
 

การน าเสนอด้วยเว็บ(Web Presentation) 

เพ่ือให้การน าเสนอด้วยเว็บเป็นไปอย่างน่าสนใจและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชม จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องทราบถึงหลักการและวิธีการในการออกแบบและการน าเสนอ เพราะถ้าหากท าไปโดย
ปราศจากการออกแบบหรือการน าเสนอที่ดีแล้ว ผู้ชมอาจจะไม่สนใจและใส่ใจที่จะเข้ามาชม 
ท าให้การน าเสนอในครั้งนั้นสูญเปล่าได้  ดังนั้นผู้ที่จะออกแบบควรเรียนรู้และเข้าใจถึง
กระบวนการของการน าเสนอก่อน เนื่องจากเวิลด์ไวด์เว็บนั้น นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพ่ือการค้นหาแล้ว หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงบุคคลยังสามารถใช้เว็บเพ่ือ
เป็นสื่อในการน าเสนออีกทางหน่ึงด้วยและกระบวนการน าเสนอผ่านเว็บนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจาก
การน าเสนอผ่านสื่ออื่นๆ เช่น การน าเสนอด้วยสไลด์ การน าเสนอด้วยรายการวิทยุโทรทัศน์ การ
น าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม PowerPoint หรือการท าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เท่าใดนัก แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้การน าเสนอด้วยเว็บมีความน่าสนใจและแตกต่าง  
จากสื่ออื่นก็คือ สิ่งที่ปรากฏบนเว็บนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   

นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท าเว็บกับผู้ชมหรือระหว่างผู้ชมกับผู้ชม
ด้วยกันเองได้ทันทีอีกด้วย โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า Common Gateway Interface (CGI) 

 

ข้อมูลข่าวสาร 

 

ผู้ชม 1 

ผู้สร้างเว็บ/เจ้าของ ผู้ชม 2 

รูปแบบการสื่อสารผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ 

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่ากระบวนการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารทั้งสองทางคือ จาก
ผู้สร้างเว็บไปยังผู้ชมและจากผู้ชมกลับมายังผู้ท าเว็บ ท้ังยังสามารถติดต่อกับผู้ชมคนอื่นๆ ที่เข้า



มาชมเว็บไซต์เดียวกันซึ่งกระบวนการสื่อสารในรูปแบบนี้เอง ท าให้เว็บไซต์กลายเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หากกระบวนการดังกล่าวไม่มีระบบขั้นตอนใน
การน าเสนอแล้ว ก็อาจท าให้การสื่อสารไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น 
ขั้นตอนในการท าเว็บไซต์ก็เป็นส่วนส าคัญประการหน่ึงที่ท าให้เว็บไซต์น่าติดตาม 

ขั้นตอนในการน าเสนอ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การน าเสนอด้วยเว็บเพจก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการน าเสนอด้วย
สื่อทั่วไป คือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
สื่อและขั้นตอนต่างๆในการน าเสนอผ่านเว็บ (Lemay, 1996; Nielsen, 1999; กิดานันท์ มลิ
ทอง, 2542;) ได้กล่าวไว้ มีดังนี้ 

1. การวางแผนและตั้งวัตถุประสงค์ 

การวางแผนในที่นี้รวมถึงการก าหนดจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายของการท างานด้วยใน
การน าเสนอต่างๆ หรือท าเว็บก็ตาม หากมีจุดหมายว่า จะท าเพ่ืออะไร เพ่ือใคร อย่างไร เมื่อมี
จุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดแล้ว จะท าให้มองเห็นเป้าหมายในการท างานได้ชัดเจน
ขึ้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการจะน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี โดยมีจุดหมายเพ่ือน าเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่สนใจ ก็จะท า
ให้การท างานในขั้นตอนต่อไปง่ายยิ่งขึ้น 

2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 

เมื่อได้เร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ โดยมีจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายแน่ชัดแล้ว ก็ถึงขั้นตอนใน
การรวบรวมแหล่งข้อมูล จากตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยีในข้อที่ 1. ก็ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นเน้ือหา รูปภาพเสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนาคต 
ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอ 

 

 



3. ศึกษาและเรียงล าดับข้อมูล 

หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ควรที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นว่าส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกัน
สามารถแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ได้หรือไม่ เช่น เมื่อหาข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีมาได้พอสมควร 
อาจจะแยกแยะเป็นหมวด ดังนีค้วามหมายของเทคโนโลยี  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ประเภท
ของเทคโนโลยี ประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อได้หัวข้อหลักแล้ว ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ก็จะ
ค้นหาได้ง่ายขึ้น 

4. การออกแบบสาร 

เมื่อได้เนื้อหาและหัวข้อในการน าเสนอแล้ว ล าดับต่อมาก็คือการออกแบบเนื้อหาให้
น่าสนใจ ซึ่งตามหลักของเทคโนโลยีการศึกษา เรียกว่า การออกแบบสาร (message design) 
การออกแบบสารนี้นอกจากด้านเนื้อหาแล้ว ยังรวมไปถึงองค์ประกอบต่างในการน าเสนอด้วย 
เช่น สีของตัวอักษร, ภาพประกอบ กราฟิก, เสียง ฯลฯ เหล่านี้จะต้องสื่อความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาด้วย นอกจากนี้ ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น สีของตัวอักษร 
สัญรูปหรือปุ่มต่างๆ ท่ีใช้ในการเชื่อมโยง 

5. การเขียนแผนผังของงาน 

การท าแผนผังของงาน (flow chart) จะท าให้ล าดับเรื่องราวได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ใน
การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในการออกแบบเว็บนั้นนักออกแบบบางคนจะท าแผนผัง
ของงานโดยใช้กระดาษสติกเกอร์ที่สามารถลอกออกได้แปะไว้บนบอร์ด ตามล าดับของเนื้อหา
เพราะง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนบนไวท์บอร์ดด้วยปากกาที่ลบ
ได้โดยง่าย 

6. การเขียนบทภาพ (storyboard) 

การเขียนบทภาพ (storyboard) ของงานลงในกระดาษก่อนลงมือท า นอกจากจะท าให้ เรา
ก าหนดองค์ประกอบของงานได้อย่างคร่าวๆ แล้วยังช่วยให้มองเห็นภาพของงานชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเมื่อลงมือท างานจริงๆ ก็จะท าได้ง่ายขึ้น 



7. การจัดท าเว็บ 

เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างจนมาถึงขั้นการจัดท าแล้ว การลงมือท าถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ
กระบวนการเพ่ือผลส าเร็จของงาน โดยท าตามแผนภาพของงานจะท าให้การท างานสะดวก
ยิ่งขึ้น 

8. ทดสอบและประเมินผล 

หลังจากท าเสร็จทุกขั้นตอนของการจัดท าแล้ว ควรจะมีการทดสอบและประเมินผลจากตัว
ผู้จัดท าก่อนโดยสมมติว่าเป็นผู้ชมคนหนึ่ง โดยดูองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้ท าขึ้นมา เช่นการ
เช่ือมโยงตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ สีที่ใช้ในการเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน้าและใช้
การได้หรือไม่ ภาพหรือกราฟิกตรงตามเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์หรือเปล่า ฯลฯ เป็นต้น 

จากนั้น เมื่อได้ถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ยังเครื่องบริการเว็บแล้ว ก็ควรแนะน าเพ่ือนหรือคน
อื่นๆ ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งถ้าถ่ายโอนข้อมูลไม่ครบ และท าการทดสอบด้วยเครื่องที่จัดท าก็
จะไม่พบข้อบกพร่อง เนื่องจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ถูกบรรจุอยู่ไว้ในเครื่องที่จัดท าอยู่แล้ว 
โปรแกรมก็จะน าแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในเครื่องมาแสดงผล แต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นหากเราถ่ายโอนข้อมูล
ไม่ครบ ก็จะพบข้อผิดพลาด 

9. การประชาสัมพันธ์ 

หลังจากท าการทดสอบและประเมินผลจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้อื่นได้รับรู้โดยผ่านทางคนรู้จักหรือผ่านทางเว็บท่ีให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บใหม่ 

เน้ือหาที่น าเสนอผ่านเว็บ 

เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาผ่านเว็บนั้น ไม่ได้มีข้อก าหนดเอาไว้ว่าควรน าเสนอในเรื่องใด 
ดังนั้นเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บจึงมีแทบทุกประเภท เช่น การค้า การศึกษา การแพทย์ 
การทหาร เทคโนโลยี บันเทิง เกม กีฬา อาหาร หรือแม้กระท่ังเรื่องราวส่วนตัว ฯลฯ เป็นต้น  

 


