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ใบความรูห้น่วยที่ 1 
เร่ือง โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver CS3 

 
1. หลักการออกแบบเว็บไซต ์
 หลักการออกแบบเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็นข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้
เริ่มต้นใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 
 1.1 การวางแผน 
 การวางแผนนับว่ามีความสําคัญมากในการสร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้การทํางานในข้ันตอน
ต่างๆ มีแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1.1 การกําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ 
  การกําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ท่ีจะสร้าง นับเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก
ในการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้เห็นภาพว่าต้องการนําเสนอข้อมูลแบบใด เช่น เว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสาร การบริการด้านต่าง ๆ หรือขายสินค้า เป็นต้น เม่ือสามารถกําหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ได้
แล้ว เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดโครง สร้างรูปแบบรวมถึงหน้าตา และสขีองเว็บไซต์ของเราด้วย 
 

 
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ 

 
  1.1.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
  เพ่ือให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม การกําหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การเข้าชมเว็บไซต์ก็นับว่ามีส่วนสําคัญไม่น้อย เช่น เว็บไซต์สําหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการ
ค้นหาข้อมูล หรือเว็บไซต์สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ 

 
  1.1.3 การเตรียมข้อมูล 
  เนื้อหาหรือข้อมูลจัดว่าเป็นสิ่งท่ีเชิญชวนให้ผู้อ่ืนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และต้อง
ทราบว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถนํามาจากแหล่งใดบ้าง เช่น การคิดนําเสนอข้อมูลด้วยตัวเอง 
หรือนําข้อมูลท่ีน่าสนใจมาจากสื่ออ่ืน  

 
ลิงก์ข้อมูลในเว็บไซต์ 

 
  1.1.4 การเตรียมสิ่งต่าง ๆ ท่ีจําเป็น 
  ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องอาศัยความสามารถต่าง ๆ เช่น โปรแกรมสําหรบัสร้าง 
เว็บไซต์ ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผู้ให้บรกิารรับฝากเว็บไซต์ (Web 
Hosting) เป็นต้น 
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มัลติมีเดียและผู้ให้บริการฝากเว็บไซต์ 

 
  1.1.5 การจัดโครงสร้างข้อมูล 
 เม่ือได้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมข้อมูล การเตรียมสิ่งต่าง ๆ ท่ีจําเป็นจากข้ันแรกเรียบร้อยแล้ว ในข้ันตอน
ต่อไปจัดระบบเพ่ือใช้เป็นกรอบสําหรับการออกแบบและดําเนินการต่อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
   1.1.5.1 โครงสร้างและสารบัญของเว็บไซต์ 
   1.1.5.2 การใช้ระบบนําผู้เข้าชมไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์หรือท่ี
เรียกว่าระบบนําทาง (Navigation) 
   1.1.5.3 องค์ประกอบท่ีต้องนํามาใช้ เช่น สื่อมัลติมีเดีย ภาพกราฟิก 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
   1.1.5.4 การกําหนดรูปแบบและลักษณะของเว็บเพจ 
   1.1.5.5 การกําหนดฐานข้อมูล ภาษาสคริปต์หรือแอปพลิเคชันท่ีนํามาใช้ใน
เว็บไซต์ 
   1.1.5.6 การบริการเสริมต่างๆ 
   1.1.5.7 การออกแบบเว็บไซต์ 
  1.2 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ 
 สามารถจําแนกส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เป็น 3 ส่วน ดังนี ้
   1.2.1 ส่วนหัว (Page Header) อยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วน
ท่ีแสดงชื่อเว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงก์สําหรับข้ามไปยังหน้าเว็บอ่ืน 

 
ขนาดหน้าจอส่วนหัวของเว็บเพจ 
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   1.2.2. ส่วนเนื้อหา (Page Body) บริเวณตอนกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีแสดงเนื้อหาภายในหน้าเว็บเพจนั้น โดยประกอบด้วยข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว 
 

 
ตําแหน่งเนื้อหาในเว็บไซต์ 

 
   1.2.3 ส่วนท้าย (Page Footer) จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ 
ส่วนมากใช้สําหรับลิงก์ข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย หรือจะมีชื่อเจ้าของเว็บไซต์ อีเมลแอดเดรสของผู้ดูแล
เว็บไซต์สําหรับติดต่อกับทางเว็บไซต์ 
 

 
ส่วนท้ายของเว็บไซต์ 

 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

 
สัญลักษณ์โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

 



ใบความรู้ หน่วยท่ี 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 

 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 เป็นโปรแกรมท่ีใช้สําหรับสร้างเว็บเพจ และ
บริหารเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด ในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกัน เนื่องจากคุณสมบัติของ
โปรแกรมท่ีมีความสะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันท่ีทําให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง 
ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้
ภาษาสคริปต์ท่ียุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของโปรแกรม จึงเหมาะ
สําหรับผู้เริ่มต้น ซึง่มีเนื้อหาดังนี ้
 2.1 รู้จักกับ Adobe Dreamweaver CS3 
 Adobe Dreamweaver ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําหรับสร้างเว็บเพจ และ ดูแลเว็บไซต์ ท่ี
มีประสิทธิภาพสูง เป็นท่ีนิยมใช้ของ Web Master อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับเขียน
ภาษา HTML โดยเฉพาะ พร้อมท้ังสามารถแทรก Java Scripts และ ลูกเล่นต่างๆ ได้มากมาย โดยท่ี
ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรู้หลักภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) มากนัก ซึ่งช่วย
ประหยัดเวลา และ ทํางานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
เครื่องมือในการออกเว็บเว็บไซต์โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

 
  2.2 ความสามารถของ Adobe Dreamweaver CS3 
 ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text Editor ท่ัวไป 
คือเรียงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรือ นําไปวางตําแหน่งท่ีต้องการได้ทันทีเหมือน
โปรแกรมกราฟิก เพราะฉะนั้นหากต้องการจัดวางรูปแบบตามท่ีต้องการต้องใช้ตาราง (Table) เข้ามา
ช่วยจัดตําแหน่ง ซึ่งเม่ือมีการจัดวางรูปแบบท่ีซับซ้อนมากข้ึน การเขียนภาษา HTML ก็ซับซ้อนยิ่งข้ึน
เช่นกัน โปรแกรม Adobe Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามท่ีต้องการท้ังหมด 
วิธีการแก้ไขคือ ควรจะเรียนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากสําหรับผู้
ท่ีต้องการประกอบอาชีพ Webmaster  
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ตัวอย่างหน้าแรกเว็บไซต์ 

 
 ความสามารถของ Adobe Dreamweaver CS3 สรุปได้ดังนี ้

• สนับสนุนการทํางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
หมายความว่า ออกแบบเว็บเพจอย่างไรก็แสดงผลออกมาอย่างนั้น ซึ่งช่วยให้เขียน
เว็บเพจได้สะดวกและง่ายข้ึน ไม่ต้องเขียน Code HTML 

• มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง 
• สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ ท้ังฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, 

CGI, VBScript 
• มีเครื่องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปท่ีเครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือทําการ

เผยแพร่งานผ่าน FTP หรือ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น FileZilla 
Client, WS FTP 

• รองรับไฟลมั์ลติมีเดียหลายประเภท เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์วิดีโอ, การใช้
งานร่วมกับโปรแกรม Flash, Fireworks 

 
3. การติดตั้งและเข้าสู่โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3  

 
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
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 ในการเรียนการสอนครั้งนี้ใช้บนระบบปฏิบัติการ (OS) Windows Seven ซึ่งมีข้ันตอน
การติดตั้ง ดังนี้ 
 3.1 ใส่แผ่น CD โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ในไดร์ฟ CD – Rom 
 3.2 โปรแกรมติดตั้ง จะเริ่มทํางาน อัตโนมัติ หากไม่โปรกรมไม่ทํางานอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.2.1 ดับเบิ้ลคลิกไอคน Computer  
  3.2.2 เลือก ไดร์ฟ ท่ี CD-Rom  
  3.2.3 เข้าไปยังโฟลเดอร์โฟลเดอร์ Adobe Dreamweaver CS3  
  3.2.4 ดับเบิ้ลคลิกไฟล ์Setup โปรแกรมจะเริ่มติดตั้งอัตโนมัต ิ 
 3.3 โปรแกรมจะแสดงข้อความเก่ียวกับ ลิขสิทธิ์ อ่านให้เข้าใจ แล้วเลือก ปุ่ม YES 
 3.4 กรอก ข้อมูลผู้ใช้ และหมายเลขประจําโปรแกรม ท่ีได้มาพร้อมกับโปรแกรม 
 3.5. เลือกตําแหน่งในดิสก์ท่ีจะติดตั้ง 
 3.6. เลือกชนิดของไฟล์ท่ีจะใช้ร่วมกับ Adobe Dreamweaver แล้ว คลิ๊ก Next 
 3.7. โปรแกรมพร้อมท่ีจะติดตั้ง ให้เลือกปุ่ม Next 
 3.8 .โปรแกรมกําลังทําการติดตั้ง 
 3.9. เม่ือติดตั้งเสร็จให้เลือกปุ่ม Finish 
 3.10. เสร็จสิ้นข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
 

 
แสดงความคืบหน้าในการติดตั้งโปรแกรม 

 
 หลังจากการติดตั้ง Adobe Dreamweaver CS3 เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรมโดยคลิก คลิกปุ่ม Start เลือก Adobe Dreamweaver CS3 จะปรากฎหน้าต่างโลโก้และ
รายละเอียดโปรแกรม หรือสามารถดับเบิ้ลคลิกไอคอน DW ท่ี Desktop หากมีการสร้างช็อตคัท
โปรแกรมไว้ 
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หน้าจอเริ่มต้นในการเข้าใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


