี 

1. ภาพสญัลกัษณ์กรณีท่ี 1 : เม่ือเกิดแผน่ดินไหว ใหมุ้ดลงใตโ้ตะ๊ 
2. ภาพสญัลกัษณ์กรณีท่ี 2 : เม่ือแผน่ดินไหวสงบ ใหรี้บออกจากตวัอาคาร 
3. ภาพสญัลกัษณ์กรณีท่ี 3 : เดินออกนอกตวัอาคารอยา่งเป็นระเบียบ 
4. ภาพสญัลกัษณ์กรณีท่ี 4 : ใหไ้ปรวมกลุ่มกนัท่ีจุดรวมพลหรือจุดปลอดภยั(ท่ีโล่ง) 

 ผลการวิจยัสามารถสรุปแนวทางการออกแบบไดด้งัน้ี 1. เส้น: ส่วนใหญ่เด็กจะชอบภาพท่ีมี ลายเส้น
ปานกลางไม่ใหญ่มาก มีความชดัเจนของเส้น ไม่ซบัซอ้น   2. การจดัวางภาพ : ชอบภาพท่ีมีขนาดปานกลาง และขนาด
ใหญ่ใกลเ้คียงกนั มองเห็นง่าย ไม่ชอบภาพขนาดเลก็   3. สี : ชอบการลงสีแบบแรเงา สมจริง มีลกัษณะแบบการ์ตูน
สมยัใหม่ ชอบสีท่ีมองเห็นชดัเจน สะดุดตา   

 ในงานวิจยัน้ีไดท้าํการทดสอบกบัเด็กดว้ยภาพสัญลกัษณ์ในแบบต่างๆ ผลปรากฏว่าเด็กมีปฎิกิริยาการ
รับรู้กับภาพสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปสัตว์มากท่ีสุด แต่ทั้ งน้ีการรับรู้ภาพสัญลักษณ์ของเด็กจะต้องได้รับการอธิบาย
ความหมายของภาพจากครู หรือผูใ้หญ่เสียก่อน เน่ืองจากว่าภาพสัญลกัษณ์น้ีเป็นเพียงแนวทางการออกแบบใหม่ซ่ึง
ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบสากล จึงจาํเป็นตอ้งเลือกสถานท่ีในการนาํไปใช ้ส่วนในอนาคตป้ายสัญลกัษณ์สําหรับเด็กอาจจะ
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะตอ้งออกแบบให้เหมาะสมและสอดคลอ้งตามสถานการณ์และสามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ริง นัก
ออกแบบสมยัใหม่ท่ีสนใจอาจจะนาํแนวทางจากงานวิจัยช้ินน้ีมาใช้เป็นแนวทางหรือเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบได ้  
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 This research aims to find the guideline for designing visual symbol 
appropriate for children at the age of 6-9. This is to represent the information and 
conditions of sample case of earthquake in order to communicate to target group for 
easier understanding. Since children of this age are young and they lack of 
concentration, to communicate with these children successfully, one must make the 
media interesting and very attractive. Moreover, some children cannot read, so they 
do not receive correct information or they might misunderstand the meaning of the 
image. This might cause danger due to misunderstanding. 
 In the study to find designing guideline, documents and manuals related to 
visual symbol design, behavior, cognition, child psychology, earthquake information, 
survey data, interview, and the test from sketch design were collected. This is to 
study on cognition and understanding of the target group. Conclusion and evaluation 
were conducted collectively with experts. The test was revised to make the visual 
design applicable. In the research, the design for each ease was chosen as follows. 

1. Visual symbol for case 1 : When earthquake occurs, duck under the 
table immediately. 

2. Visual symbol for case2 : When earthquake stops, leave the building 
quickly. 

3. Visual symbol for case3 : Walk out of the building orderly. 
4. Visual symbol for case4 : Gather at rendezvous point or safe point 

(open space). 
 From the result, the designing guideline can be concluded as follows: 

1.Line: Children like medium-size line, not very thick. The line must be clear and not 
too complex. 2.Image alignment: They like medium and big pictures at similar size, 
which can be clearly seen. They do not like small picture. 3.Color: They like shading 
and realistic paint like modern cartoon style. They like that colors that are distinct and 
outstanding. 

 In this research, the test was conducted with children using different visual 
symbols. In result, children mostly responded to animal symbols. However, about 
visual symbol cognition, the children must be explained by their teachers or adults to 
understand the meaning because these symbols are new designing guideline, which 
might not be universal. Therefore, one must choose the place to apply. In the future, 
visual symbols for children might be available. One must design properly 
corresponding to the situation and practically. Interested modern designers might 
apply the methods from this research as guideline or inspiration in your design. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สามารถสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีเน่ืองมาจากความอนุเคราะห์ช้ีแจงและให ้
คาํปรึกษาอยา่งดียิง่จากคณาจารยแ์ละบุคลากรหลายๆ ท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารย ์ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  
เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณาจารยใ์นภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ทุก
ท่าน ท่ีกรุณาใหค้วามคิดเห็นและช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จได ้

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการใหข้อ้มูลสาํหรับการ 
ทาํวิจยั ซ่ึงลว้นแต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนอ้งๆ ท่ีตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ียอมสละเวลาในการให้ขอ้มูลสาํหรับ 
การทาํวิจยั และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างภาพสัญลกัษณ์ในแง่มุมต่างๆ ในแบบของเด็ก 
น่ารักมาก 

 ขอขอบคุณ คุณหัสนยั  จรัสศิลป์ สาํหรับคาํแนะนาํ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และ 
ทนเหน่ือยกบังานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี และคอยเป็นกาํลงักาย กาํลงัใจ ช่วยให้งานวิจยัน้ี สาํเร็จลุล่วง 
ผา่นไปได ้

 ขอบคุณเพ่ือนออ้มท่ีช่วยเป็นธุระติดต่อ สอบถามขอ้มูลจากนอ้งๆ ให้  ขอบคุณ เพ่ือน
เดียร์ เพื่อนแซนด์ น้องญา ท่ีเป็นกาํลงัใจในการทาํวิจัย คร้ังน้ี และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมเรียน 
ออกแบบ นิเทศศิลป์รุ่น 10 ทุกคน ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  

 ผูว้ิจยัขอยกความดีของงานวิจยัน้ีให้กบัอาจารย ์ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา ท่ีคอยให้คาํ 
แนะนาํ ติชม แกไ้ข คอยตามงานวิทยานิพนธ์ จากท่ีไม่มีขอ้มูลอะไรเลยจนถึงปัจจุบนั ทาํให้ ผูว้ิจยั
ไดน้าํความรู้ มาประกอบงานวิจยัน้ีใหส้าํเร็จลงได ้อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา เร่ืองน้ี
ต่อไป และต้องขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธ์ิแก้ว เป็นอย่างมาก ท่ีให้
คาํแนะนาํ และกรุณาสละเวลามาเป็นท่ีปรึกษาใหก้บังานวิจยัช้ินน้ี ทั้งๆ ท่ีอาจารยก์มี็งานเยอะ 
จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผูว้ิจยั ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ 
และ เป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  
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