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โดย 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัล
ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ

สำหรับผู้สูงอายุ 
ภายใต้การสนับสนุนของ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ในโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร
ทุกวันนี้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง 
เว็บไซต์ คือคำตอบสำคัญในการให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าและสาธารณะ ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่
แต่ละบริษัทหรือหน่วยงานควรให้ความสำคัญใน
การมีเว็บไซต์ 
 การพัฒนาเว็บไซต์ มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
จำนวนมาก ม ีความยากง ่ายต ่างก ัน และ
ประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีความ
แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาเว็บไซต์ที่
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดี คือการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น เวิร์ดเพรส (WordPress) 
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เป็นต้น ในเอกสารเล่มนี้ เป็นการแนะนำการใช้
งานเวิร์ดเพรสเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้
งาน ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ 
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือเล่ม
นี ้จะเป็นประโยชน์ต ่อผ ู ้สนใจในการพัฒนา
เว็บไซต์ต่อไป 
 

ดร.ชวาลศักดิ ์เพชรจันทร์ฉาย 
หัวหน้าโครงการ 
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คู่มือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างง่าย 

ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุน

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” โดย

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก 

สำน ั ก งานการว ิ จ ั ยแห ่ งชาต ิ  ( วช . )  และ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ที ่ได้จากงานวิจัย สู่

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยว 
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 การดำเนินโครงการนี้ เป็นการดำเนินการ

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย จำนวน 2 

เรื ่อง คือ “รูปแบบเนื้อหาดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” และ 

“แบบจำลองการให้คำแนะนำอัจฉริยะสำหรับ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะด้วยเทคนิค

ฟัซซีเบสคอลแลบอเรทิฟฟิล-   เทอริง” ซึ่งคณะ

ผู้จัดทำคู่มือนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการวิจัย โดย

ได้ดำเนินการถอดองค์ความรู ้ออกมาเป็นคู่มือ 

จำนวน 3 เล่ม คือ 1) คู่มือการสร้างงานกราฟิก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุ 2) คู่มือการ

สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ และ 

3) คู่มือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างง่าย 

โดยส่งมอบความรู ้น ี ้ผ ่านการฝึกอบรมให้กับ
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ผู ้ส ูงอายุ การส่งมอบคู ่มือให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยว 

ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว

นั้น ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว และ

ผู้ประกอบการต่อไป 
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เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการเริ่มต้นพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรสและการดูแลเว็บไซต์ที่

พัฒนาขึ้นด้วยเวิร์ดเพรส โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. บอกความจำเป็นที่ต้องมีเว็บไซต์ได้ 

2. บอกลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีได้ 

3. บอกขึ้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ได้ 

4. สามารถใช้งานเวิร์ดเพรสเบื้องต้นได้ 
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กล ุ ่ ม เป ้ าหมายสำหร ั บค ู ่ ม ื อน ี ้  คื อ 

ผ ู ้ประกอบการหร ือหน่วยงาน ท ี ่ต ้องการมี

เว็บไซต์ของตนเอง ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้สนใจที่

กำลังเริ ่มต้นศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเวิร์ด

เพรส 
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หัวข้อ           หน้า 
บทนำ 
ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการใช้คู่มือ 
กลุ่มเป้าหมาย 
สารบัญ 
ทำไมต้องมีเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร 
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวระดับแนว
หน้ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
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หัวข้อ  หน้า 
อยากสร้างเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร 
การใช้งานเวิร์ดเพรสเบื้องต้น 
ภาคผนวก 

39 
62 
73 
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มีคำถามในปัจจ ุบ ันน ี ้ว ่า ทำไมต ้องมี
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือของบริษัทด้วย ใน
เมื่อมีโซเชียลมีเดีย ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมใช้กันอยู่
แล้ว ก็ทำเพ็จในโซเชียลมีเดีย ไม่ดีกว่าหรือ? คน
ใช้งานโซเชียลมีเดียก็สามารถเข้าถึงได้อย่าง
ง่ายดาย ดีกว่าต้องมาเข้าเว็บเบราเซอร์แล้ว
ค้นหาเว็บไซต์อีกทีหนึ่ง 

มีคำอธิบายหลายอย่าง ของความจำเป็นที่
ย ังคงต ้องม ีเว ็บไซต ์ของหน่วยงาน พอสรุป
ความสำคัญของการมีเว็บไซต์ ไว้  ดังนี้ 
1. เสร ิมศ ักยภาพในการแข่งข ันทางธ ุรกิจ 
บริษัทใดที่มีเว็บไซต์ของตนเอง จะช่วยให้เป็น
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แรงดึงดูดใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี  มากกว่า
บริษัทที่ไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง จากการสำรวจใน
อเมริกา พบว่า ลูกค้า ร้อยละ 30 จะไม่สนใจ
ติดต่อกับบริษัทที่ไม่มีเว็บไซต์ จากตรงนี้ทำให้
ลูกค้าส่วนหนึ่งคาดหวังว่าแต่ละบริษัทที่เขาจะ
ติดต่อด้วย ต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง และมองว่า
บริษัทที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง จัดว่าเป็น
บริษัทที่ไม่เป็นมืออาชีพ 
2. เพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด ถึงแม้ว่า
ลูกค้าส่วนหนึ่งจะอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก แต่
อย ่างไรก ็ตามส ่วนใหญ ่ก ็ย ั งคงอย ู ่บนเว็บ
เหมือนเดิม จากรายงานการใช้งานของโปรแกรม
ต่าง ๆ (similarweb.com) เมื่อ เดือนมกราคม 
2563 พบว่า เว็บไซต์ที่ มียอดผู้ใช้งานต่อวันสูง
ที่สุด คือ Google เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ 
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Youtube อยู่ในอันดับที่ 2 ในขณะที่ Facebook 
อยู่ในอันดับที่ 3 ถัดมาเป็น Baidu อยู่อันดับที่ 4 
และ Twitter อยู่อันดับที่ 5 จากข้อมูลนี้จะเห็น
ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้เว็บเป็นหลัก และส่วน
ใหญ่ พวกเขาเหล่านี้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่าน
โปรแกรมค้นหา Google ดังนั้นถ้าบริษัทของเรา
มีเว็บและเม่ือลูกค้าค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรา 
โอกาสที่จะค้นพบเว็บไซต์ของเราก็มีสูง และถ้ามี
การทำ SEO ให้ดี ยิ่งมีโอกาสมากกว่า 
3. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทด้วยเว็บไซต์

ของบริษัทเอง มีรายงานการสำรวจพบว่า 63% 

ของผู้ลูกค้า ใช้เว็บไซต์ของ บริษัท เพื่อค้นหาและ

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทดังนั้น ถ้าบริษัท

ไม่มีเว็บไซต์โอกาสในการดึงลูกค้าเข้ามามีส่วน

ร่วมก็น้อยลงไปมาก ความน่าเชื่อถือยังเกิดขึ้นได้
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กับคู่ค้าแบบ B2B โดยพบว่า 75% ของ B2B บอก

ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์มีผลอย่างมีนัยสำคัญตอ่การ

ตัดสินใจ โดยจำนวนนี้ 62% ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

เพียงแค่ดูข้อมูลบนเว็บไซต์เท่านั้น!! แล้วแบบนี้

บริษัทของคุณจะไม่มีเว็บไซต์ ได้อย่างไร 

4. การออกแบบเว็บที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง บริษัท
ไม่ใช่สักแต่ว่าจะมีเว็บไซต์เท่านั้น เว็บนั้นจะต้อง
มีการออกแบบที่ดีอีกด้วย การออกแบบที่ดี ไม่ใช่
เว็บที่มีความซับซ้อน แต่เป็นเว็บที่ออกแบบมาใน
มุมมองของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยมีหลักคือ ดูปั๊บ
เข้าใจได้ทันทีว่าให้ทำอะไร ตรงไหน ไม่สับสน ไม่
มีเว็บลิงค์ตาย เป็นต้น 

ในกลุ ่มลูกค้า B2B พบว่า 46% จะออก
จากเว็บไซต์นั้น ๆ ทันทีถ้าดูแล้วไม่รู้ว่าบริษัทนั้น
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ทำธุรกิจอะไร และ 37% จะออกจากเว็บไซต์
เพราะว่ามี ส่วนการนำทาง (Navigation) และ
การออกแบบต่าง ๆ ไม่ดี สำหรับลูกค้าทั ่วไป
พบว่า 75% ตัดสินความน่าเชื่อถือของบริษัทจาก
การออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ ดังนั้นการ
ออกแบบเว็บที่ดีจึงเป็นหนทางที่จะใช้ศักยภาพ
ของเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ถึงแม้
บริษัทของเราจะเป็นบริษัทที่เล็กกว่าคู่แข่ง แต่ถ้า
มีการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ก็มีโอกาสชนะคู่แข่ง
ได้ไม่ยาก 
5. การเชื ่อมต่อก ับโซเชียลมีเด ีย ข้อดีของ
เว็บไซต์คือมีความสามารถในการเชื ่อมโยงกับ
โซเชียลมีเดียได้หลากหลาย ดังนั ้น จึงไม่ต้อง
กังวลเลยว่าลูกค้าจะหนีไปอยู่บนโซเชียลมีเดีย
เสียหมด เพราะยิ่งโซเชียลมีเดียได้รับความนิยม
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เท่าใดเว็บไซต์ของเราก็ย ิ ่งได ้ประโยชน์จาก
โซเชียลมีเดียได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะอะไร.. ก็
เพราะว่าเว็บไซต์ของเราจะใช้ช่องทางโซเชียล
มีเดียในการโปรโมตเว็บ โปรโมตกิจกรรมต่าง  ๆ 
ตลอดจนการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ และดึงลูกค้า
กลับเข้ามายังเว็บไซต์ของเรานั่นเอง 
6. จะขายของหรือการให้บริการออนไลน์ก็ทำ
ได ้สะดวก เว ็บไซต์สามารรถใช ้เป็นร ้านค้า
ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งระบบจัด
ร้านค้า ระบบการคิดเงิน ระบบการติดตามสินค้า 
ความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ และอื่น ๆ 
อีกสารพัด ต่างจากโซเชียลมีเดียที่ยังมีข้อจำกัด
ต่าง ๆ อยู่อีกมาก ทั้งระบบการจัดวางสินค้า การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า การชำระเงิน 
การติดตามสินค้า เป็นต้น  
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การพัฒนาเว็บไซต์ ในปัจจุบันนี ้น ับว่า
ค่อนข้างสะดวกสบายมาก เนื่องจากมีเครื่องมือ
ช่วยในการพัฒนาอยู่มากมายที่จะช่วยอำนวย
ความสะดวกให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี 
การที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้มีแรงดึงดูดคนให้แวะ
เวียนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราบ่อย ๆ นั้น เป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างยากเอาการอยู่มากเลยทีเดียว ถ้าอย่าง
นั้นจะต้องทำอย่างไรล่ะ.... 

เว็บไซต์ที่ดีนั้นมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วน
ด้วยกัน ในที่นี้ขอสรุปมา 5 ประการ ด้วยกัน คือ  
1. เน ื ้อหาดี เน ื ้อหาจะต้อง เป็นเนื ้อหาที ่มี
ค ุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของเว็บ เช่น 
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เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื้อหาก็ควรเป็น
เรื่องการท่องเที่ยว ไม่ใช่เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น นอกจากนี้ เนื ้อหาที่ดีต้องไม่เยิ ่นเย้อ
จนเก ินไป ม ีข ้อม ูลเช ิงล ึก น ่าเช ื ่อถ ือ ไม่ มี
ข้อผิดพลาดในเรื่องของการเขียน ไวยากรณ์ต่าง 
ๆ ปริมาณเนื ้อหาต้องมีมากเพียงพอ ที ่จะให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ แก่ผู้ชมเว็บได้ 
2. ออกแบบสวย เว็บไซต์ที่ออกแบบสวยงาม จะ
เป็นแรงดึงดูดนักท่องเว็บให้อยู่กับเว็บไซต์ของเรา
นาน ๆ ได้ การออกแบบที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็น
การออกแบบที ่ด ูล ้ำนำสมัยอยู ่ตลอดเวลาไป
ทั้งหมด แต่หมายความว่าเว็บไซต์ของเราต้อง
ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ให้เขาใช้
งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และเสียเวลามาก 
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3. มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เว็บไซต์ถึงแม้จะ
ออกแบบได้ดีสวยงามเพียงใดก็ตาม เมื่อเวลาผ่าน
ไปท่านไม่ได้ดูแล ไม่สนใจบำรุงรักษาตามปกติ 
เว ็บไซต์ของท่านก็จะกลายเป็นเหมือนขยะ
ออนไลน์ไปเสียอย่างนั้น เว็บไซต์ที่ได้รับการดูแล
รักษาอย่างดี จะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น  

- ลิ้งค์เสีย ไม่ว่าลิ้งค์นั้นจะเป็นลิ้งค์ภายใน
หรือลิ้งค์ภายนอกเว็บไซต์ ไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้แต่
ลิ้งค์เดียว 

- ภาพหาย เป็นช่องโบ๋ ๆ ต้องไม่เกิดขึ้น
โดยเด็ดขาด มันแสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ ใจดูแล
เว็บอย่างยิ่ง 

- ข้อม ูลเก ่าล ้าสมัยมาก การอ ้างหรือ
กล่าวถึงข้อมูล หรือเหตุการณ์ใด จะต้องแน่ใจว่า
ข้อมูลนั้น เหตุการณ์เป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์
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ล่าสุด ไม่ตกข่าว เพราะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
4. ความเป็นผู้มีประวัติและชื่อเสียงทีดี อันนี้จะ
ดีต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ถ้าเว็บไซต์เราเป็นเว็บดี มี
ชื่อเสียงผู้เยี่ยมชมก็จะเกิดความชื่นชอบ เชื่อถือ
มากกว่า นอกจากนี้ยังดีต่อโปรแกรมค้นหาอย่าง 
google ที ่อจจะต ีราคาเว ็บไซต์ของค ุณว่ามี
คุณภาพไม่ดีอีกด้วย เช่น หากมีคอมเมนต์ หรือเร
ตติ้ง ก็ควรจะเป็นคอมเมนต์หรือเรตติ้งที่ดีไว้ก่อน 
ทำอย่างไรจึงจะได้คอมเมนต์หรือเรตติ้งที ่ดี  ก็
ขึ้นกับ ข้อ 1-3 ที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง 
5. มีแหล่งข ้อมูลอ ้างอ ิงท ีดี  ถ ้าต ้องการให้
เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บทีดี มีคุณภาพสูง คุณต้อง
ทำอะไรมากกว่าจะนำเสนอข้อมูลที ่คุณหามา
เท่านั ้น คุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ ่มเติม ซึ ่งเป็น
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แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากภายนอก โดยการ 
ทำลิ้งค์ไปยังแหล่งข้อมูลนั้น เป็นต้น 
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ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ก็
จะอาศัยหลักการพัฒนาเช่นเดียวกันกับการ
พัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ คือจะใช้วิธีการวงจรการ
พัฒนาซอฟต์แวร ์ (Software Development 
Life Cycle) หรือ SDLC แต่ในการพัฒนาเว็บจะ
ใช้ชื่อที่ต่างไปคือ วิธีการวงจรการพัฒนาเว็บไซต์ 
(Web Development Life Cycle) หรือ WDLC 
ซึ่งมี 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมลักษณะเว็บที ่ต้องการ 
(Information gathering) เ ป ็ น ข ั ้ น ต อ น ที่
ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเว็บไซต์ที่
ต้องการสร้างจะมีลักษณะอย่างไร เป้าหมายหลัก
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ของเว็บคืออะไร กลุ่มผู้ชมเป็นใคร การสำรวจ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ชมก่อนดำเนินการสร้างก็จะทำ
ให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น 

2. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอน
การสร้างแผนผังเวบ็ไซต์และโครงร่างของเว็บไซต์ 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ว่ามีองค์ประกอบ
หลัก ๆ เป็นอะไรบ้าง และเชื่อมโยงกันอย่างไร 
ดังภาพตัวอย่าง แผนผังเว็บไซต์โรงแรม 
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3. การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนนี้ 
เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ภาพ และวิดีโอ จะมีการสร้าง
ไว้ในขั้นตอนนี้ และสิ่งสำคัญคือ เว็บไซต์ของเรา
ที่กำลังออกแบบอยู่นี้จะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู ้ชมที ่ได้สำรวจเอาไว้แล้ว การ
ออกแบบเว็บนั ้น อาจจะออกแบบโดยการทำ
ภาพร่างเขียนบนกระดาษหรือบนซอฟต์แวร์ก็ได้ 
ทั้งนี้เพื่อนำเสนอโครงสร้างของสิ่งที่นำเสนอ โดย
มีการกำหนด สี โลโก้ รูปภาพ หรืออื่น ๆ เป็นต้น 
ดังตัวอย่าง 
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4. การเขียนเนื้อหาและประกอบเนื้อหา 
(Content writing and assembly) ขั ้นตอน
นี้มักจะเป็นขั้นตอนที่มีการทับซ้อนกันกับขั้นตอน
อ ื ่ น  ๆ  อย ู ่ เ สมอ เพราะการท ี ่ ไม ่ สามารถ
กำหนดเวลาที ่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ดีการเขียน
เนื้อหาเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะสื่อสารไปยังผู้
รับชมของเรา เนื้อหาที่เขียนอาจเกี่ยวข้องกับชื่อ
หัวข้อ การแก้ไขเนื ้อหา การเขียนเนื้อหาใหม่ 
หรืออื ่น ๆ ซึ ่งต้องใช้เวลาและสรรพกำลังเป็น
อย่างมาก 

5. การเขียนโปรแกรม (Coding) เป็น
ขั ้นตอนการสร้างเว็บขึ ้นมาโดยใช้เทคนิคการ
เขียนโค้ด เช่น ภาษา HTML และภาษาโปรแกรม
อื่น ๆ เช่น จาวาสคริปต์ (JavaScript) พีเอชพี 
(PHP) เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเขียนโปรแกรม
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สร้างเว็บโดยตรงเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากและ
ซับซ้อน ปัจจุบันผู้ที่จะพัฒนาเว็บมีทางเลือกใน
การพัฒนาโดยใช้โปรแกรมประเภทระบบจัดการ
เนื้อหา (Content management system) หรือ 
CMS เช่น เวิร์ดเพรส (WordPress) เป็นต้น ซึ่ง
จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไม่ยุ่งยากและมีเครื่องมือ
ช่วยในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่ง
ในเอกสารนี้จะแนะนำการใช้เวิร์ดเพรสเบื้องต้น 

6. ทดส อบ / ทบทวนแล ะน ำ ไป ใ ช้  
(Testing, reviews, and launch) เ ป็ น
ขั้นตอนการทดสอบและดูการทำงานแต่ละส่วน
ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งการแสดงเนื้อหาที่ถูกต้อง 
ลิงค์ต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความเร็วในการ
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แสดงผล เป็นต้น เมื่อเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว
จึงทำการเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป 

7. การบำรุงดูแลรักษา (Maintenance) 
เป็นขั้นตอนการติดตามดูแลเว็บไซต์ให้ทำงานได้
อย่างราบรื ่น ไม่เกิดปัญหา ติดตามและแก้ไข
ปัญหาที ่เก ิดขึ ้น รวมไปถึงการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆ เข้าไปด้วย เพื่อให้เว็บไซต์มี
การตื่นตัว (Active) ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลดีในแง่
การรับรู้ของผู้ชมว่าเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บที่ตายแล้ว 
ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอะไรเลย เป็นต้น 
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การพัฒนาเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ด้าน
การท่องเที่ยว ควรมีการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็น
ที่ถูกใจของผู้เยี่ยมชม นอกเหนือจากเนื้อหา
ภาพประกอบ คลิปวิดีโอประกอบ ที่จะต้องตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานแล้ว องค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ดูน่าใช้ น่าเข้าเยี่ยมชมก็มี
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

จากการศึกษาเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
จำนวน 20 เว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากทั้งของไทยและ
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ต่างประเทศ พบวา่  เว็บไซต์ส่วนใหญ่ นิยมให้
เว็บไซต์ของตนเอง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. Navigations: หรือการนำทางในเว็บ  เป็น
เครื่องมื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชมเว็บไซต์
ในจุดที่ตนเองสนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากนี ้การนำทางยังเป็นตัวบอกได้อีกว่า
ขณะนี้ผู้ใช้งานกำลังอยู่ส่วนไหนของเว็บ  การนำ
ทางที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 

- เมนูหลัก หรือ Navigation bar หรือ 
Navbar เป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงเว็บเพจต่าง ๆ ไว้
ด้วยกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกจุดหมายปลายทาง
เว็บเพจได้จากส่วนนี ้ อาจจะประกอบไปด้วย 
ข ้อความ ป ุ ่มกด จ ุดเช ื ่อมโยง (Links) หรือ
รูปภาพก็ได้ นอกจากนี ้ แต่ละส่วนยังอาจมี
รายการย่อย (Dropdown list) ได้อีกด้วย 
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ภาพตัวอย่าง Navbar 
ที่มา: เว็บไซต์ 
http://www.activebeach.in.th/ 
 

- ไอคอน (Icons) เป็นภาพสัญลักษณ์ 
ง่าย ๆ เว็บจำนวนมากนิยมใช้ไอคอนเพื่อเพิ่มเติม
เว็บของตนเองให้ดูดีกว่าปกติ การใช้ไอคอน มี
ประโยชน์ เช่น ไอคอนสามารใส่ข้อความเสริม

http://www.activebeach.in.th/
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เข้าไปได้ ไอคอนช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ 
และ ไอคอนทำให้หน้าเว็บดูอ่านง่ายกว่า เป็นต้น  

 
ภาพตัวอย่างการใช้ไอคอน 

ที่มา: 
https://www.tourhq.com/marketplace 
 

- ฟุตเตอร์ (Footer) เป็นส่วนประกอบที่
โดยท ั ่ วไปวางไว ้ท ้ ายส ุดของหน ้า เว ็บไซต์  
โดยทั่วไปมักจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ ข้อมูลการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ การ
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เชื ่อมโยงภายนอก ข้อมูลติดต่อ รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 
ภาพตัวอย่างฟุตเตอร ์

ที่มา: เว็บไซต์ 
http://www.activebeach.in.th/ 
 

- กล่อง (Boxes) เป็นการออกแบบการ
นำเสนอข้อมูลแทนที่จะแสดงบนพื้นเว็บทั่วไป 
แต่ผู้ออกแบบได้สร้างกล่องขึ้นมารองรับข้อความ 
รูปภาพ หรือวีดีโอ โดยให้สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง
นั้นจะมีความโดดเด่นกว่าปกติ ยิ่งถ้ามีการใช้สี ใช้
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เทคนิคกราฟิกต่าง ๆ ประกอบด้วยแล้ว กล่องนี้
จะทำให้เว็บดูน่าใช้ขึ้นมากเลย 

 
การใช้งานกล่อง 

ที่มา: เว็บไซต์ http://www.tripadvisor.com/ 
 

- เมก ้าเมนู (Megamenu) มีล ักษณะ
คล้ายเมนูหลัก แต่ว ่ามีรายละเอียดมากกว่า 
เหตุผลสำคัญที่ต้องมีเมก้าเมนูเพราะว่า เว็บไซต์มี

http://www.tripadvisor.com/
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ขนาดใหญ่ มีข้อมูลมาก มีรายละเอียดหลายชั้น 
หลายรายการ การใช้เมนูธรรมดาไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ กรณีนี้เมก้าเมนูจึง
เป็นทางเลือกที่ดี การใช้เมก้าเมนูพบได้มากใน
เว็บไซต์ประเภทอีคอมเมิร์ซ และเว็บไซต์อื่น ๆ 
ดังนั้นถ้าเว็บไซต์ค่อนข้างซับซ้อนมีรายละเอียด
มาก การใช้เมก้าเมนูจึงเป็นทางเลือกทีดี 

 
ภาพแสดงการใช้งานเมก้าเมนู 

ที่มา: เว็บไซต์ https://visittrivalley.com/ 
 

https://visittrivalley.com/
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- การแบ่งหน้า (Pagination) กรณีที่
เว็บไซต์มีข้อมูลหมวดเดียวกันจำนวนมาก ไม่
สามารถแสดงผลให้หมด หรือไม่เหมาะที ่จะ
แสดงผลให้หมดได้ในหน้าเดียว นักออกแบบเว็บ
มักใช้คุณสมบัติการแบ่งหน้ามาช่วยแบ่งข้อมูล
ออกเป็นหน้า ๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดดูหน้า
ใดก็ได้  

 
ภาพแสดงลักษณะการใช้การแบ่งหน้า 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.lazada.co.th/shop-men-
bags/ 

https://www.lazada.co.th/shop-men-bags/?spm=a2o4m.home.cate_9.3.6e22515fWLhnHJ
https://www.lazada.co.th/shop-men-bags/?spm=a2o4m.home.cate_9.3.6e22515fWLhnHJ
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- แท็ก (Tags) เป็นข้อความสั้น ๆ หรือ
อาจเรียกว่า คำสำคัญ (Keywords) ก็ได้ ที่เป็น
ตัวบ่งชี้ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง หรือเนื้อหาใกล้เคียงกับอะไร ช่วยใน
การทำ SEO ช่วยกรองข้อมูล และช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล 
 

 
การใช้แท็ก 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.tourismthailand.org 
 
 

https://www.tourismthailand.org/
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- Input Controls: ส ่ ว นก า รน ำ เ ข้ า
ข้อมูล เป็นเครื ่องมือการนำเข้าข้อมูล ซึ ่งมี
หลากหลายรูปแบบมาก จากการสำรวจเว็บไซต์
ตัวอย่างพบว่ามีส่วนการนำเข้าข้อมูลยอดฮิต 
ดังนี้ 

(1) ปุ่มกด (Buttons) เปน็รูปแบบการส่ง
คำสั่งไปยังเว็บไซต์ที่พบเห็นได้ทั่วไป มีการ
ออกแบบปุ่มกดให้มีลักษณะแตกต่างกันไป
หลากหลายรูปแบบ และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย
ในการใช้งานเป็นอย่างดี 
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ตัวอย่างการใช้ปุ่มกด 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.japan.travel/en/plan/getting
-around/ 

(2) โซเชียลลิงค์/เว็บลิงค์ เป็นส่วนของ
องค์ประกอบที่จะขาดไม่ได้สำหรับการทำเว็บใน
ปัจจุบัน โซเชียลลิงค์จะเป็นช่องทางที่จะทำให้
ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าของเว็บได้
แบบสองทาง หรือติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง
เว็บไซต์ได้ ส่วนเว็บลิงค์มักเป็นส่วนการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่ผู้ใช้งานควรจะรู้เพิ่มเติมโดยการคลิก
เข้าไปดูในเว็บไซต์อื่น 

https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/
https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/
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การใช้โซเชียลลิงค์ 

ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.japan.travel/en/plan/getting
-around/ 

 
(3) ช่องรายการย่อย (Dropdown lists) 

นิยมใช้เพื่อเป็นช่องค้นหาข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้
ค ีย ์ข ้อความที ่ต ้องการค้น หรือจะเลือกจาก
รายการที่กำหนดให้ก็ได้ ลักษณะรายการเลือก
อาจจะเป็นเพียงข้อความหลาย ๆ รายการเรียง
ก ันไป หร ืออาจจะม ีร ูปภาพหร ือส ื ่ออ ื ่น ๆ 
ประกอบก็ได้ 

https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/
https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/
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การใช้งานช่องรายการย่อย 

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.wongnai.com/ 
 

(4) ช่องลงทะเบียน/ลงชื ่อเข้าใช้งาน 
(Sign up/Sign in) เป็นส่วนที่เว็บไซต์จัดไว้ให้

https://www.wongnai.com/
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เพ ื ่อให ้ผ ู ้ ใช ้งานท ี ่ต ้องการใช ้งานอย ่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ให้ลงชื่อเข้าใช้งานก่อน แต่ถ้ายังไม่
ม ีรห ัสสมาช ิก ก ็ให ้ลงทะเบียนก ่อนนั ่นเอง 
อย่างไรก็ดี ข้อความที่ปรากฏอาจจะแตกต่างกัน
ได ้หลายร ูปแบบ แต ่ก ็ม ีความหมายทำนอง
เดียวกันดังที่กล่าวมาแล้ว 

 
ตัวอย่างหน้า Sign up (Register) และ Sign in 
(Login) 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.tourismthailand.org/ 
 

https://www.tourismthailand.org/
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(5) ช่องกรอกข้อความ (Text fields) 
เป็นช่องที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามที่
กำหนดลงในช่องนี้ เพื่อจุดประสงค์แตกต่างกัน
ไป เช่น เพื่อ Sign in เข้าสู่ระบบ เพื่อการค้นหา
ข้อมูล หรือ อื่น ๆ  

 
ภาพแสดงการใช้งานช่องกรอกข้อมูล 

ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.tourismthailand.org/ 
 

2. องค์ประกอบอื่น ๆ การสร้างเว็บเพ็จ
ย ังม ีองค ์ประกอบหน้าเว ็บที่ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้อีกจำนวนมาก เช่น 

https://www.tourismthailand.org/
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- บล็อก (Blogs) เป็นส่วนที ่อนุญาตให้
สมาชิกของเว็บไซต์สามารถเขียนบทความบนเว็บ
ได้ บทความจะประกอบไปด้วย ชื ่อบทความ 
เน ื ้อหาของบทความ ภาพประกอบ ข ้อมู ล
ประกอบอื่น ๆ ชื ่อผู ้เขียนบทความ วันเวลาที่
เข ียนบทความ เป ็นต ้น องค ์ประกอบของ
บทความข้างต ้น เป็นสิ ่งจำเป็นซ ึ ่งจะทำให้
บทความมีความน่าสนใจ น่าอ่าน ดูทันสมัย และ
น่าเชื่อถือ บทความอาจจะมีการจัดหมวดหมู่หรือ
ช่องค้นหาไว้ให้ด้วยเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
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ภาพแสดงลักษณะของบล็อก 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.japan.travel/en/blog/ 
 

- แผนที่ (Map) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
คงจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้แน่นอน เพราะ
แผนที่จะเป็นตัวบอกตำแหน่งที่ตั ้งของสถานที่

https://www.japan.travel/en/blog/
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จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว รวมทั้งจะเป็น
ตัวบอกเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว 
ด ั ง น ั ้ น จ ึ ง ม ี ก า รประย ุ กต ์ ใ ช ้ แ ผนท ี ่ เ ป็ น
องค์ประกอบสำคัญของเว็บกันเสมอ 
 

 
ภาพแสดงการประยุกต์ใช้แผนที่ประกอบเว็บเพ็จ 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.atlasobscura.com/places/a
mulet-market 

https://www.atlasobscura.com/places/amulet-market
https://www.atlasobscura.com/places/amulet-market
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- การแสดงความคิดเห็น (Comments 

/Reviews) เป็นส่วนที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถใส่
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อท้ายเนื้อหาที่
กำหนดได้ การมีความคิดเห็นต่อท้ายบทความ
หรือเนื้อหา จะเป็นการทิ้งร่องรอยบอกผู้เยี่ยมชม
เว็บหน้าใหม่เข้าใจว่า มีคนเคยมาเยี่ยมเว็บนี้แล้ว 
แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของเว็บเพ็จ ดังนั้น
จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเข้าดูข้อมูลในหน้า
นั้นได้มากขึ้น   
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แสดงการทิ้งข้อความความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชม
เว็บเพ็จ 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://goodtourismblog.com/2019/12/go
od-news-in-tourism-december-8-14-
2019/ 

https://goodtourismblog.com/2019/12/good-news-in-tourism-december-8-14-2019/
https://goodtourismblog.com/2019/12/good-news-in-tourism-december-8-14-2019/
https://goodtourismblog.com/2019/12/good-news-in-tourism-december-8-14-2019/
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- การให ้คะแนนน ิยม (Ratings) เว็บ

ทั่วไปที่มีการให้ผู้ใช้งานใส่ความคิดเห็นได้มักจะ
ให้ผู้ใช้ใส่คะแนนนิยมได้ด้วย อาจจะใส่คะแนน
เป็นตัวเลข หรือใส่สถานะว่าชอบ ไม่ชอบ หรือ
อื่น ๆ เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

 
แสดงการให้คะแนนนิยมในบทความ 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.yelp.com/biz/skylines-cafe-
daly-city 

https://www.yelp.com/biz/skylines-cafe-daly-city
https://www.yelp.com/biz/skylines-cafe-daly-city
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ถ้าตกลงใจว่าต้องมีเว็บไซต์แน่นอนแล้ว มาดู
กันว่าต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร 

1. วัตถ ุประสงค์หล ักของเว ็บ (Primary 
purpose) ท่านต้องตอบให้ได้ว่าเว็บไซต์ที่ท่าน
กำลังจะสร้างนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เช่น เป็น
เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท เป็น
เว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบรษิัท 
เป็นเว็บบล็อก เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ 
หรือเป็นเว็บไซต์ให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ เป็น
ต้น เว็บไซต์แต่ละประเภทมีวิธีการดำเนินการที่
แตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรที่ใช้ การ
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ออกแบบ ดังนั้นผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์จึงต้องแน่ใจให้
ได้ก่อนว่า ต้องการสร้างเว็บประเภทไหน 

2. ระบุกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ (Target 
audience) หมายถึงกลุ่มคนที่ท่านต้องการให้
เป็นผู ้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องเรียนรู้
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยของคนกลุ ่มนี ้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งเข้าใจได้มากเท่าใดก็เท่ากับ
ว่าท่านสามารถเข้าไปนั่งในใจของคนกลุ่มนั้นและ
ย่อมจะรู้และเข้าใจความต้องการของคนกลุ่มนั้น
ได้เป็นอย่างดี และแน่นอน ท่านจะต้องพัฒนา
เว ็บไซต ์ให ้สอดคล้องก ับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายนี้ 

3. ทำความรู้จักกับคู่แข่ง (Research the 
competitors) ตรวจสอบหาดูว่ามีเว็บไซต์ที ่มี
ลักษณะคล้ายกับเว็บที่เรากำลังจะพัฒนา แล้วทำ
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การวิเคราะห์ว ่าเว็บไซต์นั ้นมีกลยุทธ์ในการ
ทำงานของเว็บอย่างไร มีการดึงดูดลูกค้าด้วยวิธี
ใด และเรียนรู้ว่าจะเอามาปรับปรุงแนวคิดที่ท่าน
เตรียมไว้อย่างไร 

4. เล ือกโดเมนเนม (Choose a domain 
name) โดเมนเนม นั้นจะเป็นส่วนที่ใช้เพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ โดเมนเนม ควรเป็นชื่อที่
คนจดจำได้ง่าย  และควรมีความหมายใกล้เคียง
กับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ หรือชื่อของบริษัท 
ถ้าเป็นไปได้ ชื่อที่ยาวมาก ถึงแม้จะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์มากกว่า แต่จดจำยาก 
การเขียนชื่อโดเมนเนมมีความยุ่งยาก ซึ่งจะทำให้
เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้งาน ในที่สุดผู้ใช้งานก็จะ
ผละหน ี  ไม ่สนใจเว ็บไซต ์น ั ้น อ ันน ี ้ก ็ต ้อง
ระมัดระวังเช่นเดียวกัน โดเมนเนม ควรเป็นชื่อที่
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ใช ้ประจำ ไม่เปลี ่ยนไปเปลี ่ยนมา จนทำให้
ผู ้ใช้งานสับสน ต้องไม่ลืมว่าโดเมนเนม เป็น
เสมือนตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทเรา ดังนั้น
การตั้งชื่อโดเมนต้องระวังอีกว่า ไม่เป็นคำที่ไม่
สุภาพ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ นอกจากนี้
ควรหล ีก เล ี ่ ยงโดเมนเนมท ี ่ ไปพ ้องก ับชื่ อ
หน่วยงาน ชื่อบริษัทอื่น ชื่อสินค้า ชื่อเครื่องหมาย
การค้า หรือชื ่อบุคคลสำคัญ ต่าง ๆ เป็นต้น 
เพราะท่านอาจถูกฟ้องร้องข้อหาละเมิดทรพัย์สิน
ทางปัญญาหรือด้านอื ่นๆ ได้ เมื ่อคิดว่าจะใช้
โดเมนเนมอะไรแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ ตรวจสอบ
ก่อนว่าโดเมนเนมนั้น มีคนจดทะเบียนไปแล้ว
หรือยัง ถ้ามีคนจดทะเบียนไปแล้ว ท่านก็ไม่
สามารถใช้โดเมนเนมนั้นได้ วิธีตรวจสอบโดเมน
เนมนั้น มีเว็บไซต์จำนวนมากให้บริการตรวจสอบ
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โดเมนเนม ส่วนมากจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ
เช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับทำเว็บหรือ เว็บโฮสติ้ง เช่น 
Godaddy.com และ bluehost.com เป็นต้น  

 
ภ า พ แส ด ง ผ ล ก า ร ต ร ว จส อ บ โด เ มน เนม 
chomtalad.com ในเว็บไซต์ bluehost.com 
ที่มา: เว็บไซต์ 
https://www.bluehost.com/domains 

จากภาพข้างต้น สมมติว่าท่านสนใจอยากได้
โ ด เ มน เนม  chomtalad.com ท ่ า นทำการ
ตรวจสอบโดยใช้บริการตรวจสอบในเว็บไซต์ 

https://www.bluehost.com/domains
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bluehost.com ผลการตรวจสอบพบว่า โดเมน
เนม chomtalad.com มีคนจดทะเบียนไปแล้ว 
ท่านไม่สามารถใช้ได้ ท่านต้องหาชื่อใหม่ แล้ว
ทดลองตรวจสอบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้โดเมน
เนมที่ยังไม่มีใครจดทะเบียนไว้ หรืออีกทางหนึ่ง
แทนที่ท่านจะเลือกใช้นามสกุลเว็บเป็น .com 
ท่านอาจจะเลือกเป็นนามสกุลอื ่น เช่น .org, 
.net, .site, .website, .tv, .store ฯลฯ เมื ่อได้
โดเมนเนมที่ต้องการแล้ว ท่านก็สามารถแจ้งขอ
จดทะเบียนโดเมนเนมนั้นกับเว็บไซต์ที่ท่านค้นหา
ข้อมูลได้ทันที ซึ ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียน ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ให้บิรการจด
ทะเบียน โดยปกติจะเรียกเก็บเป็นรายปี ปีละ
ประมาณ 300-1000 บาท โดยประมาณขึ้นอยู่
กับนามสกุลที่ใช้ด้วย 
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5. ลงทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม 
(Domain name registration) เป็นขั ้นตอน
ของการลงทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม
นั้น สิ่งทีจะต้องเตรียมเพื่อการจดโดเมนได้แก่ 
ชื่อ-นามสกุลของผู้ที ่จดโดเมนซึ่งเรียกว่าผู้ดูแล 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อ-ที่อยู่บริษัท/
หน่วยงาน อีเมล์ของผู ้ด ูแล ชื่ อโดเมนที ่ เรา
ต ้องการจดทะเบียน จำนวนปีท ี ่ต ้องการจด
ทะเบียน และที่สำคัญเงินค่าจดทะเบียน ซึ่งขณะ
กรอกข้อมูลเพื่อจดทะเบียน ผู้ให้บริการจะแจ้ง
ข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว นอกนั้น
ก็ตอบคำถามบางอย่างลงไปตามลำดับขั้นตอน 
แล ้วดำเน ินการชำระเง ิน เป ็นอ ันเสร ็จสิ้ น
กระบวนการ สำหรับเว็บไซต์ที ่รับจดทะเบียน
โดเมนเนมนั้นมีอยู่จำนวมากมายทั้งเว็บไทยและ
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เว็บต่างประเทศ นอกเหนือจาก Godaddy กับ 
Bluhost ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะมีอีกหลายราย
ซ ึ ่ งผ ู ้ ใช ้ ง านสามารถเล ือกใช ้ งานได้  เช่น 
hostinglotus.com, hostingdynamo.com, 
hostneverdie.com, metrabyte.cloud ฯ ลฯ 
ซึ ่งผู ้สนใจสามารถสืบค้นหาได้จากโปรแกรม
สืบค้น google 

6. เลือกบริการเว็บโฮสติง (Choose a web 
hosting) เว็บไซต์นั้น นอกจากจะมีโดเมนเนม
แล้ว ยังจะต้องมีที่อยู่สำหรับให้เว็บไซต์ของเราไป
วางไว้เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาดู ที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
โฮสต์ (Host) หรืออาจจะเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(Web server) ก็ได ้ บร ิการโฮสติ ้งม ีให ้ เล ือก
มากมาย หลายราคา ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความต้องการ มีตั ้งแต่บริการแบบ แชร์โฮสต์ 
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ราคาไม่ก ี ่บาทต่อเดือนจนกระทั ่งถึงการเช่า
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ถามว่าอันไหนดีกว่า 
ความจริงมันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ อย่างไร
ก็ตามแต่ละผู ้ให้บร ิการจะแจ้งเปร ียบเทียบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ไว้ให้อยู ่แล้ว ผู ้จดทะเบียน
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล่านี ้ได้ด้วย
ตนเอง โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความ
ต้องการใช้งานจริง ๆ ความยุ่งยากในการติดตั้ง
ระบบและซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องสอบถามกับผู้ให้
บริการให้ดี ถ้าเรายังไม่ชำนาญเขามีบริการให้
ไหม เสียเงินหรือไม่ อันนี้ก็ต้องพิจารณา และก็
ควรสอบถามถึงกรณีเราซี้อแพ็กเกจโฮสติ้งหนึ่ง
แล้ว แต่ต่อมาภายหลังต้องการปรับไปใช้อีก
แพ็กเกจหนึ่ง อันนี้ต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่าย
แตกต่างกันอย่างไร ผู ้ลงทะเบียนก็ควรศึกษา
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เพิ่มเติมไว้ก่อนก็ดี ภาพข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่าง
ของบริการโฮสติ้ง รายหนึ่ง 

 
ภาพแสดงรายการแพ็กเกจเว็บโฮสติ้งแบบต่าง ๆ 
ที่มา: เว็บไซต์ https://netway.co.th/linux-
hosting 

7. การเช ื ่อมโยงโดเมนเนมเข ้าก ับเว็บ
เซ ิร ์ฟเวอร์ ปกติแล ้วบร ิการตรงนี ้สามารถ
ดำเนินการเสร ็จส ิ ้นได ้ต ั ้งแต ่ข ้อ 6-7 ถ้าเรา
ดำเนินการกับผู้ให้บริการรายเดียว แต่ถ้าไปจด

https://netway.co.th/linux-hosting
https://netway.co.th/linux-hosting
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โดเมนกับรายหนึ่ง แล้วไปทำโฮสติ้งกับอีกราย
หนึ่ง อาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มเติมนิดนึง ตรงที่
เราจะต้องนำข้อมูลโดเมนเนมเข้าไปใส่ในบริการ
โฮสติ้ง ถ้าไม่สะดวกทำตรงนี้ผู้ให้บริการจะช่วย
จัดการให้ได้ หลังจากนั้นรออีกไม่นานโดเมนเนม
ของเราก็พร้อมที่จะใช้งาน 

8. ติดตั ้งโปรแกรมที่จะต้องใช้สร ้างเว็บ 
(Software installation) โปรแกรมที่ใช้สร้าง
เว็บนั้น ปัจจุบันคงมีน้อยคนเต็มทีที่จะไปนั่งเขียน
โค้ด HTML แล้ว upload ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทีละ
เพ็จเนื ่องจากต้องใช้เวลานาน ยุ ่งยาก และที่
แน่นอนคือทำให้สวยงามและมีประสิทธภาพได้
ยาก ดังนั้นในการสร้างเว็บ ส่วนมากจึงนิยมใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างเว็บกัน ซึ่งเรียกว่า โปรแกรม
ระบบจัดการเนื ้อหา (Content management 
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system) หร ือ  CMS โปรแกรมพวกน ี ้  จะมี
เครื ่องมือช่วยในการสร้างเว็บไว้ให้อย่างดี มี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งเรื่องของการจัดการเว็บ การ
สร้างหน้าเพจ การจัดการกับมีเดีย เช่น ภาพ 
วีดีโอ เป็นต้น โปรแกรม CMS ที่นิยมใช้กันทั่วไป
ในปัจจุบัน มีหลายตัว โดยถ้าเป็น CMS สำหรับ
สร้างเว็บทั ่วๆ ไป เช่น Wordpress, Joomla, 
Drupal, DjangoCMS, WebGUI และอื่น ๆ อีก
มากมาย นอกจากนี้ยังมี CMS อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ใช้
เพื่อสร้างระบบอีคอมเมิร์ซหรือระบบขายสินค้า
ออนไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้วางแผนจะสร้างเว็บ
สำหร ับทำร ้านค้าออนไลน ์ เช ่น Magento, 
Prestashop, Zen Cart เป็นต้น โปรแกรม CMS 
เหล่านี้มีลักษณะการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก สามารถเรียนรู ้ได้ง่าย นอกจากนี้การที่จะ
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เลือกใช้ CMS ตัวใดก็ควรศึกษาด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์
ท ี ่ เราใช ้บร ิการอย ู ่น ั ้นสนับสนุนการใช ้งาน
ซอฟต์แวร์ตัวนั้นหรือไม่ โดยปกติจะไม่มีปัญหา
อะไร สามารถใช้งานได้อยู ่แล้ว แต่ทั ้งนี ้ควร
สอบถามผู ้ให้บริการก่อนก็ดี ส ่วนการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ นั้นผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้
ด้วยตนเองแบบออนไลน์ แต่ถ้าไม่มั่นใจจะให้ผู้
ให้บริการดำเนินการให้ก็ได้ 

9. การเลือก Theme สำหรับเว็บไซต์ เมื่อ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ CMS แล้ว โดยปกติซอฟต์แวร์
พวกนี้จะมี theme มาให้แบบจะแสนธรรมดา
มาก ไม่สวยงาม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้งานติดตั้ง
โปรแกรม Wordpress ผลล ัพธ ์หน ้าจอการ
ทำงานจะเป็นดังนี้ 



 
 

52 
 

 
ภาพแสดงผลลัพธ์การทำงานของ Wordpress 
ที่มา: เว็บไซต์ https://www.taipla.com/ 

ถ้าต้องการปรับแต่ง theme ให้มีหน้าตา มี
สีสันสวยงามขึ้น ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ 
โดย theme มีทั้งแบบให้ติดตั้งใช้ฟรี และแบบที่
ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
ของ CMS ตัวนั้น ๆ  

10. ปร ับแต ่งเว็บไซต ์  หล ังจากท ี ่ เล ือก 
theme ให ้ม ีการแสดงผลที ่สวยงามอย่างที่

https://www.taipla.com/
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ต้องการแล้ว สิ่งที่ควรพิจารณาคือ จะต้องมีการ
ปรับแต่งเว็บให้มีคุณสมบัติดีขึ ้น ทั ้งด้านการ
แสดงผลสวยงาม และการอำนวยความสะดวกใน
การสร้างเว็บ อันนี้ให้พิจารณาติดตั ้ง plugins 
เพิ ่มเติม plugins คือสวนของซอฟต์แวร์ที ่จะ
ติดตั้งเพิ่มลงในโปรแกรม CMS ของเรา เพื่อให้
ซอฟต์แวร์ของเรามีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น ถ้าท่าน
ใช้ wordpress และท่านพบว่าระบบการค้นหา
ของ wordpress ยังไม่ถูกใจ ท่านต้องการใช้
ระบบการค้นหาแบบ google ในเว็บไซต์ของ
ท่าน อันนี้ก็สามารถทำได้โดยการติดตั้ง plugins 
เพื่อให้ค้นหาแบบ google ได้ เป็นต้น โปรดจำไว้
ว่า plugins บางรายก็ให้บริการฟรี บางรายก็
ต้องเสียค่าใช้จ่าย บางรายก็ให้ใช้ได้บางส่วน ถ้า
ต้องมการใช้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องจ่ายเงิน หา
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ความรู ้เพิ ่มเติมเก ี ่ยวกับ plugins ของแต่ละ
โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของ CMS นั้น 

11. ใส่เนื ้อหาลงในเว็บ เมื ่อทำทุกอย่าง
พร้อมแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องใส่
เน ื ้อหาลงในเว ็บตามท ี ่ท ่านกำหนดและได้
วางแผนไว้ตั้งแต่แรก โดยเริ่มจากการตั้งหัวข้อให้
น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู ้ของผู ้อ่าน ทั้งนี้
ทั ้งนั ้น การใช้ภาษาหรือสำนวน ควรพิจารณา
กลุ ่มผู ้อ่านของเราเป็นหลักว่าควรใช้รูปแบบ
ภาษาอย่างไร เช่น ถ้าวัยรุ่น ก็ใช้ภาษาสบาย ๆ 
แบบวัยรุ ่นได้ แต่ถ้าเป็นวัยทำงาน วัยผู ้ใหญ่ 
ภาษาที่ใช้ควรมีลักษณะค่อนข้างสุภาพ เป็นต้น 
จากนั้นจึงลงมือเขียนบทความหรือรายละเอียด
ของเนื ้อหา ซึ ่งจะต้องสอดคล้องกับชื ่อหัวข้อ
ข้างต้น โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานก่อนทำความ
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เข้าใจเบื ้องต้นก่อนว่ากำลังจะพูดเรื ่องอะไร 
เกี่ยวกับอะไร แล้วจึงค่อยลงรายละเอียด โดย
รายละเอียดนั้น อาจมีภาพประกอบ วีดีโอคลิป
ประกอบได้ด้วยก็จะยิ ่งดี มากน้อยตามความ
เหมาะสม การใส่เนื้อหานั้นอย่าลืมว่าเราต้องการ
ให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลอะไร ต้องใส่ความรู้นั้นเข้าไป
ให้ชัดเจนและสิ้นสงสัย และต้องมีข้อมูลประกอบ
ที่อ้างอิงได้ น่าเชื่อถือ ก็จะทำให้เนื้อหาของเรามี
ค ุณค่าเพิ ่มข ึ ้นอ ีกมาก ปิดท้ายด้วยการสรุป
ใจความสำคัญของเนื้อหา 
12. ทำให้คนรู้จักเว็บไซต์ของเรา สร้างเว็บไซต์
เสร็จแล้ว ถ้าไม่มีคนรู้จัก ก็ไม่มีคนเข้าชม ไม่มีคน
เข้าชมก็เท่ากับว่าทำงานสูญเปล่า ไม่ได้ประโยชน์
อะไรขึ้นมาเลย ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญประการ
หนึ่ง คือ การทำให้คนรู้จักเว็บไซต์ของเรา วิธีการ
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ก็คือต้องพยายามบอกให้คนรู้ให้ได้ว่า เว็บไซต์
ของเราช ื ่อเว ็บอะไร ม ีเน ื ้อหาด ี ๆ อย ่างไร 
เกี่ยวกับอะไร ทำนองนี้ การบอกกล่าว อาจบอก
กล่าวเองด้วยวาจา (อาจไม่เพียงพอ) การโฆษณา
ผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ (แพง/เข้า
ทำนองขี่ช้างจับตั๊กแตน) แล้วเราจะมีวิธีใดบ้างใน
การโฆษณาเว็บไซต์ของเรา มาดูกัน 

- การโพสต์แจ้งบนโซเช ียลมีเด ีย เช่น 
เฟสบุ ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น เมื ่อผู ้ใช้งาน
โซเชียลมีเดียเห็นก็จะคลิกเข้ามาอ่าน ทำให้มีคน
เข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้ 

- การโฆษณาบนเฟสบุ๊ก ทำนองเดียวกับ
ข้อแรก เพียงแต่จะทำให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมี
โอกาสเห็นข้อความประชาสัมพันธ์เราง่ายขึ้น 
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- การโฆษณาทาง Google เป็นการซื้อ
โฆษณากับ Google โดยที่เมื่อผู้ใช้งาน Google 
ค้นหาข้อความใด ถ้าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับ
ข้อความนั้น มันจะแสดงผลการค้นหาเป็นเว็บ
ของเราก่อน โดยมีข ้อความติดแท็กว ่า เป็น
โฆษณา ซึ่งจะมีโอกาสสูงมากที่ผู้ใช้งานจะคลิก
เข้ามาดู 

- การทำ Search Engine Optimization 
หรือ SEO เป็นการปรับแต่เว ็บไซต์และสร้าง
เว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับโปรแกรมค้นหาอย่าง 
Google โดยมีเป้าหมายให้ Google แสดงผล
การค้นหาด้วยเว็บของเรา ซึ่งหลักการทำ SEO 
นั ้นต ้องสอบถามผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ หร ือต ิดต ่อผู้
ให้บริการจัดทำ SEO ก็ได้ (เสียเงิน) 
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13. การดูแลรักษา (Maintenance) 
เว็บไซต์ที ่สร้างขึ ้นจะต้องมีการบำรุงและดูแล
รักษาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเว็บอาจมีปัญหา
บางอย ่าง ไม ่ว ่าจะเป ็นความบกพร ่องของ
เซิร์ฟเวอร์ ความบกพร่องของผู้ใช้งานหรืออื่น ๆ 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยของ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ดูแลเว็บไซต์ควรหมั่น
ตรวจสอบดูแลเว็บอย่างสม่ำเสมอ การดูแลรักษา
เว็บไซต์มีแนวปฏิบัติง่าย  ๆ ดังนี้ 

(1) เปิดดูเว็บไซต์ในฐานะผู้ใช้งานทั่วไป 
โดยสมมติตัวเราเองว่าเป็นผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
แล้วลองดูว่าการแสดงผลถูกต้อง สวยงาม และมี
ข้อมูลที่ทันสมัยหรือไม่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้
บันทึกไว้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
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(2) ล็อกอินเข้าสู ่เว็บไซต์ในฐานะผู้ดูแล
(admin) การเข ้าส ู ่ส ู ่ วนนี ้นอกเหนือจากจะ
สามารถเข้าไปเพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อมูลหน้าเว็บเพ็จแล้ว ผู้ดูแลควรหมั่นตรวจสอบ
ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงรุ ่นให้ทันสมัยอยู ่เสมอ เช่น รุ ่นของ 
Wordpress  รุ ่นของเครื ่องมือเสริม (Plugins) 
ของเวิร์ดเพรส และอื่น ๆ  

(3) ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) 
เป ็นระยะ ๆ (ควรจดและเก ็บร ักษาไว ้ ในที่
ปลอดภัย) เพื ่อป้องกันปัญหาการรั ่วไหลของ
รหัสผ่านด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้การ
ตั้งรหัสผ่าน ไม่ควรเป็นรหัสผ่านที่สามารถเดาได้
ง่าย เพราะผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะเดาถูกและทำให้
เว็บไซต์เราเสียหายได้ 
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(4) ใช้โปรโตคอล https ในเว็บไซต์ของเรา 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกล่าวคือมีการ
เข ้ ารห ัสความปลอดให ้ก ับข ้อม ูล  การใช้
โปรโตคอลนี ้ให ้ต ิดต ่อกับบริษ ัทผู ้ให ้บริการ
เซิร์ฟเวอร์ 

(5) ควรมีการสำรองข้อมูล (Backup) ของ
เว็บไซต์เป็นระยะ ๆ โดยปกติแล้วผู ้ให้บริการ
เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ จะมีบริการนี้ให้ แต่ควรติดต่อ
สอบถามให้แน่ใจว่ามีกระบวนการอย่างไร เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่
สูญหาย ในขณะเดียวกันผู้ดูแล ควรเก็บสำรอง
ข้อมูลต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น 

(6) ติดต่อประสานงานกับผู ้ให้บร ิการ
เซิร์ฟเวอร์หากเกิดปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาด
ประการใด ๆ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
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(7) หมั่นตรวจสอบให้ดีว่าบริการต่าง ๆ ใน
การสร้างเว็บไซต์ของท่านยังไม่หมดอายุ เช่น 
การเช่าเซิร์ฟเวอร์ การจดทะเบียนโดเมนเนม 
หรือบางกรณีที่ใช้เทมเพล็ต/ส่วนเสริมแบบต่อ
อายุ เป็นต้น หากใกล้หมดอายุ และท่านประสงค์
จะใช้งานต่อก็ให้รีบติดต่อผู้ให้บริการเพื่อต่ออายุ
การใช้งานต่อไป 
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การใช้งานเวิร์ดเพรสนั ้น โดยทั ่วไปเว็บ
เซิร์ฟเวอร์จะสนับสนุนการใช้งานเวิร์ดเพรสอยู่
แล้ว ท่านสามารถทำการติดตั ้งโปรแกรมเวิร์ด
เพรสได้เองหรือจะแจ้งให้ผู้ให้บริการติดตั้งให้ก็ได้ 
หลังจากติดตั ้งเรียบร้อยแล้ว การใช้งานเวิร์ด
เพรส สามารถดำเนินการเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 
1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User name, และ 
password ที่ใช้สำหรับ admin หรือ ผู้ที่มีสิทธิ
ในการเข้า แก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูล โดยเข้าสู่
เว ็บไซต ์ของท่าน โดยให้ต ่อท ้ายด ้วย /wp-
admin เช่น ถ้าเว็บไซต์ของท่านชื่อมีชื่อโดเมนว่า 
chomtalad.com ท่านก็เข้าด้วย URL  ดังนี้ 
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www.chomtalad.com/wp-admin  จะได้ผล
ดังรูป 
 

 
ภาพแสดงการกรอก user name/password 

 
 
 

http://www.chomtalad.com/wp-admin%20%20จะ
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2. เข้าสู่หน้าควบคุม (Dashboard) ดังนี้ 
 

 
 
3. จากนั้นให้คลิกที่เมนู “สร้างใหม่” จะเกิด
รายการเมนูย่อย คือ เรื่อง สื่อ หน้า Template 
และผู้ใช้ ให้ท่านเลือกเพื่อดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ ่ง ในที ่นี ้จะแสดงให้เห็นการสร้าง 1 
หัวข้อ คือ เรื่อง  
4. การสร้าง “เรื่อง” ให้คลิกที่เรื่องตามเมนูตาม
ข้อ 2 จะได้หน้าจอดังนี้ 
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ภาพหน้าจอการสร้าง “เรื่อง” 
-หมายเลข 1 สำหรับใส่ชื่อเรื่อง เป็นส่วนหัวข้อ
ของเรื่อง  
-หมายเลข 2 เป็นส่วนสำหรับใส่เนื้อหาของเรื่อง
รวมทั้งรูปภาพ 
-หมายเลข 3 ทำการเผยแพร่บทความ 
ตัวอย่าง เช่น  
(1) ใส่หัวข้อ 
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(2) ใสเ่นื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพ 
ข้อความ วิดีโอ ฯลฯ เช่น  
 -ใส่ข้อความ ให้คลิกบริเวณข้ความ “เริ่มการ
เขียน...” จะได้ดังตัวอย่าง 

 
-ใส่รูปภาพ ให้คลิกปุ่ม ที่อยู่มุมบนซ้ายจะเกิด
หน้าต่าง ดังนี ้
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- จากนั้นให้เลือกรูปภาพ ระบบจะนำไปสู่
หน้า upload ภาพดังนี้ 
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ถ้ายังไม่มีภาพอยู่ให้คลิกเลือก อัปโหลด 
ถ้ามีแล้วให้เลือกคลังสื่อ หรือถ้ามีภาพอยู่แล้วใน
ที่เว็บอื ่น ให้นำลิงค์มาใส่โดยคลิก ใส่ ไฟล์จาก 
URL  ก็ได้ ในที่นี ้จะแสดงวิธีอัปโหลดไฟล์ ให้
คลิกที่ อัปโหลด ระบบจะแสดงโฟลเดอร์รูปภาพ
ให้ท่านเลือกโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ แล้วคลิกเลือก
รูปภาพ คลิกตกลง จะได้ภาพมาแสดงดังนี้ 
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- จากนั้นให้ใส่ข้อความบรรยายรูปภาพ

ด้านล่างของภาพ 
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- จากนั้นให้ท่านเลือกใส่สื่อต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความ หรืออื่น 
ๆ ก็สามารถทำได้ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว ใน
ระหว่างที ่ทำงานท่านควรบันทึกข้อมูลไว้เป็น
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ระยะ ๆ โดย ให้ท่านคลิก ซึ ่งอยู ่ที่
ด้านบนเยื้องไปทางขวาของจอภาพ เท่านี้ข้อมูล
ที่ท่านทำไว้ก็จะถูกบันทึกลงระบบไว้เรียบร้อย  
-จุดสำคัญอีกอย่างคือการตั้งค่ารูปภาพประจำ
เรื่อง ซึ่งจะเป็นภาพที่แสดงที่หัวเรื่อง วิธีการให้

คลิกที ่ปุ ่ม  ซึ ่งอยู ่ที่
แถบด้านขวา เมื่อคลิกแล้วระบบจะพาไปหน้า
อัปโหลดภาพเช่นเดียวกันเลือกภาพที่เหมาะสม
แล้วคลิกตั ้งค่ารูปภาพประจำเรื ่อง ระบบจะ
กลับมาที่เก่าพร้อมกับแสดงรูปภาพที่ท่านเลือก 
- ถ้าหากทำงานเสร็จแล้ว ท่านต้องการทดสอบดู
ว่างานที่ออกแบบมาสวยงามเพียงใด ให้คลิกปุ่ม 

ที ่อยู ่ข ้าง ๆ กันกับปุ ่มบันทึกฉบับร่าง 
ระบบจะแสดงหน้าเว็บจริงที่สร้างไว้ ดังนี้ 
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-ถ้าท่านพอใจแล้วให้คลิกปุ่ม แค่นี้เรื่อง
ที่ท่านสร้างขึ้นก็พร้อมจะเผยแพร่.... 
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คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
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ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย 
 
หัวหน้าโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียน
โปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และคณิตศาสตร์ดิสครตี 
เป็นต้น สนใจการทำงานวิจัย และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
2530   กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
          มหาสารคาม 
2543   วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ) 
          มหาวิทยาลัยมหิดล 
2013   Ph.D (Computer Science)  
          Universiti Teknologi Malaysia  
ติดต่อ 
หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5691 
เว็บไซต์ 
chawalsak.teacher.dusit.ac.th 
Email 
chawalsak@yahoo.com 
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ชฎามาศ  ขาวสะอาด 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปคือ วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และผู้สอนในหลักสูตรของคหกรรมศาสตร์
เช่น วิชามนุษย์และครอบครัว สนใจการทำงานวิจัย และเคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
2530   วทบ. (จิตวิทยาให้คำปรึกษาและแนะนำ)   
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2543   กศม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
2557   ปรด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ติดต่อ 
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
Email 
E-mail chadamach@gmail.com 
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เฉลิมพล  จินดาเรือง 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
       เป็นอาจารย์รายวิชาการจดัการธุรกิจสุขภาพ ศิลปะในการดำรงชีวิต 

ความเข้าใจและการใช้ดิจติอล และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนใจ

งานด้านการวิจัย ดา้นการจดัการฟิตเนส และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

การศึกษา 
2530   คบ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนดสุิต 
2545   คม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
2551   DBA (ธุรกิจกีฬาและบันเทิง) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
ติดต่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสติ 

กทม. 10300 

โทรศัพท ์ 02 241 7195-5 

โทรสาร 02 243 3408 

Line 081-5522225    

Email 

chalermpol_jin@dusit.ac.th  
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รติญา นนธิราช  
 
ผู้ร่วมโครงการ 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก การตลาดสำหรับ
ธุรกิจบริการ การจัดการปฏิบัติร้านค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
และไม่มีหน้าร้าน สัมมนาธุรกิจค้าปลีก  เป็นต้น สนใจการทำงานวิจัย 
และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
2543  ศศ.บ.. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
2550  บธ.ม. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลยัสยาม 
ติดต่อ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก   
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5691 
เว็บไซต์  Rhatiya_non.dusit.ac.th 
Email Rhatiyanon16@gmail.com 
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นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียน
โปรแกรมภาษาซี การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น สนใจการทำงาน
วิจัย และเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
2535   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
2542   บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)     
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ติดต่อ 
หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5691 
เว็บไซต์ 
Napassarun.sci.dusit.ac.th 
Email 
napatsarunc@gmail.com 
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นรินทร สรวิทย์ศิรกุล 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เช่น 
ความรู้ทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์  การเป็นผู้ประกอบการสำหรับ
นักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับ
งานออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  การออกแบบฉากและเวที  
เป็นต้น สนใจการทำงานวิจัย และเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
 2541   ศป.บ. (Creative) เกียรตินิยมอันดับ 2    
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          
 2546   สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
 2015   Ph.D (Event Management)  
             IUA International University of America  
             (London, United Kingdom) 

ติดต่อ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 295 ถ.นครราชสมีา แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0-2244-5000   
Email: Narintorn1976@gmail.com.com 
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สุรศักด์ิ แสงเย็น 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เช่นการวิจัย
สำหรับธุรกิจค้าปลีก การจัดการการขาย และศิลปะการขายในธุรกิจค้า
ปลีกต เป็นต้น สนใจการทำงานวิจัย และเป็นผู้ร่วมโครงการ 
การศึกษา 
2540 ศศ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฏสวนดสุิต  
2547 บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต                      

ติดต่อ 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑฺต สาขาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก   
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร. 
0-2244-5700 
Email 
Surasak19@hotmail.com 
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วันเพ็ญ ควรสมาน 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เช่น การจัดการผลการปฏิบัตงิาน การจัดการวางแผนกำลังคน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเป็นผู้ประกอบการ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการปฏิบัติการ สัมมนาทางการ
จัดการ เป็นต้น สนใจร่วมทำงานวิจัย 
การศกึษา 
2543   ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
2546   บธ.ม. (บริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 

2556   Ph.D (การพัฒนาและการบริหาร) มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

ติดต่อ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5760 
เว็บไซต์ 
wanphen.teacher.dusit.ac.th 
Email 
kulsaman@hotmail.com 
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วณิชยา ศีลบุตร 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมิน
สมัยใหม่ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มห
ภาค เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจการบิน เป็นต้น สนใจการทำงานวิจัย 
และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลายโครงการ 
การศึกษา 
2534   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2540   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
2548   ประกาศนียบัตรบณัฑิต (การวิจัยทางสังคม)  
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

ติดต่อ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5760 
เว็บไซต์ 
wanichaya.teacher.dusit.ac.th 
Email 
seelabutra_7@hotmail.com 
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สุจีปภา ทองเนียม 
 
ผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)  เลขานุการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
การศึกษา 
2548     ศศ.บ. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์     
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ติดต่อ 
หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
โทร.  0-2244-5691 
Email 
Sugeeprapa_jeab@hotmail.com 
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