บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์
ของ ร้ านไทยยงวัสดุ ก่อสร้ าง โดย บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดี ย กําจัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561 ” มุ่งศึกษาใน
ขั้นตอนการผลิตและออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบเว็บไซต์ การใช้กราฟิ กมาออกแบบ การจัด
วางองค์ป ระกอบของภาพให้เหมาะสมและตกแต่ งรู ป ภาพ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ คืออะไร
2.1.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง
2.2 ประเภทของเว็บไซต์
2.3 หลักการออกแบบกราฟิ ก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN)
2.3.1 ความสําคัญของการออกแบบ
2.3.2 องค์ประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS )
2.3.3 การจัดองค์ประกอบ ( COMPOSITION )
2.4 หลักการสร้างงานกราฟิ ก
2.5 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
2.6 องค์ประกอบของการออกแบบภาพโฆษณา
2.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ คือ
สื่ อที่แพร่ หลายและเป็ นสื่ อที่รวดเร็ วผ่านสังคมออนไลน์ท่ีขยายใหญ่ข้ ึน และเติบโตอย่างไม่หยุด
นิ่ ง ยุคนี้ ได้นิยามไว้ว่า การหยุดอยู่กบั ที่ คือการเดิ นถอยหลัง นั่นเอง หลายๆ แบรนด์จึงพยายามพัฒนา
สิ นค้าของตัวเองและหาเทคนิ คการทําการตลาดแบบใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าของ
ตนเองได้ และหนึ่ งในนั้นคือการใช้ สื่ อโฆษณาออนไลน์ การทําการตลาดผ่านอินเตอร์ เน็ตคือการทําให้
คนนับล้านคนที่เชื่ อมต่อกันเห็ นสิ นค้าบริ การของคุ ณมากขึ้นและหนึ่ งในนั้นคือกลุ่มเป้ าหมายของคุ ณ
อาจจะแค่ 1-5% เท่านั้นซึ่ งดูแล้วไม่มากมายอะไร แต่ถา้ เทียบกับจํานวนคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตจริ งๆ ถือว่า
สู งและเป็ นที่น่าทําการตลาดอย่างยิง่
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จุดเด่นของ สื่ อโฆษณาออนไลน์ คือมีตน้ ทุนที่ถูกกว่า ไม่ตอ้ งหาพนักงาน ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่าที่
ไม่ตอ้ งเฝ้ าหน้าร้ านตลอด 24 ชม ดังนั้นต้นทุนในการขายสิ นค้าจึงมาทุ่มอยู่ที่สื่อโฆษณาออนไลน์เป็ น
อย่างแรก
2.1.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้ าง
1.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ display ads
คือสื่ อโฆษณาที่น่าสนใจรู ปแบบหนึ่ง เพราะมีท้งั รู ปภาพ วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อไหว เหมาะกับ
การทําโฆษณาแบบ cpm เพราะกระตุน้ การคลิกได้ดีกว่าทางอื่น
2.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ mobile ads
การทําการตลาดแนวนี้มีแนวโน้มดีข้ ึนเรื่ อยๆ เพราะ smartphone คือสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั เจ้าของ
ตลอดเวลา ดังนั้นสิ นค้าของคุณก็จะปรากฏมากขึ้นผ่านมือถือ
3.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search

ภาพประกอบที่ 2.1
การค้นหา คือ สิ่ งหนึ่ งที่มาพร้อมกับการเติบโตของเว็บไซต์ที่มากขึ้น ดังนั้นห้องสมุดออนไลน์
ขนาดใหญ่จาํ เป็ นต้องพึ่งเครื่ องมือในการค้นหาอย่าง search engine เช่น google,yahoo,bing เป็ นต้น และ
เป็ นช่ องทางในการทําการตลาดบนหน้าแรกของ Google ที่ มี ท้ งั แบบ pay per click ที่ เรี ย กว่า Google
AdWords และบริ การรั บ ทํ า SEO ที่ ง่ า ย และถู ก กว่ า การลงโฆษณา AdWords ซึ่ งสามารถเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายได้มากแต่ตอ้ งมีการลงทุนนิดหน่อย
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4.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ direct mail
อีเมล์คือสิ่ งที่เราทุกคนต้องมีเพื่อรับส่ งข้อมูลแบบออนไลน์ และการทําการตลาดด้านนี้ช่วยประหยัด
ต้นทุนได้มากกว่าด้านอื่นๆ
5.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ viral marketing
การทําการตลาดด้านนี้ คือการสร้ างกระแสด้านใดด้านหนึ่ ง และมีการบอกต่อ อาจจะเป็ นแบบปาก
ต่อปาก หรื อการแชร์ การ like ซึ่ งสร้างความนิยมผ่าน viral marketing ได้รวดเร็ วมาก
6.สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ social media
สื่ อโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยมมากอันดับหนึ่ งคือ facebook และยังแรงต่อเนื่ อง ดังนั้นคุ ณ
จึงไม่ควรมองข้ามการทําการตลาดในด้านนี้ เด็ดขาด
7.สื่ อโฆษณาออนไลน์บน Youtube

ภาพประกอบที่ 2.2

เป็ นการทําการตลาดออนไลน์ ที่ ส นใจอี ก แบบหนึ่ ง โดยโฆษณาบน Youtube ( รายละเอี ยด)จัด
กิจกรรมหรื อสร้างเนื้อหาวีดีโอ เชิญชวนขึ้นมา โปรโมทสิ นค้า โปรโมทแบรนด์ ที่กาํ ลังได้รับความนิยม
ในอนาคตอันใกล้น้ ี สื่ อโฆษณาออนไลน์จะเข้าสู่ ยุดเว็บ 3.0 คือเนื้ อหาข้อมูลที่ สามารถค้นหาได้
อย่างไม่จาํ กัดและเชื่ อมโยงสัมพันธ์ ต่อยอดมาจากการตลาดยุค 2.0 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเป็ นคนสร้างเนื้อหาขึ้นมาเอง
แต่ยงั ไม่มีการจัดระบระเบียบ ดังนั้นในอนาคตสิ่ งที่จะได้จากโลกออนไลน์จะทําให้คุณเสพติดข้อมูลข่าวสาร
อย่างไม่รู้ตวั
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2.2 ประเภทของเว็บไซต์
1. เว็บไซต์ แสดงตัว (Presence Website) เปรี ยบเสมือนการยกเอางานโฆษณาจากสื่ อชนิ ดอื่นๆ
เช่ น แผ่นพับ ป้ ายประกาศทางหน้าหนังสื อพิมพ์ หรื อภาพนิ่ งจากสื่ อโทรทัศน์ ฯลฯ นําลงมาบรรจุไว้บน
อินเทอร์ เน็ต นับเป็ นพัฒนาการขั้นเริ่ มแรกของการใช้เว็บไซต์เพื่อการโฆษณา ซึ่ งโดยทัว่ ไป ในเว็บไซต์
ชนิ ดนี้ มกั มีส่วนประกอบที่สําคัญคือ หน้าหลักเรี ยกว่า “Homepage” และป้ ายแถบโฆษณา หรื อ “Banner”
รวมทั้งประกาศเสริ มเฉพาะกิจคือ “Pop-up” บางกรณี อาจมีช่องสําหรับให้คลิก เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ เว็บไซต์
อื่นที่เกี่ยวข้อง และบรรดาเครื อข่ายพันธมิตรด้วย
2. เว็ บ ไซต์ ร้ านค้ า (On-line Store website) เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ เปิ ดโอกาสให้ ท ํ า มาค้ า ขายผ่ า น
อินเทอร์ เน็ตได้ คล้ายกับจําลองตลาดจริ งและอ้างอิงสถานการณ์พบปะระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย โดยส่ วนใหญ่
มัก มี รายละเอี ยดของผลิ ตภัณ ฑ์ สิ น ค้าและบริ ก าร รวมแม้ก ระทัง่ การเปิ ดโอกาสให้ ท ดลองใช้ก่ อนหรื อ
มาตรการส่ งเสริ มการขายอย่างอื่น ซึ่ งหากลู กค้าผูใ้ ดพร้ อมตัดสิ นใจซื้ อได้เลยทันที สามารถใช้วิธีการจ่าย
ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วรับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นต่อไป
3. เว็ บ ไซต์ บ ริ ก ารเนื้ อ หา (Content service Website) เว็ บ ไซต์ ช นิ ด นี้ มี ค วามสามารถในการ
ให้บริ การด้านสารสานเทศอย่างเต็มรู ปแบบ เนื่องจากถูกออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อการรับส่ งข่าวสารข้อมูล
ผ่านอินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น เนื้อหาจากหนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื อต่างประเทศ ผลงานเพลงและ
ศิลปะการออกแบบลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกซึ่ งมีความสําคัญมากเป็ นพิเศษ ฯลฯ เว็บไซต์
ดังกล่าวจึงขายเนื้อหาให้กบั ผูช้ ้ือผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ทนั ที
2.3 หลักการออกแบบกราฟิ ก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN)
2.3.1 ความสํ าคัญของการออกแบบ
การออกแบบ มีอิทธิ พลต่อการประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์เรา เกี่ยวข้องกับ ทุกระดับ
อายุ ทุกเพศ ทุกอาชี พ ทุกคนมีความรักสวย รักงาม ดังสุ ภาษิตไทยที่วา่ " ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
" เช่ น การแต่งกายที่แต่ละคนต่างล้วนเลื อกสรรและเลือกอย่างรอบคอบให้เข้ากับบุคลิ คและสรี ระของตน
เริ่ มตั้งแต่ ลวดลาย สี เสื้ อผ้าจะต้องกลมกลืนเข้ากัน มีผลต่อความสู ง ความอ้วน เช่น คนตัวเตี้ยควรจะใส่ เสื้ อ
ลายเส้นตรงแนวดิ่งที่มีหลายเส้น ส่ วนคนอ้วนควรเลือกลายเส้นตรงแนวดิ่งที่มีสามสี่ เส้น เน้นสี สดอยูส่ ่ วนที่
เป็ นแถบกลางตัว สี เข้มมืดๆอยูแถบข้างลําตัวทั้งสองข้าง เป็ นต้น รวมไปถึ งเครื่ องประดับต่างๆ เช่น แหวน
นาฬิ ก า สร้ อ ยคอ เข็ ม กลัด ติ ด เสื้ อ จนถึ ง แว่น ตา ต้อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ ให้ ถู ก ใจเหมาะสมผู ใ้ ช้ท้ ัง สิ้ น
ถ้ามองไปถึงเก้าอี้นง่ั รู ปทรงแบบใดเหมาะกับงานชนิ ดใด สถานที่ใด เช่น ใช้กบั โต๊ะทํางานปกติ ใช้กบั โต๊ะ
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คอมพิวเตอร์ ติดตั้งบนรถเก๋ ง รถโดยสาร รถไฟฟ้ า หรื อในโรงภาพยนตร์ การเลือกซื้ อรถยนต์ เกินกว่า 70 %
เลื อกที่ รูปทรงและสี ของรถ แม้แต่เม็ดยาที่เรากิ นรักษาโรค ยังต้องออกแบบให้มีสีน่ากิ น เคลื อบรสหวาน
รู ปทรงกลม มน กลืนง่าย เป็ นต้น
มนุ ษ ย์เราให้ค วามสําคัญในด้านการออกแบบมาก จะเห็ นได้ว่าการออกแบบศิ ล ปะนั้นเป็ นสิ่ งที่
ควบคู่อยูก่ บั ความสุ นทรี ยะของมนุษย์ตลอดมา
2.3.2 หลักการออกแบบกราฟิ ก
ก่อนที่จะทํางานออกแบบกราฟิ กประเภทใดก็ตาม สิ่ งแรกที่ตอ้ งคํานึ งถึงคือ การกําหนดจุดประสงค์
ที่ชดั เจนของงาน เพราะช่องทาง รู ปแบบและวิธีการ ของการนําเสนอมีมาก มีความรวดเร็ ว ไร้ขอบเขต เช่ น
ใน เว็ปไซต์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตต่างๆ ซึ่ งต้องมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงให้ทนั เหตุการณ์ อาจจะทําให้เกิด
ความสับสน ยุ่งยากในการดําเนิ นงาน มีผลกระทบต่อการทํางาน เกิ ดความไม่เป็ นระบบ มีการสู ญเสี ยและ
สิ้ น เปลื อ งโดยไม่ จาํ เป็ น ดังนั้น ผูอ้ อกแบบจึ ง ควรมี ห ลัก การและข้อควรคํา นึ งก่ อนการเริ่ ม งานเพื่ อ การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง รัดกุมและวางแผนการดําเนินงานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตลอดจนจบกระบวนการ ไม่
มีปัญหาและอุปสรรค หลักการดําเนินงานออกแบบกราฟิ ก
 หลักการดําเนินงานและการวางแผนขั้นต้ นของการออกแบบกราฟฟิ กมีดังนี้
1. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผูอ้ อกแบบต้องรู ้วา่ จะบอกกล่าว เรื่ องราวข่าวสารอะไรแก่ผรู ้ ับรู ้บา้ ง เช่น
ทฤษฎี หรื อหลักการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผูอ้ อกแบบต้องรู ้ วิธีการนําเสนอ (Presentation) ที่ ดี
และเหมาะสมกับ เรื่ องราวเหล่ านั้นว่ามี เป้ าหมายของการออกแบบเป็ นไปเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใด เช่ น เพื่ อ
แนะนํา เผยแพร่ เพื่อให้ความรู ้ หรื อความบันเทิงเป็ นต้น
2.กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร แบ่งเป็ นเพศ ชาย หญิง ◌่หรื อบุคคลทัว่ ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิ สิตนักศึกษา
หรื อเฉพาะกลุ่ ม สนใจ ข่ าวสารที่ ใ ห้ มี ระดับ ความยาก-ง่ าย หรื อมี ค วามเป็ นสากลหรื อไม่ เฉพาะคนใน
ประเทศหรื อ ชาวต่ า งชาติ ซึ่ งผู อ้ อกแบบจําเป็ นจะต้อ งรู ้ แ ละเข้าใจเพื่ อ วางแผน ดํา เนิ น การกับ ข่ า วสาร
ออกแบบ และการนําเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ถูกต้อง
3. สิ่ งที่ตอ้ งการบอกคืออะไร หมายถึง วิธีการที่จะสื่ อความหมายกับผูร้ ับรู ้หรื อกลุ่มเป้ าหมาย และถ้า
ที่มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะทําให้ผูอ้ อกแบบมีความสะดวกในการที่จะบอก
หรื อสื่ อความหมายได้ง่ายขึ้ น เช่ น การเลื อกใช้สั ญลักษณ์ เครื่ องหมาย และภาพประกอบต่าง ๆสื่ อแทน
คําศัพท์ ข้อความที่เป็ นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถในการรับรู ้ ของผูร้ ับ จะช่ วยให้เกิ ดความ
เข้าใจในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จําได้ในเวลาอันรวดเร็ วและจดจําไว้ตลอดไป
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4. นําเสนอข่าวสารด้วยสื่ อใด แบบใด ผูอ้ อกแบบต้องมีความรู ้เกี่ยวกับประเภทของสื่ อ ศักยภาพของ
สื่ อชนิ ดต่างๆ คํานึ งถึงการเลือกใช้สื่อในการนําเสนอข่าวสารเป็ นรู ปแบบใด จึงจะได้ผลดีมีความเหมาะสม
กับข่าวสาร และผูอ้ อกแบบควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและ
สื่ อความหมายต่อผูร้ ั บ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด เช่ น โปสเตอร์ หนังสื อพิ ม พ์ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์
อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
การออกแบบกราฟิ ก ส่ วนใหญ่เป็ นวิธีการที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงออกถึ งการสื่ อความหมายใน
ลักษณะของตัวอักษรและภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารทางทัศนสัญลักษณ์ (Visual form) ดังนั้น
ในการออกแบบจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องมีการเรี ยนรู ้เกี่ยว การมองเห็นและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 องค์ ประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS )
1. จุด (Point) จะเป็ นจุดที่ช้ ีให้เห็น ตําแหน่งในที่วา่ ง หรื อที่ต่างๆ ไม่มีความกว้าง ความยาว
ความลึก จุดให้ความรู ้สึกคงที่ ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพื้นที่ จุดจะเกิดอยูใ่ นบริ เวณต่างๆดังเช่น จุด A จุด
B ดังภาพ
2. เส้ น (Line) เส้นเกิดจากการนําจุดหลาย ๆ จุดมาเรี ยงต่อกัน หรื อเกิดจากจุดเคลื่อนที่ เส้นทางที่จุด
เคลื่อนที่ไปคือ เส้น มีความยาว ไม่มีความกว้างหรื อความหนามาก การกําหนดทิศทางของเส้นให้อยูใ่ นแนว
ที่ต่างกัน จะให้ความรู ้สึกที่ต่างกัน ดูมนั่ คง บางครั้งดูเคลื่อนไหว และเจริ ญงอกงาม เติบโต เช่น
- เส้ นตั้ง (Vertical Line) ให้ความรู ้ สึ กสู งสง่า แข็งแรง มัน่ คง ถ้าสู งมาก ๆ ก็จะให้ ความ รู ้ สึ กไม่
ปลอดภัย แต่จะบอกความเติบโต ถ้านํามาประยุกต์ในการแต่งกาย โดยใส่ เสื้ อ ลายแนวเส้นตั้งฉาก
แนวดิ่ง จะช่วยให้ดูสูงขึ้น และถ้าออกแบบให้ดูผอมลง อาจใช้เพียง2-3 เส้น
- เส้ น นอน (Horizontal Line) ให้ ค วามรู ้ สึ ก สงบ ราบเรี ย บ แน่ น อน มั่น คง ปลอดภัย ความนิ่ ง
พักผ่อนเป็ นธรรมชาติ
- เส้นเฉี ยง (Oblique Line) ให้ความรู ้สึกไม่มนั่ คงไม่ปลอดภัย ตื่นต้น สนุ กสนานแสดงการเคลื่อนที่
ไม่อยูน่ ่ิง
- เส้นโค้ง (Curve) จะให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว นุ่มนวล อ่อนหวาน เชื่องช้า กระชับและเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียว
- เส้ น กระจาย เป็ นเส้ น ที่ ออกจากจุ ดศู นย์ก ลางให้ค วามรู ้ สึ ก มี พ ลัง กระปรี้ กระเปร่ า สร้ างสรรค์
เดินทางออกไปทุกทิศพร้อมๆกัน พองออก แตกตัว
- เส้นลักษณะอื่นๆ เช่ น เส้นหยัก เส้นประ เส้นจุดผสมเส้นประ ต่างก็ให้ความรู ้แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า จะนําไปประกอบกับรู ปอะไร
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3. รู ปทรง (FORM) เกิ ดจากระนาบที่ปิดล้อมกันทําให้เกิ ดปริ มาตร (Volume) มี 3 มิติ คือ ความ
กว้าง ความยาว และความสู ง แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ รู ปทรงเรขาคณิ ตและรู ปทรงธรรมชาติ
- รู ปทรงเรขาคณิ ต ( Geometric Form ) เป็ นรู ปทรงที่มีดา้ นแต่ละด้านคล้ายกัน มีความสัมพันธ์กนั
อย่างเป็ นระเบียบ มีแกนที่สมดุล มักจะประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง ที่มีแบบแผน ได้แก่
- รู ป ทรงธรรมชาติ ( Original Form) มักจะประกอบด้วยเส้ นโค้ง (Curves) เส้ นอิ ส ระ ทั้งอยู่ใน
ลักษณะสมดุลและไม่สมดุล รู ปทรงธรรมชาติจะให้ความรู ้สึกอ่อนไหว
- รู ปทรงอิสระ (Free Form) รู ปด้านแต่ละด้านมักจะไม่สัมพันธ์กนั ไม่มีความสมดุล ไม่เป็ นระเบียบ
ให้ความรู ้สึกเคลื่ อนไหวได้ การเปลี่ ยนแปลงรู ปทรงเป็ นการปรับเปลี่ ยนเพื่อความลงตัว ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ หรื อมีรูปทรงใหม่ในเชิ งเพิ่ม ลดปริ มาตร การแยกส่ วน การเจาะทะลุ
เป็ นต้น
 เทคนิคการกลับพืน้ ภาพมีผลต่ อสายตาผู้ดู
จากการออกแบบกลับพื้นภาพ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์งาน เป็ นสัญลักษณ์ (Logo) และเป็ นที่นิยม
เพราะมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ นอกจากนี้ยงั มีผลของการมองเห็นว่า ภาพสี ขาวที่อยูใ่ นพื้นสี ดาํ จะทําให้ดู
โตขึ้น 10-15 % เทคนิคนี้ นิยมนําไปใช้ทาํ ตัวอักษรพาดหัวข่าวสําคัญในหน้าหนึ่งของหนังสื อพิมพ์
ขนาด คือ การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างหรื อรู ปทรง การวัดสัดส่ วน ระยะหรื อขอบเขต
ของรู ปร่ างนั้นๆสัดส่ วน (Scale)
สั ดส่ วน คือ ความเหมาะสมของสิ่ งของตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้นไป มีความสัมพันธ์กนั
การหาความสัมพันธ์ของขนาดและสัดส่ วนในการออกแบบต้องคํานึงถึงขนาดและสัดส่ วนของผูใ้ ช้และ
กิจกรรมภายในเป็ นหลัก ในงานออกแบบโดยทัว่ ไป มีหลักเกี่ยวกับขนาดและสัดส่ วนดังนี้
- ขนาดที่แตกต่างกัน จะให้ความรู ้สึกขัดกัน (Contrast)
- ขนาดใกล้เคียงกัน ให้ความรู ้สึกกลมกลืนกัน (Harmony)
- ความแตกต่างของขนาดทําให้เกิดความรู ้สึกเคลื่อนไหว (Dynamic)
วัสดุและพื้นผิว ( Material and Texture )
วัส ดุ (Material) คื อ วัต ถุ ดิ บ ที่ จะนํา มาใช้ใ นการออกแบบ โดยเลื อ กความเหมาะสม ตรงตาม
ลักษณะของงาน ถ้าทําลงบนกระดาษวาดเขียน อาจเป็ นรู ปลอกลวดลายต่างๆแบบทึบแสง ถ้าทําลงบนแผ่น
โปร่ งใสก็ใช้รูปหรื ออักษรลอกแบบสี โปร่ งแสง เป็ นต้น
พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะเฉพาะ ที่เกิดจากโครงสร้างของวัสดุ อาจนําวัตถุดิบหลาย ๆ อย่างมา
สร้างให้เกิดพื้นผิวใหม่ หรื อความรู ้สึกในการแยก จําแนกความเรี ยบความขรุ ขระ ความแตกต่างของพื้นผิว
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ในทางกราฟิ ก สามารถแยกออกได้ดว้ ยประสาทสั มผัส ทางตา เป็ นส่ วนใหญ่ พื้นผิวที่แตกต่างกันจะให้
ความรู ้สึกต่างกัน เช่น
ผิวขรุ ขระ ให้ความรู ้สึกปลอดภัย มัน่ คง แข็งแรง สาก สะดุ ด หยาบ ระคายเคือง ในบางสถานะทํา
ให้ดูเล็กกว่า ความจริ ง เช่น ผิวขรุ ขระของกําแพงที่ก่อด้วยศิลาแลงหรื อหิ น กาบ จะดูแข็งแรงบึกบึน ในการ
สร้างงานกราฟิ กลงบนกระดาษ เช่น รู ปหลังคาบ้านลายสังกะสี กระเบื้องลอนแบบต่างๆ ผนังตึก ซึ่ งลวดลาย
ขรุ ขระ เหล่านี้จะนํามาจากแผ่นรู ปลอก ซึ่ งใน ปั จจุบนั ใช้ลวดลายสําเร็ จรู ปจากคอมพิวเตอร์
ผิวเรียบมัน ให้ความรู ้สึกไม่มนั่ คง ลื่น หรู หรา วาบหวาม สดใส แสงสะท้อน ในบางสถานะทําให้ดู
ใหญ่กว่าปกติ เช่น ผนังตึกที่ฉาบปูนเรี ยบหรื ออาคารที่เป็ นกระจกทั้งหลัง จะดูเปราะบาง แวววาว ตัวอย่าง
งานกราฟิ กที่ตอ้ งการความเป็ นมันวาว ที่ใช้เทคนิคแผ่นรู ปลอกที่มีลายไล่โทนสําเร็ จรู ป
2.3.3 การจัดองค์ ประกอบ (Composition)
1. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากันหรื อเท่าเทียมกันทั้งสองข้าง แบ่งออกเป็ น
สมดุลแบบทั้ง
2.ข้ างเหมื อนกัน (Symmetrical balance) ทั้งซ้ายขวาเหมือนกัน การสมดุลแบบนี้ จะทําให้ดูมน่ั คง
หนักแน่น ยุติธรรม เช่น งานราชการ ใบวุฒิบตั ร ประกาศณี ยบัตร การถ่ายรู ปติดบัตรเป็ นต้น
สมดุ ลแบบ 2 ข้างไม่เหมื อนกัน (Asymmetrical balance) ด้านซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน แต่มองดู แล้ว
เท่ากันด้วยนํ้าหนักทางสายตา เช่น สมดุ ลด้วยนํ้าหนักและขนาดของรู ปทรง ด้วยจุดสนใจ ด้วยจํานวนด้วย
ความแตกต่างของรายละเอียด ด้วยค่าความเข้ม-จางของสี เป็ นต้น
3. การเน้ นให้ เกิดจุดเด่ น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบด้วยจุดสําคัญหรื อส่ วนประธาน
ในภาพ จุดรองลงมาหรื อส่ วนรองประธาน ส่ วนประกอบหรื อพวกรายละเอียดปลีกย่อย ต่างๆ
หลักและวิธีในการใช้การเน้น
- เน้นด้วยการใช้หลักเรื่ อง Contrast
- เน้นด้วยการประดับ
- เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่ วนที่ตอ้ งการเน้น
- เน้นด้วยการใช้สี
- เน้นด้วยขนาด
- เน้นด้วยการทําจุดรวมสายตา
4. เอกภาพ (Unity) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน โดยที่องค์ประกอบภายในต้อง
กลมกลืนกันมี 2 แบบ คือ
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เอกภาพแบบหยุดนิ่ง (Static unity) โดยใช้รูปทรงเรขาคณิ ตทําให้เกิดลักษณะหนักแน่น
เอกภาพแบบเคลื่อนไหว (Dynamic unity) ใช้รูปทรงหรื อรู ปร่ างแบบธรรมชาติทาํ ให้เคลื่อนไหวสนุกสนาน
5. ความกลมกลืน (Harmony) การจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรื อคล้าย ๆ กันมาจัดภาพทําให้
เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันมี 3 แบบ คือ
5.1 กลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย คือ ทําให้เป็ นชุดเดียวกัน
5.2 กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเครื่ องหมายการค้า & โลโก้
5.3 กลมกลืนในองค์ประกอบ ได้แก่
- กลมกลืนด้วยเส้น-ทิศทาง
- กลมกลืนด้วยรู ปทรง-รู ปร่ าง
- กลมกลืนด้วยวัสดุ -พื้นผิว
- กลมกลืนด้วยสี มักใช้โทรสี ที่ใกล้กนั
- กลมกลืนด้วยขนาด-สัดส่ วน
- กลมกลืนด้วยนํ้าหนัก
6. ความขัดแย้ ง (Contrast) การจัดองค์ประกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจหรื อให้
เกิดความสนุกตื่นเต้น น่าสนใจ ลดความเรี ยบ น่าเบื่อ ให้ความรู ้สึกฝื นใจ ขัดใจ แต่ชวนมอง
7. จั งหวะ (Rhythm) จังหวะเกิ ดจากการต่อเนื่ องกันหรื อซํ้าซ้อนกัน จังหวะที่ดีทาํ ให้ภาพดูสนุ ก
เปรี ยบได้กบั เสี ยงเพลงอันไพเราะ ในด้านการออกแบบแบ่ง จังหวะ เป็ น 3 แบบ คือ
7.1 จังหวะแบบเหมือนกันซํ้าๆกัน เป็ นการนําเอาองค์ประกอบหรื อรู ปที่เหมือน ๆ กัน มา
จัด วางเรี ย งต่ อ กัน ทํา ให้ ดู มี ระเบี ย บ (Order) เป็ นทางการ การออกแบบลายต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ลาย
เหล็กดัด ลายกระเบื้องปูพ้นื หรื อผนัง ลายผ้า เป็ นต้น
7.2 จังหวะสลับกันไปแบบคงที่ เป็ นการนําองค์ประกอบหรื อรู ปที่ ต่างกันมาวางสลับกัน
อย่างต่อเนื่อง เป็ นชุด เป็ นช่วง ให้ความรู ้สึกเป็ นระบบ สมํ่าเสมอ ความแน่นอน
7.3 จังหวะสลับกันไปแบบไม่คงที่ เป็ นการนําองค์ประกอบหรื อรู ปที่ต่างกันมาวางสลับกัน
อย่างอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ให้ความรู ้สึกสนุกสนาน
7.4 จังหวะจากเล็กไปใหญ่หรื อจากใหญ่ไปเล็ก เป็ นการนํารู ปที่เหมือนกัน มาเรี ยงต่อกัน
แต่มีขนาดต่างกันโดยเรี ยงจากเล็กไปใหญ่หรื อจากใหญ่ไปเล็กอย่างต่อ เนื่ องทําให้ภาพมีความลึ ก
มีมิติ

12

8. ความง่ าย (Simplicity) เป็ นการจัดให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนมีมโนทัศน์เดียว ลดการมี
ฉากหลังหรื อภาพประกอบอื่น ๆ ที่ไม่จาํ เป็ นหรื อไม่เกี่ยวข้องออกไป เพราะการมีฉากหลังรกทําให้ภาพหลัก
ไม่เด่ น นิ ย มใช้ในการถ่ ายภาพที่ ป รั บ ฉากหลังให้เบลอ เป็ นภาพเกี่ ยวกับ ดอกไม้ แมลง สัตว์ และบุ ค คล
นางแบบ เป็ นต้น
9. ความลึก (Perspective) ให้ภาพดู สมจริ ง คื อ ภาพวัตถุ ใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกลออกไปจะ
มองเห็นเล็กลงตามลําดับ จนสุ ดสายตา ซึ่ งมีมุมมองหลัก ๆ อยู่ 3 ลักษณะ คือ วัตถุอยูส่ ู งกว่าระดับตา วัตถุอยู่
ในระดับสายตา และวัตถุอยูต่ ่าํ กว่าระดับสายตา
2.4 หลักการสร้ างงานกราฟิ ก
1. การกําหนดพื้นหลังของภาพ
เป็ นการกําหนดภาพ หรื อสี พ้ืนหลัง โดยภาพหรื อสี พ้ืนหลังที่ใช้น้ นั ควรมีโทนสี ให้อารมณ์ และสื่ อ
ความหมายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน
2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งาน
เป็ นการตัด หรื อคัดลอกบางส่ วนของภาพต่างๆ ที่เราจะนํามาใช้ในชิ้นงานของเรา
3. การจัดวางภาพให้เหมาะสม
การนําภาพส่ วนประกอบมารวมกันเป็ นชิ้นงาน อาจมีบางภาพที่มีขนาดและมุมการจัดวางไม่ลงตัว
เราก็สามารถขยาย หมุน และบิดภาพให้เข้ากัน
4. การใส่ ขอ้ ความ
เป็ นการใส่ ขอ้ ความที่เป็ นชื่อเรื่ อง หรื อคําบรรยายต่างๆ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติม
5. การนําภาพส่ วนประกอบมาจัดซ้อนกัน
การนําภาพส่ วนประกอบที่เลือกไว้มาทําการซ้อนกัน โดยบางส่ วนอาจจะอยูด่ า้ นบน หรื อด้านล่าง
ตามจุดประสงค์ที่วางไว้
6. ตกแต่งทุกส่ วนประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืน
สุ ดท้ายจะพิจารณาภาพรวมชิ้นงานที่ได้ และปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่ วนให้ดู
กลมกลืนกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม
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2.5 แนวคิดเบื้องต้ นเกี่ยวกับการออกแบบ
1. คิดแบบค้ นพบ (Discovery) เป็ นการคิดที่ไอเดียใหม่ (Original Idea) หรื อทฤษฎีใหม่ เช่น การ
ค้นพบ ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน หรื อทฤษฎีสมดุลยภาพของ จอห์น แนช ซึ่ งเป็ น
เรื่ องยากที่คนทัว่ ไป จะคิดได้
2. คิดเชิ งนวัตกรรม (Innovative) เป็ นการคิดประยุกต์ที่นาํ หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาผนวกให้
เกิดคุณค่าใน การแก้ปัญหาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น การประดิษฐ์ทวีข้ ึนมา โดยนําหลักการเดินทางของคลื่นมา
ประยุกต์เป็ นสิ่ งประดิษฐ์
3. คิดเชิ งสั งเคราะห์ ใหม่ (Synthesis) เป็ นความคิดที่นาํ สิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมมารวบรวม หรื อ “ ยํา ” ให้เกิด
ความ คิดที่สร้างเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึนมา
4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation) เป็ นการนําปั ญหาที่มีอยูม่ าผนวกกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แล้วเกิด
การปรับ เปลี่ยน คุณสมบัติของสิ่ งที่มีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นขนาด รู ปร่ าง รู ปทรง เช่น ความคิดที่ จะนําเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่บา้ นมาพกติดตัว เลยปรับขนาดกลายมาเป็ นพ็อกเก็ตพีซี (Pocker PC) ในปั จจุบนั ในการ
ออกแบบกราฟิ กนั้นจะต้องใช้ความคิดในข้อที่ 3 และข้อที่ 4 มากที่สุด โดยความคิดที่วา่ นี้จะใช้ในการคิด
และผลิตงานออกแบบออกมาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
2.6 องค์ ประกอบของการออกแบบภาพโฆษณา
องค์ประกอบของการออกแบบภาพโฆษณาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การจัดวางภาพ(Layout) และ
การออกแบบ (Design) ที่มีหลักในการออกแบบ
- กําหนดลําดับ (Impose Order) เพื่อให้จดจําและรับรู ้ได้ง่าย
- ชี้นาํ สายตา (Guide the eye) ในประเทศทางตะวันตก ผูอ้ ่านมักจะอ่านจากบนลงล่าง จากซ้ายไป
ขวา ซึ่ งเรี ยกกระบวนการนี้วา่ Gutenburg Diagonal ดังนั้นควรจะจัดวางให้ผอู ้ ่านดูได้ง่าย
- เน้นส่ วนสําคัญ (Emphasize the important) ว่าจะเน้นส่ วนพาดหัวหรื อภาพให้เป็ นจุดเด่น
- สร้างเอกภาพ (Create Unity) องค์ประกอบต่างๆจะต้องเชื่อมโยงลงตัวเป็ นหนึ่งเดียว สอดคล้อง
กับข้อความที่ตอ้ งการสื่ อไปยังผูบ้ ริ โภค
- จัดแนวองค์ประกอบ (Align elements) เพื่อสร้างความเป็ นเอกภาพในชิ้นงานพาดหัว จะต้อง
นําไปสู่ เนื้อหา ดังนั้นพาดหัวควรเป็ นอยูเ่ หนื อข้อความโฆษณาและภาพที่อยูใ่ นกลุ่มอื่นๆควรมีการ
จัดกลุ่ม
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- จัดการกับพื้นที่วา่ ง (Manage the white space) พื้นที่วา่ งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสามารถใช้เป็ น
กรอบแยกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยูก่ ลุ่มเดียวกันเป็ น 2 กลุ่ม
- ใช้ความต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out) ความต่างทําให้องค์ประกอบแยกจากกันและ
ชี้ให้เห็นความสําคัญ
- คานนํ้าหนักภาพ (Balance the visual weights) การวางภาพให้สมดุล ไม่ให้หนักไปด้านใด
ด้านหนึ่ง
-ใช้สัดส่ วนที่น่าพอใจ (Use the pleasing proportions) การแบ่งส่ วนที่เท่ากันจะทําให้ขาดความ
น่าสนใจเพราะดูเรี ยบเกินไป แต่ภาพ 2 ภาพที่มีขนาดเท่ากันจะแข่งกันดึงดูดความสนใจ
- ทําให้ดูง่าย (Simplify) หรื อยิง่ น้อยยิง่ ดี โดยทัว่ ไปยิง่ มีองค์ประกอบต่างๆมากในการจัดวาง ภาพ
ผลกระทบต่อผูอ้ ่านก็จะมีนอ้ ยลง
- การใช้สี (Coloring) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสมจริ ง
- การใช้ตวั อักษร (Typography) ว่าจะเลือกใช้ตวั ใหญ่ ตัวหนาหรื อแบบอักษรที่เหมาะสม

