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นิต ิ นิมะลา  และนวพล พฒันชวีกุล. 2559. การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

 

บทคดัย่อ 
 

 การออกแบบป้ายบอกทศิทางภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศนูยส์ามพรา้ว มวีตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกทศิทาง 2) เพื่อออกแบบและสรา้งต้นแบบป้ายบอกทิศทาง

ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศูนย์สามพรา้ว 3) ประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้เส้นทางภายใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศนูยส์ามพรา้ว 

เครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมือง ด้านการออกแบบและ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว จํานวน 3 ท่าน 2) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลงัการออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินแบบป้ายบอกทิศทางและบอก

ตําแหน่งภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศูนยส์ามพรา้ว นกัศกึษา จาํนวน 90 คน  เจา้หน้าทีแ่ละ

บุคลากร จาํนวน 10 คน 

ผลการวจิยัพบว่า 1) จากการศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกตําแหน่งและป้าย

บอกทศิทาง พบว่า ควรออกแบบตวัป้ายใหส้ื่อถงึอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นขององคก์ร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุดรธานีและจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งในงานวิจยัน้ีคืออตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

อุดรธานีเจริญก้าวหน้า และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ดอกจานหรือ

ทองกวาวซึ่งเป็นพชืประจําถิ่น 2) อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีที่นํามาใช้ คอื ดอก

จาน มาออกแบบตวัป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทศิทาง โดยใชส้สีม้ (สขีองดอกจานและเป็น

สปีระจําจงัหวดัอุดรธานี) สเีขยีว   (สปีระจํามหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี) เพื่อสื่อถงึความเป็น

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีและตดัทอนรปูรา่งรปูทรงของดอกจานใหม้คีวามเรยีบงา่ยทนัสมยั

มคีวามเป็นสากลโดยนํามาออกแบบป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทศิทางภายในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุดรธานี 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จํานวน 100 คนที่มต่ีอป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทิศทาง

ภายในมหาวิทยาลัยที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ได้แก่การออกแบบป้ายบอกตําแหน่งภายใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศูนย์สามพรา้วจากการนําอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

อุดรธานี ได้แก่ ดอกจานมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ พบว่าผูใ้ช้เสน้ทางพงึพอใจใน

ภาพรวมที่ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และการออกแบบป้ายบอกทศิทางภายใน พบว่าผูใ้ช้

เสน้ทางมคีวามพงึพอใจในภาพรวมทีร่ะดบัมาก (คา่เฉลีย่ = 4.12) 

คาํสาํคญั : ป้ายบอกทศิทาง, ป้ายบอกตําแหน่ง, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศนูยส์ามพรา้ว 
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Abstract 

 
 The directional guide posts design insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao 

Center aims to 1) to studythe directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University Sam 

phrao Center guideline 2) to design and create prototypes of the direction guide posts insight 

Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center and 3) to estimate satisfaction of the passers 

insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center. 

 The tools employed an action research whichcomprised 1) 3 experts consisted of the 

expert in thecity plan field, the expert in theproduct design field and the people who concern in 

townscape at Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center and 2)the directional guide 

posts Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center design were estimated satisfaction by 

90 students and 10 officers, which were the population and samples in this research. 

Results showed 1) the guideline of the location guide posts and the directional guide 

posts design should be communicated about outstanding identity organization, the identity of 

Udon Thani Rajabhat University in this research was goingforward andthe outstanding identity of 

Udon Thani Province was abastard teak flower which the local flower in the Province 2) the 

bastard teak flower which the identity of Udon Thani Rajabhat Universitywas chosen for the 

locationalguide posts and the directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University 

Province  by usingthe orange color (bastard teak flower’s color and Provincial color) and green 

color (Udon Thani Rajabhat university color) which conveying to Udon Thani  Rajabhat University 

and retrenched the bastard teak flower shape which simple, modern and universal design for the 

locationalguide posts and the directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University and 

3) the satisfaction questionnaires results from 100 samples which were teachers, officers and 

students of Udon Thani Rajabhat University towards thelocation guide posts and the directional 

guide posts with the new design insight the university by using the identity of Udon Thani 

Rajabhat University ,which the bastard teak flower  was the inspired design found the satisfaction 

of passers overall was a high level ( = 4.14) and the directional guide posts design insight the 

university found the satisfaction of passers overall was a high level ( = 4.12) 
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