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บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระเร่ืองการออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพื่อสรางภาพลักษณธุรกิจจําหนาย
สินคา พรีเม่ียม บริษัทแอ็ดไมร ดีไซน แอนด ครีเอช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด  มีวัตถุประสงคของ
โครงการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคกรเพ่ือการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ หาความพึงพอใจในผลงานการ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ของบริษัทฯ ซ่ึงสรางภาพลักษณอันดี และมีความเหมาะสมกับธุรกิจจําหนายสินคาพรีเม่ียม อันเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
 วิธีการศึกษาใชวิธีสํารวจขอมูลในเบ้ืองตนเพื่อออกแบบส่ือส่ิงพิมพตนแบบของบริษัท 
จากนั้นทําการนําสงส่ือส่ิงพิมพตนแบบใหกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของบริษัทฯ ไดทดลอง
ใช พรอมท้ังสงแบบสอบถามเพ่ือใหกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจตอส่ือส่ิงพิมพตนแบบของ
บริษัทฯ โดยใชเวลาในการศึกษา 6 เดือน 
 ผลการศึกษาสรุปผลไดวา แนวทางกระบวนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพื่อสรางภาพลักษณ 
มีดังนี้คือ การเลือกใชสี มีผลตอการสรางภาพลักษณองคกร โดยการเลือกใชสีท่ีมีความสอดคลอง
กับองคกร ในการออกแบบจะสามารถส่ือใหผูรับสารสามารถมีความรูสึกรวม และเขาใจในองคกร
มากข้ึน   การออกแบบกราฟกเลือกใชเทคนิคการออกแบบที่แปลกใหมสามารถสรางจุดสนใจตอ
งานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ และสามารถสรางภาพลักษณดานความทันสมัยได  การเลือกใชตัว



 
 

จ

อักษรบนส่ือส่ิงพิมพ ควรใหความสนใจเร่ืองประโยชนใชสอย  และความชัดเจนเปนหลัก 
นอกจากนั้นตัวอักษรลักษณะตางๆ ยังสามารถกอใหเกิดความรูสึกตางๆ กันไป  การเลือกใชวัสดุ    
รีไซเคิล สามารถนําไปสูการสรางภาพลักษณเชิงบวกแกองคกร  ซ่ึงจะทําใหไดส่ือส่ิงพิมพท่ี
สงเสริมภาพลักษณของธุรกิจจําหนายสินคาพรีเม่ียมท่ีตองการสรางภาพลักษณในการเปนผูนําดาน
การออกแบบสินคาท่ีมีลักษณะทันสมัย แปลกใหม แตกตางจากส่ือส่ิงพิมพของบริษัทท่ีจําหนาย
สินคาลักษณะเดียวกัน ท้ังยังส่ือความหมายถึงธุรกิจไดอยางชัดเจน และส่ือส่ิงพิมพท่ีพัฒนาข้ึน แผน
พับ นามบัตร ซองจดหมาย กระดาษเขียนจดหมาย ซองเอกสาร กระดาษโนต กลองบรรจุรวมสินคา 
ถุงบรรจุสินคาตัวอยาง แฟมบรรจุ โครงรางองคกร เปนตน  

ระดับความพึงพอใจในส่ือส่ิงพิมพตนแบบของบริษัทฯ ประเมินโดยกลุมเปาหมายอยูใน
เกณฑดี ทั้งในดานการเลือกใชสี ดานการออกแบบกราฟก ดานการเลือกใชวัสดุบนส่ือส่ิงพิมพ โดย
มีระดับความพึงพอใจในดานการใชตัวอักษรบนส่ือส่ิงพิมพอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ระดับความ
พึงพอใจโดยรวมของกลุมเปาหมายท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพตนแบบของบริษัทฯ ถือวาอยูในเกณฑท่ีสูง
กวาเปาหมายท่ีบริษัทฯ ต้ังไว  ดังนั้น ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีสูงกวาเกณฑท่ีคาดไว จึง
เปนผลทําใหภาพลักษณของกลุมเปาหมายตอบริษัทฯ ดีข้ึนตามลําดับ  จึงถือไดวาการออกแบบส่ือ
ส่ิงพิมพสามารถชวยในการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีตอบริษัท และทําใหกลุมเปาหมายสามารถจดจํา
บริษัทในลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวของบริษัทไดดีข้ึน และสงผลตอภาพรวมของธุรกิจอยางยั่งยืน 
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคร้ังนี้คือ บริษัทฯ ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองแนว
ทางการใชตัวอักษร และเทคนิคการจัดวางตัวอักษรบนส่ือส่ิงพิมพ เพื่อใหเกิดความนาสนใจ รวมถึง
การแสวงหาเทคนิคใหมๆ ในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําส่ือส่ิงพิมพเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพของบริษัทฯ ใหเกิดความทันสมัย และเปนท่ีพึงพอใจตอลูกคาของบริษัทฯ อยูเสมอ 
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ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to design prototype media for Admire 
Design and Creations (Thailand), Company Limited, and evaluate customer 
satisfaction of the Company’s media prototype to attain improvement plan for the 
company’s media design which should help present the company’s “image-making” 
and also appropriate with premium distribution business, core business of the 
Company. 

The study method consists of the preliminary analysis to design prototype 
media, submit the prototype media along with the questionnaire to the company’s 
target customer to assess customer’s satisfaction. This study consumes 6 months 
period. 

 
 The study results found that the satisfaction response to the company’s 
prototype media is good in concern of color usage, graphic design and material usage, 
while the satisfaction response to the font usage is on average. Overall satisfaction to 
prototype media is higher than the company expectation, this also effect the better 
customer recognition to the company’s image. Appropriate corporate media design 
can use as an effective tools to facilitate company’s image and identical which also 
effect to brand recognition, this all benefits lead company to the long stability in the 
business. 
  

According to the study result, the company’s graphic designer should gain 
additional knowledge of font using and font layout technique to make their design 
more attractive. In additional, the company should update new printing and publishing 
technique and acclimatize to company’s media, to trend company’s media and 
maximize customer satisfactions.  


