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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษา“ขั้นตอนการออกแบบและผลิ ตสื่ อโฆษณาออนไลน์ของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด
เชี ยงใหม่ เอส โอ พี” โดย บริ ษทั เทเลอิ นโฟมี เ ดี ย จากัด (มหาชน) มุ่ ง เน้นการสร้า งเว็บเซต์ที่ มี
คุณภาพมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้เข้ามาใช้บริ การ เพื่อผลักดันยอดขายให้กับ
ธุระกิจออนไลน์ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องและได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่างๆดังนี้
ที่มา : http://patamweb.blogspot.com/
ที่มา : https://heajan2012.wordpress.com/บทความโฆษณา-2/หลักการสร้างสรรค์งานโฆ
ที่มา : https://prezi.com/08fj6vfgod7f/presentation/
2.1 ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์
2.2 หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา
2.3 หลักการใช้ทฤษฎีสี และตัวอักษรในการออกแบบ
2.1 ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์
หลักการออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่ ง
เว็บไซต์เป็ นสื่อที่อยูใ่ นความควบคุมของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ ช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่า
จะดู เว็บไซต์ใดและจะไม่ เ ลื อ กดู เ ว็บ ไซต์ใ ด ได้ตามต้อ งการ จึ งท าให้ผูใ้ ช้ไ ม่ มีค วามอดทนต่ อ
อุปสรรคและปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผูใ้ ช้เห็นว่าเว็บที่กาลังดูอยูน่ ้ นั ไม่มี
ประโยชน์ต่อ ตัวเขา หรื อ ไม่ เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ ี จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ ยนไปดู
เว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากในปั จจุบนั มีเว็บไซต์อยูม่ ากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้น
ใหม่ ๆ ทุกวัน ผูใ้ ช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้เอง
เว็บไซด์ที่ไ ด้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อ มได้รับความสนใจจากผูใ้ ช้
มากกว่าเว็บไซด์ที่ดูสับสนวุ่น วาย มีขอ้ มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ ยงั ใช้เวลาในการ
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แสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซึ่งปั ญหาเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลมาจากการออกแบบเว็บไซด์ไม่ดีท้ งั สิ้ น
ดังนั้น การออกแบบเว็บไซด์จึงเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างเว็บไซด์ ให้ประทับใจผูใ้ ช้ ทา
ให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซด์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซด์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว
ยังต้องคานึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น ๆ อีกด้วย
2.1.1 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องคานึงถึง องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความเรี ยบง่าย (Simplicity)
หมายถึ ง การจากัดองค์ประกอบเสริ มให้เหลือ เฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่ าวคือ ในการ
สื่ อ สารเนื้ อ หากับผูใ้ ช้น้ ัน เราต้อ งเลื อกเสนอสิ่ งที่เราต้อ งการนาเสนอจริ ง ๆ ออกมาในส่ วนของ
กราฟิ ก สีสนั ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสร้างความคาราญต่อผูใ้ ช้ตวั อย่างเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั ใหญ่ ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรื อ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบที่
เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก
2. ความสม่าเสมอ ( Consistency)
หมายถึ ง การสร้างความสม่ าเสมอให้เกิ ดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลื อ กใช้รูปแบบ
เดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์น้ ันมีความแตกต่างกันมาก
จนเกิ น ไป อาจท าให้ ผู ้ใ ช้เ กิ ด ความสั บ สนและไม่ แ น่ ใ จว่ า ก าลัง อยู่ใ นเว็บ ไซต์เ ดิ ม หรื อ ไม่
เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิ ก ระบบเนวิ
เกชัน่ (Navigation) และโทนสีที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity)
ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึ งถึ งลักษณะขององค์กรเป็ นหลัก เนื่ องจากเว็บไซต์จะ
สะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวั อักษร ชุดสี รู ปภาพหรื อกราฟิ ก จะมี
ผลต่อรู ปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรา
กลับเลือกสีสนั และกราฟิ กมากมาย อาจทาให้ผใู ้ ช้คิดว่าเป็ นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่ งส่ งผลต่อความ
เชื่อถือขององค์กรได้
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4. เนื้อหา (Useful Content)
ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้ อ หาในเว็บไซต์ตอ้ งสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุ ง
พัฒ นาให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ผูพ้ ฒ
ั นาต้อ งเตรี ย มข้อ มู ล และเนื้ อ หาที่ ผูใ้ ช้ต ้อ งการให้ถู ก ต้อ งและ
สมบูรณ์ เนื้ อหาที่สาคัญที่สุดคือเนื้ อหาที่ทีมผูพ้ ฒั นาสร้างสรรค์ข้ ึนมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอื่น
เพราะจะถือเป็ นสิ่งที่ดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถา้ เป็ นเว็บที่ลิงค์ขอ้ มูลจากเว็บอื่น ๆ มา
เมื่อใดก็ตามที่ผใู ้ ช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผูใ้ ช้ก็ไม่จาเป็ นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้น
อีก
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation)
เป็ นส่วนประกอบที่มีความสาคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสน
ระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชัน่ จึงเปรี ยบเสมือนป้ ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึง
ควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามีการใช้กราฟิ กก็ควรสื่อความหมาย ตาแหน่ งของการวางเนวิ
เกชัน่ ก็ควรวางให้สม่าเสมอ เช่น อยูต่ าแหน่งบนสุดของทุกหน้าเป็ นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชัน่
ที่เป็ นกราฟิ กก็ควรเพิม่ ระบบเนวิเกชัน่ ที่เป็ นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิ กบนเว็บเบราเซอร์
6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal)
ลักษณะที่น่าสนใจของเว็บไซต์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความชอบส่ วนบุคคลเป็ นสาคัญ แต่โดยรวม
แล้วก็สามารถสรุ ปได้วา่ เว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้นส่ วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิ กควร
สมบูรณ์ไม่มีรอยหรื อขอบขั้นบันได้ให้เห็น ชนิ ดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสี ที่
เข้ากันอย่างสวยงาม เป็ นต้น
7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility)
การใช้ง านของเว็บ ไซต์น้ ัน ไม่ ค วรมี ข อบจ ากัด กล่ า วคื อ ต้อ งสามารถใช้ง านได้ดี ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่ ห ลากหลาย ไม่ มี ก ารบั ง คับ ให้ ผู ้ใ ช้ ต ้ อ งติ ด ตั้ งโปรแกรมอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็ นเว็บที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบตั ิการ สามารถแสดง
ผลได้ใ นทุ ก ความละเอี ย ดหน้า จอ ซึ่ งหากเป็ นเว็บ ไซต์ที่ มี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมากและกลุ่ ม เป้ าหมาย
หลากหลายควรให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ให้มาก
8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability)
ถ้าต้องการให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความสาคัญ
กับการออกแบบเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ต้องออกแบบวางแผนและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาอย่างรอบคอบ ถ้า
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เว็บที่จดั ทาขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามาก
ขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปั ญหาและทาให้ผใู ้ ช้หมดความเชื่อถือ
9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability)
ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่ นอน ซึ่ งต้องได้รับการออกแบบ
สร้างสรรค์และตรวจสอบอยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถ
ลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะเว็บไซต์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปั ญหาที่เกิดจาก
ลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้บ่อยเป็ นปั ญหาที่สร้างความราคาญกับผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก
2.1.2 การออกแบบเว็บไซต์
ในการออกแบบเว็บไซต์น้ นั ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบ
โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรื อการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พฒั นาเว็บไซต์ โดยขาดการ
วางแผนและทางานไม่เป็ นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมือออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ
เนื้อหาและรู ปแบบก็เป็ นไปตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิ ดตัวเลย ทาให้เว็บ
นั้นมีเป้ าหมายและแนวทางที่ไม่แน่ นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก ความ
ล้ม เหลวที่ พ บเห็ น ได้ท ั่ว ไป ได้ แ ก่ เว็บ ที่ แ สดงข้อ ความว่ า อยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า ง (Under
Construction หรื อ Coming soon) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเว็บถือได้ว่าตายไป
แล้ว เนื่องจากข้อมูลไม่ทนั สมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุ งเทคโนโลยีลา้ สมัย ลิงค์ผิดพลาด สิ่ งเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ ยงที่
จะทาให้เว็บประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีตอ้ งอาศัยการออกแบบและจัดระบบ
ข้อ มู ลอย่างเหมาะสม กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการกาหนดเป้ าหมายของ
เว็บ ไซต์ก าหนดกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ซึ่ งการจะให้ ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล ผูพ้ ัฒ นาต้อ งเรี ย นรู ้ ผู ้ใ ช้ หรื อ จ าลอง
สถานการณ์ สิ่ ง เหล่ า นี้ จะช่ วยให้เ ราสามารถออกแบบเนื้ อ หาและการใช้ง านเว็บ ไซต์ไ ด้อ ย่า ง
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง
2.1.3 กาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คื อ การกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ ชัด
เสียก่อน เพื่อจะได้ออกแบบการใช้งานได้ตรงกับเป้ าหมายที่ได้ต้ งั เอาไว้ โดยทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่า
การทาเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพือ่ บริ การข้อมูลของหน่วยงานหรื อองค์กรเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้ว เว็บไซต์แต่ละแห่งก็จะมีเป้ าหมายของตนเองแตกต่างกันออกไป

7

2.1.4 กาหนดกลุ่มผู้ใช้ เป้ าหมาย
ผูอ้ อกแบบเว็บไซต์จาเป็ นต้องทราบกลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมายที่เข้ามาใช้บริ การเว็บไซต์ เพื่อที่จะ
ได้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ไ ด้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มผูใ้ ช้หลากหลาย
เช่น เซิ ร์ชเอ็นจิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่น้ นั จะตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ มเท่า นั้น ไม่ สาหรับ ทุก คน เพราะคุ ณ ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของคนที่
หลากหลายได้ในเว็บไซต์เดียว
2.1.5 สิ่ งที่ผู้ใช้ ต้องการจากเว็บ
หลังจากที่ไ ด้เป้ าหมายและกลุ่มเป้ าหมายของเว็บไซต์แล้ว ลาดับต่อ ไปคือ การออกแบบ
เว็บไซต์เพือ่ ดึงดูดผูใ้ ช้งานให้ได้นานที่สุด ด้วยการสร้างสิ่ งที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปแล้ว
สิ่งที่ผใู ้ ช้คาดหวังจากการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ได้แก่
- ข้อมูลและการใช้งานที่เป็ นประโยชน์
- ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
- การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
- ความบันเทิง
- ของฟรี
2.1.6 ข้ อมูลหลักที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์
เมื่ อ เราทราบถึ งความต้อ งการที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการได้รับเมื่ อ เข้า ชมเว็บไซต์หนึ่ ง ๆ แล้ว เราก็
ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้ มู ลที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ ซึ่ งข้อมู ลต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่คาดหวังจะ
ได้รับเมื่อเข้าไปชมเว็บไซต์
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
- ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน
- คาถามยอดนิยม
- ข้อมูลในการติดต่อ
2.1.7 ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ (Page Design)
หน้าเว็บเป็ นสิ่ งแรกที่ผใู ้ ช้จะได้เห็นขณะที่เปิ ดเข้าสู่ เว็บไซต์ และยังเป็ นสิ่ งแรกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต์อีกด้วย หน้าเว็บจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก เพราะเป็ นสื่ อกลางให้
ผูช้ มสามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล ของระบบงานของเว็บ ไซต์น้ ัน ได้ โดยปกติ ห น้า เว็บ จะ
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ประกอบด้วย รู ปภาพ ตัวอักษร สีพ้นื ระบบเนวิเกชัน่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยสื่ อความหมาย
ของเนื้อหาและอานวยความสะดวกต่อการใช้งาน
หลักสาคัญในการออกแบบหน้าเว็บก็คือ การใช้รูปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่ วมกัน
เพือ่ สื่อความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรื อลักษณะสาคัญของเว็บไซต์ โดยมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อการสื่ อ
ความหมายที่ชดั เจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรี ยบง่ายและความสะดวกของผูใ้ ช้
การออกแบบเว็บไซต์ ต้ องคานึงถึง
1. ความเรี ยบง่าย ได้แก่ มี รูปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิ ก
หรื อตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ชนิ ดและสี ของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทาให้
วุน่ วาย
2. ความสม่ าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่ น รู ปแบบของหน้า สไตล์
ของกราฟิ ก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคานึ งถึงลักษณะขององค์กร เพราะรู ปแบบ
ของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็ นเว็บไซต์ของ
ทาง ราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ
4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรี ยมเนื้ อหาและ
ข้อมูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุ งและเพิม่ เติมให้ทนั เหตุการณ์อยู่
เสมอ เนื้อหาไม่ควรซ้ ากับเว็บไซต์อื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผใู ้ ช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิ กที่
สื่อความหมายร่ วมกับคาอธิบายที่ชดั เจน มีรูปแบบและลาดับของรายการที่สม่ าเสมอ เช่น
วางไว้ ตาแหน่งเดียวกันของทุกหน้า
6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิ กที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตวั อักษรที่อ่านง่าย สบาย
ตา การใช้โทนสีที่เข้ากันลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละบุคคล
7. การใช้งานอย่างไม่จากัด ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้บราวเซอร์ชนิ ด
ใดก็ไ ด้ในการเข้าถึ งเนื้ อ หาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบตั ิการและความละเอี ย ด
หน้าจอต่าง ๆ กันอย่างไม่มีปัญหาเป็ นลักษณะสาคัญสาหรับผูใ้ ช้ที่มีจานวนมาก
8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ สร้างความรู ้สึก
ว่าเว็บไซต์มี….คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
9. ลิ งค์ต่า ง ๆ จะต้อ งเชื่ อ มโยงไปหน้าที่ มีอ ยู่จ ริ ง และถู ก ต้อ ง ระบบการทางานต่ าง ๆ ใน
เว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทาหน้าที่ได้อย่างถูก
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2.1.8 การออกแบบโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Structure Design)
โครงสร้างเว็บไซต์ ( Site Structure ) เป็ นแผนผังของการล าดับเนื้ อ หาหรื อ การจัดวาง
ตาแหน่งเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะทาให้เรารู ้ว่าทั้งเว็บไซท์ประกอบไปด้วยเนื้ อหาอะไรบ้าง และมีเว็บ
เพจหน้าไหนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เปรี ยบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะทาให้เรามองเห็นหน้าตาของ
เว็บไซท์เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวิเกชัน่ ได้เหมาะสม และเป็ นแนวทางการ
ทางานที่ชดั เจน สาหรับขั้นตอนต่อ ๆไป นอกจากนี้ โครงสร้างเว็บไซท์ที่ดียงั ช่วยให้ผชู ้ มไม่สับสน
และค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการจัดโครงสร้างเว็บไซท์สามารถทาได้หลายแบบ แต่แนวคิดหลักๆที่นิยมใช้กนั มีอยู่ 2 แบบคือ
1. จัดตามกลุ่มเนื้อหา ( Content-based Structure )
2. จัดตามกลุ่มผูช้ ม ( User-based Structure )
รู ปแบบของโครงสร้ างเว็บไซท์
เราสามารถวางรู ปแบบโครงสร้างเว็บไซท์ไ ด้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น แบบ
เรี ยงลาดับ ( Sequence ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่มีจานวนเว็บเพจไม่มากนัก หรื อเว็บไซท์ที่มีการ
นาเสนอข้อมูลแบบทีละขั้นตอน แบบระดับชั้น ( Hierarchy ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่มีจานวนเว็บ
เพจมากขึ้น เป็ นรู ปแบบที่เราจะพบได้ทวั่ ไป
แบบผสม ( Combination ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่ความซับซ้อน เป็ นการนาข้อดีของรู ปแบบทั้ง
2 ข้างต้นมาผสมกัน
การใช้ สีในการออกแบบเว็บไซต์
การสร้างสีสนั บนหน้าเว็บเป็ นสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้
สี ให้เหมาะสม กลมกลื น ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ แต่ยงั สามารถทาให้เห็นถึ ง
ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ได้ สีเป็ นองค์ประกอบหลักสาหรับการตกแต่งเว็บ จึงจาเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สี
ระบบสี ที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มี ระบบการแสดงผลผ่านหลอดลาแสงที่เรี ยกว่า CRT
(Cathode ray tube) โดยมีลกั ษณะระบบสีแบบบวก อาศัยการผสมของของแสงสี แดง สี เขียว และสี
น้ าเงิน หรื อระบบสี RGB สามารถกาหนดค่าสี จาก 0 ถึง 255 ได้ จากการรวมสี ของแม่สีหลักจะทา
ให้เกิดแสงสีขาว มีลกั ษณะเป็ นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะมองเห็น
เป็ นสีที่ถูกผสมเป็ นเนื้อสีเดียวกันแล้ว จุดแต่ละจุดหรื อแต่ละพิกเซล (Pixel) เป็ นส่ วนประกอบของ
ภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจานวนบิตที่ใช้ในการกาหนดความสามารถของการแสดงสี ต่าง ๆ
เพื่อ สร้างภาพบนจอนั้นเรี ยกว่า บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มี การกาหนดสี ด้วยระบบ
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เลขฐานสิบหก ซึ่งมีเครื่ องหมาย (#) อยูด่ า้ นหน้าและตามด้วยเลขฐานสิบหกจานวนอักษรอีก 6 หลัก
โดยแต่ละไบต์ (byte) จะมีตวั อักษรสองตัว แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม เช่น #FF12AC การใช้ตวั อักษรแต่
ละไบต์น้ ีเพือ่ กาหนดระดับความเข้มของแม่สีแต่ละสีของชุดสี RGB โดย 2 หลักแรก แสดงถึงความ
เข้มของสีแดง 2 หลักต่อมา แสดงถึงความเข้มของสี เขียว 2 หลักสุ ดท้ายแสดงถึงความเข้มของสี น้ า
เงิน สีมีอิทธิพลในเรื่ องของอารมณ์การสื่อความหมายที่เด่นชัด กระตุน้ การรับรู ้ทางด้านจิตใจมนุ ษย์
สีแต่ละสีให้ความรู ้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน สีบางสีให้ความรู ้สึกสงบ บางสี ให้ความรู ้สึกตื่นเต้น
รุ นแรง สี จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่ง ต่อ การออกแบบเว็บ ไซต์ ดังนั้นการเลื อ กใช้โ ทนสี ภ ายใน
เว็บไซต์เป็ นการแสดงถึ งความแตกต่างของสี ที่ แสดงออกทางอารมณ์ มี ชีวิตชี วาหรื อ เศร้าโศก
รู ปแบบของสีที่สายตาของมนุษย์มองเห็น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. สี โทนร้อน (Warm Colors) เป็ นกลุ่มสี ที่แสดงถึงความสุ ข ความปลอบโยน ความอบอุ่ น
และดึงดูดใจ สีกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มสีที่ช่วยให้หายจากความเฉื่อยชา มีชีวติ ชีวามากยิง่ ขึ้น
2. สี โทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อ นโยน เรี ยบร้อย เป็ นกลุ่มสี ที่มีคน
ชอบมากที่สุด สามารถโน้มนาวในระยะไกลได้
3. สี โทนกลาง (Neutral Colors) สี ที่เป็ นกลาง ประกอบด้วย สี ดา สี ขาว สี เทา และสี น้ าตาล
กลุ่มสีเหล่านี้คือ สีกลางที่สามารถนาไปผสมกับสีอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดสีกลางขึ้นมา
สิ่งที่สาคัญต่อผูอ้ อกแบบเว็บคือการเลือกใช้สีสาหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออก
ของเว็บแล้วยังเป็ นการสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถสื่อ
ความหมายของเว็บได้อย่างชัดเจน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เว็บมีความ
น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น ชุดสีแต่ละชุดมีความสาคัญต่อเว็บ ถ้าเลือกใช้สีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายอาจจะทาให้เว็บไม่น่าสนใจ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่กลับมาใช้บริ การอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สี
อย่างเหมาะสมเพือ่ สื่อความหมายของเว็บต้องเลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกัน
2.2 หลักการสร้ างสรรค์งานโฆษณา
งานโฆษณาเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่
ดี ควรกาหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้หลัก AIDA MODEL
ซึ่งทาให้เกิดผล 4 ประการ ดังนี้
1. การดึงให้เกิดความตั้งใจ
การโฆษณาที่ดีตอ้ งสามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) ได้เช่น การใช้เสียงเพลงการใช้
นักแสดงที่มีชื่อเสียง
2. การทาให้เกิดความสนใจติดตาม
การโฆษณาต้องเน้นให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรื อบริ การเพือ่ ทาให้
เกิดความสนใจติดตาม (Interest)
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3. การกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
การเสนอจุดขายที่ชดั เจน แสดงให้เห็นความแตกต่างของการมีสินค้ากับการไม่มีสินค้าหรื อ
ความแตกต่างจาก สินค้าประเภทเดียวกัน ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการ (Desire) ในสินค้าหรื อ
บริ การนั้น
4. การกระตุน้ ให้เกิดการซื้อ
การโฆษณาต้องเชิญชวนให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเกิดพฤติกรรมการตอบ สนอง(Action) โดย
การซื้อสินค้าหรื อใช้บริ การ
2.2.1 หลักการสร้ างสรรค์งานโฆษณาที่ทาให้ หลัก AIDA MODEL
มีความสัมฤทธิผลควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. สร้างความไว้วางใจ การโฆษณาต้องให้ขอ้ เท็จจริ ง ไม่เกินจากความเป็ นจริ ง โดยอาศัยสิ่ งที่
คนเชื่อถืออยูแ่ ล้ว มาเป็ นจุดขายในการโฆษณาเช่น มะนาวใช้ในการทาความสะอาดได้ แส
ตนเลสทาให้ไม่เกิดสนิม
2. มีแบบฉบับของตนเองที่แตกต่าง การโฆษณาต้องมีแบบฉบับของตนเองที่ไม่ซ้ าแบบใคร
เมื่อผูบ้ ริ โภคดูแล้วจดจาได้วา่ เป็ นการโฆษณาสินค้าหรื อบริ การใด
3. จุดขายที่ชดั เจนเพียงจุดเดียว การโฆษณาต้อ งสร้างจุดขายที่จูงใจและชัดเจนเพียงจุดเดียว
เพือ่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจาได้
4. โฆษณาต้องน่าเชื่อถือ โฆษณานอกจากจะไม่เกินจริ งแล้วยังต้องมีเหตุผลสนับสนุ นจุดขาย
ของโฆษณานั้นด้วย
5. โฆษณาต้องเข้าถึงความคิดและอารมณ์ การโฆษณาที่เน้นเหตุผลเพียงอย่างเดียว ไม่มีเรื่ อง
ของอารมณ์ ม าเกี่ ยวข้อ งเลย อาจไม่ ไ ด้รับ ความสนใจหรื อ สร้า งความต้อ งการได้ ส่ ว น
โฆษณาที่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว ไม่มีเหตุผลมาจูงใจ ก็อาจไม่ได้ผลเช่นกัน
6. สะท้อนบุคลิกภาพของสิ นค้า การโฆษณาต้องแสดงออกซึ่ งบุคลิกของสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้า
แบบไหนเช่น ความแข็งแรงทนทาน ขนาดที่เล็กกระทัดรัดและมีรูปแบบที่ทนั สมัย
7. สะท้อนตาแหน่งครองใจของผลิตภัณฑ์ การโฆษณาต้องแสดงให้เห็นตาแหน่ งครองใจของ
ผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจนเช่น สบู่ชนิดนี้ใช้แก้สิว สบู่ชนิดนี้ ยบั ยั้งแบคทีเรี ย สบู่ชนิ ดนี้ มีส่วนผสม
ของวิตามินอี
8. โฆษณาที่มี ความกลมกลื น การโฆษณาต้องมีอ งค์ประกอบต่างๆ ที่กลมกลื นกันทั้งภาพ
เสี ยง สี ถ้อยคา รวมทั้งการโฆษณาในทุกสื่ อ ที่ใช้ดว้ ย การสร้างสรรค์งานโฆษณา เริ่ มต้น
จากการกาหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยอาศัยพื้นฐานของการโฆษณา ผูบ้ ริ โภค
กลุ่ มเป้ าหมายและข้อมู ลสนับสนุ นอื่นๆ ผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณาจึงต้อ งพยายามค้นหา
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แนวทางในการสร้ างสรรค์ที่ เหมาะสม และสอดคล้อ งกับวัตถุ ประสงค์ในการโฆษณา
เพือ่ ให้การโฆษณานั้นมีสมั ฤทธิผลตาม ที่วางไว้
2.3 หลักการใช้ ทฤษฎีสี และตัวอักษรในการออกแบบ
จิตวิทยาเกี่ยวกับสีสีน้ นั มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกสี ให้เข้ากับ
เนื้อหาของเว็บไซต์ จะทาให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น และยังส่งผลอย่างมากกับความสวยงาม
ของเว็บไซต์
2.3.1 หลักพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ สี
1. ใช้สีสดใสสาหรับรับกระตุน้ ให้เห็นเด่นชัด
2. การออกแบบกราฟิ กไม่จาเป็ นต้องใช้สีเสมอไป ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
3. การใช้สีควรเหมาะสมกับวัยของผูบ้ ริ โภค
4. ไม่ควรใช้สีมากเกินไปเพราะจะลดความเด่นชัดของงาน
5. เมื่อใช้สีเข้มจัดคู่กบั สีอ่อนมาก ๆ จะทาให้ดูชดั เจน
6. การใช้สีพ้นื ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีพ้นื ที่วา่ งอาจทาให้ดูไม่เร้าใจ
7. การใช้สีกบั ข้อความและตัวอักษรต้องชัดเจนและอ่านง่าย

