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หลักการ ขั้นตอน องค์ประกอบในการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพ่ือให้ได้
ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้
ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ วารสาร และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 องค์ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเพ่ือก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นการสร้างความประทับใจไปสู่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี ซึ่งจะทําให้การบริหารงานประสบผลสําเร็จ สอดคล้องกับความต้องการ
การพัฒนาเว็บไซต์ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้  จะเป็นข้อมูลแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และเปน็ข้อมูลสนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
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 การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์จีวรรณ หัสโรค์ 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล กองสนุบสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาให้
คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง ความทุ่มเท และขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

  ขอขอบคุณอาจารย์ชาติชาย สุวรรณนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน) ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และให้แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

  ขอบขอบคุณ ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและประเมินผล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ระดับจังหวัด ผู้ใช้งานเว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานการศึกษาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  ผู้วิจัยหวังว่า การศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัย
ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ต่อไป 

 
 
 
 
 

ชนินทร์ ห่านตระกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

บทคัดย่อ 
   

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey 
Research) เก็บข้อมูจาก เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เจ้าหน้าทีศู่นย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าทีศู่นย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 243 คน เครือ่งมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความต้องการการ
พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46 – 60 ปี  
จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 และประสบการณ์การทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 16 – 30 ปี 

   แนวทางเพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 
3.57 ,S.D.=0.96)  2) ด้านกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.29 ,S.D.=1.03)  3) ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 3.50 ,S.D.=0.96)  4) ด้านออกแบบเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅� = 3.49 ,S.D.=0.95)   

  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์  1. ด้านการสืบค้นหาเอกสาร ได้แก่ 1) ค้นหาข้อมูลง่าย เป็นหมวดหมู่ 
2) มีหมวดหมู่ที่หาข้อมูลง่าย ไม่ซับซ้อน 3)แบบหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ เพ่ือให้ง่ายต้อการเข้าถึงข้อมูล 2. ด้านการ
พัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ 1) ปรับรูปแบบนำเสนอให้หน้าสนใจ น่าเข้ามาใช้บริการ 2) ควรปรับรูปแบบให้ทันสมัยมาก
ขึ้น 3) ควรปรับปรุงทั้งเว็ปไซต์ให้ข้อมูลมีการเชื่อมกับกรมอ่ืนๆ เป็นปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลง่าย 3. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ควรอัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ให้มากกว่านี้ 2) ควรอัพเดทข้อมูลให้ทัน
ต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 3) อยากให้ใช้ช่องทางสื่อสารให้หลากหลาย 
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รูปภาพที่ 6    ตัวอย่างแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบ Layout  และออกแบบ 
                  แบ่งหัวข้อ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันเว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความสำคัญซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดและสามารถติดต่อเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง 
ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสียงที่มีผู้นำเสนอไว้ได้โดยผ่านรูปแบบ
และเนื้อหาที่แตกต่างกัน นอกจากจะรวดเร็วแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ข้อดีดังกล่าว บริษัท ห้างร้าน 
สถานประกอบการเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ต่างก็มีความต้องการจัดทำเว็บไซต์
ขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
การโฆษณาขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ หรือการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ
องค์กร เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเว็บไซต์นั้น
เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและนอกจากนั้น “เว็บไซต์ ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องและมีคอมพิวเตอร์
มาเชื่อมโยงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” (สุพิชญา เข็มทอง
,2547) จึงทำให้การใช้สื่อเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
ให้กับองค์กรของตน จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท่ีจะมองข้ามไปได้   
  การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ ส่วนที่ 3 
โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ และส่วนที่ 4 ออกแบบเว็บไซต์ 
  ปัญหาหนึ่งที่เกิดกับเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เนื่องจากเป็นการพัฒนาเว็บไซต์
มานานมากกว่า 17 ปี ยังไม่เคยมีการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งประสบปัญหาเว็บไซต์ไม่
สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรได้เท่าที่ควร การค้นหา เข้าถึงข้อมูลได้ยาก เมื่อเว็บไซต์ไม่มีความน่าสนใจ และไม่
สามารถตอบโจทย์ ของลูกค้าได้ จะส่งผลต่อการใช้บริการของลูกค้า 
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ได้เว็บไซต์  
ที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์องค์กรมากที่สุด และมุ่งหวังให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่ างสมบูรณ์
ด้วยการออกแบบ และประโยชน์การใช้งานที่มากขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ด้านเนื้อหา : ในการศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหา 5 ด้านได้แก่ 
   1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  1.3 โครงสร้าง 
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  1.4 เนื้อหา 
   1.5 การออกแบบ 
 
 2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : 
    ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด  
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน บุคคลภายนอกที่ใช้บริการเว็บไซต์
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 650 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดจากกลุ่มประชากร โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ตาราง Krejcie and 
Morgan 243 คน 
  3. ด้านระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนเมษายน – ธันวาคม 2564 (9 เดือน) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
4.1 เว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาไว้แสดง

ข้อมูลต่างๆ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ต้องการให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ข้อความ และภาพ 

4.2 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นการสร้างความประทับใจไปสู่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ 1) พัฒนารูปแบบและการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน 2) ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนกับภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) พัฒนา กลไกการคุ้มครองและเฝ้าระวัง การได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ดูแลสุขภาพ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

4.4 เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ศูนย์รวมความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ได้แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์องค์กร 
5.2 ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาใช้วางแผนในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายและให้เกิด

ประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
  ส่วนที่ 1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

1.1 ประวัติ 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
1.3 โครงสร้างกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ส่วนที่ 2 เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  2.1 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ 
  2.2 โครงสร้างเว็บไซต์ 
  2.3 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 
  2.4 เปรียบเทียบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 
ส่วนที่ 3 เว็บไซต์ 

3.1 ความหมายของเว็บไซต์   
3.2 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ 
3.3 กระบวนการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
3.4 องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ 
3.5 เทคนิค SEO (Search Engine Optimization) 
3.6 ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) 

 ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
4.1 ความหมายการประชาสัมพันธ์ 
4.2 การสร้างภาพลักษณ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4.3 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  

     สว่นที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

ส่วนที่ 1 กองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
 1.1 ประวัติ  
  หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนงานสาธารณสุขมูลฐานไว้ในแผนพัฒนาสาธารณสุข  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่  4 (พ.ศ.2520-2524) และได้จัดตั้ งสำนักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหน่วยงานระดับกอง ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 
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23 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เพ่ือทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนในชนบทได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง พ.ศ.2545 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ จึงมีผลให้คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติได้ถูกยกเลิกไป 
  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่ งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว ที่มีขอบข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนมานานกว่า 20 ปี ได้มีการปรับบทบาทเพ่ือให้การทำงานด้าน
สุขภาพภาคประชาชนมีความชัดเจนและเป็นองค์รวมมากขึ้น กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ
นอกเหนือจากมิติสุขภาพ ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพโดยตรงทำให้  
การทำงานด้านนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัย แวดล้อมอ่ืนๆตามไปด้วย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับโครงสร้าง
หน่วยงานนี้ให้เป็น “กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน”  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทำให้บทบาทหน้าที่ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีความเด่นชัด
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ ภาคประชาชนตระหนักว่า เรื่องสุขภาพนั้นเป็น “สิทธิและหน้าที่” ของ
ทุกๆคน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล หรือวนเวียนอยู่เพียงการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งการทำตามสิทธิ
และหน้าที่ของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อประชาชนมีสำนึกในหน้าที่เช่นนี้ก็จะนำไปสู่การสร้าง
สุขภาพที่ดีก่อนซ่อมสุขภาพเสีย อันเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายหลักว่า “ การมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า” ในโครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 
 
  1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
  วิสัยทัศน์ (Vision) ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิได้ตาม
มาตรฐาน 
เพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ 
  คำอธิบายวิสัยทัศน์ 
  1. ทศวรรษต่อไป หมายถึง หลังปี 2566 
  2. ทุกชุมชน หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเขตเมือง/ตำบล 
  3. จัดการระบบสุขภาพ หมายถึง คนในชุมชนมาร่วมช่วยกันทำแผน จัดการงบประมาณมีกิจกรรม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ มีการประเมินผลร่วมกัน 
  4.พิทักษ์สิทธิ หมายถึง คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสามารถใช้สิทธิด้านสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ 
  5. ได้ตามมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการจัดการระบบสุขภาพและ
พิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ ได้แก่ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
  6. พ่ึงตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ (Self Reliance) หมายถึง ประชาชนสามารถดูแลด้านสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
   

พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน 
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  2. พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ 
  3. เสริมสร้างศักยภาพ อสม. อสค. อาสาสมัครสาธารณสุขอ่ืน ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนได้ตามมาตรฐาน 
          4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนด้านสุขภาพ 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 
  ค่านิยม (Value) 
  “สามารถเรื่องงาน สมานสามัคคี มวลภาคีสัมพันธ์”  ตัวย่อ สสม. หรือ PHC ย่อมาจาก 
       ส: สามารถเรื่องงาน                 ส: สมานสามัคคี           ม: มวลภาคีสัมพันธ์ 
                P: Professional                    H: Harmony              C: Communication 
 
  1.3 โครงสร้างกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 

  ภาพที ่1 โครงสร้างกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
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ส่วนที่ 2 เว็บไซตก์องสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  2.1 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ 
   

 
    ภาพที ่2 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ 
 
โครงสร้างของเว็บไซต์โดยจะมีส่วนหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ส่วนดังนี ้
1.Containing block 
โดยปกติเราจะเขียน <div> หรือ <table> ต่อจาก <body> เพ่ือเอาไว้เก็บเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ก่อน 
เพ่ือเอาไว้เป็นกล่องในการเก็บเนื้อหาทั้งหมด โดยกล่องของเราจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ สามารถทำให้ปรับเปลี่ยน
ขนาดในการแสดงผลของเนื้อหาได้ หรือตำแหน่งการแสดงผลของเว็บไซต์ได้เช่น จัดกลาง ชิดซ้าย หรือชิดขวา 
หากนึกภาพไม่ออก ลองเขียนเว็บไซต์โดยเริ่มที่ใส่ตัวหนังสือลงไปก่อน จากนั้นหากต้องการจัดตัวหนังสือ
เหล่านั้นจะทำได้ยากมาก ดังนั้นทุกครั้งที่ออกแบบเว็บไซต์อย่างลืมที่จะสร้าง containing block เอาไว้ใส่
เนื้อหาทั้งหมดก่อน เพ่ือความสะดวกของเราเอง 
2.Logo 
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของเรา ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจดจำเราได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้การออกแบบ
เว็บไซต์นั้นจำเป็นต้องมีโลโก้ ของเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง ส่วนตำแหน่งที่ควรจะวางโลโก้ไว้คือตำแหน่งที่เป็นสีม่วง
ทั้งหมดนั่นเอง จะสังเกตได้ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้งานจำได้ และสะดุดตา 
เรื่องท่ีต้องเตือนให้รู้กันก็คือ โลโก้ของเว็บไซต์เมื่อคลิกจะนำไปสู่หน้าแรกของเว็บไซต์เสมอ 
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3.Navigation 
เป็นส่วนที่จะนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่างของเว็บไซต์ โดยสามารถทำให้อยู่ในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ 
หากสังเกต hellomyweb.com เราจะทำท้ังแนวตั้งและแนวนอน โดยแนวนอนจะนำไปสู่เนื้อหาหน้าอื่นของ
เว็บไซต์ ส่วนแนวตั้งจะนำไปสู่เนื้อหาย่อยในหน้านั้น ตำแหน่งที่ควรจะวาง navagation เอาไว้คือสีเขียวทั้งหมด 
ถ้าสังเกตดูจะพบว่าการวางตำแหน่งต้องพยายามให้อยู่ในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ หรือจะพูดอีกอย่างคือส่วนที่
เมื่อผู้ใช้เปิดมาก็ต้องเจอได้ทันที ไม่ควรวางไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้จะต้องเลื่อนขึ้นลง ซ้ายขวา 
4.Content 
ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุด หากผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผู้ใช้งานจะเปลี่ยนไป
ชมเว็บใหม่ทันที ตำแหน่งที่ควรวางเนื้อหาไว้คือสีแดง หรือตำแหน่งอื่นๆที่คิดว่าจะทำให้ผู้หาเจอได้โดยไม่ลำบาก 
หากสังเกตดูจะพบว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์มีโฆษณาที่มากจนเกินไป ทำให้ผู้ใช้งานหาเนื้อหาไม่เจอ นั่นถือเป็นการ
ออกแบบที่ผิดพลาด 
5.Footer 
คือส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเก็บลิงก์ต่างๆเอาไว้ หรือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เช่นลิขสิทธิ์
ต่างๆ ถามว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ บอกได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่ง footer จะเป็นตัวบอกผู้ชมว่าส่วนนี้คือล่างสุดของ
หน้าที่กำลังแสดงอยู่แล้วนะ ไม่มีเนื้อหาเพ่ิมเติมแล้ว ทำไม่ต้องบอกเนื่องจากการแสดงเว็บไซต์ในบางครั้งนั้น
หน้านั้นอาจโหลดได้ไม่หมด อาจแสดงได้แค่เนื้อหาภายใน หากเราออกแบบให้มี footer ตั้งแต่แรกผู้ใช้งานก็จะ
รู้ได้ทันทีว่าหน้าที่แสดงผลนี้อาจแสดงได้ไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่เห็น footer และยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
เว็บไซต์โดยตรง เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ไม่มี footer จะรู้สึกเหมือนกับว่าเว็บไซต์นั้นยังทำไม่
เสร็จ หรือขาดอะไรบางอย่าง 
6.Whitespace 
พ้ืนที่ว่างในเว็บไซต์ คนส่วนใหญ่มักไม่เห็นความสำคัญของการเว้นพื้นที่ว่างไว้ในเว็บไซต์ เรามักจะใส่ภาพหรือ
ตัวหนังสือเข้าไปให้มากท่ีสุดเพราะคิดว่าจะทำให้เว็บดูสวยงามข้ึน หรือใช้พื้นที่มีมีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด หากเรา
ออกแบบโดยไม่ได้คำนึงว่าต้องมีพ้ืนที่ว่างอยู่ในเว็บไซต์ จะทำให้เว็บของเรานั้นดูอึดอัดทันที การเว้นช่องว่าง
เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างระหว่างตัวอักษร หรือช่องว่างระหว่างภาพ เนื้อหาต่างๆ นอกจากจะทำให้เว็บของ
เราดูสบายตาขึ้นแล้ว ยังทำให้เราสามารถกำหนดจุดที่จะให้ผู้ใช้งานเว็บรู้สึกสนใจในจุดนั้นได้อีกด้วย เช่นหาก
เราเว้นช่องว่างเอาไว้ตรงกลาง และนำภาพหรือตัวหนังสือเล็กๆไปวางไว้ ตรงจุดนั้นจะเป็นที่สนใจของผู้ใช้ทันที 
 
  2.2 โครงสร้างเว็บไซต์ 
    โครงสร้างเว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการนําเสนอข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร อสม. และประชาชนทั่วไป ในด้านเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการและ
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จดทําเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลดังกล่าวซ่ึงเนื้อหาหลักที่นําเสนอบนเว็บไซต์ 4 
สว่นดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 

๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสุขภาพภาคประชาชน 
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๒. สร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีควา
ประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและบริการของเว็บไซต์ 

๓. ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เช่น ข้อมูล 
ความรู้ สื่อ electronic ต่างๆ 

๔. ประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
๕. นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ 

  ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ 
        6. บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                   7. บุคลากรภายในกรมสนับสนุนสุขภาพ เช่น  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน/  
                     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
        8. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
        9. อสม. 
       10. บุคลากรภายนอกกรมสนับสนุนสุขภาพ 
       11. ประชาชนทั่วไป 
             ส่วนที่ 3 โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
                  12. ประวัติและความเป็นมา 
                 13. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
       14. บทบาทหน้าที่/ภารกิจ 
       15. ผังองค์กร 
       16. รายชื่อผู้บริหาร 
       17. ข่าวกิจกรรมของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
       18. หนังสือราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                 19. ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
                 20. แผนงาน/โครงการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                 21. ผลการปฏิบัติงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                 22. แบบประเมินความพึงพอใจ 
        23. กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ อสม. 
                 24. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. 
                 25. ค่าป่วยการ อสม./ค่าตอบแทน อสม. 
                 26. เครื่องแบบ อสม. 
                 27. ตอบข้อหารือเก่ียวกับ อสม. 
       28. หลักสูตร คู่มือ แนวทางดำเนินการ 
                 29. วารสารงานสุขภาพภาคประชาชน 
                 30. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
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                 31. ผลงานวิชการ/งานวิจัย 
                 32. ชุดความรู้/สื่อวิชาการอ่ืนๆ 
                 33. ติดต่อกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                 34. ติดต่อหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                 35. ติดต่อศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
                 36. ติดต่อศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
                 37. ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข 
                 38. ดาวนโ์หลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ 
  ส่วนที่ 4 ออกแบบเว็บไซต์ 
                 39. มีการใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจในหน้าแรก 
                 40. มีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่าย และมีความแตกต่างกันเพ่ือตําแหน่งลําดับ 
                       ความสําคัญ 
                 41. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล 
                 42. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                 43. มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพจเป็นในทิศทางเดียวกัน 
                 44. มีระบบนำทางการให้ผู้ใช้สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยังหน้าที่ต้องการได้โดยไม่เกิด  
                       ความสับสน และมีการโต้ตอบอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องกัน 
                 45. การเข้าถึงข้อมูลมีช่องทางสําหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบ 
 
2.3 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556 เห็นชอบให้หน่อยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard)” ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดำเนินการไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
 

ในปัจจุบันได้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู ่การเป็น รัฐบาลดิจิท ัล (Digital Government) คือการ
ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่าน
เทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอิน เทอร์เน ็ต โดยมีล ักษณะ 3 ประการ ได้แ ก่ 
1) Reintegration การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการกำกับ 
ควบคุมการบริหารภาครัฐที่  ม ีประสิทธ ิภาพ 2) Needs-based holism การปรับปรุงองค์กรภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ ความสำคัญต่อการนำความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง  
3) Digitalization การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ใน การนำระบบบริหารสารสนเทศ มาใช้ รวมถึงการให้ 
ความ ส ำค ัญ ต ่อก า รสื่ อ ส ารผ ่านท า งอ ิน เท อร ์เน ็ต ซ่ึ งจะ เข ้าม า แทนที่ วิ ธ ีก ารทำงานแบบ เดิ ม 
  ดังนั้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอน ิกส์ (องค์การมหาชน ) (สรอ .) ภายใต้การกำกับดูแลของ 
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รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพอเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”  
สู่ “มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)” เพ่ือ
การผลักดันภาครัฐไทยสู่การ เป็น รฐับาลดิจทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
 
2.4 เปรียบเทียบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0  
ประเด็นในมาตรฐานมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 8 ส่วน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่  1 เปรียบเทียบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 กับเว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. การตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ 

ประเด็น(Subject) เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

1.1 
การตั้งชื่อโดเมน 
(Domain Name) 

 phc.moph.go.th 

- ชื่อโดเมนจะต้องประกอบด้วยอักษร หรือตัวเลข
อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร 
และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- ชื่อโดเมนต้องไม่มีองค์ประกอบของคำสงวน และ
คำเฉพาะ 
- ชื่อโดเมนต้องเป็นไปตาม วิธีตั้งชื่อแบบใหม่
สำหรับหน่วยงาน 
ภาครัฐภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 

1.2 

การจดทะเบียนชื่อ
โดเมน (Domain 
Name 
Registration) 

- ชื่อโดเมนระดับสูงสุดต้องเป็นการจดทะเบียน 
“ชื่อโดเมนภายในประเทศ” หรือ “.th” เท่านั้น 
(วิธีตั้งชื่อแบบใหม่สำหรับหน่วยงานภาครัฐภายหลัง
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ)   

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ประเด็น(Subject) เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

2.1 
 
  

ข้อมูลหน่วยงาน 
(General 
Information) 

phc.moph.go.th 
/www_hss 
/frontend 
/theme 
/fe_depart.php 
?Submit=Phase_1 

- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่   
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ   
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  
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2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ประเด็น(Subject) เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

  

- คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ (Contact 
us) 
๐  ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
และท่ีตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบพิกัดละติจูด 
(Latitude) และลองจิจูด (Longitude)    
 o  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail 
Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น 

2.2 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงาน (Law, 
Regulatory and 
Compliance) 

 ลิงค์ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ 
แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดย
แสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ 

2.3 

ข้อมูลผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง  (Chief 
Information 
Officer: CIO) 

ยังไม่มีข้อมูล  

- รายละเอียดเกี่ยวกับ CIO ประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล และตำแหน่ง   
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Mail Address)   

- การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ,วิสัยทัศน์, นโยบายต่างๆ, ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของ CIO เป็นต้น 

2.4 
คลังความรู้ 
(Knowledge and 
Statistic) 

 อยู่แบนเนอร์
ผลงานวิชาการ 

-  เช่น ผลงานวจิัย, บทความ, กรณีศึกษา, ข้อมูล
สถิติต่างๆ, ข้อมูล GIS เป็นต้น โดยควรมีการอ้างอิง
ถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา กำกับเพ่ือประโยชน์ใน
การนำข้อมูลไปใช้ต่อ 

2.5 
คำถามที่พบบ่อย 
(FAQ) 

 ยังไม่มีข้อมูล  
- ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยม
สอบถาม 
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2.6 เว็บลิงก์ (Web Link) 

 ลิงค์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-  หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  

 ยังไม่มีข้อมูล  

- ลิงก์ไปยังวีดีโอหรือเสียงที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น วีดีโอกิจกรรมของ
หน่วยงานที่เผยแพร่ผ่าน Youtube, Facebook 
เป็นต้น  

 อยู่แบนเนอร์ - เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

2.7 
ผังเว็บไซต์ 
(Sitemap) 

 อยู่เมนู 

- ส่วนที่แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมด โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียด
ย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมา ทำให้ง่ายต่อการ
ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหาบนเว็บไซต์ 

3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ประเด็น(Subject) เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

3.1 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ (ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
-รายงานจัดซื้อจัด

จ้าง  

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7  
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  

- ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8) 

3.2 
  

ข้อมูลเปิดภาครัฐ  
(Open 
Government Data) 
 
 
  

  
 
 
ยังไม่มีข้อมูล  

- หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จำกัด โดย
แสดงในรูปแบบข้อมูล ดังนี้  CSV, ODS, XML, 
JSON, KML, SHP หรือ KMZ  เป็นต้น  

  

- นำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ที่ “ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Open Government Data Center)” 
ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงเอกสาร และมาตรฐานเชิงเทคนิค 
ที่เก่ียวกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย 
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4. การให้บริการของหน่วยงาน 
หมวดหมู่  เว็บไซต์กองสช. ข้อมูลที่กฎหมายกำหนด  

4.1 
คู่มือสำหรับ

ประชาชน (Service 
Information) 

ยังไม่มีข้อมูล   

- แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
พร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ โดยจะแสดง
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดทำในรูปแบบ “คู่มือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ 
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ  
- นำข้อมูลการให้บริการขึ้น “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ติดต่อราชการ”  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการสืบค้น
บริการภาครัฐ 

4.2 

ระบบให้บริการใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service) 

- ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

4.3 
e-Form/ Online 
Forms 

- ส่วนที่ให้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
เป็นต้น โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และ
สามารถพิมพ์เอกสาร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้   

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น(Subject)   ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

5.1  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations)  

อยู่หน้าแรก   

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป   

- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
รับสมัครงาน, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดฝึกอบรม เป็นต้น  
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5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

  

- ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรม
ของหน่วยงาน โดยข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีการ
ระบุวันที่ลงประกาศ หรือวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 
และข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล ดังนี้  PDF, DOC, TXT, 
TIFF หรือ JPEG เป็นต้น 

5.2 

การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้บริการ 
(Social 
Interaction) 

มีช่องทางติดต่อ
หน่วยงาน  

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อ
สงสัยมายังผู้ให้บริการ และได้รับคำตอบจากผู้
ให้บริการ และผู้ให้บริการสามารถแจ้งข่าวสาร หรือ
แจ้งเตือนผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น   

–  ช่องทาง ถาม  
– ตอบ (Q & A)   

–  ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Networking)   

–  ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และ
ช่องทางติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน   

–  ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เช่น e-mail, Web board เป็นต้น  
—  ช่องทางการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลไปยัง 
Social Networking ต่างๆ เช่น Facebook, Line 
เป็นต้น   

5.3 
การรับฟังความเห็น
สาธารณะ 
(Participation) 

 ยังไม่มีข้อมูล 

–  มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ต่อประเด็นต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจน
ความต้องการจากประชาชน เช่น การสำรวจความ
พึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์, ในรูปแบบสำรวจ
ออนไลน์(Online Survey), การสำรวจความ
คิดเห็น และความต้องการในบริการต่างๆ ของ
ประชาชน (Online Poll) หรอืการออกเสียง
ลงคะแนนต่างๆ (Online Voting) เป็นต้น  
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6. คุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

6.1 
การแสดงผล 

(Display Feature) 
 ยังไม่มีข้อมูล   

- มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  
- สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยไม่
กระทบต่อการแสดงผล  และเพ่ือรองรับการ
แสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย ควร
คำนึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะ 
Responsive (Responsive web design) 

6.2 

รูปแบบการนำเสนอ
ข้อมูล 

(Presentation 
Feature) 

ยังไม่มีข้อมูล    

- มีการใช้งาน Really Simple Syndication 
(RSS)  เพ่ือนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน  
- มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และ
วีดีโอ 

6.3 
ระบบสืบค้นข้อมูล  
(Search Engine) 

 มีข้อมูลหน่วยงาน 
- มีส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้   

6.4 
เครื่องมือสนับสนุน
การใช้งาน 

 มีระบบ 
Navigation ที่

ชัดเจน 

- มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ  

- มีเครื่องมือในการแนะนำการใช้งาน (Help) ได้แก่ 
Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น 

6.5 

เครื่องมือสำหรับเก็บ
ข้อมูลการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ (Web 
Analytic) 

 มีเครื่องมือสำหรับ
เก็บข้อมูล การ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

- มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ, 
ความพึงพอใจ, จำนวนรายการที่ให้บริการ และ 
แสดงรายการบริการที่มีจำนวนผู้ใช้บริการเป็น
จำนวนมากที่สุด แสดงผลความพึงพอใจ เป็นต้น 

6.6 

การให้บริการเฉพาะ
บุคคล 

(Personalized  
e-Service) 

ยังไม่มีข้อมูล    

การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-
Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถกำหนด
รูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้  

–  มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล
สำหรับผู้ลงทะเบียน  

–  ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่
ต้องการ และจัดเนื้อหาที่สนใจได้  (My  Page  
หรือ  Personal Dashboard)  หรือจัดรูปแบบ
รายงานได้ตามความต้องการ (Dynamic Report) 
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6. คุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

   
–  เว็บไซต์สามารถนำเสนอหัวข้อข่าว/ข้อมูล/
บริการ ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานครั้งล่าสุดได้ 
(Last Visited)  

   
–  มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เพ่ือการปรับปรุง
การให้บริการของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ จาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

6.7 

การทำให้เนื้อหาเว็บ
สามารถเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์ได้ 
(Web 
Accessibility) 

 ยังไม่มีข้อมูล    

–  เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การ
มาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web 
Consortium: W3C) คณะริเริ่มดำเนินการทำให้
เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility 
Initiative: WAI) ตามข้อกำหนดการทำให้เนื้อหา
เว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines 2.0: 
WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ เอ (A) 

6.8 ส่วนล่างของเว็บไซต์ 
 มีส่วนล่างของ

เว็บไซต์ 

ทุกๆ หน้าควรจะแสดงข้อมูลต่างๆ ในส่วนล่างของ
เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้  

-  เมนูหลักในรูปแบบข้อความ  
-  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
-  คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)  
-  การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 
-  การประกาศนโยบาย เช่น นโยบายเว็บไซต์ 
(Website Policy), นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Policy), นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website 
Security Policy) เป็นต้น  
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7. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security) 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

7.1 

การบริหารจัดการ
เว็บไซต์  

 ยังไม่มีการบริหาร
จัดการเว็บไซต์   

- มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer 
(SSL) (https) เป็นต้น  

(Website 
Management) 

- ทำการตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม 

  - เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม
ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

7.2 

บริการบนเว็บไซต์ที่มี
การลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน(User 
Registration) 

  

- กำหนดให้มีข้ันตอนทางปฏิบัติสำหรับการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) และการ
ตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานหรือกำหนด
สถานะผู้ใช้งานเสมือนยกเลิกการใช้งาน เมื่อมีการ
ยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว  

- มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับ
ผู้ใช้งาน (User Password Management) อย่าง
รัดกุม  เช่น กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน
ในการกำหนดรหัสผ่าน, การใช้งานรหัสผ่าน และ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เป็นต้น  
- มีการใช้ Captcha ควบคู่กับการให้บริการที่
จำเป็นต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการ หรือวิธีการอ่ืน
ตามความเหมาะสม  
- เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง
ให้ยุติการใช้งานบริการนั้น (Session time-out) 
ตลอดจนต้องมีการเข้ารหัส Session ID เมื่อต้องส่ง
ค่าผ่านช่องทางการสื่อสาร (Encrypted 
Connection) 
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7. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security) 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

7.3 
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(Related 
Standard) 

  

- เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางออนไลน์ ควร
พิจารณา พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 และ “มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ ( Website  Security 
Standard)” ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website 
Security Standard) เน้นที่การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรม
สำหรับให้บริการเว็บ (Web server software) 
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content 
management system: CMS) ระบบฐานข้อมูล 
(Database system) และโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ (Web applications) 

8. การประกาศนโยบาย (Policy) 

ประเด็น(Subject)  เว็บไซต์กองสช. ข้อเสนอแนะ(Suggestion) 

8.1 
นโยบายเว็บไซต์  
(Website Policy) 

 ยังไม่มีข้อมูล    
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์   

8.2 
นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
(Privacy Policy) 

 ยังไม่มีข้อมูล    
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติของ
เว็บไซต์ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

8.3 

นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์ (Website 
Security Policy) 

 ยังไม่มีข้อมูล    

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เกิดความเชื่อมั่นในการใช้
บริการผ่านเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ทำให้แน่ใจว่าข้อมูล
ของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี 
และมีความปลอดภัยสูงสุด 
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ส่วนที่ 3 ความหมายของเว็บไซต์โฮมเพ็จและเว็บเพจ 
3.1 ความหมายของเว็บไซต์ (Web site) โฮมเพ็จ (Home page) และเว็บเพจ (Web page) 

  เอเบอร์โซล (Ebersole. 2000 : Online) กล่าวว่า เว็บไซต์ หมายถึง สื่อประสมการเชื่อมต่อและ
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และแหล่งความบันเทิงต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดย
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็คือ ความง่ายใน การใช้งานและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งคน
ที่ดูแลเนื้อหาของเว็บเองก็คอยจะนำเสนอบริการ ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นด้วย ในความเป็นจริงแล้วองค์ประกอบที่
สลับซับซ้อนของเว็บไซต์อยู่ที่ความเป็น พลวัต และความสามารถในการรวมตัวกับคุณสมบัติของสื่ออ่ืน หรือ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอ่ืน ๆ ได้โดยในแต่ละเดือนที่ผ่านไปได้นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาและขยาย
ขอบข่ายของเว็บไซต์ และ ประสบการณ์ที่ผู้รับสารจะได้รับผ่านเว็บไซต์ และในปัจจุบันได้มีการนำเว็บไซต์มาใช้
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกที 
  กิดานันท์ มลิทอง (2542 : 7) ได้ให้ความหมายคำว่า “เว็บไซต์” ไว้ว่าคือแหล่งที่รวบรวม หน้าเว็บ
จำนวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอ เรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์ที่
แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหานิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ คือ การทำงานบนเว็บไม่มีสิ้นสุดลง
โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจ (Web page) หรือหน้าเว็บที่เปรียบเสมือน หน้าหนังสือที่
ประกอบด้วยข้อความและภาพจำนวนหลายหน้า และจะมีหน้าโฮมเพจ (Home page) หรือหน้านำเข้า หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หน้าต้อนรับ” ซึ่ งจะมีปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิด เว็บไซต์ขึ้ นมา หน้าโฮมเพจจึง
เปรียบเสมือนเป็นหน้าสารบัญเพ่ือบอกกล่าวหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดข้ึนมากมาย
นับล้านเว็บ ซึ่งหมายถึง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมากมาย มหาศาลอยู่บนเว็บ ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้จะมีที่ยู่
แตกต่างกัน การจะไปยังเว็บเพจใด จะต้องทราบที่อยู่ (Address) ของเว็บเพจนั้น ที่อยู่ของเว็บเพจได้มีการ
กำหนดขึ้นเป็นสากลเพื่อบ่งบอกว่าเว็บเพจนั้นอยู่ที่ใด เรียกกันโดยย่อว่า URL (Universal Recourse Locator) 
ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง คือ โปรโตคอล ส่วนที่สองคือชื่อเครื่องที่ ให้บริการ และส่วน
ที่สาม คือ เส้นทางที่บ่งบอกที่อยู่ของเอกสารในเครื่องให้บริการนั้น  ตัวอย่างเช่น เว็บเพจที่มี URL เป็น 
http://www.ku.ac.th/index.html มีโปรโตคอล คือ http ชื่อ เครื่องให้บริการคือ www.ac.th ส่วนเส้นทาง
เดินของเอกสารจะมีระดับเดียว คือ แต่หากมีเส้นทาง ในอีกระดับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีเส้นขีดทับตามด้วยชื่อ
แฟ้ม เช่น http://www.infoplease.com/A0193167.html 

  พันจันทร์ ธนาวัฒเสถียร,ประชา พฤกษ์ประเสริฐ์ และปิยะ นากบังก์ (2542 : 5) กล่าวว่า เว็บไซต์ 
(Web site) เป็นที่เก็บเว็บเพจ เมื่อใดที่เราต้องการเปิดดูเว็บเพจ เราต้องใช้บราวเซอร์ ดึงข้อมูล โดยบราวเซอร์ 
จะทำการติดต่อกับเว็บไซต์นั้นเพ่ือให้มีการโอนย้ายข้อมูลมาแสดงที่เครื่องของเรา ดังตัวอย่างการโอนย้ายเว็บ
เพจจากเว็บไซต์ ABCNEWS มาแสดงที่เครื่องของเรา (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่เว็บไซต์ เรียกว่า 
เว็บเซิฟเวอร์ : Web server) 

  วันชัย แซ่เตีย และสิทธิชัย ประสานวงศ์ (2542 : 5) กล่าวว่า เว็บไซต์ เป็นเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บ
เว็บเพจแต่ละองค์กรที่จะนำเสนอข้อมูลของตนในรูปของเว็บมักจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และมักใช้ชื่อองค์กร
เป็นชื่อเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจำได้ง่าย 

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551: ออนไลน์) ได้ให้คำจำกัดความ ของเว็บไซต์ (Web site) หมายถึง  
หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงค์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอข้อมูลผ่าน
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คอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ 
เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบาง เว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสีย
ค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อ
ต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยม เรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์  

  สรุปได้ว่าเว็บไซต์ คือ แหล่งรวมโฮมเพจ เว็บเพจทั้งหมดขององค์กร และนำเสนอผ่าน อินเทอร์เน็ตผ่าน 
http โดยผู้ ใช้สามารถเปิดดูด้วย Browser เช่น IE, Firefox, Google Chrome เป็นต้น ข้อมูลในเว็บไซต์ 
สามารถเป็นได้ท้ังตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้ 

 

3.2 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ 

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี คือ การออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์  
โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีความ
เรียบง่าย มีความสม่ำเสมอ สะท้อนเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นได้ มีเนื้อหาที่ มีประโยชน์ มีระบบ 
Navigation ที่ใช้งานง่าย มีลักษณะที่น่าสนใจและดึงดูด มีโลโก้และชื่อเว็บไซต์ทุกหน้า เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่
ต้องเข้าเมนูที่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 
หรือเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลในหน้าจอที่มีความละเอียดต่างๆกันได้ มีคุณภาพใน
การออกแบบ เลี่ยงลาย background ที่ลายตา เลือกสี background และสี font ให้เหมาะสม ขนาดตัวอักษร
พอเหมาะ รองรับเว็บไซต์ที่อาจมีข้อมูลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ลิงค์ต่างๆเชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีอยู่จ ริง ไม่มี “broken 
link” ควรใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว และหมั่นปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ (ธวัชชัย  
ศรีสุเทพ 2544: 14-23; ดวงพร เกี๋ยงคำ และวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ 2546: 26-43; Sklar 2003; Kentie 
2002) 

3.3 กระบวนการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
การออกแบบหนาเว็บไซตเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง  เนื่องจากเปน ตัวกลางในการ

นําเสนอเนื้อหา ขอมูลขาวสาร และวัตถุประสงคของเว็บไซต ทําหนาที่ดึงดูดความ สนใจของผู เขาชม  
สรางความพึงพอใจใหแกผูรับสาร รวมทั้งกําหนดรูปแบบของการปฏิสัมพันธกับ ผูใชบริการอีกดวย  
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน ผูศึกษาแบงการออกแบบเว็บไซตเปน 2 สวน คือ 

1. การออกแบบกราฟกเพ่ือปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ (Graphic User Interface) 
2. การออกแบบเทคโนโลยีการนําเสนอขอมูลของเว็บไซต 
 
1. การออกแบบกราฟกเพ่ือปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ (Graphic User Interface) 
การปฏิสัมพันธ คือ ระบบซึ่งผูใชมีการควบคุมและตอบสนองตอการสื่อสาร กรณีของการ สื่อสาร 

ในเว็บไซตผูใชบริการควบคุมการทองไปในเว็บไซตดวยตนเอง โดยใชงาน Interface ซึ่งเปน สวนประกอบตางๆ  
ในหนาเว็บไซต ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ 

  1.1 ระบบเนวิเกชั่นหรือระบบนําทาง (Navigation System) 
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  เปนการออกแบบลักษณะของปุมเมนูเนวิเกชั่น (Navigation Menu) ตําแหนงการจัดวาง 
รวมถึงลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต รวมเรียกวา ระบบเนวิเกชั่นหลัก (Main Navigation) 

   เนวิเกชั่นเมนู ประกอบดวยกลุมลิงคตางๆ รวมกันอยูในบริเวณหนึ่งของหนาเว็บทําหนาที่
นําเสนอวิธีการทองเว็บไซตดวยเสนทางตางๆ กัน ระบบเนวิเกชั่นหลักที่นิยมมี 2 แบบ คือ 

    a. ระบบเนวิเกชั่นแบบลําดับชั้น (Hierarchical) ซึ่งเปนเนวิเกชั่นแบบ พ้ืนฐาน  
เปนการเชื่อมโยงขอมูลแบบรากตนไม จากหนาหลักไปยังหนายอยๆ ถัดลงไป หรือยอนกลับ ขึ้นมาตาม 
ลําดับชั้น ทําใหการเคลื่อนที่ในเว็บไซตเปนแนวตั้ง ไมคลองตัว ตองอาศัยระบบเนวิเกชั่นเสริม เชน ระบบ 
เนวิเกชั่นแบบโลคอล (Local) หรือระบบเนวิเกชั่นเฉพาะที่ ซึ่งมีลักษณะเปนภาพ (Hyperlink) หรือขอความ
แบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ชวยลิงคไปยังหนาอ่ืนๆ ที่ไมไดเชื่อมโยง กันดวยระบบเนวิกชั่นหลัก 

   b. ระบบเนวิเกชั่นแบบโกลบอล (Global) หรือเชื่อมโยงแบบอิสระ (Referential)  
เปนการลิงคขอมูล แบบอิสระทําใหสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนวตั้งและแนวนอนอยางมี ประสิทธิ ภาพตลอด 
ทั่วทั้งเว็บไซต 

  1.2 เนวิเกชั่นเมนูมีหลายประเภท ทําหนาที่แสดงหัวขอยอยของเนื้อหาภายใน เว็บไซต  
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจนั้นๆ รูปแบบที่นิยมใชทั่วไป เชน 

   a. เนวิเกชั่นแบบแถบ (Navigation Bar) มีลักษณะเปนแถบแสดงรายการ ยอย  
ซึ่งมักแสดงหัวขอเรียงกันในแนวตั้งหรือแนวนอน มีขอดีคือ ใชงานงาย แตไมเหมาะกับเว็บไซต ที่มีหัว 
ขอจํานวนมาก เพราะเปลืองพ้ืนที่ 

b. Pull-down Menu มีลักษณะเปนแถบที่มีชองแสดงรายการยอย โดย รายการ 
ยอยจะเลื่อนลงมาเมื่อคลิกลูกศรลงมีขอดีคือ แสดงรายการยอยไดมาก ประหยัดพ้ืนที่เหมาะ กับขอมูลประเภท
เดียวกันจํานวนมาก เชน ชื่อจังหวัด ภาษา แตไมเหมาะกับขอมูลตางประเภทกัน 

   c. Pop-up Menu มีลักษณะเปนแถบแสดงรายการยอย ที่จะปรากฎขึ้นมาเมื่อ  
ใชเมาสชี้ หรือวางเหนือตําแหนงรายการหลัก สรางดวยการเขียนคําสั่ง Java Script มีขอดีคือ ประหยัดพื้นท่ี 

   d. Frame-based มีลักษณะเปนแถบแสดงรายการยอย คลายเนวิเกชั่นแบบ แถบแต
มีการแบงเว็บเพจออกเปนสวนๆ แตละสวนเรียกวา เฟรม แถบเนวิเกชั่นจะอยูคนละเฟรมกับ เนื้อหา ทําใหไม 
วาจะลิงคไปยังหัวขอไหนก็ตาม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแคเฟรมที่เปนเนื้อหาเทานั้น เฟรมที่เปนแถบแสดง
รายการยอยจะยังคงเหลือเดิม มีขอดีคือ มีความสม่ําเสมอ แตจะแสดงผล URL ไมถูกตอง ทําใหไมสามารถ 
Bookmark ได ใชการออกแบบที่ซับซอน และพ้ืนที่แสดงขอมูลนอยลง 

เนวิเกชั่นที่นิยมใชมีหลายลักษณะ อาจเปนตัวหนังสือ ปุมกราฟก หรือสัญรูป (Icon) ซึ่งเปน ภาพสื่อ
ความหมายของหัวขอหลัก ๆ ซึ่งไอคอนและปุมกราฟกมีขอดี คือ สามารถดึงดูดความสนใจ ไดดีกวาตัวอักษร  
แตทําการแสดงผลหนาเว็บชาลง และอาจสื่อความหมายไดไมชัดเจนเทาแบบตัวอักษร ซึ่งมีขอดีคือ แสดงผลเร็ว  
สื่อความหมายไดดี และสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการใน เมนูไดงายกวา 

ไอคอนที่ดีจะตองจําไดงาย สื่อความหมายชัดเจน ทําไดโดยการใชสัญลักษณที่ผูใชคุนเคย และไมควรใช
สีมากกวา 2 สี จํานวนของไอคอนควรพิจารณาใชตามความจําเปนในการใชงาน โดย จัดกลุมไอคอนแยก 
ตางหากจากเนวิเกชั่นเมนู สําหรับการใชเนวิเกชั่นเมนูแบบตัวอักษรนั้น ควรเลือกใชคําสั้นกระชับ แตไดใจความ
ชัดเจน 



๒๒ 
 

ตําแหนงการจัดวางเนวิเกชั่นเมนูขึ้นอยูกับระบบเนวิเกชั่นที่ใช เนวิเกชั่นแบบเชื่อมโยงอิสระ ควรวางไว 
ตําแหนงบนสุด หรือดานซาย ซึ่งผูใชจะมองเห็นไดกอน เนื่องจากรูปแบบการมอง (Viewing  Pattern)  
ของผูอาน จะเปนแนวจากซายไปขวาและจากบนลงลาง ถาเปนเนวิเกชั่นแบบโลคอล ควรมีลิงคไปยังหนาแรก
ในทุกๆ เว็บเพจ และอยูในตําแหนงเดียวกันทุกหนา ซึ่งอาจเปนดานลางสุดของทุกหนาก็ได 

นอกจากนี้ยังมีระบบเนวิเกชั่นเสริม (Supplement Navigation) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ ใชงาน
เว็บไซต แตไมสามารถใชแทนระบบเนวิเกชั่นหลักได เชน ระบบสารบัญ (Table of Contents) เปนสิ่งที่ผูใชส
วนใหญคุนเคย เนื่องจากลักษณะเหมือนสารบัญในหนังสือ ระบบดัชนี ( Index System) คือ แบงขอมูลตาม
ตัวอักษรแรกของคํา แผนที่เว็บไซต (Site Map) แสดงโครงสรางขอมูลแบบ กราฟก เพื่อความสวยงามและชวย
สื่อความหมายของเนื้อหา หรือ ไกดทัวร (Guided Tour) เพ่ือ แนะนําการใชงานเว็บไซตสําหรับผูใชหนาใหม 
เปนตน 

 
 
ระบบเนวิเกชั่นที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. สามารถเขาใจวิธีการใชงานไดงาย เพราะหากผูใชบริการตองใชเวลานานในการ ทําความ 

เขาใจระบบเนวิเกชั่น จะมีความพยายามในการติดตามเนื้อหานอยลง และอาจไมกลับเขามา ใชบริการอีก 
  2. เปน Interface Famity คือ ระบบเนวิ เกชั่นที่ มีความสม่ ำเสมอตลอดทั้ งเว็บ ไซต   

ทั้ง ลักษณะรูปรางหนาตา ตําแหนงการจัดวาง จํานวนรายการในเมนู และลําดับของรายการ 
  3. มีการตอบสนองตอผูใชโดยมีการแสดงตําแหนงปจจุบันของผูใชดวยการเปลี่ยน แปลงสี 

หรือลักษณะของรายการปจจุบันใหตางไปจากรายการอ่ืนๆ ในเมนู และบงชี้ใหเห็นวาหนา ไหนที่ไดเขาไปชม 
แลว โดยกําหนดสีของลิงคที่คลิกแลว ใหตางจากลิงคที่ยังไมไดคลิก 

  4. มีความพรอมและเหมาะสมในการใชงาน โดยเนวิเกชั่นตองอยูในตําแหนงที่เห็น ไดชัดเจน 
และเสนอทางเลือกที่ผูใชนาจะตองการเมื่อชมหนานั้นเสร็จ 

  5. นําเสนอหลายทางเลือก โดยเนวิเกชั่นหลายรูปแบบให เลือกใชตามความถนัด เชน  
มีเครื่องมือคนหา (Search Box) ใหในกรณีที่ผูใชตองการหาขอมูลอยางรวดเร็ว โดยไมตองคลิกดูตาม หัวขอ 
ตางๆ เปนตน 

  6.  มีขั้นตอนสั้นและประหยัดเวลา เพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงขอมูลโดยผานขั้นตอน นอยที่สุด 
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบชั้นของขอมูล รายการยอยในเมนูไมควรมากกวา 8–10 รายการ เพ่ือใหผูใชตัดสินใจ
เลือกไดงาย หรือมี Navigation  Shortcut เพ่ือลัดเขาสูเปาหมายเร็วข้ึน เชน Site Map หรือระบบดัชนี เปนตน 

  7. ใชคําอธิบายลิงคที่ชัดเจนและเขาใจงาย เลือกใชคําที่มีความหมายชัดเจน โดย อางอิงจาก
ความเขาใจของกลุมผูใชบริการ เพ่ือแสดงถึงเปาหมายของลิงค 

  8.  มีรูปแบบที่สื่อถึงเนื้อหาภายเว็บไซต ทําไดโดยการออกแบบลักษณะของเนวิเกชั่นเมนูให
สัมพันธกับสวนประกอบอื่นๆ ในเว็บไซต แตตองเห็นไดชัดเจนวาเปนเนวิเกชั่นเมนู 

  9. สนับสนุนวัตถุประสงคของเว็บไซต เชน เพ่ือใหรายละเอียดของสินคา หรือเพ่ือ ใหบริการ 
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน 
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  10. สอดคลองกับประสบการณ และพฤติกรรมของผูใชบริการ โดยการสอบถาม และรับฟง 
ความคิดเห็นจากผูใช เพ่ือคนหาวัตถุประสงคของการเขาชมและพฤติกรรมการใชงาน 

 
การออกแบบทางทัศนะและองคประกอบอ่ืนๆ ในเว็บไซต หมายถึง ลักษณะของ ภาพประกอบ 

(Image) ตัวอักษร (Font) และพ้ืนหลัง (Background) การใชสีโดยรวม (Color Scheme) และองคประกอบ
อ่ืนๆ ที่ใชดึงดูดความสนใจ (Gimmick) เชน ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) ภาพยนตรขนาดสั้น 
(Movie Clip Video Clip) เปนตน 

  1. ลักษณะของภาพประกอบ (Image)การใชรูปภาพในเว็บไซต มักใชเพ่ือประกอบ เนื้อหา  
สื่อความหมาย หรือตกแตงเว็บไซตใหมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ ผูวิจัย แบงลักษณะ
รูปภาพที่นิยมใชในเว็บไซตตามความละเอียดของภาพและความตอเนื่องในการไล ระดับสี คือ ภาพถาย  
ภาพกราฟกอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพถาย และการใชภาพหลายชนิดรวมกัน ซึ่งภาพ ทั้งหมดนี้จะถูกแปลงอยูในรูปแบบ
ไฟลดิจิตอล โดยผานโปรแกรมกราฟกในคอมพิวเตอร เชน Photoshop หรือ Image-Ready  เปนตน รูปแบบ
ไฟลกราฟกที่นิยมใชเปนสวนประกอบของเว็บเพจ คือ GIF (Graphic Interchange Format) และ JPEG 
(Joint Photographic Experts Group) เนื่องจากมี ขนาดไฟลไมใหญมาก ดาวนโหลดไดเร็ว โดยรูปแบบ GIF 
เหมาะกับภาพที่ประกอบดวยสีพ้ืนๆ บริเวณกวางมีจํานวนสีไมมาก และไมคอยมีการไลระดับสี เชน โลโก 
ตัวอักษร ภาพกราฟก หรือภาพ การตูน ซึ่งเกิดจากการสรางระนาบของสี (Vector) มาประกอบกันเปนภาพ  
มีจุดเดน คือ สามารถนําไปใชกับบราวเซอรไดทุกชนิดโดยไมตองคํานึงถึงเวอรชันใดๆ ทําใหแนใจได 
วาบราวเซอรของ ผูใชบริการสามารถแสดงผลภาพไดอยางถูกตอง กราฟกแบบ GIF  มีระบบการเก็บขอมูลสี
แบบอินเด็กซ 8 บิต หมายความวา สามารถเก็บขอมูลสีไดสูงสุด 256 สี ขนาดของไฟลจะใหญหรือเล็กขึ้นอยู 
กับจํานวนสีที่ใชในภาพ ถาจํานวนสีนอย ขนาดไฟลก็จะเล็กลง โดยใชระบบการบีบอัดขอมูลแบบ LZW 
(Lempel-Ziv-Welch) สามารถแสดงผลภาพทีละเฟรมจากคุณภาพต่ำ แลวเพ่ิมขึ้นจนเปนภาพที่ สมบูรณ 
ในที่สุด ทําใหผูใชเห็นความคืบหนาในการแสดงผล นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติโปรงใส คือ สามารถเซฟไฟลภาพที่
พ้ืนหลังโปรงใสได และสามารถเซฟไฟลภาพตอเนื่องเปนภาพเคลื่อนไหวได รูปแบบ JPEG เหมาะกับภาพที่มี
การไลระดับสีตอเนื่องกัน เชน ภาพถายหรือภาพวาดที่มีสีเขม-ออน หลายๆ ระดับ เพราะมีระบบการเก็บขอมูล
สีแบบ 24 บิต ซึ่งใหสีสมจริง (True Color) ไดมากถึง 16.7 ลานสี ทําใหไดรูปที่มีคุณภาพสูง แตไมเหมาะกับ
ภาพที่มีสีพ้ืนเปนบริเวณกวาง ภาพการตูนและ ตัวอักษร เพราะระบบการบีบอัดขอมูลของกราฟกแบบ JPEG 
จะทําใหบริเวณท่ีเปนสีพ้ืนเกิดจุดหรือ แถบสี และของของตัวอักษรจะไมเรียบ ดูไมชัดเจน คุณภาพของภาพและ
ขนาดของไฟลกราฟกแบบ JPEG ขึ้นอยูกับอัตราสวนในการบีบอัดขอมูล โดยอัตราสวนที่สูง จะไดภาพที่มี
คุณภาพต่ำและไฟล ขนาดเล็กนักออกแบบสามารถเลือกระดับการบีบอัดไดตามตองการโดยเลือกระดับที่มี
ขนาดไฟลเล็ก ที่สุดเทาที่ยังสามารถคงคุณภาพของภาพที่ตองการไวได 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การเลือกใชรูปแบบไฟลใหเหมาะสมกับลักษณะภาพ นอกจากจะทํา
ใหไดภาพที่มีคุณภาพดีตามตองการแลว ยังไดไฟลที่มีขนาดเล็กอีกดวย โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกตาง
ในการบีบอัดขอมูลของกราฟกท้ัง 2 แบบ ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที ่2 การบีบอัดขอมูลของไฟลกราฟก 
ที่มา :  ธวัชชัย ศรีสุ เทพ , คัมภีรเว็บดีไซน คูมือออกแบบเว็บไซตฉบับมืออาชีพ (กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น
,2544),243. 

  
รูปแบบ อัตราส่วนการบีบอัด รายละเอียด 

GIF 4:1 – 10:1 ไม่สูญเสียคุณภาพ จำนวนสี 256 สีหรือน้อยกว่า 
JPEG 10:1 – 20:1 คุณภาพสูง ไม่สูญเสียคุณภาพหรือถ้ามีก็น้อยมาก 

JPEG 
30:1 – 50:1 คุณภาพปานกลาง เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกราฟิกบนเว็บ 

60:1 – 100:1 คุณภาพต่ำ อาจเกิดแถบสีที่ไม่ต้องการหรือภาพไม่คมชัด 
 
  2. ตัวอักษร (Font / Typeface)องคประกอบที่สําคัญในการออกแบบเว็บเพจอีกอยางหนึ่ง 

คือ ตัวอักษร ในระบบคอมพิวเตอรจะแสดงผลโดยมีชื่อของแบบตัวอักษร (Typeface) ตามดวย รูปแบบ 
(Style) ซึ่งปกติมีรูปแบบพ้ืนฐาน 3 แบบ คือ ตัวปกติ (Regular) ตัวเอน (Italic) และตัวหนา (Bold) เชน 
ตัวอักษร Cordia  New Italic Cordia New คือ ชื่อแบบตัวอักษร Italic คือ รูปแบบของ ตัวอักษรที่เปนตัวเอน 
เปนตน ซึ่งตัวอักษรแตละแบบจะใหความรูสึกที่แตกตางกัน สามารถใชเปน สวนประกอบในสรางบุคลิกของเว็บ
ไซตได สวนปญหาที่พบในการใชตัวอักษร คือ บางครั้งการ แสดงผลตัวอักษรบนบราวเซอรของผูใชจะไมตรงกับ
ที่นักออกแบบระบุไว (Fixed Font) โดยการ เขียนคําสั่งภาษา HTML หรือ คําสั่งที่โปรแกรมสรางเว็บเขียนดวย
ภาษาเสริม เชน Java Script หรือ CS Script เนื่องจากขอจํากัดและความแตกตางของตัวอักษรที่ติดตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรแตละเครื่อง (Default  Font) และผูใชยังสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอ 
(Resolution) สามารถเพ่ิม หรือลดขนาดตัวอักษรมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบกับความสวยงามและ
ความสะดวกในการ อานแลว บางกรณียังกระทบถึงโครงสรางเว็บเพจที่จัดไวลงตัวแลว เพราะตัวอักษรแตละ
แบบมีความ กวางและความสูงไมเทากัน นักออกแบบมักแกปญหาโดยเลือกใชตัวอักษรแบบมาตรฐานที่มา 
พรอมระบบปฏิบัติการ (Windows) แตการใชตัวอักษรมาตรฐานที่มีอยูไมกี่แบบก็อาจสรางความนาเบื่อหนายได 
บางครั้งนักออกแบบจึงใชตัวอักษรที่สรางจากโปรแกรมกราฟก ซึ่งมีการแสดงผลบน บราวเซอรในลักษณะของ
รูปภาพ มีขอดีคือ สวยงาม มีเอกลักษณ กําหนดตําแหนงไดงาย และผูใช สามารถแสดงผลตัวอักษรไดเหมือนๆ 
กัน แตเพ่ิมเวลาในการดาวนโหลด เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขอความไดยาก และยังเสียโอกาสในการนําเสนอ 
ขอมูลแกผูบริโภคที่สืบคนขอมูลโดยใชระบบสืบคนขอมูล (Search  Engine) อีกดวยเพราะขอความแบบ 
กราฟกนี้จะไมถูกรวมอยูในดัชนี (Index) ของระบบสืบคนขอมูล 

 
  3. พ้ืนหลัง (Background)เราสามารถกําหนดพ้ืนหลังของเว็บเพจใหเปนสี หรือ รูปภาพที่ตอง

การได โดยพ้ืนหลังที่เปนรูปภาพจะใชเวลาในการแสดงผลมากกวาพ้ืนหลังที่เปนสี เรียบๆ ซึ่งกําหนดดวย 
HTML   สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ ความอานงาย (Legibility) ของขอความ หากพ้ืนหลังเปนรูปภาพหรือ 
เปนลวดลาย (Pattern) ตองระวังไมใหมีความเขม-ออนของสีที่ตางกัน มาก การใชรูปที่มีลักษณะพรามัว (Blur) 
จะชวยใหอานขอความไดงายกวารูปที่คมชัด สวนพ้ืนหลังที่ เปนสีเรียบๆ มีหลักงายๆ คือ พ้ืนหลังสีเขมใช
ตัวอักษรสีออน พื้นหลังสีออนใชตัวอักษรสีเขม เพ่ือ เนนตัวอักษรใหเดนขึ้น แตไมควรใชสีที่ตัดกันมากๆ เพราะ
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แสงจากจอคอมพิวเตอรจะทําใหสีสวาง ขึ้น 20% อาจรบกวนสายตา ทําใหปวดตาได สําหรับคูสีของตัวอักษร
และพ้ืนหลังที่นิยมใช มีดังนี้ 

  
ตาราง 3 คูสีของตัวอักษรและพ้ืนหลังที่นิยมใช 
ที่มา : ถนอมพร เลาหจรัสแสง, หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพ่ือการเรียน การสอน : Designing  
e-Learning (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 170. 
สีตัวอักษร สีพื้นหลัง 
ขาว ฟา แดง เขียว ชมพู (Magenta) 
เหลือง  ฟา ดํา 
ฟาอมเขียว (Cyan)  ขาว ฟา 
เขียว  ขาว เหลือง 
ชมพู (Magenta)  ขาว ฟา 
แดง ขาว เหลือง ฟาอมเขียว เขียว 
ฟา  ขาว ดํา 
ดํา ขาว เหลือง 
 

 4. การใชสีโดยรวม (Color Scheme) สีเปนสวนประกอบที่สําคัญในการดึงดูดความสนใจของ 
ผใูชสรางบรรยากาศ และความรูสึกโดยรวมของเว็บไซต เราสามารถใชสีกับสวนประกอบตางๆ ของเว็บไซต เชน 
ภาพ ตัวอักษร ลิงค และพ้ืนหลัง โดยเลือกใชชุดสีใหกลมกลืน สอดคลองกับ บุคลิกของเว็บไซต ชวยสื่อ
ความหมายใหเนื้อหา และเพ่ิมความสวยงามใหกับเว็บเพจ นอกจากนี้ยัง สามารถใชสีประจําองคกรหรือหนวย
งานในเว็บไซต เพ่ือสรางภาพลักษณในการกลับกัน การเลือกใช สีที่ไมเหมาะสมจะรบกวนสายตาของผูใช  
สรางความลําบากในการอาน และอาจทําใหการสื่อ ความหมายผิดพลาดได สีที่ใชในการออกแบบเว็บไซต  
มีหลักการผสมสีแบบบวก (Additive Color) คือ การผสมสีของแสง เนื่องจากเว็บไซตเปนสื่อที่นําเสนอผาน 
จอคอมพิวเตอร ซึ่งใชหลักการผสม แสงที่มีความคลื่นตางกัน 3 สี (RGB) คือ แดง (RED) เขียว (Green) น้ำเงิน 
(Blue) ซึ่งเมื่อคลื่นแสงทั้ง 3 สีซอนทับกันจะผสมเปนแสงสีขาว โดยทั่วไปสีที่ใชในการออกแบบเว็บไซตจะ 
เปนชุดสีสําหรับ เว็บ (Web  Safe  Color) จํานวน 216 สี ซึ่งมีขอดี คือ ผูใชสามารถเห็นสีไดถูกตองตรงกัน 
ไมวาจะใช เครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอชหรือพีซีทั่วไป เนื่องจากความละเอียดของจอคอมพิวเตอร ระบบการ 
แสดงสีของบราวเซอร และภาษา HTML ซึ่งใชในการเขียนเว็บเพจ จะมีผลตอการแสดงสีในเว็บไซต ใหแตกตาง
กัน ชุดสีสําหรับเว็บนี้มีการกําหนดโคดเปน HTML ในรูปตัวเลขและตัวอักษร 6 หลัก เพ่ือ กําหนดรูปแบบการ
ผสมสี และความเขมของแสงแตละสีใหเปนมาตรฐาน เชน 000000 หมายถึง ไมมี แสงสีใดเลย คือ สีดํา สวน 
FFFFFF หมายถึง มีแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน ที่มีความเขมสูงสุดทุกสีผสมกันเปน สีขาว เปนตน ซึ่งนักออกแบบ
ไมจําเปนตองจําโคดเหลานี้ เนื่องจากโปรแกรมกราฟกที่ใชทําเว็บไซตจะแสดงสีใหเลือกในรูปจานสี (Web 
Palette) แลวไปเขียนคําสั่งเปน HTML ใหเอง 



๒๖ 
 

ตารางตอไปนี้แสดงจิตวิทยาของสี ในการสื่อความหมายทั้งในเชิงบวกและลบ รวมถึง สัญลักษณ และ
สิ่งของที่เกี่ยวพันกับสีนั้น เฉพาะกรณีที่ใชสีโดยรวมเปนสีนั้นสีเดียว แตถามีการใชสี หลายสีรวมกันอาจมีการสื่อ
ความหมายแตกตางไปจากนี้ได 

 
ตารางที ่4 จิตวิทยาของสี   
ที่มา : ธวัชชัย ศรีสุเทพ, คัมภีรเว็บดีไซน คูมือออกแบบเว็บไซตฉบับมืออาชีพ (กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น, 2544), 
205. 
 

สี ความหมายในเชิงบวก ความหมายในเชิงลบ 
สัญลักษณ สิ่งของ 

ที่เกี่ยวของ 
แดง พลัง อํานาจ กําลั งใจ ความ จริง 

ความรัก ความอบอุน การแขงขัน 
ความกลาหาญ ความแข็งขัน ความ
ตื่นเตนความเร็ว ความสนุกสนาน 

ความโมโห ความกาวราว ความ
รุนแรง ความละอาย  
ความผิดพลาด การบาดเจ็บ 

ดวงอาทิตย ความ รอน ไฟ 
สัญญาณ อนตราย เลือด 
หวใจ 

สม ความสามารถ ความทันสมัย ความ
กระตือรือรน ความเปน มิตร ความ
สดใสมีชีวิตชีวา ความสมดุล ความเข
มแข็งความโชคดี ความเจริญ 

การหลอกลวง ความอ้ือฉาว  
ความไมเรียบรอย 

ฮาโลวีน มิตรภาพ 

เหลือง ความสดใสราเริง ความหวัง ความอบ
อุน ความร่ำรวย การ มองโลกในแงดี 
ความสุขปรชญา ความคิดฝน 

ความไมซื่อสัตย การทรยศ ความ
ขลาดกลัว ความอิจฉา ความไม  
แนนอน อาการปวย 

แสงอาทิตย ฤดูรอน ทอง 
ศาสนา ปรัชญา อุดมคติ  
สัญญาณเตือนภัย 

เขียว ธรรมชาติ สุขภาพ การรักษา ความ
รื่นรมยยินดี ความหวัง การเริ่มตน 
ความภักดี ความ เปนอมตะ ความ
ปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ  

ค ว าม อิ จ ฉ า  ค ว าม เบื่ อ ห น าย  
การขาดประสบการณ 

ตนไม สิ่งแวดลอม ศาสนา 
วั ย ร ุน  ท ห าร  สั ญ ญ าณ
ปลอดภัย 

น้ำเงิน รื่น ความแข็งแรง ควากระฉับกระเฉง 
ความใหม ความซื่อสัตย ความม่ันคง 
ปลอดภัย มีคุณธรรม ความ สะอาด 
มีน้ําใจ เปนระเบียบ ความสงบ ความ
เชื่อมัน่  ความสมดุล ความเข็มแข็ง 

ความหดหู ซึมเศรา เสียใจ  
ความเรียบแบบไมนาสนใจ 

ท อ ง ฟ้ า  ท ะ เล  ส ว ร รค  
เทวดา ผ ูชาย  ความ เย็ น 
เทคโนโลยี 

มวง ความลึกลับ  ความสู งส ง หรูหรา 
ความทันสมัย ความ สรางสรรค การ
ใหความรู้การบําบัดรักษา ความรอบ
รู้ 
 

ความหยิ่งยโส ความแปลก  
ความเศร้าโศกเสียใจ 

จิต วิญญาณ ปญญา 
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สี ความหมายในเชิงบวก ความหมายในเชิงลบ 
สัญลักษณ สิ่งของ 

ที่เกี่ยวของ 
นำ้ตาล ความเรียบงาย ธรรมชาติ ความสุขุม 

ความทนทาน ความมั่นคง ความมี
เกียรติ ความสะดวกสบาย ความ 
เจริญเติบโตเต็มที่ 

ความหดหูซึมเศรา สลด ใจความเก
า มีอายุ ความ เลอะเทอะเปรอะ 
เปอน 

โ ล ก  พ้ื น ดิ น  ไ ม  บ า น 
กลางแจ้ง 

ขาว ความบริสุท ธิ์ ไ ร เดียงสา ความรัก 
ความฉลาด ความ สะอาด ความดี 
ความสงบ ความเรียบงาย ความ
เคารพ นับถือ ความนอบนอม ความ 
ถอมตน ความเที่ยงตรง 

ความออนแอ การเจ็บปวย ความ
ตาย ความเศรา (จีน) 

พรหมจารี การเกิดมิตรภาพ 
วัยสาว แพทย พยาบาล 
หิมะ สันติ ภาพ เยาวชน 
ความหนาว ความเย็น 

ความจริง 
เทา ความสุภาพ ความสงบ ความ ฉลาด

สุขุม ความมั่นคง ความ เปนไปได 
ความไวใจได ความมีเกียรติ 

ความโศกเศรา ความเสื่อม ความ 
นาเบื่อ ความมีอายุ 

ปญญา อนุรักษนิยม 
อนาคต การปฏิบัติได 
(Practical) 

ดํา อํานาจ ความฉลาดลึกล้ำ ความสุขุม
รอบคอบ ความม่ันคง ความเปนทาง
การ ความตั้งใจ ความเปนเลิศ 

ความลับการหลอกลวง การปกปด 
ความซับซอน ความนากลัว ความ
ชั่วราย โทสะ ความกลัว ความทุกข 
ความหดหู หมดหวัง  ความเศรา 

ใตดิน ความมืด ความตาย 
เกี่ยวกับด้านเพศ 

 
  5. องคประกอบอ่ืนที่ใชดึงดูดความสนใจ (Gimmick) หมายถึง ลูกเลนที่ใชดึงดูด ความสนใจ
ของผูใชบริการ ชวยสรางบรรยากาศในการนําเสนอขอมูลใหนาสนใจ ลูกเลนที่เว็บไซต  

  6. เสียง (Sound)การใช เสียงใน เว็บ ไซตมีประโยชนในแงของการสรางบรรยากาศ  
เสริมประสบการณและดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ แตทําใหใชระยะเวลาดาวนโหลดมากขึ้น ไฟลเสียงไม
ควรมีความยาวเกิน 5 นาที ถาเปนเสียงบรรยาย ตองอานอยางชัดเจน และสรางความ นาสนใจดวยการใช
น้ำเสียงที่กระตือรือรน มีเสียงสูงเสียงต่ำอยางเหมาะสม รวมทั้งปรับโทนเสียงให คงที่ทั้งเว็บไซต บางครั้งอาจ
เกิดปญหาระบบเสียงไมทํางาน เนื่องจากขอจํากัดของบราวเซอรของ ผูใชบริการ ควรมีทางเลือกสํารองในการ
นําเสนอขอมูลใหผูใชเขาใจขอมูลไดโดยไมตองมีเสียง ประกอบ เสียงที่นิยมใชทั่วไป คือ เสียงดนตรี (Music) 
เสียงประกอบหรือเสียงเทคนิคพิเศษ (Sound Effects) เสียงพูด (Voice) เชน เสียงพากยหรือเลาเรื่อง เสียง
รายงานขาย เสียงถายทอดผานสถานีวิทยุ บนเว็บไซต เปนตน เว็บไซตที่ดีควรเปดโอกาสใหผูใชเลือกวาจะ 
ฟงเสียง หยุดเสียง หรือฟงซ้ำได ตลอดเวลา 

 7. ลูกเลนของปุมหรือสัญรูป (Icon Effect) คือ ลักษณะที่ปุมไอคอนมีการ เปลี่ยนแปลงสี 
หรือรูปราง เมื่อมีการนําเมาสมาวางไวบนปุม (On-Mouse Effect) หรือเมื่อคลิกที่ปุม นั้น (Click / Hit) 
บางครั้งอาจมีเสียงประกอบ หรือมีการแสดงภาพที่เก่ียวของ และขอความอธิบาย เนื้อหาในหนาเว็บที่จะลิงคไป 
เมือ่กดปุมนั้นๆ ซึ่งปุมลักษณะนี้มักสรางจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสรางเว็บเพจ เชน Macromedia Flash เปนตน 
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 8. ภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรที่ กระพริบได  (Animation & BLINK/Scrolling Text)  
เปนการนําตัวอักษรหรือภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องหลายๆ ภาพมาเรียงกัน โดย 1 ภาพเรียก 
เปน 1 เฟรม แลวเซฟเปนไฟลเดียว เมื่อแสดงบนบราวเซอร จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง อยางตอเนื่องตาม
เฟรมตางๆ ที่เรียงกันอยู สรางความรูสึกวาภาพ หรือตัวอักษรนั้นมีการเคลื่อนไหว ได สําหรับตัวอักษรแบบที่
เรียกวา BLINK Text นั้น เปนการกําหนดตัวอักษรในเฟรม 2 เฟรมใหมีสีแตกตางกัน เมื่อบราวเซอรแสดงผลทั้ง 
2 เฟรมสลับกันไปมา ก็จะใหความรูสึกวาตัวอักษรนั้น กระพริบไดไฟลภาพเคลื่อนไหวที่นิยมใชทั่วไปคือ 
Animated GIF เนื่องจากผูใชบริการสามารถเห็น ความเคลื่อนไหวไดโดยไมตองอาศัยปลั๊กอิน (Plug-in) คือ 
โปรแกรมเสริมความสามารถของ บราวเซอรในการแสดงผลสื่อประเภทมัลติมีเดีย สวนใหญแลวภาพเคลื่อนไหว
มักแสดงผลตอเนื่อง ไปไมสิ้นสุด เมื่อดูนานๆ อาจรบกวนสายตาได ควรกําหนดในขั้นตอนการออกแบบ วาจะมี
การ แสดงผลตอเนื่องกันกี่รอบ และหยุดเมื่อเหมาะสม โดยผูใชสามารถสั่งใหเลนซ้ำไดตามตองการ ไฟล ตองมี
ขนาดเล็กเพ่ือใหภาพเคลื่อนไหวดาวนโหลดไดอยางรวดเร็ว เพราะผูใชบริการมักไมอดทนรอ นาน หลายเว็บไซต
นิยมใชภาพหรือตัวอักษรเคลื่อนไหวจํานวนมากในเว็บเพจหนาเดียวกัน ซึ่งแทนที่ จะเปนประโยชนในการดึงดูด
ความสนใจ กลับสรางความรําคาญแกผูใชบริการ เพราะหากในเว็บเพจ หนึ่งหนามีจุดสนใจหลายแหง จะทําให
ไมมีสิ่งใดดูนาสนใจจริงๆ และยังทําใหขอมูลขาดความ นาเชื่อถืออีกดวย ควรเลือกใชภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเนน 
สวนที่สําคัญที่สุดเพียงแหงเดียวในหนา จะให ประโยชนสูงสุด และไมกอใหเกิดความสับสนแกผูใชบริการ 

  9. ภาพยนตรขนาดสั้น (Movie Clip / Video Clip) เปนการนําเสนอขอมูลที่ เหมาะกับ  
เว็บไซตที่เกี่ยวกับขาวโฆษณา หรือความบันเทิงอ่ืนๆ ภาพยนตรที่นําเสนอยนเว็บไซตควรมีความยาว ไมเกิน  
5 นาที เพราะภาพยนตรที่มีความยาวมาก จะมีขนาดไฟลใหญ ใชเวลาดาวนโหลดนาน ผูใชบริการอาจไมตอง
การรอ จึงควรมีทางเลือกใหกับผูใชวาจะชมหรือไม หรือสามารถขามไปดูหนา ขอมูลที่เปนตัวอักษรไดเลย 

  10. โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) คือ การสรางภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นวัตถุได
โดยรอบจากทุกมุมมอง เปนการจําลองใหผูใชบริการรูสึกเสมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณ หรือ สถานที่นั้นๆ 
มักใชกับเกมส หรือเว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งตองการ ความสมจริงในการ
มองเห็น 

 
2. การออกแบบเทคโนโลยีการนําเสนอขอมูลของเว็บไซตหมายถึง องคประกอบอ่ืนๆ ที่มี ผลตอความ

สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลที่ตองการ รวมทั้งมีผลตอความนาสนใจของเว็บไซต เชน ลักษณะหนาเปดของ
เว็บไซต (Intro Page) ระยะเวลาที่ใชในการดาวนโหลด (Access Time) เครื่องมือคนหาขอมูล (Search 
Engine) ลักษณะการเปดหนาตางแสดงผลขอมูลที่เชื่อมโยงกัน (Target Browser) เปนตน 

  1. หนาเปดของเว็บไซต (Intro Page / Splash Page / Splash Screen) คือ หนากอนที่  
จะถึงโฮมเพจ ทําหนาที่สื่อขอความบางอยางของเว็บไซตเพ่ือสรางความประทับใจแกผูใชบริการ หนานี้จะตอง
แสดงผลอยางรวดเร็ว และนาสนใจดวยการใชกราฟก หรือเทคนิคพิเศษ เหมาะสําหรับเว็บไซตที่ตองการ 
จะนําเสนอขอมูลพิเศษบางอยาง เชน การแนะนําตัว แนะนําสินคาใหม หรือแสดง ขอความในโอกาสพิเศษ 
ตางๆ โดยทั่วไปหนานี้ควรจะดาวนโหลดไดในเวลา 15 วินาที อาจมีลักษณะ เปนหนาเว็บเพจแบบ HTML 
ธรรมดา หรือเปนภาพเคลื่อนไหวแบบ Introduction Title ที่สรางดวย โปรแกรม Flash  เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ก็ได สําหรับเว็บไซตทั่วๆ ไป หนานี้อาจไมจําเปน เพราะเปน การรบกวนเวลาของผูใชบริการ ดังนั้นหนา 
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Splash จึงควรมีทางเลือกสําหรับผูใชบริการที่เคยชมหนา นี้แลว หรือไมตองการชม ดวยการมีลิงคที่คลิกเพ่ือ 
เขาสูโฮมเพจไดเลย ซึ่งมักเขียนวา [Skip Intro] 

  2. หนาแนะนําอุปกรณการใชงานเว็บไซต (Utility Page)ทําหนาที่แนะนําผูใชบริการ ใหใช
ชนิดของบราวเซอร และรุนที่เหมาะสม หรือแนะนําความละเอียดของหนาจอที่เหมาะสมในการ แสดงผลของ
เว็บไซต บางครั้งก็เปนการนําเสนอทางเลือกในการชมเว็บไซตใหผูใชบริการเลือกได ตามความเหมาะสมของ 
อุปกรณ โดยการสรางเว็บไซตไวหลายๆ เวอรชัน เชน HTML  หรือ Flash  / Fraphic  หรือ Text  Only  /  
Framed  หรือ Non-Framed  /  Low-speed  หรือ High-speed  เปนตน วัตถุประสงคของหนานี้ก็เพ่ือ
ความสามารถในการนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตตามสิ่งแวดลอมที่ผูใช มีอยูอยางเหมาะสม บางกรณีอาจเปน 
การรบกวนเวลาของผูใชบริการ และสรางสับสนแกผูใชบริการ ที่ไมมีประสบการณเพียงพอ 

  3. ระยะเวลาที่ ใชในการดาวนโหลด (Access Time)การดาวนโหลด (Download) คือ 
กระบวนการเคลื่อนยายขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ในที่นี้หมายถึง การรับ ขอมูลจาก
เว็บเซิรฟเวอร เมื่อมาแสดงผลเปนเว็บเพจในบราวเซอร เว็บไซตที่ดีควรใชเวลาในการ ดาวนโหลดนอยที่สุด 
เทาที่จะเปนไปได เพ่ือสรางความไดเปรียบ และความพึงพอใจแกผูใชบริการ ซึ่งมักไมอดทนรอนาน  
จากผลการวิจัยเรื่อง The Economic Impacts of Unacceptable Web Site Download Speed พบวา 
เว็บเพจที่ใชเวลาในการดาวนโหลดนานกวา 15 วินาที จะมีผลใหผูใชบริการ ขาดความสนใจในเว็บไซตนั้นได 
(www.zonaresearch.com   2003) ดังนั้นการออกแบบเว็บไซตที่ สวยงาม แตใชเวลาดาวนโหลดมากจึงไม
เกิดประโยชน ควรคํานึงถึงเทคโนโลยีการนําเสนอใหมี ความพอดี มีขนาดไฟลเล็ก เพ่ือใหใชเวลานอยลง เชน 
กําหนดใหไฟลกราฟกในเว็บเพจ 1 หนา มี ขนาดรวมกันไมเกิน 50 Kb  ใชตัวอักษรแบบ HTML  เพ่ือใหดาวน
โหลดไดเร็วกวาตัวอักษรที่เปน กราฟก กําหนดขนาดของไฟลภาพพ้ืนหลังแบบ Pattern  ไมใหเกิน 2 Kb  หรือ
ตัดภาพพ้ืนหลังภาพ ใหญออกเปนชิ้นเล็กๆ แลวนํามาตอกัน เพ่ือใหแสดงผลไดเร็วขึ้น เปนตน 

  4. เครื่องมือคนหาขอมูล  (Search    Box)คือ โปรแกรมที่ชวยใหผูใชบริการคนหา ขอมูลที่ 
ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยมีชองใหผูใชบริการพิมพคํา หรือขอความสั้นๆ เกี่ยวกับขอมูลที่ ตองการคนหา  
แลวกดปุม “คนหา” โปรแกรมจะทําการคนหาในฐานขอมูล (Database) ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซตนั้น แลวแสดง
ผลลัพธที่ไดพรอมลิงคไปสูเว็บเพจที่มีขอมูลที่ตองการ โปรแกรมคนหาขอมูลทั่วไปมักเขียนดวยภาษาแบบ 
Sever-Side Script คือ คําสั่งจะทํางานที่เซิรฟเวอร และสงเฉพาะผลการ ทํางานมาที่บราวเซอร สามารถใช
งาน รวมกั บ  HTML ไดทั นที  เช น  ASP (Active Server Page) PHP (Personal Home Page) เป นตน  
ตําแหนงที่เหมาะสมในการจัดวาง Search Engine คือ ดานบนของ โฮมเพจ 

  5. ลักษณะการเปดหนาตางแสดงผลขอมูลที่เชื่อมโยงกัน (Target Browser) บางครั้ง เมื่อผูใช
บริการคลิกลิงค จะมีการแสดงผลขอมูลบนหนาตางบราวเซอรใหม ซึ่งลักษณะการเปด หนาตางใหมนี้ เกิดจาก
การกําหนดคําสั่ง Target Browser เปน target_Blank ที่เหมาะกับการลิงค ออกนอกเว็บไซต แตถามีการ 
เปดหนาตางมามากเกินไป ผูใชอาจเบื่อที่จะตองคอยปดหนาตาง เมื่อ อานขอมูลจบ แตถากําหนดคําสั่งเปน 
target_Self  หรือเรียกอีกอยางวา target_Parent  บราวเซอรจะ แสดงผลขอมูลใหมอยูในหนาตางเดิม ซึ่ง
เหมาะกับเว็บเพจที่มีขอมูลนอยๆ แตจะไมสะดวกเมื่อ ตองการเปรียบเทียบขอมูลเดิมกับขอมูลใหม (สุพิชญา 
เข็มทอง,2547) 
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3.4 องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ 
ชัยมงคล เทพวงษ์ (2545) โดยองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ มีดังนี้คือ 
1) ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิก หรือ

ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทำให้วุ่นวาย 
2) ความสม่ำเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก 

ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 
3) ความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงอัตลักษณ์และลักษณะขอองค์กรเพราะ 

รูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นๆเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์ของทางราชการ 
จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

4) เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ 
ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาไม่ควรซ้ำกับ 
เว็บไซต์อ่ืนจึงจะดึงดูดความสนใจ 

5) ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิก ที่สื่อ
ความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่น วางไว้ ตำแหน่งเดียวกัน
ของทุกหน้า 

6) ลักษณะที่น่าสนใจหน้าตาของเว็บไซต์ต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบ ประกอบ
ต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้ โทนสีที่เข้า
กัน ลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล 

7) การใช้งานอย่างไม่จำกัดผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้บราวเซอร์ชนิด ใดก็ได้ใน
การเข้าถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหน้าต่างๆ กัน อย่างไม่มีปัญหาเป็น
ลักษณะสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก 

8) คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบ และ การเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบสามารถสร้าง 
ความรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ 

9) ระบบการใช้งานที่ถูกต้องการใช้แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลต้องสามารถกรอกได้จริง ใช้งานได้
จริงลิงค์ต่างๆจะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้องระบบการทำงานต่างๆใน เว็บไซต์จะต้องมีความ
แน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

Jess james Garrett (2003) ได้กำหนดกรอบของกระบวนการทำงาน (Framework) ที่แสดงให้เห็น
ถึง ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือให้พัฒนาเว็บเป็นไป 
อย่างมีแบบแผน แบบจำลองกระบวนการพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก ่

1) การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบ (Strategy Plane) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย 3 ประการคือ
ผู้ใช้ องค์กร และองค์กรที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกันเพ่ือทราบเป้าหมายหรือแนวทางในการ พัฒนาเว็บไซต์
โดยปัจจัยทั้ง3ประการมีรายละเอียดดังนี้ 

- ผู้ ใช้  เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้  โดยศึกษาหรือท ำการสำรวจจาก ผู้ ใช้ที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบคำถามว่า เมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าเว็บแล้วต้องการได้รับข้อมูลใดกลับไปบ้าง มี ฟังก์ชั่นหรือ
การใช้งานรูปแบบใดบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการ และปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานเว็บที่ได้พบ 
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- องค์กร เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจทั้งในส่วนเงินทุนบุคลากรและ 
ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานรวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรที่จำเป็นต่อ

การออกแบบหน้าเว็บ เช่นแบบเนอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้จดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 
- องค์กรที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกันเป็นการประเมินขอบเขตข้อมูลรูปแบบ นำเสนอ และ

เป้าหมายขององค์กรเพ่ือพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของการออกแบบเว็บแล้วน˚ามา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บ
ขององค์กรต่อไป 

2) การกำหนดขอบเขตของข้อมูล (Scope Plane) เป็นการสรุปขอบเขตของข้อมูลที่ควรมี บนหน้าเว็บ
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ออกแบบบางคนมีเทคนิคนำเสนอข้อมูลที่ชื่นชอบ หรือมี แนวทางพัฒนาเว็บ
หลายวิธีจนทำให้เกิดความสับสน ขั้นตอนนี้จึงเป็นการสรุปแนวทางพัฒนาเว็บ โดยพิจารณาขอบเขตข้อมูลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 3 ประการใน ขั้นตอนแรก สามารถจำแนกข้อมูลบนเว็บไซต์
ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

- เนื้อหา (Content Requirements) เป็นข้อมูลทั่วไปที่นำเสนอให้กับผู้ใช้งาน เช่น ข้อความบรรยาย 
รูปภาพ เป็นต้น 

- การใช้งาน (Functional Specifications) เป็นระบบการท˚างานหรือการใช้งานบน หน้าเว็บ ซึ่ง
มักจะเป็นงานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น การรับส่ง E-mail การประมวลค่าข้อมูลของฟอร์ม 
โปรแกรมสนทนาและผู้ใช้เป็นต้น 

3) การจัดทำโครงสร้างข้อมูล (Structure Plane) ภายหลังจากที่ได้กำหนดขอบเขตข้อมูล แล้ว ก็จะ
เริ่มต้นกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและหน้าที่งานบนเว็บไซต์ โดยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยงาน  
2 ลักษณะดังนี้ 

- การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interaction Design) เป็นการออกแบบ หน้าเว็บสำหรับงานที่
มีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่นการ กรอกแบบฟอร์ม และการับส่ง อีเมล์ เป็นต้น ผู้ออกแบบต้องเริ่มต้นศึกษา
พฤติกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเป็นจริง แลัวนำมา ประยุกต์ใช้กับการออกแบบเว็บ โดยกำหนดลำดับ
ขั้นตอนการปฏิสัมพนัธ์กับผู้ใช้งานบนหน้าเว็บ ให้เหมือนกับขั้นตอนดังกล่าว 

ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2545) ได้กล่าวถึง ส่วนต่อประสารกับผู้ใช้ซึ่งจะประกอบด้วย 
(1) เนวิเกชั่นบาร์ (Navigation Bar) เป็นระบบพ้ืนฐานที่ใช้ได้หลายรูปแบบโดยทั่วไป เนวิเกชั่นบาร์  

จะประกอบด้วยกลุ่มของลิงค์ต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันในบริเวณหนึ่งของหน้าเว็บโดยอาจจะเป็น ตัวหนังสือหรือ
กราฟิกก็ได้และถือเป็นรูปแบบของเนวิเกชั่นที่ได้รับความนิยมที่สุด 

(2) เนวิเกชั่นระบบเฟรม (Frame-Based) การสร้างเนวิเกชั่นระบบเฟรมเป็นอีกวิธีทำให้ ผู้ใช้เข้าถึง 
เนวิเกชั่นบาร์ได้ง่ายและสม่ำเสมอ โดยที่แต่ละหน้ายังเป็นอิสระต่อกัน การลิงค์จากเฟรม ที่เป็นเนวิเกชั่นบาร์
สามารถควบคุมการแสดงผลของข้อมูลในอีกเฟรมหนึ่งได้ ดังนั้นส่วนที่เป็นเนวิเกชั่นบาร์จะปรากฏคงที่เสมอ 
ในขณะที่ผู้ใช้เลื่อนดูข้อมูลใดๆ ก็ตามในอีกเฟรมหนึ่งการแยกแยะ ระบบเนวิเกชั่นบาร์ออกจากหน้าข้อมูลใน
ลักษณะนี้จะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบเนวิเกชั่นได้ตลอดเวลาและยังคง ความสม่ำเสมอท่ัวทั้งเว็บไซต์ 

(3) Pull-Down Menu เป็นส่วนประกอบของแบบฟอร์ม ที่มีลักษณะเด่นคือ มีรายการให้เลือก
มากมายแต่ใช้พ้ืนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับองค์ประกอบชนิดอ่ืน ๆ การนำ Pull-Down Menu มาใช้เป็น 
ระบบเนวิเกชั่นจะช่วยให้ผุ้ใช้เลือกรายการย่อยเข้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างสะดวก เมนูรูปแบบนี้เหมาะส ำหรับ 
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ข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีจำนวนมาก เช่น รายชื่อประเทศ จังหวัด หรือ ภาษา แต่ไม่เหมาะกับข้อมูลจำนวน 
น้อยหรือข้อมูลต่างประเภทกัน และควรระวังไม่ใช้ Pull- Down Menu มากจนเกินไป การใช้เมนูแบบนี้เป็น 
ระบบเนวิเกชั่นหลาย ๆ แห่งในหนึ่งหน้าอย่างไม่เหมาะสม จะสร้างความสับสนให้ผู้ใช้เพราะไม่มีการแสดง 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในเว็บไซต์ และ ผู้ใช้หน้าใหม่อาจไม่รู้ว่ามีรายการให้เลือกภายใต้เมนูนั้นก็เป็นได้ 

(4) Pop-up Menuเป็นเมนูอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้าย Pull-DownMenu แต่รายการย่อยของ 
เมนูจะปรากฏขึ้นเองเมื่อผู้ใช้นำเมาส์ไปวางเหนือตำแหน่งของรายการในเมนูหลัก จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเลื่อน
เมาส์ไปเลือกรายการต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นได้ ซึ่งสามารถพัฒนาเมนูแบบนี้ได้ โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ 
(JavaScript) วิธีนี้ช่วยให้หน้าเพจดูไม่รกเกินไปด้วยลิงค์จำนวนมาก และยังช่วยประหยัดพ้ืนที่แสดงรายการ 
ย่อยของเมนูได้ 

(5) Image Map การใช้รูปกราฟิกเป็นลิงค์ในรูปแบบ Image map ได้รับความนิยมนำมา ใช้กับ
ระบบเนวิเกชั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยบางบริเวณของกราฟิกนั้น จะถูกกำหนดให้เป็นลิงค์ไปยังส่วนต่าง ๆ ตาม
ต้องการ ควรใส่คำอธิบายของ ALT (Alternative text) ให้ครบถ้วนเพื่อผู้ใช้ จะได้รู้ว่าบริเวณ นั้นถูกลิงค์ไปยังที่
ใด และไม่ควรที่จะใช้แต่ Image maps เป็นระบบเนวิเกชั่นเพียงอย่างเดียวในเว็บเพจ เพราะอาจมีผู้ใช้บางคน
ไม่รู้ว่ากราฟิกนั้นสามารถคลิกเพ่ือไปยังข้อมูลอื่น ๆได้ 

(6) Search Box การจัดเตรียมระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ภายในเว็บไซต์เป็นระบบเนวิเกชั่นแบบ
หนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับเว็บที่มีข้อมูลปริมาณมาก ทำให้คนใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็วโดยระบุ  
คีย์เวิร์ดที่น่าสนใจ เนื่องจากข้อมูลในเว็บไซต์นั้นอาจไม่ได้จัดระบบไว้ตรงกับ ความสนใจของผู้อ่าน 

(7) แผนที่เว็บไซต์ (Site Map) แผนที่เว็บไซต์เป็นการแสดงโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ แบบกราฟิก 
เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและการสื่อความหมายของเนื้อหาที่มากกว่าแบบตัวอักษรแต่ก็จัดทำ 

ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยความเข้าใจถึงโครงสร้างของเว็บไซต์และ มีความชำนาญทางกราฟิก  
เราจึงเห็น แผนที่เว็บไซต์จริงๆ ที่เป็นแบบกราฟิกกันไม่มากนัก เพราะเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มักทำในแบบตัวอักษร
แทน 

(8) อีเมล์ (E-mail) จัดเป็นช่องทางติดต่อที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งระหว่างผู้ชมเว็บไซต์ กับผู้พัฒนา
เว็บไซต์เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ง่าย ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้กันมากและพบใน เว็บไซต์แทบทุกประเภท 

(9) เว็บบอร์ด (Webboard) กระดานสนทนาที่มีไว้เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้ใช้กับผู้ใช้
หรือระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาเหมาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการกลุ่มสนทนามากที่สุด 

(10) สมุดเยี่ยม (Guest Book) สมุดเยี่ยมเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความ ยินดี หรือ
เพียงเยี่ยมชมต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

(11) Contact Us เป็นการแสดงช่องทางติดต่อสื่อสารในด้านอ่ืนเพ่ิมเติม อาจมีการระบุเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ โทรสาร ที่อยู่ หรือข้อความที่จะให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ออกแบบเว็บไซต์ ในภายหลังได้การออกแบบ
ร่างหน้าตาเว็บเพจ (Interface Design) แตกต่างจาก การออกแบบส่วนกราฟิก (Visual Design) ที่การ
ออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพจ (Interface Design) เป็นการออกแบบร่างองค์ประกอบ ส่วนต่างๆ ของเว็บเพจ 
แต่สำหรับการออกแบบส่วนกราฟิก นั้นมีการลงรายละเอียด เรื่องความงาม องค์ประกอบสี ตัวอักษร การ
ออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพจจึงเป็นแบบร่างทางความคิดของผู้ออกแบบเพ่ือ นำไปสู่การออกแบบจริง แบบร่าง
ความคิดนี้จะช่วยในการสมมุติกิจกรรมภายในเว็บที่อาจเกิดขึ้นได้ การวาง องค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
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ผู้ใช้งานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งเว็บไซต์ ซึ่งผู้ออกแบบสามารถ ออกแบบโดยวิธีการออกแบบจำลอง
โครงร่าง (WireFrames) หรือการออกแบบร่างภาพต้นแบบ (Paper Prototyping) เป็นการร่างภาพด้วยการ
วาดลงบนกระดาษคร่าวๆ (อรนงค์ ศรีพธูราษฎร์, 2549: 21 อ้างถึงใน ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544: 143-151) 
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Information Architecture) เป็นการกำหนด โครงสร้างของเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำเสนอ
บนเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละส่วนไว้ด้วยกันตาม ความสัมพันธ์ของระบบงาน เพ่ือให้ข้อมูลเคลื่อนที่
อย่างเป็นระบบ จนผู้ใช้งานไม่รู้สึกสะดุดหรือข้ามขั้นตอนเมื่อเรียกใช้หน้าเว็บนั้น มีการศึกษา โดยได้นำเอา
ทฤษฎี สถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยอรนงค์ ศรีพธูราษฎร์(2549) ทำการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจำลอง 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจผู้บริโภคที่มีความเหมาะสมกับสินค้าเครื่องปั้นดินเผาร้านชวนหลงเซรามิค 
โดยได้นำแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศและการออกแบบเว็บไซต์เป็นแนวทางในการศึกษาผล 
การศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อแบบจำลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเว็บไซต์มีรูปแบบที่เรียบง่ายเหมาะกับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งสื่อถึงเอกลักษณ์ของร้าน 
และมีความเป็นสากล การจัดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆในหน้าเว็บเพจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) การออกแบบโครงร่างเว็บเพจ (Skeleton Plane) เป็นการจัดแบ่งพ้ืนที่บนหน้าเว็บ เพ่ือใช้วาง 
องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ และเริ่มต้นออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสกับผู้ใช้ โดยสร้างระบบนำทาง (Navigation 
System) เพ่ือเชื่อมโยงการทำงานทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันโดยในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 
กิจกรรมคือ 

- การออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพจ (Interface Design) เป็นขั้นตอนของการ ออกแบบร่างหน้าราเว็บ
เพจ ซึ่งเป็นการวางองค์ประกอบสารสนเทศส่วนต่าง ๆ ของเว็บเพจ ว่าสิ่งใดควรจะอยู่ ตรงไหนของหน้าเว็บเพจ
นั้น ๆ เป็นการเริ่มออกแบบและสเก็ตรูปแบบของเว็บเพจลงบนกระดาษก่อนที่จะลง มือทำเว็บไซต์ โดยกำหนด
ตำแหน่งเมนู ข้อความ รูปภาพ พ้ืนหลังของหน้าและใช้วิธีการจัดโครงสร้างทุกๆ หน้า ให้มีความเหมือนกัน เช่น 
จัดเมนูไว้บริเวณคอลัมน์ด้านซ้ายของหน้า วิธีการกำหนดที่แน่นอนให้กับ องค์ประกอบต่างๆ ในเว็บเพจ ซึ่งจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนก่อนที่จะลงมือสร้างเว็บเพจ และการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
เว็บไซต์ เพ่ือการนำเสนอ รับชม และใช้งานข้อมูลบนเว็บนั้นด้วยการ โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
อินเตอร์เฟสบนเว็บไซต์ที่ดีมุ่งเน้นประสิทธิภาพหรือความสามารถในการใช้เว็บเป็นสำคัญ โดยจะต้องสามารถใช้
งานได้ง่าย ใช้งานได้จริง และให้ผลเป็นที่พอใจของผู้ใช้งาน 

- การออกแบบระบบนำทาง (Navigation Design) เป็นการออกแบบเส้นทางการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเที่ยวไปในไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่หลงทาง โดยใช้เครื่องมือนำทางรูปแบบ
ต่างๆ เช่นรายการเมนูเชื่อมโยง (Navigation bar) ส่วนค้นหา (Search) หรือ Drop-Down Menu เป็นต้น 

- การออกแบบส่วนข้อมูล (Information Design) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้วิธี
นำเสนอข้อมูลอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับชนิดข้อมูลนั้น และทำให้ผู้ใช้เข้าใจ ง่ายที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลข
ทางสถิติควรเลือกนำเสนอด้วยรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิภาพสินค้าเคลื่อนไหว ควรเลอกนำเสนอด้วย
รูปถ่าย วิดีโอ เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบส่วนข้อมูลยังรวมถึงการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ทำให้
ผู้ใช้ อ่านง่าย และสบายตาด้วย 
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5) การออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บเพจ (Surface Plane) หรือเรียกการออกแบบในขั้นตอนนี้ได้อีก 
อย่างหนึ่งว่า “Visual Design” เนื่องจากการออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสในขั้นตอนที่ 4 จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
ด้านความสามารถในการใช้งานและการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ 
มากกว่ามากการตกแต่งหน้าเว็บให้มีความสวยงาม ดังนั้นงานในขั้นตอนสุดท้ายนี้ จึงเป็นการเพ่ิมความสวยงาม 
และความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บ โดยเป็นการตกแต่งหน้าเว็บให้มีรูปลักษณ์ที่พร้อมที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้งาน  
ซึ่ง รูปลักษณ์ของหน้าเว็บที่สวยงามพิจารณาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกใช้โทนสี รูปแบบตัวอักษร พื้นหลัง และ 
อ่ืน ๆ 
  3.5 เทคนิค SEO (Search Engine Optimization) SEO เป็นการจัดทําปรับปรุง หรือปรับแต่งหน้า
เว็บไซต์เพ่ือให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ซเอนจิน เช่น Google การพัฒนาโครงสร้างและ
เนื้อหาของเว็บไซต์ให้ติดอันดับตน้ๆ  ในหน้าค้นหาของเสิร์ชเอนจินจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ (คมสัน
โก เสนตอ,2552) 
     1. การวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ (Site Architecture and Content 
Development) เป็นส่วนเริ่มแรกที่มีการพัฒนา โดยเริ่มจากการจัดวางหัวข้อหมวดหมู่เนื้อหาและรายละเอียด 
รายละเอียดที่สัมพันธ์กนั  
   Site Architecture โครงสร้างเว็บไซต์ 
   • Hosting จะต้องมีความเสถียร หากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เปิดปกติแล้ว Web Crawlers 
เข้ามาเก็บข้อมลูในขณะนั้นพอดีก็จะส่งผลต่อการจัดทําดชันี (Index)  
   • Domain ของเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนมานานจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 
   • Sitemap ของเว็บไซต์ควรทําให้ถูกต้องสมบรูณ์ เนื่องจาก Web Crawlers จะสามารถเข้ามา
เก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นและทําให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ได้สะดวก 
(Pilgrim, 2007) 
   • URL Structure หรือโครงสร้างของเว็บไซต์ควรมีการวาง Keyword แทรกอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้า
เว็บเพจหรือไฟล์ต่างๆ ดังนี้ /keyword.html/keyword1/keyword.html 
   Contents เนื้อหาข้อมูลเวบ็เพ็จ 
   • Unique Content and Frequency of change หมายถึงเนื้อหาไม่ควรซ้ำกับของเว็บไซต์อ่ืนและมี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่เป็นประจํา 
   • Keyword Formatting หากข้อความใดภายใน Content ที่เป็น Keyword ควรเน้นเป็นพิเศษ เช่น 
การใช้ Tag <B> หรือ <Strong> 
  • การแทรก Keyword ที่ควรแทรกไว้ใน Tags ต่างๆดังนี้ 
  • Title Tag - <TITLE></TITLE> 
  • Head Tag - <H1></H1>,<H2></H2>,<H3></H3> 
  • Meta Keyword Tag 
  • Meta Description Tag 
  • Image ALT Tag 
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  • Density of Keywords ควรระวังไม่ให้มี Keyword แทรกอยู่เกิน 5 % ของเนื้อหาทั้งหมดบนหน้า
เว็บเพจเนื่องจาก Search Engine จะถือว่าเป็น Spam 
  2. การเลือกใช้คําสําคัญ (Keyword Research) ส่วนที่ต้องมีกระบวนการค้นหาและเลือกคําสําคัญ 
ที่เหมาะกับเว็บไซต์และแนวโน้มของผู้ใช้ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเว็บไซต์ที่นั้นๆ  
ต้องการนําเสนอเนื้อหาด้านใด ทั้งนี้เพ่ือให้คําสําคัญสอดคล้องกับเว็บไซต์สําหรับการเลือกคําสําคัญให้เหมาะสม
กับเว็บไซต์นั้นผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์คําสําคัญอาทิเช่น Good Keyword 
Word Tracker หรือ อีกวิธีหนึ่งคือการกรอกคําที่ต้องการลงไปในช่องค้นหาของเว็บไซต์ Google เพ่ือดูผลลัพธ์
ว่าจำนวนของคำที่ค้นพบเท่าใด โดยในสารบบของ Google จะบรรจุคําว่า“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไว้สูงถึง
วิเคราะห์ได้ว่าถ้าหากผู้พัฒนาใช้คําสําคัญคํานี้ก็จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งจํานวนมากทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณา
ปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย เช่น มีผู้ที่แข่งขันทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถสังเกตได้จากผลการค้นหา
ทางด้านขวามือของการแสดงผล Google ซ่ึงเป็นตําแหน่งผู้สนับสนุนว่ามีผู้ที่ลงโฆษณา หากมีจํานวน
ผู้สนับสนุนมากนั่นหมายความว่ามีอัตราการแข่งขนัธุรกิจมากเช่นกันทั้งนี้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้โปรแกรม  

                       ภาพที่ 3 แนวโน้มและอัตราการค้นหาคําสําคัญ 
Google Trend เพ่ือตรวจสอบการใช้คําสําคัญที่เลือกใช้ได้ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มเช่นไร เช่น ตั้ งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันคําสําคญันั้นๆ เป็นทีน่ิยมใช้หรือไมอ่ย่างไร  
ซ่ึงเป็นบริการฟรีโดยของใช้บริการได้ที่ trends.google.com/trends 
  
  จากรูปที่ 3  ผลการจากการค้นหาจะเห็นได้ว่า ผู้ พัฒนาสามารถทราบแหลงที่มาของผู้ใช้ว่ามาจาก 
ที่ไหนบ้างซึ่งจากรายงานของ Google Trends จะแสดงพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ให้ทราบว่าพ้ืนที่ใดให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องใด หลังจากนั้นผู้พัฒนาจึงนําข้อมูลจากการค้นหาไปวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้ต่อไป 
  3. วิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ (Business Analysis) ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องมีการประเมินผู้แข่งขัน 
ในธุรกิจประเภทเดียวกันว่าคู่แข่งทางธุรกิจนั้นมีความแข็งแกร่ง จุดดี จุดด้อย และมีเนื้อหาและรายละเอียด
คล้ายๆ กันนั้นอยู่ในอันดับใด ใช้คําในการค้นหาอะไรบ้าง ลักษณะการเขียนรหัสคําสั่งในการพัฒนาเว็บไซต์เป็น
อย่างไรซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลเพ่ือทําให้ตระหนักว่าคูแ่ข่งนั้นมีคุณภาพเว็บไซต์
มากน้อยเพียงใดรวมไปถึงอายุของโดเมน ยิ่งถ้ามีการจดโดเมนมานานความน่าเชื่อถือก็ยิ่งมีมาก โดยผู้ พัฒนา
เว็บไซต์จาํเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายๆ ชิ้นในการวิเคราะห์ผล อาทิเช่น 
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SEO 

  • Google Toolbar คือ เครื่องมือที่ใช้ในการให้คะแนนคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่ง Google เองจะให้
คะแนนเว็บไซต์ 1-10 โดยทั่วไปเรียกว่า PR หรือ ค่า Page Rank ยิ่งถ้ามีคะแนนสูงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
นั้น ก็จะมีมาก ในด้านผู้ ใช้เองสามารถเห็นคะแนนของแต่ละเว็บไซต์ว่ามีค่า Page Rank เท่าใด ในทั้งนี้ 
ค่าคะแนน Page Rank ที่กําหนดโดย Google นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับความสมํ่าเสมอในการ
ปรับปรุงข้อมลูภายในเว็บไซต์ โดยค่า Page Rank จะสูงขึน้หากมีการปรับปรุงข้อมลูสมํ่าเสมอ 
  • Acunetix Web Vulnerability Scanner คือ โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นั้น  
มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดโดยโปรแกรมจะแสดงรายงานจุดอ่อนของเว็บไซต์โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับตํ่า (Low) ระดับกลาง (Medium) และ ระดับสูง และพร้อมคําอธิบายในการปรับปรุงการทํางานของ
เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึน้ (High) 
   4. การวิเคราะห์และการรายงานผล (Analysis and Reporting) เป็นส่วนที่จะชี้ความเคลื่อนไหว 
อัตราการเข้าเว็บไซต์ สถิติข้อมูลและเก็บรวบรวมทํา การวิเคราะห์ประเมินผล 
   5. สร้างจุดเชื่อมโยง (Link Building) สร้างจุดเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ ซึ่งจุดเชื่อม
โยง สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กนัองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อในการพฒันา SEO ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 องค์ประกอบในการพัฒนา SEO (Search Engine Optimization) 
  ข้อดีของ SEO 
  1. ทําให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ในการแสดงผลของโปรแกรมค้นหา 
  2. ทําให้เว็บไซต์ถูกหลักของ W3C ซ่ึงเป็นมาตรฐานของภาษาที่ใช้เขียนเว็บ  
  3. เพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ  
  4. ประหยัดต้นทุนการโฆษณาเม่ือเทียบกบัการโฆษณาผ่านสื่ออ่ืนๆ เช่นโทรทัศน์วิทยุ นิตยสาร เป็นต้น 
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         3.6 ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) 
  1. ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System:CMS) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้น ด้วยภาษา
สคริปต์ ทํางานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ซ่ึงระบบจัดการเนื้อหาจะช่วยแก้ปัญหาใน
การพัฒนาเว็บไซต์ (ดนัยศกดิ์ กาโร,2552) ดังนี้ 
   1.1 ปัญหาด้านการจดโครงสร้างและเนื้อหา (Structure &Content) ของเว็บไซต์ที่เหมาะสม 
เช่น ปริมาณเนื้อหาที่เพ่ิมขึ้นทํา ให้ผู้บริหารเว็บไซต์ต้องมีการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา รวมถึง
กระบวนที่ซำ้ซ้อน สร้างความยุ่งยาก 
   1.2 ปัญหารูปแบบเว็บไซต์ไม่เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้ฒนาเว็บไซต์ขาดความรู้ทางเทคนิคในการ
พัฒนาเว็บไซต์ 
   ซ่ึงจากหลักการดังกล่าวได้นํา ระบบการจดการเนื้อหา (CMS) ซ่ึงเป็นลักษณะโอเพนซอร์ส ที่ช่วย
อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถที่จะ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และด้วยความสามารถที่หลากหลาย จึงได้มีผู้นําไปใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
เพราะทางผู้พัฒนา ได้ออกแบบระบบบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้ง่าย ทําให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถที่
จะติดตั้ง และพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาได้เร็วขึ้น ปัจจุบัน CMS ส่วนมากมีรูบแบบเป็น Web-Based Application  
ที่สามารถทํางานผ่าน Web Browser ได้สะดวกในการใช้งาน สามารถอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของตนเองได้ไม่ว่า
จะอยู่ที่ใด และไม่จําเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมไว้บนเครื่องลูกข่าย ต่างกับการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ออกแบบ
เว็บไซต์ เช่น Adobe Dreamweaver ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้บนเครื่องที่จะใช้งานจึงแก้ไขเว็บไซต์ได้ CMS 
ได้รับการพฒันามาจากหลายภาษา อาทิ JAVA, ASP, PHP เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นภาษา PHP 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี Open Source และใช้งานง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืนๆ และยังเป็นเว็บไซต์กึ่งสําเร็จรูปมี
ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหลัง (Administrator) ที่ง่ายต่อการใช้งานและแก้ไขปรับแต่ง โดยผู้ ใช้ไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ทําให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
  จุดต่างระหว่าง CMS  กับเว็บไซต์สําเร็จรูปที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ CMS ที่นําไปใช้งานเช่น Joomla!, 
Mambo, WordPress เป็นต้น จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ Hosting แต่สามารถจัดการหน้าตาเว็บไซต์ และ
โปรแกรมเสริม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ ในขณะที่ เว็บไซต์สําเร็จรูป จะมีค่าบริการรายปี  
ในราคาค่อนข้างตํ่า แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์รวมถึงความสามารถของโปรแกรมนั้ นได้ 
อีกทั้ง พ้ืนที่ และระบบการจัดการเว็บไซต์ยังขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้ CMS ยังสามารถ
ปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างอิสระสามารถสร้างแบรนด์  และความแตกต่างของตัวเว็บไซต์ให้ต่างไปจาก
เว็บสําเร็จรูป  โดยเจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการโดเมนเนมได้เองทั้งหมด ในขณะที่เว็บสําเร็จรูปนั้นผู้ให้บริการ
จะเป็นคนจัดการให้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ให้สิทธิ์ในการแก้ไขใดๆ  แก่ผู้ใช้งานและอีกอย่างที่สําคัญคือ ผู้ใช้งาน
สามารถนํา CMS ไปติดตั้งที่ใดก็ได้ โดยไม่ผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการนํา CMS มาใช้
งานเป็น Intranet ภายในองค์กร 
   CMS โดยทั่วไป จะแยกส่วนของระบบการทํางาน เนื้อหาข้อมูลและส่วนของหน้าตาเว็บไซต์ออกจากกัน 
ทําให้งานในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหน้าตาเว็บไซต์ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบบริหารจัดการ
พ้ืนฐานเหล่านี้มากับตัวระบบ อาทิ เช่น 
   • ระบบจัดการหน้าตาเว็บไซต์ (Theme, Template) 
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  • ระบบจัดการเนื้อหาข้อมลู (Content) 
  • ระบบจัดการแถบป้ายโฆษณา (Banner) 
  • ระบบสมาชิก (User Management) 
  นอกจากนีย้ังสามารถพัฒนา/ติดต้ังชุดโปรแกรมในการทํางานต่างๆ เพ่ิมเติมได้ (Plugin/Component/ 
Module) อาทิ เช่น 
  • ระบบจัดการร้านค้า (Shopping Cart) 
  • ระบบห้องแสดงภาพ (Photo Gallery) 
  • ระบบกระดานสนทนา (Webboard) 
  • ระบบแสดงผลไฟล์วิดีโอ (VDO Clip) เป็นต้น 
  รวมทัง้สามารถพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของการใช้งานในองค์กร อาทิ 
  • ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
   • ระบบจองห้องประชุม (Meeting Reservation) 
  • ระบบจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) 
  • ระบบงานคลัง (Budget Report) 
  • ระบบฝึกอบรม (Training Management) 
  ประโยชน์ของ CMS ประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้ใช้งานจะได้รับเมื่อนํา CMS เข้ามาสร้างและดูแลเว็บไซต์           
มีดังนี ้
    1. ควบคมุรูปแบบของเว็บไซด์ได้ดี 
    2. อัปเดตเว็บไซด์ได้จากทกุๆ ที ่
    3. ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script 
    4. รองรับการทํางานจากผู้ใช้งานหลายคนได้พร้อมกัน 
     5. เพ่ิมศักยภาพในการร่วมมือกันทํางาน  

  2. โครงสร้างเว็บเพจและการออกแบบเว็บไซต์: Page Structure and Site Design Lynch และ 
Horton ได้นํ า เสนอทฤษฎี  Page Structure and Site Design ว่ าส่ วนประกอบของเว็บ ไซต์ที่ ดี ต้ อง
ประกอบด้วย 
    2.1 Page Header คือส่วนหัวของเว็บเพจ แต่มีพ้ืนที่อันจํากดัซ่ึงประกอบด้วย 
      - Home Link แสดงสัญลักษณ์ขององค์กร ควรตั้งอยู่ที่มมุซ้ายบน และมีการเชื่อมโยง
ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้  
    -  Global Navigation จะจดัวางในลักษณะแนวนอนไว้ที่ส่วนหัวของเว็บเพจ 
     - Breadcrumb Navigation นิยมนํามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพราะผู้ ใช้จะ
ทราบว่าตนเองอยู่ ณ ตําแหน่งใดของเว็บไซต์ มีประโยชน์มากสําหรับเว็บไซต์ทีมีขนาดใหญ่ 
     - Search เว็บไซต์สวนใหญ่จะมีเครื่องมือค้นหาภายในเว็บไซต์ ตําแหน่งที่นิยมวางคือ
ขวาบนและควรมีขนาดเหมาะสมกับพืน้ทีส่่วนหัวของเว็บเพจ 
   2.2 Scan Column ประกอบด้วย 
      - Left Scan Column เหมาะที่จะเป็นตําแหน่งที่ตั้งของ Local Navigation ซ่ึงเป็น 
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เมนูหลักของเว็บไซต์ สามารถวางเครื่องมือค้นหา (Search) ได้ แต่ควรวางถัดลงมาจาก Local  Navigation ซ่ึง 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ง่าย นอกจากนี้ย้งเป็นตําแหน่งที่ต้ังของป้ายโฆษณา (Banner) ข้อมูลการติดต่อกับ
ผู้จดัทําเว็บไซต์ก็ได ้
      - Right Scan Column สามารถเป็นตําแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือค้นหา (Search) 
ป้ายโฆษณา (Banner) ได้เช่นเดียวกัน 
     - Left Scan Column ซ่ึงผู้พัฒนาเว็บไซต์จะเลือกใช้หรือไมก่็ได้ 
      - Main Content Column คือ คอลัมน์ที่แสดงเนื้อหาหลักภายในเว็บเพจควร 
มีความยาวหน้าเว็บเพจที่เหมาะสม ความยาวของเนื้อหาไม่มากเกินไป เนื่องจากผู้ใช้จะอ่านเนื้อหาเว็บไซต์แบบ
กวาดสายตาในลักษณะคล้ายอักษรตัว F (F-Shaped Pattern for Reading Web Content) โดยผู้อ่านเริ่ม
กวาดสายตาไม่อ่านทุกถ้อยคํา ทุกประโยคภายในบทความ แต่ใช้การกวาดสายตาหาหัวข้อเรื่องหรือสิ่งที่ตน
สนใจ โดยสองย่อหน้าแรกจะเป็นส่วนสําคัญที่ต้องให้ข้อมูลที่ดีที่สุดรองลงมาคือหัวข้อย่อย และคําสําคัญที่ช่วย
บอกเรื่องราวภายในบทความ และพ้ืนที่บริเวณมุมบนซ้ายของเว็บเพจ (Golden Triangle) ควรวางเนื้อหาและ
จดุเชื่อมโยงที่สําคัญที่สุดไว้เพราะเป็นจุดที่ผู้ใช้จะมองมากท่ีสุด 
    2.3 Page Footer คือ ส่วนท้ายของเว็บเพจ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่แสดงข้อความเกี่ยวกับกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ (Copyright) รายละเอียดการติดต่อกบัผู้จดทําเว็บไซต์ จดุเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
 
ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
  4.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
คำว่า “การประชาสัมพันธ์” มาจากคำว่า “ประชา” กับ“สัมพันธ์” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “public 
relations” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “PR” ตามคำศัพท์นี้หมายถึงการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชน  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึงการ ติดต่อสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอัน
ถูกต้องต่อกัน และถ้าจะขยายความหมายให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จะหมายถึง “ความพยายามที่มีการวางแผนและ
เป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพล เหนือความคิดจิตใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายโดยการกระทำ
สิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชน เหล่านี้เกิดทัศนคติทีดีต่อหน่วยงานกิจกรรม และบริการ หรือสินค้า
ของหน่วยงานนี้ และเพ่ือที่จะได้รับการ สนับสนุนและร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว” อย่างไรก็ดี 
ได้มีผู้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  ด.ร.เสรี วงษ์มณฑา, 2540 ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามที่มีการวางแผน
ในการที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทำสิ่งที่ดีที่มี คุณค่ากับสังคม 
เพ่ือให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจน์
ที่ดีเก่ียวกับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้หน่วยงานได้รับการ สนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากสาธารณชน
ที่เก่ียวขอ้งในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ” 

  สุพิณ ปัญญามาก, 2540 อธิบายไว้ว่า “ความพยายามที่มีแผนที่จะมีอิทธิพลต่อความคิด และทัศนคติ
ของประชาชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน” 
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  สะอาด ตัณศุภผล,2537 อาจารย์ผู้ซึ่งมีความสำคัญมากผู้หนึ่งในการวางรากฐานการเรียน การสอน
วิชาการประชาสัมพันธ์ของไทยในปัจจุบันได้กล่าว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของ สถาบันอันมีแผนการ
และกระทำต่อเนื่องกันไป ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ กลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันและ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้การ สนับสนุนร่วมมือกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้
สถาบันนั้นดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานอันสำคัญด้วย” นางสาว 
ชลิตา ไวรักษ์.การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร : กรณีศึกษาสโมสรทาร์ซาน ฮัท เพนท์ บอล 
เชียงใหม่ 

  จากตัวอยางความหมายของการประชาสัมพันธดังกลาวขางตนนี้ ถึงมีความแตกตางกันแตก็พอสรุป
ความหมายได 4 ประเด็น คือ 
   1. มีการวางแผน การประชาสัมพันธไมใชเปนการกระทําที่จะทําเมื่อมีงานเกิดขึ้น แลวจึงตอง
ทํา หรือจะกระทําการประชาสัมพันธเมื่อมีความตองการจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือ ผูบังคับบัญชาสั่งให
ทําแตที่ถูกนั้นการประชาสัมพันธเปนการทํางานที่มีแผนเตรียมไวอยางรอบคอบ ตรงตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไว
อยางชัดเจน มีลําดับขั้นตอนในการทํางาน โดยประกอบดวยกิจกรรม ตาง ๆ ที่ประสานและสอดคลองกันเพ่ือ
บรรลุจดมุงหมายนั้น 

    2. เปนการทํางานที่ตอเนื่องและหวังผลระยะยาวการประชาสัมพันธนั้นจะตองเปน  
การกระทําที่ตอเนื่องไมมีวันจบสิ้น  ทั้งนี้เพราะประชาชนจําเปนตองไดรับขอมูลที่ถูกตองอยูอยางสม่ำเสมอและ 
ตอเนื่อง การขาดการรับรูเกี่ยวกับขาวสารและกิจกรรมนาน ๆ จะเปนสาเหตุของการ เกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนและจะเปนบอเกิดของความรูสึกที่ไมดี ซึ่งยังผลตอปฏิกิริยาในทิศทางที่ เปนผลเสียตอหนวยงานได 
นอกจากนี้แลวการประชาสัมพันธจะใหผลที่เห็นเปนรูปธรรมได จะตองใชเวลาระยะหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
การประชาสัมพันธและกลวิธีในการประชาสัมพันธดวย 

   3. มีอิทธิพลตอความคิดและทัศนคติ จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธ คือ การโนมนาว
จิตใจของประชาชนกลุมเปาหมายใหมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน กิจกรรมและการบริการหรือ สินคาของหนวย
งาน การที่จะมีทัศนคติที่ดีนั้นหมายถึงการมีความรูการเขาใจที่ถูกตองที่จะสงผลใหมี ความรูสึกที่ดี และมี
พฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนหรือรวมมือ 

   4. มีความสัมพันธกับประชาชนถาหากไมมีความสัมพันธระหวางหนวยงานกับ ประชาชนแลว  
ก็จะไมมีการประชาสัมพันธเกิดขึ้นได ความสัมพันธนี้จะเปนความเขาใจที่ถูกตองและ มีคุณคาแกประชาชน  
และขณะเดียวกันหนวยงานก็ยินดีที่จะรับฟงความคิดเห็น และใหความสําคัญตอปฏิกิริยาโตตอบของประชาชนดวย 

 

4.2 การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ 

     ภาพลักษณ (IMAGE) หรือบางแหงก็อาจใชวา จินตภาพ หรือภาพพจน นี้มีความสําคัญตอ 
การประชาสัมพันธมากจนอาจกลาวไดวา เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงคําวา การประชาสัมพันธเมื่อนั้นก็มักจะมี
คําวา IMAGE หรือภาพลักษณนี้ไปเกี่ยวของอยูดวยเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนงานที่เกี่ยวของ
กับภาพลักษณ และเปนงานที่มีสวนเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน สถาบัน หรือองคการใหมีภาพลักษณะ
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ที่ดี ตอความรูสึกนึกคิดของ ประชาชน เพ่ือผลแหงชื่อเสียงความเชื่อถือ ศรัทธา จากประชาชน ที่มีตอตัว 
องคการ สถาบัน นั่นเอง ตามหลักวิชาการประชาสัมพันธ หนวยงานหรือองคการ สถาบันตาง ๆ ถึงเพียร
พยายามอยางยิ่งที่จะ สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน  เปาหมายที่ตนเกี่ยวของอยู  
รวมทั้งกลุมประชาชนทั่วไปดวย เพ่ือใหประชาชนมีความรู มีความรูสึกนึกคิดตอองคการ สถาบัน ไปในทางที่ดี  
ความพยายามดังกลาวนี้ ยังรวมไปถึงการสรางสรางสรรคสิ่งที่ดีงามหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน ตาง ๆ  
ตอสาธารณชนหรือสังคมสวนรวมโดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนเกิดภาพลักษณที่ดีงามตอ องคการ หรือสถาบัน 
ซึ่งความจริงนี้ บรรดาผูบริหารระดับสูงขององคการตางก็ทราบกันดีอยูแกใจวา การประชาสัมพันธเปนการสราง
ภาพลักษณ (IMAGE) และพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณของหนวยงาน ใหดียิ่งขึ้นในสายตาของประชาชนที่มาของ
ภาพลักษณนั้น มักจะเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ 
  1. ภาพลักษณที่เกิดโดยธรรมชาติ ซึ่งเปนภาพลักษณที่เราไมสามารถจะควบคุมได เชน เกิดจาก
ลักษณะของธุรกิจเองที่เสี่ยงตอการถูกโจมตีอยูแลว โดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ บริการสาธารณะ หรือ
อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งบังเอิญทั้งหลาย เชน การกระทําผิดพลาดโดยฝายจัดการ หรือโดยพนักงาน หรือเกิด
อุบัติเหตุ และท่ีพบบอยครั้งคือ การเขาใจผิดคลาดเคลื่อนหรือขาวลือ 
  2. ภาพลักษณที่เกิดข้ึนดวยการปรุงแตง โดยการกําหนดเอาไวลวงหนาวา เราตองการ ใหสถาบันของ
เรามีภาพลักษณ เชนไรบาง เชนตองการใหมีภาพลักษณของความมั่นคงทางธุรกิจตองการใหมีภาพลักษณ  
เชนไรบาง เชนตองการใหมีภาพลักษณของความมั่นคงทางธุรกิจ ตองการใหมีภาพลักษณของความกาวหนา 
ทันสมัย หรือตอง การใหมีภาพลักษณของผูประกอบการที่  มีความรับผิดชอบตอสังคม และอยูภายใต  
กฎหมายบานเมือง ฯลฯ 

  จากลักษณะที่มาของภาพลักษณทั้ง 2 ลักษณะนี้ ภาพลักษณที่ไมพึงประสงคมีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ 
โดยเฉพาะภาพลักษณที่เกิด โดยธรรมชาติ ซึ่งเราควบคุมไมได  การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพ่ือปองกันหรือ 
แกไขภาพลักษณที่ไมพึงประสงค นั้น จะตอง อาศัยหลักปฏิบัติพื้นฐานดังนี้ 
  1. มีการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนกลุมเปาหมายอยางสม่ำเสมอ 
  2. มีการตรวจสอบและประเมินขาวสารที่ไดปรากฏออกไปสูประชาชนอยางใกลชิด 
  3. ไมวาจะเปนกิจกรรมหรือพฤติกรรมใด ๆ ขององคการ จะตองไดรับการชี้แจงให้ประชาชน 
กลมุเปาหมาย มีความรูความเขาใจอยางถูกตองเปนหลักฐานเบื้องตน เพราะความรูเหลานั้น จะเปนพื้นฐานของ
ความรูสึก และการสรางความประทับใจ ตอไป 
  4. ภาพลักษณอันพึงประสงค เมื่อเกิดขึ้นแลวไมใชจะคงทนถาวรไดเองแตจะตองมี การตอกย้ำและ
ทํางานอยางตอเนื่อง  การหยุดกระทําในอันที่จะสรางสรรคหรือตอกย้ำ  อาจนํามาสู การเปดโอกาสใหภาพพจน 
ที่ไมพึงประสงคเขาแทรกแซงได 
  5. การทํางานนั้นจะตองมีการวางแผน กําหนดวาควรทําอะไรบางในเวลาใดอยาง เหมาะสม   
การวางแผนที่ดีจะทําใหการทํางานประชาสัมพันธ ทั้งการสรางการบํารุงรักษาและการแกไขภาพลักษณ เปนไป 
อยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ไมควรมองขามไปสําหรับการ เกิดภาพลักษณที่ดีนั้น  จะตองมา
จากความรวมมือ ประสานงาน และทํากิจกรรมที่สอดคลองกันของ บุคคลหลาย ๆ ฝาย บทบาทหนาที่ที่เกี่ยว 
ของกับภาพลักษณ  จึงไมใชหนาที่ของฝายประชาสัมพันธ แตเพียง ผูเดียว ตองมาจากหลายฝาย  เพียงแตมี 
ฝายประชาสัมพันธเปนผูที่เอาขาวสารสาระตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากฝายตาง ๆ นําออกไปเผยแพรสูประชาชน 
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กลุมเปาหมาย หนวยงานหรือองคการสถาบันใดก็ตาม หากมีภาพลักษณ ที่เปนไปในทางที่เสื่อมเสียแลว  
หนวยงานหรือสถาบันนั้นยอมไมไดรับ ความเชื่อถือ หรือไววางใจจากประชาชน ประชาชนอาจมีความระแวง
สงสัย หรือเกลียดชังตอหนวยงานนั้น รวมทั้งอาจไมใหความรวมมือสนับสนุนตอหนวยงานนั้น ๆ ในทางตรงกัน 
ขาม หากหนวยงานหรือองคการ สถาบัน มีภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงาน
สถาบันนั้นยอมเปนภาพที่บรรเจิด สวยสด งดงาม นั่นคือเปนภาพของหนวยงาน สถาบัน ที่ เปนไปในทางดี  
มีความนาเชื่อถือ ศรัทธา สมควรแกการไววางใจหรือนาคบหาสมาคมดวย 

  ภาพลักษณที่ดีขององคการ หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ยอมเปนผลแหงความเพียรพยายาม   
ดวยเวลาอันยาวนานขององคการสถาบันนั้น การสรางภาพลักษณที่ดี  จึงไมอาจทําไดใน เวลาอันรวดเร็ว หรือ
ใชเวลา เพียงชวงสั้น ๆ ไดเพราะภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทีละนอย และสะสม เพ่ิมพูนมากขึ้น จนฝงรากฐาน
มั่นคงแนนหนาอยูในจิตใจและทัศนคติ  หรือความรูสึกนึกคิดของประชาชน 

  การประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการสถาบัน เพ่ือใหประชาชนมีความนิยมและ
ประทับใจ จึงเปนงานที่ตองใชเวลาพอสมควร และเมื่อภาพลักษณนั้นตราตรึงอยูในจิตใจ ของประชาชนแลว  
ผลที่ตามก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือศรัทธา ตอองคการสถาบันจะติดตามมาในที่สุด และประทับแน
นอยูในความทรงจําของประชาชน  ตราบนานเทานาน  ตัวอยางที่พอจะสังเกตไดเห็นจะไดแก ดานการประชา
สัมพันธ ธุรกิจ มีอยูหลายกิจการ ที่ไดรับความนิยม ชมชอบจากประชาชน ประชาชนเชื่อถือ ไววางใจใน 
สินคา หรือบริการ ของบริษัทแหงนั้น อยางมั่นคง เพราะสินคาและบริการของบริษัทนั้น ๆ เปนสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พอสมควร มีความซื่อสัตย มีการประชาสัมพันธที่ดี บริการดี ไมเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ฯลฯ บริษัทแหงนี้จึงมีภาพลักษณที่ดีในความรูสึกนึกคิดของเราเสมอแมจะมีสินคาและบริการของ
บริษัท อื่น ๆ ออกมาแขงขันในภายหลัง  โดยการพยายามโฆษณาวาดีกวา ถูกกวา คมุคากวา  หรือมีรางวัล และ
ของแถมลอใจมากมาย ฯลฯ แตทวา เราก็ยังคงเปนลูกคาที่ซื่อสัตยของสินคาหรือบริการจาก บริษัทแรกอยาง
มั่นคงไมเสื่อมคลาย  สิ่งเหลานี้เปนผลแหงการสรางภาพลักษณที่ดีจากการกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติของ
บริษัทนั่นเอง ภาพลักษณที่บุคคลหรือประชาชนมีตอองคการสถาบันจะ เปนไปอยางไรนั้นยอม ขึ้นอยูกับ
ประสบการณ ขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับประสบการณ ขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับ ยอมจะกอตัวขึ้น 
เปนความประทับใจ ซึ่งอาจจะเปนความประทับใจ ที่ดีหรือไมดีก็ได สุดแลวแตพฤติกรรมหรือการกระทําของ
องคการสถาบันการประชาสัมพันธ เปนงานที่มีหนาที่อีกประการหนึ่ง ในการสรางสรรคภาพลักษณ องคการ 
สถาบัน  ซึ่งเปนงานที่จะตอง กระทําอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  เพ่ือใหภาพลักษณที่แทจริง ขององคการสถาบัน
เกิดขึ้นในความรูสึก สํานึกคิดจิตใจของประชาชน และการสรางภาพลักษณดังกลาวจะเกิดขึ้นไดดีโดยอาศัยการ
ใหขาวสาร ความรู  และประสบการณอยางเพียงพอแกประชาชน เชน ภาพลักษณของความซื่อสัตย มั่นคง หรือ
มีการบริการที่ดีเยี่ยม  องคการสถาบันก็ตองประพฤติปฏิบัติในสิ่งดังกลาวอยางเครงครัด แลวจึงนําเสนอภาพ
ลักษณดังกลาวนี้แกประชาชน สรางภาพลักษณนี้ใหเกิดขึ้นในจิตใจ ประชาชน ดวย การประชาสัมพันธ  
ใหประชาชนทราบและเกิดความประทับใจ นิยมชมชอบในตัวของ สถาบัน การประชาสัมพันธที่ดีนั้น องคการ
สถาบัน จึงตองสรางภาพลักษณที่แทจริงตามที่ตนประสงคใหเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
ประทับใจ 
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  4.3 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
        โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึง กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ นั้น ตํารา ตาง ๆ มัก อางคํากลาว
ของ สกอต เอ็ม.คัทลิป (Soott m.utlip) และ แอลเล็น เอช.เซ็นเตอร (Aiien H. Center) ผู ซึ่งมีอิทธิพล 
ตอวิชาการประชาสัมพันธในชวง 20 กวาปนี้ ซึ่งทั้ง 2 ไดกลาวถึงขั้นตอนในการดําเนินงานประชาสัมพันธอยาง
มีประสิทธิผลไววา การดําเนินงานประชาสัมพันธ ควรปฏิบัติเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1. ขั้นตอนการวิจัย – การรับฟง (Research-Listening) เปนขั้นแรกของการดําเนินงานประชา
สัมพันธ ซึ่งนักประชาสัมพันธจะตองปฏิบัติโดยการสํารวจคนหาปญหาตาง ๆ ไม วาจะเปนความคิดเห็น 
ปฏิกิริยา อคติ ทาที ความรูสึกและอ่ืน ๆ ของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานหรือนโยบายของ
สถาบันเพ่ือประมวลขอมูลที่ได ซึ่งรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงของสถาบันดวย อันจะนํามาซึ่งขั้นตอนตอไป
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
   2. ขั้นตอนการวางแผนตัดสินใจ-เตรียมปฏิบัติงาน (Planning-Discision-Making) ขั้นตอนนี้ 
เปนขั้นตอนการนําเอาขอมูลที่ไดจากข้ันที่หนึ่งมาเปนตัวกําหนดนโยบายและโครงการของ สถาบันเพื่อประโยชน
ของทุก ๆ ฝาย 
   3. ขั้นตอนการติดตอสื่อสาร-การปฏิบัติการ (Communication-Action) เปนขั้นตอน ของการ
เผยแพรขาวสารนโยบายทาที ตลอดจนความรูสึกและขอเท็จจริงตางๆ ไปยังกลุมประชาชน ที่เก่ียวของ 
   4. ขั้ นตอนการประเมินผล (Evaluation) เปนขั้ นตอนสุดทายสํ าหรับการดํ าเนิ นการ 
ประชาสัมพันธ์ ในการประเมินผลโครงการตางๆ ตลอดจนเทคนิคทั้งหลายที่ใช ในการประชาสัมพันธ  
เพ่ือปรับปรุงแกไขในกรณีท่ีไมไดผลดีตามคาดหวังหรือเปนแนวทางปฏิบัติในงาน ประชาสัมพันธอ่ืน ๆ ตอไป 
 

 
ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จักรพงษ์ เจือจันทร์ (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นเว็บมาสเตอร์หรือผู้ดูแลเว็บของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย ปี พ.ศ.2543จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย
พบว่า  
  1. เว็บมาสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สังกัดหมวดคอมพิวเตอร์และทำเว็บไซต์คนเดียว โดยความรู้ใน
การทำเว็บไซต์ได้มาจากการศึกษาเองจากตำรา  
  2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมภาษา HTML ในการทำเว็บไซต์ส่วนงานกราฟิกใช้ชุดซอฟต์แวร์ 
ของ Adobe PhotoShop และสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยชุดซอฟต์แวร์ของ GIF Animator  
  3. เนื้อหาของเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผู้บริหารและบุคลากรใน 
โรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียน  
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  4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหน้าโฮมเพจควรเป็นแบบหน้าเดียวส่วนเมนูควรเป็นแบบตัวอักษร 
ขนาดของตัวอักษรสำหรับหัวข้อควรเป็นแบบตัวหัวกลม เช่น AngsanaUPC, CordiaUPC ขนาด 18 พอยต์ 
และตัวอักษรเนื้อหาควรเป็นแบบ MS Sans Serif หรือ Tahoma ขนาด 14 พอยต์  
  5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งบประมาณส่วนตัวในการบริหารเว็บไซต์ 

  นิทัศน์ อิทธิพงษ์ (2541 :ออนไลน์) ได้พัฒนาหลักการออกแบบเว็บเพจการศึกษาโดยพิจารณาถึง
คุณลักษณะของเว็บไซต์ยอดนิยมของไทย กลุ่มตัวอย่างเป็น 10 เว็บไซต์ยอดนิยมของไทยที่ประเมินโดย
นิตยสาร Inter today และกลุ่มตัวอย่างเป็น 10 เว็บไซต์ยอดนิยมของไทยที่ประเมินโดยนิตยสาร Internet 
today และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ที่ประเมินเกณฑ์ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า หลักการออกแบบเว็บเพจการศึกษาตามคุณลักษณะเว็บไซต์ยอดนิยม  
จะมีคุณลักษณะที่ เหมือนกัน คือ เน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย มีเนื้อหาตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย มีความสวยงามในการออกแบบ สามารถตอบสนองและดาวน์โหลด (Download) ได้รวดเร็ว 
และมีการปรับปรุงเนื้อหารวมทั้งรูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

สะอาด ตัณศุภผล,2536 อาจารย์ผู้ซึ่งมีความสำคัญมากผู้หนึ่งในการวางรากฐานการเรียน การสอน
วิชาการประชาสัมพันธ์ของไทยในปัจจุบันได้กล่าว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของ สถาบันอันมีแผนการ
และกระทำต่อเนื่องกันไป ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ กลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันและ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้การ สนับสนุนร่วมมือกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้
สถาบันนั้นดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานอันสำคัญด้วย” นางสาว 
ชลิตา ไวรักษ์.การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร : กรณีศึกษาสโมสรทาร์ซาน ฮัท เพนท์ บอล 
เชียงใหม่ 

กิดานันท์ มลิทอง (2542 : 7) ได้ให้ความหมายคำว่า “เว็บไซต์” ไว้ว่าคือแหล่งที่รวบรวม หน้าเว็บ
จำนวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอ เรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์ที่
แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหานิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ คือ การทำงานบนเว็บไม่มีสิ้นสุดลง
โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจ (Web page) หรือหน้าเว็บที่เปรียบเสมือน หน้าหนังสือที่
ประกอบด้วยข้อความและภาพจำนวนหลายหน้า และจะมีหน้าโฮมเพจ (Home page) หรือหน้านำเข้า หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หน้าต้อนรับ” ซึ่ งจะมีปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิด เว็บไซต์ขึ้ นมา หน้าโฮมเพจจึง
เปรียบเสมือนเป็นหน้าสารบัญเพ่ือบอกกล่าวหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดข้ึนมากมาย
นับล้านเว็บ ซึ่งหมายถึง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมากมาย มหาศาลอยู่บนเว็บ ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้จะมีที่ยู่
แตกต่างกัน การจะไปยังเว็บเพจใด จะต้องทราบที่อยู่ (Address) ของเว็บเพจนั้น ที่อยู่ของเว็บเพจได้มีการ
กำหนดขึ้นเป็นสากลเพ่ือบ่ง บอกว่าเว็บเพจนั้นอยู่ที่ ใด เรียกกันโดยย่อว่า URL (Universal Recourse 
Locator) ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง คือ โปรโตคอล ส่วนที่สองคือชื่อเครื่องที่ให้บริการ 
และส่วนที่สาม คือ เส้นทางที่บ่งบอกที่อยู่ของเอกสารในเครื่องให้บริการนั้นตัวอย่างเช่น เว็บเพจที่มี URL เป็น 
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http://www.ku.ac.th/index.html มีโปรโตคอล คือ http ชื่อ เครื่องให้บริการคือ www.ac.th ส่วนเส้นทาง
เดินของเอกสารจะมีระดับเดียว คือ แต่หากมีเส้นทาง ในอีกระดับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีเส้นขีดทับตามด้วยชื่อ
แฟ้ม เช่น http://www.infoplease.com/A0193167.html 

 
 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มอร์ค และเนียลสัน (ฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร. 2548 : 94 ; อ้างอิงจาก Morks & Nieson. 1998 

Top Ten Web Design Mistakes. P. 95) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข เว็บเพจแบบ Combine  
ให้คุณภาพดียิ่งขึ้น กล่าวคือ จะได้ค่าเฉลี่ยของการใช้จะสูงขึ้นกว่าต้นฉบับ เท่ากับ 159 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 
นอกจากนี้หลังการปรับปรุงคุณภาพแล้วยัง พบว่า 
  1.ผู้ใช้มักไม่ได้อ่านรายละเอียดบนหน้าจอกันมากนักเขาเพียงกวาดสายตาดูอย่างผ่านๆ แล้วพยายาม
ดึงเอาข้อความ 2-3 ประโยคที่ต้องการออกมาเท่านั้น 
  2.ผู้ใช้มักไม่ชอบเนื้อหาสาระที่มีความยาวมากๆ จนต้องเลื่อนจอภาพลงไปดู เขาต้องการรายละเอียดที่
กระชับและตรงประเด็น 
  3.ผู้ใช้มักเกลียดสิ่งที่ดูเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อที่มีเนื้อหาใช้ภาษาตลาด 
  4.ผู้ใช้ต้องการข้อมูลข่าวสารในเว็บเพจที่เป็นความจริง 

 วิลดอล (Wheildon. 1995 : Online) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวอักษรแบบมีหัว (Serif font) 
ได้แก่ Times news roman กับแบบอักษรไม่มีหัว (San serif font) ได้แก่ Aril ขนาดตัวอักษรที่ใช้ศึกษามี
ขนาด 10, 11 และ12 แบ่งพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวเรื่องและส่วนของเนื้อหา พบว่า ส่วนของหัวเรื่อง
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการอ่านควรเลือกใช้ตัวอีกษรพิมพ์เล็ก หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ยกเว้นข้อความนั้นจะสั้นมาก ขนาดตัวอักษรต้องไม่ใหญ่เกินไป และควรใหญ่กว่าเนื้อหาเล็กน้อย 
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ส่วนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    จากการศึกษางานวิจัย และกรอบแนวคิดต่างๆ ผู้วิจัยได้คัดเลือกการศึกษาแนวทาง 

เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคปรชาชน 

1.กำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน 
(Site objective and planning) 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงาน
สุขภาพภาคประชาชน 
-สร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชนทำให้ผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์มีความประทับใจในข้อมูลที่
นำเสนอและบริการของเว็บไซต์ 
-ให้บริการและสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน เช่น ขอข้อมูล ความรู้ สื่อ 
electronic ต่างๆ  
-ประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กร
เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
-นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ 

แนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ 
ในการประชาสัมพันธ์ 

ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

การพัฒนาเว็บไซต์  เผยแพร่เว็บไซต์ 

3. กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์  
(Site Structure) 
1.การจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (Web 
site Design) 
-แผนผังโครงสร้าง แผนที่เว็บไซต์ 
-การวางแผนการจัดลำดับ เนื้อหา
สาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ 
-สร้างจุดเชื่อมโยง (Link Building) 

5. การออกแบบเว็บไซต์ 
   (Web site design) 
-ความเรียบง่าย 
-ความสม่ำเสมอ 
-ความเป็นเอกลักษณ์การ
ออกแบบเว็บไซต์ 
-เนื้อหาที่มีประโยชน์ 
-ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย 
-ลักษณะที่น่าสนใจหน้าตา
เว็บไซต์ 
-การใช้งานอย่างไม่จำกัดผู้ใช้
ส่วนใหญ่เข้าถึงได้ 
-คุณภาพในการออกแบบ 
-ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง
เชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริง 
-ออกแบบโดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 
 

4. กำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์  
   (Site Content) 
1.กำหนดเนื้อหามาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ เวอร์ชัน  2.0 (Government 
Website Standard) ด้วยองค์ประกอบ 
8 ส่วน 
  

2.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย :  
กลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ 
-บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 
-ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐาน/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-อสม. 
-กรมฯ/กองวิชาการต่างๆ 
-ประชาชนทั่วไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการศึกษา 

  
การศึ กษานี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพ่ื อศึ กษาสภาพและความต้ องการพั ฒ นาเว็บ ไซต์ ใน 

การประชาสัมพันธ์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูล  
และตารางวิเคราะห์ สรุปการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาเว็บไซต์  
รูปแบบการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data)  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (Questionnaire)  เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่  
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด  ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ภายนอก นำมาวิเคราะห์ บรรยาย อภิปราย และสรุปผลการศึกษา โดยออกแบบวิธรการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
     - เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 50 คน 
        - เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด จำนวน 150 คน 
                 - เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 34 คน 
    - บุคคลภายนอกที่ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งไม่ทราบ
จำนวนแน่นอน  เช่น อสม. บุคลากรทางการแพทย์  

             กลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โดยการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifiled Random 
Sampling) จำนวน 243 คน มาจากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม 
ศรีสะอาด,2544) แบ่งเป็น 
        - เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 44 คน 
         - เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด จำนวน 63 คน 
                 - เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 17 คน 
          - บุคคลภายนอกที่ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ใช้การเลือกแบบ
อาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เก็บข้อมูลภายในระยะเวลา 45 วัน จำนวน 114 คน 
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 วิธีสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

แบบเลือกรายการ (Checklist) และเติมคำในช่องว่าง จำนวน 5 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจบุันและประสบการณใ์นการทํางาน 

ตอนที่  2 และ ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและด้านการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ แสดงระดับการ
ประเมิน ดังนี้ 

 
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยซึ่ งผู้วิจัยแปลงมาจากแนวคิดของ (ธานินทร์ ศิลป์  จารุ ,               
2553 : 75) มีเกณฑ์ดังนี้  

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  
ความเหมาะสมของแบบสอบถามความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนที่เกณฑ์ 3.49 ซ่ึง อยู่ในระดบัปานกลาง 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การสร้างแบบสอบถามความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชนของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และบุคคลภายนอกที่มีต่อการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์
ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  

1. ศึกษาหลักการ เอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ 
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และศึกษาวิธีการออกแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 
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3. นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน (รายชื่อภาคผนวก 2 ) เพ่ือวิ เคราะห์หาค่าดั ชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) พบว่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านแล้ว  
ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง 0.84  

4. นําแบบสอบถามที่ดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้วนั้น นําไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
5. นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 

 

 

 

ศึกษาหลักการ เอกสาร ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การออกแบบเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ 
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และศึกษาวิธีการออกแบบสอบถาม 

 

สร้างแบบสอบถามแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

นําแบบสอบถามเสนอต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษา 

นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์และด้านเนื้อหา จํานวน 3 คน จากนั้น 
นำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

นําแบบสอบถาม ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
1. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามให้กบัเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้มาสังเคราะห์ เพ่ือนําไปดําเนินการทําแนวทางเพ่ือพัฒนา

เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในขัน้ต่อไป 

บุคคลภายนอก 
 1. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามขึน้เว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเก็บข้อมลู  

ภายในระยะเวลา 45 วันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ีใช้บริการเข้ามาตอบ
แบบสอบถาม 

2. ผู้วิจัยเก็บข้อมลูแบบสอบถามทางออนไลน์ 
3. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้มาสังเคราะห์ เพ่ือนําไปดําเนินการทําแนวทางเพ่ือ

พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในขัน้ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS for window (Statistical Package for the Social Science for window) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาคา่เฉลี่ย ( �̅� ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคา่ร้อยละ (Percentage)  

 
สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. หาค่าความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตร  

(บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 174) 

  IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
     IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

  ∑R  คือ ผลรวมของค่าความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N    คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การหาคา่จํานวนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ 2538 : 73) 
                     

           𝑥 =  
∑ 𝑥

𝑁
 

          𝑥 คือ จํานวนเฉลี่ย 
          ∑x คือ ผลรวมของค่าจํานวนทั้งหมด 
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          N  คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
3. การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และ 

อังคณา สายยศ 2538 : 79) 
 

          SD =
√𝑛∑𝑥2−(∑𝑥2)

𝑁(𝑁−1)
 

SD         คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
∑𝑥2     คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง  
(∑𝑥2) คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
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บทที่ 4 
วิธีการดำเนินการศึกษา 

  
 การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
มีเนื้อหาในกาศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 

  1. ข้อมูลทั่วไป 
          2.ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
                     3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ 
  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 19 คน เจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 74 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 4 คน 
บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 11 คน ผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน จำนวน 135 คน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 243 คน  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน ประสบการณ์การทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.3 เพศชาย (ร้อยละ 31.7) 
   อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.96 รองลงมา คือ อายุ
ระหว่าง 30 – 45 ปี (ร้อยละ 30.45) อายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 12.75) และอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป 
(ร้อยละ 0.82) ตามลำดับ อายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.52 ปี (�̅� = 42.52) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=11.73) 
ทั้งนี้อายุน้อยที่สุด คือ 23 ปี และมากที่สุด คือ 63 ปี 
   ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมา 
คือ ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 25.5) ตํ่ากว่าปริญญา (ร้อยละ 11.1) และปริญญาเอก (ร้อยละ 0.8) ตามลำดับ 
   หน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.55 รองลงมาคือ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ร้อยละ 30.45) 
บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (ร้อยละ 7.81)  บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ (ร้อยละ 
4.52) และบุคลากรศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (ร้อยละ 1.64) ตามลำดับ 
   ประสบการณ์การทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 16 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.51 
รองลงมาคือ น้อยกว่า 6 ปี (ร้อยละ 23.86) ระหว่าง 6 – 15 ปี (ร้อยละ 23.45)  และ 31 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
20.16) 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(คน) ร้อยละ 
1.เพศ   
      ชาย 77 31.7 
      หญิง 166 68.3 
2.อายุ   
      น้อยกว่า 30 ป ี 31 12.75 
      30 – 45 ป ี 74 30.45 
      46 – 60 ป ี 136 55.96 
      61 ปีขึ้นไป 2 0.82 
      (�̅� = 42.52 ,S.D.=11.73 ,Min =23 ,MAX= 63 )     
3.ระดับการศึกษา   
      ตํ่ากว่าปริญญา 27 11.1 
      ปริญญาตร ี 152 62.6 
      ปริญญาโท 62 25.5 
      ปริญญาเอก 2 0.8 
4.หน่วยงาน   
      กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 19 7.8 
      ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 4 1.6 
      ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 11 4.5 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 74 30.5 
     ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 135 55.6 
5.ประสบการณ์การทำงาน   
      น้อยกว่า 6 ป ี 58 23.86 
      6 – 15 ป ี 57 23.45 
      16 – 30 ป ี 79 32.51 
      31 ปีขึ้นไป 49 20.16 
      (�̅� = 20.13 ,S.D.=11.58 ,Min =1 ,MAX= 40 )     
   
 จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.3 อายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อยละ 55.96 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 62.6 หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ร้อยละ 55.55 และประสบการณ์การทำงาน 16 – 30 ปี ร้อยละ 32.51 
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   ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  ความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 2) กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ 3) โครงสร้าง
ของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 4) ออกแบบเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้าน วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก  
 (�̅� = 3.57 ,S.D.=0.96)   
  2.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅� = 3.29 ,S.D.=1.03)   
  2.3 ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์  พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.50 ,S.D.=0.96)   
  2.4 ด้านออกแบบเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.49 ,S.D.=0.95)   
  รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นจากการทำ
แบบสอบถามความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

รายการ 
ความต้องการ 

�̅� S.D. ระดับความต้องการ 

ด้านที่ 1 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสุขภาพภาคประชาชน 3.58 0.96 มาก 
2. สร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนทำให้ 
    ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและบริการของ 
    เว็บไซต์ 

3.51 0.99 มาก 

3. ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพ 
    ภาคประชาชน เช่น ข้อมูล ความรู้ สื่อ electronic ต่างๆ 

3.61 0.97 มาก 

4. ประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น 3.56 0.95 มาก 
5. นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ 3.62 0.97 มาก 
ด้านที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ 
6. บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.55 0.92 มาก 
7. บุคลากรภายในกรมสนับสนุนสุขภาพ เช่น  
   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน/ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.72 0.92 มาก 

8. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.33 1.13 ปานกลาง 
9. อสม.  2.96 1.11 ปานกลาง 
10. บุคลากรภายนอกกรมสนับสนุนสุขภาพ  2.86 1.18 ปานกลาง 
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รายการ 
ความต้องการ 

�̅� S.D. ระดับความต้องการ 

11. ประชาชนทั่วไป  3.35 0.95 ปานกลาง 
ด้านที่ 3 โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
แนะนำกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
12. ประวัติและความเป็นมา 3.48 0.94 ปานกลาง 
13. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 3.58 0.89 มาก 
14. บทบาทหน้าที่/ภารกิจ 3.48 0.91 ปานกลาง 
15. ผังองค์กร 3.46 0.95 ปานกลาง 
16. รายชื่อผู้บริหาร 3.56 0.89 มาก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
17. ข่าวกิจกรรมของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.53 0.88 มาก 
18. หนังสือราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.33 0.97 ปานกลาง 
19.ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 3.33 0.97 ปานกลาง 
20. แผนงาน/โครงการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.51 0.97 มาก 
21. ผลการปฏิบัติงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.55 0.95 มาก 
22. แบบประเมินความพึงพอใจ 3.49 0.95 ปานกลาง 
เกี่ยวกับ อสม. 
23. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 3.66 0.92 มาก 
24. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. 3.73 1.00 มาก 
25. ค่าป่วยการ อสม./ค่าตอบแทน อสม. 3.67 1.02 มาก 
26. เครื่องแบบ อสม. 3.51 1.05 มาก 
27. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ อสม. 3.54 1.04 มาก 
เอกสารวิชาการ 
28. หลักสูตร คู่มือ แนวทางดำเนินการ 3.56 0.99 มาก 
29. วารสารงานสุขภาพภาคประชาชน 3.53 0.97 มาก 
30. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3.46 0.95 ปานกลาง 
31. ผลงานวิชาการ/งานวิจัย 3.49 0.99 ปานกลาง 
32. ชุดความรู้/สื่อวิชาการอ่ืนๆ 3.53 1.01 มาก 
ติดต่อหน่วยงาน 
33. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.45 0.98 ปานกลาง 
34. หน่วยงานอื่นในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3.39 0.99 ปานกลาง 
35. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 3.43 0.94 ปานกลาง 
36. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 3.45 0.94 ปานกลาง 
37. กระทรวงสาธารณสุข 3.48 0.95 ปานกลาง 
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รายการ 
ความต้องการ 

�̅� S.D. ระดับความต้องการ 

38. ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ 3.54 1.00 มาก 
ด้านที่ 4 ออกแบบเว็บไซต์ 
39. มีการใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจในหน้าแรก 3.45 0.96 ปานกลาง 
40. มีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่าย และมีความ 
     แตกต่างกันเพื่อตําแหน่งลําดับความสําคัญ 

3.58 0.91 มาก 

41. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล 3.54 0.95 มาก 
42. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.45 0.98 ปานกลาง 
43. มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหนา้เว็บเพจเปน็ในทิศทางเดียวกัน 3.49 0.96 ปานกลาง 
44. มีระบบนำทางการให้ผู้ใช้สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยัง 
     หน้าที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความสับสน และมีการโต้ตอบอย่างสมํ่า 
     เสมอต่อเนื่องกัน 

3.50 0.96 มาก 

45. การเข้าถึงข้อมูลมีช่องทางสําหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบ 3.47 0.98 มาก 
โดยเฉลี่ยรวม 3.49 0.97 ปานกลาง 

   
  จากผลการศึกษาความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สามารถสรุปได้ ดังนี้ ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่จำเป็น อยู่ใน
ระดับมาก 25 รายการ และระดับปานกลาง 20 รายการ ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่จำเป็นมากที่สุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. (�̅� = 3.73 ,S.D.=1.00) รองลงมาคือ บุคลากร
ภายในกรมสนับสนุนสุขภาพ (�̅� = 3.72  ,S.D.=0.92)  และค่าป่วยการ อสม./ค่าตอบแทน อสม.  
(�̅� = 3.67 ,S.D.=1.02)   
  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการพัฒนา
เว็บไซต์ สามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ 
  1.ด้านการสืบค้นหาเอกสาร ได้แก่ 1)ค้นหาข้อมูลง่าย เป็นหมวดหมู่ 2)มีหมวดหมู่ที่หาข้อมูล
ง่าย ไม่ซับซ้อน 3)แบบหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ เพ่ือให้ง่ายต้อการเข้าถึงข้อมูล 
  2.ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ 1)ปรับรูปแบบนำเสนอให้หน้าสนใจ น่าเข้ามาใช้บริการ  
2)ควรปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น 3)ควรปรับปรุงทั้งเว็ปไซต์ให้ข้อมูลมีการเชื่อมกับกรมอ่ืนๆ เป็นปัจจุบัน 
ค้นหาข้อมูลง่าย  
 3.ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1)ควรอัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ให้
มากกว่านี้  2 )ควรอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน  3)อยากให้ใช้ช่องทางสื่อสารให้
หลากหลาย 
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ตารางท่ี 7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ลำดับ ข้อมูลเสนอแนะ จำนวน(คน) 

1 ด้านการสืบค้นหาเอกสาร 67 
 •ค้นหาข้อมูลง่าย เป็นหมวดหมู่ 

•มีหมวดหมู่ที่หาข้อมูลง่าย ไม่ซับซ้อน 
•แบบหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ เพื่อให้ง่ายต้อการเข้าถึงข้อมูล 

 

2 ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ 45 
 •ปรับรูปแบบนำเสนอให้หน้าสนใจ น่าเข้ามาใช้บริการ  
 •ควรปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากข้ึน  
 •ควรปรับปรุงทั้งเว็ปไซต์ให้ข้อมูลมีการเชื่อมกับกรมอ่ืนๆ เป็น

ปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลง่าย 
 

3 ด้านการประชาสัมพันธ์ 30 
 •ควรอัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ให้มากกว่านี้  
 •ควรอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน  
  •อยากให้ใช้ช่องทางสื่อสารให้หลากหลาย  
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บทที่ 5 
สรุป และอภิปรายผล 

  การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือนำความต้องการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปพัฒนาเว็บไซต์ การศึกษา
นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey and Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เจ้าหน้าที่   
ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ภายนอก ทั่วประเทศ จำนวน 243 คน ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป   
 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.3 อายุระหว่าง  

46 – 60 ปี ร้อยละ 55.96 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.6 หน่วยงาน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 55.55 
ประสบการณ์การทำงาน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 16 – 30 ปี ร้อยละ 32.51 

 2 . ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ของ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่จำเป็น อยู่ใน
ระดับมาก 25 รายการ และระดับปานกลาง 20 รายการ  

     2.1 ความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.49 ,S.D. = 0.97) 
   ผลการสำรวจความต้องการในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (�̅� = 3.49 ,S.D. = 0.97) ความ
คิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่จำเป็น อยู่ ในระดับมาก 25 รายการ และระดับปานกลาง 20 รายการ  
ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. (�̅� = 3.73 
,S.D.=1.00) รองลงมาคือ บุคลากรภายในกรมสนับสนุนสุขภาพ (�̅� = 3.72 ,S.D.=0.92)  และค่าป่วยการ  
อสม./ค่าตอบแทน อสม. (�̅� = 3.67 ,S.D.=1.02) และความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการในระดับปานกลาง 
ได้แก่ เอกสารวิชาการในเรื่องผลงานวิชาการ/งานวิจัย  (�̅� = 3.49 ,S.D.=0.99) รองลงมาคือ มีการจัด
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพจเป็นในทิศทางเดียวกัน  (�̅� = 3.49  ,S.D.=0.96)  และข่าว
ประชาสัมพันธ์ในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจ (�̅� = 3.49 ,S.D.=0.95)  

   3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ ภาพรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ สามารถจัด
กลุ่มได้ ดังนี้ 
              3.1 ด้านการสืบค้นหาเอกสาร ได้แก่ 1) ค้นหาข้อมูลง่าย เป็นหมวดหมู่ 2) มีหมวดหมู่ที่หาข้อมูล
ง่าย ไม่ซับซ้อน 3) แบบหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ เพ่ือให้ง่ายต้อการเข้าถึงข้อมูล 



๕๙ 
 

              3.2 ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ 1) ปรับรูปแบบนำเสนอให้หน้าสนใจ น่าเข้ามาใช้บริการ  
2) ควรปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากข้ึน 3) ควรปรับปรุงทั้งเว็ปไซต์ให้ข้อมูลมีการเชื่อมกับกรมอ่ืนๆ เป็นปัจจุบัน 
ค้นหาข้อมูลง่าย  
              3.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ควรอัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ให้มากกว่านี้ 
2) ควรอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 3) อยากให้ใช้ช่องทางสื่อสารให้หลากหลาย 
 
   อภิปรายผล 
   ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โดยสอบถามความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
จากเจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และบุคคลภายนอกที่ ใช้บริการเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้ความคิดเห็นเพ่ือหาค่า
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพ่ือให้ได้แนวทาง
นำไปพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
มากที่สุด ผู้วิจัยขอนำเสนออภิปรายผลโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
 
   จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน พบว่า แนวทางที่สามารถนำมาพัฒนาในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน คือ ด้านวัตถุประสงค์ของ
เว็บไซต์  จากการสอบถาม ให้ความสำคัญในส่วนของวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  จะต้องประกอบด้วย  
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสุขภาพภาคประชาชน มีการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชนทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและบริการของเว็บไซต์ มีการให้บริการ
และสนับสนุนการดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เช่น ข้อมูล ความรู้ สื่อ electronic ต่างๆ  
มีการประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ซึ่งตรงกับ
หลักการของ (เสรี วงษ์มณฑา ,2540) ที่กล่าวไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณเป็นการสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การสนับสนุนและความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ ให้ความสำคัญที่สุด คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ อสม. ซึ่งประกอบด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อสม. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม.  
ค่าป่วยการ อสม./ค่าตอบแทน อสม. เครื่องแบบ อสม. และตอบข้อหารือเกี่ยวกับ อสม. หากมีเนื้อหาในหัวข้อ
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการเข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับ อสม. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (อภินันท์ ยั่งยืน, 2008) ที่กล่าวไว้
ว่า เนื้อหาถือเป้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหา ข้อมูลและมีการจัดรูปแบบให้
เป็นเฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยจะต้องมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
   โดยจากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องของเนื้อหาที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องมีความถูกต้อง เป็นไปในทางทิศเดียวกันและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ออกแบบให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้ต่อไป 
 



๖๐ 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ 
  2. ควรมีการศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
  1. ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนให้ทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องตามแนวทางผู้วิจัยได้นำเสนอไว้ 
  2. ควรคำนึงถึงการแสดงผลของเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้ทุก Browser 
  3. ควรมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่ไม่ใช้ควรลบออก 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรอ่ืนๆ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
  2. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ให้กับหน่วยงาน
ภายในกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอื 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

 
1. นายชาติชาย สุวรรณนิตย์        นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน) 

           กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2. นางศุภัคชญา ภวังคะรัต             นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสุขภาพภาคประชาชน) 

           กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
3. ผ.ศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี    อาจารย์ 

           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
4. นายอภินันท์  นิลฉาย                ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  

           สำนักงานเลขานุการกรม 
5. นางจีรวรรณ หัสโรค์                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

           กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
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ตารางที่ ...ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้ามเว็บไซต์ ของแบบสอบถามความต้องการ 
             พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. สร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนทำให้ 
    ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและบริการของ 
    เว็บไซต์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพ 
    ภาคประชาชน เช่น ข้อมูล ความรู้ สื่อ electronic ต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ 
6. บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
7. บุคลากรภายในกรมสนับสนุนสุขภาพ เช่น  
   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน/ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

8. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. อสม.  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. บุคลากรภายนอกกรมสนับสนุนสุขภาพ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11. ประชาชนทั่วไป  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ส่วนที่ 3 โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
แนะนำกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
12. ประวัติและความเป็นมา +1 +1 +1 0 0 0.60 ใช้ได้ 
13. วิสัยทัศน์/พันธกิจ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
14. บทบาทหน้าที่/ภารกิจ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
15. ผังองค์กร +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
16. รายชื่อผู้บริหาร +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
17. ข่าวกิจกรรมของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
18. หนังสือราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 
19.ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 



๗๑ 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

20. แผนงาน/โครงการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
21. ผลการปฏิบัติงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
22. แบบประเมินความพึงพอใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
เกี่ยวกับ อสม. 
23. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อสม. +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 
24. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 
25. ค่าป่วยการ อสม./ค่าตอบแทน อสม. +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 
26. เครื่องแบบ อสม. +1 +1 0 0 +1 0.60 ใช้ได้ 
27. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ อสม. +1 +1 0 0 +1 0.60 ใช้ได้ 
เอกสารวิชาการ 
28. หลักสูตร คู่มือ แนวทางดำเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29. วารสารงานสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ +1 +1 0 +1 0 0.60 ใช้ได้ 
31. ผลงานวิชการ/งานวิจัย +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
32. ชุดความรู้/สื่อวิชาการอ่ืนๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ติดต่อหน่วยงาน 
33. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
34. หน่วยงานอื่นในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
35. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
36. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
37. กระทรวงสาธารณสุข +1 +1 -1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
38. ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ส่วนที่ 4 ออกแบบเว็บไซต์ 
39. มีการใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจในหน้าแรก +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
40. มีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่าย และมีความ 
     แตกต่างกันเพื่อตําแหน่งลําดับความสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

41. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
42. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
43. มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหนา้เว็บเพจเปน็ในทิศทางเดียวกัน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
44. มีระบบนำทางการให้ผู้ใช้สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยัง 
     หน้าที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความสับสน และมีการโต้ตอบอย่างสมํ่า 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 



๗๒ 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

     เสมอต่อเนื่องกัน 
45. การเข้าถึงข้อมูลมีช่องทางสําหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
แบบสอบถามความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ 

ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาและนําเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน    
คำชี้แจง 
  1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ
พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (phc.moph.go.th) 

  2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นความต้องการของการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของ 
            กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด 

  3. แบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าแสดงคา่ 5 ระดับ (Rating Scale) และ โปรดแสดง 
ความคิดเห็น โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนนความที่มีต่อสภาพและความต้องการพัฒนาเว็บไซต์
ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย 
  1. เว็บไซต์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมู ลเพ่ือเอาไว้
แสดงข้อมูลต่างๆ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ต้องการให้ข้อมูลกบัผู้ที่เขา้มาชมเว็บไซต์หน่วยงาน 
ประกอบไปดว้ย ข้อความ ภาพ และเสียง  
  2. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเพ่ือก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการสร้างความประทับใจไปสู่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี ซึ่ง
จะทําให้การบริหารงานประสบผลสําเร็จ 
  3. การพฒันาเว็บไซต์ หมายถึง หลักการ ขัน้ตอน องค์ประกอบในการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  4. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  
มีหน้าที่พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ 
  5. เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ศูนย์รวมความรู้ หนังสือราชการ สื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ใช้ในการประชาสมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ  หญิง  ชาย 
2. อาย.ุ.............ปี 
3. ระดับการศึกษา       ปริญญาเอก        ปริญญาโท         ปริญญาตรี         ตํ่ากว่าปริญญา 
4. หน่วยงาน          กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด        อ่ืนๆ 
                          ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน          ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. ประสบการณการทำงาน............................. ปี 
ตอนที ่2 ความต้องการเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

รายการ 
ระดับความต้องการ 

1 2 3 4 5 
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานสุขภาพภาคประชาชน      
2. สร้างภาพลักษณ์ให้กับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มี 
    ความประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและบริการของเว็บไซต์ 

     

3. ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เช่น 
    ข้อมูล ความรู้ สื่อ electronic ต่างๆ 

     

4. ประชาสัมพันธ์องค์กรทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น      
5. นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ      
ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานเว็บไซต์ 
6. บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
7. บุคลากรภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เช่น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
    ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 

     

8. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

     

9. อสม.      
10. บุคลากรภายนอกกรมฯ       
11. ประชาชนทั่วไป       
ส่วนที่ 3 โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
แนะนำกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน       
12. ประวัติและความเป็นมา      
13. วิสัยทัศน์/ พันธกิจ      
14. บทบาทหน้าที่/ภารกิจ      



๗๖ 
 

รายการ 
ระดับความต้องการ 

1 2 3 4 5 
15. ผังองค์กร      
16. รายชื่อผู้บริหาร      
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
17. ข่าวกิจกรรมกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
18. หนังสือราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
19. ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง      
20. แผนงาน/โครงการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
21. ผลการปฏิบัติงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
เกี่ยวกับ อสม. 
22. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อสม.      
23. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม.      
24. ค่าป่วยการ อสม. /ค่าตอบแทน อสม.      
25. เครื่องแบบ อสม.      
26. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ อสม.      
เอกสารวิชาการ 
27. หลักสูตร คู่มือ แนวทางดำเนินงาน      
28. วารสารงานสุขภาพภาคประชาชน      
29. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      
30. ผลงานวิชาการ/งานวิจัย       
31. ชุดความรู้/สื่อวิชาการอ่ืนๆ      
ติดต่อ 
32. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      
33. หน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      
34. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน      
35. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ      
36. กระทรวงสาธารณสุข      
37. ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ      
38. แบบประเมินความพึงพอใจ      
ส่วนที่ 4 ออกแบบของเว็บไซต์ 
39. มีการใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจในหน้าแรก      
40. มีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่านง่าย และมีความแตกต่างกันเพ่ือ
ตําแหน่งลําดับความสําคัญ 

     



๗๗ 
 

รายการ 
ระดับความต้องการ 

1 2 3 4 5 
41. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล      
42. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง      
43. มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพจเป็นในทิศทางเดียวกัน      
44. มีระบบนำทางการให้ผู้ใช้สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยัง หน้าที่ต้องการได้โดย 
      ไม่เกิดความสับสน และมีการโต้ตอบอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องกัน 

     

45. การเข้าถึงข้อมูลมีช่องทางสําหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบ      
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

     ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

ตัวอย่างการออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบ Layout  และออกแบบแบ่งหัวข้อ 
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