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ความหมายของนิทรรศการ มีนักวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว้ ดังนี้
บทความวชิาการ ฉบบัน้ีเรยีบเรยีงโดย นิตยา ฉตัรเมอืงปกั 15 มนีาคม 2552 ทีม่า 

รสา วงศยั์งอยู่ (2546.: 271) นิทรรศการ คือ การจดัแสดงเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยมีขอ้มลู และใชส้ื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น รูปภาพ หนงัสือ หุน่ เป็นตน้ เป็นการ
สรุปความรูอ้ย่างยอ่ ๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารหาความรูใ้หก้วา้งขวางยิ่งขึน้ในภายหลงั เป็น
การจดันิทรรศการที่มีจดุมุง่หมายเพ่ือเรา้ใจใหผู้ช้ม และผูฟั้งไดรู้จ้กัเรื่องราวท่ี สนใจ
และใครเ่รยีนรูส้ิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ การจดันิทรรศการเป็นการจดัแสดงเป็นส าคญัอาจ
มีรูปภาพ สิ่งของ ประกอบ เพ่ือดงึดดูความสนใจ

สุพรรณี วราทร (2550.: 66) นิทรรศการ คือ การใหข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัเรื่อง
หนึ่งหรอืกลุม่หนึ่งซึง่มีลกัษณะรว่มกนั เช่น ในดา้นประเภท แนวคิด ตวัละคร ฉาก หรอื
ลกัษณะพิเศษ เช่น วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดร้บัรางวลั โดยการจดัแสดงซึง่มีการใชส้ื่อ
หลายชนิด เช่น ขอ้เขียน รูปภาพ สิ่งของ และหนงัสือ เป็นตน้ ขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบั
หนงัสือในนิทรรศการจะกระตุน้ความสนใจและน าไปสูก่ารแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบั
เรื่องที่จดันิทรรศการมากยิ่งขึน้โดยการอา่นหนงัสือ





ฉววีรรณ คูหาภนัินท์ (2542.: 275) นิทรรศการ คือ การแสดงเรื่องราวและ
วสัดุ ตา่ง ๆ เพ่ือใหผู้ช้มไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องที่จดัแสดง ตลอดจน
กระตุน้ใหส้นใจอยากเรียนรูส้ิ่งต่างๆท่ีน ามาจดันิทรรศการ

สมจติ พรหมเทพ (2542.: 137) หอ้งสมดุนิยมจดันิทรรศการเพ่ือกระตุน้ให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกิดความสนใจ และการอา่นเป็นการดงึผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้หาหนงัสือ และ
เขา้ใชบ้รกิารต่าง ๆ และเขา้รว่มกิจกรรมของหอ้งสมดุ ซึง่ผูจ้ดันิทรรศการจะตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจในศิลปะของการจดันิทรรศการ และพยายามโยงเรื่องของ
นิทรรศการดว้ยสี ภาพ ตวัอกัษร วสัดอุปุกรณ์ เขา้สูห่นงัสือและเรื่องราวของหนงัสือ
หรอืเรื่องที่น่าสนใจ ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบัเหตกุารณ์ ความเคลื่อนไหวทั่ว ๆ ไป
และสอดคลอ้งกบักิจกรรมของหน่วยงานตา่ง ๆ ของโรงเรยีน











การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดนิทรรศการทีม่จุีดมุ่งหมายเพือ่เร้าใจให้ผู้ชม และ
ผู้ฟังไดรู้้จักสิง่ที่ สนใจและใคร่เรียนรู้สิง่ต่าง ๆ มากยิง่ขึน้ (ศรีรัตน์ เจงิกลิน่
จันทร.์ 2542. 117)

การจดันิทรรศการก็เช่นเดียวกบัการจดันิทรรศการโดยทั่วๆ ไป มีการใชส้ื่อหลาย
ประเภทเช่น รูปภาพ ของจรงิ ของตวัอยา่ง หุน่ หนงัสือ ฯลฯ มาแสดงและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ
ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโตว้าที การสาธิต การแสดงละคร การเลา่
เรื่องหนงัสือ เกมและการแข่งขนัตา่ง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ ตวัอยา่ง นิทรรศการหนงัสือ
เช่น “งานสปัดาหห์นงัสือแหง่ชาติ” เป็นนิทรรศการหนงัสือระดบัชาติ ไมจ่  ากดัขอบเขต
ของผูเ้ขา้ชม ส าหรบัหน่วยงานท่ีควรจดันิทรรศการหนงัสือ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุโรงเรยีน
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั หอ้งสมดุเฉพาะ หอ้งสมดุประชาชน และ
หอสมดุแหง่ชาติ ซึง่ลกัษณะและขอบเขตของนิทรรศการหนงัสือแตล่ะครัง้ย่อมมีความ
แตกต่างกนัไปตามจดุประสงคข์องการจดัและความพรอ้มขององคป์ระกอบในการจดั
นิทรรศการ อนัไดแ้ก่งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณ์ และสถานท่ี (ศรรีตัน์ เจิงกลิ่น
จนัทร.์ 2542. 117)







สรุปการจัดนิทรรศการ
นิทรรศการ หมายถงึ การใหก้ารศกึษาอย่างหนึ่งดว้ย

การแสดงงานใหช้ม เป็นการจดัแสดงและน าโสตทศันวสัดุ
รวมถึงวสัดตุา่ง ๆ ท่ีใหข้อ้มลู ข่าวสาร ท่ีผูช้มสามารถสมัผสั 
เรยีนรู ้ทดลองใช ้หรอืมีกิจกรรมเสรมิประกอบ นิทรรศการ
เป็นสื่อในการใหก้ารศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจ เพ่ือกระตุน้
ความสนใจ ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูช้ม
ใหบ้รรลสุูเ่ปา้หมายในเรือ่งนัน้ ๆ

http://kroobannok.com/blog/6709

http://kroobannok.com/blog/6709








จุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการ
จดุมุง่หมายของการจดันิทรรศการ มีดงันี ้

1. เพื่อเป็นการเรา้ใจใหผู้เ้ขา้ชมนิทรรศการเรยีนรูส้ิ่งที่แนะน า รูจ้กั
เรือ่งราวตา่ง ๆ ท่ีสนใจมากขึน้ และเกิดแรงจงูใจท่ีจะท าใหอ้ยาก
สืบคน้ตอ่สิ่งตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ จนเกิดการเรยีนรูใ้หม่ๆ

2. เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ขนงตา่ง ๆ ในดา้น ภาษา ศลิปวฒันธรรม
ประวตัิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ฯลฯ ท่ีปรากฏเรือ่งราวและสื่อ
ท่ีน ามาจดัแสดง

3. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณด์า้นสิ่งเรยีนรูท่ี้น าเสนอแก่ผูช้ม

4. เพื่อแนะน าเรือ่งราวใหม่ๆ ใหผู้ท่ี้สนใจตอ่สิ่งนัน้ๆ ทราบ









ประเภทของนิทรรศการ
การแบง่ประเภทของนิทรรศการ สามารถ

แบง่ไดด้งันี ้
1. แบง่ตามการจ าแนกประเภทของนิทรรศการ
2. แบง่ตามขนาดของนิทรรศการ
3. แบง่ตามจดุมุ่งหมาย

นิตยา ฉตัรเมืองปกั







แบ่งตามการจ าแนกประเภทของนิทรรศการ
ประเสริฐ ศีลรัตนา (2549.: 18) ได้จ าแนกประเภทของ
การจัดนิทรรศการเป็น 2 วธิีคือ ได้แก่

1. จ าแนกจากก าหนดระยะเวลา แบง่เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) คือ นิทรรศการทีจั่ดอยู่

ในทีใ่ดทีห่น่ึงเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือตลอดไป เป็นการรวบรวมและการจัด
แสดงสิง่ต่าง ๆ โดยเฉพาะวัตถุสิง่ของทีแ่สดงเร่ืองราวทีเ่กดิขึน้แน่นอน เช่น สิง่
ทีแ่สดงเร่ืองราวทางประวัตศิาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ โบราณคดแีละ
ศิลปะ เป็นต้น ได้แก่ นิทรรศการในหอศิลป์แห่งชาติ พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติ
พพิธิภัณฑหุ์่นขีผ้ึง้ เมอืงโบราณ เมอืงจ าลอง ห้องแสดงประวัตสิถาบัน เป็นต้น
เป็นการจัดนิทรรศการทีจั่ดแสดงไว้ตลอดเวลา สามารถดูได้ตลอดเวลา
โดยไม่ล้าสมัย เป็นนิทรรศการทีจั่ดอยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของพพิธิภัณฑ์
หรือหอศิลปะ หรือในสถาบันต่าง ๆ นิทรรศการถาวรอาจจัดได้ทัง้ในทีร่่ม
(Indoor Exhibition) และกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition)
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1.2 นิทรรศการช่ัวคราว (Temporary Exhibition)
คือ นิทรรศการทีจ่ัดอยู่ในทีใ่ดทีห่น่ึงเป็นระยะเวลาส้ัน ๆ สามารถ
แบ่งตามวัตถุประสงคข์องการจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.2.1 นิทรรศการช่ัวคราวทีจ่ัดแสดงเป็นเอกเทศ
1.2.2 นิทรรศการช่ัวคราวทีจ่ัดแสดงเพือ่เสริมนิทรรศการถาวร

การจัดแสดงเร่ืองราวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในโอกาสตา่ง ๆ หรือ
โอกาสพเิศษ เช่น การจัดนิทรรศการในงานสัปดาหห์นังสือ
แหง่ชาติ การจัดนิทรรศการในงานสัปดาหห์อ้งสมุด เช่น
นิทรรศการสารนิเทศระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต นิทรรศการใน
หอ้งสมุด เช่น นิทรรศการประวัตศิาสตรแ์ฟช่ัน นิทรรศการ
ประวัตเิคร่ืองแตง่กาย นิทรรศการผ้าไทย เป็นต้น
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2. การจ าแนกจากก าหนดสถานที่ แบง่เป็น 3 ประเภท คือ
2.1 นิทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition) เป็นนิทรรศการ

ทีจั่ดแสดงขึน้ภายในอาคาร โดยอาจใช้สถานทีบ่ริเวณส่วนต่าง ๆ
เช่น ภายในห้อง เฉลียง ห้องโถง หอประชุม เป็นต้น

2.2 นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) เป็นการ
จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ มผู้ีร่วมงานจากหน่วยงาน องคก์รธุรกจิ
หลายสาขา มจุีดมุ่งหมายให้ประชาชนจ านวนมากได้มโีอกาสเข้าชม
โดยจัดในบริเวณทีม่พีืน้ทีก่ว้าง เช่น สนามหลวง วังสราญรมย์
สวนลุมพนีิ หรือทีส่นามในสถาบันการศกึษา

2.3 นิทรรศการหมุนเวยีน (Traveling Exhibition) เป็นนิทรรศการ
หมุนเวยีน เปลีย่นสถานทีจั่ดแสดง เช่น ผลงานศลิปะทีนั่กศกึษาใน
กรุงเทพฯ น าไปจัดแสดงทีเ่ชยีงใหม่ สงขลา หรือภาคอสีานหมุนเวยีน
สลับกันไป เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ทัศนะและเผยแพร่ให้ผู้ชม
ในท้องถิน่ได้รู้เหน็เพือ่ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
บางคร้ังนิทรรศการช่ัวคราวบางอย่างกใ็ช้เป็นนิทรรศการหมุนเวยีนด้วย



2. แบง่ตามขนาดของนิทรรศการ
วฒันะ จฑูะวิภาต (2542.: 1) ไดแ้สดงความเหน็เก่ียวกบัลกัษณะหรอื

ขบวนการของการสื่อความหมายของค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า
นิทรรศการอีกค าหนึ่งคือค าวา่ ดิสเพลย์ (Display) ซึง่บางคนเขา้ใจวา่มี
ความหมายเดียวกนักบันิทรรศการ แตแ่ทจ้รงิแลว้ ดิสเพลย์ หมายถงึ การจดั
แสดงภาพและวตัถเุรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีขนาดยอ่มกวา่นิทรรศการ และมุง่ผลตอ่
กลุม่เปา้หมายในวงจ ากดั เช่น ดิสเพลยห์นงัสือใหมข่องหอ้งสมดุ ดิสเพลยว์นั
เขา้พรรษา เป็นตน้
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นิทรรศการ มีลกัษณะเป็นการสื่อความหมายสองทาง (Two-way
communication) ระหวา่งสถาบนัผูจ้ดันิทรรศการ กบัประชาชนหรอืกลุม่เปา้หมาย
ท่ีมาชม กลา่วคือผูช้มสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัถงึเรื่องราวความเป็นไปของการ
จดัแสดงได้

ส่วนดสิเพลย์ นัน้ เป็นการสื่อความหมายแบบเอกวิธี หรอืแบบทาง
เดียว (One-way communication) มีความหมายเพียงเพ่ือชีแ้จงแถลงข่าว รายงาน
เรื่องราวเหตกุารณห์รอืชกัชวนใหผู้ช้มเกิดความสนใจในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งในวงการ
ธุรกิจการคา้ก็มีการจดักิจกรรมบางอยา่งท่ีคลา้ยกบัการจดันิทรรศการ เช่น การจดังาน
มหกรรมสนิคา้ (Exposition) การแสดงสินคา้ (Trade fair หรอื Trade show) และ
การจดัมมุแนะน าสนิคา้ (Window show) ซึง่เม่ือพิจารณาใหล้กึซึง้แลว้ จะเหน็วา่
งานมหกรรมสนิคา้ก็ดี หรอืงานแสดงสนิคา้ก็ดี ผูจ้ดัมุง่แนะน าสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์
ใหมห่รอืขายสนิคา้ของตนเทา่นัน้ มิไดมุ้ง่ผลในแง่การประชาสมัพนัธม์ากนกั จงึไม่
จดัเป็นนิทรรศการ
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สถานทีจ่ัด
สถานท่ีจดั อาจใชส้ถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งท่ีเหมาะสม
ภายในบรเิวณหอประชมุ สตดูิโอ หา้งสรรพสินค้า 
ศูนยก์ารประชุม หรืออืน่ๆ  ทีท่ีส่ามารถมองเหน็
ได้โดยงา่ย เขา้ถงึคนท่ีหลากหลายไดจ้  านวนมาก 
ทัง้นีแ้ลว้แตล่กัษณะของการจดั และตกแต่งใหม้คีวาม

สะดุดตาน่าสนใจ สามารถเรยีนความสนใจจากผูเ้ขา้ชอมได ้



จากทศันะดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่านิทรรศการ
แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่
1. นิทรรศการขนาดเล็ก (Display)

ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการตา่ง ๆ ท่ีมีเนือ้เรื่องไมย่าวนกั
และใชเ้นือ้ท่ีในการจดัไมม่ากนกั อาจจะจดัเพียง 1-2 ปา้ย
หรอืจดัวางบนชัน้ บนโต๊ะเลก็ ๆ บนโต๊ะรบัจ่ายหนงัสือ เช่น
การจดันิทรรศการหนงัสือใหม่ การจดันิทรรศการวนัส าคญัตา่ง ๆ ฯลฯ
ในหอ้งสมดุหรือในชัน้เรียน ตามรา้นคา้ เช่น นิทรรศการในตูก้ระจก
(Window display) เป็นตน้ (ฉวีวรรณ คหูาภินนัท.์ 2542.: 278-279)
อาจจดัท าเก่ียวกบัหว้ขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งเพียงหวัขอ้เดียว หรอืจดุมุง่หมาย
อนัใดอนัหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นการจดัตูโ้ชวส์ินคา้หนา้รา้น การจดัแสดง
สินคา้ในบลอ็ก (Block) พืน้ท่ีแตล่ะสว่นในหา้งสรรพสินคา้ การแสดง
ผลงานดีเดน่ของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นตน้ (ประเสรฐิ ศีลรตันา. 2549.: 9)
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2. นิทรรศการขนาดกลาง (Exhibition) คือ การจดัแสดงที่มีจดุมุง่หมาย
หลากหลายอยูใ่นพืน้ท่ีกวา้งขวาง โดยอาจมีการจดัแสดงขนาดยอ่ยรวมอยู่
ในบรเิวณเดียวกนั เช่น การจดัแสดงนิทรรศการทางวิชาการ งานแสดง
อญัมณีและเครื่องประดบั นิทรรศการทางศิลปะ ตลอดจนการแสดงสินคา้
ตกแตง่บา้น และการแสดงสิ่งตา่ง ๆ ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ (ประเสรฐิ ศีลรตันา. 2549.: 10)
การจดัปา้ยนิทรรศการหลาย ๆ ปา้ย หรอืหลายตู้ หลายชัน้ เป็นปา้ยนิทรรศการขนาดใหญ่
อาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น จดันิทรรศการงานสปัดาหห์อ้งสมดุในโรงเรยีน
หรอืหอ้งสมดุมีกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที ตอบปัญหา เลา่เรื่องหนงัสือ
เชิญนกัเขียนมาบรรยาย นิทรรศการพระราชประวตัิของพระเจา้ตากสินมหาราช นิทรรศการ
ตราไปรษณียากร ฯลฯ (ฉวีวรรณ คหูาภินนัท.์ 2542.: 279)
3. นิทรรศการขนาดใหญ่ (Exposition) ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการระดบัชาติ
หรอืระดบัโลก ท่ีเรยีกวา่ มหกรรม ซึง่รวมทัง้งานแสดงสนิคา้ตา่ง ๆ ดว้ย เช่น
งานแสดงสนิคา้โลก งาน EXPO งานกลว้ยไมโ้ลก นิทรรศการงานแสดงเกษตร
และอตุสาหกรรมโลก
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กล่าวโดยสรุป สามารถแบ่งวัตถุประสงคข์องการจัด
ออกเป็น 2 แบบ คือ
1. นิทรรศการเพือ่การศกึษา เป็นการกระตุน้ หรอืจงูใจใหผู้ช้ม
ไดท้ราบถงึความรู ้ ความกา้วหนา้ในวิทยาการตา่ง ๆ ตลอดจน
เสรมิสรา้งทศันคติ วิสยัทศัน์ ใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจสามารถน า
วิทยาการนัน้ไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการศกึษาและในชีวิตประจ าวนั
ตวัอย่างนิทรรศการเพ่ือการศกึษา เช่น การจดัแสดงนิทรรศการ
ในสถานศกึษา นิทรรศการพืชสวนโลก เป็นตน้
2. นิทรรศการเพือ่การค้า เป็นการจดัแสดงใหผู้ช้มไดศ้กึษาหาความรู ้
ในขณะเดียวกนัก็มีการแนะน าผลิตภณัฑส์ิ่งของตา่ง ๆ เพื่อตอ้งการ
โฆษณาสง่เสรมิการขายสินคา้หรอืผลิตภณัฑเ์ป็นการหวงัผลทางการคา้
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วัตถุประสงคข์องการจัดนิทรรศการ
สามารถก าหนดวตัถปุระสงคเ์ป็นเปา้หมายไวก้วา้ง ๆ ดงันี ้

1. เพื่อสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรูต้า่ง ๆ ใหแ้ก่ผูช้ม โดยพยายามให้
ใกลเ้คียงกบัประสบการณต์รงมากท่ีสดุ
2. เพื่อใหผู้ด้สูามารถรบัรูรู้ปแบบและเรือ่งราวหลาย ๆ สิ่งพรอ้มกนัใน
เวลาเดียวกนั
3. เพื่อสง่เสรมิการแสดงออกท่ีใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูจ้ดัและผูช้ม
ซึง่นบัเป็นการถ่ายทอดและการเรยีนรูว้ิธีหนึง่
4. เพื่อใหผู้ช้มมองเห็นภาพและเกิดความเขา้ใจในความคดิท่ีเป็นนามธรรม
ไปสูค่วามคดิท่ีเป็นรูปธรรม
5. เพื่อพฒันาเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูช้ม ทัง้ดา้นพทุธิพิสยั เจตพิสยั
และทกัษะพิสยั ใหเ้ป็นไปในทางท่ีพงึประสงคข์องผูจ้ดั
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ประโยชนข์องการจัดนิทรรศการ
1. เพ่ือเพิ่มพนูความรูค้วามสนใจใหแ้ก่ผูช้มไดอ้ยา่งมีสมาธิ
2. เพิ่มพนูความรูใ้นเรื่องท่ีจดันิทรรศการ ช่วยใหม้องเหน็ภาพและ
เกิดความเขา้ใจไดง้่ายขึน้ (พยงุศกัดิ์ ประจศุิลปะ. 2531.: 2)
3. ช่วยกระตุน้หรอืเรา้ความสนใจ และเกิดความคิดสรา้งสรรคใ์นเรื่องที่
ไดด้จูากนิทรรศการ สว่นในดา้นการขาย การโฆษณา ประชาสมัพนัธส์ินคา้
4. ในการศกึษาเลา่เรยีน ถา้ใหน้กัเรียน นกัศกึษา เป็นผูจ้ดันิทรรศการ
ดว้ยตนเอง จะช่วยสง่เสรมิการแสดงออก และก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์
และท าใหเ้ขา้ใจบทเรยีนมากยิ่งขึน้ (ฉวีวรรณ คหูาภินนัท.์ 2542.: 276)
5. สามารถน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การจดัแสดงนิทรรศการในการ
ใหก้ารศกึษานี ้ ผูจ้ดัยงัคาดหวงัใหผู้ร้บัรูส้ามารถน าความรูน้ัน้ ๆ ไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่สงัคม โดยช่วยพฒันาผูอ่ื้นและสงัคมใหเ้จรญิกา้วหนา้
(ประเสรฐิ ศีลรตันา. 2549.: 32)

6. ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือสรา้งประสบการณแ์ละพฒันา
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูร้บัรูใ้หเ้ป็นไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์ นิตยา ฉตัรเมืองปกั









ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ (วัฒนะ จูฑะวภิาต. 2542.: 6)
1. ขั้นวางแผน
- ตัง้หวัเรือ่ง
- วตัถปุระสงค์
2. การเตรียม
- รวบรวมแนวความคิด
- ก าหนดสถานที่
- ก าหนดกิจกรรมส าหรบัผูเ้ขา้ชม
- ออกแบบ
- ท าแผนผงัที่ติดตัง้
- ท าตวัอกัษรช่ือนิทรรศการและสญัลกัษณท์ี่ตอ้งการ



3. การจัดท า
- แสวงหาบคุลากร
- จดัหาวสัดอุปุกรณ์
- ก่อสรา้งและปฏิบตัิงาน
4. การประชาสัมพันธ์
- วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์
- โปสเตอร์ สติกเกอร์
- เอกสารและแผน่พบั
5. การน าเสนอ
- พิธีเปิด
- สาธิตและกิจกรรมประกอบ



6. การประเมินผล
- สงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้ชม
- แจกแบบสอบถาม
7. การตดิตาม
- รายงานผลทางสื่อมวลชน
- ท าเอกสารรายงาน
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