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บทที ่ 3 
 

ระเบียบ และวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ 
ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ” ไดด้ าเนินการการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาน้ีมุ่งเน้นศึกษาขั้นตอนและวิธีการการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ ผู ้
ศึกษาได้ท าการเลือก ตราผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ซ่ึงเป็นผูป้ระด ำเนินกิจกำรสตูดิโอ
ถ่ำยภำพแต่งงำนรำยใหม่ ท่ีมีท่ีมีศกัยภำพพร้อมและมีโอกำสเติบโตในตลำดมาเป็นกรณีศึกษา โดย
องคป์ระกอบตราผลิตภณัฑท่ี์สนใจคือ ตราสัญลกัษณ์ การใชสี้ และรูปแบบตวัอกัษร นอกจากน้ียงัมี
การจดัท าคู่มือใชง้านอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ขั้นตอนการศึกษาประกอบดว้ย 
 
 1) ข้ันตอนการศึกษาวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) 
 ขั้นตอนน้ีจะเป็นกำรวิเครำะห์อตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Identity) โดยวิเครำะห์
องคป์ระกอบหลกัภำยในและภำยนอกของส่ิงแวดลอ้มทำงกำรตลำด นัน่คือ 1) กำรวิเครำะห์ตรำ
ผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis) 2) กำรวิเครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 3) กำร
วเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)  
 ผลกำรวิเครำะห์เหล่ำน้ีจะช้ีให้เห็นข้อจ ำกัดและโอกำสในกำรสร้ำงแนวคิดหลักกำร
ออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์(Brand element) 
 
 2) ขั้นตอนการพฒันาการออกแบบ (Design Development) 
 น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นขอ้มูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) โดย
สร้ำงหรือก ำหนดแก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Core Identity) ท่ีจะท ำให้ตรำผลิตภณัฑ์นั้นมี
ควำมพิเศษเฉพำะตวั ไม่เหมือนกบัตรำผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง และมีคุณค่ำกบัผูบ้ริโภคในดำ้นใดดำ้น
หน่ึง เพื่อบ่งบอกว่ำตรำผลิตภณัฑ์นั้นมีคุณค่ำดำ้นใดมำกท่ีสุด เป็นกำรให้ค  ำมัน่สัญญำ (Promise) 
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กับผูบ้ริโภคเป้ำหมำยว่ำตรำผลิตภณัฑ์นั้นจะท ำอะไรเพื่อผูบ้ริโภคบ้ำง หรือเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริโภคในเร่ืองใดบำ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรออกแบบส่วนขยำยของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์
(Extended Identity) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมให้ตรำผลิตภณัฑ์มีลกัษณะรูปแบบท่ีเฉพำะตวั 
สำมำรถบ่งบอกถึงควำมเป็นตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกำรสะทอ้นให้เห็นภำพท่ีเป็นต ำแหน่งของตรำ
ผลิตภัณฑ์ และบุคลิกภำพตรำผลิตภัณฑ์ ซ่ึงทั้ งสองส่วนน้ีเป็นองค์ประกอบส ำคัญของตรำ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูศึ้กษำจะใช้เป็นแนวคิดหลกัในกำรออกแบบรูปแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ ์
(Brand element) ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ประกอบดว้ย ตราสัญลกัษณ์ (Logo) สี (Color) และ
รูปแบบตวัอกัษร (Typography)  
 ก) ขั้นตอนพฒันำควำมคิดและออกแบบ (Creative Process) 
 ในขั้นตอนการออกแบบน้ีจะจัดท าผลงานออกแบบรูปแบบองค์ประกอบตรา
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงประกอบดว้ยตราสัญลกัษณ์ (Logo) สี (Color) และรูปแบบตวัอกัษร (Typography) 
จ านวน 3 ชุด  
 ข) ขั้นตอนการตรวจสอบผลงานการออกแบบ 
 น าเสนอผลงานออกแบบรูปแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์จ านวน 3 ชุด แก่
ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและผูป้ระกอบการ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เพื่อตรวจสอบผลงานการ
ออกแบบ วิเคราห์ และอภิปรายเพื่อค้นหาและพฒันาผลงานการออกแบบองค์ประกอบตรา
ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีเหมำะสมในกำรส่ือสำรอตัลกัษณ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
 

3) ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และประเมินผลงานออกแบบ (Application and Implementation) 
 หลงัจากท่ีไดรู้ปแบบองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีเหมาะสมแลว้ ขั้นตอนน้ีจะ
เป็นการน าองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์มาประยุกต์ใช้ และประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจาก
ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบ และผูป้ระกอบการ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ  เป็นคร้ังสุกท้าย เพื่อให้ได้
องคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดหลังจากนั้น
จึงจดัท าคู่มือการใชง้านระบบอตัลกัษณ์เป็นขั้นตอนต่อไป 

 
4) ขั้นตอนการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบอตัลกัษณ์ (Brand Guidelines) 

 การจดัท าคู่มือการใช้งานระบบอตัลกัษณ์จะช่วยให้การใช้งานอตัลกัษณ์เป็นไปอย่างมี
ระบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และสามารถความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ ์
และการใชง้านในรูปแบบต่างๆ  ให้แก่สมาชิกในองคก์ร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการส่ือสารอตั
ลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ ์
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(Introduction) มาตรฐานการใชง้านตราสัญลกัษณ์ (Identity) รูปแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์
(Elements) และตวัอยา่งการใชง้านระบบอตัลกัษณ์ (Applications)  
 
 3.1.2 ขอบเขตเนือ้หา 
 
 1) การศึกษาอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ (Brand Identity) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์แก่นอตั
ลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (core identity) และ ส่วนขยำยอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Extended Identity) 
ไลทแ์อดดิกทส์ตูดิโอ เพื่อก ำหนดกรอบในกำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์(Brand Elements) 
 2) การออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย การออกแบบรูปแบบตรา
สัญลกัษณ์ (Logo) การใชสี้เพื่อส่ือความหมาย (Color) และรูปแบบตวัอกัษร (Typography) 

3) การจัดท าคู่มือการใช้งานองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ือสารอัตลักษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ  คู่มือน้ีจะเป็นเคร่ืองมือควบคุมให้การใช้งานระบบอตัลกัษณ์
เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นหนังสือท่ีมีรายละเอียด เน้ือหา
เก่ียวกบัองคก์ร สัญลกัษณ์และระบบอตัลกัษณ์ทั้งหมด ขอ้แนะน าและขอ้ห้ามต่างๆ ในการใชง้าน 
รวมทั้งตวัอย่างการใชง้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความเขา้ใจแก่คนท่ีจะมารับหน้าท่ีในคร้ังต่อไป 
และควรใหคู้่มือเป็นเอกสารประกอบการใชง้าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ค ำอธิบำย ไลทแ์อดดิกทส์ตูดิโอ 
2) มำตรฐำนกำรใชง้ำนตรำสัญลกัษณ์ 

a. ตรำสัญลกัษณ์ 
b. พื้นท่ีรอบตรำสัญลกัษณ์ 
c. ขนำดของตรำสัญลกัษณ์ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีอนุญำตใหใ้ช้ 
d. กำรใชต้รำสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งและขอ้หำ้มในกำรใชต้รำสัญลกัษณ์ 

3) องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ 
a. รูปแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ 
b. รูปแบบของตวัอกัษร 
c. กำรใชสี้ 

4) ตวัอยำ่งกำรใชง้ำนองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ 
a. ส่ือดิจิตอล  
b. ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

  d.   ส่ือวดีีทศัน์  
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 3.1.3 ขอบเขตประชากร 
 
 ขอบเขตประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจะระบุตามขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 - ข้ันตอนการศึกษาวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ประกอบด้วย  
  1) กำรวเิครำะห์ตรำผลิตภณัฑข์องตนเอง (Self - Analysis) 
  ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบกำร ไลท์ แอดิกท์ สตูดิโอ เหตุผลท่ี
เลือกประชำกรกลุ่มน้ีคือผูป้ระกอบกำร ไลท์ แอดิกท์ สตูดิโอ เป็นผูท่ี้มีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนด
ทิศทำงของตรำผลิตภณัฑไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
  2) กำรวเิครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 
   ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ลูกคำ้ท่ีเคยใช้บริกำรถ่ำยภำพแต่งงำนของ ไลท ์
แอดดิกท ์สตูดิโอ เหตุผลท่ีเลือกประชำกรกลุ่มน้ีคือ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ เป็นผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ซ่ึงในการตรวจสอบการรับรู้ภาพลักษณ์จะต้องท าการ
ตรวจสอบกบัผูท่ี้เคยรับรู้ภาพลักษณ์ของ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ นั่นคือลูกคำ้ท่ีเคยใช้บริกำร
ถ่ำยภำพแต่งงำนของ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
  3) กำรวเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
  ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบกำรสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนในจงัหวดั
เชียงใหม่ เหตุผลท่ีเลือกประชำกรกลุ่มน้ีคือ ผูป้ระกอบกำรสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจประเภทเดียวกนักบั ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ถือเป็นคู่เข่งขนัใน
ตลำดธุจถ่ำยภำพแต่งงำนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 - ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และประเมินผลงานออกแบบ (Application and Implementation) 
  1) ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบองคป์ระกอบตรา
ผลิตภณัฑ์ เหตุผลท่ีเลือกประชำกรกลุ่มน้ีคือผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบองค์ประกอบตรา
ผลิตภณัฑ์เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นการออกแบบตราผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถ
ใหค้  าแนะน าในการออกแบบและพฒันาตราผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสมมากข้ึนได ้
  2) ผูป้ระกอบการ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ  เหตุผลท่ีเลือกประชำกรกลุ่มน้ีคือ
ผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอดิกท ์สตูดิโอ เป็นผูท่ี้มีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำงของตรำผลิตภณัฑ์
ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ และเป็นผูใ้ชง้ำนรูปแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑฯ์ 
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 3.1.4 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดตวัอยา่งและวธีิคดัเลือกตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะระบุตามขั้นตอน
การศึกษาดงัน้ี 
 - ข้ันตอนการศึกษาวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ประกอบด้วย  
  1) กำรวเิครำะห์ตรำผลิตภณัฑข์องตนเอง (Self - Analysis) 
  กำรคดัเลือกกลุ่มตวัอย่ำงใช้วิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กับผูป้ระกอบการไลท์ แอดิกท์ สตูดิโอ ท่ีมีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการ
ออกแบบองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ จ านวน 1 ราย 
  2) กำรวเิครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 
  กำรคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง เน่ืองจาก ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ เป็นผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภค จึงเลือกใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการของ 
ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
  วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่เป็นไปตามความน่าจะเป็น 
(Non Probability Sampling) คือ การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเคย
ใช้บริการของ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ จ านวน 20 ราย ซ่ึงเทียบเป็นจ านวน ร้อยละ 77 ของลูกคา้ท่ี
เคยใชบ้ริการ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอทั้งหมด 
  3) กำรวเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัไดแ้ก่ ตรำสัญลกัษณ์ของสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนใน
จงัหวดัเชียงใหม่  
  วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กบัตรำสัญลกัษณ์ของสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนท่ีมีช่ือช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในจงัหวดั
เชียงใหม่และมีกำรวำงต ำแหน่งตรำผลิตภณัฑท่ี์ไกลเ้คียงกบัไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ จ ำนวนทั้งส้ิน 2 
ตรำ 
 
 - ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และประเมินผลงานออกแบบ (Application and Implementation)  
  1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ 
  วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กบัผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ดา้นการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์8 ปีข้ึนไป จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย  
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 ท่านท่ี 1 อ.สุเมธ ยอดแกว้   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร แอนนิเมชนั  
 คณะวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
 เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ท่านท่ี 2 นายเอกณพ สุวรรณโกสุม Designer บริษทั Ecoism Co.,Ltd  
 ท่านที 3 นายบณัฑิต มูลพร้าว   Designer บริษทั Product Ltd.,Part  

 
  2) ผูป้ระกอบการ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
  วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กบัผูป้ระกอบการไลท ์แอดิกท ์สตูดิโอ คือ คุณธเนศ แกว้ดวงดี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญั
ในการก าหนดทิศทางการออกแบบองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
 
3.2 วธีิการศึกษา 
 
 3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจำก  
  -กำรสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูป้ระกอบการ ไลท์ แอดดิกส์ 
สตูดิโอ จ านวน 1 ราย โดยการสัมภาษณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเครำะห์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์
สตูดิโอไดแ้ก่กำรวิเครำะห์ภำพลกัษณ์ในปัจจุบนัของตรำผลิตภณัฑ์ (Existing Brand Image) ส่ิงท่ี
ตรำผลิตภณัฑ์สั่งสมมำ (Brand Heritage) จุดแข็ง (Strength) และศกัยภำพของตรำผลิตภณัฑ์ 
(Abilities) และคุณค่ำขององคก์ร (Organization Values) ในมุมมองของผูป้ระกอบการ และส่ิงท่ี
ตอ้งการส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้  
  - แบบสอบถามลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ จ านวน 20 ราย จ านวน 
1 ชุดโดยใชก้ารสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทางเวป็ไซต ์Google Spreadsheet จำกนั้นก็จะท ำ
กำรเช่ือมโยงขอ้มูลของแบบสอบถำมออนไลน์ไปยงัอีเมล์ของกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวิเครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) ไดแ้ก่กำรตรวจกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ 
ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ของผูบ้ริโภค 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจาก เอกสาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไลท ์
แอดดิกส์ สตูดิโอ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีจะระบุตามขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 ข้ันตอนการศึกษาวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ประกอบด้วย 
  -แบบสัมภำษณ์ (In Depth Interview)  
  ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของตรำผลิตภณัฑ์อยำ่งเป็นระบบ 
 (Brand Identity System) และกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ของตรำผลิตภณัฑ์ มำใชก้ ำหนดกรอบ
 ในกำรออกแบบสัมภำษณ์ โดยก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
 ศึกษา แบ่งออกเป็น 8 หวัขอ้ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
 หวัขอ้ท่ี 1 ธุรกิจของคุณเก่ียวขอ้งกบัอะไร ? และลูกคำ้จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรใชบ้ริกำร
  ตรำผลิตภณัฑข์องคุณดำ้นใดบำ้ง? 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจตรำสินคำ้ใหช้ดัเจนและมองลึกลงไปใน 
  รำยละเอียดของคุณลกัษณะต่ำงๆ และกำรน ำเสนอคุณค่ำของตรำผลิตภณัฑ ์ 
  (Value Proposition) แก่ผูบ้ริโภค คือ กำรท่ีตรำผลิตภณัฑเ์สนอคุณประโยชน์ต่ำงๆ 
  ดำ้นหนำ้ท่ีของตรำผลิตภณัฑ์ (Functional Benefit) ประโยชน์ต่ำงๆ ทำงดำ้น 
  อำรมณ์ ควำมรู้สึก (Emotional benefit) และประโยชน์ต่ำงๆ ของตรำผลิตภณัฑ์
  สะทอ้นตวัตนของผูบ้ริโภค (Self-Express Benefit)ใหก้บัผูบ้ริโภค 
 หวัขอ้ท่ี 2 หำกเปรียบ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ เป็นมนุษย ์คุณคิดวำ่ ไลทแ์อดดิกท ์ 
  สตูดิโอจะมีบุคลิกลกัษณะ อยำ่งไร ? (ลกัษณะประชำกร อำย ุเพศ สถำนะทำง 
  สังคม รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต และบุคลิกภำพ) 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงบุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ์   
 หวัขอ้ท่ี 3 กลุ่มเป้ำหมำยของไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอคือใคร? 
  (ลกัษณะประชำกร อำย ุเพศ สถำนะทำงสังคม รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต และ 
  บุคลิกภำพ) 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อศึกษำวำ่กลุ่มผูบ้ริโภคของไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอเป็นคนท่ีมี
  บุคลิกลกัษณะแบบใด 
 หวัขอ้ท่ี 4 คุณตอ้งกำรใหก้ลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ และจดจ ำคุณอยำ่งไร ?  
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบกำรตอ้งกำร
  ส่ือสำรไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
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 หวัขอ้ท่ี 5 คู่แข่งของคุณคือใคร มีคู่แข่งท่ีคุณช่ืนชมบำ้งไหม ถำ้มี เพรำะอะไร ? และจุดเด่น
  ท่ีคุณยกข้ึนมำแข่งขนัคืออะไร และคิดวำ่เพรำะอะไรลูกคำ้จึงจะเลือกสินคำ้หรือ
  บริกำรของคุณ (แทนท่ีคู่แข่ง) ? 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงต ำแหน่งผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง (Competitor’s  
  Positioning) และระบุต ำแหน่งท่ีตรำผลิตภณัฑมี์ควำมไดเ้ปรียบคู่แข่ง  
  (Competitive Advantages) หรือควำมแตกต่ำงทำงกำรแข่งขนั 
 หวัขอ้ท่ี 6 ปัจจุบนั ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ มีวธีิกำรส่ือสำรตวัตนอยำ่งไร? ผำ่นทำงช่องทำง
  ใดบำ้ง? 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงโอกำสและปัญหำของรูปแบบองคป์ระกอบตรำ
  ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นกำรส่ือสำรภำพลกัษณ์ กำรน ำเสนอคุณค่ำ ตวัตนและช่องทำง
  กำรส่ือสำรของ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ในปัจจุบนั เพื่อก าหนดขอบเขตและแนว
  ทางการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ 
 หวัขอ้ท่ี 7 คุณมองวำ่ในอีก 5 ปี และ 10 ขำ้งหนำ้ ธุรกิจ และแบรนดข์องคุณจะยนือยูต่รงจุด
  ไหน?  
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงวสิัยทศัน์ขององคก์ร 
 หวัขอ้ท่ี 8 ค่ำนิยมหรือควำมเช่ือใดท่ีพนกังำนของคุณยดึมัน่ และใชเ้ป็นแรงขบัเคล่ือนใน
  กำรท ำงำน? 
  วตัถุประสงค:์ เพื่อใหท้รำบถึงปรัชญำในกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร 
  - แบบสอบถาม (Questionnaire) 
   ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฯ มาก าหนดกรอบ
แบบสอบถามลูกคา้ฯ เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑฯ์ ในมุมมองของผูบ้ริโภค
และความสอดคลอ้งกนัของอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการส่ือสาร และส่ิงท่ี
ลูกคา้รับรู้ เพื่อระบุแก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Core Identity) และส่วนขยำยของอตัลกัษณ์
ตรำผลิตภณัฑ ์(Extended Identity) ท่ีจะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) หรือ
แนวคิดหลกัในกำรออกแบบ (Conceptual design) รูปแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์(Brand 
element) ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 กำรรับรู้ภำพลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
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 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และประเมินผลงานออกแบบ (Application and Implementation)  
  - แบบประเมินงานออกแบบ  
  ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดคุณลกัษณะท่ีดีของสัญลกัษณ์และการเมินตรา
 สัญลกัษณ์ของ Kuwayama (1973) มาใชก้ าหนดกรอบแบบประเมินองคป์ระกอบตรา
 ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์และผูป้ระกอบการ
 ไลทแ์อดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อประเมินคุณค่าคุณภาพของผลงานเพื่อหาแนวทางการพฒันา
 รูปแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
 
 3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวเิคราะห์ ขอ้มูล
ในการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีจะระบุตามขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 
 ข้ันตอนการศึกษาวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ประกอบด้วย 
  1) กำรวเิครำะห์ตรำผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis)  
  ขอ้มูลท่ีไดจ้าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูศึ้กษาจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
สร้างขอ้สรุป 
  2) กำรวเิครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis)  
  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผูศึ้กษาได้น ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการน าเสนอเป็นตาราง ความถ่ี และค่าเฉล่ีย โดยให้ความส าคญั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert 5 ระดบั ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์การให้
คะแนนและแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความคิดเห็น   คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่       1 
ไม่เห็นดว้ย        2 
เฉยๆ         3 
เห็นดว้ย        4 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่        5 
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เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 
คะแนนเฉลีย่    การแปลความหมาย 
1.00 - 1.80    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.81 - 2.60    ไม่เห็นดว้ย 
2.61 - 3.40    เฉย ๆ 
3.41 - 4.20    เห็นดว้ย 
4.21 - 5.00    เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 3) กำรวเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
 ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมตรำสัญลักษณ์ของสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนท่ีมีช่ือ

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในจงัหวดัเชียงใหม่ผูศึ้กษาจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปจำก
กำรอ้ำงอิงจำกกรอบแนวคิดกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ โดยพิจำรณำจำกควำมชัดเจนและ
ควำมหมำยท่ีผูว้จิยัเขำ้ใจได ้

 
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และประเมินผลงานออกแบบ (Application and Implementation) 

 ขอ้มูลท่ีได้จากผูศึ้กษาได้น ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) โดยการน าเสนอเป็นตาราง ความถ่ี และค่าเฉล่ีย โดยให้ความส าคญัแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายของระดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความคิดเห็น   คะแนน 
ควรปรับปรุง   1 
พอใช ้    2 
ดี     3 
ดีมาก    4 
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เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 
คะแนนเฉลีย่    การแปลความหมาย 
1.00 - 1.75    ควรปรับปรุง 
1.76 - 2.50    พอใช ้
2.51 - 3.25    ดี 
3.26 - 4.00    ดีมาก 

 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ   

24/2 ถ.นิมมำนเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

2. สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ตุลำคม55 พฤศจิกำยน55 ธนัวำคม55 มกรำคม56 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้                 
สร้ำงแบบสอบถำม                 
เก็บรวบรวมขอ้มูล                 
วเิครำะห์ขอ้มูลและสรุปผล                 
จดัท ำและน ำเสนอรำยงำน                 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล จดัท าน าเสนอรายงาน ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 


