
การออกแบบกราฟิก



การออกแบบกราฟิก คอือะไร

◦งานกราฟิกคือ สือ่ทีต่อ้งการ การสมัผสัรบัรูด้ว้ยตา (Visual 

Communication Design) โดยนกัออกแบบจะใชว้ธิทีาง

ศิลปะ และหลกัการออกแบบร่วมกนั เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพสูงสุดในการเป็น

ตวักลางในการสือ่ความหมาย ระหวา่งผูส้่งสาร และผูร้บัสาร

◦ตวัอย่างเช่น สิง่พมิพต่์างๆ เช่น หนงัสอื หนงัสอืพมิพ ์สารสาร แผ่นป้ายโฆษณา

ต่างๆ บรรจภุณัฑ ์แผ่นพนั แผ่นปลวิ โทรทศัน ์ภาพยนตร ์สือ่ออนไลน ์ฯลฯ 





ความหมาย?

◦การใชค้วามคิด และสามญัส านึกในการท างานทีไ่ดว้างแผนเอาไวจ้นสมบูรณ์

◦การถา่ยทอดความคิดอย่างเป็นระเบยีบแบบแผนทางทศันสญัลกัษณ์

◦การออกแบบเพือ่ใหอ่้าน เช่น ออกแบบหนงัสอื E-book นิตยสาร

Online บรรจภุณัฑ ์ใบปิดภาพยนตร ์สือ่โฆษณาทางโทรทศัน ์โปสเตอร ์
แผ่นพบั การจดัแสดงนิทรรศการฯลฯ

















ความส าคญัของงานออกแบบ

◦ ช่วยจดัระเบยีบสาระของขอ้มลูใหม้คีวามกระชบัและชดัเจน

◦ ช่วยใหส้ือ่สารถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารมคีวามฉบัไวและรดักมุ

◦ ช่วยสรา้งสรรคส์ญัลกัษณท์างสงัคมเพือ่การสือ่สารความหมายร่วมกนั

◦ ช่วยพฒันาระบบการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ

◦ท าใหผู้ร้บัสารเกดิความคดิสรา้งสรรค ์จนิตภาพไดด้ ีและมแีนวคดิสิง่ใหม่อยู่เสมอ

◦สนบัสนุนและส่งเสรมิค่านิยมทางความงาม

◦ส่งเสรมิความกา้วหนา้ทางธุรกจิ และการพฒันาทางอตุสาหกรรม



ปรชัญาการออกแบบ

◦ก่อใหเ้กดิประโยชน ์และแสดงศกัยภาพในหนา้ทีไ่ดต้รงตามวตัถปุระสงค์

◦สามารถแสดงคุณค่าในดา้นสุนทรยีศาสตรไ์ดด้ี

◦มรูีปแบบทีท่นัสมยั

◦มคีวามประหยดัในค่าใชจ่้าย และส่งผลต่อวตัถปุระสงคม์ากทีสุ่ด

◦มรูีปแบบทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ ์และลกัษณะเฉพาะ ทีส่อดคลอ้งกบัศิลปวฒันธรรมของ

ชาติ



องคป์ระกอบในงานออกแบบกราฟิก

◦1 ตวัอกัษรและตวัพมิพ์

◦2 ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ



ตวัอกัษร

◦รูปแบบตวัอกัษร (Type Style) เนน้ความชดัเจน สวยงาม อ่านงา่ยและ

สอดคลอ้งการการออกแบบนัน้ๆ

◦ขนาดและตวัอกัษร ( Type Size) ขนาดตวัอกัษรบนชิ้นงานออกแบบ

จะตอ้งมคีวามเหมาะสม และตอ้งอ่านงา่ย

◦รูปร่างและลกัษณะตวัอกัษร (Type Character) ความกวา้งและ
ความสูงทีพ่อเหมาะ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความเคยชนิในการอ่าน











ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ

◦ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางสรา้งบคุลกิภาพของสิง่พมิพ ์ท าใหผู้ร้บัสาร สามารถรบัรูแ้ละยอมรบัลกัษณะ
เด่น และส่วนประกอบต่างๆในงานพมิพน์ ัน้ๆ

◦ เพือ่สรา้งความสวยงามบนสือ่ เนน้เรื่องการเสนอเนื้อหา ความสวยงาม เป็นการพฒันาทาง
ความคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนก่อใหเ้กดิความรูส้กึถงึความงาม 

◦ เพือ่ดงึดูดความสนใจใหแ้ก่ผูพ้บเหน็และกลุม่เป้าหมาย เพราะสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจ
ในสือ่น ัน้

◦ เพือ่ใหเ้กดิการน าเสนอขอ้มลูทีง่า่ยต่อการจดจ า

◦ ปิดบงัขอ้ดอ้ยของวสัดุทีใ่ชง้าน

◦ เพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารขอ้มลูใหม้คีวามชดัเจนขึ้น





ผลของการเลอืกใชภ้าพ

◦นกัออกแบบทีด่จีะตอ้งน าภาพมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัโอกาส และหนา้ทีอ่ย่างเหมาะสมดงันี้

◦เมือ่ตอ้งการดงึดูดความน่าสนใจ

◦เมือ่ตอ้งการใชใ้นการอธบิายความรู ้

◦เมือ่ตอ้งการอธบิายความคดิรวบยอด

◦เมือ่ตอ้งการใชอ้า้งองิสิง่ทีป่รากฏขึ้นจรงิ

◦เมือ่ตอ้งการใชป้ระกอบขอ้มลูทางสถติิ









องคป์ระกอบในงานออกแบบกราฟิก

◦การก าหนดระยะห่าง และพื้นทีว่า่ง ช่วยเนน้ความชดัเจน และมรีะเบยีบ ดูสบาย
ตา

◦การก าหนดโครงส ีสมีีหนา้ที่ช่วยเนน้บทบาทท าใหส้ะดุดตา มคีวามชดัเจน โดย
นกัออกแบบจะตอ้งค านึงถงึลกัษณะและประเภทของงานนัน้ๆเป็นส าคญั

◦การจดัวางต าแหน่ง คือการออกแบบโครงร่างท ัง้หมดของงาน เพือ่ก าหนดขนาด 
และต าแหน่งของตวัอกัษร และภาพประกอบทีใ่ช ้โดยใชห้ลกัองคป์ระกอบศิลป์







ท าอย่างไรเพือ่ใหไ้ดง้านออกแบบทีด่?ี

◦สิง่ทีค่วรพจิารณา

◦ความงา่ย 

◦งา่ยต่อการน าไปใช ้มขีนาดทีพ่อเหมาะ ไมใ่หญ่หรอืเลก็เกนิไป

◦งา่ยต่อการผลติ

◦งา่ยต่อการสือ่ความหมาย มภีาพชดัเจน ตวัอกัษรอ่านงา่ย ขอ้ความกระชบั





ท าอย่างไรเพือ่ใหไ้ดง้านออกแบบทีด่?ี

◦ความเป็นเอกภาพ

◦ท าใหเ้ป็นเอกภาพ จะส่งผลใหช้ิ้นงานนัน้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ตามวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการ 

ท ัง้นี้จะหมายถงึท ัง้แนวความคดิ และการออกแบบดว้ย

◦การเนน้ แสดงใหเ้หน็ว่าอะไรเป็นส่วนส าคญั อาจจะใชภ้าพ หรอืตวัอกัษรก็ไดเ้ช่นกนั 

◦ความสมดุล ช่วยส่งเสรมิใหช้ิ้นงานออกแบบสือ่สารไดว้า่ เราตอ้งการอารมณข์องเนื้องาน

อย่างไร เช่น เรยีบงา่ย สบายตา หรอืเรา้ใจ ตื่นเตน้







การตอบสนองประโยชนก์ารใชส้อย

กราฟิกตอ้งเนน้ประโยชนก์ารใชส้อยเป็นส าคญั เพราะประโยชนข์องกราฟิกนัน้มอีทิธิพลกบัการออกแบบ

มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบมาเพือ่ใชก้บัสิง่ทีเ่ราตอ้งการโดยตรง ตวัอย่างเช่น การออกแบบเกี่ยวกบัหนังสอื ก็

ตอ้งมีลกัษณะที่อา่นงา่ยและชดัเจน ตวัอกัษรพอดีเหมาะสม หรอืการออกแบบเวบ็ไซตก์็เช่นกนั การออกแบบ

สวยงามจะท าใหเ้กดิความจดจ าและช่ืนชอบต่อผูใ้ชง้านได ้ แต่หากไฟลใ์หญ่เกินไปและท าใหห้นา้เวบ็ไซตน์ ัน้ๆ โหลด

ชา้ ก็ถอืเหมารวมวา่เวบ็ไซตน์ ัน้ไมไ่ดม้าตรฐาน

การออกแบบอืน่ๆ หากท าใหรู้ส้กึวา่ใชง้านไมส่ะดวก ใชส้อยไม่สบาย ฟงักช์นัการใชง้านกระจดักระจาย ไม่

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้เหลา่นี้ถอืวา่เป็นการออกแบบทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

ดงันัน้นกัออกแบบจงึจ าเป็นตอ้งนึกถงึประโยชนแ์ละการใชส้อยของงานนัน้ๆ ใหม้ากเพราะเป็นเรื่องส าคญัในการ

ออกแบบอยู่เสมอ









ความสวยงาม

◦งานกราฟิกทีส่วยงาม จะช่วยใหเ้กดิแรงดงึดูดต่อผูเ้ขา้ชมและผูท้ีต่อ้งการใชส้อยในงาน

นัน้ๆ ความสวยงามถอืเป็นจดุเด่นแรกทีท่  าใหเ้กดิความสนใจ หากเป็นงานที่มปีระโยชน์

การใชส้อยเท่าเทยีมกนั ความสวยงามมกัจะเป็นตวัตดัสนิคุณค่าของงาน ความสวยงามมี

อทิธพิลในงานออกแบบกราฟิก 

◦ความสวยงามนัน้คงตอ้งขึ้นอยู่กบัเทคนิคการออกแบบและแนวทางของนกัออกแบบที่

ไดร้บัมาจนเกดิเป็นความสวยงามและเป็นทีน่่าพงึพอใจต่อผูร้บัสารหรอืผูใ้ชง้านนัน่เอง 





การสือ่ความหมาย

◦การสือ่ความหมายจะท าใหง้านมคีุณค่า หากงานสวยงาม แต่ไมส่ือ่ความหมายใหต้รงกบัความ

ตอ้งการ หรอืไมต่อบโจทยก์ารออกแบบตามสิง่ทีไ่ดค้ดิหรอืวางแผนเอาไว ้งานจะคุณค่าลดลงไป และ

อาจท าใหไ้มถ่กูน ามาใชง้าน 

◦ดงันัน้ตอ้งค านึงถงึ 3 ค าต่อไปนี้ คอื 

◦น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

◦สวย

◦สือ่สารไดด้ี





แนวทางและรูปแบบการสรา้งสรรคง์านกราฟิก

◦แบบแถบตรง (Band)

◦แบบแกน (Axial)

◦แบบตาราง (Grid)

◦แบบกลุม่ (Group)

◦แบบต่อเนื่อง (Path)

◦แบบตวัอกัษร (Lettering)





























เอกสารอา้งองิ
◦ บทความรูท้างการออกแบบพานิชยศิ์ลป์ ออกแบบกราฟิค (Graphic Design) ผศ.วรพงศ ์ วรชาตอิดุมพงศ.์พมิพค์ร ัง้ที ่2 .ส านกัพมิพศิ์ลปาคาร.

มกราคม 2538.

◦ https://www.wynnsoftstudio.com/

◦ http://vicnroll.blogspot.com/2006/07/bienvenido-al-lado-coca-cola-de-la.html

◦ http://4.bp.blogspot.com/_NH8gAuV0LuE/R1TsoS-ksOI/AAAAAAAAAAs/RJnUCESt5t8/s1600-
R/cartel_cc_lado_de_la_vida.jpg

◦ https://www.adsoftheworld.com/media/print/museum_of_architecture_and_art_botticelli

◦ https://venngage.com/gallery/colorful-poster-examples/

◦ https://www.pinterest.com/pin/553942822889705162/

◦ https://www.pinterest.com/pin/729512839619649312/

◦ https://www.pinterest.com/pin/266345765444335958/

◦ https://www.pinterest.com/pin/739505201300609121/

◦ https://www.pinterest.com/pin/450782243946924124/

◦ https://www.pinterest.com/pin/184014334762748231/

◦ https://www.pinterest.com/pin/699957967065175301/

◦ https://th.pikbest.com/templates/halloween-party-poster-design_1532659.html
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