บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เข้ามามีความสาคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อ
การ ซื้ อ ขายสิ นค้า และมี อิท ธิ พ ลในการตัดสิ นใจของผู บ้ ริ โ ภคมากขึ้ น โดยการโฆษณาสามารถ
สอดแทรกข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผซู ้ ้ื อเกิดความรู ้ความเข้าใจ การออกแบบและสร้างสื่ อโฆษณาที่ดี
จะทาให้เป็ นที่สะดุดตาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบุคคลที่สรรค์สร้างสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ ช่างกราฟิ ก โดยช่างกราฟิ ก
ต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์และความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ผลงานให้เป็ นที่สะดุ ดตาและน่า
จดจาแก่ผูพ้ บเห็ น โดยสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ใช้ในการโฆษณานั้นเป็ นสื่ อที่เรี ยกได้ว่าช่ วยในการจรรโลงใจได้
เป็ นอย่างดี และแต่ละภาพที่นาเสนออกไปนั้นสามารถสื่ อสารให้รู้ถึงความรู ้สึกหรื อความเข้าใจซึ่ งทาให้
เกิดการตอบสนองทั้งในด้านบวกและลบแก่ผทู ้ ี่ได้พบเห็น
ในปั จจุบนั สามารถแบ่งประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้มามายหลายประเภท โดยทั้งสิ่ งพิมพ์ 2 มิติ
และสิ่ งพิมพ์ 3 มิ ติ คื อ สิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบ ใช้วสั ดุ จาพวกกระดาษและมี เป้ าหมายเพื่อ
นาเสนอเนื้ อหาข่าวสารต่าง ๆ เช่ น หนังสื อ นิ ตยสาร จุ ลสาร หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิ ว
นามบัตร แมกกาซี นพ็อกเก็ตบุ๊ค เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งพิมพ์ 3 มิติ คือ สิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะพิเศษที่ตอ้ งอาศัย
ระบบการพิมพ์แบบพิเศษ และส่ วนใหญ่จะเป็ นการพิมพ์โดยตรงลงบนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรู ปทรงมาแล้ว
สาหรับตัวอย่างการพิมพ์แบบ 3 มิติได้แก่ การพิมพ์สกีนบนภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้ว กระป๋ อง พลาสติก
การพิมพ์ระบบแพดบนภาชนะที่มีผิวต่างระดับ เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์ระบบพ่น
หมึก เช่น การพิมพ์วนั หมดอายุของอาหารกระป๋ องต่าง ๆ โดยสามารถจาแนกประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ได้
การทากราฟิ กนั้นเป็ นการนาสื่ อชนิ ดหนึ่ งมาใช้ในงานธุ รกิจ การทาภาพกราฟิ กเพื่อการโฆษณา
สร้ างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวของสิ นค้าหรื อแจ้งให้บุคคลต่างๆ ได้รับรู ้ ข่าวสาร ความเคลื่ อนไหวใน
เรื่ องที่สนใจ โดยการบริ การแนวคิดหรื อภาพลักษณ์ออกไปสู ้สายตาผูบ้ ริ โภคถือได้วา่ เป็ นกระบวนการ
สื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งโดยมีบริ ษทั หรื อเจ้าของสิ นค้าเป็ นผูส้ ่ งสาร โดยใช้สิ่งพิมพ์เป็ นตัวกลางนาสารไปสู ้
ผูบ้ ริ โภค

ดังนั้นการทากราฟฟิ กจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาเป็ นอย่างมาก ทั้งยังช่วยให้
งานโฆษณาเกิ ดความน่ าสนใจ เป็ นที่จดจาของผูพ้ บเห็ น ซึ่ งเป็ นการใช้กราฟฟิ กเป็ นสื่ อกลางระหว่าง
ผูผ้ ลิต เจ้าของกิจการ สื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร

1.2 วัตถุประสงค์ ของรำยงำน
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนจัดทาสื่ อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ แคมเปญ
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2. เพื่อศึกษาเทคนิ คการทาภาพกราฟิ ก การจัดวางตาแหน่ งภาพ จากโปรแกรม Adobe
Illustrator และ Adobe Photoshop

1.3 ขอบเขตของรำยงำน
เพื่อศึกษาขั้นตอนในการออกแบบ สร้างสรรค์สื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การทาภาพกราฟิ กในโปรแกรม
Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ขั้น ตอนการน าเสนอ ติ ด ต่ อ ประสานงานต่ า งๆ ในช่ ว ง
ระยะเวลาการฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สามารถออกแบบและจัดวาง Composition ในการออกแบบสื่ อ
2. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustratorและ Adobe Photoshopได้

