บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการด าเนิ น รายงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง“ขั้น ตอนการออกแบบกราฟิ กโดยใช้
โปรแกรมAdobe Photoshop และโปรแกรมAdobe Illustrator”
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้นาเสนอตามหัวข้อ ต่างๆดังนี้ ที่มา :จงกล
แก่ นเพิ่ม .2543. FONT&WEB สาหรับนักเทคโนฯ . กรุ งเทพมหานคร : ......โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์
แห่ ง ประเทศไทย, มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ . นิ พ นธ์ ทวี ก าญจน์ . 2530.การเขี ย นตัว อัก ษรและ
ภาพประกอบตัวอักษร....... กรุ งเทพมหานคร:โอ.เอส.พริ้ นติ้งเฮาส์ จากัด.ถาวร สายสื บ.การประกอบ
ภาพ. พิษณุ โลก:ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา...... คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2546.

2.1 แนวคิดด้ านการออกแบบกราฟิ ก
2.1.1 ความหมายของการออกแบบกราฟิ ก
2.1.2 ประเภทของงานออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2.1.3 หลักการออกแบบกราฟิ ก
2.2 แนวคิดด้ านการวางแผนการออกแบบกราฟิ ก
2.1แนวคิดด้ านการออกแบบกราฟิ ก
2.1.1 ความหมายของการออกแบบกราฟิ ก
คาว่า "กราฟิ ก" มาจากภาษากรี ก2คา คือ Graphikos กับ Graphein Graphikos หมายถึงการเขียน
ภาพทั้ง ที่ เป็ นภาพสี และภาพขาวดา Graphein หมายถึ ง การเขี ย นตัวหนังสื อและการใช้เส้ นในการ
สื่ อสาร ดังนั้น "Graphic" จึงหมายถึ งการเขียนทั้งภาพสี และภาพขาวดา ตลอดจนการเขียนตัวหนังสื อ
และ การใช้เส้นเพื่อสื่ อความหมาย
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กราฟิ ก หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่ประกอบด้วยภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์คา บรรยาย สามารถใช้
เป็ นสื่ อถ่ายทอด ข้อเท็จจริ ง และแนวความคิดบางประการได้กราฟิ กเป็ นศิลป์ หรื อศาสตร์ ทางการ วาด
ภาพ เขียนภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสาหรับช่างเขียน งานกราฟิ กมีความสัมพันธ์กบั การออกแบบซึ่ ง
ถ้ามีการออกแบบที่ดีงานกราฟิ กจะมีความน่ าสนใจมากยิง่ ขึ้นก่อนอื่นเราควรจะทราบความหมายของ
การออกแบบก่อนว่า การออกแบบ หมายถึงอะไร ซึ่งมีผใู ้ ห้คานิยามความหมายของการออกแบบ
การออกแบบหมายถึ งการปรั บปรุ ง แบบผลงานหรื อสิ่ ง ต่างๆที่ มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมี ค วาม
แปลกใหม่ข้ ึน เช่ น เก้าอี้เราทาขึ้นมาใช้ซ่ ึ งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิ ดความเบื่อหน่ ายในรู ปทรง เราก็จดั การ
ปรับปรุ งให้เป็ น รู ปแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการ ใช้งานยังคง
เหมือนเดิม หรื อดีกว่าเดิม เป็ นตน ด้วยเหตุน้ ีการออกแบบกราฟิ กจึงควรหมายถึงการสร้างสรรค์ลกั ษณะ
ส่ วนประกอบภายนอก ของโครงสร้าง ให้สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมาย ความเข้าใจในอันที่จะให้ผล
ในการดึงดูดความน่าสนใจ การให้มโนภาพ ด้วยการใช้วธิ ี การออกแบบ การจัดวางรู ป ตัวอักษร ถ้อยคา
โฆษณา เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์และอาศัยหลักศิลปะ การจัดภาพ ให้เกิดการประสานกลมกลืนกัน
อย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
ส าหรั บ การออกแบบด้า นกราฟิ กนั้น มุ่ ง ที่ จ ะวางแผน ออกแบบ สื่ อ ด้า นกราฟิ กไม่ ว่า จะเป็ น
แผนภูมิแผนภาพ สถิติภาพโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนงานกราฟิ กอื่นๆ
2.1.2 ประเภทของงานออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรื อการจัดการเกี่ยวกับรู ปภาพ โดย
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวยั ที่เด็ก
ขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิ กในการนาเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถสื่ อ
ความหมายได้ตรงตามที่ผสู ้ ื่ อสารต้องการและน่าสนใจยิง่ ขึ้นด้วยกราฟแผนภูมิแผนภาพเป็ นต้น
ภาพกราฟิ กแบ่งเป็ น2ประเภทคืภาพกราฟิ กแบบ2มิติและแบบ3มิติภาพกราฟิ กแบบ 2 มิติ เป็ น
ภาพที่พบเห็นโดยทัว่ ไป เช่น ภาพถ่าย รู ปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ ตูนต่าง ๆ ใน
โทรทัศ น์ ยกตัวอย่า งเช่ น การ์ ตูนเรื่ องพิ ภพยมราช ชิ นจัง และโดเรมอน เป็ นต้น ซึ่ งการ์ ตูนจะเป็ น
ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวโดยจะมีกระบวนการสร้ างที่ซับซ้อนกว่าภาพวาดปกติ ภาพกราฟิ กแบบ 3 มิติ
เป็ นภาพกราฟิ กที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่ น โปรแกรม 3 Ds max โปรแกรม Maya
เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้ได้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริ ง เหมาะกับงานด้านสถาปั ตย์และการออกแบบต่าง
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ๆ รวมถึ งการสร้ างเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนหรื อโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ เช่ น การ์ ตูน เรื่ อง Nemo The Bug
และปังปอนด์แอนิเมชัน เป็ นต้น
ประเภทของภาพกราฟิ กการสร้างภาพกราฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์ มีวธิ ีการสร้าง 2 แบบ คือ แบบ
บิตแมพ (Bit Mapped) และแบบเวกเตอร์ (Vector) หรื อสโตรก (Stroked) แต่ละแบบวิธีการรสร้างภาพ
ดังต่อไปนี้
1. กราฟิ กแบบบิตแมพความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ มีลกั ษณะเป็ นช่องๆ เหมือน
ตาราง แต่ละบิตก็คือส่ วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ซึ่ งก็คือสวิตซ์ปิดเปิ ดในหน่วยความจา "1"
หมายถึงเปิ ด และ "0" หมายถึงปิ ด) และสวิตซ์ปิดเปิ ดนี้ก็ยงั หมายถึงสี ดาและสี ขาวอีกด้วย ดังนั้น ถ้าเรา
เอาบิตที่แตกต่างกันในแต่ละตารางมารวมกันเข้า เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดาและขาวเหล่านี้ได้
กราฟิ กแบบบิตแมปทุกชนิ ดมีลกั ษณะที่เหมือนกันอยูบ่ างประการ ถ้าทาความเข้าใจส่ วนต่างๆ เหล่านี้
เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรื อป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
พิกเซล(Pixel)(เป็ นคาที่ใช้แทนองค์ประกอบของภาพ)เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพ
บิตแมป ซึ่ งองค์ประกอบย่อยๆ เหล่านี้ถูกรวมกันเข้าทาให้เกิดภาพ เราคงคุน้ เคยกับการที่ส่วนประกอบ
ย่อยๆ มารวมกันเพื่อประกอบเป็ นรายการสิ่ งของต่างๆ เป็ นต้นว่า เอาแต่ละชิ้นของบล็อกกระจกมา
ประกอบกันเป็ นหน้าต่าง แต่ละเข็มของการเย็บปั กถักร้อยประกอบกันกลายเป็ นผลงานทางด้านเย็บปัก
ถักร้อย 1 ชิ้น หรื อแต่ละจุดของโลหะเงินประกอบกันเป็ นรู ปภาพ 1 รู ป นั้นคือองค์ประกอบอาจจะเป็ น
แก้วชิ้นใหญ่บนหน้าต่าง หรื อจุดโลหะเงินเล็กๆ บนแผ่นฟิ ล์มก็ได้ โดยแต่ละชิ้นเป็ นองค์ประกอบที่แยก
จากกัน เปรี ยบเทียบได้กบั พิกเซลซึ่ งถือเป็ นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของรู ปภาพ พิกเซลมีความสาคัญต่อ
การสร้างกราฟิ กของคอมพิวเตอร์ มาก เพราะทุกๆ ส่ วนของกราฟิ ก เช่น จุด เส้น แบบลายและสี ของภาพ
ล้วนเริ่ มจากพิกเซลทั้งสิ้ นพิกเซลหนึ่งๆอาจจะมีขนาดความเข้มและสี แตกต่างกันได้
ในโลกแห่งดิจิตอลของรู ปภาพคอมพิวเตอร์ พิกเซล ได้ถูกใช้สาหรับสิ่ งต่างๆ เป็ นต้นว่าจุดแต่ละ
จุดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จุดแสดงความละเอียดของเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรื ออุปกรณ์แสดงผล
ประเภทกราฟิ กอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งบางครั้งอาจทาให้เราสับสนได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ขอให้คาจากัดความดังต่อไปนี้ พิกเซล หมายถึง องค์ประกอบย่อยในไฟล์กราฟิ กแบบบิตแมป วิดีโอ
พิกเซล หมายถึง องค์ประกอบย่อยของภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์ จุดหรื อดอต หมายถึง ความละเอียด
ของภาพที่พิมพ์โดยเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
เอสเป็ กเรโซของภาพ (Image Aspect Ratio) แอสเป็ กเรโชของภาพ คือ อัตราส่ วนระหว่างจานวน
พิกเซลทางแนวขวาง และจานวนพิกเซลทางแนวดิ่งที่ใช้ในการสร้างภาพ หากจะยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบ
กับกระดาษกราฟ จะเห็นได้วา่ ภาพบิตแมปใดๆ ก็ตามจะมีจานวนพิกเซลคงที่ในมิติแนวขวางและ
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แนวดิ่ง ซึ่ งอัตราส่ วนมีไว้อา้ งถึงขนาดของภาพและมักจะเขียนในรู ปของ 800 x 600 (ซี่ งหมายถึงรู ปภาพ
ที่มี 800 พิกเซลในแนวขวาง และ 600 บรรทัดของพิกเซลในแนวดิ่ง) เราสามารถคานวณหาจานวน
พิกเซลทั้งหมดในรู ปภาพได้โดยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน นัน่ คือรู ปภาพที่มีแอสเป็ กเรโช 800
x 600 จะมีท้ งั หมด 480,000 พิกเซล ซึ่ งจานวนดังกล่าวไม่ได้หมายถึงขนาดของไฟล์ของภาพนั้นๆ
รี โซลูชนั (Resolution) หมายถึง รายละเอียดที่อุปกรณ์แสดงกราฟิ กชนิ ดหนึ่งมีอยู่ ค่ารี โซลูชนั มัก
ระบุเป็ นจานวนพิกเซลในแนวนอนคือแนวแกน X และจานวนพิกเซลในแนวตั้งคือแนวแกน Y ดังนั้นรี
โซลูชนั 720 x 348 จึงหมายความว่า อุปกรณ์แสดงกราฟิ กชนิดนี้สามารถแสดงพิเซลในแนวนอนได้ไม่
เกิน 720 พิกเซล และแสดงพิกเซลในแนวตั้งได้ไม่เกิน 348 พิกเซล ผูผ้ ลิตอุปกรณ์แสดงกราฟิ กบางราย
จะระบุค่ารี โซลูชนั เป็ นระดับสู ง (High Resolution) ปานกลาง (Medium Resolution) และระดับต่า (Low
Resolution) โดยพิจารณาจากจานวนพิกเซลในแนวนอนเพียงอย่างเดียว ซึ่ งมีหลักว่า ถ้าค่าน้อยกว่า 128
เป็ นระดับต่า ค่าระหว่าง 128 ถึง 512 เป็ นระดับกลาง ค่าสู งกว่า 512 เป็ นระดับสู ง สาหรับจอภาพขนาด
ปกติ ถ้ามีค่ารี โซลูชนั มากกว่า 1500 ตาจะมองไม่เห็นแต่ละพิกเซลคือจะมองเห็นเป็ นภาพที่มีความ
ละเอียดคมชัดสู งมากคอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่ใช้กบั ฟิ ล์มถ่ายรู ปในระดับมืออาชีพจะต้องใช้ค่ารี โซลูชนั สู ง
ถึง3000
2.กราฟิ กแบบเวกเตอร์ กราฟิ กแบบเวกเตอร์ ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย
จุดต่างๆ มากมาย แต่กราฟิ กแบบเวกเตอร์ ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นตัวสร้างภาพ เช่น วงกลม หรื อ
เส้นตรง เป็ นต้น ถึงแม้วา่ อาจจะฟังดูซบั ซ้อนสักเล็กน้อยแต่ภาพบางชนิ ดก็ถูกสร้างได้ง่าย หลักที่จะ
นาไปสู่ กราฟิ กแบบเวกเตอร์ ก็คือ การรวมเอาคาสั่งทางคอมพิวเตอร์ และสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ออธิ บาย
เกี่ยวกับออบเจ็กต์ ซึ่ งจะปล่อยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ หรื อเครื่ องพิมพ์เป็ นตัวกาหนดเองว่า
จะวางจุดจริ งๆ ไว้ที่ตาแหน่งใดในการสร้างภาพคุณลักษณะเด่นเหล่านี้ทาให้กราฟิ กแบบเวกเตอร์ มีขอ้
ได้เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบมากกับกราฟิ กแบบบิตแมป
ออบเจ็กต์ (Object) ออบเจ็กต์ง่ายๆ (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์ และอื่นๆ เรี ยกว่า
รู ปทรงพื้นฐาน) สามารถใช้ในการสร้างออบเจ็กต์ที่ซบั ซ้อนขึ้น กราฟิ กแบบเวกเตอร์ สามารถสร้าง
รู ปภาพโดยการรวมเอาออบเจ็กต์หลายๆ ชนิดมาผสมกันเราสามารถผสมออบเจ็กต์ต่างชนิดกัน (เช่น
วงกลมและเส้นตรง) เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน กราฟิ กแบบเวกเตอร์ ใช้คาสั่งง่ายๆ เพื่อสร้างออบเจ็กต์
พื้นฐาน ถ้าเขียนเป็ นภาษาคาพูดแบบธรรมดา คาสั่งอาจจะอ่านได้วา่ "ลากเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B"
หรื อ"ลากวงกลมรัศมีRโดยมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่จุดP"เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของกราฟิ กแบบบิตแมปและ
ภาพแบบเวกเตอร์ในด้านความเร็ วของการแสดงภาพที่จอภาพและความสามารถในการเปลี่ยนขนาด
ภาพจะได้ผลดังนี้
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1. กราฟิ กแบบบิตแมปสามารถแสดงให้เห็นที่จอภาพได้เร็ วกว่าภาพแบบเวกเตอร์ เช่น การแสดง
ภาพแบบบิ ตแมปขนาด 1000 ไบต์ จะท าโดยการใช้ค าสั่ ง ย้า ยข้อมู ล ขนาด 1000 ไบต์ จาก
หน่วยความจาที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจาของจอภาพ (คือ Video Display Buffer) ภาพนั้นก็
จะปรากฎบนจอภาพทัน ที การแสดงภาพแบบเวกเตอร์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ะใช้เ วลามากกว่า
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ตอ้ งทาตามคาสั่งที่มีจานวนมากกว่า
2. การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพให้โตขึ้นหรื อเล็กลงกว่าภาพเดิม กรณี ภาพแบบบิตแมปจะทาได้ไม่
มากนอกจากนั้น ยัง อาจจะท าให้ ล ัก ษณะของภาพผิ ด เพี้ ย นไปจากเดิ ม ด้ว ยเนื่ อ งจากการ
เปลี่ ยนแปลงขนาดภาพทาโดยวิธีการเพิ่มหรื อลดพิกเซลจากที่ มีอยู่เดิ มภาพที่ขยายโตขึ้ นจะ
มองเห็ นเป็ นตารางสี่ เ หลี่ ย มเรี ย งต่ อกัน ท าให้ข าดความสวยงาม แต่ ภาพแบบเวกเตอร์ จ ะ
สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่ วนและลักษณะของภาพยังคล้ายเดิม ยิง่ กว่านั้น
เราสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรื อความสู ง เพื่อให้มองเห็นเป็ นภาพผอมหรื ออ้วนกว่าภาพ
เดิมได้
ประเภทของระบบกราฟิ กคอมพิวเตอร์ ในกลุ่ม IBM PC XT AT หรื อเครื่ องที่ทางานเหมือนกัน
จะแบ่งการแสดงผลที่จอภาพเป็ น 2 แบบ หรื อ 2 โหมด (Mode) คือ เท็กซ์โหมด (Text Mode) และกราฟิ ก
โหมด(GraphicMode)แต่ละโหมดมีรายละเอียดดังนี้
เท็กซ์โหมด (Text Mode) คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องจะแสดงผลในโหมดนี้ได้ โดยการนาตัวอักษร
ตัวเลข และเครื่ องหมายต่างๆ ที่มีอยูใ่ นหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ มาแสดงที่จอภาพตามคาสั่ง แต่
เนื่องจากตัวอักษร ตัวเลขและเครื่ องหมายที่มีอยู่ ถูกกาหนดรู ปร่ างไว้แน่นอนแล้ว และมีจานวนจากัด จึง
ไม่สามารถนามาประกอบกันให้เกิดเป็ นภาพต่างๆ ที่ถูกต้องสวยงามได้เท่าที่ควร โดยผลลัพธ์ที่แสดง
ออกมาทางจอภาพนั้น จะมีลกั ษณะเป็ นแถวของตัวอักษรจานวน 25 แถว แต่ละแถวมีขอ้ ความไม่เกิน 80
ตัวอักษร
กราฟิ กโหมด (Graphic Mode) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลเป็ นพิกเซลได้จานวนมาก
จึงได้มีการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้สาหรับควบคุมการแสดงผลที่จอภาพ ซึ่ งนิยมเรี ยกกันว่า
ระบบกราฟิ ก ระบบกราฟิ กมีหลายชนิด เช่น ซี จีเอ (CGA) อีจีเอ (EGA) วีจีเอ (VGA) เฮอร์คิวลีส
(Hercules) ซึ่ งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการแสดงพิกเซลได้แตกต่างกันคือตั้งแต่ขนาด 320 x 200 พิก
เซล ถึง 1024 x 786 พิกเซล ระบบกราฟิ กสามารถแสดงสี ได้ต้ งั แต่ 2 สี จนถึง 256 สี สาหรับจอภาพที่
แสดงได้ 2 สี จะประกอบด้วยสี พ้นื ซึ่ งเป็ นสี มืดและสี สว่าง ซึ่ งเป็ นสี เขียว สี ขาว หรื อสี เหลืองอาพัน
ดังนั้นสี ที่เรามองเห็นจากจอภาพชนิดนี้จึงมีเพียงสี เดียวเท่านั้น จึงนิยมเรี ยกชื่อจอภาพและระบบกราฟิ ก
ชนิดนี้วา่ จอภาพโมโนโครม (Monochrome) ส่ วนจอภาพที่สามารถแสดงได้หลายสี เราเรี ยกว่า จอภาพ

8

สี (Color) ไม่วา่ คอมพิวเตอร์ จะมีระบบกราฟิ กเป็ นชนิดใดก็ตาม ถ้าเปิ ดเครื่ องด้วย DOS คอมพิวเตอร์จะ
เริ่ มแสดงผลด้วยเท็กซ์โหมดเสมอ การเปลี่ยนโหมดให้เป็ นกราฟิ กจะทาได้ก็โดยการใช้คาสั่งเฉพาะ
สาหรับระบบกราฟิ กชนิ ดนั้น
2.1.3 หลักการออกแบบกราฟิ ก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN)
ก่ อ นที่ จ ะท างานออกแบบกราฟิ กประเภทใดก็ ต ามสิ่ ง แรกที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง คื อ การก าหนด
จุดประสงค์ที่ชดั เจนของงาน เพราะช่องทาง รู ปแบบและวิธีการของการนา เสนอมีมาก มีความ รวดเร็ ว
ไร้ ขอบเขต เช่ นใน เว็บไซต์เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตต่างๆ ซึ่ งต้องมี การปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง ให้ทนั
เหตุการณ์อาจจะทา ให้เกิดความสับสน ยุง่ ยากในการดาเนินงาน มีผลกระทบต่อการทางาน เกิดความไม่
เป็ นระบบ มีการสู ญเสี ยและสิ้ นเปลืองโดยไม่

2.2 แนวคิดด้ านการวางแผนและการออกแบบกราฟิ ก
1)วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผูอ้ อกแบบต้องรู ้วา่ จะบอกกล่าว เรื่ องราวข่าวสารอะไรแก่ผรู ้ ับรู ้ บ้าง
เช่น ทฤษฎีหรื อหลักการการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฯลฯ ผูอ้ อกแบบต้องรู ้วธิ ี การนาเสนอ (Presentation)
ที่ดีและเหมาะสมกับ เรื่ องราวเหล่านั้นว่ามีเป้ าหมายของการออกแบบเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ได้ เช่น
เพื่อแนะนา เผยแพร่ เพื่อให้ความรู ้หรื อความบันเทิงเป็ นต้น
2)กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นใคร แบ่ ง เป็ นเพศ ชาย หญิ ง หรื อ บุ ค คลทั่ว ไป มี ช่ ว งอายุ เ ท่ า ใด นิ สิ ต
นักศึกษาหรื อเฉพาะกลุ่มสนใจข่าวสารที่ให้มีระดับความยาก-ง่าย หรื อมีความเป็ นสากลหรื อไม่ เฉพาะ
คนในประเทศหรื อชาวต่ างชาติ ซ่ ึ งผูอ้ อกแบบจาเป็ นจะต้องรู ้ และเข้าใจเพื่ อวางแผน ดาเนิ นการกับ
ข่าวสารออกแบบ และการนาเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ถูกต้อง
3) สิ่ งที่ตอ้ งการบอกคืออะไร หมายถึ ง วิธีการที่จะสื่ อความหมายกับผูร้ ับรู ้ หรื อ กลุ่มเป้ าหมาย
และถ้าที่มีการกา หนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะทาให้ผอู ้ อกแบบมีความสะดวกในการ
ที่จะบอกหรื อสื่ อความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์เครื่ องหมาย และภาพประกอบต่างๆ
สื่ อแทนคาศัพท์ขอ้ ความที่เป็ นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถ ในการรับรู ้ของผูร้ ับ จะช่วยให้
เกิดความเข้าใจในความหมายของข่าวสารนั้นๆ จาได้ในเวลาอันรวดเร็ วและจดจาไว้ตลอดไป
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4) นาเสนอข่าวสารด้วยสื่ อใด แบบใด ผูอ้ อกแบบต้องมีความรู ้เกี่ยวกับ ประเภทของสื่ อศักยภาพ
ของสื่ อชนิ ดต่างๆ คานึ งถึงการเลือกใช้สื่อในการนา เสนอข่าวสารเป็ นรู ปแบบใด จึงจะได้ผลดีมีความ
เหมาะสมกับข่าวสารและผูอ้ อกแบบควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถโน้ม
น้า วจิ ต ใจและสื่ อ ความหมายต่ อ ผู ร้ ั บ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น โปสเตอร์ หนัง สื อ พิ ม พ์
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

