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คาํนํา 

ปัจจุบนัมกีารโครงการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชนเป็นจํานวนมากทังในด้าน

ของการส่งเสรมิพฒันาผลติภณัฑ์ การบรหิารจดัการเสน้ทางการท่องเทยีวในชุมชน 

รวมถึงการช่วยพฒันาช่องทางการตลาด และระบบการทําบัญชี แต่ทว่ายงัคงมี

วสิาหกจิชุมชนทยีงัประสบปัญหาในเรืองดงักล่าวและไม่ประสบความสําเร็จในการ

พฒันาสนิคา้หรอืบรกิารออกมาจําหน่าย เนืองจากในแต่ละชุมชนนันตงัอยู่ในพืนทีมี

บรบิททแีตกต่างกนั ทงัสภาพสาธารณูปโภคพนืฐานของชุมชน วฒันธรรม ประเพณี 

วถิชีวีติ ตลอดจนสภาพทางภูมสิงัคม ส่งผลใหแ้ต่ละวสิาหกจิชุมชนมอีัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ทีแตกต่างกัน ซึงเป็นจุดเด่นและจุดขายให้แก่วสิาหกิจชุมชนได้ แต่อัต

ลักษณ์หรือความไม่เหมือนใครนีกลับทําให้วิธีการแก้ไขปัญหาในวิสาหกิจชุมชน

หนึงอาจนํามาใช้แก้ไขปัญหาในอีกวิสาหกิจชุมชนหนึงไม่ไ ด้ ถ้าผู้ ใช้ขาด

ประสบการณ์และความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้มีากพอ  

การออกแบบหนังสอืผลิตภัณฑ์ (Brand book) ทีสามารถสะท้อนความ

เป็นตวัตนของผลติภณัฑ์และของวสิาหกจิชุมชน ก็เป็นกลยุทธ์หนึงทสีําคญัต่อการ

ยกระดบัวสิาหกจิชุมชนในตลาดระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามด้วยองค์ความรูแ้ละทุน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนทีจํากัด คู่มือการออกแบบหนังสือ

ผลิตภัณฑ์จึงถูกจัดทําขึนเพือจะเพิมการเข้าถึงองค์ความรู้นีให้แก่วิสาหกิจชุมชน 

และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของวสิาหกิจด้วย

ตนเองได้ 

ผูจ้ดัทํา หวงัเป็นอย่างยงิว่าวสิาหกจิ ธุรกจิและรา้นคา้ รวมถงึประชาชน

ทวัไป จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มอืเล่มนีเป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ์เพือ

เพิมมูลค่า จนนําไปสู่การเข้าถึงตลาดใหม่ๆและนํามาสู่รายได้ของวิสาหกิจชุมชน

และสมาชกิอย่างยงัยนืต่อไป  
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หนังสอืผลติภณัฑ์ คอืเครอืงมอืในการสอืสารความเป็นแบรนด์หรือ

ความเป็นตวัตนให้กับวสิาหกจิชุมชน และสามารถสรา้งการจดจําให้แก่

ลูกค้าได้ วตัถุประสงค์หลกัของการทําหนังสือผลิตภัณฑ์ คือการบ่งชี

จุดเด่นและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกับ

ผลติภณัฑ์อนืๆในตลาด 

หนังสือผลิตภัณฑ์จะเป็นแนวทางในการสร้างอตัลกัษณ์ให้กับแบ

รนด์ในภาพรวม ผ่านองค์ประกอบหลายประการ อาทเิช่น การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์  การออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้ การวางตําแหน่ง

ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มต่างๆ การเลือกโทนสี เป็นต้น ซึงการทํา

หนังสอืผลติภณัฑ์ จะทําใหเ้ราสามารถทจีะออกแบบองค์ประกอบต่างๆ

ใหม้คีวามสอดคล้องและกลมกลนืเป็นเนือเดยีวกนัไดน้ันเอง 

ในการออกแบบหนังสอืผลติภัณฑ์เพือทจีะสะท้อนความเป็นตัวตน

ของวิสาหกิจชุมชนได้นัน เราจะต้องเริมจากการเข้าใจลูกค้าเราก่อน 

ความคาดหวงัของลูกค้า เพือจะนําไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

ตราผลติภณัฑ์ รวมถงึการวางตําแหน่งของสนิคา้ต่อไป 

. การเข้าใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเพือให้ซือ

สินค้า 

การใช้เครืองมือ Value Proposition Canvas (คุณค่าทีจะส่งมอบ

ให้ลูกค้า) มาช่วยให้เราสามารถพฒันาสินค้าหรือรูปแบบการใหบ้ริการ

ในแนวทางทีสามารถตอบโจทย์ความต้องการและถูกใจลูกค้าได้มาก

ทสีุด โดยเครอืงมอืนีประกอบดว้ย  ส่วนหลกั ไดแ้ก่  



  

 

ส่วนท ี  Customer Segment คอืการทเีราต้องรูจ้กัลูกคา้เป้าหมาย เรา

ก่อนว่าคือใคร มีพืนฐานชีวิตอย่างไร (background) มีอุปสรรคหรือไม่

พอใจอะไร (pain) และลูกค้าต้องการอะไร เพือให้หลุดพน้จากอุปสรรค

และความไ ม่พอใจ  (Gain) ดังนัน  Customer Segment คือ  การ

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึงถูกใช้ในการค้นหาความต้องการทีแทจ้รงิของ

กลุ่มเป้าหมายประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัทกีล่าวมาขา้งต้น 

 

ภาพที 1 CUSTOMER SEGMENT 



  

 

GAIN คือ ความคาดหวังพิเศษอืนทีเหนือความต้องการพืนฐานและ

เหนือทางเลอืกอืนๆ เป็นสิงทีมีส่วนช่วยใหลู้กค้ามีความประทบัใจมาก

ขนึ 

PAIN คือ ปัญหา ความกังวลใจ หรือความยุ่งยากทีลูกค้ากําลงัเผชิญ 

อาจเป็นปัญหาทพีบเจอหลงัจากการใชง้านหรอืเขา้รบับรกิารของคุณ 

CUSTOMER JOB คือ การศึกษาความต้องการขันพืนฐานของลูกค้า

จากสงิทลีูกคา้ทําทงัในเชงิกายภาพและอารมณ์ความรูส้กึของลูกคา้ 

ส่วนที  Value Proposition เป็นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ

วสิาหกจิชุมชนเองว่ามขีอ้ด ีจุดดอ้ย โอกาสหรอือุปสรรคอย่างไร (Swot 

Analysis) เพือมาประเมินคุณค่าทีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ

ชุมชน และสามารถประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบโจทย์

ลูกคา้ไดแ้ค่ไหน และควรต้องเพมิเติมหรือแก้ไขอะไรเพอืใหลู้กค้าเลือก

สนิคา้ของเรา ซงึจะเป็นการเพมิมูลค่าใหก้บัสนิคา้ของเราไดอ้กีแนวทาง

หนึง 

 

ภาพที  VALUE PROPOSITION 



  

 

. การผลิตหนังสือเพือสือคุณลกัษณะและอตัลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑ์ (Brand book) 

.  การออกแบบอตัลกัษณ์ (Corporate Identity) 

 การพฒันาหนังสือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จะเป็นงาน

ออกแบบกราฟฟิกสําหรับการสร้างแบรด์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ 

(Logo) ใหแ้ก่วสิาหกจิชุมชน โดยอาศยัแนวคดิ Corporate Identity (CI) 

ซึงก็คือการคิดและออกแบบเพือสร้างลักษณะเฉพาะของแบรนด์เพือ

สรา้งทศิทางของแบรนด์ใหเ้ป็นทจีดจําแก่เหล่าผูบ้รโิภค และยงัแสดงถงึ

ความเป็นตัวตนของแบรนด์ เพือให้ลูกค้าจดจําและนึกถึงภาพแบรนด์

ของวสิาหกจิไปไดต้ลอด โดยองค์ประกอบหลกัของ Corporate Identity 

จะประกอบไปดว้ย  

 ) เครอืงหมายการคา้ 

 จะต้องมกีารออกแบบตราสญัลกัษณ์ทสีะทอ้นคุณลกัษณะหลกั

ของเอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน และจะต้องมีการจดเครืองหมาย

การค้าให้กับตราสญัลกัษณ์ ตามเงือนไขของกรมทรพัย์สินทางปัญญา 

การมเีครอืงการคา้จะเป็นการแสดงการมตีวัตนของผลติภณัฑ์ 

 ) สรา้งภาพลกัษณ์ทดีีใหก้บัสนิคา้ และสอืสารขอ้มูล 

 สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ผ่านงานตวับรรจุภัณฑ์ นํานวตักรรม

เข้ามาใช้กับงานบรรจุภัณฑ์ ให้บรรจุภัณฑ์สามารถเชือมโยงกับ

ฐานข้อมูลออนไลน์และสือสงัคมออนไลน์ (Social media) อืนๆได้ เช่น

การใส่ QR code ไว้ทีบรรจุภัณฑ์เพือเชือมโยงไปยงัเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 



  

 

หรือสือสังคมอืนๆ ของวิสาหกิจชุมชนเพือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง

วิสาหกิจชุมชนได้ง่ายมากขนึ อีกทังยังสามารถใช้เป็นสือในการเล่า

เรอืงราวของผลติภณัฑ์ไดอ้กีดว้ย 

 ) งานออกแบบรอง 

 นําเสนอเนือหาข้อมูลผ่านระบบ สือสังคมออนไลน์และการ

สร้างเว็บไซต์ทีเป็นทางการของวิสาหกิจชุมชน (official website) ควร

ออกแบบผลติภณัฑ์ทสีามารถใชไ้ด้กบับรรจุภัณฑ์และสอืสงัคมออนไลน์

ต่างๆ 

 4)  ช่องทางการนําเสนอ 

 กจิกรรมในต่างๆในวิสาหกจิชุมชนควรมีการนําเสนอผ่านเว็บ

ไซด์ โดยจะจด Domain name เป็นชือของโครงการ ใช้นามสกุล .com 

สามารถนําเสนอในรูปแบบของภาพนิง และวดิโีอกไ็ด ้ และพนืหลงัหรือ

หน้าแรกควรมีสญัลกัษณ์หรือแบบผลติภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนอยู่ใน

ตําแหน่งทเีหน็ไดช้ดัเจนทสีุด 

 5)  เครอืงหมายรบัรองคุณภาพ 

 ตราผลิตภัณฑ์ควรมีพืนที แสดงครืองหมายรับรองคุณภาพ

ของสินค้าหรือบริการทีมี คุณสมบัติทีดีแ ละได้มาตรฐาน เ ช่น 

เครืองหมาย มอก. เครืองหมายไทยแลนด์ เบสท์ เครืองหมายแสดงสงิ

บ่งชีทางภูมิศาสตร์ เครืองหมายแสดงการรบัรองจากองค์การอาหาร

และยา เหล่านีเป็นต้น ซึงจะเป็นการยกระดับความน่าเชือถือของ

ผลติภณัฑ์และเป็นทยีอมรบัในวงกวา้งได ้

  

 



  

 

 6)  ตราสญัลกัษณ์สงิบ่งชทีางภูมิศาสตร์ Geographical 

Indications (GI) 

 วิสาหกิจสามารถตังชือหรือออกแบบเครืองหมายทีสะท้อน

แหล่งแหล่งกําเนิดของสินค้าหรือแสดงการเชือมโยงกับภูมิปัญญา

ท้องถินทีมีมานานแล้วทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ ทงันีจะเป็น

การสรา้งการยอมรบัจากลูกคา้ได้มากยงิขนึ เช่น กาแฟเทพเสดจ็ ร่มสนั

กําแพง และไข่เคม็ไชยา ไสอ้วัเชยีงใหม่ เป็นต้น  

2.2 ขนัตอนการออกแบบหนังสือผลิตภณัฑ์ 

สําหรบัขนัตอนการออกแบบหนังสอืผลติภณัฑ์มขีนัตอนดงันี 

1) เก็บข้อมูลพืนฐานโดยใช้แบบการตรวจประเมินเพือการ

ออกแบบ (Design checkup)  แบบฟอร์มดงักล่าวมีรายละเอียดต่าง ๆ  

ซงึประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์หรอืแบรด์ อาทเิช่น ทมีา

ของแบรนด์ จุดแข็ง จุดอ่อน ช่องทางการจดัจําหน่าย เป้าหมายของ

ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายหลกัและรอง คู่แข่ง รายละเอียดบรรจุ

ภัณฑ์ทีต้องการ แนวความคิด หรือ ไอเดีย ข้อความหลักทีต้องการ

สือสารกับผู้บริโภค ข้อความหลกัทีจะใส่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ และ ข้อ

หา้ม หรอื ขอ้จํากดั ของการออกแบบ เช่น ส ีเครอืงหมาย ทไีม่ต้องการ 

เป็นต้น 

 2) ตรวจสอบชือและกราฟิกของตราสินค้ากับกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา เพอืใหแ้น่ใจว่าชอืและตราสนิคา้ทอีอกแบบไวจ้ะไม่ไปซํากับ

หน่วยธุรกจิอนืๆ  



  

 

 3) ออกแบบเครืองหมายการค้า (Logo design) ให้สอดคล้อง

กบักลยุทธ์การตลาดของวสิาหกจิชุมชน ควรมวีางแนวคิดทีชดัเจนและ

แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเดยีวกนั 

4) จดัทําหนังสือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองเพอืใช้เป็น

แนวทางในการกําหนดหรือเอกลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ชีแจงแนวทางใน

การแก้ไขและสีทีจะใช้และในการออกแบบโทนสีควรสอดคล้องกับ

ค่านิยมผลิตภัณฑ์หรืออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และ

นอกจากนีหนังสอืผลติภณัฑ์ยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางสําหรบัการสร้าง

เว็บไซต์ของบริษัท บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการวางตําแหน่งของหน้าร้าน 

เช่นตําแหน่งทางเข้า การจดัวางสินค้าและเคาน์เตอร์เก็บเงิน เป็นต้น 

สําหรบัเนือหาทีประกอบในหนังสือผลติภัณฑ์ทเีหมาะสมนัน ควรมีการ

สร้างค่านิยมหรือแนวคิดทบ่ีงบอกถึงเอกลกัษณ์, วิสยัทศัน์และรูปแบบ

ของวสิาหกจิชุมชนทอียากจะสอืออกไป 

5) จดัทําคู่มือและแนวทางปฏิบตัิในการทํางานของวิสาหกิจ

ชุมชน เพือทําให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นแบบใด บรรยากาศร้าน

เป็นอย่างไร โดยให้เลือกโทนสีทีเข้ากับรูปแบบร้านทีสุด รวมถึงเลือก

ลกัษณะทางกายภาพของรา้นและออกแบบชุดยูนิฟอร์มของพนักงานให้

เด่นชดัและแสดงเป็นตวัตนของวสิาหกจิชุมชน 

 

 



  

 

 

ภาพที  ตวัอย่างแบบฟอร์ม Design checkup 

BRAND STORY 

ทีมาของแบรนด์ 

  
 

 

 

 

 

 

STRENGTH 

จุดแข็งของเรา 

 

 

 

 

 

WEAKNESS 

จุดด้อย เราไม่ถนัดอะไร  

 

 

 

 

 

 

GOAL 

เป้าหมายของแบรนดใ์นอีก  ปีข้างหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BRAND: ระบุชือแบรนด์ 

ชือบริษทั:  

 

 

ชือผู้ประกอบการ:  

 

 

Email:  

 

LINE ID:  

 

TYPE OF PRODUCT 

ประเภทสินค้า: 

 

 

ช่องทางการจาํหน่าย 

OFFLINE: 

 

 

 

 

 

ONLINE:  

 

 

 

BRAND DNA 

ขอ 3 คาํ เราเจ๋งตรงไหน พร้อมเหตุผล 

 

 

 



  

 

 

ภาพที 4 กระบวนการการสรา้งหนังสอืผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชุมชน 

 ในการสร้างหนังสือผลิตภัณฑ์ควรจะต้องมีการสะท้อนความ

เป็นตัวตนของวิสาหกิจชุมชนให้มากทีสุด ซึงนันหมายถึงการสร้าง

ความแตกต่ า ง ให้กับสิน ค้ าข อ ง วิส าหกิ จ ชุ มชน  นั น เ อ ง  ใน

กระบวนการพฒันาหนังสือผลติภัณฑ์ควรคํานึงถึงความคิดเห็นทงัจาก

สมาชิกในกลุ่มและจากลูกค้าเพือทําให้เราสามารถรับรู้ตัวตนทัง

ความเห็นทงัจากภายในและภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ โดยสามารถใช้ข้อ

คําถามจากภาพที 3 มาใช้เ ป็นแนวทางในเบืองต้นได้ สําหรับ

กระบวนการเบืองต้นในการพฒันาหนังสอืผลติภัณฑ์ได้นําเสนอในภาพ

ท ี4 และรายละเอยีดในขนัตอนต่างๆ จะขอนําเสนอในส่วนถดัไป 

 

รวบรวม
ขอ้มูล

พนืฐานของ
ตวัเองและ

ลูกค้า

ร่างแบบ
เครืองหมา
ยการค้า 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

การ
นําเสนอ
รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์
ใหก้ับคน

ในกลุ่มและ
ลูกค้า

การรับฟังความ
คิดเหน็และแกไ้ข

ตาม
ขอ้เสนอแนะ

หนงัสอื

ผลติภณัฑ์



  

 

. การออกแบบเพือลดส่วนประกอบทีเกินความจาํเป็นในบรรจุ

ภณัฑ์และลดต้นทุน 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากการคํานึงถึงความสวยงาม

แล้ว ควรจะคํานึงถงึต้นทุนในการผลติดว้ย เพอืไม่ใหร้าคาสนิค้าใน

ตลาดมรีาคาแพงเกินไป จนไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได ้ ดงันันจึงควร

นําการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาพิจารณาด้วย เช่นกัน โดย

ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ทีควรนํามาพิจารณาได้แก่ บรรจุ

ภณัฑ์ชนันอกและชนัใน ถุงใส่บรรจุภณัฑ์ ฟิล์มห่อหุม้ชนันอก เป็น

ต้น ซึงแนวทางการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีแนวทาง

ปฏบิตั ิดงันี 

1) ลดส่วนทไีม่จําเป็นออก เช่น หากบรรจุภณัฑ์มหี่อชนัในอยู่

แล้วควรลดกล่องกระดาษ และออกแบบใหผ้ลติภัณฑ์สามารถ

ถูกนําไปขายไดเ้ลย โดยไม่จําเป็นต้องมบีรรจุภณัฑ์ชนันอก  

2) กรณีทีจําเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ชนันอก สามารถลดต้นทุน

โดยการลดการใช้ฟิล์มห่อหุม้บรรจุภัณฑ์ชนันอก และในกรณี

ป้องกนัการเปิดบรรจุภณัฑ์ชนันอก ผูอ้อกแบบสามารถใช้สติก

เกอร์ทเีป็นตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มาปิดทจุดเปิดได ้

3) ลดการแต่งบรรจุภภัณฑ์มากเกินจําเป็น เช่น การใช้โบว์ 

เชือก หรือผ้า ซึงอาจไม่มีความจําเป็นและสินเปลืองต้นทุนที

ไม่จําเป็น 

4) สินค้าบางประเภทสามารถจัดเรียงให้แน่นได้และห่อหุ้ม

ด้วยบรรจุภัณฑ์ชันเดียวซึงสามารถป้องกันการแตกหักได้ 

เช่น การห่อขนมและไข่ไก่ เป็นต้น 



  

 

5) ลดสีสนัหรือลวดลายบางส่วน เนืองจากการใส่สีสีนทีมาก

เกินไปจะตามมาด้วยต้นทุนการพิมพ์ทีสูงขนึและอาจทําให้

รูปลกัษณ์ของสินค้ามีความวุ่นวายและไม่อาจสะท้อนตัวตน

ของวสิาหกจิชุมชนได ้

. การออกแบบออกแบบตราผลิตภณัฑ์ (Logo design) 

 การออกแบบตราผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึงของการทํา Brand 

book ทผีูผ้ลติควรใหค้วามสําคญัเป็นอย่างยงิ เนืองจากตราผลติภณัฑ์ที

ดีจะสามารถสะท้อนเรืองราวและความเป็นตัวตนของวิสาหกิจชุมชน

ของเราได้ และยงัสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้อีกด้วย โดย

แนวทางออกแบบมกีระบวนการดงัต่อไปนี 

4.1 ขนัตอนการวางแผน 

 1) กําหนดหน้าทหีลกัของตราผลติภณัฑ์  

 การออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้ จะต้องออกแบบใหใ้หลู้กคา้

เขา้ใจในตวัตวัของสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านลวดลาย แบบอกัษร สี 

และรูปภาพ การมโีลโก้ทีโดดเด่นและสอืความเป็นตวัตนของสินค้าของ

วสิาหกจิไดน้ันจะช่วยจะช่วยใหลู้กค้าจําตราสนิค้าของเราไดอ้ย่างทันที 

และการสร้างการจดจําจะนําไปสู่การเพิมโอกาสในกลับมาซือซําของ

ลูกคา้ไดอ้กีและยงัสามารถเชือมโยงไปยงัวสิาหกจิชุมชน สามารถสร้าง

ความน่าเชือถือในระยะยาว โลโก้ทีน่าเชือถือจะสามารถแสดงให้เห็น

ความจริงใจและเพิมความน่าชืนชมให้กับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนได้ 

ดงันันเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะทําโลโก้ขนึมาเพือวตัถุประสงค์ใด 

เพอืใหก้ารออกแบบมทีศิทางทชีดัเจน 

 

 



  

 

2) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

เราต้องกําหนดหรือทราบก่อนว่าลูกค้าคือใครหรือกลุ่มใด 

เพือทีจะได้ออกแบบตราสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้มาก

ทีสุด เช่น ร้านกาแฟ ลูกค้าจะเป็นวยัทํางานเป็นหลกั ดงันันอาจมีการ

ออกแบบรา้นใหรู้ส้กึอบอุ่นและโทนสีกเ็ป็นโทนนําตาลหรอืดําสะท้อนถึง

สขีองกาแฟ นันเอง หรอืรา้นขายสมุนไพร อาจมกีล่มเป้าหมายเป็นผู้สูง

วัย ก็จะออกแบบตัวอักษรใหญ่ๆ และอาจมีรูปประกอบสือให้เห็น

สรรพคุณของสนิคา้ เป็นต้น 

3) การกําหนดชอืบรษิทัในตราสนิค้า  

 สําหรบัขนัตอนนี เราจะต้องตัดสินใจว่าจะใส่ชือของวิสาหกจิ

ชุมชุนลงไปในตราสนิคา้ดว้ยหรอืไม่ ซงึกม็ทีงัขอ้ดแีละขอ้เสยี คอืการใส่

ชือวิสาหกิจชุมชนลงไปจะทําให้ผู้บริโภคสามารถรู้จ ักเราได้ทันที แต่

อย่างไรก็ตามถ้าวิสาหกิจชุมชนของเราไม่เป็นทรีู้จกัหรือมีชือทไีม่โดด

เด่น ตราสนิคา้ของเราจะไม่ทีสนใจของผู้บรโิภคและอาจทําให้ผู้บริโภค

ขาดความเชือมนัในคุณภาพของสินค้าของวิสาหกิจชุมชนได้ แต่ถ้ามี

ความจําเป็นทีต้องใส่ชือก็ขอให้ใช้ชือทีเป็นสถานทีตังของวิสาหกิจ

ชุมชนแทน เช่น กาแฟเทพเสดจ็ เป็นต้น  

4) การใชโ้ทนสขีองตราสนิค้า  

 ถ้าวิสาหกิจชุมชนมีโทนสีทีใช้อยู่แล้ว ตราสินค้าก็ควรจะใช้สี

เดยีวกนั เพอืทจีะสามารถสรา้งความคุย้เคยให้กบัลูกค้าเพอืใหส้ามารถ

จดจําไดง้่าย  แต่ถ้ายงัไม่มสีลีองคน้ควา้เพมิเตมิเกยีวกบัจติวทิยาของสี 

เพือทีจะได้เลือกสีอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น สีแดง หมายถึงความ



  

 

แขง็แรง ความกระตอืรอืรน้ พลงั และความมนัใจ แต่กท็ําใหน้ึกถงึความ

อนัตรายไดด้ว้ย  หรอืสเีขยีวสอืใหเ้หน็ความเป็นธรรมชาต ิ เป็นมติรกับ

สงิแวดล้อม เป็นต้น 

5) การลอกเลยีนแบบและลขิสทิธ ิ

สงิสําคญัประการหนึงของการออกแบบตราสินค้า คอื ลขิสทิธิ 

ซึงเราต้องมีความระมัดระวงัการออกแบบทีอาจไปคล้ายคลึงกับตรา

สินค้าหรือแบรนด์ทีเรามีความชืนชอบ เนืองจากอาจนําไปสู่การ

ฟ้องร้อง และเรียกร้องค่าเสียหายได้ และยังสะท้อนให้เห็นการขาด

ความคิดสร้างสรรค์ของเราอีกด้วย ดงันันเราควรมีการตรวจสอบตรา

สินค้าทีเราจะออกแบบให้ละเอียดว่ามีความซําซ้อนกับทีอืนๆหรือไม่ 

ดังนันการหาความคิดริเริมทีจะสะท้อนความเป็นตัวเองขอวิสาหกิจ

ชุมชน อาจเริมจากการตราสินค้าของหลายๆผลิตภัณฑ์ทคีล้ายกับของ

เรา เพอืใหไ้ดแ้นวคดิการออกแบบคร่าวๆ และหลกีเลยีงการออกแบบที

ซําซ้อน และลองพฒันาใหเ้ป้นของเราเอง 

4.2 ขนัตอนการเตรียมการออกแบบลวดลายและสีสนั 

1)  สรา้งองค์ประกอบของตราสนิคา้ 

การออกแบบมักเริมจากการวาดสิงทีเราอยากได้ ลงไปใน

กระดาษคร่างๆ ก่อน อาจจะเอาสิงทีเราอยากได้และไม่อยากได้มา

รวมกันไว้ก่อน เพือให้เราจะได้เปรียบเทียบและเห็นข้อดี และข้อเสีย

ขององค์ประกอบแต่ละส่วนของตราสนิค้าไดอ้ย่างรอบด้าน ตราสนิค้าที

ดีควรจะเรียบง่าย น่าจดจํา มีความเหมาะสมและทนัสมยัแต่หาก เรา

ประสบปัญหาในการหาแนวคิดดีๆ อาจเริมต้นจากการลองสืบค้นจาก

อนิเตอร์เน็ต โดยใชคํ้าสําคญัทเีกยีวขอ้งกบัสนิคา้ของเรา 



  

 

2) สรา้งโครงร่างของตราสนิคา้ 

 คือ การนําองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบรวมกัน หรือนํามา

จดัวางตําแหน่งในกระดาษขาวหรือกระดาษกราฟ ซึงเป็นแนวทางวาง

โครงทงี่ายทสีุดและสามารถปรบัเปลยีนไดง้่ายทีสุด ซงึในการออกแบบ

นันไม่ควรลบหรือแก้ไขไปมาควรเก็บทุกการออกแบบทีเราคิดออก

เอาไว้ หลังจากทีพิจารณาอย่างละเอียดอีกครัง อาจจะให้อะไรทีมี

ประโยชน์ได้ โดยปกติแล้วนักออกแบบไว้หลายรูปแบบก่อนทจีะนําไป

สรา้งจรงิเพอืใหไ้ดแ้บบทเีหมาะสมทสีุด 

3) ลองนําเสนอตราสนิค้าเบอืงต้นในตลาดเพอืทดลอง 

 วิธีการนีจะช่วยให้เราได้รบัข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายของ

เราโดยตรงว่าชอบหรือไม่ชอบรูปแบบตราสินค้าของเราอย่างไร และ

ลองทดสอบดูว่าลูกค้าเข้าใจในสงิทตีราสนิค้าจะสอืหรอืไม่ การนําเสนอ

เบืองต้นนีควรดําเนินการการสอบถามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีมีความ

หลากหลายและดําเนินการทีเป็นไปอย่างสุ่ม เพือป้องการปัญหาอคติ 

เช่น ไม่ควรถามความเหน็จากคนในครอบครวัหรือผูท้ีมสี่วนไดส้่วนเสีย

โดยตรง เพราะเราอาจไดก้ารตอบรบัทไีม่แทจ้รงิ  

) ตราสนิคา้ทอีอกแบบควรจะยดืหยุ่นและปรบัแต่งไดง้่าย 

 โดยปกติแล้วตราสินค้าไม่มีความจําเป็นจะต้องอยู่บนบรรจุ

ภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจปรากฏบนป้ายร้าน หรือสือสิงพิมพ์ที

ไม่ใช่ออนไลน์และทีเป็นออนไลน์ ดงันันตราสินค้าควรจะต้องสามารถ

ปรบัให้อยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์มได้  ตราสินค้าทีดี คือตราสินค้าที

เมือเราปรบัขนาดหรือเปลียนแปลงตําแหน่งการวาง การสือความและ

ความโด่นเด่นจะไม่เปลยีนแปลงไป 



  

 

.  ขนัตอนการออกแบบ 

) การร่างแบบดจิทิลั  

ในส่วนนี เราจะต้องแปลงตราสินค้าในรูปแบบต่างๆให้อยู่ใน

รูปของดิจิทัล ซึงขันตอนนีเราอาจเรียนรู้และเขียนขึนมาเองผ่าน

โปรแกรม photoshop Inkscape และ Adobe Illustrator ซงึเราสามารถ

เรยีนรูด้ว้ยตนเองและออกแบบตราสินค้าจากภาพทีไดร้่างไว ้ แต่ถ้าเรา

ไม่มีความชํานาญในขันตอนนี การจ้างมืออาชีพก็จะเป็นอีกแนวทาง

หนึงทสีามารถทําได ้แต่เราอาจต้องมค่ีาใชจ้่ายตรงนีมากขนึนันเอง โดย

การเลือกมืออาชีพทีจะมาทําการออกแบบดิจิทลัตามทีเราต้องการนัน 

เราควรมีการเลือกคนทีมีสไตล์การออกแบบทีตรงใจเราทีสุด โดยอาจ

พจิารณาจากงานทนีักออกแบบเคยทํามาก่อน และเมอืไดค้นทตี้องการ

แล้วกค็วรมกีารกําหนดรายละเอยีดงานใหช้ดัเจนอาทิเช่นงานทจีะได้รบั 

ระยะเวลาการส่งงานและจํานวนครังทีเราสามารถแก้ไขได้ เป็นต้น 

เนืองจากความชัดเจนในตัวงานจะทําให้เราได้งานทีถูกใจและอยู่ใน

งบประมาณทวีางไว ้

 ) การเปิดรบัความเหน็ขนัสุดทา้ย  

 ก่อนทีเราจะนําการออกแบบทีได้นําไปใช้จริง เราควรมีการ

ทดลองเผยแพร่ตราสนิคา้หรอืรูปลกัษณ์ของสนิคา้ใหก้ับคนทวัไปดูก่อน 

โดยอาจเรมิจากการใชส้อืสงัคมออนไลน์และเวบ็ไซต์ของวสิาหกจิชุมชน

ก่อน เนืองจากเป็นต้นทุนการเผยแพร่ทีตําทีสุด และถ้าได้รบัการตอบ

รบัมาเราสามารถเปลียนแปลงได้ทนัที ซึงจะต่างจากการทีเราใช้ตรา

สนิคา้กบัสนิคา้หรอืใช้กบัหน้ารา้นของวสิาหกจิชุมชนจรงิๆ เนืองจากจะ



  

 

เป็นการยากทีจะทําการเปลียนแปลงกล่าวคือ การแก้ไขและเผยแพร่

ใหม่ลงบนเว็บไซต์ย่อมง่ายและถูกกว่าการทําใหม่บนวสัดุทีพิมพ์ออก

ออกมาแล้ว 

4.4 กระบวนการทีเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลและข้อควรระวังใน

การออกแบบ 

สําหรับกระบวนการทีเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลนัน เรา

สามารถใชแ้นวทางการประชุมกลุ่ม (Focus group) ของสมาชกิภายใน

กลุ่มวสิาหกจิชุ่มชน เพอืทจีะไดท้ราบความเหน็ของสมาชกิในทุกระดบั

และทําให้เกิดการยอมรับในการเปลียนแปลงทีจะมีขนึร่วมกัน ซึงถือ

เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จหนึงของการพัฒนาและการนําหนังสือ

ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้จริง แต่อย่างไรก็ตามในการจัดประชุมก็ไม่ควรจัด

เพยีงครงัหรอืสองครงั ควรมรี่วมกนัแลกเปลยีนความเห็นในทุกขันตอน

เพอืใหส้ามารถไดข้อ้มูลทจีะนําไปใชใ้นการพฒันาหนังสือผลติภัณฑ์ได้

อย่างถูกต้องและแทจ้รงิ นอกจากนีการจดัประชุมแต่ละครงัไม่ควรมีการ

จดัประชุมทมีขีนาดใหญ่เกินไป เนืองจากจะไดร้บัฟังความเห็นจากบาง

คนหรอืบางกลุ่มเท่านัน ทําใหม้โีอกาสทจีะละเลยความเหน็ทสีําคญัของ

สมาชกิอนืๆและไดค้วามเห็นทไีม่ครบถ้วน ดงันันการจดัประชุมกลุ่มแต่

ละครงัอาจจํากดัครงัละ 5-6 คนเท่านัน 

ในกรณีการเกบ็ขอ้มูลจากฝังลูกค้าของวสิาหกจิ อาจใชว้ธิีการ

สัมภาษณ์พูดคุยทีเป็นกันเองหรืออาจใช้สือสังคมออนไลน์มาช่วย 

เพือให้ได้มาซึงความเห็นทีหลากหลายและสามารถเข้าถึงลูกค้าทีมาก

ยงิขนึ เช่น การนํารูปภาพโลโก้ไปแสดงในเฟสบุ๊ค เป็นต้น แต่อย่างไรก็



  

 

ตามการรบัฟังความเหน็ทหีลากหลายกอ็าจนําไปสู่ความคลุมเครือหรือ

ความไม่ชัดเจนในตัวตนของสินค้าของวิสาหกิจชุมชนได้ เนืองจาก

ระดบัการรบัรู้และเขา้ใจในผลติภัณฑ์ของวสิาหกจิชุมชนของลูกค้าหรือ

แมก้ระทงัสมาชกิในกลุ่มนันไม่เท่ากนั ดงันันถ้าเกดิความเหน็ทแีตกต่าง

กันอย่างมาก อาจทําให้ไม่สามารถพฒันาหนังสือผลิตภัณฑ์ทีสะท้อน

ความเป็นตวัตนของวสิาหกจิชุมชนได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

. ตวัอย่างการพฒันาและออกแบบ Brand book 

.  ตวัอย่างที : การออกแบบผลิตภณัฑ์ของ Homprai -เครืองดืม

สมุนไพร 

 
คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราตืนเช้ามา จิบชา ผ่อนคลายไปกับธรรมขาติ

รอบๆตัว พร้อมสร้างสรรค์สิงดีๆ ในวันใหม่ ชาหอมไพร ชา Home 

made % ทีดูแลตังแต่การเพาะปลูกแบบออร์แกนิค ตามมาตรฐาน 

Organic Thailand ทีรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร มันใจไร้สารเคมี

ปนเปือน เกบ็ผลผลติสด อบใหม่ เพอืคงคุณประโยชน์และกลนิหอมของ

สมุนไพร ผลิตและบรรจุในสถานประกอบการทีผ่านมาตรฐานของ

องค์กรอาหารและยา เลอืกใชถุ้งชาแบบปิระมดิ ททีํามาจากเยอืขา้วโพด 

ซงึเป็นถุงชาทมีนัใจไดว่้าทุกแก้วชาจะไม่มสีารไมโครพลาสติกปนเปือน 

เราใส่ใจในทุกรายละเอยีดของชาหอมไพร เพอืใหคุ้ณไดด้มืชาทอีุดมไป

ด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพร รวมถึงกลิน สี และรสชาติทีเป็น

เอกลกัษณ์ 



  

 

แนวทางการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

ตราสญัลกัษณ์เป็นส่วนสําคญัขององค์กร เพราะสิงแรกทีผู้บริโภคจะ

สงัเกต และจะอยู่คู่กับธุรกิจไป โดยตลอด และนอกจากตราสญัลกัษณ์

จะเป็นสญัลกัษณ์ทางธุรกจิแล้ว ยงัเป็นเครอืงมอืทางการตลาดทช่ีวยให้

ลูกค้าสามารถจดจําธุรกิจของเราได้ตราสัญลักษณ์ยังนํามาซึงการ

คุม้ครองทางกฎหมาย ซงึถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทผีูใ้ดจะมาละเมิด

มไิดอ้กีดว้ย 

 



  

 

 
ตราสญัลกัษณ์หลกัของ Homprai จะจดัวางบนกระดาษขนาด

ต่างๆ ทังแบบแนวตัง และแนวนอน โดยควรเว้นระยะห่างของตรา

สัญลักษณ์กับขอบกระดาษ เพือให้ตราสัญลกัษณ์มีความเด่นชัด ซึง

สามารถใชต้วัอกัษร “H”เป็นแนวกําหนดระยะได ้



  

 

 
สีบนตราสญัลกัษณ์ ถือเป็นการสือสารทีสามารถเรียกความ

สนใจและสร้างบุคลิกภาพให้กับโลโก้ได้ดีทีสุดวิธีหนึง เราจึงควร นํา

สีมาใช้ในการดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้ผูกติด กับตรา

สัญลักษณ์ การใช้สีจําเป็นต้องใช้สีตามทีได้กําหนดมาให้ ในระบบ

CMYK และ Patone ส ีซงึเป็นหมวดสหีลกัทใีชใ้นระบบ งานพมิพท์วัไป

สีทีใช้เป็นโทนสีธรรมชาติ เพือให้เข้ากับconcept ของสินค้า ซึงสีทีใช้

ประกอบโดยสเีขยีว และสดํีา 

 
ในการใช้งานจริง หลายครงัทีเราไม่สามารถใช้ Logo ทีเป็นสี

ได้ ทงัข้อจํากัดทางด้านเทคนิค หรืองบประมาณ ดงันันการออกแบบ 

Logo ใหเ้ป็นแบบการใชง้านสเีดยีวจงึเป็นสิงจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง



  

 

สดํีาบนพนืขาว และสขีาวบนพนืดํา เพราะเป็นรูปแบบการใชง้านทีนิยม 

และใชง้านไดง้่ายทสีุด 

 



  

 

การวาง Logo มุมบนซ้าย ด้านบนซ้ายนันดูจะเหมาะสําหรบั

การวางตําแหน่งของ Logo เพราะนิสยัการอ่านของคนไทยคอืการกวาด

สายตาจากทางซ้ายไปขวา ทําให้มองเห็นมุมฝังซ้ายก่อน เนืองจากว่า

เป็นจุดนําสายตาทผีูอ้่านจะเหน็ไดก่้อนเป็นอนัดบัแรกๆ 

 
การจดัวางองค์ประกอบใดๆ เพือให้ประกอบกันเป็นโลโก้นัน 

หากยึดจากพืนฐานโดยทวัไป เราอาจต้องการการจดัวางทีดูสวย และ

ไม่บิดเบือนหรือผิดเพียนไปจากความหมายทีตังไว้ โดยเน้นการวางที

เขา้ใจภาพไดง้่าย การสอืสารทถีูกต้องและครบถ้วน ในกรณีทนํีาเสนอนี

เป็นสิงที “ไม่” อนุญาตให้ใช้กับ Logo นี เพราะจะทําให้เกิดความ

เสยีหายต่อภาพลกัษณ์ 



  

 

 

 

 



  

 

 
การจดัวางองค์ประกอบใดๆ เพือให้ประกอบกันเป็นโลโก้นัน 

หากยึดจากพืนฐานโดยทวัไป เราอาจต้องการการจดัวางทีดูสวย และ

ไม่บิดเบือนหรือผิดเพียนไปจากความหมายทีตังไว้ โดยเน้นการวางที

เขา้ใจภาพไดง้่าย การสอืสารทถีูกต้องและครบถ้วน ในกรณีทนํีาเสนอนี

เป็นสิงที “ไม่” อนุญาตให้ใช้กับ Logo นี เพราะจะทําให้เกิดความ

เสยีหายต่อภาพลกัษณ์ 

 

 

 



  

 

 

 
ในการสร้างตัวอกัษรก็ควรระบุให้เป็นในแนวทางเดียวกันทงั

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงจากตัวอย่างข้างต้น เราให้โทร

ตัวหนังสือเป็นแบบบางและโค้ง ทําให้รู้สึกถึงความละมุน อ่อนโยน ซึง

สะทอ้นตวัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

 

 

 

 



  

 

ตวัอย่างการวางตาํแหน่ง logo ในเอกสาร เครืองใช้และสินค้า 

Letterhead                               FAX Sheet 
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LOGO. APRON & UNIFORM 

การวาง Logo บนเสือผ้า ต้องคํานึงถึงขนาดทีใช ้ต้องอ่านได้ 

และเหมาะสมกบัเทคนิคการผลติ ในกรณีทตี้องคํานึงถงึงบประมาณการ

เลอืกใชก้ารพมิพแ์บบสเีดยีว กจ็ะช่วยประหยดังบประมาณการพมิพไ์ด ้

 
LOGO. PACKAGING LABEL 

 



  

 

การดึงเอาสญัลกัษณ์ (Graphic icon) ทีเป็นใบเฟิร์น และตัว

นก มาใช้แยกจากชือนันสามารถทําได้ แต่อาจจะต้องคํานึงถึงการรบัรู้

ของผู้คนว่าสามารถเชือมโยงกับชอืได้หรอืไม่ และพืนทกีารใช้งานของ

สัญลักษณ์นีด้วยว่า มีสืออืนๆ ทีช่วยให้เกิดการเชือมโยงกับชือด้วย

หรอืไม่ 

LOGO SCREENING CUP 

การวาง Logo บนถ้วย เน้นการใช้สีหลกั และขนาดทีเหมาะสม สร้าง

ความประทบัใจและจดจํา Logo ไดง้่าย 

 
LOGO PACKAGING 

 



  

 

 
การวาง Logo แบบสีเดียว ก็เ ป็นทางเลือกทีส่งผลดีต่อ

งบประมาณ รวมถึงการนําเสนอในรูปแบบ Minimal design ก็เป็น

รูปแบบทช่ีวยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทดี ี ช่วยทําใหส้นิคา้ดูมรีสนิยมทดีีมาก

ขึน  การวาง Logo บนกระเป๋าผ้าสํ าหรับลูกค้าของร้านเ ป็นสือ

ประชาสมัพนัธ์ทีดี การจดัวางให้ Logo อยู่ไปทางด้านบนของกระเป๋า 

ช่วยใหก้ารมองเหน็ง่ายขนึ 

LOGO SIGNAGE 

 



  

 

 
การดึงเอาสญัลกัษณ์ (Graphic icon) ทีเป็นใบเฟิร์น และตัว

นก มาใชก้บัป้ายรา้น สามารถทําได ้แต่อาจจะต้องคํานึงถงึการรบัรูข้อง

ผู้คนว่าสามารถเชือมโยงกับชือได้หรือไม่ และพืนทีการใช้งานของ

สญัลกัษณ์นีดว้ยว่า มสีอือนืๆ ทช่ีวยใหเ้กดิการเชอืมโยงกบัชอืเต็มของ

รา้นไดด้ว้ยหรอืไม่ 
  การใช้ภาพประกอบรูปนก มาเป็นองค์ประกอบของป้ายรา้น 

หรือภาพลกัษณ์ของสินค้า เพือเชือมโยงกับเรืองราวของ Logo และยงั

ช่วยใหเ้กดิจุดสนใจ ช่วยใหลู้กคา้ประทบัใจ และสงัเกตเหน็ไดง้่าย 

ใช้ลายไม้เข้ามาร่วมกับการออกแบบรา้นจําหน่ายสินค้า ช่วย

สรา้งบรรยากาศของธรรมชาต ิและเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 

 

 

 



  

 

5.2 ตวัอย่างที : การออกแบบผลิตภณัฑ์ของ Thepsadej Coffee  

 
อตัลกัษณ์ของกาแฟเทพเสด็จ คือ การตากเมล็ดบนตะแกรงทสีานจาก

ไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถินทีชุมชนทําให้กาแฟทีตาก แห้งอย่างดีและมี

การพลิกกลับอย่างสมําเสมอ รวมทังตังโต๊ะยกสูงจากพืนดิน ทําให้

กาแฟสะอาดปราศจากกลินรบกวน เมอืสบืคน้พบว่ามภูีมปัิญญาในการ

เลียงผึงโพรง (โก๋น) ในสวนกาแฟและบริเวณรอบสวนเพือช่วยในการ

ผสมผสานกลินดอกไม้ป่าและดอกกาแฟซึงออกดอกพร้อมกัน ช่วยให้

เกิดบุคลิกพิเศษ หอมกลินดอกไม้ป่าอนัเป็นเอกลกัษณ์ของกาแฟเทพ

เสดจ็ 

 ตัวผึงบนโลโ ก้  มี เส้นแถบ 4 เส้น  ซึงตัว เลขนีมาจาก

แหล่งกําเนิดของกาแฟเทพเสดจ็ตงัอยู่ท ีหมู่ 4 บ้านแม่ตอนหลวง ตําบล

เทพเสดจ็ อําเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 



  

 

 ตัวเมล็ดกาแฟ มีเส้นขดีกลางทีเป็นรูปตัว “S” ซึงเป็นกาแฟอ

ราบิก้า มีความโค้งเว้าซึงแตกต่างจากกาแฟโรบสัต้าทีมีขีดกลางของ

เมลด็เป็นเสน้ตรง ภาพรวมของงานออกแบบเป็นแบบ Signature style 

ใชต้วัอกัษรแบบลายเซน็ต์ โดยมกีราฟิกดา้นบนสอืสารถงึกาแฟ และตวั

ผงึ ทเีป็นจุดขายของกาแฟเทพเสดจ็ 

แนวทางการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

ตราสญัลกัษณ์เป็นส่วนสําคญัขององค์กร เพราะสิงแรกทีผู้บริโภคจะ

สงัเกต และจะอยู่คู่กับธุรกิจไป โดยตลอด และนอกจากตราสญัลกัษณ์

จะเป็นสญัลกัษณ์ทางธุรกจิแล้ว ยงัเป็นเครอืงมอืทางการตลาดทช่ีวยให้

ลูกค้าสามารถจดจําธุรกิจของเราได้ตราสัญลักษณ์ยังนํามาซึงการ

คุม้ครองทางกฎหมาย ซงึถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทผีูใ้ดจะมาละเมิด

มไิดอ้กีดว้ย 

 การใช้ตราสญัลักษณ์เพือเป็นองศ์ประกอบบนกราฟิกต่างๆ 

ต้องแน่ใจว่าได้เว้นระยะความกว้างโดยรอบของตัวโลโก้อย่างน้อย 

% เพอืใหต้ราสญัลกัษณ์ถูกมองเหน็ได้อย่างชดัเจนทสีุดและไม่ควร

ย่อขนาดน้อยกว่า  พกิเซล 

 



  

 

 



  

 

 
ตราสัญลักษณ์หลักของ Thepsadej จะจัดวางบนกระดาษ

ขนาดต่างๆ ทงัแบบแนวตัง และแนวนอน โดยควรเว้นระยะห่างของ

ตราสญัลกัษณ์กบัขอบกระดาษ เพอืใหต้ราสญัลกัษณ์มคีวามเด่นชดั ซงึ

สามารถใชต้วัอกัษร “T”เป็นแนวกําหนดระยะได ้

 



  

 

สีบนตราสญัลกัษณ์ ถือเป็นการสือสารทีสามารถเรียกความ

สนใจและสร้างบุคลิกภาพให้กับโลโก้ได้ดีทีสุดวิธีหนึง เราจึงควร นํา

สีมาใช้ในการดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้ผูกติด กับตรา

สญัลกัษณ์ การใช้สีจําเป็นต้องใช้สีตามทไีด้กําหนดมาให้ระบบ CMYK 

และ Patone ส ีซงึเป็นหมวดสหีลกัทใีชใ้นระบบ งานพมิพท์วัไป 

 
ในการใช้งานจริง หลายครงัทีเราไม่สามารถใช้ Logo ทีเป็นสี

ได้ ทงัข้อจํากัดทางด้านเทคนิค หรืองบประมาณ ดงันันการออกแบบ 

Logo ใหเ้ป็นแบบการใชง้านสเีดยีวจงึเป็นสิงจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง

สดํีาบนพนืขาว และสขีาวบนพนืดํา เพราะเป็นรูปแบบการใชง้านทีนิยม 

และใชง้านไดง้่ายทสีุด 

 



  

 

 
การวาง Logo มุมบนซ้าย ด้านบนซ้ายนันดูจะเหมาะสําหรบั

การวางตําแหน่งของLogo เพราะนิสยัการอ่านของคนไทยคอืการกวาด

สายตาจากทางซ้ายไปขวา ทําใหม้องเหน็มุมฝังซ้ายก่อน 

 การวางตําแหน่งของโลโก้ทีนักออกแบบโลโก้มกัจะใชก้ันบ่อย

ทีสุดก็คือ มุมบนซ้ายหรือขวา เนืองจากว่าเป็นจุดนําสายตาทีผู้อ่านจะ

เหน็ไดก่้อนเป็นอนัดบัแรกๆ 

 



  

 

 

 
การจดัวางองค์ประกอบใดๆ เพือให้ประกอบกันเป็นโลโก้นัน 

หากยึดจากพืนฐานโดยทวัไป เราอาจต้องการการจัดวางทีดูสวย และ

ไม่บิดเบือนหรือผิดเพียนไปจากความหมายทีตังไว้ โดยเน้นการวางที

เขา้ใจภาพไดง้่าย การสอืสารทถีูกต้องและครบถ้วน ในกรณีทนํีาเสนอนี



  

 

เป็นสิงที “ไม่” อนุญาตให้ใช้กับ Logo นี เพราะจะทําให้เกิดความ

เสยีหายต่อภาพลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตวัอย่างการวางตาํแหน่ง logo ในเอกสาร เครืองใช้และสินค้า 

 แนวทางการสร้างตัวอักษรก็จะสะท้อนความเป็นตัวตนของ

กาแฟ แสดงถึงความอ่อนโยนและแขง็แกร่งในเวลาเดียวกัน ตัวอกัษร

แสดงความเป็นสากล เนืองจากจะมีการส่งออกไปต่างประเทศ ดงันัน

ตวัอกัษรภาษาองักฤษจะสร้างใหม้ีความคมชดัมากกว่าภาษาไทย เพอื

เป็นการสอืสารใหช้ดัเจนมากยงิขนึ 

ตวัอย่างการวางตาํแหน่ง logo ในเอกสาร เครืองใช้และสินค้า 

Letterhead                                FAX Sheet
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LOGO APRON & UNIFORM 

การวาง Logo บนเสอืผา้ ต้องคํานึงถงึขนาดทใีช ้ต้องอ่านได ้

และเหมาะสมกบัเทคนิคการผลติ ในกรณีทตี้องคํานึงถงึงบประมาณการ

เลอืกใชก้ารพมิพแ์บบสเีดยีว กจ็ะช่วยประหยดังบประมาณการพิมพไ์ด้ 

 
LOGO PACKAGING LABEL  

 



  

 

LOGO SCREENING CUP 

 
การเลือกวาง Logo บนพืนแก้วสีเข้ม และสีอ่อน โดยใช้

รูปแบบการวางทีคํานึงขนาด และสดัส่วนทีเหมาะสมกับแก้ว ช่วยให้

อ่านไดง้่าย  

LOGO COFFEE BEAN PACKAGING  

 
เลือกใช้การวางกราฟิก และ Logo บนบรรจุภัณฑ์ในแบบ Minimal 

design เน้นความเรียบ และสร้างพืนทีโดยรอบให้กับ Logo ได้สือสาร

กบัลูกคา้ มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ฉลากทตีดิกบัถุงผา้กระสอบ เลอืกใช้

วสัดุทเีป็นผา้ พมิพ ์Logo สขีาวบนพนืสดํีา ช่วยให ้Logo มคีวามชดัเจน 



  

 

 
LOGO SIGNAGE 

 



  

 

 
ใช้ลายไม้เข้ามาร่วมกับการออกแบบรา้นจําหน่ายสินค้า ช่วย

สรา้งบรรยากาศของธรรมชาตภิาพรวมเป็น Minimal style 

LOGO DEFINING CATEGORIES 

 



  

 

การวางชือของกลุ่มสินค้าอืนๆ ของเทพเสด็จ โดยจะวางชือ

แทนคําว่า กาแฟ และใช้แถบสีเป็นตัวช่วยจําแนกประเภทของธุรกิจ 

หรอืกลุ่มสนิคา้ 

 
วางกราฟิกบนรถจําหน่าย โดยใช้พืนสีเหลือง ช่วยทําให้

กราฟิก Logo สดํีา เด่น สะดุดตามากขนั วางโลโก้ด้านข้างของรถ และ

ด้านบนเป็นป้ายวงกลม พืนดํา Logo สีขาว ซึงสามารถทําเป็นป้ายไฟ

ได ้เปิดบรกิารขายสนิคา้จากด้านขา้งของรถ 

จากตัวอย่างข้างต้นนีเป็นเพียงแนวทางการพฒันาหนังสือผลิตภณัฑ์ของ

สมุนไพรและกาแฟ เท่านนั แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจอืนๆ ก็ยงัสามารถใช้

แนวคิดจากตัวอย่างข้างต้นไปใช้แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ตราสินคา้

ของวิสาหกิจของตนเองได้ โดยอาจเริมจากการถามจากตัวเองก่อน 

(คําถามทีแสดงในภาพที 3) เพือให้วิสาหกิจรู้จักตัวเอง แต่สําหรับการ

ออกแบบเราสามารถใชก้ารร่างภาพคร่าวๆ ไวเ้พือให้นกัออกแบบกราฟิก



  

 

หรือนักวาดภาพนําไปต่อยอดได้ง่ายและจะทําให้ได้คราสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ทีตรงใจสมาชิกภายในกลุ่มและลูกค้าได้มากทีสุด ดังนันที

สําคญัอยู่ทีการมีส่วนร่วมทงัจากสมชิกและลูกคา้ของเรานนัเอง  
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