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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 1-2 

หัวข้อเรื่อง  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ 

รายละเอียด 

 1. ความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 2. ความเป็นมาของการออกแบบอัตลักษณ ์

 3. ความสำคัญของของการออกแบบอัตลักษณ ์

 4. รูปแบบของอัตลักษณ์ 

  4.1 รูปแบบของอัตลักษณ์จากลักษณะขององค์กร 

  4.2 รูปแบบของอัตลักษณ์จากการรับรู้ของผู้บริโภค 

 5. องค์ประกอบของอัตลักษณ์  

  5.1 ชื่อ (Names) 

  5.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) 

  5.3 ตัวอักษร (Typography) 

  5.4 สีอัตลักษณ์ (Color Signature) 

  5.5 ภาพอัตลักษณ์ (Imagery) 

  5.6 ข้อความประกอบ (Tag Line) 

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

 8 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 2. สามารถอธิบายความเป็นมาของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 3. สามารถอธิบายบทบาทความสำคัญของการออกแบบอัตลักษณ์ 
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 4. จำแนกรูปแบบและองค์ประกอบของอัตลักษณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการสอน 

 2. การอภิปรายซักถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากการฟังบรรยาย และการดูสื่อประกอบการ

บรรยาย 

 3. การตอบคำถามจากคำถามทบทวน 

 4. การค้นคว้าข้อมูล 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่อมัลติมีเดีย 

 3. ตัวอย่างผลงานออกแบบ 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 

 1.1 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.1.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 1.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.2.1 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกต่าง  

 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.1.1 การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบ

ปลายภาคเรียน 
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 2.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็น

ที่แตกต่าง 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 2 

   3.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ร้อยละ 2 

  3.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 1 

   3.2.1 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพใน 

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร้อยละ 1 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ 

  

 การออกแบบอัตลักษณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการของทุกองค์กรและทุกแบรนด์    

ซึ่งต้องการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่าง สร้างความจดจำ สร้างการยอมรับ

และน่าเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป 

1. ความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 คำว่า “การออกแบบ (Design)” มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า Designare หมายถึง การ

วางแผน รวบรวม หรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็นสองมิติ และสามมิติ เข้ากับอย่างมีหลักเกณฑ์ทาง

ด้านความงามประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและสร้างคุณค่านิยมทาง   ความงาม 

ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของงานออกแบบ  

 คำว่า “อัตลักษณ์” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Identity” หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ ในปัจจบุันมีผู้ใหค้วามหมายและคำจำกัดความไว้

อย่างมากมาย ทั้งตามพจนานุกรมและตามแนวความคิดของนักวิชาการ อาทิ 

 Cambridge Dictionary (Identity, n.d.) อธิบายความหมายของศัพท์ Identity ว่าหมายถึง 

คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือองค์กรที่ทำให้สาธารณชนนึกถึงและจดจำ และให้ความหมายของคำ

ว่า Brand Identity ว่าหมายถึง ชุดของความคิดและคุณสมบัติเฉพาะที่องค์กรต้องการให้ผู้คนเชื่อมต่อ

ถึงผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าของตน 

 Collins English Dictionary (Identity, n.d.) ไดใ้หค้ำจำกดัความของศพัท ์Identity เป็นข้อๆ ไว้

ดังนี้ 

   1) การมีลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งของที่ไม่ซ้ำใคร 

   2) ลักษณะเฉพาะบุคคลและสิ่งของซึ่งได้รับการยอมรับ 

   3) คุณสมบัติของการเป็นหนึ่งของสิ่งของและบุคคล 

   4) คุณลักษณะที่โดดเด่น เป็นธรรมชาติ มีคุณภาพ 

   5) สถานะของบุคคลหรือสิ่งของซึ่งสามารถอธิบายหรืออ้างสิทธิ์ได้ 

 จากคำอธิบายดังกล่าวพอสรุปความหมายได้ว่า อัตลักษณ์คือลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นของ

บุคคลหรือสิ่งของที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใคร 
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 Oxford Dictionary (Identity, n.d.) ให้คำจำกัดความของภาพเคลื่อนไหวไว้ดังนี้ 

  1) ลักษณะข้อเท็จจริงของบุคคลที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลนั้นๆ เช่น การระบุชื่อ ลายเซ็น รูปร่าง

หน้าตา เป็นต้น 

  2) เอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น 

 จากคำอธิบายดังกล่าวพอสรุปความหมายได้ว่า อัตลักษณ์คือการระบุลักษณะเฉพาะของบุคคล 

องค์กร หรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อบ่งบอกถึงตัวบุคคล องค์กร หรือชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 

 ชัยรัตน์  อัศวางกูร (2548, น.51-52) กล่าวถึงอัตลักษณค์ือจุดจดจำ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งรูป รส 

กลิ่น เสียง ที่สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าของมนุษย์ อันได้แก่ ชื่อ โลโก้ สโลแกน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงแก่นหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างการจดจำให้ชัดเจนและเห็นภาพพจน์ได้ดียิ่งขึ้น 

โดยการสร้างจุดจดจำที่ดีจะต้องมีความแตกต่างและโดดเด่นชัดเจน 

 ปาพจน์ หนุนภักดี (2553, น.233) กล่าวถึงอัตลักษณ์องค์กรหมายถึงการแสดงออกให้เห็นถึ ง

ภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น พร้อมๆ กับแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ โดยองค์

ประกอบทางกราฟิก และยังได้กล่าวถึงภาพลักษณ์องค์กรว่าหมายถึงภาพที่องค์กรปรากฏต่อสาธารณชน

ผ่านทางผลิตภัณฑ์ นโยบาย การโฆษณา เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้ระลึกถึงภา

พลักาณ์องค์กร 

 สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.14) กล่าวถึงอัตลักษณ์องค์กรหมายถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ของ

องค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่องค์กร บุคลากร ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรนั้นๆ  

 จากคำอธิบายจากพจนานุกรมต่างๆ และจากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ พอสรุปความหมาย

ของการออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design) หมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้

ปัญหา การถ่ายทอดความคิดและมโนทัศน์เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ให้ปรากฏเป็นที่จดจำและแตก

ต่าง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแก่นหรือเนื้อหาขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

2. ความเป็นมาของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 การออกแบบอัตลักษณ์มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ในยุคกรีกและโรมันโบราณ มนุษย์

ทำตราแบบตอกประทับเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า มีการใช้เครื่องหมายเพื่อระบุตัวตนของผลิตภัณฑ์

โดยมีการค้นพบสัญลักษณ์ ป้ายร้านค้าซึ่งปรากฏเครื่องหมายการค้าบนป้าย ต่อมาในยุโรปยุคกลางได้มี
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การพัฒนาการออกแบบสัญลักษณ์ภาพโดยถูกใช้เป็นตราประจำตระกูล และจากนั้นได้พัฒนาเข้าสู่ยุค

ของการสร้างแบรนด์ อาจกล่่าวได้ว่าการออกแบบอัตลักษณ์นั้นมีต้นกำเนิดในทวีปยโุรปเปน็แหง่แรกจาก

ความตอ้งการของผู้คา้ จากนั้นไดม้วีวิฒันาการอยา่งตอ่เนื่องเรื่อยมา ดงัที่ สมุติรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.16) 

อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ การออกแบบอัตลักษณ์เกิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ

ตัวในตัวสินค้าหรือบริการที่ให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีการใช้กับสินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าประเภทแรกสัญลักษณ์

ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏอยู่บนสิ่งของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเขียนจดหมาย 

ซองจดหมาย ป้ายหน้าร้าน เป็นต้น ในศตวรรษที่ 13 การใช้เครื่องหมายของผู้ผลิตปรากฏชัดเจนใน

สินค้าหลากหลายประเภท อันได้แก่ เครื่องหมายของผู้ผลิตขนมปัง รูปแบบของลายน้ำในการผลิต

กระดาษ ตราประทับบนเครื่องประดับ มีรูปแบบของการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายไปทั่วยุโรป 

(McQusrrie & Phillips, 2016, p.131) ในปี ค.ศ. 1777 โรงเบียร์เบส (Bass Brewery) ก่อตั้งขึ้นใน

ประเทศอังกฤษและได้กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านการตลาดแบรนด์ต่างประเทศ โรงเบียร์เบสใช้รูป

สามเหลี่ยมสีแดงผสานกับตัวอักษรและถังเบียร์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนครั้งแรกที่ออกโดย

รัฐบาลอังกฤษ 

  

ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์แรกของโรงเบียร์เบส 

(Bass Brewery's logo) 

ที่มา: Pioneer Brewing (n.d.) 

 เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปและอังกฤษ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้การ

ผลิตมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนางานออกแบบอัตลักษณ์พัฒนาตามความเจริญนั้นด้วย ดัง

ที่ ทองเจือ เขียดทอง (2548, น.17-18) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ ความเคลื่อนไหวของการพัฒนางาน

https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_Brewery
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ออกแบบสัญลักษณ์เห็นชัดเจนมากหลังการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าครั้งใหญ่ (The Great 

Exhibition) ในปี ค.ศ. 1851 ที่ Crystal Palace กรุงลอนดอน และในปี ค.ศ. 1919 Walter Gropius 

ได้ก่อตั้งสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ Bauhaus โดยมุ่งพัฒนางานออกแบบที่ทันสมัยและมี

อิทธิพลมากในศควรรษที่ 20  

  

ภาพที่ 1.2 อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม Lyle's Golden Syrup 

(Lyle's Golden Syrup) 

ที่มา: Lyle's Golden Syrup (n.d.) 

  

ภาพที่ 1.3 ตราสัญลักษณ์ของสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ Bauhaus  

(Oskar Schlemmer, Bauhaus emblem, 1922) 

ที่มา: Bodin (n.d.) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลาย ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย ์

(2547, น.16) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในกลุ่มผู้ประกอบ
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อาชีพปศุสัตว์ทางภาคตะวันตกของประเทศ ที่เรียกว่าเครื่องหมาย Cattle Brand ได้แก่ เครื่องหมายที่

ใช้ตีตราสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม โดยจะใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อย่างง่ายๆ หรือใช้ตัวอักษรชื่อย่อของ

เจ้าของฟาร์ม ยังไม่สนใจในเรื่องความงามเท่าที่ควร จนหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินธุรกิจ

และเกิดการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย นักธุรกิจทั้งหลายจึงหันมาให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญ

ของการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มยอดขาย ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1930 ประเทศสหรัฐอเมริกาพบกับ

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ทำให้บางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและพร้อมที่จะ

ปรับปรุงการออกแบบสินค้าของตน รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ จึงทำให้สินค้าเหล่านั้น

ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สินค้าเหล่านั้นได้แก่ สีดัทช์บอย (Dutch Boy) โทร

ทัศน์อาร์ ซี เอ (RCA) น้ำมันโมบิล (Mobil) เป็นต้น และในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาด้านการออกแบบ

อย่างจริงจัง จนก่อให้เกิดกระแสความต้องการเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า 

(Trademark) ที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น  

   

ภาพที่ 1.4 พัฒนาการของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันโมบิล (Mobil)  

(Shape and Colors the Mobil Logo) 

ที่มา: Famous Logos (n.d.) 
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 เครื่องหมายการค้าของสหรฐัอเมรกิาที่ประสบความสำเรจ็และเปน็ที่รู้จกัทั่วโลก ดงัที่ ทองเจือ 

เขียดทอง (2548, น.19) ได้กล่าวว่า โคคา-โคลา เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมรายแรกของอเมริกาที่ได้จด

ทะเบียนสิทธิบัตร ในปี ค.ศ. 1941 ได้รับความนิยมอย่างมาก 

  

ภาพที่ 1.5 พัฒนาการของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม โคคา-โคลา 

(Coca-Cola Logo Design) 

ที่มา: Piccio (2016) 

 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมเป็นต้นมา เป็น

ช่วงที่งานออกแบบกราฟิกเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการออกแบบอัตลักษณ์ ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ 

(2547, น.18) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ นักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลาย

คนเป็นผู้จุดประกายให้กับวงการการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ด้วยการนำองค์ประกอบ

กราฟิกมาใช้ในการสร้างสัญลักษณ์และการออกแบบอัตลักษณ์ อาทิ พอล แรนด์ (Paul Rand) ผู้

ออกแบบสัญลักษณ์ให้กับไอบีเอ็ม (IBM) มอร์ตัน โกล์ดชอลล์ (Norton Goldshol) ผู้ออกแบบ

สัญลักษณ์ M ให้กับโมโตโรลา (Motorola) เป็นต้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้กับ

ผลิตภัณฑ์ 

 ในช่วงต้นและช่วงกลางของทศวรรษ 1960 ระบบการออกแบบอัตลักษณ์กลายเป็นแนวคิดสู่

ความสำเร็จ ที่ทุกองค์กรทุกบริษัทต่างตื่นตัวกันอย่างมาก ในการที่จะสร้างสัญลักษณ์และระบบอัต

ลักษณ์ให้กับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของตน ในช่วงนี้เองที่เชอร์มาเยฟและไกส์มาร์ (Chermayeff & 
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Geismar) ได้ออกแบบสัญลักษณ์ให้กับธนาคารเชส แมนฮัตตัน (Chase Manhattan) โดยนำลักษณะที่

เป็นนามธรรม (Abstract) มาใช้ในงานออกแบบสัญลักษณ์ ด้วยการสร้างความเรียบง่ายที่ลงตัว มีความ

สวยงาม ไม่ล้าสมัย ซึ่งได้กลายมาเป็นต้นแบบของแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ในทศวรรษ 1960 

และในเวลาต่อมา 

  

ภาพที่ 1.6 ตราสัญลักษณ์ธนาคารเชส แมนฮัตตัน (Chase Manhattan) 

(Chase Manhattan Logo Design) 

ที่มา: Canva (n.d.) 

    

 ในทศวรรษ 1970 มีองค์กรจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ เนื่องจากตระหนักถึงผล

ตอบแทนที่ได้รับ ต่างทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการสร้างและเปิดตัวสัญลักษณ์ใหม่ รวมทั้งแผน

รณรงค์ต่างๆ จนเมื่อเกิดกรณีคดีวอเตอร์เกต (Watergate) ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาประสบกับปัญหาทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้องค์กรต่างๆ พากันระงับแผนพัฒนาอัตลักษณ์  ด้วยการหันไปให้การ

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแทน นับได้ว่าเป็นช่วงของ

การถดถอย เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของพัฒนาอัตลักษณ์ ทำให้การพัฒนา

งานออกแบบอัตลักษณ์ต้องชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 ในช่วงกลางของทศวรรษ 1980 เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา มี

บทบาทกับหลากหลายวงการ ทั้งงานแบบส่วนบุคคลซึ่งนับวันก็ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น 

การใช้งานกับห้างร้านหรือบริษัทมีการเอามาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างมากมาย 

รวมถึงวงการการออกแบบ มีการคิดโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบกราฟิกมากมาย ได้แก่ 
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โปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพและตกแต่งภาพให้สวยงาม ช่วย

อำนวยความสะดวกกับนักออกแบบอย่างมาก นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการออกแบบ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 การออกแบบอัตลักษณ์ในประเทศไทยนั้น เริ่มมีแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับว่ามีความสำคัญ

ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.21) อธิบายไว้สรุปได้ ดังนี้ ในความเป็นจริง

การออกแบบกราฟิกจะเป็นที่รู้จักกันในวงการโฆษณาในประเทศไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ก็ตาม ดัง

จะเห็นได้จากการออกแบบในระยะแรกจะเป็นการออกแบบสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ธุรกิจหรือสิ่งพิมพ์โฆษณา 

ให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยยังมิได้มีการวางระบบอัตลักษณ์ให้กับบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น 

เนื่องจากทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบยังมิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบอัตลักษณ์ งาน

ออกแบบและวางระบบอัตลักษณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ได้แก่ การออกแบบระบบอัตลักษณ์ให้กับบริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท วอลเตอร์ แลนเดอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (Walter 

Landor and Associates, Co., Ltd.) ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงผล

ตอบแทนมหาศาลที่จะได้รับจากการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อสื่อสารแก่นและเนื้อหาขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่รู้จักและจดจำจากบุคคลทั่วไป   

  

ภาพที่ 1.7 ตราสัญลักษณ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ที่มา: Ikeedesign99 (2011) 
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ภาพที่ 1.8 ตราสัญลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ที่มา: สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (2555) 

 สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาประวัติของการออกแบบอัตลักษณ์นั้นคือ นัก

ออกแบบควรจะตระหนักว่าตราสัญลักษณ์นั้นมีอายุยาวนาน การออกแบบไม่ควรหลงไหลไปกับรูปแบบ

ที่อาจดูทันสมัยในขณะนั้น อาจเป็นเพียงแฟชั่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการออกแบบจะ

ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ แต่ตราสัญลักษณ์ที่มีรูปร่างพื้นฐานและมีแนวความคิดเบื้องหลังที่ดีจะ

ดำรงอยู่ได้นานโดยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

3. ความสำคัญของอัตลักษณ์ 

 การออกแบบอัตลักษณ์มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์ และบริการ ช่วยสร้างความแตกต่าง เกิดความดึงดูดน่าสนใจ งานออกแบบอัตลักษณ์ที่ดีต้อง

อาศัยการออกแบบที่ดีในการสื่อความหมาย ข้อมูลและความนึกคิดไปยังบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้องค์กรที่

ประสบความสำเร็จหลายแห่งจึงได้กำหนดให้มีแผนสำหรับการออกแบบอัตลักษณ์ รวมอยู่ในแผนการ

บริหารงานขององค์กรด้วย สาเหตุที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการการออกแบบอัตลักษณ์นั้นมีสาเหตุ 2 

ประการ ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.22-24) อธิบายไว้ดังนี้ 

  1)  องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่และมีคู่แข่งในธุรกิจนั้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องการสร้าง

อัตลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับองค์กร 

  2)  องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ตั้งมานานพอสมควร และเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา

รูปแบบอัตลักษณ์ใหม่ 

 กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผน

ที่ดีและต่อเนื่อง องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณามีดังนี ้
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  1)  ชื่อและสัญลักษณ์ที่ล้าสมัยเมื่อสัญลักษณ์ขององค์กรมีการใช้งานเป็นระยะเวลานานพอ

สมควร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น สิ่งที่องค์กร

พึงระวังคือ พยายามหลีกเลี่ยงความสับสนที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคด้วยการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจ

ถึงการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์นั้นๆ 

  2)  การขยายองค์กร จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรได้ดำเนินธุรกิจและมีผลกำไรเกิดขึ้น จึงเกิดการ

ขยายองค์กรเป็นบริษัทสาขา หรืออาจเกิดจากการขยายตัวไปสู่ธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งทำให้ต้องการ

สัญลักษณ์ที่สามารถแสดงหรือครอบคลุมขอบเขตของธุรกิจนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

  3) การเลิกดำเนินธุรกิจบางส่วน การปรับโครงสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารงานใน

องค์กร ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการบริหาร และส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร 

  4) ตลาดของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

  5) เมื่อสินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและจดจำได้มากกว่าสัญลักษณ์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น 

นีเวียเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วไปรู้จักมากกว่าชื่อบริษัท เบียร์สคอร์ฟ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น 

  6) ผลประกอบการลดลง สัดส่วนของผลกำไรหรือส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง ล้วนเป็น

ดัชนีบ่งชี้ที่ชัดเจนที่องค์กรจะต้องรีบหันมาพัฒนาตนเองอย่างรีบด่วน องค์กรที่สาธารณชนเป็นผู้กำหนด

ในการซื้อสินค้าหรือบริการ มักจะอาศัยภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ

เป็นทางบวกหรือลบ ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะจากผู้บริโภค แต่รวมถึง

ผู้ลงทุนและลูกค้าในอนาคตอีกด้วย การมีอัตลักษณ์ที่ดีจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไร และช่วยให้องค์กรนั้น

สามารถดำรงอยู่ในตลาดต่อไปได้ 

  7) เมื่อบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่มีชื่อเสียง ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตนให้เด่นชัด 

และประสบความสำเร็จเทียบเท่าบริษัทแม่ 

  8) เกิดปัญหาในเรื่องการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทำงานในองค์กร หรือเกิดปัญหาภายใน

ระหว่างฝ่ายต่างๆ หรือระหว่างฝ่ายกับองค์กร  

 การออกแบบอัตลักษณ์นั้นนอกจากจะมีบทบาทต่อวงการธุรกิจแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านความ

งามและส่งผลต่อทัศนคติที่ดีงามของบุคคล ดังที่ ทองเจือ เขียดทอง (2548, น.1-5) อธิบายไว้สรุปได้

ดังนี้ 

  1) ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในงานออกแบบสามารถบ่งบอกถึงแบบ

อย่างของสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศได้ 
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  2) สัญลักษณ์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นภาษาสากล  

  3) ความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ การออกแบบเครื่องหมายการค้านั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตั้งแต่การจ้างออกแบบไปสู่การเผยแพร่ที่จะช่วยพัฒนากิจการต่างๆ ได้ 

  4) ความสำคัญต่อสังคม การออกแบบก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม เกิดความน่าเชื่อถือ ยก

ระดับสุนทรียะของสังคมได้อีกวิธีหนึ่ง 

  5) ความสำคัญต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภค ทำให้สะดวก รวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย 

  6) ความสำคัญต่อการบริหารและการปกครอง  

  7) ความสำคัญทางศิลปะ ผลงานเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องเพียรพยายามเสาะ

หาข้อมูล ใช้ความคิด ความสามารถทางศิลปะสร้างสรรค์ออกมาจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม จึงได้ผล

งานที่มีคุณค่า 

 การออกแบบอัตลักษณ์เป็นการแสดงถึงบุคลิกภาพขององค์กร มีความสำคัญต่อองค์กรอย่าง

มาก ดังที่ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.1-4) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

  1) ความสำคัญต่อองค์กร 

  - ระบุ (Identity) ว่าองค์กรนั้นชื่ออะไร 

  - สื่อสาร (Communicate) ว่าองค์กรนั้นทำอะไร มีจุดกำเนิดจากไหน  มีส่วนผสมอะไร 

มีคุณค่า คุณภาพ ข้อเสนอ บุคลิกภาพ ฯลฯ 

  - แยกความแตกต่าง (Differentiate) ให้องค์กรแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ในประเภท

เดียวกัน 

  - เสริมคุณค่า (Add Value) ในแง่จิตวิ ทยา ให้สิ นค่าหรือบริการของ องค์กรนั้นๆ ดูมี

คุณค่าหรือมีราคามากขึ้น 

  - เป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Valuable Asset) ขององค์กรผู้เป็นเจ้าของซึ่งเมื่อได้มีการดำเนิน

การจนประสบความสำเร็จแล้ว ตราสัญลักษณ์นั้นอาจจะนำมาใช้เช่า หรือรับช่วงไปดำเนินการ เช่น 

ธุรกิจประเภทร้าน 7-11, Burger King  เป็นต้น  และหากไม่ต้องการดำเนินการต่อไป ก็อาจนำมาขาย

ให้ผู้อื่นดำเนินการต่อได้ 

  - เป็นการแสดงความเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย (Legal Properties) ซึ่งช่วย

ให้สามารถดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่ทำเลียนแบบได้ 

 2) เพิ่มความสำคัญต่อผู้บริโภค 

  - เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเลือกองค์กรที่ต้องการ 
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  - ให้อิสรภาพในการเลือก (Freedom of Choice) องค์กรที่เหมาะสม กับตนที่สุด 

  - ช่วยค้ำประกันมาตรฐานด้านต่างๆ ขององค์กร 

  อัตลักษณ์มีความสำคัญเสมือนดังหน้าตาขององค์กร ที่มองเห็น สัมผัสได้ สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอถึงบุคลิกภาพที่ชัดเจนขององค์กร ซึ่งความชัดเจนและความ

สม่ำเสมอนี้จะทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่ดำเนินได้โดยไม่ซ้ำใครขององค์กรต่อไป 

  

4. รูปแบบของอัตลักษณ์ 

 4.1 รูปแบบของอัตลักษณ์จากลักษณะขององค์กร 

 ในการสื่อสารอัตลักษณ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ องค์กร หรือบริการนั้น 

จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของระบบอัตลักษณ์ด้วยเช่นกัน วอลลี่ โอลินส์ (Wally Oins) ได้

แบ่งระบบอัตลักษณ์ขององค์กรออกได้ 3 ลักษณะคือ  

  1) อัตลักษณ์แบบเดียว (Monolithic Identity) เป็นการวางระบบอัตลักษณ์ ที่กำหนดให้

บริษัทสาขาทุกแห่งใช้รูปแบบสัญลักษณ์และองค์ประกอบกราฟิกแบบเดียวกันทั้งหมด ในการสื่อสาร

ภาพลักษณ์เดียวกันไปสู่ผู้บริโภค ระบบอัตลักษณ์แบบเดียวเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่

ชัดเจนและประหยัด แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเดียวกันของสินค้าหรือบริการ การสร้างระบบอัตลักษณ์

แบบเดียวต้องอาศัยการแสดงออกซึ่งบุคลิกและคุณภาพที่น่าเชื่อถือ องค์กรที่ใช้ระบบอัตลักษณ์แบบ

เดียวนี้ ได้แก่ ดีแทค พิซซ่าฮัท เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ปั้มน้ำมันต่างๆ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น  

  

ภาพที่ 1.9 ตราสัญลักษณ์ดีแทค 

ที่มา: ธุรกิจ คิดใหม่ (ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 1.10 ตราสัญลักษณ์ปั้มน้ำมันบางจาก 

ที่มา: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ม.ป.ป.) 

  2) อัตลักษณ์แบบมีการรับรอง (Endorsed Identity) เป็นการสร้างระบบอัตลักษณ์ให้

กับองค์กรที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทหรือเป็นลักษณะกลุ่มบริษัท อัตลักษณ์แบบมีการรับรองมี

แนวคิดว่าแต่ละบริษัทในเครือควรมีอัตลักษณ์ของตนเอง โดยที่อัตลักษณ์นั้นจะต้องแสดงถึงความเป็น

ส่วนหนึ่งของภาพรวมขององค์กรนั้น บริษัทประเภทนี้มักจะใช้สัญลักษณ์ของบริษัทแม่ร่วมกับสัญลักษณ์

ของแต่ละบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น วิธีการนี้

แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันได้และในขณะเดียวกันก็สามารถบ่งบอกถึงลักษณะหรือขอบเขตของ

ธุรกิจที่ดำเนินการด้วย 

 การสร้างระบบอัตลักษณ์แบบมีการรับรองมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากองค์กรจะมีความ

ต้องการระบบอัตลักษณ์ที่มีแนวคิดชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้

อิสระแก่บริษัทสาขาหรือสินค้าให้ยังคงก้าวต่อไปในทิศทางของตนภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน

ด้วย บริษัทที่ใช้การสร้างระบบอัตลักษณ์แบบมีการรับรองได้แก่ เครือปูนซีเมนต์ไทย เครือทรู เป็นต้น 
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 ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างระบบอัตลักษณ์แบบมีการรับรอง เครือปูนซีเมนต์ไทย 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ก) 

    

  3)  อัตลักษณ์ที่ใช้ตราหรือชื่อของสินค้าเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ (Branded Identity) 

ระบบอัตลักษณ์ประเภทนี้จะใช้กับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหลายๆ ชนิดซึ่งอาจอยู่ในสายผลิตภัณฑ์

เดียวกันหรือไม่ก็ได้ การสร้างอัตลักษณ์ประเภทนี้มาจากหลักความจริงที่ว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิต

โดยบริษัทต่างๆ มักจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งสามารถสร้างความแตก

ต่างให้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวให้กับสินค้านั้น อาจจะด้วยการ

ใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หีบห่อ การโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายให้สินค้านั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

โดยอาศัยความรวดเร็วในการกระจายสินค้าและการโฆษณาด้วยสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลจำนวนมาก 

เป็นตัวสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้ 

   เมื่อเกิดแนวคิดในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งกลุ่มตาม

เพศ อายุ การศึกษา ความสนใจ ฯลฯ บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้มากมายโดยมุ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้า

หมายและการวางตำแหน่งสินค้า (Product Positioning) ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยวิธีนี้บริษัทจะสร้าง

สินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆ โดยไม่นำมาแทนที่สินค้าเดิมแต่จะใช้วิธีการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันแทน 
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การสร้างอัตลักษณ์โดยการใช้ตราหรือชื่อของสินค้านี้ นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริม

การขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากในการสร้างตราหรือชื่อของสินค้า

แต่ละชนิด อัตลักษณ์นั้นจะได้รับการกลั่นกรองและออกแบบให้สอดคล้อง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา อัตลักษณ์นั้นจึงเป็นอัตลักษณ์อันทรงพลังที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความ

สนใจ และมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มุ่งสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน บริษัทที่ใช้ตราหรือชื่อ

ของสินค้าเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์ อาทิ บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด 

เป็นต้น (Oins, 1989 อ้างถึงใน สุมิตรา ศรีวิบูลย์, 2547, น.41-44) 

  

ภาพที่ 1.12 ระบบอัตลักษณ์ที่ใช้ตราหรือชื่อของสินค้าเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ 

ในเครือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด 

(Unilever’s Whole Enterprise Commitment to Cohesive Communication) 

ที่มา: Coady (2017) 

    4.2 รูปแบบของอัตลักษณ์จากการรับรู้ของผู้บริโภค 

 อัตลักษณ์จะบ่งบอกจุดเด่นที่บ่งชี้ความเป็นแบรนด์และยังเชื่อมโยงการรับรู้ของผู้บริโภค            

ผู้บริโภคจะจดจำและนึกถึงทุกครั้งที่ได้สัมผัส ทำให้อัตลักษณ์เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งแรกที่พวกเขานึกถึง

แบรนด์หรือองค์กรเหล่านั้น อัตลักษณ์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและสนับสนุนทั้งในมิติของการมีชีวิต

และการดำเนินธุรกิจ ปิยะชาติ อิศรภักดี (2559, น.179-181) ได้แบ่งรูปแบบอัตลักษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม

พื้นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
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 1)  อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ (Graphical Identity) เป็นรูปแบบอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านการมอง

เห็นของผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้จากโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ (Logo) แต่ที่

จริงแล้วอัตลักษณ์ที่มองเห็นยังหมายรวมถึง รูปที่ใช้ (Image) แบบตัวอักษรที่ใช้ (Font) สี (Clor) ลาย

เส้น (Texture) และลักษณะงานการออกแบบเฉพาะอื่นๆ ตัวอย่างของอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ เช่น โลโก้

ของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์แอมะซอน (Amazon) ที่ออกแบบโลโก้ให้มีลูกศรสีเหลืองเชื่อมตัวอักษร 

A ถึง Z ลักษณะคล้ายรอยยิ้มเมื่อมีคนเห็นลักษณะดังกล่าวก็จะสามารถเชื่อมโยงกลับมาที่แอมะซอนได้ 

  

ภาพที่ 1.13 ตราสัญลักษณ ์

(History of the Amazon Logo) 

ที่มา: Fine Print NYC (n.d.) 

 2)  อตัลกัษณท์ี่สามารถสมัผสัได ้(Sensorial Identity) นอกเหนอืจากการมองเหน็แลว้ อตัลกัษณ์

ของแบรนด์หรือองค์กรยังหมายถึงการรับรู้ในมิติอื่นๆ ได้แก่ การได้ยิน การได้กลิ่น การได้สัมผัสรูปร่าง

ทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้ารูปทรงพื้นผิวหรือรายละเอียดที่มีความเฉพาะเจาะจงประกอบกัน  ยก

ตัวอย่างเช่น เสียงเปิดเครื่องโทรศัพท์ของซัมซุง การได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นพิเศษ Stefan Floridian 

Waters ที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องใช้น้ำหอมนี้ ผ้า

ร้อนที่แจกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินและเครื่องบินทั้งลำมีน้ำหอมกลิ่นนี้ด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 1.14 กลิ่นน้ำหอมกลิ่นพิเศษที่คิดค้นสำหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

(Olfactory branding) 

ที่มา: Moira (2014) 

 3) อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Identity) คือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะซึ่งผู้บริโภคจะ

กระทำร่วมกับแบรนด์หรือกระทำต่อแบรนด์เท่านั้น โดยทั่วไปมักเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต

ของผู้บริโภค  (Consumer’s Journey) เป็นรูปอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค

เช่น การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อีเบย์ (eBay) ต้องทำการประมูล (Bid) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจาก

การซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมจะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงรูปแบบชีวิตประจำวันของผู้

บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 1.15 การประมูล (Bid) ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อีเบย์ (eBay) 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ข) 

 4) อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional Identity) กล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแข็งแรง

และมีศักยภาพจนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการของแบรนด์หากย้อนไปในช่วงยุคการตลาด 1.0 

การสร้างอัตลักษณ์เชิงประโยชน์ของเป็นสิ่งพื้นฐานที่ใครใครก็สามารถสร้างได้ แต่ด้วยรูปแบบการ

แข่งขันในปัจจุบันทำให้อัตลักษณ์ดังกล่าวถูกพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ซึ่งอัตลักษณ์เชิงประโยชน์มักเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ที่มีต่อผู้บริโภค 

ประโยชน์เหล่านั้นอาจเกิดความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง หรือความ

สามารถของแบรนด์ในการแก้ปัญหาบางอย่างให้กับผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Fitflop ที่เป็น

รองเท้าเพื่อสุขภาพ เพราะถูกออกแบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Micro 

Wobbleboard Technology ทำให้ผู้บริโภคสวมใส่สบาย หรือแบรนด์ Uniqlo ที่คิดค้นเทคโนโลยี 

Heat Tech ขึ้นมาใช้กับสินค้า มีจุดเด่นคือเส้นใยของเนื้อผ้าจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้และเนื้อ

ผ้าไม่หนาจนเกินไป ความแตกต่างนี้กลายเป็นอัตลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ชัดเจน 
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ภาพที่ 1.16 เทคโนโลยี Heat Tech อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ของแบรนด์ Uniqlo 

(Image result for uniqlo heattech graphica) 

ที่มา: Kwok (n.d.) 

5. องค์ประกอบของอัตลักษณ ์

 การออกแบบอตัลกัษณเ์พื่อสื่อสารแกน่แทข้องผลติภณัฑ ์องคก์ร หรอืบรกิาร ไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ 

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบที่หลากหลาย ดงัที่ สมุติรา ศรวีบิลูย ์(2547, น.52-57) อธบิายไวด้งันี้ 

 5.1 ชื่อ (Names) ชื่อของบรษิทัเปน็สิ ่งที่มคีวามสำคญันบัเปน็ลำดบัแรก โดยแบง่การตั้งชื่อออก

ไดเ้ปน็ประเภทตา่งๆ ดงันี้ 

 5.1.1 ชื่อบุคคล (Personal Names) แบ่งออกได้เป็น 

   1) ชื่อผู้ก่อตั้ง 

   2) ชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ 

   3) ชื่อในเทพนิยายหรือวรรณคดี 

   4) ชื่อบุคคลทั่วไป 

 5.1.2 ชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) ชื่อประเภทนี้จะเป็นชื่อที่

อธิบายถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ได้แก่ แป้งเด็ก

น่ารัก น้ำยาปรับผ้านุ่มฟูฟู เป็นต้น 
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 5.1.3 ชื่อที่เกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่ (Coined Name) ชื่อลักษณะนี้จะเป็นการนำ

สระพยัญชนะมาผสมกันเป็นคำใหม่ ที่แม้จะไม่มีความหมายแต่ก็สามารถสร้าง ข้อกำหนดเฉพาะได้ เช่น 

เป็นคำสั้นๆ จดจำง่าย มีพลัง อ่านออกเสียงได้ไพเราะ หรือเป็นคำที่เมื่อนำตัวอักษรมาเรียงกันแล้วดูน่า

สนใจ หรือสามารถออกแบบจัดวางให้สวยงามได้ ได้แก่ โกดัก (Kodak) โซนี่ (Sony)  ซีร็อกซ์ (Xerox) 

 5.1.4 ชื่อที่มีความหมาย (Dictionary Words) ชื่อประเภทนี้เป็นชื่อที่มีความหมายหรือ

คำแปลที่ชัดเจนตามพจนานุกรมซึ่งมีข้อได้เปรียบคือมีความหลากหลายและสามารถจดจำได้ง่าย เช่น 

สบู่ไดอัล (Dial)  บะหมี่ควิก (Quick) เป็นต้น 

 5.1.5 ชื่อตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Names) ชื่อประเภทนี้เป็นชื่อที่

เรียกตามชื ่อเมือง อำเภอ หรือตำบล ที่มีการผลิตสินค้านั ้นๆ เช่น กาแฟเขาช่อง ชาแม่ระมิงค์             

ฟิลาเดลเฟีย ครีมชีส เป็นต้น 

 5.1.6 ชื่อที่มีความสัมพันธ์กับตัวสินค้า (Associative Names) ชื่อประเภทนี้จะแสดง

ให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นซึ่งง่ายต่อการทำให้เห็นภาพและสื่อความหมายให้เข้าใจได้ เช่น รถ  

จาร์กัว  (Jaguar)  เป็นต้น 

 5.1.7 ชื่อที่ตัดทอนจากชื่อเต็ม (Abbreviated Names)  ชื่อลักษณะนี้จะเป็นชื่อที่นำ

ชื่อเต็มขององค์กรมาตัดทอน เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น ซึ่งถึงแม้ชื่อเหล่านี้จะมิใช่ชื่อที่จดทะเบียนแต่

สามารถใช้ชื่อลักษณะนี้ในการสร้างอัตลักษณ์ได้ เช่น แพนแอม (PanAM)  แทนชื่อ แพนอเมริกันแอร์

ไลน์ (Pan American Airlines)  เคเอฟซี (KFC)  แทนชื่อเคนตั๊กกี้ ฟรายชิคเกน (Kentucky Fried 

Chicken)  เป็นต้น 

 5.1.8 ชื่อย่อและตัวเลข (Initials and Numbers) คือการนำชื่อย่อของสินค้าหรือตัว

เลขใดๆ มาใช้เป็นชื่อของสินค้า ซึ่งการตั้งชื่อประเภทนี้นับเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดในการสร้างให้เกิดการ

รับรู้และจดจำ เช่น อาร์ซีเอ (RCA)  เจวีซี (JVC) น้ำหอม 4711  กย15  เป็นต้น 

 5.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ตราสัญลักษณ์นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดระบบอัตลักษณ์ที่

มีประสิทธิภาพ เครื่องหมายที่สร้างขึ้นอาจเป็นเพียงการใช้ชื่อ ตัวอักษร หรืออาจเป็นการผสมผสาน

ระหว่างภาพกับตัวอักษร หรือภาพที่เกิดจากองค์ประกอบกราฟิก เครื่องหมายนั้นอาจสื่อความหมาย

โดยตรงถึงชื่อหรือลักษณะของธุรกิจที่บริษัทนั้นดำเนินการอยู่ หรืออาจเป็นภาพนามธรรม (Abstract)  

ซึ่งไม่มีความหมายใดๆ ก็ได้   

 5.3 ตัวอักษร (Typography) ในการวางระบบอัตลักษณ์จำเป็นต้องมีการกำหนดแบบตัว

อักษรที่ใช้ในงานทั้งระบบโดยทั่วไปแล้วนักออกแบบจะกำหนดแบบตัวอักษร (Font) ที่ใช้กับสัญลักษณ์ 
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และเลือกแบบอื่นๆที่เข้ากันได้ดีกับแบบตัวอักษรนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนด

โครงสร้างรวมในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่องค์กร 

 5.4 สอีตัลกัษณ ์(Color Signature) สจีดัวา่เปน็องคป์ระกอบหนึ่งที่ใชเ้ป็นตวัแทนองคก์รไดเ้ป็น

อย่างดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นักออกแบบสร้างให้เกิดการจดจำขึ้นในใจผู้บริโภค  

 5.5 ภาพอัตลักษณ์ (Imagery) ภาพทำให้แบรนด์เกิดบุคลิก เรื่องราว โน้มนำความรู้สึกผู้รับ

สารให้เป็นไปตามที่แบรนด์ต้องการสื่อสารตนเองได้ง่าย 

 5.6 ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความประกอบเป็นข้อความสั้นๆ ที่อธิบาย  

ถึงความเป็นองค์กรที่วางอยู่ใต้ชื่อหรือสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร 

สินค้าหรือบริการนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น “รักคุณเท่าฟ้า” หรือ “Smooth as Silk” ใต้สัญลักษณ์ของ

การบินไทย  เป็นต้น 

สรุป 

 การออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design) หมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้

ปัญหา การถ่ายทอดความคิดและมโนทัศน์เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ให้ปรากฏเป็นที่จดจำและแตก

ต่าง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแก่นหรือเนื้อหาขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

 การออกแบบอัตลักษณ์มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน อาจกล่่าวได้ว่าการออกแบบ       

อัตลักษณ์นั้นมีต้นกำเนิดในทวีปยุโรปเป็นแห่งแรกจากความต้องการของผู้ค้าและมีวิวัฒนาการอย่าง      

ตอ่เนื่องเรื่อยมา เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปและอังกฤษ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้

การผลิตมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนางานออกแบบอัตลักษณ์พัฒนาตามความเจริญนั้นด้วย 

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมเป็นต้นมา นัก

ออกแบบที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายคนเป็นผู้จุดประกายให้กับวงการการ

ออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ด้วยการนำองค์ประกอบกราฟิกมาใช้ในการสร้างสัญลักษณ์และ

การออกแบบอัตลักษณ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ

ออกแบบกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบอัตลักษณ์มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์ และบริการ ช่วยสร้างความแตกต่าง เกิดความดึงดูดน่าสนใจ งานออกแบบอัตลักษณ์ที่ดีต้อง

อาศัยการออกแบบที่ดีในการสื่อความหมาย ข้อมูลและความนึกคิดไปยังบุคคลทั่วไป การออกแบบ    
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อัตลักษณ์นั้นนอกจากจะมีบทบาทต่อวงการธุรกิจแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านความงามและส่งผลต่อ

ทัศนคติที่ดีงามของบุคคล 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์ 

 2. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของการออกแบบอัตลักษณ์ที่มีผลกับองค์กร 

 3. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของการออกแบบอัตลักษณ์ที่มีผลกับผู้บริโภค 

 4. จงอธิบายลักษณะเด่นของอัตลักษณ์แบบเดียว (Monolithic Identity) 

 5. จงอธิบายลักษณะเด่นของอัตลักษณ์แบบมีการรับรอง (Endorsed Identity) 

 6. จงอธิบายและจำแนกรูปแบบของอัตลักษณ์จากการรับรู้ของผู้บริโภค 

 7. ชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) มีลักษณะอย่างไร 

 8. ชื่อที่เกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่ (Coined Name) มีลักษณะอย่างไร 

 9. เครื่องหมาย (Marks) มีประโยชน์อย่างไรกับระบบอัตลักษณ์ 

 10. จงบอกประโยชน์จากการกำหนดสีอัตลักษณ์ 
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