บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นรายงานสหกิ จศึ กษาเรื4 อง “ กระบวนการเสนอขายงานโฆษณาใน
นิ ตยสาร MiX ” มุ่งศึกษากระบวนการขายงานโฆษณา การติดต่อประสานงานกับลูกค้ารวมถึงการ
ใช้หน้านิ ตยสารเป็ นเครื4 องมือในการขายงานโฆษณาให้กบั ลูกค้า มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เรี ยนรู ้
การคิดวางแผนในการขายงานโฆษณาให้กบั ลูกค้า การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4เกี4ยวข้องผู ้
ศึกษาในเรื4 องต่อไปนีPคือ
2.1 แนวคิดเกี4ยวกับนิตยสาร
2.2 แนวคิดทฤษฎีการประสานงานและการดําเนินงาน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทวั4 ไปเกี4ยวกับขัPนตอนการการออกแบบสิ4 งพิมพ์
2.1 แนวคิดเกีย$ วกับนิตยสาร
เดวิด สัน (Davinson, 1969, p. 37) ได้ใ ห้ค วามหมายของ “นิ ต ยสาร” ไว้ว่า นิ ต ยสารเป็ น
แหล่งรวมของบทความหรื อเรื4 องราวต่างๆ ซึ4 งเขียนโดยผูเ้ ขียนหลายคนและมีกาํ หนดออกตามวาระ
ส่ วนมากจะเป็ นเรื4 องอ่านเล่น นวนิยาย และคําประพันธ์
“นิ ตยสาร” หมายถึง สิ4 งพิมพ์ที4มีปกอ่อน ระบุกาํ หนดออกที4แน่ นอน ประกอบด้วยสาระที4
ให้ทP งั ความรู ้และความบันเทิง เช่น บทความ บทสัมภาษณ์ เรื4 องสัPน นวนิ ยาย บทวิจารณ์ ข่าว และ
โฆษณา รวมถึงภาพประกอบค่อนข้างมาก (ระวีวรรณ ประกอบผล อ้างอิงใน ปนัดดา ศรี โพธิ[, 2552,
น. 11)
ประเภทของนิตยสาร
สามารถแบ่งออกได้ 2 รู ปแบบใหญ่ๆ (นิรุตติ[ ฤดีนิรมาน อ้างใน สุ ภาณี เกศดายุรัตน์, 2554,
น. 9) คือ
1. นิตยสารเพื4อผูอ้ ่านทัว4 ไป (Customer Magazine) นิตยสารประเภทนีP มุ่งสนองความสนใจ
ของผูอ้ ่าน มีเป้าหมายไปยังผูอ้ ่านจํานวนมาก ลักษณะเนืPอหาส่ วนใหญ่จะเน้นไปทางอารมณ์ และให้
ความรู ้ สึกแก่ ผูอ้ ่านเกี4 ยวกับเรื4 องใดเรื4 องหนึ4 ง ซึ4 งได้แก่ นิ ตยสารข่าว นิ ตยสารเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
นิตยสารกีฬา นิตยสารวิชาการ นิตยสารการ์ตูน และนิตยสารชายหญิง เป็ นต้น
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2. นิ ตยสารเฉพาะกลุ่ม (Specialized Magazine) เป็ นนิ ตยสารที4มุ่งนําเสนอเนืP อหาเพื4อผูอ้ ่าน
ที4สนใจเกี4ยวข้องกับเรื4 องใดเรื4 องหนึ4 งโดยเฉพาะ มีจดั ทําและเผยแพร่ จาํ กัดอยูใ่ นแวดวงเฉพาะกลุ่ม
เท่านัPน แบ่งออกเป็ นนิ ตยสารธุ รกิ จ นิ ตยสารประชาสัมพันธ์ นิ ตยสารสมาคม และนิ ตยสารวาระ
พิเศษ
คุณลักษณะเด่ นของนิตยสาร (พีระ จิรโสภณ, 2547, น. 72-26) คือ
1. นิ ตยสารจะเน้นในการเสนอบทความสารคดี และข้อเขียนต่างๆ ที4ให้ความรู ้และความ
บันเทิงกับผูอ้ ่าน และมีรายละเอียดโดยมีการกําหนดระยะเวลาในการออกที4แน่นอน
2. นิตยสารมีโฆษณาที4สวยสะดุดตา
3. นิตยสารมีการจัดหน้าที4สวยงามและพิถีพิถนั
4. นิ ตยสารมีรูปแบบกะทัดรัด หยิบเจอได้สะดวก ปกนิ ตยสารจะมีขนาดประมาณ 8 1 / 2
คูณ 1 11/2 นิPว หรื อขนาด A4 เป็ นต้น
5. นิ ต ยสารส่ ว นใหญ่ จ ะมี ป กที4 พิ ม พ์ด ้ว ยกระดาษหนากว่า ปกข้า งใน ปกจะมี สี สัน และ
รู ปภาพสวยสะดุดตา เย็บรวมกับเนืPอใน ส่ วนความหนาและจํานวนหน้าของนิตยสารไม่มีขอ้ จํากัดที4
แน่นอน
6. นิ ตยสารหลายฉบับจะเสนอเนืP อหาข่าวในเล่มด้วยแต่ส่วนมากจะเป็ นการสรุ ปข่าวหรื อ
วิจารณ์ข่าว
สามารถสรุ ปได้วา่ นิตยสารเป็ นสื4 อมวลชนสาขาหนึ4งที4มีบทบาทในการให้สาระความรู ้และ
สอดแทรกความบันเทิง รวมถึงการสะท้อนสังคม เปรี ยบเสมือนสมุดบันทึกที4บอกถึงยุคสมัยนัPนๆ
เป็ นการบอกเรื4 องราวผ่านตัวหนังสื อพร้ อมภาพประกอบ มีการจัดวางอย่างสวยงามรวมถึงมีการ
สอดแทรกโฆษณา
2.2 แนวคิดทฤษฎีการประสานงานและการดําเนินงาน
การประสานงาน คือ การที4บุคคลหรื อหน่วยงานในองค์กรทํางานร่ วมกับบุคคล และ
หน่วยงานอื4นเพื4อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที4ตอ้ งกระทําต่อเนื4อง
สอดคล้องกันไปเพื4อให้งานสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ (สมิต สัชฌุกร, 2550)
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องค์ ประกอบของการประสานงานมีองค์ ประกอบทีส$ ํ าคัญ ได้ดงั นีP
1. ความร่ วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่ วมกันของทุกฝ่ ายโดยอาศัยความ
เข้าใจ หรื อการตกลงร่ วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิ ค และระดมทรัพยากรมา
สนับสนุ นงานร่ วมกัน เป็ นการปฏิบตั ิงานเพื4อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน เต็มใจที4จะทํางานร่ วมกัน
และช่วยเหลือซึ4 งกันและกันเพื4อไปสู่ เป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ4 ง การประสานงานไม่ควรจะกระทํา
โดยใช้อาํ นาจสัง4 การแต่อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ที4ดีต่อกันเป็ นหลัก เพราะความมีนP าํ ใจต่อกัน
ไว้วางใจกันจะเป็ นผลให้เกิดการร่ วมใจมากกว่าการใช้อาํ นาจหน้าที4พยายามผูกมิตรตัPงแต่ตน้ ไม่ให้
เกิดความรู ้สึกเป็ นปฏิปักษ์มีความหวาดระแวงหรื อกินแหนงแคลงใจกัน ให้การยอมรับซึ4 งกันและ
กัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผอู ้ ื4น เมื4อมีสิ4งใดจะช่วยเหลือแนะนํากันได้ก็อย่าลังเล
และพร้อมจะรับฟังคําแนะนํา ของผูเ้ กี4ยวข้องแม้จะไม่เห็นด้วยก็อย่าแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ เมื4อมีการ
เปลี4ยนแปลงก็ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
วิธี ส ร้ า งความร่ ว มมื อ คื อ การชัก จู ง ชีP ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ร่ ว มกัน หรื อ ประโยชน์โ ดย
ส่ วนรวม มีการผูกมิตรไมตรี ต่อกันทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีนP าํ ใจที4จะช่วยเหลือซึ4 งกันและกัน บางครัPง
การให้ขอ้ แนะนํากันก็จะทําให้ผเู ้ กี4ยวข้องมีความสามารถในระดับเดียวกันเพื4อจะได้ทาํ งานด้วยกัน
ได้การเพิ4มความใกล้ชิดทําให้มีการพบปะหารื อกันอยูเ่ สมอเพื4อให้ไว้วางใจกัน เพราะความใกล้ชิด
จะช่วยให้ได้และเปลี4ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู ้สึกถึงกันยิง4 ใกล้ชิดกันมากเท่าใดก็จะเกิด
ความเข้าใจและรู ้จกั คุน้ เคยกันมากขึPน ถ้ามีความหวังดีต่อกัน มีเจตนาที4บริ สุทธิ[ และจริ งใจก็จะเพิ4ม
ความเชื4อถือไว้วางใจกันยิง4 ขึPน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที4และความรับผิดชอบของแต่ละคนตาม
กําหนดเวลาที4ตกลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทาํ งานซ้อนกัน เพื4อช่วยให้การ
บริ หารงานประสบความสําเร็ จ
4. ระบบการสื4 อ สาร จะต้อ งมี ก ารสื4 อ สารที4 เ ข้า ใจตรงกัน อย่า งรวดเร็ ว และราบรื4 น การ
ติดต่อสื4 อสารเป็ นสิ4 งสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลี4ยนข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นหรื อ
ความรู ้สึก และเป็ นสื4 อกลางที4จะเชื4อมโยงบุคคลต่างๆ ภายในหรื อระหว่างหน่วยงานหรื อองค์กรให้
เป็ นอันหนึ4งอันเดียวกัน
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5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทํางานและสามารถขอความร่ วมมือเพื4อ
ตรงไปสู่ จุดหมายเดียวกันตามที4กาํ หนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที4จะให้งาน หรื อกิจกรรมย่อยๆ ที4จะทําเกิดผลสําเร็ จ
โดยปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องในจังหวะ เวลาเดียวกัน ได้ผลงานที4มีคุณภาพตามมาตรฐานที4เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน ทัPงนีPการบรรลุเป้าหมายเป็ นมาตรการของ
การวัดความสําเร็ จและความล้มเหลวก่อนการประสานงานเราควรกําหนดความต้องการให้แน่ชดั ว่า
เราจะประสานงานให้เกิดอะไรหรื อเป็ นอย่างไร หรื อจะทําให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่าไม่มี
วัต ถุ ป ระสงค์ที4 ชัด เจนเราก็อ าจจะประสานงานผิด จากที4 ค วรจะเป็ น โดยทัว4 ไปเราประสานงาน
เพื4อให้การดําเนินงานมีความสะดวกราบรื4 นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละ
ครัPงหรื อในแต่ละกรณี เราประสานงานโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนีP
1. เพื4อแจ้งให้ผซู ้ 4 ึ งมีส่วนเกี4ยวข้องทราบ
2. เพื4อรักษาไว้ซ4 ึ งความสัมพันธ์อนั ดี
3. เพื4อขอคํายินยอมหรื อความเห็นชอบ
4. เพื4อขอความช่วยเหลือ
5. เพื4อขจัดข้อขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึPน
ประโยชน์ ของการประสานงาน
การประสานงานช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื4 นและรวดเร็ ว ทุกคน ทุกฝ่ าย มี
ความเข้าใจซาบซึP งถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานได้ดียิ4งขึPน ช่ วยประหยัดเวลา เงิน
วัสดุและสิ4 งของต่างๆ ในการทํางาน ทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ4มผลสําเร็ จ
ของงานให้มากขึPน สร้ างความกลมเกลี ยว ความเข้าใจอันดี และสามัคคีช่วยลดข้อขัดแย้งในการ
ทํางาน ไม่การก้าวก่ายหน้าที4 ขจัดปั ญหาการทํางานซํPาซ้อนหรื อเหลื4อมลํPากันก่อให้เกิดการทํางาน
เป็ นที ม สร้ า งความสํา นึ ก ในการรั บ ผิด ชอบร่ ว มกัน รวมถึ ง เข้า ใจถึ ง ข้อ เท็จ จริ ง และปั ญ หาของ
หน่วยงานอื4นนําไปสู่ การกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุ งงาน
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ปัจจัยในการประสานงาน
ปั จจัยที4จาํ เป็ นต่อการประสานงานไม่วา่ จะเป็ นองค์การ หรื อหน่วยงานประเภทใด มีปัจจัย
ที4สาํ คัญ ดังนีP
1. คน หมายถึง ผูซ้ 4 ึ งจะทําให้งานเป็ นผลขึPนมา การประสานงานที4แท้จริ ง คือการประสาน
คนให้ร่วมใจร่ วมกําลังงานด้วยการนําเอาความสามารถของคนมาทําให้เกิดผลงานในจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ความสามารถของคนพิจารณาได้สองด้านคือทางด้านความรู ้และด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื4น
ผูป้ ระสานงานต้องมีความรู ้ความสามารถและการมองการณ์ไกล มีมนุษย์สมั พันธ์ดีมีทศั นคติที4ดีต่อ
กัน ผูร้ ่ วมงานทุกฝ่ ายเข้ากันได้ดีมีการพบปะหารื อกันอยูเ่ สมอ
2. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ4 งอื4นซึ4 งสามารถใช้เป็ นสื4 อกลางในการแลกเปลี4ยนได้ในการ
ประสานงานจะต้องมีกาํ ลังเงินสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3. วัสดุ หมายถึง สิ4 งของเครื4 องมือและเครื4 องใช้ต่างๆ ในการประสานจะต้องมีวสั ดุอุปกรณ์
ช่วยในการประสานงานอย่างพอเพียง
4. วิธี ก ารทํา งาน หมายถึ ง การบริ ห ารงานให้ส ามารถบรรลุ ผ ลสํา เร็ จ ตามจุ ด ประสงค์ที4
กําหนดเป็ นเป้ าหมายไว้มีการกําหนดอํานาจหน้าที4และความรับผิดชอบให้ชดั เจน มีการมอบหมาย
งานและ การควบคุมงาน การติดต่อสื4 อสาร การประสานงานอาจจะทําได้หลายวิธีซ4 ึ งแต่ละวิธียอ่ ม
ให้ผลแตกต่างกันไปสุ ดแต่เงื4อนไขของสถานการณ์ที4ผิดแผกกัน อาจมีการประสานงานด้วยระบบ
หรื อประสานงานด้วยคนหรื ออาจใช้ทP งั ระบบและคนควบคู่กนั ไป การประสานงานอาจมีบุคคลคน
เดียวเป็ นผูป้ ระสานงาน เพื4อความคล่องตัว และการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที4รวดเร็ วฉับไว แต่ถา้ เป็ นงาน
ที4มีระบบซับซ้อนและขอบเขตกว้างขวางเกินกว่าที4คนเพียงคนเดียวจะประสานงานได้ก็ตอ้ งจัดตัPง
เป็ นคณะผู ป้ ระสานงาน โดยพิ จ ารณาบุ ค คลจากหน่ ว ยงานที4 เ กี4 ย วข้อ งร่ ว มกัน ทํา งานในรู ป
คณะกรรมการ
การประสานงาน อาจกระทําได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
- วิธีประสานงานอย่างเป็ นทางการ หมายถึงมีแบบพิธีที4ตอ้ งปฏิบตั ิเช่ น มีหนังสื อติดต่อ
หรื อต้องแจ้งให้คณะกรรมการเฉพาะกิจรับรู ้และขอความเห็นชอบ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อการ
เสนอรายงานเป็ นลําดับขัPน เป็ นต้น
- วิธี ป ระสานงานอย่า งไม่ เป็ นทางการ หมายถึ ง การประสานงานอย่า งไม่ มี พิธี รี ต รอง
เพียงแต่ทาํ ความตกลงให้ทราบถึงการที4จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปในจังหวะเวลาเดียวกันด้วยจุดประสงค์

9
เดียวกัน การดําเนิ นการจะอาศัยความใกล้ชิดสนิ ทสนมเป็ นส่ วนตัวระหว่างบุคคลมีการอะลุม้ อล่วย
ไม่มีระเบียบแบบแผน การติดต่อแบบนีP จะเป็ นการเผชิ ญหน้าซึ4 งกันและกัน ผลดี ก็คือ สามารถมี
ความเข้าใจที4ตรงกันและชัดเจนที4สุด เพราะสามารถจะซักถามได้เช่น การประสานงานด้วยวาจาทาง
โทรศัพ ท์ก ารเข้าพบผูท้ ี4 ติ ด ต่ อ โดยตรง จากที4 ไ ด้ก ล่ าวมาข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าการประสานงานมี
ความสํา คัญ และเปรี ย บเสมื อ นฟั น เฟื องของเครื4 อ งจัก รที4 มี ค วามเหมาะสมกลมกลื น กัน ทํา ให้
เครื4 องจักรทุกชิPนทุกส่ วนทํางานอย่างราบรื4 น องค์กรหรื อหน่วยงานที4ขาดการประสานงานก็เหมือน
เครื4 องจักรที4ฟันเฟื องชํารุ ดดําเนินงานไม่ราบรื4 นส่ งผลให้เครื4 องจักรพังทลาย ดังนัPนในหน่วยงานการ
ประสานงานจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง4
สามารถสรุ ปได้ว่า ในการประสานงานเพื4อให้บรรลุเป้ าหมาย เราควรรับฟั งความคิดเห็น
ของคนหลายๆฝ่ ายเพื4อหาข้อสรุ ปที4ตรงกัน ในการทํางานร่ วมกับคนกลุ่มใหญ่ควรมีวิธีการพูดและ
การแสดงออกที4 อ่อนน้อมนุ่ มนวลและที4 สําคัญในการประสานงานต้องวางตัวให้เหมาะสมตาม
กาลเทศะด้วย การประสานงานจึ งถูกแบ่ งออกเป็ น 2 หลักใหญ่ๆ คื อการประสานงานแบบเป็ น
ทางการที4ตอ้ งมีเอกสารลายลักษณ์อกั ษรที4ชดั เจน กับการประสานงานแบบไม่เป็ นทางการคือการ
ประสานงานในรู ปแบบที4คนในกลุ่มมีความสนิทสนมกันการใช้ภาษาและการวางตัวที4เป็ นกันเอง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทวั$ ไปเกีย$ วกับขัOนตอนการการออกแบบสิ$ งพิมพ์
นักออกแบบทํางานร่ วมกับลูกค้าเพื4อทําความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ละเนืP อหาที4ตอ้ งการจะ
สื4 อ นักออกแบบอาจต้องค้นหาข้อมูลเพิ4มเติมเกี4 ยวกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ลักษณะการดําเนิ นชี วิต
มุมมอง ทัศนคติและความชอบ เมื4อสามารถกําหนดแนวคิดของการออกแบบแล้วกระบวนการร่ าง
แบบจึงเริ4 มต้นขึPน สามารถจัดลําดับขัPนตอนการออกแบบได้ดงั นีP
1. ศึกษากลุ่มเป้ าหมาย การที4จะทําให้งานออกแบบได้รับความสนใจผูอ้ อกแบบควรจะสื4 อ
ในสิ4 งที4ผดู ้ ูเข้าใจ สนใจหรื อชอบใจจึงควรมีการศึกษาผูด้ ูก่อนเพื4อให้งานออกแบบออกมาได้โดนใจ
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน เมื4อทราบว่างานออกแบบน่าจะมีเนืP อหา หรื อ เรื4 องราวใน
แนวใด มี มโนทัศน์ (Concept) เป็ นอย่างไรการกําหนดวัตถุประสงค์ของงานนีP ให้ดูภาพรวมของ
โครงการทัPงหมดเพื4อการวางแบบจะได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เช่น การทําหน้า
โฆษณาสิ นค้าตัวหนึ4 งให้ดูว่าสิ นค้าตัวนัPนมีมโนทัศน์ (Concept) อย่างไร รู ปแบบ สี สัน ฯลฯเป็ น
อย่างไร ตลอดจนการทําสื4 ออื4น ๆ สําหรับสิ นค้านัPนเป็ นอย่างไร
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3. กําหนดลักษณะของงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที4กาํ หนดไว้ตP งั แต่รูปแบบของ
สิ4 งพิมพ์เช่น เป็ นแผ่นพับหรื อโบชัวร์ หรื อโปสเตอร์ ฯลฯ วัสดุที4ใช้สาํ หรับพิมพ์การดําเนิ นเนืP อเรื4 อง
แนวภาพที4จะนํามาประกอบลักษณะตัวอักษรที4ปรากฏสี สนั ตลอดจนงบประมาณที4จะใช้
4. เรี ยบเรี ยงเนืPอหาและหัวเรื4 องหลัก หัวเรื4 องรองรวบรวมภาพประกอบหรื อหาแนวลักษณะ
ภาพที4ตอ้ งการมาประกอบในชิPนงาน ภาพดังกล่าวอาจเป็ นภาพถ่าย ภาพกราฟิ ก ภาพแอนนิเมชัน4
5. เลือกรู ปแบบและการวางผัง (Layout) ที4เหมาะสมกับงาน
6. ทําการวางแบบเลย์เอ้าท์ นําส่ วนประกอบต่างๆมาลองวางลงในหน้ากระดาษเพื4อดูว่ามี
มากพอหรื อ ไม่ ต อ้ งการเพิ4ม เติ ม ส่ ว นใด หรื อ ต้อ งตัด อะไรออกดู ค วามเข้ากัน ของส่ ว นประกอบ
ทัPงหมดโดยใช้องค์ประกอบศิลปะช่วยในการจัดวาง
7. ตรวจสอบแบบที4จดั ทําว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที4วางไว้หรื อไม่น่าสนใจเพียงใด ยังผลให้
โครงการประสบความสําเร็ จเพียงใด ในงานประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์อาจมีการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ของคู่แข่ง
มาเปรี ยบเทียบดูจุดเด่นจุดด้อย ในบางโครงการที4สาํ คัญและใช้งบประมาณสู งโดยเฉพาะงานที4มีผล
ทางการตลาดอาจต้องทําการวิจยั ทดสอบปฏิกิริยาที4มีต่อสิ4 งพิมพ์นP นั ๆ
8. กําหนดลักษณะของส่ วนประกอบต่างๆของงานที4เหมาะสม เช่น แบบขนาดของตัวอักษร
ที4ใช้ในส่ วนต่าง ๆ ของเนืPอหา
9. ทําการถ่ายภาพต่าง ๆ ที4ใช้ประกอบในชิP นงานหากยังไม่มีมาก่อนซึ4 งอาจต้องอาศัยมือ
อาชี พ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ก ารถ่ า ยภาพในการจัด ทํา เพื4 อ ให้ภ าพที4 อ อกมาดู ดี มี คุ ณ ภาพซึ4 ง จะยัง ผลให้
ชิPนงานประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์หากต้องใช้ภาพที4เป็ นภาพกราฟิ กก็ให้การสร้างและ
ตกแต่งภาพในปั จจุบนั ใช้โปรแกรมกราฟิ ก เช่น Adobe Photoshop, Illustrator ในการจัดทําในกรณี
ภาพถ่ายที4ได้มาหากยังไม่สมบูรณ์ตามที4ตอ้ งการ ก็ใช้โปรแกรมกราฟิ กมาตกแต่งเพิ4มเติมได้
10. การทําต้นฉบับเหมือนพิมพ์ อาร์ ตเวิร์ค (artwork) นําแบบร่ างที4ลงตัวถูกต้องแล้วมาทํา
ให้เป็ นขนาดเท่าของจริ ง ทัPงภาพและตัวอักษร ช่องไฟ และงานกราฟิ กทุกอย่าง ซึ4 งปั จจุบนั จะใช้
โปรแกรมจัดทําอาร์ตเวิร์คเช่น Adobe In design, Illustrator เป็ นต้น
11. ทําการตรวจทาน ดูความถูกต้องของภาษาความเหมาะสมของรู ปภาพ และการจัดวาง
12. แก้ไขรายละเอียดและปรับแต่งขัPนสุ ดท้าย นําส่ งโรงพิมพ์เพื4อทําการจัดพิมพ์ต่อไป อนึ4ง
เพื4อป้องกันปั ญหาในการจัดพิมพ์ที4อาจเกิดจากการออกแบบ
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สามารถสรุ ปได้ว่า ในการออกแบบสื4 อสิ4 งพิมพ์ สิ4 งที4 สําคัญอันดับแรก คือ การสอบถาม
ความต้องการจากลูกค้าก่อน เพื4อให้การสร้างงานเป็ นไปในรู ปแบบที4ลูกค้าต้องการและเป็ นการลด
ความผิด พลาดในการสร้ า งสรรค์ง าน ในการออกแบบสิ4 ง พิ ม พ์นP ัน เราต้อ งมี ก ารวางแผนที4 เ ป็ น
ขัPนตอนเพื4อให้งานดําเนินไปตามขัPนตอนที4วางไว้ เมื4อเกิดข้อผิดพลาดเราจะสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง

