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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องที่ 1 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน      ใหตรงกับ  ก.  ข.  ค.  หรือ  ง.   

ลงในกระดาษคําตอบ  ซึ่งตรงกับคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอละ  1  คําตอบเทานั้น 

 

1. ขอใดคือปญหาของการสื่อสาร และการกระจายขอมูล ในสังคมปจจุบัน   

    ก. ความแตกตางทางดานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

     ข. ความแตกตางทางดานสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 

     ค. ความแตกตางทางดานความเช่ือของแตละทองถ่ิน 

     ง. ถูกทุกขอ 
 

2. งานกราฟกที่ดี ชวยในดานการสื่อสารอยางไร  

    ก. เกิดการแบงรวมกลุมขอมูลในการส่ือสาร 
    ข. สามารถเปล่ียนแปลง แกไขการสื่อสารไดงาย 

    ค. เกิดชองวางในการเช่ือมโยงขอมูลทางการสื่อสาร 

    ง. สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน เกิดจินตนาการรวมกัน   
 

3. สื่อใดตอไปน้ี ที่ไมสามารถสัมผัสรับรูดวยตา 

    ก. นิตยสาร วารสาร 
    ข. บรรจุภัณฑ 
    ค. แผนปายโฆษณา  
    ง. เพลงประกอบภาพยนตร   
 

4. งานกราฟกสวนใหญ เนนการใชสื่อ การรับรูทางดานใด 

    ก. การมองเห็นทางสายตา 
    ข. การสัมผัสทางรางกาย 
    ค. การรับฟงทางหู 
    ง. ถูกทุกขอ  
 

5. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดงานกราฟกที่ดี  

    ก. หลักการเบื้องตนทางศิลปะ 
    ข. วัสดุ อุปกรณในการออกแบบ  
    ค. สภาวะแวดลอมในการออกแบบ  
    ง. เทคโนโลยีในการพัฒนางานใหทันยุคสมัย  
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6. ขอใด คือ การสรางสรรคงานสัญลักษณทางสังคม เพ่ือการสื่อความหมายรวมกัน 

     ก. การดอวยพรวันปใหม 
     ข. เครื่องหมายจราจร 
     ค. ปายโฆษณาสินคา 
     ง. ฉลากสินคา  
 

7. องคประกอบที่สําคัญ ในการออกแบบงานกราฟก คือ 

     ก. สี และภาพประกอบ  

     ข. ตัวอักษร ภาพ และคําบรรยาย 
     ค. สี และสวนประกอบตกแตงภาพ 

     ง. ตัวอักษร ภาพ และสวนประกอบตกแตงภาพ 

 

8. ตัวอักษรและ ตัวพิมพ แบงตามลักษณะการใชเปน 2 สวน คือ  

     ก. สวนภายใน และสวนภายนอก 
     ข. สวนดานหนา และสวนดานหลัง 
     ค. สวนหัวเรื่อง และสวนขอความ 
     ง. สวนปกหนา และสวนปกหลัง 

   

9. ตัวอักษร และตัวพิมพสวนหัวเรื่อง มีลักษณะ 

     ก.  เปนช่ือหลัก มีรูปแบบที่แปลกตาสวยงาม สีสัน สดใส 
     ข.  เปนช่ือรอง มีรูปแบบรายละเอียด แปลกตา สวยงาม 
     ค. เปนช่ือสินคา หรือขอความท่ีตองการเนนเปนพิเศษ เรียกวา Display face  
     ง. เปนสวนที่แสดงรายละเอียดตางๆ มีรูปแบบที่เรียบงาย เรียกวา Book face 

  

10. ขอใดอธิบายลักษณะการใชภาพ และสวนประกอบตกแตงภาพที่ดี  

    ก. เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการสื่อสารมากที่สุด 
    ข. เพ่ือจํากัดพ้ืนที่ของงานใหนอยลง 
    ค. เพ่ือการกระจายขอมูล จากนอยไปหามาก 
    ง. เพ่ือการยอมรับในวงกวางขวาง  
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แบบฝกหัด เรือ่งที่ 1  

1. ทําไมถึงตองมีการออกแบบกราฟก 

   ก. ทําใหเกิดความแตกตางทางดานวัฒนธรรม  
   ข. ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟาอากาศ 
   ค. ชวยใหมนุษยสามารถสื่อสารไดชัดเจนถูกตอง เขาใจกัน  

   ง. ชวยใหมนุษยเกิดความเช่ือในแตละทองถ่ิน  
 

2. ในการผลิตสื่อ นักออกแบบจะใช วิธีการทางศิลปะ และหลักการออกแบบ เพ่ือ 

   ก. แสดงความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
   ข. เกิดการถายทอดอารมณ และความรูสึก  
   ค. เปนตัวกลางในการสื่อความหมายระหวางผูสงสาร และผูรับสาร  
   ง. เปนการแสดงความสามารถในการเชิงสรางสรรค   
 

3. ขอใดไมใชประโยชน วิธีการออกแบบ เพ่ือแกไขปญหา ในการนําเสนอขอมูล 

   ก. เพ่ือใหเกิดความเปนกลาง ของขอมูลทั้งดานดี และไมดี  
   ข. เพ่ือสื่อความหมายไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ค. เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง สรางจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งน้ันๆ 

   ง. เพ่ือกอใหเกิดกระบวนการสื่อความหมาย และแสดงคุณคาทางการออกแบบ  
  

4. กราฟก คือ  

   ก. การออกแบบบนพ้ืนผิว 2 มิติ 
   ข. การออกแบบบนสื่อ 3 มิติ 
   ค. การออกแบบบนสื่อเคล่ือนไหว 
   ง. ถูกทุกขอ   
  

5. ขอใดไมใชความสําคัญของการออกแบบงานกราฟก   

   ก. ทําใหขอมูลที่กระจัดกระจาย มีระเบียบมากขึ้น 

   ข. ชวยใหการถายทอดขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วและชัดเจน 
   ค. ชวยใหเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

   ง. ชวยประหยัดงบประมาณในการออกแบบ  
 

6. ขอใด แสดงลักษณะการนําขอมูลท่ีกระจัดกระจาย มาจัดระเบียบมากขึ้น   

   ก. การนําขอมูล ตัวอักษร มาออกแบบเปนนิตยสาร 
   ข. การนําขอมูล ความหมาย มาออกแบบเปน ตราสัญลักษณ 
   ค. การนําขอมูล และภาพ มาออกแบบเปนโปสเตอรภาพยนตร 
   ง. ถูกทุกขอ  
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7. ตัวอักษร และตัวพิมพ ทําหนาที่    

   ก. ถายทอดจินตนาการของศิลปน 
   ข. แจกแจงรายละเอียดของขอมูลท่ีนําเสนอ 
   ค. แสดงสีสันที่สวยงาม แปลกใหม 
   ง.  เปนตัวกําหนดทิศทางการออกแบบ  
 

8. ตัวอักษร และตัวพิมพสวนขอความ มีลักษณะ   

   ก.  เปนช่ือหลัก มีรูปแบบที่แปลกตาสวยงาม สีสัน สดใส 
   ข.  เปนช่ือรอง มีรูปแบบรายละเอียด แปลกตา สวยงาม  
   ค. เปนช่ือสินคา หรือขอความท่ีตองการเนนเปนพิเศษ เรียกวา Display face  
   ง. เปนสวนที่แสดงรายละเอียดตางๆ มีรูปแบบที่เรียบงาย เรียกวา Book face  

 

9. ขอใดไมใชขอพิจารณา การเลือกใชตัวอักษรกับงานออกแบบ  

   ก. รูปแบบตัวอักษร (Type style) 
   ข. ขนาดตัวอักษร (Type size) 
   ค. ระยะหางตัวอักษร (Type space) 
   ง. รูปรางลักษณะตัวอักษร (Type character) 

 

10. ขอใดไมใช หนาที่ของภาพที่ดีในการออกแบบกราฟก 

   ก. เมื่อตองการดึงดูดความสนใจ 
   ข. เมื่อตองการแสดงความขัดแยง แตกตางของขอมูล 
   ค. เมื่อตองการใชประกอบการอธิบายความรู 
   ง. เมื่อตองการใชประกอบขอมูลทางสถิติ  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 




