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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 14-15 

หัวข้อเรื่อง  

 การประยุกต์ใช้งานออกแบบอัตลักษณ์ 

รายละเอียด 

 1.  การใช้งานระบบอัตลักษณ์ 

  1.1 การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต 

  1.2 การใช้งานระบบอัตลักษณ์ 

 2.  คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์  

  2.1 ความหมาย ความสำคัญของคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  2.2 ระยะเวลาในการใช้คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  2.3 ข้อมูลที่ควรมีในการพัฒนาคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  2.4 ข้อมูลที่ควรมีในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ฉบับเต็ม 

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

 8 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายเรื่องการใช้งานระบบอัตลักษณ์ 

 2. เข้าใจและสามารถออกแบบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. บรรยายและอธิบายประกอบเอกสาร และสื่อมัลติมีเดีย 

 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ผู้สอนสาธิต ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 

 4. การค้นคว้าข้อมูล 
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 5. การนำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ฝึกปฏิบัติ 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่อคอมพิวเตอร์ 

 3. ตัวอย่างผลงานออกแบบ 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงาน 

  1.1.2 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา  

 1.2 ด้านความรู ้

  1.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่  

  1.2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาด้านการออกแบบ  

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

  1.3.2 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้  

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร  
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 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ การมีจรรยาบรรณในการทำงาน 

  2.1.2 สังเกตพฤติกรรมการรักษาระเบียบของชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการส่งผล

งานตรงตามเวลาที่กำหนด 

 2.2 ด้านความรู ้

  2.2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบปลายภาค 

  2.2.2 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบ

ปลายภาคเรียน 

  2.3.2 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายและการสอบปลายภาคเรียน 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 สังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

 2.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

  2.5.2 สังเกตพฤติกรรมในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

  2.5.3 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 2 

   3.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงาน ร้อยละ 1 

   3.1.2 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ร้อยละ 1 

  3.2 ด้านความรู้ ร้อยละ 11 

   3.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่าง 

เป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 5 
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   3.2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 

ด้านการออกแบบ ร้อยละ 6 

  3.3 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 8 

   3.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ร้อยละ 4 

   3.3.2 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ ร้อยละ 4 

  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 1 

   3.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1 

  3.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3 

   3.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 1 

   3.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 1 

   3.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 1 
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บทที่ 7 

การประยุกต์ใช้งานออกแบบอัตลักษณ์ 

  

 หัวใจสำคัญในการออกแบบอัตลักษณ์นั้นคือการนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ  ซึ่งจะต้องมี

การวางแผนความต้องการในอนาคต และทำความเข้าใจการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิด

ขึ้นได้จากการใช้งานผิด จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักออกแบบและผู้ที่จะ

นำระบบอัตลักษณ์นั้นไปใช้งาน เพื่อรักษาความสม่ำเสมอและความมีเอกภาพร่วมกัน 

1. การใช้งานระบบอัตลักษณ์ 

 1.1 การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต 

  องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบอัตลักษณ์คือตราสัญลักษณ์ นักออกแบบอาจต้องมี

การคาดการณ์การดำเนินงานขององค์กรในอีก 10 ปีหรือ 5 ปีข้างหน้า บางองค์กรอาจจะไม่มีแผนการ

ยาวไกลที่ชัดเจน  อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะพยายามสอบถามถึงสิ่งที่อาจจะเกิด

ขึ้นในอนาคตให้ได้ นอกจากนี้วิธีหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการใน

อนาคตนั้น ดังที่ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.70) อธิบายไว้ สรุปได้คือ ในขั้นตอนของการ

ออกแบบนักออกแบบจะมีแบบร่างที่เป็นทางเลือกมากมาย ซึ่งจะต้องเลือกบางอันและตัดบางอันทิ้งไป

ตัวแปรหนึ่งที่ควรนำเข้าไปประกอบการพิจารณาในการเลือกคือความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานของตรา

สัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงว่าตราสัญลักษณ์นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ ได้หลากหลาย มิใช่สวย

เมื่ออยู่เดี่ยวๆ แต่เกิดความยุ่งยากเมื่อนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตราสัญลักษณ์นั้นอาจมีรายละเอียดมาก

จนไม่สามารถนำมาทำเป็นป้ายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่จะช่วยให้นักออกแบบ

ตัดสินใจได้ว่าทางเลือกของตราสัญลักษณ์ทางใดที่มีความยืดหยุ่นสูง  เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อ

ใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา ทำให้การคาดการณ์ในการนำตราสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมเป็นไป

ได้ยาก ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นทุกวันด้วย ซึ่งทำให้สิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ในอดีต

สามารถทำได้ในปัจจุบัน แนวทางที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการนำตรา

สัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

  1)  หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดมากและวุ่นวายเกินไป 

  2) หากออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีหลายสี ควรจะแน่ใจว่าตราสัญลักษณ์นั้นจะยังคง

ทำงานได้ดีสำหรับการพิมพ์ขาวดำ 
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  3) หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่เป็นสมัยนิยมหรือเป็นเทรนแฟชั่นในขณะที่

กำลังออกแบบ พยายามสร้างสรรค์รูปแบบที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา 

  4) หลีกเลี่ยงการนำแบบตัวอักษรที่แปลกๆ มาใช้เป็นองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ 

  5) หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้ดูล่องลอยอยู่ในที่เว้นว่าง โดยไม่มีจุดที่จะ

สามารถใช้ชี้นำ (Reference Point) ได้ว่าจะวางตราสัญลักษณ์นั้นลงในที่ตำแหน่งอย่างไร เอาด้านไหน

ขึ้น หรือเอียงสักเท่าไหร่ 

  6) หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ยึดติดกับลักษณะการดำเนินกิจกรรมของ

องค์กรในปัจจุบันมากเกินไป เพราะจะไม่สามารถทำงานได้ดีเมื่อองค์กรนั้นมีการขยายตัว 

 แนวทางเหล่านี้เป็นส่วนช่วยในการพิจารณาตัวแปรเรื่องการยืดหยุ่นของตราสัญลักษณ์

อย่างไรก็ตามแนวทางเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อในการออกแบบทุกกรณี นักออกแบบจึงควร

พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก่อนนำไปใช้ 

 1.2 การใช้งานระบบอัตลักษณ์ 

  การใช้งานระบบอัตลักษณ์สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่มีขนาดหรือประเภทของธุรกิจแตก

ต่างกัน ย่อมจะมีรายละเอียดหรือรูปแบบในการใช้งานระบบอัตลักษณ์ต่างกันด้วย อาจแบ่งตามลักษณะ

การใช้งาน ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547, น.114-119) อธิบายไว้ ดังนี้ 

 1.2.1 การใช้งานทั่วไป (Common Applications) ประกอบด้วย 

  1)  สิ่งพิมพ์ธุรกิจสำหรับองค์กรและหน่วยงานย่อย ได้แก่ 

   - กระดาษเขยีนจดหมาย ซองจดหมาย นามบตัร (Stationeries) สำหรบัผู้บรหิาร 

   - กระดาษเขยีนจดหมาย ซองจดหมาย นามบตัร (Stationeries) สำหรบัองคก์ร 

   - บันทึกภายใน (Memos) 

   - ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Releases) 

   - ฉลากแสดงชื่อที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ (Mailing Labels) 

   - แบบรายการต่างๆ (Forms)  อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบส่ งของ ฯลฯ 

ทั้งที่เป็นแบบรายการมาตรฐานและที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ จัดรูปแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

  2) โฆษณาสำหรับสินค้าหรือบริการ (Ads for Products/Services) 

  3) สิ่งพิมพ์ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง (Direct Mails) 

  4) ใบปิด (Posters) 

  5) ระบบเครื่องหมาย (Signages) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
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  6) รายงานประจำปี (Annual Reports) 

  7) จดหมายข่าว (Newsletters)  

 1.2.2  องค์กรขนาดใหญ่ (Large Corporations) 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) รายการเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า 

  3) แบบรายการเกี่ยวกับการรับบุคลากร การฝึกอบรม และทรัพยากรบุคคล 

  4) โฆษณาองค์กร/โฆษณาหน่วยงานย่อย 

  5) โฆษณารับสมัครงาน 

  6) การจัดแสดงสินค้า  

  7) ระบบเครื่องหมาย (Signages) และป้ายบอกทาง (Directional Signs) ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร 

  8) ป้ายแขวน (Banners) 

  9) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัว เครื่องแบบ ฯลฯ 

  10) สติกเกอร์ติดรถสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 

  11) สิ่งพิมพ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร อาทิ บัตรอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน ฯลฯ  

 1.2.3  องค์กรผู้ผลิตสินค้า 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) รายการเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า 

  3) แบบรายการเกี่ยวกับการรับบุคลากร การฝึกอบรม และทรัพยากรบุคคล 

  4) โฆษณาองค์กรและ/หรือโฆษณาหน่วยงานย่อย 

  5) โฆษณาสินค้า 

  6) หนังสือรายการสินค้า (Catalogues) 

  7) สิ่งพมิพเ์พื่อการสง่เสรมิการขาย เชน่ แผน่ปลวิ คปูองลด แลก แจก แถม เปน็ตน้ 

  8) การจัดแสดงสินค้า 

  9) รายการส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าตัวอย่าง ของแถม เป็นต้น 

  10) พาหนะที่ใช้เพื่อการบริการภายนอก เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถยนต์ ตู้สินค้า 

(Container) รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

  11) พาหนะที่ใช้เพื่อการบริการภายใน เช่น รถยกของ (Forklifts) 
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  12) การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างเอกลักษณ์ 

  13) ใบรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  14) คู่มือการใช้งาน 

  15) คู่มือการประกอบหรือติดตั้ง 

  16) เอกสารส่งของ 

  17) บรรจุภัณฑ์ 

  18) ฉลากหรือกระดาษห่อผลิตภัณฑ์ 

  19) บรรจุภัณฑ์สำหรับเป็นของขวัญ 

  20) ถุงกระดาษและถุงพลาสติกสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ 

  21) ฉลากสำหรับส่งของ 

  22) เครื่องแบบพนักงาน 

  23) เสื้อคลุมสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในสายการผลิต 

  24) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน อาทิ บัตรประจำตัว 

  25) หมวกป้องกันอุบัติภัย  

 1.2.4  องค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) หนังสือรายการสินค้า (Catalogues) 

  3) อุปกรณ์สำหรับการค้าปลีก อาทิ ผู้จัดแสดงสินค้า (Counter Display) 

  4) รายการส่งเสริมการขาย เช่น สติกเกอร์ เน็คไทหรือผ้าพันคอ 

  5) รถส่งของ 

  6) การจัดแสดงสินค้าในบริษัท และในร้านค้าปลีก 

  7) ป้ายสินค้า และป้ายราคา 

  8) กระดาษห่อสินค้าก่อนใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ 

  9) ถุงกระดาษและถุงพลาสติกสำหรับลูกค้า 

  10) บัตรอวยพรสำหรับเป็นของขวัญ 

  11) บัตรของขวัญ (Gift Certificates) 

  12) ฉลากหรือกระดาษห่อของขวัญ 

  13) บรรจุภัณฑ์ทั่วไป และสำหรับเป็นของขวัญ 
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  14) ฉลากสำหรับส่งของ 

  15) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน บัตรประจำตัว 

  16) ของใช้สำหรับพนักงาน เช่น เสื้อกันเปื้อน 

  17) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม  

 1.2.5 องค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) รายการเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า 

  3) รายการส่งเสริมการขาย เช่น สติกเกอร์ เน็คไทหรือผ้าพันคอ เข็มกลัด หรือ

ของแจกอื่นๆ 

  4) รถส่งของ 

  5) ของใช้สำหรับพนักงาน เช่น เสื้อกันเปื้อน 

  6) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน เช่น ป้ายชื่อ เครื่องแบบพนักงาน 

  7) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

  8) การจัดแสดงสินค้า 

  9) บรรจุภัณฑ์ (หากจำเป็น) 

  10) จุลสาร  

 1.2.6  องค์กรประเภทร้านอาหาร 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) รายการอาหาร ทั้งที่เป็นเล่ม ตั้งโต๊ะ และติดผนัง 

  3) ของใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน แก้ว ถ้วยกาแฟ กระดาษเช็ดปาก กระดาษรอง 

แก้วน้ำ แผ่นรองจาน เป็นต้น 

  4) ของใช้สำหรับพนักงาน ผ้ากันเปื้อน 

  5) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน เช่น ป้ายชื่อ เครื่องแบบพนักงาน 

  6) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

  7) รายการส่งเสริมการขาย เช่น ถ้วยกาแฟ โปสการ์ด ฯลฯ 

  8) บรรจุภัณฑ์สำหรับซื้อกลับบ้าน 

  9) บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องปรุง เช่น น้ำตาลทราย พริกไท ซ้อสต่างๆ เป็นต้น 

  10) ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก  
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 1.2.7  ร้านค้าปลีก (ที่ไม่ใช่ธุรกิจเครื่องแต่งกาย) 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) หนังสือรายการสินค้า (Catalogues) 

  3) การจัดแสดงสินค้า 

  4) รายการส่งเสริมการขาย เช่น สติกเกอร์ เน็คไทหรือผ้าพันคอ เข็มกลัดหรือของ

แจกอื่นๆ 

  5) รถส่งของ 

  6) พาหนะที่ใช้เพื่อการบริการภายใน เช่น รถยกของ (Forklifts) 

  7) การจัดแสดงสินค้าในบริษัท และในร้านค้าปลีก 

  8) บัตรของขวัญ (Gift Certificates) 

  9) บัตรอวยพรสำหรับเป็นของขวัญ 

  10) ถุงขนาดธรรมดา และถุงนิ้วขนาดใหญ่ 

  11) กระดาษห่อสินค้าก่อนใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ 

  12) บรรจุภัณฑ์ทั่วไป และสำหรับเป็นของขวัญ 

  13) ฉลากสำหรับส่งของ 

  14) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน บัตรประจำตัว 

  15) ของใช้สำหรับพนักงาน เช่น เสื้อกันเปื้อน 

  16) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

  17) บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับของใช้ในบ้านที่มีขนาดใหญ่  

 1.2.8  องค์กรที่ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม 

  1) รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อการใช้งานทั่วไป 

  2) รายการเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า 

  3) ระบบเครื่องหมาย (Signages) และป้ายบอกทาง (Directional Signs) ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร 

  4) ธงราวหรือป้ายแขวน (Flags or Banners) 

  5) พาหนะของบริษัท 

  6) สิ่งระบุความเป็นพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน บัตรประจำตัว 

  7) ของใช้สำหรับพนักงาน ผ้ากันเปื้อน 
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  8) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

  9) สิ่งพมิพเ์พื่อการสง่เสรมิการขาย เชน่ แผน่ปลวิ คปูองลด แลก แจก แถม เปน็ตน้ 

  10) รายการส่งเสริมการขาย เช่น สติกเกอร์ เน็คไทหรือผ้าพันคอ เข็มกลัด 

โปสการ์ดหรือของแจกอื่นๆ 

  11) โฆษณาระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค 

  12) จุลสาร 

  13) บัตรของขวัญ (Gift Certificates) 

  14) บัตรผ่านเข้าออกหรือสติกเกอร์ติดรถ 

  15) เอกสารลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าพัก 

  16) กุญแจห้องพัก 

  17) สิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำห้องพัก และแผ่นพับต่างๆ 

  18) ของใช้ประจำห้อง เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู ฯลฯ 

  19) รายการอาหาร ทั้งที่เป็นเล่ม ตั้งโต๊ะ และติดผนัง 

  20) ของใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น จานแก้ว ถ้วยกาแฟ กระดาษเช็ดปากกระดาษรอง

แก้วน้ำ แผ่นรองจาน เป็นต้น 

  21) บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องปรุง เช่น น้ำตาลทราย พริกไท ซ้อสต่างๆ เป็นต้น 

  22) ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก  

2. คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์  

 ตราสัญลักษณ์ขององค์กรขนาดใหญ่นั้น ย่ อมมีการนำไปใช้โดยผู้เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ใน

บางองค์กรให้สถาปนิกที่ออกแบบสำนักงานขององค์กรออกแบบป้ายไปในทิศทางหนึ่ง ขณะที่ปล่อยให้

บริษัทตัวแทนโฆษณานำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในอีกทิศทางหนึ่ง พร้อมกับที่หน่วยงานในองค์กรสั่งผลิตสื่อ

ต่างๆ ไปใช้อีกแบบหนึ่ง การที่มีผู้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้หลายๆ คนย่อมจะต้องมีการนำไปใช้ผิดพลาด

บ้างซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่ชัดเจนในภาพลักษณ์ ในบางกรณีอาจจะเกิดความสับสนกับองค์กรคู่

แข่งได้ ดังนั้นตราสัญลักษณ์ขององค์กรขนาดใหญ่ จึงจะต้องได้รับการวางแผนที่รัดกุมเพื่อช่วยให้เกิด

ความสม่ำเสมอในการประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์และเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการนำไปใช้ให้มีน้อย

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องมือที่ถูกคิดขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันการผิดพลาดนี้ คือคู่มือการใช้ตรา

สัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการนำตราสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ คู่มือนี้มักจะจัดทำขึ้น
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โดยนักออกแบบผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้จักตราสัญลักษณ์และการนำตราสัญลักษณ์

นั้นไปประยุกต์ใช้ดีที่สุด 

 2.1 ความหมาย ความสำคัญของคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์  เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับกำกับการใช้ตราสัญลักษณ์

ประกอบด้วยกฎง่ายๆ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเอกภาพสำหรับผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ในแต่ละที่แต่ละ

เวลา นอกจากนี้คู่มือดังกล่าวยังใช้สำหรับแนะนำรูปแบบการสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์และ

บริการ เริ่มตั้งแต่การแนะนำความเป็นมาของขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความหมายของตรา

สัญลักษณ์ องค์ประกอบของสี ชนิดตัวอักษรรวมถึงรูปแบบของทัศนศิลป์ (Visual Image) อื่นๆ ที่มีส่วน

ในการประกอบสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ใดเอกลักษณ์หนึ่งขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ 

 การออกแบบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ อาจจะเรียบง่ายด้วยหน้าเอกสารเพียงคู่เดียว ในรูป

แบบแผ่นพับ (Brochure) หน้าเว็บ (Web Page) หรือมีการกำหนดรายละเอียดที่ซับซ้ อนและมีความ

หนาเป็นหนังสือหลายๆ หน้า ซึ่งข้อกำหนดในคู่มือจะมีรายละเอียดมากหรือน้อย อาจขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของนักออกแบบในการให้รายละเอียดและกฎหรือข้อกำหนดเอกลักษณ์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 ในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์นั้น เจ้าขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการย่อมจะมีแผน

งานการสื่อสารทางการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังต่างสถานที่และต่างเวลา ดังนั้น เมื่อมี

การต้องกำหนดเอกลักษณ์ให้เป็นเอกภาพ กระบวนการสื่อสารตราสัญลักษณ์ ผู้ใช้ตราสัญลักษณ์จำเป็น

จะต้องมีคู่มือการใช้งานเพื่อควบคุมการใช้ตราสัญลักษณ์ สี และองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูก

ต้องตามกฎการกำหนดเอกลักษณ์ที่นักออกแบบได้พัฒนาไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายหลังที่นักออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ได้ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งผลงานถึงมือลูกค้าแล้ว นักออกแบบตรา

สัญลักษณ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะคอยกำกับควบคุมการใช้งาน ในทุกๆ ครั้งที่เจ้าของตราสัญลักษณ์นำไป

สื่อสาร ดังนั้น คู่มือดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แทนของผู้สร้างผู้พัฒนาตราสัญลักษณ์ในการที่จะคอย

แนะนำการใช้งานตราสัญลักษณ์นั้นๆ ให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลในการสร้างภาพลักษณ ์

 2.2 ระยะเวลาในการใช้คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  ภายหลังที่นักออกแบบได้นำเสนอตราสัญลักษณ์แก่ลูกค้า และมีข้อตกลงยอมรับแบบ

ตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อย นักออกแบบจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ รวมถึงรูป

แบบของทัศนศิลป์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ โดยทั้งรูปแบบและหลักการใช้นั้นจะได้

รับการกำหนดอย่างมีความระมัดระวังเป็นแนวปฏิบัติเมื่อผู้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือลูกค้านำตราสัญลักษณ์
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ไปใช้ในกิจกรรมการสื่อสารอื่่นๆ เช่น การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้บนเอกสาร การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์จะถูกนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกๆ 

ครั้งที่มีการสื่อสารตราสัญลักษณ ์

 2.3 ข้อมูลที่ควรมีในการพัฒนาคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

  สิ่งที่นักพัฒนาตราสัญลักษณ์ควรบรรจุไว้ในคู่มือการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Austoni, 

2010) อธิบายไว้ มีดังนี้ 

  1) ตราสัญลักษณ์: รุ่นพื้นฐาน (Basic Version) 

  2) ตราสัญลักษณ์: รุ่นสี (Color Version) 

  3) ตราสัญลักษณ์: รุ่นเพิ่ม / สลับ (Enhanced/Alternate Version) 

  4) สีตราสัญลักษณ์: รหัส Pantone, CMYK และ RGB 

  5) ขนาดของตราสญัลกัษณ:์ ขั้นตำ่ (Minimum) สำหรบัแสดงบนหนา้จอและงานพมิพ ์ 

  6) ข้อแนะนำ (Recommended) สำหรับการใช้งานตราสัญลักษณ์แบบต่างๆ ทั้งที่ถูก

ต้องและที่ไม่ถูกต้อง เมื่อใช้ตราสัญลักษณ์บนหน้าจอและงานพิมพ์) 

  7) ชุดตัวอักษร (Typography) กำหนดแบบอักษรและสี ที่ใช้ตลอดทั้งการสื่อสาร

เอกลักษณ์ 

 2.4 ข้อมูลที่ควรมีในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ฉบับเต็ม 

  ในทุกองค์กรขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีคู่มือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกโปรแกรม

การสื่อสารที่เป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการออกแบบหนังสือคู่มือฉบับเต็มนั้น ไม่แตกต่างกัน

มากจากการออกแบบโบรชัวร์พื้นฐาน แต่จำนวนของข้อมูลหนังสือทั้งเล่มที่นักออกแบบต้องนำเสนอนั้น

จะมีมากกว่า มีการทำงาน 

  ตัวอย่างการใช้งาน โดยเรียงตามประเภทหรือชนิดของการออกแบบแต่ละอย่าง และ

แต่ละส่วนจะมีรายละเอียดที่โดดเด่น ในการออกแบบโดยรวมของหนังสือเล่มนี้จะต้องมีการออกแบบปก 

ภายในเล่มจะต้องมีคำอธิบายภาพ ซึ่งการเขียนคำคำอธิบายที่ดีพร้อมกับรูปตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจน 

จะทำให้ผู้ใช้งานใช้ปรโยชน์คู่มือได้อย่างง่ายดาย ในทางปฏิบัติการเขียนบรรยายประกอบในแต่ละหัวข้อ

ของข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือ นักออกแบบสามารถที่จะให้นักเขียนคำอธิบาย หรือ Copywriter เป็นผู้รับ

ผิดชอบในเรื่องการเขียน 
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ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างรายละเอียดในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ Turn Two Communications 

(Logo Brand Guidelines Turn Two Communications) 

ที่มา: Idit Knaan (n.d.) 
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ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างรายละเอียดในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ Royal Mail 

(Royal Mail) 

ที่มา: Mash Creative (2011) 
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ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างการแสดงข้อห้ามในการใช้ตราสัญลักษณ์ Vimeo 

(Vimeo Incorrect Usage) 

ที่มา: Woodphoriaky (n.d.) 

 นอกจากนี้ หนังสือคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์มักจะต้องทำให้สำเร็จด้วยการพิมพ์ ซึ่ง

หมายความว่า หนังสือเล่มนี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมต้นฉบับให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ ซึ่งนักออกแบบ

จะต้องมีความพิถีพิถันสำหรับประเภทของงานนี้ ภายในเล่ม สิ่งที่นักออกแบบควรจะต้องนำเสนอข้อมูล

นั้นมีหลายรายการ ซึ่งตัวอย่างการจัดประเภทข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบสำหรับคู่มือ สามารถจัดแบ่ง

ประเภทข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ระบบตราสัญลักษณ์ (Logo System) 

1.1. ตราทุกรุ่น (All Version) 

1.2. ตราสัญลักษณ์บนโครงสร้างตาราง (Construction Grid) 

1.3. ตราสัญลักษณ์สี (Colors) 

1.4. ตราสัญลักษณ์ตัวอักษร (Logotype) 

1.5. พื้นที่ว่างบริเวณรอบตราสัญลักษณ์ (Safety Zones) 
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1.6. ขนาดขั้นตำ่ (Minimum) และขอ้แนะนำ (Recommended) ของตรา

สญัลกัษณ ์

1.7. การจัดวางตราสัญลักษณ์บนพื้นสีและพื้นหลังอื่นๆ  

2. ระบบสี (Colors System) 

2.1. สีขั้นพื้นฐาน (Basic Palette) 

2.2. สีขั้นสมบูรณ์ (Complementary Palette) 

2.3. ตัวอักษรบนสีพื้นหลัง (Typography on Color Backgrounds) 

3. ตัวอักษร (Typography) 

3.1. ชุดตัวอักษร (Typefaces) 

3.2. ขนาดขั้นต่ำของตัวอักษรและข้อแนะนำการใช้อื่นๆ (Minimum and 

Recommended) 

4. ชุดเครื่องเขียน (Stationery) 

4.1. แม่แบบนามบัตร (Business Card Templates) 

4.2. แม่แบบหัวจดหมาย (Letterhead Templates) 

4.3. แม่แบบซองจดหมาย (Envelope Templates) 

4.4. แม่แบบเอกสารสำนักงาน (OfficeDocument Templates (Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint) 

4.5. แม่แบบเอกลักษณ์จดหมายอิเล็คทรอนิค (Email Signature Templates) 

4.6. แม่แบบแฟ้มเอกสาร (Folder Templates) 

5. แบบฟอร์มอื่นๆ (Collateral) 

5.1. แม่แบบบัตรเชิญ (Invitation Templates) 

5.2. แม่แบบโฆษณานิตยสาร (Magazine Ad Templates) 

5.3. การจัดวางข้อมูลข่าวสาร (Contact Information Layout) 

5.4. ตำแหน่งจัดวางตราสัญลักษณ์กับสัญลักษณ์อื่นๆ (Logo Placement Next 

to Other Symbols) 

5.5. ตำแหน่งจัดวางตราสัญลักษณ์บนภาพถ่าย (Logo Placement on 

Photographs) 
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5.6. การจัดวางตราสัญลักษณ์บนอุปกรณ์อื่นๆ (Gadgets [Pen, Pencil, Key 

Ring, Coffee Mug…]) 

5.7. ตัวอย่างกระดาษบันทึก (Notepad Example) 

5.8. แม่แบบแผ่นดีวีดีและปก  (DVD and Disc Case Templates) 

5.9. แม่แบบโปสเตอร์ (Poster Templates) 

5.10. แม่แบบแผ่นป้าย (Banner Templates) 

6. ระบบป้าย (Signage) 

6.1. เครื่องหมาย (ID Badge) 

6.2. ป้ายประตู (Door Signs) 

6.3. ป้ายชื่อ (Name Plates) 

6.4. ป้ายภายนอก (External Signs for Company Premises) 

6.5. ป้ายยานพาหนะ (Company Cars) 

  

ภาพที่ 7.4 ตัวอย่างหนังสือคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ Oakblue Kitchen 

(Oakblue Kitchen) 

ที่มา: Shaw (n.d.a) 
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ภาพที่ 7.5 การแสดงรายละเอียดในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ Oakblue Kitchen 

(Custom Brand Font Oakblue Case) 

ที่มา: Shaw (n.d.b) 
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 การพัฒนารูปแบบการแนะนำวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของงานที่เกี่ยวข้อง

และงบประมาณของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาตราสัญลักษณ์ควรจะจัดทำเอกสารการใช้งานขั้นพื้น

ฐานสำหรับตราสัญลักษณ์เพื่อมาตรฐานในการใช้งานเอกลักษณ์ ซึ่งการออกแบบคู่มือนั้น อาจจะเป็น

เพียงเอกสารไม่กี่หน้าหรือหนาจนเป็นหนังสือฉบับที่สมบูรณ์ก็ได้ 

สรุป 

 ในการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้น นักออกแบบควรพิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการนำตรา

สัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดมากเกินไป ตรา

สัญลักษณ์ที่มีหลายสี ควรทำงานได้ดีสำหรับการพิมพ์ขาวดำ หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่

เป็นสมัยนิยม ควรสร้างสรรค์รูปแบบที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา หลีกเลี่ยงการนำแบบตัวอักษรที่แปลกๆ มาใช้

เป็นองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ หลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้ดูล่องลอยอยู่ในที่เว้นว่าง 

โดยไม่มีจุดที่จะสามารถใช้ชี้นำ (Reference Point) และหลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ยึดติด

กับลักษณะการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในปัจจุบันมากเกินไป เพราะจะไม่สามารถทำงานได้ดีเมื่อ

องค์กรนั้นมีการขยายตัว 

 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับกำกับการใช้ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

กฎง่ายๆ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเอกภาพสำหรับผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ในแต่ละที่แต่ละเวลา นอกจากนี้

คู่มือดังกล่าวยังใช้สำหรับแนะนำรูปแบบการสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ เริ่มตั้งแต่

การแนะนำความเป็นมาของขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความหมายของตราสัญลักษณ์ องค์

ประกอบของสี ชนิดตัวอักษรรวมถึงรูปแบบของทัศนศิลป์อื่นๆ ที่มีส่วนในการประกอบสร้างให้เป็น

เอกลักษณ์ใดเอกลักษณ์หนึ่งขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. เพราะเหตุใดนักออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดมาก

เกินไป 

 2. เพราะเหตุใดนักออกแบบจึงไม่ควรนำตัวอักษรแปลกๆ มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 3. ในองค์กรใหญ่มักพบปัญหาใดในการใช้ตราสัญลักษณ์ 

 4. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

 5. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดชุดสีที่ใช้ในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

 6. จงบอกข้อมูลที่ควรมีในการพัฒนาคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

 7. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการระบุรูปแบบของตัวอักษรในคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

 8. ระบบสี (Colors System) ควรระบุสิ่งใดบ้าง 

 9. นักออกแบบสามารถนำเสนอคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบใดบ้าง 

 10. การออกแบบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ควรมีลักษณะใด 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบอัตลักษณ์ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบระบบ

อัตลักษณ์ 

 2. เพื่อใหผู้้เรยีนบรูณาการองคค์วามรู้และเทคนคิวธิกีารตา่งๆ เพื่อออกแบบระบบอัตลักษณ์ 

 3. เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถนำเสนอแนวคดิและผลงานออกแบบระบบอัตลักษณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อุปกรณ์ 

 กระดาษ ดินสอ ยางลบ สี คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนออกแบบระบบอัตลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” 

ข้อเสนอแนะ    

 ให้ผู้เรียนนำข้อมูลจากการค้นคว้าใน “บทปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาค้นคว้าและจัดการข้อมูล” 

จากนั้นให้ผู้เรียนออกแบบระบบอัตลักษณ์ภายใต้แนวความคิดที่สอดคล้องเหมาะสม โดยให้นำเสนอผล

งานออกแบบและคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 

ข้อกำหนด  

 - ออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 - ออกแบบสี ภาพ และอักษรอัตลักษณ์ 

 - ออกแบบสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม 

 - ออกแบบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ ์

 - สี/นำเสนอ ผลงานออกแบบ full color / ขนาดเท่าจริง 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบระบบอัตลักษณ์ 

 2. ผู้เรยีนสามารถบรูณาการองคค์วามรู้และเทคนคิวธิกีารตา่งๆ เพื่อออกแบบระบบอัตลักษณ์ 

 3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบระบบอัตลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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