บทที่ 2
หลักการพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์คือแหล่งรวมข้อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์ตอ้ งการนาเสนอ ซึ่ ง
สร้ างจากเว็บเพจหลายๆ เว็บ เพจเพื่ อประกอบเป็ นเว็บไซต์ และหากเว็บไซต์ ใดที่มี ผูเ้ ข้าเยี่ยมชม
จานวนมาก และเมื่อออกจากเว็บไซต์แล้วยังกลับเข้ามาใช้บริ การเว็บไซต์น้ นั อีก ถือว่าเป็ นเว็บไซต์ที่
ประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เพราะมีเว็บไซต์มากมายที่ตอ้ งปิ ดตัวเองลงไป เนื่ องจากไม่มีผเู ้ ข้ามา
เยีย่ มชม สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาในเว็บไซต์น้ นั อาจจะมีความล้าสมัย นาเสนอข้อมูลที่เป็ นเท็จ
ข้อมูลที่ใส่ ร้ายป้ ายสี บุคคลอื่น หรื อมีป้ายโฆษณาจานวนมาก การใช้งานมีความยุง่ ยาก ใช้เวลามาก
ในการโหลดหน้าเว็บเพจ ไม่มีระบบนาทางเชื่ อมโยงไปยังเนื้ อหาที่ตอ้ งการ ซึ่ งมักเกิ ดการพัฒนา
เว็บไซต์ที่ไม่เป็ นขั้นตอน ขาดการบารุ งรักษาทาให้ขอ้ มูลล้าสมัย ดังนั้นหากต้องการให้การพัฒนา
เว็บไซต์ประสบผลสาเร็ จ ควรมีข้ นั ตอนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็ นระบบ ในบทนี้ จะกล่าวถึ ง
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ สิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึ งในการออกแบบเว็บไซต์ ข้อแนะนาในการพัฒนา
เว็บไซต์ ข้อพึงระวังในการพัฒนาเว็บไซต์ และทีมงานในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
ข้อมูลหรื อสารสนเทศที่นาเสนอในแต่ละเว็บไซต์บนโลกอินเทอร์ เน็ตจะแตกต่างกันไป
ตามเป้ าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่ น เว็บไซต์ข่าว ก็จะนาเสนอข่าวที่เกิ ดขึ้น ณ ปั จจุบนั ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยอาจจะนาเสนอแยกตามประเภทของข่าวสาร หรื อเว็บไซต์บริ การซื้ อ
ขายสิ นค้า เป้ าหมาย ก็คื อให้บ ริ การซื้ อขายสิ นค้าผ่านทางเว็บ ไซต์ ซึ่ งก่ อนลงมื อพัฒ นาเว็บ ไซต์
ผูพ้ ฒั นาจะต้องกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์น้ นั ๆ ก่อน เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความ
ต้องการ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ
1) การกาหนดวัตถุประสงค์และวางแผน (Site Objectives and Planning)
2) การกาหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Content and Structure)
3) การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design)
4) การพัฒนาเว็บไซต์ (Website Development)
5) การเผยแพร่ และส่ งเสริ มเว็บไซต์ (Website Publishing and Promote Website)
6) การดูแลและบารุ งรักษาเว็บไซต์ (Website Maintenance and Innovation)
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กำหนดวัตถุประสงค์
และวำงแผน
ดูแลและบำรุงรักษำ
เว็บไซต์

กำหนดเนื ้อหำและจัด
โครงสร้ ำงเว็บไซต์

เผยแพร่และส่งเสริ ม
เว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

พัฒนำเว็บไซต์

รู ปที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
จากรู ปที่ 2.1 แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการที่ 1 ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ และวางแผน (Site Objectives and Planning) ใน
ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ การศึกษากลยุทธ์เว็บไซต์ของคู่แข่งทางธุ รกิจ และ
วางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่ละกิจกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้
1) การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เว็ บ ไซต์ แ ต่ ล ะเว็ บ ไซต์
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาจะแตกต่างกันไป ทาให้รูปแบบการนาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์แตกต่าง
กันไปด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์เป็ นการกาหนดเป้ าหมายในการนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ว่า
ต้องการนาเสนออะไร ตัวอย่างการกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น
- เพื่อช่วยส่ งเสริ มยอดขายและสนับสนุนการขายสิ นค้าให้กบั องค์กร
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั องค์กร ทาให้ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจใน
ข้อมูลที่นาเสนอและการบริ การของเว็บไซต์
- เพื่อให้บริ การและสนับสนุ นการขาย เป็ นการเพิ่มช่ องทางในการให้บริ การและ
ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ทาให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้าได้โดยไม่จาเป็ นต้องไปที่ร้านค้า
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- เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ทาให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
- เพื่ อ สร้ า งระบบงานบนเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ท าให้ ผูใ้ ช้ไ ม่ ต้อ งเดิ น ทางไปที่
หน่วยงานหรื อองค์กรนั้น เพื่อดาเนินธุ รกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน เช่น ระบบงานธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผใู ้ ช้สามารถทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ระบบติดตาม
และตรวจสอบสิ่ งของฝากส่ งทางไปรษณี ย ์ ที่ผูใ้ ช้สามารถค้นหาและติดตามผลการฝากส่ งสิ่ งของ
ทางไปรษณี ยไ์ ด้
- เพื่ อ น าเสนอข่ า วสารต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ น าเสนอข่ า วสาว หรื อ
หน่วยงานที่สร้างรายได้จากโฆษณาสิ นค้าต่างๆ แต่แอบแฝงไปในรู ปของการนาเสนอข่าว
- เพื่อนาเสนอข้อมูลความรู ้ทางวิชาการด้านต่างๆ
วัตถุ ป ระสงค์ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์จะเป็ นตัวก าหนดข้อมู ล ที่ จะนาเสนอในเว็บ ไซต์
ขอบเขตของเนื้ อหาที่ตอ้ งมีในเว็บไซต์ วิธีการนาเสนอ รู ปแบบการแสดงผล ดังนั้นจึงต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างชัดเจน
2) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ เป็ นการศึกษาถึงกลุ่มบุคคลที่เข้า
มาใช้งานเว็บไซต์ วิธีการศึกษากลุ่มเป้ าหมายอาจจะใช้วธิ ี 5W+1H คือ
- Who ใคร หมายถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ กลุ่ ม ใด รสนิ ย มส่ ว นตัว เป็ นอย่ า งไร มี
พฤติกรรมในการท่องเว็บไซต์อย่างไร เพื่อวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและพฤติกรรมในการใช้งานของกลุ่มเป้ าหมายได้ถูกต้อง
- What อะไร หมายถึ งสิ่ งที่ ก ลุ่ มเป้ าหมายต้องการจากเว็บไซต์ เป็ นการศึกษาถึ ง
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้จากเว็บไซต์
- Where ที่ไหน หมายถึ ง กลุ่ มเป้ าหมายมาจากที่ ใด เป็ นกลุ่ มคนในประเทศ หรื อ
กลุ่มคนต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
อาจมีภาษาให้เลือกแสดงเว็บไซต์ตามต้องการ และเว็บไซต์สามารถติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
ด้วยวิธีการใด
- When เมื่อไร หมายถึงเมื่อไรที่กลุ่มเป้ าหมายจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเข้ามา
บ่อยมากน้อยแค่ไหน
- Why ทาไม หมายถึง เหตุผลที่กลุ่มเป้ าหมายต้องเข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์
- How อย่ า งไร หมายถึ ง วิ ธี การที่ เว็ บ ไซต์ ต อบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายกระทาด้วยวิธีการอย่างไร
การกาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย เป็ นการกาหนดกลุ่ มบุ คคลที่ จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
เพื่อวางแผนหาแนวทางในการสร้างความพอใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย หากกลุ่มเป้ าหมายมีความพึง
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พอใจต่ อ บริ ก ารหรื อ สารสนเทศที่ น าเสนอในเว็บ ไซต์ก็ จ ะกลับ เข้า มาใช้ง านอี ก ครั้ ง และหาก
กลุ่มเป้ าหมายไปพูดปากต่อปาก ก็จะทาให้เว็บไซต์น้ นั มีชื่อเสี ยง มีคนเข้ามาใช้งานจานวนมาก ซึ่ ง
ถื อว่าประสบผลส าเร็ จในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ในกิ จกรรมนี้ สิ่ ง ที่ ได้คื อความต้องการของผูใ้ ช้ที่
ต้องการจากเว็บไซต์ ทาให้ทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาที่จะนาเสนอในเว็บไซต์
3) การศึ ก ษากลยุ ท ธ์ เว็ บ ไซต์ ข องคู่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิ จ เป็ นการส ารวจเว็บ ไซต์ ที่ มี
กลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน สารวจตลาดการแข่งขันของเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน เรี ยนรู ้กลยุทธ์
ในการจัดทาเว็บไซต์ของคู่แข่ง สารวจเนื้ อหาที่นาเสนอในเว็บไซต์ รู ปแบบการใช้งานและลักษณะ
การออกแบบต่างๆ จากนั้นนามาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบถึ งจุดอ่อนและจุดแข่งในแต่ละเว็บ เพื่อใช้
ประกอบการกาหนดขอบเขตเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ที่กาลังจะพัฒนา
4) วางแผนในการพัฒ นาเว็บไซต์ กาหนดระยะเวลาที่ จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
กาหนดงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึ งกาหนดทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ทรัพยากรที่
จาเป็ นในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ เช่ น โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ โปรแกรมที่ ใช้ส าหรั บ
ตกแต่งรู ปภาพ โปรแกรมที่ใช้จดั การฐานข้อมูล การจดทะเบียนโดเมนเนม การหาผูใ้ ห้บริ การรับ
ฝากเว็บไซต์
เมื่อสิ้ นสุ ดขั้นตอนนี้ สิ่งที่ ได้คือ วัตถุ ประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่ มเป้ าหมายหลัก
ของเว็บไซต์ และความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดเนื้ อหาที่จะมี
ในเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนต่อไป
ตัวอย่างเช่ น การพัฒนาเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว วัตถุ ประสงค์การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน การบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการ หรื อเพื่อต้องการ
สร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ โดยนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติของตนเอง กิ จกรรมต่างๆที่ เคยทา
หน้าที่การงานในปั จจุบนั งานอดิ เรกที่ทาในเวลาว่าง และความภาคภูมิใจในชี วิต เพื่อให้ผเู ้ ยี่ยมชม
เว็บไซต์รู้จกั ตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย บุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการ
รู ้จกั เจ้าของเว็บไซต์ ผูเ้ ข้าร่ วมฟังบรรยาย และเพื่อนใหม่
กระบวนการที่ 2 กาหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Content and Structure)
ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนคือ การกาหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์
ขั้นตอนย่อยที่ 1 การกาหนดเนื้ อหา เป็ นการกาหนดเนื้ อหาที่จะนาเสนอในเว็บไซต์
โดยนาข้อมูลวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่รวบรวมได้
จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ถึงขอบเขตของเนื้ อหาที่ ตอ้ งมี ในเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็ นเนื้ อหาที่
นาเสนอ และรู ปแบบการใช้งานในเว็บไซต์ เนื้อหาที่นาเสนอในเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็ นเนื้ อหาหลัก
ที่จาเป็ นจะต้องมีเว็บไซต์ และเนื้ อหาที่ เสริ มคุ ณค่าให้กบั เว็บไซต์ ทาให้เว็บไซต์มีความน่ าสนใจ
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ดึ ง ดู ด ผู ใ้ ช้ใ ห้ อ ยู่ใ นเว็บ ให้ น านที่ สุ ด และกลับ มาใช้บ ริ ก ารเว็บ อยู่เสมอ รู ป แบบการใช้ง านใน
เว็บไซต์ คือส่ วนที่ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้ เช่ น การส่ งข้อความไปยังผูด้ ู แลระบบ การส่ งข้อความ
ระหว่างผูใ้ ช้กนั เอง การส่ งข้อมู ล ผ่านแบบฟอร์ ม การเล่ น เกมคลายเครี ยด การฟั งเพลง การฝาก
ข้อความในกระดานข่าว บริ การฝากรู ป หรื อระบบแชท โดยในการกาหนดขอบเขตของเนื้ อหาต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนย่อยที่ 2 การจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) คือการนาข้อมูลขอบเขต
ของเนื้ อหาที่ จะนาเสนอในเว็บไซต์จากขั้นตอนย่อยที่ 1 มาจัดทาเป็ นโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์
จัดลาดับการนาเสนอข้อมูล โดยสร้างเป็ นแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ กาหนดรู ปแบบการเชื่ อมโยง
ในเว็บ ไซต์ ก าหนดรู ป แบบการจัดวางระบบนาทางหรื อ เนวิเกชั่น การสร้ างแผนผังโครงสร้ าง
เว็บไซต์คือการนาลาดับการนาเสนอข้อมูลมาสร้างเป็ นแผนผังที่สื่อความหมาย แสดงโครงสร้าง
ข้อมู ล ที่ เป็ นล าดับ ชั้น และแสดงการเชื่ อ มโยงข้อมู ล ในแต่ ล ะเว็บ เพจอย่างชัด เจน อาจแสดงใน
รู ปแบบแผนที่เว็บไซต์ (Site map), สารบัญเว็บ (Table of content), ลาดับการนาเสนอ (Storyboard)
หรื อ ผังงาน (Flow Chart) ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว แสดงดังรู ป

Home Page
ประวัติ

หน้าที่การงาน

ผลงาน

งานอดิเรก

ความภาคภูมิใจ

รู ปที่ 2.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว
จากรู ปที่ 2.2 แสดงแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วยหน้าแรกคือ
Home Page ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่ วนต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติซ่ ึ งเป็ นส่ วนแสดงรายละเอียด
เกี่ ยวกับประวัติส่วนตัว หน้าที่ การงานที่ รับผิดชอบในปั จจุบนั ผลงานที่เจ้าของเว็บไซต์เคยทามา
ก่อน อาจจะเป็ นผลงานที่สร้างชื่ อเสี ยง หรื อผลงานที่ตนเองมีความภูมิใจในการนาเสนอ งานอดิเรก
ที่ เจ้าของเว็บ ไซต์ ท าเวลาว่าง และความภาคภู มิ ใจ และทุ ก หน้าของเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ส ามารถ
เชื่อมโยงกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์
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กระบวนการที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design) เป็ นการออกแบบเค้าโครงของ
เว็บไซต์ ออกแบบการจัดวางเนื้ อหาต่างๆ ในแต่ละหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ ออกแบบลักษณะการ
แสดงผลทางด้านกราฟิ กของเว็บเพจและเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งใช้ความสามารถทางด้านศิลปะ
ในการเลื อกใช้สี เลือกใช้รูปภาพที่จะนามาแสดงในเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ของเว็บไซต์ ออกแบบ
ป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ ออกแบบป้ ายประชาสัมพันธ์ ออกแบบพื้นหลัง ออกแบบระบบนาทางหรื อ
เนวิเกชัน่ ในเว็บไซต์ ออกแบบเมนู รวมถึงการกาหนดขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในเว็บไซต์ ในการ
ออกแบบเว็บ เพจอาจจะมี ก ารร่ างต้น แบบเว็บ เพจแต่ ล ะหน้า จากนั้นจึ งใช้เครื่ องมื อช่ วยในการ
ออกแบบ เช่ น การใช้ CSS ในการออกแบบรู ป แบบตัว อัก ษร ออกแบบรู ป แบบการแสดงผล
ออกแบบรู ป แบบทางด้านกราฟิ ก เป็ นต้น ตัวอย่างการออกแบบเค้าโครงเว็บเพจหน้าแรกของ
เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว แสดงดังรู ปที่ 2.3 และตัวอย่างการสร้ างเว็บเพจจากการออกแบบเค้าโครง
แสดงดังรู ปที่ 2.4 โดยการใช้เครื่ องมือช่วยในการนาเค้าโครงของเว็บเพจที่ออกแบบไว้มาจัดทาเป็ น
ไฟล์เว็บเพจ มีการใช้ CSS ช่วยในการจัดรู ปแบบตัวอักษร รู ปแบบการแสดงผล รู ปแบบทางกราฟิ ก

แบนเนอร์

โลโก้

Menu
หน้าแรก
ประวัติ
หน้าที่การงาน
ผลงาน
งานอดิเรก
ความภาคภูมิใจ

ข่ าวสารด้ านการศึกษา
.....................................
.....................................
รู ปภาพกิจกรรมของตนเอง

ลิงค์การศึกษา
.....................
......................
ลิงค์ it
……………….
………………

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างออกแบบเค้าโครงเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างการสร้ างเว็บเพจจากการออกแบบเค้าโครงเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ประวัติ
ส่ วนตัว จากรู ปที่ 2.3
กระบวนการที่ 4 การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ( Website Development) เป็ นขั้น ตอนที่ รวบรวม
ข้อมู ลจากขั้นตอนกาหนดเนื้ อหา การพัฒนาโครงสร้ างเว็บไซต์ และการออกแบบมาพัฒนาเป็ น
เว็บ ไซต์ที่ ส ามารถท างานได้จริ ง ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ต้ งั แต่ เริ่ ม ต้น พัฒ นาเว็บ ไซต์ ใน
ขั้นตอนนี้ บ างครั้ งผูพ้ ฒ
ั นาจะพบว่าเว็บไซต์ที่ ได้ออกแบบไว้บ างอย่างอาจไม่ เหมาะสมสามารถ
ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม อาจมีการใช้ฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล อาจมีการใช้
เครื่ องมือช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ งปั จจุบนั มีเครื่ องมือให้เลือกใช้มากมาย ทั้งที่สามารถทางาน
ได้บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน หรื อระบบปฏิบตั ิการแตกต่างกัน เช่น การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับ สร้ างและจัดการเนื้ อหาเว็บ ไซต์ (Content Management System หรื อ CMS) โดย
ผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นการเขียนโปรแกรมก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยตนเอง
โปรแกรมประเภทนี้ จะมี ตวั ช่ วยงานระบบงานต่ างๆ ที่ จาเป็ นบนเว็บ ไซต์ เช่ น กระดานข่าวสาร
กระดานสนทนา ระบบจัดการป้ ายโฆษณา ระบบนับจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ตะกร้าสิ นค้า ระบบ
การแชท ระบบฝากข้อ ความ เป็ นต้น ซึ่ งเรี ย กว่า Framework ตัว อย่า งเช่ น WordPress, Joomla,
Modal, Opencart, Magento ฯลฯ ในการใช้งานผูพ้ ฒั นาเลือกใช้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มี
Framework อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ผูพ้ ฒ
ั นาสามารถเลื อกใช้เป็ น Framework ที่ เก็ บ ชุ ดค าสั่ งที่ พ ร้ อ ม
สาหรับการพัฒนาเว็บ ไซต์ให้เลื อกใช้งาน ซึ่ งผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องมีความรู ้ทางด้านภาษา HTML,CSS
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และ JavaScript ตัวอย่างเช่ น Laravel, Bootstrap, jQuery, jQuery Mobile, CodeIgniter ฯลฯ เป็ นต้น
ซึ่ง Framework เหล่านี้จะช่วยทาให้การพัฒนาเว็บไซต์สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
ระหว่างที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ผพู ้ ฒั นาจะต้องทาการทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นก่อนที่จะ
นาไปใช้งานจริ ง ทาการตรวจสอบความถู กต้องของเนื้ อหา การทางานของลิ งค์และระบบนาทาง
ตรวจสอบหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริ ปต์ ตรวจสอบการบันทึ กและการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจาก
ฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องจากการทางานของฟังก์ชนั่ การทางานที่พฒั นาขึ้น ตรวจสอบการ
ทางานของเว็บไซต์บนบาวร์ เซอร์ ต่างๆ ตรวจสอบความละเอียดของจอภาพที่ สามารถทางานได้
เหมาะสม ตรวจสอบการแสดงผลของเว็บไซต์บนอุปกรณ์ ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ตรวจสอบ
ความเร็ วในการแสดงผลของเว็บไซต์ ตรวจสอบเวลาตอบสนองเมื่อมีการเรี ยกใช้เว็บเพจแต่ละหน้า
และในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีควรมีแผนที่เว็บไซต์ (Site Map) ที่อธิ บายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์
ทั้งหมด เปรี ยบเสมือนสารบัญหรื อหน้าดัชนี ของเว็บไซต์ ทาให้ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้าง
เว็บไซต์และสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจที่อยูใ่ นเว็บไซต์ตามที่ตอ้ งการได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
กระบ วน การที่ 5 การเผ ยแพ ร่ และส่ งเส ริ ม เว็ บ ไซ ต์ (Website Publishing and
Promotion) เป็ นขั้นตอนการนาเว็บไซต์ที่พฒั นาเรี ยบร้อยแล้ว ขึ้นเผยแพร่ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และประชาสัมพันธ์ให้เว็บ ไซต์เป็ นที่ รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมายที่ ได้วางแผนไว้ในขั้นตอนแรก โดย
ขั้นตอนการเผยแพร่ เริ่ มจากที่ตอ้ งมี พ้ืนที่ในการจัดเก็บไฟล์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต หรื อเรี ยกว่า
Web Hosting ซึ่ งมี ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเช่ าพื้ น ที่ ม ากมาย จากนั้น จดทะเบี ย นชื่ อเว็บ ไซต์ หรื อเรี ย กว่า ชื่ อ
โดเมน (Domain Name) ซึ่ งเป็ นชื่ อเว็บไซต์ไว้สาหรับกาหนดเส้นทางอ้างอิงที่อยูเ่ ว็บไซต์ อาจแทน
ด้วยหมายเลขอินเทอร์ เน็ต (IP Address) ชื่ อโดเมนเป็ นชื่ อที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคล ส่ วนการติดต่อสื่ อสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายจะใช้หมายเลขอินเทอร์ เน็ต
ชื่ อโดเมนเป็ นสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นมาจากผูจ้ ดทะเบี ยน ดังนั้นถื อว่าเป็ นทรัพ ย์สินทางปั ญญา โดยแต่ล ะ
ประเทศจะมีหน่ วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่ อโดเมน เช่ นประเทศไทย รับผิดชอบโดยศูนย์
สารสนเทศเครื อข่ายประเทศไทย (Thailand Network Information Center หรื อ THNIC) หลังจากที่
จดทะเบียนชื่อโดเมนเรี ยบร้อยแล้ว ทาการตั้งค่าตาแหน่งที่อยูเ่ ว็บไซต์ช้ ีไปยังที่อยูข่ อง Web Hosting
ที่ ไ ด้เช่ า พื้ น ที่ ไ ว้ หลัง จากนั้น ท าการคัด ลอกไฟล์ เว็บ ไซต์ ไ ปยัง Web Hosting หรื อ เรี ย กว่า การ
Upload ซึ่ งในขั้น ตอนนี้ อาจจะใช้โปรแกรมประเภท FTP (File Transfer Protocol) เช่ น FileZilla,
CuteFTP หรื อใช้เครื่ องมือจาก Web Hosting ที่มีไว้ใช้บริ การ จากนั้นทาการเรี ยกใช้เว็บไซต์โดยการ
เรี ยกจากชื่ อโดเมนที่จดทะเบียนไว้ ทาการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น อย่า งละเอี ย ดเช่ น เดี ย วกับ การทดสอบในขั้น ตอนการพัฒ นาเว็บ ไซต์ เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อ มเครื่ อ งที่ ใ ห้บ ริ ก าร Web Hosting จะแตกต่ างจากเครื่ อ งที่ ใ ช้พ ฒ
ั นาเว็บ ไซต์ เมื่ อ
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ทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว ทาการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อให้มีผเู ้ ข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์อาจเป็ นการแลกเปลี่ ยนลิงค์และแบนเนอร์ กบั เว็บไซต์ที่เป็ นพันธมิตร หรื อการ
โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็ นที่นิยมของกลุ่มเป้ าหมาย หรื อการจัดงานเปิ ดตัว หรื อ การโฆษณาบนสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ หรื อการเพิม่ ข้อมูลในเว็บไซต์เครื่ องมือสื บค้นที่เป็ นที่นิยม
กระบวน การที่ 6 การดู แลและบ ารุ งรั ก ษ าเว็ บ ไซ ต์ (Website Maintenance and
Innovation) เมื่อมีการเผยแพร่ เว็บไซต์เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าของเว็บไซต์จะต้องดูแลให้ขอ้ มูลที่
นาเสนอบนเว็บไซต์เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ควรรี บดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อให้เว็บไซต์มี ความน่ าเชื่ อถื อและน่ าใช้งาน หากรู ป แบบการนาเสนอในหน้าเว็บ ไซต์มีค วาม
ล้าสมัยก็ควรจะปรับปรุ งให้มีความทันสมัยและน่าใช้งานอยูเ่ สมอ ตรวจสอบฟังก์ชนั่ การทางานของ
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ทุกครั้งเมื่อมีการเรี ยกใช้งาน ติดตามและวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้งาน
เว็บไซต์ของผูใ้ ช้เพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้ เพิ่มเนื้ อหาในส่ วนที่
ผูใ้ ช้มีความสนใจ ตัดบางส่ วนของเนื้ อหาที่ไม่ได้รับความสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ให้
เข้ามาใช้งานเว็บไซต์อยูส่ ม่าเสมอ
2. สิ่ งทีต่ ้ องคานึงถึงในการออกแบบเว็บไซต์
การตัด สิ น ใจในการออกแบบเว็บ ไซต์ จะเกี่ ย วข้อ งกับ เป้ าหมายและเนื้ อ หาที่ ต้อ งการ
นาเสนอบนเว็บไซต์ ซึ่ งจะต้องออกแบบรู ปแบบและเนื้ อหาให้เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ
ในการออกแบบโครงสร้ างข้อมูลภายในเว็บไซต์จะต้องออกแบบให้เอื้อต่อการใช้งาน ให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ ว และควรมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจให้ผใู ้ ช้เข้าเยีย่ มชมและเมื่อออก
จากเว็บ ไซต์ไปแล้วก็ก ลับ มาใช้งานเว็บ ไซต์อีก ครั้ ง ซึ่ งสิ่ งส าคัญที่ ตอ้ งคานึ งถึ งในการออกแบบ
เว็บไซต์ มีดงั นี้
1) ความเรียบง่ าย (Simplicity) ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซับซ้อน
และใช้งานได้อย่างสะดวก เนื้ อหาที่ อยู่บ นเว็บ ไซต์ป ระกอบด้วยเนื้ อหาที่ จาเป็ นเท่ านั้น เพื่ อให้
เว็บ ไซต์ มี เพี ย งองค์ ป ระกอบที่ จ าเป็ น หากเนื้ อ หาประกอบด้ ว ยกราฟิ ก สี สั น ตัว อัก ษรและ
ภาพเคลื่ อนไหวมากเกิ นไปจะรบกวนสายตาและสร้ างความราคาญแก่ผูเ้ ยี่ยมชมทาให้ไม่อยากใช้
เว็บไซต์อีกต่อไป ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ออกแบบเรี ยบง่าย ดังรู ปที่ 2.5 และ 2.6
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รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ออกแบบเรี ยบง่าย www.facebook.com

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ออกแบบเรี ยบง่าย www.microsoft.com
2) ความสม่ า เสมอ (Consistency) การออกแบบเว็บ ไซต์ให้ มี ค วามสม่ าเสมอโดยการ
ออกแบบเอกสารเว็บ เพจแต่ล ะหน้า ให้มี ลกั ษณะและรู ป แบบการใช้งานแบบเดี ยวกัน ตลอดทั้ง
เว็บไซต์ เพื่ อให้ผูใ้ ช้เกิ ดความรู ้ สึก ว่ายังคงใช้งานอยู่ที่เว็บ ไซต์เดิ ม และเป็ นการเอื้ ออานวยความ
สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน การเปลี่ยนลักษณะและรู ปแบบการใช้งานไปเรื่ อยๆ ทุกหน้า ทาให้ผูใ้ ช้เกิ ด
ความรู ้สึกสับสนกับสิ่ งที่เว็บไซต์ตอ้ งการนาเสนอ ดังนั้นจึงควรออกแบบเว็บเพจในแต่ละหน้าควร
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มีรูปแบบการจัดวาง รู ปแบบกราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน่ หรื อระบบนาทาง และโทนสี ที่มีความคล้ายคลึง
กันตลอดทั้งเว็บไซต์
3) ความเป็ นเอกลักษณะ (Identity) การออกแบบเว็บไซต์ควรคานึงถึงลักษณะเฉพาะของ
สิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ และใช้องค์ประกอบเสริ มเช่น สี รู ปภาพ และรู ปแบบตัวอักษรอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบเว็บไซต์ให้กบั องค์กร ควรคานึ งถึ งเอกลักษณ์ และลักษณะเด่ น
เฉพาะขององค์ก ร ตัว อย่า งเช่ น เว็บ ไซต์ ส ถานศึ ก ษา ควรออกแบบโดยค านึ ง เอกลัก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา ไม่ควรออกแบบให้เหมือนกับเว็บไซต์ขายสิ นค้า และไม่ควรแทรกรู ปการ์ ตูนต่างๆ ให้
ดูเหมือนเว็บไซต์สวนสนุก เป็ นต้น
4) เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) เนื้ อหาที่ตอ้ งการนาเสนอในเว็บไซต์ ถือว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญในการสร้างเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เนื่ องจากเนื้ อหาจะเป็ นส่ วนสาคัญที่ทา
ให้ผใู ้ ช้กลับมาเยีย่ มชมเว็บไซต์ซ้ าอีก ดังนั้น เนื้ อหาและข้อมูลที่นาเสนอควรเป็ นเนื้อหาที่เหมาะสม
ทั้งในแง่จริ ยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ มารยาท และกฎหมาย เนื้ อหาที่นาเสนอควรเป็ นปั จจุบนั
อยู่เสมอ และควรเป็ นเนื้ อหาที่สร้างสรรค์ข้ ึนมาเองไม่ได้ลอกเลี ยนแบบ หรื อนามาจากเว็บไซต์ใด
หากจาเป็ นต้องนาเนื้ อหาบางส่ วนมาจากแหล่งข้อมูลใด ควรตรวจสอบการละเมิดสิ ขสิ ทธิ์ และควร
อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลในเอกสารที่นาเสนอด้วย
5) ระบบเนวิเกชั นที่ใช้ งานง่ าย (User-Friendly Navigation) ระบบเนวิเกชัน หรื อระบบ
นาทาง หมายถึง รู ปแบบการเชื่ อมโยงระหว่างเอกสารเว็บเพจแต่ละหน้าของเว็บไซต์ เพื่อให้ผเู ้ ข้า
เยี่ยมชมสามารถท่องไปในเอกสารแต่ละหน้าของเว็บไซต์ได้ เปรี ยบเสมื อนป้ ายบอกทาง ดังนั้น
ระบบเนวิเกชันของเว็บ ไซต์ค วรได้รับ การออกแบบให้เอื้ ออานวยความสะดวกแก่ ผูเ้ ข้าเยี่ยมชม
สามารถสื่ อความหมาย เข้าใจได้ง่าย ตาแหน่งการจัดวางควรจัดวางให้สม่าเสมอทั้งเว็บไซต์ เช่น วาง
ตาหน่ งไว้บนสุ ดของทุกหน้าในเว็บไซต์เป็ นต้น และมีการเพิ่มระบบนาทางที่เป็ นตัวอักษรไว้ส่วน
ล่างสุ ดของแต่ละหน้าเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้กรณี ที่ระบบเกิดข้อผิดพลาดในการโหลด
หน้าเว็บเพจ
6) มีลักษณะที่ดึงดูดสายตา (Visual Appeal) เนื่ องจากผูใ้ ช้แต่ละคนมีความชอบหรื อไม่
ชอบแตกต่างกัน ดังนั้นจึ งควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสัมพันธ์ กบั คุ ณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ วิธีการออกแบบเว็บ ไซต์ให้มีความน่ าสนใจ เช่ นการเลื อกใช้ภาพที่ มีคุ ณภาพ กราฟิ กของ
รู ปภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแยกของเม็ดสี ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสี ที่เข้า
กันอย่างสวยงาม
7) การใช้ งานอย่ างไม่ จากัด (Compatibility) เนื่ องจากปั จุบนั มีวิธีก ารเข้าถึ งเว็บไซต์ได้
หลากหลายวิธี ไม่ ว่าจะเป็ นการใช้งานผ่านทางเครื่ องไมโครคอมพิ วเตอร์ การใช้ง านผ่านทาง
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โทรศัพท์มือถือ การใช้งานผ่านทางแทปเล็ต ซึ่ งต่างก็มีระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน ความละเอียด
หน้าจอที่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึ งควรออกแบบเว็บ ไซต์ให้ครอบคลุ ม ให้มากที่ สุด การแสดงผลให้
สามารถแสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบตั ิการ ทุกความละเอียดหน้าจอ ไม่ควรมีการติดตั้งโปรแกรม
เพิม่ เติมเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน
8) คุ ณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการให้เว็บไซต์มีคุณภาพ ถู กต้อง
และมี ความน่ าเชื่ อถื อ ควรออกแบบเว็บ ไซต์ให้มี มาตรฐานและการจัดระบบข้อมูลให้มี ลกั ษณะ
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ควรให้ความสาคัญในการออกแบบเว็บไซต์ ในการ
พัฒนาเนื้ อหาต้องออกแบบและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ หากเว็บไซต์ถูกออกแบบอย่างไม่มี
มาตรฐาน ไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี เมื่อข้อมูลมีปัญหาจะส่ งผลต่อความน่าเชื่ อถือของเว็บไซต์
ทาให้ไม่มีผเู ้ ข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ และจาเป็ นต้องปิ ดเว็บไซต์ไปในที่สุด
9) ระบบการใช้ งานที่ถูกต้ อง (Functional Stability) ระบบการทางานต่างๆ ที่อยูภ่ ายใน
เว็บ ไซต์จ ะต้อ งสามารถท างานได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และมี ก ารตรวจสอบการใช้ ง านอยู่เสมอ เช่ น
แบบฟอร์ มการกรอกข้อมูลต้องสามารถใช้งานได้จริ ง หรื อจุดเชื่ อมโยงที่เชื่ อมโยงไปยังเอกสาร
ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นเอกสารภายในเว็บ ไซต์ เดี ย วกัน หรื อ เอกสารต่ า งเว็บ ไซต์ จะต้อ งสามารถ
เชื่ อมโยงได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ที่จะต้องคอยตรวจสอบให้ระบบ
การทางานต่างๆ ของเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ถูกต้องเหมาะสมอยูเ่ สมอ
3. ข้ อแนะนาในการพัฒนาเว็บไซต์
ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้มีผเู ้ ข้าเยี่ยมชมจานวนมากนั้น มีปัจจัยมากมายที่จะสามารถ
ส่ งผลกระทบต่อจานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชม เช่ น เนื้ อหาที่ นาเสนอบนเว็บไซต์ โครงสร้ างการนาเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่สามารถค้นเจอได้ง่าย มีการจัดโครงสร้างเว็บไซต์อย่าง
เป็ นระบบ ทาให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีความรวดเร็ วในการโหลดข้อมูล ซึ่ งในการพัฒนาเว็บไซต์
ผูพ้ ฒ
ั นาจึงต้องคานึ งถึ งหลักในการพัฒนาเว็บไซต์เป็ นสาคัญ มีขอ้ แนะนาในการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อให้เว็บไซต์ประสบผลสาเร็ จ ดังนี้
1) การพัฒ นาเนื้ อหาที่ น าเสนอบนเว็บ ไซต์ ควรเลื อกเนื้ อหาที่ ตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ที่
กาหนดไว้ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์กระบวนการที่ 1 เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ
ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับข่าว เนื้ อหาเว็บไซต์ก็ควรจะประกอบด้วยข่าวประเภทต่างๆ ซึ่งอาจจะ
มีการแบ่งหมวดหมู่ข่าวตามเนื้ อหา หรื อแบ่งหมวดหมู่ข่าวตามแหล่งที่มาของข่าว เว็บไซต์นาเสนอ
ข้อ มู ล องค์ ก ร เนื้ อหาเว็ บ ไซต์ ก็ ค วรเป็ นข้อ มู ล องค์ ก ร อาจจะประกอบด้ว ยเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กร อัตลักษณ์ พันธกิ จขององค์กร บุคลากรในองค์กร ภาระหน้าที่ต่างๆ ของ
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องค์กร รวมถึงงานที่ให้บริ การทางเว็บไซต์ ขององค์กร เป็ นต้น เนื้ อหาที่นาเสนอบนเว็บไซต์ถือว่า
เป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่ง ผูร้ ับผิดชอบดู แลจะต้องทาการปรับปรุ งเนื้ อหาให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ เพื่อ
เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั เว็บไซต์
2) โครงสร้างของเว็บไซต์ ควรคานึ งถึ งการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึง
ข้อมู ลที่ ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว มี การจัดกลุ่ มของข้อมู ลเป็ นหมวดหมู่ ออกแบบหัวข้อย่อยไว้ใน
หัวข้อหลัก เพื่อลดจานวนข้อหลัก ทาให้หน้าเว็บเพจไม่วนุ่ วาย จัดระบบไฟล์ (File) และไดเรกทอรี
(Directory) ตามกลุ่ มของข้อมู ลทาให้การดู แลรักษาและการตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บเพจ
ง่ายยิ่งขึ้ น เช่ น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่ เดี ยวกัน หรื อจัดเก็บไฟล์เว็บ เพจที่ เป็ นเรื่ องเดี ยวกันไว้ใน
ไดเรกทอรี เดียวกัน เป็ นต้น
3) เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้กบั ทุ กเว็บบราวเซอร์ เนื่ องจากในยุคปั จจุบนั เว็บ
บราวเซอร์ ให้ผใู ้ ช้ได้เลือกหลากหลายค่าย ดังนั้นผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์จึงควรคานึ งถึ งการแสดงผลของ
เว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ทุกเว็บบราวเซอร์ ดว้ ย เพื่อให้การแสดงผลของเว็บไซต์ในแต่ละเว็บ
บราวเซอร์ ออกมาในรู ปแบบที่เหมือนกัน หรื อใกล้เคียงกันมากที่สุด
4) เป็ นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อกาหนดของ W3C
ที่เรี ยกว่า WCAG (Web Content Accessibility Guideline) หมายถึงคาแนะนาในการพัฒนาเว็บไซต์
ให้ ทุ ก คนเข้าถึ ง เพื่ อให้ ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์ส ามารถรองรั บ การใช้ง านของทุ ก กลุ่ ม คนที่ ใ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ ท้ งั กลุ่มของคนปกติ และกลุ่มคนพิการ ซึ่ งยังต้องการข้อมูลและความรู ้เหมือนคนปกติ
5) เป็ นว็บ ไซต์ ที่ ท าการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการแสดงผลได้ ง่ า ย สอดคล้ อ งตาม
ข้อ ก าหนดของ W3C เรื่ อ งการใช้ ง าน CSS (Cascading Style Sheet) ควบคุ ม การแสดงผลของ
เว็บไซต์ โดยการแยกส่ วนของการแสดงผลออกจากส่ วนของเนื้อหา
6) ควรเป็ นเว็บไซต์ที่สามารถดูได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากในปั จจุบนั อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ ใช้ในการเชื่ อมต่ อเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตมี จานวนมากมายหลากหลายชนิ ด ดังนั้นจึ งควร
พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
7) มี ค วามรวดเร็ ว ในการโหลดหน้ า เว็บ เพจ โดยเฉพาะหน้ า โฮมเพจ โดยปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อความเร็ วในการโหลด ได้แก่ ขนาดและจานวนของรู ปภาพ สื่ อมัลติมีเดียที่ใช้ในการ
แสดงผล ปริ มาณของตัวอักษรที่อยูบ่ นหน้าเว็บเพจ ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์จึงควรเลือกขนาด
และจานวนของรู ปภาพที่ใช้ในแต่ละเว็บเพจให้เหมาะสม เพื่อความเร็ วในการโหลดเว็บเพจ
8) ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้ส ามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย อาจ
เป็ นการบริ การการค้นหาข้อมูล เพื่อช่วยทาให้เข้าถึงเนื้อหาที่ตอ้ งการได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
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9) การออกแบบตัวอักษร ฉากหลัง และสี เว็บไซต์ ควรออกแบบให้สามารถอ่านง่าย ควร
เป็ นตัวอักษรที่เป็ นสากลนิ ยม เช่น กรณี ภาษาอังกฤษอาจใช้ Arial หรื อ Times ส่ วนภาษาไทยอาจใช้
Angsana หรื อ MS Sans Serif ที่เป็ นสากลนิยมของภาษาไทย การเลือกใช้ตวั อักษรภาษาไทยนั้นต้อง
ระวังเป็ นพิเศษ เพราะในกรณี ที่เครื่ องผูเ้ ข้าเยี่ยมชมไม่มีตวั อักษรนั้นๆ อาจทาให้ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมไม่
สามารถอ่านตัวอักษรได้ ฉากหลังที่ใช้น้ นั ควรออกแบบไม่ให้ฉากหลังที่เด่นเกิ นตัวอักษรที่อยู่บน
เว็บเพจ เพราะจะทาให้อ่านยาก และทาให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ ซึ่ งการใช้ฉากหลังเป็ นสี พ้นื อาจทาให้
ดูน่าเบื่อในกรณี ที่เว็บเพจมีรายละเอียดมาก จานวนตัวอักษรในแต่ละบรรทัดอาจช่ วยให้ผเู ้ ข้าเยี่ยม
ชมอ่านรายละเอียดได้ง่ายขึ้น สามารถทาได้โดยใช้ตารางแบ่งเป็ น 2-3 บรรทัด แต่ก็ไม่ควรให้แต่ละ
บรรทัดสั้นเกินไป เพราะจะทาให้อ่านแล้วไม่ได้ใจความ
4. ข้ อพึงระวังในการพัฒนาเว็บไซต์
เว็บ ไซต์ที่ดีน้ ันนอกจากพัฒนาเว็บไซต์ตามข้อแนะนาแล้ว ยังมี สิ่งที่ ตอ้ งพึ งระวังในการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ประสบผลสาเร็ จมีผเู ้ ข้าเยีย่ มชมปริ มาณมาก ดังนี้
1) การใช้ดึงข้อมูลหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นมาแสดงผลในหน้าเว็บเพจของตน จะต้อง
พึงระวังหากเว็บไซต์น้ นั ล่มหรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการแสดงผล เพราะจะส่ งผลทาให้เว็บเพจแสดงผล
ผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการดึงหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่จาเป็ น
2) การใช้เนื้ อ หาที่ เสริ ม เกิ น ความจาเป็ น เช่ น เมื่ อ เข้าสู่ ห น้าเว็บ ไซต์มี ก ารเปิ ดดนตรี
ประกอบ มีภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย มีป้ายโฆษณาบังเนื้ อหาที่สาคัญของเว็บไซต์ ในการเยี่ยม
ชมครั้งแรกผูใ้ ช้อาจจะเกิดความประทับใจ แต่เมื่อเข้ามาบ่อยครั้งขึ้นก็จะเกิดความราคาญ ดังนั้นควร
หลีกเลี่ยงเนื้อหาเสริ มที่เกินความจาเป็ น หรื อหากจาเป็ นต้องใช้ควรเลือกให้พอดี
3) การทาหน้าเว็บเพจที่ยาวเกินไป กรณี ที่หน้าเว็บเพจมีเนื้ อหายาวเกินไปจะส่ งผลทาให้
การแสดงผลเว็บเพจช้าลงด้วย เพราะจะใช้เวลาในการโหลดข้อมูลนานขึ้น ยิง่ หากเป็ นการแสดงผล
ผ่านทางโทรศัพ ท์มือถื อ ผูใ้ ช้จะต้องสู ญเสี ยหน่ วยความจาของเครื่ องในการท างานค่ อนข้างมาก
ดังนั้นจึงควรเลือกความยาวของเนื้อหาให้เหมาะสมและสามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์
4) การใช้รูปแบบตัวอักษรต่างๆ ควรเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็ นที่นิยมและสามารถ
รองรับได้ทุกอุปกรณ์ หากเลือกใช้ตวั อักษรที่เครื่ องผูใ้ ช้ไม่มีอยูจ่ ะส่ งผลกระทบต่อการแสดงผลใน
หน้าเว็บเพจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอักษรในภาษาไทย เนื่ องจากเป็ นภาษาเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ดังนั้นการเลือกใช้ตวั อักษรจึงควรเลือกใช้ตวั อักษรที่สามารถแสดงภาษาไทยได้
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5) การใช้ฉ ากหลังที่ ซับซ้อน ถึ งแม้ฉ ากหลังที่ ส ลับ ซับ ซ้อนอาจจะเป็ นการสร้ างงาน
ศิลปะที่สวยงาม แต่ในทางกลับกันอาจจะสร้างงานที่ยงุ่ เหยิงเมื่ออยูด่ า้ นหลังบทความ เพราะจะทา
ให้ผอู ้ ่านมองไม่ชดั เจน
6) การใช้ภาพเคลื่ อนไหว (Animation) มากเกิ นไป หากจาเป็ นต้องใช้ภาพเคลื่อนไหว
ควรมี ได้ไม่เกิ นกว่า 1-2 หน้า เพราะถ้าเว็บเพจมี ภาพที่เคลื่อนไหวมากเกิ นไปจะส่ งผลกระทบต่อ
ทัศนวิสัย และดึงความสนใจของผูเ้ ยีย่ มชมไปจากองค์ประกอบที่สาคัญ
7) ไม่ ค วรมี เว็บ เพจที่ ไม่ ส ามารถเชื่ อมโยงไปยังหน้าเว็บ เพจใดๆ อยู่ในเว็บ ไซต์ การ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ดีเว็บเพจแต่ละหน้าของเว็บไซต์ควรมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าโฮมเพจ
8) การไม่แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาสร้างเว็บไซต์ หากมีการนาข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มา และผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ควรระบุชื่อของตน และหลักฐานการให้สิทธิ์
บนเว็บ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีแหล่งที่มาที่ชดั เจน ทาให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ
9) ลิ งก์และข้อมู ลที่ ล้าหลัง ควรระบุเวลาในการปรับปรุ งเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็ นว่า
เว็บไซต์มีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์เป็ นข้อมูลปั จุบนั และคอยตรวจสอบลิงก์
ที่เชื่อมโยงอยูเ่ สมอเพื่อไม่ให้เกิดความล้าหลัง หากลิงก์มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
10) ปัญหาการลิงก์ การจัดทาเอกสารต่างๆ ควรให้การลิงก์มีความหมายและสามารถอ่าน
ได้ บทความในลิงก์ควรจะมีเนื้อหาต่อเนื่ องกันไปถึงบทความที่เหลือ และบทความก็ควรจะสามารถ
แยกเดี่ยวเป็ นเอกสารสิ่ งพิมพ์ได้ ผูอ้ อกแบบมักจะใช้หลายบรรทัดเต็มๆ หรื อใช้คาที่ให้คลิก (Click)
ที่นี่ในการลิงก์ ควรแทนด้วยการทาไฮไลต์ที่คาสาคัญ ซึ่ งสามารถลิงก์กนั ภายในบทความได้
11) การใช้ป้ายโฆษณาที่มากเกินไป ถึงแม้การโฆษณาจะเป็ นรายได้หลักของเว็บไซต์ แต่
หากมีมากเกิ นไป อาจทาให้เนื้ อหาในเว็บไซต์ไม่น่าสนใจ ผูเ้ ยี่ยมชมเกิ ดความเบื่ อหน่ ายในการใช้
งาน เพราะต้องคอยหลบป้ายโฆษณา
12) การสะกดค าผิด การแสดงผลข้อ มู ล บนเว็บ ไซต์ หากผูพ้ ฒ
ั นาสะกดค าผิดพลาด
ปริ มาณมาก จะส่ งผลทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดในเนื้ อหาที่ตอ้ งการนาเสนอ และทาให้เว็บไซต์ขาด
ความน่ าเชื่ อถื อ เมื่ อเว็บ ไซต์ขาดความน่ าเชื่ อถื อก็ จะมี ผูเ้ ข้าเยี่ย มชมลดลง ดังนั้นผูพ้ ฒ
ั นาจึ งควร
ระมัดระวังอย่างยิง่ ในการสะกดคาควรสะกดให้ถูกต้อง เพื่อทาให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ปริ มาณผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
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5. ทีมงานในการพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้มี ประสิ ทธิ ภาพนั้น หากเว็บไซต์มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถ
กระทาได้เพียงคนเดียว แต่ถา้ หากเป็ นเว็บไซต์มีขนาดใหญ่ หรื อกรณี ที่เป็ นองค์กรในการรับบริ การ
พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั องค์กรอื่นนั้น จาเป็ นต้องมีทีมงานที่ทาหน้าที่เฉพาะโดยทีมงานในการพัฒนา
เว็บไซต์ประกอบด้วยดังนี้
1) Webmaster ทาหน้าที่ รับผิดชอบทุ กอย่างเกี่ ยวกับเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการ
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ ผูท้ ี่ คิ ดหาแนวทางในการสร้ างความน่ าสนใจให้ก ับ
เว็บไซต์ เพื่อให้มีผเู ้ ข้ามาเยีย่ มชมและใช้บริ การเว็บไซต์ปริ มาณมากๆ Webmaster จะต้องเป็ นบุคคล
ที่ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับ กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ ภาษาที่ ใช้ในการพัฒ นาเว็บไซต์ และจะต้อง
รับผิดชอบทางกฎหมาย หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเว็บไซต์
2) Web Design ทาหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ กาหนดสี สัน ตาแหน่ งการจัดวางของ
เว็บไซต์ท้ งั หมด ตามที่ Webmaster กาหนดไว้ Web Design ควรเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ทางศิลปะและ
สามารถใช้โปรแกรมกราฟิ กได้อย่างดี
3) Web Content Editor / Writer ท าหน้าที่ จดั ท าเนื้ อ หาบนเว็บ ไซต์ รั บ ผิ ดชอบในส่ วน
ของเนื้ อหาตามที่ได้รับมอบหมายจาก Webmaster การสร้างสรรค์เนื้ อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจ
ให้ ก ับ ผูใ้ ช้อยู่เสมอ และคอยตรวจสอบความถู ก ต้องและคุ ณ ภาพของเนื้ อหาไม่ ให้ มี ค าผิดหรื อ
ข้อความที่อ่านแล้วสับสน
4) Web Programing ทาหน้าที่พฒั นาเว็บไซต์ให้สามารถติดต่อประสานงานกับผูใ้ ช้ คอย
ดู แลพัฒนาเว็บไซต์และตรวจสอบปรั บ ปรุ งแก้ไขจุ ดอ่อนของเว็บ ไซต์เสมอ การพัฒนาเว็บไซต์
อาจจะมีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ดังนั้นจึงควรเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บไซต์และความรู ้ทางด้านฐานข้อมูล
5) System Administrator ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ล เว็บ เชิ ร์ ฟ เวอร์ รวมถึ งฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
6) Web Promoter ท าหน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เว็ บ ไซต์ ใ ห้ เป็ นที่ รู้ จ ัก แก่ บุ ค คลทั่ ว ไป
เป้ าหมายเพื่อให้มีผูเ้ ข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ปริ มาณมาก และเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วให้กลับ
เข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์อีกในครั้งต่อไป
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6. บทสรุ ป
การพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์อย่าง
ชั ด เจน โดยกระบวนการพัฒ นาเว็ บ ไซต์ ป ระกอบด้ ว ย 6 กระบวนการ คื อ 1) การก าหนด
วัตถุประสงค์และวางแผน 2) การกาหนดเนื้ อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์ 3) การออกแบบเว็บไซต์
4) การพัฒนาเว็บไซต์ 5) การเผยแพร่ และส่ งเสริ มเว็บไซต์ และ 6) การดูแลและบารุ งรักษาเว็บไซต์
โดยหลัก ในการออกแบบเว็บ ไซต์ จ ะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความเรี ย บง่ า ย ความสม่ า เสมอ ความเป็ น
เอกลักษณ์ เนื้ อหาที่มีประโยชน์ ระบบเนวิเกชัน่ ที่ใช้งานง่าย มีลกั ษณะที่น่าสนใจ การใช้งานอย่าง
ไม่ จ ากัด มี คุ ณ ภาพในการออกแบบ และระบบใช้ง านที่ ถู ก ต้อ งเสมอ เพื่ อ ให้ ไ ด้เว็บ ไซต์ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีผเู ้ ข้ามาเยีย่ มชมจานวนมาก และภายหลังจากที่เยีย่ มชมเว็บไซต์แล้วก็กลับเข้ามา
ใช้งานอีก โดยในการพัฒนาเว็บไซต์หากเว็บไซต์มีขนาดไม่ใหญ่สามารถกระทาได้เพียงคนเดียว แต่
หากเว็บ ไซต์มี ข นาดใหญ่ จึ ง จาเป็ นต้องมี ที ม งานในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ที ม งานในการพัฒ นา
เว็บไซต์ประกอบด้วย Webmaster, Web Design, Web Content Editor / Writer, Web Programming,
System Administrator และ Web Promoterโดยมี การแบ่งหน้าที่ การทางานกันอย่างชัดเจน เพื่ อให้
ได้เว็บไซต์ที่ดีมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือได้
7. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงอธิบายกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละกระบวนการ
2. จงระบุถึงสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงในการออกแบบเว็บไวต์
3. จงระบุขอ้ แนะนาในการพัฒนาเว็บไซต์
4. จงระบุขอ้ พึงระวังในการพัฒนาเว็บไซต์
5. จงอธิบายหน้าที่ของ Web Design
6. จงอธิบายหน้าที่ของ Web Content
7. จงอธิบายหน้าที่ของ Web Promoter
8. จงยกตัวอย่างเว็บเพจที่มีภาพเคลื่อนไหวมากเกินไปจานวน 3 เว็บไซต์
9. จงยกตัวอย่างเว็บ ไซต์ที่ อ ยู่บ นเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ อ อกแบบเรี ย บง่ า ยจานวน 3
เว็บไซต์
10. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่อยูบ่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ จานวน 3
เว็บไซต์
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