
หลักการออกแบบโลโก้ทีดี ตอนที 1 

 

โลโก้คืออะไร ? 

อย่างแรกทีเราต้องทําความเข้าใจคือ จุดประสงค์หลักของโลโก้นั นคืออะไร ? นั นคือเราทําโลโก้

มาเพือ .. 

 ทําให้คนอืนจดจําได้ง่าย สามารถรู้ไดท้ ันทีว่าโลโก้นี คือแบรนด์อะไร 

 เพิมความเชือมั นในตัวแบรนด์ 

 เพิมความ Loyalty ของแบรนด ์

 บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ 

ซึงส่วนประกอบของโลโก้ทั งหมดนั น ไม่ว่าจะเป็น Shape, สีทีใช,้ รูปแบบตัวอักษร หรือรูป

ต่างๆ สามารถแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์ หรือบริษัทได้ ซึ งเราควร

ออกแบบมาให้แตกต่างกับแบรนด์ หรือบริษัทอืนๆในตลาดเดียวกันให้ได้ สรุปคือ โลโก้ก็คือ

หน้าคุณในบัตรประชาชนน่ะแหละ ว่าคุณคือใคร! 

โลโก้ทีดีต้องเป็นยังไง ? 



 

โลโก้ทีดีนั นต้อง มีเอกลักษณ์เฉพาะ, เหมาะสม, กราฟิกสวย, เรียบง่าย และทีสําคัญ มันต้องบอก

ถึงความมุ ่งมัน หรือเจตนาของแบรนด์นันได้ นั นคือ คอนเซ็ป หรือ “ความหมาย” มักอยู่

เบืองหลังของโลโก้ และต้องสามารถสือสารไปย ังผู ้ รับรู้ได้ทันที 

อีกหนึงข้อทีสําคัญสําหรับโลโก้คือ เราต้องทําโลโก้ทีสามารถพิมพ์ได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะใหญ่เท่า

ตึกใบหยกหรือจะเล็กเท่าหอยมด และถ้าให้ดีขึ นไปอีก อย่ามีสีเลยซะดีกว่า นั นก็คือใช้สีดําอย่าง

เดียว 

สรุปคือ โลโก้ทีดีนั นหลักง่ายๆ คือ คอนเซ็ปทีดี และสามารถนําไปใช้งานได้ทุกโอกาส 

 

 

 

 

ขันตอนการออกแบบโลโก้ (Logo Design Process) 



 

Design Brief 

อย่างแรกเลย คุณต้องตั งคําถามหรือสัมภาษณ์กับลูกค้าของคุณ ว่าเค้าค้องการแบบไหน อะไร

ย ังไง เพือเราจะได้รู้ขอบเขตของดีไซน์ 

Research 

วิจัย และศึกษาเกียวกับธุรกิจ บริษัทของลูกค้าคุณว่า ทําเกียวกับอะไร และดูว่าคู่แข่งของบริษัท

ลูกค้าคุณเป็นอย่างไร จําไว้ว่า “Problem-solve first, design later” 

Reference 

ให้ลองศึกษาโลโก้ทีประสบความสําเร็จมาแล้ว ว่าเค้ามีแนวคิดอย่างไร, ศึกษเทรนด์และสไตล์

ของโลโก้ช่วงนี เป็นอย่างไร และนํามันมาประยุกต์เข้ากับโลโก้ของเราทีจะทํา เราตามเทรนด์ได้



แต่อยากไปลอกของเค้ามาล่ะ อีกเรืองทีควรรู้ไว้อีกอย่างคือ ความยืนยาวคือสิงสําคัญของโลโก้ 

เพราะมันต้องอยู่กับบริษัทหรือแบรนด์ไปอีกนานหรือตลอดไป 

Sketching and Conceptualizing 

ลองร่างภาพโลโก้จากทีได้ Brief จากลูกค้า และจาก Research ทีเราได้ศึกษามา ขั นตอนนี เป็น

ส่วนทีสําคัญมากนะครับ เพราะว่าโลโก้จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างไรนั น ขึ นอยู่กับส่วนนี เลย 

โดยเราต้องใช้ความพยายาม, ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ มาช่วยในการออกแบบ 

ตามที Dainis Graveris เขียนไว้ว่า 

“การร่างแบบนันไม่ได้ใช้เวลาฟุ ่ มเฟือยเลย และมันเป็นวิธีทีดีมากในการดึงเอาไอเดียจากในหัว

ลงไปสู่กระดาษ หลังจากนัน เวลาเราเอาความคิดนันมันทําในคอมพิวเตอร์ มันจะง่ายกว่ามาก ถ้า

คุณไม่ได้ร่างแบบอะไรเลย ซึงการร่างแบบเป็นประจําๆนัน จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของคุณอย่างไม่มีทีสินสุด จําไว้เลยว่า การเริมต้นทีดี คือการเริมต้นจากกระดาษสีขาวนันแหละ” 

Reflection 

หยุดพักการดีไซน์ไปซักพัก แล้วลองกลับมาดูสิงทีเราออกแบบใหม่ คุณจะเห็นในสิงทีคุณต้อง

ปรับเปลียน ซึงวิธีนี จะช่วยทําให้ไอเดียคุณมีความสมบูรณ์มากขึ น และมีความคิดสดๆ ใหม่ๆมา

ปรับปรุงโลโก้ของคุณ 

Revisions and Positioning 

ไม่ว่าคุณตั งตัวเองเป็นผู้ รับเหมา (คือ รับคําสั งความต้องการมาจากลูกค้า) หรือ ผู ้ชี แนะ (คือ

แนะนําลูกค้าเพือสิงทีดีทีสุด) ให้นําสิงทีเรา Reflection ไป และ Required จากลูกค้า นํามาแก้ไข

และปรับปรุงซะ 

Presentation 

เวลาพรีเซ้น ให้พรีเซ้นเฉพาะโลโก้ทีดีทีสุดและควรใช้ไฟล์ PDF จะดีทีสุด คุณอาจจะลอง

โชว์โลโก้ของคุณให้อยู่ในสิงต่างๆ เช่น นามบัตร หรือ ซองจดหมาย เพือให้ลูกค้าของคุณได้เห็น



ถึงความ Brand Identity ชัดเจนมากยิ งขึ น สําหรับไฟล์ในการพรีเซ้น ควรเป็นไฟล์คุณภาพสูง ซึง

มันเป็นสิงสําคัญในการทําให้ลูกค้าเห็นด้วย และชอบดีไซน์ของคุณ 

Delivery and Support 

เมือขั นตอน Presentation เสร็จ และลูกค้าของเราชอบในดีไซน์ของเรา ต่อไปคือเราต้องส่งไฟล์ 

Logo ให้แก่เค้า (จําไว้ว่าควรจะเป็นไฟล์ Vector นะจ๊ะ) และคอย Support เค้าตลอดเวลาเมือเค้า

ต้องการคววามช่วยเหลือ 

หลังจากเสร็งานแล้ว ก็อย่าลืมไปกินเหล้าเมาแปร๋กับเพือนฝูง หรือหาอะไรกินซะ อย่างช็อคโก

แลต เพือทําให้ตัวเองผ่อนคลาย แล้วค่อยเริมงานโปรเจคต่อไป อิอิ 

ตัวอย่างขันตอนการออกแบบโลโก้ 

 

กฎหลัก 5 ข้อในการออกแบบโลโก้ 

 



จากทีบอกไปในตอนทีแล้วว่า โลโก้ทีดีนั นต้อง มีเอกลักษณ์เฉพาะ, เหมาะสม, กราฟิกสวย, 

เรียบง่าย และคอนเซปทีดี เมือคุณรู้ในสิงบอกไปแล้ว ต่อไปเราต้องมีรู้ถึงกฎหลัก 5 ข้อในการ

ออกแบบโลโกที้ดีกัน 

1. Simple 

 

ความเรียบง่ายนั น ง่ายต่อการเข้าใจ รับรู้ และจดจํา ไม่ใช่แลดูเยอะแยะ จนคนทีเห็นนั นจําได้ยาก 

* คุณสามารถศึกษาประวัติโลโก้ไนกีได้ทีนี (ภาษาอังกฤษ) 

2. Memorable 

 



กฎข้อนี  มันเป็นจากความเรียบง่ายข้อแรก เมือโลโก้ของเรามีความเรียบๆ ดูดี ก็สามารถทําให้ผู ้ที

เห็นสามารถจดจําโลโก้ของเราได้ และรู้ว่าแบรนด์เราคือแบรนด์อะไร ดังนั นจําไว้เลยว่า เวลา

ออกแบบโลโก้เราควรออกแบบให้คงความเรียบง่ายไว้เสมอนะครับ 

3. Timeless 

 

โลโก้ทีเราออกแบบควรออกแบบให้มันคงอยู่ถาวร เพราะว่าโลโก้เรานั นจะต้องติดอยู่กับแบรนด์

ตลอดเวลา ฉะนั นเวลาออกแบบ คุณไม่ควรตามเทรนด์ เพราะมันอาจะหมดความนิยมได้ในเวลา

ต่อมา ขอให้คุณคงความคลาสสิคไว้ และคุณควรต้องถามตัวเองด้วยว่า โลโก้ของเรานั นจะอยู่

รอดและสวยงามไปตลอดจนถึง 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปีเลยหรือไม่ ? 

4. Versatile 

 



อีกข้อทีสําคัญ (มาก) คือ โลโก้ของคุณต้องสามารถใช้งานได้หลากหลายในสือมีเดีย หรือใช้งาน

อืนๆได้ตามโอกาส โดยคุณควรออกแบบโลโก้ให้อยู่ในรูปแบบ Vector เพือสามารถนําไปใช้ได้

หลายขนาด หลายไซส์ แล้วแต่ความต้องการแต่ละชนิดงาน 

คุณควรถามตัวเองว่า โลโก้ของคุณนั นสามารถ .. 

 ปรินท์สีเดียวได้หรือไม่ ? 

 ปรินท์ในสีตรงข้ามกันได้หรือไม่ ? (เช่น โลโก้สีสว่าง พืนหลังสีเข้ม) 

 ปรินท์ไซส์ขนาดเท่าสแตมป์ได้หรือไม่ ? 

 หรือปริท์ไซส์ขนาดเท่าบิลบอร์ดโฆษณาได้หรือเปล่า ? 

ผมแนะนําว่า ในตอนแรกคุณควรออกแบบโลโก้เป็น สีขาว-ดํา ก่อน มันสามารถช่วยคุณในการ

มุ่งประเด็นไปทีคอนเซป และรูปร่างโลโก้ได้ มากกว่าการใช้สี และอีกข้อทีควรจําคือ ยิ งคุณใช้สี

มากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายก็ยิ งมากขึ นเท่านั น (ในแง่ของการใช้ระยะยาวในเชิงธุรกิจ) 

5. Appropriate 

 

คุณต้องรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เรานั นคือใคร เมือคุณรู้แล้ว คุณจะสามารถ

วาง Position โลโก้ของเราได้ถูก ยกตัวอย่างเช่น ร้านของเล่น TOYRUS นั นเล่นสีทีสดใส 

หลายๆสี ซึงเหมาะกับกลุม่เป้าหมายของเค้า คือ เด็ก นั นเอง 

 



ออกแบบโลโก้นัน คิดราคาเท่าไหร่ดี ? 

 

อีกคําถามยอดฮิต คือ คุณควรจะคิดราคาค่าออกแบบโลโก้ย ังไงดี ? ซึ งจริงๆแล้ว เรืองนี อาจจะ

ตอบยากไปซักนิดนึง คําตอบทีเหมาะสมทีสุดาสําหรับคําถามนี คือ คิดราคาตามความยากง่าย

ของการออกแบบ! นั นเอง โดยความยากง่ายของการออกแบบโลโก้นั นคุณอาจคิดโดยปัจจัย

เหล่านี 

 จํานวนคอนเซปโลโก้ทีออกแบบมาเพือนําเสนอ 

 จํานวนครั งในการแก้ไข หรือปรับปรุง 

 ความยาก ง่าย ของการรีเสิร์ชโลโก้ให้กับลูกค้า 

 ขนาดขององกรค์ หรือธุรกิจทีคุณออกแบบใหม่ 

 อืนๆ ตามความเหมาะสมของคุณ 

 


