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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ รวบรวม และศกึษาวิธีการออกแบบ ในงานท่ีใช้ศิลปะ
นามธรรมในงานออกแบบเลขนศิลป์ ซึ่งการใช้รูปแบบศิลปะนามธรรม นัน้ เป็นศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยม
อย่างแพร่หลาย และเป็นหนึง่ในลทัธิต้นๆของศิลปะสมยัใหม ่ โดยมีลกัษณะท่ีจบัต้องได้ยากหรือ
อีกทางคือมีรูปทรงท่ีไมต้่องการสร้างเร่ืองราวใดๆอย่างชดัเจน  และมีอิทธิพลและความน่าสนใจตอ่
การออกแบบ แนวความคิดในยคุสมยัใหมอ่ย่างย่ิง  ท าให้สง่ผลตอ่การออกแบบในปัจจบุนั ซึ่งโดย
ในทกุงานออกแบบเลขนศิลป์นัน้จะสามารถหาแนวทางเอกลกัษณ์เฉพาะบคุลิกภาพ องค์ประกอบ
ท่ีสามารถระบไุด้อย่างชดัเจนความน่าสนใจของการรวบรวมครัง้นี ้ จึงจะเป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีมี
อยู่แล้วมาวิเคราะห์เป็นรูปธรรมมากขึน้  

 แนวทางการวิจยัคือ ศกึษาหารูปแบบ และมีการวิเคราะห์ดงันี ้ ตวัแทนสื่อในการวิจยั
คือโปสเตอร์ ตัง้แตปี่ 2003-2010 ของสมาคมผู้ก ากบัศิลป์องักฤษ (D&AD) แล้วคดัเลือกโดย
ผู้เช่ียวชาญ, วิเคราะห์องคป์ระกอบทางหลกัการออกแบบ โครงสร้างสี บคุลิกภาพ ความน่าสนใจ 
โดยผู้เช่ียวชาญอีกครัง้ เพ่ือหาข้อมลูท่ีถกูต้อง 

 ผลงานวิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นแนวทาง ของหลกัการออกแบบได้ดงันีรู้ปแบบของ
ศิลปะนามธรรมท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุคือ แบบเรขาคณิต (Geometric form) ,ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมน างาน
ศิลปะนามธรรมมาใช้ในงานออกแบบ คือ องค์กรรัฐบาล/องค์กรเอกชน/บริษัท/ห้าง  ลกัษณะ
เทคนิคท่ีนิยมคือ ภาพประกอบ (Illustration) วิธีในการสร้างสรรค์แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีนิยม
คือ  วิธีคิดแบบการแทนคา่ (Substitute) การจดัองค์ประกอบท่ีนิยม คือ ความเรียบง่าย
(Simplicity) การวางโครงสี ท่ีนิยมคือ โครงสีเอกรงค์ (Monochrome) บคุลิกภาพท่ีเกิดเมื่อน า
ศิลปะนามธรรมมาใช้ท่ีเดน่ชดั คือ ทนัสมยั (Up-to-date) การสื่อสารด้วยสญัญะท่ีพบมาคือ แบบ
สญัลกัษณ์ (Symbol) และพบวา่มีความน่าสนใจและโดดเดน่ และมีการจดจ าได้ดีมาก 
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 The purpose of this research is to study how to use abstract art in commercial 
communication. Abstract art is one of the most popular and widely used art in visual communication, 
some would say that it is one of the top modern art styles. Due to the style, Abstract art does not 
represent an idea directly but it tells a story or represents some meaning in another way. Abstract art 
is one of the biggest influential arts in modern day creative and design. It also influences how we 
perceive ideas in a different perspective. Each abstract art has its own uniqueness (i.e. style, colors 
and elements) that delivers visual impact to each piece of work. This research intends to gather 
existing information, reevaluates and analyzes it to make the direction more concrete.   
 Posters from the British Design & Art Direction (D&AD) Award during the years 2003-
2010 are collected and analyzed by abstract art experts in order to formulate an accurate 
framework. The analysis of the framework includes the use of forms, colors, styles and visual impact 
that each piece of work delivers. 
 The result of this research shows that Geometric forms in abstract art is the most widely 
used technique than any other form of abstract visual elements. Government offices, private 
organizations, business companies and shopping arcades widely use the following abstract art 
techniques for communicating their ideas; Illustration form of abstract art, Substitute form of abstract 
art is to use other elements to representing the same meaning in their work, Simplicity form of 
abstract art is to simplify everything to make the work more clean and simple, Monochrome is a style 
that make the most usage of one or two colors tone in the work, Up-to-date style of abstract art is to 
deliver the most visual impact style to date, and Symbol is another style that is the most frequently 
recognized and memorized by the public. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดีด้วยความอนเุคราะห์ท่ีให้ค าปรึกษาและชีแ้นะ
แนวทางอย่างดีย่ิงจาก ผศ.ดร.สรุพงษ์  เลศิสิทธิชยั รศ.พรรณเพญ็ ฉายปรีชา อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รศ.สรรณรงค ์สิงหเสนี ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ธนาทร เจียรกลุ ท่ีให้ความรู้ ให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาก จนท าให้วิทยานิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จออกมาได้ และขอขอบคณุ
คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ทกุท่าน  
     ขอขอบคณุผู้เช่ียวชาญทกุท่านท่ีสละเวลาให้ค าแนะน า ตอบแบบสอบถามประเมินผล
งานตา่งๆ เป็นอย่างด ี 
     ขอขอบคณุ เพ่ือนๆ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่น 10 พ่ีๆ รุ่น 9 เพ่ือนๆ
ลาดกระบงัฉาก 18 ทกุท่านส าหรับการช่วยเหลือตา่งๆ ตลอดระยะเวลาเรียนและท าวิทยานิพนธ์  
     ขอขอบพระคณุ ครอบครัว ท่ีช่วยเหลือและให้ก าลงัใจอย่างดีเย่ียม 
     ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.สรุพงษ์ เลิศสิทธิชยั เป็นอย่างสงูท่ีสละเวลา ช่วยเหลือ ท าให้
วิทยานิพนธ์เลม่ส าเร็จลงไปได้ด้วยดี และขอขอบคณุบณัฑิตวิทยาลยั คณะมณัฑนศิลป์ เจ้าหน้าท่ี
ทกุท่าน  อาจารย์ธนาธร เจียรกลุ และเพ่ือนๆทกุท่านท่ีเก่ียวข้อง อีกครัง้ท่ีช่วยเหลือท าให้ได้กลบัมา
ท าวิทยานิพนธ์ครัง้นีจ้นจบลลุว่ง  ไปด้วยดีและเสร็จสมบรูณ์ จึงขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้
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