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บทที่ 1 

การออกแบบกราฟิกกับเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 
  

 วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิกและเทคโนโลยีด้านการผลิตงานกราฟิกมีการพัฒนามา

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการค้นพบภาพเขียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ การบันทึก การบอกเล่า

เหตุการณ์และความเชื่อต่างๆ ในอดีต จากภาพสัญลักษณ์ต่างๆ จนมาถึงการคิดค้นเป็นอักษรภาพเพื่อ

ใช้ในการสื่อสารในอดีต วิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาเป็นตัวอักษรอย่างที่ใช้กันในปัจจุบัน นำไปสู่       

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งจะต้องใช้หลักการออกแบบกราฟิกมาใช้พัฒนาให้เกิดรูปแบบที่สวยงาม

และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบกราฟิกเป็นการสื่อสารด้วยภาพและตัวอักษร

ด้วยการจัดองค์ประกอบตามหลักการออกแบบเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารไปสู่กลุ่ม    

เป้าหมาย สื่อที่หลากหลายในปัจจุบันล้วนผ่านการออกแบบกราฟิกไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ หนังสือ 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบสื่อออนไลน์ หรือการปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ชีวิตของผู้คนล้วน

ถูกผสมผสานเข้ากับงานกราฟิกอยู่ตลอดเวลา 

 การสื่อสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันงานกราฟิกมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่อสารในระดับ

สากล สามารถสื่อความหมายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ และภาษา สามารถ

สื่อสารได้แทนคำพูดต่างๆ ได้โดยการใช้งานกราฟิก นักออกแบบกราฟิกจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมี

ความรู้ความเข้าในในศาสตร์ด้านการออกแบบ สุนทรียศาสตร์เพื่อช่วยให้ได้สร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีองค์ประกอบของความสวยงาม 

(Asthetic) มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Funtion) และมีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept)   

งานกราฟิกที่ดีนั้นควรกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างครบวงจร แสดงคุณค่าของงานออกแบบ

และสามารถสอดประสานกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อีกด้วย 

1. คำจำกัดความของการออกแบบกราฟิก 

 คำว่า “การออกแบบ (Design)” มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า Designare หมายถึง       

การวางแผน รวบรวม หรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็นสองมิติ และสามมิติ เข้ากับอย่างมีหลักเกณฑ์

ทางด้านความงามประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและสร้างคุณค่านิยมทาง   

ความงาม ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของงานออกแบบ 

 คำว่า “กราฟิก (Graphic)”  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Graphikos หมายถึง สื่อ 

หรือวัสดุต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยภาพถ่าย ภาพวาด ลายเส้น สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ คำบรรยาย 

ซึ่งใช้สื่อความหมาย ถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวคิด งานกราฟิกใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
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เกี่ยวข้องกับการวาดภาพ การเขียนภาพ ทักษะฝีมือ งานกราฟิกมีความสัมพันธ์กับการออกแบบ หาก

มีการออกแบบที่ดีจะส่งผลให้งานกราฟิกที่ดีและน่าสนใจ (ศิริพรณ์  ปีเตอร์, 2549, น. 3-4) 

 กล่าวโดยสรุป การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) หมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์

ข้อมูล การแก้ปัญหา การถ่ายทอดความคิดและมโนทัศน์เพื่อออกแบบสื่อหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งมี      

ส่วนประกอบของภาพลักษณะต่างๆ และตัวอักษร ออกมาเป็นโครงสร้างให้สามารถสื่อสารข้อมูลโดย

ผ่านการจัดองค์ประกอบตามหลักการเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับรู้ข้อมูลได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  

2. บทบาทความสำคัญของงานออกแบบกราฟิก 

 การออกแบบกราฟิกมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน            
การออกแบบกราฟิกช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเกิดความดึงดูดน่าสนใจ งานออกแบบกราฟิกที่ดีต้อง
อาศัยการออกแบบที่ดีในการสื่อความหมาย ข้อมูลและความนึกคิดไปยังผู้บริโภค การสร้างสรรค์  
งานออกแบบกราฟิกได้มีการพัฒนาและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาและความเจริญ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย ประกอบกับทักษะและแนวคิดอันสร้างสรรค์

ของนักออกแบบนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญและดำรงอยู่อย่างสร้างสรรค์  
 Allen Hurlburt นักออกแบบและสมาชิกของ The Art Directors Club ได้จำแนกหน้าที่
ของงานออกแบบกราฟิก โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังที่ปาพจน์ หนุนภักดี (2553: น.9) อธิบายไว้
ดังนี้ 
 - งานออกแบบกราฟิกมีหน้าที่บอกเรื่องราว รายละเอียดต่างๆ ข้อมูลที่ซับซ้อนให้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย (To Inform)  
 - งานออกแบบกราฟิกแสดงถึงลักษณะของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีเอกลักษณ์และ
บุคลิกของสิ่งนั้น (To Identify) 
 - งานออกแบบกราฟิกมีหน้าที่โน้มน้าวหรือชักจูง สื่อให้เห็นจุดเด่นของสิ่งที่กล่าวถึง (To 
Persuade) 
 งานออกแบบกราฟิกมีส่วนในการสร้างสรรค์การสื่อสารอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างที่เป็น
ระเบียบแบบแผน มีบทบาทอย่างมากมายต่อหลากหลายวงการในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 บทบาทของงานกราฟิกต่อการดำรงชีวิต  
   งานออกแบบกราฟิกที่ดีนั้นมีคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยตรง
และทางด้านอารมณ์ความรู้สึก มีผลทางอารมณ์ทำให้เกิดความพึงพอใจ สุขสบายใจ หรือก่อให้เกิด
ความคิดอื่นๆ ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีงามของบุคคล  
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 2.2 บทบาทของงานกราฟิกต่อสังคม  
    งานกราฟิกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับมนุษย์ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน
สังคม มีบทบาทในการลดข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล งานกราฟิกจึง
จำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสังคมซึ่งมีบทบาทต่างๆ ดังที่วิรุณ  ตั้งเจริญ (2539: น.2-9) อธิบายไว้
สรุปได้ดังนี้ 
    2.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคม บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ 
การใช้งานกราฟิกเข้าช่วยจะทำให้ง่ายต่อการสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี งานออกแบบกราฟิกมี
บทบาทในการสร้างสัญลักษณ์เพื่อความเข้าใจและสร้างข้อตกลงที่เข้าใจร่วมกันในสังคม หรือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำรงชีวิตร่วมกัน เช่น การออกแบบภาพสัญลักษณ์
เพื่อสื่อความหมาย สร้างกฏปฏิบัติที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนใน
สังคมในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน มีการปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติ งานออกแบบกราฟิกจึงสำคัญ
อย่างมากในการสื่อความหมายร่วมกันภายใต้ความแตกต่างของเชื้อชาติและภาษา 
    2.2.2 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน  
การแข่งขันที่มีสูงมาก รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป รูปแบบพาณิชย์อิเล็คโทรนิกส์เข้ามามีบทบาทแทนที่
การค้าขายแบบเดิม ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพึงพาอาศัยกราฟิกในการสร้างเอกลักษณ์ให้
กับตัวสินค้าก่ให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Brand Identity) ปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ให้ดึงดูดใจผู้บริโภคท่ามกลางคู่แข่งที่มีมากมาย อีกทั้ง
กราฟิกยังช่วยในการสื่อสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์โฆษณา (Public Relation) มีทั้งกราฟิกในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์และรูปแบบมัลติมีเดีย 
    2.2.3 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน ผู้คนไม่
จำเป็นต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกต่อไป สามารถศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
มากมาย เช่น เรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต สื่อเรียนรู้มัลติมีเดียต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญใน             
การสร้างสรรค์สื่อเหล่านี้คือการออกแบบกราฟิก ภาพที่นำมาใช้ การใช้สี และการจัดวางตัวอักษร 
ล้วนต้องถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ง่าย รวดเร็ว น่าสนใจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประเภทของงานออกแบบกราฟิก 
 การสร้างสรรค์งานกราฟิก ย่อมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้งาน การเลือกสื่อสาร
โดยใช้งานกราฟิกประเภทใดขึ้นอยู่กับบริบทที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบของงานกราฟิกรูปแบบใหม่ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย โสรชัย นันทวัชวิบูลย์ (2545: น.15) ได้จัดประเภทของงานกราฟิกไว้ดังนี้ 
 3.1 งานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งพิมพ์ (Printing Graphics) คือวัสดุตีพิมพ์ที่ผลิตขึ้นด้วย
กระบวนการพิมพ์ระบบต่างๆลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลทั้งภาพและตัวอักษร 
งานออกแบบสิ่งพิมพ์ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของงานกราฟิกประเภทอื่นๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
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มากว่า 2,000 ปี วิวัฒนาการมาจากงานพิมพ์แกะไม้ นักออกแบบสิ่งพิมพ์ได้พัฒนาเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด จนมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆให้มีความน่าสนใจ สวยงามและสามารถขยายขอบข่ายของงานสิ่งพิมพ์ออกไปได้อย่างกว้างขวาง 
อาทิเช่น งานออกแบบหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจอื่นๆ 

 

ภาพที่ 1.1 งานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ (Editorial Design Inspiration: Global Cities Report) 
ที่มา: Abduzeedo (2014) 

  

 3.2 งานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics)  คือเป็นการใช้
หลักการออกแบบกราฟิกเพื่อปรับทัศนียภาพให้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ตกแต่ง 
กำหนดตำแหน่งและทิศทาง หรือสื่อสารข้อมูลเฉพาะกิจ การออกแบบกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะ
ต้องใช้ทั้งศาสตร์ทางด้านการออกแบบและจะต้องบูรณาการศาสตร์อื่นๆ เข้ามาด้วย เช่น การเลือก
วัสดุ การกำหนดขนาด การอ่านแบบ เป็นต้น ลักษณะของงานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ 
การออกแบบแผ่นป้ายตามอาคาร การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การจัดหน้าร้าน การออกแบบ
ระบบสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 

  

ภาพที่ 1.2 งานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อม  
(Give Me a Sign: Signage Designs from Around the World) 

ที่มา: How Design (2015) 
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 3.3 งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Graphics) เป็นงานออกแบบ
กราฟิกที่ประกอบสื่อหลากหลายสื่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร การโต้ตอบ 
(Interactive) ได้แก่ งานออกแบบไตเติ้ลภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การออกแบบเว็บไซต์       
การออกแบบแอพลิเคชั่น เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1.3 งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย (Adriatic Luxury Hotels Website) 

ที่มา: Abduzeedo (2015) 

4. หลักการออกแบบกราฟิก 

 การออกแบบกราฟิกที่ดีนั้นนักออกแบบควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ     
หลักการจัดวางองค์ประกอบของการออกแบบ การสื่อความหมายขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้
สามารถควบคุมการออกแบบให้ออกมาตามวัตถุประสงค์และสามารถสื่อสารอารมณ์ได้ตามที่ต้องการ 

ปาพจน์ หนุนภักด ี (2553: น.112-146) ได้จำแนกองค์ประกอบในการออกแบบและ การจัดวางองค์
ประกอบสำหรับงานออกแบบกราฟิก ไว้ดังนี้ 
 4.1 องค์ประกอบของการออกแบบ (Element of Design) 
     องค์ประกอบหลักๆ ของงานกราฟิก ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง สี 
และตัวอักษร  
      4.1.1 เส้น (Line) เกิดจากการที่จุดหลายๆ จุด ถูกนำมาวางต่อเนื่องกันจนเกิดเป็นเส้น
รูปร่างต่างๆ ซึ่งเส้นแต่ละลักษณะสามารถสื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น 
     - เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกถึงความสงบ ราบเรียบ 
   - เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง 
   - เส้นทแยง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง รวดเร็ว แสดงถึงการเคลื่อนไหว 
   - เส้นตัดกัน ให้ความรู้สึกถึงการประสาน หนาแน่น 
   - เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล 
   - เส้นประ ให้ความรู้สึกโปร่ง ไม่สมบูรณ์ 
   - เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด 
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   - เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว นุ่มนวล 
   - เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึกน่ากลัว อันตราย 
  4.1.2 รูปร่าง (Shape) เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการนำเส้นต่างๆมาต่อกันจนได้รูปร่าง 
สองมิติที่มีความกว้างและความยาว หรือความสูงโดยจะแบ่งรูปร่างออกเป็น 2 แบบคือ รูปร่าง
เรขาคณิต (Geometic Shape) และรูปร่างจากธรรมชาติ (Organic Shape)  
  4.1.3 รูปทรง (Form) เป็นรูปร่างที่มีมิติ มีความลึกเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นเป็นงาน 3 มิติ 
  4.1.4 น้ำหนัก (Value) เป็นส่วนที่ให้เห็นว่ารูปทรงมีน้ำหนักขนาดไหน เบา หนัก ทึบ 
หรือโปร่งแสง ซึ่งเกิดจากการเติมสี และแสงเงาลงไปในรูปทรง 
  4.1.5 พื้นผิว (Texture) เป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่ารูปร่างหรือรูปทรงมีสัมผัสอย่างไร ซึ่งแบ่ง
เป็น 2 สัมผัส คือ สัมผัสได้ด้วยมือ เช่น พื้นผิวขรุขระของรูปปั้นที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และ
แบบสัมผัสได้ด้วยสายตา พื้นผิวลักษณะต่างๆของภาพ ที่มองแล้วให้ความรู้สึกถึงสัมผัส 
  4.1.6 ที่ว่าง (Space) เป็นบริเวณว่างโดยรอบวัตถุ (Object) เรียกว่า พื้นที่ว่างทางลบ 
(Negative Space) และบริเวณว่างที่ตัวของวัตถุเรียกว่า พื้นที่ว่างทางบวก (Positive Space) ในการ
ออกแบบงานต่างๆ จะต้องคำนึงถึงช่วงระยะ ให้มีความสัมพันธ์กัน ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ 
จะต้องกำหนดกรอบพื้นที่ (Space Frame) เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หรือรูปร่างอิสระ
ก่อน แล้วจึงจะสร้างรูปร่างรูปทรงตามที่ต้องการลงในกรอบพื้นที่อีกทีหนึ่ง  
  4.1.7 สี (Color) สีคือหัวใจของงานออกแบบกราฟิก เพราะการเลือกใช้สีแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมด เช่น ใช้สีโทนร้อนสำหรับงานที่
ต้องการแสดงถึงความท้าทาย ใช้สีโทนเทาดำในงานที่ต้องการแสดงถึงความขรึม สุขุม 
  4.1.8 ตัวอักษร (Type) ตัวอักษรเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของงานออกแบบ
กราฟิก เนื่องจากตัวอักษรเป็นตัวสื่อสารข้อมูลและรูปแบบของตัวอักษรที่แตกต่างกันนั้นสามารถ     
บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย 
 4.2 การจัดวางองค์ประกอบสำหรับงานออกแบบกราฟิก การจัดวางองค์ประกอบทำขึ้นเพื่อ
ให้งานออกแบบสามารถสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เกิดคุณค่าทางความงามโดดเด่น
ดึงดูดความสนใจได้ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 สัดส่วน ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่าง
ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่าง     
องค์ประกอบทั้งหลาย ซึ่งมีความพอดีขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของ
สัดส่วนอาจพิจารณาจาก สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน เช่น รูปลักษณ์ตามธรรมชาติของคน สัตว์  พืช ซึ่ง
เป็นสัดส่วนตามธรรมชาติ   และพิจารณาจากสัดส่วนจากความรู้สึก โดยนักออกแบบนั้นไม่ได้สร้างขึ้น
เพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึก
ด้วยสัดส่วนจะช่วย เน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 
  4.2.2 การเน้นจุดสนใจ เป็นการสร้างจุดแห่งความสนใจให้เกิดในงานออกแบบ งาน
กราฟิกที่ดีจะต้องมีจุดสนใจในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในภาพ เพื่อสร้างความดึงดูดความสนใจแก่ผู้ชม 
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ซึ่งจุดสนใจอาจเกิดจากการใช้ขนาดที่แตกต่างกัน การเน้นรูปร่างรูปทรงให้เกิดความสนใจ หรืออาจ
เกิดจากใช้เส้นนำสายตาเน้นให้จุดเด่นเป็นที่สนใจขึ้น การเน้นจุดสนใจอาจทำได้โดยวิธีดังนี้ 
   -  การเน้นโดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลก
แตกต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของงานจะเป็นจุดสนใจ การใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัดแย้ง 
กับส่วนอื่นจะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้ 
                      -  การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation)   เมื่อสิ่งหนึ่ง
ถูกแยกออกไปจากส่วนอื่นๆ ของภาพหรือกลุ่มของมันสิ่งนั้นจะเป็นจุดสนใจ              
                       -  การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement) เป็นการจัดวาง
องค์ประกอบ อื่นๆ ชี้นำมายังจุดใดๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมา 
  4.2.3 เอกภาพ คือการจัดองค์ประกอบให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน 
เข้ากันได้ ซึ่งอาจเกิดจากการเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ อย่างมีดุลยภาพ อาจเป็นการ
แสดงออกจากเรื่องราว การใช้รูปร่างหรือรูปทรงอย่างมีเอกภาพ ซึ่งกฏเกณฑ์ของการสร้างเอกภาพ มี 
2 รูปแบบ คือ 
   -  เอกภาพของการแสดงออก คือการแสดงออกทีมีวัตถุประสงค์เดียว แน่นอน 
และมีความเรียบง่าย แสดงเรื่องราวหรืออารมณ์เดียวเท่านั้น 
   - เอกภาพของรูปทรง คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบของ     
องค์ประกอบเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงนับว่า
สำคัญมากต่อคุณค่าทางความงามของผลงานออกแบบ สามารถใช้สื่อเรื่องราว ความคิดและอารมณ์
ของงานออกแบบ  
  4.2.4 ความขัดแย้ง เป็นการจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดการขัดแย้งโดยการใช้           
องค์ประกอบต่างชนิดกัน การใช้ขนาดที่ขัดแย้งกัน การใช้ทิศทางที่ขัดแย้งกัน และการใช้ความขัดแย้ง
ของที่ว่างและจังหวะ 
  4.2.5 การประสาน เป็นการจัดองค์ประกอบให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้
อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี  
คือ 
   -  การเป็นตัวกลาง (Transition) คือการทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วย
การใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วม
กันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสานทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น          
   - การซ้ำ (Repetition) คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป  
เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อ 
  4.2.6 จังหวะ คือการซ้ำขององค์ประกอบที่เป็นระเบียบด้วยรูปแบบต่างๆ เปรียบเหมือน
จังหวะของเสียงดนตรี จังหวะของเสียงฝน การพูด ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดจากความพิเศษของจังหวะ 
จังหวะอาจเกิดขึ้นได้จาก การซ้ำของรูปร่าง การสลับกันของรูปร่างกับพื้นที่ว่าง การเลื่อนไหลต่อเนื่อง
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กันของเส้น รูปทรง น้ำหนัก หรือสี ซึ่งนักออกแบบนะ้นอาจใช้ประโยชน์ของจังหวะในการสร้าง    
ภาพลักษณ์ของงานกราฟิกได้ 
  4.2.7 ความสมดุล สำหรับงานออกแบบความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเป้าหมายหลัก
ของการออกแบบ เกิดจากการถ่วงดลุกันของสองสิ่งวางสองด้านอย่างเท่าเทียมกัน แต่ความสมดุลอาจ
ไม่ต้องการความคงที่ คือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความสมมาตรปกติทั่วไป แต่เป็นการมโนภาพของ
ผู้ชมที่มีต่อวัตถุนั้นๆ ในเรื่องของขนาด ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของแต่ละวัตถุ ความสมดุลในงาน
ออกแบบสามารถสร้างได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   - สมดุลแบบสมมาตร เป็นการจัดภาพโดยวางองค์ประกอบแบบสองข้างมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ ให้ความรู้สึกเคร่งครัด มีระเบียบ  
   - สมดุลแบบอสมมาตร มีลักษณะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสองข้างไม่เหมือน
กันให้ความรู้สึกเป็นอิสระ ไม่คร่ำเคร่ง อยู่ในระบบ และในบางกรณีอาจทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว
ด้วย 
  4.2.8 พื้นหลังและภาพ พื้นหลังและภาพมีความสัมพันธ์กับรูปร่างที่ตามองเห็น ภาพมัก
จะมีความสัมพันธ์กับพื้นรอบๆ เสมอ ธรรมชาติคนจะมองที่ภาพมากกว่าพื้นที่รอบๆ จริงๆแล้วพื้นหลัง
มีผลต่อการมองอย่างมาก นักออกแบบให้ความสำคัญกับทั้งภาพและพื้นหลัง เพราะทั้งคู่เหมือนเป็น
สิ่งเดียวกัน  
  4.2.9 การจัดลำดับ เป็นการไล่เรียงองค์ประกอบตามความสำคัญ ให้สิ่งที่สำคัญอยู่ลำดับ
แรกก่อนแล้วตามมาด้วยส่วนรองลงมา จนถึงสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด การจัดลำดับเปรียบเสมือนการ
สร้างระบบ แบ่งชนิดหรือประเภท  ซึ่งอาจแสดงออกจากการใช้ขนาดที่ต่างกันก็ได้ 
  4.2.10 เลเยอร์ คือการซ้อนกันของภาพหรือตัวอักษรที่วางทับกัน การสื่อสารที่เกิดการ
ทับซ้อนกันอาจเพราะเป็นสื่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ผู้ออกแบบจะต้องจัดลำดับชั้นให้เหมาะสมทั้งในแง่
ของความหมายและความสวยงามซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะให้ความหมายออกมาแตกต่างกัน 

5. กระบวนการการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow) 
 ในการออกแบบกราฟิกนั้นเป็นการเชื่อมโยงพื้นฐานของการออกแบบที่ดี เทคนิควิธีการ 
เทคโนโลยีเฉพาะ แต่ละเรื่องจะมีความเป็นมา หลักการ หลักปฏิบัติ ศาสตร์ทางด้านการออกแบบนั้น
เป็นศาสตร์ที่รับรู้ได้ทางตา และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ทัศนคติ ยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปรวมถึงความซับซ้อนของข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ นักออกแบบจำต้องเป็นผู้รับข้อมูลมา
วิเคราะห์ จับประเด็น เชื่อมโยง สร้างงานออกแบบที่มีชั้นเชิงตอบโจทย์ในหลากหลายด้าน            
นักออกแบบจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการวิจัย ทักษะการพัฒนาแนวความคิด และทักษะการจัดวาง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มีพื้นฐานของนักสังเกตุ ให้ความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ 
รอบตัว ตระหนักและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรอบตัว 
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 กระบวนการในการทำงานออกแบบนั้นครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์โจทย์ การแก้ไข
ปัญหา จนสิ้นสุดที่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบและนำเสนอผลงาน ซึ่งกระบวนการในการทำงาน
ออกแบบกราฟิก  แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 10-19) ได้จำแนกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 กระบวนการคิด 
   5.1.1 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
    หน้าที่ของนักออกแบบคือการทำสิ่งที่สนใจให้ออกมาน่าสนใจ การสร้างสรรค์    
ผลงานของนักออกแบบล้วนมาจากประสบการณ์และการค้นคว้า การออกแบบกราฟิกเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารหลากหลายแหล่งข้อมูลมากมายไปจนถึงกลุ่มผู้ชม ดังนั้นนักออกแบบจะต้องเป็นผู้สื่อสารที่
ดี มีความสนใจใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา กระบวนการคิดเบื้องต้นนั้นเริ่มจากการสังเกตและรวบรวมข้อมูล
จากหลายหลายแหล่งอันได้แก่ 

ตารางที่ 1.1 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล 

ที่มา: แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 12) 
  

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อเท็จจริง) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อเท็จจริง) 

เป็นข้อมูลที่เกิดจากความรู้เก่า ความคิดเห็น 
ความทรงจำ การสังเกต การพูดคุย  
การวิเคราะห์ การแสดง การสัมภาษณ์ การทำ
แบบสอบถาม ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ  
การวิจัย

เป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูล เอกสารสำคัญ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทางวิชาการ 
เอกสารสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ รายการออก
อากาศ ใบรับรอง ฟิลม์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ 
อินเทอร์เน็ต การสำรวจ สถิติ องค์กร การสอน 
การสัมมนา 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ผ่านการรับรู้) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ผ่านการรับรู้)

เป็นข้อมูลที่เกิดจากสำเนาเอกสาร ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพสเกตซ์ การทดลองสื่อต่างๆ  
การทดลองจัดองค์ประกอบ คำจารึก บันทึก
เสียง บันทึกวิดีโอ การเขียน

เป็นข้อมูลที่เกิดจาก รูปภาพจากวารสาร หนังสือ 
ใบปลิว อินเทอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์  
งานของนักออกแบบท่านอื่น แผนภูมิ แผนที่ 
ภาพจากภาพยนตร์ โปสการ์ด โปสเตอร์ 
สถาปัตยกรรม 
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   5.1.2 การวิเคราะห์โจทย์ 
   การทำงานเริ่มต้นของงานออกแบบคือการแก้ปัญหาของโจทย์ ซึ่งโจทย์มีความยากง่าย
แตกต่างกันตามแต่ชนิดของงาน นักออกแบบจำต้องวิเคราะห์โจทย์อย่างถูกต้องมีหลักการโดยไม่ใช้
ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งหลักการวิเคราะห์สำหรับงานกราฟิก ได้แก่  
     - การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่จะออกแบบ เป็นการกำหนดว่างานของเรา
จะบอกอะไร (Inform) เช่น เพื่อสื่อสารข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อความบันเทิง 
    - งานออกแบบที่ได้จะนำไปใช้ที่ไหน เพื่อที่จะได้กำหนดรูปแบบของผลงานได้ 
    - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (User Target Group) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ   
การวิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบ เพราะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดแนวความคิดและรูปแบบ
ของงานออกแบบ 
    - กำหนดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่มีทั้งหมดให้
ออกมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 
   5.1.3 การสร้างแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
  งานออกแบบที่ดีจำเป็นต้องมีแนวความคิด (Concept) เพื่อเป็นตัวกำหนดคุณค่า
ของผลงานออกแบบ การพัฒนาแนวคิดมีวิธีคิดสองแบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นใน       
การออกแบบ วิธีคิดแรกคือ 
  - การคิดอย่างเป็นขั้นตอน (Linear Reasoning) มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ใน    
การออกแบบและขั้นตอนในการทำงาน เป็นการคิดอย่างมีขั้นตอน มีแนวทางดำเนินการชัดเจน  
คำนึงถึงแนวความคิดไว้ล่วงหน้า จึงสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อไปถึงผลลัพท์สุดท้ายนั้น มีการ
แยกไอเดียหลักออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ เช่น สี ตัวอักษร องค์ประกอบ ก่อนจะ
นำทุกส่วนมารวมกันเป็นผลลัพท์สุดท้าย 
  - การคิดแบบอ้อม (Leteral Thinking) เป็นการคิดที่กระจายและขยายขอบเขต
ออกไป เป็นการสำรวจแบบไร้ทิศทางเพื่อสร้างไอเดียที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง วิธีคิดนี้ถูกนิยามไว้
โดยเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ (Edward de Bono) ในปี ค.ศ. 1967 
   5.1.4 การศึกษากรณีตัวอย่าง  
       การศึกษากรณีตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของผลงานที่มี
อยู่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน แต่ต้องระวังในการติดรูปแบบจนไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้
หรือกลายเป็นการคัดลอกผลงานเกิดขึ้น 
 5.2 กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก  
  5.2.1 การร่างแบบ (Preliminary Design) 
      กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญที่หลายคนมองข้าม การร่างแบบเป็นการถ่ายทอด 
แนวความคิดออกมาเป็นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่างแบบด้วยมือ ถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรม
ออกมาเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังนำไปสู่การได้ไอเดียใหม่ๆ ในงานออกแบบอีกด้วย 
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  5.2.2 การออกแบบจริง (Design) 
      เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบจริงที่มาจากแบบร่างต่างๆ ซึ่งคัดเลือกมาแล้วใน
ข้นตอนนี้จะเป็นต้องอาศักทักษะเฉพาะทาง และเทคโนโลยีเฉพาะเป็นเครื่องมือในการทำงาน อาทิ
การตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป การวาดแบบโลโก้โดยใช้โปรแกรมอิลลาสเตเตอร์ เป็นต้น 

6. ความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก 

  6.1 การออกแบบกราฟิกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม 

    มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เหมือนกัน มีภาษาที่

ใช้สื่อสารกันในกลุ่ม และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลเป็นภาพสัญลักษณ์ต่างๆ และได้มีวิวัฒนาการอย่าง  

ต่อเนื่องเรื่อยมา ดังที่ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549: น.122-126) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

    ยุคแรกของอักษรภาพ (Pictogram) การใช้ภาพวาดในการสื่อสารนั้นมีมาตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการขีดเขียน ขูด จารึกเป็นร่องรอย ซึ่งถูกค้นพบหลักฐานจาก

ภาพเขียนเป็นภาพแบบกึ่งนามธรรมในผนังถ้ำ ซึ่งเป็นภาพที่มีการบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ ความเชื่อ 

และภาพสัตว์ต่างๆ เป็นการบันทึกเป็นภาพตัวแทนหรือภาพสัญลักษณ์สื่อความหมาย เรียกว่า “อักษร

ภาพ (Pictogram)” ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการจากภาพวาดมาเป็นภาษาเขียนในที่สุด  

    ยุคอักษรและภาพประกอบเรื่องของอียิปต์ การประดิษฐ์อักษรในช่วงยุคอียิปต์โบราณ

นั้นจะมีลักษณะที่เป็นภาษาภาพที่พัฒนาให้มีความหมาย เรียกว่า “ตัวอักษรเฮียโรกลิฟิกส์ 

(Hieroglyphics)” เป็นภาษาที่มีระบบ นำเสนอความคิดและถ้อยคำที่ไม่ธรรมดาแต่ยังสามารถนำ

แต่ละภาพมาผสมผสานกันแล้วอ่านออกเป็นพยางค์ได้ อียิปต์เป็นชนกลุ่มแรกที่ผสมผสานตัวอักษร

และภาพประกอบเข้าด้วยกัน เรื่องราวที่บันทึกเกี่ยวข้องกับความเชื่อ และเหตุการณ์สำคัญๆ ของ

อียิปต์ ตัวอักษรสามารถจัดวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และสามารถอ่านได้ทั้งจากซ้ายไปขวาและ

ขวาไปซ้าย และมีการใช้ระบบกริดในการจัดวางแบบสี่เหลี่ยม และมีการจัดวางภาพอยู่ด้านล่าง ในยุค

ของอียิปต์โบราณยังมีการคิดประดิษฐ์กระดาษ เรียกว่า “กระดาษปาปิรุส” ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการที่

สำคัญในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร  

    อักษรโฟนีเซีย (Phoenecia) ชาวโฟนีเซียมีถิ่นฐานอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนมี       

การค้าขายกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่แถบเมโสโปเตเมีย และอียิปต์ ชาวโฟนีเซียได้มีการนำรูปแบบของ

อักษรลิ่ม (Cuneiform) ของกลุ่มชนอัสสิเรียมาพัฒนาเป็นระบบการเขียนของตนเอง เรียกว่า      

“ตัวอักษรโฟนีเซีย (Phoenecia)” สามารถผสมให้อ่านออกเป็นคำได้แบบอักษรภาพของอียิปต์     

ตัวอักษรโฟนีเซียมีเสียงเฉพาะ 22 เสียง ซึ่งนำมาจากระบบภาษาที่เป็นภาพกราฟิกของอัสสิเรียและ

อียิปต์ (Coates and Ellison, 2014, pp. 10-12) 
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    อักษรกรีกและโรมัน ชาวกรีกมีแนวคิดในเรื่องของความสมบูรณ์แบบตามอุดมคติใน 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ นิยมจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม   

งานสถาปัตยกรรม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตัวอักษร ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างซ้ายและขวาเท่า

กันเหมือนกระจกเงา ทุกอย่างเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ดูสมบูรณ์แบบ ตัวอักษรถูกจัดรูปทรงอยู่ในกรอบ

ของรูปเรขาคณิต เช่น ตัวอักษร E และ M อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส อักษร A มั่นคงสง่างามอยู่ในรูป

สามเหลี่ยมด้านเท่า อักษร O อยู่ในรูปวงกลม เมื่อทุกอย่างอยู่ภายใต้รูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรจึงมี

เส้นฐานแนวนอนที่มั่นคงเป็นระเบียบ มีช่องว่างระหว่างอักษรระยะพอเหมาะ ทำให้ตัวอักษรดูมี

ระเบียบ อ่านง่าย นอกจากนี้กรีกยังใช้ปากกาปลายแหลม หรือต้นอ้อตัดปลายเขียนตัวอักษร ทำให้ตัว

อักษรมีน้ำหนักแตกต่างกันระหว่างเส้นตั้ง เส้นนอน และเส้นทะแยงมุม 

    ชาวโรมันได้รับอิทธิพลการออกแบบตัวอักษรของชาวกรีก และได้พัฒนาออกแบบอักษร

นำหน้า (Capital Letter) เป็นตัวใหม่มีแนวทางการเขียนอยู่บนพื้นฐานของอักษรกรีก แต่ทำเส้นตัว

อักษรให้มีความหนาบางชัดเจน มีเส้นยื่นตามแนวนอนที่ฐานและที่ปลายหรือหางของตัวอักษร    

เรียกว่า กิ่ง หรือ เชิง (Serif) (ศิริพรณ์  ปีเตอร์, 2549: 129-130) 

    ยุคต้นฉบับ เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลาย เป็นการเข้าสู่ช่วงยุคมืด (Medieval Era) 

บรรดานักบวชหันมาพึ่งคริสตศาสนาเพื่อให้ปกป้องคุ้มภัย สิ่งหนึ่งที่เหล่านักบวชกระทำคือการลอก

พระคัมภีร์หรือไบเบิล และคำสอนของคริสตศาสนา ในยุคนี้มีนักปราชญ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือน

บรรณาธิการและหัวหน้าฝ่ายศิลป์ ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างสรรค์งานออกแบบพระคัมภีร์ ที่มีทั้งตัว

อักษรและภาพประกอบที่สวยงาม การเขียนตัวอักษรและการตกแต่งหนังสือถูกสร้างด้วยมือเป็นหลัก 

ลักษณะที่โดดเด่นคือการตกแต่งด้วยสีสันตระการตาและการตกแต่งตัวอักษรที่วิจิตรสวยงามและ   

ซับซ้อน มักใช้รูปแบบเส้นเรขาคณิต เส้นโค้ง การบิดเกลียวเพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยภาพที่มีพื้นผิว

หนา เรียกว่า งานออกแบบแคลติก (Celtic Design) หนังสือในยุคนั้นมักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ

พระเยซู การตกแต่งจะมีลักษณะเด่น 3 ลักษณะ คือ การตกแต่งขอบโดยรอบกรอบภาพ หน้าแรก

ของแต่ละเนื้อหามีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดที่ใหญ่ โดยจะประดิษฐ์ตัวอักษรแรกอย่างสวยงาม และมี

การตกแต่งลวดลายทั้งหน้า เรียกว่า คาร์เพ็ท เพจ (Carpet Page) ซึ่งจะเหมือนกับการปูพรมให้เต็ม

หน้านั่นเอง (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549: น.132)  

    ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ในช่วงระยะเวลานี้มีการว่าจ้างงานพิมพ์เกิด

ขึ้นอย่างกว้างขวางและเริ่มมีการคิดค้นระบบการพิมพ์ ซึ่งเป็นเทคนิคการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ลายแกะ 

หรือการพิมพ์อักษรเรียงพิมพ์ โดยใช้แม่พิมพ์อักษรจำนวนมากมาประกอบกัน เพื่อเรียงพิมพ์ตัวอักษร

ตามต้องการและสามารถแยกจากกันได้ โจฮาน กูเทนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ปฏิวัติระบบ   

การเรียงพิมพ์จัดหน้า และการผลิตหนังสือโดยการพัฒนาระบบการพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี       

ค.ศ. 1440 กูเทนเบิร์กเล็งเห็นความสำคัญของตัวพิมพ์แบบเป็นตัวๆ โดยได้ประดิษฐ์แม่พิมพ์ตัวอักษร
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ต้นแบบโดยการพิมพ์แม่พิมพ์โลหะเพื่อประกอบในงานเรียงพิมพ์ (Letterpress Type) เป็นแม่พิมพ์ที่

นำมาเรียงพิมพ์เป็นชิ้นงานแล้วจัดเก็บได้ และสามารถนำแม่พิมพ์เหล่านั้นมาเรียงพิมพ์เป็นชิ้นงานใน

เนื้อหาใหม่ได้อีกครั้ง และได้ประดิษฐ์หมึกที่สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับงานพิมพ์       

กูเทนเบิร์กเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งานพิมพ์พระคัมภีร์ 42 บรรทัด แต่ไม่มีลูกค้าให้การสนับสนุน    

จึงหันมาทำงานด้านหนังสือ เนื่องจากในช่วงระยะเวลานั้นมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นหลายแห่ง บุคคลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความต้องการหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆ กูเทนเบิร์กได้ศึกษาวัฒนธรรมและรูป

แบบตัวอักษรจากคัมภีร์ในยุคกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตัวพิมพ์ จากนั้นจึงนำมาใช้ใน

การผลิตหนังสือ โดยออกแบบจัดหน้าแบบ 2 คอลัมน์ เว้นช่องว่างระหว่างคอลัมน์ตรงกลางหน้า 

ทำให้ได้งานพิมพ์ที่ดูสมดุล และสวยงาม 

    ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เริ่มขึ้นในอิตาลีเป็นยุคที่ชื่นชมแนวคิดปรัชญา

กรีกและโรมัน ชาวอิตาลีไม่นิยมตัวพิมพ์ที่เป็นตัวหนาและเข้มดำเหมือนชาวยุโรปเหนือชอบใช้      

ชาวอิตาลีนิยมตัวพิมพ์ที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนการคัดลายมือที่ใช้กันในยุคกลาง ทำให้เกิดการพัฒนา

แบบอักษณคอลลิกราฟิก (Calligraphy) ที่มีพื้นฐานมาจากอักษรโรมัน มีลักษณะเป็นการเขียน      

ตัวบรรจง ชัดเจน และโปร่ง เมื่อนำมาสร้างสรรค์จะให้เส้นบางพริ้ว จากนั้นตกแต่งด้วยลายดอกไม้

ทำให้งานพิมพ์งดงาม เมื่อยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแพร่กระจายเข้าสู่ฝรั่งเศส คลาวด์ การามอนต์ 

(Clade Garamond) ได้พัฒนาตัวพิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1531 โดยจำลองแบบลายมือและสลักลงบนแผ่น

โลหะได้สัดส่วนงดงามเป็นตัวพิมพ์ชนิดแรกที่เข้าสู่ระบบสากล 

    ในระยะเวลาต่อมาระบบการพิมพ์ได้แผ่ขยายไปทั่วยุโรปเพื่อใช้ในงานสื่อสารในวงการ

ต่างๆ (Mass Communication) มีบทบาทมากต่อสังคม เศรษฐกิจ และศาสนาในช่วงปีศตวรรษที่ 15 

และ 16 หลังจากมีการคิดค้นเครื่องพิมพ์อักษรเรียงพิมพ์ขึ้น 250 ปี ประเทศอังกฤษได้กลายเป็น

ศูนย์กลางของการพิมพ์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบตัวอักษรขึ้นอย่างมากมาย และยังคง

เป็นที่นิยมใช้อยู่กันในปัจจุบัน นอกจากการพัฒนารูปแบบของตัวอักษรที่หลากหลายแล้วยังมี      

การพัฒนาทางด้านการออกแบบภาพประกอบโดยมีการสร้างสรรค์งานแกะสลักแม่พิมพ์แกะไม้เป็น

ภาพประกอบด้วยลายเส้นที่ละเอียด เพื่อการพิมพ์ภาพโดยการไล่โทนแสงเงาที่เหมือนจริงซึ่งเป็น

เทคนิคที่จะต้องใช้ความประณีตพิถีพิถันอย่างมาก งานออกแบบเพื่อการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มี

ระบบที่ดีอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดงานกราฟิกที่มีคุณภาพมากมาย (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549: 

น.133-136) 

  6.2 การออกแบบกราฟิกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

    การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงปี ค.ศ.1760-1840 ได้มีการค้นพบและ

ประดิษฐ์เครื่องจักรกลอย่างมากมาย ระบบของโรงงานหันมาใช้พลังงานไอน้ำแทนพลังงานคน      

ช่างฝีมือเริ่มหายไปถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก เช่นเดียวกับระบบการพิมพ์เพื่อการ
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สื่อสารได้มีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำลง ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549: น.140) อธิบายไว้

สามารถสรุปถึงงานออกแบบกราฟิกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 

    โปสเตอร์จากตัวพิมพ์ไม้ ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ต้องการใช้งานพิมพ์เพื่อการโฆษณา แต่หนังสือพิมพ์และนิตยสารไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ได้ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์จึงเป็นอีกทางเลือกในการโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ทำให้เกิดความต้องการพิมพ์ตัวอักษรที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจ สามารถมอง

เห็นได้ในระยะไกล และสามารถตกแต่งให้งานดูสวยงามขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาตัวพิมพ์ที่ทำจากไม้มี

ขนาดใหญ่กว่า 1 นิ้ว น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกมากกว่าสามารถประดิษฐ์ให้เกิดความงดงามได้ตาม

ต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 

    การพิมพ์สอดสี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840-1890 การโฆษณาถูกพัฒนาและมีความต้องการ

มากขึ้น การพิมพ์สอดสีด้วยแม่พิมพ์หิน (Chromalithography) ถูกนำมาใช้ในวงการพิมพ์การ

ออกแบบงานพิมพ์ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไร้ขีดจำกัดเดิมๆ ตัวอักษรถูกทำให้โค้ง ยืดหดได้ และมี 

ตัวเอน สามารถพิมพ์ตัวอักษรรอบภาพได้ ทำให้ภาพประกอบแสดงภาพลักษณ์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สามารถใส่สีสันที่ดูสะดุดตา และสามารถผลิตได้ทีละมากๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ 

    เทคโนโลยีใหม่ๆ เติบโตขึ้นในจังหวะที่พอดีกับศิลปะญี่ปุ่นแพร่กระจายเข้าสู่โลก    

ตะวันตก ภาพพิมพ์ไม้แบบญี่ปุ่นสร้างกระแสนิยมให้เกิดขึ้นในตลาดยุโรปและอเมริกาอย่างกว้างขวาง 

ภาพพิมพ์ไม้ญี่ปุ่นเป็นภาพแบบ 2 มิติ ไม่มีแสงเงา ใช้สีเรียบตัดเส้นด้วยสีดำ เพื่อเป็นการแบ่งระยะ

การจัดภาพเป็นแบบอสมมาตรซ้ายขาวไม่เท่ากัน ให้ความตื่นเต้นกว่าภาพแบบสมมาตรที่นิยมกันมา

แต่ดั่งเดิม จากการได้รับอิทธิพลของภาพพิมพ์ไม้ญี่ปุ่นทำให้เกิดการทดลองนำไปใช้ในการพิมพ์สอดสี

ด้วยแม่พิมพ์หิน แสดงลวดลายสิ่งมีชีวิต ลายเถาประสานสัมพันธ์กับสีแบน โดยนำไปใช้กับงานพิมพ์

โปสเตอร์ ปกนิตยสาร บัตรอวยพร ฉลากสินค้า แผนที่ และแผนภูมิ  

  6.3 การออกแบบกราฟิกในยุคสมัยใหม่ 

    การออกแบบกราฟิกในยุคสมัยใหม่เป็นช่วงที่เริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทอย่าง

มากในการออกแบบซึ่งศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549: น.140) ได้สรุปถึงงานออกแบบกราฟิกในยุคสมัยใหม่

ไว้ดังนี้ 

    ภาพถ่าย ภาพถ่ายเป็นนวัตกรรมสำคัญของงานพิมพ์ เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ 

โดยในช่วงปี ค.ศ.1835 มีการคิดค้นการถ่ายภาพ โดยวิลเลียม เฮนรี ฟอกซ์ ทอลบอท ได้คิดค้น    

ภาพถ่ายด้วยฟิลม์เนกาทีฟขึ้นในลักษณะภาพขาวดำและหลังจากผ่านกระบวนการล้างฟิลม์ ภาพถ่าย

ที่ได้จะมีลักษณะสีตรงข้ามกับฟิลม์ที่ปรากฏ ในช่วงเวลาต่อมา จอร์จ อีสแม ต้องการให้ประชาชน

สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้จึงได้คิดค้นกล้องถ่ายภาพมาสู่มวลชนในนามว่า กล้องโกดัก (Kodak 

Camera) การพัฒนาการถ่ายภาพส่งผลต่อการผลิตสื่ออย่างมาก เพราะภาพถ่ายที่ถูกนำมาเป็น    
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ภาพประกอบนั้นสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นจริง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและเห็น

ภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาระบบการพิมพ์สีขึ้นเพื่อให้สามารถพิมพ์ภาพเหมือนได้ 

หลังจากที่มีการคิดค้นการถ่ายภาพ มีการใช้อย่างแพร่หลายและถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

เรื่อยๆ จนสามารถบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ขึ้นในวงการกราฟิก 

    อาร์ตนูโว (Art Nouveau) การออกแบบกราฟิกตามแนวทางของศิลปะอาร์ตนูโว (Art 

Nouveau) ซึ่งมีอิทธิพลในช่วง ค.ศ. 1890-1905 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงผลงานศิลปะและ  

การออกแบบไปสู่สมัยใหม่ นักออกแบบกราฟิกส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นอยู่ในชีวิต

ประจำวัน ธรรมชาติรอบๆตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายโดยคำนึงถึงความ

สวยงามเป็นหลัก การถ่ายทอดความหมายสอดแทรกไปด้วยเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับการเกิด  

การดับ ความตาย การเวียนว่ายตายเกิด โดยใช้ภาพสัญลักษณ์เป็นตัวแทน เช่น การใช้เส้นโค้งอิสระ

เป็นตัวแทนสื่อถึงพลังงานของการเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม เป็นต้น (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549: 148)  

นักออกแบบกราฟิกคนสำคัญ ได้แก่ เอลฟอน มูชา (Alphone Mucha) กูสตาฟ คลิมต์ (Gustav 

Klimt) เป็นต้น ต่อมาศิลปะอาร์ตนูโวพัฒนารูปแบบโดยใช้รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตมากขึ้น เพื่อแก้ไข

ปัญหาและเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกมากขึ้น 

    คิวบิซึม (Cubism) ลัทธิศิลปะคิวบิซึม (Cubism) เกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1907 ซึ่งมี

แนวทางในการสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมายนามธรรมโดยสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายขึ้น

มา คือการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย และสามารถเชื่อมโยงหรือสื่อความหมายแนวความคิดต่างๆ 

ได้อย่างชัดเจน ตามแนวคิดแบบคิวบิซึม (Cubism) ได้แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงที่แท้

จริงไม่ได้เป็นแนวทางของการถ่ายทอดแนวความคิดอีกแล้ว ลักษณะรูปร่าง รูปทรงใหม่ที่ผ่านการคิด 

กลั่นกรอง ขัดเกลาจนได้รูปร่างรูปทรงที่บริสุทธิ์ถ่ายทอดตามความรู้สึก หลักการนี้มีความคำคัญอย่าง

ยิ่งต่อการสื่อสารในปัจจุบัน เนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถถ่ายทอดแนวคิด

ของนักออกแบบได้ตามจินตนาการ 

    ดาดา (DaDa) ลัทธิศิลปะดาดา (DaDa) เกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1916 มี

แนวคิดต่อต้านกฏเกณฑ์ทางศิลปะแบบดั้งเดิม ศิลปินดาดาเรียกตัวเองว่าพวกวัฒนธรรมใหม่ ไม่สนใจ

เรื่องศีลธรรม แสวงหาความก้าวหน้า นิยมสร้างภาพประกอบให้ตรงข้ามกับความหมายที่ต้องการ

สื่อสาร ต่อต้านหลักการจัดตัวพิมพ์ที่มีสัดส่วนกลมกลืนกันเพราะเป็นเหมือนข้อจำกัด แนวคิดเกี่ยวกับ

งานสิ่งพิมพ์ของดาดานั้นมีความคิดว่าการสื่อสารควรรวดเร็วและอ่านง่าย ตัวพิมพ์ควรสะดุดตาและ

พูดได้ 

    ในเยอรมัน จอนห์ ฮาร์ทฟิลด์ (John Heartfield) ออกแบบภาพตัดปะเพื่อนำไปใช้ใน

โปสเตอร์และนิตยสาร แสดงการต่อต้านคอรัปชั่น และการทำลายล้างของนาซี เป็นแนวคิดใหม่
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สำหรับการทำภาพประกอบโดยการใช้ภาพแบบตัดปะ (Photomontage) เป็นภาพที่แสดงความรู้สึก

นึกคิด โดยการปะต่อสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันให้ดูยุ่งเหยิง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 

    เบาเฮ้าส์และการออกแบบตัวอักษรเพื่องานพิมพ์ยุคใหม่ เบาเฮ้าส์ (Bauhaus) เสนอ

แนวคิดในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้เส้นและรูปทรงชนิดต่างๆ ไม่ติดอยู่กับเส้นที่เป็นมุมฉาก เส้น

ตรง หรือสี่เหลี่ยมเท่านั้น งานออกแบบนั้นมีความหลากหลาย อาจมีเส้นโค้งหรือการใช้เส้นทะแยงมุม

ร่วมด้วยกันก็ได้ ฮาน ทิชโชล (Jan Tschichold) ช่างเรียงพิมพ์ชาวเยอรมัน ได้รับการพูดถึงจาก

วงการการออกแบบสิ่งพิมพ์ในยุคนั้นว่า เป็นผู้มีความกล้าและเฉียบคมแห่งเบาเฮ้าส์ ในงานออกแบบ

ของฮาน ทิชโชล ไม่นิยมใช้องค์ประกอบที่ฟุ่มเฟือยจนเกินงาม แต่เน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ 

ฮาน ทิชโชลสนับสนุนการใช้ตัวอักษรแบบไม่มีกิ่ง (San-Serif) ใช้ตัวพิมพ์หลายขนาด หลายน้ำหนัก 

จัดวางอยู่ในระบบตาราง (Grid) เว้นพื้นที่บางส่วนไว้เพื่อให้เกิดบริเวณว่าง (White Space) พื้นที่ส่วน

ที่เหลือใส่สิ่งตกแต่งหรือลูกเล่น (Gimmick) เพื่อเป็นการเน้นให้เกิดความสำคัญ 

    โปสเตอร์ยุคสังคมนิยม ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โปสเตอร์เป็นสื่อที่นิยมแพร่หลายใน

สังคม เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้และใช้เวลาในการผลิตน้อย สามารถสื่อสารไปสู่สังคมในวงกว้าง 

อีกทั้งยังเป็นสื่อที่แสดงความคิดและให้ความรู้สึกถึงภูมิปัญญา ฮวน คาร์ลู (Jean Carlu) ได้ออกแบบ

โปสเตอร์ให้กับสำนักงานข่าวสงครามอเมริกัน (Office of War Information) เชิญชวนให้ชาว

อเมริกันทำงานหนักเพื่อผลิตอาวุธสงคราม เส้นทะแยงมุมสื่อถึงพลังเคลื่อนไหว ด้วยภาพมือที่

แข็งแกร่งภายใต้ถุงมือที่กำประแจปากตาย ตัวอักษร “Production” พิมพ์เป็นสีแดงตัดกับพื้นหลัง   

สีขาว คำว่า “America’s answer!” ใช้สีน้ำเงิน 

    ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จากโปสเตอร์โฆษณาติดฝาผนังถูกพัฒนาขึ้นเป็นบิลบอร์ด

ขนาดใหญ่ (Billboard) ติดตั้งตามริมถนนให้ผู้คนในยานพาหนะที่ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็น บิลบอร์ด

เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอเมริกา ในยุคแรกถูกผลิตขึ้นจากการวาดด้วยมือ โดยมีผู้สนับสนุนรายแรก

เป็นโรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

    รูปแบบงานพิมพ์ที่เป็นสากล หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ธุรกิจระหว่างประเทศแผ่ขยาย

ออกไป มีความต้องการในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขาย การสร้างความ  

แตกต่างมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ออกแบบระบบตาราง            

(Grid SyStem) เพื่อใช้กำกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ ระบบกริดเกิดจากการใช้หลักคณิตศาสตร์และ

เรขาคณิตแบ่งพื้นที่หน้ากระดาษออกเป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความเป็นมาตรฐานที่เป็นระบบมากขึ้น ในปี 

ค.ศ. 1950 การออกแบบได้ชื่อว่าเป็นการออกแบบกราฟิกโดยใช้ตัวอักษร (Typographic Style) 

เป็นการพัฒนาโดยนักออกแบบชาวสวิสเซอร์แลนด์ โดยนำวิธีการจัดวางตัวอักษรข้อความและภาพ

เป็นคอลัมน์ มีการใช้ตารางช่วยให้อ่านง่ายมีความเป็นระเบียบสวยงาม มีการจัดแถวของข้อความแบบ

ชิดขอบหน้าและหลัง 
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  6.4 การออกแบบกราฟิกในยุคข้อมูลข่าวสาร 
    งานออกแบบกราฟิกในยุคนี้ให้ความสำคัญกับการการสื่อสารที่เป็นสากล สามารถ   
เชื่อมโยงความแตกต่างทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้            
นักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด มีการพัฒนางานกราฟิกทั้งทางด้านการจัดการเกี่ยว
กับตัวอักษร การออกแบบจัดวางองค์ประกอบด้วยระบบกริด ตัวอักษรมีรูปแบบที่เป็นสากลได้รับ 
การพัฒนาและเป็นที่นิยมนำมาใช้งานจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ รูปแบบตัวอักษรชื่อ “Helvitica” 
ออกแบบโดยเอ็ดโคดอร์ ฮอฟแมน (Edouard Hoffman) และแมกซ์ มีดินเกอร์ (Max Miedinger) 
ตัวอักษรชื่อว่า “Univers” ออกแบบโดย แอดเดรียน ฟรูติเกอร์ (Adrian Frutiger) เป็นต้น ในการจัด
วางองค์ประกอบทางกราฟิกนิยมใช้ระบบกริดและมีการใช้พื้นที่ว่างจัดวางอย่างมีจังหวะ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากงานออกแบบสไตล์เบาเฮาส์และงานออกแบบดิส สะติว ซึ่งเป็นการสื่อสารกราฟิกที่มี
สุนทรียภาพที่ดีต่อผู้รับสาร (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549: น.174-175) 
  6.5 การออกแบบกราฟิกในอนาคต 
    แนวโน้มงานออกแบบกราฟิกในอนาคตนั้น หลีกไม่พ้นที่จะมีเทคโนโลยีมาผสมผสาน
และช่วยในการสร้างสรรค์งานกราฟิกให้เป็นจริงได้ตามความคิดจินตนาการของนักออกแบบ        
การสื่อสารด้วยภาพและตัวอักษรได้รับการพัฒนาอย่างไร้จีดจำกัด ทั้งงานกราฟิกแบบ 2 มิติและ 3 
มิติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมากเข้ามามีบทบาทกับทุกวงการออกแบบ 
ทั้งวงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบโฆษณา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
เทคโนโลยีช่วยให้การสร้างงานดูสมจริงหรือดูเหนือจริงได้ตามความคิดและถูสร้างสรรค์ออกมาได้
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
    การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อมีความก้าวหน้าอย่างมาก รวมถึง    
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตเป็นอีกสื่อที่ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
และรับสารได้ทุกที่ทุกเวลา การทำธุรกิจการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ ส่งผลกับ
ทิศทางการผลิตสื่อที่เน้นไปทางการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไป (ศิริพรณ์  ปีเตอร์, 2549: น. 181) 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 7.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ไว้

ดังนี้ “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย

และซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”  

 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ 

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีลักษระการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ทำงานโดยการรับข้อมูล
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เข้า (Input) เพื่อทำการประมวลผล (Process) และสามารถแสดงผลลัพธ์ต่างๆ (Output) รวมถึง 

การเก็บข้อมูล (Storage) ต่างๆ ไว้ใช้เมื่อต้องการ 

 7.2 บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทกับหลากหลายวงการ ทั้งงานแบบส่วนบุคคลซึ่งนับวัน

ก็ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น การใช้งานกับห้างร้านหรือบริษัทมีการเอามาใช้เพื่อช่วย

อำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างมากมาย เช่น ควบคุมและตรวจสอบสินค้าคงคลัง บันทึก

ข้อมูลและเรียกดูประวัติพนักงาน ดูแลและให้บริการลูกค้า รวมถึงใช้สำหรับการจัดการสำนักงาน 

เป็นต้น ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต   

ประจำวันของทุกคน เช่น การใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ทำทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อชีวิจประจำวัน และมี

อิทธิพลกับทุกสายงาน ดังที่ วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552: น. 34-38) สรุปไว้ดังต่อไปนี้ 

  7.2.1 บทบาทของคอมพิวเตอร์กับงานภาครัฐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้

กับการจัดระบบงานทะเบียนราษฎร์ของภาครัฐบาล ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมาก 

โครงการจัดทำบัตรประชาชนอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เป็นการริเริ่มโครงการ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ

ปรับปรุงและปฏิรูประบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น หน่วยงานของภาครัฐเองในหลายแห่งได้

มีการพัฒนารูปแบบการบริการที่เรียกว่าอีเซอร์วิส (E-Service) โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

  7.2.2 คอมพิวเตอร์กับงานสายการบิน ธุรกิจสายการบินได้นำเอาระบบ

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากที่สุดในเรื่องของการสำรองที่นั่งผู้โดยสาร สามารถทำให้การตรวจเช็ค

รายการต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เช่น การเช็คที่นั่งว่าง เปลี่ยนแปลง  

เที่ยวบิน ข้อมูลการเดินทางของลูกค้า เป็นต้น สายการบินหลายแห่งได้มีการพัฒนาระบบสำรองที่นั่ง

โดยให้ลูกค้าสามารถทำการจองได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Booking) ทำให้ลูกค้าได้

รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

  7.2.3 คอมพิวเตอร์กับธุรกิจธนาคาร ธนาคารเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่แข่งขันกันในเรื่อง

ของการให้บริการ ที่ต้องมีทั้งความรวดเร็วและสะดวกสบายในการใช้งาน จึงเกิดรูปแบบบริการที่เรียก

กันว่า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Banking ส่งผลให้การทำธุรกรรมด้านการเงินการธนาคารไม่ใช่

เรื่องยุ่งยาก การทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มหรือผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ของธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรม

โดยใช้โทรศัพท์มือถือ (M-Banking) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำธุรกรรมด้วยตนเองที่ธนาคาร 

ทำให้ลดเวลาและขั้นตอนได้อย่างมากทีเดียว 
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  7.2.4 คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านการศึกษา ปัจจุบันแวดวงการศึกษามี        

การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนและสามารถโต้ตอบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

สถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการสอน (E-Education) 

และการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) เข้ามาใช้กับระบบ

การเรียนการสอนสมัยใหม่ การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ E-Learning บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทำให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเข้าเรียนสามารถศึกษาระบบดังกล่าวได้ 

  7.2.5 บทบาทของคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ ในยุคที่สถานประกอบการนำ

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเพื่อประโยชน์ในแง่ของการประมวลที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีกว่าการทำงานด้วยมือแบบ

เดิม การทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทำให้ลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ

สามารถชื้อสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมได้ทันที เข้าไปเลือกรายการและทำการสั่งชื้อ

สินค้าได้เพียงไม่กี่นาที ช่วยลดเวลาในการเดินทางมาชื้อด้วยตนเองทำให้การที่ซื้อขายสินค้าสะดวกขึ้น

มาก รวมถึงงานนำเสนอ (Presentation) การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร (Identity Design) ซึ่งจะ

ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและศิลปะออกแบบผสมผสานกันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ  

 7.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

 ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

 7.3.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร ์(Super Computer)  

 คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานสูงมาก

เป็นพิเศษ มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากที่สุด 

 7.3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)  

  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานด้อยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

แต่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงมาก และมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ 

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เช่น บริษัทประกันภัย นำเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน 

การประมวลผลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ถือประกันซึ่งมีจำนวนเป็นล้านๆ คน 

 7.3.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)  

  เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนิยมใช้ในบริษัทขนาดกลาง หรือตามฝ่ายต่างๆ ของ

บริษัทขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายผลิตใช้มินิคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีในการผลิตและสายงานการ

ประกอบ เป็นต้น 

 7.3.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)  

  เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด แต่ได้รับความนิยมมากที่สุดและ

พัฒนาไปเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ ไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทได้แก่ 
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 - เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ (Desktop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับตั้ง

โต๊ะ ไม่เหมาะจะพกพาไปในที่ต่างๆ 

 -  โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer) หรือ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ 

(Laptop Ccomputer) เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารได้ 

 -  แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) แท็บเล็ตพีซีแบบเก่าคล้ายกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่

ใช้การเขียนเป็นการรับข้อมูลเข้าแทนการพิมพ์ และเปลี่ยนลายเส้นที่เขียนให้เป็นข้อความที่สามารถ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำได้ โดยแนวคิดเดิมจะใช้ปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียน แต่

ปัจจุบันจะพบแท็บเล็ตพีซีที่เน้นใช้นิ้วสัมผัสบนจอภาพเพื่อสั่งงาน และรับข้อมูลตัวอักษรด้วยคีย์บอร์ด

เสมือนที่ปรากฏบนจอภาพ เช่น Apple’s iPad, Motorolla’s Zoom, และ Sumsung’s Galaxy 

Tab 

 -  เน็ตบุ๊ก (Netbooks) มีขนาดเล็กกว่าและเบากว่า มีราคาถูกกว่าโน้ตบุ๊ก

คอมพิวเตอร์ 

 -  คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) มีขนาดเล็กที่สุด ถูกออกแบบให้

มีขนาดกะทัดรัดสะดวกในการพกพา และมีส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์อยู่อย่างครบถ้วน 

อาทิ หน่วยสำรองข้อมูล อุปกรณ์นำเข้า หน่วยประมวลผล และอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล ยกตัวอย่าง พีดี

เอ (Personal Digital Assistants : PDA) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) จัดเป็นคอมพิวเตอร์   

มือถือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (โอเลียรี่ และ โอเลียรี่, 2556, น. 9-11) 

 7.4 คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะเด่นมากมายที่ช่วยให้การทำงานสำเร็จและสมบูรณ์ดังที่วิโรจน์ 

ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552: น. 16-17) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้ 

 7.4.1 เป็นอัตโนมัติ (Self Acting) คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดเก็บหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าการประมวลผลของ

คอมพิวเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัติภายใต้คำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้ 

 7.4.2  ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์มีการประมวลผลด้วยความเร็วสูง ช่วยลดเวลา

ในการทำงาน ความรวดเร็วในการประมวลผลมีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้บริหารนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน

และการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

 7.4.3 ความแม่นยำ (Accuracy) คอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำและมี

ความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลเข้าที่ถูกต้องด้วย เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งความไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นความผิดพลาด

ของคอมพิวเตอร์ หากเป็นความผิดพลาดของฝั่งผู้ใช้เอง 



21

 7.4.4 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ข้อมูลจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มี

ความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีการคิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน 

 7.4.5  การจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูล

ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความธรรมดาหลายๆ ล้านตัวอักษร เพลง ภาพถ่าย วิดีโอ 

หรือไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก 

 7.4.6  การทำงานซ้ำๆ (Repeatability) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำๆ กันได้

หลายรอบ ช่วยลดปัญหา ความอ่อนล้าจากการทำงานของแรงงานคน นอกจากนั้นยังลดความผิด

พลาดต่างๆ ได้ดีกว่า 

 7.4.7  การติดต่อสื่อสาร (Communication) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถเชื่อม

โยงเข้าหากัน และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ 

เครื่องเข้าหากันเป็นเครือข่าย และไม่จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไป  

 7.5 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายองค์ประกอบซึ่งวิโรจน์ ชัยมูล 

และสุพรรษา ยวงทอง (2552: น.74) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

 7.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น 

คีย์บอร์ด (Keyboand) เมาส์ (Mouse) จอภาพ (Monitor) เป็นต้น 

 72.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (Instruction) ที่ใช่ควบคุม  

การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ชุดคำสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

 7.5.3  บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องมี

ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจสามารถใช้งานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 7.5.4 ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ 

เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูป

แบบหนึ่ง เช่น บันทึกไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ เป็นต้น 

  7.6 ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) 
    ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่ใช่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆ ซอฟต์แวร์มี 2 ระบบ ดังที่วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552: น. 75-99) อธิบาย
ไว้ดังนี้ 
   7.6.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software) คือชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ 
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     - ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบปฏิบัติ
การวินโดวส์ (Windowns) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (Mac OS) 
     - โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริม 
การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือช่วยเสริมการทำงานอื่นๆ ให้มีความสามารถใช่งานได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
     - โปรแกรมขับอุปกรณ์หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) เป็นระบบที่ใช้
ในการติดตั้งเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ 
     - โปรแกรมแปลภาษา ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ เช่น ตัวแปลภาษาจาวา  
ตัวแปลภาษาซี เป็นต้น 
   7.6.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้
คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะ
องค์กร เรียกซอฟต์แวร์ประเภทนี้ว่า ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน (Custom Program) โปรแกรมสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความประสงค์ของหน่วยงานแต่ใช้เวลาในการพัฒนาโปรแกรมนาน
และค่าใช้จ่ายค่อนสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานทั่วๆ ไปที่เรียก General-
Purpose Software หรือโปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ประยุกต์       
เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นิยมใช้สำหรับงานทั่วไป สามารถแบ่ง
ตามประเภทของงานได้ดังนี้ 
     - โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัด
ทำเอกสาร ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพื่อการผลิตเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน 
จดหมาย บันทึกข้อความ หนังสือ และ สิ่งพิมพ์ทั่วไป โปรแกรมประมวลผลคำในปัจจุบันมีความ
สามารถในการใส่รูปภาพ ตาราง อักษรศิลป์ต่างๆ เครื่องมือช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น โปรแกรม
ประมวลผลคำที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Pages เป็นต้น 
     - โปรแกรมด้านการคำนวณ (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะตาราง
ทำการ (Worksheet) เหมาะสำหรับงานการคำนวณตัวเลขในรูปแบบต่างๆ ตารางทำการประกอบ
ด้วยช่องตารางหรือเซลล์ (Cell) ที่เรียงเป็นแถวและคอลัมน์ สามารถป้อนข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และ
สูตรการคำนวณได้ ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการคำนวณ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel 
โปรแกรม Numbers เป็นต้น 
     - โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Presentation) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วย
งานด้านการนำเสนอข้อมูล โดยทั่วไปนิยมนำเสนอผ่านเครื่องฉายวิดีทัศน์ (LCD Projector) หรือจอ
ทีวีขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ฟังที่มีจำนวนมากได้ด้วย โปรแกรมนำเสนอข้อมูลจะมีต้นแบบ
สไลด์ (Template) ให้เลือกใช้ได้หลายรูปแบบ มีแบบตัวอักษรและรูปภาพประกอบต่างๆ จำนวนมาก 
สามารถใส่เทคนิคและลูกเล่นต่างๆ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว แผนผังองค์กร และใช้สื่อประสม เช่น 
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วิดีโอและเสียงประกอบได้ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint โปรแกรม Keynote เป็นต้น 
     - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
ข้อมูล เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม แก้ไข หรือลบ
ข้อมูล ตลอดจนการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้โปรแกรมยังสามารถประยุกต์โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า สินค้าคงคลัง ข้อมูลบุคลากร เป็นต้น 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Access และโปรแกรม 
FoxPro เป็นต้น 
     - โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Resource Discovering Software) โปรแกรมที่
ช่วยในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างโปรแกรมด้านนี้ เช่น 
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW) อาร์ชี (Archie) โกเฟอร์ (Gopher) เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บถือเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนควรรู้จัก ข้อมูลข่าวสารบนเวิลด์ไวด์เว็บเป็น
รูปแบบสื่อประสม (Multimedia) คือ สามารถดูภาพ อ่านข้อความ ฟังเสียง และดูวิดีโอภายใน
เว็บไซต์ (Web site) ของแหล่งข้อมูลที่เข้าเยี่ยมชมได้ นอกจากนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บยังมีเครื่องมือที่ช่วย
ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าเครื่องค้นหา (Search Engine) ได้แก่ http://
www.yahoo.com และ http://www.google.com เป็นต้น 
      - โปรแกรมด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Software) เป็น
โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้
ด้วย การสื่อสารอาจอยู่ในรูปของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ใน
ทันที สามารถใช้แทนการส่งข้อความ โทรศัพท์ เป็นต้น 
      - โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility) เป็นโปรแกรมที่เรียกใช้งานเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลที่สำคัญในฮาร์ดดิสก์ (Backup) โปรแกรม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมที่ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ 
เพื่อสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โปรแกรมตรวจสอบไวรัส โปรแกรมบีบอัดข้อมูล เพื่อ
เพิ่มเนื้อที่ใช้งานในดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ให้มากขึ้น หรือโปรแกรมบีบอัดข้อมูลที่ต้องขยายก่อนจึงเรียกใช้
งานได้ เช่น WinZip เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้หลายโปรแกรมจะให้มาพร้อมกับ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows แล้ว 
     - โปรแกรมด้านงานพิมพ์ (Desktop Publishing) เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดหน้า
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ นามบัตร ใบประชาสัมพันธ์ การออกแบบแผ่นพับ (Brochure) 
โปรแกรมสามารถนำรูปภาพและวาดภาพเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของงานได้ด้วย โปรแกรมที่ใช้
สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม Adobe Indesign และโปรแกรม Illustrator 
เป็นต้น 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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     - โปรแกรมกราฟิก (Graphics) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงานกราฟิก 
ได้แก่ 1) โปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพ เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพและตกแต่งภาพให้สวยงาม 
โดยใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนดินสอ แปรง พู่กัน จานสี และอุปกรณ์ตกแต่ง นอกจากนี้ยัง
สามารถนำภาพที่ได้จากการสแกนภาพด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ภาพจากกล้องดิจิตอลมา
ตกแต่งภาพในโปรแกรมได้ โปรแกรมด้านกราฟิกที่ใช้ตกแต่งภาพที่นิยมใช้ ได้แก่ โปรแกรม Adobe 
PhotoShop และโปรแกรม Illustrator เป็นต้น 2) โปรแกรมช่วยออกแบบ เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยใน
การออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โปรแกรมช่วยออกแบบที่นิยมใช้ เช่น โปรแกรม 
AutoCAD ซึ่งสามารถใช้ออกแบบงานต่าง ๆ เช่น บ้าน รถยนต์ ระบบไฟฟ้า แผงวงจร เป็นต้น 
   

สรุป 

 การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) หมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้

ปัญหา การถ่ายทอดความคิดและมโนทัศน์เพื่อออกแบบสื่อหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของภาพ

ลักษณะต่างๆ และตัวอักษร ออกมาเป็นโครงสร้างให้สามารถสื่อสารข้อมูลโดยผ่านการจัด          

องค์ประกอบตามหลักการเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 การสร้างสรรค์งานกราฟิกสามารถจัดประเภทได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้งาน
ได้ 3 ประเภท คือ 1) งานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งพิมพ์ (Printing Graphics) 2) งานออกแบบกราฟิก
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics) 3) งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย (Multimedia 
Graphics) ผลงานการออกแบบกราฟิกที่มีคุณภาพจะต้องอาศัยทักษะในการจัดวางองค์ประกอบใน
การออกแบบเพื่อการสื่อสารความหมายผ่านทางภาพ ระบบการจัดการสี และการออกแบบจัดวางตัว
อักษร ประกอบกับการวางแผนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการในการทำงาน
ออกแบบกราฟิกมีขั้นตอนดังนี้ 1)  กระบวนการคิด โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
โจทย์ การสร้างแนวความคิดหลักในการออกแบบ และการศึกษากรณีตัวอย่าง 2) กระบวนการทำงาน
ออกแบบกราฟิก โดยการร่างแบบ (Preliminary Design) และการออกแบบจริง (Design) 
 วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิกและเทคโนโลยีด้านการผลิตงานกราฟิกมีการพัฒนามา

เป็นเวลานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการที่มนุษย์วาดรูปตามผนังถ้ำ จากภาพสัญลักษณ์ที่

ถ่ายทอดตามความเชื่อพัฒนาเป็นตัวอักษรภาพ จนเป็นตัวอักษรที่ใช้กัน งานออกแบบกราฟิกได้รับ

การวิวัฒนาการพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัย จนถึงยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นทำให้นักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลต่อการออกแบบกราฟิกซึ่งมี

ทิศทางที่เปลี่ยนไปการสื่อสารมีลักษณะผสมผสานทั้งภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และมีสื่อที่

หลายหลายมากขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไป 
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 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเทคโนโลยีที่นับว่าเป็นปัจจัย

สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน บทบาทของเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อทุกวงการทั้งภาค

รัฐและเอกชน รวมถึงวงการออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทำให้ความสามารถในการ

ออกแบบนั้นไร้ขีดจำกัดอีกต่อไป สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการของนักออกแบบได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมากต่อรูปแบบของการออกแบบในปัจจุบัน 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของงานออกแบบกราฟิก 

 2. จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งพิมพ์ (Printing 

Graphics) 

 3. จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Graphics) 

 4. จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

(Multimedia Graphics) 

 5. จงอธิบายกระบวนการในการทำงานออกแบบกราฟิก 

 6. อธิบายลักษณะเด่นของการพิมพ์สอดสีด้วยแม่พิมพ์หิน (Chromalithography) 

 7. การคิดค้นการถ่ายภาพมีผลอย่างไรต่อวงการการออกแบบกราฟิก 

 8. นักออกแบบชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ออกแบบระบบตาราง (Grid SyStem) เพื่อใช้กำกับ

การออกแบบสิ่งพิมพ์ในช่วงยุคใด 

 9. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผลอย่างไรต่อการออกแบบกราฟิก 

 10. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท 
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