
บทท่ี 2 กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ 
 
2.1 การวางโครงสร้างเว็บไซต์ 
หลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์มีดังนี้ 
 1. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี้ทำเพื่ออะไร 
 2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่เข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสาร ข้อมูลอะไรที่พวกเขา
ต้องการโดยข้ันตอนนี้ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนท่ีหนึ่ง 
 3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างเนื้อหาสาระ การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการจัดโครงสร้างหรือ
จัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามีความต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดหรือกระจายมากเกินไป อาจทำให้เกิดความ
สับสนต่อผู้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงควรออกแบบให้มีลักษณะที่ชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ในเรื่องท่ี
สัมพันธ์กัน รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็นแผนท่ีโครงสร้างเพื่อป้องกันความสับสนได้ 
 4. กำหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตั้งเกณฑ์ในการใช้ เช่น 
ผู้ใช้ควรทำอะไรบ้าง จำนวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเช่ือมโยง มากน้อยเพียงใด 
 
รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ขึ ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความชอบของผู้ออกแบบ ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการนำเสนอ โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 1. โครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequential Structure) 
 เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ข้อมูลที่นิยม จัดด้วย
โครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นเรื่องราวตามลำดับของเวลา เช่น การเรียงลำดับตามตัวอักษร ดรรชนี 
สารานุกรม หรืออภิธานศัพท์ โครงสร้างแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซต์ท่ีมีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ (Link) 
ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการดำเนินเรื่องในลักษณะเส้นตรง โดยมี 
ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักในการกำหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถ
กำหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ 
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 2. โครงสร้างแบบลำดับขั้น (Hierarchical Structure) 
 เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนของข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วน
ต่างๆ และมีรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหล่ันกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็นการ
ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหาในเว็บลักษณะนี้ ลักษณะเด่นเฉพาะของ เว็บประเภทนี้คือการมี
จุดเริ่มต้นท่ีจุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหา ในลักษณะเป็นลำดับจากบน
ลงล่าง 
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 3. โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 
 โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบท่ีผ่านมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่น ให้แก่การเข้า
สู ่เนื ้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วน เหมาะแก่ การแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิงเส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปล่ียนทิศ
ทางการเข้าสู ่เนื ้อหาของตนเองได้ เช่น ในการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ โดยในแต่ละสมัยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเหมือนกันคือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา 
ในขณะท่ีผู้ใช้กำลังศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ การปกครองในสมัยอยุธยา ผู้ใช้อาจศึกษาหัวข้อศาสนา
เป็นหัวข้อต่อไปก็ได้ หรือจะข้ามไปดูหัวข้อ การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นคนละสมัยกัน 



 
4. โครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 
 โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเช่ือมโยงไปถึงกัน ได้หมด เป็น
การสร้างรูปแบบการเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ ผู้ใช้สามารถกำหนดวิธีการเข้าสู่เนื้อหาได้ด้วย ตนเอง การเชื่อมโยง
เนื้อหาแต่ละหน้าอาศัยการโยงใยข้อความที่มีมโนทัศน์ (Concept) เหมือนกัน ของแต่ละหน้าในลักษณะของ
ไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้างลักษณะนี ้จัดเป็นรูปแบบที ่ ไม่มีโครงสร้างที ่แน่นนอนตายตัว 
(Unstructured) นอกจากนี้การเชื่อมโยงไม่ได้จำกัดเฉพาะเนื้อหา ภายในเว็บนั้นๆ แต่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่
เนื้อหาจากเว็บภายนอกได้ 
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2.2 การกำหนดขนาดและการโหลดหน้าเว็บเพจเพื่อแสดงผล 
2.2.1 ขนาดของเว็บไซต์ท่ีนิยมในปัจจุบันมี 2 ขนาด คือ 
 1. ขนาดเว็บไซต์แบบ 800 X 600 pixels เป็นขนาดที่สามารถใช้ได้กับหน้าจอทุกขนาดในปัจจุบันเป็น
ขนาดของการออกแบบเว็บไซต์ท่ีใช้ในอดีต เนื่องจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก 



 2. ขนาดเว ็บไซต์แบบ 1024  X 768 pixels เป็นขนาดที ่น ิยมในปัจจุบ ัน เน ื ่องจากผู ้ใช ้น ิยมใช้
จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องมาจากราคาจอคอมพิวเตอร์ท่ีถูกลง 
2.2.2 การโหลดหน้าเว็บเพจเพื่อแสดงผล 
 ปัจจุบันการสร้างหรือพัฒนาเว็บเพจเห็นความสำคัญของการโหลดหน้าเว็บเพจแสดงผลบนหน้าจอเพราะ
ผู้ใช้งานที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนั้นล้วนมีปัจจัยที่ทำให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานล้าช้าไ ป 
เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1.สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำ 
 2.อินเทอร์เน็ตช้า 
 3..เว็บไซต์ท่ีไม่คำนึงถึงการโหลดหน้าเว็บเพจ 
 
2.3 ระบบนำทางเว็บไซต์ 
ระบบนำทางเว็บไซต์ 
 ระบบ Navigation  เป็นระบบนำทางที่จะนำผู้ชมไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์  นอกจากนี้ยังใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มๆ ได้ โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจได้อย่างมีขอบเขต ตามสิทธิที่วางไว้เท่านั้น 
องค์ประกอบของระบบ Navigation 
1. เคร่ืองนำทาง 
–   เมนูหลัก เป็นเมนูสำหรับลิงค์ไปยังหน้าหัวข้อหลักของเว็บไซต์ มักอยู่ในรูปของลิงค์ที่เป็นข้อความหรือภาพ
กราฟฟิก และมักถูกจัดวางอยู่ด้านบนในเว็บเพจทุกหน้า 
–   เมนูเฉพาะกลุ่ม เป็นเมนูท่ีเช่ือโยงเว็บเพจปัจจุบันกับเว็บเพจอื่นภายในกลุ่มย่อยท่ีมี เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน มักอยู่
ในรูปแบบของลิงค์ข้อความหรือกราฟฟิกเช่นกัน 
–   เครื่องมือเสริม สำหรับช่วยเสริมการทำงานของเมนู มีได้หลายรูปแบบ เช่น ช่องค้นหาข้อมูล (Search Box), 
เมนูแบบดร็อปดาวน์ (Drop-Down menu), แผนผังเว็บไซต์ (Site Map), อิมเมจแมพ (Image Map) 
2. เคร่ืองมือบอกตำแหน่ง (Location Indicator) 
 เป็นสิ่งที่ใช้แสดงว่า ขณะนี้ผู้ชมกำลังอยู่ในตำแหน่งใดในเว็บไซต์ เครื่องบอกตำแหน่งมีได้หลายรูปแบบ 
เช่น ข้อความภาพกราฟฟิกท่ีแสดงช่ือเว็บเพจ หรือข้อความบ่งช้ี และบ่อยครั้งท่ีเครื่องมือบอกตำแหน่งถูกรวมไว้กับ
ตัวเมนูเลย 
ลักษณะของระบบเนวิเกช่ันท่ีดี 
–   อยู่ในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดและเข้าถึงง่าย เช่น ส่วนบนหรือด้านขวาของเว็บเพจ 
–   เข้าใจง่ายหรือมีข้อความกำกับชัดเจน ผู้ชมใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษา 



–   มีความสม่ำเสมอ วางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้าเว็บเพจ และใช้รูปแบบ สีสัน เหมือนกัน ทำให้ผู้ใช้รู้สึก
คุ้นเคย 
–   บอกผู้ใช้ว่ากำลังอยู่ท่ีตำแหน่งใดของเว็บไซต์ 
–   มีการตอบสนองเมื่อใช้งาน เช่น เปล่ียนสีเมื่อผู้ชมช้ีเมาส์หรือคลิก 
–   จำนวนรายการพอเหมาะ ไม่มากเกินไป 
–   มีหลายทางให้เลือกใช้ เช่น เมนูกราฟฟิก ,เมนูข้อความ, ช่องค้นหาข้อมูล (Search Box), เมนูดร็อปดาวน์ 
(Drop-down menu), 
 
2.4 การเตรียมข้อมูล 
1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 
 หมายถึง การจำกัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือในการสื่อสารเนื้อหากับ
ผู ้ใช้น ั ้น เราต้องเลือกเสนอสิ่งที ่เราต้องการนำเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษรและ
ภาพเคล่ือนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความคำราญต่อผู้ใช้ตัวอย่าง
เว็บไซต์ท่ีได้รับการออกแบบท่ีดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia 
ท่ีมีการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก 
2. ความสม่ำเสมอ ( Consistency) 
 หมายถึง การสร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดท้ัง
เว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความ
สับสนและไม่แน่ใจว่ากำลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่จะมี
รูปแบบ สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกช่ัน (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคล้ายคลึงกันตลอดท้ังเว็บไซต์ 
3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และ
ลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรากลับเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจทำให้ผู้ใช้คิดว่า
เป็นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่งส่งผลต่อความเช่ือถือขององค์กรได้ 
4. เนื้อหา (Useful Content) 
 ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ผู้พัฒนาต้องเตรียมข้อมูลและเนื้อหาท่ีผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เนื้อหาท่ีสำคัญท่ีสุดคือเนื้อหาท่ีทีม
ผู้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่ไปซ้ำกับเว็บอื่น เพราะจะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถ้า



เป็นเว็บท่ีลิงค์ข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ มาเมื่อใดก็ตามท่ีผู้ใช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องกลับมา
ใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก 
5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) 
 เป็นส่วนประกอบท่ีมีความสำคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ 
ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชั่น จึงควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก 
ถ้ามีการใช้กราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ตำแหน่งของการวางเนวิเกช่ันก็ควรวางให้สม่ำเสมอ เช่น อยู่ตำแหน่งบนสุด
ของทุกหน้าเป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เป็นตัวอักษรไว้ส่วนล่าง
ด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ท่ียกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเว็บเบราเซอร์ 
6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) 
 ลักษณะท่ีน่าสนใจของเว็บไซต์นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นสำคัญ แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุป
ได้ว่าเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบันไ ด้
ให้เห็น ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสีท่ีเข้ากันอย่างสวยงาม เป็นต้น 
7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 
 การใช้งานของเว็บไซต์นั ้นไม่ควรมีขอบจำกัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลาย ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็นเว็บท่ี
แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที ่มี
ผู้ใช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มาก 
8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 
 ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเช่ือถือได้ ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบ
เว็บไซต์เป็นอย่างมาก ต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ ถ้าเว็บท่ีจัดทำขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่
มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและทำให้ผู้ใช้หมด
ความเช่ือถือ 
9. ความคงที่ของการทำงาน (Function Stability) 
 ระบบการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และ
ตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ 
เพราะเว็บไซต์อื่นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้บ่อยเป็นปัญหา
ท่ีสร้างความรำคาญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก 
 
 
 



2.5 การใช้รูปภาพ 
 การเลือกใช้รูปภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะการ
เลือกรูปท่ีมีความเกี่ยวกับเนื้อหา มีความโดดเด่น และมีความสวยงาม จะทำให้ผู้ใช้งานเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ด้วย
ความประทับใจ ซึ่งรูปภาพท่ีใช้ควรเป็นรูปท่ีสร้างขึ้นเองหรือหากเป็นรูปท่ีได้จากการค้นหาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ควร
เป็นภาพท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ 

 
(ท่ีมาhttps://www.google.co.th) 

2.6 การใช้สี 
2.6.1 สีฟ้าและสีน้ำเงิน 
ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ 
เป็นระเบียบถ่อมตน  
สามารถลดความต่ืนเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้  
2.6.2 สีส้ม 
ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การ
ระวัง  
 เป็นสีท่ีเร้าความรู้สึก ปรกติควรใช้แต่น้อยเมื่อเทียบกับสีอื่น สังเกตว่าคนท่ีอยู่ในห้องสีส้มจะอยู่ได้ไม่นาน  
2.6.3 สีเหลือง 
เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความ
เบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี  
2.6.4 สีเขียว 
 เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีท่ีช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ 
ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น  
2.6.5 สีขาว 
ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา 
ความศรัทธา ความดีงาม  



2.6.6 สีเทา 
ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน  
สีนี้มีข้อดีคือทำให้เย็นแต่สร้างความสร้างความรู้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสีท่ีมีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี 
 
2.7 การใช้แบบอักษร 
การใช้แบบอักษร 
 การเลือกใช้แบบอักษรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เว็บเพจมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเลือกใช้
แบบอักษรควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหน้า และสามารถอ่านออกได้ง่าย โดยมีแบบอักษรจากเครื่อง (Font 
Default) และนิยมเลือกใช้ มีตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
(ท่ีมาhttp://www.f0nt.com/) 

 


