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การพัฒนาเว็บไซต์ 
 
 อินเทอร์เน็ตทําให้ประชากรหลายพันล้านคนท่ัวโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ และ สามารถเชื่อมต่อ
องค์กรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปล่ียน ข้อมูล สินค้า และ บริการบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายละเอีดของสินค้า บริการ การนําเสนอ
โปรโมชั่นของสินค้า ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทาง “เว็บไซต์ 
(website)” เช่น เจ้าของธุรกิจพัฒนาเว็บไซต์โดยการนํารายละเอียดสินค้า คุณสมบัติ ความสามารถ และ
ราคาของสินค้า นําเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้า 
และเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการโรงแรมพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือนําเสนอข้อมูลห้องพัก 
รายละเอียดห้องพัก ราคา สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ ให้นักท่องเท่ียวสามารถดูรายละเอียดและสั่งจอง
ห้องพักได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ทําให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลา และ ไม่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินจําเป็น หรือ มหาวิทยาลัยให้บริการข้อมูลการลงทะเบียน เนื้อหาการเรียน 
ตารางเรียน ผลการเรียนของนักศึกษา โดยนําเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียน 
ผลการลงทะเบียน ทบทวนเนื้อหาย้อนหลัง เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการให้บริการเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญ และ มีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก ในบทนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ 
 

ความเป็นมาของเวิลด์ไวด์เว็บ 
 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “เว็บ” ถูกพัฒนาข้ึนมาในช่วงปี 
ค.ศ.1980 – 1991 จากห้องปฏิบัติการจุลภาคฟิสิกส์แห่งยุโรป (European Particle Physics Labs) โดย
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพ่ือวิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ (Conseil 
European pour la Recherche Nucleaire : CERN) ต้ังอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
 ทีมงานได้วิจัยคิดค้นวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อนําเสนอเอกสารข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ท่ี
อยู่ภายในเครือข่ายในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hyper text) โดยข้อมูลระยะแรกจะมีลักษณะเป็นข้อความ
ท้ังหมดไม่มีกราฟิก ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ ผลท่ีได้จากโครงการ คือ โพรโทคอลเอชทีทีพี (Hypertext 
Transfer Protocol : HTTP) ท่ีเป็นข้อตกลง กฎ ระเบียบ วิธีการ หรือ มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลบนเว็บ 
และ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language : HTML) ซ่ึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ี
ใช้สําหรับการพัฒนาและเผยแพร่เอกสารเว็บ (web document) จากเคร่ืองผู้ให้บริการ (server) 
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วิวัฒนาการของเว็บไซต์  
 หลังจากท่ีมีการคิดค้นรูปแบบการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hyper 
text) แล้วนั้น เว็บไซต์ได้มีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอท่ีรองรับสื่อมัลติมีเดียได้ดีข้ึน สามารถประมวลผล
ได้รวดเร็ว ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ซ่ึงวิวัฒนาการของเว็บไซต์
แบ่งออกเป็นเวอร์ชั่นต่าง ๆ ตามแต่ละยุคของเว็บ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.1 วิวัฒนาการของเว็บไซต์ 
ท่ีมา : (youngminn.com, 2552) 
 

1. Web 1.0 เป็นยุคแห่งการเร่ิมต้นของเว็บไซต์ ในยุคนี้อินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นท่ีนิยม และ มีกลุ่ม
ผู้ใช้งานในวงจํากัด เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย มีราคาแพง 
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานมีราคาสูง และ มีข้อจํากัดทางด้านความเร็วในการเชื่อมต่อ เว็บไซต์เน้นการให้ข้อมูล
ในรูปแบบของตัวอักษร ข้อความ และ ภาพนิ่งเป็นส่วนใหญ่ (tuirung's Blog, 2554) 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการทํางานของ Web 1.0 
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 กล่าวได้ว่า Web 1.0 เป็นยุคท่ีเว็บไซต์ถูกนําเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการโต้ตอบ
หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซ่ึงเป็นลักษณะการตอบโต้ทางเดียว (read only) ผู้พัฒนาสร้างเอกสารเว็บข้ึนมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล เพ่ือให้ลูกคา้หรือผู้ใช้งานเว็บรับข้อมูลเพียงทางเดียว ไม่มีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานเว็บไซต์  

2. Web 2.0 เป็นยุคแห่งการพัฒนา และ การเชื่อมโยงข้อมูล จากปัญหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
ในยุค Web 1.0 ส่งผลให้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ในยุคนี้เป็นยุคท่ีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง มีการส่งเสริม และ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์มากข้ึน ทําให้จํานวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้งาน ทําให้เว็บไซต์ตอบสนอง
ต่อความต้องการ และ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบการทํางานของ Web 2.0 
 
 ในยุคนี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เว็บไซต์สามารถแสดงรายละเอียดเนื้อหา และ สามารถโต้ตอบ
และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถสมัครสมาชิก ต้ังกระทู้ ตอบคําถาม หรือ แม้แต่สร้างเนื้อหาท่ีเป็นของผู้ใช้งานเอง 
ซ่ึงจะแตกต่างจาก Web 1.0 ท่ีนําเสนอข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียว  
 รูปแบบการให้บริการในยุคนี้จะแตกต่างออกไปสําหรับผู้ให้บริการ จากเดิมท่ีเคยเป็นผู้พัฒนาเนื้อหา
เพ่ือนําเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูแลระบบ พัฒนาระบบให้รองรับเนื้อหาจํานวนมากท่ี
ถูกนําเข้าจากกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถอ่าน และ เขียนข้อมูลของผู้ใช้งานเองลงไปใน
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้อย่างอิสระ และ มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เช่น เว็บบอร์ด ระบบแชทรูม
wikipedia เป็นต้น 
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3. Web 3.0 ยุคของเว็บไซต์แห่งอนาคต โดยมุ่งพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานท่ีมีจํานวนมากขึ้น ในยุคนี้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถอ่าน เขียน และ ทําการจัดการกับเนื้อหา 
กําหนดค่าคุณสมับติ ปรับแต่ง แก้ไขระบบเพ่ิมเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถหา
ความสัมพันธ์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าหากัน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุ่มของผู้ใช้งาน เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับ
ผู้ใช้งานด้วยกันเอง หรือ เชื่อมโยงผู้ใช้งานกับสื่อมัลติมีเดียท่ีมีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (social media) 
ทําให้เข้าใจความหมาย ค้นหา และ เข้าถึงสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นได้สะดวกรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 รูปแบบการทํางานของซีเมนติกเว็บ 
 

 รูปแบบโดยท่ัวไปในการพัฒนาเว็บไซต์ในยุค Web 3.0 นี้ เว็บไซต์กลายเป็นเว็บเชิงความหมาย 
หรือท่ีเรียกว่า ซีเมนติกเว็บ (semantic web) ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลและรูปแบบการให้บริการของ
เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการสร้างเครื่องมือเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ทําให้มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างชาญฉลาด ทําให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีผู้ใช้ต้องการ 
และ กําลังสนใจ (ศึกษาวิวัฒนาการเว็บเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=th) 
 ซีเมนติกเว็บ ถูกบรรจุเป็นมาตรฐานขององค์กรเว็บไซต์สากล (World Wide Web Consortium : 
W3C) ว่าด้วยเร่ืองการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ัวโลก ในรูปแบบ Metadata ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีบ่งบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน แม้จะมาจากแหล่งข้อมูลท่ีต่างกัน 
โดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI) ท่ีเรียนแบบพฤติกรรม ความคิดของมนุษย์
การประมวลผล และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติทําให้ตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด 



 

 พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบอินเทอร์เน็ต 

29 การพัฒนาเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ทําอะไรได้บ้าง  
 อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางท่ีให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ 
รูปแบบการให้บริการก็มีหลากหลาย เช่น อีเมล์ (e-mail) เว็บบอร์ด (webboard) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ธนาคารออนไลน์  (e-banking) การถ่ายโอนไฟล์ 
(files transfer protocol : FTP) หรือ โซเชียลมีเดีย (social media) เป็นต้น รวมไปถึงเวิลด์ไวด์เว็บ 
(world wide web : WWW) หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า “เว็บ” ซ่ึงเว็บไซต์เป็นเพียงรูปแบบการให้บริการ 
การส่ือสารข้อมูลอย่างหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงประโยชน์ของเว็บไซต์มีหลากหลายข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ประโยชน์หลัก ๆ ของเว็บไซต์มีดังนี้ 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเว็บไซต์สามารถนําเสนอ
ข้อมูลได้หลากหลาย และ สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ท่ัวโลกให้
สามารถเข้าถึงกันได้ ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงรองรับการติดต่อสื่อสารกันท้ังท่ีเป็น
แบบข้อความสนทนา ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว แลกเปลี่ยน
สื่อมัลติมีเดีย รวมไปถึงรองรับการสนทนาแบบเห็นหน้าจริง  

2. เอกสารประชาสัมพันธ์  (catalog)  การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถือว่าสําคัญเพ่ือนําเสนอข้อมูลเผยแพร่
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงอินเทอร์เน็ตเป็น
สื่อท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานหลายพันล้านคน จึงถือว่า
เป็นสื่อขนาดใหญ่ท่ีสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยํา 
รวดเร็ว ท่ัวถึง สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ตลอดเวลา เช่นการ
รับสมัครงาน รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ทําให้ง่าย

ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของกิจกรรม หรือ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  
3. ข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน (news) เป็นรูปแบบ

การนําเสนอข่าวสถานการณ์ความเป็นไปของโลก และ 
สังคม รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การเมือง 
บันเทิง กีฬา ซ่ึงผู้เข้าชมสามารถเลือกกลุ่มของข่าวสารท่ี
ตนเองสนใจ ข่าวท่ีนําเสนอบนเว็บไซต์ทําให้สามารถ
นําเสนอได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ทันสถานการณ์ และ
สามารถนําเสนอสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวได้หลากหลาย  

 
http://www.facebook.com 

 
http://www.rbru.ac.th 

 
http://www.thairath.co.th/ 
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4. ความบันเทิง (entertainment) เ ว็บไซต์
นําเสนอข้อมูลความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีกําลังเป็นท่ี
นิยม เนื่องจากผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา เช่น การดู
หนังออนไลน์ ดูรายการทีวีย้อนหลัง ฟังเพลง ฟังรายการ
วิทยุ ดูคลิปวีดีโอ เล่นเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น ท้ังนี้ควร
คํานึงถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิของส่ือความบันเทิงท่ีมี

อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเพ่ือป้องกันปัญหา หรือ อาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึน 
5. การศึกษาทางไกล (distance education) 

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้เกิดรูปแบบการศึกษาท่ี
เปลี่ยนไป จากที่เคยค้นหาข้อมูลตามห้องสมุด เปลี่ยนมา
ใช้ระบบออนไลน์เพ่ือสามารถค้นหาข้อมูลให้ง่าย มีข้อมูล
ให้เลือกหลากหลาย การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําเสนอสื่อต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสอบถามเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจ การทบทวนเนื้อหา เป็นต้น อินเทอร์เน็ตสามารถ
พัฒนาสื่อเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาท่ียากต่อความเข้าใจ และ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  

6. ธุรกิจออนไลน์ (online business) รูปแบบ
ธุรกิจในปัจจุบันมีช่องทางการนําเสนอที่หลากหลายมาก
ข้ึน เจ้าของธุรกิจสามารถนําเสนอรายละเอียดสินค้า หรือ 
บริการต่าง ๆ ของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
นําเสนอโปรโมชั่น ราคา รายละเอียดสินค้า แนะนําบริการ
เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือดูรายละเอียดสินค้า เปรียบเทียบราคา  

ดูโปรโมชั่นของสินค้าตามช่วงเทศกาล หรือ ชําระค่าบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
7. ศูนย์บริการ (service center) ปัจจุบันมีเว็บไซต์จํานวนมากท่ีเปิดให้บริการข้อมูลบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลก เช่น การ
ค้นหาข้อมูล การให้บริการอีเมล์ การให้บริการฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา เช่น งานทะเบียนออนไลน์ การ
ลงทะเบียนออนไลน์  ดูผลการเ รียน  เป็นต้น  นอกจากน้ีศูนย์บริการข้อมูลยังรวมไปถึงข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีภัยพิบัติ แผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลการจราจร ฐานข้อมูลพิกัดสถานท่ี
ท่องเที่ยว การให้บริการอัพโหลดฝากไฟล์ การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เป็นต้น  

 
http://www.thaitv3.com/ 

 
http://www.dlf.ac.th/ 

 
http://www.olx.co.th/ 
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ประเภทของเว็บไซต์ 
 การให้บริการเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแบ่งออกได้หลายประเภท ข้ึนอยู่กับ
กฎเกณฑ์ในการแบ่งประเภท หากแบ่งตามรูปแบบลักษณะการทํางานของเว็บไซต์ สามารถแบ่งเว็บไซต์
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ  

1. Static Website หรือเว็บท่ีอยู่ในยุค Web 1.0 ท่ีมีรูปแบบการนําเสนอข้อมูลเพียงทางเดียว 
ไม่มีการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว โดยทั่วไปจะเป็นเว็บไซต์ท่ีพัฒนาด้วย
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ซ่ึงจะนําเสนอข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือ สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ เป็นต้น ในหน้า
เว็บเพจท่ีนําเสนอข้อมูลจะแสดงผลน่ิง ๆ อยู่กับท่ี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Static Website จึงเหมาะ
สําหรับเว็บไซต์ท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวนเพจไม่มากนัก และ ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล (database) หากมี
การร้องขอบริการไปยังเครื่องผู้ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะทําการค้นหา
เอกสาร (web document) แล้วส่งกลับมายังเคร่ืองผู้ร้องขอบริการ เพ่ือให้เว็บเบราว์เซอร์ทําหน้าท่ีในการ
แปลโค๊ดคําสั่งให้แสดงผลข้อมูลตามท่ีผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 รูปแบบการทํางานของ Static Website 
 

ข้อดีของ Static Website คือ ผู้พัฒนาสามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผล สามารถตกแต่ง ท้ัง
เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละหน้าเว็บเพจได้ตามที่ผู้พัฒนาต้องการ ซ่ึงจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจ
ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ส่วนข้อเสียของ Static Website คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าเว็บ
เพจท่ียุ่งยาก เสียเวลา หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บเพจ ผู้พัฒนาจะต้องแก้ไขรหัส
ต้นฉบับใหม่ และอัพโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ไปแทนท่ีหน้าเว็บเพจเดิมบนเคร่ืองผู้ให้บริการ Static Website 
จึงไม่เหมาะสําหรับเว็บไซต์ท่ีมีหน้าเว็บเพจจํานวนมาก ๆ หรือ เว็บไซต์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ตลอดเวลา 
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2. Dynamic Website (Gen Styles, 2554) หรือ เว็บท่ีอยู่ในยุค Web 2.0 เป็นเว็บไซต์ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ มีการโต้ตอบ และ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน มีการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล และ สามารถประมวลผลข้อมูลได้ เช่น เว็บไซต์กระดานข่าว ระบบสมาชิก ระบบ
สืบค้นข้อมูล การแสดงผลคะแนนออนไลน์ เป็นต้น หน้าเว็บเพจสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้ จัดเก็บ 
ประมวลผล ค้นหา และ สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้งานได้ เว็บไซต์แบบ Dynamic พัฒนาโดยภาษาสคริปต์ 
(script language) เช่น PHP, ASP, JSP เป็นต้น ซ่ึงจัดว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในฝั่งเคร่ืองผู้ให้บริการ 
(server side script) โดยมีการติดต่อกับฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหา หรือ แก้ไขข้อมูลท่ีอยู่
ในฐานข้อมูล เช่น การโพสข้อความแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดรูปภาพ การคอมเมนท์รูปภาพ เป็นต้น 
ในฝั่งของเครื่องผู้ให้บริการจะต้องมีการติดต้ังตัวแปลภาษา (interpreter) เพ่ือแปลภาษาเชิงโปรแกรมท่ี
นักพัฒนาเขียนข้ึน และ จะต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือรองรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน  
 

 
 

ภาพที่ 2.6 รูปแบบการทํางานของ Dynamic Website 
 

 การสร้าง Dynamic Website จะต้องพัฒนาโดยนักเขียนโปรแกรม (programmer) ซ่ึงนอกจาก
จะต้องมีพ้ืนฐานการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลแล้ว จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ พ้ืนฐานการออกแบบระบบฐานข้อมูล และ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
เนื่องจากเป็นเว็บไซต์มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพ่ือดึงข้อมูลจากเครื่องผู้ให้บริการ แล้วส่งกลับมายัง
เคร่ืองท่ีร้องขอบริการ  

3. Active Website เป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก Dynamic 
Website เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถประมวลผลข้อมูล และ แสดงผลข้อมูลได้ในขณะนั้นทันที โดย 
ไม่ต้องโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ การรับส่งข้อมูลสามารถทําได้ในฉากหลังของเว็บเบราว์เซอร์ เพ่ือลดปริมาณ
การใช้งานแบนด์วิดท์ (bandwidth) เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ซ่ึงพัฒนาโดยใช้ภาษา
สคริปต์ และ อาศัยเทคนิคการรับส่งข้อมูลแบบเอแจ๊กซ์ (Asynchronous JavaScript and XML : AJAX) 
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ความหมายของโฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ 
 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นั้น เพ่ือป้องกันการสับสน ผู้เรียนจะต้องรู้จักความหมาย และ 
ข้อแตกต่างของท้ัง 3 คํานี้ก่อน ดังนี้ 

1. โฮมเพจ (homepage) หมายถึง หน้าแรก หรือ หน้าหลักของเว็บไซต์ ซ่ึงประกอบไปด้วย
หัวข้อต่าง ๆ ท่ีสามารถลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกียวข้อง เสมือนเป็นหน้าปกของหนังสือ  

2. เว็บเพจ (webpage) หมายถึง หน้าเอกสารย่อย ๆ ท่ีใช้เป็นสื่อในการนําเสนอข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะต้องอาศัยเว็บเบราว์เซอร์ในการแปลผล ในหนึ่งหน้าเว็บเพจประกอบไปด้วย 
ข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษร หรือ สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง เป็นต้น 

3. เว็บไซต์ (website) หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจ หรือ หน้าเว็บเพจหลาย ๆ หน้ารวมกัน โดยมี
โฮมเพจเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ และ สามารถลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอ่ืนภายในเว็บไซต์ 
 

 
 โฮมเพจของเว็บไซต์ sanook.com 

 

                     
         เว็บเพจข่าว                             เว็บเพจการท่องเที่ยว                 เว็บเพจกระดานสนทนา 

         
เว็บเพจโทรศัพท์                     เว็บเพจหาคู่-หาเพ่ือน 

 

ภาพที่ 2.7 โฮมเพจและเว็บเพจของเว็บไซต์ sanook.com 
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ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้พัฒนาต้องมีพ้ืนฐานเพื่อใช้สําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้
สวยงามและน่าสนใจ ข้ันตอนการพัฒนามีหลายข้ันตอน ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของผู้พัฒนาเอง โดยทั่วไป
ประกอบไปด้วยข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. วางแผนกําหนดหัวเรื่อง เป็นข้ันตอนการเตรียมการซ่ึงผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องมีการวางแผน
กําหนดหัวเร่ือง กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงกําหนดขอบเขตของเว็บไซต์ท่ี
ต้องการพัฒนา เช่น พัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เป็นเว็บไซต์ในรูปแบบใด นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ส่วนสําคัญท่ีบ่งบอกถึงสื่อท่ีใช้ เช่น การจัดโทนสี รูปภาพ กราฟิก ตัวอักษร เป็นต้น ในข้ันตอนนี้ผู้พัฒนา
จะต้องมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ หรือ ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้ในการพัฒนา และ ท่ีสําคัญผู้พัฒนาต้อง
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการพัฒนาเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเอง 
 
 
 
 
 
 

           
ภาพที่ 2.8 วางแผนกําหนดหัวเรื่อง 
 

2. รวมรวมข้อมูลและสื่อมัลติมีเดีย หลังจากกําหนดหัวเร่ือง ขอบเขต วัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ผู้พัฒนาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน การเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้หลายวิธี เช่น ข้อมูล
ท่ีมาจากประสบการณ์ของผู้พัฒนาเอง จากการอ่านศึกษาหนังสือ ตํารา โปรชัวร์  แบบสอบถาม หรือ 
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อ่ืน จากการสอบถามผู้รู้ หรือ ลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือไปถ่ายรูปถ่ายภาพน่ิง หรือ วีดีโอ
จากสถานท่ีจริง เป็นต้น ข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิ่ง หรือ วีดีโอ สื่อมัลติมีเดียท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมอาจต้องผ่านการตัดต่อ ตกแต่ง หรือ ดัดแปลง เพ่ือให้ขนาดพอเหมาะกับเว็บไซต์เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานระหว่างข้ันตอนการพัฒนา 

ต้องการพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง 

การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี  
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

และ แนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวให้กับ
ผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีสนใจ
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3. สร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล หากหน้าเว็บเพจมีจํานวนมาก ผู้พัฒนาอาจเกิดความสับสน ซ่ึง
ผู้พัฒนาจะต้องสร้างผังข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิรากต้นไม้ เพ่ือป้องกันการ
สับสนโดยการแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ จัดกลุ่มของเนื้อหาเพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล หรือ สื่อ
มัลติมีเดีย การสร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลจะช่วยผู้พัฒนาในการกําหนดขอบเขตของข้อมูลท่ีจะ
นําเสนอบนหน้าเว็บไซต์  
 

 
 

ภาพที่ 2.9 สร้างผังข้อมูล 
 

4. กําหนดชื่อไฟล์เอกสาร หลังจากสร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิราก
ต้นไม้แล้ว ต้องมีการกําหนดชื่อไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์เอชทีเอ็มแอล ชื่อไฟล์เอกสารเป็นส่วนสําคัญ 
เพ่ือใช้สําหรับการอ้างอิง และ ลิงค์เชื่อมโยงหน้าเว็บเพจเข้าด้วยกัน การต้ังชื่อไฟล์เอกสารจะต้องสื่อ
ความหมาย มีความสอดคล้องกับข้อมูลในแต่ละหน้าเว็บเพจ หรือ อาจต้ังชื่อเว็บเพจตามความเข้าใจของ
ผู้พัฒนาเอง เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข การลิงค์เชื่อมโยง และ ป้องกันการสับสนของผู้พัฒนาเอง หาก
ผู้พัฒนามีพ้ืนฐาน และ ประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์แล้ว อาจข้ามข้ันตอนบางข้ันตอนไป  
 

 
 

 

ภาพที่ 2.10 กําหนดชื่อไฟล์เอกสาร 
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5. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ผู้พัฒนาจะต้องออกแบบโครงสร้างหลัก หรือ หน้าตาของเว็บไซต์
ในแต่ละหน้าเว็บเพจ โดยการจัดวาง หรือ ออกแบบโครงสร้างออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนา 
เช่น ส่วนหัวของเว็บท่ีมีการจัดวางโลโก้ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กร แสดงผลชื่อของเว็บไซต์ 
รายละเอียดหรือข้อความสําคัญ เป็นต้น ส่วนเมนูสําหรับแสดงผลหัวข้อสําหรับการลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้า
เว็บเพจอ่ืน ส่วนรายละเอียดเนื้อหา รวมไปถึงส่วนท้ายของเว็บไซต์ ท่ีแสดงรายละเอียดของผู้พัฒนา หรือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น ซ่ึงรูปแบบการแสดงผลทุกเว็บเพจจะต้องมีความคล้ายคลึงกันในทุก ๆ หน้า
เว็บเพจเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์  
 

 
 

ภาพที่ 2.11 ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ 
 

6. สร้างโลคอลไซต์ หมายถึง การสร้างโฟลเดอร์ หรือ พ้ืนท่ีใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสารเว็บไซต์
บนเคร่ืองของผู้พัฒนา ท่ีเรียกว่า โลคอลไซต์ (local site) ซ่ึงเป็นโฟลเดอร์ท่ีไว้สําหรับเก็บไฟล์เอกสารเว็บ
ท้ังหมด เช่น ไฟล์เอกสารเว็บ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น ซ่ึงทุก ๆ ไฟล์เอกสารท่ีนํามาใช้พัฒนาจะต้อง
จัดเก็บไว้ในโลคอลไซต์ เพ่ือประโยชน์ในการอัพโหลดเว็บท่ีพัฒนาไปยังเคร่ืองผู้ให้บริการ หรือ หากมีการ
ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพัฒนา ตําแหน่งในการอ้างอิงไฟล์เอกสารเหล่านั้นจะได้ไม่ผิดเพ้ียนไป  
 

 
ภาพที่ 2.12 สรา้งโลคอลไซต์ 
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7. พัฒนาและทดสอบ ปัจจุบันมีเคร่ืองมือท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการออกแบบ และ พัฒนา
เว็บไซต์ ในข้ันตอนนี้พ้ืนฐานการพัฒนาเว็บไซต์ของผู้พัฒนาถือเป็นส่วนท่ีสําคัญ นอกจากจะต้องมีพ้ืนฐาน
ด้านภาษาสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ผู้พัฒนาต้องมีความเชี่ยวชาญการใช้เคร่ืองมือเสริม เพ่ือช่วยใน
การพัฒนาเว็บไซต์ให้สวยงามและน่าสนใจมากย่ิงข้ึน เช่น การตกแต่งตัวอักษร การตัดต่อรูปภาพ วีดีโอ 
การสร้างงานกราฟิก การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ หรือ แอพพลิเคชั่น การทดสอบหน้าเว็บเพจ เป็นต้น 

8. อัพโหลดเว็บไซต์ หลังจากพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาต้องทําการทดสอบการแสดงผลผ่าน
โปรแกรมท่ีอยู่ในกลุ่มเว็บเบราว์เซอร์ เพ่ือให้ม่ันใจว่าเว็บไซต์ท่ีพัฒนาแสดงผลได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
สามารถลิงค์เชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง และ จะต้องอัพโหลดไฟล์เอกสารท่ีพัฒนา ข้ึนไปบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการ โดยใช้โปรแกรมสําหรับการอัพโหลด เช่น โปรแกรม FileZilla, CuteFTP, 
WS_FTP เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูเว็บไซต์ท่ีพัฒนาได้ท่ัวโลก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

 
 

ภาพที่ 2.13 โปรแกรมสําหรับอัพโหลดข้อมูล 
 

9. ปรับปรุงแก้ไข หากพัฒนาเว็บไซต์แบบ Web 1.0 หรือ เว็บไซต์ในรูปแบบ Static Website 
หากข้อมูลมีการเปล่ียนแปลง ผู้พัฒนาจะต้องทําการปรับปรุงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัยอย่าง
สมํ่าเสมอ แล้วทําการอัพโหลดไปทับไฟล์เอกสารเดิมบนเคร่ืองผู้ให้บริการ  

10. ประชาสัมพันธ์ หลังจากอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเคร่ืองผู้ให้บริการเสร็จ ทําการตรวจสอบการ
ทํางานของเว็บไซต์ ถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนาต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ซ่ึงอาจโฆษณาโดยการส่งอีเมล์ โพสลงหน้าเว็บบอร์ด หรือ แชร์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น ปัจจุบันนิยมลงทะเบียนคีย์เวิร์ดจากผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์  
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ภาษาสาํหรับการพัฒนาเว็บไซต์ 
 สําหรับการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาคอมพิวเตอร์ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ ภาษาท่ีใช้สําหรับการ
พัฒนาข้ึนอยู่กับรูปแบบเว็บไซต์ท่ีผู้พัฒนาต้องการ เช่น เว็บไซต์แบบ Static website เราสามารถใช้ภาษา
พ้ืนฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ แต่หากต้องการเว็บไซต์แบบ Dynamic website ผู้พัฒนาจะต้องมีพ้ืนฐาน
การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงพอสมควร ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
สําหรับการพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้  

1. ภาษาพ้ืนฐาน (basic language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเว็บไซต์ เช่น รูปการนําเสนอ ข้อความ สีสัน โครงสร้าง การจัดวางตําแหน่ง เป็นต้น ซ่ึงภาษา
พ้ืนฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ได้แก่ 

1.1 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (hypertext markup language : HTML) เป็นภาษาพ้ืนฐานสําหรับ
สร้างเว็บเพจ มีโครงสร้างของภาษาประกอบไปด้วยแท็ก (tag) และ แอททริบิวต์ (attribute) ท่ีใช้สําหรับ
การควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หัวข้อ หัวเร่ือง หรือ จัดกลุ่มข้อความ เป็นต้น ซ่ึงเป็นภาษา
พ้ืนฐาน และ ง่ายต่อการเรียนรู้  

1.2 ภาษาซีเอสเอส (cascading style sheet : CSS) เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบเฉพาะ เป็นภาษา
ท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือใช้สําหรับตกแต่งเอกสารเอชทีเอ็มแอล เช่น ตัวอักษร สีสัน ระยะห่าง เส้นขอบ การ
กําหนดภาพ หรือ สีพ้ืนหลัง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

1.3 เอ๊กซ์เอชทีเอ็มแอล (extensible hypertext markup language : XHTML) ไม่ได้เป็น
ภาษาใหม่ เป็นเพียงมาตรฐานท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือกําหนดรูปแบบ วิธีการใช้งานของภาษาเอชทีเอ็มแอล 
เพ่ือควบคุมให้เอกสารเว็บท่ีพัฒนา เป็นมาตรฐาน และ รองรับการแสดงผลได้ในทุก ๆ อุปกรณ์ 

2. ภาษาสคริปต์ (script language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลข้อมูล 
คํานวณค่าทางตรรกะ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่า จริง เท็จ รวมไปถึงการ
จัดการฐานข้อมูล ภาษาสคริปต์แบ่งตามลักษณะการประมวลผลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 ภาษาสคริปต์ฝั่งผู้ให้บริการ (server side script) เป็นภาษาสคริปต์ท่ีประมวลผลในฝั่ง
เคร่ืองผู้ให้บริการเท่านั้น โดยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเพ่ือทําการประมวลผล จากนั้นจะส่งค่ากลับมายัง
เคร่ืองผู้ร้องขอบริการเพ่ือแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น ภาษา PHP, ASP, JSP เป็นต้น  

2.2 ภาษาสคริปต์ฝั่งผู้ ร้องขอบริการ (client side script) เป็นภาษาสคริปต์ท่ีสามารถ
ประมวลผลได้ในฝั่งเครื่องผู้ร้องขอบริการ โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระการ
ทํางานให้กับเคร่ืองผู้ให้บริการได้ เช่น ภาษา JavaScript, VBScript เป็นต้น 
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เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน และ นําเสนอผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เผยแพร่ให้กลุ่มคนโดยท่ัวไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีพัฒนานั้น ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้มีเคร่ืองมือ หรือ ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ซอฟต์แวร์มีท้ังท่ีเปิดให้ใช้งานได้ฟรี หรือ ต้องซ้ือลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ซ่ึงซอฟต์แวร์แต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความถนัดของผู้ใช้งาน 
โดยสามารถแบ่งประเภทของเคร่ืองมือตามลักษณะการประยุกต์ใช้งาน ดังนี้ 

1. เครื่องมือแก้ไขตัวอักษร (text editor) เป็นซอฟต์แวร์พ้ืนฐานท่ีสุด โดยส่วนมากจะถูกติดต้ัง
มากับระบบปฏิบัติการ หรือ มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เช่น Notepad หรือ WordPad เป็นต้น 
ผู้พัฒนาสามารถสร้างเอกสารเว็บโดยการลงรหัสเอกสารเอชทีเอ็มแอล เพ่ือบันทึกไฟล์เป็นเอกสารเว็บ 
ผู้พัฒนาจะต้องมีพ้ืนฐานทางด้านภาษา และ ต้องจดจําคําสั่งและวิธีการใช้งานคําสั่งนั้น ๆ อาจทําให้เกิด
ความยุ่งยากสําหรับผู้พัฒนาในช่วงแรกเริ่มต้น แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการฝึกทักษะให้กับ
ผู้พัฒนาเว็บ ซอฟต์แวร์บางตัวได้เพ่ิมความสามารถด้านภาษาโดยการเพ่ิมชุดคําสั่ง เพ่ิมระบบตรวจสอบ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น EditPlus, Notepad++ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 หน้าจอโปรแกรม Notepad++ 
 

2. เครื่องมือสร้างโค๊ด HTML (HTML Generator) ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ช่วยอํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาเว็บไซต์ ทําให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนฐานภาษา
เอชทีเอ็มแอล สามารถแทรกเน้ือหา ตลอดจนสามารถแสดงผลตัวอย่างได้ทันที ซ่ึงเรียกว่า WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) ซ่ึงซอฟต์แวร์เหล่านี้จะทําการแปลงเอกสารท่ีเราพัฒนาไปเป็น
เอกสารเว็บ โดยการสร้างโค๊ดข้ึนมาให้เองแบบอัตโนมัติ เช่น Adobe Dreamweaver, Microsoft 
FrontPage เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver 
 

3. บันทึกเป็น HTML (Save as HTML) โปรแกรมสํานักงานโดยทั่วไป สามารถบันทึกเป็น หรือ
ส่งออกเอกสารท่ีพัฒนาไปเป็นเอกสารเอชทีเอ็มแอลได้ทันที ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้างเอกสาร
เว็บท่ีสะดวก รวดเร็ว โดยท่ีผู้พัฒนาอาจไม่จําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาคอมพิวเตอร์เลย เช่น 
โปรแกรมในกลุ่มของ Microsoft Office, Office TLE, Open Office, PladaoOffice เป็นต้น 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.16 การบันทึกเป็นเอกสาร HTML โดยใช้ Microsoft Word 
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4. ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (content management system : CMS) เป็นระบบท่ีช่วยใน
การสร้าง และ บริหารจัดการเว็บไซต์แบบสําเร็จรูป ซ่ึงผู้พัฒนาเว็บไซต์ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการ
เขียนโปรแกรมมากนัก ระบบประกอบไปด้วยส่วนช่วยในการบริหารจัดการเนื้อหา เช่น ระบบข่าว ระบบ
กระดานสนทนา ระบบจัดการป้ายโฆษณา ระบบนับจํานวนผู้เข้าชม ระบบตะกร้าสินค้า หรือ ระบบสมัคร
สมาชิก ซ่ึงระบบบริหารจัดการเนื้อหาได้จัดเตรียมระบบสําเร็จรูปไว้ให้แบบสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนา
แค่ปรับเปลี่ยนข้อความ หรือ เนื้อหาท่ีนําเสนอบนหน้าเว็บไซต์ และ สามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอ 
(template) ท่ีต้องการ เช่น Joomla, PHPNuke, Open-Cart เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 2.17 ตัวอย่าง Joomla หน้าเว็บไซต์สําเร็จรูป 
ท่ีมา : (joomla.org, 2557) 
 

5. เครื่องมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Tools) กราฟิก หรือ มัลติมีเดีย ท่ีนําเสนอมี
ส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนท่ีช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้เข้ามาชมเว็บไซต์ 
สามารถสร้างจุดเด่น ชักนําสายตา สร้างความแตกต่างน่าสนใจ เพ่ิมความสวยงามของเว็บไซต์ ในปัจจุบันมี
ซอฟต์แวร์สําหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีท้ังซอฟต์แวร์ตลาดท่ีอาจต้องเสีย
เงินซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์มาใช้งาน ซอฟต์แวร์ฟรี หรือ ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส (open source) เช่น 
หากต้องการตัดต่อ ตกแต่ง ปรับขนาดของภาพ อาจใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, paint, 
Picasa, TuxPaint หรือ อาจใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เช่น 360, line camera เป็นต้น นอกจากน้ี 
หากต้องการตกแต่ง หรือ ตัดต่อวีดีโอเพ่ือการนําเสนอที่น่าสนใจ ผู้พัฒนาอาจเลือกใช้โปรแกรม Adobe 
Premier, Ulead Video Studio, Movie Maker เป็นต้น หรือ ปัจจุบันสมาร์ทโฟนสามารถตัดต่อวีดีโอ 
สร้างภาพสไลด์เบื้องต้นได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับทักษะความชํานาญ และ ความสะดวกของผู้พัฒนาเอง 
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สิ่ง ท่ีต้องคํานึงถึงในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 เพ่ือให้เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าสนใจ ดึงดูดผู้ใช้งาน นอกจากลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ท่ี
ต้องออกแบบให้สวยงามแล้ว สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการพัฒนาเว็บไซต์ มีดังนี้  

1. ข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล ส่วนแรก ๆ ท่ีผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคํานึงถึงคือ “ข้อมูล (data)”  
ผู้พัฒนาต้องมีการกําหนดหัวข้อของเว็บไซต์ ขอบเขตในการนําเสนอข้อมูล ข้อมูลได้มาจากหลายแหล่งท่ีมา
เช่น อาจตกผลึกมาจากความคิด หรือ องค์ความรู้ของผู้พัฒนาเอง การค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ 
จากแบบสอบถาม คัดลอกจากเว็บไซต์อ่ืน สอบถามผู้รู้ หรือ การลงพื้นท่ีจริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น 
ข้อมูลจะเป็นส่วนสําคัญเนื่องจากจะเป็นตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเป็นส่วนท่ี
สามารถกําหนดคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ตัวอักษร โทนสี กราฟิก รวมไปถึงสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของเว็บไซต์ ผู้พัฒนจะต้องมีการจัดระบบเนื้อหา และ มีการจัดเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อการศึกษา
หาความรู้  
 

 
 

ภาพที่ 2.18 การจัดลําดับข้อมูลแบบเรียงลําดับ 
 

 ข้อมูลก่อนท่ีจะนํามาใช้พัฒนาเป็นเว็บไซต์นั้น จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดย
การคัดลอกมาจากแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ และ สามารถอ้างอิงได้ ข้อมูลท่ีคัดลอก (copy) มา 
จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล และ ท่ีสําคัญคือการจัดลําดับข้อมูลจะต้องมีการเรียงลําดับข้อมูล
จากง่ายไปหายาก จากข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม และ หากข้อมูลเยอะเกินไป ผู้พัฒนาสามารถจัด
กลุ่มข้อมูล เพ่ือความสะดวกในการเข้าชม เช่น สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี แบ่งออกเป็นกลุ่มทะเล 
กลุ่มน้ําตก กลุ่มวัดและสถานท่ีสําคัญทางศาสนา กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ใช้ หลังจากจัดหมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล และ จัดเรียงลําดับเนื้อหา
เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะเป็นตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มผู้ใช้ท่ีเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ท่ีพัฒนา ข้อมูลยัง
เป็นตัวกําหนดลักษณะพ้ืนฐานของเว็บไซต์ เช่น โทนสี ขนาดตัวอักษร กราฟิก หรือ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 
เช่น เว็บไซต์ของเล่นเด็ก กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นเด็ก หรือ ผู้ปกครองของเด็ก ผู้พัฒนาควรออกแบบให้มี
สีสันฉูดฉาด กราฟิกภาพเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดความสนใจ เว็บไซต์ให้ข้อมูลการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ควรออกแบบให้ตัวอักษรใหญ่ ไม่ต้องมีสีสันมากนัก เป็นต้น เว็บไซต์ชุดแต่งงาน  
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น วัยกลางคน หรือ คู่รัก ควรออกแบบให้สะอาดโทนสี ขาว แดง ชมพู เป็นต้น 
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3. ระบบนําทาง หรือ ระบบเนวิเกชั่น (navigation) เป็นระบบท่ีช่วยนําทางผู้ใช้งานภายใน
เว็บไซต์ หมายถึง เมนูท่ีใช้เป็นจุดเชื่อมโยงลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ หรือ ลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อหลักท่ี
สําคัญภายในเว็บไซต์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ซ่ึงมีความสําคัญเวลาผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าไป
ในหน้าเนื้อหาแล้วสามารถย้อนกลับมาหน้าหลัก หน้าหมวดหมู่ข้อมูล ตามที่ต้องการได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.19 ระบบนําทางในหน้าเว็บไซต์ 
ท่ีมา : (softpedia.com, 2557) 
 

4. โครงสร้างและการออกแบบ เป็นรูปแบบการจัดวางโครงสร้างหลักในการนําเสนอข้อมูล  
การจัดกลุ่มเนื้อหา หรือ จัดวางตําแหน่งของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีผู้พัฒนาออกแบบไว้ เช่น การจัดวาง
ตําแหน่งของหัวเว็บ ตําแหน่งของเมนูหลัก เมนูย่อย ตําแหน่งของหัวข้อ ข้อมูล เนื้อหาสาระ เป็นต้น 
ผู้พัฒนาสามารถออกแบบให้แต่ละเว็บเพจมีรูปแบบโครงสร้างท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ทุก ๆ เว็บเพจควรมี
รูปแบบโครงสร้าง โทนสี หรือ ตัวอักษร ในแต่ละหน้าท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ 
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5. กราฟิก เป็นการเลือกใช้รูปภาพ ข้อความ หรือ พ้ืนหลัง เพ่ือให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ กราฟิก
เป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้เว็บไซต์มีความสวยงาม ชักนําสายตา ซ่ึงผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องมีพ้ืนฐานงานกราฟิก 
ต้องมีประสบการณ์ในการเลือกใช้ภาพกราฟิก รู้จักการจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม เนื่องจากกราฟิกท่ี
ใช้ต้องมีการกําหนดขนาดท่ีเหมาะสมกับเว็บไซต์ท่ีพัฒนา มีความกลมกลืน สื่อถึงความเป็นตัวตนของ
เว็บไซต์ และ กราฟิกจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วย หากใช้ภาพกราฟิกขนาด
ใหญ่ หรือ ในเว็บไซต์มีกราฟิกเยอะเกินไป จะมีผลต่อความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ หากใช้น้อยเกินไป
เว็บไซต์อาจจะโล่งเกินไป ทําให้เว็บไซต์ดูไม่น่าสนใจ หรือ หากเลือกใช้ภาพกราฟิกท่ีมีขนาดเล็กเกินไปภาพ
อาจจะไม่ละเอียดพอท่ีจะแสดงรายละเอียดของภาพได้ เป็นต้น 

6. โทนสี สีเป็นส่วนท่ีสําคัญในการนําเสนอข้อมูล การเลือกโทนสีของตัวเว็บไซต์จะเป็นการสื่อ 
ถึงอารมณ์ ความรู้สึกโดยรวมของตัวเว็บไซต์ท่ีผู้พัฒนาต้องการถ่ายทอด การเลือกใช้สีควรให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้ และ วัตถุประสงค์เว็บไซต์ด้วย  

7. ตัวอักษร การจัดรูปแบบตัวอักษรควรจัดให้แสดงผลในรรูปแบบเดียวกันท้ังเว็บไซต์ เพ่ือความ 
เป็นเอกลักษณ์ และ ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของเว็บไซต์ การกําหนดขนาด และ รูปแบบของตัวอักษร 
ควรพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของตัวเว็บไซต์ ความเหมาะสม ความสวยงาม ควรมีการแยกแยะขนาด 
สีสัน ของหัวข้อ และ เนื้อหาท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระวังสีของตัวอักษรท่ีกลืนกับพ้ืนหลังจนเกินไป 

8. สื่อมัลติมีเดีย สื่อ (media) มีหลายประเภท เช่น ตัวอักษร รูปภาพ วี ดีโอ แอนิเมชั่น 
ภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น การผสมสื่อเข้าด้วยกัน เรียกว่า มัลติมีเดีย (multimedia) เว็บไซต์รองรับการ
นําเสนอสื่อมัลติมีเดียหลากหลายชนิด สามารถเลือกใช้เพ่ือการนําเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ เพ่ือความ
น่าสนใจ ทําให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น วีดีโอสาธิตการใช้งานสินค้า แอนิเมชั่นแนะนํา
บทเรียน ภาพสามมิติ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงความเหมาะสม และ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 2.21 การนําเสนอสินค้าท่ีสามารถดูได้ 360 องศา 
ท่ีมา : (toyota.co.th, 2557) 
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9. ขนาดของหน้าจอ การกําหนดขนาดหน้าจอของเว็บไซต์ถือเป็นส่วนสําคัญ เพ่ือให้รองรับการ
แสดงผลท่ีสวยงามในทุก ๆ เว็บเบราว์เซอร์ หรือ การแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น แต่ละอุปกรณ์มีขนาดความละเอียดของหน้าจอ 
(resolution) ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 800*600, 1024*768, หรือ 1280*1024 เป็นต้น ดังตารางท่ี 2.1 
ท่ีแสดงข้อมูลสถิติความละเอียดหน้าจอของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ซ่ึงปัจจุบัน 99% ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์มี
ขนาดความละเอียดหน้าจออยู่ท่ี 1024*768 พิกเซล หรือ มากกว่า 
 
ตารางท่ี 2.1 สถิติขนาดความละเอียดหน้าจอ  

Year higher 1920x1080 1366x768 1280x1024 1280x800 1024x768 800x600 
2014 34% 13% 31% 8% 7% 6% 0.50%
2013 36% 11% 25% 10% 8% 9% 0.50%
2012 35% 8% 19% 12% 11% 13% 1%
2011 50% 6%   15% 14% 14% 0%
2010 39% 2%   18% 17% 20% 1%

ท่ีมา : (W3Schools, 2557) 
 

10. การทดสอบการแสดงผล เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถแสดงผลเว็บไซต์ได้อย่าง
ถูกต้องสวยงาม ตรงตามท่ีผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ ผู้พัฒนาต้องทําการทดสอบการแสดงผลเพื้อให้สามารถ
รองรับการแสดงผลในทุก ๆ เว็บเบราว์เซอร์ ผู้พัฒนาจึงควรศึกษาระเบียบวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้
เว็บไซต์เป็นมาตรฐานในระดับสากลตามท่ี W3C ได้ประกาศมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์เอาไว้ สถิติการใช้
งานเว็บเบราว์เซอร์ดังตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 สถิติการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ 

MonthYear Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera 
Jan 2014 10.20% 26.90% 55.70% 3.90% 1.80%
Dec 2013 9.00% 26.80% 55.80% 3.80% 1.90%
Nov 2013 10.50% 26.80% 54.80% 4.00% 1.80%
Oct 0213 11.70% 27.20% 54.10% 3.80% 1.70%
Sep 2013 12.10% 27.80% 53.20% 3.90% 1.70%
Aug 2013 11.80% 28.20% 52.90% 3.90% 1.80%

ท่ีมา : (W3Schools, 2557) 
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การออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ   

 การพิจารณาประสิทธิภาพการออกแบบของเว็บไซต์ มีรายละเอียดท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. ความเรียบง่าย (simplicity) เว็บไซต์ควรเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีรูปแบบ

กราฟิกท่ีเยอะเกินไปทําให้รบกวนสวยตาผู้อ่าน หรือ มีสีสันท่ีเยอะเกินไปอาจทําให้เกิดความสับสนให้แก่
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ควรจัดวางระบบเนวิเกชั่นท่ีมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา ควรเน้นความสําคัญให้กับเนื้อหา 
และ การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนอ่ืนเพ่ิมเติมมาเพียงเพื่อตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.22 เว็บไซต์ท่ีมีความเรียบง่าย 
ท่ีมา : (google.co.th, 2557) 
 

2. ความสมํ่าเสมอ (consistency) การนําเสนอข้อมูลจะต้องมีความสมํ่าเสมอตลอดท้ังเว็บไซต์ 
ซ่ึงในแต่ละหน้าเว็บเพจจะต้องมีลักษณะโทนสี ภาพกราฟิก ส่วนหัวของเว็บ ระบบเนวิเกชั่น หรือ เมนูหลัก
ของเว็บไซต์ ควรออกแบบให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

3. เนื้อหาท่ีมีประโยชน์ (useful content) ผู้พัฒนาต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลต่างท่ีจะนําเสนอ
บนเว็บไซต์ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งท่ีมาท่ีน่าเชื่อถือ ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ข้อมูลท่ีนํามาใช้ควรเป็นข้อมูลท่ีไม่ละเมิดสิทธิ หรือ 
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ผิดศีลธรรม จารีตประเพณี ว่ากล่าว หรือ ให้ร้ายต่อผู้อ่ืน หรือข้อความที่อาจทําให้
บุคคลอ่ืนเกิดความเสียหายได้ และ หากทําการคัดลอกเนื้อหามาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนจะต้องมีการอ้างอิง
แหล่งท่ีมาของเนื้อหาเพ่ือให้เครดิตกับเจ้าของข้อมูล ป้องกันปัญหาการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

4. ความเป็นเอกลักษณ์ (identity) การออกแบบเว็บไซต์ ควรดึงจุดเด่นของเนื้อหาออกมา
นําเสนอ เพ่ือสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั้น ๆ เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์ สีประจํามหาวิทยาลัย 
เป็นเอกลักษณ์ของหน้าเว็บไซต์ การท่องเที่ยวใช้ภาพสถานท่ีท่องเที่ยว โทนสี น้ํา ทะเล เป็นต้น หรือ 
เว็บไซต์ชุดแต่งงานใช้ ดอกกุหลาบ รูปคู่รัก ชุดแต่งงาน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.23 เอกลักษณ์ของเว็บไซต์ 
ท่ีมา : (czarinaweddingdress.com, 2557) 
 

5. ระบบนําทางท่ีใช้งานง่าย (use friendly navigation) เมนูหลัก หรือ ระบบนําทางของ
เว็บไซต์ ควรออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย จัดวางไว้ในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ชักนําสายตา ควรออกแบบ
ให้สะดุดตา สามารถมองเห็นง่าย มีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน มีการเรียงลําดับตามหมวดหมู่ของ
เนื้อหา และ ในทุก ๆ เว็บเพจจะต้องมีระบบนําทางท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.24 ระบบนําทางเว็บไซต์ 
ท่ีมา : (kapook.com, 2557) 
 

6. ลักษณะท่ีน่าสนใจ (visual appeal) ลักษณะน่าสนใจของเว็บไซต์ข้ึนอยู่กับการออกแบบ
โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดวางองค์ประกอบ การใช้โทนสี ภาพกราฟิก รวมไปถึง สื่อมัลติมีเดียท่ีผู้พัฒนา
เลือกใช้ เป็นต้น 
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7. ใช้งานร่วมกันได้ (compatible) เว็บไซต์ท่ีพัฒนา ควรเป็นเว็บไซต์ท่ีรองรับการเข้าใช้งาน 
ในทุก ๆ เว็บเบราว์เซอร์ หรือ รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับมาตรฐาน
ของเว็บไซต์ท่ีผู้พัฒนาได้ออกแบบและนําเสนอ เช่น การประกาศคําสั่งต่าง ๆ การกําหนดชนิดของเอกสาร 
ไม่เลือกใช้แท็กคําสั่งท่ีล้าสมัย รวมไปถึงการจัดโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ ซ่ึงหากผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานเว็บไซต์แล้ว ทุกเว็บเบราว์เซอร์ ทุก ๆ  อุปกรณ์จะสามารถแสดงผลได้เหมือนกัน และ ท่ีสําคัญคือ
เว็บไซต์ท่ีเป็นมาตรฐานจะสามารถรองรับการใช้งานของบุคคลที่ร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน เช่น ตา
บอด หูหนวก คนชรา หรือท่ีเรียกว่า เว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ (web accessibility) เป็นต้น  

8. คุณภาพการออกแบบ (design stability) คุณภาพของการออกแบบ หมายรวมไปถึง หน้าตา
ของเว็บไซต์ การจัดวางองค์ประกอบ การเลือกใช้สื่อมัลติมีเดีย การจัดวางตําแหน่งของข้อมูล เมนูหลัก 
หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย เนื้อหาสาระ สื่อต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาจะต้อง
กลมกลืน ไม่ขัดแย้งกัน ความชัดเจนของเนื้อหา มีการจัดวางเนื้อหาในตําแหน่งท่ีอ่านได้ง่ายสบายตา 
เลือกใช้โทนสีของเนื้อหาท่ีไม่กลืนกับสีพ้ืนหลังจนเกินไป เป็นต้น  

9. การใช้งานท่ีถูกต้อง (functional stability) หน้าเว็บไซต์ประกอบไปด้วยระบบเนวิเกชั่น 
ระบนําทาง เมนูหลัก เมนูย่อย ผู้พัฒนาจะต้องมีการทดสอบการใช้งานของลิงค์เมนูต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้งานได้
ถูกต้อง การลิงค์เชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้าสามารถเช่ือมโยงได้อย่างถูกต้อง เข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วสามารถ
ย้อนกลับมายังหน้าหลัก หัวข้อหลักของข้อมูลได้ เช่น ทดลองคลิกท่ีเมนูหน้าหลัก ระบบนําทางผู้ใช้มายัง
หน้าหลักจริงหรือไม่ คลิกท่ีเมนูสถานท่ีท่องเที่ยว ระบบนําทางลิงค์เชื่อมโยงไปยังท่ีท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่ 
เป็นต้น  
 

   
 

ภาพที่ 2.25 การแจ้งเตือนความผิดพลาดในการเรียกไฟล์เอกสาร 
ท่ีมา : (google.co.th, 2557) 
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ลักษณะข้อมูลท่ีดี 
 ข้อมูลท่ีนําเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณภาพ ถ้าข้อมูล
ท่ีนําเข้าเป็นข้อมูลขยะ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลก็จะเป็นขยะด้วย (Garbage In Garbage Out) นั่น
หมายถึง ข้อมูลนําเข้าเป็นส่วนท่ีสําคัญ และ ต้องเป็นข้อมูลท่ีดี ซ่ึงลักษณะของข้อมูลท่ีดี มีดังนี้ 

1. ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลท่ีดีจะต้องมีความถูกต้อง ไม่คลาดเคล่ือน เนื่องจากผลลัพธ์ท่ีได้
จากการประมวลผล หรือ จากการนําเสนอขึ้นอยู่กับข้อมูลต้นฉบับ และ แหล่งท่ีมาของข้อมูล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
สําคัญในการนําเอาข้อมูลต่าง ๆ มานําเสนอบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากข้อมูลท่ีนําเสนอจะถูก
เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ข้อความ รูปภาพ หรือ ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซ่ึงจะต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวข้อมูลก่อนนําเสนอ และ ตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ  

2. มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลท่ีนํามาเสนอจะต้องมีความน่าเชื่อถือ หรือ  
หากคัดลอกมา จะต้องสามารถตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาท่ีใช้ในการอ้างอิงได้ แหล่งท่ีมาของข้อมูลจะต้อง 
มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจํานวนมากซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูล
ท่ีเป็นจริงเสมอไป ซ่ึงถือว่าเป็นข้อมูลขยะ ก่อนท่ีจะนํามาใช้ในการอ้างอิงจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องของข้อมูลนั้น ๆ ก่อนทําการเผยแพร่ 

3. มีความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันของตัวข้อมูล ซ่ึงหากข้อมูลล้าสมัยอาจทําให้การนําเอาไปใช้งาน
ได้ผลลัพธ์ท่ีผิดพลาดขาดความแม่นยํา ผิดเพ้ียนไปตามเงื่อนไขของเวลา ทําให้ข้อมูลท่ีได้นั้นด้อยคุณภาพ 
เช่น ข้อมูลสํามะโนประชากร ประวัติท่ีอยู่คนไข้ ราคาทอง ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ยธนาคาร ข้อมูล
ผู้บริหาร ระดับน้ําในเข่ือน เป็นต้น 

4. ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลท่ีดีต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ภายในตัวข้อมูลเอง เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการนําเอาข้อมูลนั้นไปใช้งาน เช่น ข้อมูลโรงแรมที่พัก จะต้องมี ชื่อโรงแรม ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
แฟกซ์ อีเมล์ เว็บไซต์ การเดินทาง อัตราราคาห้องพัก เป็นต้น หรือ ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วย จะต้องมีประวัติการรักษา ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ โรคท่ีเข้ารับการรักษา ยาท่ีแพ้ หมอท่ีทําการ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน ถ้าหากไม่สมบูรณ์
ข้อมูลท่ีมีอาจเป็นข้อมูลขยะ ทําให้เปลืองพ้ืนท่ีในการจัดเก็บและใช้งานประโยชน์อะไรไม่ได้ 

5. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ในการนําเสนอต้องดูกลุ่มเป้าหมายของผู้ท่ีเข้าชมเว็บไซต์ 
ผู้พัฒนาจะต้องนําเสนอข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ ซ่ึงจะต้องจัดเก็บ และ นําเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ ผู้ใช้สามารถนําเอาไปใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ สามารถนําเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผล หรือ ไปใช้อ้างอิงเพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น 
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สรุป 
 เว็บไซต์ถูกพัฒนาโดยองค์กรเซิร์น (CERN) ซ่ึงทําการวิจัยเพ่ือหาวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ท้ังด้าน
การติดต่อสื่อสาร เช่น การรับส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร แหล่งศึกษาหาความรู้ 
ความบันเทิง การเรียนการสอน การทําธุรกิจธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท้ังนี้จากประโยชน์ท่ี
มีอยู่มากมาย ทําให้มีกลุ่มคนไม่หวังดีท่ีคอยหาผลประโยชน์ และ ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางท่ีผิด 
ผู้ใช้งานควรหาความรู้ เพ่ือป้องกันตัวจากภัยอันตรายที่แฝงมากับเครือข่าย การรับรู้ข้อมูลจากสื่อ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่หลากหลาย และ เข้าถึงได้แค่ปลายนิ้วคลิกนี้ ข้อมูลท่ีได้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป ผู้ใช้งาน
จะต้องรับข้อมูลจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ ใช้ปัญญาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูลอย่างมี
เหตุมีผล จากความสะดวกสบายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจทําให้ผู้ใช้งาน เรียกใช้สื่อท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ
เจ้าของข้อมูลโดยไม่รู้ตัว เช่น การดาวน์โหลดเพลง คัดลอกหนัง คัดลอกภาพถ่าย เป็นต้น อาจก่อให้เกิด
การฟ้องร้องหรือคดีความได้ และ การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีเสี่ยงต่อการถูก หลอกล่อ ล่อลวง ล้วงข้อมูลได้ 
 นักพัฒนาเว็บไซต์จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลท่ีไม่ริดรอน
สิทธิหรือเสรีภาพ ดูถูก เหยีดหยาม ส่อเสียด หรือ ให้ร้ายบุคคลอ่ืน นอกจากความสวยงามของเว็บไซต์ท่ี
พัฒนาแล้ว นักพัฒนาต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ระมัดระวังเร่ืองลิขสิทธ์ิ ท้ังข้อความ บทความ 
รูปภาพ วีดีโอ เพลง ฟอนท์ ซอฟต์แวร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ท้ังนี้ควร
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ฟรี หรือ โอเพนซอร์ส (open source) ในการออกแบบและพัฒนา 

คําถามทบทวน 
 จงตอบคําถามต่อไปน้ี 

1. เวิลด์ไวด์เว็บ มีความเป็นมาอย่างไร  
2. Web1.0, Web2.0 และ Web3.0 คืออะไร ต่างกันอย่างไร 
3. เว็บไซต์ มีประโยชน์อย่างไร 
4. เว็บไซต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร 
5. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 
6. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จะต้องใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง 
7. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต้องคํานึงถึงอะไรบ้าง 
8. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง 
9. ลักษณะของข้อมูลท่ีดี มีอะไรบ้าง   


