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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 3 

หัวข้อเรื่อง  

 กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ ์

รายละเอียด 

 1. คุณสมบัติของนักออกแบบ 

 2. กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์ 

  2.1  ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล (Research and Analysis) 

   2.1.1 การศึกษาข้อมูลขององค์กร (Organization Information Study) 

   2.1.2 การทำวจิยั (Research) 

   2.1.3 การวเิคราะหข์อ้มลู (Analyse) 

   2.1.4 การกำหนดขอบเขต (Define) 

  2.2  ขั้นพัฒนางานออกแบบ (Design Development)  

  2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) 

  2.2.2 การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Concept) 

  2.2.3 การออกแบบจริง (Design) 

  2.3  ขั้นการใช้งานและการประเมินผล (Application and Implementation) 

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

 4 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายขั้นตอนของกระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์ 

 2. สามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการสอน 

 2. การอภิปรายซักถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากการฟังบรรยาย และการดูสื่อประกอบการ

บรรยาย 

 3. การตอบคำถามจากคำถามทบทวน 

 4. การค้นคว้าข้อมูล 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่อมัลติมีเดีย 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา  

 1.2 ด้านความรู ้

  1.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่  

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

  1.3.2 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้  

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.4.1 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกต่าง  

  1.4.2 มีความฉลาดทางอารมณ์  
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 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 สังเกตพฤติกรรมการรักษาระเบียบของชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการส่งผล

งานตรงตามเวลาที่กำหนด 

 2.2 ด้านความรู ้

  2.2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบปลายภาค 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบ

ปลายภาคเรียน 

  2.3.2 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายและการสอบปลายภาคเรียน 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็น

ที่แตกต่าง 

  2.4.2 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 1 

   3.1.1 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ร้อยละ 1 

  3.2 ด้านความรู้ ร้อยละ 2 

   3.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่าง 

เป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 2 

  3.3 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 4 

   3.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ร้อยละ 3 

   3.3.2 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ ร้อยละ 1 



 36

  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 2 

   3.4.1 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพใน 

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร้อยละ 1 

   3.4.2 มีความฉลาดทางอารมณ์ ร้อยละ 1 
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บทที่ 2 

กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์ 

  

 ในการออกแบบอัตลักษณ์ในอดีต ผู ้บริหารองค์กรต่างๆ ใช้วิธีการจ้างจิตรกร หรือช่างเขียนภาพ 

มาวาดภาพขึ้นเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ บทบาทของจิตรกรจึงเป็นเหมือนผู้รับคำสั่งแต่มิได้เป็นผู้

สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น

และการออกแบบได้รับการดูแลโดยนักออกแบบที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การออกแบบกราฟิก

มากขึ้น บทบาทของนักออกแบบจึงมีเพิ่มขึ้นและมีกระบวนวิธีการในการออกแบบอัตลักษณ์อย่างเป็น

ระบบมากขึ้นเช่นกัน 

 1. คุณสมบัติของนักออกแบบ 

 นักออกแบบระบบอัตลักษณ์ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องมีทักษะใน

การถ่ายทอดมโนทัศน์จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่ง อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.11-12) กล่าว

ถึงคุณสมบัติของนักออกแบบไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) เป็นนักค้นคว้า (Research) ในการออกแบบควรเริ่มด้วยการมีพื้นฐานที่มีเหตุมีผล 

นักออกแบบจึงต้องเป็นผู้ที่มองเห็นว่าข้อมูลใดมีความจำเป็นที่จะต้องทราบ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ

การออกแบบไม่ใช่เพียงรับข้อมูลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรเท่านั้น หากข้อมูลยังไม่เพียงพอก็จะ

ต้องทราบว่าจะหาข้อมูลนั้นอย่างไรหรือให้ใครเป็นผู้ไปหาข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้นั้นว่ามีความหมายเช่นไร และสามารถช่างน้ำหนักความสำคัญได้ว่าข้อมูลใด

ควรนำมาใช้เพื่อวางเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป 

  2) เป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategist) เป็นผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเป็นพื้นฐานใน

การวางทิศทางในการออกแบบอัตลักษณ์ โดยจะต้องสามารถกำหนดได้ว่าองค์ประกอบทางการ

ออกแบบใดและการจัดองค์ประกอบแบบใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารความเป็นองค์กร 

นอกจากนี้ยังต้องวางวิธีการใช้ให้ครอบคลุมสื่อทั้งหมดและภาพรวมของสื่อเหล่านั้นด้วย  

  3) เป็นนักสร้างสรรค์ (Creator) นักออกแบบไม่ได้เป็นเพียงช่างฝีมือที่สร้างสิ่งสวยงาม

ได้เท่านั้น แต่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ซ้ำกับงานที่มีอยู่เดิม นักออกแบบจะต้องเข้าใจว่าตนไม่ได้กำลัง

วาดภาพหนึ่งแต่กำลังสร้างรูปร่างหน้าตาให้องค์กรหนึ่ง เป็นหน้าตาที่ผู้พบเห็นจะจดจำให้ความชื่นชมใน

อนาคต  
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  สิ่งที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถทำงานให้ครบบทบาทที่ควรจะเป็นทั้งสามนี้ก็คือคุณสมบัติ

ในแต่ละด้านที่นักออกแบบจะต้องฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการ

ออกแบบดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการออกแบบและคุณสมบัติที่ต้องฝึกฝน 

ที่มา: อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.12) 

 Massimo Vignelli นักออกแบบชาวอิตาลี กล่าวว่านักออกแบบมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล

อย่างเป็นระบบ  โดยอาจประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงความหมายให้ถูกต้อง การ

จัดการกับประโยค หรือข้อความที่สอดคล้องกันและการจัดการกับส่วนที่มีความยุ่งยากต่อการทำความ

เข้าใจหรือเข้าใจได้อย่างง่ายดาย (ปาพจน์ หนุนภักดี, 2553, น.8)   

 Allen Hurlburt และสมาชิกของ The Art Directors Club นำแจกหน้าที่ของงานออกแบบ

ไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1)  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดสิ่งต่างๆ (To Inform) เช่น การออกแบบ

สัญลักษณ์บอกทางที่ต้องการความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยจะต้องเป็นตัวช่วยลดความ

สับสนต่อการให้ข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบ คุณสมบัติที่ต้องฝึกฝน

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความ

ต้องการของลูกค้า

การคิดวิเคราะห์และความรู้เรื่องการตลาด

การสร้างโจทย์ในการออกแบบ การวางแผนและความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาแบบ ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ทางด้านการ

ออกแบบกราฟิก

การนำเสนอแบบต่อลูกค้า ทักษะและฝีมือทางการออกแบบ

การนำแบบที่เลือกไปใช้งาน ความรู้ทางด้าน การออกแบบกราฟิกและทักษะสี

มือทางการออกแบบ



 39

  2)  เพื่อแสดงถึงลักษณะของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (To Identity) การออกแบบ

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารบุคลิกของสิ่งต่างๆ ออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ สามารถดึงดูดและแสดงจุดดีให้เป็น

ที่จดจำ 

  3)  เพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (To Persuade) งานออกแบบมีหน้าที่ในการขับเน้นข้อดี

ของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร นักออกแบบควรใช้องค์ประกอบศิลป์ที่สื่อถึงความมั่นคงความซื่อสัตย์และความ

น่าเชื่อถือ (ปาพจน์ หนุนภักดี, 2553, น.9)   

 นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมทุกแหล่งข้อมูล สามารถสื่อสารได้กับกลุ่ม

เปา้หมายทกุวยั ทกุสาขาอาชพี สามารถเลอืกรปูแบบที่เหมาะสมที่สดุมาพฒันางานดไีซนข์องตน แดฟเนอร,์ 

สจว๊ต และ เซม็โปล ์(2558: น. 10) อธบิายเกี่ยวกบัหลกัการในการเปน็นกัออกแบบที่ประสบความสำเรจ็ไว ้

สรุปได้ดังนี้ 

  1) ชอบค้นคว้า ค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่งและพยายามเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่หลาก

หลายและเปรียบเทียบเรื่องราวว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ สังเกตความแตกต่างของข้อมูลที่เขียนขึ้นมาจาก

เหตุการณ์เดียวกัน สังเกตการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่หลากหลายรวมถึงรูปประกอบเรื่องราว

และอย่าหลงเชื่อแหล่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง 

  2)  เป็นนักอ่าน อ่านหนังสือหลากหลายประเภทสามารถช่วยขยายองค์ความรู้ให้กว้างขึ้น 

  3) เปิดโลกทัศน์ ทำกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อทำความเข้าใจกับความ

แตกต่าง และซึมซับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 

  4) เปดิรบัความคดิเหน็ที่แตกตา่ง แลกเปลี่ยนแนวความคดิและรบัฟงัผู้อื ่น แบง่ปนัเรื่องราว

และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนรอบข้าง 

  5) สร้างแรงบันดาลใจ มีความรับผิดชอบและมองโลกในแง่บวก 

 ในการออกแบบอัตลักษณ์นั้น นักออกแบบเป็นผู้เชื่อมโยงพื้นฐานของการออกแบบและข้อมูล 

นักออกแบบจำต้องเป็นผู้รับข้อมูลมาวิเคราะห์ จับประเด็น เชื่อมโยง สร้างงานออกแบบที่มีชั้นเชิงตอบ

โจทย์ในหลากหลายด้านนักออกแบบจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการวิจัย ทักษะการพัฒนาแนวความคิด 

และทักษะการจัดวางองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มีพื้นฐานของนักสังเกตุ ให้ความสนใจใน

เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ตระหนักและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรอบตัว 



 40

 2. กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์ 

 กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

นั้นๆ จะต้องรู้จักว่าองค์กรมีผลิตภัณฑ์หรือบริการลักษณะใด มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไร กลุ่มเป้า

หมายหรือลูกค้าคือใคร มีการวางแผนการตลาดหรือแผนงานในอนาคตอย่างไร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมา

วิเคราะห์และวางแผนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยการสร้างผลงานออกแบบอัตลักษณ์

นั้น สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 2.1  ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล (Research and Analysis) 

   ในขั้นตอนนี้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนแก้ไข

ปัญหา ไปจนถึงการนำเสนอแผนงาน โดยสามารถจำแนกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 

   2.1.1 การศึกษาข้อมูลขององค์กร (Organization Information Study) ในขั้น

ตอนนี้เป็นการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อค้นหาความจริงตลอดจนข้อคิดเห็นจากผู้รู้ต่างๆ 

โดยเริ่มจากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 

12) จำแนกแหล่งข้อมูลอันควรศึกษาไว้ 2 แหล่งอันได้แก่ 

   - แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ

   - แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ

ตารางที่ 2.2 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล 

ที่มา: แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 12) 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อเท็จจริง) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อเท็จจริง) 

เป็นข้อมูลที่เกิดจากความรู้เก่า ความคิดเห็น 
ความทรงจำ การสังเกต การพูดคุย  
การวิเคราะห์ การแสดง การสัมภาษณ์ การทำ
แบบสอบถาม ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ  
การวิจัย

เป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูล เอกสารสำคัญ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทางวิชาการ 
เอกสารสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ รายการออก
อากาศ ใบรับรอง ฟิลม์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ 
อินเทอร์เน็ต การสำรวจ สถิติ องค์กร การสอน 
การสัมมนา 
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ตารางที่ 2.2 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

ที่มา: แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 12) 

    2.1.1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กร นักออกแบบควรศึกษาข้อมูลทั้งหมด

ของลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนนี้ก็คือ การหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลที่ได้จะ

ทำให้เราทราบถึงปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

แก่องค์กรได้ โดยข้อมูลที่ควรศึกษา สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.85-89) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

      1) ประวัติความเป็นมา และการเติบโตขององค์กร 

      2) ปรัชญาขององค์กร การปฏิบัติต่อบุคลากร ท่าทีขององค์กรที่ปฏิบัติต่อผู้

ถือหุ้นและลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชนที่องค์กรนั้นๆ ตั้งอยู่ เป็นต้น 

      3) ลักษณะและโครงสร้างขององค์กร อันได้แก่ 

       -  บริษัทที่มีโครงสร้างเดียว (Monolithic Companies) บริษัทประเภท

นี้มักเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียวและเมื่อมีการขยายกิจการจะอยู่ในรูปแบบของสาขา มี

การบริหารงานแบบรวมอำนาจในส่วนกลาง 

  

ภาพที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์บริษัท เฟดเอกซ์ จำกัด 

(Fedex Logo) 

ที่มา: Rothmans (2016) 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ผ่านการรับรู้) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ผ่านการรับรู้)

เป็นข้อมูลที่เกิดจากสำเนาเอกสาร ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพสเกตซ์ การทดลองสื่อต่างๆ  
การทดลองจัดองค์ประกอบ คำจารึก บันทึก
เสียง บันทึกวิดีโอ การเขียน

เป็นข้อมูลที่เกิดจาก รูปภาพจากวารสาร หนังสือ 
ใบปลิว อินเทอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์  
งานของนักออกแบบท่านอื่น แผนภูมิ แผนที่ 
ภาพจากภาพยนตร์ โปสการ์ด โปสเตอร์ 
สถาปัตยกรรม 



 42

       -  บริษัทที่ขยายกิจการโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ (Diversified 

Companies) เป็นบริษัทที่เติบโตด้วยการลงทุนในสินค้าหรือบริการในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากธุรกิจที่

บริษัทเคยทำมาก่อน อาจทำโดยการซื้อกิจการหรือการร่วมทุนเพื่อ การออกแบบอัตลักษณ์ของบริษัท

ประเภทนี้จำเป็นต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทสาขาและ

บริษัทแม่ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจค้าเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์ ในขณะ

เดียวกันก็ดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านการสื่อสารด้วยเช่นกัน 

  

                

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ก) 

       - บริษัทรวมธุรกิจ (Conglomerate Companies) บริษัทประเภทนี้คือ

บริษัทหรือกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภท โดยธุรกิจเหล่านั้นอาจมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 

บริษัทประเภทนี้ต้องการสร้างอัตลักษณ์อันทรงพลังสำหรับตนเองและแผ่ขยายความเป็นอัตลักษณ์ไปสู่

บริษัทสาขาภายใต้ชื่อและอัตลักษณ์ของบริษัทเดียวกัน เช่น เครือเซ็นทรัล กรุ๊ป เป็นต้น 



 43

  

       

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ข) 

       4) ข้อมูลทางการตลาด การกำหนดตำแหน่งขององค์กร (Positioning) 

กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งในอดีตที่ผ่านมาด้วย 

      5) บุคลากร ลูกค้า ผู้ค้าปลีก สถาบันการเงิน ฯลฯ รู้สึกต่อองค์กรหรือสินค้า

และบริการขององค์กรนั้นอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นแล้วประเด็นสำคัญที่ควรทราบต่อไปคือ ภาพ

ลักษณ์ที่องค์กรนั้นเป็นหรือต้องการจะเป็นคืออะไร อันได้แก่ 

       - ผลิตสินค้าที่มีราคายุติธรรม 

       - มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

       - มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

       - เน้นความเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Product) 

       -  เป็นองค์กรที่มีผลกำไร 

       - เป็นองค์กรที่เติบโตจากธุรกิจในประเทศไปสู่ธุรกิจข้ามชาติ 

       - ห่วงใยสังคม หรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

    นักออกแบบควรศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

อาทิ แผ่นพับ แผ่นปลิว จดหมายข่าว รายงานประจำปี รวมถึงงานโฆษณาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

สำหรบันำไปใชใ้นการออกแบบตอ่ไป ซึ่งวธิกีารใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูนั้นนกัออกแบบสามารถทำไดห้ลากหลาย

วิธีการ ได้แก่   
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     1)  การสัมภาษณ์ เป็นการระดมความคิดจากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 

เพื่อทราบถึงความคิดและมุมมองของแต่ละบุคคล ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้บริหารจะได้มีโอกาสหัน

กลับมามองดูในเรื่องของภาพลักษณ์หรือภาพโดยรวมของการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนระยะยาว

ขององค์กร ในการสัมภาษณ์ควรจัดเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าหรือทำรายการตรวจสอบ เพื่อควบคุมการ

สัมภาษณ์ให้ตรงประเด็นที่ต้องการ การสัมภาษณ์จะทำให้นักออกแบบได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ทราบ

ปัญหามากกว่าการประชุมที่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้

อย่างเต็มที่ นักออกแบบควรสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับที่เป็นตัวจักรสำคัญในแต่ละลำดับชั้น รวมถึง

สัมภาษณ์พนักงานทั่วไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น  โดยประเด็นที่ควรทราบ ได้แก่ 

      -  ทิศทางการขยายตัวขององค์กรในอนาคต 

      - กลยุทธ์และเป้าหมายทางการตลาดขององค์กร 

      - สภาพแวดล้อมภายในที่เอกลักษณ์นั้นปรากฏ 

      - จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรในมุมมองของบุคลากร 

      - ท่าทีของพนักงานที่มีต่อปรัชญาและนโยบายขององค์กร 

      -  เป้าหมายของการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต 

     2) การทำแบบสอบถาม (Questionnaires) ในบางองคก์รเราจะพบวา่มขีอ้จำกดั 

ในเรื ่องของงบประมาณ เวลา หรือที ่ตั ้ง ซึ ่งไม่เหมาะสมกับการใช้วิธีสัมภาษณ์ที ่ต้องใช้เวลาและ          

งบประมาณมากกว่า การทำแบบสอบถามจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเก็บข้อมูลจากพนักงานในแต่ละ

ลำดับชั้นได้  

    2.1.1.2 การตรวจสอบการใช้งานสื่ออัตลักษณ์ขององค์กร ศึกษาในเรื่องรูปร่าง

ลักษณะทุกส่วนและทุกอาคาร ซึ่งอาจจะมีสัญลักษณ์ขององค์กรปรากฏอยู่ สิ่งนี้จะเป็นตัวสร้างพลังให้

แก่องค์กร โดยการสร้างความประทับใจในสิ่งที่มองเห็นเป็นโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ

แก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงร้านค้าปลีก กลุ่มเป้าหมาย สี การจัดแสง รวมถึงการจัดวาง

ป้ายสัญลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ที่ต้องการด้วย ในการศึกษา

ข้อมูลเหล่านี้อาจใช้วิธีการสังเกต การถ่ายภาพรายลัเอียดต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาโดยละเอียดว่ามีสิ่งใด

ที่ควรปรับปรุงแก้ไขบ้าง 

     ศึกษาภาพรวมทั้งหมดที่งานออกแบบนั้นจะถูกนำไปใช้ โดยการรวบรวมสื่อ

ต่างๆ ที่มีใช้อยู่แล้ว อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภาพถ่าย บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ในขั้นตอนนี้ควรพิจารณาใน

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
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     - ชื่อที่องค์กรใช้อยู่เป็นอย่างไร สามารถอธิบายถึงองค์กรนั้นหรือไม ่

     - การเลือกใช้วัสดุและวิธีการง่ายต่อการทำซ้ำหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

หรือไม่ และวัสดุที่ใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรเพียงไร 

     - มีรูปแบบที่คงเส้นคงวาหรือไม่วัสดุที่ใช้มีลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความ

เป็นองค์กรนั้น หรือเป็นองค์กรใดๆ ก็ได้ 

     - เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งสิ่งใดที่องค์กรต้องการมีชัยชนะเหนือคู่แข่งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

     - มีนโยบายทางด้านการออกแบบที่ชัดเจน และมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

     - แบบตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบทั้งหมดเป็นอย่างไร ก่อให้เกิดความ

สับสนหรือไม่ 

     - สื่อที่ใช้ในการสื่อสารทั้งหมดมาจากบริษัทแม่แล้วกระจายสู่บริษัทสาขา 

หรือแต่ละสาขาดำเนินการเอง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน วิธีไหนมีประสิทธิภาพมากกว่า 

     - บริษัทสาขาแต่ละสาขาสามารถแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันหรือ

ไม่ มีส่วนใดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ 

     - ลักษณะทางกายภาพ เช่น ตัวอาคาร พาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ 

เป็นอย่างไร ทรุดโทรมหรือไม่ เป็นเพราะผู้ใช้ไม่ดูแลรักษา หรือเป็นเพราะผู้บริหารมองข้ามความสำคัญ

ของสิ่งเหล่านี้  

     - การผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร สามารถสร้างความประทับ

ใจแก่ผู้พบเห็นได้หรือไม่  

  2.1.2 การทำวจิัย (Research) ในการทำวจิยันั้นอาจคน้ควา้ขอ้มูลจากงานวจิยัที่เคยทำ

มากอ่นหนา้หรอือาจเปน็การทำงานวจิยัเพิ่มเตมิ ซึ่งขอ้มลูที่ควรศกึษานั้นเปน็เรื่องของการตลาด และการ

ออกแบบ ซึ่งเปน็สว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบอตัลกัษณแ์ละเรื่องของบรรจภุณัฑ ์ ซึ่งสามารถใช้เครื่อง

มือที่แตกต่างกันได้ แบ่งได้เป็น 2 วิธี ดงัที่ สมุติรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.91) อธิบายไว้ ดังนี้ 

    1) การทดสอบการมองเห็นภาพ (Ocular Tests) วิธีนี้เป็นการทดสอบสิ่งที่แต่ละ

คนมองวัตถุตั้งแต่แรกเห็น ระยะเวลาที่แต่ละคนใช้ในการจ้องมองวัตถุเหล่านั้น สิ่งไหนได้รับความสนใจ

มากกว่ากัน เป็นการทดสอบการรับรู้ทางกายภาพมากกว่าการตอบสนองทางด้านอารมณ์ที่เกิดจากการ

ถูกกระตุ้นจากภาพที่มองเห็น การทดสอบโดยวิธีนี้จะใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชื่อว่า “Tachistoscope” 
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เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อทดสอบ และวัดการมองเห็นภาพ (Visibility) ความชัดเจนในการอ่าน (Legibility) 

การจดจำ (Recognition) และการระลึกได้ (Recall) เครื่องมือนี้จะสามารถชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความ

สนใจในงานออกแบบนั้นแค่ไหนนานเพียงใดหรือไม่สนใจเลย เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนัก

ออกแบบทั้งในขั้นตอนการทำแบบร่างก่อนที่จะเป็นงานจริง (Pre-design) และขั้นตอนหลังการ

ออกแบบ (Post-design) เนื่องจากเราสามารถ ตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของงานออกแบบได้ก่อนที่จะเผย

แพร่สู่สาธารณชน 

    2) การสอบถาม (Verbal Tests) วิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นกว่า สามารถ

สอบถามได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยการให้ผู้ที่ถูกทดสอบมองดูตราสัญลักษณ์หรือผลงานออกแบบ จาก

นั้นตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น 

     - สัญลักษณ์ชิ้นนี้มีความหมายอย่างไรในความคิดของท่าน 

     - สัญลักษณ์ชิ้นนี้ทำให้ท่านนึกถึงสิ่งใดหรือไม่ 

     - สัญลักษณ์ชิ้นนี้สามารถสื่อสารถึงความเป็นองค์กรนั้นๆ ได้หรือไม่ 

     - ท่านจะซื้อสินค้าที่บริษัทหรือองค์กรนั้นเป็นผู้ผลิตหรือไม่ 

     - มีสิ่งใดบ้างในสัญลักษณ์ชิ้นนี้ที่ท่านไม่ชอบ 

     - ท่านรู้สึกอย่างไรกับสีของสัญลักษณ์ชิ้นนี้ 

     - ความชัดเจนในการอ่านตัวอักษรที่ใช้กับสัญลักษณ์ชิ้นนี้ 

     -  เมื่อนำสัญลักษณ์ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ของบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน ท่านมีความรู้สึกอย่างไร คำถามแบบเดียวกันนี้ สามารถใช้ถามกับงานออกแบบ

ในแต่ละแนวคิดได้เพื่อที่จะได้ทราบว่าแนวทางใดเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า และหาข้อสรุปว่างานออกแบบ

ชิ้นใดให้ความรู้สึก สะดุดตามากที่สุด สิ่งใดในงานออกแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบหรือดึงดูด ความสนใจ

ได้มากที่สุด งานออกแบบชิ้นใดให้ความรู้สึกรองลงมา และสิ่งใดสะดุดตาที่สุดในงานออกแบบชิ้นนั้น ใน

การสอบถามความคิดเห็นนี้ ควรมีการบันทึกเทปไว้ด้วย และควรทำสรุปเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแก่ลูกค้า

ต่อไป  

  2.1.3 การวเิคราะหข์อ้มลู (Analyse) เปน็การคดิวเิคราะหป์ญัหาจากขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยการคดิสรา้งสรรคแ์ละการระดมสมอง ตั้งคำถามและหาคำตอบหลายทศิทาง เพื่อสรปุหาแนวทางใน

การแกป้ญัหา ในขั้นตอนนี้จะทำใหท้ราบถงึสว่นที่ขาดหรอืบกพรอ่งที่ทำใหก้ารสื่อสารอตัลกัษณไ์มป่ระสบ

ความสำเรจ็ ทำใหท้ราบถงึขอ้ควรพฒันาและขอบเขตของการทำงาน 
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  2.1.4 การกำหนดขอบเขต (Define) นกัออกแบบจำเปน็ตอ้งกำหนดเปา้หมายหลกัของ

การทำงาน วางขอบเขตและจดุมุ่งหมายที่ตอ้งการใหบ้รรลอุยา่งเหมาะสม 

 2.2  ขั้นพัฒนางานออกแบบ (Design Development)  

  2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) ในขั้นตอนนี้ส่วนสำคัญ

สิ่งแรกคือการวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน นักออกแบบจำต้อง

วิเคราะห์โจทย์อย่างถูกต้องมีหลักการโดยไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งหลักการวิเคราะห์สำหรับงาน

กราฟิก แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 12) ยกตัวอย่างไว้ สรุปได้ดังนี้  

     -  การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่จะออกแบบ เป็นการกำหนดว่างานของเราจะ

บอกอะไร (Inform) เช่น เพื่อสื่อสารข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อความบันเทิง 

    -  งานออกแบบที่ได้จะนำไปใช้ที่ไหน เพื่อที่จะได้กำหนดรูปแบบของผลงานได้ 

    -  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (User Target Group) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ   การ

วิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบ เพราะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดแนวความคิดและรูปแบบของ

งานออกแบบ 

    -  กำหนดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่มีทั้งหมดให้

ออกมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

  ในการที่จะออกแบบอัตลักษณ์อย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรนั้น มักจะมีการทำงานใน 3 

ลักษณะดังนี้คือ 

  1) ปรับปรุงสัญลักษณ์เดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน (Redesign) 

  2) สร้างอัตลักษณ์ใหม่สำหรับองค์กรที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ 

  3) สร้างอัตลักษณ์สำหรับองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่ 

  ในขั้นของการพัฒนาแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำข้อมูลที่ได้ศึกษาข้นคว้ามาแล้ว

ข้างต้นมาพิจารณาและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) โดยด้วยการสรุปข้อมูล

และความต้องการที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลทางการตลาดทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้ทีมนัก

ออกแบบสามารถกำหนดทิศทางในการออกแบบที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการออกแบบใดๆ ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย 

  ข้อมูลที่นำมาใช้ในการกำหนดแนวความคิดนั้น สมุติรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.95-96) 

อธิบายไว้ สรุปดังนี้ 
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  1)  ประวัติความเป็นมาขององค์กร ทำความเข้าใจกับลักษระของธุรกิจ แรงบันดาลใจ

ในการประกอบธุรกิจ นักออกแบบควรหาข้อมูลให้ละเอียดที่สุด รวมถึงศึกษาข้อมูลจากเอกสารเก่าๆ 

ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

  2)  โครงสร้างขององค์กร สิ่งนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจถึงระบบการ

บริหารงานภายใน ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ของสินค้าและแผนกที่มีต่อองค์กร  

  3)  การดำเนินงานของคู่แข่ง นักออกแบบควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่ง เพื่อที่จะใช้ในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับ

องค์กร นักออกแบบจำเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งหมดของคู่แข่งรวมถึงตัวอย่างระบบอัตลักษณ์ของคู่แข่งด้วย 

  4) การดำเนินงานการตลาดและการโฆษณา แผนการดำเนินงานในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคตทั้งหมดจะต้องอยู่ในข้อมูล (Brief) เพื่อนักออกแบบจะได้พัฒนางานออกแบบที่สามารถตอบ

สนองต่อแนวทางการตลาดในอนาคต  

  5) การใช้งานสัญลักษณ์ นักออกแบบจำควรทำความเข้าใจการใช้งานสัญลักษณ์กับสื่อ

ต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อจำกัดในการออกแบบ ซึ่งจะต้องคิดให้มีความสอดคล้องและใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

  6) ข้อมูลจากการวิจัย ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นักออกแบบได้ทราบถึงมุมมองของผู้

บริโภคที่มีต่อสินค้าการให้บริการ หรือแม้แต่ตัวองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางใน

การออกแบบ  

  7) ภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ใช้การระดมความคิดในการกำหนดแนวทางการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด จะช่วยให้นักออกแบบทำงานได้ง่ายขึ้น 

จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบในการที่จะสร้างสรรค์ภาพลักษณ์นั้นให้ออกมาเป็นรูปธรรม ใน

ลักษณะที่เป็นภาพเหมือน หรือภาพนามธรรม (Abstract) ภาพลายเส้นหรือภาพกราฟิก แล้วแต่ความ

เหมาะสมต่อไป  

  2.2.2  การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ขั้นตอนนี้เป็นการ

กำหนดแนวความคิดจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) ความคิดสร้างสรรค์ของ

แต่ละบุคคลที่จะใช้แก้ปัญหาในการออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลนั้น เช่น ความ

สามารถในการรับรู้ต่อสิ่งที่มองเห็น (Perceptual Awareness) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

(Intellectual Analysis) การตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Responses) รวมถึงความสามารถใน
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การสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ แล้วสรุปให้กลายมาเป็นแนวคิดเพียงอันเดียวโดย Sigmund Freud 

(Hurlburt, 1981, หน้า 10-13) ได้แบ่งกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1)  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด เป็นการคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด แม้ว่าความจริงในข้อมูล

นั้นจะทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปสุดท้ายได้ก็ตาม นักออกแบบที่มีประสบการณ์จะรู้ว่า ควรจะหาข้อมูล

ใดเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาผนวกเข้ากับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสรรค์ 

 2) การพัฒนาความคิด (Incubation) ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการ

พัฒนาแนวคิดจากขั้นตอนแรกเพื่อให้อิสระแก่จิตใจและให้พ้นจากความกดดันในขั้นตอนวิเคราะห์ โดย

เป็นการคิดที่ไม่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล และยอมให้พลังแห่งการรับรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล

มามีส่วนร่วมกับระดับที่พร้อมจะรับรู้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่แนวคิดใหม่ๆ ที่นำมา

ใช้แก้ปัญหานั้น เกิดขึ้นในช่วงที่นักออกแบบเลิกสนใจต่อการคิดที่ต้องอาศัยเหตุผล 

 3) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ขั้นตอนนี้เป็นการจุดประกาย

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนที่อาจกล่าวได้ว่าสำคัญที่สุดและยากที่สุด ซึ่งจะอธิบายให้กระจ่างถึงวิธี

ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้ แต่สำหรับผู้ที่มองหาความคิดที่สดใหม่ ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนผสมที่

จำเป็นที่สุด เนื่องจากเป็นการนำจินตนาการ การรับรู้และความเข้าใจ มาผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล เพื่อสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแนวคิดที่มีคุณค่าในการออกแบบต่อไป 

 4) การตรวจสอบแนวความคิด (Verification) เป็นขั้นตอนที่ชั่งน้ำหนัก

ระหว่างแนวคิดในการออกแบบกับวัตถุประสงค์และความเป็นจริงของปัญหาว่านักออกแบบจะให้น้ำ

หนักกับสิ่งใดมากกว่า เป็นการสรุปเพื่อหาสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ในการนำเสนอแบบสุดท้าย ซึ่ง

อาจครอบคลุมต่อเนื่องไปจนถึงความรับผิดชอบต่อการใช้งานต่อไปด้วย นอกเหนือจากความเหมาะสม

หรือความเป็นไปได้มากที่สุดดังได้กล่าวแล้วนั้น ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงก็คือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และการสื่อความหมายแตกที่ต่างกันไปในแต่ละเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้

จะมีอิทธิพลที่ทำให้งานออกแบบนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ที่มีทิศทางของ

เส้นพุ่งลงสู่ด้านล่างจะไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากผู้ว่าจ้างจะรู้สึกว่าสัญลักษณ์นั้นให้ความหมายของ

ความไม่เจริญก้าวหน้า หรือการเลือกใช้สีในงานออกแบบก็อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อเช่นกัน เช่น ในบาง

เชื้อชาติจะนิยมใช้สีบางสีเป็นพิเศษ อาทิ สีแดงกับคนจีน เป็นต้น  



 50

    งานออกแบบที่ดีจำเป็นต้องมีแนวความคิด (Concept) เพื่อเป็นตัวกำหนด

คุณค่าของผลงานออกแบบ การพัฒนาแนวคิดมีวิธีคิดสองแบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นในการ

ออกแบบ คือ 

   - การคิดอย่างเป็นขั้นตอน (Linear Reasoning) มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ใน

การออกแบบและขั้นตอนในการทำงาน เป็นการคิดอย่างมีขั้นตอน มีแนวทางดำเนินการชัดเจน  คำนึง

ถึงแนวความคิดไว้ล่วงหน้า จึงสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อไปถึงผลลัพท์สุดท้ายนั้น มีการแยกไอเดีย

หลักออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ เช่น สี ตัวอักษร องค์ประกอบ ก่อนจะนำทุกส่วนมา

รวมกันเป็นผลลัพท์สุดท้าย 

   - การคิดแบบอ้อม (Leteral Thinking) เป็นการคิดที่กระจายและขยาย

ขอบเขตออกไป เป็นการสำรวจแบบไร้ทิศทางเพื่อสร้างไอเดียที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง วิธีคิดนี้ถูก

นิยามไว้โดยเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ (Edward de Bono) ในปี ค.ศ. 1967   

   หลังจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษากรณีตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์ให้

เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของผลงานที่มีอยู่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน แต่ต้องระวังในการติดรูปแบบจน

ไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้หรือกลายเป็นการคัดลอกผลงานเกิดขึ้น จากนั้นนักออกแบบจะต้อง

ตัดสินใจว่ารูปแบบใดจะเหมาะสมสำหรับองค์กรนั้นมากที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าว

ข้างต้น และควรทดลองตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานต่างๆ ด้วยการร่างภาพอย่างหยาบๆ ที่

เรียกว่า Thumbnail Sketch เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานสัญลักษณ์นั้นกับสื่อต่างๆ กระบวนการนี้เป็น

ส่วนสำคัญที่หลายคนมองข้าม การร่างแบบเป็นการถ่ายทอด แนวความคิดออกมาเป็นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการร่างแบบด้วยมือ ถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังนำไปสู่การได้ไอ

เดียใหม่ๆ ในงานออกแบบอีกด้วย ในขั้นตอนนี้อาจมีการพิจารณาแบบร่างและเลือกแบบที่ต้องการเพื่อ

นำไปพัฒนาเป็นงานที่สมบูรณ์แบบ 
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างแบบร่างหยาบ 

(Sketching An Important Aspect Of Logo Designing) 

ที่มา: Bonigala (n.d.) 

  2.2.3 การออกแบบจริง (Design) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบจริงที่มาจาก

แบบร่างต่างๆ ซึ่งคัดเลือกมาแล้วในข้นตอนนี้จะเป็นต้องอาศักทักษะเฉพาะทาง และเทคโนโลยีเฉพาะ

เป็นเครื่องมือในการทำงาน อาทิการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป การวาดแบบโลโก้โดยใช้โปร

แกรมอิลลาสเตเตอร์ เป็นต้น 

  หลังจากที่นักออกแบบได้ออกแบบอัตลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

ว่า ควรจะต้องมีการตรวจสอบ ก่อนนำออกใช้จริงหรือไม่ เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี

การตรวจสอบแบบจะใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือนักออกแบบ

อาจตรวจสอบเองอย่างไม่เป็นทางการ จะทำให้ทราบถึงความรู้สึกที่มีต่อผลงานทำให้สามารถปรับปรุง

แก้ไขได้ก่อนนำไปใช้งานได้จริง 

  ในขั้นตอนนี้นักออกแบบควรมีการตรวจสอบความถูกต้องทางกฏหมาย ควรมีการจด

ทะเบียนตราสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงสิทธิโดยชอบทางกฎหมายให้แก่องค์กร นักออกแบบ

ควรมีความรอบรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายการค้าแบบใดสามารถขอจด

ทะเบียนการค้าได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการนำเสนอผลงานกับลูกค้าต่อไป 

 2.3  ขั้นการใช้งานและการประเมินผล (Application and Implementation) 

  ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์คือ การกำหนดมาตรฐานใน

การใช้งานระบบอัตลักษณ์กับการสื่อสารทุกรูปแบบในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนัก
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ออกแบบ เนื่องจากการสร้างอัตลักษณ์เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ต้องอาศัยความ

เข้าใจและความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการสร้างความยั่งยืนในระบบอัตลักษณ์ หากบุคลากร

ในองค์กรขาดความเข้าใจในเรื่องระบบอัตลักษณ์ย่อมมีผลให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารอัตลักษณ์ลด

ลง นักออกแบบจึงต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์พื่อเป็นการกำหนดรูปแบบการใช้งานสำหรับ

ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ช่วงเวลาของการใช้งานและการดำเนินงานให้เป็นผลสำเร็จนั้น ระยะเวลาที่ใช้จะมาก

หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร อาจแบ่งการทำงานในขั้นตอนการใช้งานและประเมินผลได้ 

สมุติรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.95-96) อธิบายไว้ สรุปดังนี้ 

  1) การประสานงานและควบคุมการใช้งาน การจัดการในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการ

ประสานงานและควบคุมการใช้งานให้สัมฤทธิ์ผล ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าอัตลักษณ์กราฟิกนี้ 

มิใช่เป็นเพียงการตกแต่งให้องค์กรดูดีหรือสวยงามขึ้นเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและ

ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ซึ่งในบางองค์กรจะมีฝ่ายออกแบบเพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบอัตลักษณ์ใหม่และ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางองค์กรที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่จัดการการ

ออกแบบได้ ผู้ออกแบบอาจต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นี้เพิ่มขึ้นอีกหน้าที่หนึ่ง กล่าวคือ เป็นผู้กำหนดแผนการใช้

งาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นผลสำเร็จด้วย หรืออาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โดยปล่อยให้การควบคุม

ดูแลให้ เป็นผลสำเร็จเป็นหน้าที่ของลูกค้าเอง 

  2) จัดทำคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์ หรือคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์ ภายในเป็นการ

บอกวิธีการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งาน รูปแบบโดยทั่วไปของคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์

องค์กร โดยทั่วไปมักจะนิยมเข้าเล่มโดยพิมพ์สี่สีเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้อย่างชัดเจน ในบางครั้งเข้าเล่ม

โดยใช้แฟ้มเจาะรูเพื่อให้งานออกแบบแต่ละหน้าสามารถดึงออกจากเล่มได้สะดวกแก่การใช้งานและ

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานซึ่งอาจมีขึ้นในภายหลัง หน้าปกมักพิมพ์

สัญลักษณ์ขององค์กรและอาจทำกล่องบรรจุแฟ้มนั้นอีกชั้นหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและขนาดของ

องค์กร 
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างหน้าปกของคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์ 

(Fitness Studio Corporate Identity) 

ที่มา: Bungartz (n.d.) 

  

ภาพที่ 2.6 การให้รายละเอียดของการใช้งานโลโก้ 

(Fitness Studio Corporate Identity) 

ที่มา: Bungartz (n.d.) 
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[  

ภาพที่ 2.7 การให้รายละเอียดของการใช้งานโลโก้ในสื่อ 

(Fitness Studio Corporate Identity) 

ที่มา: Bungartz (n.d.) 

 การจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์เป็นหนังสือซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร

สัญลักษณ์และระบบอัตลักษณ์ทั้งหมด มีรายละเอียด ข้อแนะนำข้อควรระวัง และข้อห้ามต่างๆ ในการ

ใช้งานระบบอัตลักษณ์ ซึ่งผู้ออกแบบควรออกแบบรูปเล่มคู่มือให้มีความสวยงาม ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายและ

ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งาน 

สรุป 

 ผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการออกแบบอัตลักษณ์คือนักออกแบบ การออกแบบอัตลักษณ์ที่

ประสบความสำเร็จมีพื้นฐานสำคัญมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาซึ่งแนวคิดที่โดดเด่นแตกต่าง

และสื่อสารจุดเด่นขององค์กร นักออกแบบจึงควรมีคุณสมบัติของการเป็นนักค้นคว้า เป็นผู้ที่สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานที่มีเหตุมีผล และสามารถช่างน้ำหนักความสำคัญได้ว่าข้อมูลใดควรนำมาใช้

เพื่อวางเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป นักออกแบบควรเป็นผู้ที่วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ มีความ

เข้าในคุณสมบัติและทิศทางของสื่อที่จะนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสุดท้ายนักออกแบบควรเป็นผู้

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบที่

หลากหลาย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ซ้ำกับงานที่มีอยู่เดิม 

 กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ   

 1) ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

ซึ่งอาจทำได้โดยการเข้าไปสังเกต การสัมภาษณ์พูดคุย การวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลขององค์กรทั้งทาง
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กายภาพและการดำเนินการสร้างระบบอัตลักษณ์เดิม ข้อมูลของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร 

ข้อมูลจุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่งทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ กำหนด

ทิศทางการสื่อสารอัตลักษณ์ และกำหนดขอบเขตของงานออกแบบตา่งๆ 

 2) ขั้นพัฒนางานออกแบบ เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะต้องนำเอาข้อมูลจากการค้นคว้าข้างต้น

มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) จากนั้นจะเป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์และ

ความรู้ทางการตลาดมาใช้ในการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และนำไปสู่การออกแบบผลงาน

จริงต่อไป 

 3) ขั้นการใช้งานและการประเมินผล  เป็นขั้นตอนของการทดลองใช้งานจริง ซึ่งในบางองค์กร

ซึ่งมีฝ่ายออกแบบจะทำหน้าที่ดูแลระบบอัตลักษณ์ใหม่และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานระบบ

อัตลักษณ์กำหนดไว้ แต่ในบางองค์การนักออกแบบอาจเป็นผู้ดำเนินการในเบื้องต้นหรืออาจทำหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจการใช้การระบบอัตลักษณ์ให้กับบุคคลากรในองค์กร เพื่อให้ระบบอัต

ลักษณ์ทำหน้าที่จนประสบความสำเร็จ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. เพราะเหตุใดนักออกแบบอัตลักษณ์จึงควรมีคุณสมบัติของนักค้นคว้า 

 2. จงบอกคุณสมบัติที่ควรเป็นของนักออกแบบอัตลักษณ์ 

 3. จงอธิบายลักษณะของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิแบบผ่านการรับรู้ มาพอสังเขป 

 4. ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กร เราควรศึกษาข้อมูลใดบ้าง อธิบาย 

 5. จงอธิบายลักษณะของบริษัทที่มีโครงสร้างเดียว (Monolithic Companies) 

 6. จงอธิบายลักษณะของบรษิทัที่ขยายกจิการโดยการลงทนุในธรุกจิใหม ่(Diversified 

Companies) 

 7. จงอธิบายลักษณะของบริษัทรวมธุรกิจ (Conglomerate Companies) 

 8. วธิกีารใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูนั้นสามารถทำไดห้ลากหลายวิธีการ ได้แก่วิธีการอะไรบ้าง อธิบายมา

พอสังเขป 

 9. จงอธิบายความสำคัญของแบบร่าง 

 10. จงบอกวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบอัตลักษณ์ 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาค้นคว้าและจัดการข้อมูล 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อฝึกศึกษาค้นคว้า รวบรวม จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ 

อุปกรณ์ 

 เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพิมพ์เอกสาร 

ข้อเสนอแนะ 

 ให้ผู้เรียนค้นคว้า จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ โดยให้

ผู้เรียนค้นหาข้อมูลดังนี้ 

 1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 

 2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  - ประวัติความเป็นมา 

  - แผนงานในอนาคต 

  - รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ ที่ใช้เดิม 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจ 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถค้นคว้า รวบรวม จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ 
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