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บทคัดยอ 

โครงการออกแบบสื่อกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบสัญลักษณและสื่อ
ประชาสัมพันธ การแขงขันกีฬา 2) เพ่ือออกแบบสัญลักษณและสื่อประชาสัมพันธ การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนเจาภาพ 
3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่มีตอสื่อประชาสัมพันธในการแขงขันกีฬา 

 ผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิการจัดการแขงขัน 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
กราฟก 2 ทานโดยใชการสัมภาษณและสอบถามความพึงพอใจ จากคณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 140 คน ที่มีตอส่ือกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากผลการวิจัยพบวา 1) การออกแบบสัญลักษณและสื่อประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา 
ควรมีลักษณะเรียบงาย ทันสมัย มีความเปนสากล สามารถสื่อถึงอัตลักษณที่โดดเดนขององคกร 2) 
จากการนําอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและอัตลักษณจังหวัดอุดรธานี ไดแก ลวดลายไห
บานเชียง และดอกจาน มาออกแบบสื่อกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนเจาภาพ โดยใชสีสม เขียว 
เหลือง เพ่ือสื่อถึงความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและออกแบบใหมีความเรียบงายทันสมัย 
เปนสากล และสื่อความมุงมั่น ความสามัคคี โดยนํามาออกแบบเปนส่ือกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ
การแขงขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก สัญลักษณการแขงขันกีฬา, ตุกตาสัญลักษณ, สัญลักษณ
ประเภทกีฬา 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่มีตอ สื่อกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ออกแบบข้ึนมาใหมพบวาความเหมาะสมในดานการออกแบบสัญลักษณ
ประเภทการแขงขันกีฬา Pictogram โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.46) ดานการออกแบบตุกตา
สัญลักษณอยูในระดับมาก (  = 4.36) ดานการออกแบบตราสัญลักษณการแขงขันกีฬาอยูในระดับ
มาก (  = 4.31) ดานการออกแบบของท่ีระลึกอยูในระดับมาก (  = 4.14) 
คําสําคัญ : สื่อกราฟกประชาสัมพันธ,ตราสัญลักษณ,ตุกตาสัญลักษณ,สัญลักษณประเภทกีฬา, กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ABSTRACT 

The study of Graphic Public Relations Design of Northeastern Rajabhat 
Universities Sports Competition aims to 1) to learn how to create logo and graphic Public 
Relations design. 2) to design a logo and graphic Public Relations design in order to use in 
the Northeastern Rajabhat Universities Sports Competition which hosts by Udon Thani 
Rajabhat University. 3) to conduct a survey about the satisfaction of officers and students 
in Udon Thani Rajabhat University. 
 The participants including a qualified person and two graphic-design experts by 
using interviews method. And questionnaire method toward the new graphic Public 
Relations design of Northeastern Rajabhat Universities Sports Competition are used to 
collect the satisfaction of 140 people, such as teachers, officers and students in Udon 
Thani Rajabhat University. 
 The results showed that 1) logo and graphic Public Relations design of sport 
competition should to be plain, modern and international which can convey an 
outstanding Public Relations of organization. 2) From adapting the identities of Udon 
Thani Rajabhat University and Udon Thani province, such as Ban Chiang pottery pattern 
and Flame of the Forest flower (Dok Jarn) in the graphic Public relations design, the 
orange, green and yellow colors are used in order to describe the university’s Public 
Relations. It is also designated plainly, modernly and internationally which can represent 
the intention and unity. Moreover, the graphic Public Relations design are divided into 3 
categories including logo, mascot and pictogram. 3) The conducted opinion about 
satisfaction to the new graphic Public Relations design of teachers, officers and students 

shows that there are a high level of pictogram in suitability (  = 4.46), a high level of 

mascot design (  = 4.36), a high level of creating Sports Competition logo (  = 4.31) and 

a high level of souvenir design (  = 4.14). 
Keywords : Graphic Identity Design, Logo, Mascot, Pictogram, the Northeastern 
Rajabhat University Sports Competition 
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บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนกลุมมหาวิทยาลัยท่ี

พัฒนามาจากโรงเรียนฝกหัดครูที่ตั้งอยูทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะ
เปน วิทยาลัยครู หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" ใหกับวิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศ ครั้งตอมาพระองคไดพระราชทาน ตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองคใหเปนตราประจําสถาบันราชภัฏ 
และตอมาไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ซึ่งใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 38 แหง 
กลุมภาคเหนือ มี 8 แหง กลุมภาคกลาง มี 9 แหง กลุม
ภาคใต มี 5 แหง กลุมรัตนโกสินทร มี 5 แหง และใน
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 11 แหง (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 2558 : ออนไลน) 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแขงขันกีฬาคณาจารยและ
บุคลากร กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดจัดขึ้นครั้ง
แรก เมื่อพุทธศักราช 2512 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือใหบรรดาครู อาจารย ที่ไมคอย
มีโอกาสพบปะสังสรรคกันเลย นอกจากท่ีไดพบปะกันป
ละครั้งท่ีกรุงเทพมหานคร ในงานกีฬาฝกหัดครูเทานั้น 
ดังนั้น จึงเห็นควรจัดงานกีฬาอาจารยเฉพาะวิทยาลัยครู
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน  โดยผู อํานวยการ
วิทยาลัยครูมหาสารคาม ยินดีจะรับเปนเจาภาพกอน จึง
ไ ด เ ชิ ญ ผู อํ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ค รู  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมประชุมในครั้งนี้ มี 5 แหง 
ตอมาจัดแขงขันครั้งที่ 10 ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานีไดจัดใหมีการแขงขันกีฬานักศึกษาข้ึน
เปนครั้งแรก โดยจัดการแขงขันกีฬาคณาจารยและ
บุคลากรทั้งหมด 48 ครั้ง และจัดการแขงขันกีฬา
นักศึกษา 39 ครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธในราชภัฏกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เคยเปนเจาภาพมา 4 ครั้ง จัดครั้งลาสุดป 2549 
และจะรับเปนเจาภาพครั้งตอไปในปศึกษา 2560 ครั้งท่ี 
50 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, 2558 : ออนไลน) 

สื่อกราฟก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใชสื่อ
ความหมายดวยเสน สัญลักษณ รูปวาด ภาพถาย กราฟ 
แผนภูมิ การตูน ฯลฯ เพ่ือใหสามารถสื่อความหมาย

ขอมูลไดถูกตองตรงตามท่ีผูสื่อสารตองการ (ยุรนันท อ่ิม
สมบัติ, 2550 : ออนไลน) สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง 
ชองทางการสื่อสารที่ จะนําขาวสารไปสูกลุมเปาหมาย 
และเปนเคร่ืองมือ ที่ใชในการกระจายขอมูลขาวสารที่
กอใหเกิดความรูความเขาใจท่ี จะนําไปสูภาพลักษณที่ดี
ใหแกองคกร (เสรี วงษมณฑา : 2546) ปจจุบันสื่อ
เทคโนโลยีไดวิวัฒนาการไปคอนขางรวดเร็ว การใชระบบ
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการกระจาย
ของขอมูลไปอยางรวดเร็ว โดยอาจเปนการกระจาย
ขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และการที่จะใหคนอีกซีก
โลกหนึ่งเขาใจความหมายของคนอีกซีกโลกหนึ่งน้ันเปน
เรื่องที่ไมสามารถทําไดงายนักเนื่องมาจากความแตกตาง
กันทั้งทางดานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
สภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟาอากาศความเชื่อของแต
ละทองถิ่น ดังนั้นการใชงานกราฟกเปนสื่อประชาสัมพันธ
สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนถูกตอง จะชวยใหมนุษย
สามารถสื่อสารกันได เขาใจกันได เกิดจินตนาการรวมกัน 
อีกทั้งยังเกิดทัศนคติที่ดีตอกันดวย หรือถึงขั้นคลอยตาม
ใหปฏิบัติตามไดซึ่งในการแขงขันกีฬาแตละคร้ังจะมีการ
นําอัตลักษณหรือสัญลักษณของแตละประเทศหรือ
จังหวัดท่ีเปนเจาภาพในครั้งนั้นมาออกแบบส่ือกราฟกใน
การใชประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา   เ พ่ือใหสื่ อ
ความหมายไปในทางเดียวกันและเกิดความเขาใจตรงกัน 
อีกทั้งยังเปนการบงบอกถึงขีดความสามารถในการ
จัดการแขงขันกีฬาอีกดวย 

ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
รู ปแบบสื่ อป ระชาสั ม พันธ ขอ งการแข ง ขั นกี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัน
ไดแก สัญลักษณการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 50 (Logo)  ตุกตา
สัญลักษณ (Mascot) สัญลักษณประเภทกีฬา 
(Pictogram) และของท่ีระลึก (Souvenir)  เพ่ือนํามา
ออกแบบเปนสัญลั กษณ เ ฉพาะการแข ง ขั นกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนเจาภาพในปการศึกษา 
2560  ใช เปนสื่ อประชาสัมพันธการแข งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให
นักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
และยัง เปนการประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการเปนเจาภาพการ
แ ข ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอไปในอนาคต 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ

และสื่อประชาสัมพันธ การแขงขันกีฬา 
2. เพ่ือออกแบบกราฟกส่ือประชาสัมพันธ การ

แ ข ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปนเจาภาพ 

3. เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความพึงใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีที่มีตอกราฟกสื่อประชาสัมพันธในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการดําเนินการโครงการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 
1) ผูทรงคุณวุฒิการจัดการแขงขัน ผศ.

วงศวีระ วรรณพงศ ตําแหนง รองอธิการบดีฝายกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี 

2) ผู เ ชี่ ย ว ช าญด านการออกแบบ
กราฟก อาจารยขาม จาตุรงคกุล ตําแหนง อาจารย
ประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และนาย
วันชาติ พิมานคํา ตําแหนง Freelance illustrator 
character Design  

1.2 กลุมประชากรตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาความพึง

พอใจที่มีตอ สื่อประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีสํ าหรับการประชาพันธการแข งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดวย  คณาจารย  บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจํานวน 140 คน โดยเก็บ
ขอมูลเปนแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยใชหลักทฤษฎีการออกแบบกราฟก  การ
ออกแบบสัญลักษณกีฬา (pictogram) และใชคาสถิติ
รอยละ คาความถี่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หลักการเหตุ
และผลในการวิเคราะหขอมูล 
  3. ขอบเขตของการออกแบบ 

3.1  ออกแบบ สัญลั กษณ  ( Logo)  กา ร
แ ข ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปนเจาภาพเพ่ือนํามาใชในการสื่อประชาสัมพันธและ
ผลิตภัณฑของที่ระลึก 

3.2 ออกแบบกราฟกส่ือประชาสัมพันธการ
แ ข ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปนเจาภาพ ประกอบดวย 

  - ตุกตาสัญลักษณ (Mascot) 
  - สัญลักษณประเภทกีฬา (Pictogram) 

  - ของที่ระลึก (Souvenir) 
 

ผลการวิจัย 
จากการแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานจัดการ

แขงขัน สรุปไดวา การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา 
ประมาณป 2561 จัดการแขงขันกีฬาขึ้นในชวงเดือน
ธันวาคม ชื่อการแขงขันกีฬาท่ีจะนํามาใชดอกจานเกมส
หรือวังแดงเกมส,ขุนประสมเกมส, ดอกจานบานเชียง
เกมส  ในการแขงขันกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปนเจาภาพจะมีกีฬา 19 ชนิดกีฬา ประกอบดวย  1.
หมากรุก, 2.ทักษะดนตรี, 3.ฟุตบอล, 4.ฟุตซอล, 5.เป
ตอง, 6.เทนนิส, 7.แบดมินตัน, 8.ตะกรอ, 9.เทควันโด, 
10.กรีฑา ,  11.วอลเลยบอล ,  12.แฮนดบอล ,  13.
บาสเกตบอล , 14.เทเบ้ิลเทนนิส ,  15.วอลเลยบอล
ชายหาด, 16.มวยไทยสมัครเลน, 17.มวยสากลสมัครเลน
, 18.ลีลาศ, 19.รักบี้ฟุตบอล การจัดงานครั้งนี้ นําเอาทั้ง
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและความเปนจังหวัด
อุดรธานีมาเปนสัญลักษณ เพราะจะไดนําเสนอและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุดรธานี และ
การจัดงานครั้ งนี้  ควรนําเอาเอกลักษณที่ เชื่ อมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี ตุกตา
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สัญลักษณประจําการแขงขันใหเชื่อมโยงสัญลักษณกีฬาท่ี
ออกแบบ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
ขั้นตอนในการออกแบบสื่อกราฟกควรศึกษาพ้ืนฐานของ 
ชุมชนหรือองคกรนั้นๆ วามีความโดดเดนในทางดาน
ใดบางแลวจึงนํามาตอยอดในการออกแบบ เชนการ
ออกแบบ Mascot ของจังหวัด ควรใชสัญลักษณนั้นๆ
ของจังหวัดนํามาออกแบบ  ตัวหนังสือ สี  รูปภาพ
สัญลักษณ มีความสื่อความหมาย สรางความแปลกใหม 
และมีความทันสมัยสามารถสื่อสารกับคนดูไดและ 
ออกแบบให ดู มี ค ว ามน าหล ง ใหล  แ ละ ใส ใ จทุ ก
รายละเอียดใหเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ เนนไป
ในทางสรางสรรคการออกแบบ Composition สําคัญ
ที่สุดในการออกแบบ  เพราะตอใหการออกแบบมี
สัญลักษณครบถวน  ไอคอนควรมีความเรียบงาย เขาใจ
ไดเลย ไมซับซอน  ใชสีควรไปในทิศทางเดียวกัน ตุกตา
สัญลักษณออกแบบใหดูมีความแข็งแรง นารัก ดูทันสมัย 
ใหความสํ าคัญกับรายละเ อียดตางๆ  ของที่ ระลึก
ออกแบบใหดูมีคุณคาทางดานจิตใจและมีความสวยงาม
พรอมกับสามารถนําไปใชได 

การวิเคราะหขอมูลอัตลักษณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีและอัตลักษณจังหวัดอุดรธานี จากงานวิจัย
โครงการศึกษารูปแบบอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  โดย ชัยธวัช ขันอาสา  เพ่ือนํามาใชใน การ
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ ระลึกและส่ือสาธารณะ 
สามารถสรุปไดดังนี้ คือ อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  คือ  “จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น” 

       จิตอาสา คือ การใหอยางบริสุทธิ์ใจการ
เอ้ือเฟอแบงปน การรวมจิตรวมใจสามัคคี และ ความ
เปนหนึ่งเดียวกัน  

       พัฒนา คือ การเจริญเติบโต พัฒนามุงสู
การเปนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ของภูมิภาค อินโดจีน 

         ทองถิ่น คือ การใหความสําคัญตอการสืบ
สานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นควบคูไปกับ การพัฒนาคน
ในทองถิ่น (ชัยธวัช ขันอาสา :2557) 

อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได 
แนวคิดมาจาก"จิตอาสา พัฒนา ทองถิ่น" ซึ่งไดแกความ
รุงเรืองทางปญญาเจริญกาว หนา จากความหมายของสี
มหาวิทยาลัยดั่งความเปนสิริมงคล ความเคารพ ความ
มุงมั่น แข็งแรงจาก ความหมายของดอกจานซ่ึงเปนพืช

ประจําถิ่น ลวดลายไหบานเชียงจากแหลง อารยธรรม
ทองถิ่น เปนดั่งการแสดงตัวตนของตนเอง ในการรวมใจ 
เปนหนึ่งเดียว สามัคคีและ ชวยเหลือกันซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือความเจริญกาวหนาสูความเปนสากล (ธิดารัตน วัง
คําหาญ : 2558) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังความคิดอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 
 

อัตลักษณจังหวัดอุดรธานี  จากศึกษาขอมูล 
จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี  เ ป น จั ง ห วั ด ใ ห ญ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแหลงอารยธรรมท่ีเกาแก
แหงหนึ่งของประเทศและของโลก มีแหลงธรรมชาติที่
สวยงามมากมาย และยังเปนแหลงธรรมะที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัด โดยอัตลักษณที่โดดเดน ไดแก ลวดลายลายไห
บานเชียงซึ่งเปนเอกลักษณของจังหวัด และดอกไม
ประจําจังหวัดคือดอกจานหรือดอกทองกวาว 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังความคิดอัตลักษณจังหวัดอุดรธานี 
 

ดอกจาน 
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 การวิ เ คราะห ข อมู ล เ พ่ือการออกแบบ
สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) การออกแบบส่ือกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการ
แ ข ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรนําความโดดเดนของอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและอัตลักษณจังหวัด
อุดรธานีมาเปนแรงบันดาลใจ ไดแก ลวดลายไหบานเชียง
และดอกจานดอกไมประจําจังหวัด 

2) กลุมเปาหมาย คือ กลุม คณาจารย บุคลากร 
นั ก ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนท่ัวไป 

3) การออกแบบสื่อกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการ
แขงขันกีฬา ควรออกแบบมาใหดูเรียบงาย ทันสมัย มี
ความเปนเอกภาพ มีความแข็งแรง และมีคุณคาทางดาน
จิตใจ 

4) การออกแบบตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา ใหมี
ความสวยงาม เรียบงาย มีความสื่อความหมาย สรางความ
แปลกใหม และมีความทันสมัยสามารถสื่อสารกับคนดูได 

5) การออกแบบตุกตาสัญลักษณ ใหรูปรางรูปทรงมี
ลักษณะบุคลิกท่ีสดใส ราเริง มีพลัง มีรูปแบบท่ีสนใจ และ
ทันสมัยเรียบงาย 

6) สัญลักษณประเภทกีฬา ใหมีความสวยงาม เรียบ
งาย ชัดเจน ไมซับซอน ใชโทนสีในทิศทางเดียวกัน โดยตัด
ทอนหรือเอาลวดลายไหบานเชียงและดอกจานมาตัดทอน 
ใหเกิดรูปรางตางๆ 

7) การออกแบบของที่ระลึก นําเอาตราสัญลักษณ
และสัตวนําโชค มาออกแบบเปนของท่ีระลึก เชน แกวน้ํา 
พวงกุญแจ เปนของชิ้นเล็กๆ ในราคาท่ีซื้อกันได 

จากประเด็นสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
จากแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดนํามาทําการ
วิเคราะหเปนแผนผัง แนวคิดเพ่ือการออกแบบไดดังนี้ 

ออกแบบส่ือกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการ
แขงขันกีฬาไดแก ตราสัญลักษณ ตุกตาสัญลักษณ 
ไอคอน ของที่ระลึก เพื่อ ประชาสัมพันธใหแก คณาจารย 
บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนท่ัวไป ดวยไดรับแรง
บันดาลใจจากการวิเคราะหอัตลักษณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีและอัตลักษณจังหวัดอุดรธานี ไดแก ดอก
จาน ไหบานเชียง  

 

 

ภาพที ่3 แผนผังความคิดเพ่ือการออกแบบ 

 
ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง 

 

รูปแบบ วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปราง
รูปทรง 

 
ดอกจาน 

 

 

ไหบานเชียง  
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แนวความคิดจากแผนผังการออกแบบสื่ อ
กราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแนวคิดมาจาก
ไดแก อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและอัต
ลักษณจั งหวัด อุดรธานี  ความมุ งมั่ นแข็ งแรงจาก
ความหมายของดอกจานซ่ึงเปนพืชประจําถิ่น  และ
ลวดลายไหบานเชียงจากแหลงอารยธรรมทองถิ่น เปนดั่ง 
การแสดงตัวตนของตนเองในการรวมใจเปนหนึ่งเดียว
สามัคคี  และชวยเหลือกันซึ่ งกันและกันเ พ่ือความ
เจริญกาวหนาสูความเปนสากล 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการถอดรูปรางรูปทรง 
แนวคิด
นามธรรม 

แนวคิดเชิงออกแบบ 

เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

 

 
 

ความเปน
สากล 

 
 

มุงม่ันมีพลัง 
 

 

 
การศึกษารูปแบบอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีและอัตลักษณจังหวัดอุดร เพ่ือการออกแบบสื่อ
กราฟก จากการศึกษาอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี “จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”และเอกลักษณ ของ
จังหวัดอุดรธานีที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช
ออกแบบสื่อกราฟก คือ ดอกจาน  ดอกไมประจํ า
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี  ซึ่ ง เปนดอกไมที่ มี
ความหมายอันดีงาม  ที่สื่อถึง ความมุงมั่น แข็งแรง 
ผสมผสานเขากับไหบานเชียง ซึ่งเปนเอกลักษณประจํา
จังหวัดอุดรธานี นํามาออกแบบใหสื่อถึง เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความเปนสากล และความสามัคคีในการแขงขัน
กีฬา 

การออกแบบรางจากการวิเคราะหขอมูลและกําหนด
แนวคิดในการออกแบบผูวิจัยไดออกแบบส่ือกราฟก 
ทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก สัญลักษณการแขงขันกีฬา, 
ตุกตาสัญลักษณ, สัญลักษณประเภทกีฬา และใหอาจารย
ที่ปรึกษาคัดเลือกงานออกแบบท่ีตอบสนองเงื่อนไขและ
ตรงตามแนวคิดในการออกแบบมากท่ีสุด 
  1) ตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา การ
ออกแบบตราสัญลักษณการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการนําอัตลักษณ
ของจังหวัดอุดรธานีและหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ไดแก ดอกจาน และ ลายขดกนหอยบานเชียงมาเปนแรง
บันดาลใจในการออกแบบ ที่แสดงถึง การรวมไมรวมมือ 
ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียว และยังแสดงถึง ความ
มุงมั่นความเขมแข็ง การเจริญเติบโต ความเจริญรุงเรือง
กาวหนาของการกีฬา ที่มีลักษณะเหมือน เปลวไฟ แสดง
ถึงไฟแหงสีสัน ความสนุกสนานและพลังของการกีฬา
และความสามัคคี  

 

 

 

ภาพที่ 4 แบบราง ตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา 

 
 2) ตุกตาสัญลักษณ Mascot ออกแบบ

โดยใชอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชอุดรธานีและ
จังหวัด คือ ดอกจาน, ลวดลายไหบานเชียง มาเปนแรง
บันดาลใจ  ผู ออกแบบจึงไดนํ ามาออกแบบ ตุกตา
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สัญลักษณโดยนําดอกจานมาออกแบบสวนของผมของ
ตุกตาสัญลักษณ สวนลายไหบานเชียงนํามาออกแบบใส
สวนตัวของตุกตาสัญลักษณ เพ่ือแสดงถึงความเปน
อันหนึ่ งอันเดียว  เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุด รธ านี ในการประชา สัม พันธ ก า รแข ง ขั นกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 5 แบบรางตุกตาสัญลักษณ 
 

 

ภาพที่ 6 การ พัฒนาแบบตุกตาสัญลักษณ 
 

 3) สัญลักษณประเภทกีฬา ไดแนวคิด
มาจากลวดลายไหบานเชียง และรูปรางของภาพคนท่ี
ผนังถ้ําอุทยานแหงชาติภูพระบาท ผูออกแบบจึงไดนํามา
เปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ สัญลักษณประเภท
กีฬารูปแบบตางๆ  

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบราง สัญลักษณประเภทกีฬา 

  

ภาพที่ 8 แบบรางที่ 4 สัญลักษณประเภทกีฬา 

สรุปรูปแบบเพื่อการผลิต 
 

 

ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา ดอกจานบาน
เชียงเกมส 

 

แนวคิดในการออกแบบ 
การออกแบบตราสัญลักษณ จากการนําอัต

ลักษณของจังหวัดอุดรธานีและหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ไดแก ดอกจาน และ ลายขดบานเชียงมาเปน
แรงบันดาลใจในการออกแบบ ที่แสดงถึง การรวมไมรวม 
ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียว และยังแสดงถึง ความ
มุงมั่นความเขมแข็ง การเจริญเติบโต ความเจริญรุงเรือง
กาวหนาของการกีฬา ที่มีลักษณะเหมือน เปลวไฟ แสดง
ถึงไฟแหงสีสัน ความสนุกสนานและพลังของการกีฬา
และความสามัคคี 
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ภาพที่ 10 ตุกตาสัญลักษณ นองจานเจา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดในการออกแบบ 
ออกแบบตุกตาสัญลักษณโดยใชอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชอุดรธานีและจังหวัด คือ ดอกจาน , 
ลวดลายไหบานเชียง มาเปนแรงบันดาลใจ ผูออกแบบจึงไดนํามาออกแบบตุกตาสัญลักษณโดยนําดอก
จานมาออกแบบสวนของผมของตุกตาสัญลักษณ สวนลายไหบานเชียงนํามาออกแบบใสสวนตัวของตุกตา
สัญลักษณ เพ่ือแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียว เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการ
ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นองจานเจา 
เปนสัตวนําโชคที่มีความเฉลียวฉลาดเปนเลิศ
ทางสติปญญาในการวางเกมสกีฬา และมีความ
มุ ง มั่ น ค ว า ม เ ข็ ม แ ข็ ง  มี นิ สั ย อ อ ย โ ย น 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจเปนนักกีฬา  

ผมมีลักษณะเปนดอกจาน 
แสดงถึง ความมุงมันความ
เขมแข็ ง  การ เจ ริญเ ติบโต 
ความเจริญรุงเรืองกาวหนา
และพลั งของการกีฬาและ
ความสามัคคี 

ลายขดบานเชียง แสดง
ถึง การรวมไมรวม ความ
สามัคคี เปนอันหนึ่งอัน
เดียว 

ถึ

สีเหลือง ความเจริญรุงเรือง
ข อ ง ก ลุ ม ร า ช ภั ฏ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สีเขียว ความเจริญกาวหนา
ของการกีฬาความรวมไม
รวมมือกันของกลุมราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 11 ตุกตาสัญลักษณนองจานเจา 
 

 

ภาพที ่12 สัญลักษณประเภทกีฬา 

 
 

ภาพที่ 13 ของที่ระลึกแกวน้ํา 

 
 

ภาพที่ 14 ของที่ระลึกเข็มกลัดและพวงกุญแจ 
 

ประเมินผลการออกแบบโดยการสอบถามขอมูล
กลุมตัวอยาง จํานวน 140 คน  การออกแบบตรา
สัญลักษณการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากการนําอัตลักษณของจังหวัด
อุดรธานีและหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดแก ดอกจาน 
และ ลายขดบานเชียงมาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.31) 
ทั้งนี้ดาน ความสวยงามของรูปแบบตราสัญลักษณการ
แขงขัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.37) 
รองลงมารูปแบบสัญลักษณสามารถสื่อถึงอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และอัตลักษณจั งหวัด
อุดรธานี (  = 4.32) ความเหมาะสมของรูปรางโดยรวม
ของตราสัญลักษณ (  = 4.30) ความเหมาะสมของการ
ใชสี(เขียว-เหลือง=สีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี/สี
สม=สีประจําจังหวัดอุดรธานี) (  = 4.25) ตามลําดับ 
ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถอภิปรายไดวาการออกแบบตรา
สัญลักษณการแขงขันกีฬาควรคํานึงถึงการใชสีใหมากขึ้น
และรูปรางโดยรวมของตราสัญลักษณจะตองคํานึงการ
สื่อถึงอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และอัต
ลักษณจังหวัดอุดรธานี ที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ 
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การออกแบบ ตุ กตา สัญลั กษณ  Ma s co t 
ออกแบบโดยใช อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
อุดรธานีและจังหวัดมาเปนแรงบันดาลใจ พบวาโดยรวม
อยูในระดับมาก  (  = 4.36) ทั้งนี้ดาน การสื่อถึง
ลักษณะบุคลิกท่ีสดใส ราเริง มีพลัง มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก   (  = 4.45) รองลงมาความเหมาะสมของ
รูปรางรูปทรงโดยรวม (  = 4.44) ความสวยงาม
เหมาะสมในการเปน ตุกตาสัญลักษณประจําการแขงขัน
กีฬา (  = 4.39) ความเหมาะสมของชื่อตุกตาสัญลักษณ 
(  = 4.34) ความเหมาะสมของลวดลายสีสันที่นําเสนอ 
(  = 4.32) ความสามารถในการส่ือถึงความเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (  = 4.22) ตามลําดับ 
ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถอภิปรายไดวาการออกแบบตุกตา
สัญลักษณ Mascot ควรคํานึงถึงการส่ือถึงความเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่นําเสนอใหมากขึ้นจากนั้น
ตองคํานึงถึงลวดลายสีสันที่นํ า เสนอและชื่อ ตุกตา
สัญลักษณที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ 

การออกแบบสัญลักษณประเภทการแขงขันกีฬา 
Pictogram โดยใชของลวดลายไหบานเชียง พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.46) ทั้งนี้ดาน ความ
เหมาะสมของรูปแบบที่นําเสนอ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.51) รองลงมาความสวยงาม
เหมาะสมในการเปน สัญลักษณประเภทการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             

(  = 4.50) ความสามารถในการส่ือถึงกีฬาแตละ
ประเภท (  = 4.47) ความเหมาะสมของการใชลวดลาย
บานเชียง (  = 4.45) ความสามารถในการส่ือถึงความ
เปนจังหวัดอุดรธานี (  = 4.36) ตามลําดับ ทั้งนี้ผูวิจัย
สามารถอภิปรายไดวาการออกแบบสัญลักษณประเภท
การแขงขันกีฬา Pictogram ควรคํานึงถึงการสื่อถึงความ
เปนจังหวัดอุดรธานีที่นําเสนอใหมากขึ้นและรองจากนั้น
ตองคํานึงถึงการใชลวดลายบานเชียง 

การออกแบบของท่ีระลึก โดยใชของตรา
สัญลักษณและตุกตาสัญลักษณ มาพิมพลายบนแกวและ
เข็มกลัด พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.14) ทั้งนี้
ดาน ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีนําเสนอ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (  = 4.16) รองลงมาสามารถสื่อ
ถึงการแชงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (  = 4.13) ความมีคุณคานาสะสม        

(  = 4.11) ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถอภิปรายไดวาการ
ออกแบบของที่ระลึก ควรคํานึงถึงคุณคานาสะสมใหมาก
ขึ้นในการออกแบบ 

  
สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษาเ พ่ือออกแบบ ส่ือกราฟก เ พ่ือ
ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถอภิปรายผลการวิจัย 
เพ่ือใหไดขอคนพบสิ่งใหมๆ ในโครงการดังตอไปน้ี 
 1 .  ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก แบบ สื่ อ ก ร า ฟ ก เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภ าคต ะวั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี ในการ
สื่อถึงมหาวิทยาลัยตลอดจนความเปนเอกลักษณของ
จังหวัดอุดรธานีซึ่ง ไดแก ดอกจาน เปนดอกไมประจํา
จังหวัดอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , สี
เขียว-สีเหลือง สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และเอกลักษณอีกอยางหนึ่งคือลวดลายขดหอยไหบาน
เชียงซ่ึงเปนเอกลักษณที่โดดเดนของจังหวัดอุดรธานี มี
ความสําคัญในดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยธวัช ขันอาสา (2557) ที่
มีแนวคิดในการออกแบบอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี คือ ภาพลายขดหอยไหบานเชียงและรูปแบบ
ของดอกจาน ซึ่งแสดงถึง การรวมไมรวมมือ ความ
เอ้ือเฟอ เผื่อแผ เปนอันหนึ่งหนึ่งอันเดียวกัน  

2. รูปแบบที่นําเสนอในการออกแบบส่ือกราฟก 
จากการศึกษาอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และอัตลักษณจังหวัดอุดรธานี ไดแก ลวดลายไหบาน
เชียง และดอกจาน โดยใช สีสม เขียว เหลือง เพ่ือสื่อถึง
ความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและการตัดทอน
รูปรางรูปทรง การใชเสน การใชสี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดดานการออกแบบสัญลักษณของ ทองเจือ เขียด
ทอง (2542) ใหมีความเรียบงายทันสมัยมี ความเปน
สากล และสื่อความมุงมั่น ความสามัคคี และความเปน
อันหนึ่ ง อันเดียว  เ พ่ือให เกิดเปนสื่อกราฟก ที่ เปน
เอกลักษณการแขงขันกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีในการเปนเจาภาพ  
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3. การนําอัตลักษณมาใช เปนออกแบบสื่อ
กราฟกเพ่ือประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบไปดวย 
ตราสัญลักษณการแข ง ขันกีฬา , ตุกตาสัญลักษณ , 
สัญลักษณประเภทกีฬา ออกแบบออกมาเพ่ือสื่อกราฟก 
ที่สามารถส่ือสารอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และจังหวัดได และสามารถนําไปใชงานในงานออกแบบ
สื่อตางๆ สามารถประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการเปนเจาภาพ ให
บุคคลทั่วไปไดรับรู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สืบศิริ 
แซลี้ (2546) การออกแบบสัญลักษณตัวแทนประจํา
จังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ เพ่ือพัฒนาสัญลักษณให
มีความสามารถนําไปใชไดจริงอยางเหมาะสมกับการงาน
ออกแบบสื่อในปจจุบัน 
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1. ในการออกแบบของที่ระลึก สามารถนํา
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