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ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

การออกแบบเว็บเพจที่ดี (วันชัย แซ่เดีย, สิ ทธิชยั ประสานวงค์ :2542)
ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพจ ต้องมี กระบวนการวางแผนที่ ดีเสี ยก่อนเปรี ยบเสมื อนการ
สร้างบ้านที่ตอ้ งมีการสร้างบ้านที่ตอ้ งมีการเขียนแบบแปลนบ้านให้เป็ นที่ตรงตามความพอใจของผู ้
อยูอ่ าศัย ดังนั้นการที่จะสร้างเว็บเพจขึ้นมาในแต่ละหน้าหนึ่ งนั้น นอกเหนื อจากความสวยงามแล้ว
ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นมาประกอบดังต่อไปนี้
มีรายงานสารบัญแสดงรายละเอียดรายการหน้าอื่นๆ ของเว็บเพจการเข้ามาใช้เว็บเพจนั้น
เปรี ยบเสมือนการอ่านหนังสื อตาราเล่มนึง การที่ผใู ้ ช้จะเข้าไปหาข้อมูลได้อยูส่ ร้างควรแสดงรายการ
ทั้งหมดที่เว็บเพจนั้นมีอยูใ่ ห้ผใู ้ ช้ทราบ โดยอาจจะทาให้อยู่ในรู ปของเมนู ลิงค์การสร้างเมนู จะช่ วย
ให้ผใู ้ ช้งานค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
เนื้ อหาควรมีความกระชับ สั้น ได้ใจความ และทันสมัย เนื้ อหาที่นามาเสนอกับผูใ้ ช้ควรทา
เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ อยูใ่ นความสนใจของผูใ้ ช้หรื อเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้ทราบ เช่น ขณะนี้
ก าลัง อยู่ใ นช่ วงการเลื อกตั้ง ผูค้ นก าลัง ให้ตวามสนใจของผูใ้ ช้ค วามสนใจกับ ผูน้ าคนใหม่ ข อง
ประเทศเป็ นใคร เป็ นต้น
HTML (Hypertext Markup Language) (ธนการ ทองเสาว์ :2555)
HTML ย่อมาจาก Hyper Markup Language เป็ นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ตอบสนองในการแสเงผลในระบบอินเทอร์ เน็ ต ในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่ งสามารถแสดงผลได้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรื อแม้กระทัง่ การเชื่องโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในระบบอินเทอร์ เน็ต
ภาษา HTML จะเป้ นไฟล์ที่เก็บข้อมู ลที่ เป็ นตัวอักษรในมาตราฐานของรหัส แอสกี โดย
เขียนให้อยูใ่ นรู ปของเอกสารข้อความ ดังนั้นจึงทาให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้สามารถกาหนดรู ปแบบและ
โครงสร้างได้ง่าย ด้วยภาษา HTML นี้ ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้ได้ง่ายและตอบสนองความ
ต้องการ ยังมีลกั ษณะพิเศษที่ควรทราบดังนี้
- สามารถใช้ ไ ด้ก ับ โปรแกรมสร้ า งและแก้ไ ขไฟล์ ข ้อ ความ ได้แ ก่ Notepad, Word
Processing ต่างๆ ซึ่ งง่ายต่อการเรี ยนรู ้และไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็ก
- HTML ที่ถูกบันทึกจะมีชนิ ดของไฟล์เป็ น HTM สาหรับระบบปฎิ บตั ิการ MS-DOS
และจะมีชนิดเป็ น HTM หรื อ HTML ใยระบบปฎิบตั ิการยูนิก วินโดวส์ 95/98/NT
- สามารถท างานได้บ นเว็บ บราวเซอร์ ทุ ก ตัว ที่ ส นับ สนุ น HTML ได้แ ก่ Netscape,
Microsoft Internet Explorer, Chrome, Firefox เป็ นต้น
Asp.Net (Active Server Page.Net)
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ภาษา ASP.NET เป็ นภาษาที่ ท างานฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ เ รี ยกว่ า Server Side Script เป็ นของ
ไมโครซอฟท์ ในปั จจุบนั คือ ASP.NET 4.0 หมายความว่า เป็ นภาษาที่รันบน .NET Framework 4.0
ซึ่ งมาพร้ อมกับ Visual Studio 2010 ผูอ้ ่านสามารถเขี ยน ASP.NET 4.0 ได้ 2 ภาษา คือ ภาษา VB
2010 และ ภาษา VC# 2010 เมื่อผูอ้ ่านสร้างเว็บไซต์ดว้ ย ASP.NET แล้ว สคริ ปต์ของ ASP.NET ถูก
ส่ งไปประมวลผลที่ฝั่ง Server ก่อนจากนั้นจะส่ งกลับมายังบราเซอร์ ในรู ปแบบของภาษา HTML
เพื่อแสดงให้ผูอ้ ่านเห็ นเป็ นหน้าเว็บเพจ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบแอพพลิ เคชันที่ สร้ างเพื่อทางานบนเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานเหมือนเว็บเพจทัว่ ไป
CSS (Cascading Style Sheets)
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็ นภาษาที่มี รูปแบบการเขี ยน Syntax ที่เฉพาะ
และถู ก ก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่ น เดี ย วกับ HTML และ
XHTML ใช้สาหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้น
หลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการกาหนดคุณสมบัติให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML
เช่น <body>, <p>, <h1> เป็ นต้น
Bootstrap
การพัฒนา Web Application ในอดี ต ต้องร่ างแบบในโปรแกรมซึ่ งอาจใช้โปรแกรมยอด
นิยม
อย่าง Photoshop ออกแบบจากนั้นก็ทาการ ชิ้นส่ วนภาพต่างๆ และสร้างเป็ นไฟล์ CSS และ HTML
เพื่อนาไป Coding เป็ น Web Application ต่อไป
ในยุคที่ Mobile หรื อ Smart Device ยังไม่รุ่งเรื องก็อาจจะยังไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัจจุบนั ยุค
ที่
Mobile First (ส่ วนใหญ่เปิ ดดูเว็บจาก Mobile) เป็ นหลัก การออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งคานึ งถึงจุดนี้ แต่
เนื่ องจากหน้าจอของ Smart Device นั้นมีหลากหลายมาก การออกแบบหน้าเว็บให้ตอบสนองกับ
ทุกหน้าจอ (Responsive Web Design) นั้นเป็ นเรื่ องยาก Twitter Bootstrap คือ โปรแกรมฟรี สาหรับ
พัฒนาเว็บไซต์แบบง่ายๆ จากค่าย Twitter ซึ่ งเครื่ องมือนี้ ช่วยให้เราไม่ตอ้ งไปเขียนโค้ดเองทั้งหมด
แค่เอาไปปรั บใช้กบั งานตัวเอง คุ ณสมบัติที่ให้มา CSS , javascript plugin โดยที่ CSS ที่ให้มาเป็ น
CSS3 ซึ่ งมี Grids มาพร้อมด้วย ช่วยให้การจัดวาง Layout ง่ายขึ้น จึงได้พฒั นา Bootstrap ขึ้นมาเพื่อ
ตอบโจทย์ในด้าน Responsive Web Design โดยเฉพาะซึ่ งมีระบบ Grid มาช่วย และมีการคานวนค่า
หน้าจอพร้ อมกับปรับขนาดของเว็บไซต์ให้แสดงผลกับทุกๆ หน้าจอโดยอัตโนมัติ ซึ่ งเราสามารถ
ปรับแต่งให้แต่ละหน้าจอแสดงผลต่างๆ กันได้ ตามขนาดของหน้าจอ Twitter Bootstrap จึงได้รับ
ความนิ ยมอย่างกว้างขวาง ในการทา Frontend เพราะมีเครื่ องมือที่พร้อมสนับสนุนการทางาน และ
มีรูปแบบที่สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายสาหรับผูใ้ ช้งาน
2.2
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จากการที่คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึงพบว่ามีเว็บไซต์เป็ นจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ทางนักศึกษาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนามาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีเว็บไซตืดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.1 http://www.coopsystem.siam.edu/student/coop_work_report.php
เว็บไซต์ สานักสหกิจศึกษา เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และรู ปแบบการจัดวางกล่องข้อความต่างๆ ที่ตอ้ งการกรอกลงไป และ
การนาข้อมูลบันทึกลงไปใน Database และแสดงผลออกมาให้เห็นเมื่อทาการกรอกข้อมูลนั้นๆ ลง
ไปแล้ว
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รู ปที่ 2.2 https://goo.gl/TTA2FC
เว็บไซต์ SiamHTML เป็ นเว็บไซต์ที่บอกถึงความหมาย ของการสร้างเว็บแบบ Responsive
Web Design ว่าคืออะไรและข้อดี ขอ้ เสี ยข้องการทาเว็บแบบ Responsive และหลักการทางานแบบ
เข้า ใจง่ า ยในการท า Responsive Web อธิ บ ายความหมายและหลัก การเบื้ องต้น แนวคิ ดในการ
ออกแบบเว็บไซต์ วิธีพ้นื ฐานในการทา Web Responsive ให้เข้ากับอุปกรณ์แสดงผลชนิดต่างๆ
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รู ปที่ 2.3 https://goo.gl/aAJHMQ
เป็ นเว็บไซต์ที่ของ Microsoft เป็ นการสอนการสร้ าง Responsive sites with Bootstrap ใน
โปรแกรม Visual Studio ได้อย่างเข้าใจง่ายและมีโค้ด HTML ในฝั่ ง HTML ให้ศึกษาและทาความ
เข้าใจ และยังสอนการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้หลักการของ Bootstrap เพื่อทาให้การพัฒนาเว็บไซต์มี
ความสวยงามและเป็ นระเบียบ ให้หลัก การที่เป็ นมาตราฐานเพื่ อให้นักพัฒนาเว็บไซต์รายอื่ นๆ
เข้าใจง่ายและตรงกัน ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาได้เป็ นอย่างดี
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รู ปที่ 2.4 https://goo.gl/lR8W0i
เว็บไซต์ Thaicreate เป็ นเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่ มีประโยชน์ของคนไทยมีท้ งั HTML CSS
Bootstrap Asp.net c# เป็ นต้นใช้ในการหาข้อมูลและสอบถามปั ญหาต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์
โดยใช้โปรแกรม Visual Studio ในการพัฒนาเว็บไซต์และทาข้อมูลบันทึกลงใน Database โดยใช้
SQL server Express ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.5 https://goo.gl/sSZp8e
เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นการใช้ Asp.net ในการพัฒนาเว็บไซต์ซ่ ึงทางนักศึกษา
ได้มองถึงการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการทางานของเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลลงในกล่อง
ข้อความและท าการบันทึ กลงใน Database และจากนั้นมี ก ารส่ ง ข้อมู ลไปยัง อาจารย์ผูส้ อนและ
สามารถตอบกลับมายังนักศึกษา
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รู ปที่ 2.6 https://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.th.html
เว็บไซต์เกี่ยวกับบทความของ HTML + CSS เป็ นการสอนถึงการใช้งานพื้นฐานซึ้ งจาเป็ น
อย่างมากในการใช้ในโครงงานเพราะโครงงานจะต้องมี การตบแต่ง เพื่ อให้เว็บไซต์หน้าใช้ง าน
บทความแนะนาสั้นๆนี้ ตอ้ งการให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเริ่ มใช้ CSS และไม่เคยเขียน CSS style sheet มาก่อน
การนามาใช้งานร่ วมกันกับไฟล์ CSS หลังจากนั้นคุ ณสามารถอ่านข้อแนะนาอื่ นได้ เพื่อเพิ่มส่ วน
อื่นๆให้กบั ไฟล์ HTML และ CSS ได้ เหนือคุณอาจจะเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม ที่ช่วยสร้างและแก้ไข
ไฟล์ HTML และ CSS ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนได้มากยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.7 https://www.w3schools.com/bootstrap/
Bootstrap เป็ นการจัดรู ปแบบการจัดวางรู ปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับหน้าเว็บไซต์ เพื่อ
ความสวยงานและขนาดของตาแหน่งต่างๆ จะถูกแบ่งเอาไว้อย่างสมบูรณ์

