ขั้นตอนและวิธีการสร้ างเว็บไซต์
ขั้นตอนการสร้ างเว็บไซต์
ในการสร้างเว็บไซต์น้ นั มีข้ นั ตอนที่สลับซับซ้อนพอสมควรแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป จึงขอเสนอ
แนวทางง่าย ๆ ที่จะทาให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเป็ นขั้นตอนและมีความเข้าใจในการเว็บไซต์มาก
ขึ้นดังวิธีการต่อไปนี้

1. กาหนดลักษณะของโฮมเพจ
ในการสร้างเว็บไซต์น้ นั ในขั้นแรกจะต้องทาการกาหนดลักษณะโฮมเพจของเราก่อน โดยในตอนนี้ เรา
ต้องคิดและตัดสิ นใจว่าเราจะสร้างโฮมเพจเกี่ยวกับอะไรดี มีลกั ษณะโทนสี อะไร และใครจะเข้ามาเยีย่ มชม
ในโฮมเพจของเราบ้าง เพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงรู ปร่ างหน้าตาโฮมเพจของเราให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หลักการง่าย ๆ ในการกาหนดลักษณะโฮมเพจของเรามีดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ หลักในการสร้ างโฮมเพจ
สิ่ งสาคัญอย่างแรกที่เราควรนึกถึงก็คือ “ เราจะสร้างโฮมเพจนี้เพื่ออะไร ?” หลายคนอาจจะยัง
ตัดสิ นใจไม่ได้เพียงแค่คิดว่าอยากจะสร้างโฮมเพจก็เท่านั้น แต่บางคนอาจจะตอบได้แล้วว่าเพื่อสร้างโฮมเพจ
ไว้รวบรวมผลงาน หรื อโฮมเพจส่ วนตัวเกี่ยวกับเรื่ องแฟชัน่ และความบันเทิง เป็ นต้น
สิ่ งเหล่านี้ลว้ นสาคัญทั้งสิ้ น หากเราไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้วา่ เราจะสร้างโฮมเพจนี้เพื่ออะไรก็จะยิง่ ทา
ให้เนื้อหาหลักของโฮมเพจนั้นไม่แน่นอน กลุ่มคนที่จะเข้ามาดูโฮมเพจก็ไม่รู้วา่ เป็ นใครและจะเข้ามาดูเรื่ อง

อะไร ในที่สุดโฮมเพจของเราก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ไร้ผชู ้ ม สุ ดท้ายก็มลายหายไปกับสายลม ดังนั้นคุณตอบ
ตัวเองได้หรื อยังว่าเราจะสร้างโฮมเพจนี้เพื่ออะไร ?
2) ใครคือกลุ่มผู้ชมโฮมเพจ
ถ้าจะพูดถึงกลุ่มคนที่เป็ นนักท่องเที่ยวเว็บไซต์น้ นั มีอยูม่ ากมายหลายกลุ่มเหลือเกิน เริ่ มต้นตั้งแต่
บุคคลทัว่ ไปที่เข้ามาตรวจเช็คอีเมล์ อ่านข่าว ดาวน์โหลดโปรแกรมไปจนถึงนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาหา
ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประดับความรู ้บารุ งความคิด ตลอดจนเด็กชั้นประถมมัธยมที่ต่อ
อินเตอร์ เน็ตเพื่อเข้ามาเล่นเกมออนไลน์ โดยแทบจะพูดได้เลยว่ามีผคู ้ นมากมายหลายอาชีพที่เป็ นสมาชิกของ
โลกยุคไอที
ถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้วใครละที่จะเข้ามาแวะเยีย่ มชมโฮมเพจของเรา จากผูเ้ ยีย่ มชมขาจรจนกลายมา
เป็ นขาประจา จึงขอยกตัวอย่างโฮมเพจ www.xsitethailand.host.sk ซึ่ งวัตถุประสงค์หลักของโฮมเพจนี้ก็คือ
ไม่วา่ เพลงจะเก่าขนาดไหนถ้าคุณอยากฟังผูจ้ ดั ทาก็หามาให้ฟังและสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้
ซึ่ งแน่นอนกลุ่มของผูท้ ี่จะเข้าเยีย่ มชมโฮมเพจนี้ก็คือ ผูท้ ี่ชอบฟังเพลงเก่าทั้งหลายที่ฟังกี่ครั้งๆ ก็ยงั เพราะอยู่
โดยไม่จากัดอายุ เพศ และการศึกษา นัน่ เอง
3) วางโครงสร้ างให้ กบั โฮมเพจ
การวางโครงสร้างให้กบั โฮมเพจนั้นจะช่วยให้เราค้นพบแนวทางในการออกแบบโฮมเพจได้ง่ายขึ้น
เช่น คุณต้องการแบ่งพื้นที่การทางานให้กบั หน้าโฮมเพจอย่างไร ภายในโฮมเพจของคุณควรจะมีหวั ข้อหลัก
และหัวข้อรองอะไรบ้าง การออกแบบเมนูจะอยูส่ ่ วนไหน จะใช้สีอะไรเป็ นส่ วนประกอบ ฯลฯ
ถ้าเราสามารถมองเห็นโครงร่ างคร่ าวๆ ในใจก็จะช่วยให้การออกแบบมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูอ้ ่านสามารถวาดโครงร่ างและกาหนดหัวข้อในส่ วนของเมนูรวมถึงลูกเล่นต่างๆ ลงในกระดาษ จากนั้นจึง
ค่อยๆ ปรับโครงสร้างให้รัดกุมและรอบคอบ เพื่อความมัน่ ใจอาจจะปรึ กษาหารื อเพื่อนๆ พี่ๆ
เพียงเท่านี้เราก็จะได้โครงสร้างที่เป็ นรู ปเป็ นร่ างพร้อมที่จะไปออกแบบและเริ่ มต้นสร้างงานจริ งๆ แล้ว
4) หาเอกลักษณ์ให้ กบั โฮมเพจ
หลังจากที่เรารู ้ความต้องการของตัวเองแล้วว่าจะสร้างโฮมเพจอะไรและใครที่จะเข้ามาดูแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทาอย่างไรให้เขาจาโฮมเพจของเราได้และกลับเข้ามาดูโฮมเพจของเราอีกอย่าง
สม่าเสมอ
สิ่ งหนึ่งที่จะทาให้ผชู ้ มสามารถจดจาโฮมเพจของเราได้ก็คือ ความมีเอกลักษณ์ เช่น ลักษณะการใช้
โทนสี รู ปแบบการจัดวาง เนื้ อหา โลโก้ (อาจจะออกแบบตัวการ์ ตูนเป็ นสัญลักษณ์ของโฮมเพจ) ตลอดจน
ความคล้ายคลึงกันในแต่ละหน้าโฮมเพจสิ่ งเหล่านี้ลว้ นสามารถช่วยให้โฮมเพจของคุณเป็ นที่จดจาและช่วย
ให้เกิดความเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทั้งสิ้ น
5) ออกแบบฟังก์ชันการใช้ งานให้ เหมาะสม
ฟังก์ชนั การใช้งานนั้นค่อนข้างมีประโยชน์มากทีเดียว เพราะบางครั้งการใช้งานที่ยงุ่ ยกก็จะทาให้
ผูช้ มรู้สึกสับสนและเบื่อที่จะเข้ามาใช้งานอีก ตัวอย่างเช่น หากคุณออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้า

ทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งแน่นอนว่ามีเว็บไซต์เช่นนี้อยูค่ ่อนข้างมากทีเดียว ดังนั้นหากเว็บไซต์คู่แข่งของคุณ
สามารถสั่งสิ นค้าได้ดว้ ยวิธีการที่รวดเร็ ว มีวธิ ี การสั่งซื้ อที่ไม่ยงุ่ ยากและเข้าใจง่าย แต่เว็บไซต์ของคุณกลับ
ต้องใช้ระยะและขั้นตอนการสัง่ ซื้ อที่ยาวนาน แถมยังใช้วธิ ี การที่สลับซับซ้อนแตกต่างกับเว็บไซต์อื่น คุณ
ลองคิดดูซิวา่ ลูกค้าจะรู ้สึกอย่างไรและเลือกใช้บริ การที่เว็บไหนหากสิ่ งของที่ตอ้ งการสั่งซื้ อเป็ นสิ่ งของที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน
นอกจากสิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความสวยงามและการใช้ระยะเวลาในการแสดงผลหน้า
เว็บไซต์ได้รวดเร็ วก็จะช่วยส่ งผลให้โฮมเพจของเราไม่น่าเบื่อและน่าติดตามมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
2. ขอเช่ าพืน้ ที่โฮมเพจจาก Web Hosting
Web Hosting คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนตัวของเรา(เช่น โฮมเพจ) มีท้ งั แบบ
ให้บริ การจัดเก็บฟรี ไปจนถึงเสี ยเงินเช่าเป็ นรายปี ในการขอเช่าพื้นที่เก็บโฮมเพจ เราจะต้องเลือก Web
Hosting เสี ยก่อน โดยการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยต่าง ๆ รวมถึงขนาดของพื้นที่ให้บริ การด้วย ลักษณะของ
โฮมเพจและชื่อของเว็บไซต์ควรตั้งให้สัมพันธ์กนั จากนั้นจึงลงทะเบียนขอเช่าหรื อขอฟรี ตามแต่จะต้องการ
Web Hostingที่ให้บริ การฟรี ก็เพื่อดึงดูดลูกค้าและให้บริ การสาหรับมือใหม่หดั สร้าง ส่ วนใหญ่พ้นื ที่
ให้บริ การฟรี มกั มีขนาดอยูร่ ะหว่าง 10 - 50 MB เช่น http://geocities.yahoo.com และถ้าต้องการใช้พ้นื ที่มาก
สาหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ก็ตอ้ งขอเช่าพื้นทีจาก Web Hosting มีท้ งั เสี ยค่าบริ การเป็ นรายเดือนและรายปี
ซึ่ งค่าเช่านั้นจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของพื้นที่ เช่น 150 Mb ค่าเช่าประมาณ 1500 บาท/ปี ตัวอย่างเว็บของ
Web Hosting เช่น http://www.tripod.lycos.com , http://www.hypermart.net , http://www.prohosting.com ,
http://www.artrixdesign.com Web Hosting ส่ วนใหญ่จะให้บริ การจดทะเบียนขอโดเมนเนมด้วย
(โดเมนเนม คือชื่ อของเว็บไซต์ซ่ ึ งจะไม่ซ้ ากับใคร) หากผูอ้ ่านต้องการมีชื่อเว็บไซต์ที่เรากาหนดเอง ก็ควรจะ
จดทะเบียนโดเมนเนมเป็ นของเราเองเสี ยเลยจะดีกว่า ค่าจะทะเบียนจะคิดเป็ นรายปี เช่นกัน ประมาณ 450
บาท/ปี
3. ออกแบบหน้ าโฮมเพจด้ วย Photoshop
ในขั้นตอนนี้ เราจะต้องมีภาพของหน้าโฮมเพจลาง ๆ ไว้ในใจแล้วว่าจะมีลกั ษณะอย่างไร มี
ส่ วนประกอบอะไรบ้าง จากนั้นเราจึงมาเริ่ มต้นออกแบบและสร้างส่ วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าโฮมเพจ
ได้แก่การออกแบบสร้างโลโกส่ วนหัวของเว็บไซต์, การสร้างแบนเนอร์ , การสร้างภาพประกอบต่างๆ
ซึ่ งผูส้ ร้างควรจะมีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop ได้ดีพอสมควร
4. สร้ างโฮมเพจให้ สมบูรณ์ ด้วย Macromedia Dreamweaver
เมื่อเราได้ออกแบบส่ วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าโฮมเพจด้วยโปรแกรม Photoshop เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว ในลาดับต่อไปก็จะเป็ นการสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เพื่อให้ได้โฮมเพจ

ที่สมบูรณ์ตามที่เราต้องการ เมื่อสร้างโฮมเพจและเว็บเพจหน้าต่างๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ทาการทดลองจน
พอใจแล้วจึงนาขึ้นสู่ อินเตอร์ เน็ตต่อไป
5. อัพโหลดโฮมเพจขึน้ อินเตอร์ เน็ต
เมื่อเราสร้างโฮมเพจเรี ยบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ กระบวนการอัพโหลดโฮมเพจเข้าสู่ Web Hosting ที่เราได้
ขอเช่าพื้นที่โฮมเพจไว้เรี ยบร้อยแล้วด้วยโปรแกรมที่เตรี ยมไว้สาหรับนาขึ้นโดยเฉพาะเช่น Cute_FTP , WSFTP หรื อโปรแกรมที่ทาง เว็บไซต์มีให้บริ การขึ้นโหลดข้อมูล เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างโฮมเพจได้
อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

การใช้ โปรแกรม WS_FTP 7.5 pro อัพโหลดโฮมเพจเข้ าสู่ Web Hosting
วิธีการสร้ างเว็บไซต์
ในการสร้างเว็บไซต์น้ นั มีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน โดยแต่ละวิธีการก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป
สามารถแบ่งวิธีการสร้างเว็บไซต์ออกเป็ น 3 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้
1. สร้ างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมของ Web Hosting
Web Hosting คือเว็บไซต์ที่ทาหน้าที่ให้บริ การจัดเก็บข้อมูล โดยบางเว็บไซต์น้ นั มีการให้บริ การสร้าง
โฮมเพจสาเร็ จรู ปให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการสร้างโฮมเพจแบบง่ายๆ โดยการคลิกเลือกรู ปแบบของโฮมเพจจาก
รู ปแบบที่ทางเว็บไซต์กาหนดให้ จากนั้นก็กรอกรายละเอียดต่างๆตามแบบฟอร์ ม เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถ
สร้างโฮมเพจในรู ปแบบง่ายๆได้ตามต้องการ แต่การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมของ Web Hosting นี้ ก็มี
ข้อเสี ย คือ มีรูปแบบให้เลือกน้อยและไม่สามารถออกแบบลักษณะของโฮมเพจได้ตามต้องการ ตัวอย่าง
เว็บไซต์ที่ให้บริ การ เช่น http://geocities.yahoo.com

2. ใช้ โปรแกรมสาหรับสร้ างเว็บไซต์
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์กนั อย่างมากมาย เช่น FrontPage , GoLive
และ HomeSite เป็ นต้น แต่โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พน้ โปรแกรม
Macromedia Dreamweaver ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องของภาษา
HTML มาก่อน เป็ นโปรแกรมสร้างเอกสารเว็บที่ทางานในลักษณะ HTML Generator
คือ
โปรแกรมจะสร้างรหัสคาสั่ง HTML ให้อตั โนมัติ โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งศึกษาภาษา HTML หรื อป้ อนรหัสคาสั่ง
HTML มีลกั ษณะการทางานคล้ายๆ กับการพิมพ์เอกสารด้วย Word Processor อาศัยปุ่ มเครื่ องมือ (Toolbars)
หรื อแถบคาสัง่ (Menu Bar) ควบคุมการทางาน ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และรวดเร็ ว ถึงแม้วธิ ีการ
สร้างโฮมเพจนั้นอาจจะไม่ง่ายดายเท่าการสร้างโฮมเพจด้วยเว็บ Hosting แต่เราก็จะสามารถออกแบบความ
สวยงามของโฮมเพจได้ตามต้องการ

โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจอย่าง Dreamwerver เป็ นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย และทาให้เรา
สร้างเว็บเพจได้เร็ วขึ้น นอกจากนั้นยังมีตวั ช่วยและเครื่ องมือต่างคอยอานวยความสาดวกเรา เช่น FTP ซึ่ง
เป็ นการดีที่เราจะเรี ยนรู ้โปรแกรมพวกนี้เอาไว้ สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น เราอาจศึกษาจากตัวของ Dreamwerver เองก็
จะทาให้เราเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น และรู้วธิ ีการเขียน HTML ที่ดี เพราะ Dreamwerver นั้นจะแสดง HTML ที่
โปรแกรมสร้างขึ้นมา ซึ่ งเป็ นการเขียนที่เรี ยบร้อยละดูง่าย
3. การใช้ ภาษา HTML และ JavaScript
เว็บเพจนั้นสร้างมาจากภาษา HTML ซึ่ งจะใช้ในการจัดรู ปแบบของเว็บเพจว่าต้องการให้ ตัวอักษร
มีขนาดเท่าไหร่ จัดวางอยูน่ ะตาแหน่งไหน ให้รูปภาพอยูท่ ี่ตาแหน่งใด
การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML และ JavaScript นั้นจะต้องใช้ความสามารถและความชานาญใน
การเขียนโปรแกรมพอสมควร เนื่องจากการสร้างโฮมเพจด้วยวิธีน้ ี จะใช้วธิ ี การพิมพ์ขอ้ ความที่เป็ นคาสั่งลง
ไป จากนั้นโปรแกรมจะทาการแปลงข้อมูลให้กลายเป็ นภาพหรื อข้อความที่ตอ้ งการ โดยทัว่ ไปเรามักใช้
ภาษา HTML และ JavaScript ในการตกแต่งโฮมเพจ โดยตัวอย่างที่พบเห็นการใช้ภาษา HTML และ
JavaScript ได้แก่ การกาหนดให้มีตวั หนังสื อวิง่ การเปลี่ยนแถบสี ของ Scroll Bar เป็ นต้น

หลักการออกแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเว็บไซต์เป็ นสื่ อที่อยูใ่ นความควบคุม
ของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ ช้สามารถตัดสิ นใจเลือกได้วา่ จะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด
ได้ตามต้องการ จึงทาให้ผใู ้ ช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์
ผิดพลาดถ้าผูใ้ ช้เห็นว่าเว็บที่กาลังดูอยูน่ ้ นั ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรื อไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ ีจะใช้งาน
อย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากในปั จจุบนั มีเว็บไซต์อยู่
มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผูใ้ ช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพ
ของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้เอง
เว็บไซด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผูใ้ ช้
มากกว่าเว็บไซด์ที่ดูสับสนวุน่ วาย มีขอ้ มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ยงั ใช้เวลาในการแสดงผลแต่
ละหน้านานเกินไป ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลมาจากการออกแบบเว็บไซด์ไม่ดีท้ งั สิ้ น
ดังนั้น การออกแบบเว็บไซด์จึงเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างเว็บไซด์ ให้ประทับใจผูใ้ ช้ ทาให้เขา
อยากกลับเข้ามาเว็บไซด์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซด์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้อง
คานึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น ๆ อีกด้วย
องค์ ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องคานึงถึง องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความเรี ยบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจากัดองค์ประกอบเสริ มให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบ
หลัก กล่าวคือในการสื่ อสารเนื้อหากับผูใ้ ช้น้ นั เราต้องเลือกเสนอสิ่ งที่เราต้องการนาเสนอจริ ง ๆ ออกมาใน
ส่ วนของกราฟิ ก สี สัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสร้างความคาราญต่อผูใ้ ช้ตวั อย่างเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษทั ใหญ่
ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรื อ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรู ปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน
และใช้งานอย่างสะดวก
2. ความสม่าเสมอ ( Consistency) หมายถึง การสร้างความสม่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์
โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์น้ นั มีความ
แตกต่างกันมากจนเกินไป อาจทาให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากาลังอยูใ่ นเว็บไซต์เดิมหรื อไม่
เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน่
(Navigation) และโทนสี ที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึงถึงลักษณะขององค์กรเป็ นหลัก
เนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวั อักษร ชุดสี รู ปภาพหรื อ

กราฟิ ก จะมีผลต่อรู ปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคาร
แต่เรากลับเลือกสี สันและกราฟิ กมากมาย อาจทาให้ผใู ้ ช้คิดว่าเป็ นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่ งส่ งผลต่อความ
เชื่อถือขององค์กรได้
4. เนื้อหา (Useful Content) ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ตอ้ งสมบูรณ์และ
ได้รับการปรับปรุ งพัฒนาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ผูพ้ ฒั นาต้องเตรี ยมข้อมูลและเนื้อหาที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ เนื้อหาที่สาคัญที่สุดคือเนื้ อหาที่ทีมผูพ้ ฒั นาสร้างสรรค์ข้ ึนมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอื่น เพราะ
จะถือเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถา้ เป็ นเว็บที่ลิงค์ขอ้ มูลจากเว็บอื่น ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่
ผูใ้ ช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมาจากเว็บใด ผูใ้ ช้ก็ไม่จาเป็ นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสาคัญต่อเว็บไซต์มาก
เพราะจะช่วยไม่ให้ผใู ้ ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชัน่ จึงเปรี ยบเสมือนป้ ายบอกทาง
ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามีการใช้กราฟิ กก็ควรสื่ อความหมาย
ตาแหน่งของการวางเนวิเกชัน่ ก็ควรวางให้สม่าเสมอ เช่น อยูต่ าแหน่งบนสุ ดของทุกหน้าเป็ นต้น ซึ่ งถ้าจะให้
ดีเมื่อมีเนวิเกชัน่ ที่เป็ นกราฟิ กก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ ที่เป็ นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิ กบนเว็บเบราเซอร์
6. คุณภาพของสิ่ งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะที่น่าสนใจของเว็บไซต์น้ นั
ขึ้นอยูก่ บั ความชอบส่ วนบุคคลเป็ นสาคัญ แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุ ปได้วา่ เว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้น
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิ กควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรื อขอบขั้นบันได้ให้เห็น ชนิด
ตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสี ที่เข้ากันอย่างสวยงาม เป็ นต้น
7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) การใช้งานของเว็บไซต์น้ นั ไม่ควรมีขอบ
จากัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่มีการบังคับให้ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้ง
โปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็ นเว็บที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบตั ิการ
สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซึ่ งหากเป็ นเว็บไซต์ที่มีผใู ้ ช้บริ การมากและกลุ่มเป้ าหมาย
หลากหลายควรให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ให้มาก
8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความสาคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก ต้องออกแบบวางแผนและ
เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ ถ้าเว็บที่จดั ทาขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการ
จัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามากขึ้นอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาและทาให้ผใู ้ ช้หมดความเชื่ อถือ

9. ความคงที่ของการทางาน (Function Stability) ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความ
ถูกต้องแน่นอน ซึ่ งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะเว็บไซต์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา ปั ญหาที่เกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่ งพบได้บ่อยเป็ นปั ญหาที่สร้างความราคาญกับผูใ้ ช้เป็ น
อย่างมาก
การออกแบบเว็บไซต์
ในการออกแบบเว็บไซต์น้ นั ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบโครงสร้าง
ลักษณะหน้าตา หรื อการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พฒั นาเว็บไซต์ โดยขาดการวางแผนและทางานไม่
เป็ นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมือออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้ อหาและรู ปแบบก็เป็ นไป
ตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิ ดตัวเลย ทาให้เว็บนั้นมีเป้ าหมายและแนวทางที่ไม่
แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก
ความล้มเหลวที่พบเห็นได้ทวั่ ไป ได้แก่ เว็บที่แสดงข้อความว่าอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง (Under
Construction หรื อ Coming soon) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเว็บถือได้วา่ ตายไปแล้ว
เนื่องจากข้อมูลไม่ทนั สมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุ งเทคโนโลยีลา้ สมัย ลิงค์ผดิ พลาด สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ ยงที่จะทาให้
เว็บประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีตอ้ งอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์กาหนดกลุ่มผูใ้ ช้
ซึ่งการจะให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผูพ้ ฒั นาต้องเรี ยนรู้ผใู้ ช้ หรื อจาลองสถานการณ์ สิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถ
ออกแบบเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง
1. กาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ชดั เสี ยก่อน เพื่อ
จะได้ออกแบบการใช้งานได้ตรงกับเป้ าหมายที่ได้ต้ งั เอาไว้ โดยทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่าการทาเว็บไซต์มี
จุดมุ่งหมายเพื่อบริ การข้อมูลของหน่วยงานหรื อองค์กรเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว เว็บไซต์แต่ละแห่งก็
จะมีเป้ าหมายของตนเองแตกต่างกันออกไป

2. กาหนดกลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมาย
ผูอ้ อกแบบเว็บไซต์จาเป็ นต้องทราบกลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมายที่เข้ามาใช้บริ การเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มผูใ้ ช้หลากหลาย เช่น เซิ ร์ชเอ็น
จิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่น้ นั จะตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่
สาหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่หลากหลายได้ในเว็บไซต์เดียว
3. สิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการจากเว็บ
หลังจากที่ได้เป้ าหมายและกลุ่มเป้ าหมายของเว็บไซต์แล้ว ลาดับต่อไปคือการออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
ดึงดูดผูใ้ ช้งานให้ได้นานที่สุด ด้วยการสร้างสิ่ งที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปแล้ว สิ่ งที่ผใู ้ ช้คาดหวังจาก
การเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ได้แก่
- ข้อมูลและการใช้งานที่เป็ นประโยชน์
- ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
- การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
- ความบันเทิง
- ของฟรี
4. ข้อมูลหลักที่ควรมีอยูใ่ นเว็บไซต์
เมื่อเราทราบถึงความต้องการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการได้รับเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ แล้ว เราก็ออกแบบ
เว็บไซต์ให้มีขอ้ มูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ซึ่ งข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่คาดหวังจะได้รับเมื่อเข้าไปชม
เว็บไซต์
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
- ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่ อมวลชน
- คาถามยอดนิยม
- ข้อมูลในการติดต่อ
ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ (Page Design)
หน้าเว็บเป็ นสิ่ งแรกที่ผใู ้ ช้จะได้เห็นขณะที่เปิ ดเข้าสู่ เว็บไซต์ และยังเป็ นสิ่ งแรกที่แสดงถึง
ประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบเว็บไซต์อีกด้วย หน้าเว็บจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก เพราะเป็ นสื่ อกลางให้ผชู้ ม
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบงานของเว็บไซต์น้ นั ได้ โดยปกติหน้าเว็บจะประกอบด้วย รู ปภาพ
ตัวอักษร สี พ้นื ระบบเนวิเกชัน่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยสื่ อความหมายของเนื้อหาและอานวยความ
สะดวกต่อการใช้งาน

หลักสาคัญในการออกแบบหน้าเว็บก็คือ การใช้รูปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่ วมกันเพื่อสื่ อ
ความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรื อลักษณะสาคัญของเว็บไซต์ โดยมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อการสื่ อความหมายที่
ชัดเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรี ยบง่ายและความสะดวกของผูใ้ ช้
การออกแบบเว็บไซต์ ต้ องคานึงถึง
1. ความเรี ยบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิ กหรื อ
ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ชนิ ดและสี ของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทาให้วนุ่ วาย
2. ความสม่าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รู ปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิ ก
ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคานึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะรู ปแบบของ
เว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็ นเว็บไซต์ของทาง ราชการ จะต้องดู
น่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุ ก ฯลฯ
4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรี ยมเนื้อหาและข้อมูลที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุ งและเพิ่มเติมให้ทนั เหตุการณ์อยูเ่ สมอ เนื้ อหาไม่ควรซ้ า
กับเว็บไซต์อื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผใู ้ ช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิ กที่สื่อ
ความหมายร่ วมกับคาอธิ บายที่ชดั เจน มีรูปแบบและลาดับของรายการที่สม่าเสมอ เช่น วางไว้ ตาแหน่ง
เดียวกันของทุกหน้า
6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ
เช่น คุณภาพของกราฟิ กที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตวั อักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสี ที่เข้ากัน
ลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละบุคคล
7. การใช้งานอย่างไม่จากัด ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้บราวเซอร์ ชนิดใดก็ได้ใน
การเข้าถึงเนื้ อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบตั ิการและความละเอียดหน้าจอต่างๆ กันอย่างไม่มีปัญหา
เป็ นลักษณะสาคัฐสาหรับผูใ้ ช้ที่มีจานวนมาก
8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาอย่างรอบคอบ สร้างความรู ้สึกว่าเว็บไซต์
มี….คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
9. ลิงค์ต่างๆ จะต้องเชื่ อมโยงไปหน้าที่มีอยูจ่ ริ งและถูกต้อง ระบบการทางานต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมี
ความแน่นอนและทาหน้าที่ได้อย่างถูก

การออกแบบโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Structure Design)
โครงสร้างเว็บไซท์ ( Site Structure ) เป็ นแผนผังของการลาดับเนื้อหาหรื อการจัดวางตาแหน่งเว็บ
เพจทั้งหมด ซึ่ งจะทาให้เรารู ้วา่ ทั้งเว็บไซท์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และมีเว็บเพจหน้าไหนที่
เกี่ยวข้องเชื่ อมโยงถึงกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เปรี ยบเสมือนกับการ
เขียนแบบอาคารก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะทาให้เรามองเห็นหน้าตาของเว็บไซท์เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
สามารถออกแบบระบบเนวิเกชัน่ ได้เหมาะสม และเป็ นแนวทางการทางานที่ชดั เจน สาหรับขั้นตอนต่อๆไป
นอกจากนี้ โครงสร้างเว็บไซท์ที่ดียงั ช่วยให้ผชู ้ มไม่สับสนและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
วิธีการจัดโครงสร้างเว็บไซท์สามารถทาได้หลายแบบ แต่แนวคิดหลักๆที่นิยมใช้กนั มีอยู่ 2 แบบคือ
จัดตามกลุ่มเนื้ อหา ( Content-based Structure )
จัดตามกลุ่มผูช้ ม ( User-based Structure )
รู ปแบบของโครงสร้ างเว็บไซท์
เราสามารถวางรู ปแบบโครงสร้างเว็บไซท์ได้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น
แบบเรี ยงลาดับ ( Sequence ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่มีจานวนเว็บเพจไม่มากนัก หรื อเว็บไซท์ที่มี
การนาเสนอข้อมูลแบบทีละขั้นตอน
แบบระดับชั้น ( Hierarchy ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่มีจานวนเว็บเพจมากขึ้น เป็ นรู ปแบบที่เราจะ
พบได้ทวั่ ไป
แบบผสม ( Combination ) เหมาะสาหรับเว็บไซท์ที่ซบั ซ้อน เป็ นการนาข้อดีของรู ปแบบทั้ง 2
ข้างต้นมาผสมกัน
การใช้ สีในการออกแบบเว็บไซต์
การสร้างสี สันบนหน้าเว็บเป็ นสิ่ งที่สื่อความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สีให้
เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ แต่ยงั สามารถทาให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างเว็บไซต์ได้ สี เป็ นองค์ประกอบหลักสาหรับการตกแต่งเว็บ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สี
ระบบสี ที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผ่านหลอดลาแสงที่เรี ยกว่า CRT (Cathode
ray tube) โดยมีลกั ษณะระบบสี แบบบวก อาศัยการผสมของของแสงสี แดง สี เขียว และสี น้ าเงิน หรื อระบบสี
RGB สามารถกาหนดค่าสี จาก 0 ถึง 255 ได้ จากการรวมสี ของแม่สีหลักจะทาให้เกิดแสงสี ขาว มีลกั ษณะ
เป็ นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะมองเห็นเป็ นสี ที่ถูกผสมเป็ นเนื้ อสี เดียวกัน
แล้ว จุดแต่ละจุดหรื อพิกเซล (Pixel) เป็ นส่ วนประกอบของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจานวนบิตที่ใช้
ในการกาหนดความสามารถของการแสดงสี ต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพบนจอนั้นเรี ยกว่า บิตเด็ป (Bit-depth)

ในภาษา HTML มีการกาหนดสี ดว้ ยระบบเลขฐานสิ บหก ซึ่ งมีเครื่ องหมาย (#) อยูด่ า้ นหน้าและตามด้วย
เลขฐานสิ บหกจานวนอักษรอีก 6 หลัก โดยแต่ละไบต์ (byte) จะมีตวั อักษรสองตัว แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม เช่น
#FF12AC การใช้ตวั อักษรแต่ละไบต์น้ ีเพื่อกาหนดระดับความเข้มของแม่สีแต่ละสี ของชุดสี RGB โดย 2
หลักแรก แสดงถึงความเข้มของสี แดง 2 หลักต่อมา แสดงถึงความเข้มของสี เขียว 2 หลักสุ ดท้ายแสดงถึง
ความเข้มของสี น้ าเงิน

รู ปภาพระบบสี RGB จากเว็บไซต์ www.webstyleguide.com
สี มีอิทธิ พลในเรื่ องของอารมณ์การสื่ อความหมายที่เด่นชัด กระตุน้ การรับรู ้ทางด้านจิตใจมนุษย์ สี แต่ละ
สี ให้ความรู ้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน สี บางสี ให้ความรู้สึกสงบ บางสี ให้ความรู้สึกตื่นเต้นรุ นแรง สี จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ต่อการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้นการเลือกใช้โทนสี ภายในเว็บไซต์เป็ นการแสดงถึงความ
แตกต่างของสี ที่แสดงออกทางอารมณ์ มีชีวติ ชีวาหรื อเศร้าโศก รู ปแบบของสี ที่สายตาของมนุษย์มองเห็น
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. สี โทนร้อน (Warm Colors) เป็ นกลุ่มสี ที่แสดงถึงความสุ ข ความปลอบโยน ความอบอุ่น และดึงดูด
ใจ สี กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มสี ที่ช่วยให้หายจากความเฉื่ อยชา มีชีวิตชีวามากยิง่ ขึ้น
2. สี โทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรี ยบร้อย เป็ นกลุ่มสี ที่มีคนชอบมาก
ที่สุด สามารถโน้มนาวในระยะไกลได้
3. สี โทนกลาง (Neutral Colors) สี ที่เป็ นกลาง ประกอบด้วย สี ดา สี ขาว สี เทา และสี น้ าตาล กลุ่มสี
เหล่านี้คือ สี กลางที่สามารถนาไปผสมกับสี อื่น ๆ เพื่อให้เกิดสี กลางขึ้นมา

สี โทนร้อน

สี โทนเย็น

สิ่ งที่สาคัญต่อผูอ้ อกแบบเว็บคือการเลือกใช้สีสาหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเว็บ
แล้วยังเป็ นการสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นจะเห็นว่าสี แต่ละสี สามารถสื่ อความหมายของเว็บได้
อย่างชัดเจน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่ งผลให้เว็บมีความน่าเชื่ อถือมากยิง่ ขึ้น ชุดสี แต่ละชุด
มีความสาคัญต่อเว็บ ถ้าเลือกใช้สีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายอาจจะทาให้เว็บไม่น่าสนใจ
ผูใ้ ช้บริ การจะไม่กลับมาใช้บริ การอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สีอย่างเหมาะสมเพื่อสื่ อความหมายของเว็บต้อง
เลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกัน

หลักการออกแบบและข้ อแนะนาในการสร้ างเว็บไซต์

หลักการออกแบบเว็บไซต์ 7 ข้ อ
1.วางแผนภาพรวมของเว็บไซต์ การวางตาแหน่งของเนื้อหา และเนวิเกชัน โดยอาจวาดรู ปร่ าง
คร่ าวๆ ของเว็บไซต์ไว้ก่อนว่าจะจัดวางตาแหน่งอย่างไร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์เองจะได้ไม่
เสี ยเวลาในภายหลังด้วย
2.อย่าใส่ ภาพกราฟิ กเคลือ่ นไหวได้ มากเกินไป ในหลายๆเว็บไซต์จะเห็นได้วา่ มีการใส่ กราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหวได้จานวนมาก ทั้งเป็ น Flash หรื อ gif เพื่อดึงดูดความสนใจ หรื อเพื่อเน้นส่ วนต่างๆใน
เว็บไซต์ แต่การใช้ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวมากเกินไป จะก่อนให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ ช้งานได้
ดังนั้นเราจึงควรใช้แต่พอดีเน้นในส่ วนที่ตอ้ งการเน้นเท่านั้น บางเว็บไซต์อาจใช้งาน Javascript เพื่อสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กบั เว็บไซต์ แต่ถา้ เราใช้งานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความสับสน หรื อเป็ นอุปสรรคใน
การใช้งานของผูเ้ ข้าชมได้
3.อย่ าให้ เว็บไซต์ ของคุณแสดงผลนานกว่ า 8 วินาที หรื อมีขนาดใหญ่กว่า 40 kb เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่
เคยพูดถึงหลายครั้งแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากที่มกั จะถูกละเลย ตามที่เราได้เคยกล่าวไปแล้วว่า ไม่
มีใครอยากรอคอย ถ้าเว็บไซต์ของเราแสดงผลนานผูช้ มอาจปิ ดเว็บไซต์เราไปก็ได้
ไฟล์ flash , animation , เพลง , ภาพขนาดใหญ่เป็ นตัวแปรสาคัญในเรื่ องนี้ เราจึงควรลดการใช้งาน
ซอยสิ่ งเหล่าในให้ไปอยูใ่ นหน้าต่างๆ หรื อลดขนาดลง และให้ผชู ้ มเลือกเองว่าต้องการดูส่วนใด เราเพียงทา
ลิงค์ หรื อภาพขนาดเล็กเพื่อลิงค์ไปหาภาพขยายใหญ่ไว้ให้
4.ขนาดเว็บไซต์ ของคุณ ขนาดเว็บไซต์มีผลอย่างยิง่ กับการแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ เราจึง
ควรกาหนดขนาดเว็บไซต์ไม่ให้เกิน 750px หรื อ กาหนดการแสดงผลเป็ น % เพื่อลดปั ญหาเหล่านี้

5.อย่าเชื่อใจ WYSIWYG HTML editors อย่างเช่น Dreamweaver , Frontpage เพราะการแสดงผล
เว็บเพจผ่านโปรแกรมพวกนี้ กับการแสดงผลผ่าน web browser ต่างๆอาจไม่เหมือนกัน
เราจึงควรตรวจสอบก่อนทุกครั้ง และตรวจสอบด้วย browser อย่างน้อย 2 ชนิดที่ได้รับความนิยม
คือ 1. Internet Explorer 2.Firefox
6.การเว้นช่ องว่าง การเว้นช่องว่างระหว่างวัตถุ เช่นช่องว่างของตัวอักษรในตาราง ช่องไฟระหว่าง
ตัวอักษรด้วยกันเอง เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก การเว้นช่องว่างระหว่าง ตัวอักษร จะทาให้เกิดความสาวงาม อ่าน
สบายตา การเว้นช่องว่างในตาราง ทาให้ตารางดูสวยงามขึ้น เราสามารถใช้ CSS ในการควบคุมสิ่ งที่กล่าวมา
ทั้งหมดได้ และควรให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
7.การใช้ สีในเว็บเพจสี กเ็ ป็ นสิ่ งทีส่ าคัญมากในเว็บเพจ สี ที่ต่างกันให้อารมณ์ต่างกัน เราจึงควรเลือกสี
ให้เหมาะกับเนื้ อหา หรื อกลุ่มผูช้ ม ถ้าเลือกสี ฉุดฉาดก็เหมาะกับกลุ่มเด็ก หรื อเลือกสี เข้มจะเหมาะกับกลุ่ม
ผูใ้ หญ่ เป็ นต้น
จิตวิทยาเกีย่ วกับสี
สี น้ นั มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกสี ให้เข้ากับเนื้ อหาของเว็บไซต์ จะทา
ให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และยังส่ งผลอย่างมากกับความสวยงามของเว็บไซต์ ซึ่งความรู้สึกที่คน
ส่ วนใหญ่มีต่อสี ต่างๆ มีดงั นี้
สี ฟ้า
- ให้ความรู ้สึกสงบ สุ ขมุ สุ ภาพ หนักแน่น เคร่ งขรึ ม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ
สง่างาม มีศกั ดิ์ศรี สู งศักดิ์ เป็ นระเบียบถ่อมตน
- สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทาให้มีสมาธิ แต่ถา้ มีสีน้ าเงินเข้มเกินไป ก็จะทาให้รู้สึ
ซึมเศร้าได้
สี เขียว
- เป็ นสี ในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็ นสี ที่ช่วยผ่อนคลายความเครี ยดได้
ให้ความรู ้สึก สงบ เงียบ ร่ มรื่ น ร่ มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย ปกติ ความสุ ข ความสุ ขมุ เยือกเย็น
สี เหลือง
- เป็ นสี แห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรี ยกร้องความสนใจ ให้ความรู ้สึกแจ่มใส ความ
สดใส ความร่ าเริ ง ความเบิกบานสดชื่น ชีวติ ใหม่ ความสด ใหม่ ความสุ กสว่าง การแผ่

กระจาย อานาจบารมี
- ให้ลองสังเกตดูวา่ วันที่ทอ้ งฟ้ ามืดครื้ มปราศจากแสงแดด เราจะรู ้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่
พอมีแสงแดด ท้องฟ้ าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู ้สึกมีชีวติ ชี วาขึ้น
สี แดง
- เป็ นสี ที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุน้ สมอง สี แดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี
ความมีชีวติ ความรัก ความสาคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมัง่ คัง่
- สี แดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู ้สึกรุ นแรง ให้
ความรู้สึกร้อน กระตุน้ ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง มันจะใช้กนั กรณี ที่
เกี่ยวกับความตื่นเต้น หรื ออันตราย
สี ม่วง
- ให้ความรู ้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอานาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความ
เศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสู งศักดิ์
- เป็ นสี ที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครี ยด แต่เดิมสี ม่วงได้มาจากสัตว์มีกระดองและ
เปลือก ในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชื่อว่า Purpura จึงได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Purple
สี ส้ม
- ให้ความรู ้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวติ ชีวา วัยรุ่ น ความคึกคะนอง การ
ปลดปล่อย ความเปรี้ ยว การระวัง
- เป็ นสี ที่เร้าความรู ้สึก ปรกติควรใช้แต่นอ้ ยเมื่อเทียบกับสี อื่น สังเกตว่าคนที่อยูใ่ นห้องสี ส้ม
จะอยูไ่ ด้ไม่นาน
สี นา้ ตาล
- ให้ความรู ้สึกอบอุ่น ได้พกั ผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสี ส้ม เหลือง หรื อสี ทอง เพราะถ้าใช้สี
น้ าตาลเพียงสี เดียว อาจทาให้เกิดความรู ้สึกหดหู่ได้
สี เทา
- ให้ความรู ้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ
สุ ภาพ สุ ขมุ ถ่อมตน
- สี น้ ีมีขอ้ ดีคือทาให้เย็น แต่สร้างความสร้างความรู ้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสี ที่มี
ชีวติ โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี
สี ขาว
- ให้ความรู้สึก บริ สุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิ ดเผย การเกิด ความรัก
ความหวัง ความจริ ง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม
- ให้ความรู้สึกรื่ นเริ ง โดยเฉพาะเมื่อใช้กบั สี แดง เหลือง และส้ม

*** สาหรับในส่ วนสี ที่ใช้แสดงเนื้ อหานั้น อย่าใช้สีตวั อักษรโทนดา บนพื้นหลังสี ดา หรื อ
อย่าใช้สีตวั อักษรโทนขาว ในพื้นหลังโทนขาว เพราะจะทาให้อ่านตัวอักษรได้ยาก
สี ที่เหมาะจะแสดงตัวอักษรดีสุดคือ ตัวอักษรสี ดา พื้นสี ขาว สี เหลืองเหมาะสาหรับใช้เน้น
ข้อความสาคัญ
ทฤษฎีสี
รู ปด้านล่างวงล้อความสัมพันธ์ของสี ซึ่ งบรรจุสีที่นิยมใช้ในเว็บไซต์ไว้ 20 สี เหมาะสาหรับผูท้ ี่กาลัง
เลือกสี ที่จะใช้ในเว็บไซต์อยูเ่ ราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของวงล้อขอสี น้ ีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย
เช่น
--> ต้องการออกแบบให้เว็บไซต์รู้สึกตัดกันโดยสิ้ นเชิง เราอาจใช้ชุดสี 4 สี ที่ทามุมกัน 90
องศา เช่นดังตัวอย่างถ้าเราเลือกชุดสี 1 , 6 , 11 , 16 สี ที่ได้จะตัดกันชัดเจน
--> ถ้าต้องการให้เว็บไซต์ดูกลมกลืนก็อาจเลือกชุดสี ใกล้เคียงกันก็ได้เช่น เลือกชุดสี เขียว
เบอร์ 8 , 9 , 10 , 11 ก็จะได้สีในโทนสี เขียวสว่าง

ข้ อแนะนาในการสร้ างเว็บไซต์ 11 ข้ อ
1. การเลือกเนือ้ หาเว็บไซต์ ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการเริ่ มต้นทาเว็บไซต์ ทั้งการจัดโครงสร้าง
และความนิยมของเว็บไซต์สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ซึ่ งไม่แน่ใจว่าจะเลือกหัวข้อใด ควรเริ่ มต้นจากการสารวจตัวเอง
ว่าชอบหรื อสนใจสิ่ งใดมากที่สุด หรื อมีความรู ้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุด
2. โครงสร้ างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การที่จะทาให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชม สามารถค้นหาข้อมูล
ในเว็บไซต์ได้อย่างเป็ นระบบ ประการแรกต้องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของประเภทของผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
เพราะผูเ้ ยีย่ มชมแต่ละประเภทก็จะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่ งที่ควรจะทาก็คือการจัดกลุ่มของข้อมูล
โดยให้รวมหัวข้อย่อยต่างๆ ให้อยูใ่ นหัวข้อหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้จานวนข้อหลักน้อย ที่สุด นอกจากนี้
การจัดไฟล์และไดเร็ กทอรี่ ก็จะช่วยให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บไซต์ง่ายยิง่ ขึ้น
เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกันหรื อจัดเว็บไซต์ที่เป็ นเรื่ องเดียวกันไว้ในไดเร็ กทอรี่ เดียวกัน เป็ นต้น
3. สามารถดูเว็บไซต์ ได้ ในหลายบราวเซอร์ การทาเว็บไซต์ควรจะทาเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ
Version ของ Software ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น Netscape, Communicator, Internet Explorer หรื ออื่นๆ การทาให้
ทุกคนดูได้น้ ี ถือว่าเป็ นการขยายฐานของผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
4. ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ สาหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า
ปั จจัยที่จะกระทบต่อความเร็ ว ได้แก่ ขนาดของรู ปภาพที่ใช้ จานวนของรู ปภาพที่ใช้ และปริ มาณของ
ตัวอักษรที่ อยูบ่ นหน้านั้นๆ อนึ่งความเร็ วในการโหลดเว็บไซต์อาจอยูท่ ี่ Server ที่เว็บไซต์น้ นั ๆ อยูว่ า่ มี
ความสามารถสู งเพียงใด ขนาดของรู ปภาพที่ใช้ควรจะมีขนาดไม่เกิน 20-30K ต่อรู ป ส่ วนประเภทของ รู ป
นั้นควรเป็ น GIF หรื อ JPEG ถ้าขนาดของรู ปภาพใหญ่เกินไป อาจตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลงและใช้ ตารางช่วย
ในการจัดรู ปภาพนั้นๆ
5. ความง่ ายในการค้ นหาข้ อมูล ปั จจัยหลักนั้นขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างของเว็บไซต์ต้ งั แต่ตอนแรกที่มี
การจัดโครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น การมี Navigator bar หรื อ แถบนา
ทางในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ และถ้าสามารถให้บริ การ Search และ Sitemap ได้ก็จะเป็ นสิ่ งที่จะช่วย ให้
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิง่ ขึ้น
6. ตัวอักษร, ฉากหลัง และ สี สาหรับรู ปแบบที่นิยมใช้คือ ตัวอักษรสี ดาบนฉากหลังขาว
ถ้าต้องการกาหนดประเภทของตัวอักษรควรใช้ที่เป็ นสากลนิยม เช่น ในกรณี ภาษาอังกฤษ อาจใช้ Arial หรื อ
Times News Roman เป็ นต้น ส่ วนภาษาไทยอาจใช้ MS Sans Serif การเลือกใช้ตวั อักษรภาษาไทยนั้น ต้อง

ระวังเป็ นพิเศษเพราะในกรณี ที่เครื่ องผูเ้ ยีย่ มชมไม่มีตวั อักษรนั้นๆ อาจทาให้ผเู ้ ข้าเยีย่ มชมไม่ สามารถอ่าน
ตัวอักษรได้เลย
7. รู ปภาพ ทีใ่ ช้ มี 2 ประเภท คือไฟล์กราฟิ กประเภท GIF หรื อ JPEG ในปัจจุบนั ไฟล์ประเภท PNG
ก็มี บางเว็บใช้เช่นกัน หนึ่งในหลักการพิจารณาการใช้ประเภทเพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ จานวนสี ของ
รู ปภาพนั้นๆ ถ้าเป็ นภาพแต่งหรื อภาพถ่ายที่มีสีมากๆ ก็ควรใช้ไฟล์ประเภท JPEG แต่ถา้ เป็ นเพียงปุ่ ม หรื อ
ป้ ายที่มีสีไม่มากก็ควรใช้ GIF พร้อมกับพิจารณาเรื่ องขนาดของไฟล์ดว้ ย อนึ่งควรจะมีการคะเน ขนาดของ
รู ปภาพที่จะใส่ บนเว็บไซต์ก่อน เพื่อจะได้ใช้ขนาดและอัตราส่ วนที่พึงพอใจมากที่สุด
8. ส่ วนประกอบทีข่ าดไม่ ได้ ของเว็บไซต์ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับผูจ้ ดั ทา {อาจเป็ นประวัติความเป็ นมา
หรื อข้อมูลปัจจุบนั (About us)} เหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่ อถือให้กบั ผูเ้ ข้าเยีย่ มชม และเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบ
นาทาง Search Sitemap และยังมีหวั ข้ออื่นๆ อีก เช่น ข้อเสนอแนะ (Feedback) คาถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ Frequently Asked Questions) เป็ นต้น
9. ก่อนทีจ่ ะนาเว็บไซต์ Upload ไปยัง Server ควรจะมีการทดสอบโดยใช้ท้ งั Netscape
Communicator และ Internet Explorer เพื่อดูความเร็ วในการโหลดว่าช้าหรื อเร็ วเพียงใด Link ทั้งภายใน และ
ภายนอกถูกต้องหรื อไม่ รู ปภาพถูกต้องหรื อไม่ พิสูจน์อกั ษร และอ่านข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ
ถูกต้อง
10. หลังจากทีเ่ ว็บไซต์ Publish ถ้ าเป็ นไปได้ ควรทดสอบ เหมือนกับที่ทดสอบก่อนที่จะ Publish เพื่อ
ความแน่ใจอีกครั้ง นอกจากการทดสอบแล้วสิ่ งที่จะต้องกระทาหลัง Publish คือ การสารวจ ปรับปรุ ง และ
ดูแลรักษาเว็บไซต์ เมื่อพบความคิดดีๆ ที่อาจนามาปรับปรุ งเว็บไซต์ได้ก็ควรจะจดบันทึกไว้
ถ้าเป็ นการแก้ไขนิดหน่อยก็ควรทาการแก้ไขทันที แต่ถา้ เป็ นการแก้ไขที่ตอ้ งใช้เวลานานควรรอสักระยะ
รวบรวมสิ่ งที่ตอ้ งการแก้ไขทั้งหมด
11. เว็บไซต์ นีแ้ สดงผลได้ ดีทสี่ ุ ดในหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 1024 x 768 pixels

