
ประเภทของการออกแบบกราฟิก 
 (Classification of Graphic Design)  

1.เลขนศิลป์ด้านการพมิพ์ (Printing Graphics) 

• นิตยสาร (Magazine) 
• วารสาร (Periodical / Journal) 
• หนังสือ (Book) 
• หนังสือพมิพ์ (Newspaper) 
• ใบปิดประกาศและโฆษณา (Poster and Poster Ad.) 

Poster Ad. Mag Ad. Press Ad. 

• เคร่ืองหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ (Trademark&logo) 
• บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
• ส่ิงพมิพ์ทั่วไป (General Printedmatter)เช่น ปฎิทิน เมนู
แคตตาล็อก แผ่นพบั โบรชัวร์ นามบัตร แสตมป์ ธนบัตร 
ฯลฯ 

 

 



2.เลขนศิลป์ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Graphics) 

• การจัดแสดงสินค้า และหน้าร้าน (Display and Shop front) 

• นิทรรศการ (Exhibition) 
• ตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามอาคาร(Lettering and Sign on 

building) 

• เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายบนถนน (Traffic and 
Street signs) 

• แผ่นป้ายโฆษณา(Sign board) 
• เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในที่สาธารณะ (Sign and Symbol 

in the Public place) 

 

 

 

 

 



3.เลขนศิลป์ด้านส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง(Media Graphics) 

• หัวเร่ืองภาพยนตร์ วิดีโอ และโทรทัศน์(Film,Video and 
T.V. Title) 

• ภาพนิ่งโฆษณา (Advertising slide) 
• ภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film)ภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์(TVC.) 

• ภาพยนตร์ประกอบเพลง (Music Video) 
• IT / Multimedia /Web Graphic 
• Animation / CG / Digital Art 
• Motion Graphic / Info.Graphic 
• Game  
• VR./AR. Graphic 
• ส่ือแพร่ภาพและเสียงทั้งออนไลน์และออฟไลน์อ่ืนๆ 

 

 

 

 



ความสัมพนัธ์ของงานกราฟิกกบังานประเภทต่าง ๆ 

1.การออกแบบกราฟิกที่เกีย่วข้องกบัสัญลกัษณ์ (Symbolism ) 

2.การออกแบบกราฟิกที่เกีย่วข้องกบัตัวอกัษรและการพมิพ์ 
(Typography) 

3.การออกแบบกราฟิกที่เกีย่วข้องกบัการสร้างภาพประกอบ 

   (Illustration) 

4.การออกแบบกราฟิกที่เกีย่วข้องกบังานบันทึกภาพ 

   (Photography and Film) 

 

 

 

 

 



นอกจากนีย้ังเกีย่วข้องกบัวงการธุรกจิ และอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น 

 

-การสร้างอตัลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity) 

-การโฆษณาและส่งเสริมการขาย(Advertising&Sale 
Promotion) 

-การประชาสัมพนัธ์ และ การรณรงค์ส่งเสริมสังคม (Public 

Relations &   Corporate Social Responsibility) 

-การสร้างแบรนด์ (Branding) 

-การพฒันาผลติภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (Product 
Development &Packaging) 

-เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)  

-ส่ือสังคมออนไลน์( Social Media)  

-etc… 



 

  

 

 

 

 

 

นิเทศศิลป์ ออกแบบเกี่ยวกับอะไร จบไปท าอะไรได้บ้าง 

October 12, 2018 

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จบมาท างานอะไรได้บ้าง เป็น
ค าถามท่ีพบบ่อยมากจากผูป้กครอง ออกแบบนิเทศศิลป์ คือ ศิลปะ
การออกแบบเพื่อส่ือสารทางการมองเห็นเป็นส าคัญ เพราะ
ธรรมชาติของมนุษยถึ์งแมไ้ดรั้บ ข่าวสาร อย่างเดียวกนัมา แต่จะมี
ความเขา้ใจ และความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกนัออกไป การส่ือสารท่ี
ดีจึงตอ้งมีการวางแผนท่ีจะใชอ้งคป์ระกอบของการส่ือสารทั้ง ภาพ 
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อ“บอก”ให้ผูอ่ื้นมีความเข้าใจ 



เหมือนกับ ความคิด ความเข้าใจของเรา บุคคลท่ีรวมกันอยู่ใน
สังคมย่อมตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกันตลอดเวลาท าใหทุ้กวนัน้ีงาน
นิเทศศิลป์ได้เขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัในสังคมมากขึ้น
และหากดูขอบข่ายและโครงสร้างของงานนิเทศศิลป์แลว้ก็จะเห็น
ชัดเจนว่านิเทศศิลป์มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นใน
สังคมปัจจุบนันอกเหนือจากปัจจยัอ่ืนของชีวิตท่ีมีอยูเ่ดิมโดยอาชีพ
ท่ีรองรับนกัศึกษาสาขาวิชาน้ีมีหลากหลายและครอบคลุมส่ือหลาย
แขนงโดยมีตวัอยา่งสาขาอาชีพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

1. Graphic Designer หรือเรียกวา่ "นกัออกแบบกราฟฟิก" 

นกัออกแบบกราฟฟิก สามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กคือ 

 



1.1.IT / Multimedia /Web Graphic Designer นกัออกแบบ
กราฟิกไอที มลัติมีเดีย และนกัออกแบบเวบ็ 

เช่นนกัออกแบบอินเตอร์เฟส(Interface Designer)นกั
ออกแบบมลัติมีเดีย นกัออกแบบอินโฟกราฟิก และนกัออกแบบ
เวบ็ ก็จะมีสองลกัษณะ คือท าอยูก่บับริษทัท่ีนกัออกแบบเป็นใหญ่ 
อนัน้ีก็จะรุ่ง อยา่งเช่นบริษทั Ogilvy One + Ogilvy Interactive ใน
เครือ Ogilvy เอเยนซ่ียกัษใ์หญ่ แต่ถา้ไปอยูบ่ริษทัท่ีโปรแกรมเมอร์
เป็นใหญ่ ก็จะไม่รุ่ง งานออกแบบก็จะเละ ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย ชีวิต
นกัออกแบบจะอบัเฉา ยิง่ถา้ไปอยูป่ระจ าตามเวบธุรกิจ ขายของยิง่
ไปกนัใหญ่ ยกเวน้วา่จะ สู้จริงๆ ลกัษณะการท างานก็จะออกแบบ
เวบเพจ และท าส่ือมลัติมีเดีย อินเตอร์แอคทีฟต่างๆ 

 

 

1.2.Advertising Graphic Designer Graphic Unit 

 เป็นนกัออกแบบกราฟฟิกท่ีตอ้งอยูก่บัสินคา้นานาชนิด 
ท างานไดทุ้กอยา่งทุกประเภท ตั้งแต่งานออกแบบ ส่ิงพิมพ ์
โปสเตอร์ ไดเรกเมล ์บิลบอร์ด ยนัออกแบบบูท สินคา้ท่ีระลึก หรือ
บรรจุภณัฑ ์อยูก่บับริษทัโฆษณามีขอ้ดีคือ เงินเดือนเยอะ และขอ้



ส าคญั มีเวทีใหคุ้ณประกวดงาน ถา้ดงัไดร้างวลัจาก Cannes กบั 
D&AD ก็รับรองวา่จะไม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองเงินเดือนอีกต่อไป แต่
ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บับริษทัท่ีเขา้ไปท าดว้ยวา่ ส่งเสริมเร่ืองน้ีหรือเปล่า 

 

 

 

1.3.Graphic Designer / Artist ประจ า Graphic House 

นกัออกแบบประจ ากราฟฟิกเฮาส์ ซ่ึงลกัษณะการท างานจะ
คลา้ยๆกบัท าอยูก่บัเอเยนซ่ี แต่จะท าอะไรไดอิ้สระขึ้น ไดท้ดลอง
ท าอะไรท่ีมนัส์ๆได ้กราฟฟิกเฮาส์ท่ีดงัๆก็ไดแ้ก่ Blind, Color 
Party, G49 ท่ีเป็นเครือของ A49 ซ่ึงเป็นเจา้ของนิตยสาร Art 4D 
อีกพวกนึงท่ีอาจจะอยูใ่นกลุ่มน้ีได ้ก็ไดแ้ก่นกัออกแบบท่ีอยูป่ระจ า
นิตยสารท่ีดงัๆก็ไดแ้ก่ DNA, DAY BED, aDAY, Art 4D หรือ
เครืออมรินพร้ินต้ิง 

 

 



1.4.Graphic Designer ประจ าบริษทั หรือนกัออกแบบ,ฝ่ายศิลป์
ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

อนัน้ีก็จะกร่อยหน่อยนึงถา้เลือกท า แต่ถา้อยูก่บัฝร่ังก็
เงินเดือนดี แต่ก็ยงัแหว้อยูดี่ เพราะพวกเราจะไม่มีทางโตไดใ้น
บริษทัเหล่าน้ี 

 

 

 

2. Creative/Art Director นกัสร้างสรรคห์รือผูก้  ากบัศิลป์  

หรือจะเรียกวา่นกัออกแบบ นกัคิดโฆษณาก็ได ้พวกเขา
เหล่าน้ีอยูต่ามบริษทัโฆษณาช่ือดงั คอยคิดโฆษณาประหลาดๆ
แหวกแนว ลกัษณะงานคือจะนัง่คิดโฆษณา คิดหนงัโฆษณา และ
จะท างานร่วมกบัก๊อบป้ีไรทเ์ตอร์ ใครท่ีเขา้ใจวา่ เรียนนิเทศศาสตร์
ถึงจะท างานคิดโฆษณาก็ใหค้ิดใหม่นะครับ เพราะพวกนิเทศเคา้จะ
เป็นก๊อบป้ีไรทเ์ตอร์ (Copy Writer) คือคิดค าพูดในโฆษณา หรือ
คิดโฆณาวิทย ุคิดบทพูด 



เป็นอาชีพท่ีเงินดีแต่ท างานหนกั กลบับา้นเลยเท่ียงคืนบ่อยๆ 
ตอ้งไปคุมผูก้  ากบัถ่ายหนงั ดูคนตดัต่ออีกสารพดั หนา้ท่ีกวา่จะ
ออกเป็นโฆษณาเร่ืองนึง ท่ีคนอยากเป็นกนัเยอะเพราะเงินเดือน 
กบัมีเวทีใหป้ระกวดงานโฆษณาอยา่ง Cannes กบั D&AD 

 

3. Animator/CG Artist 

นกัออกแบบอนิเมชัน่ ท่ีฮิตๆอยากจะเป็นกนัเยอะแยะ แต่นอ้ง
เอ๋ย รู้ป่าววา่ Nemo เร่ืองนึง ใชค้นก่ีคน แต่ถา้ชอบก็เอาเลย ถา้เก่ง
เม่ือไหร่ รับรองรุ่ง ลกัษณะงานก็จะคลา้ยงานโฆษณา แต่โหดกวา่ 
ไม่ค่อยไดก้ลบับา้น แต่ถา้เขียนการ์ตูนเก่ง ชอบคอม ก็ลุยเลย ค่า
ตอบเแทนของอาชีพน้ีจดัวา่สูงเอาการ สตูดิโอท่ีดงัๆก็รู้ๆกนัอยูค่ือ 
กนัตนา กบั Imaginmax  

4. Motion Graphic Designer 

จริงๆ พวกน้ีก็จดัอยูใ่นกลุ่มท าเวบ็กบัอนิเมเตอร์ เรียกวา่คนท่ี
จบภาพยนตร์ มาจะท างานไดต้รงกวา่ แต่ถา้เราเรียนแลว้ชอบทางน้ี 
เราก็ท าไดเ้หมือนกนันะ เฮาส์ท่ีดงัๆก็ไดแ้ก่ ฟีโนมีนา และแมชช่ิง 
สตูดิโอ 



5. Environmental Graphic Designer 

หลายคนอาจจะงง วา่ท าอะไรกนัหน่ะอาชีพน้ี มีดว้ยหรอ ก็
นกัออกแบบกราฟฟิกในนิทรรศการ หรือป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆ
แหละ เป็นตน้วา่ป้ายธนาคาร หรือถา้หา้งสักหา้งจะเปิดตวั ก็ตอ้ง
ออกแบบกราฟฟิกในอาคาร และนอกอาคาร นกัออกแบบพวกน้ี
จะท า interior+exterior graphic อะไรก็แลว้แต่ท่ีเป็นวตัถุสามมิติ 
อนัน้ีรวมถึงนกัออกแบบนิทรรศการ นกัออกแบบระบบป้าย
สัญลกัษณ์ดว้ยนะ อาชีพน้ีส าหรับบริษทัท่ีดงัๆก็ไดแ้ก่ Urban 
Graphic , G49 

 

 

 

 

 

 

 



6. Illustrator  

นกัออกแบบภาพประกอบ ไม่วา่จะเป็นการออกแบบเพื่อ
หนงัสือ นิทาน นิยาย หรือหนา้ปกนิตยสาร โดยมากจะท างานแบบ
ศิลปิน ไม่สังกดับริษทัไหน โดยมากจะผา่นงานมาแลว้หลายปีและ
ตอ้งมีทกัษะและสไตลท่ี์โดดเด่นพอ จึงจะมีงานเร่ือยๆ 

7. Visualizer / Digital Artist 

คลา้ยกบัขอ้หก แต่จะเนน้มาทางดา้นตกแต่งภาพมากกวา่ 
หรือจะเรียกอีกอยา่งวา่ Retoucher ก็ได ้ลกัษณะการท างานก็คือจะ
มีหนา้ท่ีตกแต่งภาพ ตามท่ีกราฟฟิก หรืออาร์ตไดเรกเตอร์จาก
บริษทัโฆษณา ก าหนดมา ท าโปสเตอร์หนงั ท าภาพประกอบ
หนงัสือ โดยพวกน้ีจะเป็นเซียนเหนือเซียน Photoshop และ 
Illustrator โดยตรง ค่าตอบแทนจดัวา่สูงมาก แต่ตอ้งแลกกบัการ 
อดหลบัอดนอน โดยจะท างานอยู่ในบริษทัท ารีทชัท่ีมีช่ือเสียง
ไดแ้ก่ Illusion, remix, Zone Retouch เป็นตน้ 

 

 

 



8. อาชีพนักออกแบบอิสระ หรือเรียกว่า Freelance Designer  

ซ่ึงนกัออกแบบท่ีท างานประจ าในบริษทัก็ สามารถท าเป็น
อาชีพเสริมได ้ถา้คิดวา่เวลานอนมีเยอะเกินไป เรียกวา่ถา้ท าไดก็้มี
แต่ไดก้บัไดค้รับ นอกจากน้ีแลว้ นกัออกแบบกราฟฟิก สามารถผนั
ตวัเองไปท าอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและการออกแบบไดอี้ก 
เช่น นกัถ่ายภาพ นกัออกแบบนิทรรศการ เวทีรายการ ท าพร็อพ อี
เวน้ท ์สไตลลิ์สต ์นกัออกแบบแฟชัน่ นกัออกแบบเคร่ืองประดบั 
หรีอศิลปินและจิตรกรอิสระเป็นตน้ 

9. เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจบริษัทออกแบบต่างๆ 

 อนัน้ีคงตอ้งมีทุนและประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมาแลว้บา้ง
พอสมควร 

  

 

 

 

 



ท่ีกล่าวมาก็พอจะสรุปไดค้ร่าวๆวา่ ถา้พ่อแม่ ลุงป้านา้อาทวด
ยายตายา่เหลนถามวา่ จบไป ท าอะไรกิน ก็จะไดส้าธยายใหเ้คา้ฟัง
ได ้รวมๆจดัวา่ค่าตอบแทนวิชาชีพใชไ้ด-้ดีมากๆ(ดีจนน่าตกใจ ถา้
ไดเ้ป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ดงัๆ) ไม่ตกงานแน่ๆ แถมรับงาน
Freelanceไดอี้ก อนัน้ีก็เป็นขอ้ไดเ้ปรียบของคนท่ีเรียนสายวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยก็อุ่นใจวา่สามารถท างานไดด้ว้ยตวัคนเดียว เพราะมี 
Skill ติดตวั 

 


