
หน่วยการเรียนที่ 2 
หลกัการออกแบบสร้างเวบ็เพจ 

 

สาระการเรียนรู้ 
               การสร้างเวบ็เพจเพื่อประกอบเป็นเวบ็ไซตใ์หแ้กองคก์รใด ๆ  ผู ้่ สร้างเวบ็จะตอ้งมีความรู้   
ความเขา้ใจหลกัการออกแบบสร้างเวบ็   เชนเดียวกบการออกแบบสร้างโปรแกรมทวัไป่ ั ่      จะตอ้ง
สามารถปฏิบติัการออกแบบหน้าจอ    เหมือนการเขียนแบบกอสร้าง่ ให้ชางนาํไปกอสร้าง่ ่ จริง      
ตอ่ หนวยการเรียน่ น้ี  นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วาในเวบ็ไซตมี์่ อะไรท่ีเกยวข้ี่ อง   ทงัท่ีตอ้งมีเป็นมาตรฐาน ้
และขอ้จาํกดัท่ีเกยวขอ้งี่  เชนขอ้มูลแบบใดท่ีนาํมาใชก้บเวบ็ได ้ หรือใชอ้ยางไร่ ั ่ ท่ีจะไมทาํให้่ เวบ็ของ
เราโหลดขอ้มูลไดช้า้   แลว้นาํขอ้มูลความรู้เหลานนั่ ้ ทาํการออกแบบ  กาหนดรายละเอียดํ สร้างแบบ
หนา้เวบ็เพจลงในกระดาษ     โดยท่ีนกัเรียนจะตอ้งฝึกวิเคราะห์เนือหา   ้ เขียนแผนโครงสร้างเนือหา  ้   
เขียนแผนการเช่ือมโยงหนา้เวบ็    การออกแบบหนา้จอเวบ็เพจ หรือ Storyboard   งานสวนนีจะเป็น่ ้
จุดเริมตน้่ ของการออกแบบดว้ยโปรแกรมสร้างเวบ็ในหนวย่ การเรียนตอไป่  
 

ผงัความคดิ (Mind Mapping) 
 

หลกัการออกแบบเวบ็เพจ                                       

1. ความรู้ทวัไปเกยวกบการี ั สร้างเวบ็เพจไซต ์

2. การออกแบบสร้างเวบ็เพจ 
2.4 ออกแบบหน้

 
 
 
 

าจอเวบ็ 

2.3 ออกแบบระบบเนวเิกชนั 2.2 เขียนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์

2.1 การเขียนผงัระดมความคิด  
 
 
 

จดประสงค์การเรียนรุ้ ู  
                1. บอกขอ้มูลพืนฐานท่ีควรรู้้ ในการออกแบบสร้างเวบ็ ได ้ 
                2. บอกลาํดบัขนัตอนการสร้างเวบ็ไซตไ์ด้้   
                3. เขียนผงัระดมความคิด  จดัการเนือหาสร้างเวบ็ไซต์้  ได ้ 
                4. เขียนผงัโครงสร้างของเวบ็ได ้ 
    5. เขียนผงัการเช่ือมโยงหรือผงัเนวิเกชนัของเวบ็ไซตไ์ด ้ 
                 6. ออกแบบหนา้จอแสดงผลเวบ็หรือ Story board ได ้ 
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หลกัการออกแบบสร้างเวบ็ 
 

 การเริมตน้สร้างเวบ็่ ไซตจ์ะตอ้งมีความรู้และสามารถออกแบบระบบงานกอนเขียนดว้ย่
โปรแกรมจริงดงัน้ี 

 

  1.     ความรู้ทัว่ไปในการออกแบบสร้างเวบ็เพจ 
 

 การสร้างเวบ็เพจ คือ การออกแบบสร้างหนา้เอกสารอีเล็กทรอนิกส์  เพื่อนาํเสนอขอ้มูล
ความรู้ตาง ๆ ขององคก์รหรือขอ้มูลสวนตวั ่ ่  ไปแสดงในเครือขายอินเทอร์เน็ต่   แสดงออกทางหนา้
จอคอมพิวเตอร์หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถแสดงภาพได ้  โดยการออกแบบที่กลาวถึงทวัไปจะคาํนึงถึง่ ่
การแสดงผลท่ีจอคอมพิวเตอร์เทานนั ่ ้   การสงขอ้มูลส่ือสาร่ บนอินเทอร์เน็ต  มีคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้
เรียกช่ืองานหรือโปรแกรมท่ีเกยวขอ้ง  ซ่ึงนกัเรียนตอ้งทราบกอนเพื่อความเขา้ใจี่ ่ เม่ือมีการกลาวถึง่
คาํศพัทเ์หลานนั่ ้      คาํศพัทท่ี์จะพบมากในการสร้างเวบ็  มีดงัน้ี 
 เว็บเพจ (Web page) คือ หน้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แสดงขอ้มูลบนเครือขาย่
อินเทอร์เน็ต มีคุณสมบติัพิเศษกวาเอกสารทวัไปคือสามารถเช่ือมโยงไปยงัหนา้เอกสารอ่ืน่ ่  ๆ ได ้
 โฮมเพจ (Home page) คือ เวบ็เพจท่ีใชเ้ป็นหนา้หลกั ในการเช่ือมโยงเขา้สูหนา้เนือหา่ ้  
อ่ืนในเวบ็ไซต ์  เปรียบเหมือนหนา้สารบญัของหนงัสือ 
 เว็บไซต์ (Web site) คือ ช่ือเรียกท่ีอยขูองเวบ็เพจ ท่ีใชแ้สดงเร่ืองราวในองคก์รทงัหมด ่ ้
เชน่  เวบ็ไซตว์ิทยาลยัเทคนิคราชบุรี www.rtc.ac.th  กจะมีจาํนวนเวบ็เพจ็ แสดงขอ้มูลของฝ่ายงาน
ตาง ๆ ่ ในองคก์รจาํนวนมาก โดยมีการลิงคห์รือเช่ือมโยงกนั จากรายการในหนา้โฮมเพจ 
 เว็บบราวเซอร์ คือ โปรแกรมท่ีใชเ้ปิดเวบ็เพจในอินเทอร์เน็ต  สามารถสงไฟลข์อ้มูลไป่
ยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอในอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยการแ่ ปลคาํสัง่ภาษา  HTML  แลว้แสดงผล
ออกทางหนา้จอไดท้งั้   ตวัอกัษร  รูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  เสียง หรือ วีดิทศัน์ โปรแกรมบราวเซอร์
ในปัจจุบนัมีหลายโปรแกรม  เชน ่ Internet Explorer  , Mozilla Firefox   ,  Opera , Safari  เป็นตน้ 
 ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นโปรแกรมภาษาท่ีใชเ้ขียนเวบ็เพจ ซ่ึง
สามารถสร้างการเช่ือมโยง (Link)  ไปยงัหน้าเวบ็เพจอ่ืน ๆ ได ้เรียกการเช่ือมโยงนีวา  ้ ่ Hypertext  
ในการเขียนเวบ็จะมีการใชโ้คด้คาํสังของ่ โปรแกรมภาษาอ่ืนมาใชร้วมกบภาษา ่ ั HTML  ไดเ้รียกวา ่
Script เพื่อเพิมเทคนิค  สีสนัใหก้่ บัหนา้เวบ็  เชน  ่ Java ,  Java Script , MySQL , PHP, ASP เป็นตน้    
 WYSIWYG (What You See Is What You Get) อานวา วิสสิวิก คือ ช่ือเรียกโปรแกรม่ ่
สร้างเว็บทังหลายท่ี สามารถออกแบบได้โดยนําขอ้ความ รูปภาพ  หรืองานกราฟิก มาจัดวาง้         
บนหน้าเว็บท่ีออกแบบ  แล้วสังแสดงผล่ ด้วยโปรแกรมบราวเซอร์จะปรากฏผลบนเว็บเพจ       

http://www.rtc.ac.th/


 27 

เหมือนการออกแบบที่จัดวางไวใ้นโปรแกรมสร้างเหลานัน ่ ้  ทาํให้การสร้างเว็บเพจงาย  และ ่
รวดเร็ว  และโปรแกรมเหลานนัจะสร้าง่ ้ โคด้คาํสัง ่ HTML  ใหด้ว้ย    ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมใชง้าน
มาก  ตวัอยางโปรแกรม่ แบบ WYSIWYG  เชน  ่ FrontPage ,  Dreamweaver , Homesite, Namo 
Editor เป็นตน้ 
     เน่ืองจากขอ้กาหนดมาตรฐานํ หรือโปรโตคอลเร่ืองการสงและ่ รับขอ้มูลระหวางเคร่ือง ่
Server กบโปรแกรมบราวเซอร์ั   และเง่ือนไขของลกัษณะขอ้มูลของเอกสารเวบ็ ซ่ึงปัจจุบนัสวน่
ใหญเป็นขอ้มูลลกัษณะมลัติมี่ เดีย คือมีทงั้ ขอ้ความ  ภาพนิง ่ ภาพเคล่ือนไหว  เสียง หรือวีดีทศัน์  
การสร้างเวบ็เพจจึงตอ้งใชภ้าษา HTML เป็นโปรแกรมหลกั แตไมไดห้มายความวาตอ้งสร้างเวบ็่ ่ ่
ดว้ยโปรแกรมภาษา  HTML  เทานนั เพราะกลุมโปรแกรมแบบวิสสิวิก ซ่ึงสามารถสร้าง  และ่ ่้
ออกแบบไดด้ว้ยการใสเนือ่ ้ หา  รูปภาพ  หรือกราฟิกตาง  ๆ ไดง้ายกวา่ ่ ่   เม่ือออกแบบตามท่ีมองเห็น
ในหนา้เอกสารท่ีออกแบบ โปรแกรมจะสร้างโคด้ HTML ให้เลย จึงสามารถแสดงผลไดเ้หมือน 
การเขียนดว้ยโปรแกรมภาษา HTML ดงันัน้  นักออกแบบเวบ็สวนใหญจึงหันไปใชโ้ปรแกรม่ ่    
แบบวิสสิวิก  โดยเรียนรู้คาํสัง  ่ HTML ไวเ้พื่อสามารถปรับแกไขหรือเพิม้ ่ โคด้คาํสังใหง้านสมบูรณ์่
ไดเ้ทานนั  ซ่ึงหากผูอ้อกแบบรายใดมีพืนความรู้  ่ ้ ้ HTML มากกจะสามารถทาํงานออกแบบสร้างเวบ็็
ไดดี้กวาคนท่ีมีพืนความรู้คาํสัง  ่ ้ ่ HTML นอ้ย แต่ปัญหานีกไมยากสาํหรับ้ ็ ่ ยุคปัจจุบนั เน่ืองจากมี   
นกัออกแบบเวบ็จาํนวนมากไดน้าํความรู้  คาํสัง่ HTML  คาํสัง ่ Script  เทคนิคการสร้างเวบ็ใหส้วย  
นาสนใจไปวางไวบ้นอินเทอร์เน็ตใหศึ้กษากนได ้ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา่ ั   การสร้างเวบ็เพจจึง
เป็นเร่ืองท่ีมายากอีกตอไป่   
 

  2.     การออกแบบสร้างเวบ็ไซต์ 
 

  การสร้างเวบ็ไซตใ์ห้แกองค์่ กรหน่ึง  โดยทวัไปจะตอ้งทาํงานเป็นทีม  ่  การทาํงานตอ้งมี
แผนการดาํเนินการ  มีการศึกษาองคป์ระกอบสาํคญัทงั้ ระบบการสร้าง และขอ้มูลขององคก์ร เพื่อ 
ให้การดาํเนินการสร้างเวบ็เป็นไปอยาง่ มีประสิทธิภาพ  ตรงจุดประสงคม์ากท่ีสุด มีการนาํเสนอ
แผนการดาํเนินการ   จดังบประมาณ   แบ่งภาระงานแกทีมไดอ้ยางเหมาะสม  ่ ่ สิงท่ีจะตอ้ง่ ศึกษากอน่
มีดงัน้ี 
          ศึกษาความจําเป็นในการสร้าง ในโลกยคุสารสนเทศ  ระบบสาํนกังานเปล่ียนเป็น ระบบ-
สาํนกังานอตัโนมติั  องคก์รตาง ๆ จึงตอ้ง่ การมีเวบ็เพจเผยแพรผานเครือขายอินเทอร์เน็ต่ ่ ่ เพื่อผลทาง
ธุรกจ  และ การศึิ กษา    
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 กล่มเป้าหมายุ     การออกแบบเวบ็ไซต ์  เราจะตอ้งทราบวาใคร่ คือผูใ้ชห้รือคนท่ีตอ้งการ
ให้เขา้มาดูเวบ็ไซตข์องเรา  เป้าหมายท่ีเขาเหลานนั่ ้ ตอ้งการ เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และออกแบบ
การนาํเสนอ ทงัดา้นเนือหา  สีสนั  การใสเทคนิคดึงความสนใจ้ ้ ่ ไดอ้ยางเหมาะสม่   
 เนื้อหาของเว็บเพจ  จะตอ้งศึกษาเนือหา  ขอ้มูลอยางรอบคอบ ้ ่ ทงัขอ้มูลภายในท่ีจะนาํ้
เผยแพร  และขอ้มูลทวัไป่ ่   เม่ือสร้างแลว้ตอ้งมีการดูแลเนือหา้   การอปัเดตขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 ส่วนประกอบหน้าโฮมเพจ  หนา้หลกัของเวบ็ไซตเ์ป็นหนา้แรกของเวบ็ไซตน์นัๆ้   เพราะ
ผูเ้ขา้มาเยีย่มชมไดเ้ห็นกอนหนา้อ่ืนๆ่  ในการออกแบบจะตอ้งมีความประณีต  มีองคป์ระกอบสาํคญั
ครบถว้นตามมาตรฐาน  เชน  ่ ช่ือของเวบ็เพจ ประวติัผูจ้ดัทาํ วนั/เวลาท่ีสร้าง การสงวนลิขสิทธิ    
การเช่ือมโยงภายในและภายนอก   

รปแบบู การเช่ือมโยง  การสร้างการเช่ือมโยงถือวาเป็นเคร่ืองมื่ อท่ีสาํคญัของเวบ็เพจ โดย
จะตอ้งสามารถสร้างเช่ือมโยงดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ  หรือวีดิทศัน์ คือสามารถติดตามเนือหาได้้         
ทุกจุดเพื่อใหค้วามสะดวกแกผูใ้ชม้ากท่ีสุด่   
 ภาพกราฟิก  (Image)  รูปภาพท่ีสามารถนาํมาใช้บนเว็บไซต์   จะได้จากท่ีใด            
ขนาดความจุไฟล ์ไมทาํใหเ้วบ็โหลดชา้ ่ (ไมควรเกน ่ ิ 50 KB)   และเลือกชนิดของไฟลใ์หเ้หมาะสม    
 การทดสอบเว็บเพจ   การสร้างเวบ็ตอ้งมีการทดสอบตลอดเวลาในระหวางการสร้าง่      
จะทดสอบท่ีไหน จะตอ้งเตรียมพืนท่ีวางเวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ตกอนหรือไม้ ่ ่  
 การเผยแพร่เวบ็เพจ  เม่ือเวบ็ไซตเ์ผยแพรในอินเทอร์เน็ต ่  การประชาสมัพนัธ์จะใชว้ิธีใด 
 

 การลงมือออกแบบสร้างเวบ็ไซต์     

 มีลาํดบัขนัการทาํงานดั้ งน้ี 
 

2.1  การเขยีนผงัระดมความคดิ  
 การระดมความคิด   สร้างกรอบเนือหา้ เป็นจุดเริมตน้ของการลงมือออกแบบสร้าง่
เวบ็ไซต์  การทาํงานจะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา  และสํารวจมาทงัหมด้   เขียนลงในหน้ากระดาษ  
โดยยงัไมตอ้ง่ คาํนึงถึงหมวดหมู่มากนกั    ให้ทีมงานหรือเจา้ของโครงการชวย่ สาํรวจดูวา่ งานท่ีจะ
นาํเสนอในเว็บไซต์ครบหรือไม ่     การเขียนนิยมทาํเป็นผงัระดมความคิด   จะเขียนดว้ยลายมือ   
เพราะสะดวกตอการ่ ปรับแกไขหรือ เพิม้ ่ เติมขอ้มูล    โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากผงัระดมความคิด  จะถูกจดั
กลุมเป็นหนา้เวบ็เพจเสนอเร่ืองราว่ แตละสวนงานไดอ้ยางชดัเจน  ่ ่ ่ ดงัตวัอยางในรูปท่ี ่ 2.1  
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รูปท่ี 2.1 แสดงการเขียนผงัระดมความคิด 
 ท่ีมา  :gotoknow.org/blog/9nuqa/40487 

 
2.2  เขยีนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site structure Design) 
 โครงสร้างเวบ็ไซต(์Site Structure Design)เป็นแผนผงัการลาํดบัเนือหา้  หรือการจดัวาง
ตาํแหนงเวบ็เพจทงัหมด่ ้  โดยจะจดัเฉพาะรายการหลกั  รายการรองท่ีสาํคญัไวก้อน   ผงั่ โครงสร้าง   
จะทาํให้เรารู้วาทงัเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ย่ ้ หัวขอ้เนือหาอะไร้   มีเวบ็เพจหน้าใดเป็นสวนหัวเร่ือง่
หลัก   หน้าใดเกยวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนี่ ั   โดยจะทาํการกาหนดช่ือไฟล์เว็บเพจไวด้้วยเลยกได้ํ ็           
จะทาํใหเ้รามองเห็นหนา้ตาของเวบ็ไซตเ์ป็นรูปธรรมมากขึน้   การวางโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ดีชวยให้่
ผูช้มไมสบัสน่    คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยางรวดเร็ว่    วิธีจดัโครงสร้างเวบ็ไซตมี์รูปแบบดงัน้ี 

         แบบเรียงลําดับ (Sequence) เหมาะสําหรับเว็บไซตท่ี์มีจาํนวนเว็บเพจไมมากนัก่             
หรือเวบ็ไซตท่ี์มีการนาํเสนอขอ้มูลแบบทีละขนัตอน้   

 Home page Web page Web page Web page Web page 

              

           แบบระดับช้ัน (Hierarchy) เหมาะสําหรับเวบ็ไซตท่ี์มีจาํนวนเนือหา้ เวบ็เพจมากขึน้         
จะจดัเนือหาเป็นกลุมยอยแตละเร่ื้ ่ ่ ่ อง   คน้หางาย่    เป็นรูปแบบท่ีมีการใชม้าก 

รูปท่ี 2.2  ผงัโครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบระดบั 

 
Home page 

Web page Web page Web  page

 

 

 

Web page Web page Web page 

รูปท่ี 2.3  ผงัโครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบระดบัชนั้  

http://gotoknow.org/blog/9nuqa/40487
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               แบบผสม (Combination) เหมาะสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์ซบัซอ้นเนือหามาก ้   เป็นการนาํขอ้ดี
ของรูปแบบ ทงัสองขา้งตน้มาผสมกน้ ั   

 

 

 

Web page 

Home page 

Web page Web page Web page 

Web page Web page 

รูปท่ี 2.4  ผงัโครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบผสม 

Web page  

  
 เม่ือพิจารณางานทงัหมดแลว้ใหเ้ลือก้ รูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมออกแบบโครงสร้าง
เวบ็ไซตท์งัหมด้   ดงัตวัอยางรูปท่ี  ่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า Home Page 
ช่ือไฟล์   Index.html 

หน้าหลักของเว็บไซต์ 
เหมือนสารบญัช่ือ 

ช่ือไฟล์   home.html 

หน้าเวบ็หน่วยที่ 1 
บทเรียนหน่วยท่ี 1 

ช่ือไฟล์   unit1.html 

หน้าเวบ็หน่วยที่ 2 
บทเรียนหน่วยท่ี 2 

ช่ือไฟล์   unit2.html 

หน้าเวบ็สมัครสมาชิก 
หน้าสมคัรสมาชิก 

ช่ือไฟล์   register.html 

หน้าเวบ็ข้อมลทั่วไปู  
แสดงข้อมลูองค์กร/ผู้จดัทํา 

ช่ือไฟล์   about.html 

รูปท่ี 2.5  แสดงตวัอยางผงัโครงสร้างเวบ็ไซตแ์ตละสวน่ ่ ่  
 

 

2.3   ออกแบบระบบเนวเิกชัน หรือระบบการเช่ือมโยงเวบ็ (Navigation Design)
            โครงสร้างการเช่ือมโยงของหนา้เวบ็ เป็นการบอกให้รู้วาเวบ็เพจแตละหนา้มีการลิงคถึ์งกน่ ่ ั
อยางไร่   การออกแบบการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งนาํผงัโครงสร้างแตละสวนมาพิจารณา่ ่
เป็นสวน ๆ ไป่ และลงรายละเอียดหนา้เนือหาใหค้รบ้        ดงัตวัอยาง่ รูปท่ี  2.6   
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 Index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

การเขียนผงัเนวิเกชัน  ถือเป็นงานสําคญัท่ีจะทาํให้เราและทีมงานสามารถสร้างเว็บได ้      
มีสาระสาํคญัเกยวกบการสร้างระบบนาํี่ ั ทาง หรือเนวิเกชนั  ท่ีควรรู้คือ 
        1.  เป้าหมายของ ระบบเนวิเกชัน หรือ ระบบนําทาง คือ ชวยให้ผูเ้่ ขา้ชมเขา้ถึงขอ้มูล               
ท่ีตอ้งการไดอ้ยางรวดเร็ว ่ ไมหลงทาง่  ดงันนัองคป์ระกอบของระบบนาํทางจึงมี ้ 2 สวนดว้ยกนคือ่ ั  
          1.1. เคร่ืองนําทาง คือเคร่ืองมือสาํหรับให้ผูช้มเปิดเขา้เวบ็เพจตางๆ่  ภายในเวบ็ไซต์
ประกอบดว้ย 
            - เมนหลกัู  เป็นเมนูสาํหรับไปยงัหวัขอ้เนือหาหลกัของเวบ็ไซต์้  มกัอยใูนรูปของ่
ลิงคท่ี์เป็นขอ้ความหรือภาพกราฟิก และจะตอ้งมีปรากฏอยบูนเวบ็เพจทุกหนา้่   
            -เมนเฉพาะกล่มู ุ  เป็นเมนูท่ีเช่ือมโยงเวบ็เพจปัจจุบนักบเวบ็เพจอ่ืั นภายในกลุม่
ยอยท่ีมีเนือหา่ ้  เกยวเน่ืองเทานนั มกัอยใูนรูปี่ ่ ่้ ของลิงคข์อ้ความหรือกราฟิก  
            -เคร่ืองมือเสริม สาํหรับชวยเสริมการทาํงานของเมนู่ ไดห้ลากหลายรูปแบบ เชน ่
ชองคน้หา ่ (Search Box), เมนูแบบดร็อปดาวน์ (Drop-down menu), อิมเพจแมพ (Image Map), 
แผนท่ีเวบ็ไซต ์(Site Map)  
        1.2. เคร่ืองบอกตําแหน่ง (Location Indication) เป็นสิงท่ีใชแ้สดง่ วา่ผูช้มกาลงัอยท่ีูํ ่
ตาํแหนง่ ใดมีไดห้ลายรูปแบบ เชน ขอ้ความ หรือภาพกราฟิกท่ีแสดง ช่ือเวบ็เพจ ่ หรือขอ้ความบงชี ่ ้
(ป้ายเหลือง) ปกติท่ีเคร่ืองบอกตาํแหนง่ จะสร้างรวมไว ้กบเมนูเลยั   
 
 
 
 

home.html 

index.html 

about.html 

register.html 
Unit1.html 

Unit2.html 

about.html 

index.html 

home.html 

register.html 
Unit1.html 

Unit2.html 

regist.html 

index.html 

about.html 

home.html 
Unit1.html 

Unit2.html 

Unit1.html 

index.html 

about.html 

register.html 
home.html 

Unit2.html 

Unit2.html 

index.html 

about.html 

register.html 
home.html 

Unit1.html 

รูปท่ี 2.6 แสดงตวัอยางการเขียนผงัการเช่ือมโยง่ (Navigation) ในเวบ็ไซต ์
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        2.  ลกัษณะระบบเนวเิกชันทีด่ี  
 - อยใูนตาํแหนงท่ีเห็นไดช้ดัและเขา้ถึงงาย เชน่ ่ ่ ่  สวนบนหรือดา้นขวาของเวบ็เพจ่   
          - เขา้ใจงายหรือมีขอ้ความกากบชดัเจนผูช้มใชไ้ดท้นัทีโ่ ํ ั ดยไมตอ้งเสียเวลาศึกษา่   
          - มีความสมํ่าเสมอ และเป็นระบบ ไมชวนใหส้บัสนหรือกลบัไปกลบัมา่   
          - มีการตอบสนองเม่ือใชง้าน เชน่  เปล่ียนสีเม่ือผูช้มชีเมาส์หรือคลิก้   
          - มีจาํนวนรายการพอเหมาะ ไมมากเกนไป่ ิ   
          - มีหลายทางเลือกให้ใช ้เช่น เมนูกราฟิก, เมนูขอ้ความ, ชองคน้หาขอ้มูล ่ (Search 
Box), เมนูแบบดร็อปดาวน์ (Drop-down menu), แผนท่ีเวบ็ไซต ์(Site Map)  
          -  มีลิงคใ์หค้ลิกกลบัไปยงัโฮมเพจไดเ้สมอ เพื่อใหผู้ช้มกลบัไปเริมตน้ใหมในกรณีท่ี่ ่
หลงทางไมรู้วาตวัเองอยท่ีูตาํแหนงใด่ ่ ่ ่   
 
 
 
 

เมนหูลกั 

เมนเูฉพาะกลุม่ 

 

เคร่ืองมือเสริม 

รูปท่ี 2.7 ภาพแสดงเคร่ืองมือระบบนาํทาง (Navigation) ในเวบ็ไซต ์

ท่ีมา:  เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
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2.4 การออกแบบหน้าจอเวบ็เพจ (Page Design หรือ Story board) 
    การออกแบบหนา้เวบ็เพจ  โดยนาํโครงสร้างขอ้มูลตางๆ มาจดัวางตาํแหนงจาํ่ ่ ลอง  ทงัดา้น้
เนือหาและกราฟิก้ โดยผูอ้อกแบบตอ้งเขา้ใจงานกราฟิก  การใชสี้  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ     
ให้นาสนใจเป็นอยางดี่ ่ เพราะหน้าเว็บเพจทุกหน้านีจะเป็นส่ือสร้างการปฏิสัมพนัธ์กบผูเ้ขา้ชม    ้ ั      
วิธีท่ีสะดวกท่ีสุดในการออกแบบเวบ็เพจ  คือการใชโ้ปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เชน ่ Photoshop 
หรือ Fireworks วางเคา้โครงของหนา้เวบ็และวาดองคป์ระกอบตางๆ ่ ขึนมาใหค้รบสมบูรณ์ในไฟล์้
เดียวเลยไมว่ ่าจะเป็นโลโก ้  ช่ือเวบ็ไซต ์ปุ่มเมนู รูปไอคอน แถบสี และอ่ืนๆ เน่ืองจากโปรแกรม
เหลานีมีเคร่ืองมือพร้อมสําหรับงานดังกลาว่ ่้  อีกทงัในขนัตอนสุดทา้ยเรายงัสามารถบนัทึก้ ้
องคป์ระกอบทงัหมดแยกเป็นไฟลก์ราฟิกยอย้ ่  ๆ (โดยใช ้Slice tool) พร้อมกบไฟล์ั  HTML ซ่ึง
สามารถจะนาํไปใชใ้นโปรแกรมสร้างเวบ็ไดเ้ลย โดยทวัไปหนา้เวบ็เพจจะแบงออกเป็น ่ ่ 3 สวน่    
ไดแ้ก่ ดงัน้ี 

          1.  ส่วนหัว (Page Header) อยตูอนบนสุดของหนา้่    เป็นบริเวณท่ีสาํคญัท่ีสุดเน่ืองจาก
ผูใ้ชจ้ะมองเห็นกอนบริเวณอ่ืน่  สวนใหญนิยมวางโลโก ช่ือ่ ่ ้ เวบ็ไซต ์ป้ายโฆษณา ลิงคส์าํหรับติดตอ่
หรือลิงคท่ี์สาํคญั และระบบนาํทาง  
         2.  ส่วนของเนื้อหา (Page body) อยตูอนกลางหนา้ใชแ้สดงเนือหาภายในเวบ็เพจ  ่ ้         
ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยขอ้ความ, ภาพกราฟิก, ตารางขอ้มูล และอ่ืนๆบางครังเมนูหลกัหรือเมนู้
เฉพาะกลุม่  อาจมาอยใูนสวนนี่ ่ ้  โดยมกัจะวางไวด้า้นซา้ยมือสุดเพื่อผูใ้ชจ้ะมองเห็นงายกวา่ ่   
         3.  ส่วนท้าย (Page Footer) อยลูางสุดของหนา้สวนใหญ่ ่ ่ ่จะนิยมวางระบบนาํทางภายใน
เวบ็ไซตแ์บบท่ีเป็นลิงคข์อ้ความงายๆนอกจากนีกอาจจะมีช่ือของเจา้ของ่ ็้  ขอ้ความแสดงลิขสิทธิ 
และอีเมลแ์อดเดรสของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ 

 

Page Header 

Page Body 

Page Footer 

 
รูปท่ี 2.8  แสดงลาํดบัการสร้างตามสดัสวนท่ีออกแบบไว้่  

ท่ีมา : http://science.bu.ac.th/archive_html/archive_file/WebDevelopmentConcept.pdf

http://science.bu.ac.th/archive_html/archive_file/WebDevelopmentConcept.pdf
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ข้อเสนอแนะ แนวคดิการออกแบบเวบ็เพจ 

         สาํหรับผูเ้ริม่ ตน้สร้างเวบ็เพจ จะมีปัญหาเร่ืองการออกแบบให้หนา้เวบ็วาจะเป็นแบบใด่ หรือ 
แนวไหนจึงจะดูดี  ไดม้าตรฐานไมดูเชย ่   มีขอ้แนะนาํท่ีจะชวยใหเ้ราเกดความคิด่ ิ ดงัน้ี 
             1.  ศึกษาจากเว็บไซต์อื่นๆ เป็นวิธีท่ีงาย่ ท่ีสุด เราสามารถศึกษาจากเวบ็ไซตต์างๆท่ีมีอยู่ ่
แลว้บนอินเทอร์เน็ต   แลว้เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้ไมวาจะเป็นในเร่ืองของแนวคิด ่ ่
การออกแบบ   การใชสี้   ขอ้ความ   กราฟิก รวมไปถึงเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ  
             2.  ประยกต์แบบจากส่ิงพมิพ์ุ    สิงพิ่ มพเ์ชนนิตย่ สาร แผนพบั่  โปรชวัร์, โปสเตอร์ และ
หนงัสือบางเลม่ มีรูปแบบท่ีสวยงามสามารถนาํมา ใชเ้ป็นแนวทาง การออกแบบเวบ็เพจได ้ 
             3.  ข้อความและภาพกราฟิก   เวบ็เพจท่ีมีขอ้ความมากๆ ผูช้มจะรู้สึกกลวัและเบ่ือ เพราะ
เม่ือเห็นขอ้ความกทอ้็   ในทางตรงกนขา้มั ถา้มีเวบ็เพจท่ีมีแตภาพอยางเดียว่ ่   ผูช้มกรู้สึกสับสน็
เชน่ กนั   เพราะบางทีดูรูปแลว้ไมเขา้ใจ่    สงสัยวาทาํไมไมมีคาํอธิบาย่ ่     ฉะนนัเราควรออกแบบ้    
ในแนวกลางๆ ไมมีองคป์ระกอบ่ อยาง่ ใดอยาง่ หน่ึงมากหรือนอ้ยเกนไป ิ   ดูใหเ้หมาะสมกบเนือหาั ้   
              4.  เว็บเพจที่จัดแบบเรียบง่ายแต่ดดีู  จะสร้างความนาสนใจและนาเช่ือถือกบผูช้ม ่ ่ ั
นอกจากนี การวางตาํแหนง ของเนือหาตางๆ้ ้่ ่  อยางมีระเบียบเป็นสัดสวน กทาํให้ผูช้มหาขอ้มูล่ ่ ็         
ท่ีตอ้งการไดอ้ยางรวดเร็ว่  
             5.  ให้ความสําคัญกับส่วนบนของเว็บเพจ  สวนสาํคญัท่ีสุดของเ่ วบ็เพจ คือดา้นบนสุด
ของหนา้   ซ่ึงผูช้มจะสัมผสัไดท้นัทีเม่ือเขา้มาท่ีหนา้นนั้   สวนใหญ่ ่จะนิยมจดัวางองคป์ระกอบเป็น
รูปแบบท่ีคลา้ยๆ  กนัในทุกหนา้เวบ็ คือสวนของ่   ช่ือและโลโกข้องเวบ็ไซต ์ระบบนาํทางไดแ้ก่
เคร่ืองมือคน้หาขอ้มูลภายในเวบ็ไซต ์   ลิงคส์าํคญั    ป้ายแบนเนอร์โฆษณา หรือขอ้ความสาํคญั 
          6.  สร้างระดับความสําคัญของเนื้อหา    การสร้างระดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบ
ตางๆ ภายในเวบ็เพจ่  ชวยเนน้ให้ผูช้มเห็นวาสวนไหน สาํคญัมาก สวนไหนสาํคญันอ้ย่ ่ ่ ่  ซ่ึงผูช้มจะ
รับรู้ดว้ยสายตาจากการมองเห็น เชน หวัขอ้ขนาดใหญ่ ่ แสดงวาสาํคั่ ญกวาขอ้ความขนาดเลก็ เป็นตน้ ่  
             7.   ใช้กราฟิกให้พอดี     การใชก้ราฟิกจะใหผ้ล 2 ดา้นคือ ดา้นหน่ึงชวยใหส้วยงามและ่
นาสนใจ่    แตอีกดา้นหน่ึงถา้เราใสกราฟิกมากเกนไปจะเกดผลเสียคือดูรกตา่ ่ ิ ิ  และทาํให้เวบ็เพจ
โหลดชา้ ผูช้ม ตอ้งเสียเวลารอ  
             8.  ออกแบบขนาดของเวบ็เพจให้พอดีกบัหน้าจอ   การออกแบบเวบ็เพจตอ้งคาํนึงถึงกลุม่
ผูช้มเป้าหมายวาเขา่ ปัจจุบนัใชข้นาดจอภาพเทาใด่  และใช้ความละเอียดหน้าจอ (Resolution)          
กพิกเซล ี่ ซ่ึงระดบัรายละเอียดของเวบ็เพจท่ีใชก้นทวัไปปัจจุบนัจะมีั ่  3 ขนาดดว้ยกนคือั   
                      -  800 x 600 พิกเซล ความละเอียดปานกลาง (ปริมาณการใชเ้ริมลดลง่ ) 
                      -  1024 x 768 พิกเซล ความละเอียดสูง (มีใชม้ากท่ีสุด) 
   -  1280 x 1024 พิกเซล ความละเอียดสูง (มีใชม้ากขึนเร่ือย ๆ้ )  
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Summary: Optimize Web pages for 1024x768, but use a liquid layout that stretches 

well for any resolution, from 800x600 to 1280x1024  

จาก  Jakob Nielsen's Alertbox, July 31, 2006:  

.ท่ีมา:  http://www.useit.com/alertbox/screen_resolution.html 

            9.  เลอืกใช้สีอย่างเหมาะสม  การออกแบบเวบ็เพจใหส้วยงามนนัจะขึนอยกูบการเลือกใช้้ ้ ่ ั
ชุดสีใหผ้สมกลมกลืนกน ทาํใหเ้วบ็เพจออกมาดูดีั  เชนสีพืนเวบ็เพจ่ ้ , สีขอ้ความ และสีองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ เชนกราฟิก่ , ปุ่มกดหรือลิงค ์ ซ่ึงควรออกมาในโทนเดียวกนั การใชสี้ยงัชวยบงบอก่ ่ ลกัษณะ
ของเวบ็ไซตด์ว้ยวา่เนือหาออกมาในแนวไหน้   
 ขอใหน้กัเรียนนาํขอ้แนะนาํตางๆ นีไปใชใ้นการออกแบบสร้างเวบ็ตามใบงานตาง ๆ แต่ ่ ่้
ละหนวยการเรียน  และนาํไปพฒันาการสร้างเวบ็ในระดบัอาชีพตอไป่ ่  

สรปบทเรียนุ   การออกแบบสร้างเวบ็เพจ   จะตอ้งวางแผนการทาํงานใหมี้ระบบ โดยสรุปคือเม่ือได้
ระดมความคิดรวบรวมขอ้มูลเนือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอทงั้ ้ ขององคก์รและสวนเสริมเรียบร้อยแลว้่      
นนัคือเราไดโ้ครงสร้างเวบ็แลว้  ่  ใหน้าํมาเขียนเป็นผงัโครงสร้างเพื่อใหก้ารมองภาพรวมชดัเจนขึน  ้
ในขันนีจะต้องนําเสนอให้ผูมี้สวนเกยวข้องรับทร้ ้ ่ ี่ าบเพื่อแกไขปรับปรุงกอน ้ ่ หลังจากนัน้
คณะทาํงานกลงมือออกแบบผงั็ การเช่ือมโยงหรือเนวิเกชนัได ้ ตามมาดว้ยการออกแบบหนา้จอจริง     
ในการสร้างเว็บเพจในเว็บไซต์หน่ึง ๆ จะมีรูปแบบท่ีซาํ ๆ กน ้ ั  การทาํงานจริงจะมีเคร่ืองมือขอ
โปรแกรมสร้างเวบ็ชวย   หรือจะใชโ้ปรแกรมกราฟิก  เชน ่ ่ Photoshop   ซ่ึงนิยมใชม้าก มาชวย่
ออกแบบจะทาํให้งานท่ีมองวายาก ่ ไมยากอยางที่คิด ดงันันในกระบวนการสร้างท่ีสําคญัจะอยูท่ี่ ่ ่้    
การวางแผน-ระบบงาน และการสร้างหน้าเวบ็ตน้แบบให้ดี มีมาตรฐาน ดูสบายตา มีสีสันเขา้กบั
ลกัษณะงานเป็นสาํคญั     พึงระลึกไวเ้สมอวางานสร้างเวบ็ไซตจ์ะเป็นงานท่ีผูค้นทงัโลกสาม่ ้ ารถเขา้
มาชมงานของเราได ้  ดงันนังานจึงตอ้งมีมาตรฐานพอสมควร้  

……………………………………………….. 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.useit.com/jakob/
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 เพื่อให้นักศึกษาทบทวนความรู้ เดิมและความรู้ในบทเรียน   ให้ตอบคาํถามตอไปนี่ ้              
วาเรามีความรู้ในสิงตอไปนีเพียงใด่ ่่ ้  
 

แบบฝึกหัดประจาํบทเรียน 
 

คาํส่ัง   ใหต้อบคาํถามตอไปนี่ ้  
 

             1. ใหส้รุปขอ้คิดเห็น  การออกแบบหนา้เวบ็ท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงอะไรบา้งมา 5 ขอ้ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
 

             2. ใหเ้ขียนขนัตอนการสร้างเวบ็เพจ  โดย้ เปรียบเทียบกบัวงจรการพฒันาโปรแกรม 
 

วงจรการพฒันาโปรแกรม (SDLC) วงจรการสร้างเวบ็ไซต ์
.................................................................... 
.................................................................... 
..................................................................... 
...................................................................... 

.... 

.... 

.................................................................... 

.................................................................... 
..................................................................... 
...................................................................... 

..... 
.... 

 
             3. ใหแ้สดงความคิดเห็นเกยวกบการใชสี้บนหนา้เวบ็เพจี่ ั มา  3  ขอ้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

             4. ใหบ้อกสวนประกอบสาํคญัในหนา้โฮมเพจวา่ ่ ควรมีสวนประกอบอะไรบา้ง่  
………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. ผงัโครงสร้างเวบ็  กบผงัเนั วิเกชัน่  แตกตางกนอยางไร่ ั ่  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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การสืบคน้ : 

http://science.bu.ac.th/archive_html/archive_file/WebDevelopmentConcept.pdf 
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http://www.nectect.or.th

             http://www.skr.ac.th/dreamroot/homepage/chapter2.htm 
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