บทที่ 1
หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เมื่ อพูดถึ ง การสร้ า งเว็บ ไซต์ หลายคนอาจจะนึ ก ถึ ง แต่ ก ารใช้โปรแกรมช่ วยสร้ า งเว็บ อย่า ง
Dreamweaver เพื่อจัดหน้าเว็บเพจ และใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างภาพกราฟิ กสาหรับตกแต่ง แต่
ความจริ งแล้วงานดังกล่าวเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ท้ งั หมดเท่านั้น เพราะหาก
คุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความสาเร็ จ ก็จาเป็ นจะต้องมีการเตรี ยมการที่ดี
ทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปั จจัย ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา
โครงการประเภทอื่นโดยทัว่ ไป
การสร้ า งเว็บ ไซต์ที่ มี คุณภาพมี องค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้องอยู่ม ากมายซึ่ ง คุ ณจะต้องหาข้อมู ล
วิเคราะห์ และตัดสิ นใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์คืออะไร, ใครเป็ นกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย, ทีมงานมี
ใครบ้างและแต่ละคนเชี่ ยวชาญเรื่ องใด, เนื้ อหาหรื อข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ
นามาใช้, รู ปแบบเว็บเพจเป็ นอย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะทาในรู ปแบบใดบ้าง ซึ่ งที่กล่าวมาเป็ น
สิ่ งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งมีอยูห่ ลายแนวคิด หนังสื อเล่มนี้ จึง
ขอรวบรวมและสรุ ปมาเฉพาะประเด็นสาคัญๆ เพื่อให้เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นที่จะใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างเว็บไซต์ต้ งั แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
กาหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning)
ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรกาหนดเป้ าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การทางานในขั้นต่อ
ๆไปมีแนวทางที่ชดั เจน เรื่ องหลักๆ ที่คุณควรทาในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนว่าเว็บไซต์น้ ี ตอ้ งการนาเสนอหรื อ
ต้องการให้เกิ ดผลอะไร เช่ น เป็ นเว็บไซต์สาหรั บให้ขอ้ มูลหรื อขายสิ นค้า ซึ่ งวัตถุ ประสงค์น้ ี จะเป็ น
ตัวกาหนดรายละเอียดอื่นๆที่จะตามมา เช่ น โครงสร้ างของเว็บไซต์ รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสี สัน
ของเว็บเพจ ในกรณี ที่เป็ นเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อองค์กร วัตถุประสงค์น้ ี ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กรด้วย

2. กาหนดกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าผูช้ มหลักของคุณคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้
ตอบสนองความต้องการหรื อโดนใจผูช้ มกลุ่ มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการเลื อกเนื้ อหา โทนสี
กราฟิ ก เทคโนโลยีที่นามาสนับสนุน และอื่น ๆ
3. เตรี ยมแหล่งข้อมูล เนื้ อหาหรื อข้อมูลคือสาระสาคัญที่แท้จริ งของเว็บไซต์ คุณต้องรู ้วา่ ข้อมูล
ที่จาเป็ นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บา้ ง เช่น ถ้าเป็ นเว็บของบริ ษทั ใครที่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อถ้าเป็ น
เว็บข่าวสาร ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่
4. เตรี ยมทักษะหรื อบุคลากร การสร้ างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้า น เช่ น ในการเตรี ยม
เนื้ อหา ออกแบบกราฟิ ก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นต้น ซึ่ งถ้าเป็ นเว็บไซต์ขนาด
ใหญ่อาจจะต้องใช้บุคลากรเป็ นจานวนมาก แต่สาหรับเว็บไซต์เล็ก ๆ ที่ตอ้ งดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง
ศึกษาหาความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมเอาไว้
5. เตรี ยมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ น เช่น โปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์,โปรแกรมสาหรับสร้าง
กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย ,โปรแกรมยูทิลิต้ ี,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ ,
การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรี ยมหาผูใ้ ห้บริ การรับฝากเว็บไซต์
(web hosting)
และเลือกแผนบริ การที่เหมาะสม
วิเคราะห์ และจัดโครงสร้ างข้ อมูล (Analysis and Information Architecture)
ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนาข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ ประสงค์ของ
เว็บไซต์,คุณลักษณะและข้อจากัดของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย รวมทั้งเนื้ อหาหลักของเว็บไซต์ นามาประเมิน
วิเคราะห์ และจัดระบบ เพื่ อให้ไ ด้โครงสร้ า งข้อมู ล และข้อก าหนด ซึ่ ง จะใช้เป็ นกรอบส าหรั บ การ
ออกแบบและดาเนินการในขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้ควรประกอบไปด้วย
 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content) , ลาดับการ
นาเสนอ (storyboard) หรื อผังงาน (flowchart)
 ระบบนาทางหรื อเนวิเกชัน่ (navigation) ซึ่ งผูช้ มจะใช้สาหรับเปิ ดเข้าไปยังส่ วนต่างๆของ
เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรู ปแบบของเมนู
 องค์ประกอบที่จะนามาใช้บนเว็บเพจมีอะไรบ้าง เช่ น ภาพกราฟิ ก,เสี ยง,วิดีโอ,มัลติมีเดีย,
แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผูช้ มสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริ ม
 ข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรู ปแบบของเว็บเพจ
 ข้อกาหนดของโปรแกรมภาษาสคริ ปต์หรื อแอพพลิเคชัน่ และฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์
 คุณสมบัติของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจากัดและบริ การเสริ มต่างๆที่มีให้

ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้ อมูล (Page Design and Content Editing)
เป็ นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิ กของหน้าเว็บเพจ
เพื่ อ ให้ ผู ้ช มเกิ ด อารมณ์ ค วามรั บ รู ้ ต่ อ เว็ บ เพจตามที่ คุ ณ ต้ อ งการ ดัง นั้ น ผู ้ที่ ท าหน้ า ที่ น้ ี จึ ง ควรมี
ความสามารถทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรื อ
Adobe Fireworks สาหรับผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิ กต่างๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ
พื้นหลัง ปุ่ มเมนู ไอคอนที่เป็ นหัวคอลัมน์ และแบบเนอร์โฆษณา
การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการกาหนดสี สันและรู ปแบบของส่ วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่
ภาพกราฟิ ก เช่น ฟอนต์ ขนาด และสี ขอ้ ความ สี พ้ืนบริ เวณที่วา่ ง สี และลวดลายของเส้นกรอบ เป็ นต้น
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริ มอื่นๆของเว็บเพจก็ตอ้ งถูกเตรี ยมไว้ดว้ ย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผูช้ มหรื อเล่นเอฟเฟ็ คต์ต่างๆ
ในส่ วนของเนื้ อหา ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนาเอาเนื้ อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ
ถูกต้อง เพื่อให้พร้อมสาหรับจะนาไปใส่ เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป
ลงมือสร้ างและทดสอบ (Construction and Testing)
เป็ นขั้นตอนสร้างเว็บเพจขั้นมาจริ งโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิ กตามที่ออกแบบ
ไว้ เนื้ อหาต่างๆจะถูกนามาใส่ และจัดรู ปแบบลิงค์ ระบบนาทางถูกสร้ างและองค์ประกอบเสริ มต่าง ๆ
ถูกวางเข้าที่
อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ ลงมื อ สร้ า งเว็บ เพจจริ ง คุ ณ อาจพบว่า สิ่ ง ที่ อ อกแบบไว้แ ล้ว บางอย่า งไม่
เหมาะสม หรื อควรได้รับ การปรั บ แต่ ง ก็ ส ามารถท าได้ โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นขั้นตอนนี้ ก็ คื อโปรแกรม
สาหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น Adobe Dreamweaver
เว็บไซต์ที่สร้ างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องความ
ถูกต้องของเนื้ อหา การทางานของลิงค์และระบบนาทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริ ปต์
และฐานข้อมูล นอกจากนี้ ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกล่มผูช้ มเป้ าหมาย เช่ น
เวอร์ ชนั่ ของบราวเซอร์ ความละเอียดของจอภาพและความเร็ วที่เชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต เพื่อดูวา่ ผูช้ ม
เป้ าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
เผยแพร่ และส่ งเสริมให้ เป็ นทีร่ ้ ู จัก (Publishing and Promotion)
โดยทัว่ ไปการนาเว็บไซต์ข้ ึนเผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ต จะทาด้วยการอัพโหลดไฟล์ท้ งั หมด คือ
HTML และไฟล์อื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่มีคุณเปิ ดบริ การไว้
การอัพ
โหลดเว็บไซต์หรื อบางครั้งเรี ยกว่าการ “พับบลิช” (publish) อาจทาด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่ งมี

คุณสมบัติน้ ีอยูใ่ นตัว หรื ออาจใช้โปรแกรมยูทิลิต้ ีประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรื อใช้เครื่ องมือ
อื่นบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ก็ได้
หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปั ญหาบางอย่างที่ ไม่สามารถ
ทดสอบบนคอมพิ วเตอร์ ข องคุ ณเอง เช่ น การลิ ง ค์ข องเว็บ เพจกับ เว็บ ไซต์อื่น และการท างานของ
โปรแกรมสคริ ปต์ ก ั บ ฐานข้ อ มู ล ซึ่ งท าไม่ ไ ด้ บ นเครื่ องของคุ ณ หรื อบนเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ อ าจมี
สภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่ องของคุณ
เว็บ ไซต์ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ นอกจากต้อ งมี เ นื้ อ หาที่ ดี มี ก ารวางโครงสร้ า งและการ
ออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการโฆษณาและส่ งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย หรื อ
ในวงกว้า งออกไปอี กด้วย การส่ งเสริ มนี้ มี กลยุทธ์ ที่ ทาได้หลายวิธี ซึ่ ง ไม่จาเป็ นต้องใช้ง บประมาณ
จานวนมากเสมอไป โดยสามารถทาได้ต้ งั แต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ ประกาศ
บนเว็บบอร์ ดสาธารณะ การส่ งอีเมล์แนะนาตัว การเพิ่มข้อมูลใน
เสิ ร์ชเอนจิ้นหรื อเว็บไดเร็ ค
ทอรี เรื่ อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น เช่ น การจัดงานเปิ ดตัว การลงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น
บนสิ่ งพิมพ์ หรื อตามวิทยุและโทรทัศน์ เป็ นต้น
ดูแลและพัฒนา (Maintenance and Innovation)
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่ งหน้าที่น้ ี ครอบคลุม
หลายเรื่ อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ วา่ ไม่หยุดทางานบ่อยๆ ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง
ใช้ได้ (เนื่องจากเว็บไซต์น้ นั อาจปิ ดไป),คอยตอบอีเมล์หรื อคาถามที่มีผฝู้ ากไว้บน เว็บเพจ ถ้าเป็ นเว็บ
ข่าวสารก็ตอ้ งปรั บปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูล ก็ตอ้ งแบ็คอัพข้อมูลอย่า ง
สม่าเสมอ
นอกจากนั้นควรตรวจสอบสถิ ติของการเข้าชมเป็ นระยะๆ ซึ่ งเป็ นบริ การเสริ มที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์
มักมีให้ เช่น จานวนผูช้ ม เว็บเพจใดมีผชู ้ มมากหรื อเป็ นที่นิยม ผูช้ มมีการเปลี่ยนคุณสมบัติ (เช่น ความ
ละเอียดของจอภาพและรุ่ นของบราวเซอร์ ) ไปหรื อไม่ หรื อมาสู่ เว็บไซต์ของคุณจากทิศทางใดมากที่สุด
เช่น จากเว็บไซต์อื่นที่ลิงค์มาหา หรื อมาจากเสิ ร์ชเอนจิ้นใด เป็ นต้น
หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ ไประยะหนึ่ ง คุ ณควรปรับปรุ งเพื่อให้ผชู ้ มรู ้ สึกว่ามีความ
เปลี่ ยนแปลง มีความสดใหม่ทนั สมัย โดยอาจนาข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วยการ
เปลี่ ย นแปลงท าได้ท้ ัง ในส่ ว นของเนื้ อ หา,โครงสร้ า งเว็บ ไซต์ ,การออกแบบหน้า ตา และการน า
เทคโนโลยีๆเข้ามาเสริ ม

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์สามารถทาเพียงคนเดียวหรื อทาเป็ นทีมก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือเป็ นเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรื อเล็ก หรื อเว็บไซต์ที่ส่วนตัว สาหรับประเภทของบุคลากรที่ตอ้ ง
ใช้ก็จะขึ้ นอยู่กบั เนื้ อหา ข้อมูล และเทคโนโลยี ที่ตอ้ งการจะนาเสนอ โดยในองค์กรขนาดใหญ่หรื อ
บริ ษทั ที่ รับพัฒนาเว็บไซต์ อาจต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนว่าใครทาอะไร ซึ่ งแต่ละคนจะมี
ความชานาญเฉพาะเรื่ องไป โดยทัว่ ไปแล้วทีมงานพัฒนาเว็บไซต์จะประกอบด้วยบุคลากรต่างๆ ดังนี้
Web Masterคือผูร้ ับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ในภาพรวมหรื ออาจจะมีหน้าที่ออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ท้ งั หมดเลยก็ได้ดงั นั้นจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องต่างๆอย่างกว้างขวาง
Web Designerเป็ นผูอ้ อกแบบลักษณะหน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่วา่ จะเป็ นการวางโครง
ร่ างของหน้าเว็บเพจ การเลือกสี การออกแบบภาพกราฟิ กที่เป็ นส่ วนประกอบต่างๆ ดังนั้นจะต้องเป็ นผู ้
ที่มีความรู ้ทางศิลปะและการนามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
Web Programmerเป็ นนักเขียนโปรแกรมซึ่ งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้
บนเว็บไซต์ เช่ น JavaScript, VBScript, ASP.NET และ PHP บุคลากรด้านนี้ กาลังมีความสาคัญใช้
จัดการระบบฐานข้อมูล หรื อเพิ่มลูกเล่นบนเว็บเพจให้น่าสนใจ
Content Writer/Editorคื อนักเขี ยนและบรรณาธิ การที่ ดูแลด้านเนื้ อหาของเว็บไซต์ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเตรี ยมเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาความต้ องการของผู้ชมเว็บไซต์
วัตถุ ป ระสงค์ห ลัก อย่า งหนึ่ ง ของการสร้ า งเว็บ ไซต์ก็ คื อให้มี ผูม้ าชม ใช้บ ริ ก าร และอยู่ใ น
เว็บไซต์ให้นานที่สุด ดังนั้นคุ ณจึงจาเป็ นต้องใส่ เนื้ อหาและองค์ประกอบที่ น่าสนใจหลายๆอย่างเพื่อ
ดึงดูด ซึ่ งต้องศึกษาและเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่ งที่ผชู ้ มส่ วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการเข้ามาใน
เว็บไซต์ของคุณ ว่ามีอะไรบ้าง ความต้องการของผูช้ มโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งเป็ นหัวข้อหลักๆได้ดงั นี้
ข้อมู ล (Content) หรื อเนื้ อหาหลักที่ คุ ณนาเสนอในเว็บ ไซต์ ไม่ ว่า จะเป็ นข้อมู ล เกี่ ย วกับ
หน่วยงาน รายละเอียดของสิ นค้า/บริ การ และการบริ การหลังการขาย
ข่าวสารความเคลื่ อนไหว (News) เกี่ ยวกับสิ นค้า/บริ การ กิ จกรรมต่างๆของเว็บไซต์หรื อ
ของหน่วยงาน เช่น การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่,สิ ทธิประโยชน์,โปรโมชัน่ สิ นค้า/บริ การ เป็ นต้น
ของฟรี (Free Service) คนส่ วนใหญ่ชอบของฟรี ดังนั้นเว็บไซต์ที่แจกของฟรี หรื อให้บริ การ
ฟรี ต่างๆ จึงมีผใู ้ ช้บริ การจานวนมาก เช่น อีเมล์,พื้นที่เก็บข้อมูล,โปรแกรม,เกมส์ หรื อเพลงสาหรับดาวน์
โหลด เป็ นต้น

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เช่น ให้มีการถาม/ตอบปั ญหา ร่ วมแสดงความคิดเห็น หรื อ
โหวตในหัวข้อต่างๆเว็บไซต์ของคุ ณอาจจะมีเว็บบอร์ ดไว้ให้ผชู ้ มแสดงความคิดเป็ นหรื อตั้งกระทูไ้ ด้
หรื ออย่างน้อยก็ใช้การโต้ตอบด้วยอีเมล์ ยิง่ ถ้าเป็ นเว็บไซต์ที่ทาธุ รกิจออนไลน์ เมื่อผูช้ มสั่งซื้ อสิ นค้าและ
ชาระเงิน คุณจะต้องตอบกลับโดยเร็ วเพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าธุ รกรรมนั้นดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
ความบันเทิง (Entertainment) คนส่ วนใหญ่ชอบบริ โภคข้อมูลที่สร้างความสนุ กสนานและ
ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆตามลักษณะของกลุ่มผูช้ มนั้น ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของบทความตลกขา
ขัน,ข่าวซุ บซิ บของดารานักร้อง,การแข่งขันชิงรางวัล ดูดวง เล่นเกมส์ ฟั งเพลง ดาวน์โหลดภาพหน้าจอ/
เสี ยงเรี ยกเข้าสาหรับมือถือและดูภาพยนตร์ ตวั อย่าง เป็ นต้น
เนือ้ หาทีค่ วรมีในเว็บไซต์
การศึกษาตัวอย่างจากเว็บไซต์อื่นๆ และโดยเฉพาะที่เป็ นประเภทเดียวกัน จะช่วยให้มองเห็นว่า
ในเว็บ ไซต์ข องคุ ณควรมี เนื้ อหาอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเรื่ องนี้ ไม่ไ ด้มีการกาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน
ตายตัวแต่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่จะนาเสนอและจุดเด่นที่คุณต้องการให้มี ซึ่ งจะทาให้รายละเอียดปลีกย่อยของ
แต่ ล ะเว็บ ไซต์แ ตกต่ า งกัน ออกไป แต่ ห ลัก ๆแล้ว พอสรุ ป ได้ว่า ข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ ค วรมี ใ นเว็บ ไซต์
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั องค์กร หรื อผูจ้ ดั ทา (About Us) คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อ
บอกให้ผูช้ มรู ้ ว่าคุ ณเป็ นใครมาจากไหน และต้องการนาเสนออะไร เช่ น วัตถุ ประสงค์ของเว็บไซต์
ประวัติและความเป็ นมา
2. รายละเอี ย ดของผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ ก าร (Product/Service Information) คื อข้อมูล หลัก ที่
ต้องการนาเสนอ ซึ่ งหากเป็ นเว็บ ไซต์ท างธุ รกิ จผูช้ มจาเป็ นต้องได้รู้รายละเอีย ดของผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การ รวมทั้งอาจมีการเปรี ยบเทียมสเปคและราคา เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื้ อแต่หากเป็ น
เว็บไซต์ที่ให้ความรู ้ ส่ วนนี้ก็อาจจะประกอบด้วยบทความ ภาพกราฟิ ก มัลติมีเดียและลิงค์ไปยังเว็บไซต์
อื่นที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
3. ข่าวสาร (News/Press Release) อาจจะเป็ นข่าวสารที่ตอ้ งการส่ งถึงบุคคลทัว่ ไปหรื อสมาชิ ก
เพื่อให้รับรู ้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อเว็บไซต์ของคุณ เช่น การเปิ ดตัวสิ นค้าและบริ การใหม่
โปรโมชัน่ หรื อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
4. คาถาม/คาตอบ (Frequently Asked Question) คาถาม/คาตอบ มีความจาเป็ น เพราะผูช้ ม
บางส่ วนอาจไม่เข้าใจข้อมูลหรื อมีปัญหาต้องการสอบถามการติดต่อทางอีเมล์หรื อช่องทางอื่นแม้วา่ จะ
ทาได้แต่ก็เสี ยเวลา ดังนั้นคุณควรคาดการณ์หรื อรวบรวมคาถามที่เคยตอบไปแล้วใส่ ไว้เว็บเพจ ซึ่ งผูช้ ม

ที่ส งสัยจะสามารถเปิ ดดู ได้ทนั ที นอกจากนี้ ก็ อาจจะมี เว็บบอร์ ดสาหรั บให้ผูด้ ู แลเว็บ ไซต์คอยตอบ
รวมทั้งอาจเปิ ดให้ผดู ้ ูแลเว็บไซต์คอยตอบ รวมทั้งอาจเปิ ดให้ผชู ้ มด้วยกันช่วยตอบก็ได้ FAQ บางครั้งก็
อยูใ่ นรู ปของ Help หรื อข้อมูลช่วยเหลือ
5. ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Information) เพื่อให้ผชู ้ มที่เกิดข้อสงสัยหรื อต้องการสอบถาม
ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อกับ คุ ณได้ โดยควรระบุ อี เมล์แ อดเดรส ที่ อยู่บ ริ ษ ทั /หน่ วยงาน เบอร์
โทรศัพท์และแฟกซ์ไว้ในเว็บไซต์ดว้ ย รวมทั้งอาจจะมีแผนที่สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการติดต่อด้วยตัวเอง
หลักการออกแบบเว็บไซต์
ในการออกแบบเว็บไซต์ คุณจะต้องนาข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ ประสงค์
ของเว็บไซต์ กลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย ตลอดจนเนื้ อหาทั้งหมด มาวิเคราะห์ จัดระบบ และสรุ ปเป็ นแนวคิด
เพื่อจัดวางโครงสร้ างและกาหนดรู ปแบบของเว็บไซต์จะนาเสนออกสู่ ผูช้ ม การออกแบบเว็บไซต์มี
องค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site structure design)
 การออกแบบระบบเนวิเกชัน่ (Site navigation design)
การออกแบบโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Structure Design)
โครงสร้างเว็บไซต์ (Site structure) เป็ นแผนผังของการลาดับเนื้ อหาหรื อการจัดวางตาแหน่ ง
เว็บเพจทั้งหมด ซึ่ งจะทาให้คุณรู ้ ว่าทั้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้ อหาอะไรบ้าง และมี เว็บเพจหน้า
ไหนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เปรี ยบเสมือน
กับ การเขี ย นแบบอาคารก่ อนที่ จะลงมื อสร้ า ง เพราะจะท าให้คุ ณมองเห็ น หน้า ตาของเว็บ ไซต์เป็ น
รู ป ธรรมมากขึ้ น สามารถออกแบบระบบเนวิกชั่นได้เหมาะสม และมี แนวทางการท างานที่ ชัดเจน
สาหรับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีช่วยให้ผชู ้ มไม่สับสนและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
ได้อย่างรวดเร็ ว
วิธีจดั โครงสร้างเว็บไซต์สามารถทาได้หลายแบบ แต่แนวคิดหลักๆที่นิยมใช้กนั มีอยู่ 2 แบบ คือ
(ในทางปฏิบตั ิอาจมีการใช้หลายแนวคิดผสมผสานกันก็ได้)
จัดตามกลุ่มเนื้อหา (content-based structure)
จัดตามกลุ่มผูช้ ม (user-based structure)
รู ปแบบของโครงสร้ างเว็บไซต์
สามารถวางรู ปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น

แบบเรี ย งล าดับ (Sequence) เหมาะส าหรั บ เว็บ ไซต์ที่ มี จ านวนเว็บ เพจไม่ ม ากนัก หรื อ
เว็บไซต์ที่มีการนาเสนอข้อมูลแบบทีละขั้นตอน
 แบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะสาหรับเว็บไซต์ที่มีจานวนเว็บเพจมากขึ้น เป็ นรู ปแบบที่
พบได้ทวั่ ไป
แบบผสม (Combination) เหมาะสาหรับเว็บไซต์ที่ซบั ซ้อน เป็ นการนาข้อดีของรู ปแบบทั้ง 2
ข้างต้นมาผสมกัน
การออกแบบระบบเนวิกชั่น (Site Navigation Design)
เป้ าหมายของ ระบบนาทาง หรื อ เนวิกชัน่ คือช่วยให้ผชู ้ มเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
และไม่หลงทาง ดังนั้นองค์ประกอบของระบบนาทางจึงมี 2 ส่ วนด้วยกันคือ
เครื่องนาทาง (Navigation Controls)
คือเครื่ องมือสาหรับให้ผชู ้ มเปิ ดไปยังเว็บต่างๆภายในเว็บไซต์ โดยแยกได้เป็ น
 เมนูหลัก เป็ นเมนูสาหรับเปิ ดไปยังหัวข้อเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ มักอยูใ่ นรู ปของกลุ่มลิงค์
ที่เป็ นข้อความหรื อภาพกราฟิ ก และควรมีปรากฏอยูบ่ นเว็บเพจทุกหน้า
 เมนูเฉพาะกลุ่ม เป็ นเมนูที่เชื่อมโยงเว็บเพจปั จจุบนั กับเว็บเพจอื่นภายในกลุ่มย่อยที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวเนื่องเท่านั้น มักอยูใ่ นรู ปของกลุ่มลิงค์ขอ้ ความหรื อกราฟิ กเช่นกัน
เครื่ องมือเสริ ม สาหรั บช่ วยเสริ มการทางานของเมนู มี ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่ น ช่ อง
ค้นหาข้อมูล (search box), เมนูแบบดร็ อปดาวน์ (drop-down menu),อิมเมจแมพ (image map) , แผนผัง
เว็บไซต์ (Site map)
เครื่องบอกตาแหน่ ง (Location Indicator)
เป็ นสิ่ งที่ใช้แสดงว่าขณะนี้ผชู ้ มกาลังอยูท่ ี่ตาแหน่งใดในเว็บไซต์ เครื่ องบอกตาแหน่งมีได้หลาย
รู ปแบบ เช่น ข้อความหรื อภาพกราฟิ กที่แสดงชื่อเว็บเพจ หรื อข้อความบ่งชี้ทานองนี้
Location :Software>Business Software

และบ่ อยครั้ งที่ เครื่ องบอกตาแหน่ ง ถู ก รวมไว้กบั ตัวเมนู เลย โดยแสดงด้วยสี หรื อรู ป แบบที่
แตกต่างไปจากปุ่ มเมนูอื่นๆ
ลักษณะระบบเนวิกชัน่ ที่ดี
 อยูใ่ นตาแหน่งที่เห็นได้ชดั และเข้าถึงง่าย เช่น ส่ วนบนหรื อด้านซ้ายของเว็บเพจ
 เข้าใจง่ายหรื อมีขอ้ ความกากับชัดเจน ผูช้ มใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาศึกษา

 มีความสม่าเสมอ และเป็ นระบบ ไม่ชวนให้สับสนหรื อกลับไปกลับมา
 มีการตอบสนองเมื่อใช้งาน เช่น เปลี่ยนสี เมื่อผูช้ มชี้เมาส์หรื อคลิก
 มีจานวนรายการพอเหมาะ ไม่มากเกินไป
 มีหลายทางเลื อกให้ใช้ เช่น เมนูกราฟิ ก,เมนูขอ้ ความ,ช่ องค้นหาข้อมูล (search box),เมนู
แบบดร็ อปดาวน์ (drop-down menu), แผนผังเว็บไซต์ (site map)
 มีลิงค์ให้คลิกกลับไปยังโฮมเพจได้เสมอ เพื่อให้ผชู ้ มกลับไปเริ่ มต้นใหม่ได้ในกรณี ที่หลง
ทางไม่รู้วา่ ตัวเองอยูท่ ี่ตาแหน่งใด
การออกแบบเว็บเพจ (Page Design)
วิธีที่สะดวกที่สุดในการออกแบบเว็บเพจ ก็คือใช้โปรแกรมสร้ างภาพกราฟิ ก เช่ น Photoshop
หรื อ Fireworks วางเค้าโครงของหน้าและสร้างองค์ประกอบต่างๆขึ้นมาให้ครบสมบูรณ์ในภาพเดียวไม่
ว่าจะเป็ นโลโก้,ชื่ อเว็บไซต์,ปุ่ มเมนู ,ปุ่ มไอคอน,แถบสี ,ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ เนื่ องจากโปรแกรม
เหล่านี้ มีเครื่ องมือพร้ อมสาหรับงานดังกล่ าว อีกทั้งในขั้นสุ ดท้ายคุ ณสามารถจะบันทึกองค์ประกอบ
ทั้งหมดแยกเป็ นไฟล์กราฟิ กย่อยๆพร้อมกับไฟล์ HTML เพื่อนาไปใช้เป็ นต้นแบบในโปรแกรมสร้างเว็บ
เพจได้ทนั ที
ส่ วนประกอบของหน้ าเว็บเพจ
โดยทัว่ ไปหน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็ นส่ วนหลักๆ ดังนี้
ส่ วนหัว (Page Header) อยู่ตอนบนสุ ดของหน้า เป็ นบริ เวณที่สาคัญที่สุด เนื่ องจากผูใ้ ช้จะ
มองเห็นก่อนบริ เวณอื่น ส่ วนใหญ่นิยมใช้วางโลโก้ ชื่ อเว็บไซต์ ป้ ายโฆษณา ลิ งค์สาหรับการติดต่อหรื
อลิงค์ที่สาคัญ และระบบนาทาง
ส่ วนของเนื้ อหา (Page Body)อยู่ตอนกลางหน้า ใช้แสดงเนื้ อหาของเว็บเพจนั้นซึ่ งอาจจะ
ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพกราฟิ ก ตารางข้อมูล และอื่นๆ บางครั้งเมนูหลักหรื อเมนูเฉพาะกลุ่มอาจ
มาอยูใ่ นส่ วนนี้ก็ได้ โดยมักจะวางไว้ดา้ นซ้ายมือสุ ดเนื่องจากผูใ้ ช้จะมองเห็นได้ง่ายกว่า
ส่ วนท้าย (Page Footer) อยูด่ า้ นล่างสุ ดของหน้า ส่ วนใหญ่จะนิยมใช้วางระบบนาทางแบบที่
เป็ นลิงค์ขอ้ ความง่ายๆ นอกจากนี้ ก็อาจจะมีชื่อเจ้าของ ข้อความแสดงลิ ขสิ ทธิ์ และอีเมล์แอดเดรสของ
ผูด้ ูแลแว็บไซต์
 แถบข้าง (Side Bar) ในปั จจุบนั นิ ยมออกแบบด้านข้างของหน้าเว็บเพจให้น่าสนใจเพื่อใช้
วางป้ ายแบบเนอร์ หรื อลิงค์แนะนาเกี่ยวกับการบริ การของเว็บไซต์ เป็ นต้น

แนวคิดในการออกแบบเว็บเพจ
สาหรับผูท้ ี่กาลังจะเริ่ มลงมือสร้างเว็บเพจ แต่ยงั นึ กไม่ออกว่าจะออกแบบให้มีหน้าตาอย่างไร
หรื อเป็ นแนวไหนดี วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เกิดแนวความคิดก็คือ
 ศึกษาจากเว็บไซต์อื่นๆ เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว
และนารู ปแบบที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ (มิใช่การลอกแบบ) ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องแนวคิดการออกแบบ
การใช้สี ข้อความ กราฟิ ก การจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคที่ใช้สร้างเว็บเพจ
 ประยุก ต์รูป แบบจากสิ่ งพิ มพ์ สิ่ ง พิม พ์ เช่ น นิ ตยสาร แผ่นพับ โปรชัวร์ โปสเตอร์ และ
หนังสื อบางเล่ม มีรูปแบบที่สวยงามซึ่ งคุณนามาใช้เป็ นแนวทางการออกแบบเว็บเพจได้
ในด้านของข้อความและกราฟิ ก เว็บเพจที่มีขอ้ ความมากๆ อาจทาให้ผชู้ มรู้ สึกกลัวและเบื่อ
เพราะไม่อยากอ่านเนื้ อหายาวๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าเว็บเพจมีแต่รูปภาพอย่างเดี ยวผูช้ มก็อาจสับสน
เพราะบางที ดูรูปแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการนาเสนออะไร ดังนั้นคุ ณควรออกแบบเว็บ เพจในแนวทาง
กลางๆ ไม่มีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ งมากหรื อน้อยจนเกิ นไป แต่ดูให้เหมาะสมกับเนื้ อหาและ
กลุ่มผูช้ ม
เว็บเพจที่จดั แบบเรี ยบง่ายแต่ดูดีจะสร้างความน่าสนใจและน่าเชื่อถือกับผูช้ ม นอกจากนี้ การวาง
ตาแหน่งของเนื้อหาต่างๆ อย่างมีระเบียบเป็ นสัดส่ วน ก็ทาให้ผชู ้ มหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
ให้ ความสาคัญกับส่ วนบนของเว็บเพจ
ส่ วนสาคัญที่สุดของเว็บเพจคือด้านบนสุ ดของหน้า ซึ่งผูช้ มจะสัมผัสได้ทนั เมื่อเปิ ดเข้ามาที่หน้า
นั้น เว็บเพจส่ วนใหญ่นิยมจัดวางองค์ประกอบดังนี้
โลโก้และชื่อของเว็บไซต์
 ระบบนาทาง,ลิงค์ที่สาคัญ และเครื่ องมือเสริ มสาหรับค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์
 ป้ ายแบนเนอร์โฆษณา หรื อข้อความที่สาคัญ
สร้ างระดับความสาคัญของเนือ้ หา
การสร้ างระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บเพจ จะช่ วยเน้นให้ผชู ้ มมองเห็นว่า
ส่ วนไหนส าคัญมากหรื อน้อยได้อย่า งรวดเร็ ว ตัวอย่า งเช่ น ข้อความขนาดใหญ่ แสดงว่า ส าคัญกว่า
ข้อความขนาดเล็ก เป็ นต้น ลักษณะองค์ประกอบต่างๆที่ตอ้ งคานึงถึงมีดงั นี้
 ตาแหน่งและลาดับขององค์ประกอบบนเว็บเพจ
 สี และขนาดขององค์ประกอบ

 การใช้ ภ าพเคลื่ อ นไหว หรื อข้อ ความที่ เ คลื่ อ นไหวได้ ซึ่ งจะดึ ง ดู ด สายตามากกว่ า
องค์ประกอบทัว่ ไป
ใช้ กราฟิ กให้ พอดี
การใช้กราฟิ กบนเว็บเพจจะให้ผลทั้ง 2 ด้าน คือด้านหนึ่ งช่วยให้เว็บเพจสวยงามและน่าสนใจ
แต่อีกด้านหนึ่ งถ้าใส่ กราฟิ กมากเกิ นไปอาจทาให้ดูรกตา และเว็บเพจโหลดได้ช้าผูช้ มต้องเสี ยเวลารอ
นาน ดังนั้นจึงควรจากัดปริ มาณของภาพกราฟิ กที่นามาใช้ให้เหมาะสม
ออกแบบขนาดของเว็บเพจให้ พอดีกบั หน้ าจอ
การออกแบบเว็บเพจที่ ดีน้ นั ต้องคานึ งถึ งกลุ่มผูช้ มป้ าหมายส่ วนใหญ่ว่าใช้จอภาพที่ มีความ
ละเอียด (resolution) กี่ พิกเซล และกาหนดว่าจะให้เว็บเพจของคุ ณแสดงผลได้ดีบนจอความละเอี ยด
เท่าใด
ความละเอียดของจอภาพที่ใช้กนั มากที่สุดในปั จจุบนั มีอยู่ 2 ระดับ คือ
1024 × 768 พิกเซล
 1280 × 800 หรื อ 1280 × 1024 พิกเซล
หากออกแบบเว็บเพจสาหรับจอ 1024 × 768 พิกเซล ผูช้ มที่ใช้จอความละเอียดเท่ากันนี้ ก็จะ
สามารถชมเนื้อหาทั้งหมดได้พอดีเต็มจอภาพ แต่ถา้ ผูช้ มใช้จอความละเอียด 1280 × 1024 ขนาดของเว็บ
เพจและองค์ประกอบต่างๆจะเล็กลง และแสดงไม่เต็มจอภาพ
ในทางกลับกัน ถ้าคุ ณออกแบบเว็บเพจสาหรั บจอ 1280 × 1024 พิก เซล ผูช้ มที่ใ ช้จอความ
ละเอียดเท่านี้ จะชมได้พอดีเต็มจอภาพ แต่สาหรับผูช้ มที่ใช้จอความละเอียด 1024 × 768 หน้าเว็บเพจนี้
จะล้นจอ โดยประเด็นสาคัญที่สุดอยู่ที่ความกว้างของเว็บเพจ ซึ่ งไม่ควรออกแบบให้กว้างเกิ นจอภาพ
ของผูช้ ม เพราะจะทาให้ตอ้ งเลื่ อนหน้าจอในแนวนอนเพื่อดูเนื้ อหาที่ตกไป ซึ่ งไม่สะดวกเป็ นอย่างยิ่ง
ส่ วนทางความสู งนั้นไม่เป็ นปั ญหานัก แต่ก็ควรให้เนื้ อหาที่สาคัญสามารถมองเห็นได้ทนั ทีโดยผูช้ มไม่
ต้องเลื่อนจอลง
เนื่องจากปัจจุบนั ยังมีผชู้ มจานวนหนึ่งที่ใช้จอความละเอียดเพียง 800 × 600 พิกเซล ดังนั้นจึงมี
หลายเว็บไซต์ที่ออกแบบเว็บเพจกว้างไม่เกิน 800 พิกเซลเท่านั้น (ความกว้างที่ใช้ได้จริ ง หรื อประมาณ
780 พิกเซล)
เลือกใช้ สีอย่างเหมาะสม
การออกแบบเว็บเพจให้สวยงามนั้น ส่ วนหนึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั การเลือกใช้ชุดสี ที่ผสมกลมกลืนกัน
เช่นสี ของพื้นเว็บเพจ, สี ขอ้ ความ และสี ขององค์ประกอบอื่นๆ เช่น กราฟิ ก,ปุ่ มเมนู หรื อลิงค์ และการใช้

สี น้ นั ยังบ่งบอกบุคลิกของเว็บไซต์ดว้ ยว่าเนื้ อหาออกมาในแนวไหนเทคนิ คการจัดโครงสร้างหน้าเว็บ
เพจ
จัดหน้ าเว็บเพจด้ วยตาราง
ตาราง (table) เป็ นเครื่ องมือหลักที่นกั ออกแบบเว็บทัว่ ไปนิ ยมนามาใช้ช่วยจัดตาแหน่ งในการ
วางเนื้ อหาลงบนส่ วนต่างๆของเว็บเพจ เพราะสามารถจัดการได้ง่าย ซึ่ งคุ ณจะพบได้ในเว็บเพจส่ วน
ใหญ่
จัดหน้ าเว็บเพจด้ วย AP Element
AP Element (เดิ มเรี ยกว่า “เลเยอร์ ”) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้คุณออกแบบโครงสร้างของ เว็บ
เพจได้อย่างอิสระ โดยจะจัดวางเนื้ อหาต่างๆลงตรงส่ วนใดของหน้าก็ได้ตามต้องการ ไม่มีขอ้ จากัดว่า
ต้องวางเป็ นแถวและคอลัมน์เหมือนตาราง นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้สร้างเอฟเฟ็ คต์พิเศษได้อีกด้วยใน
Dreamweaver คุณสามารถแปลง AP Element ไปเป็ นตารางหรื อกลับกันก็ได้
จัดหน้ าเว็บเพจด้ วยเฟรม
เฟรม (frame) คือการแบ่งพื้นที่บนวินโดวส์ของบราวเซอร์ ออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อแสดงเนื้ อหาจาก
หลายเว็บเพจพร้อมๆกันโดยมีเว็บเพจหลัก (frameset) เป็ นตัวควบคุมการแบ่งพื้นที่ และกาหนดว่าเว็บ
เพจใดจะถูกแสดงในเฟรมย่อยใด
Frame 1
Frame 2
Frame 3
ตารางที่ 2.1 การจัดหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม
จัดหน้ าเว็บเพจด้ วย CSS Layout
เป็ นเทคนิ คที่กาลังได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีความยืดหยุ่นสู ง แม้วา่ การเริ่ มสร้ างจะมี
ขั้นตอนที่ ยุ่งยากกว่า แต่ Dreamweaver ก็ได้เตรี ยมรู ปแบบโครงสร้ างสาเร็ จรู ปที่ นิยมกันทัว่ ไปให้
มาแล้ว ซึ่ งคุณสามารถนามาปรับแต่งเพิม่ เติมได้

