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จากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของลําไย เกิดจากการล้นตลาด แม้จะมีความร่วมมือจากทาง
ภาครัฐในการแปรรูปแล้วก็ตาม ปัญหาน้ีก็มิได้ผ่อนคลายลง 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์
บูรณาการให้เกิดศักยภาพ ให้ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย เกิดการสร้างแบรนด์และเป็นแนวทางในการวางแผน
ตลาด ตลอดจนพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการตลาด ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์ และด้านการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์อย่างสร้างสรรค์เพื่อนําไปสู่
กระบวนการออกแบบส่ือบูรณาการสําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) รวมถึงผลการวิเคราะห์งานออกแบบที่ได้จากค่าเฉล่ียจากระดับความพึงพอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่องานออกแบบต้นแบบ นํามาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการต่อไป 

ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให้ผู้วิจัยค้นพบและสามารถสร้างหลักการในการตอบสนองต่อโจทย์ของ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย และการออกแบบส่ือบูรณาการโดยการเชื่อมโยงสาระสําคัญของผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย แก่นแท้และสาระ คุณค่าสําคัญของแบรนด์เข้าด้วยกัน เกิดเป็นกระบวนการใน
การสร้างแนวทางในการออกแบบส่ือบูรณาการ ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ไม่เพียงเฉพาะกับ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนําไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                           ปีการศึกษา 2557
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1. ...................................  2. ..................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

54151320: MAJOR: VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
KEY WORD:  INTEGRATED MEDIA DESIGN /LONGAN SUGAR 

SOMJET   BOONWIT:   INTEGRATED MEDIA  DESIGN  FOR  LONGAN  SUGAR. 
THESIS  ADVISORS:  CHOLRIT  LUANGJINDA,  Ph.D.  AND  ASST.  PROF.  WATTANAPAN  KRUTASEN. 
146 pp. 

 
The production of longan has flooded the market and, thus created the over-

supply situation. Even with the assistance from the Thai government sectors in longan 
transformation projects, the problems were not satisfactorily declined. 

This study aims to find the process and guideline of integrated media design 
for longan sugar’s potentiality. The integrated media design guidelines which also assist in 
marketing and brand building to create value for longan sugar to effectively enter market 
competitions. The study used longan sugar market research summary, incorporated with 
brand building and visual communication design. In-depth interviews were conducted with 
marketing, brand building, and design experts and professionals. The designs were 
reviewed, commented and advices. Then analyzed and summed up to create integrated 
solutions to further the improvements of longan sugar. 

The study resulted in finding useful guidelines in respond to longan sugar 
situations. It also finds the integrated media design process, which relatively connect 
essential contents of product, target audience (consumers) and brand. This integrated 
media design process guideline can be used effectively not only with longan sugar, but 
also can be appropriately applied onto other products. 
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กุล และท่านอื่นๆ ที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ สําหรับความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล ให้คําปรึกษา ความคิดเห็น และ
คําแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยน้ี 

งานวิจัยนี้จะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากขาดการสนับสนุนอย่างเต็มกําลังทั้งกายและ
ใจ จากสมาชิกครอบครัวทุกคน มินนา และ กาย บุญวิทย์ ลูกทั้งสอง วีณา มณฑารักษ์ ภรรยา รวมทั้งคุณพ่อ
สําราญ และ คุณแม่พิกุล ที่ให้กําลังใจอย่างสม่ําเสมอ 
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