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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจาก
การประกวด กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศ จาํนวน  48 ช้ิน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ิธีการหาร้อยละ 

ผลการวิจยัประเด็นท่ี  1 สามารถจาํแนกรูปแบบดา้นการใชรู้ปแบบการออกแบบตาม
หลกัการออกแบบ  ไดด้งัน้ี  การลดตดัทอน  39.54% การเคล่ือนไหว  15.80% ภาพและพ้ืน  12.80% 
ความต่อเน่ืองกนั 12.80% การบงัหรือการซอ้น 10.57% การใชเ้งาและความมีมิติ 8.39% 

ผลการวิจยัประเด็นท่ี  2 สามารถจาํแนกรูปแบบดา้นรูปร่างรูปทรงการออกแบบตาม
หลกัการออกแบบ  ไดด้งัน้ี  ลกัษณะไทย  27.07% รูปอิสระ  20.02% รูปทรงธรรมชาติ  16.69% 
รูปทรงวตัถุส่ิงของ  11.74% รูปเรขาคณิต  11.37% รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ  7.05% รูปเคารพ  
3.71% 

ผลการวิจยัประเด็นท่ี 3 สามารถจาํแนกรูปแบบดา้นการใชสี้ในการออกแบบตามหลกั
ทฤษฎีสี ไดด้งัน้ี สีตรงกนัขา้ม 62.3% สีกลมกลืน 34.25% สีเอกรงค ์3.42% 

ผลการวิจยัประเด็นท่ี  4 สามารถจาํแนกรูปแบบดา้นความสมดุ ลในการออกแบบ  ได้
ดงัน้ี ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 80.09% ความสมดุลแบบเหมือนกนั  17.60% ความสมดุลแบบ
รัศมี 2.31% 

ผลการวิจยัประเด็นท่ี  5 สามารถจาํแนกรูปแบบดา้นประเภทในการออกแบบ             
ไดด้งัน้ี แบบภาพ 70.52%, แบบผสมผสาน 24.72%, แบบตวัอกัษร 4.76%  
  จากการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบอีกลกัษณะหน่ึงแต่ตอ้งอาศยัทกัษะ 
และจิตนาการ ของผูอ้อกแบบแต่ละคน ถึงแมว้่าจะใชแ้นวทางการออกแบบท่ีคลา้ยกนั แต่ก็จะ
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป และส่ิงสาํคญัสาํหรับนกัออกแบบ คือ 
การศึกษาหาความรู้ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่ และพฒันาวงการการออกแบบต่อไป 

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
ลายมือช่ือนกัศึกษา...........................................                                                        ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  1. ...........................  2. ............................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

53151317 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

KEY WORD : DESIGN / THAI LOGO 

 SURATTANACHAI  CHUENTA : THE SUCCESS LOGO ANALYSIS IN THE THAI 

LOGO COMPETITION. THESIS ADVISORS : CHOLRIT LUANGJINDA Ph.D., AND ASSOC. 

PROF. CHIYANANDHA CHA-UMNGARM.  133 pp. 

 

 

This research aims to analyze the designing of Thai award winning logos, using the 

samples of 48 Thai award winning logos. The tool used in this research was questionnaire, 

designed by the researcher, and data was analyzed in percentage.  

 The outcomes of this research show that, firstly, the designs can be categorized in term 

of forms based on principles of design. These forms include, 39.54% are deduction, 15.80% 

are movement, 12.80% are picture and floor, 12.80% are continuity, 10.57% are covering or 

overlapping and 8.39% are shadowing and dimension. 

 Secondly, the outcomes show that the designs can also be categorized in term of 

shapes based on principles of design. These shapes include, 27.07% are Thai style shape, 

20.02% are free shape, 16.69% are natural shape, 11.74% are objective shape, 11.37% are 

geometric shape, 7.05% are variety shape and 3.71% are respective shape. 

 Thirdly, the outcomes show that the designs can also be categorized in term of the use 

of colors based on principles of color. These uses include, 62.3% are opposition color, 34.25% 

are harmonic color and 3.42% are monochrome color.  

 Fourthly, the designs can also be categorized in term of balance in design. These 

include, 80.09% are different balancing, 17.60% are similar balancing and 2.31% are radial 

balancing. 

 Fifthly, the designs can also be categorized in term of types. These types include, 

70.52% are pictorial type, 24.72% are integrated type, and 4.76% are alphabetical type. 

 This research has shown another character of form of designing, however, it 

requires skills and imagination of each individual designer. Although the approaches of 

designing are similar, the result of the creation of the designs can be different. More 

importantly, for designer, learning and studying for more knowledges is very vital for creating 

new designs and further develop the designing circle for the future. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีสาเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก  รองศาสตราจารย์
ชยันนัท ์ ชะอุ่มงาม และ อ.ดร.ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซ่ึงเป็นผูก้ระตุน้
เตือนใหค้าํแนะนาํแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั  และติดตามการทาํวิทยานิพนธอ์ยา่งต่อเน่ือง  
ตลอดจนช่วยตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธจ์นกระทัง่สาเร็จเป็นรูปเล่ม 

นอกจากน้ีขอขอบคุณ คุณบาํรุง  อิศรกุลท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาไดเ้ป็น
อยา่งดีรวมทั้ง  คุณศราวุธ  ยนืยง , คุณพิษณุ  พฒันสุทธิชลกุล , คุณสมชาย  นิลแกว้ , คุณเรืองวิทย์          
ภู่ธราภรณ์, คุณกิตติบดี บวัหลวงงาม, คุณขนาน ทิมเทศ, คุณอนิรุทธ ์เอมอ่ิม, คุณถวลัย ์ดิษฐสุ์ธรรม, 
คุณมัน่เศรษฐ์  รัจสุภาศิริ , คุณธานี  เหมือนนุช , คุณภูเบศ  เพง็จนัทร์  ท่ีสละเวลาในการช่วยทาํ
แบบสอบถามและใหส้มัภาษณ์ จึงไดข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ยิง่ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของวิทยานิพนธ ์

ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในการใหค้วามสนบัสนุน  ช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจของครอบครัว  พ่อแม่   
พี่นอ้ง  และผองเพ่ือนท่ีเป็นส่วนผลกัดนัใหก้ารทาํวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีเกิดข้ึน  และสาํเร็จลุล่วง
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ในการใหทุ้นการศึกษาตลอดหลกัสูตรของการศึกษา ดร.อภิรดี   อาํนรรฆมณี ผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน
บริการเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัศรีปทุม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํวิทยานิพนธค์ร้ังน้ีทุกท่านท่ี
ไดก้รุณาใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลืออาํนวยความสะดวก และเป็นกาํลงัใจตลอดมา 
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