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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง  พัฒนาการการออกแบบเว็บไซตท่ีไดรับรางวัลดานการ
ออกแบบจากสถาบันจัดการประกวด The FWA ต้ังแตป พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาหลักการของการออกแบบเว็บไซตท่ีไดรับการประกวดและไดรับรางวัล เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ของการออกแบบเว็บไซตท่ีเขารับการประกวดและไดรับรางวัล และเพื่อเสนอรูปแบบหลักการและ
แนวโนมของการออกแบบเว็บไซต โดยในการศึกษานั้นมีข้ันตอนการดําเนินการอยูดวยกัน 2 
ข้ันตอน  โดยแบงเว็บไซตท่ีนํามาวิเคราะหเปน 2 ชวงคือ ชวงท่ี 1 ต้ังแตป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 
และชวงท่ี 2 ต้ังแตป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2550 โดยใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ
เว็บไซตมาออกแบบเปนเคร่ืองมือประกอบในการศึกษา และนําผลที่ไดจากการศึกษานั้น มา
วิเคราะหและสรุปเปนพัฒนาการของการออกแบบเว็บไซตนั่นเอง 

เว็บไซตท่ีไดเลือกมาศึกษานั้นมีดวยกัน 12 เว็บไซต โดยเปนเว็บไซตท่ีไดรับรางวัลเว็บไซต
ยอดเยี่ยมแหงป (Site of the Year) และรางวัลเว็บไซตขวัญใจประชาชน (People’s Choice Award) 
ผลจากการศึกษาพบวา เว็บไซตในชวงท่ี 2 มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจาก เว็บไซตในชวงท่ี 1 ใน
หลายๆดาน คือ ในหัวขอการวิเคราะหคุณภาพเว็บไซต ดานความงายตอการใชงานลดลง ดานเวลา
แสดงผลใชเวลานานข้ึน ความคงท่ีในการทํางานลดลง ความเช่ือมโยงตอองคกรหรือผลิตภัณฑ
เพิ่มข้ึน 

การใหความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต ดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใชนั้น
เปล่ียนแปลงลดลง แตดานความสามารถในการปรับเปล่ียนตามขนาดของหนาจอนั้นเปล่ียนแปลง
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ไปในทางที่ดีข้ึน สวนดานการใชส่ือนั้นเว็บในชวงท่ี 2 มีการใชส่ือท่ีหลายหลาย และมีคุณภาพเพิ่ม
มากข้ึน และสุดทายคือการใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธกับผูใช การคนหาเปล่ียนแปลงลดลง 
แตกระดานสนทนา การติดตอและการพูดคุยเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ในสวนของความคงท่ีในการ
ออกแบบนั้น ไมมีการเปล่ียนแปลง เพราะทุกเว็บไซตมีการใหความสําคัญกับการออกแบบมาก 

จากการศึกษาทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต ในการออกแบบ
เว็บไซตเพื่อใหเปนท่ีนิยมจะตองมีคุณลักษณคือ มีเอกลักษณโดดเดนจดจํางาย มีระบบ Interactive 
ท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางอารมณรวมกับผูใช มีลูกเลนท่ีแปลกตาเม่ือ
เปรียบเทียบกับเว็บไซตอ่ืน มีการใชสีสันท่ีเขากันลงตัวไมเลอะเทอะ และมีเหตุผลในการใชสี 
สามารถอธิบายองคกรไดดีเขากับ Concept Design ท่ีไดต้ังไว นอกจากน้ันยังตองใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และไมเคยพบเห็นไดจากท่ีใดมากอนหรือพบเห็นไดนอย และสุดทายตองมีเนื้อหาท่ีอาน
งาย สนุกสนาน และเปนกันเองกับผูใช 
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ABSTRACT 
 

The independent study “Website Design Development in the Award Wining Websites 
from the Awards Giving Website, The FWA, Between 2002-2007”. Objectives are to study the 
principle in designing a website which competitive and won the competition. Study the 
development of web design, which competitive and winner and presents the principle of design 
and trend of web design. There are 2 processes in the study which are the process to study in 
order to understand about the website development in each phase. Phase one from the year 2000-
2002 and phase two from 2002-2007 and study to understand a web design trend. The theories 
using in the design are a frame in studying and bring up the result from the study to do an analysis 
and development as a conclusion in designing a website.  

There are 12 websites selected as a case study. Those are award wining sites of the year 
and people’s choice award websites. In the study found that websites in phase two there were 
some development from phase one website in many parts. They are a topic in a website quality 
analysis, the easiness in using, longer time in display contents, low stability of a website, the 
website explains products and cooperate identity better.  

The importance in giving the website component, the design of user interface is 
decreased but the displaying of website on various screen resolution is good. In phase two there 
are many use of mediums in the website and has it more quality, but there are many positive 
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changes on web board. Anyhow, the stability in the design has no changes because every website 
emphasizes in this matter. 

The study conveys to the understanding about the trend in designing and developing a 
website which has the design to be famous must contain its personality, outstanding identity and 
got an efficiency interactive and also creates emotional with the users. There must be an attractive 
interface compares with other websites and there is the use of colors which match and suitable. 
Colors can express the organization and also can get along with the concept design which has 
already set up. Besides the use of technology is rare and lastly the content must be easy to 
understand, fun interesting, and be friendly with the users. 

 


