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ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต
การออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลและรายละเอียดที่ครบถวน และครอบคลุมกับความตองการ เว็บไซตมีความ
สวยงาม อีกทั้งงายตอการดูและปรับเปลี่ยนขอมูลในภายหลังนั้น ควรมีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซตที่ดี ซึ่งพอสรุป
ขั้นตอนไดดังนี้คือ
1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต การพัฒนาเว็บไซต ควรเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคใหเห็นภาพชัดเจนวา
ตองการนําเสนอหรือตองการใหเกิดผลอะไร เมื่อทราบวัตถุประสงคแลวก็จะสามารถกําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของได เชนลักษณะหนาตาและสีสันของเว็บเพจ
2. กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เมื่อทราบวัตถุประสงคของการพัฒนาเว็บไซตแลว ขั้นตอนตอมาจะเปนการกําหนดกลุม
ผูชมเปาหมายที่จะเขาชมและใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อออกแบบเว็บไซตใหตอบสนองความตองการของคนกลุมนี้มากที่สุด
ไมวาจะเปนการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟก และเทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุนการสรางเว็บไซต
3. เตรียมแหลงขอมูล เนื้อหาหรือขอมูลนับเปนสาระสําคัญของการสรางเว็บไซต ดังนั้นผูออกแบบเว็บไซตจึงจําเปนที่
จะตองรูวาตองนําขอมูลจากแหลงใดบาง เพื่อใหขอมูลบนเว็บไซตสมบูรณที่สุด
4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสรางเว็บไซตตองอาศัยทักษะหลายดาน เชนในการเตรียมเนื้อหา การออกแบบกราฟก
เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิรฟเวอร เปนตน ดังนั้นเว็บไซตที่มีขอมูลและเนื้อหามาก ก็อาจจะตองใชบุคลากรหลาย
คนที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน แตสําหรับเว็บไซตขนาดเล็กที่ตองดูแลเพียงคนเดียว ผูออกแบบจึงจําเปนตองมีความรู
ในหลายดานที่เกี่ยวของกับการออกแบบเว็บไซต
5. เตรียมทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน เชนโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต โปรแกรมสําหรับสรางกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมสรางฐานขอมูล เปนตน นอกจากนี้จะตองเตรียมจดทะเบียนโดเมนเนม และหา
ผูใหบริการรับฝากเว็บไซต (Web Hosting)

เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซด
การศึกษาตัวอยางจากเว็บไซตทั่วไป จะชวยใหเรามองเห็นวาในเว็บไซตของเราควรมีเนื้อหาอะไรบาง อยางไรก็ตาม
เนื้อหาตาง ๆ บนเว็บไซตนั้นไมมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐานตายตัว แตขึ้นอยูกับสิ่งที่จะนําเสนอและจุดเดนที่เราตองการ
ใหมี ซึ่งจะทําใหรายละเอียดปลีกยอยของแตละเว็บไซตแตกตางกันออกไป แตหลัก ๆ สําคัญแลว พอสรุปไดวาขอมูล
พื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซตควรประกอบดวย
1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยวกับเจาของเว็บไซต เพื่อบอกใหผูชมรูวาเรา
เปนใคร มาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน วัตถุประสงคของเว็บไซต ประวัติความเปนมา สถานที่ตั้งของ
หนวยงาน เปนตน
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information) คือขอมูลหลักที่เรานําเสนอในเว็บไซต
ซึ่งหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจ ผูเขาชมอาจตองการรูรายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการในเว็บไซตของเรา เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ แตหากเปนเว็บไซตที่ใหความรู สวนนี้ก็อาจจะประกอบดวยบทความ
ภาพกราฟก มัลติมีเดีย และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม
3. ขาวสาร (News / Press Release) อาจเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิก เพื่อใหรับรูความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชนการเปดตัวสินคาบริการใหม ๆ โปรโมชั่นสินคาประจําเดือน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) คําถามคําตอบมีความจําเปน เพราะผูเขาชมบางสวนอาจไม
เขาใจขอมูลหรือมีปญหาที่ตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทางอื่น แมวาจะทําไดแตเสียเวลา ดังนั้นเราควร
คาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบไปแลวใสไวในเว็บเพจ ซึ่งผูเขาชมที่สงสัยจะสามารถเปดดุไดทันที นอกจากนี้
อาจมีเว็บบอรดสําหรับใหผูดูแลเว็บไซตคอยตอบคําถาม รวมทั้งอาจเปดใหผูเขาชมดวยกันก็ได
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตของเราที่เกิดขอสงสัย หรือตองการสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกับเราได ควรจะระบุอีเมลแอดเดรส (E-mail Address) ที่อยู เบอรโทรศัพท ที่ติดตอไดไว
ดวย รวมทั้งอาจมีแผนที่สําหรับลูกคาที่ตองการติดตอโดยตรง

สวนประกอบของหนาเว็บเพจ
โดยทั่วไปแลว หนาเว็บเพจจะแบงออกเปนสวนหลัก ๆ ดังนี้คือ
1. สวนหัว (Page Header) อยูตอนบนสุดของหนาเว็บเพจ เปนบริเวณที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตจะ
มองเห็นกอนบริเวณอื่น สวนใหญนิยมใชวางโลโก ชื่อเว็บไซต ปายโฆษณา ลิงคสําหรับการติดตอ หรือลิงคที่สําคัญ และ
ระบบนําทาง
2. สวนเนื้อหา (Page Body) อยูตอนกลางหนา ใชแสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจซึ่งอาจประกอบไปดวยขอความ
ภาพกราฟก ตารางขอมูล และอื่น ๆ บางครั้งเมนูหลักหรือเมนูเฉพาะกลุม อาจอยูในสวนนี้ก็ได โดยมักวางไวดานซายมือ
สุด เนื่องจากผูเขาชมจะมองเห็นไดงาย
3. สวนทาย (Page Footer) อยูดานลางสุดของหนาเว็บเพจ สวนใหญจะนิยมใชวางระบบนําทางภายในเว็บไซตแบบที่
เปนลิงคขอความงาย ๆ นอกจากนี้ก็อาจจะมีชื่อของเจาของเว็บไซต ขอความแสดงลิขสิทธิ์ และอีเมลแอดเดรส (E-mail
Address) ของผูดูแลเว็บไซต
4. แถบขาง (Side Bar) ปจจุบันจะนิยมออกแบบดานขางของหนาเว็บเพจใหนาสนใจ เพื่อใชวางปายแบนเนอร หรือ
ลิงคแนะนําเกี่ยวกับบริการของเว็บไซต เปน

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต
หลังจากที่ไดศึกษาวัตถุประสงค และจัดเตรียมขอมูลเพื่อนํามาสรางเว็บไซต ในขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลทั้งหมดมา
ออกแบบเว็บไซต ซึ่งพอสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้คือ
1. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map) ในการออกแบบเว็บไซต ผูออกแบบควรเริ่มดวยการกําหนดผังหรือโครง
รางของเว็บไซต (Site Map) กอนวาประกอบดวยหนาเว็บเพจมากนอยเพียงใด เชนจากรูปเปนตัวอยางเว็บไซตของราน
ขายหนังสือ ซึ่งประกอบดวยเว็บเพจหลักจํานวน 5 หนา จึงกําหนดเปนโครงรางของเว็บไซตดังรูป
2. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญเพราะทําใหผูเขาชม
เว็บไซตของเราสะดวกในการเลือกดูขอมูลภายในเว็บไซตของเราไดสะดวก จากตัวอยางในรูปที่ 1.4 จะเห็นวาหนาเว็บ
เพจ index.html มีการเชื่อมโยงไป 4 หนาเว็บเพจ คือ computer.html cdrom.html general.html และ
children.html และหนาเว็บเพจทั้ง 4 หนานี้ ก็มีการเชื่อมโยงไปมาหากันไดทั้งหมด
3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต ในขั้นตอนนี้เปนการออกแบบเคาโครง หนาตา และลักษณะทางดาน
กราฟกของหนาเว็บเพจแตละหนา โดยอาจออกแบบคราว ๆ ในกระดาษ จากนั้นใชโปรแกรมตกแตงภาพ เชน Adobe
Photoshop หรือ Macromedia Fireworks เพื่อออกแบบรูปภาพกราฟกตาง ๆ ที่จะนํามาใชบนหนาเว็บเพจ

4. สรางเว็บไซตดวย Dreamweaver 8 หลังจากที่ไดจัดเตรียมขอมูลพรอมทั้งภาพกราฟกตาง ๆ ที่จะจัดทําเว็บไซตไว
แลว ในขั้นตอนตอไปนี้จะเปนขั้นตอนที่นําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเว็บไซตดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
8 โดยมีการทดสอบกอนนําออกเผยแพรสูระบบอินเตอรเน็ต
5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต หลังจากออกแบบและสรางเว็บไซตจนเสร็จสมบูรณแลว ขั้นตอนถัดไปก็คือการนําขอมูล
ทั้งหมดออกเผยแพรบนระบบอินเตอรเน็ตเพื่อใหบริการแกผูเขาชม โดยจะตองนําขอมูลทั้งหมดไปไวบนเว็บไซตที่
ใหบริการรับฝากขอมูลหรือที่เรียกวา Web Hosting ซึ่งมีทั้งที่ใหบริการฟรี และตองเสียคาบริการ
6. อัพโหลดเว็บไซต หลังจากที่ไดสรางหนาเว็บเพจจนครบทุกหนา และไดลงทะเบียนขอมีพื้นที่เว็บไซตเรียบรอยแลว
ตอไปจะเปนขั้นตอนของการนําขอมูลทั้งหมดไปวางบนเว็บไซตที่เราไดจดทะเบียนไว ซึ่งเราเรียกวาการอัพโหลด
(Upload) เพื่อใหคนทั่วโลกสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราผานเครือขายอินเตอรเน็ตได

