
ใบความรู้ 

หน่วยที่ 3 เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน  

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ในการสืบคน้ขอ้มลู การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ตวัช้ีวดั  
1. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

(ง 3.1 ม.3/3) 
2. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนั 

ตามหลกัการท าโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม.3/4) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกความหมายและความส าคญัของการน าเสนอขอ้มลูได ้
2. อธิบายกระบวนการในการน าเสนอขอ้มลูได ้
3. อธิบายหลกัการออกแบบและการน าเสนอท่ีดีได ้
4. เลือก Software สร้างงานน าเสนอไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะการน าเสนอ 
5. เลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยในการน าเสนอได ้

 
สาระส าคญั 

การน าเสนองาน เป็นการส่ือสารเพื่อน าเสนอขอ้มลู ความรู้ ความคิดเห็น ความตอ้งการ  
ไปยงัผูฟั้งหรือผูรั้บสาร โดยใชว้ิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อใหผู้รั้บสารเกิดความเขา้ใจตามเจตนา  
หรือวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร (ผูน้  าเสนอ) และเน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
มีความเจริญกา้วหนา้ ท าใหรู้ปแบบการน าเสนองานในปัจจุบนัมีความแตกต่างจากสมยัก่อน  
 ผูน้  าเสนองานจึงตอ้งเลือกรูปแบบการน าเสนอ เลือกประเภทของซอฟตแ์วร์เพื่อสร้างงานน าเสนอ 
รวมทั้งเลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอ ปฏิบติัตามกระบวนการน าเสนอ  
อนัประกอบดว้ย  1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ  2) การเตรียม  
และรวบรวมขอ้มลู  3) การจดัท าส่ือเพื่อน าเสนอ  4) การตรวจสอบและฝึกซอ้มการน าเสนอ   
5) การน าเสนอ เพื่อน าไปสู่การน าเสนอท่ีประสบความส าเร็จ 
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เน้ือหาสาระ 

ความส าคญัของการน าเสนองาน 

การน าเสนองานเขา้มามีบทบาทส าคญัในองคก์รธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตอ้งอาศยัวิธีการน าเสนอส่ือสารขอ้มลูเสนอความคิดเห็น เสนอขออนุมติั 
หรือเสนอขอ้สรุปการด าเนินงานต่าง ๆ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์การแนะน า  
เพื่อเยีย่มชม การฝึกอบรม การประชุม การน าเสนอความรู้ต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัวิธีการ  
น าเสนองาน เพ่ือน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบังานต่าง ๆ นอกจากน้ียงัตอ้งเลือกใช ้Software ท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากในปัจจุบนัมี Software ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมากมาย แต่ละโปรแกรมต่างก็มีจุดเด่นจุดดอ้ย  
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นในการใช ้ Software และอุปกรณ์ดิจิตลัมาช่วยในการน าเสนองาน  
ผูใ้ชจึ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีจะน ามาใช้ 

 
ภาพที่ 3.1  การน าเสนอขอ้มูล 
ที่มา :http://blog.lnw.co.th 
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ภาพที่ 3.2  การน าเสนอขอ้มูลของนกัศึกษา ภาพที่ 3.3  การน าเสนอโครงงานของนกัเรียน 

ที่มา :http://dpf.thaiict.org 
 

ที่มา :http://www2.sesao1.go.th 
 

วตัถุประสงค์ในการน าเสนองาน 

การน าเสนองานเป็นการถ่ายทอดขอ้มลู หรือความรู้จากผูส่้งสาร หรือผูพ้ดูไปยงัผูรั้บสาร
หรือผูฟั้ง เพื่อใหผู้รั้บสารทราบ ไดรั้บความรู้ หรือโนม้นา้วใจของผูรั้บสารตามท่ีผูส่้งสาร  
ตั้งวตัถุประสงคเ์อาไว ้โดยทัว่ไปการน าเสนองานมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 

 

1. เพื่อใหผู้รั้บสารทราบขอ้มลู  
หรือความรู้ตามท่ีผูส่้งสารถ่ายทอด 

2. เพื่อใหผู้รั้บสารเกิดการเรียนรู้ 
และเขา้ใจ ส่ิงท่ีผูส่้งสารถ่ายทอด 
หรือใหค้วามรู้ 

3. เพื่อโนม้นา้วใจของผูรั้บสาร 
ใหเ้กิดการยอมรับ ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ 

ภาพที่ 3.4  การน าเสนองานเพื่อถ่ายทอดความรู้ความตอ้งการ  
ที่มา : http://www.inc.com  
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คุณสมบัตพิืน้ฐานของซอฟต์แวร์ส าเร็จเพือ่สร้างงานน าเสนอ 

ซอฟตแ์วร์กราฟิกน าเสนองาน เป็นซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์ช่วยงานน าเสนอขอ้มลู  
ดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะเป็นการน าเสนอขอ้มลูใหผู้เ้ขา้รับฟังการประชุม สมัมนา การบรรยาย 
หรือในการเรียนการสอน โดยทัว่ไปนิยมท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์พ่วงต่อกบัเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ ( LCD 
Projector) หรือจอทีวีขนาดใหญ่ ใหก้บัผูฟั้งจ  านวนมาก เพื่อน าเสนอขอ้มลูหรือผลงาน  
ในรูปกราฟิกและสามารถสร้างเอกสารน าเสนอท่ีมีรูปแบบสวยงาม ใชง้านง่าย ค  าสัง่และเคร่ืองมือ  
ท่ีใชใ้นแต่ละซอฟตแ์วร์มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั บางซอฟตแ์วร์สามารถแปลงใหเ้ป็นเอกสาร
อินเทอร์เน็ต ใหน้ าเสนอผา่นทางอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างสไลดไ์ดห้ลาย ๆ แผน่ แลว้รวบรวม
เก็บไวใ้นแฟ้มงานเดียวกนัได ้ท าใหเ้กิดความต่อเน่ือง สะดวกต่อการน าเสนองาน ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ
เพ่ือสร้างงานน าเสนอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. สร้างเอกสารน าเสนอท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ ตวัเลข รูปภาพ แผนภูมิ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. แสดงเอกสารน าเสนอผา่นทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเพ่ิมเติมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ 

เช่น ท าภาพเคล่ือนไหว ท าเสียงประกอบ สามารถเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองฉายภาพวีดีทศัน์ ( LCD 
Projector) ยอ่- ขยายภาพใหม้ีขนาดตามท่ีตอ้งการ แสดงต่อผูช้มจ านวนมาก ๆ ได ้

3. ท าเอกสารยอ่ส าหรับผูฟั้งบรรยายได ้
4. ท าบนัทึกยอ่ส าหรับผูบ้รรยายได ้

 
ประเภทของซอฟต์แวร์กราฟิกส าหรับน าเสนองาน 
 

 ซอฟตแ์วร์ส าหรับใชน้ าเสนอขอ้มลูหรืองานในรูปกราฟิกมี 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ซอฟตแ์วร์การน าเสนอขอ้มลูซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถน าเสนอขอ้มลูภาพ  
รูปกราฟิกต่าง ๆ ได ้โดยไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูตน้ฉบบัได ้เช่น ซอฟตแ์วร์บราวเซอร์ 
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ภาพที่ 3.5  โปรแกรม Web Browser 
ที่มา : http://www.siamget.com 

 

2. ซอฟตแ์วร์การสร้างและการน าเสนอขอ้มลู สามารถสร้างและแกไ้ขขอ้มลู  
ซ่ึงเป็นตวัอกัษร ภาพ รูป กราฟต่าง ๆ เพื่อน ามาแสดงหรือน าเสนอไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น ซอฟตแ์วร์
ฮาร์เวิร์ดกราฟิก ( Harvard Graphic) ซอฟตแ์วร์โลตสัฟรีแลนซ ์( Lotus Freelance) และซอฟตแ์วร์
ไมโครซอฟตเ์พาเวอร์พอยต ์( Microsoft Power Point) และซอฟตแ์วร์น าเสนอของชุดออฟฟิซ
ปลาดาว 
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ภาพที่ 3.6  โปรแกรม Microsoft Power point 
ที่มา :http://www.windowsshareware.com 

 

 
ภาพที่ 3.7  โปรแกรม Lotus Freelance 
ที่มา :http://www.file-extensions.org 
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ภาพที่ 3.8  โปรแกรม Office ปลาดาว 

ที่มา : http://4.bp.blogspot.com 

3.  ซอฟตแ์วร์น าเสนอขอ้มลูกราฟิก ซอฟตแ์วร์ประเภทน้ีใชข้อ้มลูจากการเก็บรวบรวม 
ค านวณ หรือทดลองมาแสดงผลเป็นรูปกราฟ 2 มิติ หรือ กราฟ 3 มิติ ท าใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธ์  
ของขอ้มลูไดดี้ยิง่ข้ึน ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟตเ์อก็เซล 
(Microsoft Excel) 

 
ภาพที่ 3.9  โปรแกรม Microsoft Office Excel 

ที่มา :http://www.microsoft.com 
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4. ซอฟตแ์วร์การน าเสนอกราฟิกเฉพาะทาง เช่น การสร้างแผนท่ีอากาศ การทดสอบ
เคร่ืองบินในอุโมงคล์ม การสร้างภาพนามธรรม 

กระบวนการในการน าเสนอ 

การน าเสนองาน เป็นการท างานท่ีเป็นระบบ สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ท าความเข้าใจเกีย่วกบัประเด็นหรือเร่ืองราวที่จะน าเสนอ  
การน าเสนอท่ีดีควรด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไว ้การจะเสนอเร่ืองราวหรือผลงาน

ควรไดท้ าความเขา้ใจประเด็นของเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอว่าจะน าเสนออะไร ในลกัษณะใด  
และตอ้งการผลอยา่งไร ถา้มีความชดัเจนในประเด็นยอ่มจะน าเสนอไดดี้ ไดผ้ลตามท่ีตั้งเป้าประสงค์
ไวใ้นตอนแรก 

2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูล 
 เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการท าความเขา้ใจในประเด็นและเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ เพ่ือให้

การน าเสนอมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน โดยทัว่ไปท่ีมีการน าเสนอ เช่น การอภิปรายในท่ีประชุม
รัฐสภามีการใชแ้ผนภูมิ ใชเ้ทปบนัทึกเสียง ในการน าเสนอเพื่อขอรับทุน ขอเป็นเจา้ภาพ  
ในการจดัการแข่งขนักีฬา ตอ้งเตรียมส่ือประกอบเพื่อใหผู้ฟั้งสามารถเห็นดว้ยและคลอ้ยตาม  
อนัจะน าไปสู่การพิจารณาเร่ืองท่ีเราจะขออนุมติั 

 3. การจดัท าส่ือเพือ่น าเสนอ 
 โดยทัว่ไปการน าเสนอนิยมจดัท าดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point ซ่ึงเดิมทีเดียวนั้น

ใชเ้พียงการพดู การใชแ้ผน่ใสประกอบ ส่ือในการน าเสนอสามารถจดัท าไดม้ากมายข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของเร่ืองราว ระยะเวลา สถานท่ี และโอกาสของการน าเสนอ กลุ่มเป้าหมายหรือผูฟั้ง ผูช้ม 
ก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการจดัท าส่ือ โดยภาพรวมแลว้การจดัท าส่ือควรพิจารณา  
ว่าท าอะไร ท าอยา่งไร ผูรั้บชมเป็นใครและคาดหวงัผลอยา่งไร 

4. การตรวจสอบและฝึกซ้อมการน าเสนอ 
ในกระบวนการน าเสนอ เมื่อมีการวางแผน เตรียมการจดัท าส่ือแลว้ ควรตรวจดู  

ความถกูตอ้ง มีการปรับปรุง แกไ้ข มีผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าปรึกษา จากนั้นทดลองใช้  
หรือทดลองการน าเสนอ จบัเวลา เพ่ือใหเ้กิดความพอดี หรือป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  
ไวล่้วงหนา้ 
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5. ขั้นการน าเสนอ  
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะความส าเร็จมีมากนอ้ยเพียงใด  

หรืออาจจะเกิดความผดิพลาด ลม้เหลว จากการท่ีไดต้ระเตรียมทั้งหมด 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยในการน าเสนองาน 

อุปกรณ์ดิจิตลัท่ีสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงในงานน าเสนอเพื่อใหง้านน าเสนอ  
มีคุณภาพเขา้ถึงผูช้มและผูฟั้ง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 

1.  เคร่ืองเสียงและเคร่ืองขยายเสียง  
 ใชใ้นการบนัทึกเสียงหรือกระจายเสียง ในการน าเสนอรูปแบบของการบรรยาย  

เพื่อใหผู้รั้บฟังไดย้นิเสียงผูบ้รรยายชดัเจนและน่าสนใจ 

 
ภาพที่ 3.10  เคร่ืองเสียงและเคร่ืองขยายเสียง 

ที่มา : http://www.audiocity2u.com 

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จดัเป็นเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการน าเสนอ

ไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์
จึงสามารถน าเสนอขอ้มลูไดทุ้กรูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการใชซ้อฟตแ์วร์  
ในการประมวลผล และน าเสนอผา่นอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 



10 

 

 
ภาพที่ 3.11  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

ที่มา : http://shavinecomputers.synthasite.com 

 
ภาพที่ 3.12  คอมพิวเตอร์แบบ Notebook 

ที่มา : http://www.inc.com 

3. โปรเจค็เตอร์(Projector) 
Projector เป็นอุปกรณ์ฉายภาพท่ีใชใ้นการน าเสนอ โดยสามารถรองรับสญัญาณภาพ  

จากคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นวีซีดี เคร่ืองเล่นดีวีดี และเคร่ืองก าเนิดภาพอ่ืน ๆ แลว้แสดงผล  
ขยายขนาดบนจอรับภาพ ช่วยใหม้องเห็นไดไ้กลข้ึน เหมาะส าหรับการน าเสนอขอ้มลู  
ในหอ้งประชุม เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชุมมองเห็นภาพหรือขอ้ความไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาพที่ 3.13  Projector และ จอรับภาพ 
ที่มา : http://www.tstechrental.com 

 4. วชิวลไลเซอร์ (Visualizer)  
 เป็นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอลประเภทหน่ึง ซ่ึงพฒันามาจากโอเวอร์เฮด  

หรือเคร่ืองฉายขา้มศีรษะ ใชแ้สดงภาพวตัถุและเอกสารสู่จอรับภาพท่ีมีอยูจ่ริงไดเ้ลย    
โดยไม่ตอ้งดดัแปลง อุปกรณ์น้ีเหมาะส าหรับใชใ้นการน าเสนองานต่าง ๆ โดยเฉพาะครู อาจารย ์  
นกัขาย ใชใ้นการน าเสนอภาพน่ิงไดดี้กว่าภาพเคล่ือนไหว แต่ภาพท่ีแสดงออกมานั้นมีความคมชดั  
 มีสีสนัท่ีสดใส และมีโหมดของการแสดงภาพใหป้รับการท างานดว้ย การควบคุมการท างาน  
ท าไดโ้ดยใชรี้โมต 
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ภาพที่ 3.14  วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) 

ที่มา : http://www.peak.co.th 

5. เคร่ืองพมิพ์ 
เคร่ืองพิมพท่ี์ใชก้บัคอมพิวเตอร์สามารถพิมพไ์ดท้ั้งสี และขาวด า สามารถพิมพ์  

ขอ้ความและรูปภาพได ้โดยผา่นทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 3.15  เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
ที่มา : http://www.360tech.com 

6. กล่องถ่ายรูปดิจติลั (Digital Camera)   
เป็นอุปกรณ์รับภาพท่ีเปล่ียนจากฟิลม์มาเป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเมื่อถ่ายรูป  

ท่ีตอ้งการแลว้ รูปจะถกูเก็บลงในหน่วยความจ า ( Memory) ท่ีอยูใ่นกลอ้ง เมื่อตอ้งการดูรูปท าได้  
โดยการถ่ายขอ้มลูจากหน่วยความจ าลงบนเคร่ืองพิมพห์รือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาพท่ีได้  
จะมีขนาดตามท่ีตอ้งการ สามารถยอ่หรือขยาย ปรับแสงหรือเงาแลว้แต่ความพอใจหรือเพ่ิมรูปแบบ
ก็สามารถท าได ้และเม่ือจะถ่ายใหม่ก็สามารถใชห้น่วยความจ าเดิมไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือฟิลม์ 
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ภาพที่ 3.16  กล่องถ่ายรูปดิจิตลั (Digital Camera) 

ที่มา : http://www.360tech.com 

นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์ประกอบในการน าเสนองาน ท าใหก้ารน าเสนอมีความสะดวกข้ึน 
เช่น 

1. รีโมท ( Remote Mouse) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยควบคุมการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบ  
ของอุปกรณ์ไร้สาย โดยกดผา่นเมาส์ท่ีเป็นรีโมทของเคร่ืองฉายภาพแทนการกดท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 3.17  Remote Mouse 

ที่มา : http://cdn.ukofficedirect.co.uk 

2. เมาส์ปากกา (Mouse Pen / Tablet Pen / Graphic Tablet) จดัเป็นอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มลู
ในลกัษณะปากกา ท่ีสามารถใชเ้ขียนหรือคลิกบนซอฟแวร์ต่าง ๆ เมาส์ปากกาสามารถวาดเสน้ได้
อยา่งอิสระมากกว่าเมาส์ธรรมดา ท าใหเ้หมาะสมกบัการท างานดา้นกราฟิกและยงัสามารถใชง้าน
ร่วมกบัระบบปฏิบติัการไดห้ลายระบบปฏิบติัการ ร่วมถึงการใชง้านร่วมกบัซอฟตแ์วร์  ท่ีสนบัสนุน
การใชง้านดา้นกราฟิกอยา่งเช่น Adobe โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถติดตั้งไดง่้าย ผา่นพอร์ต USB 
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ภาพที่ 3.18  Mouse Pen 

ที่มา : http://media.p4tkmatematika.org 

3. เลเซอร์พอยต์เตอร์ (Laser Pointer) เป็นอุปกรณ์ท่ีช้ีต  าแหน่งดว้ยแสงเลเซอร์ไปยงังาน
น าเสนอ ท าใหก้ารน าเสนองานมีความชดัเจนมากข้ึน สามารถช้ีส่ิงท่ีก  าลงัจะน าเสนอใหผู้รั้บสาร
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยในปัจจุบนัเลเซอร์พอยตบ์างรุ่นบรรจุความสามารถของรีโมท   ในการเล่ือน
หนา้จอ สามารถใชร่้วมกบัโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox และโปรแกรมอ่ืน ๆ 

 
ภาพที่ 3.19  Laser Pointer 

ที่มา : http://www.beamq.com 
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การน าเสนอที่ด ี

หลกัการน าเสนอท่ีดีควรมีจุดเนน้ท่ีส าคญั คือ 
1. การดึงดูดความสนใจ เป็นการออกแบบงานน าเสนอใหช้วนมอง และมีความสบายตา

เม่ือมอง โดยค านึงถึงส่วนประกอบของ สีพ้ืน แบบ สี ขนาดของตวัอกัษร รูปภาพประกอบ 
2. ความชดัเจน ความกระชบัของเน้ือหา ส่วนท่ีเป็นขอ้ความตอ้งสั้น ไดใ้จความ ภาพท่ีใช้

ประกอบตอ้งมีส่วนสมัพนัธอ์ยา่งสร้างสรรคก์บัขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือความหมาย ก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ใชภ้าพใด ใหพ้ิจารณาถึงเร่ืองท่ีจะส่ือความหมาย หรือภาพท่ีเลือกสามารถส่ือความหมายไดจ้ริง
หรือไม ่

3. ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การสร้างจุดเนน้ในเร่ืองการดึงดูดความสนใจ  
และความชดัเจน ตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ย เช่น กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก ควรใชสี้สด ๆ  
ภาพท่ีใชเ้ป็นการ์ตูน แต่ถา้กลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่ เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราววิชาการหรือธุรกิจ 
การใชสี้สนัมากเกินไปและการใชรู้ปการ์ตูนอาจท าใหไ้ม่น่าเช่ือถือ เพราะขาดภาพลกัษณ์ของความ
จริงจงัไป 
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