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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบและแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic User Interface) 
และเทคโนโลยีด้านการน าเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์                
รวมถึงเพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

ผูศึ้กษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบ                   
ในการด าเนินการศึกษา จากนั้นผูศึ้กษาจึงออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล โดยน าแนวคิด
และทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อน ามาเก็บข้อมูล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาประกอบไปดว้ย  

1. ตารางวเิคราะห์คุณลกัษณะของเวบ็ไซตต์วัอยา่ง (Case Study) จ านวน 15 เวบ็ไซต ์
2. แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่าง ประกอบไปดว้ย แบบสอบถามส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน 4 ท่าน และแบบสอบถามส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา จ านวน 120 ราย  
จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการ

ออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับนั กศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏีท่ีได้ศึกษา การวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวอย่าง                  
รวมถึงข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างมาประยุกต์ใช ้           
ในการออกแบบ จากนั้นจึงน าเวบ็ไซตต์น้แบบเขา้รับการประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. วิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic User 
Interface) และเทคโนโลยีด้านการน าเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา จ านวน 120 คน ท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงนักศึกษาร้อยละ 38 มีวตัถุประสงค์ในการจดัท าเว็บไซต์   
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าท างานมากท่ีสุด                    
กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาและกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญ มีความตอ้งการตรงกนัในการน าเสนอ ผลงาน 
ทกัษะ ความสามารถพิเศษ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.43 และ 5.00 ตามล าดบั                   
กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเห็นว่าการออกแบบลกัษณะหน้าตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User Interface)             
ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความส าคญัต่อการออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภท
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.78 ต่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีเห็นวา่การออกแบบให้บ่งบอกถึงตวัตนของเจา้ของเวบ็ไซตห์รือการออกแบบ
ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความส าคัญมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  5.00                   
กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาและกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าการจดัท าเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ มีความจ าเป็นในการน าเสนอขอ้มูลในลักษณะภาพถ่ายหรืออลับั้มภาพ             
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.42 และ 4.75 ตามล าดบั 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นในส่วนของการ
ประเมินคุณภาพด้านองค์ประกอบภายในเว็บไซต์ต้นแบบ คือ ด้านขนาดการแสดงผลหน้าจอ             
การจดัวางต าแหน่งของภาพประกอบ การใช้พื้นท่ีว่างภายในเว็บไซต์ การจดัวางต าแหน่งเมนู               
การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา การน าเสนอเน้ือหา การใชสี้พื้นหลงั และขนาดของภาพ มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00  และผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นในส่วนของการประเมิน
คุณภาพดา้นการออกแบบเวบ็ไซตต์น้แบบ คือ การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยรวม การออกแบบง่ายต่อ
การใชง้านและการเขา้ถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

1.  การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic 
User Interface) และเทคโนโลยีดา้นการน าเสนอขอ้มูล ของเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์                 
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์คุณลักษณะ                      
ของเวบ็ไซต์ตวัอย่างท่ีได้คดัเลือกมาจ านวน 15 เวบ็ไซต์ และจากแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 
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การออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต์ สามารถใช้ไดห้ลากหลายรูปแบบตามการออกแบบ
ของเจา้ของเวบ็ไซต ์ท่ีนิยมท่ีสุดคือการออกแบบให้พอดีหนา้จอ โดยมีการจดัให้แสดงเน้ือหาพอดี
กบัจอภาพ และแบบแนวตั้งส าหรับเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี ไม่นิยมการออกแบบ
โครงสร้างเป็นแบบแนวนอน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ท่ีกล่าววา่
ไม่ควรจะผูใ้ชเ้ล่ือนสโครลบาร์ไปดา้นขา้งเพื่อดูขอ้มูลส่วนท่ีเหลือ เพราะไม่สะดวกต่อการใชง้าน 

การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ ควรมีการแบ่งส่วนของเนวิเกชัน่เมนูและส่วนของเน้ือหา
อยา่งชดัเจน ต าแหน่งของเนวิเกชัน่เมนูท่ีนิยมใช้คือดา้นบนและดา้นซ้ายของเพจ เป็นการเช่ือมโยง
แบบสามารถไปกลบัไดห้ลายทาง สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ธวชัชยั  ศรีสุเทพ (2544) ท่ีกล่าวว่า 
เนวิเกชั่นเมนูตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน และเสนอทางเลือกท่ีผูใ้ช้น่าจะตอ้งการเม่ือชม         
หนา้นั้นเสร็จแลว้ 

ลกัษณะของพื้นหลงั ควรใชร้ะนาบของสีพื้น (Plain Color) เป็นสีโทนเดียว เพื่อให้ผูเ้ขา้ชม
เน้นการมองไปท่ีเน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ หรืออาจใช้พื้นหลงัลวดลายท่ีมีการซ ้ ากนั (Pattern) ได ้         
แต่ควรระวงัไม่ให้เด่นชดัมากจนเกินไป จนท ารบกวนการมองเห็นเน้ือหาของผูเ้ขา้ชม สอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของ ณัฐ น้อยสวสัด์ิ (2543) ท่ีกล่าวว่าภาพพื้นหลงั (Background) เป็นปัจจยัหน่ึง            
ท่ี ส่งผลต่อการมองเห็นและความสนใจของผู ้ท่ี เข้าชมเว็บไซต์ ซ่ึงการสร้างพื้นหลังนั้ น                     
ควรมีลกัษณะเรียบง่ายสบายตาสีสัน ไม่ฉูดฉาดหรือไม่มีลวดลาย มีบริเวณว่าง ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น
เพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัของสายตาน ้าหนกัสี มีความกลมกลืนเขา้กนั  

ภาพท่ีใช้ภายในเว็บไซต์ สามารถใช้ภาพน่ิงและภาพกราฟิกร่วมกนัได้ แต่ควรค านึงถึง
ความรวดเร็วและความละเอียดในการแสดงผล ซ่ึงชนิดของไฟลภ์าพท่ีนิยมใชคื้อ .png และ .jpg 

ตัวอักษรในเว็บไซต์ สามารถใช้ได้ทั้ งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามการ
ออกแบบของเจา้ของเวบ็ไซต์ แต่ควรมีการเน้นขอ้ความในส่วนส าคญัดว้ยการท าตวัหนา ตวัเอียง 
รวมถึงใช้สีตวัอกัษรท่ีแตกต่างเม่ือส่วนนั้นเป็นล้ิงค์เช่ือมโยงขอ้มูล สอดคล้องกบัค ากล่าวของ          
ธวชัชยั  ศรีสุเทพ (2544) ท่ีกล่าววา่ เนวิเกชัน่ควรมีการตอบสนองต่อผูใ้ช ้โดยมีการแสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู ้ใช้ ด้วยการเปล่ี ยนแปลงสีหรือลักษณะของรายการปัจจุบันให้ต่างไปจาก                      
รายการอ่ืนๆในเมนู และบ่งช้ีให้เห็นว่าหน้าไหนท่ีได้เข้าไปชมแล้ว โดยก าหนดสีของลิงค์ท่ี              
คลิกแลว้ใหต้่างจากลิงคท่ี์ยงัไม่ไดค้ลิก 

การใชสี้สามารถใช้ไดต้ามสไตล์การออกแบบ เพื่อส่ือถึงอตัลกัษณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของ ควร
ใช้สีท่ีไม่มีความแปลกแยกกนัมากนักในชุดคู่สี ใช้สีท่ีคล้ายคลึงไปในโทนเดียวกนั อาจมีการใช ้          
สีคู่ตรงข้ามเพื่อเน้นส่วนส าคัญในบางจุด สอดคล้องกับค ากล่าวของธวชัชัย  ศรีสุเทพ (2544)               
ท่ีกล่าววา่ การเลือกใชสี้ให้เหมาะสมและเลือกใชสี้ท่ีแตกต่าง เพื่อส่ือถึงความหมายท่ีแตกต่างของ
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ส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ โทนสีหลกัของเว็บไซต์ ควรเลือกใช้สีอย่างระมดัระวงั ไม่ควรใช้สีมาก
เกินไปควรมีสีหลกั ประมาณ 2 – 3 สี โทนสีก็ควรจะเป็นสีเย็นเพราะเป็นสีท่ีดูสบายตาและ             
ง่ายต่อการอ่าน ควรหลีกเล่ียงสีท่ีฉูดฉาดหรือมีความเปรียบต่างสูง 

เน้ือหาท่ีน าเสนอภายในเวบ็ไซต ์ควรประกอบไปดว้ย ขอ้มูลประวติัของเจา้ของเวบ็ไซต์, 
ประวติัโดยยอ่ (Resume / CV), ประวติัการศึกษา, ผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, การไดรั้บ
รางวลั / เกียรติบตัร, การเขา้ร่วมกิจกรรม, การเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา, การศึกษาดูงาน,    
การไดรั้บทุนการศึกษา, ขอ้มูลติดต่อ  

การแสดงผลงานท่ีมีลักษณะเป็นภาพหรือภาพถ่าย ควรน าเสนอในลักษณะแสดงภาพ
ผลงานพร้อมค าอธิบายประกอบสั้ นๆ และอาจมีล้ิงค์เช่ือมโยงไปอีกหน้าหน่ึงซ่ึงแสดงค าอธิบาย
ผลงานโดยละเอียด สอดคล้องกบัค ากล่าวของกิดานันท์ มลิทอง (2542) ท่ีกล่าวว่าในกรณีท่ี           
ตอ้งการให้ปรากฏภาพท่ีมีรายละเอียดและขนาดความจุของแฟ้มมาก ซ่ึงอาจท าให้การเขา้ถึงขอ้มูล
ใช้เวลานาน ดงันั้นอาจจะน าเสนอภาพลกัษณะเดียวกนั แต่มีรายละเอียดและขนาดภาพน้อยกว่า  
ภาพจริงและสร้างเป็นจุดเช่ือมโยงเม่ือผูช้มคลิกเพื่อใหภ้าพจริงปรากฏข้ึนมา 

การแสดงผลงานท่ีมีลักษณะเป็นเอกสาร บทความ รายงาน ควรน าเสนอโดยแสดงใน
ลกัษณะของเน้ือหาโดยสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด ซ่ึงอาจใช้ภาพท่ีเก่ียวขอ้งหรือไอคอนมา
ประกอบในการน าเสนอเน้ือหา เพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการเขา้ชม 

ควรมีช่องทางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ชมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ในลกัษณะเว็บ 
2.0 เช่น การใช้ Blog, แบบฟอร์มส าเร็จรูปในการส่งอีเมลล์ รวมถึงการเช่ือมโยงเว็บไซต์กับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  

ควรออกแบบลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User Interface) ให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ได้ง่าย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดกลุ่มข้อมูลท่ีต้องการน าเสนออย่างเป็นหมวดหมู่                        
มีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ไม่ใชเ้วลานานในการดาวน์โหลด สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
ธวชัชยั  ศรีสุเทพ (2544) ท่ีกล่าววา่ ระบบเนวิเกชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพควรเขา้ใจวิธีการใชง้านไดง่้าย                
เพราะหากผูใ้ช้บริการตอ้งใช้เวลานานในการท าความเขา้ใจระบบเนวิเกชัน่ จะมีความพยายามใน
การติดตามเน้ือหาน้อยลง และอาจไม่กลับเขา้มาใช้บริการอีก อีกทั้งไม่ควรใช้กราฟิกท่ีมีขนาด          
ไฟลใ์หญ่ ซ่ึงใชเ้วลาในการดาวน์โหลดนาน เพราะถา้ไม่มีการแสดงผลท่ีน่าสนใจให้เห็นในส่วนน้ี
เป็นเวลานานมาก ผูใ้ชบ้ริการจะเบ่ือ กลายเป็นการขบัไล่ผูใ้ชใ้หเ้ปล่ียนไปชมเวบ็ไซตอ่ื์นได ้

ควรออกแบบให้บ่งบอกถึงตวัตนของเจา้ของเวบ็ไซต์หรือการออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั และควรค านึงถึงการเข้าถึงของเว็บไซต์จากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น หากใช้ flash             
ท าเว็บไซต์ อาจท าให้ไม่รองรับการเข้าถึงในบางอุปกรณ์ ซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดยการเลือกใช้
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เทคโนโลยี jQuery และ Javasciprt มาทดแทน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2545) ท่ีกล่าวถึงหลักการในการออกแบบทางทศันะว่า ผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ                 
ในด้านของการสร้างความสมดุลบนเว็บไซต์ของตนใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มิติของเป้าหมาย            
ของเวบ็ไซต ์มิติดา้นความตอ้งการของผูใ้ช ้และมิติทางดา้นขอ้จ ากดัดา้นฮาร์ดแวร์ 

2. ผลจากการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภท         
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเว็บไซต์ต้นแบบ               
จากผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้งัน้ี  

ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความคิดเห็นในส่วนของการประเมินคุณภาพดา้นองค์ประกอบภายใน
เวบ็ไซต์ตน้แบบ คือ ดา้นขนาดการแสดงผลหนา้จอ การจดัวางต าแหน่งของภาพประกอบ การใช้
พื้นท่ีว่างภายในเว็บไซต์ การจดัวางต าแหน่งเมนู  การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา การน าเสนอเน้ือหา         
การใชสี้พื้นหลงั และขนาดของภาพ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองจากเวบ็ไซตต์น้แบบมีการตั้ง
ค่าการแสดงผลให้มีขนาดพอดีและเหมาะสมต่อการแสดงผลจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ มีการจดัวาง
องคป์ระกอบไดเ้ป็นสัดส่วน มีการเวน้พื้นท่ีวา่งอย่างเหมาะสม เพื่อการผอ่นคลายสายตา ต าแหน่ง
ของเมนูมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน มีการแบ่งหมวดหมู่เน้ือหาไดดี้ ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
ง่าย ใชสี้พื้นหลงัสะอาด เรียบง่าย และใชภ้าพภายในเวบ็ไซตอ์ยา่งเหมาะสม ทั้งในเร่ืองคุณภาพของ
ไฟล์และความเร็วในการดาวน์โหลด นอกจากน้ี ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นในส่วนของการ
ประเมินคุณภาพดา้นการออกแบบเวบ็ไซตต์น้แบบ คือ การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยรวม การออกแบบ
ง่ายต่อการใช้งานและการเขา้ถึง มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก เน่ืองจากเว็บไซต์ตน้แบบได้มีการ
ออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นการแสดงเน้ือหาเป็นหลัก ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึง ท าให้
ผูส้นใจสามารถน าหลกัการออกแบบหรือการจดัหมวดหมู่เน้ือหาไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัเวบ็ไซตข์อง
ตนได้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะในส่วนของการแสดงภาพผลงาน ท่ีอาจใช้ Light box                  
ในการแสดงผลในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ช ้รวมถึงการแสดงภาพผลงานใน
หน้าแรกเพื่อสร้างความดึงดูดใจในการเขา้ชม รวมถึงขาดการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ สะท้อน
ความคิดเก่ียวกบังานของตนเอง ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง และการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
พฒันาและการเรียนรู้ในอนาคต  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ควรออกแบบให้เว็บไซต์ต้นแบบมีสีสันท่ีสดใสมากข้ึน และอาจน าภาพผลงานมา
ประกอบในหนา้แรกเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชม 
 2. ควรออกแบบเวบ็ไซตต์น้แบบใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อท่ีผูส้นใจจะสามารถ
น าไปปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัลกัษณะของสาขาวชิาท่ีศึกษาและประเภทผลงานท่ีตอ้งการน าเสนอ 
 3. ควรพฒันาเว็บไซต์โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อความทนัสมยัและ
สร้างความน่าสนใจแก่ผูเ้ขา้ชม 
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม          
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเลือกแบบการน าเสนอบนเวบ็ท่ีดีท่ีสุด 
 2. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบพฒันาการในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม          
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บขอ้มูลเป็นสถิติเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางในการพฒันา 
ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์
 

 

 


