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 บุษปฤทธิ์ ชาลีมุย : การออกแบบสัญลักษณเพื่อระบุแนวเพลงบนปกซีดี. อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ : อ.ธนาทร เจียรกุล และ อ.อนุชา แสงสุขเอ่ียม. 232 หนา. 

 
 การวิจัยเร่ือง “การออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลงบนปกซีดีเพลงสากล” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทของดนตรีและการออกแบบสัญลักษณเพื่อระบุแนวเพลงสากลบน
ปกซีดี ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อซีดีเพลงสากล ศึกษาลักษณะการออกแบบ
สัญลักษณเพื่อระบุแนวเพลงสากลบนปกซีดีตอการสรางความเขาใจของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยมาขอมูลเอกสาร ขอมูลบุคคล ขอมูลกรณีศึกษา และขอมูล
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและดานดนตรี ที่มีประสบการณในสายอาชีพ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อสอบถามนักออกแบบ
ผูเชี่ยวชาญ และ กลุมเปาหมาย 
 การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 5 สวน คือ 1) ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถาม
ขอมูลพฤติกรรมและแนวทางการออกแบบเบ้ืองตนของผูบริโภค 2) ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทาง 
การออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลงบนปกซีดีเพลงสากล กลุมผูเช่ียวชาญและนักออกแบบ 
3) ผลงานการออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลงบนปกซีดีเพลงสากล 4) ผลการประเมินและ
วิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ 5) ผลการวิเคราะหผลทดสอบและ
ประเมินผลงานการใชงานการออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลงบนปกซีดีเพลงสากลกับ
กลุมเปาหมาย  
  การสรุปองคประกอบทางเลขนศิลปสวนนําภาพยนตรแบงการวิเคราะหเปน 2 ตอน     
 1) ผลการวิเคราะหการออกแบบเลขนศิลปในการออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลง
บนปกซีดีเพลงสากล   2) ผลความคิดเห็นและประเมินกลุมเปาหมาย 
 โดยรวมแลว แนวทางการออกแบบ การใชงานองคประกอบทางเลขนศิลปในการ
ออกแบบสัญลักษณกําหนดแนวเพลงบนปกซีดีเพลงสากล คอนขางสอดคลองกับผลที่ไดจาก
กลุมเปาหมาย ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ไดต้ังไว  
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49151311 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

KEYWORDS : SYMBOL REPRESENTING MUSIC GENRES / COVER OF INTERNATIONAL 

         ALBUMS  

 BUDSAPARIT CHAREMUY : SYMBOL DESIGNS ON CD COVERS OF 

INTERNATIONAL ALBUMS TO INDICATE THE MUSIC GENRES. THESIS ADVISORS : 

THANATORN  JIARAKUN AND ANUCHA SANGSUKAIM.  232 pp. 

 

The research “Symbol Designs on CD Covers of International Albums to Indicate the Music 

Genres” is conducted to study music genres and symbol designs on cover of international albums to 

indicate the music genres, consumer behavior in purchasing international albums and the influence 

of symbol designs to indicate music genres on creating the understanding of target group.  

Data resources for the research are from documents, interviews, case study, interviews of 

experts in design and music who have professional experiences in the field. 

Data collection tools utilized in this research were questionnaire and interview form  for 

interviewing designers, experts and target group. 

Data analysis was divided into five parts: 1. Analysis of data from questionnaires on consumer 

behavior and basic designs 2. Analysis of data of symbol designs on CD covers of international 

albums to indicate music genres 3. Symbol designs on CD covers of international albums to indicate 

music genres 4. Result from evaluating and analyzing data from interviewing the experts 5. Analysis 

of test result and evaluation of symbol designs on CD covers of international albums to indicate 

music genres on the target group    

     In conclusion, the analysis of the composition of graphic was divided into two parts: 1. 

Analysis result of graphic designs in designing symbols on CD covers of international albums to 

indicate the music genres  2. Opinions  and evaluation of the target group 

According to the result of this research, the compositions of graphic design in designing symbols 

on CD covers of international albums to indicate the music genres rather aligned with results from 

target group which agreed with the hypothesis of the research.    
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย

วัฒนพันธุ  ครุฑะเสนและอาจารยทุกทานที่ไดใหโอกาสไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ และ

ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยธนาทร เจียรกุล และ อาจารยอนุชา แสงสุข

เอ่ียม ที่ไดเสียสละเวลาและช้ีแนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้อยางมาก 

 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ นายชาตรี คงสุวรรณ นายปราชญ อรุณรังสี นายอารีย แทนคํา

นายคงเกียรติ ชุณรัชพันธุ นายนนทวัตร์ิ เจริญชัยศรี นายบุญชัย บุญนพพรกุล ที่เสียสละเวลาและ

ใหขอคิดเห็นและขอมูลในการทําวิทยานิพนธ 

 สุดทายนี้ผูวิจัยนอมรําลึกถึงคุณบิดามารดา คณาจารย และเพื่อนพี่นองรุน 9 สาขา

ออกแบบนิเทศศิลปที่สนับสนุนชวยเหลือ  และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา รวมทั้งอีกหลายๆ 

ทานที่มิไดเอยนามไว  ณ ที่นี้  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความเอ้ือเฟอ ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้ให

บรรลุวัตถุประสงคไดดวยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


