
บทที ่1 
หลกัการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

เม่ือพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ หลายคนอาจจะนึกถึงแต่การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บอย่าง 
Dreamweaver เพื่อจดัหนา้เวบ็เพจ และใชโ้ปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่ง แต่
ความจริงแลว้งานดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาเวบ็ไซตท์ั้งหมดเท่านั้น เพราะหาก
คุณตอ้งการเวบ็ไซตท่ี์ตรงกบัวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการเตรียมการท่ีดี 
ท างานอยา่งเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น เช่นเดียวกบัการพฒันา
โครงการประเภทอ่ืนโดยทัว่ไป 

การสร้างเว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องอยู่มากมายซ่ึงคุณจะต้องหาข้อมูล 
วเิคราะห์ และตดัสินใจก่อนลงมือท า เช่น วตัถุประสงคคื์ออะไร, ใครเป็นกลุ่มผูช้มเป้าหมาย, ทีมงานมี
ใครบา้งและแต่ละคนเช่ียวชาญเร่ืองใด, เน้ือหาหรือขอ้มูลจะมาจากท่ีไหน, เทคโนโลยีอะไรบา้งท่ีจะ
น ามาใช้, รูปแบบเวบ็เพจเป็นอยา่งไรและการประชาสัมพนัธ์จะท าในรูปแบบใดบา้ง ซ่ึงท่ีกล่าวมาเป็น
ส่ิงท่ีเราจะพิจารณากนัในบทน้ี 
ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 กระบวนการพฒันาเวบ็ไซตแ์บ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงมีอยูห่ลายแนวคิด หนงัสือเล่มน้ีจึง
ขอรวบรวมและสรุปมาเฉพาะประเด็นส าคญัๆ เพื่อใหเ้หมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างเวบ็ไซตต์ั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง 
ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
 ในการพฒันาเวบ็ไซตค์วรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไวล่้วงหนา้ เพื่อให้การท างานในขั้นต่อ 
ๆไปมีแนวทางท่ีชดัเจน เร่ืองหลกัๆ ท่ีคุณควรท าในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 
 1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องเวบ็ไซต ์เพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนวา่เวบ็ไซตน้ี์ตอ้งการน าเสนอหรือ
ตอ้งการให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ขอ้มูลหรือขายสินคา้ ซ่ึงวตัถุประสงค์น้ีจะเป็น
ตวัก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆท่ีจะตามมา เช่น โครงสร้างของเวบ็ไซต์ รวมทั้งลกัษณะหน้าตาและสีสัน
ของเวบ็เพจ ในกรณีท่ีเป็นเวบ็ไซต์ของบริษทัหรือองคก์ร วตัถุประสงคน้ี์ก็จะตอ้งวางให้สอดคลอ้งกบั
ภารกิจขององคก์รดว้ย 



 2. ก าหนดกลุ่มผูช้มเป้าหมาย เพื่อจะไดรู้้ว่าผูช้มหลกัของคุณคือใคร และออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้
ตอบสนองความตอ้งการหรือโดนใจผูช้มกลุ่มนั้นให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเน้ือหา    โทนสี 
กราฟิก เทคโนโลยท่ีีน ามาสนบัสนุน และอ่ืน ๆ  
 3. เตรียมแหล่งขอ้มูล เน้ือหาหรือขอ้มูลคือสาระส าคญัท่ีแทจ้ริงของเวบ็ไซต ์คุณตอ้งรู้วา่ขอ้มูล
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชจ้ะมาจากแหล่งใดไดบ้า้ง เช่น ถา้เป็นเวบ็ของบริษทั ใครท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล หรือถา้เป็น
เวบ็ข่าวสาร ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธ์ิหรือไม่ 
 4. เตรียมทกัษะหรือบุคลากร การสร้างเวบ็ตอ้งอาศยัทกัษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม
เน้ือหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ ซ่ึงถา้เป็นเวบ็ไซต์ขนาด
ใหญ่อาจจะตอ้งใชบุ้คลากรเป็นจ านวนมาก แต่ส าหรับเวบ็ไซตเ์ล็ก ๆ ท่ีตอ้งดูแลเพียงคนเดียวคุณจะตอ้ง
ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเอาไว ้

5. เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็ไซต,์โปรแกรมส าหรับสร้าง
กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และมลัติมีเดีย,โปรแกรมยทิูลิต้ี,โปรแกรมสร้างฐานขอ้มูลและอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใช้,
การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผูใ้ห้บริการรับฝากเวบ็ไซต ์              (web hosting) 
และเลือกแผนบริการท่ีเหมาะสม 
วเิคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture) 
 ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไดจ้ากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงค์ของ
เวบ็ไซต,์คุณลกัษณะและขอ้จ ากดัของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย รวมทั้งเน้ือหาหลกัของเวบ็ไซต ์น ามาประเมิน 
วิเคราะห์ และจดัระบบ เพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูลและขอ้ก าหนด ซ่ึงจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ
ออกแบบและด าเนินการในขั้นต่อๆไป ผลท่ีไดรั้บจากขั้นตอนน้ีควรประกอบไปดว้ย 

 แผนผงัโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบญั (table of content) , ล าดบัการ
น าเสนอ (storyboard) หรือผงังาน (flowchart) 

 ระบบน าทางหรือเนวิเกชัน่ (navigation) ซ่ึงผูช้มจะใชส้ าหรับเปิดเขา้ไปยงัส่วนต่างๆของ
เวบ็ไซต ์ตวัอยา่งเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู 

 องค์ประกอบท่ีจะน ามาใช้บนเวบ็เพจมีอะไรบา้ง เช่น ภาพกราฟิก,เสียง,วิดีโอ,มลัติมีเดีย,
แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบา้งท่ีบราวเซอร์ของผูช้มสนบัสนุน และอะไรตอ้งอาศยัโปรแกรมเสริม 

 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะหนา้ตาและรูปแบบของเวบ็เพจ 
 ขอ้ก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปตห์รือแอพพลิเคชัน่ และฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นเวบ็ไซต ์
 คุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงขอ้จ ากดัและบริการเสริมต่างๆท่ีมีให ้



ออกแบบเวบ็เพจและเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing) 
 เป็นขั้นตอนของการออกแบบเคา้โครง หน้าตา และลกัษณะทางดา้นกราฟิกของหน้าเวบ็เพจ
เพื่อให้ผู ้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามท่ีคุณต้องการ ดังนั้ นผู ้ท่ีท  าหน้าท่ี น้ีจึงควรมี
ความสามารถทางด้านศิลปะ โปรแกรมท่ีเหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ 
Adobe Fireworks ส าหรับผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะประกอบดว้ยไฟล์กราฟิกต่างๆท่ีใชบ้นเวบ็เพจ เช่น โลโกภ้าพ
พื้นหลงั ปุ่มเมนู ไอคอนท่ีเป็นหวัคอลมัน์ และแบบเนอร์โฆษณา 
 การออกแบบเวบ็เพจยงัรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆท่ีไม่ใช่
ภาพกราฟิก เช่น ฟอนต ์ขนาด และสีขอ้ความ สีพื้นบริเวณท่ีวา่ง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นตน้ 
นอกจากนั้นองคป์ระกอบเสริมอ่ืนๆของเวบ็เพจก็ตอ้งถูกเตรียมไวด้ว้ย เช่น ภาพเคล่ือนไหว Flash และ
โปรแกรม JavaScript ท่ีใชโ้ตต้อบกบัผูช้มหรือเล่นเอฟเฟ็คตต่์างๆ 
 ในส่วนของเน้ือหา ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าเอาเน้ือหาท่ีเลือกไวม้าปรับแกแ้ละตรวจทานความ
ถูกตอ้ง เพื่อใหพ้ร้อมส าหรับจะน าไปใส่เวบ็เพจแต่ละหนา้ในขั้นตอนถดัไป 
ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing) 
 เป็นขั้นตอนสร้างเวบ็เพจขั้นมาจริงโดยอาศยัเคา้โครงและองคป์ระกอบกราฟิกตามท่ีออกแบบ
ไว ้เน้ือหาต่างๆจะถูกน ามาใส่และจดัรูปแบบลิงค์ ระบบน าทางถูกสร้างและองคป์ระกอบเสริมต่าง ๆ 
ถูกวางเขา้ท่ี 

อย่างไรก็ตามเม่ือลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าส่ิงท่ีออกแบบไวแ้ล้วบางอย่างไม่
เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถท าได้ โปรแกรมท่ีใช้ในขั้นตอนน้ีก็คือโปรแกรม
ส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์เช่น Adobe Dreamweaver  

เวบ็ไซต์ท่ีสร้างข้ึนมาควรไดรั้บการทดสอบก่อนท่ีจะออกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์
และฐานขอ้มูล นอกจากน้ีก็ควรทดสอบโดยใชส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกบัของกล่มผูช้มเป้าหมาย เช่น 
เวอร์ชัน่ของบราวเซอร์ ความละเอียดของจอภาพและความเร็วท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต เพื่อดูวา่ผูช้ม
เป้าหมายสามารถชมเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นทีรู้่จัก (Publishing and Promotion) 
 โดยทัว่ไปการน าเวบ็ไซต์ข้ึนเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าดว้ยการอพัโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ 
HTML และไฟล์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ข้ึนไปเก็บบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีมีคุณเปิดบริการไว ้               การอพั
โหลดเวบ็ไซตห์รือบางคร้ังเรียกวา่การ “พบับลิช” (publish) อาจท าดว้ยโปรแกรมสร้างเวบ็ไซตเ์อง ซ่ึงมี



คุณสมบติัน้ีอยูใ่นตวั หรืออาจใชโ้ปรแกรมยทิูลิต้ีประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใชเ้คร่ืองมือ
อ่ืนบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ก็ได ้
 หลงัจากนั้นเวบ็ไซต์ควรไดรั้บการทดสอบอีกคร้ัง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างท่ีไม่สามารถ
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการท างานของ
โปรแกรมสคริปต์กับฐานข้อมูล ซ่ึงท าไม่ได้บนเคร่ืองของคุณ หรือบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์อาจมี
สภาพแวดลอ้มท่ีต่างจากเคร่ืองของคุณ 
 เว็บไซต์ท่ีจะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเน้ือหาท่ีดี มีการวางโครงสร้างและการ
ออกแบบท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดรั้บการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูช้มเป้าหมาย หรือ
ในวงกวา้งออกไปอีกด้วย การส่งเสริมน้ีมีกลยุทธ์ท่ีท าได้หลายวิธี ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใช้งบประมาณ
จ านวนมากเสมอไป โดยสามารถท าไดต้ั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปล่ียนลิงคแ์ละแบนเนอร์ ประกาศ
บนเวบ็บอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมลแ์นะน าตวั การเพิ่มขอ้มูลใน                   เสิร์ชเอนจ้ินหรือเวบ็ไดเร็ค
ทอรี เร่ือยไปจนถึงแบบท่ีใช้งบประมาณมากข้ึน เช่น การจดังานเปิดตวั การลงโฆษณาบนเวบ็ไซตอ่ื์น 
บนส่ิงพิมพ ์หรือตามวทิยแุละโทรทศัน์ เป็นตน้ 
ดูแลและพฒันา (Maintenance and Innovation) 
 เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ออกไปแลว้คุณไม่ควรทิ้งขวา้ง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซ่ึงหนา้ท่ีน้ีครอบคลุม
หลายเร่ือง ตั้งแต่การตรวจสอบเวบ็เซิร์ฟเวอร์วา่ไม่หยุดท างานบ่อยๆ ,ลิงคท่ี์เช่ือมโยงไปภายนอกยงัคง
ใชไ้ด ้(เน่ืองจากเวบ็ไซตน์ั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามท่ีมีผูฝ้ากไวบ้น     เวบ็เพจ ถา้เป็นเวบ็
ข่าวสารก็ตอ้งปรับปรุงข้อมูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานขอ้มูลก็ตอ้งแบ็คอพัขอ้มูลอย่าง
สม ่าเสมอ 
 นอกจากนั้นควรตรวจสอบสถิติของการเขา้ชมเป็นระยะๆ ซ่ึงเป็นบริการเสริมท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์
มกัมีให้ เช่น จ านวนผูช้ม เวบ็เพจใดมีผูช้มมากหรือเป็นท่ีนิยม ผูช้มมีการเปล่ียนคุณสมบติั (เช่น ความ
ละเอียดของจอภาพและรุ่นของบราวเซอร์) ไปหรือไม่ หรือมาสู่เวบ็ไซตข์องคุณจากทิศทางใดมากท่ีสุด 
เช่น จากเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีลิงคม์าหา หรือมาจากเสิร์ชเอนจ้ินใด เป็นตน้ 
 หลงัจากท่ีเวบ็ไซตไ์ดรั้บการเผยแพร่ไประยะหน่ึง คุณควรปรับปรุงเพื่อให้ผูช้มรู้สึกว่ามีความ
เปล่ียนแปลง มีความสดใหม่ทนัสมยั โดยอาจน าขอ้มูลสถิติท่ีรวบรวมไวม้าพิจารณาประกอบดว้ยการ
เปล่ียนแปลงท าได้ทั้ งในส่วนของเน้ือหา,โครงสร้างเว็บไซต์,การออกแบบหน้าตา และการน า
เทคโนโลยีๆ เขา้มาเสริม 
 



ทมีงานพฒันาเวบ็ไซต์ 
 การพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถท าเพียงคนเดียวหรือท าเป็นทีมก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นท่ีแตกต่าง
กนั กล่าวคือเป็นเวบ็ไซตข์นาดใหญ่หรือเล็ก หรือเวบ็ไซตท่ี์ส่วนตวั ส าหรับประเภทของบุคลากรท่ีตอ้ง
ใช้ก็จะข้ึนอยู่กบัเน้ือหา ขอ้มูล และเทคโนโลยี ท่ีตอ้งการจะน าเสนอ โดยในองค์กรขนาดใหญ่หรือ
บริษทัท่ีรับพฒันาเว็บไซต์ อาจตอ้งมีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชดัเจนว่าใครท าอะไร ซ่ึงแต่ละคนจะมี
ความช านาญเฉพาะเร่ืองไป โดยทัว่ไปแลว้ทีมงานพฒันาเวบ็ไซตจ์ะประกอบดว้ยบุคลากรต่างๆ ดงัน้ี 

Web Masterคือผูรั้บผิดชอบและดูแลเวบ็ไซตใ์นภาพรวมหรืออาจจะมีหนา้ท่ีออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซตท์ั้งหมดเลยก็ไดด้งันั้นจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เร่ืองต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 

Web Designerเป็นผูอ้อกแบบลกัษณะหนา้ตาทั้งหมดของเวบ็ไซตไ์ม่วา่จะเป็นการวางโครง
ร่างของหนา้เวบ็เพจ การเลือกสี การออกแบบภาพกราฟิกท่ีเป็นส่วนประกอบต่างๆ ดงันั้นจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้ทางศิลปะและการน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

Web Programmerเป็นนกัเขียนโปรแกรมซ่ึงสามารถพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาต่างๆ ท่ีใช้
บนเวบ็ไซต์ เช่น JavaScript, VBScript, ASP.NET และ PHP บุคลากรดา้นน้ีก าลงัมีความส าคญัใช้
จดัการระบบฐานขอ้มูล หรือเพิ่มลูกเล่นบนเวบ็เพจใหน่้าสนใจ 

Content Writer/Editorคือนักเขียนและบรรณาธิการท่ีดูแลด้านเน้ือหาของเว็บไซต์ เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัเตรียมเน้ือหา ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
การศึกษาความต้องการของผู้ชมเวบ็ไซต์ 
 วตัถุประสงค์หลักอย่างหน่ึงของการสร้างเว็บไซต์ก็คือให้มีผูม้าชม ใช้บริการ และอยู่ใน
เวบ็ไซต์ให้นานท่ีสุด ดงันั้นคุณจึงจ าเป็นตอ้งใส่เน้ือหาและองค์ประกอบท่ีน่าสนใจหลายๆอย่างเพื่อ
ดึงดูด ซ่ึงตอ้งศึกษาและเขา้ใจถึงธรรมชาติของส่ิงท่ีผูช้มส่วนใหญ่คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการเขา้มาใน
เวบ็ไซตข์องคุณ วา่มีอะไรบา้ง ความตอ้งการของผูช้มโดยทัว่ไปสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัๆไดด้งัน้ี 

ขอ้มูล (Content) หรือเน้ือหาหลักท่ีคุณน าเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
หน่วยงาน รายละเอียดของสินคา้/บริการ และการบริการหลงัการขาย 

ข่าวสารความเคล่ือนไหว (News) เก่ียวกบัสินคา้/บริการ กิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์หรือ
ของหน่วยงาน เช่น การเปิดตวัสินคา้ใหม่,สิทธิประโยชน,์โปรโมชัน่สินคา้/บริการ เป็นตน้ 

ของฟรี (Free Service) คนส่วนใหญ่ชอบของฟรี ดงันั้นเวบ็ไซตท่ี์แจกของฟรีหรือให้บริการ
ฟรีต่างๆ จึงมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก เช่น อีเมล,์พื้นท่ีเก็บขอ้มูล,โปรแกรม,เกมส์ หรือเพลงส าหรับดาวน์
โหลด เป็นตน้ 



การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) เช่น ให้มีการถาม/ตอบปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
โหวตในหัวขอ้ต่างๆเวบ็ไซต์ของคุณอาจจะมีเวบ็บอร์ดไวใ้ห้ผูช้มแสดงความคิดเป็นหรือตั้งกระทูไ้ด ้
หรืออยา่งนอ้ยก็ใชก้ารโตต้อบดว้ยอีเมล ์ยิง่ถา้เป็นเวบ็ไซตท่ี์ท าธุรกิจออนไลน์ เม่ือผูช้มสั่งซ้ือสินคา้และ
ช าระเงิน คุณจะตอ้งตอบกลบัโดยเร็วเพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจวา่ธุรกรรมนั้นด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

ความบนัเทิง (Entertainment) คนส่วนใหญ่ชอบบริโภคขอ้มูลท่ีสร้างความสนุกสนานและ
ความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆตามลกัษณะของกลุ่มผูช้มนั้น ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของบทความตลกข า
ขนั,ข่าวซุบซิบของดารานกัร้อง,การแข่งขนัชิงรางวลั ดูดวง เล่นเกมส์ ฟังเพลง ดาวน์โหลดภาพหนา้จอ/
เสียงเรียกเขา้ส าหรับมือถือและดูภาพยนตร์ตวัอยา่ง เป็นตน้ 
เนือ้หาทีค่วรมีในเวบ็ไซต์ 
 การศึกษาตวัอยา่งจากเวบ็ไซตอ่ื์นๆ และโดยเฉพาะท่ีเป็นประเภทเดียวกนั จะช่วยให้มองเห็นวา่
ในเว็บไซต์ของคุณควรมีเน้ือหาอะไรบา้ง อย่างไรก็ตามเร่ืองน้ีไม่ได้มีการก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน
ตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีจะน าเสนอและจุดเด่นท่ีคุณตอ้งการให้มี ซ่ึงจะท าให้รายละเอียดปลีกยอ่ยของ
แต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป แต่หลักๆแล้วพอสรุปได้ว่าข้อมูลพื้นฐานท่ีควรมีในเว็บไซต์
ประกอบดว้ย 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั องคก์ร หรือผูจ้ดัท า (About Us) คือขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของเวบ็ไซตเ์พื่อ
บอกให้ผูช้มรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหน และต้องการน าเสนออะไร เช่น วตัถุประสงค์ของเว็บไซต ์
ประวติัและความเป็นมา 
 2. รายละเอียดของผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product/Service Information) คือข้อมูลหลักท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงหากเป็นเว็บไซต์ทางธุรกิจผูช้มจ าเป็นตอ้งได้รู้รายละเอียดของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ รวมทั้งอาจมีการเปรียบเทียมสเปคและราคา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือแต่หากเป็น
เวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้ ส่วนน้ีก็อาจจะประกอบดว้ยบทความ ภาพกราฟิก มลัติมีเดียและลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซต์
อ่ืนท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 

3.  ข่าวสาร (News/Press Release) อาจจะเป็นข่าวสารท่ีตอ้งการส่งถึงบุคคลทัว่ไปหรือสมาชิก
เพื่อให้รับรู้ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบับริษทัหรือเวบ็ไซตข์องคุณ เช่น การเปิดตวัสินคา้และบริการใหม่ 
โปรโมชัน่ หรือกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 4.  ค  าถาม/ค าตอบ (Frequently Asked Question) ค  าถาม/ค าตอบ มีความจ าเป็น เพราะผูช้ม
บางส่วนอาจไม่เขา้ใจขอ้มูลหรือมีปัญหาตอ้งการสอบถามการติดต่อทางอีเมล์หรือช่องทางอ่ืนแมว้า่จะ
ท าไดแ้ต่ก็เสียเวลา ดงันั้นคุณควรคาดการณ์หรือรวบรวมค าถามท่ีเคยตอบไปแลว้ใส่ไวเ้วบ็เพจ ซ่ึงผูช้ม



ท่ีสงสัยจะสามารถเปิดดูได้ทนัที นอกจากน้ีก็อาจจะมีเว็บบอร์ดส าหรับให้ผูดู้แลเว็บไซต์คอยตอบ 
รวมทั้งอาจเปิดให้ผูดู้แลเวบ็ไซตค์อยตอบ รวมทั้งอาจเปิดให้ผูช้มดว้ยกนัช่วยตอบก็ได ้FAQ บางคร้ังก็
อยูใ่นรูปของ Help หรือขอ้มูลช่วยเหลือ 
 5.  ขอ้มูลในการติดต่อ (Contact Information) เพื่อให้ผูช้มท่ีเกิดขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับคุณได้ โดยควรระบุอีเมล์แอดเดรส ท่ีอยู่บริษทั/หน่วยงาน เบอร์
โทรศพัทแ์ละแฟกซ์ไวใ้นเวบ็ไซตด์ว้ย รวมทั้งอาจจะมีแผนท่ีส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการติดต่อดว้ยตวัเอง 
หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ 
 ในการออกแบบเว็บไซต์ คุณจะตอ้งน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว ้ไม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงค์
ของเวบ็ไซต์ กลุ่มผูช้มเป้าหมาย ตลอดจนเน้ือหาทั้งหมด มาวิเคราะห์ จดัระบบ และสรุปเป็นแนวคิด
เพื่อจดัวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของเว็บไซต์จะน าเสนออกสู่ผูช้ม การออกแบบเว็บไซต์มี
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ 
 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site structure design) 
  การออกแบบระบบเนวเิกชัน่ (Site navigation design) 
การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure Design) 
 โครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site structure) เป็นแผนผงัของการล าดบัเน้ือหาหรือการจดัวางต าแหน่ง
เวบ็เพจทั้งหมด ซ่ึงจะท าให้คุณรู้ว่าทั้งเวบ็ไซต์ประกอบไปดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง และมี    เวบ็เพจหน้า
ไหนท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตจึ์งเป็นเร่ืองส าคญั เปรียบเสมือน
กับการเขียนแบบอาคารก่อนท่ีจะลงมือสร้าง เพราะจะท าให้คุณมองเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เป็น
รูปธรรมมากข้ึน สามารถออกแบบระบบเนวิกชั่นได้เหมาะสม และมีแนวทางการท างานท่ีชัดเจน
ส าหรับขั้นตอนต่อไป นอกจากน้ีโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ดีช่วยใหผู้ช้มไม่สับสนและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

วธีิจดัโครงสร้างเวบ็ไซตส์ามารถท าไดห้ลายแบบ แต่แนวคิดหลกัๆท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบ คือ 
(ในทางปฏิบติัอาจมีการใชห้ลายแนวคิดผสมผสานกนัก็ได)้ 
 จดัตามกลุ่มเน้ือหา (content-based structure) 
 จดัตามกลุ่มผูช้ม (user-based structure) 
รูปแบบของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 
 สามารถวางรูปแบบโครงสร้างเวบ็ไซตไ์ดห้ลายแบบตามความเหมาะสม เช่น 



 แบบเรียงล าดับ (Sequence) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีมีจ  านวนเว็บเพจไม่มากนัก หรือ
เวบ็ไซตท่ี์มีการน าเสนอขอ้มูลแบบทีละขั้นตอน 

 แบบระดบัชั้น (Hierarchy) เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจมากข้ึน เป็นรูปแบบท่ี
พบไดท้ัว่ไป 

แบบผสม (Combination) เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์ซบัซอ้น เป็นการน าขอ้ดีของรูปแบบทั้ง 2 
ขา้งตน้มาผสมกนั 
การออกแบบระบบเนวกิช่ัน (Site Navigation Design) 
 เป้าหมายของ ระบบน าทาง หรือ เนวกิชัน่ คือช่วยใหผู้ช้มเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และไม่หลงทาง ดงันั้นองคป์ระกอบของระบบน าทางจึงมี 2 ส่วนดว้ยกนัคือ 
เคร่ืองน าทาง (Navigation Controls) 

คือเคร่ืองมือส าหรับใหผู้ช้มเปิดไปยงัเวบ็ต่างๆภายในเวบ็ไซต ์โดยแยกไดเ้ป็น 
 เมนูหลกั เป็นเมนูส าหรับเปิดไปยงัหวัขอ้เน้ือหาหลกัของเวบ็ไซต ์มกัอยูใ่นรูปของกลุ่มลิงค์

ท่ีเป็นขอ้ความหรือภาพกราฟิก และควรมีปรากฏอยูบ่นเวบ็เพจทุกหนา้ 
  เมนูเฉพาะกลุ่ม เป็นเมนูท่ีเช่ือมโยงเวบ็เพจปัจจุบนักบัเวบ็เพจอ่ืนภายในกลุ่มยอ่ยท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวเน่ืองเท่านั้น มกัอยูใ่นรูปของกลุ่มลิงคข์อ้ความหรือกราฟิกเช่นกนั 
 เคร่ืองมือเสริม ส าหรับช่วยเสริมการท างานของเมนู มีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ช่อง
คน้หาขอ้มูล (search box), เมนูแบบดร็อปดาวน์ (drop-down menu),อิมเมจแมพ (image map) , แผนผงั
เวบ็ไซต ์(Site map) 
เคร่ืองบอกต าแหน่ง (Location Indicator) 
 เป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงวา่ขณะน้ีผูช้มก าลงัอยูท่ี่ต  าแหน่งใดในเวบ็ไซต ์เคร่ืองบอกต าแหน่งมีไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น ขอ้ความหรือภาพกราฟิกท่ีแสดงช่ือเวบ็เพจ หรือขอ้ความบ่งช้ีท านองน้ี 
 
 
 และบ่อยคร้ังท่ีเคร่ืองบอกต าแหน่งถูกรวมไวก้บัตวัเมนูเลย โดยแสดงด้วยสีหรือรูปแบบท่ี
แตกต่างไปจากปุ่มเมนูอ่ืนๆ 

ลกัษณะระบบเนวกิชัน่ท่ีดี 
  อยูใ่นต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัและเขา้ถึงง่าย เช่น ส่วนบนหรือดา้นซา้ยของเวบ็เพจ 
  เขา้ใจง่ายหรือมีขอ้ความก ากบัชดัเจน ผูช้มใชไ้ดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาศึกษา 

Location :Software>Business Software 



  มีความสม ่าเสมอ และเป็นระบบ ไม่ชวนใหส้ับสนหรือกลบัไปกลบัมา 
  มีการตอบสนองเม่ือใชง้าน เช่น เปล่ียนสีเม่ือผูช้มช้ีเมาส์หรือคลิก 
  มีจ  านวนรายการพอเหมาะ ไม่มากเกินไป 
  มีหลายทางเลือกให้ใช้ เช่น เมนูกราฟิก,เมนูขอ้ความ,ช่องคน้หาขอ้มูล (search box),เมนู
แบบดร็อปดาวน์ (drop-down menu), แผนผงัเวบ็ไซต ์(site map) 
  มีลิงค์ให้คลิกกลบัไปยงัโฮมเพจไดเ้สมอ เพื่อให้ผูช้มกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ไดใ้นกรณีท่ีหลง
ทางไม่รู้วา่ตวัเองอยูท่ี่ต  าแหน่งใด 
การออกแบบเวบ็เพจ (Page Design) 
 วิธีท่ีสะดวกท่ีสุดในการออกแบบเวบ็เพจ ก็คือใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เช่น Photoshop 
หรือ Fireworks วางเคา้โครงของหนา้และสร้างองคป์ระกอบต่างๆข้ึนมาให้ครบสมบูรณ์ในภาพเดียวไม่
ว่าจะเป็นโลโก,้ช่ือเวบ็ไซต์,ปุ่มเมนู,ปุ่มไอคอน,แถบสี,ภาพเคล่ือนไหว และอ่ืนๆ เน่ืองจากโปรแกรม
เหล่าน้ีมีเคร่ืองมือพร้อมส าหรับงานดงักล่าว อีกทั้งในขั้นสุดทา้ยคุณสามารถจะบนัทึกองค์ประกอบ
ทั้งหมดแยกเป็นไฟลก์ราฟิกยอ่ยๆพร้อมกบัไฟล ์HTML เพื่อน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในโปรแกรมสร้างเวบ็
เพจไดท้นัที 
ส่วนประกอบของหน้าเวบ็เพจ 
 โดยทัว่ไปหนา้เวบ็เพจจะแบ่งออกเป็นส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 
 ส่วนหวั (Page Header) อยู่ตอนบนสุดของหน้า เป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ชจ้ะ
มองเห็นก่อนบริเวณอ่ืน ส่วนใหญ่นิยมใช้วางโลโก ้ช่ือเวบ็ไซต ์ป้ายโฆษณา ลิงคส์ าหรับการติดต่อหรื
อลิงคท่ี์ส าคญั และระบบน าทาง 
 ส่วนของเน้ือหา (Page Body)อยู่ตอนกลางหนา้ ใช้แสดงเน้ือหาของเวบ็เพจนั้นซ่ึงอาจจะ
ประกอบไปดว้ยขอ้ความ ภาพกราฟิก ตารางขอ้มูล และอ่ืนๆ บางคร้ังเมนูหลกัหรือเมนูเฉพาะกลุ่มอาจ
มาอยูใ่นส่วนน้ีก็ได ้โดยมกัจะวางไวด้า้นซา้ยมือสุดเน่ืองจากผูใ้ชจ้ะมองเห็นไดง่้ายกวา่ 
 ส่วนทา้ย (Page Footer) อยูด่า้นล่างสุดของหนา้ ส่วนใหญ่จะนิยมใชว้างระบบน าทางแบบท่ี
เป็นลิงค์ขอ้ความง่ายๆ นอกจากน้ีก็อาจจะมีช่ือเจา้ของ ขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิและอีเมล์แอดเดรสของ
ผูดู้แลแวบ็ไซต ์
  แถบขา้ง (Side Bar) ในปัจจุบนันิยมออกแบบดา้นขา้งของหน้าเวบ็เพจให้น่าสนใจเพื่อใช้
วางป้ายแบบเนอร์ หรือลิงคแ์นะน าเก่ียวกบัการบริการของเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 



แนวคิดในการออกแบบเวบ็เพจ 
 ส าหรับผูท่ี้ก าลงัจะเร่ิมลงมือสร้างเวบ็เพจ แต่ยงันึกไม่ออกว่าจะออกแบบให้มีหนา้ตาอย่างไร
หรือเป็นแนวไหนดี วธีิง่ายๆ ท่ีจะช่วยใหเ้กิดแนวความคิดก็คือ 
  ศึกษาจากเวบ็ไซตอ่ื์นๆ เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด โดยสามารถศึกษาจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
และน ารูปแบบท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้(มิใช่การลอกแบบ) ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองแนวคิดการออกแบบ 
การใชสี้ ขอ้ความ กราฟิก การจดัองคป์ระกอบศิลป์ และเทคนิคท่ีใชส้ร้างเวบ็เพจ 
  ประยุกต์รูปแบบจากส่ิงพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพบั โปรชัวร์ โปสเตอร์ และ
หนงัสือบางเล่ม มีรูปแบบท่ีสวยงามซ่ึงคุณน ามาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบเวบ็เพจได ้
 ในด้านของขอ้ความและกราฟิก เว็บเพจท่ีมีขอ้ความมากๆ อาจท าให้ผูช้มรู้สึกกลวัและเบ่ือ
เพราะไม่อยากอ่านเน้ือหายาวๆ ในทางตรงกนัขา้มถา้เวบ็เพจมีแต่รูปภาพอย่างเดียวผูช้มก็อาจสับสน
เพราะบางทีดูรูปแล้วไม่เขา้ใจว่าต้องการน าเสนออะไร ดังนั้นคุณควรออกแบบเว็บเพจในแนวทาง
กลางๆ ไม่มีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงมากหรือน้อยจนเกินไป แต่ดูให้เหมาะสมกบัเน้ือหาและ
กลุ่มผูช้ม 
 เวบ็เพจท่ีจดัแบบเรียบง่ายแต่ดูดีจะสร้างความน่าสนใจและน่าเช่ือถือกบัผูช้ม นอกจากน้ีการวาง
ต าแหน่งของเน้ือหาต่างๆ อยา่งมีระเบียบเป็นสัดส่วน ก็ท าใหผู้ช้มหาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ให้ความส าคัญกบัส่วนบนของเวบ็เพจ 
 ส่วนส าคญัท่ีสุดของเวบ็เพจคือดา้นบนสุดของหนา้ ซ่ึงผูช้มจะสัมผสัไดท้นัเม่ือเปิดเขา้มาท่ีหนา้
นั้น เวบ็เพจส่วนใหญ่นิยมจดัวางองคป์ระกอบดงัน้ี 
 โลโกแ้ละช่ือของเวบ็ไซต ์
  ระบบน าทาง,ลิงคท่ี์ส าคญั และเคร่ืองมือเสริมส าหรับคน้หาขอ้มูลภายในเวบ็ไซต์ 
  ป้ายแบนเนอร์โฆษณา หรือขอ้ความท่ีส าคญั 
สร้างระดับความส าคัญของเนือ้หา 
 การสร้างระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ บนเวบ็เพจ จะช่วยเน้นให้ผูช้มมองเห็นว่า
ส่วนไหนส าคญัมากหรือน้อยได้อย่างรวดเร็ว ตวัอย่างเช่น ข้อความขนาดใหญ่แสดงว่าส าคญักว่า
ขอ้ความขนาดเล็ก เป็นตน้ ลกัษณะองคป์ระกอบต่างๆท่ีตอ้งค านึงถึงมีดงัน้ี 
  ต  าแหน่งและล าดบัขององคป์ระกอบบนเวบ็เพจ 
  สี และขนาดขององคป์ระกอบ 



  การใช้ภาพเคล่ือนไหว หรือข้อความท่ีเคล่ือนไหวได้ ซ่ึงจะดึงดูดสายตามากกว่า
องคป์ระกอบทัว่ไป 
ใช้กราฟิกให้พอดี 
 การใชก้ราฟิกบนเวบ็เพจจะให้ผลทั้ง 2 ดา้น คือดา้นหน่ึงช่วยให้เวบ็เพจสวยงามและน่าสนใจ 
แต่อีกดา้นหน่ึงถา้ใส่กราฟิกมากเกินไปอาจท าให้ดูรกตา และเวบ็เพจโหลดไดช้้าผูช้มตอ้งเสียเวลารอ
นาน ดงันั้นจึงควรจ ากดัปริมาณของภาพกราฟิกท่ีน ามาใชใ้หเ้หมาะสม 
ออกแบบขนาดของเวบ็เพจให้พอดีกบัหน้าจอ 
 การออกแบบเวบ็เพจท่ีดีนั้น ตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูช้มป้าหมายส่วนใหญ่ว่าใช้จอภาพท่ีมีความ
ละเอียด (resolution) ก่ีพิกเซล และก าหนดว่าจะให้เว็บเพจของคุณแสดงผลได้ดีบนจอความละเอียด
เท่าใด 
 ความละเอียดของจอภาพท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในปัจจุบนั มีอยู ่2 ระดบั คือ 
 1024 × 768 พิกเซล 

 1280 × 800 หรือ 1280 × 1024 พิกเซล 
หากออกแบบเวบ็เพจส าหรับจอ 1024 × 768 พิกเซล ผูช้มท่ีใชจ้อความละเอียดเท่ากนัน้ีก็จะ

สามารถชมเน้ือหาทั้งหมดไดพ้อดีเตม็จอภาพ แต่ถา้ผูช้มใชจ้อความละเอียด 1280 × 1024 ขนาดของเวบ็
เพจและองคป์ระกอบต่างๆจะเล็กลง และแสดงไม่เตม็จอภาพ 
 ในทางกลับกัน ถ้าคุณออกแบบเว็บเพจส าหรับจอ 1280 × 1024 พิกเซล ผูช้มท่ีใช้จอความ
ละเอียดเท่าน้ี จะชมไดพ้อดีเต็มจอภาพ แต่ส าหรับผูช้มท่ีใชจ้อความละเอียด 1024 × 768 หนา้เวบ็เพจน้ี
จะลน้จอ โดยประเด็นส าคญัท่ีสุดอยู่ท่ีความกวา้งของเวบ็เพจ ซ่ึงไม่ควรออกแบบให้กวา้งเกินจอภาพ
ของผูช้ม เพราะจะท าให้ตอ้งเล่ือนหน้าจอในแนวนอนเพื่อดูเน้ือหาท่ีตกไป ซ่ึงไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนทางความสูงนั้นไม่เป็นปัญหานกั แต่ก็ควรให้เน้ือหาท่ีส าคญัสามารถมองเห็นไดท้นัทีโดยผูช้มไม่
ตอ้งเล่ือนจอลง 

เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีผูช้มจ านวนหน่ึงท่ีใชจ้อความละเอียดเพียง 800 × 600 พิกเซล ดงันั้นจึงมี
หลายเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบเวบ็เพจกวา้งไม่เกิน 800 พิกเซลเท่านั้น (ความกวา้งท่ีใชไ้ดจ้ริง หรือประมาณ 
780 พิกเซล) 
เลอืกใช้สีอย่างเหมาะสม 

การออกแบบเวบ็เพจใหส้วยงามนั้น ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการเลือกใชชุ้ดสีท่ีผสมกลมกลืนกนั 
เช่นสีของพื้นเวบ็เพจ, สีขอ้ความ และสีขององคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น กราฟิก,ปุ่มเมนู หรือลิงค ์และการใช้



สีนั้นยงับ่งบอกบุคลิกของเวบ็ไซต์ดว้ยว่าเน้ือหาออกมาในแนวไหนเทคนิคการจดัโครงสร้างหน้าเวบ็
เพจ 
จัดหน้าเวบ็เพจด้วยตาราง 
 ตาราง (table) เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีนกัออกแบบเวบ็ทัว่ไปนิยมน ามาใช้ช่วยจดัต าแหน่งในการ
วางเน้ือหาลงบนส่วนต่างๆของเว็บเพจ เพราะสามารถจดัการได้ง่าย ซ่ึงคุณจะพบไดใ้นเวบ็เพจส่วน
ใหญ่ 
จัดหน้าเวบ็เพจด้วย AP Element 
 AP Element (เดิมเรียกวา่ “เลเยอร์”) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คุณออกแบบโครงสร้างของ  เวบ็
เพจไดอ้ย่างอิสระ โดยจะจดัวางเน้ือหาต่างๆลงตรงส่วนใดของหน้าก็ไดต้ามตอ้งการ ไม่มีขอ้จ ากดัว่า
ตอ้งวางเป็นแถวและคอลมัน์เหมือนตาราง นอกจากน้ียงัสามารถใช้สร้างเอฟเฟ็คต์พิเศษไดอี้กดว้ยใน 
Dreamweaver คุณสามารถแปลง AP Element ไปเป็นตารางหรือกลบักนัก็ได ้ 
จัดหน้าเวบ็เพจด้วยเฟรม 
 เฟรม (frame) คือการแบ่งพื้นท่ีบนวนิโดวส์ของบราวเซอร์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อแสดงเน้ือหาจาก
หลายเวบ็เพจพร้อมๆกนัโดยมีเวบ็เพจหลกั (frameset) เป็นตวัควบคุมการแบ่งพื้นท่ี และก าหนดว่าเวบ็
เพจใดจะถูกแสดงในเฟรมยอ่ยใด  

Frame 1 
Frame 2 
 
Frame 3 

 
 
จัดหน้าเวบ็เพจด้วย CSS Layout 
 เป็นเทคนิคท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นสูง แมว้า่การเร่ิมสร้างจะมี
ขั้นตอนท่ียุ่งยากกว่า แต่ Dreamweaver ก็ได้เตรียมรูปแบบโครงสร้างส าเร็จรูปท่ีนิยมกันทัว่ไปให้
มาแลว้ ซ่ึงคุณสามารถน ามาปรับแต่งเพิ่มเติมได ้ 
 

ตารางท่ี 2.1 การจดัหนา้เวบ็เพจดว้ยเฟรม 


