บทที่ 3
หลักการออกแบบเว็บไซต์
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ผูพ้ ฒ
ั นาต้องก าหนดเป้ าหมายของการพัฒ นาเว็บ ไซต์อย่างชัด เจน
เพื่ อให้มี ผูใ้ ช้ที่ เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายเข้าเยี่ย มชมและเข้าใช้งานเว็บ ไซต์จานวนมาก หากเว็บ ไซต์มี
จ านวนผู ้เข้า ใช้ง านจ านวนมาก จะท าให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เป็ นเจ้า ของเว็บ ไซต์มี ค วาม
ได้เปรี ยบในธุ รกิจสู ง ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์ผพู ้ ฒั นาจึงต้องคานึงถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์
การเลื อกสรรเนื้ อหาที่ มีประโยชน์และตรงวัตถุ ประสงค์บรรจุในเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ให้มี
ความสวยงามโดดเด่น เพื่อสร้างความประทับใจ ทาให้ผูใ้ ช้กลับเข้าใช้เว็บไซต์อีกในอนาคต และ
เพื่อเพิ่มจานวนผูใ้ ช้รายใหม่ ทาให้เว็บไซต์เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง ในบทนี้ จะกล่าวถึงการใช้สี
การจัดตัวอักษรสาหรับเว็บ รู ปภาพและการจัดวาง รู ปแบบโครงสร้างหน้าเว็บ และการออกแบบ
ระบบเนวิกเกชัน่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้ สี
สี เป็ นปั จจัยที่ช่วยทาให้เว็บไซต์มีความน่ าสนใจ ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์จึงควรให้
ความสาคัญกับการเลือกใช้สี เพื่อดึงดูดให้มีผใู ้ ช้เข้ามาเว็บไซต์มากขึ้น
1.1 การเลือกใช้ สีสาหรับเว็บไซต์
สี สันในหน้าเว็บเพจ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ช่วยทาให้เว็บมี ความน่ าสนใจ เนื่ องจากสี เป็ นช่ วย
สร้างบรรยากาศและความรู ้สึกโดยรวมของเว็บ หากเลือกใช้สีในทุกองค์ประกอบของเว็บเพจ เช่ น
สี พ้ืนเว็บเพจ สี ขอ้ ความ สี กราฟิ กที่ใช้ตกแต่ง สี ปุ่มหรื อแถบเมนู เนวิเกชัน่ มีความเหมาะสมและสื่ อ
ความหมาย ก็จะทาให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และเพิ่มความสวยงามให้กบั เว็บไซต์ ในทางตรงกัน
ข้ามหากเลื อกใช้สีที่ไม่เหมาะสม อาจจะทาให้เกิ ดความยากลาบากในการอ่านหรื อรบกวนสายตา
ผูใ้ ช้เกิ ดความเบื่ อหน่ าย ซึ่ งการเลื อกใช้สี สาหรั บ เว็บ ไซต์น้ ันจะขึ้ น อยู่กบั เป้ าหมายของเว็บ ไซต์
ต้องการสื่ อสารถึ งอะไร และสี ยงั สื่ อถึ งความเป็ นเอกลักษณ์ ขององค์ก รหรื อธุ รกิ จ ดังนั้นในการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จึงควรเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี รู ้จกั เลือกใช้สีที่เหมาะสมเพื่อการสื่ อความหมาย
อย่างสวยงาม เพื่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สี ในเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะและเป้ าหมายของ
เว็บไซต์ การเลือกใช้ชุดสี ที่เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ แต่ยงั
ทาให้ผูใ้ ช้มีความรู ้ สึกร่ วมไปกับเป้ าหมายของเว็บไซต์น้ นั ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความรู ้ ข้อมู ล
สร้างความบันเทิง รวมถึงการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
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1.2 ประโยชน์ ของสี ในเว็บไซต์
สี เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง ความรู ้ สึ ก และอารมณ์ และช่ ว ยสร้ า งความสั ม พัน ธ์
ระหว่างสถานที่กบั เวลา สี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยสร้างความหมายขององค์ประกอบในหน้าเว็บเพจ
ประโยชน์ของสี ในรู ปแบบต่างๆ ธวัชชัย ศรี สุเทพ (2544:185-187) กล่าวไว้ดงั นี้
(1) สี สามารถชักนาสายตาผูอ้ ่านให้ไปยังทุ กบริ เวณในหน้าเว็บเพจ ผูอ้ ่านจะมี การ
เชื่อมโยงความรู ้สึกกับบริ เวณของสี ในรู ปแบบที่คาดหวังได้ การเลือกเฉดสี และตาแหน่งของสี อย่าง
รอบคอบในหน้าเว็บ สามารถนาทางให้ผูอ้ ่านติดตามเนื้ อหาในบริ เวณต่างๆ ตามที่กาหนดได้ วิธีน้ ี
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องการให้ผอู ้ ่านให้ความสนใจกับส่ วนใดส่ วนหนึ่ งในเว็บไซต์เป็ น
พิเศษ เช่น ข้อมูลใหม่ โปรโมชัน่ พิเศษ หรื อบริ เวณที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมาก่อน
(2) สี ช่วยเชื่ อมโยงบริ เวณที่ ได้รับ การออกแบบเข้าด้วยกัน ผูอ้ ่านจะมี ความรู ้ สึกว่า
บริ เวณที่ มี สี เดี ย วกัน จะมี ค วามส าคัญ เท่ า กัน วิธี ก ารเชื่ อ มโยงแบบนี้ ช่ วยจัด กลุ่ ม ของข้อ มู ล ที่ มี
ความสัมพันธ์อย่างไม่เด่นชัดเข้าด้วยกันได้
(3) สี ส ามารถน าไปใช้ใ นการแบ่ งบริ เวณต่ างๆ ออกจากกัน ท านองเดี ย วกับ การ
เชื่ อมโยงบริ เวณที่ มี สี เหมื อนกันเข้าด้วยกัน แต่ ในขณะเดี ย วกัน ก็ เป็ นการแบ่ งแยกบริ เวณที่ มี สี
ต่างกันออกจากกัน
(4) สี สามารถใช้ในการดึ งดู ดความสนใจของผูอ้ ่าน สายตาผูอ้ ่านจะมองไปยังสี ที่มี
ลักษณะเด่น หรื อผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะ
กระตุ น้ ความสนใจของผูอ้ ่านเพี ยงเท่านั้น แต่ยงั ช่ วยหน่ วงเหนี่ ยวให้ผูอ้ ่านอยู่ในเว็บไซต์ได้นาน
ยิ่งขึ้น ส่ วนเว็บไซต์ที่ใช้สีไม่เหมาะสม เสมือนเป็ นการขับไล่ผูช้ มไปสู่ เว็บอื่ นที่ มีการออกแบบที่
ดีกว่า
(5) สี สามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเว็บเพจ และกระตุน้ ความรู ้สึกตอบสนองจาก
ผูช้ มได้น อกเหนื อ จากความรู ้ สึ กที่ ได้รับ จากสี ตามหลัก จิ ตวิท ยาแล้ว ผูช้ มยังอาจมี อารมณ์ และ
ความรู ้สึกสัมพันธ์กบั สี บางสี หรื อบางกลุ่มเป็ นพิเศษ
(6) สี ช่วยสร้ างระเบี ยบให้กบั ข้อความต่างๆ เช่ น การใช้สีแยกส่ วนระหว่างหัวเรื่ อง
กับตัวเรื่ อง หรื อการสร้างความแตกต่างให้กบั ข้อความบางส่ วน โดยใช้สีแดงสาหรับคาเตือน หรื อ
ใช้สีเทาสาหรับสิ่ งที่เป็ นทางเลือก
(7) สี สามารถส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ขององค์กรหรื อหน่ วยงานนั้นๆ ได้ ด้วยการใช้สีที่
เป็ นเอกลักษณ์ขององค์กรมาเป็ นโทนสี หลักของเว็บไซต์
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การเลื อ กชุ ด สี ม าใช้ใ นเว็บ ไซต์น้ ัน ขึ้ น อยู่ก ับ ความต้องการส่ วนบุ ค คลหรื อ ความ
ต้องการขององค์กร รวมทั้งความเข้าใจหลักการใช้สีเบื้องต้น จากการเลือกใช้สีชุดใดชุดหนึ่งจากชุด
สี พ้นื ฐานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์
1.3 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับสี และการผสมสี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี และการผสมสี สี ประกอบด้วย แม่สี 3 สี คือสี น้ าเงิน สี แดงและ
สี เหลือง ซึ่ งแม่สี 3 สี น้ ี ไม่สามารถเกิดจากการผสมสี ของสี อื่นๆ ได้ แต่เป็ นสี ที่เป็ นต้นกาเนิ ดของสี
อื่นๆ หรื อเรี ยกว่า สี ข้ นั ต้น ดังรู ปที่ 3.1

สี น้ าเงิน

สี แดง

สี เหลือง

รู ปที่ 3.1 แม่สี ประกอบด้วย สี น้ าเงิน สี แดง และสี เหลือง
สี ข้ นั ที่สอง เกิดจากการผสมสี ของแม่สีเข้าด้วยกัน ได้แก่ สี น้ าเงินผสมกับสี แดงจะได้ สี
ม่วง สี น้ าเงินผสมกับสี เหลืองจะได้ สี เขียว และสี แดงผสมกับสี เหลืองจะได้ สี ส้ม ดังรู ปที่ 3.2

สี น้ าเงิน

สี แดง

สี ม่วง

สี น้ าเงิน

สี เหลือง

สี เขียว

สี แดง

สี เหลือง

สี ส้ม

รู ปที่ 3.2 สี ข้ นั ที่สอง เกิดจากการผสมของแม่สีเข้าด้วยกัน
สี ข้ นั ที่สาม เกิดจากการนาสี ข้ นั ที่หนึ่ง และขั้นที่สองมาผสมกันได้ท้ งั หมด 6 สี ได้แก่ สี ส้ม
แดง สี ม่วงแดง สี เขียวเหลือง สี ส้มเหลือง สี เขียวน้ าเงิน และสี ม่วงน้ าเงิน ดังรู ปที่ 3.3
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สี ส้ม

สี แดง

สี ส้มแดง

สี ม่วง

สี แดง

สี ม่วงแดง

สี เขียว

สี เหลือง

สี เขียวเหลือง

สี ส้ม

สี เหลือง

สี ส้มเหลือง

สี เขียว

สี น้ าเงิน

สี เขียวน้ าเงิน

สี ม่วง

สี น้ าเงิน

สี ม่วงน้ าเงิน

รู ปที่ 3.3 สี ข้ นั ที่สาม เกิดจากการนาสี ข้ นั ที่หนึ่งและขั้นที่สองผสมกัน
1.3.1 การผสมสี
การผสมสี เพื่ อให้เกิ ดเป็ นสี ต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรื อการผสมแบบบวก (additive mixing) และการผสมของรงควัตถุ (pigment) หรื อการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.3.1.1 การผสมสี แบบบวก (Additive Mixing) เป็ นรู ปแบบการผสมของแสง
ไม่ใช่การผสมของวัตถุมีสีบนกระดาษ เนื่องจากแสงสี ขาวประกอบด้วยลาแสงที่มีสีต่างๆ ตามความ
ยาวคลื่ นแสง ความยาวคลื่ นแสงพื้นฐานได้แก่ สี แดง เขียว และน้ าเงิน เมื่อคลื่ นแสงมีการซ้อนทับ
กันจะเกิ ดการบวกและรวมตัวกันของความยาวคลื่ นแสง เมื่อแสงทั้งสามสี มีการผสมกันเป็ นคู่ จะ
เกิ ดเป็ นสี น้ าเงินแกมเขียว หรื อ cyan ซึ่ งเกิ ดจากสี น้ าเงิ นบวกกับเขียว สี แดงแกมม่วงหรื อ magenta
เกิ ดจากสี แดงบวกกับ น้ าเงิ น และสี เหลื อง เกิ ดจากสี แดงบวกกับ เขี ยว และเมื่ อผสมสี ท้ งั สามเข้า
ด้วยกัน จะได้เป็ นแสงสี ขาว
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สื่ อใดๆ ที่ มี ก ารใช้แสงส่ อ งออกมา เช่ น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ที วี
หรื อ จอมอนิ เตอร์ จ ะใช้ก ฎของการผสมสี แบบบวก ดัง นั้น ในการออกแบบเว็บ ไซต์ จึ งต้อ งใช้
หลักการผสมสี แบบบวก
1.3.1.2 การผสมสี แบบลบ (Subtractive Color Mixing) ใช้หลักการดู ดกลื นและ
สะท้อนแสงของวัตถุต่างๆ เมื่อแสงสี ขาวส่ องมายังวัตถุ หนึ่ งๆ วัตถุ น้ นั จะดูดกลื นแสงที่ความยาว
คลื่นบางระดับไว้ และสะท้อนแสงที่เหลือออกมาให้เห็น สี ข้ นั ต้นในรู ปแบบนี้ ประกอบด้วย สี แดง
แกมม่วง (magenta) สี น้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสี เหลือง ซึ่ งไม่ใช่สีแดง เหลือง และน้ าเงินอย่าง
ธรรมดาอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ เมื่อมีการผสมของรงควัตถุหรื อวัตถุมีสี จะเกิดการรวมกันของสี ที่
จะถูกดูดกลืนไว้ ทาให้ปริ มาณแสงที่จะสะท้อนออกมาลดลง เมื่อมีการผสมกันเป็ นคู่ๆ ก็จะเกิดผล
เป็ นสี ต่างๆ ได้แก่ สี แดง ซึ่ งเกิดจากสี แดงแกมม่วงบวกกับเหลือง สี เขียว ซึ่งเกิดจากสี เหลืองบวก
กับน้ าเงินแกมเขียว และสี น้ าเงิน ที่เกิดจากสี น้ าเงินแกมเขียวบวกกับแดงแกมม่วง และเมื่อรวมสี ท้ งั
สามเข้าด้วยกันจะได้เป็ นสี ดา เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสี ไว้ท้ งั หมด ทาให้ไม่มีแสงสี ใดสามารถ
สะท้อนออกมาได้
สื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วตั ถุมีสี เช่น สี ที่ใช้ในการวาดรู ปของศิลปิ น, ดินสอ
สี , สี เทียน รวมถึงระบบการพิมพ์แบบ 4 สี ในสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งจะมีหมึกสี ดาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสี จะ
ใช้หลักการผสมสี แบบลบ
1.3.2 วงล้อสี และความกลมกลืนของสี
1.3.2.1 วงล้ อสี หรื อ Color Wheel ถู กสร้ างขึ้ นเพื่อให้เข้าใจถึ งความสั มพันธ์
ของสี โดยจะมีรูปแบบการจัดเรี ยงของสี ต่างๆ ในไว้ในวงกลม ซึ่ งสี ที่ถูกนามาใส่ ในวงล้อสี จะเป็ นสี
ที่เกิดจากการผสมรวมกันของแม่สีข้ นั ต้น คือสี น้ าเงิน สี เหลือง และสี แดงจนถึงสี ช้ นั ที่สาม
วงล้ อ สี มี อี ก ชื่ อ เรี ยกว่ า วงล้ อ สี 12 ขั้น สาเหตุ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า วงล้ อ สี 12 ขั้น
เพราะว่าใน 1 วงล้อสี จะประกอบไปด้วยสี 12 สี ที่ไล่ระดับกัน ดังรู ปที่ 3.4
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รู ปที่ 3.4 วงล้อสี 12 ขั้น
1.3.2.2 ความกลมกลืนของสี ในการออกแบบเว็บไซต์ให้สีมีความกลมกลืน
จะทาให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะจะทาให้ผใู ้ ช้เกิดความรู ้สึกถึงความเป็ นระเบียบ สมดุล
และทาให้เว็บไซต์เกิดความสวยงามในเวลาเดียวกัน
การใช้สีที่ชีดเกินไป จะทาให้เว็บไซต์ดูน่าเบื่อ และในทางกลับกันหากใช้สีที่
มากเกินไปก็จะทาให้ดูวนุ่ วาย จะสร้างความสับสนในกับผูใ้ ช้ โดยในตัวอย่างเป็ นสี ที่มีความ
กลมกลืน จะเห็นได้วา่ สี เกิดการไล่ระดับ ไม่วา่ จะเป็ นสี ขาว สี เทา และสี ดา และส่ วนท้ายจะเป็ นสี
ส้ม สี น้ าตาล และสี แดงเข้ม โดยในแต่ละสี จะไม่เหลื่อมล้ าหรื อต่างกันมากนัก
ผูส้ ร้างเว็บไซต์สามารถคัดเลือกสี ที่มีความกลมกลืนซึ่ งกันและกันมาใส่ ใน
เว็บไซต์ของตนเอง ซึ่ งการใส่ สีต่างๆ นั้น ควรจะใส่ ให้มีน้ าหนักที่เท่ากัน ไม่ควรใส่ สีใดสี หนึ่งมาก
เกินไป เพราะจะทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างสี
1.3.3 ชุ ดสี พืน้ ฐาน
ชุ ด ของสี พ้ื น ฐานที่ นิ ย มใช้ จ ะพิ จ ารณาจากวงล้อ ของสี ซึ่ งสามารถแบ่ ง ออกเป็ น
หลากหลายลักษณะ โดยในเอกสารฉบับนี้ จะพิจารณาชุ ดสี เป็ น 7 ชุ ดดังนี้ ชุ ดสี ร้อนและชุ ดสี เย็น
ชุดสี แบบสี เดียว ชุดสี แบบสามเส้า ชุ ดสี คล้ายกัน ชุ ดสี ตรงข้าม ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียง และชุดสี ตรง
ข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน โดยแต่ละชุดสี มีรายละเอียดดังนี้
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1.3.3.1 ชุ ดสี ร้อน และชุ ดสี เย็น พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร (2551, 10) กล่าวถึง
ชุดสี ร้อนและชุดสี เย็นไว้ดงั นี้
ชุดสี ร้อน เป็ นชุดสี ที่ทาให้เกิดความรู ้สึกสบาย และอบอุ่น ให้ความรู ้สึกต้อนรับ
ผูช้ ม และจะช่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจกับ เว็บ ไซต์ ไ ด้ม าก ในทางจิ ต วิ ท ยาชุ ด สี ร้อ นเป็ นชุ ด สี ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสุ ข ความสบาย ชุ ดสี ร้อนจะประกอบไปด้วย สี เขียวอมเหลือง สี เหลือง สี ส้ม
สี แดง และสี ม่วงแกมแดง โดยสี ต่างๆ ในชุดสี ร้อนจะเป็ นสี ที่กลมกลืนอยูต่ วั เอง
ชุ ด สี เย็น เป็ นชุ ด สี ที่ ท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ เย็น สบาย ผ่อ นคลาย แต่ ใ นทาง
จิตวิทยาชุ ดสี เย็นมีความสัมพันธ์กบั ความซึ มเศร้า ความหดหู่ ชุ ดสี เย็นจะประกอบไปด้วย สี เขียว สี
น้ าเงินแกมเขียว สี ฟ้า สี น้ าเงินอ่อน สี น้ าเงิน และสี ม่วง
1.3.3.2 ชุ ดสี แบบสี เดียว หรื อ Monochromatic Color Scheme เป็ นชุ ดของสี ที่
เกิ ดจากสี บริ สุทธิ์ เพียงค่าเดี ยว เกิ ดจากความเข้มและอ่อนของสี ที่แตกต่างกันหลายระดับ ตัวอย่าง
การชุ ดสี แบบสี เดี ยวในเว็บไซต์ท วั่ ไป เช่ น โลโก้ใช้ตวั อักษรสี น้ าเงิ น ที่ ตดั กับพื้ นหลังสี ฟ้า และ
กรอบของโลโก้ใช้สีฟ้า ในการนาเสนอ ซึ่ งทาให้รู้สึกถึ งความสบาย ผ่อนคลาย และพื้นหลังตรง
กลางของโลโก้เป็ นสี ฟ้าแกมขาว ทาให้รู้สึกโดดเด่นและเบา ในการตกแต่งเว็บไซต์แบบนี้ จะทาให้
รู ้สึกกลมกลืน แต่ในขณะเดียวกันในบางครั้งอาจทาให้รู้สึกน่ าเบื่อ ตัวอย่างการตกแต่งเว็บไซต์โดย
ใช้ชุดสี แบบสี เดียว ดังรู ปที่ 3.5

รู ปที่ 3.5 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ https://www.powersmart.ca โดยใช้ชุดสี แบบสี เดียว
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1.3.3.3 ชุ ดสี แบบสามเส้ า หรื อ Triadic Color Scheme คือการเลื อกสี ที่ ทามุ ม
สามเหลี่ ยมด้านเท่ าในวงล้อสี หรื อสี ส ามสี ที่ มีระยะห่ างเท่ ากันในวงล้อสี ชุ ดสี แบบสามเส้ าที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ดคื อ ชุ ด สี ที่ ป ระกอบด้วยสี ข้ นั ต้นสามสี เนื่ องจากมี ก ารตัดกันของสี อย่าง
รุ นแรง สร้ างความสะดุ ดตาอย่างมากสาหรับผูพ้ บเห็น แต่ถา้ เป็ นชุ ดสี ข้ นั ที่สองและชุ ดสี ข้ นั ที่สาม
จะมีความแตกต่างของสี ไม่รุนแรงเท่าสี ข้ นั ต้น ชุดสี แบบสามเส้ามีขอ้ ได้เปรี ยบตรงที่มีเสถียรภาพสู ง
เพราะแต่ละสี มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์และมีลกั ษณะของความเคลื่อนไหว เนื่องจากแต่ละสี มีการ
ชักนาไปสู่ กนั และกัน ตามกระบวนการธรรมชาติ ทาให้มีลกั ษณะเด่นในด้านความมีชีวิตชี วา ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ในการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่ชดั เจน แน่นอน แต่อาจมีลกั ษณะที่ฉูดฉาดเกินไป
จนไปรบกวนการสื่ อสารความหมายที่แท้จริ งได้
ตัวอย่างชุดสี สามเส้า สี ม่วงแกมแดง สี เขียวแกมแดง และสี น้ าเงินแกมฟ้ า จะทา
มุมสามเหลี่ยมกันในวงล้อสี โดยสี ที่นิยมใช้ในการออกแบบนั้น จะใช้สีข้ นั ที่หนึ่ง คือสี น้ าเงิน สี แดง
และสี เหลือง เพราะเป็ นสี ที่มีกลมกลืนกันได้ดี ทาให้ผใู ้ ช้รู้สึกสะดุดตา ส่ วนสี ในขั้นที่สองและสาม
นั้นจะไม่นิยมนามาใช้มากนัก เพราะสี ในขั้นที่สองและสี ข้ นั ที่สาม มีความใกล้เคียงมากกันเกิ นไป
จึงไม่สามารถดึงดูดผูใ้ ช้ได้มาก ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ที่มีการนาชุ ดสี แบบสามเส้าไปใช้ ดัง
รู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.butterfly.com.au โดยใช้ชุดสี แบบสามเส้า
1.3.3.4 ชุ ดสี คล้ ายกัน หรื อ Analogous Color Scheme ซึ่ งจะประกอบด้วยสี 2
หรื อ 3 สี ที่อยูต่ ิดกันในวงล้อสี เช่นสี แดงแกมม่วง สี แดง และสี ส้ม ชุ ดสี ที่อยูใ่ นรู ปแบบนี้ มีจานวน
มากที่สามารถเลือกมาใช้งานได้ และสามารถเพิ่มจานวนสี ในชุ ดสี ให้มากขึ้นเป็ น 4 หรื อ 5 สี ก็ได้
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แต่ผ ลที่ ได้จะมี ขอบเขตของสี ที่ มี ความกว้างเกิ นไป ท าให้สี ที่ อยู่ตรงปลายทั้งสองของชุ ด สี ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นสาเหตุให้ลกั ษณะการที่มีสีคล้ายคลึงกันลดลง ณ บางตาแหน่งของวงล้อสี ชุ ด
สี ค ล้ายคลึ งกัน 3-4 สี ที่ อยู่ติดกันอาจดู เหมื อนเป็ นสี เดี ยวกัน เพราะมี สี ใดสี หนึ่ งคลุ มโทนของสี
ทั้งหมดไว้ ไม่เพียงแต่ชุดสี แบบนี้ จะนามาใช้งานได้สะดวก ความคล้ายคลึงกันของสี ยงั ก่อให้เกิ ด
ความกลมกลืนกันอีกด้วย แต่ในทางกลับกันอาจทาให้ไม่มีความโดดเด่น ไม่ดึงดูดความสนใจของ
ผูใ้ ช้ได้ ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ชุดสี คล้ายกัน ดังรู ปที่ 3.7

รู ปที่ 3.7 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://silverbackapp.com โดยใช้ชุดสี คล้ายกัน
1.3.3.5 ชุ ดสี ตรงข้ าม หรื อ Complementary Color Scheme เป็ น สี ที่อยู่ตรงกัน
ข้ามกันในวงล้อสี เช่ น สี แดงกับฟ้ า หรื อสี น้ าเงินอ่อนกับส้ม ซึ่ งทั้งสองสี จะตัดกันมาก เมื่อนาสี ท้ งั
สองมาใช้คู่กนั ก็จะทาให้สีท้ งั สองมีความสว่างและสดใสมากขึ้น ซึ่ งถือเป็ นคู่สีที่มีความแตกต่างมาก
ที่สุด และยังมีความเสถียรมากที่สุด (maximum contrast and maximum stability) ข้อได้เปรี ยบของ
สี ในรู ปแบบนี้ คือ ความสดใส สะดุ ดตา ทาให้ไม่ดูจืดชื ด ผูอ้ ่านให้ความสนใจได้ง่าย ตัวอย่างการ
ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ชุดสี ตรงข้าม ดังรู ปที่ 3.8
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รู ปที่ 3.8 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.weareapartments.org โดยใช้ชุดสี ตรงข้าม
1.3.3.6 ชุ ด สี ต รงข้ า มข้ า งเคี ย ง หรื อ Split Complementary Color Scheme มี
รู ปแบบมาจากชุ ดสี ตรงข้าม แต่ใช้สีที่อยูด่ า้ นข้างทั้งสอง เช่น สี แดง มีสีตรงข้ามคือ สี ฟ้า และสี ฟ้า
มี สี ด้านข้างทั้งสองเป็ นสี น้ าเงิ น อ่ อนกับ สี น้ าเงิ น แกมเขี ย ว ดังนั้น ชุ ด สี ต รงข้ามข้างเคี ยงที่ ได้จึง
ประกอบด้วย สี แดง สี น้ าเงิ นอ่ อน และสี น้ าเงิ นแกมเขี ยว ลักษณะของชุ ดสี แบบนี้ คื อมี ความ
หลากหลายมากขึ้ น แต่ส่งผลให้มีความสดใสและความสะดุ ดตาลดลง และความเข้ากันของสี ก็
ลดลงเช่นกัน ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียง ดังรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.9 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.tvsafety.org โดยใช้ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียง
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1.3.3.6 ชุ ด สี ต รงข้ ามข้ างเคี ยงทั้ ง 2 ด้ าน หรื อ Double Split Complementary
Color Scheme หรื อ Tetradic ชุดสี แบบนี้ จากสี ตรงข้ามกันในวงล้อเลือกสี ดา้ นข้างทั้ง 2 ด้าน จะได้
ชุ ดสี 4 สี เช่ น สี แดงแกมม่วงกับน้ าเงิ นแกมเขี ยว และน้ าเงิ นอ่อนกับส้ ม ชุ ดสี แบบนี้ จะมี ความ
หลากหลายที่ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ จะมี ค วามสดใสและความกลมกลื นของสี ล ดลง ตัวอย่างการออกแบบ
เว็บไซต์โดยใช้ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน ดังรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 ตัวอย่างการออกแบบเว็บ ไซต์ http://www.f-i.com/google/ramayana โดยใช้ชุดสี ตรง
ข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน
1.4 ความหมายของสี กบั ความรู้ สึก
เนื่ องจากมนุ ษ ย์แต่ ล ะคนมี ความรู ้ สึ ก กับ สี ที่ ไ ม่ เหมื อนกัน และในสี ที่ มี ระดับ ต่ างกัน ก็
อาจจะสื่ อถึงอารมณ์และความรู ้สึกที่แตกต่างกัน ตัวอย่างความหมายของสี กบั ความรู ้สึก มีดงั นี้
1.4.1 สี แดง สื่ อถึงความรัก การแข่งขัน หรื อความกล้าหาญ โดยความหมายของสี แดง
สามารถสื่ อได้ถึงเลือด หัวใจ หรื อไฟ รวมไปถึงดวงอาทิตย์ ให้ความรู ้สึกถึงความกล้าหาญ ร้อนแรง
ตื่นเต้น และอาจสื่ อถึ งความก้าวร้ าวได้เช่ นกัน การใช้สีแดงตกแต่งเว็บไซต์จะทาให้เว็บไซต์ดูโดด
เด่นมากขึ้น ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีแดง ดังรู ปที่ 3.11
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รู ปที่ 3.11 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.hag.ch/de/ โดยใช้สีแดง
1.4.2 สี น้าเงิน หมายถึงท้องฟ้ า ท้องทะเล ให้ความรู ้ สึกสดชื่ น และอาจจะดูเรี ยบง่าย
ในเวลาเดี ยวกัน ความหมายในทางลบสี น้ าเงิ น ให้ ความรู ้ สึ ก หดหู่ เศร้ า หรื อเสี ย ใจ ตัวอย่างการ
ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีน้ าเงิน ดังรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.12 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้สีน้ าเงิน
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1.4.3 สี เขียว สื่ อถึงต้นไม้ ธรรมชาติ และความสดชื่น ให้ความรู ้สึกถึงความปลอดภัย
ความอบอุ่นและความแข็งแรง ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีเขียว ดังรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.13 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.felixblanco.net โดยใช้สีเขียว
1.4.4 สี เหลือง สื่ อถึงแสงที่ส่องยามเช้า ให้ความรู ้สึกถึงความร่ าเริ ง ความสนุ กสนาน
และความสดใส หากใช้สีเหลืองตัดกับสี เขียวจะทาให้เว็บไซต์ดูโดดเด่นมาก ตัวอย่างการออกแบบ
เว็บไซต์โดยใช้สีเหลือง ดังรู ปที่ 3.14

รู ปที่ 3.14 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://reconstitute.net โดยใช้สีเหลือง
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1.4.5 สี ส้มและสี นา้ ตาล สื่ อถึงเปลวไฟ ท่อนไม้ เป็ นสี ที่ให้ความรู ้สึกเรี ยบง่าย แต่โดด
เด่น แฝงไปด้วยความแข็งแรง ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีส้ม ดังรู ปที่ 3.15 และตัวอย่าง
การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีน้ าตาล ดังรู ปที่ 3.16

รู ปที่ 3.15 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้สีส้ม

รู ปที่ 3.16 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.brightcreative.com โดยใช้สีน้ าตาล
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1.4.6 สี ขาว สื่ อถึ งฤดูหนาวหรื อความเยือกเย็น ให้ความรู ้สึก ถึงความสะอาด ความ
สบายตา เว็บไซต์ทวั่ ไปจึงใช้สีขาวเป็ นหลัก เพื่อทาให้รู้สึกถึงความเรี ยบง่ายของเว็บไซต์ ในทางลบ
สี ขาวจะสื่ อถึงความอ่อนแอ ความเจ็บป่ วย และความโศกเศร้า ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้
สี ขาว ดังรู ปที่ 3.17

รู ปที่ 3.17 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ http://www.thesum.ca โดยใช้สีขาว
1.4.7 สี ด า สื่ อถึ งความลึ กลับ ความน่ ากลัวและความมื ด เป็ นสัญ ลักษณ์ ของความ
โศกเศร้า ส่ วนใหญ่จะใช้กบั สิ นค้าที่หรู หราและมีเกี ยรติ สี ดาทาให้เว็บไซต์โดดเด่น หากทาเป็ นสี
พื้นจะทาให้สีอื่นๆ เด่นขึ้นมา ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีดา ดังรู ปที่ 3.18

รู ปที่ 3.18 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้สีดา

58
ในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อต้องการสื่ อถึงความหมายนั้น มีวิธีการเลือกใช้สีหลากหลาย
วิธี เช่น หากเลือกใช้สีโทนสี เดียว อาจสื่ อความหมายเดียว แต่ถา้ เลือกใช้โทนสี ที่แตกต่างกัน ความ
เหมายก็อาจจะเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น สี แดงเข้มอาจจะสื่ อถึงเลือด แต่หากใช้สีแดงอ่อนลงมาอาจจะ
สื่ อถึงความรัก หรื อหัวใจ เป็ นต้น ดังนั้นในการเลือกใช้สีในเว็บไซต์ จึงควรคานึ งถึงความเหมาะสม
และความหมายของสี เพื่อสื่ อถึงวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และเลือกใช้สีที่มี
ความกลมกลืนกันเพื่อความสบายตาของผูเ้ ยีย่ มชม
1.5 การใช้ สีให้ เกิดประโยชน์ กบั เว็บไซต์
การใช้สีที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั เว็บไซต์ มีขอ้ ดังนี้
1.5.1 ใช้สี อย่างสม่ าเสมอ การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สี อย่างสม่ าเสมอช่ วยสร้ าง
ความรู ้ สึกถึ งบริ เวณของสถานที่ เช่ นการใช้สีที่เป็ นชุ ดเดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์เพื่อสร้างขอบเขต
ของเว็บ ไซต์ที่ สั ม ผัส ได้ด้วยตา เมื่ อผู ใ้ ช้ค ลิ ก เข้าไปในแต่ ล ะหน้าก็ ย งั รู ้ สึ ก ได้ว่าก าลังอยู่ภายใน
เว็บไซต์เดียวกัน
1.5.2 ใช้สี อย่างเหมาะสม เว็บไซต์เปรี ยบเสมอสถานที่ ห นึ่ ง ๆ ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะ
เช่นเดียวกับสถานที่ต่างๆ ในชี วติ จริ งอย่าง ธนาคาร โรงเรี ยน หรื อร้านค้าต่างๆ ดังนั้น การเลือกใช้สี
ที่ เหมาะสมกับ ลัก ษณะของเว็บ ไซต์ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม เป้ า หมายและภาพพจน์ ข องเว็บ ไซต์ ไ ด้
นอกจากนี้ ควรค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย หลายๆ อย่ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความเหมาะสมของสี ในเว็บ ไซต์ เช่ น
วัฒนธรรม แนวโน้ม ของแฟชัน่ อายุและประสบการณ์ของผูใ้ ช้ เช่นความรู ้สึกเห็นด้วยเมื่อมีการใช้
สี ชมพูเพื่อแสดงถึงความรัก ใช้โทนสี น้ าตาลดา สื่ อถึงเหตุการณ์ในอดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และ
การใช้สีตามแฟชัน่ ในเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
1.5.3 ใช้สี เพื่ อ สื่ อ ความหมาย ดัง ที่ ไ ด้ เห็ น แล้ ว ว่ า สี แต่ ล ะสี ให้ ค วามหมายและ
ความรู ้ สึ ก ต่ า งกัน โดยสี ห นึ่ งๆ อาจสื่ อ ความหมายไปในทางบวกหรื อ ทางลบก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ก ับ
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่ น สี ดาให้ความรู ้สึกโศกเศร้ าในงานศพ แต่กลับแสดงถึงความเป็ นมืออาชี พ
ในการแสดงผลงานของศิ ล ปิ น ดัง นั้น สี ที่ ใ ห้ ค วามหมายและความรู ้ สึ ก ตรงกับ เนื้ อ หา จะช่ ว ย
สนับสนุนให้ผใู ้ ช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
1.6 ระบบสี ในเว็บไซต์
ระบบสี ในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากสี อื่นๆ เนื่องจากมีปัจจัย 3 ปัจยั ที่มี
อิทธิ พลต่อการปรากฎของสี ได้แก่
1.6.1 จอภาพ เนื่องการการเข้าถึงเว็บไซต์น้ นั จะต้องทางานผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นทางเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สาคัญของการแสดงผลของสี เนื่องจากแต่ละอุปกรณ์มีความละเอียดของการแสดงผลที่แตกต่างกัน
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1.6.2 โปรแกรมบราวเซอร์ เนื่องจากโปรแกรมบราวเซอร์มีระบบการควบคุมและ
แสดงสี ภายในตัวเอง เมื่อใดที่มีการแสดงผลในหน้าจอที่มีจานวนสี จากัด บราวเซอร์ จะทาการสร้าง
สี ทดแทนให้ดูเหมือนหรื อไกล้เคียงกับสี ที่กาหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่แน่นอน
1.6.3 ภาษา HTML การแสดงผลของสี ในเว็บเพจที่ไม่ได้เป็ นรู ปภาพ เช่น สี ของ
ตัวอักษรและพื้นหลังที่ถูกควบคุมด้วยคาสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสี ในระบบเลขฐานสิ บหก
เพราะฉะนั้น การเข้าใจถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ทั้ง สาม และออกแบบโดยค านึ ง ถึ ง
ข้อจากัดเหล่านี้ จะทาให้ผใู ้ ช้โดยส่ วนใหญ่ได้เห็นสี ที่ถูกต้องอย่างที่ต้ งั ใจ
2. การจัดการตัวอักษร
การเลือกใช้ขนาดตัวอักษรในการออกแบบเว็บไซต์เป็ นสิ่ งสาคัญมาก หากใช้ตวั อักษรที่มี
ขนาดเล็กเกินไปจะทาให้ผชู ้ มอ่านเนื้ อหาในเว็บไซต์ลาบาก และหากใช้ตวั อักษรใหญ่เกินไปก็จะทา
ให้เว็บไซต์ดูรกไม่น่าอ่าน โดยในการจัดการตัวอักษรสาหรับเว็บไซต์มีหลักการดังนี้
2.1 การจัดแนวตัวอักษร
การจัดแนวตัวอักษรแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ
2.1.1 การวางชิ ดซ้าย หรื อ การวางตัวอัก ษรแบบเสมอหน้า โดยจะปล่ อยให้เนื้ อที่
ด้านขวาเป็ นอิสระจะทาให้อ่านเข้าใจได้ง่าย
2.1.2 การวางชิ ด ขวา หรื อ การวางตัวอัก ษรเสมอหลัง โดยจะวางตัวอัก ษรอยู่ชิ ด
ด้านขวาทั้งหมด การวางชิดขวานิ ยมใช้กบั การวางใกล้กบั องค์ประกอบด้านขวา เช่น รู ปภาพ โลโก้
หรื อปุ่ มนาทางเป็ นต้น
2.1.3 การวางแบบจัดกึ่ งกลาง หรื อ การวางข้อมูบแบบตรงกลาง โดยข้อความจะอยู่
ตรงกลางเว็บ ไซต์ โดยจะปล่ อยให้เนื้ อที่ ด้านข้างทั้งสองเท่ ากัน และเป็ นการสร้ างจุ ดสนใจของ
ตัวอักษร
2.1.4 การจัดข้อมูลชิ ดขอบด้านหน้าและด้านหลัง หรื อการวางข้อมูลแบบเสมอหน้า
และเสมอหลัง โดยจะวางข้อความกระจายเต็มขอบหน้าและขอบหลัง เป็ นการกระจายข้อมูลทาให้ดู
สวยงาม ข้อมูลมีความน่าสนในและดูโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น
2.2 การใช้ ขนาดตัวอักษร
การเลื อกใช้ขนาดตัวอักษรในเว็บไซต์ ควรเลื อกให้พอดี กบั วัตถุ ประสงค์ในการใช้ เช่ น
หากเป็ นตัวอักษรหัวเรื่ องควรเป็ นตัวอักษรที่มี ขนาดใหญ่กว่าปกติและอาจจะมี ไล่สีที่แตกต่างกัน
เพื่อให้สังเกตได้ง่าย หรื ออาจจะใช้ตวั อักษรที่มีขนาดใหญ่แสดงโลโก้ของเว็บไซต์ การใช้ตวั อักษร

60
ขนาดใหญ่จะทาให้รู้สึกสนใจและต้องการติดตาม ส่ วนข้อความปกติควรจะมีขนาดที่พอดีอ่านได้
ง่าย ขนาดที่นิยมใช้กนั คือขนาด 14 พอยต์ โดยที่ 72 พอยต์ จะมีขนาดเท่ากับ 1 นิ้ว
2.3 การใช้ สีกบั ตัวอักษร
การใส่ สีให้กบั ตัวอักษร จะทาให้เว็บไซต์ดูโดดเด่ นขึ้ นมาก การใส่ สีให้กบั ตัวอักษรไม่
ควรใช้สีที่สว่าง หรื อจัดจนเกินไป เพราะเมื่อผูช้ มอ่านเนื้อหาเป็ นเวลานานๆ จะทาให้รู้สึกแสบตาได้
แต่ในขณะเดียวกันไม่ควรใช้สีที่ใกล้เคียงกันกับสี พ้นื เพราะจะทาให้ผชู ้ มมองไม่เห็น
2.4 การเลือกชนิดตัวอักษร
การเลือกชนิดตัวอักษรถือเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ทาให้ เว็บไซต์ดูน่าเยี่ยมชม ซึ่ งลักษณะของ
ตัวอักษรแต่ละแบบจะให้ความรู ้สึกที่ต่างกัน หลักการเลือกชนิดตัวอักษร ดังนี้
2.4.1 ชนิดตัวอักษรแบบ Serif เป็ นรู ปแบบที่ให้ความรู ้สึกเก่าและคลาสสิ กเหมาะกับ
เว็บไซต์ที่ตอ้ งการความเป็ นทางการ ซึ่งตัวอักษรลักษณะนี้สามารถนาไปใช้กบั ส่ วนที่เป็ นข้อมูลของ
เว็บไซต์ได้ดว้ ย เนื่องจากลักษณะของตัวอักษรทาให้อ่านได้ง่าย
2.4.2 ชนิดตัวอักษรแบบ San Serif เป็ นรู ปแบบที่ให้ความรู ้สึกเรี ยบง่าย ทันสมัย อ่าน
ได้ง่าย เหมาะสาหรับข้อความสั้นๆ
2.4.3 ชนิ ดตัวอัก ษรแบบมี หัว กรณี ชนิ ดตัวอักษรภาษาไทย เป็ นรู ปแบบตัวอักษร
มาตรฐานในการเขียน ซึ่ งเหมาะสาหรับภาษาไทยที่เป็ นข้อความยาวๆ เนื่องจากหัวของตัวอักษรจะ
ช่วยแยกแต่ละตัวอักษรออกจากกัน ทาให้อ่านได้ง่าย
2.4.4 ชนิดตัวอักษรแบบไม่มีหวั กรณี ชนิดตัวอักษรภาษาไทย เป็ นรู ปแบบตัวอักษรที่
ทันสมัย แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับข้อความยาวๆ เท่าใดนัก เพราะตัวอักษรแบบไม่มีหวั จะทาให้ดู
เหมือนตัวอักษรเรี ยงต่อกัน จึงทาให้เกิดความสับสนในการอ่านได้
3. รู ปภาพและการจัดวาง
3.1 ประเภทของรู ปภาพ
การตกแต่งเว็บไซต์ดว้ ยรู ปภาพจะทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจได้ง่าย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1.1 ภาพบิท แมพ (Bitmap) เป็ นภาพที่ ป ระกอบขึ้ นจากจุดสี ขนาดเล็กจานวนมาก
เรี ยงไล่เฉดสี กนั จนกลายเป็ นภาพๆ หนึ่ ง จุดสี เล็กๆ นี้ เรี ยกว่า พิกเซล (pixel) ซึ่ งภาพประเภทนี้ มี
ค่าที่แน่นอนตายตัว เมื่อขยายขนาดภาพจึงหยาบและเห็ นจุดสี ชดั เจน ตัวอย่างภาพประเภทบิทแมพ
ได้แก่
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3.1.1.1 GIF (Graphic Interchange Format) เป็ นภาพที่แสดงสี ได้สูงสุ ด 256
สี เหมาะกับภาพโลโก้ การ์ ตูน ภาพลายเส้นง่ายๆ ภาพตัวอักษร ไม่มีการไล่เฉดสี ที่มากนัก ภาพชนิด
นี้มีจุดเด่นเรื่ องการทาภาพเคลื่อนไหวและความโปร่ งใส นามสกุลของไฟล์ชนิดนี้คือ .gif
3.1.1.2 JPG (Joint Photographic Expert Group) เป็ นภาพที่ แ สดงสี ไ ด้สู งสุ ด
16.7 ล้านสี เหมาะกับภาพที่ตอ้ งการการไล่เฉดสี เช่น ภาพถ่าย หรื อภาพที่ตอ้ งการความคมชัดของสี
นามสกุลของไฟล์ชนิดนี้คือ .jpg, .jpeg
3.1.1.3 PNG (Portable Network Graphic) เป็ นภาพที่ แ สดงสี ไ ด้เท่ า กับ ไฟล์
GIF ในกรณี ที่ เป็ น PNG-8 และสามารถแสดงสี ได้เท่ ากับ ไฟล์ JPEG ในกรณี ที่ เป็ น PNG-24 ทั้ง
สองแบบสามารถเป็ นภาพที่มีพ้นื หลังโปร่ งใสได้ โดยการโปร่ งสามารถไล่เฉดสี ได้
3.1.2 ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็ นภาพที่ ป ระกอบขึ้ น ด้ว ยค าสั่ ง โปรแกรมและค่ า
ตัวเลขซึ่ งเกิ ดจากการคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ ภาพประเภทนี้ จะมี ความคมชัดคงเดิ มไม่ว่าจะ
ขยายขนาดใหญ่เท่าใดก็ตาม
3.2 การจัดองค์ ประกอบให้ กบั รู ปภาพ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แบบดังนี้
3.2.1 การสร้างความใกล้ชิดให้กบั องค์ประกอบ เป็ นการนารู ปภาพที่อยูก่ ระจายในที่
ต่างๆ มาจัดเรี ยงให้เป็ นกลุ่มเดียวกัน ทาให้เกิ ดเป็ นความหมายใหม่ซ่ ึ งรู ปภาพเหล่านั้น อาจจะไม่มี
ความหมาย หรื ออาจจะมีความหมายในตัวอยูแ่ ล้วก็ได้
3.2.2 การสร้างความซ้ ากันให้กบั องค์ประกอบ เป็ นการสร้างรู ปภาพหรื อเส้นต่างๆ
ให้มีความซ้ ากัน ก่อให้เกิดความหมายใหม่ หรื อทาให้ดูสวยงามมากยิง่ ขึ้น
3.2.3 การสร้างความต่อเนื่ องขององค์ประกอบ ความต่อเนื่ องมาจากเส้น หรื อทิศทาง
ที่สร้างเพื่อสื่ อให้ผูช้ มเดินตามไปในทิศทางที่กาหนด ซึ่ งจะทาให้ผชู ้ มรับรู ้เรื่ องต่างๆ ตามเรื่ องราวที่
ได้ ว างไว้ใ ห้ แต่ ห ากจะมองให้ ลึ ก การสร้ า งภาพที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ค วามไหลลื่ น ของ
องค์ประกอบไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันในส่ วนต่างๆ ของรู ปภาพได้
ความสมดุลของภาพ ในการนาภาพมาใช้สร้างหน้าเว็บ จาเป็ นต้องสร้างความสมดุลให้กบั
รู ปภาพที่ใช้ดว้ ย เพื่อที่จะทาให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น
4. การออกแบบโครงสร้ างหน้ าเว็บไซต์
โครงสร้างหน้าเว็บ ไซต์ หรื อ Site Structure คือ การวางโครงสร้างหน้าเว็บเพจที่ อยู่ใน
เว็บไซต์วา่ ประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลแต่ละส่ วนมีการเชื่ อมโยงกันอย่างไร โดยการ
ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บไซต์สามารถทาได้ 4 รู ปแบบ ดังนี้
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4.1 โครงสร้ างแบบเรียงลาดับ (Sequential Structure)
เป็ นโครงสร้างที่เชื่ อมโยงหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าแบบเรี ยงลาดับ การออกแบบโครงสร้าง
แบบเรี ยงลาดับ ส่ วนใหญ่ เป็ นเว็บเพจที่มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องราวตามลาดับของเวลา เหมาะสาหรับ
เว็บ ไซต์ที่ มี เนื้ อหาไม่ มาก และต้องการนาเสนอเนื้ อหาแบบล าดับ ขั้นตอน ทิ ศ ทางของการเข้าสู่
เนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บไซต์จะเป็ นการดาเนินเรื่ องในลักษณะเส้นตรง โดยสามารถเปิ ดหน้า
ถัดไปและหน้าก่อนหน้า (Next-Previous) หรื อคลิกกลับมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ (Home) ข้อดีคือ
สามารถออกแบบได้ง่าย เพิ่มเติมเนื้อหาได้สะดวก ข้อเสี ยของโครงสร้างระบบนี้คือ ผูใ้ ช้ไม่สามารถ
กาหนดทิศทางการเข้าสู่ เนื้ อหาของตนเองได้ ตัวอย่างการออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบเรี ยงลาดับดัง
รู ปที่ 3.19

รู ปที่ 3.19 โครงสร้างหน้าเว็บไซต์แบบเรี ยงลาดับ
4.2 โครงสร้ างแบบลาดับชั้น (Hierarchical Structure)
เป็ นโครงสร้ างหน้าเว็บ เพจที่ มี ก ารแบ่ งเนื้ อหาออกเป็ นกลุ่ ม และมี ก ารเชื่ อมโยงตาม
ระดับชั้นของเนื้ อหา ใช้แนวคิดเดี ยวกับการสร้างแผนภูมิองค์กร โดยมี จุดเริ่ มต้นเพียงจุดเดียว คือ
โฮมเพจ (Homepage) การเชื่ อมโยงเนื้ อหาจะเชื่ อมโยงจากลาดับบนลงล่าง และเว็บเพจที่อยู่ระดับ
ล่างจะสามารถเชื่ อมโยงขึ้นมาในระดับบนเท่านั้น เหมาะสาหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ มี เนื้ อหา
ค่อนข้างมาก แต่โครงสร้ างไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการจัดระบบข้อมูล ปรับปรุ งเว็บไซต์ทาได้ง่าย
เนื่ องจากมี การจัดหมวดหมู่ ขอ้ มู ลชัดเจน ข้อเสี ย คื อต้องออกแบบโครงสร้ างเว็บ ไซต์ให้ชัดเจน
แบ่งกลุ่มเนื้อหาให้เหมาะสม ตัวอย่างการออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบลาดับขั้น ดังรู ปที่ 3.20
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รู ปที่ 3.20 โครงสร้างหน้าเว็บไซต์แบบลาดับชั้น
4.3 โครงสร้ างแบบตาราง (Grid Structure)
เป็ นโครงสร้างหน้าเว็บเพจที่มีการเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหา ทาให้ทุกเนื้ อหาของเว็บไซต์
สามารถเชื่ อมโยงถึ งกันได้ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ ยนเนื้ อหาได้ด้วยตนเอง โครงสร้ างแบบตาราง
เหมาะส าหรั บ เว็บ ไซต์ที่ มี ข นาดใหญ่ มี เนื้ อหามาก โครงสร้ างซับ ซ้ อน เนื้ อหาที่ น ามาใช้ค วรมี
ลักษณะเหมื อนกัน สามารถใช้รูปแบบร่ วมกันได้ ข้อเสี ย คื อการออกแบบต้องมี การวางแผนที่ ดี
เนื่ องจากมี การเชื่ อมโยงกันหลายทิ ศทาง ท าให้การปรั บ ปรุ งแก้ไขเกิ ดความยุ่งยาก ตัวอย่างการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์โครงสร้างแบบตาราง ดังรู ปที่ 3.21
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รู ปที่ 3.21 โครงสร้างหน้าเว็บไซต์แบบตาราง
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4.4 โครงสร้ างแบบใยแมงมุม (Web Structure)
เป็ นโครงสร้างหน้าเว็บเพจที่ สามารถจะเชื่อมโยงกันทุกหน้า สามารถเข้าสู่ เนื้ อหาที่เป็ น
อิสระ ผูใ้ ช้สามารถกาหนดวิธีการเข้าสู่ เนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง การเชื่อมโยงแต่ละหน้าใช้ไฮเปอร์เท็กซ์
หรื อ ไฮเปอร์ มี เดี ย การจัด รู ป แบบเป็ นลัก ษณะที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง (Unstructured) นอกจากการ
เชื่ อมโยง ภายในเว็บไซต์แล้วยังสามารถเชื่ อมโยงไปยังนอกเว็บไซต์ได้ ข้อเสี ยของการเชื่ อมโยง
ลักษณะนี้ คือ ถ้ามีการเพิ่มเนื้ อหาใหม่จะต้องปรับปรุ งหน้าเว็บเพจทุกหน้า เพื่อให้สามารถเชื่ อมโยง
ถึงกันได้ ตัวอย่างการออกแบบหน้าเว็บไซต์โครงสร้างแบบตาราง ดังรู ปที่ 3.22
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รู ปที่ 3.22 โครงสร้างหน้าเว็บไซต์แบบใยแมงมุม
5. การออกแบบระบบเนวิเกชั่ น
ระบบเนวิเกชัน่ (Navigation) หรื อส่ วนนาทางผูใ้ ช้หรื อ ลิงค์ เพื่อเชื่ อมโยงไปยังหน้าเว็บ
เพจต่างๆ ของเว็บไซต์ หรื อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่ งส่ วนนาทางสามารถเป็ นได้ท้ งั ข้อความ
รู ปภาพ หรื อตาราง
5.1 รู ปแบบระบบเนวิเกชั่ น
ระบบเนวิเกชัน่ แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
5.1.1 ระบบเนวิเกชั่นแบบลาดับ ชั้น (Hierarchical) เป็ นระบบที่ มีก ารเชื่ อมโยงจาก
หน้าโฮมเพจไปยังหน้าย่อยอื่ น ๆ หรื อย้อนกลับ ขึ้ น มาได้จากหน้าย่อยมาหน้าหลัก ตัวอย่างเช่ น
เว็บไซต์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยสร้างเว็บเพจแสดงขั้นตอนแต่ละขั้นตอน การเข้า
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ไปศึกษาข้อมูลจาเป็ นต้องเข้าไปศึกษาเนื้ อหาเรี ยงลาดับตามขั้นตอน โดยหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าจะมี
การสร้ างเนวิเกชั่นแบบเรี ยงลาดับ จากหน้าแรกไปยังหน้าถัดไป และย้อนกลับไปหน้าก่ อนหน้า
โครงสร้างของเว็บไซต์จะเป็ นโครงสร้างแบบเรี ยงลาดับ หรื อโครงสร้างแบบลาดับชั้น
5.1.2 ระบบเนวิเกชัน่ แบบโกลบอล (Global) เป็ นระบบที่ มีก ารเชื่ อมโยงถึ งกันทุ ก
หน้าเว็บ เพจของเว็บ ไซต์ โดยทุ ก หน้าของเว็บ เพจวางการเชื่ อ มโยงไปยังหน้าเว็บ เพจอื่ น ๆ ใน
เว็บ ไซต์ โดยไม่ ส นใจว่าเว็บ เพจใดคื อหน้าหลัก เว็บ เพจใดคื อหน้าย่อย ลักษณะโครงสร้ างของ
เว็บไซต์เป็ นแบบใยแมงมุม เพราะสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกส่ วน
5.1.3 ระบบเนวิเกชัน่ แบบโลคอล (Local) เป็ นระบบที่มีการเชื่อมโยงเฉพาะหน้าเว็บ
เพจที่เป็ นส่ วนย่อยของเนื้อหาหลักในเว็บเพจนั้น ลักษณะโครงสร้างของเว็บไซต์เป็ นแบบลาดับชั้น
5.1.4 ระบบเนวิเกชั่นเฉพาะที่ (Ad Hoc) เป็ นระบบเนวิเกชั่นที่ ส ร้ างขึ้ นมาเฉพาะที่
ตามความจาเป็ นของเนื้อหาในหน้าเว็บเพจนั้นๆ
5.2 องค์ ประกอบของระบบเนวิเกชั่นหลัก
เป็ นระบบนาทางหลักของเว็บไซต์ เพื่อนาผูช้ มเข้าไปสู่ เว็บเพจเนื้ อหาต่างๆ ของเว็บไซต์
ประกอบด้วยหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ เนวิเกชั่นบาร์ , เนวิเกชัน่ เฟรม, Pull down menu, Pop-up
menu, Image map และ Search box
5.2.1 เนวิเกชัน่ บาร์ (Nevigation Bar) ประกอบด้วยกลุ่มของลิงค์ต่างๆ ที่อยูร่ วมกัน
ในบริ เวณหนึ่งของหน้าเว็บเพจ โดยอาจเป็ นตัวหนังสื อหรื อรู ปภาพกราฟิ ก ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.23
เนวิเกชัน่ บาร์

รู ปที่ 3.23 ตัวอย่างระบบเนวิเกชัน่ บาร์
5.2.2 เนวิเกชัน่ บาร์ ระบบเฟรม (Frame-Based) จะใช้คุณสมบัติของเฟรมที่สามารถ
แบ่งหน้าจอออกเป็ นหลายไฟล์มาสร้างเป็ นระบบเนวิเกชัน่ โดยมีเฟรมที่ทาหน้าที่คุมการแสดงผล
ทาให้ผใู ้ ช้เข้าถึงระบบเนวิเกชัน่ ได้ตลอด ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.24
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รู ปที่ 3.24 ตัวอย่างเนวิเกชัน่ บาร์ ระบบเฟรม
จากรู ปที่ 3.24 ส่ วนที่ 1 คือ เฟรมแสดงเนวิเกชัน่ บาร์ เมื่อคลิกเลือกรายการจากเนวิเกชัน่
บาร์ จะนาหน้าเว็บเพจไปแสดงผลในส่ วนที่ 2 ซึ่ งเป็ นเฟรมสาหรับแสดงผลโดยเฉพาะ ดังนั้นเฟรม
ในส่ วนที่ 1 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
5.2.3 เนวิเกชัน่ แบบ Pull down Menu เป็ นเนวิเกชัน่ ที่มีรายการย่อยจากรายการหลัก
เมื่อผูใ้ ช้นาเมาส์ ไปวางเหนื อตาแหน่ งของรายการหลัก จะปรากฏรายการย่อยออกมาให้เลื อกโดย
แสดงผลในลักษณะจากบนลงล่าง เหมาะสาหรับเว็บเพจที่ไม่มีพ้ืนที่ให้จดั วางเนวิเกชัน่ ตัวอย่างดัง
รู ปที่ 3.25

รู ปที่ 3.25 ตัวอย่างระบบเนวิเกชัน่ แบบ Pull down Menu
5.2.4 เนวิเกชัน่ แบบ Pop-Up Menu เป็ นเนวิเกชัน่ ที่มีรายการหรื อรายการย่อยให้เลือก
เมื่อผูใ้ ช้นาเมาส์ไปวางเหนือตาแหน่งของวัตถุใดๆ บนเว็บเพจ ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.26
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รู ปที่ 3.26 ตัวอย่างเนวิเกชัน่ แบบ Pop-Up Menu
จากรู ปที่ 3.26 เมื่อนาเมาส์ วาง ณ ตาแหน่ งรู ปภาพ จะปรากฎรายการแสดงเป็ นเนวิเกชั่น
ให้คลิกเลือกเพื่อนาเข้าสู่ เนื้อหาเกม
5.2.5 Image Map เป็ นการนาภาพมาสร้างเป็ นตัวเชื่ อมโยงไปยังส่ วนต่างๆ ที่ตอ้ งการ
เมื่อผูใ้ ช้นาเมาส์ ไปวางเหนื อรู ปภาพจะปรากฎคาอธิ บายสั้นๆ และเมื่อคลิ กรู ปก็จะทาการเชื่ อมโยง
ไปยังหน้าเว็บเพจหรื อตาแหน่งที่ระบุในคาอธิ บาย ดังตัวอย่างในรู ปที่ 3.26 เมื่อคลิกรู ปภาพสามารถ
เข้าสู่ เกมทันที
5.2.6 Search Box เป็ นระบบสื บค้น ข้อ มู ล ภายในเว็บ ไซต์ เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ร ะบุ ค าค้น ที่
ต้องการเว็บไซต์จะทาการค้นหาเว็บเพจที่สอดคล้องกับคาค้น จากนั้นจะแสดงส่ วนการเชื่ อมโยงไป
ยังข้อมูลที่ตอ้ งการ เหมาะสาหรับเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลจานวนมาก ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.27

รู ปที่ 3.27 ตัวอย่าง Search Box ระบบสื บค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์
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5.3 องค์ ประกอบของระบบเนวิเกชั่นเสริม
เป็ นส่ วนช่วยทาให้สามารถท่องเข้าไปในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก ได้แก่
5.3.1 ระบบสารบัญ (Table Contents) เป็ นการแสดงรายการข้อมู ล ทั้ง หมดภายใน
เว็บ ไซต์ โดยแบ่ งเนื้ อหาออกเป็ นหมวดหมู่และเชื่ อมโยงไปยังเว็บเพจนั้น ตัวอย่างเช่ น เว็บ ไซต์
www.msn.com ที่มีการจัดหมวดหมุ่เนื้อหา เพื่อให้ผใู ้ ช้เลือกตามความต้องการดังรู ปที่ 3.28

รู ปที่ 3.28 แสดงตัวอย่างระบบสารบัญของเว็บไซต์ www.msn.com
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5.3.2 ระบบดัช นี (Index System) เป็ นการน าเอาค าหรื อ ข้อ ความมาจัด เรี ย งตาม
ตัวอักษรเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.29

รู ปที่ 3.29 แสดงตัวอย่างระบบดัชนี
5.3.3 แผนที่ เว็บ ไซต์ (Site Map) เป็ นการแสดงโครงสร้ างข้อ มู ล ในเว็บ ไซต์แบบ
กราฟิ ก เพื่อความสวยงามและสื่ อความหมายของเนื้ อหา ทาให้เข้าใจได้ง่าย ผูใ้ ช้สามารถคลิกเลือก
หน้าเว็บเพจในแผนที่เว็บไซต์เพื่อนาทางไปสู่ หน้าเว็บเพจนั้นๆ โดยไม่ตอ้ งผ่านหน้าโฮมเพจ หรื อ
หน้าเว็บเพจหลัก ตัวอย่างดังรู ปที่ 3.30

รู ปที่ 3.30 ตัวอย่างแผนที่เว็บไซต์
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5.3.4 ไกด์ทวั ร์ (Guided Tour) เป็ นการนาเสนอข้อมูลสาธิ ตการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อ
แสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้งานและข้อมูลที่จะได้รับจากการเยีย่ มชมเว็บไซต์ในส่ วนต่างๆ
5.4 คุณสมบัติสาคัญของระบบเนวิเกชั่น
การสร้างระบบเนวิเกชัน่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะทาให้ผใู ้ ช้สามารถท่องเว็บไซต์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว คุณสมบัติของระบบเนวิเกชัน่ ที่ดีน้ นั ควรจะประกอบด้วยดังนี้
5.4.1 เข้าใจง่าย ควรสร้างระบบเนวิเกชัน่ ที่ชดั เจนและง่ายต่อการเข้าใจ
5.4.2 มีความสม่าเสมอ ควรสร้างระบบเนวิเกชัน่ ในหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ทาให้ผใู ้ ช้เกิดความคุน้ เคยในการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
5.4.3 มีการตอบสนองต่อผูใ้ ช้ โดยการแสดงให้ผูใ้ ช้ทราบถึ งตาแหน่ งปั จจุบนั ของ
ผูใ้ ช้ เช่นการเปลี่ยนสี หรื อลักษณะรายการปั จจุบนั ให้ต่างไปจากรายงานอื่น และควรจะแสดงให้ผใู ้ ช้
ทราบว่าหน้าใดที่ได้ผ่านเข้าไปแล้วบ้าง โดยอาจจะใช้สีแตกต่างไปจากหน้าเพจที่ยงั ไม่ได้ผ่านเข้า
ไป เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้คลิกเข้าไปหน้าเดิม
5.4.4 มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน ตาแหน่งของการวางเนวิเกชัน่ ควร
อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และทุกหน้าเว็บเพจควรจะมีเนวิเกชัน่ นาทางผูใ้ ช้เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้สะดวก
5.4.5 น าเสนอหลายทางเลื อ ก ควรมี เนวิเกชั่น ไว้ใ ห้ ผู ใ้ ช้ เลื อ กใช้ไ ด้ห ลากหลาย
รู ปแบบ โดยอาจจะมีการสร้างระบบสารบัญ, Site map, หรื อ Search Box ให้เลือกใช้ตามความถนัด
ของผูใ้ ช้
5.4.6 มีข้ นั ตอนสั้นและประหยัดเวลา ควรออกแบบโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก หากโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์มีความซับซ้อนมาก ควรสร้างทาง
ลัดที่ จะนาผูใ้ ช้ไปสู่ หน้าเว็บเพจที่ ตอ้ งการ เช่ น การใช้ Site Map, ระบบสารบัญ, ระบบดัชนี หรื อ
การใช้ Pop up Menu เพื่อช่วยทาให้เข้าถึงหน้าเว็บเพจได้เร็ วและสะดวกขึ้น
5.4.7 มีรูปแบบที่สื่อความหมาย ควรออกแบบระบบเนวิเกชั่นที่ สื่อความหมายถึ ง
เนื้อหาภายในเว็บไซต์
5.5.8 มีคาอธิ บายที่ชดั เจนและเข้าใจได้ง่าย ไม่ควรใช้คาเฉพาะหรื อคาย่อที่เข้าใจยาก
5.5.9 มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
5.5.10 สนับสนุนเป้าหมายและพฤติกรรมของผูใ้ ช้
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6. บทสรุ ป
ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จะทาให้เว็บไซต์ที่พฒั นาออกมามี คุณภาพน่ าเยี่ยมชม สิ่ ง
สาคัญในการออกแบเว็บไซต์ นอกจากเนื้ อหาในเว็บไซต์แล้ว ก็คือ สี ที่ใช้ตกแต่งเว็บไซต์ เพราะสี
จะชักนาความสนใจของผูเ้ ยี่ยมชม สี สามารถสื่ อถึ งอารมณ์ ที่ตอ้ งการนาเสนอให้กบั ผูเ้ ยี่ยมชมได้
หากเว็บไซต์ใดออกแบบโดยใช้สีที่เหมาะสมก็จะทาให้ผเู ้ ยีย่ มชมเกิดความเพลิดเพลิน และอีกปั จจัย
หนึ่ งที่ทาให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจคือตัวอักษรและรู ปภาพที่นามาตกแต่งเว็บไซต์ ควรจะเลือกใช้
ให้เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงาม อีกทั้งเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีระบบนาทางในการเยี่ยมชม
เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ดี หรื อเรี ยกว่า เนวิเกชัน่ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยทาให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการ
7. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงอธิบายประโยชน์ของสี ในเว็บไซต์มาให้พอเข้าใจ
2. จงอธิ บายประโยชน์ การออกแบบเว็บไซต์โดยการใช้ชุดสี ร้อน ชุดสี เย็น ชุดสี ตรงข้าม
ชุดสี แบบสี เดียว ชุดสี แบบสามเส้า และชุดสี คล้ายกัน
3. จงระบุความหมายกับความรู ้สึกของสี แดง สี น้ าเงิน สี เขียว สี เหลือง สี ดา และสี ขาว
4. จงอธิ บายการใช้สีให้เกิดประโยชน์กบั เว็บไซต์
5. จงอธิบายระบบสี ในเว็บไซต์
6. หากต้องการตกแต่งเว็บไซต์ดว้ ยรู ปภาพที่มีความโปร่ งใสควรใช้รูปภาพชนิ ดใด
7. อธิบายข้อดีของภาพเวกเตอร์
8. จงอธิบายรู ปแบบโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ มาพอเข้าใจ
9. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์พร้อมรู ปภาพประกอบที่ใช้ระบบเนวิเกชัน่ ระบบเนวิเกชัน่ บาร์
เนวิเกชัน่ แบบ Pull down Menu เนวิเกชัน่ แบบ Pop-Up Menu อย่างละ 3 เว็บไซต์
10. จงยกตัว อย่ า งเว็บ ไซต์ พ ร้ อ มรู ป ภาพประกอบที่ ใ ช้ ร ะบบ Search Box จ านวน 3
เว็บไซต์
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