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ข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต  
 การออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลและรายละเอียดท่ีครบถวน และครอบคลุมกับความตองการ เว็บไซตมีความ
สวยงาม อีกท้ังงายตอการดูและปรับเปลี่ยนขอมูลในภายหลังนั้น ควรมีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซตท่ีดี ซ่ึงพอสรุป
ข้ันตอนไดดังนี้คือ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต การพัฒนาเว็บไซต ควรเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคใหเห็นภาพชัดเจนวา
ตองการนําเสนอหรือตองการใหเกิดผลอะไร เม่ือทราบวัตถุประสงคแลวก็จะสามารถกําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของได เชนลักษณะหนาตาและสีสันของเว็บเพจ 

2. กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เม่ือทราบวัตถุประสงคของการพัฒนาเว็บไซตแลว ข้ันตอนตอมาจะเปนการกําหนดกลุม
ผูชมเปาหมายท่ีจะเขาชมและใชบริการเว็บไซตนี้ เพ่ือออกแบบเว็บไซตใหตอบสนองความตองการของคนกลุมนี้มากท่ีสุด 
ไมวาจะเปนการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟก และเทคโนโลยีท่ีนํามาสนับสนุนการสรางเว็บไซต 

3. เตรียมแหลงขอมูล เนื้อหาหรือขอมูลนับเปนสาระสําคัญของการสรางเว็บไซต ดังนั้นผูออกแบบเว็บไซตจึงจําเปนท่ี
จะตองรูวาตองนําขอมูลจากแหลงใดบาง เพ่ือใหขอมูลบนเว็บไซตสมบูรณท่ีสุด 

4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสรางเว็บไซตตองอาศัยทักษะหลายดาน เชนในการเตรียมเนื้อหา การออกแบบกราฟก 
เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิรฟเวอร เปนตน ดังนั้นเว็บไซตท่ีมีขอมูลและเนื้อหามาก ก็อาจจะตองใชบุคลากรหลาย
คนท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดาน แตสําหรับเว็บไซตขนาดเล็กท่ีตองดูแลเพียงคนเดียว ผูออกแบบจึงจําเปนตองมีความรู
ในหลายดานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบเว็บไซต 

5. เตรียมทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปน เชนโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต โปรแกรมสําหรับสรางกราฟก ภาพเคลื่อนไหว 
และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมสรางฐานขอมูล เปนตน นอกจากนี้จะตองเตรียมจดทะเบียนโดเมนเนม และหา
ผูใหบริการรับฝากเว็บไซต (Web Hosting) 

  



เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซด 

การศึกษาตัวอยางจากเว็บไซตท่ัวไป จะชวยใหเรามองเห็นวาในเว็บไซตของเราควรมีเนื้อหาอะไรบาง อยางไรก็ตาม
เนื้อหาตาง ๆ บนเว็บไซตนั้นไมมีขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานตายตัว แตข้ึนอยูกับสิ่งท่ีจะนําเสนอและจุดเดนท่ีเราตองการ
ใหมี ซ่ึงจะทําใหรายละเอียดปลีกยอยของแตละเว็บไซตแตกตางกันออกไป แตหลัก ๆ สําคัญแลว พอสรุปไดวาขอมูล
พ้ืนฐานท่ีควรมีในเว็บไซตควรประกอบดวย  

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเก่ียวกับเจาของเว็บไซต เพ่ือบอกใหผูชมรูวาเรา
เปนใคร มาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน วัตถุประสงคของเว็บไซต ประวัติความเปนมา สถานท่ีตั้งของ
หนวยงาน เปนตน  

2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information) คือขอมูลหลักท่ีเรานําเสนอในเว็บไซต 
ซ่ึงหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจ ผูเขาชมอาจตองการรูรายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการในเว็บไซตของเรา เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือสินคาหรือบริการ แตหากเปนเว็บไซตท่ีใหความรู สวนนี้ก็อาจจะประกอบดวยบทความ 
ภาพกราฟก มัลติมีเดีย และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม  

3. ขาวสาร (News / Press Release) อาจเปนขาวสารท่ีตองการสงถึงบุคคลท่ัวไปหรือสมาชิก เพ่ือใหรับรูความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชนการเปดตัวสินคาบริการใหม ๆ โปรโมชั่นสินคาประจําเดือน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) คําถามคําตอบมีความจําเปน เพราะผูเขาชมบางสวนอาจไม
เขาใจขอมูลหรือมีปญหาท่ีตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทางอ่ืน แมวาจะทําไดแตเสียเวลา ดังนั้นเราควร
คาดการณหรือรวบรวมคําถามท่ีเคยตอบไปแลวใสไวในเว็บเพจ ซ่ึงผูเขาชมท่ีสงสัยจะสามารถเปดดุไดทันที นอกจากนี้ 
อาจมีเว็บบอรดสําหรับใหผูดูแลเว็บไซตคอยตอบคําถาม รวมท้ังอาจเปดใหผูเขาชมดวยกันก็ได  

5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพ่ือใหผูเขาชมเว็บไซตของเราท่ีเกิดขอสงสัย หรือตองการสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติม สามารถติดตอกับเราได ควรจะระบุอีเมลแอดเดรส (E-mail Address) ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดไว 
ดวย รวมท้ังอาจมีแผนท่ีสําหรับลูกคาท่ีตองการติดตอโดยตรง 

  



สวนประกอบของหนาเวบ็เพจ  

โดยท่ัวไปแลว หนาเว็บเพจจะแบงออกเปนสวนหลัก ๆ ดังนี้คือ  

1. สวนหัว (Page Header) อยูตอนบนสุดของหนาเว็บเพจ เปนบริเวณท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตจะ
มองเห็นกอนบริเวณอ่ืน สวนใหญนิยมใชวางโลโก ชื่อเว็บไซต ปายโฆษณา ลิงคสําหรับการติดตอ หรือลิงคท่ีสําคัญ และ
ระบบนําทาง 

2. สวนเนื้อหา (Page Body) อยูตอนกลางหนา ใชแสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจซ่ึงอาจประกอบไปดวยขอความ 
ภาพกราฟก ตารางขอมูล และอ่ืน ๆ บางครั้งเมนูหลักหรือเมนูเฉพาะกลุม อาจอยูในสวนนี้ก็ได โดยมักวางไวดานซายมือ
สุด เนื่องจากผูเขาชมจะมองเห็นไดงาย 

3. สวนทาย (Page Footer) อยูดานลางสุดของหนาเว็บเพจ สวนใหญจะนิยมใชวางระบบนําทางภายในเว็บไซตแบบท่ี
เปนลิงคขอความงาย ๆ นอกจากนี้ก็อาจจะมีชื่อของเจาของเว็บไซต ขอความแสดงลิขสิทธิ์ และอีเมลแอดเดรส (E-mail 
Address) ของผูดูแลเว็บไซต 

4. แถบขาง (Side Bar) ปจจุบันจะนิยมออกแบบดานขางของหนาเว็บเพจใหนาสนใจ เพ่ือใชวางปายแบนเนอร หรือ
ลิงคแนะนําเก่ียวกับบริการของเว็บไซต เปน 

ข้ันตอนการออกแบบเว็บไซต  

หลังจากท่ีไดศึกษาวัตถุประสงค และจัดเตรียมขอมูลเพ่ือนํามาสรางเว็บไซต ในข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลท้ังหมดมา
ออกแบบเว็บไซต ซ่ึงพอสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้คือ  

1. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map) ในการออกแบบเว็บไซต ผูออกแบบควรเริ่มดวยการกําหนดผังหรือโครง
รางของเว็บไซต (Site Map) กอนวาประกอบดวยหนาเว็บเพจมากนอยเพียงใด เชนจากรูปเปนตัวอยางเว็บไซตของราน
ขายหนังสือ ซ่ึงประกอบดวยเว็บเพจหลักจํานวน 5 หนา จึงกําหนดเปนโครงรางของเว็บไซตดังรูป 

2. กําหนดการเช่ือมโยงระหวางเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะทําใหผูเขาชม
เว็บไซตของเราสะดวกในการเลือกดูขอมูลภายในเว็บไซตของเราไดสะดวก จากตัวอยางในรูปท่ี 1.4 จะเห็นวาหนาเว็บ
เพจ index.html มีการเชื่อมโยงไป 4 หนาเว็บเพจ คือ computer.html cdrom.html general.html และ 
children.html และหนาเว็บเพจท้ัง 4 หนานี้ ก็มีการเชื่อมโยงไปมาหากันไดท้ังหมด 

3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต ในข้ันตอนนี้เปนการออกแบบเคาโครง หนาตา และลักษณะทางดาน
กราฟกของหนาเว็บเพจแตละหนา โดยอาจออกแบบคราว ๆ ในกระดาษ จากนั้นใชโปรแกรมตกแตงภาพ เชน Adobe 
Photoshop หรือ Macromedia Fireworks เพ่ือออกแบบรูปภาพกราฟกตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชบนหนาเว็บเพจ 



4. สรางเว็บไซตดวย Dreamweaver 8 หลังจากท่ีไดจัดเตรียมขอมูลพรอมท้ังภาพกราฟกตาง ๆ ท่ีจะจัดทําเว็บไซตไว
แลว ในข้ันตอนตอไปนี้จะเปนข้ันตอนท่ีนําขอมูลท้ังหมดมาจัดทําเว็บไซตดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
8 โดยมีการทดสอบกอนนําออกเผยแพรสูระบบอินเตอรเน็ต 

5. ลงทะเบียนขอพ้ืนท่ีเว็บไซต หลังจากออกแบบและสรางเว็บไซตจนเสร็จสมบูรณแลว ข้ันตอนถัดไปก็คือการนําขอมูล
ท้ังหมดออกเผยแพรบนระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือใหบริการแกผูเขาชม โดยจะตองนําขอมูลท้ังหมดไปไวบนเว็บไซตท่ี
ใหบริการรับฝากขอมูลหรือท่ีเรียกวา Web Hosting ซ่ึงมีท้ังท่ีใหบริการฟรี และตองเสียคาบริการ 

6. อัพโหลดเว็บไซต หลังจากท่ีไดสรางหนาเว็บเพจจนครบทุกหนา และไดลงทะเบียนขอมีพ้ืนท่ีเว็บไซตเรียบรอยแลว
ตอไปจะเปนข้ันตอนของการนําขอมูลท้ังหมดไปวางบนเว็บไซตท่ีเราไดจดทะเบียนไว ซ่ึงเราเรียกวาการอัพโหลด 
(Upload) เพ่ือใหคนท่ัวโลกสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราผานเครือขายอินเตอรเน็ตได 

 


