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บทคัดย่อ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์
ตราผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงค ์
 1) เพื่อศึกษากระบวนการการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์  
 2) เพื่อออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอด
ดิกท ์สตูดิโอ  
 พบวา่กระบวนการการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ เร่ิม
จากการวเิคราะห์ตราผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis) การวิเคราะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer 
Analysis) และการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) ซ่ึงผลการวิเคราะห์เหล่าน้ีจะช้ีให้เห็น
ขอ้จ ากดัและโอกาสในการสร้างตราผลิตภณัฑ์ เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลเพื่อการออกแบบ (Design 
Brief) องคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ (Brand element) โดยสร้างหรือก าหนดแก่นของอตัลกัษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ์ (Core Identity) และส่วนขยายของอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ (Extended Identity)  ท่ีจะท า
ให้ตราผลิตภณัฑ์นั้นมีความพิเศษเฉพาะตวั ไม่เหมือนกบัตราผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง และมีคุณค่ากบั
ผูบ้ริโภคในด้านใดด้านหน่ึง ซ่ึงแก่นของอตัลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ คือ 
“สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานมืออาชีพท่ีมีมุมมองแตกต่างอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นท่ีนิยมส าหรับคู่รักท่ี
มีรายปานกลางข้ึนไป” หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพฒันาความคิดและ
ด าเนินการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด



จ 

ทฤษฎีและหลกัการการออกแบบตราสัญลกัษณ์ การใชสี้เพื่อส่ือความหมาย และการประเมินผลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ รวมทั้งผูป้ระกอบการ ไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอ เพื่อพฒันาผลงานออกแบบใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารอตัลกัษณ์
ตราผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ประกอบดว้ย ตราสัญลกัษณ์ (Logo) สี (Color) และรูปแบบ
ตวัอกัษร (Typography) 
 นอกจากน้ียงัมีการจดัท าคู่มือการใช้งานระบบอตัลักษณ์ตราผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือควบคุมการใช้งานระบบอตัลักษณ์ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีความ
อนัหน่ึงอันเดียวกัน และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (1) ค าอธิบาย ไลทแ์อด
ดิกทส์ตูดิโอ (2) มาตรฐานการใช้งานตราสัญลกัษณ์ ประกอบดว้ยการใช้งานตราสัญลกัษณ์ พื้นท่ี
รอบตราสัญลักษณ์ ขนาดของตราสัญลักษณ์ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีอนุญาตให้ใช้ การใช้ตราสัญลกัษณ์ท่ี
ถูกต้องและข้อห้ามในการใช้ตราสัญลักษณ์ (3) รูปแบบการใช้งานองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ ์
รูปแบบของตวัอกัษร การใช้สีอตัลกัษณ์ และ (4) ตวัอย่างการใช้งานองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์
ดา้นต่างๆ อาทิ ส่ือดิจิตอล ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือวดีีทศัน์ 
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ABSTRACT 

 
 The independent study about Designing Brand Elements for Communicating Brand 
Identity of Light Addict Studio is a qualitative research which aims; 
 1) to study the brand elements designing process, 
 2) to design brand elements for communicating brand identity of Light Addict Studio. 
 It is found that the brand element designing process of Light Addict Studio starts from 
the self-analysis for the brand, consumer analysis, and competitor analysis.  These indicate the 
limitations and opportunities to create the brand in order to utilize as design brief for brand 
element by creating or specifying the core identity and brand extended identity which makes such 
brand special and outstanding, unlike competitors’ brands and creates values to the consumers.  
However, brand core identity of Light Addict Studio is to upper a “professional wedding 
photography studio which offers creative and popular perspectives for lovers who have moderate 
income or more.”  Data acquired from the analysis is creatively developed to proceed on 
designing the brand element of Light Addict Studio by applying theories and principles of brand 
design, utilization of colors to convey meaning, and assessment from brand designing 
professionals and entrepreneurs of Light Addict Studio; in order to develop the design to be more 
proper and efficient in conveying the brand identity of Light Addict Studio which consists of 
logo, color, and typography. 
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Moreover, the brand identity utilization instruction manual of Light Addict Studio is 
published which is an instrument to control the identity utilization for uniqueness and creating the 
understanding in utilizing of the brand element to convey the brand identity of Light Addict 
Studio.  The details are as follows; (1) Explanation for Light Addict Studio, (2) Brand Utilization 
Standard, which consists of the brand, the area around the brand, minimum size of the brand 
which allows, correct brand utilization and which prohibits brand utilization, (3) brand element 
utilization format, alphabet format, color utilization, and (4) examples of brand element 
utilizations in many media; such as digital media, printing matters, and video media. 


