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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์องคป์ระกอบและแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” ผูศึ้กษาได้ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอและเพื่อวิเคราะห์
ดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (Graphic User Interface) และเทคโนโลย ี              
ด้านการน าเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ศึกษา              
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบในการด าเนินการศึกษา                  
ผูท้  าการศึกษาจึงได้แยกเป็นประเด็นในรูปแบบการเขียนเชิงโครงสร้าง เพื่อให้สะดวกต่อการ             
ท าความเขา้ใจดงัน้ี 
  2.1  แนวคิดกระบวนการดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์  
  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  
  2.3  หลกัการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้ 
  2.4  แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 
  2.5  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดกระบวนการด้านการออกแบบเวบ็ไซต์   
 
 เว็บไซต์เป็นส่ือท่ีอยู่ในความควบคุมของผูใ้ช้โดยสมบูรณ์ เน่ืองจากผูใ้ช้สามารถเลือก              
เขา้ชมข้อมูลส่วนท่ีตอ้งการด้วยการคลิกเมาส์ไปท่ีลิงค์ต่างๆ โดยเลือกท่ีจะเขา้ชมและออกจาก
เว็บไซต์ไหนก็ได้อย่างง่ายดาย ผูใ้ช้จึงมักไม่ค่อยอดทนกับอุปสรรคและปัญหาในการใช้งาน               
เช่น ความซับซ้อนของระบบการน าทาง (Navigation) ความยากในการคน้หาขอ้มูล การใช้เวลา
ดาวน์โหลดนาน ขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบหรือขอ้มูลไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม เป็นตน้           
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นผลจากการออกแบบท่ีผิดพลาด ดงันั้น เราจึงควรเรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการด้านการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ                 
และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (นภณต ์คุณะนิติสาร, 2554) 
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ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการคน้ควา้ถึงแนวคิดกระบวนการดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์เพื่อให้เขา้ใจ
ถึงขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการออกแบบเว็บไซต์ ทั้ งในด้านโครงสร้างและด้านการ
ออกแบบกราฟิกในส่วนต่างๆ โดยรายละเอียดเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1.1 กระบวนการในการพฒันาเวบ็ไซต ์
 2.1.2 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์
 2.1.3 การออกแบบระบบน าทางในเวบ็ไซต ์(Navigation) 
 2.1.4 การออกแบบทางทศันะในเวบ็ไซต ์(Visual Design) 
 2.1.5 แนวทางในการออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพ  
 
2.1.1 กระบวนการในการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 
 
 
 

แผนภูมิ  2.1 แสดงกระบวนการในการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 
  ธวชัชัย ศรีสุเทพ (2544: 31) กล่าวว่า การจดัท าเวบ็ไซต์มีกระบวนการหลกั 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ส ารวจปัจจยัส าคญั (Research) พฒันาเน้ือหา (Site Content) พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site 
Structure) ออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Design) การพฒันาและด าเนินการ (Production and 
Operation) ซ่ึงกระบวนการในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปไดโ้ดยสังเขป ดงัน้ี 
  (1)  ส ารวจปัจจัยส าคัญ (Research) คือ การรู้จักทั้ งตัวเอง กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง              
โดยการก าหนดเป้าหมายหลกัของเวบ็ไซต์ ว่าตอ้งการท าเว็บไซต์เน้ือหาเก่ียวกบัอะไร เพื่ออะไร 
กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นใคร มีความตอ้งการและพฤติกรรมอยา่งไร รวมทั้งส ารวจเน้ือหาและเรียนรู้
กลยุทธ์การออกแบบ การใชง้านของเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการลกัษณะเดียวกบัเรา เพื่อก าหนดขอบเขต
ของเน้ือหาท่ีจ าเป็นตอ้งมีในเวบ็ไซตห์รือเพื่อวางกลยทุธ์ในการแข่งขนั 
  (2)  พฒันาเน้ือหา (Site Content) โดยสร้างแนวทางการส่ือความหมาย ให้ผูใ้ช้ทราบถึง
ขอ้ความท่ีตอ้งการจะส่ือ ดว้ยการรวบรวมและจัดระเบียบขอ้มูล ก าหนดเน้ือหาหลกัและวิธีการใช้
งานของเวบ็ไซต ์ดว้ยชนิดของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และอาจมีเน้ือหาเสริมคุณค่า (Value Added 
Content) เพื่อดึงดูดใหผู้ใ้ชอ้ยูใ่นเวบ็ไซตใ์หน้านท่ีสุด และกลบัมาชมซ ้ า เช่น ข่าวหรือขอ้มูลท่ีมีการ
อพัเดทอยา่งสม ่าเสมอ โปรแกรมท่ีดาวน์โหลดไปใชไ้ดฟ้รี หรือ เกมส์ เป็นตน้ 

Research Site  
Structure 

Page Design Production  

& Operation 

Site  
Content 
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(3) พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure) เม่ือมีขอ้มูลเป็นจ านวนมากท่ีจะน ามาใช้                           
ในเว็บไซต์ จะต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาจดัให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้เป็นร่างแผนผงัโครงสร้าง                          
(Draft Architecture Plan) ด้วยการจดักลุ่มและระบุช่ือเน้ือหาให้เขา้ใจได้ง่าย และอา้งอิงช่ือ                  
จากความคุน้เคยของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย เช่น การจดักลุ่มขอ้มูล
ตามล าดบัตวัอกัษร (Alphabetical) ตามหวัขอ้ (Topical) ตามกลุ่มผูใ้ช ้(Audience-specific) เป็นตน้ 
แลว้น ามาจดัท าโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Structure) ท่ีจะท าให้ทราบว่าขอ้มูลแบ่งเป็นก่ีกลุ่ม 
และมีจ านวนก่ีหน้าโดยประมาณ  โดยสร้างเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงโครงสร้างขอ้มูล ล าดบัชั้นและ
การเช่ือมโยงของแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นการแสดงภาพรวมของเวบ็ไซตใ์นเชิงกราฟิก โดย
เร่ิมจากหน้าโฮมเพจน าไปจนถึงหน้าย่อยทั้งหมด จากนั้น จึงออกแบบระบบการเช่ือมโยงภายใน
เวบ็ไซต์ ท่ีเรียกวา่ระบบน าทาง (Navigation System) ซ่ึงเป็นการบอกต าแหน่งว่าขณะน้ีผูใ้ช้อยู่ท่ี
ไหน สามารถเลือกดูขอ้มูลอะไรได้บา้ง เม่ือไปดูขอ้มูลท่ีอ่ืนแลว้จะกลบัมาท่ีเดิมได้อย่างไร และ
แสดงผลว่าไดไ้ปไหนมาแลว้บา้ง ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัในการออกแบบ เนวิเกชัน่ คือ การอ านวย
ความสะดวกตามเป้าหมายของผูใ้ชใ้หส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย และรวดเร็วท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2.2 ตัวอย่างการก าหนดโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure)
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  (4) ออกแบบหนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Page Design) เป็นการออกแบบลกัษณะหนา้ตาเวบ็เพจ 
(Interface Design) เร่ิมจากการแบ่งพื้นท่ีของเวบ็เพจ (Page Layout) วา่จะจดัวางองคป์ระกอบชนิด
ต่างๆ ไวใ้นบริเวณไหนของหนา้เวบ็ เช่น โลโกห้รือ ปุ่มเนวิเกชัน่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีทุกหนา้และอยูใ่น
ต าแหน่งเดิม โครงสร้างน้ีจะก าหนดต าแหน่งของเน้ือหา กราฟิก โลโก้  ระบบเนวิเกชั่น และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในเว็บเพจ โดยเวบ็ไซต์หน่ึงๆ อาจมีโครงสร้างของเวบ็เพจหลายแบบได้ตาม
ลกัษณะของเน้ือหา แต่จะตอ้งมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อให้ผูใ้ชไ้ม่สับสนวา่เป็นเวบ็ไซตเ์ดียวกนั
หรือไม่ จากนั้นจึงน ามาท าโครงร่าง (Design Sketch) ดว้ยโปรแกรมกราฟิก เพื่อให้ได้ลกัษณะ
หนา้ตาของเวบ็เพจท่ีมีการก าหนดรูปแบบ (Style Guide) ประกอบดว้ยชุดสีท่ีตอ้งการใช ้ชนิดและ
ขนาดของตวัอกัษร ลกัษณะของหวัขอ้เร่ือง ลกัษณะของกราฟิก ไอคอน รูปภาพและองคป์ระกอบท่ี
จ าเป็นอ่ืนๆ รูปแบบของเนวิเกชัน่ฯลฯ เพื่อน ามาสร้างเป็นโครงร่างมาตรฐาน (Template) และเม่ือ
น าเน้ือหาท่ีมีอยู่มาใส่ในเทมเพลตก็จะได้หน้าเว็บเพจท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจึงเช่ือมโยงเว็บเพจเข้า
ดว้ยกนัตามโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
  (5) การพฒันาและด าเนินการ (Production and Operation) ก่อนการด าเนินการ ควรน า
เวบ็ไซตไ์ปทดสอบกบักลุ่มผูใ้ช ้เพื่อประเมินความพึงพอใจ และแกไ้ขปรับปรุง เพื่อให้ไดเ้วบ็ไซตท่ี์
สมบูรณ์ แลว้จึงน าเวบ็ไซตอ์พัโหลดเขา้สู่อินเตอร์เน็ตเพื่อใชง้านจริงและประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตใ์ห้
เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงจะตอ้งมีการดูแลและพฒันาเว็บไซต์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ 
ทนัสมยั และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Clement Mok (อา้งถึงใน นิรชรา ธนเมธี, 2541: 28) ท่ีอธิบาย
กระบวนการออกแบบเวบ็ไซตไ์วด้งัน้ี 
 

 
 
 

แผนภูมิ 2.3 แสดงกระบวนการในการพฒันาเวบ็ไซต์ตามแนวคิดของ Clement Mok 
 
(1) การก าหนดนิยาม (Definition) คือการวางแผนเพื่อน ามาถ่ายทอดความคิด              

รวบยอดท่ีตอ้งน ามาเป็นหลกัในการออกแบบเวบ็ไซต ์โดยตอ้งท าส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการออกแบบเว็บไซต ์               

วา่ตอ้งการส่ือสารอะไรใหก้บัใครและอยา่งไร โดยตอ้งผา่นการอนุมติัของเจา้ของโครงการ 

I 
Implementation 

D 

Definition 

A 
Architecture 

D 

Design 
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1.2 ก าหนดเน้ือหาและจุดเด่นท่ีสร้างแรงดึงดูดใจ ด้วยการวิเคราะห์ถึง
เน้ือหาท่ีตอ้งการน ามาเป็นจุดเด่นท่ีจะส่ือไปยงัผูรั้บสารให้ตรงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีอยูใ่นส่ืออ่ืนๆ ขององคก์รและค านึงถึงการเนน้จุดเด่นท่ีจะท าให้เน้ือหา
นั้นมีความแปลกใหม่ 

1.3 ก าหนดผูรั้บสาร ซ่ึงต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีของผูรั้บสารด้วย 
เพราะส่ิงส าคญัในการก าหนดผูรั้บสารคือ ไม่ว่าผูรั้บสารจะเป็นใคร ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึง
ความแตกต่างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอ้งไม่ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการเขา้เยี่ยมชมของผูรั้บสาร 
รวมไปถึงบราวเซอร์ท่ีผูรั้บสารใช้ โดยค านึงว่าเทคนิคและเทคโนโลยีท่ีใช้ในเว็บไซต์เพื่อสร้าง
จุดเด่นนั้นตอ้งไม่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเขา้เยีย่มชมของผูรั้บสาร 

1.4 ก าหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการออกแบบทั้งหมดและงบประมาณ 
 (2) การก าหนดโครงสร้าง (Architecture) คือการออกแบบข้อมูลให้ตรงกับ

วตัถุประสงค์ซ่ึงต้องเรียงล าดับความส าคัญและก าหนดให้แน่ชัดว่าจะน าข้อมูลใดจัดไว้ใน
โครงสร้างส่วนใดและใช้ส่ือใดในการแบ่งเน้ือหานั้นให้อยู่ในโครงสร้างเป็นสัดเป็นส่วน ซ่ึง
โครงสร้างน้ีจะเป็นภาพรวมของการออกแบบเวบ็ไซต ์การก าหนดโครงสร้างมีดงัน้ี 

2.1 พิจารณาใจความส าคญัหลกัท่ีตอ้งการส่ือจากการก าหนดนิยาม 
2.2 การก าหนดจ าแนกลักษณะและประเภทของข้อมูลและวิธีการท่ีจะ

แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของขอ้มูล 
2.3 ก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
2.4 ก าหนดวธีิการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
2.5 รวบรวมแนวคิดและก าหนดความคิดรวบยอดท่ีใชใ้นการออกแบบ 
2.6 น าโครงสร้างมาทดสอบการเปิดเขา้ไปในแต่ละส่วน 
2.7 ก าหนดจุดเด่นพิเศษ 

 (3) การออกแบบ (Design) คือการน าโครงสร้างท่ีผ่านการอนุมติัมาท าการ
ออกแบบรูปลกัษณ์บนหน้าจอเวบ็ไซต์ ซ่ึงแสดงภาพลกัษณ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วม
และการจดจ าภาพพจน์นั้น โดยเน้นในเร่ืองของการสร้างสรรค์ภาพ สร้างสรรค์สัญลกัษณ์เพื่อ
เช่ือมโยงส่วนต่างๆ ไปจนถึงการสร้างมลัติมีเดีย และการน าทุกๆ ส่วนมาประกอบกนัดงัน้ี 

3.1 เลือกกลุ่มของสีท่ีจะใช ้
3.2 เลือกรูปแบบของตวัหนงัสือ 
3.3 ก าหนดความกวา้งของหนา้กระดาษและขนาดของหลงัฉาก 
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3.4 สร้างภาพประกอบดว้ยการใชภ้าพถ่ายหรือภาพวาดรวมไปถึง 
ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
3.5 ก าหนดแนวทางการออกแบบและการเช่ือมโยง 
3.6. ก าหนดช่ือของเน้ือหาหลกัและลกัษณะพิเศษใหก้บัช่ือของเน้ือหา 
หลกัน้ีใหโ้ดดเด่นออกมา 
3.7. สร้างกราฟิกหรือปุ่มท่ีน าไปหาขอ้มูล 
3.8. สร้างหนา้เวบ็ท่ีแสดงการจดัวางของหนา้หลกั 
3.9. น าเน้ือหามาออกแบบส าหรับแต่ละหนา้ 
3.10. เตรียมสคริป (Script) เตรียมระบบขอ้มูลและเทคนิคพิเศษอ่ืนๆ 

การออกแบบหน้าเว็บน้ี อาจจะใช้โปรแกรมเดียวกันกับการออกแบบส่ิงพิมพ์
ทัว่ไป โดยใช้ขอ้มูลจริงเท่าท่ีจะเป็นไปได้ นอกจากการออกแบบภาพแล้ว ค าพูดท่ีใช้ในเน้ือหา                    
ก็ตอ้งแสดงความรู้สึกเช่นเดียวกบัรูปลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ดว้ย เพื่อให้ภาพและเน้ือหาสร้างอารมณ์
และความรู้สึกเดียวกนั การแต่งค าน าส าหรับส่วนต่างๆ ของบางเวบ็ไซต์มีการเล่นค า ใช้ค  าน าเพื่อ
ดึงดูดใจและเป็นส่วนเสริมให้กบัภาพท่ีน ามาใช้ การใช้ภาพทุกภาพและค าพูดทุกค าตอ้งใช้อย่าง               
มีเหตุผลและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

(4) การปฏิบติัการ (Implementation) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาส่วนประกอบต่างๆ 
ท่ีได้จากการออกแบบในขั้นตอนท่ีแล้วมาประกอบกัน ด้วยโปรแกรมท่ีใช้สร้างเว็บไซต์และ
ทดสอบการเปิดเขา้มาเยีย่มชม ซ่ึงการน าขอ้มูลมาประกอบกนัในเวบ็ไซตมี์ดงัน้ี 

4.1 น าส่วนประกอบของภาพ ตวัหนงัสือ มลัติมีเดียมาประกอบกนั 
4.2 ทดสอบการเขา้เวบ็ไซตจ์ากคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ท่ีต่างกนั 
4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้
4.4 สร้างเวบ็เพจแต่ละหนา้ข้ึนมา 

เม่ือผ่านขั้นตอนต่างๆ แลว้เวบ็ไซต์นั้นก็พร้อมท่ีจะออนไลน์ได ้แต่อย่างไรก็ตาม
การท าใหเ้วบ็ไซตมี์ความทนัสมยัอยูเ่สมอ ผูดู้แลเวบ็ยอ่มตอ้งหมัน่ตรวจสอบคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ
เช่นกนัรวมทั้งการปรับปรุงในเร่ืองของการออกแบบเป็นประจ าและท่ีส าคญัเน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้ง
มีความใหม่ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอจึงจะเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพ 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่กระบวนการออกแบบเวบ็ไซตมี์ขั้นตอนโดยยอ่ดงัน้ี 

1. วางแผนงาน ก าหนดเป้าหมาย ตั้งวตัถุประสงค ์
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพิจารณาวตัถุประสงคข์องกลุ่มเป้าหมาย 
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3. รวบรวมขอ้มูลและเรียงล าดบัขอ้มูลเพื่อก าหนดโครงสร้างของเวบ็ไซต ์
4. เขียนแผนผงัของงานหรือเขียน Story Board 
5. ออกแบบและจดัท าเวบ็ไซต ์
6. ทดสอบและประเมินผล 
7. ประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์
 

2.1.2 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ 
 

Lynch และ Horton (อ้างถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) กล่าวว่า                      
การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีควรวางโครงสร้างใหมี้ความสมดุล มีการเช่ือมต่อสัมพนัธ์กนั ระหวา่งเมนู
หรือโฮมเพจ กบัหนา้เน้ือหาอ่ืนๆ รวมถึงการเช่ือมโยงไปสู่ภาพและขอ้ความต่างๆ โดยตอ้งวางแผน
โครงสร้างใหดี้ เพื่อป้องกนัอุปสรรคท่ีจะเกิดต่อผูใ้ช ้เช่น การหลงทางของผูใ้ชใ้นขณะ เขา้สู่เน้ือหา
ในจุดร่วมต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงจากแนวความคิดของ Lynch และ Horton สามารถสรุป โครงสร้างของ
เวบ็ไซตอ์อกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
(1) เวบ็ไซตท่ี์มีโครงสร้างแบบเรียงล าดบั (Sequential Structure)  
เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาท่ีใช้กนัมากท่ีสุดเน่ืองจากง่ายต่อการจดัระบบขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีนิยมจดัดว้ยโครงสร้างแบบน้ีมกัเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองราวตามล าดบัของเวลา หรือ
ในลกัษณะการด าเนินเร่ืองจากเร่ืองทัว่ๆ ไป ไปสู่การเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อยา่งไรก็ตาม
โครงสร้างแบบน้ีเหมาะกบัเวบ็ท่ีมีขนาดเล็ก เน้ือหาไม่ซบัซ้อน แต่ในกรณีท่ีตอ้งใชโ้ครงสร้างแบบ
น้ีกบัเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อน ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือตอ้งมีการเพิ่มเติมหน้าเน้ือหาย่อยเขา้ไปในแต่ละ
ส่วน หรืออาจจะท าการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลในเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการรองรับเน้ือหาท่ีมี
ความซบัซอ้นเหล่านั้น 

 

 
แผนภูมิ 2.4 โครงสร้างแบบเรียงล าดับ (Sequential Structure) 
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เว็บไซต์ท่ีมีโครงสร้างประเภทน้ี มีการจดัเรียงของเน้ือหาในลักษณะท่ีชัดเจน
ตายตวัตามความคิดของผูส้ร้าง พื้นฐานแนวคิดเหมือนกบักระบวนการของหนงัสือเล่มหน่ึงๆ นัน่
คือตอ้งอ่านผ่านไปทีละหนา้ ทิศทางของการเขา้สู่เน้ือหา (Navigation) ภายในเวบ็ไซตจ์ะเป็นการ
ด าเนินเร่ืองในลกัษณะเส้นตรง โดยมีปุ่มเดินหนา้–ถอยหลงัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการก าหนดทิศทาง 
เร่ิมจากหน้าเร่ิมต้น (Start Page) ซ่ึงโดยปกติเป็นหน้าต้อนรับหรือแนะน าให้ผูใ้ช้ทราบถึง
รายละเอียดของเวบ็ไซต ์รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงวิธีการเขา้สู่เน้ือหาและการใชง้านของปุ่มต่างๆ 
เม่ือผูใ้ชผ้า่นจากหนา้เร่ิมตน้เขา้สู่ภายในจะพบกบัหนา้เน้ือหา (Topic Page) ต่างๆ โดยในแต่ละหนา้
หากมีเน้ือหาท่ีซับซ้อนเกินกว่าหน่ึงหน้าก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเน้ือหาโดยจดัท าเป็นหน้า
เน้ือหาย่อย (Sub Topic) และท าการเช่ือมโยงกบัหนา้เน้ือหาหลกันั้นๆ ซ่ึงหนา้เน้ือหายอ่ยเหล่าน้ี             
มีลกัษณะเป็นหน้าเด่ียวท่ีเม่ือเขา้ไปดูรายละเอียดของเน้ือหาแลว้ ตอ้งกลบัมายงัหนา้หลกัหนา้เดิม
เท่านั้น ไม่สามารถขา้มไปยงัเน้ือหาอ่ืนๆ ได ้และเม่ือผูใ้ชผ้า่นไปจนจบเน้ือหาทั้งหมดแลว้ก็จะมาถึง
หนา้สุดทา้ย (End Page) ซ่ึงอาจจะเป็นหนา้ท่ีใชส้รุปเน้ือหาทั้งหมด  

การเช่ือมโยงระหว่างหน้าแต่ละหน้าใช้ลกัษณะของการใช้ ปุ่มหน้าต่อไป (Next 
Topic) เพื่อเดินหนา้ไปสู่หนา้ต่อไป ปุ่มหนา้ท่ีแลว้ (Previous Topic) เพื่อตอ้งการกลบัไปสู่หนา้ท่ี
ผา่นมา ในส่วนของการเขา้ไปสู่หน้าเน้ือหายอ่ยอาจใชล้กัษณะของไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย 
ท่ีท าไวใ้นหน้าเน้ือหาหลกัเช่ือมโยงไปสู่หน้าเน้ือหาย่อย และใช้ปุ่มกลบัมายงัหน้าหลัก (Main 
Topic) ในกรณีท่ีอยูใ่นหนา้เน้ือหายอ่ย และตอ้งการกลบัไปยงัหนา้เน้ือหาหลกั  

ขอ้ดีของโครงสร้างประเภทน้ีคือ ง่ายต่อผูอ้อกแบบในการจดัระบบโครงสร้าง 
และง่ายต่อการปรับปรุงแกไ้ข เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซ้อน การเพิ่มเติมเน้ือหาเขา้ไปสามารถ
ท าไดง่้ายเพราะมีผลกระทบต่อบางส่วนของโครงสร้างเท่านั้น  แต่ขอ้เสียของโครงสร้างระบบน้ีคือ 
ผูใ้ชไ้ม่สามารถก าหนดทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้ในกรณีท่ีตอ้งการเขา้ไปสู่เน้ือหาเพียง
หน้าใดหน้าหน่ึงนั้น จ าเป็นตอ้งผ่านหน้าท่ีไม่ต้องการหลายหน้าเพื่อไปสู่หน้าท่ีตอ้งการ ท าให้
เสียเวลา ซ่ึงปัญหาน้ีอาจแกไ้ขโดยการเพิ่มส่วนท่ีเป็นหนา้สารบญั (Index Page) ซ่ึงประกอบดว้ย 
รายช่ือของหน้าเน้ือหาทุกหน้าท่ีมีในเว็บไซต์และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หน้านั้นๆ โดยการคลิก
เมาส์ท่ีช่ือของหนา้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เขา้ไปไวใ้นหนา้เน้ือหาแต่ละหนา้ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วย
เพิ่มความยดืหยุน่ในการเขา้สู่เน้ือหาแก่ผูใ้ช ้

 
 (2) เวบ็ไซตท่ี์มีโครงสร้างแบบล าดบัขั้น (Hierarchical Structure)  
เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึงในการจดัระบบโครงสร้างท่ีมีความซบัซ้อนของขอ้มูล โดย

แบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหลัน่กันมาในลักษณะ
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แนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับลักษณะของแผนภูมิแบบ
องค์กรทัว่ๆ ไปอยู่แลว้ จึงเป็นการง่ายต่อการท าความเขา้ใจกบัโครงสร้างของเน้ือหาในเว็บไซต์
ลกัษณะน้ี ลกัษณะเด่นเฉพาะของเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีคือการมีจุดเร่ิมตน้ท่ีจุดร่วมจุดเดียว คือ โฮมเพจ 
และเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาในลกัษณะเป็นล าดบัจากบนลงล่าง 

เว็บไซต์ท่ีมีโครงสร้างประเภทน้ี จัดเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีง่ายต่อการใช้งาน               
ซ่ึงรูปแบบโครงสร้าง คลา้ยกบัตน้ไมต้น้หน่ึงท่ีมีการแตกก่ิงออกไปเป็นก่ิงใหญ่ ก่ิงเล็ก ใบไม ้ ดอก 
และผล เป็นตน้ หลกัการออกแบบ คือ แบ่งเน้ือหาทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยท่ีเน้ือหาทั้งหมดจะถูกเช่ือมโยงร่วมกนัภายใต้โฮมเพจ ซ่ึงมกัจะเป็นหน้าท่ีใช้ต้อนรับและ
แนะน าผูใ้ชถึ้งวธีิการท่ีจะเขา้ไปสู่หวัขอ้ต่างๆ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะเขา้ไปสู่เน้ือหาส่วนใดก่อน
ก็ไดต้ามความสนใจ เม่ือเขา้ไปสู่เน้ือหาส่วนต่าง ๆ แลว้ หนา้แรก (Topic Overview) ของแต่ละส่วน
มกัจะเป็นหน้าท่ีใชอ้ธิบายหวัขอ้นั้นๆ เพื่อเป็นการน าเขา้ไปสู่เน้ือหาย่อย (Topic Detail) ดา้นล่าง 
โดยหน้าเน้ือหาดา้นล่างท่ีเป็นรายละเอียดยอ่ยสามารถจดัให้มีการเช่ือมโยงโดยโครงสร้างทั้งแบบ
เรียงล าดบั หรือแมก้ระทัง่แบบล าดบัขั้นเองก็ได ้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของเน้ือหา เม่ือผูใ้ช้ดู
เน้ือหาในส่วนนั้นๆ หมดแลว้ตอ้งกลบัไปท่ีหนา้โฮมเพจ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาส่วนต่อไป 

 

 
แผนภูมิ 2.5 โครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchical Structure) 

 
การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์เร่ิมท่ีหน้าโฮมเพจซ่ึงเป็นศูนยก์ลางหรือจุดเร่ิมต้น 

โดยภายในจะมีการ สร้างไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย ในลกัษณะท่ีเป็นรายการ (Menu) เพื่อให้
ผูใ้ช้เลือกท่ีจะเขา้ไปสู่เน้ือหาส่วนต่างๆ เม่ือผูใ้ช้เขา้ไปสู่หนา้แรก (Topic Overview) ของเน้ือหา
ส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วนั้น ถ้าเน้ือหาส่วนนั้นเป็นลกัษณะท่ีควรจดัด้วยโครงสร้างแบบเรียงล าดบั 
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หนา้แรก (Topic Overview) ก็จะท าหนา้ท่ีเป็นหนา้เร่ิมตน้ (Start Page) เขา้ไปสู่เน้ือหายอ่ยโดยใช้
ปุ่มหน้าต่อไปหรือหน้าท่ีแล้ว (Next/Previous Topic) ในการดูเน้ือหาย่อยทีละหน้า เม่ือถึงหน้า
สุดทา้ยก็ใชปุ่้มกลบัข้ึนไปสู่หนา้เน้ือหาหลกั (Up to Topic Overview)  

ขอ้ดีของโครงสร้างรูปแบบน้ีก็คือ ง่ายต่อการแยกแยะเน้ือหาของผูใ้ชแ้ละจดัระบบ
ขอ้มูลของผูอ้อกแบบ นอกจากน้ีสามารถดูแลและปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายเน่ืองจากมีการแบ่งเป็น
หมวดหมู่ท่ีชดัเจน ส่วนขอ้เสียคือในส่วนของการออกแบบโครงสร้างตอ้งระวงัอยา่ให้โครงสร้างไม่
สมดุล นัน่คือ มีลกัษณะท่ีลึกเกินไป (Too Deep) หรือต้ืนเกินไป (Too Shallow) โครงสร้างท่ีลึก
เกินไปเป็นลกัษณะของโครงสร้างท่ีเน้ือหาในแต่ละส่วนมากเกินไปท าให้ผูใ้ชต้อ้งเสียเวลานานใน
การเขา้สู่เน้ือหาท่ีตอ้งการ เพราะตอ้งคลิกปุ่มหนา้ต่อไป (Next) หลายคร้ัง วิธีการแกไ้ขคือการสร้าง
วิธีเช่ือมโยงจากหนา้เน้ือหาหลกัไปสู่หนา้เน้ือหายอ่ยแต่ละหน้า โดยท าเป็นรายการ (Menu) ยอ่ยๆ 
หรืออาจเป็นลกัษณะการสร้างเป็นหน้าสารบญั (Index Page) ส่วนโครงสร้างท่ีต้ืนเกินไปเป็น
ลกัษณะของโครงสร้างท่ีเน้ือหาในแต่ละส่วนนอ้ยเกินไป ท าใหเ้กิดหนา้รายการมากเกินความจ าเป็น 
หลายๆ คร้ังท่ีผูใ้ชต้อ้งผา่นหนา้รายการเขา้ไปเพื่อไปสู่เน้ือหาเพียงหนา้เดียว วิธีการแกปั้ญหาคือควร
ตดัหนา้รายการท่ีไม่จ  าเป็นออกไปหรือเพิ่มเน้ือหาในส่วนนั้นใหม้ากข้ึน 

 
(3) เวบ็ไซตท่ี์มีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 
โครงสร้างรูปแบบน้ีมีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบท่ีผ่านมา การออกแบบเพิ่ม

ความยืดหยุ่นให้แก่การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช ้โดยเพิ่มการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเน้ือหาแต่
ละส่วน เหมาะแก่การแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์กนัของเน้ือหา การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ชจ้ะไม่เป็น
ลกัษณะเชิงเส้นตรง เน่ืองจากผูใ้ช้สามารถเปล่ียนทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได้ เช่น ใน
การศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยในแต่ละสมยั
แบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยเหมือนกนัคือ การปกครอง ศาสนา วฒันธรรม และภาษา ในขณะท่ีผูใ้ช้ก าลงั
ศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบั การปกครองในสมยัอยุธยา ผูใ้ชอ้าจศึกษาหวัขอ้ศาสนาเป็น
หวัขอ้ต่อไปไดห้รือจะขา้มไปดูหัวขอ้การปกครองในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนก็ไดเ้พื่อเปรียบเทียบ
ลกัษณะขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนคนละสมยักนั 



16 

 

 
แผนภูมิ 2.6  โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 

 
ในการจดัระบบโครงสร้างแบบน้ี เน้ือหาท่ีน ามาใช้แต่ละส่วนควรมีลักษณะท่ี

เหมือนกนั และสามารถใช้รูปแบบร่วมกนั หลกัการออกแบบคือน าหัวขอ้ทั้งหมดมาบรรจุลงในท่ี
เดียวกนัซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นหนา้แผนภาพ (Map Page) ท่ีแสดงในลกัษณะเดียวกบัโครงสร้างของ
เวบ็ไซต ์เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกหวัขอ้ใด ก็จะเขา้ไปสู่หนา้เน้ือหา (Topic Page) ท่ีแสดงรายละเอียดของ
หัวขอ้นั้น และภายในหน้านั้น ก็จะมีการเช่ือมโยงไปยงัหน้ารายละเอียดของหัวขอ้อ่ืนท่ีเป็นเร่ือง
เดียวกนั นอกจากน้ียงัสามารถน าโครงสร้างแบบเรียงล าดบัและแบบล าดบัขั้นมาใชร่้วมกนัไดด้ว้ย 

ถึงแมโ้ครงสร้างแบบน้ีอาจจะสร้างความยุง่ยากในการเขา้ใจได ้และอาจเกิดปัญหา
การคงคา้งของหัวขอ้ (Cognitive Overhead) ได้ แต่จะเป็นประโยชน์ท่ีสุดเม่ือผูใ้ช้ได้เขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหา ในส่วนของการออกแบบจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี เน่ืองจากมี
การเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนไดห้ลายทิศทาง นอกจากน้ีการปรับปรุงแกไ้ขอาจเกิดความยุง่ยากเม่ือตอ้งเพิ่ม
เน้ือหาในภายหลงั 

 
(4) เวบ็ไซตท่ี์มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)  
โครงสร้างประเภทน้ีจะมีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด ทุกหน้าในเว็บไซต์สามารถ

เช่ือมโยงไปถึงกนัไดห้มดเป็นการสร้างรูปแบบการเขา้สู่เน้ือหาท่ีเป็นอิสระ ผูใ้ช้สามารถก าหนด
วิธีการเขา้สู่เน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง การเช่ือมโยงเน้ือหาแต่ละหน้าอาศยัการโยงใยขอ้ความท่ีมีมโน
ทศัน์ (Concept) เหมือนกนัของแต่ละหนา้ในลกัษณะของไฮเปอร์เทก็ซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้าง
ลกัษณะน้ีจดัเป็นรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนตายตวั (Unstructured) นอกจากน้ีการเช่ือมโยง
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ไม่ได้จ  ากดัเฉพาะเน้ือหาภายในเว็บไซต์นั้นๆ แต่สามารถเช่ือมโยงออกไปสู่เน้ือหาจากเว็บไซต์
ภายนอกได ้

 

 
แผนภูมิ  2.7  โครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 

 
ลักษณะการเช่ือมโยงในเว็บไซต์นั้ น นอกเหนือจากการใช้ไฮเปอร์เท็กซ์หรือ

ไฮเปอร์มีเดียกบัขอ้ความท่ีมีมโนทศัน์ (Concept) เหมือนกนัของแต่ละหน้าแล้ว ยงัสามารถใช้
ลกัษณะการเช่ือมโยงจากรายการท่ีรวบรวมช่ือหรือหัวขอ้ของเน้ือหาแต่ละหนา้ไว ้ซ่ึงรายการน้ีจะ
ปรากฏอยู่บริเวณใดบริเวณหน่ึงในหนา้จอ ผูใ้ช้สามารถคลิกท่ีหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงในรายการ เพื่อ
เลือกท่ีจะเขา้ไปสู่หนา้ใดๆ ก็ไดต้ามความตอ้งการ ขอ้ดีของรูปแบบน้ีคือง่ายต่อผูใ้ชใ้นการท่องเท่ียว
บนเวบ็ไซต์ โดยผูใ้ช้สามารถก าหนดทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาไดด้้วยตนเอง แต่ขอ้เสีย คือถา้มีการ
เพิ่มเน้ือหาใหม่ๆ อยูเ่สมอจะเป็นการยากในการปรับปรุง นอกจากน้ี  การเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลท่ี
มีมากมายนั้ นอาจท าให้ผู ้ใช้เกิดการสับสนและเกิดปัญหาการคงค้างของหัวข้อ (Cognitive 
Overhead) ได ้

เวบ็ไซตส่์วนใหญ่จะใชล้กัษณะโครงสร้างทั้ง 4 แบบน้ี มาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึง
อาจ น ามาเพียงแบบเดียว หรือใช้โครงสร้างหลกัเพียงแบบเดียว แต่อาจน าลกัษณะการเช่ือมโยง
แบบอ่ืนมาผสมผสานกนัได ้
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2.1.3 การออกแบบระบบน าทางในเวบ็ไซต์ (Navigation) 
 

ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544: 94) กล่าววา่ กระบวนการสร้างระบบเนวิเกชัน่ควรเร่ิมตน้
จากการพิจารณาแผนผงัโครงสร้างเว็บไซต์ ร่วมกับแนวทางการเคล่ือนท่ีภายในเว็บไซต์ท่ีมีอยู ่
เพื่อให้ได้ ระบบน าทางท่ีจะพาผูช้มไปยงัส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซต์ ระบบเนวิเกชัน่ส าหรับเวบ็ไซต์
ขนาดใหญ่ มกันิยมใช้หลายรูปแบบร่วมกัน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลให้มากข้ึน ซ่ึง
ผูอ้อกแบบควรมีความเขา้ใจ และเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมโดยไม่ให้หลากหลายหรือจ ากดัเกินไป ซ่ึง
สามารถแบ่งระบบเนวเิกชัน่ออกเป็น 4 รูปแบบดงัน้ี 

 (1)  ระบบเนวิเกชัน่แบบล าดบัขั้น   เป็นแบบพื้นฐานท่ีมกัใช้กนัในเว็บไซต์ แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเคล่ือนท่ีไดเ้ฉพาะในแนวตั้ง คือจากหน้าหลกัไปยงัหนา้ยอ่ยถดัลงไปหรือ
ยอ้นกลบัข้ึนมาท าใหจ้  าเป็นตอ้งอาศยัระบบเนวเิกชัน่แบบอ่ืนเพิ่มเติม 

(2)  ระบบเนวิเกชัน่แบบโกลบอลหรือแบบตลอดทัว่ทั้งเวบ็ไซต์ เป็นระบบท่ีช่วย
เสริมขอ้จ ากดัของระบบเนวิเกชัน่แบบล าดบัขั้น ท าให้สามารถเคล่ือนท่ีทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งเวบ็ไซต์ โดยปกติแล้วระบบน้ีจะใช้เพื่อลิงค์ไปยงัส่วนหลกัๆของ
เวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของเนวิเกชัน่บาร์ท่ีวางไวด้า้นบนหรือดา้นล่างสุดของเวบ็เพจทุกหนา้ก็ได ้ 
ส าหรับหนา้โฮมเพจท่ีมีการออกแบบระบบเนวเิกชัน่ท่ีพิเศษแตกต่างจากหนา้อ่ืนๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ระบบน้ี แต่ในส่วนของหน้าอ่ืนๆ ทั้งหมดควรจะมีลิงค์กลบัไปยงัหน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจ โดย
นิยมสร้างลิงคท่ี์โลโกข้องเวบ็นั้น เพื่อน าผูช้มกลบัไปยงัหนา้โฮมเพจ 

 (3) ระบบเนวิเกชัน่เฉพาะส่วน เหมาะส าหรับเวบ็ไซต์ท่ีมีความซับซ้อนของการ
เช่ือมขอ้มูล เพราะนอกจากใชร้ะบบเนวเิกชัน่แบบโกลบอลแลว้ ยงัอาจตอ้งใชร้ะบบเนวเิกชัน่เฉพาะ
ส่วนเข้ามาช่วย เม่ือมีบางส่วนของเว็บไซต์ท่ีตอ้งการระบบเนวิเกชั่นท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั เช่น 
หวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหาท่ีอยูภ่ายในส่วนหลกัๆ ของเวบ็ไซต ์

(4) ระบบเนวิเกชัน่เฉพาะท่ี เป็นเนวิเกชัน่ท่ีสร้างข้ึนตามความจ าเป็นของเน้ือหา 
เช่น ลิงคข์องค าหรือขอ้ความท่ีน่าสนใจ ท่ีฝังอยูใ่นประโยคท่ีเช่ือมไปยงัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัค านั้น
เพิ่มเติม เนวเิกชัน่ชนิดน้ีเป็นการน าเสนอจุดท่ีน่าสนใจไดอ้ยา่งไม่ชดัเจนเกินไป เพื่อให้ผูส้นใจคลิก
ไปยงัรายละเอียดนั้นไดแ้ละไม่รบกวนการอ่านของผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการขอ้มูลละเอียด  

เนวเิกชัน่เมนูมีหลายประเภท ท าหนา้ท่ีแสดงหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์                   
เพื่อเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจนั้นๆ โดยมีรูปแบบท่ีนิยมใชท้ัว่ไป เช่น 
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- เนวิเกชัน่แบบแถบ (Navigation Bar) มีลกัษณะเป็นแถบแสดงรายการ
ย่อย ซ่ึงมกัแสดงหัวข้อเรียงกันในแนวตั้งหรือแนวนอน มีข้อดีคือ ใช้งานง่าย แต่ไม่เหมาะกับ
เวบ็ไซตท่ี์มีหวัขอ้จ านวนมาก เพราะเปลืองพื้นท่ี 

  - Pull-down Menu มีลกัษณะเป็นแถบท่ีมีช่องแสดงรายการย่อย โดย
รายการยอ่ยจะเล่ือนลงมาเม่ือคลิกลูกศรลง มีขอ้ดีคือ แสดงรายการยอ่ยไดม้าก ประหยดัพื้นท่ีเหมาะ
กบัขอ้มูลประเภทเดียวกนัจ านวนมาก เช่น ช่ือจงัหวดั ภาษา แต่ไม่เหมาะกบัขอ้มูลต่างประเภทกนั 

  - Pop-up Menu มีลกัษณะเป็นแถบแสดงรายการย่อย ท่ีจะปรากฏข้ึนมา 
เม่ือใชเ้มาส์ช้ี หรือวางเหนือต าแหน่งรายการหลกั มีขอ้ดีคือ ประหยดัพื้นท่ี  

  - Frame-based มีลกัษณะเป็นแถบแสดงรายการยอ่ย คลา้ยเนวิเกชัน่แบบ
แถบ แต่มีการแบ่งเวบ็เพจออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนเรียกวา่ เฟรม แถบเนวิเกชัน่จะอยูค่นละเฟรม
กบัเน้ือหาท าให้ไม่ว่าจะลิงค์ไปยงัหัวขอ้ไหนก็ตาม ก็จะมีการเปล่ียนแปลงแค่เฟรมท่ีเป็นเน้ือหา
เท่านั้น เฟรมท่ีเป็นแถบแสดงรายการย่อยจะยงัคงเหมือนเดิม มีขอ้ดีคือ มีความสม ่าเสมอ แต่จะ
แสดงผล URL ไม่ถูกตอ้ง ท าให้ไม่สามารถ Bookmark ได ้ใช้การออกแบบท่ีซับซ้อน และพื้นท่ี
แสดงขอ้มูลนอ้ยลง 

  เนวิเกชัน่เมนูท่ีนิยมใชมี้หลายลกัษณะ อาจเป็นตวัหนงัสือ ปุ่มกราฟิก หรือสัญรูป 
(Icon) ซ่ึงเป็นภาพส่ือความหมายของหัวขอ้หลกัๆ ซ่ึงไอคอนและปุ่มกราฟิกมีขอ้ดี คือ สามารถ
ดึงดูดความสนใจไดดี้กวา่ตวัอกัษร แต่ท าให้การแสดงผลหนา้เวบ็ชา้ลง และอาจส่ือความหมายได้
ไม่ชดัเจนเท่าแบบตวัอกัษร ซ่ึงมีขอ้ดี คือ แสดงผลเร็ว ส่ือความหมายไดดี้ และสามารถเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมรายการในเมนูไดง่้ายกวา่ 

  ไอคอนท่ีดีจะตอ้งจ าไดง่้าย ส่ือความหมายชดัเจน ท าได้โดยการใช้สัญลกัษณ์ท่ี
ผูใ้ชคุ้น้เคย และไม่ควรใชสี้มากกวา่ 2 สี จ  านวนของไอคอนควรพิจารณาใชต้ามความจ าเป็นในการ
ใชง้าน โดยจดักลุ่มไอคอนแยกต่างหากจากเนวิเกชัน่เมนู ส าหรับการใชเ้นวิเกชัน่เมนูแบบตวัอกัษร
นั้น ควรเลือกใช้ค  าท่ีสั้ นกระชับแต่ได้ใจความชัดเจนต าแหน่งการจดัวางเนวิเกชั่นเมนูข้ึนอยู่กบั
ระบบเนวิเกชัน่ท่ีใช ้เนวิเกชัน่แบบเช่ือมโยงอิสระ ควรวางไวต้  าแหน่งบนสุด หรือดา้นซ้าย ซ่ึงผูใ้ช้
จะมองเห็นไดก่้อน เน่ืองจากรูปแบบ การมอง (Viewing Pattern) ของผูอ่้านจะเป็นแนวจากซ้ายไป
ขวาและจากบนลงล่าง ถา้เป็นเนวิเกชัน่แบบโลคอล ควรมีลิงคไ์ปยงัหนา้แรกในทุกๆ เวบ็เพจ และ
อยูใ่นต าแหน่งเดียวกนัทุกหนา้ ซ่ึงอาจเป็นดา้นล่างสุดของทุกหนา้ก็ได ้

  นอกจากน้ียงัมีระบบเนวิเกชั่นเสริม (Supplement Navigation) เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถใช้แทนระบบเนวิเกชั่นหลกัได ้เช่น ระบบสารบญั 
(Table of Contents) เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คุน้เคย เน่ืองจากลกัษณะเหมือนสารบญัในหนงัสือ 
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ระบบดชันี (Index System) คือ แบ่งขอ้มูลตามตวัอกัษรแรกของค า แผนท่ีเวบ็ไซต ์(Site Map) 
แสดงโครงสร้างขอ้มูลแบบกราฟิกเพื่อความสวยงามและช่วยส่ือความหมายของเน้ือหา หรือไกด์
ทวัร์ (Guided Tour) เพื่อแนะน าการใชง้านเวบ็ไซตส์ าหรับผูใ้ชห้นา้ใหม่ เป็นตน้ 

ซ่ึงระบบเนวเิกชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
- สามารถเขา้ใจวธีิการใชง้านไดง่้าย เพราะหากผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชเ้วลานานในการ

ท าความเขา้ใจระบบเนวเิกชัน่ จะมีความพยายามในการติดตามเน้ือหานอ้ยลง และอาจไม่กลบัเขา้มา
ใชบ้ริการอีก 

- เป็น Interface Family คือ ระบบเนวิเกชัน่ท่ีมีความสม ่าเสมอตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
ทั้งลกัษณะรูปร่างหนา้ตา ต าแหน่งการจดัวาง จ านวนรายการในเมนู และล าดบัของรายการ 

- มีการตอบสนองต่อผูใ้ช้ โดยมีการแสดงต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ช้ ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสีหรือลกัษณะของรายการปัจจุบนัใหต่้างไปจากรายการอ่ืนๆในเมนู และบ่งช้ีให้เห็นวา่
หนา้ไหนท่ีไดเ้ขา้ไปชมแลว้ โดยก าหนดสีของลิงคท่ี์คลิกแลว้ใหต้่างจากลิงคท่ี์ยงัไม่ไดค้ลิก 

- มีความพร้อมและเหมาะสมในการใชง้าน โดยเนวิเกชัน่เมนูตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ี
เห็นไดช้ดัเจน และเสนอทางเลือกท่ีผูใ้ชน่้าจะตอ้งการเม่ือชมหนา้นั้นเสร็จแลว้ 

- น าเสนอหลายทางเลือก โดยมีเนวิเกชัน่หลายรูปแบบให้เลือกใชต้ามความถนดั 
เช่นมีเคร่ืองมือคน้หา (Search Box) ใหใ้นกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการหาขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งคลิก
ดูตามหวัขอ้ต่างๆ เป็นตน้ 

- มีขั้นตอนสั้นและประหยดัเวลา เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผา่นขั้นตอน
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบล าดบัชั้นของขอ้มูล รายการยอ่ยในเมนูไม่ควรมากกวา่ 8 – 10 
รายการ เพื่อให้ ผูใ้ชต้ดัสินใจเลือกไดง่้าย หรือมี Navigation Shortcut เพื่อลดัเขา้สู่เป้าหมายเร็วข้ึน 
เช่น Site Map หรือระบบดชันี เป็นตน้ 

- ใช้ค  าอธิบายลิงค์ท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย เลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายชัดเจนโดย
อา้งอิงจากความเขา้ใจของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ เพื่อแสดงถึงเป้าหมายของลิงค ์

- มีรูปแบบท่ีส่ือถึงเน้ือหาภายในเว็บไซต์ ท าได้โดยการออกแบบลักษณะของ                
เนวเิกชัน่เมนูใหส้ัมพนัธ์กบัส่วนประกอบอ่ืนๆในเวบ็ไซต ์แต่ตอ้งเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นเมนู 

- สนบัสนุนวตัถุประสงคข์องเวบ็ไซต ์เช่น เพื่อให้รายละเอียดของสินคา้ หรือเพื่อ
ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ 
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 2.1.4 การออกแบบทศันะในเวบ็ไซต์ (Visual Design) 
 

การออกแบบทางทศันะ (Visual Design) หมายถึง การออกแบบภาพและสีสันบนหนา้จอ 
ซ่ึงค าว่าภาพในท่ีน้ีไม่จ  ากดัเฉพาะภาพถ่าย ภาพกราฟิก 3D แอนิเมชัน หรือ วีดิทศัน์ เท่านั้นแต่
รวมถึงขอ้ความ แผนท่ี กราฟ ฯลฯ ท่ีปรากฏบนหนา้เวบ็ไซตด์ว้ย  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวถึงหลักการในการออกแบบทางทัศนะไวว้่า                   
การออกแบบทางทศันะนั้น หลกัการท่ีดูเหมือนธรรมดา แต่มกัจะถูกมองขา้ม ไดแ้ก่ หลกัการในการ
สร้างสมดุล ผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณาให้รอบคอบในดา้นของการสร้างความสมดุลบนเวบ็ไซต์ของ
ตนใน 3 มิติดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) มิติของเป้าหมายของเวบ็ไซต ์2) มิติดา้นความตอ้งการของผูใ้ช ้และ 3) 
มิติทางดา้น ขอ้จ ากดัดา้นฮาร์ดแวร์ เช่น สมมุติวา่เป้าหมายของเวบ็ไซตข์องเรา ไดแ้ก่ การออกแบบ
พฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนการสอน อีกมิติท่ีเราควรค านึงถึงก็คือ ความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงส่วน
ใหญ่แลว้ผูเ้รียนมกัจะสนใจเวบ็ไซต์ท่ีมีการออกแบบภาพท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจ แต่ใน
ขณะเดียวกนัผูเ้รียนคงไม่พอใจ ถ้าพบว่าการออกแบบภาพท่ีเน้นความงามนั้น ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ปัญหาทางดา้นเขา้ถึงเน้ือหา เน่ืองจากความ ไม่พร้อมทางดา้นฮาร์ดแวร์ หรือการท่ีภาพท่ีออกแบบ
ไวอ้ยา่งสวยงาม ใชเ้วลานานในการดาวน์โหลด ดงันั้นทางแกไ้ขก็คือการพยายาม ท าให้ภาพมีความ
เล็กลง เพื่อการดาวน์โหลดท่ีเร็วข้ึน (มากกวา่การตดัภาพทิ้งไป)หรือพิจารณาเพิ่มทางเลือกในการ
เรียกดูภาพของผูเ้รียนด้วยการจดัหาภาพเล็กๆ (Thumbnails) พร้อมข้อความประกอบ และให้
ทางเลือกในการลิงคไ์ปยงัภาพท่ีสมบูรณ์แทน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการคน้ควา้ถึงการออกแบบทศันะในเว็บไซต์ในรายละเอียดส่วนย่อย 
โดยแบ่งรายละเอียดเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

(1) โครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout)   
โครงสร้างของเวบ็เพจท่ีเห็นอยูท่ ัว่ไปนั้นมีหลายรูปแบบ แต่สามารถแบ่งโครงสร้างเวบ็เพจ

ท่ีมกัจะพบบ่อยๆ ออกเป็น 4 รูปแบบดงัน้ี 
- โครงสร้างเวบ็เพจแบบแนวตั้ง  เป็นโครงสร้างแบบพื้นฐานท่ีเวบ็ไซตท์ัว่ไปนิยม

ใช ้เพราะเป็นรูปแบบท่ีง่ายต่อการพฒันา และมีขอ้จ ากดันอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแบบอ่ืน เน่ืองจากใช้
งานไดง่้ายไม่วา่จะมีระบบเนวเิกชัน่อยูด่า้นบนหรือดา้นขา้ง เหมาะสมกบัเวบ็ไซตท่ี์มีปริมาณเน้ือหา
มาก หรือเวบ็ไซตท่ี์มีแนวโนม้วา่จะมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เวบ็เพจแนวตั้งน้ีมีความยาวมากกวา่
พื้นท่ีหนา้จอ บราวเซอร์จะแสดงสโครลบาร์ (Scroll Bar) ข้ึนท่ีขอบดา้นขวาของหนา้ต่างบราวเซอร์ 
ซ่ึงผูใ้ช้ส่วนมากเขา้ใจและใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา แต่ควรระวงัไม่ให้ขอ้มูลในแต่ละหน้ายาว
เกินไป เพื่อความสะดวกในการอ่านบนหน้าจอและการสั่งพิมพข์อ้มูลเพื่อเก็บไวอ่้านในภายหลงั 
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โดยแบ่งขอ้มูลเป็นส่วนๆ ให้แสดงผลหลายๆ หนา้เช่ือมโยงกนั อาจมีลิงคเ์พื่อกลบัไปยงัหนา้แรก
ของหวัขอ้นั้น (มกัใชค้  าวา่ back to top) โดยก าหนดมีความยาวของเวบ็เพจแต่ละหนา้ให้พอดีกบั
หน้ากระดาษขนาด A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) ส าหรับการแสดงผลบนหน้าจอ ความยาวทั้ง                
หนา้เวบ็เพจไม่ควรเกิน 842 พิกเซล 

- โครงสร้างเวบ็เพจแบบแนวนอน โครงสร้างแนวนอนเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ีในแนวนอนให้เต็มท่ี ท าให้มีขอ้จ ากดัและขอ้ควรระวงัมาก เน่ืองจากความกวา้งของหน้าจอ
ของคอมพิวเตอร์ แต่ละเคร่ืองไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัความละเอียดของหน้าจอ หากเว็บเพจมีขอ้มูล
จ านวนมาก และขอ้มูลส่วนมากเป็นตวัอกัษรท่ีมีความกวา้งของบรรทดัเต็มหนา้จอ จะท าให้ผูอ่้าน
ล าบากตอ้งส่ายศีรษะไปมาท่ีส าคญัไม่ควรจะให้ผูใ้ชเ้ล่ือนสโครลบาร์ไปดา้นขา้งเพื่อดูขอ้มูลส่วนท่ี
เหลือ เพราะไม่สะดวกต่อการใชง้าน ดงันั้นเวบ็เพจควรมีความกวา้งไม่เกิน 600 พิกเซล โครงสร้าง
แบบน้ีเหมาะสมกบัเวบ็ไซต์ท่ีมีขอ้มูลส่วนมากเป็นภาพ หรือเวบ็ไซต์เก่ียวขอ้งกบังานออกแบบ 
แฟชัน่ เป็นตน้ 

- โครงสร้างเว็บเพจท่ีพอดีกบัหน้าจอ  โครงสร้างรูปแบบน้ีใช้พื้นท่ีหน้าจอน้อย
กว่าเวบ็ไซต์ทัว่ไป และมกัจดัอยู่ตรงก่ึงกลางของหน้าจอ ซ่ึงจะออกแบบให้ขนาดพอดีกบัหน้าจอ
โดยไม่มีสโครลบาร์ปรากฏข้ึน เหมาะกบัเวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลไม่มากนกั และมีขอ้ดีคือการน าเสนอท่ี
ไม่ซับซ้อนและสะดวกต่อการใช้งาน เพราะผูใ้ช้จะมองเห็นขอ้มูลทุกส่วนของหน้าได้พร้อมกนั
ตลอดเวลา 

- โครงสร้างเวบ็เพจแบบสร้างสรรค ์  โครงสร้างแบบน้ีอยูเ่หนือกฎเกณฑ์ใดๆ มกัมี
รูปแบบและการจดัวางเฉพาะตวั นิยมใชก้บัเวบ็ไซตข์องศิลปิน นกัออกแบบ บริษทัโฆษณา หรือผูท่ี้
ท  างานเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค์เพราะสามารถใช้เว็บไซต์ของตนในการแสดงฝีมือการ
ออกแบบและส่ือความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ตม็ท่ี 

 
ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544: 143) กล่าววา่เวบ็เพจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่

ส่วนหวั ส่วนเน้ือหา และส่วนทา้ย 
- ส่วนหัวของเว็บเพจ (Page Header) โดยทัว่ไปมกัประกอบด้วย ช่ือเว็บไซต์

หรือโลโก้ ระบบเนวิเกชั่น ช่ือหัวเร่ืองหรือช่ือของเน้ือหาในหน้านั้นๆ ช่ือแสดงหมวดหมู่ของ
เน้ือหาเพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบถึงส่วนของเน้ือหาท่ีปรากฏอยู ่หรือส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการโปรโมทในเวบ็ไซต ์
แบนเนอร์โฆษณา โดยบริเวณมุมดา้นซ้ายบนของเวบ็เพจเป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสุดในหน้า เพราะ
เป็นบริเวณแรกของหน้าจอท่ีผูใ้ช้บริการจะเห็นก่อน เวบ็ไซต์ส่วนมากนิยมวางโลโกห้รือช่ือของ
เวบ็ไซต์ในต าแหน่งน้ี บางคร้ังก็ใชโ้ลโกด้งักล่าวเป็นลิงค์เพื่อเช่ือมโยงกลบัไปยงัหนา้โฮมเพจดว้ย 
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ในการออกแบบส่วนหวัมีส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือ ความสม ่าเสมอท่ีตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ หนา้ 
และไม่ควรใช้กราฟิกท่ีมีขนาดไฟล์ใหญ่ ซ่ึงใช้เวลาในการดาวน์โหลดนาน เพราะถ้าไม่มีการ
แสดงผลท่ีน่าสนใจให้เห็นในส่วนน้ีเป็นเวลานานมาก ผูใ้ช้บริการจะเบ่ือ กลายเป็นการขบัไล่ผูใ้ช้
ใหเ้ปล่ียนไปชมเวบ็ไซตอ่ื์นได ้

- ส่วนเน้ือหา (Page Body) ส่วนเน้ือหาบนเว็บเพจควรมีความกะทดัรัด และจดั
อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถมองหาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยแสดงใจความส าคญัไวใ้น
ส่วนตน้ๆ ของหนา้ มีการจดัรูปแบบตวัอกัษรอยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้น้ือหาน่าสนใจและอ่านสะดวก 
เช่น การใชข้นาดและประเภทของตวัอกัษรเพื่อเนน้ความส าคญั (Size / Style) การก าหนดความยาว
ของบรรทดัไม่ให้ยาวเกินไป (Column Width) การจดัตวัหนงัสือให้ชิดขอบดา้นต่างๆ อยา่งเป็น
ระเบียบ (Alignment) เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในเน้ือหาแก่ผูใ้ช้ได้ เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการทุกคนตอ้งการแหล่งขอ้มูลท่ีชดัเจน เป็นระเบียบและน่าเช่ือถือ 

- ส่วนทา้ยของเวบ็เพจ (Page Footer) เป็นส่วนท่ีให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหา
และตวัเวบ็ไซตเ์อง เช่น รวมลิงคไ์ปยงัเวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในหนา้นั้น ลิงคเ์ก่ียวกบันโยบาย
ทางกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ ความเป็นส่วนตวั วธีิติดต่อกบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์หรือเนวเิกชัน่แบบตวัอกัษรท่ีท า
หนา้ท่ีเหมือนเนวเิกชัน่แบบกราฟิกซ่ึงอยูส่่วนหวัของเวบ็เพจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง
เล่ือน (Scroll) กลับไปด้านบนอีกก็ได้ ซ่ึงส่วนท้ายน้ีก็ควรจะมีความสม ่าเสมอในทุกหน้า 
เช่นเดียวกบัส่วนหวัของเวบ็เพจเช่นกนั 
 นอกจากน้ี การออกแบบโครงสร้างเวบ็เพจ สามารถใช้ระบบกริด (Grid) มาช่วยในการ
ออกแบบได ้แต่เน่ืองจากไม่มีระบบกริดแบบใดท่ีจะเหมาะส าหรับการออกแบบเว็บเพจในทุกๆ
แบบ ดงันั้นส่ิงท่ีควรท าเป็นอยา่งแรกคือการคิดโครงสร้างของเลยเ์อาท ์(Lay Out) ในการออกแบบ
เวบ็ไซต์นั้นๆ ข้ึนมาก่อนและสร้างเส้นเพื่อก าหนดและแบ่งพื้นท่ีให้กบัหัวขอ้หลกั หัวขอ้รองและ
ปุ่มน าทางต่างๆ โดยเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดท่ีจะใส่ไวใ้นเว็บเพจทั้งข้อความต่างๆ 
รูปภาพ  กราฟิก รูปถ่ายท่ีสแกนมาแลว้หรือภาพประกอบต่างๆ และน าองคป์ระกอบท่ีไดม้านั้นมา
จดัวางบนเวบ็เพจ โดยท่ีทั้งหมดน้ีไม่สามารถคาดเดาไดว้า่จะท าอยา่งไรให้ภาพและขอ้ความมีความ
เหมาะสมกนับนเวบ็เพจ นอกจากการเร่ิมออกแบบและเสก็ตรูปแบบของเวบ็เพจนั้นลงบนกระดาษ
ก่อนท่ีจะลงมือท าเว็บไซต์ โดยก าหนดต าแหน่งเมนู ขอ้ความ รูปภาพ พื้นหลงัของหน้าและใช้
วธีิการจดัโครงสร้างทุกๆ หนา้ให้มีความเหมือนกนั เช่น จดัเมนูไวบ้ริเวณคอลมัน์ดา้นซ้ายของหนา้ 
วิธีน้ีเป็นการก าหนดต าแหน่งท่ีแน่นอนให้กบัองค์ประกอบต่างๆ ในเวบ็เพจซ่ึงจะช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือสร้างเวบ็เพจ  
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(2) ลกัษณะของภาพประกอบ  
  ณัฐ นอ้ยสวสัด์ิ (2543: 82) กล่าวว่าการออกแบบเวบ็เพจเป็นเหมือนการท างาน

ศิลปะชนิดหน่ึง ท่ีจะต้องท าให้ผูช้มได้รับความส าราญสนุกสนานหรือช่ืนชอบและพอใจท่ีจะ
กลบัมาชมอีก ดงันั้นการออกแบบเวบ็เพจท่ีดีจึงตอ้งประกอบดว้ย 

- ภาพ (Visual) ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ลายเส้น ภาพถ่ายหรือรูปทรงต่างๆ ท่ีมีอยู ่          
ในเว็บไซต์ต้องมีการจัดวางภาพ การใช้สีสันท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกันและกัน มีคุณภาพของ               
ความคมชัดท่ีดี ซ่ึงประเภทของภาพ ได้แก่ ภาพพื้นหลงั (Background) ตวัควบคุม (Controller)              
และภาพน่ิง (Image) 

ภาพพื้นหลงั (Background) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการมองเห็นและความสนใจ
ของผูท่ี้เขา้ชมเวบ็ไซต์ ซ่ึงการสร้างพื้นหลงันั้น ควรมีลกัษณะเรียบง่ายสบายตาสีสัน ไม่ฉูดฉาด
หรือไม่มีลวดลายมีบริเวณว่าง ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้เป็นท่ีพกัของสายตาน ้ าหนักสี มีความ
กลมกลืนเขา้กนั ทิศทางการจดัวางต าแหน่งไม่ขดักนั และมีขนาดของภาพ (kb) ท่ีไม่ใหญ่มาก 

ตวัควบคุม (Controller) หมายถึงระบบควบคุมการปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีจะน าทางผูเ้ขา้มา
เยี่ยมชมเวบ็ไซตน์ั้นๆ ซ่ึงแบ่ง เป็น 2 ประเภทคือปุ่มน าทาง (Button) และสัญลกัษณ์น าทาง (Icon) 
ซ่ึงการสร้างตวัควบคุมนั้นควรมีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน สร้างความรับรู้และเขา้ใจไดร้วดเร็ว
ท่ีสุดในตวัเอง  มีความเป็นสากล สามารถส่ือสารขา้มอารยธรรมได ้มีขนาดท่ีใกลเ้คียงกนัดูเป็นกลุ่ม
เดียวกนั และมีขนาดของภาพ (kb) ท่ีไม่ใหญ่มาก 

ภาพน่ิง (Image) เป็นส่วนท่ีพบมากท่ีสุดในเวบ็ไซต์ สามารถเสนอภาพได ้2 ลกัษณะคือ
ภาพแบบ Bitmap หรือ Vector โดยท่ีภาพ Bitmap คือภาพท่ีประกอบจากการน าจุดสีท่ีมีสีต่างๆ ท่ี
เกิดจากการผสมผสานสีเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน (RGB) ภาพท่ีไดจ้ะมีความคมชดั
นอ้ยกวา่แบบ Vector ส่วนภาพ Vector คือ ภาพท่ีเกิดจากการวาดของคอมพิวเตอร์โดยใชห้ลกัทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ จึงมีความคมชัดมากและสามารถย่อขยายได้ เช่นภาพท่ีสร้างจาก
โปรแกรม Illustrator หรือ Flash  ซ่ึงการสร้างภาพน่ิงนั้นควรมีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ ควรมีขนาด (Kb) 
ท่ีเล็กกะทดัรัดท่ีสุด เพื่อความรวดเร็วในการดาวน์โหลด มีความคมชัด สีไม่เพี้ ยน และมีการจดั
องคป์ระกอบต่างๆ ใหมี้ความกลมกลืนกนั 

ทั้งน้ี การใช้รูปภาพในเว็บไซต์ มกัใช้เพื่อประกอบเน้ือหา ส่ือความหมาย หรือตกแต่ง
เวบ็ไซต ์ให้มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ เม่ือแบ่งลกัษณะรูปภาพท่ีนิยมใชใ้น
เวบ็ไซต์ตามความละเอียดของภาพและความต่อเน่ืองในการไล่ระดบัสี ซ่ึงรูปแบบไฟล์กราฟิกท่ี
นิยมใชเ้ป็นส่วนประกอบของเวบ็เพจ คือ GIF (Graphic Interchange Format) และ JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) เน่ืองจากมีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มาก ดาวน์โหลดไดเ้ร็ว โดยรูปแบบ 
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GIF เหมาะกบัภาพท่ีประกอบด้วยสีพื้นๆ บริเวณกวา้งมีจ านวนสีไม่มาก และไม่ค่อยมีการไล่
ระดับสี เช่น โลโก้ ตัวอกัษร ภาพกราฟิก หรือภาพการ์ตูน ซ่ึงเกิดจากการสร้างระนาบของสี 
(Vector) มาประกอบกนัเป็นภาพ มีจุดเด่น คือ สามารถน าไปใชก้บับราวเซอร์ไดทุ้กชนิดโดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงเวอร์ชันใดๆ ท าให้แน่ใจได้ว่าบราวเซอร์ของผูใ้ช้บริการสามารถแสดงผลภาพได้อย่าง
ถูกตอ้ง กราฟิกแบบ GIF มีระบบการเก็บขอ้มูลสีแบบอินเด็กซ์ 8 บิตหมายความว่า สามารถเก็บ
ขอ้มูลสีไดสู้งสุด 256 สี ขนาดของไฟล์จะใหญ่หรือเล็กข้ึนอยูก่บัจ  านวนสีท่ีใชใ้นภาพ ถา้จ านวนสี
นอ้ย ขนาดไฟล์ก็จะเล็กลง โดยใชร้ะบบการบีบอดัขอ้มูลแบบ LZW (Lempel-Ziv-Welch) สามารถ
แสดงผลภาพทีละเฟรมจากคุณภาพต ่า แล้วเพิ่มข้ึนจนเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุด ท าให้ผูใ้ช้เห็น
ความคืบหนา้ในการแสดงผล นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัโปร่งใส คือ สามารถเซฟไฟล์ภาพท่ีพื้นหลงั
โปร่งใสได ้และสามารถเซฟไฟล์ภาพต่อเน่ืองเป็นภาพเคล่ือนไหวได ้ ส่วนรูปแบบ JPEG เหมาะ
กบัภาพท่ีมีการไล่ระดบัสีต่อเน่ืองกนั เช่น ภาพถ่ายหรือภาพวาดท่ีมีสีเขม้-อ่อนหลายๆ ระดบั เพราะ
มีระบบการเก็บขอ้มูลสีแบบ 24 บิต ซ่ึงให้สีสมจริง (True Color)ไดม้ากถึง 16.7 ลา้นสี ท าให้ไดรู้ป
ท่ีมีคุณภาพสูง แต่ไม่เหมาะกบัภาพท่ีมีสีพื้นเป็นบริเวณกวา้ง ภาพการ์ตูนและตวัอกัษร เพราะระบบ
การบีบอดัขอ้มูลของกราฟิกแบบ JPEG จะท าให้บริเวณท่ีเป็นสีพื้นเกิดจุดหรือแถบสี และขอบของ
ตวัอกัษรจะไม่เรียบ ดูไม่ชดัเจน คุณภาพของภาพและขนาดของไฟล์กราฟิกแบบ JPEG ข้ึนอยูก่บั
อตัราส่วนในการบีบอดัขอ้มูล โดยอตัราส่วนท่ีสูง จะไดภ้าพท่ีมีคุณภาพต ่าและไฟล์ขนาดเล็ก นกั
ออกแบบสามารถเลือกระดบัการบีบอดัไดต้ามตอ้งการ โดยเลือกระดบัท่ีมีขนาดไฟล์เล็กท่ีสุดเท่าท่ี
ยงัสามารถคงคุณภาพของภาพท่ีตอ้งการไวไ้ด ้        

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้รูปแบบไฟล์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะภาพ  
นอกจากจะท าใหไ้ดภ้าพท่ีมีคุณภาพดีตามตอ้งการแลว้ ยงัไดไ้ฟล์ท่ีมีขนาดเล็กอีกดว้ย โดยสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างในการบีบอดัขอ้มูลของกราฟิกทั้ง 2 แบบ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 2.1 การบีบอดัข้อมูลของไฟล์กราฟิก 
รูปแบบ อตัราส่วนการบีบอดั รายละเอยีด 

GIF 4 : 1 - 10 : 1 ไม่สูญเสียคุณภาพ จ านวนสี 256 สีหรือนอ้ยกวา่ 
JPEG 10 : 1 - 20 : 1 คุณภาพสูง ไม่สูญเสียคุณภาพ หรือถา้มีก็นอ้ยมาก 

30 : 1 - 50 : 1 คุณภาพปานกลางเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับกราฟิกบนเวบ็ 
60 : 1 - 100 : 1 คุณภาพต ่า อาจเกิดแถบสีท่ีไม่ตอ้งการหรือภาพไม่คมชดั 
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  (3) การใชต้วัอกัษร 
  องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการออกแบบเวบ็เพจอีกอยา่งหน่ึง คือ ตวัอกัษร (Text) ใน

ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลโดยมีช่ือของแบบตวัอกัษร (Typeface) ตามดว้ยรูปแบบ (Style) ซ่ึง
ปกติมีรูปแบบพื้นฐาน 3 แบบ คือ ตวัปกติ (Regular) ตวัเอน (Italic) และตวัหนา (Bold) เช่น 
ตวัอกัษร Cordia New Italic Cordia New คือ ช่ือแบบตวัอกัษร Italic คือ รูปแบบของตวัอกัษรท่ีเป็น
ตวัเอน เป็นตน้ ซ่ึงตวัอกัษรแต่ละแบบจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั สามารถใช้เป็นส่วนประกอบ
ในสร้างบุคลิกของเว็บไซต์ได้ ส่วนปัญหาท่ีพบในการใช้ตวัอกัษร คือ บางคร้ังการแสดงผลตวั
อกัษรบนบราวเซอร์ของผูใ้ช้จะไม่ตรงกบัท่ีนกัออกแบบระบุไว ้(Fixed Font) โดยการเขียนค าสั่ง
ภาษา HTML หรือ ค าสั่งท่ีโปรแกรมสร้างเวบ็เขียนดว้ยภาษาเสริม เช่น Java Script หรือ CS Script 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัและความแตกต่างของตวัอกัษรท่ีติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง (Default 
Font) และผูใ้ชย้งัสามารถปรับเปล่ียนความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) สามารถเพิ่มหรือลด
ขนาดตวัอกัษรมาตรฐาน ซ่ึงนอกจากจะมีผลกระทบกบัความสวยงามและความสะดวกในการอ่าน
แลว้ บางกรณียงักระทบถึงโครงสร้างเวบ็เพจท่ีจดัไวล้งตวัแลว้  เพราะตวัอกัษรแต่ละแบบมีความ
กวา้งและความสูงไม่เท่ากนั นักออกแบบมกัแก้ปัญหาโดยเลือกใช้ตวัอกัษรแบบมาตรฐานท่ีมา
พร้อมระบบปฏิบติัการ (Windows) แต่การใชต้วัอกัษรมาตรฐานท่ีมีอยู่ไม่ก่ีแบบ ก็อาจสร้างความ              
น่าเบ่ือหน่ายได ้บางคร้ังนกัออกแบบจึงใช้ตวัอกัษรท่ีสร้างจากโปรแกรมกราฟิก ซ่ึงมีการแสดงผล
บนบราวเซอร์ในลกัษณะของรูปภาพ มีขอ้ดีคือ สวยงาม มีเอกลกัษณ์ ก าหนดต าแหน่งไดง่้าย และ
ผูใ้ช้สามารถแสดงผลตวัอกัษรไดเ้หมือนๆ กนั แต่เพิ่มเวลาในการดาวน์โหลด เปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้ความไดย้าก และยงัเสียโอกาสในการน าเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคท่ีสืบคน้ขอ้มูลโดยใช้
ระบบสืบคน้ขอ้มูล (Search Engine) อีกดว้ย เพราะขอ้ความแบบกราฟิกน้ีจะไม่ถูกรวมอยูใ่นดชันี 
(Index) ของระบบสืบคน้ขอ้มูล 

หลกัในการใชแ้ละจดัวางตวัอกัษรในเวบ็เพจโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
- แบบของตวัอกัษร (Typeface/Font) ตวัอกัษรแต่ละแบบให้อารมณ์และความรู้สึก

แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับรูปร่างลกัษณะของตวัอกัษร จึงไม่ควรใช้ตวัอกัษรหลายแบบในเว็บไซต์
เดียวกนั เพราะท าให้เว็บไซต์ขาดความเป็นเอกภาพ ควรเลือกใช้เพียง 2-3 แบบท่ีสอดคล้องกับ
บุคลิกของเวบ็ไซต ์

- ขนาดของตวัอกัษร (Size) ขนาดของตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้ความปกติ ควรมีความสูง
ประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร ซ่ึงอยู่ระหว่าง 12 - 14 พอยต์ ข้ึนอยู่กับแบบของตัวอักษร หรือใน
โปรแกรมสร้างเวบ็เพจใชค้  าสั่ง Size = 3 เราสามารถใชข้นาดของตวัอกัษรเพื่อก าหนดลกัษณะของ
เน้ือหา เช่น ใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่ส าหรับหัวเร่ือง ตวัอกัษรขนาดเล็กกว่าเพื่อความต่อเน่ืองของ
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เน้ือหา และใชน้ าทางผูอ่้านไปยงัเน้ือหาตามล าดบัความส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงขนาดตวัอกัษร
ใหต่้างกนั เพื่อสร้างล าดบัชั้นของเน้ือหาไดด้งัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

- รูปแบบของตวัอกัษร (Style) โดยทัว่ไปเราใชรู้ปแบบปกติ (Regular) กบัเน้ือหา
ทัว่ๆ ไป และใชต้วัหนา (Bold) และตวัเอน (Italic) ในการเนน้ขอ้ความส าคญั แต่ไม่ควรใชต้วัอกัษร
แบบตวัหนาและตวัเอนกบัขอ้ความจ านวนมากติดๆ กนั เพราะท าใหอ่้านยาก และขาดประสิทธิภาพ
ในการเน้นข้อความส าคญั และควรระวงัการเน้นข้อความด้วยการใช้ตวัอกัษรแบบขีดเส้นใต ้
(Underline) เน่ืองจากอาจท าให้ผูใ้ช้บริการท่ีขาดประสบการณ์สับสนกบัขอ้ความท่ีเป็นลิงค์ ซ่ึงมี
การขีดเส้นใตเ้หมือนกนั นอกจากตวัอกัษร 3 รูปแบบท่ีกล่าวขา้งตน้แล้ว ยงัมีตวัอกัษรประดิษฐ ์
(Calligraphy) คือ ตัวอักษรแบบตัวเขียนท่ีเป็นลายมือ มีบุคลิกไม่เป็นทางการ มกัใช้เพื่อสร้าง
ความรู้สึกสอดคลอ้งกบับุคลิกของเวบ็ไซต ์หรือใชดึ้งดูดความสนใจ แต่ไม่ควรใชใ้นปริมาณมาก 

- ระยะห่างระหว่างบรรทดั (Leading) ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีผลต่อความ
สะดวกในการอ่าน โปรแกรมจะก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดัท่ีเหมาะสมกบัตวัอกัษรแต่ละ
แบบไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความกวา้ง และความสูงของตวัอกัษร (Body Height / X-Height) แบบนั้นๆ 
ระยะห่างระหวา่งบรรทดัมากจะท าใหอ่้านง่าย แต่ท าใหใ้ชจ้  านวนตวัอกัษรไดน้อ้ยลง เพราะใชพ้ื้นท่ี
มากกวา่ระยะห่างระหวา่งบรรทดัแคบๆ 

- ความกวา้งของคอลมัน์ (Column Width) ถา้คอลมัน์กวา้งมาก ผูอ่้านตอ้งหัน
ศีรษะไปมาเพื่ออ่านจนจบบรรทดั ส่วนคอลัมน์แคบ ข้อความจะถูกซอยเป็นแท่งสั้ นๆ อ่านจบั
ใจความยาก จ านวนตวัอกัษรในหน่ึงบรรทดัของแต่ละคอลมัน์ ไม่ควรเกิน 28 - 35 ตวัอกัษรส าหรับ
ภาษาไทย และ 50 - 70 ตวัอกัษรส าหรับภาษาองักฤษ ถ้าต้องการให้คอลมัน์กวา้งข้ึนควรเพิ่ม
ระยะห่างระหวา่งบรรทดั เพื่อใหอ่้านไดง่้าย 

- การจดัต าแหน่งของตวัอกัษร (Alignment) ไม่ควรจดัขอ้ความชิดขวา (Align 
Right) หรือถา้จ าเป็นให้ใชก้บัขอ้ความท่ีมีจ านวนบรรทดันอ้ยๆ เพราะการจดัแบบน้ีท าให้ขอ้ความ
ดา้นซ้ายมือไม่เป็นระเบียบ ท าให้การอ่านไม่ราบร่ืน ส่วนการจดัขอ้ความชิดซ้าย (Align Left) โดย
ปล่อยให้ดา้นขวาไม่สม ่าเสมอ จะให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ แต่อ่านง่าย การจดัตวัอกัษรให้ชิด
ขอบทั้งซา้ยและขวา (Align Justify) จะใหค้วามรู้สึกเป็นทางการ และเป็นท่ีนิยมส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มี
การด าเนินการทางธุรกิจ 

- ทิศทางของตวัอกัษร (Orientation) โดยปกติตวัอกัษรท่ีเป็น HTML จะมีทิศทาง
เป็นแนวนอนจากซา้ยไปขวา แต่โปรแกรมกราฟิกสามารถท าตวัอกัษรท่ีมีทิศทางเป็นแนวตั้งจากบน
ลงล่าง แล้วเซฟไฟล์เป็นรูปภาพเพื่อใช้ดึงดูดความสนใจได ้แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าตวัอกัษร
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แบบ HTML นอกจากน้ีตวัอกัษรในแนวตั้งจะอ่านไดไ้ม่สะดวก จึงไม่ควรใชก้บัขอ้ความยาวๆ หรือ
ใชห้ลายๆ จุด 

- การใชต้วัพิมพใ์หญ่ข้ึนตน้ประโยค / แบบน า-ตาม (Initial Caps / Drop Caps)               
ในกรณีท่ีขอ้ความเป็นภาษาองักฤษ ควรใช้ตวัพิมพใ์หญ่ (Upper Case) กบัตวัอกัษรตวัแรกของ
ประโยคเพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ไม่ควรใชต้วัพิมพใ์หญ่ในอกัษรตวัแรกของแต่ละค า เพราะ
ท าให้อ่านยาก และควรระวงัการใช้ตวัพิมพใ์หญ่หมดทั้งประโยค เพราะให้ความรู้สึกเหมือนการ
ตะโกนใส่ผูอ่้าน ซ่ึงไม่สุภาพ หากจ าเป็นตอ้งใช ้ก็ควรใชแ้ต่นอ้ย โดยลดขนาดของตวัอกัษรให้เล็ก
ลง ส าหรับการใชต้วัพิมพเ์ล็ก (Lower Case) ทั้งประโยค จะให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ และแสดง
ถึงความไม่สมบูรณ์ของเน้ือหา อาจให้ประโยชน์ดา้นความสวยงาม แต่ไม่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

- การออกแบบพื้นท่ีว่างโดยรอบ (Space) พื้นท่ีวา่งรอบๆ ตวัอกัษรช่วยเน้นให้เกิด
ความโดดเด่นกบัตวัอกัษรท่ีอยู่ตรงกลางได้ แมว้่าตวัอกัษรนั้นจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ในกรณีท่ี
ขอ้ความมีหลายย่อหน้า ควรแทรกบรรทดัว่างระหว่างย่อหน้าแทนท่ีจะข้ึนบรรทดัใหม่และเยื้อง 
(Tab) เพื่อสร้างพื้นท่ีว่างให้อ่านง่าย นอกจากน้ี การมีพื้นท่ีว่างแทรกอยู่ในหน้าเวบ็ท่ีมีตวัอกัษร
มากๆ ยงัช่วยท าใหห้นา้นั้นน่าอ่านมากข้ึน 

- สีของตวัอกัษร (Color) การใชสี้ของตวัอกัษรควรค านึงถึงความอ่านง่ายและความ
สม ่าเสมอในการใช้สี เช่นสีของหัวขอ้หลกัควรเป็นสีเดียวกนัทุกหน้า หรือใช้สีท่ีแตกต่างกนัเพื่อ
แบ่งขอ้มูลเป็นส่วนๆ แต่ควรระวงัการใชสี้จ านวนมากท่ีไม่กลมกลืนกนัในการเนน้ขอ้ความ และไม่
ควรแบ่งคร่ึงตวัอกัษรใหมี้สีต่างกนัไม่วา่จะเป็นแนวตั้งหรือนอน เพราะท าให้ภาพรวมของตวัอกัษร
หายไป อ่านไดย้าก 

 
(4) พื้นหลงั  
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 170)  กล่าววา่  เราสามารถก าหนดพื้นหลงัของ 

เว็บเพจให้เป็นสีหรือรูปภาพท่ีต้องการได้ โดยพื้นหลังท่ีเป็นรูปภาพจะใช้เวลาในการแสดงผล
มากกว่าพื้นหลงัท่ีเป็นสีเรียบๆ ซ่ึงก าหนดดว้ย HTML ส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือ ความอ่านง่าย 
(Legibility) ของขอ้ความ หากพื้นหลงัเป็นรูปภาพหรือเป็นลวดลาย (Pattern) ตอ้งระวงัไม่ให้มี
ความเขม้-อ่อนของสีท่ีต่างกนัมาก การใชรู้ปท่ีมีลกัษณะพร่ามวั (Blur) จะช่วยให้อ่านขอ้ความได้
ง่ายกวา่รูปท่ีคมชดั ส่วนพื้นหลงัท่ีเป็นสีเรียบๆ มีหลกัง่ายๆ คือ พื้นหลงัสีเขม้ใชต้วัอกัษรสีอ่อน พื้น
หลงัสีอ่อนใช้ตวัอกัษรสีเขม้ เพื่อเน้นตวัอกัษรให้เด่นข้ึน แต่ไม่ควรใช้สีท่ีตดักนัมากๆ เพราะแสง
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จากจอคอมพิวเตอร์จะท าให้สีสว่างข้ึน 20% อาจรบกวนสายตา ท าให้ปวดตาได ้ส าหรับคู่สีของ
ตวัอกัษรและพื้นหลงัท่ีนิยมใช ้มีดงัน้ี 
 
ตาราง 2.2 คู่สีของตัวอกัษรและพืน้หลงัที่นิยมใช้ 

สีตวัอกัษร สีพ้ืนหลงั 
ขาว ฟ้า แดง เขียว ชมพ ู(Magenta) 
เหลือง ฟ้า ด า 

ฟ้าอมเขียว (Cyan) ขาว ฟ้า 
เขียว ขาว เหลือง 

ชมพ ู(Magenta) ขาว ฟ้า 
แดง ขาว เหลือง ฟ้าอมเขียว เขียว 
ฟ้า ขาว ด า 
ด า ขาว เหลือง 

 
(5) การใชสี้  
ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544: 185) กล่าวว่าสีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัมากในการ

ออกแบบเวบ็ไซต์เน่ืองจากสีสามารถส่ือถึงความรู้สึกอารมณ์และยงัสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานท่ีกบัเวลาดว้ย ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ มีดงัน้ี 
   - สีสามารถชกัน าสายตาของผูช้มไปยงัทุกบริเวณในเวบ็เพจ ผูช้มจะมีการเช่ือมโยง
ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได้ ซ่ึงการเลือกเฉดสีอย่างรอบคอบในเว็บเพจ
สามารถท่ีจะน าทางใหผู้ช้มติดตามเน้ือหาในบริเวณต่างๆ ตามท่ีเราก าหนดได ้วธีิน้ีจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก เม่ือตอ้งการให้ผูช้มให้ความสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเวบ็ไซต์เป็นพิเศษ เช่น ขอ้มูล
ใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 
   - สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีได้รับการออกแบบเข้าด้วยกันผูช้มจะมีความรู้สึกว่า 
บริเวณท่ีมีสีเดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีจะช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้
   - สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่างๆ ออกจากกัน ท านองเดียวกับ                   
การเช่ือมโยงบริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ด้วยกนั แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสี
ต่างกนัออกจากกนั 
   - สีสามารถใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูช้มสายตาของผูช้มมกัจะมองไปยงัสีท่ี
มีลกัษณะเด่นหรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยการใช้สีอย่างรอบคอบไม่เพียงแต่จะ
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กระตุน้ความสนใจของผูช้มเพียงเท่านั้นแต่ยงัช่วยหน่วงให้ผูช้มอยู่ในเวบ็ไซต์ไดน้านยิ่งข้ึน ส่วน
เวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสมเป็นเสมือนทางขบัไล่ผูเ้ยีย่มชมใหไ้ปสู่เวบ็ไซตอ่ื์นท่ีออกแบบดีกวา่ 
   - สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจและยงักระตุน้ความรู้สึกตอบสนอง
จากผูช้มได้ นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีได้รับจากสีตามหลักจิตวิทยาแล้วผูช้มยงัอาจมีอารมณ์
ความรู้สึกสัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
   - สีช่วยสร้างระเบียบให้กบัขอ้ความต่างๆ เช่น การใช้สีแยกส่วนระหว่างหัวเร่ือง
กบัตวัเร่ืองหรือการสร้างความแตกต่างให้กบัขอ้ความบางส่วน โดยใชสี้แดงส าหรับค าเตือนหรือใช้
สีเทาส าหรับส่ิงท่ีเป็นทางเลือก 
   - นอกเหนือจากการใช้สีมาช่วยในการออกแบบแล้ว สีย ังสามารถส่งเสริม
เอกลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้ด้วยการใช้สีท่ีเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรมาเป็น              
โทนสีหลกัของเวบ็ไซต ์
 สีท่ีใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์มีหลกัการผสมสีแบบบวก (Additive Color) คือ การผสมสี
ของแสง เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีน าเสนอผา่นจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใชห้ลกัการผสมแสงท่ีมีความ
ยาวคล่ืนต่างกนั 3 สี (RGB) คือ แดง (Red) เขียว (Green) น ้ าเงิน (Blue) ซ่ึงเม่ือคล่ืนแสงทั้ง 3 สี
ซอ้นทบักนัจะผสมเป็นแสงสีขาว โดยทัว่ไปสีท่ีใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตจ์ะเป็นชุดสีส าหรับเวบ็ 
(Web Safe Color) จ านวน 216 สี ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ผูใ้ช้สามารถเห็นสีไดถู้กตอ้งตรงกนัไม่ว่าจะใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอชหรือพีซีทัว่ไป เน่ืองจากความละเอียดของจอคอมพิวเตอร์ ระบบ
การแสดงสีของบราวเซอร์ และภาษา HTML ซ่ึงใช้ในการเขียนเวบ็เพจ จะมีผลต่อการแสดงสีใน
เวบ็ไซตใ์หแ้ตกต่างกนั ชุดสีส าหรับเวบ็น้ีมีการก าหนดโคด้เป็น HTML ในรูปตวัเลขและตวัอกัษร 6 
หลกั เพื่อก าหนดรูปแบบการผสมสี และความเขม้ของแสงแต่ละสีให้เป็นมาตรฐาน เช่น 000000 
หมายถึง ไม่มีแสงสีใดเลย คือ สีด า ส่วน FFFFFF หมายถึงมีแสงสีแดง เขียว น ้ าเงิน ท่ีมีความเขม้
สูงสุดทุกสี ผสมกันเป็น สีขาว เป็นต้น ซ่ึงนักออกแบบไม่จ  าเป็นต้องจ าโค้ดเหล่าน้ี เน่ืองจาก
โปรแกรมกราฟิกท่ีใชท้  าเวบ็ไซตจ์ะแสดงสีให้เลือกในรูปจานสี (Web Palette) แลว้ไปเขียนค าสั่ง
เป็น HTML ใหเ้องโดยอตัโนมติั  
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  การผสมสีของแสงสามารถแสดงในรูปวงจรสี (Color Wheel) ไดด้งัน้ี 

 
              สีขั้นท่ี 1        สีขั้นท่ี 2              วงจรสี 

ภาพ 2.1 แสดงในรูปวงจรสี (Color Wheel) 
 

จากวงจรสีในภาพท่ี 1 ถือเป็นสีพื้นฐานของสีของแสง ซ่ึงน้อยกว่าจ านวนสีท่ี
ปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เราสามารถแบ่งวงจรสีออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   - สีร้อน ไดแ้ก่ สีส้ม สีเหลือง สีเขียวอมเหลือง สีม่วงอมแดง สีแดง และสีแดงอม
ม่วง (บางคร้ังเรียก ชมพ ูMagenta) สีร้อนสร้างความรู้สึกอบอุ่น กระตือรือร้น และดึงดูดความสนใจ
ไดดี้ 
    - สีเยน็ ไดแ้ก่ สีม่วง สีม่วงอมน ้าเงิน สีน ้าเงินอ่อน สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว (Cyan) และสี
เขียว สีเยน็น้ี ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย สุภาพเรียบร้อย และมีความเช่ียวชาญ 

นอกจากน้ียงัมีสีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ได้บรรจุไวใ้นวงจรสี คือ สีขาว เทา และด า                
ซ่ึงสีเทาถือเป็นสีกลาง (Neutral) เพราะไม่ไดเ้กิดจากการผสมของสีใดๆ ในวงจรสีดา้นบน สีเทามี
หลายระดบั ไล่จากขาวไปเทาอ่อน เทากลาง และเขม้ข้ึนเร่ือยๆ จนด า เม่ือน าสีขาว เทาและด าไป
ผสมกบัสีแท ้(Hue) ท่ีเกิดจากการผสมของแสงในวงจรสี จะเกิดสีเพิ่มข้ึนอีกจ านวนมาก ซ่ึงสีท่ีได้
จากการผสมสีแทก้บัสีขาว เรียกว่า สีอ่อน (Tint of the hue) สีท่ีได้จากการผสมสีแทก้บัสีเทา  
เรียกวา่ โทนสี (Tone of the hue) สีท่ีไดจ้ากการผสมสีแทก้บัสีด า เรียกวา่ สีเขม้ (Shade of the hue) 

 การผสมกนัในรูปแบบขา้งตน้ มีผลต่อความสด (Saturation / Vividness) และ
ความสวา่ง (Brightness) ของสี ดงันั้นจึงมีสีท่ีช่ือมีค าวา่ Pale จาง Light สวา่ง Dark มืด Weak อ่อน 
Dull ตุ่น Obscure หม่น Faded ซีด Mid / Medium กลาง หรือ Pastel สีลูกกวาด เป็นตน้ ซ่ึงลว้น
แลว้แต่มีผลต่อการส่ือความรู้สึกของสีเหล่านั้น ดงันั้นสีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่าง
มากในการจดัชุดสี เพราะท าใหสี้ๆ หน่ึงแสดงความรู้สึกไดห้ลายรูปแบบ สร้างความกลมกลืนของสี 
(Harmony) และยงัท าใหก้ารใชชุ้ดสีแบบสีเดียวดูน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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การจดัชุดสีท่ีนิยมใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์มีหลกัตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

ตาราง 2.3 ทฤษฎใีนการจัดชุดสีทีใ่ช้ในการออกแบบเวบ็ไซต์ 

ภาพ ชุดสี (Color Scheme) 

 

ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด คือ มีค่าของสีแท ้(Hue) สีเดียว แลว้สร้างความ 
หลากหลายของสี ดว้ยการลดหรือเพิ่มค่าความสดและความสวา่งของสี 
มีขอ้ดีคือ จะมีความกลมกลืนกนัสูง และมีประสิทธิภาพในการสร้าง 
อารมณ์โดยรวม แต่อาจดูไม่มีชีวติชีวาเพราะขาดจุดสนใจ 

 

ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic) 
มีรูปแบบเป็นสามเหล่ียมดา้นเท่าในวงจรสี สีท่ีอยูบ่ริเวณมุมทั้ง 3 จะมี 
ระยะห่างเท่ากนัในวงจรสี ซ่ึงมีลกัษณะตดักนั สร้างความสะดุดตามี 
ลักษณะของการเคล่ือนไหว ท าให้มีชีวิตชีวา แต่ถ้าเป็นสีท่ีสดมาก
เกินไป 
จะรบกวนการส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ด ้

 

ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั (Analogous) 
ประกอบดว้ยสีท่ีอยูติ่ดกนั 2-3 สีภายในวงจรสี และไม่ควรเลือกใชสี้ท่ี 
ติดกนัมากถึง 5 สี เพราะขอบเขตของสีท่ีกวา้ง จะท าใหต้รงปลายทั้ง 2 
ขา้งไม่สัมพนัธ์กนั ควบคุมยาก ขอ้ดีของชุดสีแบบน้ีคือ เลือกใชง่้าย และ 
มีความกลมกลืนกนัสูง 

 

ชุดสีตรงข้าม (Complementary) 
หมายถึงสีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี เม่ือน าทั้ง 2 สีมาผสมกนัจะได ้
สีขาว เรียกอีกช่ือวา่ สีคู่เติมเตม็ เม่ือใชร่้วมกนัจะท าใหสี้ทั้ง 2 มีความ 
สวา่งสดใสมากข้ึน สร้างความสะดุดตา แต่ควรระวงัการใชสี้แท ้(Hue) 
ของทั้ง 2 สีเป็นพื้นท่ีกวา้ง หรือใชห้ลายๆ จุด เพราะจะรบกวนสายตา 

 

ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary) 
เป็นการดดัแปลงรูปแบบจากชุดสีตรงขา้ม ต่างกนัท่ี คู่สีท่ีอยูต่รงขา้มกนั 
จะมีสีหน่ึงถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสองดา้น รวมเป็นสีแท ้3 สี 
ท าใหมี้ความหลากหลายของสีมากกวา่ชุดสีตรงขา้ม แต่จะมีความสะดุด
ตานอ้ยลง 
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ตาราง 2.3 (ต่อ) ทฤษฎใีนการจัดชุดสีทีใ่ช้ในการออกแบบเวบ็ไซต์ 

ภาพ ชุดสี (Color Scheme) 

 

ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary) 
เป็นการดดัแปลงรูปแบบจากชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง โดยคู่สีท่ีอยูต่รงขา้ม 
กนั จะถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสองดา้น รวมเป็นสีแท ้4 สี ขอ้ดี 
คือ มีความหลากหลายของสีเพิ่มข้ึนอีก แต่ความกลมกลืนของสีและ 
ความสดใสจะลดลง 

 

ชุดสีแบบทางเลอืก (Alternate Complementary) 
เป็นการผสมชุดสีแบบสามเส้ากบัชุดสีแบบตรงข้าม โดยใช้ชุดสีแบบ 
สามเส้า และเลอืกสีทีต่รงข้ามกบัสีใดสีหน่ึงของสามเหลีย่มเพิม่อกี 1 สี 
รวมเป็นสีแท้ 4 สี แต่เน่ืองจากการกระจายของสีมีมาก จึงคุมโทนสียาก 
กว่าชุดสีแบบอืน่ 

 
เน่ืองจากสีมีผลต่อความรู้สึกของมนุษยอ์ย่างมาก ดงันั้นการเลือกใช้สีในการ

ออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นเร่ืองส าคญั เว็บไซต์ท่ีเลือกใช้ชุดสีท่ีดีและเหมาะสมกบัเร่ืองราวหรือ
ลกัษณะของเวบ็ไซต์นั้นจะช่วยให้เวบ็น่าสนใจ น่าเช่ือถือและสามารถท าให้ผูช้มอยู่ชมเวบ็ไซต ์      
นานข้ึน โดยมีแนวทางในการน าสีไปใชก้บัการออกแบบเวบ็ไซตด์งัน้ี 

- สีแดง เป็นสีท่ีมีความเด่นสะดุดตา เหมาะท่ีจะใชเ้น้นความส าคญัของ
ส่วนต่างๆ แต่สีแดงจดัมากๆ มีผลรบกวนสายตาและท าให้สายตาเม่ือยลา้ไดง่้าย ดงันั้นจึงไม่ควรใช้
สีแดงในบริเวณกวา้ง สีแดงมกัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนท่ีมีลกัษณะเปิดเผยและมีความรู้สึกรุนแรง สี
แดงจะขดัแยง้กบัสีเขียว น ้ าเงินและม่วง ในขณะท่ีสีแดงอ่อนนั้นจะเขา้กนัได้ดีกบัสีโทนร้อน          
เช่น ส้มน ้าตาลและเหลือง 

- สีน ้ าเงิน เป็นสีท่ีไดรั้บความนิยมมาก สามารถเขา้กนัไดดี้กบัชุดสีเยน็ 
เช่น สีเขียวและเหมาะสมอย่างมากกบัสีเอิร์ธโทน หรือสีท่ีเป็นกลางอย่างเทาหรือน ้ าตาลอ่อน            
แต่ควรระวงัเม่ือใชร่้วมกบัสีส้ม เพราะสีทั้งสองจะตดักนัอยา่งเด่นชดัซ่ึงอาจเป็นการรบกวนสายตา 
สีน ้ าเงินอ่อนเหมาะท่ีจะใช้เป็นสีพื้นหลังของเว็บไซต์ท่ีให้ความสนุก ร่าเริงและมีชีวิตชีวา             
สามารถใชใ้นการแสดงถึงความอนุรักษนิ์ยม โดยปราศจากสีท่ีมีความมืดทึมไดน้อกจากน้ีสีน ้ าเงิน
ยงัมีความหมายถึงเทคโนโลยีและความรอบรู้ ในทางตรงกนัขา้มสีน ้ าเงินเป็นสีท่ีควรหลีกเล่ียง          
ในเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัอาหารหรือการประกอบอาหารเน่ืองจากแทบไม่มีอาหารใดท่ีมีสีน ้ าเงินและ         
ยงัเป็นท่ีรู้กนัวา่เป็นสีท่ีลดความอยากอาหารอีกดว้ย 
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- สีเขียว มีผลต่อความรู้สึกของผูค้นอย่างมากจึงควรใช้อย่างระมดัระวงั         
สีเขียวสามารถสร้างความรู้สึกร้อนหรือเย็นก็ได้ โดยท่ีสีเขียวแก่ค่อนข้างท่ีจะเป็นสีสงบ เย็น 
ในขณะท่ีสีเขียวอ่อน ให้ความอบอุ่น แข็งขนัและสะดุดตา ควรหลีกเล่ียงการใช้สีเขียวกบัสีแดง
เพราะสองสีน้ีจะรบกวนกัน ท าให้อ่านยาก  สีเขียวนั้ นจะเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับเว็บไซต ์                     
ท่ีเก่ียวกบัการเงินหรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแสดงถึงความสมบูรณ์และความเจริญเติบโต 

- สีเหลือง เป็นสีท่ีดูสว่างมากกว่าสีขาวโดยเฉพาะในส่ิงพิมพ์ เป็นสีท่ี
แสดงถึงความสดใส การต้อนรับ สามารถดึงความสนใจได้มาก จนบางคร้ังอาจมากกว่าสีแดง               
แต่สีเหลืองจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจไดด้ว้ยตวัเอง เหมาะกบัการใชส้ร้างความแตกต่างร่วมกบั           
สีอ่ืน โดยใชค้วามสวา่งสดใสท่ีมีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคป์ระกอบท่ีมีสีมืด นอกจากนั้นสีเหลือง            
ยงัเป็นตวัเลือกท่ีดีต่อสีพื้นซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านเม่ือใชสี้ตวัอกัษรท่ีตดักนั 

- สีส้ม เป็นสีท่ีให้ความสบายแก่สายตามากกว่าสีเหลืองหรือสีแดง               
อาจน าไปใชแ้สดงความสดใสร่าเริงหรือเรียกร้องความสนใจได ้เน่ืองจากสีส้มเป็นสีท่ีเด่นจึงเหมาะ
ท่ีจะใช้ในการเน้นถึงบางส่วนในเว็บเพจ แต่ควรระวงัอย่าใช้เป็นสีพื้นหรือใช้มากจนเกินไป 
นอกจากน้ีสีส้มยงัเป็นสีท่ีมีความละเอียดอ่อน และมีประโยชน์ในการตกแต่งมาก นอกจากน้ี                
ยงัพบวา่สีส้มมีความสัมพนัธ์กบัความอยากอาหาร 

- สีน ้ าตาล ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่ โบราณ แสดงถึงความมั่นคง             
เรียบง่าย สะดวกสบาย แต่อาจจะดูมืดทึมหรือน่าเบ่ือได้ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสม สีน ้ าตาลเป็น
ตวัเลือกท่ีดีส าหรับเวบ็เก่ียวกบับา้นและครอบครัวรวมถึงกิจกรรมกลางแจง้ 

- สี เทา เป็นสีพื้นฐานของสีท่ี เป็นกลาง แสดงถึงความสุภาพและ
สร้างสรรค์แต่อาจท าให้เกิดความรู้สึกน่าเบ่ือหน่าย ซ ้ าซากหรือขาดชีวิตชีวา สีเทาเขา้กนัไดดี้กบั             
สีโทนเยน็ เช่น น ้าเงินหรือม่วง ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกสง่างาม ช านาญและมัน่คง 

- สีขาว เป็นสีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการใช้เป็นสีพื้นของเวบ็เพจ 
เพราะเป็นสีพื้นท่ีสามารถเข้าได้กับทุกสีและยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านข้อความของ
หน้าจอ สีขาวไม่ได้มีแต่ความหมายท่ีดีเสมอไป สีท่ีจืดจางหรือซีดขาวจะมีความเก่ียวเน่ืองกับ           
ความเจบ็ป่วยและความใจอ่อน บางสถานการณ์อาจหมายถึงความเจบ็ป่วยและความตาย 

- สีด า  ปกติเป็นสีท่ี ส่ือถึงความเศร้าโศก ความรุนแรง ความหดหู่                  
ตามทฤษฎีแลว้มกัจะมีความหมายตรงขา้มกบัสีขาว แต่เม่ือสีด ามาอยูคู่่กบัสีขาวก็ท าให้มีความหมาย
ดีข้ึน เช่นความฉลาดและความมัน่คง เม่ือใชร่้วมกบัสีอ่ืนๆ ก็สามารถสร้างความซบัซ้อน ลึกลบัได้
เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่า การใช้สีด าเป็นสีพื้นบนเว็บเพจ ท าให้อ่านตวัหนงัสือไดย้ากข้ึน            
แต่ก็มีหลายๆ เว็บไซต์ท่ีใช้สีด าเป็นพื้นหลงัอย่างประสบความส าเร็จ ด้วยการใช้ตวัหนังสือท่ีมี      
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ความแตกต่างอย่างมากเช่นสีขาวหรือเขียวอ่อน นอกจากน้ีสีด ามกัจะถูกใช้เป็นสีพื้นหลงัในการ
น าเสนอผลงานของศิลปินและเป็นท่ีนิยมใช้ในเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเว็บท่ีให้
ความรู้สึกแบบใต้ดินอย่างไรก็ตามการใช้สีด าเป็นหลักควรพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นไม่ควร             
ใชก้บัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

สีสันในเว็บเพจ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้
เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกท่ีมองเห็น สีเป็นตวัก าหนดบรรยากาศและความรู้สึกโดยรวมของเวบ็ไซต ์เรา
สามารถใช้สีไดก้บัทุกองค์ประกอบของเวบ็เพจ ตั้งแต่ตวัอกัษร ภาพ การเช่ือมโยงและสีพื้นหลงั 
การใช้สีท่ีเหมาะสม นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์แล้วยงัส่งผลต่อการส่ือ
ความหมายของเน้ือหาดว้ย ในทางกลบักนั สีท่ีไม่เหมาะสมอาจสร้างความยากล าบากในการอ่าน
หรือ รบกวนสายตาผูใ้ชร้วมทั้งอาจท าใหก้ารส่ือความหมายไม่ถูกตอ้งก็เป็นได ้ 

การเลือกใช้สีนั้ นหลักทั่วไป ได้แก่ การเลือกใช้สีให้เหมาะสมและเลือกใช้สี                
ท่ีแตกต่าง เพื่อส่ือถึงความหมายท่ีแตกต่างของส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ เช่น สีน ้าเงินเพื่อแสดงขอ้ความ
ท่ีเป็นหวัขอ้ สีด าเพื่อแสดงขอ้ความทัว่ๆ ไป สีแดงเพื่อเนน้ขอ้ความท่ีส าคญัๆ เป็นตน้ แต่ไม่ควรใช้
สีเกินกวา่ 3 สีในแต่ละหนา้ เพราะท าให้ยากส าหรับผูใ้ชใ้นการแยกความแตกต่างของความหมายท่ี
แต่ละสีพยายามท่ีจะส่ือและการใชสี้เพื่อส่ือความหมายท่ีแตกต่างกนัน้ีจะตอ้งใชอ้ยา่งสม ่าเสมอใน
เวบ็ไซตเ์ดียวกนั โทนสีหลกัของเวบ็ไซต ์ควรเลือกใชสี้อยา่งระมดัระวงั ไม่ควรใชสี้มากเกินไปควร
มีสีหลกั ประมาณ 2 – 3 สี ก็น่าจะเพียงพอแลว้ นอกจากน้ีโทนสีก็ควรจะเป็นสีเยน็เพราะเป็นสีท่ีดู
สบายตาและง่ายต่อการอ่าน ควรหลีกเล่ียงสีท่ีฉูดฉาดหรือมีความเปรียบต่างสูง (High Contrast) 
ส่วนสี ของตวัอกัษรและสีของพื้นหลงั ควรเนน้สีท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อให้เห็นไดช้ดัเจนและง่าย
ต่อการอ่าน สีท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่ชอบ คือ ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีฟ้า รองลงมาคือ ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสี
ขาว และ ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีเทา ตามล าดบั 

 
(6) การใชก้ราฟิกในเวบ็ไซต ์
กิดานนัท ์มลิทอง (2542: 92) กล่าววา่แฟ้มรูปภาพหรือกราฟิก หมายถึง ภาพท่ีได้

จากการสร้าง ดัดแปลง หรือภาพถ่าย ภาพวาด ลายเส้น ภาพระบายสี หรือตวัอกัษรท่ีน ามาใช ้                  
ในเวบ็เพจ สามารถเรียกไดว้า่กราฟิกเช่นกนั ซ่ึงการใชก้ราฟิกบนเวบ็นั้นท าได ้3 แบบดงัน้ี 

- ภาพแทรก เป็นภาพท่ีแสดงบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจแทรกอยูร่ะหวา่งบรรทดั 
ขอ้ความหรือจะเป็นปุ่มน าทาง โดยการใชภ้าพแทรกนั้นอาจใชเ้พื่อตกแต่งให้สวยงาม ใชเ้ช่ือมโยง
เอกสาร ในเวบ็ไซตเ์ดียวกนัหรือเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ 
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  - ภาพท่ีเข้าถึงด้วยการเช่ือมโยง ในกรณีท่ีต้องการให้ปรากฏภาพท่ีมี
รายละเอียดและขนาดความจุของแฟ้มมาก ซ่ึงอาจท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลใชเ้วลานาน ดงันั้นอาจจะ
น าเสนอภาพลกัษณะเดียวกนั แต่มีรายละเอียดและขนาดภาพน้อยกว่าภาพจริงและสร้างเป็นจุด
เช่ือมโยงเม่ือผูช้มคลิกเพื่อใหภ้าพจริงปรากฏข้ึนมา 

  - ภาพกราฟิกพื้นหลงั เม่ือตอ้งการตกแต่งเวบ็เพจให้ดูสวยงามอาจจะใช้
กราฟิก เป็นพื้นหลงัแทนท่ีจะเป็นสีพื้นแต่เพียงอยา่งเดียว 

  ทั้งน้ี การใช้กราฟิกบนเวบ็ไซต์นั้นอาจจะช่วยให้เวบ็ดูดีข้ึน แต่อาจจะมีผลท าให้
การเขา้ถึงหน้านั้นใช้เวลานาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขีดจ ากดัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ท่ีใช้
ดงันั้นการเลือกใชก้ราฟิกจะตอ้งมีการวางแผน และเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสม เช่น ควรใชก้ราฟิกเท่าท่ี
จ  าเป็นในแต่ละเวบ็เพจนั้น และควรมีความสวยงามอีกทั้งไม่รบกวนเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนออาจจะ
ใช้ 1 หรือ 2 ภาพต่อเว็บเพจก็เพียงพอแล้ว หรืออาจจดัท าเวบ็เพจออกมาเป็น 2 แบบ แบบท่ีหน่ึง
ประกอบดว้ยกราฟิก และอีกแบบหน่ึงไม่มีกราฟิก ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้ผูช้มสามารถเลือกไดเ้พราะ
บางคร้ังผูช้มอาจไม่ตอ้งการดูภาพกราฟิก เน่ืองจากใชเ้วลาในการเขา้ถึงขอ้มูลนานเกินความจ าเป็น 
และควรหลีกเล่ียงการใชภ้าพท่ีมีขนาดใหญ่โดยไม่จ  าเป็น ภาพยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ตอ้งเสียเวลา
ในการดาวน์โหลดเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ในกรณีตอ้งใช้ภาพขนาดใหญ่อาจแกปั้ญหาโดยการใชภ้าพ
ยอ่ (Thumbnail) ให้ผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพยอ่นั้น เพื่อเปิดไปยงัเวบ็เพจท่ีมีภาพใหญ่หากตอ้งการดูภาพนั้น
จริงๆ หรืออาจจะแบ่งภาพ (Slice) ออกเป็น 2 – 4 ส่วน เพื่อช่วยให้การดาวน์โหลดภาพนั้นท าได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน  

 
(7) องคป์ระกอบอ่ืนท่ีใชดึ้งดูดความสนใจในเวบ็ไซต ์
องค์ประกอบอ่ืนท่ีใช้ดึงดูดความสนใจของผู ้ใช้บริการเว็บไซต์ ช่วยสร้าง

บรรยากาศในการน าเสนอขอ้มูลใหน่้าสนใจ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีเวบ็ไซตท์ัว่ไปนิยมใช ้ไดแ้ก่ 
- เสียง (Sound) การใช้เสียงในเว็บไซต์มีประโยชน์ในแง่ของการสร้าง

บรรยากาศ เสริมประสบการณ์และดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้บริการ แต่ท าให้ใช้ระยะเวลาดาวน์
โหลดมากข้ึน ไฟลเ์สียงไม่ควรมีความยาวเกิน 5 นาที ถา้เป็นเสียงบรรยาย ตอ้งอ่านอยา่งชดัเจน และ
สร้างความน่าสนใจดว้ยการใชน้ ้ าเสียงท่ีกระตือรือร้น มีเสียงสูงเสียงต ่าอยา่งเหมาะสม รวมทั้งปรับ
โทนเสียงให้คงท่ีทั้งเว็บไซต์ บางคร้ังอาจเกิดปัญหาระบบเสียงไม่ท างาน เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
บราวเซอร์ของผูใ้ชบ้ริการ ควรมีทางเลือกส ารองในการน าเสนอขอ้มูลให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจขอ้มูลไดโ้ดยไม่
ตอ้งมี เสียงประกอบ เสียงท่ีนิยมใชท้ัว่ไป คือ เสียงดนตรี (Music) เสียงประกอบหรือเสียงเทคนิค
พิเศษ (Sound Effects) เสียงพดู (Voice) เช่น เสียงพากยห์รือเล่าเร่ือง เสียงรายงานข่าว เสียงถ่ายทอด
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ผา่นสถานีวิทยุบนเวบ็ไซต ์เป็นตน้ เวบ็ไซตท่ี์ดีควรเปิดโอกาสให้ผูใ้ชเ้ลือกวา่จะฟังเสียง หยุดเสียง                     
หรือฟังซ ้ าไดต้ลอดเวลา 

- ลูกเล่นของปุ่มหรือสัญรูป (Icon Effect) คือ ลกัษณะท่ีปุ่มไอคอนมีการ
เปล่ียนแปลงสีหรือรูปร่าง เม่ือมีการน าเมาส์มาวางไวบ้นปุ่ม (On-Mouse Effect) หรือเม่ือคลิกท่ีปุ่ม
นั้น (Click / Hit) บางคร้ังอาจมีเสียงประกอบ หรือมีการแสดงภาพท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้ความอธิบาย
เน้ือหาในหนา้เวบ็ท่ีจะลิงคไ์ปเม่ือกดปุ่มนั้นๆ ซ่ึงปุ่มลกัษณะน้ีมกัสร้างจากโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้
สร้างเวบ็เพจ เช่น Macromedia Flash เป็นตน้ 

- ภาพเคล่ือนไหวและตวัอกัษรท่ีกระพริบได ้(Animation / Scrolling Text) 
เป็นการน าตวัอกัษรหรือภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองหลายๆ ภาพมาเรียงกนั โดย 1 ภาพ
เรียกเป็น 1 เฟรม แล้วเซฟเป็นไฟล์เดียว เม่ือแสดงผลบนบราวเซอร์จะเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองตามเฟรมต่างๆ ท่ีเรียงกนัอยู ่สร้างความรู้สึกวา่ภาพหรือตวัอกัษรนั้นมีการเคล่ือนไหว
ได ้ส าหรับตวัอกัษรแบบท่ีเรียกวา่ BLINK Text นั้น เป็นการก าหนดตวัอกัษรในเฟรม 2 เฟรมให้มีสี
แตกต่างกัน เม่ือบราวเซอร์แสดงผลทั้ง 2 เฟรมสลบักนัไปมา ก็จะให้ความรู้สึกว่าตวัอกัษรนั้น
กระพริบไดไ้ฟลภ์าพเคล่ือนไหวท่ีนิยมใชท้ัว่ไปคือ Animated GIF เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถเห็น
ความเคล่ือนไหวได้โดยไม่ตอ้งอาศยัปลัก๊อิน (Plug-in) คือ โปรแกรมเสริมความสามารถของ
บราวเซอร์ในการแสดงผลส่ือประเภทมลัติมีเดีย ส่วนใหญ่แลว้ภาพเคล่ือนไหวมกัแสดงผลต่อเน่ือง
ไปไม่ส้ินสุด เม่ือดูนานๆ อาจรบกวนสายตาได้ ควรก าหนดในขั้นตอนการออกแบบว่าจะมีการ
แสดงผลต่อเน่ืองกนัก่ีรอบ และหยุดเม่ือเหมาะสม โดยผูใ้ช้สามารถสั่งให้เล่นซ ้ าได้ตามตอ้งการ 
ไฟล์ตอ้งมีขนาดเล็กเพื่อให้ภาพเคล่ือนไหวดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว เพราะผูใ้ช้บริการมกัไม่
อดทนรอนาน หลายเว็บไซต์นิยมใช้ภาพหรือตวัอักษรเคล่ือนไหวจ านวนมากในเว็บเพจหน้า
เดียวกนั ซ่ึงแทนท่ีจะเป็นประโยชน์ในการดึงดูดความสนใจกลบัสร้างความร าคาญแก่ผูใ้ช้บริการ 
เพราะหากในเวบ็เพจหน่ึงหน้ามีจุดสนใจหลายแห่ง จะท าให้ไม่มีส่ิงใดดูน่าสนใจจริงๆ และยงัท า
ให้ขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถืออีกดว้ย ควรเลือกใชภ้าพเคล่ือนไหว  เพื่อเน้นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเพียง
แห่งเดียวในหนา้ จะใหป้ระโยชน์สูงสุดและไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

- ภาพยนตร์ขนาดสั้น (Movie Clip / Video Clip) เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ี
เหมาะกบัเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัข่าว โฆษณา หรือความบนัเทิงอ่ืนๆ ภาพยนตร์ท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซต์
ควรมีความยาวไม่เกิน 5 นาที เพราะภาพยนตร์ท่ีมีความยาวมาก จะมีขนาดไฟล์ใหญ่ ใชเ้วลาดาวน์
โหลดนาน ผูใ้ชบ้ริการอาจไม่ตอ้งการรอ จึงควรมีทางเลือกให้กบัผูใ้ชว้า่จะชมหรือไม่ หรือสามารถ
ขา้มไปดูหนา้ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรไดเ้ลย 
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- โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) คือ การสร้างภาพ 3 มิติ ท่ีสามารถ
มองเห็นวตัถุไดโ้ดยรอบจากทุกมุมมอง เป็นการจ าลองให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกเสมือนไดเ้ขา้ไปอยู่ใน
เหตุการณ์ หรือสถานท่ีนั้ นๆ มักใช้กับเกมส์ หรือเว็บไซต์ท่ีมีเ น้ือหาเก่ียวกับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม ซ่ึงตอ้งการความสมจริงในการมองเห็น เช่น ใช้ในการน าเสนอภาพห้องพกัของ
โรงแรม ภาพการตกแต่งภายในสถานท่ี โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ และก าหนดต าแหน่งท่ี
ตอ้งการวางในบริเวณต่างๆ ของหอ้งได ้เป็นตน้ โลกเสมือนจริงมีขนาดไฟล์ค่อนขา้งใหญ่ และตอ้ง
อาศยัปลัก๊อินระบบ VRML (Virtual Reality Modeling Language) หรือ QTVR (Quick Time 
Virtual Reality) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยขีั้นสูงในการแสดงผล  

ทั้งน้ี หากผูผ้ลิตเว็บไซต์ต้องการเข้าถึงผูใ้ช้จ  านวนมาก ไม่ควรสร้างเว็บไซต์ท่ี
ใช้ได้เฉพาะกับบางบราวเซอร์ หรือเว็บไซต์ท่ีต้องอาศัยปลั๊กอินในแสดงผลส่ือประเภทเสียง
ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนตร์ขนาดสั้น หรือโลกเสมือนจริง เพราะเป็นการขบัไล่ผูใ้ชบ้างส่วนท่ีไม่มี
ความพร้อมทางเทคโนโลย ีท่ีส าคญัคือหนา้โฮมเพจไม่ควรมีเสียงหรือภาพยนตร์ขนาดสั้น เพราะท า
ใหเ้สียเวลาในการดาวน์โหลดมากข้ึน และยงัสร้างปัญหาใหก้บัผูใ้ชบ้างกลุ่มดว้ย 

 
(8) แนวทางในการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีและมีประสิทธิภาพ 
ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544: 129) กล่าวถึงหลกัในการออกแบบเวบ็เพจ ดงัน้ี 
1. สร้างล าดบัชั้นความส าคญัขององค์ประกอบ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเร่ือง

ส าคญัมากหรือส าคญัน้อยตามล าดบั การจดัระเบียบขององค์ประกอบอยา่งเหมาะสมจะช่วยแสดง
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆในเวบ็เพจได ้โดยตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ต าแหน่งและล าดบัขององคป์ระกอบ แสดงถึงล าดบัและความส าคญั
ของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหผู้ช้มไดรั้บเน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่จะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
จึงควรจดัวางส่ิงท่ีมีความส าคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือซา้ยของหนา้อยูเ่สมอ 

1.2 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่างๆ ภายในหนา้ สีท่ีเด่นชดัเหมาะกบัองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมาก ส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้
เดียวกนัยอ่มส่ือความหมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดและส าคญัเท่าเทียมกนั 

1.3 ภาพเคล่ือนไหวเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจไดเ้ป็นอย่างดีแต่ตอ้งใช้อย่างจ ากดั
และระมดัระวงัเพราะหากมีส่ิงท่ีเคล่ือนไหวในเวบ็เพจมากจนเกินไป จะท าให้มีจุดสนใจบนจอมาก
จนท าใหผู้ช้มตดัสินใจล าบากวา่ส่ิงไหนส าคญักวา่กนั 
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2. สร้างรูปแบบ บุคลิกและสไตล์ 
2.1 การเลือกรูปแบบหน้าเวบ็เพจท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างความเขา้ใจให้

ผูช้มไดดี้ข้ึน โดยสามารถจ าลองรูปแบบของส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเวบ็ไซตไ์ปใช ้
2.2 บุคลิกข้ึนอยูก่บัเน้ือหาและเป้าหมาย ในการน าเสนอบุคลิกท่ีเหมาะสม

กบัเน้ือหาย่อมท าให้ผูช้มเขา้ถึงเน้ือหาไดดี้ข้ึน เวบ็ไซต์แต่ละแห่งสามารถให้ความรู้สึกต่างๆ เช่น 
สนุกสนาน เช่ียวชาญ วชิาการ ทนัสมยั ลึกลบัหรือเป็นทางการ 

2.3 สไตล์ หมายถึงลกัษณะการจดัโครงสร้างของหน้า รูปแบบกราฟิก
ชนิดและการจดัตวัอกัษร ชุดสีท่ีใช้ รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมด เม่ือเลือกรูปแบบบุคลิก             
และสไตลใ์ดมาใชแ้ลว้ ควรใชล้กัษณะนั้นใหส้ม ่าเสมอตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เพื่อป้องกนัความสับสน            

3. การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้งเวบ็ไซต์ จะช่วยให้ผูเ้ขา้ชมไม่เกิด
ความสับสนว่ายงัอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ดังนั้นเม่ือออกแบบโครงสร้างของเว็บเพจ รูปแบบ
กราฟิก ลักษณะตัวอักษร โทนสีและองค์ประกอบอ่ืนๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ควรน าลักษณะ             
ดงักล่าวไปใช้กบัทุกๆ หน้าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต์เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ให้
ผูช้มสามารถจดจ าลักษณะของเว็บไซต์ได้ดียิ่งข้ึน นอกจากนั้นความสม ่าเสมอของโครงสร้าง
เวบ็ไซตแ์ละระบบเนวิเกชัน่จะท าให้ผูช้มรู้สึกคุน้เคย และสามารถคาดการณ์ลกัษณะของเวบ็ไซต ์
ได้ล่วงหน้าซ่ึงจะช่วยให้การท่องเวบ็ไซต์เป็นไปอย่างสะดวก การพยายามรักษาความสม ่าเสมอ          
ของเว็บไซต์มากจนเกินไป อาจกลายเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้เว็บไซต์ดูน่าเบ่ือได้ แนวทางแก้ไข            
คือ การสร้างความแตกต่างท่ีน่าสนใจในแต่ละหน้าโดยใช้องค์ประกอบท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีสี              
หรือลักษณะแตกต่างไปเล็กน้อย เพื่อให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของหน้านั้ นแต่ยงัคงความ
สม ่าเสมอของเวบ็ไซตน์ั้นได ้

4. จดัวางองคป์ระกอบท่ีส าคญัไวใ้นส่วนบนของหน้าเสมอ เน่ืองจากส่วนบนสุด
ของหน้าเป็นบริเวณท่ีผูช้มมองเห็นไดก่้อน ดงันั้นส่ิงท่ีอยู่ในบริเวณน้ีจึงควรเป็นส่ิงท่ีส าคญัและ
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้โดยปกติแลว้ส่วนบนสุดน้ีควรประกอบดว้ย ช่ือของเวบ็ไซต์
ช่ือหวัเร่ืองหรือช่ือแสดงหมวดหมู่ของเน้ือหา ส่ิงท่ีตอ้งการ โปรโมท ระบบเนวเิกชัน่ 

5. สร้างจุดสนใจด้วยความแตกต่าง การจดัองค์ประกอบให้ภาพรวมของหน้า              
มีความแตกต่างเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะน าสายตาผูอ่้านไปยงับริเวณต่างๆ หน้าท่ีเต็มไปด้วยตวัอกัษร             
จะดูคลา้ยแถบสีเทาท่ีไม่น่าสนใจ หนา้ท่ีเนน้กราฟิกหรือตวัอกัษรมากจนเกินไปจะท าให้ยากต่อการ
มองหาขอ้มูลท่ีมีความส าคญัจริงๆ ดงันั้นจึงควรใช้เทคนิคในการจดัโครงสร้างของหน้า การจดั
ระเบียบตวัอกัษรการออกแบบกราฟิก การเลือกใชสี้และการแสดงภาพประกอบเพื่อน าสายตาผูอ้่าน
ไปยงัส่วนส าคญัของเน้ือหา 
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ภาพ  2.2  แสดงการออกแบบเวบ็เพจแบบทีไ่ม่มีจุดสะดุดตาและแบบทีม่ีจุดสะดุดตา 

 
ผูช้มจะมองเห็นเวบ็เพจในคร้ังแรกมีลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้นของรูปร่างและสีท่ีตดั

กนัระหว่างสีพื้นหน้าและสีพื้นหลงัต่อมาจะเร่ิมมองเห็นองค์ประกอบได้ชดัเจนข้ึน โดยเร่ิมจาก       
รูปภาพและหัวเร่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ จากนั้นจึงมองเห็นรายละเอียดเน้ือหาในท่ีสุด นอกจากน้ีการ            
น าความแตกต่างของสีเขา้มาช่วยสร้างลกัษณะเด่นในเวบ็เพจจะช่วยให้เกิดการน าเสนอท่ีน่าสนใจ
ได ้เพราะความแตกต่างของสีจะท าใหผู้อ่้านสามารถแยกแยะบริเวณต่างๆ ออกจากกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 
ภาพ  2.3 แสดงล าดับการปรากฏของเวบ็เพจจากซ้ายมาขวาจากการมองเห็นคร่าวๆ 

จนมองเห็นชัดยิ่งขึน้และมองเห็นหัวเร่ืองได้ชัดเจน 
 

6. การใช้กราฟิกอย่างเหมาะสมควรใช้กราฟิกท่ีเป็นไอคอน ปุ่ม ลายเส้นและ              
ส่ิงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและไม่มากเกินไปจะดีกว่าการใช้กราฟิกจ านวนมากอย่างไม่เป็น
ระเบียบเพราะการใช้กราฟิกมากเกินความจ าเป็นจะท าให้เกิดจุดเด่นไปทัว่ทั้งหน้า และเป็นผลให ้
ไม่มีอะไรในหนา้นั้นเด่นเลย 
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ซ่ึงแนวคิดขา้งตน้คลา้ยคลึงกบัแนวคิดของสุลกัษณ์ สุ่มมาตย ์(2543: 13) ท่ีไดเ้สนอ
ขอ้แนะน า 10 ประการท่ีควรจะพิจารณาในการออกแบบเวบ็ไซตไ์ว ้ดงัน้ี 

1. โฮมเพจหน้าแรกนั้น ควรแนะน าเวบ็ไซต์และอธิบายว่าเวบ็ไซต์น้ีเก่ียวขอ้งกบั
อะไรซ่ึงหน้าน้ีไม่ควรมีกราฟิกมากเกินไป ถา้จ าเป็นตอ้งมีควรท าให้เล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อให้
ดาวน์โหลดไดเ้ร็วท่ีสุด ผูช้มส่วนมากมกัจะไม่เสียเวลาคอยโฮมเพจท่ีใชเ้วลาดาวน์โหลดหลายนาที
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเวบ็ไซต์ของนกัออกแบบคนไทยหลายๆ คนมกัใช้รูปภาพท่ีใหญ่ และใช้
สีสันจ านวนมากเป็นโฮมเพจเปิดตวักบัตวัหนงัสือเพียงไม่ก่ีตวัเพื่อบอกผูช้มให้ทราบวา่เวบ็ไซต์น้ี
เก่ียวกบัอะไร จึงไม่น่าแปลกใจอะไรท่ีเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีจะผูม้าใชน้อ้ยลง 

2. เลือกสีอย่างระมดัระวงั เป็นส่ิงส าคญัแต่นักออกแบบเว็บไซต์หลายคนอาจ
ละเลยจุดน้ีไปนกัออกแบบบางคนออกแบบโฮมเพจโดยใช้สีทึมๆ เช่นใช้พื้นหลงั (Background)         
สีเทาท่ีไม่น่าสนใจกบัตวัหนงัสือสีด าและป้ายบริษทัสีขาวท าใหโ้ฮมเพจดูไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 

3. ไม่ควรบงัคบัผูช้มท่องไปทัว่เว็บไซต์โดยการกดปุ่ม Back เพียงอย่างเดียว             
นกัออกแบบควรสร้างไซตลิ์งค ์(Site Link) และเพจลิงค ์(Page Link) ไวทุ้กหนา้เพื่อให้ผูช้มสามารถ
เขา้ถึงส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซต์ไดส้ าหรับเพจลิงคห์มายถึงการลิงค์ภายในเวบ็เพจเดียวกนัและตอ้ง
มัน่ใจวา่แต่ละลิงคน์ั้นใชง้านไดจ้ริง อยา่เปล่ียนต าแหน่งเมนูในแต่ละเวบ็เพจ ถา้เวบ็เพจมีความยาว
มากควรสร้างเมนูส่วนบนหรือเพจลิงค์เพื่อลิงค์ไปสู่แต่ละส่วนของเน้ือหาดา้นล่างจากนั้นก าหนด
ลิงคไ์ปยงัส่วนบน (Link Top) เพื่อใหผู้ช้มสามารถกลบัไปสู่ส่วนบนสุดของเวบ็เพจ 

4. ไม่ควรใช้เฟรม (Frame) ยกเวน้จะมีเหตุผลท่ีเหมาะสมจริงๆ จากการส ารวจ          
ผูอิ้นเทอร์เน็ตพบวา่ เฟรมคือหน่ึงในส่ิงท่ีผูช้มไม่ค่อยชอบ เหตุผลเพราะว่าเฟรมไม่สามารถใช้ได้
กบัทุกบราวเซอร์ นอกจากน้ียงัเป็นเร่ืองง่ายท่ีผูช้มจะถูกขงัอยู่ในเฟรมนั้นเช่น เม่ือผูช้มพยายาม           
ท่ีจะลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อ่ืนภายในเฟรม แทนท่ีลิงค์นั้นจะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมาแสดงผล กลับ
ปรากฏว่าผูช้มยงัติดอยู่ในเฟรมนั้นๆ และเวบ็ไซต์อนัใหม่ท่ีเรียกจะแสดงผลอยู่ภายในเฟรมอนัมี
พื้นท่ีจ  ากดั ดงันั้นควรออกแบบใหเ้วบ็เพจใชพ้ื้นท่ีของบราวเซอร์ให้เตม็ท่ี 

5. ใชก้ราฟิกท่ีออฟติไมซ์ (Optimized) แลว้ หมายถึงรูปภาพกราฟิกใดๆ ท่ีแสดง
บนเว็บเพจควรจะมีขนาดของไฟล์ท่ีเล็กท่ีสุดแต่ให้คุณภาพดีท่ีสุด ควรจะลดจ านวนสีท่ีใช้ใน
ภาพกราฟิกนั้นลงใหน้อ้ยท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ผูอ้อกแบบมีโลโกซ่ึ้งใชสี้เพียง 3 - 4 สี ผูอ้อกแบบ
ก็จะสามารถลดจ านวนสีของภาพจาก True Color ลงเป็น 16 สีได ้ในขณะเดียวกนัโลโกน้ั้นยงัคงดูดี
ท่ีสุด ส่ิงน้ีจะช่วยลดขนาดของไฟลภ์าพลงส่งผลใหเ้วลาในการดาวน์โหลดขอ้มูลนอ้ยลงตามไปดว้ย 

6. อย่าวางต าแหน่งขอ้ความให้กระจุกตวัอยู่ตรงกลางการจดัระเบียบตวัหนงัสือ
ทั้ งหมดให้อยู่กลางของเว็บเพจ (เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าผูอ้อกแบบยงัเป็นแค่นักออกแบบ
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สมคัรเล่น เวบ็เพจท่ีดีควรถูกออกแบบเช่นเดียวกบัการออกแบบ Layout ของวารสารส่วนต่างๆ ของ
เน้ือหาตอ้งถูกจดัวางตามต าแหน่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงง่ายส าหรับผูช้มท่ีจะอ่านเน้ือหาเช่นเดียวกบัท่ีเขา
อ่านหนังสือ ควรใช้การจดัแบ่งคอลมัน์ หัวขอ้ และรูปแบบการจดัวางอย่างเป็นระเบียบโดยใช้
ตารางเขา้มาช่วย 

7. ควรแสดงขอ้มูลการติดต่อของผูดู้แลเวบ็ไซต์เพราะจะเป็นการเสียโอกาสอย่าง
ยิ่งถา้ผูเ้ขา้ชมพบว่าไม่สามารถส่งค าติชมหรือค าร้องขอใดๆ ไปยงัผูดู้แลเวบ็ไซต์นั้นไดเ้ลย ดงันั้น           
จึงควรแสดงลิงคท่ี์เป็น E - Mail Address ท่ีดา้นล่างของแต่ละเวบ็เพจและมีขอ้ความเชิญชวนให้
เขียนจดหมายถึงผูดู้แลเว็บไซต์ประกอบอยู่ด้วย เน่ืองจากค าติชมจากโดยตรงจากผูช้มถือเป็น              
ส่ิงมีค่ามากส าหรับการปรับปรุงคุณภาพของเวบ็ไซตใ์หดี้ยิง่ข้ึนๆ ไป 

8. สนบัสนุนให้ผูช้มบนัทึกต าแหน่งเวบ็ไซต ์(Bookmark) โดยการแสดงขอ้ความ
เชิญชวนให้ผูช้มกดปุ่ม Ctrl - D เพื่อท าการบนัทึกต าแหน่งของเวบ็ไซต์ลงสู่ไฟล์ Bookmark                
ในเคร่ืองของผู ้เข้าชม เพื่อผูช้มท่ีต้องการเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์อีกคร้ังจะสามารถหาต าแหน่ง                     
เวบ็ไซตน์ั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพช่ื์อ URL ซ่ึงจะท าใหไ้ดผู้ช้มหรือลูกคา้เพิ่มข้ึน 

9. ควรแสดงนโยบายความเป็นส่วนตวั ถา้เวบ็ไซต์นั้นเป็นเวบ็ไซตข์ายสินคา้หรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ตและหวงัว่าลูกคา้จะมอบความไวว้างใจเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นส่วนตวั เช่น
หมายเลขบัตรเครดิต.ด้วยการแสดงความจริงใจโดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว   
(Privacy statement) ของเจา้ของขอ้มูล ถอ้ยแถลงความเป็นส่วนตวัจะบอกผูเ้ขา้ชมให้ทราบถึง            
ส่ิงท่ีเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะกระท าต่อขอ้มูลของผูใ้ชห้รือลูกคา้ เช่น หมายเลขบตัรเครดิต ช่ือ ท่ีอยู ่อีเมล์
และแอดเดรสเป็นตน้ ซ่ึงจะบอกถึงความปลอดภยัต่อขอ้มูลเหล่านั้นรวมทั้งส่ิงท่ีจะรับผิดชอบและ
ไม่รับผดิชอบและตอ้งมัน่ใจดว้ยวา่จะสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งท่ีประกาศไวท้ั้งหมด การมีถอ้ยแถลง 
ความเป็นส่วนตวัจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับการสั่งซ้ือสินคา้เน่ืองจากลูกคา้จะมีความเช่ือมัน่ยิง่ข้ึน 

10. ควรเหลือท่ีว่างในโฮมเพจหน้าแรก เม่ือตอ้งการบอกบางส่ิงบางอย่างแก่ผูช้ม
เก่ียวกบัแนวความคิดหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ จึงควรปรับปรุงขอ้มูลในส่วนน้ีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน
ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะช่วยดึงลูกคา้ให้กลบัมาอีก การท าเช่นน้ียงัเป็นการช่วยเว็บไซต์นั้นจดัเขา้ไปอยู่ใน
ลิสต ์(List) ของ Search Engine ต่างๆ อีกดว้ย โดยมากแลว้ Search Engine จะมองหาเวบ็ไซตท่ี์มี
การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงเน้ือหาภายในอยูเ่สมอ 
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2.2  แนวคิดเกีย่วกบัแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์  
 
 แฟ้มสะสมผลงาน ได้พัฒนามาจากการท่ีศิลปินและนักโฆษณาน าผลงานของตน               
ท่ีแสดงถึงความสามารถ ความคิดริเร่ิม ความอจัฉริยะและงานท่ีตนรักจดัเก็บสะสมในกระเป๋า            
หรือแฟ้ม ซ่ึงเรียกว่า พอร์ตโฟลิโอ มาจัดแสดงหรือน าเสนอให้แก่ผูว้่าจ้างท าหรือบุคคลอ่ืน                 
เพื่อให้ผูอ่ื้นได้รับรู้ ช่ืนชม ยอมรับในความสามารถของตน ซ่ึงนักการศึกษาได้น าแนวคิดของ                
แฟ้มสะสมผลงานของศิลปิน หรือนกัโฆษณามาประยุกต์ใชก้บันกัเรียน ซ่ึงเป็นการสะสมผลงาน
อยา่งเป็นระบบ โดยท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหา เลือกเน้ือหา และการประเมินตนเอง 
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงได้ท าการคน้ควา้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัแฟ้มสะสมผลงาน              
และแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิดและหลกัการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช ้          
ในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดเน้ือหา              
ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.2.1 ความหมายของแฟ้มสะสมงานและแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2.2 ประเภทของแฟ้มสะสมงาน 

2.2.3 รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน   
2.2.4 กระบวนการจดัท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2.5 ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
  
 2.2.1 ความหมายของแฟ้มสะสมงานและแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 บรูชัย ศิริมหาสาคร (2541) กล่าวว่า แฟ้มสะสมงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมขอ้มูล                    
ซ่ึงอาจจะเป็นแฟ้มเอกสาร กล่อง แผน่ดิสก์ อลับั้ม เป็นตน้ ท่ีใชเ้ก็บสะสมผลงานดีเด่นของผูเ้รียน          
ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความกา้วหนา้ (Progression) และความส าเร็จ (Achievement) ของการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และใช้เป็นเคร่ืองมือของอาจารยใ์นการประเมินผล           
การเรียนตามสภาพจริง ซ่ึงในการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียน                   
ได้ประเมินตนเอง ประเมินผลการเรียนรู้หรืองานท่ีท า ว่าประสบความส าเร็จในระดับใด              
ระบบการจดัท าเป็นอยา่งไรหรือมีขอ้บกพร่องควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร และเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถประเมินไดว้า่ ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานตลอดเวลาท่ีผา่นมา  
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เช่น  เดียวกบั สมชาย ม่ิงมิตร (2539) ท่ีกล่าวว่า แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินความส าเร็จ               
ของนักเรียนจากผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุด หรืองานท่ีแสดงความก้าวหน้าท่ีนักเรียนเก็บสะสมในแฟ้ม              
กล่องหรือกระเป๋า แลว้แต่ลกัษณะของงานซ่ึงอาจจะมีหน่ึงช้ินหรือมากกวา่ท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงถึง
ความพยายาม ความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนตามจุดประสงคห์รือในเร่ืองนั้นๆ  
 ทั้งน้ี จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั จึงมีแนวคิดในการ            
จัดท า“แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์”ข้ึน แทนแฟ้มสะสมงานในรูปแบบเดิมท่ีเป็นกระดาษ                 
หรือเอกสาร โดยใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถจดัเก็บและ
สะสมผลงานไดใ้นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว โดยอาจอาศยั
เวบ็ไซต์เป็นช่องทางส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูล ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้นิยามเก่ียวกบั    
แฟ้ มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ไวด้งัน้ี 
 Helen C. Barrett (2000) กล่าววา่ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน สามารถสะสม และจดัเก็บผลงาน
ท่ีอยูใ่นหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือ ขอ้ความ โดยใชไ้ฮเปอร์เท็กซ์ลิงคช่์วยจดัการ
ส่ือต่างๆ และเช่ือมโยงผลงานท่ีไดค้ดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้ขา้ดว้ยกนั ซ่ึงแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์จะบ่งบอกถึงความเป็นตวัของผูเ้รียนจากส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาจากช้ินงาน  และเป็น
การเตรียมการน าเสนอต่อเพื่อนนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียน        
ไดเ้รียนรู้หรือไดก้ระท า  คลา้ยคลึงกบั Burgess และ Holmes (2000) ท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ           
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า เป็นการสะสมผลงานตามจุดประสงค์ ซ่ึงอยู่ในรูปดิจิตลัโดย
จดัเก็บลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ เวิลด์ไวด์เวบ็ หรือส่ิงท่ีเคล่ือนยา้ยได ้เช่น ฟลอปป้ีดิสก ์
หรือ ซีดีรอม เป็นต้น ท าให้ เจ้าของแฟ้มสะสมงานสามารถน าเสนอผลงานได้กว้างกว่า                          
แฟ้มสะสมงานแบบดั้งเดิม และช่วยให้เจา้ของแฟ้มสะสมงานน าเสนอเทคโนโลยี และการใช้ส่ือ           
ท่ีหลากหลาย เช่น เสียง และภาพในการพฒันางานของตน 
 
 2.2.2 ประเภทของแฟ้มสะสมงาน 
 
 ชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช (2540) กล่าววา่ แฟ้มสะสมงานอาจจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

1. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic Portfolio) หรือแฟ้มส าหรับผูเ้รียน 
(Student Portfolio) เป็นแฟ้มท่ีแสดงผลเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้
ประเมินผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
ปลายปี เป็นตน้ ไดแ้ก่ 
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1.1 แฟ้มบุคคลรายวิชา แฟ้มสะสมงานประเภทน้ีมีว ัตถุประสงค ์                
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเฉพาะรายวิชา โดยให้ผูเ้รียน
คดัเลือกงานท่ีตนเองสร้างสรรค์และพฒันาตลอดภาคเรียนในแต่ละจุดประสงค์ โดยมีอาจารย ์               
หรืออาจารยก์บัผูเ้รียนร่วมกนัคดัเลือก ซ่ึงช้ินงานนั้นจะเป็นตวัแทนความสามารถของผูเ้รียนตาม
จุดประสงคป์ลายทางท่ีก าหนดไว ้และแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้หรือพฒันาการของผูเ้รียน 

1.2 แฟ้มรวมรายบุคคล มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เ รียน อาจารย์และ
ผูป้กครองไดม้องภาพทั้งหมดของตวัผูเ้รียน โดยดูจากผลงานท่ีผูเ้รียนไดบู้รณาการวิชาการต่างๆ
และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของวิชาต่างๆเขา้ดว้ยกนั ผูเ้รียนอาจเขียนแสดงความคิดเห็นถึงวิชาท่ี
ชอบและไม่ชอบท่ีสุด และอภิปรายทั้งความคิดรวบยอดและทกัษะใดบา้งท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหา
สาระต่างๆรวมทั้งประสบการณ์นอกหอ้งเรียน 

1.3 แฟ้มสะสมงานกลุ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน             
น าความสามารถและศกัยภาพทางสติปัญญาของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั มาพฒันางานร่วมกนั และ
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือร่วมมือกนั เช่น แฟ้มสะสมงานของกลุ่มสนใจ ชุมนุม กิจกรรมต่างๆ 
แฟ้มสะสมงานกลุ่มอาจใชเ้ป็นส่ือในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มได ้

1.4  แฟ้มสะสมงานหลายชั้นเรียน บางโรงเรียนไดจ้ดักลุ่มระดบัการศึกษา
ออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงละ 2 ปี หรือ 3 ปี โดยให้ผูเ้รียนเก็บรวบรวมผลงานในแต่ละปีไว ้เม่ือเวลา
ผ่านไปในปีต่อๆมา ผูเ้รียนก็จะน าผลงานทั้งหมดมายอ้นดูเพื่อตรวจสอบว่าตนเองได ้พฒันาการ
เรียนรู้ไปเท่าไรในช่วง 2 ปี หรือ 3 ปี ในขณะเดียวกันผูเ้รียนก็อาจจะให้เพื่อนผู ้เรียนวิจารณ์
ความกา้วหนา้ของตนเองในดา้นต่างๆ เช่น การอ่าน งานศิลปะ การแกปั้ญหา วิธีการน้ีผูเ้รียนจะเกิด
ความประทบัใจเม่ือมองเห็นความกา้วหนา้ของตน 

1.5 แฟ้มสหวทิยาการ เป็นแฟ้มสะสมงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความ
หลากหลายทางสติปัญญา 7 ดา้น ตามแนวคิดทฤษฎีของการ์ดเนอร์ (Howard Gaedner) ได้แก่ 
ความสามารถทางภาษา ด้านเหตุผลและการคิดค านวณ ด้านการมองเห็นและรูปทรง ด้านการ
เคล่ือนไหวร่างกาย ดา้นดนตรีและจงัหวะ ดา้นการปรับตวัเขา้สังคม และดา้นการ รู้จกัและเขา้ใจ
ตนเอง โดยท่ีโรงเรียนตอ้งหาวธีิท่ีมัน่ใจไดว้า่ผูเ้รียนมีความตอ้งการและความสามารถท่ีหลากหลาย
ดา้นรูปแบบการเรียนรู้และการประสบผลส าเร็จ 

1.6 แฟ้มสะสมงานประจ าชั้นเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอภาพรวม
ของความส าเร็จของการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การปรับตวั การเรียนรู้จากการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ในชั้นเรียน อนัเกิดจากกิจกรรมท่ีสมาชิกในห้องเรียนไดร่้วมมือกนัสร้างทีมงานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั โดนมีอาจารยป์ระจ าชั้นเป็นบุคคลส าคญัในการใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ แนะน า 
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1.7 แฟ้มสะสมงานหมวดวชิา มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาเสนอผลส าเร็จและ
ความกา้วหนา้ของการท างานในการพฒันาการเรียนการสอนของหมวดวิชาต่างๆ โดยอาจน าเสนอ
แฟ้มสะสมงานดีเด่นของผูเ้รียนในสาขาวชิาของหมวดวชิานั้นๆหรือผลงานต่างๆในดา้นอ่ืนๆ 

1.8 แฟ้มสะสมงานโรงเรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอภาพความส าเร็จ 
ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน โรงเรียนอาจเก็บรักษาแฟ้มสะสมงานของโรงเรียนไวศู้นยส่ื์อ 
ห้องพกัผูบ้ริหาร เพื่อให้ประชาชนได้มาช่ืนชม ซ่ึงประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆท่ีสร้างช่ือเสียง
ใหแ้ก่โรงเรียน กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน ผลงานดีเด่นของอาจารย ์ผลงานดีเด่นของผูเ้รียน 

2. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมงาน             
ท่ีแสดงผลงานเก่ียวกบัอาชีพของเจา้ของแฟ้ม ตามลกัษณะท่ีตนมีความถนดัความสามารถ ไดแ้ก่ 

2.1 แฟ้มเพื่อการเรียนต่อหรือการสมคัรงาน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ
แสดงถึงความสามารถของผูเ้รียนในวิชาต่างๆ ท่ีเรียนมาตามหลกัสูตร หรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร 
ส าหรับสถานศึกษาแห่งใหม่ท่ีผูเ้รียนไปสมคัรเรียนต่อ ใชป้ระกอบการพิจารณารับเขา้เรียนหรือจดั
สาชาวิชาให้เรียน ส าหรับสถานประกอบการอาจใช้แฟ้มสะสมงานประเภทน้ีประกอบการ
สัมภาษณ์เพื่อการคดัเลือกเขา้ท างาน ซ่ึงถา้ใชส้ าหรับการสมคัรงาน โรงเรียนอาจให้ผูเ้รียนรวบรวม
ความสามารถในงานของตน เช่น กิจกรรมพิเศษ ความสามารถในการส่ือสาร ความรับผิดชอบใน
งาน ทกัษะประสบการณ์จากการฝึกงาน 

2.2 แฟ้มสะสมงานจากการฝึกงาน เช่น แฟ้มสะสมงานจากการฝึกสอน
ของนกัศึกษาครู มีวตัถุประสงค์เพื่อบอกความสามารถในการสอนของนกัศึกษา ซ่ึงในแฟ้มสะสม
งานอาจประกอบด้วย แผนการสอน ช้ินงานของผูเ้รียน กิจกรรมนอกหลักสูตร ส่ือนวตักรรม
ทางการสอน ผลการประเมินการสอนของผูเ้รียน อาจารยป์ระจ าการ หรือผูป้กครอง การประเมินผล
การสอนด้วยตนเอง อาจารยพ์ี่เล้ียง อาจารยนิ์เทศ ในการคดัเลือกอาจารยป์ระจ าการอาจใช้แฟ้ม
สะสมงานประเภทน้ีประกอบการสัมภาษณ์อาจารย ์

2.3 แฟ้มสะสมงานของครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการสอนของ
ครูประจ าการ ในแฟ้มอาจประกอบดว้ย วีดีทศัน์ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีเด่น ผลงาน
ของผูเ้รียน ผลการสอบของผูเ้รียน การประเมินตนเอง หลกัฐานการพฒันาตนเองจากการเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนา หลกัฐานแสดงการไดรั้บการยกยอ่งชมเชย เกียรติบตัรต่างๆ ค าติชมจากผูป้กครอง
หรือผูบ้ริหาร กิจกรรมพิเศษนอกโรงเรียน เป็นตน้ สามารถใชแ้ฟ้มสะสมงามของครูประกอบการ
พิจารณาเล่ือนต าแหน่งใหแ้ก่ครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยติุธรรม 
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2.4 แฟ้มสะสมงานของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสามารถรวบรวมเอกสาร
หลกัฐาน ซ่ึงแสดงความสามารถในการเป็นผูน้ า เช่น การมียุทธศาสตร์การบริหาร การวางแผน
นวตักรรมทางการบริหาร ค าติชมเพื่อบอกความสามารถในการบริหารของผูบ้ริหาร 

  2.5 แฟ้มสะสมงานของพนกังานเอกชน หน่วยงานภาคเอกชนบางแห่ง
นายจา้งอาจใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมของพนกังาน ใน
องคก์ร แฟ้มสะสมงานชนิดน้ีประกอบดว้ยช้ินงานท่ีเป็นตวัช้ีความสามารถ เจตคติของพนกังานโดย
ท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาผลการท างานตนเอง 

จะเห็นไดว้า่ แฟ้มสะสมงานสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได ้2 ประเภทดงัน้ี 
1.  แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic Portfolio) เป็นลกัษณะของแฟ้มสะสม

งานท่ีใช้เก็บรวบรวมผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานในด้านการศึกษา โดยแสดง
ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ และพฒันาการ
ในทุกๆขั้นตอน นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใช้ประกอบการสมคัรเขขา้ศึกษาต่อ การเสนอผลงาน
ทางวชิาการ หรือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการสมคัรเขา้ท างาน 

2. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ ( Professional Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมงาน                
ท่ีแสดงผลงานเก่ียวกับอาชีพ ความถนัด และความสามารถของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ                      
เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเ ล่ือนต าแหน่ง หรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ                       
การสมคัรเขา้ท างาน 

 
2.2.3 รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน   
 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ในแฟ้มสะสมผลงานแต่ละประเภทนั้น

ยงัไม่มีรูปแบบใดท่ีจะสามารถก าหนดให้เป็นรูปแบบตายตัว ทั้ งน้ีก็จะข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค ์              
ของแต่ละแฟ้มสะสมผลงาน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของกระบวนการท าแฟ้มสะสมผลงานใน
หน่วยงานเล็กๆ เช่น ในชั้นเรียน จะมีการด าเนินการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน จะมีรูปแบบซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

1. การก าหนดจุดประสงคแ์ละประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 
  ในการก าหนดจุดประสงค์ขั้นตน้และขั้นสูงในแฟ้มสะสมผลงานนั้น จะใช้เป็น 

ขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อใช้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ท่ีจะประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เป็นการสะท้อน
ความสามารถในการคิด ก ากบัดูแล ช่ืนชมความกา้วหนา้และพฒันาตนเอง เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นหลกัฐาน
ท่ีแสดงถึงการบรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรในระดบัชาติและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
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ก าหนด แฟ้มสะสมผลงานฉบบัเดียวอาจตอบสนองได้หลายจุดประสงค์ ประสิทธิภาพสะสม
ผลงานท่ีหลากหลายยอ่มมีคุณค่าหลายประการ นกัการศึกษาจึงไดก้  าหนดให้สร้างสะสมผลงานให้
ครอบคลุมเน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ และโครงงานท่ีกระตุน้ให้เกิดการพฒันาวิธีการเรียนรู้
และเสริมสร้างปัญญาท่ีหลากหลาย แฟ้มสะสมผลงานท่ีตอบสนองหลายจุดประสงคจ์ะดึงสามารถ
จากหลายส่วนของนักเรียนออกมา และแสดงถึงภาพรวมท่ีงดงามของนักเรียน นอกจากน้ี                       
ครูสามารถใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินความสามารถในการสอนของตนเอง เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่า นักเรียนได้บรรจุจุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตร ผูบ้ริหารก็อาจใช ้              
แฟ้มสะสมผลงานประเมินประสิทธิภาพสอนของครูดว้ย 

2. รวบรวมช้ินงานและจดัการช้ินงาน 
  เป็นการรวบรวมช้ินงานท่ีแสดงถึงความพยายาม ความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิ ใน

วิชาหน่ึงหรือมากกวา่ ครูส่วนใหญ่ตระหนกัดีว่า แฟ้มสะสมผลงานคือเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการสอนและการวดัผลประเมินผลท่ีใชแ้สดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ และสามารถ
ท าอะไรไดบ้า้งในระดบัชั้นนั้น แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือไดรั้บความเช่ือถือวา่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าแบบทดสอบแบบเก่าท่ีใช้วดัความสามารถทางทกัษะและการปฏิบติั ซ่ึงแหล่งเก็บผลงาน 
ในการรวบรวมขอ้มูลมีวสัดุและแหล่งเก็บหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัท าแฟ้ม 

3. เลือกช้ินงาน 
  การรวบรวมช้ินงานทุกช้ินจะมีช้ินงานจ านวนมาก ซ่ึงกระบวนการพฒันาแฟ้ม

สะสมผลงานจะมีการพิจารณาคัดเลือกช้ินงาน เพื่อช่วยลดจ านวนช้ินผลงานลง จะต้องมีการ
ตดัสินใจในเชิงวิชาการเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของช้ินงาน เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ของ แฟ้ม
สะสมผลงาน และเพื่อให้แฟ้มสะสมผลงานตอบสนองต่อเป้าหมายของหลกัสูตรและมาตรฐานท่ี
ก าหนด ในกระบวนการคดัเลือกช้ินงานนั้น นกัเรียนจะตอ้งพิจารณาช้ินงานทุกช้ินอย่างรอบคอบ                      
ซ่ึงจะช่วยใหค้รูตรวจสอบงานท่ีนกัเรียนคดัเลือกใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์

4. สร้างสรรคผ์ลงาน 
  แฟ้มสะสมงานเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และ 

บุคลิกภาพของผูเ้รียน แฟ้มหรือกล่องท่ีรวบรวมช้ินงานไดรั้บการออกแบบอย่างดี สามารถสร้าง
ความประทบัใจให้ผูช้ม แมว้่าปกไม่สามารถบอกรายละเอียดของหนังสือ แต่ก็ไม่ตอ้งสงสัยว่า
หนังสือท่ีมีปกท่ีน่าสนใจจะมีผูห้ยิบข้ึนมาดูปกเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจของ               
ผูเ้รียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาไปสู่งานท่ีมีคุณภาพบุคลิกภาพของนักเรียนจะแสดงออกมา               
ให้เห็นในแฟ้มสะสมผลงาน เช่น นกัเรียนท่ีมีอารมณ์ขนัสะทอ้นตวัเองออกมาในรูปของการ์ตูน
หรือภาพสเกตซ์ 



49 

 

5. สะทอ้นขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัช้ินงาน 
  การสะทอ้นขอ้มูลยอ้นกลบัหรือการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อช้ินงานท่ี 

เลือกไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน ช้ินงานแต่ละช้ินและรวมแฟ้มสะสมผลงาน ยอ่มตอ้งการให้นกัเรียน
สะท้อนความรู้สึกนึกคิด เม่ือนักเรียนได้วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมินคุณภาพของงาน                
วิธีการสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัช้ินงานโดยการใช้ ป้าย ฉลาก ตราหรือสัญลกัษณ์แสดงไดใ้นช้ินงาน
แต่ละช้ินหรือการให้วิพากษ์รวมทั้งให้คะแนนไวบ้นช้ินงาน จะอธิบายถึงค่าของช้ินงานนั้นๆ              
ท าให้ผลงานมีชีวิตชีวา การสะท้อนกลับจะเก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดของนักเรียน                
การส ารวจตรวจสอบกระบวนการจดัท าแฟ้มสะสม จะช่วยให้นักเรียนประเมินช้ินงานท่ีมีคุณค่า             
ท่ีท าใหแ้ฟ้มสะสมงานสมบูรณ์  

6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง 
  การตรวจสอบ การประเมินตนเอง คือการท่ีนักเรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในการ

ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อตรวจสอบวา่แฟ้มสะสมผลงานท่ีจดัท าข้ึนเป็นไปตามแนวทางท่ีวาง
เอาไวห้รือบรรลุจุดประสงคห์รือไม่ เพื่อท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้งก่อนท่ี จะได้
แฟ้มสะสมผลงานฉบบัสมบูรณ์ 

7. ประเมินค่าผลงาน 
  ขั้นการประเมินค่าผลงาน ครูอาจจะดูการพฒันาและการรู้จกัประยุกตก์ารใชเ้กณฑ์

การให้คะแนนและการพิจารณาเกรดหรือให้ระดบัคะแนนในแฟ้มสะสมผลงานนั้นๆ แมว้่ามีครู
เพียงบางคนตอ้งการใหเ้กรดแฟ้มสะสมผลงาน แต่การประเมินค่าแฟ้มสะสมงานจะช่วยให้ครูเขา้ใจ
ถึงกระบวนการให้เกรดมากยิ่งข้ึน ก่อนการประเมินค่าแฟ้มสะสมงานทั้งนักเรียนและครูอาจจะ
ต้องการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟ้มสะสมงานหรือจะพิจารณาทบทวนผลงานในแฟ้ม                
เป็นคร้ังสุดทา้ย ในระหว่างขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะส ารวจดูความเรียบร้อยของผลงาน คุณภาพของ
ช้ินงาน รวมไปถึงการเพิ่มเติมทางดา้นศิลปะ หรือการออกแบบท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ            
ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงานนั้นมีทางเลือกของการ
ประเมินสองแบบ คือ การให้เกรดและการไม่ให้เกรดในการไม่ให้เกรดเป็นการประเมินท่ีจะดู
พฒันาการของนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตและพฒันาการดา้นต่างๆตลอดเวลาของนกัเรียน  

8. สร้างความสัมพนัธ์ 
  การประเมินเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้รียนสะทอ้นขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบังานของเขา

แลว้เช้ือเชิญใหค้นอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนในการพดูคุยเก่ียวกบัมนั ในขั้นสร้างความสัมพนัธ์ ผูเ้รียน ตอ้ง
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการสะทอ้นกลบักระบวนการเรียนรู้ ท าใหรู้้ซ้ึง ถึงหวัใจ
อนัส าคญัของแฟ้มสะสมผลงาน นั่นคือ การประเมินค่า จากการวิเคราะห์และการได้พูดคุยกัน
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เก่ียวกบัแฟ้มสะสมผลงานตลอดเวลา จะท าใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถของตวัเอง จนกลายเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีความคิดไตร่ตรอง ซ่ึงจะลงมือปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจหรือมีจุดมุ่งหมาย น าไปสู่ทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ไตร่ตรองสะทอ้นความคิด  

9. การปรับเปล่ียนผลงาน 
  การน าเขา้และเอาออกจะท าให้ช้ินงานแฟ้มสะสมผลงานเป็นปัจจุบนัและสะทอ้น 

อดีตของการท างานท่ีแสดงถึงความสามารถในขั้นสูง ดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนางาน              
ในแฟ้มสะสมผลงานเพื่อท าให้บรรลุจุดประสงค์ใหม่ๆ หรือจุดประสงค์ท่ีแตกต่างออกไป                  
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการงาน การเปล่ียนแปลงและพฒันางาน แนวคิดในการน าเข้าและ             
เอาออกช้ินงานประกอบด้วยประเด็นต่างๆ คือ ก าหนดเวลาเป็นระยะๆ การปรับให้ทันสมัย               
ปรับทิศทางให้สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ว่าต้องการผลอะไร ให้ปรากฏจากการทบทวน                    
แฟ้มสะสมผลงาน การน าไปใช้เม่ืองานใหม่ถูกเอาเขา้ไปในแฟ้มสะสมผลงาน งานช้ินท่ีเก่ากว่า               
ก็อาจจะไม่มีประโยชน์ ดงันั้นวงจรการน าเขา้และเอาออกก็จะตอ้งเร่ิมตน้อีกคร้ัง 

10. ประชาสัมพนัธ์ผลงานจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
  เม่ือคุณค่าของการใช้แฟ้มสะสมผลงานขยายข้ึนอยา่งกวา้งขวางในโรงเรียนต่างๆ  

นกัเรียนอาจพบว่า การจดันิทรรศการแฟ้มสะสมผลงานสามารถเป็นส่ือท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดี 
การจดันิทรรศการท าใหผ้ลงานท่ีท ามีชีวิตชีวาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถท่ีมีอยู ่
เช่น การน าเสนอและส่ือสารให้ผูช้มรับรู้ถึงความสามารถพิเศษ และผูช้มเกิดตระหนักถึงคุณค่า              
ของความรู้สึกนึกคิดของผูท้  างาน ผลงานนิทรรศการเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถด้านความรู้ 
ความคิดทกัษะต่างๆอยา่งลึกซ่ึงในสภาพท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ ซ่ึงการน าเสนอผลงานตอ้งมีการ
เตรียมก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของผู ้ชม ตารางเวลา ส่ือ รูปแบบของการจัด เป็นต้น                          
ครูและนักเรียนจ าเป็นต้องร่วมกันพิจารณาเป้าหมายพื้นฐานของการจดังานว่าเพื่ออะไร เช่น 
น าเสนอเพื่อการเขา้ศึกษาต่อ การสมคัรงาน ประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน อะไรท่ีจะอยู่ในความ
สนใจ ความอยากรู้อยากเห็นและมองหาจากการชมงานจะชมงานอยา่งไร ท าอะไรให้ผูช้มสามารถ
เกิดความสนใจและเขา้ใจมากท่ีสุด (วโิรจน์ รอดเด็น, 2542) 

นอกจากน้ี Bird (1990) Wiggins (1989) และ Wolf (1989) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบส าคญัของ
แฟ้มสะสมงานไวเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะทั้ง 7 ประการ ดงัน้ี 

1. แสดงจุดมุ่งหมายชัดเจน (Explicitness of Purpose) อาจารย ์หรือ อาจารย์
ร่วมกบัผูเ้รียน เป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน นัน่คือผูเ้รียนจะตอ้งทราบว่า เขาถูก
คาดหวงัไวอ้ยา่งไรก่อนท่ีจะเร่ิมตน้พฒันาแฟ้มสะสมงาน 
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2. มีการบูรณาการ (Integration) ระหว่างเน้ือหาวิชาการท่ีได้จากการเรียนใน
ห้องเรียนกบัประสบการณ์ภาคสนามนอกห้องเรียน ตวัอย่างเช่น อาจารยท่ี์สอนเทคนิคการเขียน
เร่ืองสั้น อาจสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดพ้บปะสนทนาสัมภาษณ์นกัเขียนเร่ืองสั้น แลว้บนัทึกเหตุการณ์
นั้นเก็บไวใ้นแฟ้มสะสมงาน 

3. แหล่งข้อมูลหลากหลาย (Multisources) ในการตดัสินผูเ้รียนอย่างแม่นย  า                
โดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นเคร่ืองมือนั้น หลกัฐานในแฟ้มสะสมงานตอ้งได้มาจากแหล่งข้อมูล            
ท่ีหลากหลาย 

4. สะท้อนให้เห็นถึงสภาพท่ีแท้จริง (Authentic) โดยต้องมีการเช่ือมโยงกัน
โดยตรงระหวา่งการเรียนการสอนในห้องเรียนกบัหลกัฐานในแฟ้มสะสมงาน 

5. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเป็นพลวตัร (Dynamic) ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความงอก
งาม และการเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียน 

6. สะท้อนถึงบุคลิกภาพแห่งตน จากความรู้สึกการเป็นเจ้าของบทเรียน                        
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน การรู้จกัการบูรณาการระหว่างทฤษฏี และการปฏิบติั 
แฟ้มสะสมงานของผูเ้รียนแต่ละคนถือเป็นการสร้างสรรค์งานท่ีชัดเจนและโดดเด่น (Unique 
Creation) เฉพาะตวั เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกผลงานและประเมินผลตนเอง 

7. น าไปใช้ไดห้ลายจุดประสงค์ (Multi Purposed) หลกัฐานในแฟ้มสะสมงาน
ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ไดม้ากกว่าหน่ึงจุดประสงคห์รือหน่ึงวิชา เช่น นอกจากใชใ้นการประเมิน
ผูเ้รียนแลว้ อาจารยอ์าจใชป้ระเมินความส าเร็จในการสอนของตนเองก็ได ้

 
2.2.4 กระบวนการจัดท าแฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 Helen C. Barrett (2000) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกวา่ 
5 By 5 Model โดยไดบู้รณาการกระบวนการพฒันาส่ือมลัติมีเดียของ Lvers and Barron (1998) และ
กระบวนการจดัท าแฟ้มสะสมงานของ Danielson and Abrutyn (1997) โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  

  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายและเน้ือหาของแฟ้มสะสมงาน 
- ก าหนดจุดมุ่งหมายและผูช้มแฟ้มสะสมงาน 
- ก าหนดเกณฑซ่ึ์งจะใชเ้ป็นโครงร่างในการจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
- ก าหนดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัท าแฟ้ม 
- ก าหนดระดบัความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูพ้ฒันาแฟ้มสะสมงาน 
- เลือกระดบัของแฟ้มสะสมงานท่ีเหมาะสม เพื่อเร่ิมพฒันา 
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- สร้างโฟลเดอร์ท่ีเป็นระบบส าหรับรวบรวมผลงาน 
  2. สร้างแฟ้มสะสมงาน 

- ก าหนดผลงานท่ีจะท าการสะสม หรือ ประสบการณ์ส าหรับตวัช้ีวดันอกจากน้ี
ในหน่ึงตวัช้ีวดัอาจจะสามารถมีผลงานไดม้ากกวา่ 1 ช้ินก็เป็นได ้

- ท าการสะสมและเก็บผลงานลงในโฟลเดอร์ท่ีเหมาะสม ในดิสก์หรือ
เซิร์ฟเวอร์ 

- ออกแบบแฟ้มสะสมงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั โดยอาจจะใช้โปรแกรม
กราฟิกช่วยในการออกแบบ 

- ใช้มลัติมีเดียท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มลกัษณะเฉพาะตงัลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
เช่น ใชส้แกนเนอร์ หรือ กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อสร้างภาพกราฟิก ใชไ้มโครโฟนและโปรแกรม
แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอลช่วยเพื่อผลิตผลงานทางดา้นเสียง 

- ใชก้ลอ้งวดีีโอ ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เพื่อผลิตผลงานวดีีโอ 
3. การสะทอ้นตนเอง 

- เขียนขอ้ความสะทอ้นผลงานซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเกณฑท่ี์ก าหนด 
- เลือกผลงานตามจุดมุ่งหมายหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
- เขียนขอ้ความสะทอ้นความคิดต่อผลงานในแต่ละช้ิน ซ่ึงจะเป็นเหตุผลในการ

คดัเลือกผลงาน และแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของงานช้ินนั้นท่ีมีต่อแฟ้มสะสมงาน 
- จากการสะทอ้นผลงานและการให้ผลป้อนกลบั จะท าให้สามารถก าหนด

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ส าหรับอนาคตได ้
  4. การออกแบบการเช่ือมโยงของแฟ้มสะสมงาน 

- ในการออกแบบการเช่ือมโยงของแฟ้มสะสมงาน ให้ท าการจดัระบบผลงาน                
เลือกโปรแกรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสร้างการเช่ือมโยงบนเวบ็เพจในแต่ละจุดมุ่งหมายต่างๆ  

- ปรับเปล่ียนผลงานท่ีอยูใ่นรูปเอกสารของโปรแกรมประมวลผลค าฐาน ขอ้มูล 
หรือโปรแกรมส าหรับการน าเสนอ ใหอ้ยูใ่นรูปของ PDF หรือ HTML 

- สร้างลิงค์เช่ือมโยงระหว่างจุดมุ่งหมายต่างๆตวัอย่างผลงานของผูเ้รียน และ
เกณฑก์ารประเมินผลงาน 

- ท าการแทรกผลงานท่ีเป็นมลัติมีเดีย 
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5. น าเสนอแฟ้มสะสมงาน 
บนัทึกแฟ้มสะสมงานให้อยู่ในรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมและจดัเก็บ                 

ในส่ือกลางและแสดงผลงานแก่ผูช้มและส าหรับการจดัท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
แฟ้มสะสมงานเชิงวชิาชีพ MacDonald et.al (2004) ไดน้ าเสนอกระบวนการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

  1. การก าหนดเป้าหมาย  เป็นก าหนดเป้าหมายทั้งหมดของแฟ้มสะสมงาน 
การสร้างกรอบการท างาน และการระบุเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาแฟ้มสะสมงาน เช่น ซอฟตแ์วร์ 
เป็นตน้ 

   2. การสะสมผลงาน  เป็นการสะสมผลงานตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
   3. การสะทอ้นความคิด  เป็นการส่ือสารถึงคุณค่าของผลงาน ทั้งน้ีผูพ้ฒันา

แฟ้มสะสมงานตอ้งใหค้วามหมายท่ีชดัเจน และเหตุผลส าหรับผลงานแต่ละช้ิน โดยในกระบวนการ
น้ีผูพ้ฒันาแฟ้มสะสมงานควรพฒันาแฟ้มสะสมงานให้เป็นเคร่ืองมือในการสะท้อนให้เห็นถึง
พฒันาการตลอดเวลาและสนบัสนุนให้เป็นหลกัฐานของการพฒันาวชิาชีพ 

4. การเช่ือมโยงแฟ้มสะสมงาน  เป็นขั้นตอนในการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในรูปแบบของการเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายและหลกัฐานผลงาน 

   5. การน าเสนอแฟ้มสะสมงาน  เป็นขั้นตอนในการแปลงแฟ้มสะสมงาน
ในรูปแบบดิจิตอล และน าเสนออยา่งเหมาะสมต่อผูช้ม 

 
2.2.5 ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ในการน าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศึกษา เม่ือตอ้งการท่ีจะท าแฟ้ม

สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งปฏิบติัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจจะไม่
สามารถท าให้ส าเร็จไดใ้นทนัทีทนัใด แต่ขอ้ดีของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ จะเป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามในการเปล่ียนแปลง การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์จะช่วย
พฒันาผูเ้รียนดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
คือนกัเรียนจะไม่เป็นแค่เพียงผูรั้บเท่านั้น แต่กลบัมาเป็นผูค้วบคุมการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตวันกัเรียน
เอง เพราะแฟ้มสะสมงานช่วยใหน้กัเรียนสร้างจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ร่วมกนั 

2. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแรงจูงใจให้กบันกัเรียน ผลงานท่ีแสดง
บน World Wide Web จะเป็นแรงจูงใจให้นกัเรียนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานของตนเอง นกัเรียนจะ
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รู้สึกภูมิใจเม่ือได้น าผลงานท่ีนักเรียนได้สร้างข้ึนโดยอาศยัเทคโนโลยีและน าเสนอผลงานของ
นกัเรียนบน World Wide Web ไปทัว่โลก 

3. แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือของการอธิบายผลงานของนกัเรียน 
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ีจะอธิบายระหว่างครูกบันักเรียน ผูป้กครองกบัครูและ
ผูป้กครองกับนักเรียน ให้เพิ่มความเข้าใจในความสามารถของนักเรียนด้วยการตรวจสอบจาก
ผลงานของนกัเรียน 

4. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยแสดงผลขอ้มูลยอ้มกลบั แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพของเป้าหมายการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้และความรู้ในการน าเสนออย่างชัดเจน ทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่ระบบของผล
ยอ้นกลบัหลายๆ กระบวนการในการศึกษา นอกจากจะเป็นผลยอ้นกลบักบันกัเรียนแลว้ยงัส่งผลต่อ
ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อครูและผูบ้ริหารเพื่อปรับปรุงการศึกษาต่อไป 

5. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจดัแสดงผลงานไดต้รงจุด ผูป้กครอง 
ผูบ้ริหารหรือครูชอบท่ีจะเปรียบเทียบผลงานของนกัเรียนกบัคนอ่ืนๆหรือโรงเรียนอ่ืนๆ แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงผลงานนกัเรียนในมาตรฐานท่ีสูง 

6. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สะดวกต่อการเขา้ถึงผลงาน ขอ้ดีของแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์คือสามารถเขา้ถึงผลงานของนกัเรียนไดง่้าย ผลผลิตของการเรียนรู้ของ
นกัเรียนพร้อมท่ีจะใหน้กัเรียน ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหาร เขา้ไปศึกษาและคน้หาได้ง่าย อีกทั้งประหยดั
เน้ือท่ีจดัเก็บและสามารถเขา้ถึงจากทัว่ทุกมุมโลกไดโ้ดยง่าย 

7. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถจดัเก็บไดใ้นส่ือหลากหลาย การเรียน
ของนักเรียนอาจง่ายต่อการจัดเก็บในแฟ้มหรือสมุดบนัทึก แต่การอ่าน วสัดุ 3 มิติ อาร์ตเวิร์ก              
ภาพสเกตช์หรือภาพเคล่ือนไหวนั้นไม่สามารถกระท าได้ แต่แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์                    
มีความเป็นไปได้สูงในการจัดเก็บวสัดุดังกล่าวในส่ือท่ีแตกต่างกันไปในแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงแกไ้ขไดส้ะดวก เน้ือหาท่ีน าเสนอ            
ใน World Wide Web สามารถปรับปรุงแกไ้ขได้ทนัทีเม่ือนกัเรียนตอ้งการ ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความสามารถและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนเอง  

9. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถน ามาอา้งอิงร่วมกนัได ้เม่ือตอ้งการ
ส าเนาผลงานหลายๆ ช้ิน ไปใชใ้นหวัขอ้อ่ืนๆ การใชแ้ฟ้มสะสมผลงามอิเล็กทรอนิกส์สามารถท่ีจะ
เช่ือมโยงเพื่อน าไปอา้งอิงไดส้ะดวกกวา่การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานแบบเดิม 
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2.3  หลกัการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผู้ใช้ 
 

User Interface Design หรือ Human-Computer Interaction คือ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผูใ้ช้ ระหว่างผูใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนภูมิความรู้ของนักจิตวิทยา นักการศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมนุษยว์ิทยา นกัออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูล และนกัสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมกนั
พฒันากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือ สามารถใชง้านไดง่้าย ใชท้กัษะส่วนบุคคลนอ้ย มีการฝึกอบรมการใชง้านนอ้ย 
เพิ่มมาตรฐานการออกแบบส่วนต่อประสานในระบบ นอกจากน้ี การออกแบบส่วนต่อประสานท่ีดี
จะท าใหง้านท่ีส าเร็จออกมาดีใชง้านไดง่้าย เรียนรู้ไดง่้าย เม่ือไดผ้ลงานออกมาดีก็จะสามารถแข่งขนั
กบัซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ในตลาดได ้ดงัท่ี Jacob nielsen ผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบ Web Usability     
ไดก้ล่าววา่ “Bad usability equal no customers.”  ไม่มีใครอยากใชง้านระบบซอฟแวร์ท่ีใชง้านยาก 
เพราะเม่ือใชง้านยาก ก็จะไม่มีคนอยากจะใช ้(วชิิต เทพประสิทธ์ิ, 2009) 

ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรค านึงถึง ความหลากหลายของผูใ้ช้งานทั้งทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อม ทั้งอายุของผูใ้ช้งาน เช่น การออกแบบส าหรับเด็ก ท่ีต้องการการ
ออกแบบท่ีแตกต่างจากผูใ้หญ่ ตอ้งมีการเร้าความสนใจสูง หรือผูใ้ชง้านท่ีพิการ รวมถึงบุคลิกของ
ผูใ้ช้ท่ีแตกต่างกนั ความต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการ
รับรู้ ความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม  และการปรับให้เขา้กบัซอฟทแ์วร์และฮาร์ดแวร์ 
ท่ีมีอยูเ่พื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาความเขา้กนัไม่ไดข้องระบบ  

Ben (2005) ไดก้ล่าวถึง หลกัการในการออกแบบส่วนต่อประสาน ดงัน้ี 
1. ประเมินทกัษะผูใ้ช้งาน  เพราะผูใ้ช้งานมีหลากหลาย การรู้จกัผูใ้ช้ เป็นหลกัการแรกท่ี

ตอ้งท า เราอาจแบ่งทกัษะผูใ้ช้งานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ผูใ้ช้มือใหม่ (Novice or first-time 
user) ผูใ้ชร้ะดบักลาง (Knowledgeable intermittent users) และผูเ้ช่ียวชาญ (Expert frequent user) 
หากจะออกแบบให้ใชง้านไดก้บักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะเป็นเร่ืองง่าย แต่ถา้ตอ้งออกแบบให้คนทั้งสาม
กลุ่มเขา้ใจร่วมกนัได ้จะเป็นเร่ืองท่ียากและทา้ทายมาก 

2. แจกแจงงาน นกัออกแบบตอ้งแจกแจงหน้าท่ีและงานของระบบให้ละเอียดก่อน แล้ว
เรียงล าดบัวา่งานไหนมีความส าคญัก่อน งานไหนส าคญัหลงั  

3. เลือกแบบการมีปฏิสัมพนัธ์  การปฏิสัมพนัธ์มีไดห้ลายรูปแบบ นกัออกแบบตอ้งเลือกให้
เหมาะสม เช่น 
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  - Direct manipulation การจบัตอ้งสัมผสัโดยตรง เช่น การลากไอคอนลงไปบนถงั
ขยะ แสดงว่าต้องการลบ มีข้อดีคือ ภาพแสดงถึงหน้าท่ีอย่างชัดเจน เรียนรู้ได้ง่าย จดจ าได้ง่าย 
หลีกเล่ียงความผิดพลาด สนบัสนุนการคน้หา และก่อให้เกิดการปฏิบติัตาม มีขอ้เสียคือ สร้างยาก 
และตอ้งการการแสดงผลท่ีเป็นกราฟิกและตอ้งอาศยัเคร่ืองช้ี (เมา้ส์, พอ้ยเตอร์) 

  - Menu Selection การเลือกเมนู มีขอ้ดีคือ เรียนรู้ไดง่้าย ลดการใชคี้ยบอร์ด เกิดการ
ตดัสินใจท่ีมีโครงสร้าง ลดการเกิดขอ้ผิดพลาด มีขอ้เสียคือ เมนูท่ีมากไปท าให้การน าเสนอไม่ดี ท า
ใหผู้ใ้ชง้านท่ีคล่องใชง้านไดช้า้ลง ใชพ้ื้นท่ีในการแสดงผลมาก 

  - Form Fill in การเติมค าลงในฟอร์ม มีขอ้ดีคือ การกรอกขอ้มูลมีความง่าย ฝึกฝน
ไดโ้ดยไม่ยาก และมีค าแนะน าท่ีสะดวก มีขอ้เสียคือ ใชพ้ื้นท่ีแสดงผลมาก 

  - Command Language ภาษาสั่งการ เป็นการใชต้วัอกัษรในการสั่งการ ส่วนใหญ่
จะใชก้บัผูใ้ชท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีขอ้ดีคือ ยดืหยุน่ ดึงดูดผูใ้ชร้ะดบัสูง ผูใ้ชส้ามารถสร้างค าสั่งเองได ้
มีขอ้เสียคือ มีขอ้ผดิพลาดไดง่้าย ตอ้งการการอบรมและการจดจ าสูง 

  - Natural Language ภาษาพูด หรือภาษาท่ีใช้โดยธรรมชาติ มีขอ้ดีคือ สร้าง
สาระส าคญัของระบบการเรียนรู้ มีขอ้เสียคือ ตอ้งแยกแยะบทสนทนา อาจไม่แสดงถึงเน้ือหา อาจ
ตอ้งพิมพม์าก และคาดเดาไม่ได ้

รวมถึงการใชก้ฎ 8 ขอ้ส าหรับการออกแบบหนา้จอ ซ่ึงมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1. Strive for consistency ท าให้เกิดความสม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นเมนู ไอคอน สี 

รูปแบบ ตวัอกัษรต่าง ๆ ควรจะมีความสม ่าเสมอ เป็นรูปแบบเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นสัญลกัษณ์ สี 
ขนาดท่ีใชค้วรจะเป็นชุดเดียวกนั 

2. Cater to universal usability ให้ความพอใจกบัทุกคน กบัทุกกลุ่มผูใ้ช ้เราอาจ
ตอ้งหาขอ้มูลผูใ้ชง้านมาใหค้รอบคลุมทั้งหมด แลว้เลือกการออกแบบท่ีผูใ้ชง้านส่วนใหญ่พอใจ 

3. Offer information feedback ให้ขอ้มูลป้อนกลบัเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ ขอ้มูล
ป้อนกลบัจะเป็นตวัเร้าท่ีดีส าหรับผูใ้ชง้าน ใหมี้ความรู้สึกวา่ไดค้วบคุมและโตต้อบกบัระบบอยู ่

4. Design dialog yield closure ออกแบบใหมี้จุดเร่ิมตน้ ระหวา่งกลาง จุดสุดทา้ย 
5. Prevent error มีการป้องกนัความผิดพลาดจากผูใ้ชง้าน เช่น เม่ือมีการคลิกเมา้ส์

ผิดท่ี หรือป้อนขอ้มูลผิด ระบบจะมีขอ้ความเตือนวา่ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลผิดพลาด จะช่วยลดความ
ผดิพลาดของขอ้มูลไดม้าก  

6. Permit easy reversal of actions สามารถยอ้นกลบัไดง่้ายเพื่อแกไ้ข 
7. Support internal locus of control ระบบมีการจดัการการควบคุมภายใน                     

ตอ้งออกแบบใหเ้กิดการตอบสนองของหนา้จอกบัส่ิงท่ีผูใ้ชไ้ดก้ระท าลงไปใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
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8. Reduce short-term memory load ลดความยาวของเวลาท่ีน าเสนอเน้ือหา               
เพื่อง่ายในการจดจ าในความจ าระยะสั้น 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่วนต่อประสาน Jakop Nielson (2000)          

ไดส้รุปสาระส าคญัของการออกแบบใหใ้ชง้านง่ายไว ้10 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. Visibility of system status ระบบตอ้งแสดงให้ผูใ้ชง้านเห็นเสมอวา่ตนก าลงัท า

อะไรอยู ่ก  าลงัจะเกิดอะไรข้ึน และใหผ้ลป้อนกลบัในเวลาท่ีเหมาะสม 
2. Match between system and the real world ระบบตอ้งสามารถพูดภาษาเดียวกนั

กบัผูใ้ชโ้ดยมีตรรกะการใชง้านท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ใชภ้าษาท่ีแปลกไปจากปรกติ 
3. User control and freedom ผูใ้ชม้กัจะใชง้านผิดพลาดจึงจ าเป็นตอ้งมีทางออกให้

เสมอส าหรับสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์เม่ือผูใ้ชง้านท าผดิ สนบัสนุนการ Undo และ Redo 
4. Consistency and standards มีความสม ่าเสมอและเป็นมาตรฐานไปทุก ๆ หนา้จอ

ของการออกแบบ ผูใ้ชง้านตอ้งไม่สับสนในเร่ืองการจดัวางหรือขนาดของตวัหนงัสือ ตวัระบบเองก็
ควรจะมีชุดป้อนค าสั่งต่าง ๆท่ีเป็นมาตรฐาน 

5. Error prevention ระบบควรจดัให้มีค  าเตือนให้ระวงัความผิดพลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีจะช่วยป้องกันความผิดพลาด ระบบควรจะให้มีการตกลงใจซ ้ าอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบความ
แน่นอนของการตดัสินใจของผูใ้ช ้เช่น ท่านตอ้งการแกไ้ขหรือไม่ ใหต้อบ แกไ้ข หรือ ไม่แกไ้ข 

6. Recognition rather than recall พยายามท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งใชค้วามจ าในการ
จดจ าค าสั่งต่างๆในระบบใหน้อ้ยท่ีสุดโดยการท าใหส่้วนประกอบหนา้จอ การออกค าสั่งปฏิบติัและ
ส่วนตวัเลือกมีความชดัเจน วธีิการใชง้านตอ้งเขา้ถึงไดง่้ายและรับรู้ไดง่้าย 

7. Flexibility and efficiency of use มีความยืดหยุน่ส าหรับผูใ้ช้งานหลากหลาย
กลุ่ม และมีประสิทธิผลในการท างาน 

8. Aesthetic and minimalist design การน าเสนอเน้ือหาตอ้งไม่รวมเร่ืองท่ีไม่
เก่ียวขอ้งหรือใชอ้ยา่งนอ้ยๆ  เพื่อจะไดเ้นน้เน้ือหาท่ีเราตอ้งการส่ือสารอยา่งเตม็ท่ี  

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors ขอ้ความแสดงความ
ผดิพลาดตอ้งปรากฏในแบบตวัอกัษรธรรมดาไม่ใช่โค๊ดโปรแกรมท่ีเขา้ใจยาก ระบุปัญหาและบอก
วธีิแกไ้ข ใหผู้ใ้ชง้านสามารถแกไ้ขไดเ้อง 

10. Help and documentation ถึงแมจ้ะคาดหวงัไวว้า่ระบบท่ีดีตอ้งท างานไดโ้ดยไม่
ตอ้งอาศยัคู่มือการใช ้แต่อย่างไรก็ตามคู่มือก็ยงัมีความจ าเป็น ในคู่มือตอ้งมีการแบ่งสารบญัขอ้มูล        
ท่ีใหต้อ้งหาง่ายเจาะจงไปยงัหนา้ท่ีต่าง ๆ มีการเรียงล าดบัอยา่งเป็นระบบ และไม่หนาจนเกินไป 
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2.4  แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 
 

นนัทนา น ้ าฝน (2536: 36) กล่าววา่ อตัลกัษณ์ของบุคคล (identity) เป็นลกัษณะอยา่งหน่ึง
ในตวับุคคลท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีความเป็นตวัของตวัเองซ่ึงแตกต่างจากผูอ่ื้น เห็นไดว้า่ อตัลกัษณ์เป็น
คุณลกัษณะประการหน่ึงในตวับุคคล ซ่ึงในทางสังคมวิทยามองวา่ เม่ือบุคคลมาอยูร่่วมกนัในสังคม
ก็มีการติดต่อส่ือสารกนั หรือมีการกระท าทางสังคมระหวา่งกนั (socialinteraction) โดยพฤติกรรม                    
ท่ีบุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (symbolicinteraction) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปทสัถาน
ทางสังคม (social norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆการกระท าระหว่างกันทางสังคม                  
ท าใหบุ้คคลมีบทบาทตามสถานการณ์ท่ีตนสัมพนัธ์อยู ่ 

อตัลกัษณ์ในนิยามศพัท์ของค าในภาษาองักฤษค าว่า “identification” แปลว่า การก าหนด
เอกลกัษณ์ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงนิยามตนเอง หรือเอกลกัษณ์ของตนโดย
ยึดถือบุคคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือตัวเองเป็นหลัก ในขณะท่ีอัตลักษณ์ตามพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ-ไทย ค าว่า identity คือค าว่า  “เอกลกัษณ์” ซ่ึงตรงกบัความหมายของค าน้ีใน
พจนานุกรมภาษาองักฤษ นัน่ก็คือ ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัของคนหรือส่ิงหน่ึง และมีนยัขยายต่อไปว่า
เป็นคุณสมบติัเฉพาะของคนหรือส่ิงนั้น ท่ีท าให้ส่ิงนั้นโดดเด่นข้ึนมาหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืน แต่ใน
ปัจจุบนัความหมายน้ีไดแ้ปรเปล่ียนไป แนวโนม้ทางทฤษฎียุคหลงัสมยัใหม่ (postmodernism) ท า
ให้เกิดการตั้งค  าถามอย่างมากกบัวิธีการมองโลกการเขา้ถึง “ความจริง” ของส่ิงต่างๆ รวมทั้งส่ิงท่ี
เช่ือกนัว่าเป็นความจริงท่ีเป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบุคคล วิธีคิดในกระแสน้ีร้ือถอนความเช่ือ
เก่ียวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพ ความเป็นปัจเจกกลายเป็นเร่ืองของการนิยาม
ความหมายซ่ึงสามารถเล่ือนไหลเปล่ียนแปรไปตามบริบท อตัลักษณ์เป็นมโนทศัน์ท่ีคาบเก่ียว
สัมพนัธ์กบัวชิาหลายแขนงทางดา้นสังคมศาสตร์ ทั้งสังคมวทิยา มานุษยวทิยา จิตวิทยา และปรัชญา 
อตัลักษณ์มีความส าคญัเป็นพิเศษเน่ืองจากเป็นปริมลฑลท่ีเช่ือมต่อระหว่างขั้วทั้ งสอง ในด้าน
หน่ึงอตัลกัษณ์ คือ “ความเป็นปัจเจก” ท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กบัสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546: 
1-5) 

ซ่ึงเก่ียวกับความหมายของอตัลกัษณ์น้ี ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2547: 32-33) ได้กล่าวถึง
ความหมายของอตัลกัษณ์วา่ อตัลกัษณ์ (identity) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใช้
ค  าว่า idem ซ่ึงมีความหมายว่าเหมือนกนั (the same) อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานภาษาองักฤษแลว้         
อตัลักษณ์มีความหมายสองนัยยะด้วยกัน คือความหมายเหมือนและความเป็นลกัษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างออกไป นัน่คือการตีความหมายความเหมือนกนับนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ และการ
เปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือส่ิงของในสองแง่มุมมอง คือความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
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นอกจากนั้นแลว้ Jenkins ยงัช้ีให้เห็นว่า อตัลกัษณ์มิใช่เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ในตวัของมนัเอง หรือ
ก าเนิดข้ึนมาพร้อมคนหรือส่ิงของ แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาและมีลกัษณะความเป็นพลวตัอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของ Berger and Luckmann (1967: 173) ท่ีว่า         
อตัลกัษณ์ถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม คร้ันเม่ือตกผลึกแลว้อาจมีความคงท่ีปรับเปล่ียน 
หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนแปลงรูปแบบไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นหลกั กล่าวอีกนยั 
คือ อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความเขา้ใจและการรับรู้วา่ เราเป็นใครและคนอ่ืนเป็นใคร นัน่คือเป็นการ
กอปรข้ึน และด ารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับตวัเราเองอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้ ง น้ีย่อมข้ึนอยู่กับบริบทของ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 
 
2.5  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เสถียร จนัทร์ปลา (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการใช้ระบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราษภฏั 
สวนสุนนัทา โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา จ านวน 335 คน และมีการใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

- ดา้นลกัษณะเชิงองคป์ระกอบของแฟ้มสะสมผลงาน กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมีขอ้มูล
ประวติัส่วนตวั ขอ้มูลประวติัการศึกษา ขอ้มูลผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ขอ้มูลการเขา้ร่วม
กิจกรรม ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ขอ้มูลการศึกษาดูงาน ขอ้มูลการเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกของชมรม/สมาคม  ขอ้มูลการไดรั้บรางวลั ขอ้มูลดา้นผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ  
ข้อมูลด้านวินัยนักศึกษา ข้อมูลการได้รับทุนการศึกษา และข้อมูลการรายงานประเมินตนเอง        
ในแฟ้มสะสมผลงาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมทุกดา้นทั้งหมด พบวา่ มีความตอ้งการระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 0.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.163 

- ดา้นลกัษณะเชิงเหตุผลของการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใชแ้ฟ้ม
สะสมผลงาน เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล  เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ขอ้มูล  
เพื่อแสดงผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อแสดงความสามารถด้านทกัษะในสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง  เพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์  เพื่อการประเมินของตนเอง  เพื่อให้ทราบ
พฒันาการทางการเรียนของตนเอง เพื่อแสดงผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ เพื่อแสดงดา้นวินยั
นักศึกษาและเพื่อแสดงข้อมูลการได้รับทุนการศึกษา ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมทุกด้าน
ทั้งหมด พบวา่ มีความตอ้งการระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 0.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.145 



60 

 

ประกอบ กรณีกิจ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
โดยใชก้ารประเมินตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา ศึกษาผล และน าเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ การพฒันารูปแบบ การศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  และการน าเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวจิยั พบวา่  

-  องคป์ระกอบของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 
คือ 1) จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 2) เน้ือหาของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  
3) การพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 4) การประเมินตนเอง 5) ระบบการจดัการแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ 6) การประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  

- ขั้นตอนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
เตรียมเคร่ืองมือและเตรียมผูเ้ก่ียวขอ้ง 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายและเน้ือหาของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 3) การเก็บรวบรวมผลงานหรือหลกัฐานในแฟ้มสะสมงานชัว่คราว และการสะทอ้น
ความคิดในดา้นการจดัการเรียนรู้ 4) การประเมินตนเอง 5) การคดัเลือกผลงานหรือหลกัฐานเพื่อ
จดัท าแฟ้มสะสมงานดีเด่น 6) การน าเสนอแฟ้มสะสมงานดีเด่น 7) การประเมินแฟ้มสะสมงานดีเด่น  

- นิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่กระบวนการจดัท าแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ศิรพจน์ ปรีดาผล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง พฒันาการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บรางวลัดา้นการ
ออกแบบจากสถาบนัจดัการประกวด The FWA ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 โดยไดศึ้กษาถึง
พฒันาการของการออกแบบเว็บไซต์ท่ีเข้ารับการประกวดและได้รับรางวลั และเสนอรูปแบบ
หลกัการและแนวโน้มของการออกแบบเวบ็ไซต์ โดยในการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการ โดย
แบ่งเวบ็ไซตท่ี์น ามาวิเคราะห์เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 และช่วงท่ี 2 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2550 โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเวบ็ไซต์มา
ออกแบบเป็นเคร่ืองมือประกอบในการศึกษา และน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษานั้น มาวิเคราะห์และสรุป
เป็นพฒันาการของการออกแบบเวบ็ไซต ์ซ่ึงจากการศึกษาท าให้ทราบวา่แนวทางในการพฒันาและ
ออกแบบเวบ็ไซต์ เพื่อให้เป็นท่ีนิยมจะตอ้งมีคุณลกัษณ์คือ มีเอกลกัษณ์โดดเด่นจดจ าง่าย มีระบบ 
Interactive ท่ีท  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างอารมณ์ร่วมกบัผูใ้ช ้มีลูกเล่นท่ีแปลก
ตาเม่ือเปรียบเทียบกบัเวบ็ไซตอ่ื์น มีการใชสี้สันท่ีเขา้กนัลงตวัไม่เลอะเทอะ และมีเหตุผลในการใชสี้
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สามารถอธิบายองคก์รไดดี้เขา้กบั Concept Design ท่ีไดต้ั้งไว ้นอกจากนั้นยงัตอ้งใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและไม่เคยพบเห็นไดจ้ากท่ีใดมาก่อนหรือพบเห็นไดน้้อย และสุดทา้ยตอ้งมีเน้ือหาท่ีอ่าน
ง่าย สนุกสนานและเป็นกนัเองกบัผูใ้ช ้
 

วีระ ไวศยด ารง (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)  โดยการวิเคราะห์เว็บไซต์ตวัอย่างเพื่อเป็น
กรณีศึกษา เป็นเวบ็ไซตข์องนกัออกแบบจากต่างประเทศ จ านวน 8 เวบ็ไซต ์ในดา้นการออกแบบ 
การจดัวาง สี รูปแบบตวัอกัษร  ภาพประกอบ การใช้ตารางและเฟรม และศึกษาถึงรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มูล การใชภ้าพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ การโตต้อบกบัผูช้มภายในเวบ็ไซต ์จากนั้นจึง
ไดศึ้กษาถึงการสร้างแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์ และน าไปสู่ขั้นตอนใน
การผลิตจริง จากนั้ นจึงท าการประเมินผล ซ่ึงจากขั้นตอนการวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวอย่างใน
กรณีศึกษาพบวา่ เวบ็ไซตข์องนกัออกแบบส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีเร่ืองราว ผลงาน portfolio ช้ินงาน
ต่างๆ ของตนเอง โดยท่ีอัพเดทผลงานล่าสุดไว้ในหน้าแรก และใช้รูปภาพผลงานมาเป็น
ภาพประกอบ ในเร่ืองของการจดัวางใชล้ักษณะของฟอร์มตาราง ใชก้รอบหนา้ต่างจดัขอ้ความให้ดู
เป็นระเบียบในการอ่าน ส่วนใหญ่เนน้การน าเสนอในรูปแบบของ HTML และ flash มีการแทรก
ภาพเคล่ือนไหวเพื่อสร้างความน่าสนใจ และมีการแนะน า Trick ในการสร้างสรรคผ์ลงานให้กบัผู ้
เขา้ชม เพื่อสร้างความน่าสนใจใหเ้พิ่มมากข้ึน ในบางเวบ็ไซต ์
 

ฐะปะนีย ์ตรีรัตนภรณ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง องคป์ระกอบในการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีผล
ต่อการใชง้านของผูใ้ช ้เพื่อศึกษาวา่ องคป์ระกอบจากหลายองคป์ระกอบท่ีประกอบกนัเป็นเวบ็ไซต์
หน่ึงนั้น มีองค์ประกอบใดบา้งท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและมีผลกระทบถึงการใช้งานอย่างไร 
โดยได้ท าการทดลอง 2 คร้ัง เพื่อน าผลท่ีได้มาประมวลว่า วิธีการทดลองท่ีใช้มีความเหมาะสม
หรือไม่ โดยวธีิทดลองประกอบดว้ย ขั้นแรกตั้งองคป์ระกอบของเวบ็ไซตท่ี์สนใจจะศึกษาข้ึนมาเป็น
ภาพรวมหลายๆองค์ประกอบก่อน จากนั้นเลือกเวบ็ไซตท่ี์มีอยูจ่ริงมาท าการทดลอง โดยให้คนท่ีมี
ความรู้ดา้นการออกแบบเว็บไซต์เป็นผูป้ระเมินเบ้ืองตน้ว่าเว็บไซต์ท่ีเลือกมานั้น มีองค์ประกอบ
ใดบา้งท่ีควรจะเลือกเขา้สู่การทดลอง และเลือกคร้ังสุดทา้ยวา่เวบ็ไซตไ์หนบา้งท่ี เหมาะจะน าไปใช้
ในการทดลองต่อไป จากนั้นมีการทดลองโดยให้ผูท้ดลองคน้หาค าตอบในเวบ็ไซต์ จากโจทยท่ี์ตั้ง
ไว ้และ ทดสอบความพึงพอใจจากแบบส ารวจ จากการทดลองทั้งสองคร้ัง ถึงแมจ้ะเปล่ียนทั้ง
เวบ็ไซต์และกลุ่มผูท้ดลองผล ปรากฏว่าผลรับท่ีได้ คลา้ยคลึงกนัมาก พบว่า จ  านวนลิงค์บนหน้า             
เวบ็เพจ็มีผลอยา่งยิง่ต่อการใชง้าน นอกจากน้ีการออกแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงจ านวนกราฟิกและ
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ขนาดตวัอกัษรก็มีผลเช่นกนั จากผลของแบบส ารวจ ความพึงพอใจพบวา่ จ  านวนลิงคท่ี์ผูใ้ชช่ื้นชอบ
คือ 11-20 ลิงคใ์นแต่ละหนา้ และขนาดของตวัอกัษร ควรมีขนาดตั้งแต่ 2 หรือ 3 ขนาด เป็นส่ิงท่ีผู ้
ทดลองช่ืนชอบมากท่ีสุด 
 
 


