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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  
 5.1.1 สรุปวธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำรศึกษำวจิยัและวเิครำะห์ขอ้มูล (Research and Analysis) 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ์ (Brand Identity) โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัภายในและภายนอกของส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด ซ่ึงผูศึ้กษำสำมำรถวิเครำะห์ 
โดยอำศยัแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ของตรำผลิตภณัฑ์ของ Aaker (1996) ประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ตราผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis) 2) กำรวิเครำะห์กลุ่ม
ผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 3) กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์
เหล่ำน้ีจะช้ีให้เห็นข้อจ ำกดัและโอกำสในกำรสร้ำงแนวคิดหลักกำรออกแบบองค์ประกอบตรำ
ผลิตภณัฑ ์(Brand element) 
 1) กำรวเิครำะห์ตรำผลิตภณัฑข์องตนเอง (Self - Analysis) 
 ผูศึ้กษำไดเ้ก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) ผูป้ระกอบกำร 
ไลท์ แอดดิกส์ สตูดิโอ คือ คุณธเนศ แกว้ดวงดี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำงกำร
ออกแบบองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  โดยผูศึ้กษำไดป้ระยุกตใ์ช้
แนวคิดกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของตรำผลิตภณัฑ์อย่ำงเป็นระบบ (Brand Identity System) และกำร
วเิครำะห์กลยทุธ์ของตรำผลิตภณัฑ์ มำใชก้ ำหนดกรอบในกำรออกแบบสัมภำษณ์ โดยกำรสัมภำษณ์
มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิครำะห์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอไดแ้ก่กำรวิเครำะห์ภำพลกัษณ์ใน
ปัจจุบนัของตรำผลิตภณัฑ์ (Existing Brand Image) ส่ิงท่ีตรำผลิตภณัฑ์สั่งสมมำ (Brand Heritage) 
จุดแข็ง (Strength) และศกัยภำพของตรำผลิตภณัฑ์ (Abilities) และคุณค่ำขององคก์ร (Organization 
Values) ในมุมมองของผูป้ระกอบกำร และส่ิงท่ีตอ้งกำรส่ือสำรใหผู้บ้ริโภครับรู้ 
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 พบว่ำไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เป็นสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำน ด ำเนินกิจกำรด้ำนกำร
ให้บริกำรถ่ำยภำพแต่งงำนทั้งในวนังำนและก่อนแต่งงำน (Pre-Wedding) ลูกคำ้จะไดรั้บภำพถ่ำยท่ี
สวยงำม ดว้ยมุมมองท่ีสร้ำงสรรค ์แปลกใหม่ ทนัสมยัและน ำนิยม อีกทั้งยงัสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ อีกทั้ งกำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพในกำรจัดกำรวำงแผน
กระบวนกำรถ่ำยภำพเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำไปจนถึงกำรส่งมอบงำน บุคลิกตรำ
ผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เปรียบกบัคนวยัท ำงำน ท่ีชอบควำมสร้ำงสรรค์ และเป็นผูน้ ำ
แฟชัน่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยของไลท ์แอดดิกท์ สตูดิโอ คือ คูรักท่ีก ำลงัจะแต่งงำนมีสถำนะปำน
กลำง ถึง มำก ชอบควำมสร้ำงสรรค ์และทนัสมยั  

 2) กำรวเิครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 
  ผูศึ้กษำไดน้ ำขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูป้ระกอบกำรไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ มำก ำหนด
กรอบแบบสอบถำมลูกคำ้ท่ีเคยใชบ้ริกำร ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อตรวจสอบกำรรับรู้ภำพลกัษณ์
ตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ในมุมมองของผูบ้ริโภค 
 พบว่ำกลุ่มลูกค้ำของ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกลุ่มคนท ำงำน 
โดยมำกมีอำยุ 26 - 29 ปี มีระดบักำรศึกษำดี ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ พนกังำนบริษทัเอกชน 
รองลงมำคือประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัปำนกลำง  
 ดำ้นควำมคิดเห็นต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัเฉยๆ หมำยถึงภำพลกัษณ์ของไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอท่ีผูบ้ริโภครับรู้นั้นยงัไม่มีควำม
ชดัเจน 
 จำกกำรวิเครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภคน้ีท ำให้ทรำบถึงกลุ่มลูกคำ้ของไลท์แอดดิกท์ สตูดิโอ 
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มคนวยัท ำงำนและมีรำยไดอ้ยูใ่นระดบัปำนกำร ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะ
น ำไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรออกแบบส่ือสำรใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย 

 3) กำรวเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)   
 ผูศึ้กษำไดค้ดัเลือกตรำสัญลกัษณ์ของสตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั
ในจงัหวดัเชียงใหม่และมีกำรวำงต ำแหน่งตรำผลิตภณัฑท่ี์ไกลเ้คียงกบัไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ คือ 
  3.1 โบโบ ้โฟโตกรำฟ้ี เป็นสตูดิโอ 
  อตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑข์อง โบโบ ้โฟโต กรำฟ้ี ประกอบดว้ย 
   กำรวำงต ำแหน่งตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Positioning) คือ ผูใ้ห้บริกำรถ่ำยภำพ
แต่งงำนท่ีส ำหรับคู่ รักระดับปำนกลำงข้ึนไปกำรก ำหนดบุคลิกภำพตรำผลิตภัณฑ์ (Brand 
Personality) คือ ควำมเป็นมิตร และควำมสร้ำงสรรคส์รุปไดว้ำ่ แก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์
โบโบ ้โฟโต กรำฟ้ี คือ “ภำพถ่ำยท่ีสร้ำงสรรคแ์ปลกใหม่เพื่อคุณ”  
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  3.2 หมู่เฮำฟิลม ์“ภำพถ่ำยท่ีโดดเด่นแตกต่ำงอยำ่งมีเอกลกัษณ์” 
  อตัลักษณ์ตรำผลิตภัณฑ์ของ หมู่เฮำฟิลม์ ประกอบด้วย กำรวำงต ำแหน่งตรำ
ผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning) คือ ผูใ้หบ้ริกำรถ่ำยภำพแต่งงำนท่ีส ำหรับคู่รักระดบัปำนกลำงข้ึนไป 
กำรก ำหนดบุคลิกภำพตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Personality) คือ ควำมเป็นมืออำชีพ และแตกต่ำง
สร้ำงสรรคส์รุปไดว้ำ่ แก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ โบโบ ้โฟโต กรำฟ้ี คือ “สตูดิโอถ่ำยภำพมือ
อำชีพ ท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่ำงในมุมมองของกำรถ่ำยภำพ” 
 จำกกำรศึกษำภำพลักษณ์ตรำผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ใหมี้ควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัได ้
 สรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์อัตลักษณ์ตรำผลิตภัณฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ (Brand 
Identity) จำกขอ้มูลขำ้งตน้ พบวำ่แก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Core Identity) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี (1) กำรวำงต ำแหน่งตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Positioning) คือ ผูใ้ห้บริกำรถ่ำยภำพ
แต่งงำนท่ีส ำหรับคู่รักท่ีมีรำยปำนกลำง (2) กำรก ำหนดบุคลิกภำพตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Personality) 
คือ ควำมมีจินตนำกำร (Imaginative) สร้ำงสรรค ์แตกต่ำง น ำนิยม และมีควำมเป็นมืออำชีพ 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำรพฒันำกำรออกแบบ (Design Development) 
 ขั้นตอนน้ีจะเป็นกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 มำเป็นข้อมูลเพื่อกำร
ออกแบบ (Design Brief) โดยอำศยัแบบจ ำลองโครงสร้ำงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ของ Aaker 
(1996) คือกำรสร้ำงหรือก ำหนดแก่นของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์ (Core Identity) ท่ีจะท ำให้ตรำ
ผลิตภณัฑน์ั้นมีควำมพิเศษเฉพำะตวั ไม่เหมือนกบัตรำผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง และมีคุณค่ำกบัผูบ้ริโภค
ในด้ำนใดด้ำนหน่ึง เพื่อบ่งบอกว่ำตรำผลิตภณัฑ์นั้นมีคุณค่ำด้ำนใดมำกท่ีสุด เป็นกำรให้ค  ำมัน่
สัญญำ (Promise) กบัผูบ้ริโภคเป้ำหมำยว่ำตรำผลิตภณัฑ์นั้นจะท ำอะไรเพื่อผูบ้ริโภคบำ้ง หรือเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองใดบำ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรออกแบบส่วนขยำยของอตัลกัษณ์
ตรำผลิตภณัฑ์ (Extended Identity) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมให้ตรำผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ
รูปแบบท่ีเฉพำะตวั สำมำรถบ่งบอกถึงควำมเป็นตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกำรสะทอ้นให้เห็นภำพท่ีเป็น
ต ำแหน่งของตรำผลิตภณัฑ ์และบุคลิกภำพตรำผลิตภณัฑ์ ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีเป็นองคป์ระกอบส ำคญั
ของตรำผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผูศึ้กษำจะใช้เป็นแนวคิดหลักในกำรออกแบบรูปแบบองค์ประกอบตรำ
ผลิตภณัฑ์ (Brand element) ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ประกอบดว้ย ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) สี (Color) 
และรูปแบบตวัอกัษร (Typography) 
 ซ่ึงผูศึ้กษำจะท ำกำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์จ ำนวน 3 ชุด เพื่อน ำเสนอผลงำน
ออกแบบแก่ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์และผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอด
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ดิกท์ สตูดิโอ เพื่อประเมินผลงำนออกแบบ และคดัเลือกรูปแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ฯท่ีมี
ควำมเหมำะสมในกำรน ำไปพฒันำไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ฯ  โดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 ผลงำนกำรออกแบบชุดท่ี 1  
  - ตรำสัญลักษณ์ แนวคิดในกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์โดยรวม คือ กำรสร้ำง
ควำมแตกต่ำงและบุคลิกท่ีชดัเจน ใชรู้ปแบบตรำสัญลกัษณ์แบบตวัอกัษรยอ่ (Letermark) LA ท่ียอ่
มำจำกค ำวำ่ Light Addict studio และเพิ่มกำรมีเอกลกัษณ์พิเศษเฉพำะตวั ดว้ยกำรหมุนแกนของ
ตวัอกัษร A และเม่ือมองรวมกนัเป็นภำพ จะมองเห็นเป็นภำพกลอ้งถ่ำยรูปท่ีถูกตดัทอนให้ดูเรียบ
ง่ำย เพื่อส่ือสำรถึงสติโอถ่ำยภำพท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้แนวทำงกำรออกแบบสัญลกัษณ์
โดยอำศยัเทคนิคกำรออกแบบโดยกำรลดตัดทอน (Distortion) ควำมสมดุลแบบไม่เหมือนกัน 
(Informal Balance) เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลให้ดูเท่ำกนัโดยสำยตำ เพื่อท ำให้เกิดควำมน่ำสนใจ 
สร้ำงกำรรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค และ สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนั กำรใช้สีของตรำสัญลกัษณ์ สี
แดง ส่ือถึงควำมมีจินตนำกำร พลงัควำมมุ่งมัน่สร้ำงสรรคพ์ฒันำอนัเจิดจำ้ ใชแ้นวคิดกำรตดักนัของ
ควำมมืดและควำมสวำ่งของสี (The contrast of light and dark) ซ่ึงมีแตกต่ำงของค่ำควำมมืดและ
สวำ่งเพื่อก่อใหเ้กิดมิติและพลงัในงำนออกแบบและสร้ำงควำมโดดเด่นแก่ตรำสัญลกัษณ์ ท ำให้รู้สึก
สะดุดตำ มีจุดเด่นและแตกต่ำงไปจำกตรำสัญลกัษณ์ของคู่แข่ง กำรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนำดเล็กเพื่อเนน้
จุดสนใจไปท่ีท่ีสัญลกัษณ์ LA เพียงจุดเดียว เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจและกำรจดจ ำ 
  - สีอตัลกัษณ์ สีเทำแสดงถึงควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ควำมเป็นมืออำชีพ สีเทำเป็น
สีท่ีตำรับรู้ไดง่้ำยท่ีสุด หมำยถึง ควำมเรียบง่ำย ควำมน่ำเช่ือถือ สีแดงแสดงถึงควำมรัก เป็นสีท่ีใช้
กระตุน้กำรรับรู้ กระตุน้ระบบประสำทท ำให้อตัรำกำรเตน้ของหัวใจสูงข้ึน กำรเลือกใชสี้แดงน้ีใช้
เพื่อสร้ำงควำมโดดเด่นน่ำสนใจใหแ้ก่อตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอและเพื่อส่ือถึง
ควำมมีจินตนำกำร พลงัควำมมุ่งมัน่สร้ำงสรรค์พฒันำท่ีไม่หยุดน่ิง และกระตุน้ควำมน่ำสนใจแก่
ผูบ้ริโภค 
  - รูปแบบตวัอกัษร เลือกใชต้วัอกัษรในกลุ่ม Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ 
PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทยซึงเป็นตวัอกัษรแบบ San Serif อนัเป็นแม่แบบของกำร
ออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) เพื่อส่ือถึงควำมคิดสร้ำงสรรค ์(Creative) ให้
ควำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่ตกยุค และเหมำะส ำหรับ
กำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่ (modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำรเน้ือหำสำระและ
บุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
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  - ข้อคิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญและผู ้ประกอบกำร ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ มีควำม
คิดเห็นต่อกำรออกแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ชุดท่ี 1 ในด้ำนต่ำงๆ 
ดงัน้ี  
  ดำ้นกำรส่ือสำร กำรมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมำก ส่วน
กำรส่ือควำมหมำยถึง ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ควำมเช่ือมโยงกบับริกำรของตรำผลิตภณัฑ์ กำร
เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตรำผลิตภณัฑ์ และควำมเหมำะสมกบัลกัษณะของตรำผลิตภณัฑ์ มี
ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
  ดำ้นกำรออกแบบ องคป์ระกอบดำ้นควำมมีมีระเบียบแบบ มีควำมเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมำก รองลงมำคือ ดำ้นควำมเรียบง่ำย ควำมมีลกัษณะเฉพำะตวั 
ควำมโดดเด่นและแตกต่ำง และควำมสวยงำมของรูปแบบโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
ส่วนควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใชง้ำนโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใช ้
  ด้ำนกำรใช้งำน ควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก 
รองลงมำคือ กำรน ำไปใช้ในเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมกำรขำย ใชง้ำนไดน้ำนเหมำะสมทุกยุคทุกสมยั  
มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
  ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงและพฒันำผลงำนกำรออกแบบ แบบท่ี 1 มีควำม
น่ำสนใจท่ีใชต้วัอกัษร L A มำแปรเป็นตรำสัญลกัษณ์ซ่ึงมีควำมชดัเจนและง่ำยต่อกำรจดจ ำ กำรใชสี้
มีควำมดึงดูดน่ำสนใจ รูปแบบกำรจดัวำงสร้ำงจินตนำกำร แต่กำรส่ือสำรควรมีรูปแบบท่ีส่ือถึง
สตูดิโอท่ีเก่ียวกบังำนแต่งงำนมำกกวำ่น้ีเพื่อส่ือถึงตวัองคก์ร 
 
 ผลงำนกำรออกแบบชุดท่ี 2  
  - ตรำสัญลกัษณ์ สไตล์โดยรวมมุ่งเน้นควำมเรียบง่ำย โดยใช้หลกักำรออกแบบ
ควำมสมดุลแบบเหมือนกนั (Symmetrical Balance) คือกำรจดัภำพให้มีลกัษณะซ้ำยขวำเท่ำกนั 
แสดงถึง ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรถ่ำยภำพ ควำมมีคุณภำพ ควำมน่ำเช่ือถือเพื่อเน้นท่ีกำรสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้กลุ่มเป้ำหมำย สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในกำรออกแบบใช้รูปแบบกำรออกแบบสัญลกัษณ์ภำษำ 
(Logotype) ใช้ตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือขององค์กร โดยมีกำรเน้นจุดสนใจไปท่ีสัญลกัษณ์ภำษำเพียงจุด
เดียวดว้ยขนำดและต ำแหน่งท่ีเหมำะสม เพื่อสร้ำงกำรจดจ ำ เพรำะองคก์รตอ้งกำรคน้หำส่ิงบ่งช้ีเพื่อ
ช่วยใหค้นจดจ ำผลิตภณัฑน์ั้นไดม้ำกและเป็นเวลำนำน และเพิ่มกำรมีเอกลกัษณ์พิเศษเฉพำะตวัโดย
ใช้ตวัอกัษร A ท่ีมำจำกค ำว่ำAddict มำรวมกบัเส้นแนวเฉียงท่ีเป็นตวัแทนของแสง ท่ีมีควำม
หมำยถึง Light Addict Studio เพื่อส่ือสำรถึงสตูดิโอถ่ำยภำพท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ใชสี้เทำเพื่อบ่ง
บอกถึงควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ควำมเป็นมืออำชีพ สีเทำเป็นสีท่ีตำรับรู้ไดง่้ำยท่ีสุด หมำยถึง ควำม
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เรียบง่ำย ควำมน่ำเช่ือถือ สีขำว แสดงถึงควำมใหม่ น ำนิยม เรียบง่ำย กำรเลือกใชสี้ขำว เพื่อส่ือสำร
ถึงควำมเรียบง่ำยทนัสมยัและสร้ำจินตนำกำร ให้แก่อตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
และสร้ำงควำมชัดเจนในกำรส่ือสำรเน้ือหำไปยงักลุ่มลูกคำ้ มีกำรใช้ตวัอกัษรแนวควำมคิดตำม
รูปแบบกำรออกแบบตวัอกัษร (Font/ Typeface) แบบสวิสสไตล์ (Swiss Style) ท่ีเนน้ควำมเรียบง่ำย
ของตวัหนงัสือแบบไม่มีหวัหรือฐำน (Sans Serif Typeface) อนัเป็นแม่แบบให้กบักำรออกแบบ
กรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) ท่ีเรียกวำ่กระบวนกำรลดทอน (Reductive Process)โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมือนกนัขององศำควำมลำดเอียง เส้นผำ่นศูนยก์ลำงทั้งในและระหวำ่งตวัอกัษรแต่
ละตวั กำรเวน้ช่องไฟระหวำ่งตวัอกัษรจะจดัไวแ้บบหลวมๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกสบำยๆ เพื่อส่ือถึง
งำนบริกำร 
  - สีอตัลกัษณ์ ใชสี้เทำเพื่อบ่งบอกถึงควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ควำมเป็นมืออำชีพ 
สีเทำเป็นสีท่ีตำรับรู้ไดง่้ำยท่ีสุด หมำยถึง ควำมเรียบง่ำย ควำมน่ำเช่ือถือ สีขำว แสดงถึงควำมใหม่ 
น ำนิยม เรียบง่ำย กำรเลือกใช้สีขำว เพื่อส่ือสำรถึงควำมเป็นมืออำชีพ ควำมทนัสมยัและควำมคิด
สร้ำงสรรค ์ใหแ้ก่ตรำผลิตภณัฑ ์
  - รูปแบบตวัอกัษร เลือกใช้ตวัอกัษรในกลุ่ม Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ 
PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทยซึงเป็นตวัอกัษรแบบ San Serif อนัเป็นแม่แบบของกำร
ออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) เพื่อส่ือถึงควำมคิดสร้ำงสรรค ์(Creative) ให้
ควำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่ตกยุค และเหมำะส ำหรับ
กำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่ (modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำรเน้ือหำสำระและ
บุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
  - ข้อคิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญและผู ้ประกอบกำร ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ มีควำม
คิดเห็นต่อกำรออกแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ชุดท่ี 2 ในดำ้นต่ำงๆ 
ดงัน้ี  
  ดำ้นกำรส่ือสำร กำรส่ือควำมหมำยถึง ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ควำมเช่ือมโยงกบั
บริกำรของตรำผลิตภณัฑ์ กำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตรำผลิตภณัฑ์ มีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมำก รองลงมำคือควำมเหมำะสมกบัลกัษณ์ของตรำผลิตภณัฑ์ และกำรมีองค์ประกอบท่ี
ชดัเจน  
  ด้ำนกำรออกแบบ ควำมมีมีระเบียบแบบแผน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมำก 
รองลงมำคือ ควำมสวยงำมของรูปแบบโดยรวม ควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีควำมเรียบง่ำย มี
ลกัษณะเฉพำะตวั ส่วนกำรมีคุณค่ำในกำรจดจ ำ มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำง มีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัพอใช ้ 
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  ดำ้นกำรใชง้ำน กำรน ำไปใชใ้นเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมกำรขำย มีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัดีมำก รองลงมำคือ ใชง้ำนไดน้ำนเหมำะสมทุกยุคทุกสมยั ส่วนควำมสะดวกในกำรใชง้ำน มี
ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี    
  ขอ้แนะน ำในกำรปรับปรุงและพฒันำผลงำนกำรออกแบบ แบบท่ี 2 น้ีขำดควำม
โดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ logotype ไดแ้ยง่บทบำทกำรจดจ ำของตวั brand mark ไป อำจจะแกปั้ญหำ
ในจุดน้ีดว้ยกำรใชสี้ช่วยในกำรสร้ำงจุดเด่นใหก้บั brand mark 
 
 ผลงำนกำรออกแบบชุดท่ี 3  
  - ตรำสัญลกัษณ์ ถูกออกแบบให้มีควำมร่วมสมยั เป็นสำกล และง่ำยต่อกำรจดจ ำ
ช่ือขององค์กรมำกข้ึน ออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณะท่ีเป็นรูปจ ำลอง (icon) โดยมีกำรใช้
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือองคก์รร่วมกบัสัญลกัษณ์รูปหวัใจมีวงกลมลอ้มรอบ (Pictorial 
Name Mark) เพื่อส่ือถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรัก เน้นควำมน่ำเช่ือถือและอ่ำนชดัเขำ้ใจง่ำย 
เหมำะกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคู่รักระดบักลำงข้ึนไป ใชสี้ทองเพื่อส่ือถึงควำมควำมมีคุณภำพของ
ตรำผลิตภณัฑ ์ใชรู้ปแบบกำรตดักนัของควำมจดัของสี (The contrast of saturation) เพื่อให้เกิดควำม
มืดและควำมสวำ่ง ท ำใหเ้กิดควำมกลมกลืนเพื่อส่ือถึงควำมเป็นมำตรฐำน ใชต้วัอกัษรแนวควำมคิด
ตำมรูปแบบกำรออกแบบตวัอกัษร (Font/ Typeface) แบบสวิสสไตล์ (Swiss Style) ท่ีเน้นควำม
เรียบง่ำยของตวัหนงัสือแบบไม่มีหวัหรือฐำน (Sans Serif Typeface) อนัเป็นแม่แบบให้กบักำร
ออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) ท่ีเรียกว่ำกระบวนกำรลดทอน (Reductive 
Process)โดยค ำนึงถึงควำมเหมือนกนัขององศำควำมลำดเอียง เส้นผำ่นศูนยก์ลำงทั้งในและระหวำ่ง
ตวัอกัษรแต่ละตวั กำรเวน้ช่องไฟระหว่ำงตวัอกัษรจะจดัไวแ้บบหลวมๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึก
สบำยๆ เพื่อส่ือถึงงำนบริกำร 
  - สีอตัลกัษณ์ รูปแบบของสี สีเทำส่ือถึงควำมเป็นมืออำชีพ และควำมมีมำตรฐำน
เป็นสำกล และสีทองส่ือถึงควำมมีคุณภำพของตรำผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำ
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 
  - รูปแบบตวัอกัษร เลือกใช้ตวัอกัษรในกลุ่ม Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ 
PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทยซึงเป็นตวัอกัษรแบบ San Serif อนัเป็นแม่แบบของกำร
ออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) เพื่อส่ือถึงควำมคิดสร้ำงสรรค ์(Creative) ให้
ควำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่ตกยุค และเหมำะส ำหรับ
กำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่ (modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำรเน้ือหำสำระและ
บุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 



114 

  - ขอ้คิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญและผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
  ดำ้นกำรส่ือสำร กำรส่ือควำมหมำยถึง ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ มีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดับดี  ควำมเช่ือมโยงกับบริกำรของตรำผลิตภัณฑ์ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก กำร
เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตรำผลิตภณัฑ์ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมำก ควำมเหมำะสมกบั
ลกัษณ์ของตรำผลิตภณัฑ์ มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี และมีองค์ประกอบท่ีชดัเจน มีควำมคิดเห็น
อยูใ่นระดบัดีมำก 
  ดำ้นกำรออกแบบ ควำมสวยงำมของรูปแบบโดยรวม ควำมมีมีระเบียบแบบแผนมี
ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมำกรองลงมำคือควำมมีควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ควำมเรียบง่ำย ส่วน
ควำมลกัษณะเฉพำะตวั มีคุณค่ำในกำรจดจ ำ มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบั 
และควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใชง้ำนโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี  
  ดำ้นกำรใชง้ำน ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมี กำร
น ำไปใชใ้นเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมกำรขำย มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ใชง้ำนไดน้ำนเหมำะสมทุก
ยคุทุกสมยั มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
  ขอ้แนะน ำในกำรปรับปรุงและพฒันำผลงำนกำรออกแบบ แบบท่ี 3 ลกัษณะกำร
ออกแบบ brand mark logotype และ signature นั้นดูมีองคร์วมท่ีเป็นเอกภำพดี กำรออกแบบ brand 
mark มีควำมน่ำสนใจและมีควำมเก่ียวขอ้งกบั กำรเป็นสตูดิโอถ่ำยถำพแต่งงำน ควรมีกำรปรับปรุง
ชุดสีใหเ้หมำะสมกบัควำมรัก หรืองำนแต่งงำนมำกข้ึน 
 จำกผลงำนกำรออกแบบทั้ ง 3 ชุด พบว่ำมีความคิดเห็นต่อผลการออกแบบทั้ ง 3 ชุด 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี แบบท่ี 3 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก แบบท่ี 2 มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัดี และแบบท่ี 1 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
 จำกควำมเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชำญ และผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
ผูว้จิยั ไดน้ ำผลกำรทดลองออกแบบในชุดท่ี 3 ซ่ึงมีแนวทำงและควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำมำพฒันำ
รูปแบบตำมท่ีผูเ้ช่ียวชำญและผูป้ระกอบกำร ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอได้ให้ค  ำแนะน ำ คือ กำร
ปรับปรุงชุดสีอตัลกัษณ์เพื่อให้เหมำะสมกบักำรส่ือสำรอตัลกัษณ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ มำกข้ึน 
โดยผูศึ้กษำไดเ้พิ่มเฉดสีชมพซ่ึูงแสดงถึงผูห้ญิง ควำมรักและงำนแต่งงำน เพื่อส่ือสำรบุคลิกภำพของ
ตรำผลิตภณัฑ ์และสร้ำงควำมชดัเจนในกำรส่ือควำมหมำยให้กบัอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอด
ดิกท ์สตูดิโอ ไดม้ำกยิง่ข้ึน ซ่ึงสำมำรถดูตวัอยำ่งผลงำนกำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ได้
ใน บทท่ี 4 และตวัอยำ่งแบบสอบถำมผูเ้ช่ียวชำญและผูป้ระกอบกำรไดใ้นภำคผนวก ค  
 
 



115 

 ขั้นตอนท่ี 3 กำรประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผลงำนออกแบบ (Application and Implementation) 
 หลงัจำกท่ีไดรู้ปแบบองคป์ระกอบอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีเหมำะสมแลว้ ขั้นตอนน้ีจะ
เป็นกำรน ำองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์มำประยุกต์ใช้ และประเมินประสิทธิภำพกำรใช้งำนจำก
ผูเ้ช่ียวชำญกำรออกแบบ และผูป้ระกอบกำร ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เป็นคร้ังสุกท้ำย เพื่อให้ได้
องค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถส่ือสำรอตัลักษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเหมำะสมท่ีสุด  โดย
รำยละเอียดผลงำนท่ีใชใ้นกำรประเมินผลกำรออกแบบมีดงัน้ี 
  - กำรออกแบบตรำสัญลกัษณ์ ถูกออกแบบให้มีควำมร่วมสมยั เป็นสำกล และง่ำย
ต่อกำรจดจ ำช่ือขององคก์รมำกข้ึน ออกแบบสัญลกัษณ์ในลกัษณะท่ีเป็นรูปจ ำลอง (icon) โดยมีกำร
ใช้องค์ประกอบท่ีเป็นตัวอกัษรท่ีเป็นช่ือองค์กรร่วมกับสัญลักษณ์รูปหัวใจมีวงกลมล้อมรอบ 
(Pictorial Name Mark) เพื่อส่ือถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรัก เนน้ควำมน่ำเช่ือถือและอ่ำนชดัเขำ้ใจ
ง่ำย เหมำะกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคู่รักระดบักลำงข้ึนไป ใชสี้ทองเพื่อส่ือถึงควำมควำมมีคุณภำพ
ของตรำผลิตภณัฑ์ สีชมพูส่ือถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผหูญิงควำมรักและกำรแต่งงำน กำรใช้กำรตดั
กนัของควำมเป็นสี (The contrast of hue) เป็นแนวทำงท่ีใชค้วำมแตกต่ำงของสีในวงสีธรรมชำติ ซ่ึง
ถำ้พลงัควำมจดัของคู่สีท่ีตดักนัมีมำกเท่ำไหร่ ควำมตดักนัจะยิ่งเพิ่มข้ึน ผลจำกกำรตดักนัประเภทน้ี
ก่อให้เกิดมิติและระยะของภำพเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงของสี และท ำให้รู้สึกถึงพลังและควำม
เคล่ือนไหวท่ีอยูใ่นงำนออกแบบเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจ ใชต้วัอกัษรแนวควำมคิดตำมรูปแบบกำร
ออกแบบตวัอกัษร (Font/ Typeface) แบบสวิสสไตล์ (Swiss Style) ท่ีเน้นควำมเรียบง่ำยของ
ตวัหนงัสือแบบไม่มีหวัหรือฐำน (Sans Serif Typeface) อนัเป็นแม่แบบให้กบักำรออกแบบกรำฟิก
สมยัใหม่ (The New Typography) ท่ีเรียกวำ่กระบวนกำรลดทอน (Reductive Process)โดยค ำนึงถึง
ควำมเหมือนกนัขององศำควำมลำดเอียง เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงทั้งในและระหว่ำงตวัอกัษรแต่ละตวั 
กำรเวน้ช่องไฟระหว่ำงตวัอกัษรจะจดัไวแ้บบหลวมๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกสบำยๆ เพื่อส่ือถึงงำน
บริกำร 
  - สีอตัลกัษณ์ รูปแบบของสี สีเทำส่ือถึงควำมเป็นมืออำชีพ และควำมมีมำตรฐำน
เป็นสำกล และสีทองส่ือถึงควำมมีคุณภำพของตรำผลิตภณัฑ์ สีชมพูมีควำมหมำยถึงผูห้ญิงควำมรัก 
และกำรแต่งงำน กำรใชสี้เหล่ำน้ีเป็นสีของอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ฯ จะช่วยส่ือสำรบุคลิกภำพและ
ควำมเป็นตรำผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 
  - รูปแบบตวัอกัษร เลือกใช้ตวัอกัษรในกลุ่ม Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ 
PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทยซึงเป็นตวัอกัษรแบบ San Serif อนัเป็นแม่แบบของกำร
ออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The New Typography) เพื่อส่ือถึงควำมคิดสร้ำงสรรค ์(Creative) ให้
ควำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่ตกยุคและเหมำะส ำหรับ
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กำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่ (modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำรเน้ือหำสำระและ
บุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
 ในกำรประเมินผลกำรออกแบองค์ประกอบตรำผลิตภัณฑ์เพื่อส่ือสำรอัตลักษณ์ตรำ
ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลำและงบประมำณในกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์เพื่อติดตำม
และประเมินผล ในกำรศึกษำน้ีเน่ืองจำกผูศึ้กษำมีเวลำจ ำกดั จึงใชก้ำรประเมินผลจำกผูเ้ช่ียวชำญกำร
ออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในวงกำรออกแบบส่ือสำรอตัลกัษณ์
ตรำผลิตภณัฑ์ และผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ซ่ึงเป็นผูใ้ชง้ำน มำเป็นผูป้ระเมินผลงำน
ออกแบบในกำรศึกษำคร้ังน้ี 
 พบว่ำผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบและผูป้ระกอบกำร ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ มีควำม
คิดเห็นต่อกำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท์ สตูดิโอ วำ่มีควำมเหมำะสมทั้ง
ในดำ้นกำรส่ือควำมหมำยถึง ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ควำมเช่ือมโยงกบับริกำรของตรำผลิตภณัฑ ์
กำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตรำผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรออกแบบมีควำมสวยงำม โดดเด่น และมี
เอกลกัษณ์ และดำ้นควำมเหมำะในกำรน ำใช้งำนส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอ 
 
 ขั้นตอนท่ี 4 จดัท ำคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ 
 จำกควำมเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชำญ และผูป้ระกอบกำร ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
ผูว้จิยั ไดน้ ำผลกำรทดลองออกแบบในชุดท่ี 3 ซ่ึงมีแนวทำงและควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำมำพฒันำ
รูปแบบ เพื่อเป็นคู่มือกำรใช้งำนองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ ์
ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ไดเ้หมำะสมท่ีสุด น ำมำประเมินผล ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นกำรน ำผลกำรประเมิน
นั้น มำปรับปรุงแก้ไข และสรุปเป็นผลงำนในขั้นสุดทำ้ย แล้วจึงจดัท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบอตั
ลกัษณ์ 
 กำรจดัท ำคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์น้ีจะเป็นเคร่ืองมือควบคุมให้การใชง้านระบบอตั
ลกัษณ์เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เปรียบเสมือนเป็นหนงัสือท่ีมีรายละเอียด เน้ือหา
เก่ียวกบัองคก์ร สัญลกัษณ์และระบบอตัลกัษณ์ทั้งหมด ขอ้แนะน าและขอ้ห้ามต่างๆ ในการใชง้าน 
รวมทั้งตวัอย่างการใชง้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความเขา้ใจแก่คนท่ีจะมารับหน้าท่ีในคร้ังต่อไป 
และควรใหคู้่มือเป็นเอกสารประกอบกำรใชง้ำนโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ค ำอธิบำย ไลทแ์อดดิกท์สตูดิโอ เป็นอธิบำยแนวควำมคิดของตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์
แอดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ 
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2) มำตรฐำนกำรใชง้ำนตรำสัญลกัษณ์ 
- ตรำสัญลกัษณ์ เป็นองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดในกำร

น ำเสนอตวัตนของตรำผลิตภณัฑ์ ถูกออกแบบให้มีควำมร่วมสมยั เป็นสำกล และง่ำยต่อกำรจดจ ำ
ช่ือขององค์กรมำกข้ึน ออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณะท่ีเป็นรูปจ ำลอง (icon) โดยมีกำรใช้
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือองคก์รร่วมกบัสัญลกัษณ์รูปหวัใจมีวงกลมลอ้มรอบ (Pictorial 
Name Mark) เพื่อส่ือถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรัก เนน้ควำมน่ำเช่ือถือและอ่ำนชดัเขำ้ใจง่ำย เพื่อ
ส่ือสำรกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคู่รักระดบักลำงข้ึนไป 

- พื้นท่ีรอบตรำสัญลกัษณ์ เป็นกำรก ำหนดพื้นท่ีคุม้ครองตรำสัญลกัษณ์เพื่อควำม
เด่นชดัในกำรส่ือสำรตรำสัญลกัษณ์ กำรก ำหนดพื้นท่ีวำ่งรอบตรำสัญลกัษณ์ก ำหนดจำกควำมขนำด
ควำมกวำ้งทั้งหมดของตรำสัญลกัษณ์ท่ีใชง้ำน เป็นขนำด พื้นท่ีคุม้ครองขั้นต ่ำท่ีอนุญำติให้ใช้ และ
กำรจดัวำงตรำสัญลกัษณ์ในเอกสำรหรืองำนใดๆ ควรจดัวำงให้ตรำสัญลกัษณ์อยูใ่นต ำแหน่งบนสุด
ของเอกสำรหรือต ำแหน่งม่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ขนำดของตรำสัญลกัษณ์ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีอนุญำตใหใ้ช้ เป็นกำรก ำหนดกำรใชง้ำน
ตรำสัญลกัษณ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ควรจะตอ้งสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนโดดเด่นและไม่มีส่ิงใด
กีดขวำง ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของตรำผลิตภณัฑ์ 

- กำรใช้ตรำสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งและขอ้ห้ำมในกำรใชต้รำสัญลกัษณ์  กำรใช้งำน
ตรำสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งจดัวำงตรำสัญลกัษณ์ในต ำแหน่งท่ีโดดเด่นเพื่อเนน้และเช่ือมโยงตรำ
สัญลกัษณ์ไปสู่เน้ือหำนั้นๆ 

3) องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ 
 - รูปแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์จะช่วยในกำร

ส่ือสำรและสร้ำงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมแขง็แกร่ง  
 - ตรำสัญลกัษณ์จะเป็นองคป์ระกอบท่ีโดดเด่นท่ีสุดในกำรเช่ือมโยงกบัเน้ือหำดำ้น

ต่ำงๆของตรำผลิตภณัฑ์ 
 - กำรใชสี้ ของ ไลท์ แอดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อเสริมสร้ำงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ สี

เทำแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพ และควำมมีมำตรฐำนเป็นสำกล สีทองจะแสดงถึงควำมมีคุณภำพ
ของตรำผลิตภณัฑ์ สีชมพูแสดงถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงควำมรักและกำรแต่งงำน โดยอำศยั
หลกักำรตดักนัของควำมเป็นสี (The contrast of hue) เป็นแนวทำงท่ีใชค้วำมแตกต่ำงของสีในวงสี
ธรรมชำติ เพื่อก่อให้เกิดมิติและระยะของภำพเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงของสี และท ำให้รู้สึกถึงพลงั
และควำมเคล่ือนไหวท่ีอยู่ในงำนออกแบบเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจ กำรใช้สีเหล่ำน้ีเป็นสีของอตั
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ลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ฯ จะช่วยส่ือสำรบุคลิกภำพและควำมเป็นตรำผลิตภณัฑ์ ของไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอ ไปยงัผูบ้ริโภคเป้ำหมำยและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 

- รูปแบบของตัวอักษร ใช้ตัวอักษรแนวควำมคิดตำมรูปแบบกำรออกแบบ
ตวัอกัษร (Font/ Typeface) แบบสวิสสไตล์ (Swiss Style) ท่ีเนน้ควำมเรียบง่ำยของตวัหนงัสือแบบ
ไม่มีหวัหรือฐำน (Sans Serif Typeface) อนัเป็นแม่แบบให้กบักำรออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The 
New Typography) ท่ีเรียกวำ่กระบวนกำรลดทอน (Reductive Process) โดยเลือกใชต้วัอกัษรในกลุ่ม 
Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทย เพื่อส่ือถึงควำมคิด
สร้ำงสรรค ์(Creative) ใหค้วำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่
ตกยุค และเหมำะส ำหรับกำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่(modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำร
เน้ือหำสำระและบุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 

 - ระบบกริด เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงเอกภำพและควำมกลมกลืนให้กับงำน
ออกแบบในเคร่ืองมือกำรส่ือสำรต่ำงๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือดิจิตอล และส่ือวีดีทศัน์ เพื่อให้ง่ำยต่อ
กำรออกแบบโดยไดก้ ำหนดตำมสัดส่วนของตรำสัญลกัษณ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เช่นเม่ือไดจ้ดั
วำงตรำสัญลกัษณ์ในต ำแหน่งท่ีโดดเด่นแลว้ ตำรำงกริดจดัถูกก ำหนดตำมสัดส่วนของพื้นท่ีวำ่งรอบ
ตรำสัญลกัษณ์เพื่อสร้ำงควำมโดดเด่นใหแ้ก่ตรำสัญลกัษณ์และควำมเป็นระเบียบให่แก่งำนออกแบบ 
กำรใชร้ะบบกริดจะท ำใหง้ำนออกแบบดูมีมำตรฐำนเพื่อส่ือสำรถึงควำมเป็นมืออำชีพ 

 - ตวัอย่ำงกำรใช้งำนองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ เพื่อแสดงตวัอย่ำงกำรใช้งำน
ระบบอตัลกัษณ์ในส่ือต่ำงๆ ตำมรูปแบบกำรใช้งำนตรำสัญลกัษณ์ กำรใช้สี กำรใช้ตวัอกัษร และ
กำรใช้ระบบกริดท่ีไดเ้สนอขำ้งตน้ โดยจะแสดงตวัอย่ำงกำรใช้งำนในส่ือต่ำงๆ ประกอบดว้ย ส่ือ
ดิจิตอล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวดีีทศัน์ 

 
5.2 อภิปรายผล 
 
 ส าหรับการศึกษาเร่ือง การออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดิกท ์สตูดิโอ สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา
ไดด้งัต่อไปน้ี 

  5.2.1 กระบวนการการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ 
กระบวนการในการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์เร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอนการศึกษาวิจยั

และวิเคราะห์ขอ้มูล (Research and Analysis) ขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของตรา
ผลิตภณัฑ ์(Brand Identity) โดยวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัภายในและภายนอกของส่ิงแวดลอ้มทาง
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การตลาด ซ่ึงผูศึ้กษำสำมำรถวเิครำะห์ โดยอำศยัแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ของตรำผลิตภณัฑ์
ของ Aaker (1996) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ตราผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - 
Analysis) 2) กำรวิเครำะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) 3) กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor 
Analysis) ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์เหล่ำน้ีจะช้ีให้เห็นขอ้จ ำกดัและโอกำสในกำรสร้ำงแนวคิดหลกักำร
ออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ (Brand element) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรรณิกำร์ กรวยกิตำนนท ์
(2549) ท่ีไดศึ้กษำเร่ือง กำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ “สวสัดี” ของบริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ เร่ิมจำกกำรวิเครำะห์กำรตลำดคู่แข่ง และ 
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อน ำมำกำรพฒันำโปรแกรมให้มีควำมแตกต่ำงจำกโปรแกรมท่ีมีอยูใ่นตลำดธุรกิจ 
และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ท ำให้ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์ และโดดเด่นใน
ตลำด แลว้จึงก ำหนดส่วนขยำยเอกลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยเสริมให้ตรำผลิตภณัฑ์ มีรูปแบบท่ี
เฉพำะตวั และยงัเป็นกำรสะทอ้นให้เห็นจุดยืนของตรำผลิตภณัฑ์ ไม่วำ่จะเป็นกำรก ำหนดช่ือตรำ
ผลิตภณัฑ์ สัญลกัษณ์ ตรำผลิตภณัฑ์ สี สโลแกน ตลอดจน ไดมี้กำรท ำกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงตรำ
ผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ โดยใชก้ำรส่ือสำรกำรตลำดแบบครบวงจร เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
และจดจ ำเก่ียวกบัตรำผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยงัมี
ควำมสอดคลอ้งกบั ทินวงษ ์รักอิสสระกุล (2554) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ืองกำรออกแบบชุดตวัอกัษรของ
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กล่ำววำ่ขั้นตอนในกำรวิจยัประกอบดว้ย 1) กำรส ำรวจ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภำพควำมคิดเห็นดำ้นอตัลกัษณ์ 2) สรุปผลและวิเครำห์ 3)ออกแบบพฒันำ
และสร้ำงชุดตวัอกัษร 4)ทดสอบควำมพึงพอใจ 5)ประเมินประสิทธิภำพรูปแบบตวัอกัษร 
 
 5.2.2 การออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์
 กำรออกแบบองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย
กำรออกแบบตรำสัญลกัษณ์โดยอาศยัแบบจ าลองของ Schmitt and Simonson (2001) กล่าวว่า 
องค์ประกอบของสัญลกัษณ์ประกอบดว้ย  รูปแบบ (Style) คือ กำรสะทอ้นควำมเป็นตวัตนของ
องค์กรหรือตรำผลิตภณัฑ์ ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) การใช้สีเพื่อการส่ือความหมาย (Symbolism of 
Color) และตวัอกัษร (Typography) และในกระบวนการการออกแบบกราฟิก มีสอดคล้องกบั 
ธนำกร มิลินทสูต (2547) ไดท้  าวิจยัเร่ืองโปรแกรมเอกลกัษณ์องค์กรส ำหรับพิพิธภณัฑสถำน
แห่งชำติกรณีศึกษำพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กล่ำววำ่ แนวทำงกำรออกแบบโปรแกรม
เอกลกัษณ์องคก์รท่ีมีควำมเหมำะสม กระบวนกำรศึกษำทำงเรขศิลป์ดว้ยกนั 6 หวัขอ้ ดงัน้ี (1) เร่ือง
พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ (2) ตรำสัญลกัษณ์ (3) อำรมณ์และควำมรู้สึก (4) สี (5) ตวัอกัษร (6) กำร
ใชง้ำน และพนม วิกยัรุ่งโรจน์ (2551) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ืองกำรวิเครำะห์สีของอตัลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ



120 

ภำพลกัษณ์องค์กรพบวำ่เม่ือนึกถึงสีต่ำงๆ กลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถระบุช่ือองคก์รหรือตรำสินคำ้ท่ีใช้
สีอตัลกัษณ์นั้นๆ ควำมสวำ่ง ควำมอ่ิมตวัของสี และสีสัน มีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ในดำ้นต่ำงๆ 
แตกต่ำงกนั นอกจำกน้ีผลกำรทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่ำควำมรู้สึกต่อภำพลกัษณ์ขององค์กร
ทัว่ไปและองคก์รในอุตสำหกรรมกำรพิมพด์ำ้นควำมน่ำเช่ือถือ กำรบริกำร และควำมมัน่คง มีควำม
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ี 0.05  
 
 5.2.3 ผลงำนออกแบบคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ 
 คู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ภำยใตข้อ้ก ำหนดท่ีถูกสร้ำงข้ึนใน
บทท่ี 4 ผูศึ้กษำได้รวบรวมสำมำรถสร้ำงควำมคิดรวบยอด (Concept) ได้ว่ำ “สตูดิโอถ่ำยภำพ
แต่งงำนมืออำชีพ ท่ีมีมุมมองแตกต่ำงอยำ่งสร้ำงสรรคแ์ละเป็นท่ีนิยม ส ำหรับคู่รักท่ีมีรำยปำนกลำง
ข้ึนไป” โดยท่ีผูศึ้กษำไดแ้บ่งกำรออกแบบคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) ค ำอธิบำย ไลทแ์อดดิกทส์ตูดิโอ เป็นอธิบำยแนวควำมคิดของตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์
แอดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรส่ือสำรอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ 

2) มำตรฐำนกำรใชง้ำนตรำสัญลกัษณ์ 
 - ตรำสัญลกัษณ์ เป็นองคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดในกำร

น ำเสนอตวัตนของตรำผลิตภณัฑ์ ถูกออกแบบให้มีควำมร่วมสมยั เป็นสำกล และง่ำยต่อกำรจดจ ำ
ช่ือขององค์กรมำกข้ึน ออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณะท่ีเป็นรูปจ ำลอง (icon) โดยมีกำรใช้
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือองคก์รร่วมกบัสัญลกัษณ์รูปหวัใจมีวงกลมลอ้มรอบ (Pictorial 
Name Mark) เพื่อส่ือถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรัก เนน้ควำมน่ำเช่ือถือและอ่ำนชดัเขำ้ใจง่ำย เพื่อ
ส่ือสำรกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคู่รักระดบักลำงข้ึนไป 

 - พื้นท่ีรอบตรำสัญลกัษณ์ เป็นกำรก ำหนดพื้นท่ีคุม้ครองตรำสัญลกัษณ์เพื่อควำม
เด่นชดัในกำรส่ือสำรตรำสัญลกัษณ์ กำรก ำหนดพื้นท่ีวำ่งรอบตรำสัญลกัษณ์ก ำหนดจำกควำมขนำด
ควำมกวำ้งทั้งหมดของตรำสัญลกัษณ์ท่ีใชง้ำน เป็นขนำด พื้นท่ีคุม้ครองขั้นต ่ำท่ีอนุญำติให้ใช้ และ
กำรจดัวำงตรำสัญลกัษณ์ในเอกสำรหรืองำนใดๆ ควรจดัวำงให้ตรำสัญลกัษณ์อยูใ่นต ำแหน่งบนสุด
ของเอกสำรหรือต ำแหน่งม่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน 

 - ขนำดของตรำสัญลกัษณ์ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีอนุญำตใหใ้ช้ เป็นกำรก ำหนดกำรใชง้ำน
ตรำสัญลกัษณ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ควรจะตอ้งสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนโดดเด่นและไม่มีส่ิงใด
กีดขวำง ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของตรำผลิตภณัฑ์ 
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 - กำรใช้ตรำสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งและขอ้ห้ำมในกำรใชต้รำสัญลกัษณ์  กำรใช้งำน
ตรำสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งจดัวำงตรำสัญลกัษณ์ในต ำแหน่งท่ีโดดเด่นเพื่อเนน้และเช่ือมโยงตรำ
สัญลกัษณ์ไปสู่เน้ือหำนั้นๆ 

 
3) องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ ์ 
 - รูปแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑ์จะช่วยในกำร

ส่ือสำรและสร้ำงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมแขง็แกร่ง  
 - ตรำสัญลกัษณ์จะเป็นองคป์ระกอบท่ีโดดเด่นท่ีสุดในกำรเช่ือมโยงกบัเน้ือหำดำ้น

ต่ำงๆของตรำผลิตภณัฑ ์
 - กำรใชสี้ ของ ไลท์ แอดดิกท ์สตูดิโอ เพื่อเสริมสร้ำงอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ สี

เทำแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพ และควำมมีมำตรฐำนเป็นสำกล สีทองจะแสดงถึงควำมมีคุณภำพ
ของตรำผลิตภณัฑ์ สีชมพูแสดงถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงควำมรักและกำรแต่งงำน โดยอำศยั
หลกักำรตดักนัของควำมเป็นสี (The contrast of hue) เป็นแนวทำงท่ีใชค้วำมแตกต่ำงของสีในวงสี
ธรรมชำติ เพื่อก่อให้เกิดมิติและระยะของภำพเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงของสี และท ำให้รู้สึกถึงพลงั
และควำมเคล่ือนไหวท่ีอยู่ในงำนออกแบบเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจ กำรใช้สีเหล่ำน้ีเป็นสีของอตั
ลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ฯ จะช่วยส่ือสำรบุคลิกภำพและควำมเป็นตรำผลิตภณัฑ์ ของไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอ ไปยงัผูบ้ริโภคเป้ำหมำยและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 

 - รูปแบบของตัวอักษร ใช้ตัวอักษรแนวควำมคิดตำมรูปแบบกำรออกแบบ
ตวัอกัษร (Font/ Typeface) แบบสวิสสไตล์ (Swiss Style) ท่ีเนน้ควำมเรียบง่ำยของตวัหนงัสือแบบ
ไม่มีหวัหรือฐำน (Sans Serif Typeface) อนัเป็นแม่แบบให้กบักำรออกแบบกรำฟิกสมยัใหม่ (The 
New Typography) ท่ีเรียกวำ่กระบวนกำรลดทอน (Reductive Process) โดยเลือกใชต้วัอกัษรในกลุ่ม 
Helvetica ส ำหรับภำษำองักฤษ และ PSLxKittithada ส ำหรับตวัอกัษรภำษำไทย เพื่อส่ือถึงควำมคิด
สร้ำงสรรค ์(Creative) ใหค้วำมรู้สึกถึงควำมทนัสมยั ตวัอกัษรรูปแบบน้ี มีควำมเรียบง่ำย ทนัสมยัไม่
ตกยุค และเหมำะส ำหรับกำรออกแบบในรูปแบบสมยัใหม่(modern design) โดยง่ำยต่อกำรส่ือสำร
เน้ือหำสำระและบุคลิกภำพของตรำผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 

 - ระบบกริด เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงเอกภำพและควำมกลมกลืนให้กับงำน
ออกแบบในเคร่ืองมือกำรส่ือสำรต่ำงๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือดิจิตอล และส่ือวีดีทศัน์ เพื่อให้ง่ำยต่อ
กำรออกแบบโดยไดก้ ำหนดตำมสัดส่วนของตรำสัญลกัษณ์ ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ เช่นเม่ือไดจ้ดั
วำงตรำสัญลกัษณ์ในต ำแหน่งท่ีโดดเด่นแลว้ ตำรำงกริดจดัถูกก ำหนดตำมสัดส่วนของพื้นท่ีวำ่งรอบ
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ตรำสัญลกัษณ์เพื่อสร้ำงควำมโดดเด่นใหแ้ก่ตรำสัญลกัษณ์และควำมเป็นระเบียบให่แก่งำนออกแบบ 
กำรใชร้ะบบกริดจะท ำใหง้ำนออกแบบดูมีมำตรฐำนเพื่อส่ือสำรถึงควำมเป็นมืออำชีพ 

4) ตวัอย่ำงกำรใช้งำนองค์ประกอบตรำผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงตวัอย่ำงกำรใช้งำน
ระบบอตัลกัษณ์ในส่ือต่ำงๆ ตำมรูปแบบกำรใช้งำนตรำสัญลกัษณ์ กำรใช้สี กำรใช้ตวัอกัษร และ
กำรใชร้ะบบกริดท่ีไดเ้สนอขำ้งตน้ โดยจะแสดงตวัอยำ่งกำรใชง้ำน ในส่ือต่ำงๆ ประกอบดว้ย ส่ือ
ดิจิตอล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวดีีทศัน์  

 
 ในกำรออกแบบคู่มือกำรใช้งำนระบบอตัลกัษณ์มีควำมสอดคลอ้งกบัธนำกร มิลินทสูต 
(2547) ได้ท าวิจยัเร่ืองโปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรส ำหรับพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติกรณีศึกษำ
พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กล่ำววำ่กำรออกแบบโปรแกรมเอกลกัษณ์ส ำหรับพิพิธภณัฑสถำน
แห่งชำติ สำมำรถแบ่งออกได ้ดงัน้ี แนวคิดกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ (Concept and how to use) 
องค์ประกอบเรขศิลป์ (Basic element) เป็นองค์ประกอบในกำรออกแบท่ีก ำหนดเพื่อควำม
ครอบคลุมในกำรสร้ำงเอกลกัษณ์องคก์ร ระบบกรำฟิก (Graphic system) และระบบป้ำยสัญลกัษณ์ 
(Signage system) 

สรุปกำรออกแบบคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ น้ีจะเป็นเคร่ืองมือ
ควบคุมใหก้ารใชง้านระบบอตัลกัษณ์เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เปรียบเสมือนเป็น
หนงัสือท่ีมีรายละเอียด เน้ือหาเก่ียวกบัองค์กร สัญลกัษณ์และระบบอตัลกัษณ์ทั้งหมด ขอ้แนะน า
และขอ้ห้ามต่างๆ ในการใชง้าน รวมทั้งตวัอย่างการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความเขา้ใจแก่
คนท่ีจะมารับหนา้ท่ีในคร้ังต่อไป ให้เป็นระบบและมีควำมเป็นสำกล โดยตอบสนองควำมคิดรวบ
ยอดท่ีว่ำ “สตูดิโอถ่ำยภำพแต่งงำนมืออำชีพ ท่ีมีมุมมองแตกต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นท่ีนิยม 
ส ำหรับคู่รักท่ีมีรำยปำนกลำงข้ึนไป” ซ่ึงสามารถดูตวัอย่างการออกแบบคู่มือการใชง้านระบบอตั
ลกัษณ์ ไดใ้นภาคผนวก ง 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง การออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลักษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดิกท ์สตูดิโอ ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 
  5.3.1 ในการศึกษาอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ การเก็บขอ้มูลดา้นองค์กรจากผูป้ระกอบการ
รายใหม่พบว่ามีขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีพึ่ งเร่ิมตน้ผูป้ระกอบการอาจยงัมี
เป้าหมายหรือจุดยืนท่ียงัไม่ชดัเจนท าให้การเก็บขอ้มูลในเชิงลึกจึงยงัไดข้อ้มูลท่ียงัไม่ครอบคลุมใน
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การศึกษาอตัลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัพบว่าการเก็บขอ้มูลภายในองค์กร การท าความ
เข้าใจถึงความจ าเป็นของการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์เพื่อส่ือสารอัตลักษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจว่าการออกแบบอตัลักษณ์
องคก์รเป็นเพียงการออกแบบตราสัญลกัษณ์เท่านั้น ซ่ึงจะท าให้การเก็บขอ้มูลไดข้อ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 
ดังนั้ นผู ้ศึกษาควรต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์แก่
ผูป้ระกอบการก่อนท าการเก็บขอ้มูล 
 5.3.2 เน่ืองจากองค์กรเป็นธุรกิจรายใหม่ มีกลุ่มลูกคา้ไม่มาก ท าให้การเก็บขอ้มูลดา้นการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ของลูกคา้เป้าหมายยงัมีความไม่ชัดเจนในกลุ่มตวัอย่างอีกทั้งกลุ่ม
ตวัอยา่งมีจ านวนนอ้ย จึงอาจท าใหข้อ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์มีความคลาดเคล่ือน  
 5.3.3 จากการศึกษากำรรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภำพลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอดดิกท ์
สตูดิโอพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอด
ดิกท ์สตูดิโอ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเฉยๆ หมำยถึงภำพลกัษณ์ของไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอท่ีผูบ้ริโภค
รับรู้นั้นยงัไม่มีควำมชดัเจน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การสร้างตราผลิตภณัฑ์และการส่ือสารอตัลกัษณ์
ตราผลิตภณัฑ์เป็นเคร่ืองทางธุรกิจท่ีมีความส าคญัเพื่อสร้างความแตกต่างจากตราผลิตภณัฑ์คู่
แข่งขนัและคุณค่าท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในสภาวะท่ี
มีการแข่งขนัสูงอยา่งเช่นในปัจจุบนั 
  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 ผูศึ้กษาไดแ้บ่งเสนอแนะตามขั้นตอนการศึกษา 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำรศึกษำวจิยัและวเิครำะห์ขอ้มูล (Research and Analysis) 
 เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและเวลาในการศึกษา ผูศึ้กษาพบวา่ในการศึกษาวิจยัและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดา้น กำรวิเครำะห์ตรำผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis) กำรวิเครำะห์กลุ่ม
ผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) ยงัมีขอ้บกพร่องในการ
เก็บขอ้มูลเชิงลึกท่ีส าคญัหลายประการท่ียงัไม่ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา อาทิ กำรวิเครำะห์
กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer Analysis) ควรตอ้งมีกำรศึกษำแนวโน้มควำมนิยม (Trend) ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภค กำรศึกษำแรงจูงใจ (Motivation) ของกลุ่ม ผูบ้ริโภค กำรศึกษำกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีควำม
ตอ้งกำรและยงัไม่มีตรำผลิตภณัฑ์ไดต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรนั้นได ้(Unmet Needs) และกำร
แบ่งกลุ่มยอ่ยทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) ควรตอ้งมีกำรศึกษำภำพลกัษณ์
ตรำผลิตภณัฑ์และอตัลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง (Brand Image and Brand Identity) จุดแข็ง 
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(Strength) กลยุทธ์ในกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Strategies) จุดอ่อน (Vulnerabilities) ของ
คู่แข่ง กำรวิเครำะห์ตรำผลิตภณัฑ์ของตนเอง (Self - Analysis) ควรตอ้งมีกำรวิเครำะห์ภำพลกัษณ์
ในปัจจุบนัของตรำผลิตภณัฑ์ (Existing Brand Image) ส่ิงท่ีตรำผลิตภณัฑ์สั่งสมมำ (Brand Heritage) 
จุดแข็ง (Strength) และศกัยภำพของตรำผลิตภณัฑ์ (Abilities) และคุณค่ำขององคก์ร (Organization 
Values) เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมถูกตอ้งและชัดเจนในกำรก ำหนดแก่นของอตัลักษณ์ตรำ
ผลิตภณัฑ์ (core identity) เพื่อใช้เป็นแนวคิดหลกัในกำรออกแบบส่วนขยำยอตัลกัษณ์ของตรำ
ผลิตภณัฑ์ และเพื่อให้ได้ผลงำนออกแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนมำกท่ีสุด 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำรพฒันำกำรออกแบบ (Design Development) 
 เน่ืองจากขอ้บกพร่องในการเก็บขอ้มูลจากขั้นตอนการศึกษาวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ียงัไม่
ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษาทั้งหมดจึงท าให้ขาดข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดเชิงลึกในการ
ก าหนดรูปแบบขององค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเหมำะสมอย่ำงชัดเจน จึงท ำให้งำนออกแบบ
องคป์ระกอบตรำผลิตภณัฑอ์ำจยงัไม่เหมำะสมในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีแทจ้ริงไดใ้น
ท่ีสุด  
 ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรต้องท ำกำรเก็บข้อมูลให้มีความครอบคลุมประเด็นท่ี
ตอ้งการศึกษาดงัขอ้แนะน ำขำ้งตน้เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรน ำมำใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อกำรออกแบบท่ีมี
ควำมชดัเจนและสำมำรถออกแบบองค์ประกอบตรำผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรส่ือสำรอตั
ลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภคเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 กำรประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผลงำนออกแบบ (Application and Implementation) 
 ในการประเมินผลการออกแบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์เพื่อส่ือสารอัตลักษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เพื่อติดตาม
และประเมินผล ในการศึกษาน้ีเน่ืองจากผูศึ้กษามีเวลาจ ากดั จึงใชก้ารประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญการ
ออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในวงการออกแบบส่ือสารอตัลกัษณ์
ตราผลิตภณัฑ์ และผูป้ระกอบการ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ ซ่ึงเป็นผูใ้ชง้าน มาเป็นผูป้ระเมินผลงาน
ออกแบบในการศึกษาคร้ังน้ี  
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 ขั้นตอนท่ี 4 จดัท ำคู่มือกำรใชง้ำนระบบอตัลกัษณ์ 
 เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการศึกษาและผลงานการออกแบบท่ียงัมีขอ้บกพร่อง
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การออกแบบคู่มือส่ือสารระบบอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 
จึงยงัมีขอ้บกพร่องดา้นการก าหนดรายละเอียดรูปแบบการใชง้านระบบอตัลกัษณ์ในเชิงลึก ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัในการเสริมสร้างใหก้ารส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑมี์ความแขง็แกร่งมากข้ึน 
  
 


