1. ส่วนประกอบของเว็บไซต์

เพิมภาพตามเนื อหาของแต่ละบท

2. ประเภทของเว็บเพจ
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3. ขัน ตอนการออกแบบเว็บไซต์

Basic of Web Design
ผศ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ และ อ.ดร. รัศมีทิพย์ วิตา

1. ส่วนประกอบของเว็บไซต์
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1. ส่วนประกอบของเว็บไซต์

1. ส่วนประกอบของเว็บไซต์

(1) Domain Name คือ รหัสทีใช้ในการติดต่อสือสารเพือการ
เชือมโยงเข้าหาเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต สําหรับใช้เป็ นเว็บเพจ
หน้ าแรกเพือเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ

(3) Homepage คือเว็บเพจหน้ าแรกของเว็บไซต์ใดๆ ทีจะแสดง
เมือระบุชือเว็บไซต์นัน"
(4) Web page คือไฟล์เอกสารทีถกู สร้างขึน" เพือนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของบริ การ www โดยภายในเอกสารจะประกอบไปด้วย
รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ ตาราง ข้อความ เสียง หรือ
วีดีโอ เป็ นต้น

(2) Website คือ คือแหล่งทีอยู่ของเว็บเพจทีถกู จัดเก็บไว้ในที
อยู่เดียวกันบนเครืองแม่ข่าย (Server)
เว็บไซต์หนึ งจะมีเว็บเพจกีหน้ าก็ได้ทีเชือมโยงกัน หรือเว็บไซต์
หนึ งจะเชือมโยงไปยังอีกเว็บไซต์หนึ งก็ได้

(5) Site Map คือ แผนผังแสดงรายละเอียดความเชือมโยงของเว็บ
เพจทัง" หมดทีอยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน
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2. ประเภทของเว็บเพจ
 เว็บเพจแบ่งเป็ น 2 ประเภท
 Static web page คือ เว็บเพจทีสร้างขึน มาจากภาษา
HTML เพียงอย่างเดียวจะมีลกั ษณะเป็ นเว็บเพจอย่าง
ง่าย
 Dynamic web page คือ เว็บเพจทีมีลกู เล่นต่างๆ มี
การโต้ตอบกับผูใ้ ช้ มีการประมวลผลต่างๆ และมีการ
ติดต่อกับฐานข้อมูล

2. ประเภทของเว็บเพจ
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3. ขันตอนการออกแบบเว็บไซต์
ขัน ตอนของการออกแบบเว็บไซต์ มีดงั นี
3.1. Analysis
3.2. Planning
3.3. Design
3.4. Content
3.5. Development
3.6. Testing
3.7. Deployment

3. ขันตอนการออกแบบเว็บไซต์
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3.1. Analysis
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3.2. Planning

 เน้ นการรวบรวมข้อมูลเบือ งต้น
 กําหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ และเป้ าหมาย
ของการใช้เว็บไซต์ว่าคืออะไร ใครเป็ นผูเ้ ข้ามาใช้งานหรือ
เข้าชมเว็บไซต์ ทัง นี เพือทําให้สามารถกําหนดแนวทาง
จัดหาข้อมูลให้เหมาะสม

 การวางแผนการออกแบบเว็บไซต์ เพือกําหนดแผนผัง
เว็บไซต์ทีแสดงถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ และเพือกําหนด
เทคโนโลยีทีจะใช้พฒ
ั นาเว็บไซต์
 กําหนดขอบเขตโครงสร้างเว็บไซต์ให้ชดั เจน เว็บไซต์ไม่
ควรมีความซับซ้อนจนเกินไป
 กําหนดความเชือมโยงระหว่างข้อมูลทีจะนําเสนอบน
เว็บไซต์ พยายามจัดกลุ่มของข้อมูลทีมีความสอดคล้องกัน
ไว้ด้วยกัน
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3.3. Design

Usability

3.3.1. การใช้งานได้ (Usability)

 การใช้งานได้ (Usability) คือ เป้ าหมายหลักของการออกแบบ
เว็บไซต์

3.3.2. รูปแบบการจัดวางหน้ าเว็บเพจ (Page layout)

 การใช้งานได้ หมายถึง ตัววัดคุณภาพประสบการณ์ของผูใ้ ช้
(User experience) เมือมีการปฏิสมั พันธ์กบั ระบบหรือเว็บไซต์
 ถ้าผูใ้ ช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยสามารถหาวิธีทาํ งานกับ
เว็บไซต์ได้เอง สามารถเข้าใจ Navigation ว่าถ้าผูใ้ ช้จะคลิกที
ส่วนต่อประสาน (User interface) นี จะนําไปสู่การกระทําใด

3.3.3. ฟอนท์ (Fonts and Typography)
3.3.4. สี (Colors)
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Subjective
satisfaction
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Usability

Usability

Ease of
learning

 Ease of learning : ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจความหมายของเนื อหา
สามารถใช้เว็บไซต์ในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ
 Efficiency of use : สนใจเรือง Navigation และภาพรวมทัง หมด
ของเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Efficiency of
use

 Memorability : การทําให้ผใ้ ู ช้สามารถจดจําเว็บไซต์ของเราได้
 Error frequency : การลด Coding error และ Navigation error
ให้น้อยทีสดุ

Error
frequency

 Subjective satisfaction : การทําให้ผใ้ ู ช้ชอบและพึงพอใจใน
เว็บไซต์

Memorability
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Page layout

Page layout

 Page layout ช่วยวางแผนและกําหนดพืน ทีสาํ หรับจัดวาง
ข้อมูล จึงควรออกแบบ Page layout ให้เสร็จก่อนการสร้าง
เว็บไซต์จริง
 Wireframe model เป็ นวิธีหนึ งทีนิยมใช้ในการออกแบบ
เพือจัดวางรูปแบบเว็บเพจ
 Wireframe model คือตัวแบบหรือแบบจําลองของเว็บเพจ
แต่ละหน้ า ทีประกอบด้วยข้อความธรรมดาทีแสดงถึง
โครงสร้างและการทํางานกับเว็บเพจนัน
 Wireframe เป็ นเพียงส่วนต่างๆในหน้ าเว็บเพจ ทีไม่มีการ
ตกแต่งใดๆ และปราศจาก “look-and-feel”

 Page layout นิยมแสดงในรูปแบบ Grid layout
 มีหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี
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Page layout

Page layout

 แบบที 1

 ตัวอย่าง
LOGO

Navigation
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Page layout

Page layout

 แบบที 2

 ตัวอย่าง
LOGO
Header / Banner

Side Bar
Navigation
Body Area
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Page layout

Page layout

 แบบที 3

 ตัวอย่าง
LOGO

Navigation
Header / Banner
Intro Text Area

Box1

Box2

Box3
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Page layout

Page layout

 แบบที 4

 ตัวอย่าง
LOGO
Navigation
Header / Banner

Side Bar

Body Area
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Homepage dimension
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Fonts and typography

 ในขณะทีผใ้ ู ช้โหลด Homepage ขึน มา ควรแสดงเนื อหาให้
อยู่ภายในกรอบของ Browser
 ขนาดของเว็บเพจควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดของหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ส่วนใหญ่
 ไม่ควรต้อง Scroll เว็บเพจในแนวนอน
 ไม่ควรมีขนาดเว็บเพจทียาวจนเกินไป

 เป้ าหมายหลักคือ การทําให้เนื อหาอ่านได้ง่าย
 รูปแบบฟอนต์ควรเลือกให้เหมาะสมกับเนื อหา ทางการ/ไม่
เป็ นทางการ
 มีขนาดฟอนต์ทีเหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
 ขนาดฟอนต์มีหน่ วยวัดเป็ น Pixel
 สีของข้อความต้องเด่นจากสีของพืน หลัง

 ความกว้างของเว็บเพจมาตรฐานคือ 800 Pixels

 ไม่ควรมีลกู เล่นของข้อความ เช่น ตัวกระพริบ หรือ ตัววิง
มากเกินไป
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Fonts and typography

Serif

 รูปแบบฟอนต์แบ่งเป็ น 3 ประเภท
 Serif
 San serif
 Script

 เป็ นตัวอักษรแบบมีหวั มีเท้า มักใช้ในเอกสารเป็ นทางการ
ส่วนใหญ่ใช้เป็ นหัวเรืองมากกว่าเนื อความ เช่น Time
New Roman, Georgia,
Georgia Book Antiqua เป็ น
ต้น
Head serif

Foot serif

29

Sans serif
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Script

 เป็ นตัวหนังสือทีเน้ นความเรียบง่าย ดูทนั สมัยกว่าแบบ
serif อ่านง่าย จึงเหมาะกับการใช้กบั ข้อความทีเป็ น
เนื อความ เช่น Arial, Tahoma, Calibri เป็ นต้น

 เป็ นตัวอักษรทีเลียนแบบลายมือเขียน เหมาะกับงาน
สําหรับวัยรุ่นหรือแบบไม่เป็ นทางการ เหมาะกับการใช้เป็ น
หัวเรืองมากกว่าเนื อความเนื องจากอ่านค่อนข้างยาก เช่น
Vladimir Script, Freestyle Script เป็ นต้น
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Color

Hex color code

 เป้ าหมายหลักของการใช้สี คือ
 เพือดึงความสนใจจากผูใ้ ช้ (Attention)
 เพือสร้างความคงทีของเว็บไซต์ (Consistency)

 อาจเรียกว่า Six-digit color code
 ใช้เพือระบุ RGB color
 ประกอบด้วย 6 หลัก แต่ละหลักแทนค่า 0 – F
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

 แม่สี ประกอบด้วย

 ดังนัน ค่า R, G, B สามารถแทนค่าได้สีละ 256 ค่า

R = RED
G = GREEN
B = BLUE

 http://htmlcolorcodes.com

#FFFFFF
R G B
33
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Hex color code

 ตัวอย่าง เช่น สีขาว #FFFFFF และสีดาํ #000000

Tints
Tones
Shades
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/43/03/f1/4303f16eb1ae762f4d8687d5821a9f8d.jpg
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https://static1.squarespace.com/static/54b1c248e4b0c108166821e2/t/558f09b0
e4b0fc259f094916/1435437491449/monochromatic_color_scheme

Hex color code
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Color theme

Color theme
 กลุ่มของสีต่างๆ ให้ความรู้สึกกับผูช้ มต่างกัน ควรเลือก
นํามาใช้ให้เหมาะสมและสือความหมาย เช่นสีโทนร้อนให้
ความรู้สึกสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจ และสีโทนเย็น
ให้ความรู้สึกสงบ

 การเลือกสี หรือธีมของเว็บไซต์ ควรเลือกให้เหมาะกับ
เนื อหาของเว็บ เช่น เว็บรายวิชา หรือเว็บรวมความรู้
เนื อหามีมาก ไม่ควรใช้สีฉูดฉาดเกินไป
 สําหรับองค์กร หรือบริษทั ธีมของเว็บไซต์ จะสือถึง
ภาพลักษณ์ขององค์กร และอาจถูกกําหนดโดยสีประจํา
องค์กร เพือแสดงความหน้ าเชือถือ เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
มหาวิทยาลัย หน่ วยงานราชการ

 ควรเลือกใช้สีของเว็บไซต์ให้เหมาะสม
กับเนื อหาของเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์ทีมี
เนื อหามาก ควรใช้สีทีทาํ ให้อ่านง่าย สบายตา
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Color theme

3.4. Content
 ข้อมูลทีอยู่บนเว็บไซต์นัน เป็ นส่วนสําคัญทีสดุ ของเว็บไซต์
ควรคํานึ งถึงรายละเอียดดังนี
 ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลทีเลือกมานัน จะต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้อง เพือความน่ าเชือถือของ
เว็บไซต์ ทัง การสะกดคําและเนื อหา
 ความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูล ข้อมูลควรมีการอัพเดท
เป็ นปัจจุบนั
 ความครอบคลุม ข้อมูลควรมีเนื อหาเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

 รูปแบบของการใช้สีในเว็บไซต์
 สีโทนร้อน หรือสีโทนเย็น (Warm and Cool Colors)
 สีโทนเดียว (Monochromatic Colors)
 สีข้างเคียง (Analogous Colors)
 สีค่ตู รงข้าม (Triad Colors)
Warm and Cool Colors

Monochromatic Colors

Analogous Colors
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Triad Colors

http://colorwheel.wikispaces.com/
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3.4. Content

Copywriting
 ในการนําข้อมูลของผูอ้ ืนมาเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ของ
ตนเอง ต้องได้รบั การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลได้ จากเจ้าของ
ลิขสิทธ9 ิ และทําการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธ9 ิ อย่างถูกต้อง
 สามารถตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธ9 ิ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
จากCreative commons license

3.4.1. Copywriting
3.4.2. Images and graphics
3.4.3. Search Engine Optimization (SEO)
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Images and graphics
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Images and graphics

 ภาพและกราฟิกควรโหลดขึน มาได้อย่างรวดเร็ว
 ขนาดไฟล์ควรมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 100 KB
 ถ้าเป็ นกราฟิกทีมีสีจาํ กัดหรือโลโก้ขนาดเล็ก ขนาดไฟล์ควร
มีขนาดประมาณ 20 KB
 ควรใช้รปู แบบไฟล์ให้เหมาะสม
 ภาพถ่ายสีทีแท้จริง (True color): jpeg หรือ jpg
 ภาพกราฟิก: gif หรือ png
 Photoshop และ Pixlr สามารถปรับแต่งภาพก่อนนํามาใช้
งานบนเว็บไซต์
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 ภาพและกราฟิกควรมีความสัมพันธ์กบั เนื อหา
 หลีกเลียงการใช้การเคลือนไหวหรือเอฟเฟ็ คต่างๆทีมาก
เกินไป
 หากใช้เสียงเพลงประกอบเว็บ ควรมีปมคล
ุ่ ิ กปิดได้ หรือไม่
ควรตัง ค่าให้ทาํ การเล่นโดยอัตโนมัติเมือเปิดเว็บ
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Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

 Search engine คือ ระบบทีรวบรวมข้อมูลเกียวกับทุกเว็บ
เพจบนระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเชือมโยงจากเว็บเพจ
หนึ งไปยังอีกเว็บเพจหนึ ง ดังนัน ระบบจึงสามารถช่วยเหลือ
ผูใ้ ช้ค้นหาสิงทีต้องการได้

 Search Engine Optimization หรือ SEO
 นิยมใช้ในการทําการตลาดของบริษทั หรือองค์กร เพือเพิม
โอกาสให้ผใ้ ู ช้สามารถมองเห็น (Visibility) เว็บไซต์ของ
บริษทั ได้มากขึน ผ่าน Search engine (เช่น Google.com)
 การทํา SEO กับเว็บไซต์ จะช่วยให้เว็บไซต์ปรากฎอยู่บน
ลําดับต้นของผลการค้นหาผ่าน Search engine
 ส่งผลให้ผใ้ ู ช้จาํ นวนมากพบเว็บไซต์ได้ง่ายขึน
 ผลการค้นหาจะแสดงบนส่วนของ Organic search เท่านัน
 ศึกษาเพิมเติม Google search engine optimization
starter guide

 ตัวอย่าง Search engine

https://www.brontobytes.com/blog/
wpcontent/uploads/2016/03/search
/search
-engines.png

 Search engine จะมี Algorithm ในการเปลียนรูปข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บเพจต่างๆให้เป็ นผลการค้นหาทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้ โดยการจัดลําดับ
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3.5. Development
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en webmasters/docs/searchhttp://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//webmasters/docs/search
engine-optimization-starterstarter-guide.pdf

Search Engine Optimization
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3.5.1. Web authoring tools
3.5.2. Web publishing services
3.5.3. Responsive web design
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Web authoring tools

Web authoring tools

 สําหรับผูม้ ีพืน ฐานการเขียนโปรแกรม สามารถเขียนเว็บ
โดยใช้ภาษา HTML และ CSS
 สําหรับผูท้ ีไม่มีพืน ฐานการเขียนโปรแกรม มีซอฟต์แวร์ทีใช้
ในการสร้างเว็บแบบ WYSIWYG (What You See Is What
You Get) แบ่งเป็ น 2 แบบ
 แบบโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น Adobe Dreamweaver,
KompoZer
 แบบออนไลน์ เซอร์วิส ทีให้บริการสร้างเว็บไซต์พร้อม
กับทําหน้ าทีเป็ นเว็บโฮสติงไปด้วย เช่น Google Sites,
Wordpress.com, Weebly

Google Sites

Tumblr
Blogger
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Web publishing services

Wordpress
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Responsive web design

 เป็ นบริการทีช่วยในการสร้างและจัดเก็บเว็บไซต์ โดยจะมี
บริการให้สร้าง ปรับแต่ง เว็บไซต์ได้ตามต้องการ
 โดยส่วนใหญ่ในการสร้างเว็บไซต์จะเป็ นแบบ WYSIWYG
 ให้บริการ Hosting และ Domain name

https://web.stoms.co.th/wpcontent/uploads/2013
https://web.stoms.co.th/wpcontent/uploads/
/10/responsive-web1.png

 เป็ นแนวทางในการออกแบบ
การแสดงผลเว็บไซต์ใน
ปัจจุบนั
 การออกแบบเว็บไซต์ให้
สามารถแสดงผลเว็บไซต์ได้
ในหลายอุปกรณ์

 มี Theme ให้เลือกใช้ปรับแต่งเว็บได้ง่าย
 มีทงั  แบบฟรี และเสียค่าใช้จ่าย

 ข้อมูลจะถูกปรับให้เหมาะสม
ตามขนาดหน้ าจอของ
อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
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3.6. Testing
 ในการตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนนําไปใช้งานจริง มีวิธี
ตรวจสอบเบือ งต้น ดังนี
 Technical testing ตรวจสอบการทํางานของ
Navigation เมือคลิกแล้วสามารถนําไปสู่การกระทํา
หรือการแสดงผลข้อมูลทีถกู ต้อง
 Browser compatibility ตรวจสอบว่าเว็บไซต์สามารถ
เปิดดูด้วย Browsers ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
 Goal accomplishment ตรวจสอบว่าเว็บไซต์มีเนื อหา
ตรงตามวัตถุประสงค์
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