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            ความหมายของนิทรรศการหนงัสือ มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี ้

รสา วงศย์งัอยู ่ (2546.: 271) นิทรรศการหนงัสือ คือ การจดัแสดงเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมี
ขอ้มลู และใชส่ื้อหลาย ๆ อย่าง เชน่ รูปภาพ หนงัสือ หุ่น เป็นตน้ เป็นการสรุปความรูอ้ยา่งยอ่ ๆ ซึ่งจะน าไปสู่
การหาความรูจ้ากหนงัสือใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ในภายหลงั เป็นการจดันิทรรศการท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือเรา้ใจให้
ผูช้ม และผูฟั้งไดรู้จ้กัหนงัสือ สนใจและใครอ่า่นหนงัสือตา่ง ๆ มากย่ิงขึน้ การจดันิทรรศการหนงัสือเป็นการ
จดัแสดงหนงัสือเป็นส าคญัอาจมีรูปภาพ สิ่งของ ประกอบ เพ่ือดงึดดูความสนใจในหนงัสือ 

สพุรรณี วราทร (2550.: 66) นิทรรศการหนงัสือ คือ การใหข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสือเรื่องหนึ่ง
หรือหนงัสือกลุม่หนึ่งซึ่งมีลกัษณะรว่มกนั เชน่ ในดา้นประเภท แนวคิด ตวัละคร ฉาก หรือลกัษณะพิเศษ เชน่ 
วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดร้บัรางวลั โดยการจดัแสดงซึ่งมีการใชส่ื้อหลายชนิด เชน่ ขอ้เขียน รูปภาพ สิ่งของ 
และหนงัสือ เป็นตน้ ขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสือในนิทรรศการจะกระตุน้ความสนใจและน าไปสูก่าร
แสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัเรื่องท่ีจดันิทรรศการมากยิ่งขึน้โดยการอา่นหนงัสือ 

ฉวีวรรณ คหูาภินนัท ์(2542.: 275) นิทรรศการหนงัสือ คือ การแสดงหนงัสือและวสัดุ            ตา่ง ๆ 
เพ่ือใหผู้ช้มไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องท่ีจดัแสดง ตลอดจนกระตุน้ใหส้นใจอยากอา่นหนงัสือท่ี
น ามาจดันิทรรศการ 

            สมจิต พรหมเทพ (2542.: 137) หอ้งสมดุนิยมจดันิทรรศการเพ่ือกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความสนใจ
ในหนงัสือ และการอา่นเป็นการดงึผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้หาหนงัสือ และเขา้ใชบ้รกิารตา่ง ๆ และเขา้รว่มกิจกรรม
ของหอ้งสมดุ ซึ่งผูจ้ดันิทรรศการจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในศลิปะของการจดันิทรรศการ และพยายาม
โยงเรื่องของนิทรรศการดว้ยสี ภาพ ตวัอกัษร วสัดอุปุกรณ ์เขา้สูห่นงัสือและเรื่องราวของหนงัสือ ตลอดจนให้
สอดคลอ้งกบัเหตกุารณ ์ ความเคล่ือนไหวทั่ว ๆ ไป และสอดคลอ้งกบักิจกรรมของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของ
โรงเรียน 

            การจดันิทรรศการหนงัสือ เป็นการจดันิทรรศการท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือเรา้ใจใหผู้ช้ม และผูฟั้งไดรู้จ้กั
หนงัสือ สนใจและใครอ่า่นหนงัสือตา่ง ๆ มากยิ่งขึน้ (ศรีรตัน ์เจิงกลิ่นจนัทร.์ 2542. 117) 

การจดันิทรรศการหนงัสือก็เชน่เดียวกบัการจดันิทรรศการโดยทั่วๆ ไป มีการใชส่ื้อหลายประเภท
เชน่ รูปภาพ ของจรงิ ของตวัอยา่ง หุน่ หนงัสือ ฯลฯ มาแสดงและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบ เชน่ การสนทนา 



การอภิปราย การโตว้าที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนงัสือ เกมและการแขง่ขนัตา่ง ๆ การทาย
ปัญหา ฯลฯ ตวัอยา่ง นิทรรศการหนงัสือ เชน่ “งานสปัดาหห์นงัสือแหง่ชาติ” เป็นนิทรรศการหนงัสือ
ระดบัชาต ิ ไมจ่  ากดัขอบเขตของผูเ้ขา้ชม ส าหรบัหน่วยงานท่ีควรจดันิทรรศการหนงัสือ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ
โรงเรียน หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั หอ้งสมดุเฉพาะ หอ้งสมดุประชาชน และหอสมดุแหง่ชาติ 
ซึ่งลกัษณะและขอบเขตของนิทรรศการหนงัสือแตล่ะครัง้ยอ่มมีความแตกตา่งกนัไปตามจดุประสงคข์อง
การจดัและความพรอ้มขององคป์ระกอบในการจดันิทรรศการ อนัไดแ้ก่งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณ ์
และสถานท่ี (ศรีรตัน ์เจิงกลิ่นจนัทร.์ 2542. 117) 

            สรุป การจดันิทรรศการหนงัสือดงักลา่ว พอจะประมวลไดว้า่ การจดันิทรรศการหนงัสือหมายถึง การ
จดัแสดงใหข้อ้มลูเก่ียวกบัหนงัสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหนงัสือกลุม่หนึ่งท่ีมีลกัษณะรว่มกนั เชน่ ในดา้น
ประเภท แนวคดิของเรื่องหรือบคุคล ตวัละคร ฉาก สถานท่ี ผลงานของบคุคล หรือหนงัสือท่ีไดร้บั
รางวลั    ตา่ง ๆ โดยการจดัแสดงซึ่งมีการใชส่ื้อหลากหลายชนิด เชน่ ขอ้เขียน รูปภาพ หนงัสือ หุน่จ  าลอง 
ของจรงิ ตลอดจนวสัดอุปุกรณท่ี์สอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระของหนงัสือ เป็นตน้ เป็นการจดันิทรรศการเพ่ือ
เรา้ใจใหผู้ช้มเกิดความสนใจในหนงัสือ  ไดรู้จ้กัหนงัสือ กระตุน้ความสนใจในการเขา้สูห่นงัสือและเรื่องราว
ของหนงัสือ และใครอ่ยากอ่านหนงัสือตา่ง ๆ มากยิ่งขึน้ และน าไปสูก่ารแสวงหาความรูม้ากยิ่งขึน้โดยการ
อา่นหนงัสือ อนัจะเป็นการสรา้งนิสยัรกัการอ่านและการเรียนรูต้อ่เน่ืองใหเ้กิดกบัผูช้มตอ่ไป นอกจากนีก้าร
อา่นหนงัสือเป็นการดงึผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้ใชบ้รกิารตา่ง ๆ และรว่มกิจกรรมของหอ้งสมดุเพิ่มมากขึน้ 

จุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ 

            จดุมุง่หมายของการจดันิทรรศการหนงัสือ มีดงันี ้

1.      เพ่ือเป็นการเรา้ใจใหผู้เ้ขา้ใชห้อ้งสมดุสนใจหนงัสือท่ีแนะน า รูจ้กัหนงัสือตา่ง ๆ  มากขึน้ และเกิด
แรงจงูใจท่ีจะท าใหอ้ยากอ่านหนงัสือมากขึน้ 

2.      เพ่ือเพิ่มพนูความรูแ้ขนงตา่ง ๆ ในดา้น ภาษา ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
สงัคม ฯลฯ ท่ีปรากฏในหนงัสือและส่ือท่ีน ามาจดัแสดง 

3.      เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณด์า้นหนงัสือแก่ผูช้ม 

4.      เพ่ือแนะน าหนงัสือใหม่ของหอ้งสมดุใหผู้ใ้ชห้อ้งสมดุทราบ 

สถานทีจั่ด 



สถานท่ีจดั อาจใชส้ถานท่ีแห่งใดแหง่หนึ่งท่ีเหมาะสมภายในบรเิวณหอ้งสมดุ ท่ีท่ีสามารถมองเห็น
ไดโ้ดยง่าย ทัง้นีแ้ลว้แตล่กัษณะของการจดั  และตกแตง่ใหส้ะดดุตาน่าสนใจ 

การจดัอยา่งง่าย สามารถท าไดโ้ดย 

1. แสดงหนงัสือเพียงเลม่เดียว ใชท่ี้ตัง้แสดงหนงัสือ หรือโปสเตอรบ์อกรายการบรรณานกุรมของ
หนงัสือ พรอ้มทัง้บรรณนิทศันส์งัเขป อาจจะจดัหนงัสือ โดยจดัวางบรเิวณตา่ง ๆ  ดงันี ้

- บนโต๊ะ 

- บนตูบ้ตัรรายการ 

 -บนตูห้รือชัน้หนงัสือ 

- ในตูน้ิทรรศการ 

อาจมีวสัดปุระกอบบา้งก็ได ้เพ่ือเพิ่มความนา่สนใจ 

2. จดัแผน่ปา้ยนิทรรศการ ตัง้อยูเ่สมอระดบัตาในท่ีมองเห็นไดเ้ดน่ 

โดยมีหลกัในการจดัดงันี ้คือ 

1.      การส่ือความหมายท่ีเขา้ใจง่าย 

2.      ความสะดดุตา โดยภาพ สี และการตกแตง่ 

3.      เนือ้หานา่สนใจและถกูตอ้ง 

4.      วสัดอุปุกรณป์ระกอบเนือ้หาท่ีใชใ้นการตกแตง่นา่สนใจ 

5.      ความแปลกใหม ่สวยงาม โดยใชศ้ลิปะการจดั 

เร่ืองทีจั่ด (รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 272) 

เรื่องท่ีจดั อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง เช่น 



                   - หนงัสือเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ เชน่ ปรากฏการณข์องฝนดาวตก สรุยิปุราคา สิ
นาม ึเป็นตน้ 

                   - หนงัสือในวาระพิเศษ เชน่ สปัดาหแ์หง่การปอ้งกนัฟันผ ุสปัดาหห์นงัสือแหง่ชาติ สปัดาหว์นั
สิ่งแวดลอ้มโลก สปัดาหว์นัสบูบหุรี่โลก เป็นตน้ 

                   - หนงัสือท่ีไดร้บัรางวลั เชน่ รางวลัซีไรท ์รางวลังานสปัดาหห์นงัสือแหง่ชาต ิรางวลัแวน่แกว้ เป็น
ตน้ 

                   - หนงัสือชดุตามหวัเรื่อง เชน่ หนงัสือหายาก หนงัสือเลม่จิ๋ว หนงัสือสามมิต ิหนงัสือมี เสียง 
หนงัสือมีกลิ่น หนงัสือเดก็นานาชาต ิ หรือหนงัสือชดุวฒันธรรมประเพณีของไทย การละเลน่พืน้บา้น 
วรรณคดีไทย ศลิปกรรม มรดกไทย ประวตับิคุคลส าคญั ศาสนา การทอ่งเท่ียวเดนิทาง เป็นตน้ 

                   - หนงัสือประเภทตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือนวนิยาย หรือหนงัสือสารคดี หนงัสือ            การท่องเท่ียว 
เป็นตน้ 

                   นอกจากนีส้ามารถจดันิทรรศการหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีใหค้วามรูน้า่สนใจในการผลิตหรือเก่ียวขอ้งกบั
หนงัสือไดอี้ก เชน่ 

                   หนงัสือนวนิยาย 

                   ท่ีคั่นหนงัสือนานาชาติ 

                   นกัเขียนหนงัสือประเภทตา่ง ๆ 

                   นกัวาดภาพประกอบหนงัสือ 

                   การผลิตหนงัสือ 

                   การระวงัรกัษาหนงัสือ 

                   รา้นหนงัสือในประเทศ 

                   ส านกัพิมพห์นงัสือในประเทศไทย และส านกัพิมพห์นงัสือนานาชาติ 



                   ทัง้นีก้ารจดันิทรรศการหนงัสือตอ้งใหเ้หมาะสมกบัชว่งเวลา โอกาส สถานท่ี และพืน้ฐานของ
ผูช้ม 

การเตรียมการและวัสดุอุปกรณใ์นการจัด (รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 272-273) 

            การจดัเตรียมวสัด ุซึ่งอาจเลือกใชใ้หต้รงตามความมุง่หมาย ตามความเหมาะสมกบัเรื่องท่ีจะจดั 
ไดแ้ก่ 

1.      ใบหุม้ปกหนงัสือ 

2.      หนงัสือ 

3.      รูปภาพ สี ขาว-ด า ภาพโฆษณา ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพจากหนงัสือพิมพ ์(ภาพพิมพ)์ 

4.      กราฟ แผนท่ี แผนภมูิ 

5.      วตัถตุา่ง ๆ เชน่ หุ่น ตุ๊กตา ของเลน่ ของจ าลอง สิ่งประดษิฐ์ 

6.      วสัดขุองจรงิท่ีเก่ียวกบัเนือ้เรื่องในหนงัสือ หรือหวัขอ้ท่ีจดันิทรรศการ 

7.      สิ่งท่ีชว่ยในการตกแตง่ ไดแ้ก่ เชือก รบิบิน้ เศษผา้ เศษแพร ลวด ฯลฯ 

8.        เครื่องเขียนตา่ง ๆ ไดแ้ก่ กระดาษวาดเขียน กระดาษโปสเตอร ์กระดาษสีตา่ง ๆ ไมบ้รรทดั วง
เวียน ยางลบ จ าพวกสี ไดแ้ก่ สีน า้ สีโปสเตอร ์ดนิสอสี หมึก พูก่นั 

9.      เครื่องมือในการตดั ไดแ้ก่ มีด กรรไกร 

10.    เครื่องมือและวสัดใุนการผนกึ ไดแ้ก่ กาวประเภทตา่ง ๆ เชน่ กาวยางน า้ แปง้เปียก สกอตเทป 
คลิป เข็มหมดุ เป๊ก ฯลฯ 

11.    วสัดอุปุกรณใ์นการจดันิทรรศการนี ้ควรจะจดัหาไวแ้ละเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ บางอยา่งอาจยืมจาก
ท่ีอ่ืนบา้ง และเลือกใชต้ามความเหมาะสม 

การใช้สี (รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 273-274) 

1.      สีท่ีกลมกลืนกนั 



แดง-น า้เงิน                          แดง-ด า-สม้ 

แดง-ทอง                             แดง-ด า-เหลือง 

สม้-มว่งแดง                         สม้-น า้ตาล-เหลือง 

เขียว-ครีม                            สม้-ขาว-น า้เงิน 

มว่ง-ชมพ ู                           เขียว-ขาว-น า้เงิน 

2.      สีท่ีตดักนั 

เหลือง-มว่ง                          มว่งแดง-ตองอ่อน 

แดง-เขียวใบไม ้                    แสด-เขียวคราม 

สม้-น า้เงิน                           เหลืองแก่-มว่งคราม 

3.      จิตวิทยาในการใชสี้ 

-          สีแดง ท าใหเ้กิดความรูส้กึต่ืนเตน้ เรา้ใจ 

-          สีออ่นแก่ของชมพ ูท าใหเ้กิดความพงึพอใจในความงดงาม 

-          สีเขียว หรือสีคราม ท าใหเ้กิดความรูส้ึกเยือกเย็น ชุม่ช่ืนและสงบ 

-          สีเทาปานกลาง ท าใหรู้ส้กึเงียบสงดั 

-          สีขาวและสีด าอยู่ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดความเศรา้สลดหดหูใ่จ 

-          สีขาว ท าใหเ้กิดความรูส้กึบรสิทุธ์ิ 

ในการจดันิทรรศการ ควรใชสี้ท่ีเดน่ สดใส ชวนด ูและอาจใชสี้ขาวแทรกบา้งก็ได ้สว่นมากปา้ย
นิทรรศการมกัจะเป็นไมอ้ดับสุกัหลาดสีแก่ เช่น กรมทา่ อาจใชเ้ส่ือกก เส่ือล าแพน เม่ือไมไ้ผส่าน ดงันัน้ ควร
เลือกสีแผน่รองภาพใหด้เูดน่ 



                   สีท่ีใชจ้ดันิทรรศการไม่ควรเกิน 3-4 สี ซึ่งอาจจะใชสี้ตดักนั หรือกลมกลืนกนัชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ทัง้นีแ้ลว้แตเ่รื่องท่ีจะจดัแสดง แตล่ะสีใหค้วามรูส้กึท่ีแตกตา่งกนั (วฒันะ จทูะวิภาต. 2526.: 177) เชน่ 

สีแดง ท าใหเ้กิดความรูส้กึต่ืนเตน้เรา้ใจ 

สีออ่นแก่ของสีกหุลาบ ใหค้วามรูส้กึสดช่ืนรื่นเรงิ 

สีเขียวและสีคราม ท าใหรู้ส้กึสขุมุ เยือกเย็น ใหค้วามชุม่ฉ ่าเย็นสบาย 

สีเทาปานกลาง ใหค้วามรูส้ึกเงียบสงบ 

สีขาวและสีด าอยู่ดว้ยกนั ท าใหข้รมึ เศรา้สลด 

สีขาว ท าใหค้วามรูส้กึบรสิทุธ์ิ สะอาด 

            พืน้หลงัของปา้ยนิทรรศการ ควรเป็นสีเขม้ หรือสีอ่อน ๆ ก็ใชไ้ดผ้ลดี 

หลักปฏิบัตใินการจัดนิทรรศการ (รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 279) 

1.      ความเรียบง่าย ใชต้วัอกัษรเรียบ ๆ ใหอ้า่นง่าย 

2.      ความเดน่ในการใชสี้ 

3.      การเลือกภาพท่ีเหมาะสม รูปทรงตา่ง ๆ 

4.      เนือ้หาเป็นท่ีนา่สนใจ 

5.      ความแปลกใหม ่ศลิปะในการจดั 

ลักษณะของการจัด (รสา วงศย์งัอยู่. 2546.: 279) 

1.      จดัอย่างง่าย แสดงหนงัสือเพียงเลม่เดียว ใชท่ี้ตัง้แสดงหนงัสือ หรือโปสเตอรบ์อกรายการ
บรรณานกุรมของหนงัสือ พรอ้มทัง้บรรณนิทศันส์งัเขป อาจจะจดัหนงัสือไวบ้นโต๊ะ บนชัน้หนงัสือ หลงัตู้
บตัรรายการหนงัสือ หรือในท่ีท่ีเห็นไดโ้ดยง่าย 

2.      จดัในตูน้ิทรรศการ หรือท่ีแสดงหนงัสือใหม ่อาจมีวสัดปุระกอบบา้งก็ได้ 



3.      จดับนแผน่ปา้ยนิทรรศการ ตัง้อยูเ่สมอระดบัตาในท่ีอ่ืนท่ีเดน่ 

การจัดนิทรรศการบนแผ่นป้าย 

                  การจดันิทรรศการบนแผน่ปา้ย ปา้ยนิทรรศการอาจเป็นสว่นหนึ่งของนิทรรศการซึ่ง จดัแสดงได้
หลายรูปแบบ การจดัปา้ยนิทรรศการมีแนวทางดงันี ้

1.      ก าหนดวา่จะจดัเนือ้หา หรือหวัขอ้เรื่องอะไร จดัเตรียมเนือ้หาและจดัแบง่เนือ้หาท่ีจะ
น าเสนอลงบนแผน่ปา้ยเพียงเรื่องเดียว หรือมีหลายปา้ยตามความเหมาะสมกบัเนือ้หา ถา้มีความ
จ าเป็นตอ้งจดัหลายปา้ยใหแ้ยกจดั ไมใ่หมี้รายละเอียดมากนกั 

2.      ก าหนดช่ือนิทรรศการและหวัขอ้เรื่อง โดยใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายตรง ใชถ้อ้ยค ากะทดัรดั 
กระชบั ประดษิฐ์ตวัอกัษรใหน้า่มองดเูดน่สะดดุตา 

3.      จดัเตรียมวสัดอุปุกรณท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดั เลือกใหต้รงตามเนือ้หาและจดุมุ่งหมาย 

4.      วางรูปแบบในการจดัอยา่งครา่ว ๆ หลาย ๆ แบบ ว่าจะจดัวางอะไร ตรงไหน ใชต้วัอกัษร
อยา่งไร ใชสี้อยา่งไร วสัดท่ีุใชต้กแตง่ควรวางอย่างไรใหเ้หมาะสมสวยงาม 

5.      จดัวางภาพและค าบรรยายประกอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพ่ือเขา้ใจเรื่องราว
ชดัเจนถกูตอ้ง จดัใหส้วยงาม มีศลิปะในการจดัอยา่งสวยงาม 

6.      ภาพหนงัสือบนแผน่ปา้ยนิทรรศการอาจใชใ้บหุม้ปกหนงัสือ หรือจดัท าส าเนาปกหนงัสือ
แบบสีดว้ยคอมพิวเตอร ์หรือผนกึบนกระดาษแข็งหรือพลาสตกิแข็งตดิบนแผน่ปา้ยใหส้วยงาม 

ข้อควรค านึงในการจัดนิทรรศการ (รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 280) 

1.      ความเป็นหนว่ยเดียวกนั โดยมีจดุมุง่หมายจดุเดียว แนวคิดเดียว วสัดท่ีุจดัจะไมก่ระจายไป
ในท่ีตา่ง ๆ แตมี่การวางจงัหวะใหแ้ลดงูาม 

2.      ความสมดลุหรือศนูยถ์่วง จดัใหมี้น า้หนกัพอดีกนัทัง้สองขา้ง มองดไูมเ่อนเอียงไปขา้งใด 
วตัถท่ีุใชถ้า้ขนากเล็กจดัไวต้อนบน ขนาดใหญ่จดัไวต้อนลา่ง วสัดท่ีุจดัอาจมีขนาดและรูปรา่งไมเ่หมือนกนัก็
ได ้แตจ่ดัใหมี้น า้หนกัพอดี ๆ กนัทัง้สองขา้ง 



3.      ศนูยแ์หง่ความสนใจ จดัใหเ้ดน่ท่ีสดุอยูเ่พียง 1 จดุ เพ่ือเนน้ความมุง่หมายของเรื่อง ซึ่งอาจ
เป็นตวัหนงัสือ ใบหุม้ปกหนงัสือ หรือวสัดอ่ืุนใดจดัใหอ้ยู่ในท่ีใดก็ได ้ ใชว้ิธีน  าสายตาไปสูจ่ดุดว้ยเสน้ เสน้
เดียวหรือหลายเสน้ ลกูศร จดุกลม ๆ หลาย ๆ จดุ รบิบิน้ เชือก หรืออ่ืน ๆ ก็ได ้

  

ลักษณะของการจัดนิทรรศการทีด่ ี(รสา วงศย์งัอยู.่ 2546.: 280) 

1.      ดงึดดูความสนใจ 

2.      ง่าย เรียบ ชดัเจน เนือ้หาดี 

3.      จดัภาพดี ใชสี้เดน่ 

4.      ขอ้ความประทบัใจ 

5.      จดัวางในท่ีซึ่งอยูใ่นระดบัสายตา มองดไูดง้่าย 

วิธีด าเนินการจัดนิทรรศการ 

                  การจดันิทรรศการหนงัสืออยา่งมีประสิทธิภาพมีการด าเนินงานเป็นขัน้ตอนดงันี  ้   (สพุรรณี 
วราทร. 2550.: 69-70) 

1.      วางแผนการจดันิทรรศการหนงัสือในประเภทและแนวตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้เป็นชดุ เช่น ตลอด
ภาคการศกึษา ตลอดปี เป็นตน้ 

 


