
หลักการออกแบบเว็บไซต 

เว็บไซตเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงเว็บไซตเปนส่ือท่ีอยูในความควบคุม
ของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและจะไมเลือกดูเว็บไซตใด 
ไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาท่ีเกิดจากการออกแบบเว็บไซต
ผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บท่ีกําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขา หรือไมเขาใจวาเว็บไซตนี้จะใชงาน
อยางไร เขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากในปจจุบันมีเว็บไซตอยู
มากมาย และยังมีเว็บไซดท่ีเกิดขึ้นใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ
ของเว็บไซดตาง ๆ ไดเอง 

เว็บไซดท่ีไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานท่ีสะดวก ยอมไดรับความสนใจจากผูใช 
มากกวาเว็บไซดท่ีดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากนี้ยังใชเวลาในการแสดงผลแต
ละหนานานเกินไป ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีท้ังส้ิน 

ดังนั้น การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซด ใหประทับใจผูใช ทําใหเขา
อยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดท่ีดีมีประโยชนแลว ยังตอง
คํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอ่ืน ๆ อีกดวย 

ประเภทของเว็บไซต  
ในอินเตอรเน็ตมีเว็บไซตท่ีสรางขึ้นเพ่ือจุดประสงคตาง  ๆหลายประเภทซ่ึงพอจะแยกเว็บไซตได 7 

ประเภท ดังนี ้
1. เว็บไซตสวนตัว (Personal website) เปนเว็บท่ีสรางขึ้นเพ่ือเผยแพรขอมูลสวนตัว เชน ขอมูล

เกี่ยวกับสวนตัว การศึกษา การงาน ความสนใจ เปนตน 
2. เว็บไซตเพ่ือธุรกิจการคา (Promotional website) เว็บไซตนี้มีจุดประสงค   เพ่ือการคาขายสินคา 

การโฆษณาสินคา การสงเสริมการขาย ในเว็บไซตจะมีขอมูลของสินคา ราคาและการบริการตางๆ ซ่ึงใน 
ปจจุบันตลาดประเภทนี้กําลังใชกันมากขึ้น 

3. เว็บไซตที่เสนอขาวประจําวัน (Current website) เปนเว็บท่ีเสนอขอมูลประเภทขาว ซ่ึงจะเปล่ียน 
ไปเปนประจําวัน เชน เว็บไซตของหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส   เปนตน 

4. เว็บไซตสงเสริมการบริการเปนส่ือกลางของขอมูล (Share Information website) เปนเว็บท่ีมีจุด 
ประสงคท่ีจะใชเปนการแลกเปล่ียนขอมูลตามกลุมสนใจ เชน แบงตามอาชีพ ตามงานอดิเรก เปนตน 

5. เว็บไซตที่สรางขึ้นเพ่ือชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อ (Persuasive website) เปนเว็บท่ีเชิญชวนหรือ 
ชักนําใหเห็นคลอยตามในเรื่องท่ีผูสรางตองการ 
 



6. เว็บไซตเพ่ือการสอน (Instructional website) เปนเว็บท่ีสรางขึ้นเปนการสอนโดยเฉพาะเปน 
รายวิชา (Course) อาจแยกยอยเปนหัวเรื่องเรื่องยอยๆ ก็ได สําหรับเว็บไซตประเภทนี้จะจํากัดผูใชเฉพาะ 
ราย 

7. เว็บไซตที่จํากัดเฉพาะสมาชิก (Registrational website) เปนเว็บไซตท่ีบริการเฉพาะสมาชิก 
เทานั้น ผูท่ีจะใชตองลงทะเบียนตามราคาท่ีกําหนดโดยบัตรเครดิต หรือผานธนาคาร ผูใหบริการจึงจะให 
หมายเลขสมาชิกและรหัสผาน แตการขายสินคาหรือบริการใด  ๆของเว็บไซตเหลานี ้จะเชิญชวนผูท่ีสนใจ 
โดยมีตัวอยางสินคาหรือบริการใหศึกษาบางสวนจนพอใจ ดวย 

(ที่มา: http://tsl.tsu.ac.th/) 
ขอมูลพ้ืนฐานที่ควรมีในเว็บไซตประกอบดวย 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About us) 
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information) 
3. ขาวสาร (News/ Press Release) 
4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) 
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) 

 

องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต  

การออกแบบเว็บไซตท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปนี ้

1. ความเรียบงาย (Simplicity) 

หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลัก กลาวคือในการส่ือสาร
เนื้อหากับผูใชนั้น เราตองเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตองการนําเสนอจริง ๆ ออกมาในสวนของกราฟก สีสัน 
ตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสรางความคํา
ราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตท่ีไดรับการออกแบบท่ีด ีไดแก เว็บไซตของบริษัทใหญ ๆ อยางเชน Apple 
Adobe Microsoft หรือ Kokia ท่ีมีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบท่ีเรียบงาย ไมซับซอน และใชงานอยาง
สะดวก 

2. ความสมํ่าเสมอ ( Consistency) 

หมายถึง การสรางความสมํ่าเสมอใหเกิดขึ้นตลอดท้ังเว็บไซต โดยอาจเลือกใชรูปแบบเดียวกัน
ตลอดท้ังเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตนั้นมีความแตกตางกันมากจนเกินไป อาจทําให
ผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซตเดิมหรือไม เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซตในแต

http://tsl.tsu.ac.th


ละหนาควรท่ีจะมีรูปแบบ สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกช่ัน (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลายคลึงกัน
ตลอดท้ังเว็บไซต 

3. ความเปนเอกลักษณ (Identity) 

ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก เนื่องจากเว็บไซตจะสะทอนถึง
เอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมีผลตอรูปแบบของ
เว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับเลือกสีสันและกราฟก
มากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซ่ึงสงผลตอความเช่ือถือขององคกรได 

4. เนื้อหา (Useful Content) 

ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต เนื้อหาในเว็บไซตตองสมบูรณและไดรับการปรับปรุงพัฒนาให
ทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเนื้อหาท่ีผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ เนื้อหาท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือเนื้อหาท่ีทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง และไมไปซํ้ากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเปนส่ิงท่ีดึงดูดผูใชให
เขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บท่ีลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใชทราบวา ขอมูลนั้นมา
จากเว็บใด ผูใชก็ไมจําเปนตองกลับมาใชงานลิงคเหลานั้นอีก 

5. ระบบเนวิเกช่ัน (User-Friendly Navigation) 

เปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญตอเว็บไซตมาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความสับสนระหวางดู
เว็บไซต ระบบเนวิเกช่ันจึงเปรียบเสมือนปายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกช่ัน จึงควรใหเขาใจงาย ใช
งานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็ควรส่ือความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกช่ันก็ควรวางใหสมํ่าเสมอ 
เชน อยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตน ซ่ึงถาจะใหดีเม่ือมีเนวิเกช่ันท่ีเปนกราฟกก็ควรเพ่ิมระบบเนวิ
เกช่ันท่ีเปนตัวอักษรไวสวนลางดวย เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชท่ียกเลิกการแสดงผลภาพกราฟก
บนเว็บเบราเซอร 

6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) 

ลักษณะท่ีนาสนใจของเว็บไซตนั้น ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ แตโดยรวมแลวก็
สามารถสรุปไดวาเว็บไซตท่ีนาสนใจนั้นสวนประกอบตาง ๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟกควรสมบูรณไมมี
รอยหรือขอบขั้นบันไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีท่ีเขากันอยางสวยงาม เปน
ตน 

 

 



7. ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) 

การใชงานของเว็บไซตนั้นไมควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมท่ี
หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผูใชตองติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร ควรเปน
เว็บท่ีแสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ ซ่ึงหากเปน
เว็บไซตท่ีมีผูใชบริการมากและกลุมเปาหมายหลากหลายควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมาก  

8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) 

ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเช่ือถือได ควรใหความสําคัญกับการ
ออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตองออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ ถาเว็บท่ีจัดทําขึ้น
อยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามีปญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิด
ปญหาและทําใหผูใชหมดความเช่ือถือ 

9. ความคงท่ีของการทํางาน (Function Stability) 

ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตควรมีความถูกตองแนนอน ซ่ึงตองไดรับการออกแบบ
สรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน ลิงคตาง ๆ ในเว็บไซต ตองตรวจสอบวายังสามารถลิงค
ขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืนอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาท่ีเกิดจากลิงค ก็คือ 
ลิงคขาด ซ่ึงพบไดบอยเปนปญหาท่ีสรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 

การออกแบบเว็บไซต 

ในการออกแบบเว็บไซตนั้นประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ มากมาย เชน การออกแบบโครงสราง 
ลักษณะหนาตา หรือการเขียนโปรแกรม แตมีหลายคนท่ีพัฒนาเว็บไซต โดยขาดการวางแผนและทํางานไม
เปนระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เปนไป
ตามท่ีนึกขึ้นไดขณะนั้น และเม่ือเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลย ทําใหเว็บนั้นมีเปาหมายและแนวทางท่ีไม
แนนอน ผลลัพธท่ีไดจึงเส่ียงกับความลมเหลวคอนขางมาก 

ความลมเหลวท่ีพบเห็นไดท่ัวไป ไดแก เว็บท่ีแสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง (Under 
Construction หรือ Coming soon) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดีบางเว็บถือไดวาตายไปแลว 
เนื่องจากขอมูลไมทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัย ลิงคผิดพลาด ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็น
ถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลานี ้และชวยลดความเส่ียงท่ีจะทําให
เว็บประสบความลมเหลว การออกแบบเว็บไซตท่ีดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบขอมูลอยาง
เหมาะสม 



กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซตคือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนดกลุมผูใช 
ซ่ึงการจะใหไดมาซ่ึงขอมูล ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราสามารถ
ออกแบบเนื้อหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

กําหนดเปาหมายของเว็บไซต 

ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัดเสียกอน เพ่ือ
จะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไว โดยท่ัวไปมักจะเขาใจวาการทําเว็บไซตมี
จุดมุงหมายเพ่ือบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทานั้น แตในความเปนจริงแลว เว็บไซตแตละแหงก็
จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป 

กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 

ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายท่ีเขามาใชบริการเว็บไซต เพ่ือท่ีจะได
ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนเว็บไซตท่ีมีกลุมผูใชหลากหลาย เชน เซิรชเอ็น
จิน เว็บทา และเว็บไดเรกทอรี ่แตเว็บไซตสวนใหญนั้นจะตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมเทานัน้ ไม
สําหรับทุกคน เพราะคุณไมสามารถตอบสนองความตองการของคนท่ีหลากหลายไดในเว็บไซตเดียว  

ส่ิงที่ผูใชตองการจากเว็บ 

หลังจากท่ีไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไปคือการออกแบบเว็บไซตเพ่ือ
ดึงดูดผูใชงานใหไดนานท่ีสุด ดวยการสรางส่ิงท่ีนาสนใจเพ่ือดึงดูดผูใชโดยท่ัวไปแลว ส่ิงท่ีผูใชคาดหวังจาก
การเขาชมเว็บไซตหนึ่ง ไดแก 

- ขอมูลและการใชงานท่ีเปนประโยชน 

- ขาวและขอมูลท่ีนาสนใจ 

- การตอบสนองตอผูใช 

- ความบันเทิง 

- ของฟร ี

ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต 

เม่ือเราทราบถึงความตองการท่ีผูใชตองการไดรับเม่ือเขาชมเว็บไซตหนึ่ง ๆ แลว เราก็ออกแบบ
เว็บไซตใหมีขอมูลท่ีผูใชตองการ ซ่ึงขอมูลตอไปนี ้เปนส่ิงท่ีผูใชสวนใหญคาดหวังจะไดรับเม่ือเขาไปชม
เว็บไซต 



- ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

- รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

- ขาวความคืบหนาและขาวจากส่ือมวลชน 

- คําถามยอดนิยม 

- ขอมูลในการติดตอ 

 

ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 

หนาเว็บเปนส่ิงแรกท่ีผูใชจะไดเห็นขณะท่ีเปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนส่ิงแรกท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะเปนส่ือกลางใหผูชม
สามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตนั้นได โดยปกติหนาเว็บจะประกอบดวย รูปภาพ 
ตัวอักษร สีพ้ืน ระบบเนวิเกช่ัน และองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีชวยส่ือความหมายของเนื้อหาและอํานวยความ
สะดวกตอการใชงาน 

หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตาง ๆ รวมกันเพ่ือส่ือ
ความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือการส่ือความหมายท่ี
ชัดเจนและนาสนใจ บนพ้ืนฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใช 

การออกแบบเว็บไซต ตองคํานึงถึง 

        1. ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบท่ีเรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมีกราฟกหรือ
ตัวอักษรท่ีเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย  

        2. ความสมํ่าเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา สไตลของกราฟก 
ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดท้ังเว็บไซต 

        3. ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะรูปแบบของ
เว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้น ๆ เชน ถาเปนเว็บไซตของทาง ราชการ จะตองดู
นาเช่ือถือไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

        4. เนื้อหาท่ีมีประโยชน เนื้อหาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต ดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหาและขอมูลท่ี
ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาไมควรซํ้า
กับเว็บไซตอ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 



        5. ระบบเนวิเกชันท่ีใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟกท่ีส่ือ
ความหมายรวมกับคําอธิบายท่ีชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการท่ีสมํ่าเสมอ เชน วางไว ตําแหนง
เดียวกันของทุกหนา  

        6. ลักษณะท่ีนาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบตางๆ 
เชน คุณภาพของกราฟกท่ีจะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรท่ีอานงาย สบายตา การใชโทนสีท่ีเขากัน
ลักษณะหนาตาท่ีนาสนใจนั้นขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล  

        7. การใชงานอยางไมจํากดั ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากท่ีสุดเลือกใชบราวเซอรชนิดใดก็ไดใน
การเขาถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอตางๆ กันอยางไมมีปญหา
เปนลักษณะสําคัฐสําหรับผูใชท่ีมีจํานวนมาก  

        8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ สรางความรูสึกวาเว็บไซต
มี….คุณภาพ ถูกตอง และเช่ือถือได  

        9. ลิงคตางๆ จะตองเช่ือมโยงไปหนาท่ีมีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตางๆ ในเว็บไซตจะตองมี
ความแนนอนและทําหนาท่ีไดอยางถูก 

 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design)  

โครงสรางเว็บไซท ( Site Structure ) เปนแผนผังของการลําดับเนื้อหาหรือการจัดวางตําแหนงเว็บ
เพจท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหเรารูวาท้ังเว็บไซทประกอบไปดวยเนื้อหาอะไรบาง และมีเว็บเพจหนาไหนท่ี
เกี่ยวของเช่ือมโยงถึงกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสรางเว็บไซทจึงเปนเรื่องสําคัญ เปรียบเสมือนกับการ
เขียนแบบอาคารกอนท่ีจะลงมือสราง เพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของเว็บไซทเปนรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถออกแบบระบบเนวิเกช่ันไดเหมาะสม และเปนแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน สําหรับขั้นตอนตอๆไป 
นอกจากนี้โครงสรางเว็บไซทท่ีดียังชวยใหผูชมไมสับสนและคนหาขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว 

วิธีการจัดโครงสรางเว็บไซทสามารถทําไดหลายแบบ แตแนวคิดหลักๆท่ีนิยมใชกันมีอยู 2 แบบคือ 

จัดตามกลุมเนื้อหา ( Content-based Structure )  

จัดตามกลุมผูชม ( User-based Structure )  

 

 



รูปแบบของโครงสรางเว็บไซท 

เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซทไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน 

แบบเรียงลําดับ ( Sequence ) เหมาะสําหรับเว็บไซทท่ีมีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บไซทท่ีมี
การนําเสนอขอมูลแบบทีละขั้นตอน  

แบบระดับช้ัน ( Hierarchy )  เหมาะสําหรับเว็บไซทท่ีมีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปนรูปแบบท่ีเราจะ
พบไดท่ัวไป  

แบบผสม  ( Combination )  เหมาะสําหรับเว็บไซทท่ีซับซอน เปนการนําขอดีของรูปแบบท้ัง 2 
ขางตนมาผสมกัน 

ตัวอยาง เชน การออกแบบเว็บไซตเกี่ยวกับสินคาตกแตงบาน เขียนเปนโครงสรางเว็บไซต ดังนี ้ 

 

 

การออกแบบหนาเว็บหลัก (Index.html)  

  หนาแรกของเว็บเพจถือเปนหนาสําหรับตอนรับแขก เปนหนาเริ่มตนของเว็บไซต เม่ือผูชม
เปดเขามาจะพบหนานี้เปนอันดับแรก โดยปกติหนาแรก จะมีองคประกอบหลัก คือ โลโก องคกร แถบช่ือ
องคกร รูปภาพ โฆษณา และแถบลิงคเขาสูเว็บไซต ดังตัวอยาง  



 

 

การใชสีในการออกแบบเว็บไซต 

การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนส่ิงท่ีส่ือความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน การเลือกใชสีให
เหมาะสม กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังสามารถทําใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางเว็บไซตได สีเปนองคประกอบหลักสําหรับการตกแตงเว็บ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชสี 

ระบบสีท่ีแสดงบนจอคอมพิวเตอร มีระบบการแสดงผลผานหลอดลําแสงท่ีเรียกวา CRT (Cathode 
ray tube) โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวก อาศัยการผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน หรือระบบสี 
RGB สามารถกําหนดคาสีจาก 0 ถึง 255 ได จากการรวมสีของแมสีหลักจะทําใหเกิดแสงสีขาว มีลักษณะ
เปนจุดเล็ก ๆ บนหนาจอไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได จะมองเห็นเปนสีท่ีถูกผสมเปนเนื้อสีเดียวกัน
แลว จุดแตละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เปนสวนประกอบของภาพบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยจํานวนบิตท่ีใช
ในการกําหนดความสามารถของการแสดงสีตาง ๆ เพ่ือสรางภาพบนจอนั้นเรียกวา บิตเด็ป (Bit-depth) ใน
ภาษา HTML มีการกําหนดสีดวยระบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเครื่องหมาย (#) อยูดานหนาและตามดวย



เลขฐานสิบหกจํานวนอักษรอีก 6 หลัก โดยแตละไบต (byte) จะมีตัวอักษรสองตัว แบงออกเปน 3 กลุม เชน 
#FF12AC การใชตัวอักษรแตละไบตนี้เพ่ือกําหนดระดับความเขมของแมสีแตละสีของชุดสี RGB โดย 2 
หลักแรก แสดงถึงความเขมของสีแดง 2 หลักตอมา แสดงถึงความเขมของสีเขียว 2 หลักสุดทายแสดงถึง
ความเขมของสีน้ําเงิน 

 

 

รูปภาพระบบสี RGB จากเว็บไซต www.webstyleguide.com 

 

 

สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณการส่ือความหมายท่ีเดนชัด กระตุนการรับรูทางดานจิตใจมนุษย สีแตละ
สีใหความรูสึก อารมณท่ีไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึกสงบ บางสีใหความรูสึกตื่นเตนรุนแรง สีจึงเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบเว็บไซต ดังนั้นการเลือกใชโทนสีภายในเว็บไซตเปนการแสดงถึงความ
แตกตางของสีท่ีแสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศก รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษยมองเห็น 
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1. สีโทนรอน (Warm Colors) เปนกลุมสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุน และดึงดูด
ใจ สีกลุมนี้เปนกลุมสีท่ีชวยใหหายจากความเฉื่อยชา มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 

2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย เปนกลุมสีท่ีมีคนชอบมาก
ท่ีสุด สามารถโนมนาวในระยะไกลได 

http://www.webstyleguide.com


3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีท่ีเปนกลาง ประกอบดวย สีดํา สีขาว สีเทา และสีน้ําตาล กลุมสี
เหลานี้คือ สีกลางท่ีสามารถนําไปผสมกับสีอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดสีกลางขึ้นมา 

 

 
สีโทนรอน  

 
สีโทนเย็น 

 

ส่ิงท่ีสําคัญตอผูออกแบบเว็บคือการเลือกใชสีสําหรับเว็บ นอกจากจะมีผลตอการแสดงออกของเว็บ
แลวยังเปนการสรางความรูสึกท่ีดีตอผูใชบริการ ดังนั้นจะเห็นวาสีแตละสีสามารถส่ือความหมายของเว็บได
อยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นยอมสงผลใหเว็บมีความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ชุดสีแตละชุด
มีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ 
ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใชสีอยางเหมาะสมเพ่ือส่ือความหมายของเว็บตอง
เลือกใชสีท่ีมีความกลมกลืนกัน 

การออกแบบเว็บไซต เปนการวางโครงสรางท้ังหมดของเว็บไซต วาแตละหนาประกอบดวยเนือ้หา
อะไรบาง  มีภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ ตลอดจนการเช่ือมโยงเว็บเพจแตละหนาเขาดวยกัน  

 

 

ท่ีมา 1. pirun.ku.ac.th/~g5166288/homework/web%20design2.doc 
        2. http://www.skpbn.ac.th/kruboonyarat/dream/lesson1/03.php 
        3. http://thanapornja.files.wordpress.com/2010/08/intro2web_printout.pdf 

http://www.skpbn.ac.th/kruboonyarat/dream/lesson
http://thanapornja.files.wordpress.com/

