บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนิ นงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ให้ กับบริ ษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซุ ปเปอร์ สตีล(ประเทศไทย)จากัด โดยบริ ษัท เทเลอินโฟ
มีเดีย จากัด(มหาชน) มุ่ งศึ กษาวิธีการและขั้นตอนในการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ ในรู ปแบบของ
เว็บ ไซต์ อาทิเ ช่ น ขั้ น ตอนการรั บ Brief งานจากพนั ก งานขาย การเขี ย นเนื้อ หาข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ บน
เว็บ ไซต์ การออกแบบแบนเนอร์ เว็บ ไซต์ และแคตตาล็อกออนไลน์ รวมถึงการนางานขึ้นระบบ
ออนไลน์ เป็ นเว็บไซต์ เว็บไซต์ หนึ่ง ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องผู้ศึกษาในเรื่ อง
ต่ อไปนีไ้ ด้ แก่
2.1 การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
2.2 การออกแบบเว็บไซต์
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการทาธุรกิจกับธุรกิจ

2.1 การโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เหตุผลที่ทาให้ สื่อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ เติบโตขึ้นมาอย่ างรวดเร็ วและมีแนวโน้ มว่ าจะมี
อิทธิพลต่ อผู้รับสารมาก ทาให้ เกิดผลกระทบต่ อสื่ อที่ใช้ โฆษณาแบบเก่ า ได้ แก่ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ ฯลฯ จากสถิตในต่ างประเทศการใช้ สื่อโฆษณาแบบเก่ ามีแนวโน้ มลดลงอย่ างมาก แต่
ในทางกลับกัน สื่ อโฆษณาออนไลน์ กลับมาอัตราการใช้ เพื่อการโฆษณาสู งขึ้นเรื่ อยๆ จนมีข้อมู ล
มัลติมีเดีย ความบันเทิง ข่ าวสาร รวมถึงการโฆษณาสิ นค้ าและบริการ เพิม่ มากขึน้ (Pierre,1996)
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมหรื อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ภายใต้โลกใหม่ที่ทาการตลาดแบบ
โลกกาภิวฒั น์ จึงทาให้เห็นการทาการตลาดแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
จึงเป็ นการโฆษณาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการผูบ้ ริ โภค คาถามคือสื่ อออนไลน์ต่าง
จากสื่ อแบบเก่าอย่างไร ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบระหว่างข้อดี และข้อเสี ยของสื่ อออนไลน์และสื่ อ
แบบเก่าได้ดงั นี้(Morgan,1996)

ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสี ยของสื่ อออนไลน์และสื่ อเก่า
ประเภทของสื่ อ
ข้อดี
ข้อเสี ย
สื่ อโทรทัศน์
- เข้าถึงผูร้ ับได้อย่าง
- เจาะลึกกลุ่มเป้ าหมายไม่ได้
รวดเร็ ว
- ค่าใช้จ่ายสู ง
- เห็นภาพเข้าใจ
คุณสมบัติ
ของสิ นค้าได้ชดั เจน
สื่ อวิทยุ
- สามารถเลือกลง
- ประเมินผลของงานได้ยาก
เฉพาะที่ตอ้ งการได้
- มีแต่เสี ยงไม่มีภาพสร้างการ
- ใช่งบผลิตต่า
จดจาได้นอ้ ย
สื่ อนิตยาสาร
- สามารถแบ่งตลาด
- เข้าถึงผูร้ ับได้ไม่กว้าง
ได้ตาม
- ข้อมูลเนื้ อหาค่อนข้างช้า
กลุ่มเป้ าหมาย
เพราะต้องตีพิมพ์ทุกๆรอบ
- มีภาพและสี สันที่
ของนิตยาสารเล่มนั้นๆ
สวยงาม
สื่ อหนังสื อพิมพ์
- เข้าถึงผูอ้ ่านได้สูงใน
- ชิ้นงานโฆษณาอาจจะไม่มี
แต่ละวัน
ความโดดเด่น
- ผูอ้ ่านมักเลือกดู
- ผูบ้ ริ โภคมักไม่ค่อยสนใจ
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
สื่ อออนไลน์
- สร้างความโดดเด่น
- ไม่สามารถเข้าถึงได้ถา้ ไม่มี
ได้และสามารถ
สัญญาณอินเทอร์ เน็ต
อัพเดทข้อมูลได้
ตลอดเวลา
- ให้รายละเอียดได้
เยอะ

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบระหว่างสื่ อโฆษณาออนไลน์ และสื่ อโฆษณาแบบสื่ อเก่า
ลักษณะทาง
สื่ อโฆษณาแบบสื่ อเก่า
สื่ อโฆษณาออนไลน์
กายภาพ
พืน้ ทีท่ ใี ช้ ในการ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายในการซื้อพืน้ ที
เสี ยค่ าใช้ จ่ายในการซื้อพืน้ ทีใ่ นราคาต่า
โฆษณา
ราคาสู ง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ใน มีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา
การโฆษณา
การสร้ างสรรค์
งาน
การสื่ อสาร
feedback
การเรียกร้ องให้
กระทา

มักใช้ ภาพเคลือ่ นไหวในการ
โฆษณา รองลงมาเป็ นในรู ปแบบ
ของข่ าวสาร
ไม่ สามารถโต้ ตอบได้ ถ้าไม่ เข้ าใจใน
การโฆษณา
ไม่ สามารถรู้ ข้อมูลเพิม่ เติมได้
จะต้ องไปทีร่ ้ านอย่างเดียว
ความสนใจขึน้ อยู่กบั อารมณ์ ของ
ผู้บริโภค

ไม่ จากัดในเรื่องของเวลาเพราะผู้บริโภค
จะเป็ นคนเข้ ามาหาเองและเข้ ามาเมื่อไหร่
ก็ได้ ตามทีต่ ้ องกร
นาเสนอข้ อมูลทีเ่ ป็ นข่ าวสารให้
รายละเอียดได้ เยอะ
ผู้รับสามารถหาคาตอบได้ ทนั ที โดยการ
ถามหรือหาข้ อมูล
สามารถหาข้ อมูลได้ เลยตามเว็บไซต์
ดังกล่าว
ความสนใจขึน้ อยู่กบั ความต้ องการของ
ผู้บริโภค

ดังนั้ นเมื่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปบวกกับกลุ่มเป้าหมายของสิ นค้ าและบริ การ
ประเภท B2B ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่อยากได้ สินค้ าหรื อบริ การ จึงจะทาการค้ นหาข้ อมูลรายละเอียดต่ างๆ
ของสิ นค้ าหรือบริ การนั้นๆก่ อนจะตัดสิ นใจซื้อเพราะสิ นค้ าประเภท B2B เป็ นสิ นค้ าที่ตัดสิ นใจซื้อ
ยาก ต้ องคานวณต้ นทุนและผลกาไรที่จะได้ กลับมาว่ าจะคุมกับการลงทุนหรื อไม่ จึงเป็ นเหตุผลที่
ต้ องปรับเปลี่ยนจากการใช้ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่งเป็ นสื่ อแบบเก่ าที่ให้ ข้อมูลได้ เยอะที่สุดในการโฆษณาและ
หันมาใช้ สื่อออนไลน์ ในการทาการโฆษณา เพือ่ ปรับตัวให้ เข้ ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค

2.2 หลักการออกแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยมอย่ามากบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเว็บไซต์เป็ นสื่ อที่อยูใ่ นความ
ควบคุ มของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ ช้สามารถตัดสิ นใจเลื อกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่
เลื อกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ จึงทาให้ผใู ้ ช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปั ญหาที่เกิ ดจาก
การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผูใ้ ช้เห็ นว่าเว็บที่ กาลังดูอยู่น้ นั ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรื อไม่
เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ ี จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ ยนไปดู เว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากในปั จจุบนั มีเว็บไซต์อยูม่ ากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผูใ้ ช้จึงมีทางเลือก
มากขึ้น และสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้เอง
เว็บไซด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจ
จากผูใ้ ช้ มากกว่าเว็บไซด์ที่ดูสับสนวุน่ วาย มีขอ้ มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ ยงั ใช้เวลา
ในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลมาจากการออกแบบเว็บไซด์ไม่ดี
ทั้งสิ้ น
ดังนั้น การออกแบบเว็บไซด์จึงเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้ างเว็บไซด์ ให้ประทับใจผูใ้ ช้ ทา
ให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซด์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซด์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว
ยังต้องคานึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น ๆ อีกด้วย

องค์ ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องคานึงถึง องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความเรี ยบง่าย (Simplicity)
หมายถึ ง การจากัดองค์ประกอบเสริ มให้เหลื อเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่ าวคือในการ
สื่ อสารเนื้ อหากับผูใ้ ช้น้ นั เราต้องเลื อกเสนอสิ่ งที่ เราต้องการนาเสนอจริ ง ๆ ออกมาในส่ วนของ
กราฟิ ก สี สัน ตัวอักษรและภาพเคลื่ อนไหว ต้องเลื อกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกิ นไปจะรบกวน
สายตาและสร้ างความคาราญต่อผูใ้ 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 การสร้ า งความสม่ าเสมอให้เกิ ดขึ้ นตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลื อกใช้รูปแบบ
เดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์น้ นั มี ความแตกต่างกันมาก
จนเกิ น ไป อาจท าให้ ผู ้ใ ช้ เ กิ ด ความสั บ สนและไม่ แ น่ ใ จว่ า ก าลัง อยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ เ ดิ ม หรื อไม่
เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่ จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิ ก ระบบเนวิ
เกชัน่ (Navigation) และโทนสี ที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์

3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity)
ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึ งถึ งลักษณะขององค์กรเป็ นหลัก เนื่ องจากเว็บไซต์จะ
สะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวั อักษร ชุ ดสี รู ปภาพหรื อกราฟิ ก จะมี
ผลต่อรู ปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรา
กลับเลือกสี สันและกราฟิ กมากมาย อาจทาให้ผใู ้ ช้คิดว่าเป็ นเว็บไซต์ของสวนสนุ กซึ่ งส่ งผลต่อความ
เชื่อถือขององค์กรได้
4. เนื้อหา (Useful Content)
ถื อเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้ อหาในเว็บไซต์ตอ้ งสมบูรณ์ และได้รับการปรับปรุ ง
พัฒ นาให้ท ัน สมัย อยู่เ สมอ ผูพ้ ฒ
ั นาต้อ งเตรี ย มข้อมู ล และเนื้ อ หาที่ ผูใ้ ช้ต้อ งการให้ ถู ก ต้อ งและ
สมบูรณ์ เนื้ อหาที่สาคัญที่สุดคือเนื้ อหาที่ทีมผูพ้ ฒั นาสร้ างสรรค์ข้ ึนมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอื่น
เพราะจะถือเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถา้ เป็ นเว็บที่ลิงค์ขอ้ มูลจากเว็บอื่น ๆ มา
เมื่อใดก็ตามที่ผใู ้ ช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผูใ้ ช้ก็ไม่จาเป็ นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้น
อีก
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation)
เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสาคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสน
ระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชัน่ จึงเปรี ยบเสมือนป้ ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึง
ควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามีการใช้กราฟิ กก็ควรสื่ อความหมาย ตาแหน่งของการวางเนวิ
เกชัน่ ก็ควรวางให้สม่าเสมอ เช่น อยูต่ าแหน่งบนสุ ดของทุกหน้าเป็ นต้น ซึ่ งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชัน่
ที่เป็ นกราฟิ กก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ ที่เป็ นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิ กบนเว็บเบราเซอร์
6. คุณภาพของสิ่ งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal)
ลักษณะที่น่าสนใจของเว็บไซต์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความชอบส่ วนบุคคลเป็ นสาคัญ แต่โดยรวม
แล้วก็สามารถสรุ ปได้วา่ เว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้นส่ วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิ กควร
สมบูรณ์ ไม่มีรอยหรื อขอบขั้นบันได้ให้เห็ น ชนิ ดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลื อกใช้โทนสี ที่
เข้ากันอย่างสวยงาม เป็ นต้น
7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility)
การใช้ง านของเว็บ ไซต์ น้ ั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 คั บ ให้ ผู ้ใ ช้ ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็ นเว็บที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิ บตั ิ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 ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ ถ้า
เว็บที่จดั ทาขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามาก
ขึ้นอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาและทาให้ผใู ้ ช้หมดความเชื่อถือ
9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability)
ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่ งต้องได้รับการออกแบบ
สร้างสรรค์และตรวจสอบอยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถ
ลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะเว็บไซต์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปั ญหาที่เกิดจาก
ลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่ งพบได้บ่อยเป็ นปั ญหาที่สร้างความราคาญกับผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก

การใช้ สีในการออกแบบเว็บไซต์
การสร้างสี สันบนหน้าเว็บเป็ นสิ่ งที่สื่อความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้
สี ให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ แต่ยงั สามารถทาให้เห็ นถึ ง
ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ได้ สี เป็ นองค์ประกอบหลักสาหรับการตกแต่งเว็บ จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สี
ระบบสี ที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มี ระบบการแสดงผลผ่านหลอดลาแสงที่เรี ยกว่า CRT
(Cathode ray tube) โดยมีลกั ษณะระบบสี แบบบวก อาศัยการผสมของของแสงสี แดง สี เขียว และสี
น้ าเงิน หรื อระบบสี RGB สามารถกาหนดค่าสี จาก 0 ถึง 255 ได้ จากการรวมสี ของแม่สีหลักจะทา
ให้เกิดแสงสี ขาว มีลกั ษณะเป็ นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะมองเห็น
เป็ นสี ที่ถูกผสมเป็ นเนื้ อสี เดี ยวกันแล้ว จุดแต่ละจุดหรื อพิกเซล (Pixel) เป็ นส่ วนประกอบของภาพ
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจานวนบิตที่ใช้ในการกาหนดความสามารถของการแสดงสี ต่าง ๆ เพื่อ
สร้ า งภาพบนจอนั้นเรี ยกว่า บิ ตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มี ก ารก าหนดสี ด้วยระบบ
เลขฐานสิ บหก ซึ่งมีเครื่ องหมาย (#) อยูด่ า้ นหน้าและตามด้วยเลขฐานสิ บหกจานวนอักษรอีก 6 หลัก
โดยแต่ละไบต์ (byte) จะมีตวั อักษรสองตัว แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม เช่น #FF12AC การใช้ตวั อักษรแต่
ละไบต์น้ ีเพื่อกาหนดระดับความเข้มของแม่สีแต่ละสี ของชุดสี RGB โดย 2 หลักแรก แสดงถึงความ
เข้มของสี แดง 2 หลักต่อมา แสดงถึงความเข้มของสี เขียว 2 หลักสุ ดท้ายแสดงถึงความเข้มของสี น้ า
เงิน
สี มีอิทธิ พลในเรื่ องของอารมณ์การสื่ อความหมายที่เด่นชัด กระตุน้ การรับรู ้ทางด้านจิตใจมนุ ษย์
สี แต่ละสี ให้ความรู ้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน สี บางสี ให้ความรู ้สึกสงบ บางสี ให้ความรู ้สึกตื่นเต้น
รุ นแรง สี จึง เป็ นปั จจัย ส าคัญอย่า งยิ่ง ต่ อการออกแบบเว็บ ไซต์ ดัง นั้นการเลื อกใช้โทนสี ภายใน

เว็บ ไซต์เป็ นการแสดงถึ ง ความแตกต่า งของสี ที่ แสดงออกทางอารมณ์ มี ชีวิตชี วาหรื อเศร้ า โศก
รู ปแบบของสี ที่สายตาของมนุษย์มองเห็น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. สี โทนร้อน (Warm Colors) เป็ นกลุ่มสี ที่แสดงถึงความสุ ข ความปลอบโยน ความอบอุ่น และ
ดึงดูดใจ สี กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มสี ที่ช่วยให้หายจากความเฉื่ อยชา มีชีวติ ชีวามากยิง่ ขึ้น
2. สี โทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรี ยบร้อย เป็ นกลุ่มสี ที่มีคนชอบ
มากที่สุด สามารถโน้มนาวในระยะไกลได้
3. สี โทนกลาง (Neutral Colors) สี ที่เป็ นกลาง ประกอบด้วย สี ดา สี ขาว สี เทา และสี น้ าตาล กลุ่ม
สี เหล่านี้คือ สี กลางที่สามารถนาไปผสมกับสี อื่น ๆ เพื่อให้เกิดสี กลางขึ้นมา
สิ่ งที่สาคัญต่อผูอ้ อกแบบเว็บคือการเลือกใช้สีสาหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออก
ของเว็บ แล้วยังเป็ นการสร้ า งความรู ้ สึ กที่ ดีต่อผูใ้ ช้บ ริ การ ดัง นั้นจะเห็ นว่าสี แต่ล ะสี สามารถสื่ อ
ความหมายของเว็บได้อย่างชัดเจน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นย่อมส่ งผลให้เว็บมีความ
น่ าเชื่ อถื อมากยิ่งขึ้น ชุ ดสี แต่ละชุ ดมีความสาคัญต่อเว็บ ถ้าเลื อกใช้สีไม่ตรงกับวัตถุ ประสงค์หรื อ
เป้ าหมายอาจจะทาให้เว็บไม่น่าสนใจ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่กลับมาใช้บริ การอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สี
อย่างเหมาะสมเพื่อสื่ อความหมายของเว็บต้องเลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกัน
ดัง นั้น ในการออกแบบเว็บ ไซต์เ ราควรที่ จ ะยึ ดหลัก การตามทฤษฎี ดัง กล่ า ว เพื่ อ ท าให้
เว็บไซต์มีความสวยงามและความน่าเชื่ อถือ ดูเป็ นทางการเพื่อทาให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปทราบว่าเว็บไซต์
นี้ มีความน่าเชื่อถือในการที่จะนาข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ในการศึกษา การอ้างอิงข้อมูล หรื อในด้าน
ของการค้าขายสิ นค้าและบริ การ

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทาธุรกิจกับธุรกิจ
การค้า ระหว่า งองค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ อ องค์ก รธุ ร กิ จ ซึ่ งจะต่ า งกับ การค้า ระหว่า งองค์ ก รกับ
ผูบ้ ริ โภคและการค้าระหว่างองค์กรกับหน่วยงานรัฐ
การค้า ระหว่า งองค์ก รธุ ร กิ จ ต่ อ องค์ก รธุ ร กิ จ คื อ การท าธุ รกรรมระหว่า งองค์ก รธุ รกิ จ
ด้วยกันเอง เพื่อการค้าขาย การจัดการ การผลิตหรื อวัตถุดิบ เช่นการสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตของผูท้ า
ธุ ร กิ จ การสั่ ง ซื้ อสิ น ค้า ส าหรั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้า จากผูผ้ ลิ ต หรื อ การสั่ ง ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้ใ นงาน
อุสาหกรรมเป็ นต้น
B2B คือการทาการค้าระหว่างธุ รกิ จกับธุ รกิ จในรู ปแบบของอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์น้ ีมีความสาคัญต่อระบบการค้าเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการทาธุ รกรรมแบบ B2B เป็ น
การทาธุ รกรมระหว่างองค์กรต่อองค์กรณ์ ทาให้มูลค่าในการทาธุ รกรรมสู งกว่า B2C หลายเท่าตัวถ้า

องค์กรต่างหันมันใช้ B2B ในการทาการค้า จะช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานได้มากถึ ง 50
เปอร์เซ็นต์
โลกของ Internet ในประเทศไทยจะพบ E-Market Place หลายเว็บไซต์ทาธุ รกิจครบทั้ง 4
แบบแต่ ที่ แพร่ หลายกันมากที่ สุ ดจะเป็ น C2C และ B2C ไม่ ว่า จะ thaisecondhand, Tarad,
Welovesshoping, Pantip Market หลายปี ที่ผา่ นมา E-Market Place แบบ B2B ในปั จจุบนั (ผลิตตูน้ ้ า
ดื่มหยอดเหรี ยญมีการนาเอาเทคโนโลยี Internet มาใช้ในการสื่ อสารไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น
ด้วยความที่มีเม็ดเงิ นหมุนเวียนมามายในธุ รกิ จประเภทนี้ ผสมกับความต้องการ และช่ องว่างของ
E-Market Place แบบ B2B เพื่อติดต่อกับนักลงทุนรายย่อย เช่น Thailand.com ,Worldtradeaa.com
BizToThai.com Trarad.com เป็ นต้น
สรุ ปในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ ไม่ได้มีผลในการทาการค้าหรื อการตลาดกับแค่ธุรกิจ B2C
หรื อ C2C เท่านั่น แต่ยงั ส่ งผลกับธุ รกิ จประเภท B2B ด้วย เพราะสื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่ทุกคน
สามารถเข้าถึ งได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกต่อการใช้เป็ นสื่ อกลางทาการค้า การตลาดหรื อแม้แต่การ
โฆษณา

