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บทคัดยอ 

          คณะผูจัดทําคิดโครงการสรางเว็บไซตตําราอาหารชาววังหรือ (Royal Foods) เพื่อเผยแพรอาหาร

ชาววังใหกับคนในปจจุบันไดรูความเปนมาของอาหารชาววัง โดยใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

ในการสรางเว็บไซต และในการออกแบบรูปภาพตาง ๆ ใช Adobe Photoshop  

 

          ภายในเว็บไซตของทางเรา จะมีการแนะนํารานอาหารชาววังและ มีประวัติความเปนมาของ

อาหารชาววัง และ ทางเราเว็บไซตมีเมณูอาหารชาววังแยกเปนหมวดหมู อาหารวาง อาหารคาว แกง 

นํ้าพริก ขนมไทย และ มีวัตถุดิบวิธีทําแบบที่คนทั่วไปสามารุเขาถึงได จึงทําใหเปนจุดขายของทาง

เว็บไซต 

 

           โครงการน้ีทําใหไดรับความรูความเปนมาของอาหารชาววัง และมีประโยชนกับคนทุกคน ทาง

คณะผูจัดทําหวังวาเว็บไซตทางเราอาจจะสรางแรงบันดาลใจใหใครหลาย ๆ คนได 

       



ค 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการหรือ ATC ที่ไดเอ้ือเฟอตําราจาก

หองสมุดที่เกี่ยวของกับโครงการพรอมทั้งขอบคุณ ทานคณะกรรมการในการสอบโครงการที่ใหคํา

ติชมเพื่อใหผูจัดทํานําไปปรับปรุง แกไข เพื่อใหเว็บไซตออกมาสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสมาภรณ  เย็นดี ที่ปรึกษาหลัก และอาจารยธนาวุฒิ  วิชัย ที่ปรึกษา

รวมโครงการที่ไดสนับสนุนใหความชวยเหลือในการทําโครงการรวมทั้งใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําตลอดเวลาในการทําโครงการรวมทั้งทานอาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจทุกทาน ที่คอย

ตักเตือนความผิดพลาดของโครงการน้ี ขอขอบคุณพระคุณพอแม ที่คอยใหกําลังใจและใหโอกาส

ในการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รวมทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนและสมาชิกในกลุมที่

คอยชวยเหลือและฟนฝาอุปสรรคไปดวยกัน จนทําใหรายงานโครงการน้ีลุลวงไปไดดวยดี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสาขาคอมพิวเตอร พอแม เพื่อน ๆ ทุกคน และวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ที่ไดชวยเหลือสนับสนุนใหโครงการน้ีประสบความสําเร็จและทําใหจบ

หลักสูตรการศึกษาระดับวิชาชีพ (ปวช) ตองขอขอบพระคุณอยางสูง  
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คํานํา 

 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการประเภท 

เว็บไซต ตําราอาหารชาววังโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอแกผูที่ตองศึกษา เกี่ยวกับอาหารชาว

วังของประเทศไทย 

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยการแนะนํารานอาหารชาววังแตละ

สถานที่ และประวัติความเปนมาของอาหารชาววังโดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยเมณู

อาหารชาววังแตหมวดหมู อารหารวาง อาหารคาว แกง นํ้าพริก ขนมไทย และ วัตถุดิบวิธีทํา อาหาร

ชาววัง  เพื่อใหผูที่สนใจที่อยากจะลองทําอาหารชาววังดวยตัวเอง  และยังสามารถได รับ

ประสบการณทําอาหารชาววัง  

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหดีมากขึ้น 

 

 

คณะผูจัดทํา 

31  มกราคม 2563 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

 อาหารชาววัง "หรือ"กับขาวเจานาย" โดยทั่วไปแลวมีลักษณะใกลเคียงกับอาหารของ

ชาวบาน แตสิ่งที่พิเศษของอาหารชาววังคือ ศิลปะที่ปรากฏอยางโดดเดนในอาหาร ไมวาจะเปน

รูปราง หนาตา และรสชาติ ความวิจิตร ประณีตของผูทํา ที่ถือไดวาเปนศิลปะทั้งในแงของการเปน

อาหารปากและอาหารตา ซึ่งอาหารหลายอยางที่เรารูจักก็มีตนตํารับมาจากอาหารในวัง อยางหมี่

กรอบ หรือขาวแช นับเปนอาหารที่มีหนาตาสวยงาม และเปนเมนูที่สรางสรรค ไดเผยแพรออกไป

ยังประชาชนในวงกวางเร่ืองราวอาหารชาววังยังมีอีกมากมาย หากใครที่มีความสนใจอาหารและ

ครัวในวัง นิทรรศการ "เคร่ืองตนวังหลวง สูครัวนอกวัง" ที่กําลังจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สถาบันพระปกเกลา ก็ไดนําความรูวัฒนธรรมดานอาหารชาว

วังจากอดีตชวงเวลา พ.ศ.2426-2484 หรือชวงต้ังแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว นับต้ังแตสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน กรมขุนสุโขทัยธรรม     

ราชา พระราชสมภพ จนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มาจัดแสดงใหไดชมโดย

ภายในนิทรรศการประกอบไปดวยการนําเสนอเร่ืองราวจาก "หองพระเคร่ืองตน" ซึ่งก็คือเร่ืองราว

ของหองครัวในวังสมัยกอน รวมถึงภาชนะใสอาหาร "กับขาวเจานาย" ที่แสดงอาหารคาวหวานที่

เจานายทรงโปรด ไมวาจะเปนขนมเสนจันท เกสรชมพู ฯลฯ "โตะอาหารฝร่ังอยางไทยทํา" นําเสนอ

การรับประทานอาหารแบบใหมจากการใชมือ "เปบ" น่ังพื้น มาสูการรับประทานบนโตะโดยใช

ชอนสอม จะมีการจัดแสดงจําลองโตะอาหารในวังแบบตะวันตก ที่วางจาน ชอนสอม แกวนํ้า โดย

จําลองดวยสื่อแอนิเมชันเคลื่อนไหวประกอบกับวัตถุที่วางบนโตะอาหาร และ "อาหารชาววังนอก

ร้ัววัง" ที่นําเสนอตนตํารับอาหารจากวังที่ออกไปสูครัวนอกวังโดยผูคนที่เคยอยูในวังมากอน 

เน่ืองจากเจานายหลายพระองคไดขยับขยายออกไปประทับนอกวัง อาหารจึงมีการเผยแพรออกไป

ดวย รวมถึงมีการแสดงเมนูพระกระยาหารในสมัยกอน ในงานสําคัญของพระมหากษัตริยหรือ

ราชวงศ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา กลาววา ทางพิพิธภัณฑนอกจากจะ

นําเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี แลว ยังตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชีวิตในชวงรัชสมัย

สถาน การรอยเรียงดวยเกร็ดประวัติศาสตรตาง ๆ โดยนิทรรศการ "เคร่ืองตนวังหลัง สูครัวนอกวัง" 

น้ัน เปนการเลาเร่ืองราวผานวัฒนธรรมดานอาหารชาววัง ทั้งประวัติความเปนมา ลักษณะสําคัญของ

อาหาร และอาหารที่พระมหากษัตริย ราชวงศในชวงรัชสมัยน้ันทรงโปรด รวมถึงในชวงสิ้นรัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการเปลี่ยนแปลงผสมผสานอาหารไทยกับอาหารตะวันตก 

จากการติดตอสัมพันธกับนานาประเทศ จึงไดมีการจําลองวัตถุอยางชอน สอม แกว โตะเสวยแบบ

ตะวันตกใหไดชมดวย ในเร่ืองอาหาร ราชสํานักฝายในมีบทบาทสําคัญในการรังสรรคเอกลักษณ

วัฒนธรรมอาหาร เจานายฝายหญิงและบุตรหลานของขาราชบริพารชั้นสูงที่ถวายตัวเปนขาราชการ

สํานักฝายใน มีบทบาทสําคัญในการประดิษฐคิดคนอาหารจนมาเปน "อาหารชาววัง" อีกทั้งเจานาย

ฝายในหลายพระองคทําหนาที่กํากับดูแลหองพระเคร่ืองตน สถานที่สําคัญในการประกอบพระ

กระยาหารสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคดวย เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลากลาวตอวา เมื่อเจานายหลายพระองคขยับขยายออกไปประทับนอกวัง ไดนําทักษะที่

ฝกฝนจากวังหลวงมาสรางสรรคตํารับอาหารของตนเองขึ้นเปนเอกลักษณเฉพาะวังตน สูตรอาหาร

ชาววังจึงเร่ิมแพรขยายไปตามวงขุนนางขาราชการที่ใกลชิด จนเกิดเปนอาหารชาววังแบบประยุกต

ที่หลากหลาย และคงความพิถีพิถันอยางชาววัง ตอมาในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง นาจะ

ชวง 2475 เจานายผูหญิงหลายพระองคไดออกมาประกอบอาชีพคาขายมากขึ้น โดยใชความรูที่

ไดรับจากราชสํานักที่เปนความรูประดับกายมาเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนแมครัว

และลูกมือที่ออกมาจากวังตาง ๆ บางยังคงประกอบอาหารตามตํารับชาววังในการหาเลี้ยงชีพสืบมา 

ทําใหผูคนนอกร้ัววังไดมีโอกาสลองลิ้มรสอาหารชาววังมากขึ้น ซึ่งทางพิพิธภัณฑเห็นวา "อาหาร" 

เปนประเด็นสําคัญ ที่นาสนใจ สามารถถายทอดเร่ืองราวระวัติศาสตรจากรุนสูรุน หลายยุคหลาย

สมัย จึงไดจัดนิทรรศการขึ้นดานหมอมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน หรือ "หมึกแดง" ผูเชี่ยวชาญดาน

อาหารไทย และเปนผูที่มีความใกลชิดกับสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในคร้ังสมัย

ยังเปนเด็ก ไดเลาถึงเสนหของอาหารในวังที่เปนขนบธรรมเนียมแตโบราณใหฟงวา อาหารในวัง

ไมไดแตกตางจากอาหารนอกวัง เพียงแตวามีความพิเศษ มีกฎเกณฑบางอยาง ในเร่ืองความประณีต

ทุกขั้นตอน เชน อาหารจะตองสะอาด ตองใชเคร่ืองปรุงที่ดีที่สุด สดที่สุด อรอยที่สุด สวนเร่ือง

รสชาติน้ันสําคัญ จะตองเปนรสชาติที่เปนกลาง แตมีความกลมกลอม ไมเผ็ด ไมหวาน ไมเค็ม ไม

เปร้ียวจนเกินไป "มีคนเคยพูดวาอาหารในวังตองรสชาติหวาน ตองบอกเลยวาไมใช ทุกอยางจะตอง

มีความพอดี และทุกอยางตองสวยงามและดีที่สุด อยางถั่วงอกที่นํามาผัด จะมีหัวมีหางไมได ตองตัด

ออก ใหเหลือแตสีขาวสวยๆ เวลาผัดก็หามทําใหเห่ียว เอาใหพอดี สวนผัก-ผลไมตองสด แลวก็ตอง

นําไปแกะสลักทุกอยาง ผลไมก็ตองทําเปนร้ิวใหสวยวางเรียงบนถาด อันที่มีเมล็ดก็ควานออกให

หมด สับปะรดก็ตองแกะเอาเน้ือ มาทําใหมันเปนรูปลูกสับปะรดเล็ก ๆ เอาแกนมาทํากาน จะเห็นวา

ทุกอยางมีความพิถีพิถันหมด แลวจําไวเลยวา สิ่งสําคัญอาหารในวังจะตองไมมีเมล็ด ไมมีกาง ไมมี

กระดูก คือเวลาจะกินเอาเขาปากแลวตองเคี้ยวไดเลย กินไดอยางสบายใจ ไมตองบวนหรือคายทิ้ง

อีก" คุณหมึกแดงกลาว นอกจากเร่ืองอาหารแลว ในนิทรรศการยังไดจัดแสดงภาพประวัติศาสตร
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สําคัญในชวงรัชสมัยน้ัน ทั้งยังมีแบบรางพวงมาลาพระราชทาน พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสว

ลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา เพื่อสนององคความรูและเร่ืองราวที่นาสนใจ

เกี่ยวกับเคร่ืองตนวังหลวง เพื่อเติมเต็มความรู ความเขาใจในเร่ืองราวพระกระยาหารในตลอดชวง

พระชนมชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรวมถึงสืบเน่ืองจากอาหารในวังสูตรอาหาร

สามัญชน  

สาเหตุที่ผูจัดทําเว็บไซตไดสรางเว็บไซตตําราอาหารชาววังมาเพื่อเผยแพรสูตรตําราอาหาร

ชาววังเพื่อใหคนทั่วไปสามารถเขาถึงวิธีการทําไดและเคล็ดลับตาง ๆ เพื่อไมใหหายสาบสูญไป วิธี

ที่ผูจัดทํานํามาเสนอน้ี จะเปนสูตรและวิธีที่คนทั่วไปสามารถทําไดโดยงาย ไมกี่วัน แตยังคงเปน

อาหารชาววังอยู 

  ในเว็บไซตตําราอาหารชาววังในหนาแรกน้ันจะมีเมณูหนาแรกจะประกอบไปดวย7อาหาร

ชาววังที่แนะนําและไดรับความนิยมหรือที่ผูจัดทําชอบ หนาถัดไปจะเปนวัติของอาหารไทย สมัย

สุโขทัย , สมัยอยุธยา , สมัยธนบุรี , สมัยรัตนโกสินทร ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2394) , สมัย

รัตนโกสินทร ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2394 – ปจจุบัน)หนาตอไปจะเปน ประเภทอาหารจะประกอบไปดวย 5 

อยาง อาหารวาง , อาหารคาว , แกง , นํ้าพริก , ขนม จะมี 10 อาหารในแตละประเภทน้ัน ๆ พอกด

เขาไปที่รูปอาหารใดอาหารนึงก็จะมีขอมูลดังน้ี วัตถุดิบ วิธีการทํา 

 

1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสรางเว็บไซต 

 2. เพื่อเผยแพรอาหารชาววัง 

 3. เพื่อไมใหอาหารชาววังหรืออาหารโบราณ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

 1. ที่มาอาหารชาววัง 

 2. วิธีการทําอาหารชาววังที่คนทั่วไปก็สามารถทําได 

 3. เคล็ดลับและอาการชาววัง 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ไดพัฒนาทักษะการสรางเว็บไซต 

 2. เปนเว็บไซตที่เผยแพรอาหารชาววัง 

 3. คนทั่วไปสามารถทําอาหารชาววังไดในแบบฉบับของตัวเอง 
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1.5  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ รอบท่ี 

1  

(บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน) 

                14 มิถุนายน 62 

 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 1                 
17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออน 

ไลนเสนออาจารยท่ีปรึกษารวม 

                18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 

                19-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคบืหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ ระดับปวช.3                 7 ธันวาคม 62 

ประกาศผลสอบ 

(รอบโปรแกรม) 
                

11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ 

(แบบออนไลน) 
                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 
1-20 กุมภาพันธ 63 

 



5 
 

1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

1 Adobe Photoshop CS6 2017    ใชในการตกแตงภาพ 

2 Adobe Dreamweaver CS6    ใชในการสรางเว็บไซต 

3 VEGAS Pro 16.0     ใชสรางภาพเคลื่อนไหว 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน  

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 1 รีบ 300 

2 สมุด  1 เลม 20 

3 ดินสอ 1 แทง 10 

รวมเปนเงิน 330 

 
 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 
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บทท่ี 2 

ระบบงาน และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน 

ในปจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซตมีความกาวหนาไปมาก เมื่อเทียบกับยุคแรก ๆ ของการ

พัฒนาเว็บไซตจะเห็นไดวาผูศึกษาทางดานน้ีจะตองใชความพยายามเปนอยางมาก ตองใชเวลานาน

และใชเคร่ืองมือหลายตัวในการพัฒนาเว็บขึ้นมาแตละเว็บไซต แตในปจจุบันสามารถทําไดรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นเพราะสามารถเรียนรูไดงาย มีเคร่ืองมือชวยสรางที่ใชงานงายและสะดวก 

การจัดทําเว็บไซต สามารถสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับการออกแบบและ

การใชงาน สรางขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมที่สามารถใชสรางเว็บไซตในปจจุบันน้ันมี

มากมายขึ้นอยูกับความตองการใชงานของแตละบุคคล โปรแกรมที่คณะผูจัดทํานํามาใชในการ

สรางเว็บไซตน้ัน คือ Dreamweaver เปนโปรแกรมสรางเว็บเพจแบบเสมือนจริงของคาย Adobe ซึ่ง

ชวยใหผูที่ตองการสรางเว็บเพจไมตองเขียนภาษา HTML หรือโคดโปรแกรมเอง โปรแกรม 

Dreamweaver มีฟงกชันที่ทําใหผูใชสามารถจัดวางขอความ รูปภาพ ตาราง ฟอรม วิดีโอ รวมถึง

องคประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจไดอยางสวยงามตามที่ผูใชตองการ โดยไมตองใชภาษาสคริปตที่

ยุงยากซับซอนเหมือนกอน 

เน่ืองจากปจจุบันมี เว็บไซตอาหารชาววัง มากมายและหลากหลายมาก แตไดเกิดความ

สงสัยวา กวาจะมาเปนอาหารชาวน้ัน ตองผานชวงมรสุมอะไรบาง ไมวาจะ ชวงเศรษฐกิจ และ การ

ไดรับความนิยมทั่วไป ก็ใชเวลานาน กวาจะจะมาเปน อาหารชาววังได จึงไดมีแนวคิดที่จะสราง

เว็บไซตเกี่ยวกับ ประวัติอาหารชาววัง  โดยจะประกอบไปดวยประวัติที่มา อาหารวาง อาหารคาว 

นํ้าพริก แกง ขนม  ซึ่งจะทําใหสิ่งที่นําเสนอเปนเว็บไซตน้ันมีความนาสนใจและสะดวกตอการอาน

มากยิ่งขึ้น 

 

2.2 ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

 1.  เว็บไซตที่เสนออาหารชาววังในปจจุบัน บางเว็บอาจมีการนําเสนอที่ไมดึงดูดความ

สนใจของผูอาน  

2.  เว็บไซตบางเว็บไซต ไมมีภาพประกอบเน้ือเร่ือง 

 3.  คนรุนใหมใหความสนใจกับการอานนอยลง 

 4.  การจัดทําเน้ือหาในรูปแบบของเว็บไซตบางเว็บไซต มีการจัดเรียงที่ไมเปนระเบียบ ยาก

ตอการศึกษา 

 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.3 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

    เว็บไซต 1 คือสื่อนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือคือการรวบรวม หนาเว็บเพจ

หลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก ซึ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกวา Web 

Browser โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ และเว็บไซตน้ันถูกสรางขึ้นดวยภาษาทางคอมพิวเตอรที่

เรียกวา HTML (Hyper Text Markup Language) และไดมีการพัฒนาและนําภาษาอ่ืนๆเขามารวม

ดวย เพื่อใหมีความสามารถมากขึ้น เชน PHP , SQL , Java ฯลฯ 

1  เว็บไซต 1 น้ันมีคําศัพทเฉพาะทางหลายคํา เชน เว็บเพจ (web page) และ โฮมเพจ (home 

page) เปนตน ปจจุบันการออกแบบ เว็บไซตไมใชเร่ืองยากอีกตอไป เน่ืองจากมีเคร่ืองมือในการ 

ออกแบบ เว็บไซต ใหเลือกมากมาย ไมวาจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป หรือแมกระทั่ง CMS (Content 

Management System) อยาง joomla, wordpress, drupal เปนตน 

   โดยเว็บไซตน้ันมีไวเพื่อแสดงขอมูลที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูทําเว็บไซต

น้ันๆ เชน แสดงขอมูลขาวสารตางๆ , ขอมูลบริษัท , ขายสินคา เปนตน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต 

  เว็บไซต (อังกฤษ0: website, web site หรือ site) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยง

กันผานทางไฮเปอรลิงก 0 สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไว 

ในเวิลดไวตเว็บ 0 หนาแรกของเว็บไซตที่เก็บไวที่ชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ 0 เว็บไซตโดยทั่วไป 

จะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและ 

เสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซตน้ัน ซึ่งไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย  

หรือขอมูลสื่อตาง ๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ต้ังแตสรางเว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับ

เว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตาง ๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวร 

ในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร 0  เว็บไซตแหงแรกของโลกถูกสรางขึ้นเมื่อ 30 เมษายน 0   

พ.ศ. 2536 โดยวิศวกรของ0เซิรน 

 

หลักการออกแบบเว็บไซต 

การกําหนดขนาดเว็บเพจ 

ขนาดของเว็บไซตที่นิยมในปจจุบันมี 2 ขนาด คือ 

1.  ขนาดเว็บไซตแบบ 800 X 600 pixels เปนขนาดที่สามารถใชไดกับหนาจอท

ขนาดในปจจุบันเปนขนาดของการออกแบบเว็บไซตที่ใชในอดีต เน่ืองจากอดีตขนาดของ

จอคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
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รูปท่ี  2.1  ขนาดของเว็บไซต 800 × 600 pixels 

 

2.  ขนาดเว็บไซตแบบ 1024 X 768 pixels เปนขนาดที่นิยมในปจจุบัน เน่ืองจากผูใชนิยมใช

จอคอมพิวเตอรขนาดใหญขึ้นเน่ืองมาจากราคาจอคอมพิวเตอรที่ถูกลง 

 

องคประกอบของการตกแตงเว็บไซต 

              การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพน้ันตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 

    1. ความเรียบงาย (Simplicity) หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะ

องคประกอบหลัก กลาวคือในการสื่อสารเน้ือหากับผูใชน้ัน เราตองเลือกเสนอสิ่งที่เราตองการ

นําเสนอจริง ๆ ออกมาในสวนของกราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ตองเลือกให

พอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสรางความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่

ไดรับการออกแบบที่ดี ไดแก เว็บไซตของบริษัทใหญ ๆ อยางเชน Apple Adobe Microsoft หรือ 

Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานอยางสะดวก 

     2. ความสม่ําเสมอ ( Consistency) หมายถึง การสรางความสม่ําเสมอใหเกิดขึ้นตลอดทั้ง

เว็บไซต โดยอาจเลือกใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาใน

เว็บไซตน้ันมีความแตกตางกันมากจนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยู

ในเว็บไซตเดิมหรือไม เพราะฉะน้ันการออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบ สไตล

ของกราฟก ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

      3. ความเปนเอกลักษณ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะของ

องคกรเปนหลัก เน่ืองจากเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใช

ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมีผลตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเรา

ตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับเลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวา

เปนเว็บไซตของสวนสนุกซึ่งสงผลตอความเชื่อถือขององคกรได 
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     4. เน้ือหา (Useful Content) ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในเว็บไซต เน้ือหาในเว็บไซตตอง

สมบูรณและไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเน้ือหาที่

ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ เน้ือหาที่สําคัญที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง 

และไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่

ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวา ขอมูลน้ันมาจากเว็บใด ผูใชก็ไมจําเปนตอง

กลับมาใชงานลิงคเหลาน้ันอีก 

    5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอ

เว็บไซตมาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความสับสนระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกชั่นจึง

เปรียบเสมือนปายบอกทาง ดังน้ันการออกแบบเนวิเกชั่น จึงควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามี

การใชกราฟกก็ควรสื่อความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยู

ตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เปนกราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิ

เกชั่นที่เปนตัวอักษรไวสวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่ยกเลิกการแสดงผล

ภาพกราฟกบนเว็บเบราเซอร 

      6. คุณภาพของสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) ลักษณะที่นาสนใจของ

เว็บไซตน้ัน ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ แตโดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซต

ที่นาสนใจน้ันสวนประกอบตาง ๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟกควรสมบูรณไมมีรอยหรือขอบขั้นบัน

ไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่ เขากันอยางสวยงาม เปนตน 

       7. ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) การใชงานของเว็บไซตน้ันไม

ควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับให

ผูใชตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีใน

ทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่มี

ผู ใ ช บ ริก า รม า ก แล ะ ก ลุ ม เป า หม า ย หล า ก ห ล า ย ค วรใ ห ค วา ม สํ า คั ญกั บ เ ร่ือง น้ี ใ ห ม า ก   

      8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมี

คุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตอง

ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ ถาเว็บที่จัดทําขึ้นอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐาน

การออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามีปญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใช

หมดความเชื่อถือ 

     9. ความคงท่ีของการทํางาน (Function Stability) ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตควร

มีความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน 

ลิงคตาง ๆ ในเว็บไซต ตองตรวจสอบวายังสามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่เกิดจากลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่

สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 
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การกําหนดเปาหมายและวางแผน 

ในการพัฒนาเว็บไซตเราควรกําหนดเปาหมาย และวางแผนไวลวงหนา เพื่อใหการทํางาน

ในขั้นตอๆ ไปมีแนวทางที่ชัดเจน เร่ืองหลัก ๆ ที่เราควรทําในขั้นตอนน้ีประกอบดวย 

              1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนวาเว็บไซตน้ีตองการนําเสนอ

หรือตองการใหเกิดผลอะไร เชน เปนเว็บไซตสําหรับใหขอมูลหรือขายสินคา ซึ่งวัตถุประสงคน้ีจะ

เปนตัวกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆที่จะตามมา เชนโครงสรางของเว็บไซต รวมถึงลักษณะหนาตา และ

สีสันของเว็บเพจ ในกรณีที่เปนเว็บไซตของบริษัทหรือองคกร วัตถุประสงคน้ีก็จะตองวางให

สอดคลองกับภารกิจขององคกรดวย 

               2. กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เพื่อจะไดรูวาผูชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซต

ใหตอบสนองความตองการหรือโดนใจผูชมกลุมน้ันใหมากที่สุด ไมวาจะเปนการเลือกเน้ือหา โทน

สี กราฟก เทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุน และอ่ืนๆ 

              3. เตรียมแหลงขอมูล เน้ือหาหรือขอมูลคือสาระท่ีแทจริงของเว็บไซต เราตองรูวาขอมูลที่

จําเปนตองใชจะมาจากแหลงใดไดบาง เชน ถาเปนเว็บของบริษัท ใครที่จะเปนผูใหขอมูล หรือถา

เปนเว็บขาวสาร ขาวสารน้ันจะมาจากแหลงใด มีลิขสิทธิ์หรือไม 

              4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสรางเว็บไซตตองอาศัยทักษะหลายๆดาน เชน ในการ

เตรียมเน้ือหา ออกแบบกราฟก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิรฟเวอร เปนตน ซึ่งถาเปน

เว็บไซตขนาดใหญอาจจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมาก แตสําหรับเว็บไซตเล็กๆที่ตองดูแลเพียง

คนเดียว เราก็จะตองศึกษาหาความรูในเร่ืองน้ันๆเพื่อเตรียมพรอมเอาไว 

              5. เตรียมทรัพยากรตางๆท่ีจําเปน เชน โปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต โปรแกรมสําหรับ

สรางกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมิเดีย โปรแกรมอ่ืนๆที่ตองใช การจดทะเบียนโดเมนเนม 

ตลอดจนการเตรียมหาผูใหบริการรับฝากเว็บไซต (Web Hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม 

 

กระบวนการออกแบบและสรางเว็บไซต 

               การออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การวางแผนการจัดลําดับ เน้ือหาสาระของเว็บไซต 

ออกเปนหมวดหมู เพื่อจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนาเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ 

ที่ทําใหเห็นโครงสรางทั้งหมดของเว็บไซต ชวยในนักออกแบบเว็บไซตไมใหหลงทาง การจัด

โครงสรางของเว็บไซต มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การที่จะทําใหผูเขาเยี่ยมชม สามารถคนหาขอมูลใน

เว็บเพจไดอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ ที่สามารถสรางความสําเร็จใหกับผูที่ทํา

หนาที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือจัดระเบียบ

ของขอมูลที่ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

จะชวยใหนาใชงานและงาย ตอการเขาอานเน้ือหาของผูใชเว็บไซต 
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กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย 

     1. ผูชมกลุมไหนท่ีเราคาดหวังใหมาเย่ียมชมเว็บไซต  

          เราควรทราบวากลุมผูชมของเว็บไซตเปนใคร เพื่อจะไดออกแบบเว็บไซต เลือก

เน้ือหา โทนสี กราฟฟก และเทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุน ไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน 

          – ถาผูชมเปนกลุมวัยรุน ก็ควรจะออกแบบใหมีสีสันสดใส ใชภาพกราฟฟกดึงดูดให

นาสนใจ 

          – ถาผูชมเปนกลุมผูที่สนใจธรรมะ ก็ควรออกแบบใหดูเรียบงาย ถาฉูดฉาดเกินไป คง

รูสึกขัดๆ 

    2. อยากใหผูท่ีมาเย่ียมชมไดรับอะไรกลับไป 

         เพื่อใหผูเยี่ยมชมไดรับขอมูล ขาวสาร สาระความรู ความบันเทิง ของแจกฟรี เปน

ตน 

    3. อยากใหผูท่ีมาเย่ียมชมทําอะไรหลังจากมาเย่ียมชมเว็บไซต  

         ใหผูเยี่ยมชมกลับมาเยี่ยมเว็บไซตของคุณอีก หรือใหสั่งซื้อสินคาหรือบริการใน

เว็บไซตเปนตน 

 

เน้ือหาท่ีควรมีในเว็บไซต 

    การศึกษาตัวอยางจากเว็บไซตทั่วไป จะชวยใหเรามองเห็นวาในเว็บไซตของเราควรมี

เน้ือหาอะไรบาง อยางไรก็ตามเน้ือหา    ตาง ๆ บนเว็บไซตน้ันไมมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐาน

ตายตัว แตขึ้นอยูกับสิ่งที่จะนําเสนอและจุดเดนที่เราตองการใหมี ซึ่งจะทําใหรายละเอียดปลีกยอย

ของแตละเว็บไซตแตกตางกันออกไป แตหลัก ๆ สําคัญแลว พอสรุปไดวาขอมูลพื้นฐานที่ควรมีใน

เว็บไซตควรประกอบดวย 

 1. ขอมูลเก่ียวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยวกับเจาของเว็บไซต 

เพื่อบอกใหผูชมรูวาเราเปนใคร มาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน วัตถุประสงคของ

เว็บไซต ประวัติความเปนมา สถานที่ต้ังของหนวยงาน เปนตน 

 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information) คือขอมูลหลักที่

เรานําเสนอในเว็บไซต ซึ่งหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจ ผูเขาชมอาจตองการรูรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑหรือบริการในเว็บไซตของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ แต

หากเปนเว็บไซตที่ใหความรู สวนน้ีก็อาจจะประกอบดวยบทความ ภาพกราฟก มัลติมีเดีย และการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม 

 3. ขาวสาร (News / Press Release) อาจเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิก 

เพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชนการเปดตัวสินคาบริการใหม ๆ 

โปรโมชั่นสินคาประจําเดือน หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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     4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) คําถามคําตอบมีความจําเปน เพราะผูเขา

ชมบางสวนอาจไมเขาใจขอมูลหรือมีปญหาที่ตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทางอ่ืน 

แมวาจะทําไดแตเสียเวลา ดังน้ันเราควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบไปแลวใสไวในเว็บ

เพจ ซึ่งผูเขาชมที่สงสัยจะสามารถเปดดุไดทันที นอกจากน้ี อาจมีเว็บบอรดสําหรับใหผูดูแลเว็บไซต

คอยตอบคําถาม รวมทั้งอาจเปดใหผูเขาชมดวยกันก็ได 

     5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตของเราที่เกิดขอ

สงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกับเราได ควรจะระบุอีเมลแอดเดรส (E-

mail Address) ที่อยู เบอรโทรศัพท ที่ติดตอไดไว ดวย รวมทั้งอาจมีแผนที่สําหรับลูกคาที่ตองการ

ติดตอโดยตรง 

โครงสรางเว็บไซต 

      ในการกําหนดโครงสรางของเว็บไซตน้ันจะเปนการออกแบบสวนประกอบทั้งหมดของ

เว็บไซตที่ตองการจะแสดงใหผูเขาชมรูวา เว็บไซตเราน้ันมีทั้งหมดกี่หนา ในแตละหนาเปนสวนการ

แสดงของรายละเอียดอะไรแตละเชื่อมโยงกันอยางไร 

        การออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การวางแผนการจัดลําดับ เน้ือหาสาระของเว็บไซต 

ออกเปนหมวดหมู เพื่อจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนาเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ 

ที่ทําใหเห็นโครงสรางทั้งหมดของเว็บไซต ชวยใหนักพัฒนาเว็บไซตไมหลงทาง การจัดโครงสราง

ของเว็บไซต มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การที่จะทําใหผูเขาเยี่ยมชม สามารถคนหาขอมูลในเว็บเพจได

อยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ ที่สามารถสรางความสําเร็จใหกับผูที่ทําหนาที่ในการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือจัดระเบียบของขอมูลที่

ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน จะชวยให

นาใชงานและงาย ตอการเขาอานเน้ือหาของผูใชเว็บไซต 

    โครงสรางเว็บไซต ก็คือการจัดลําดับของเน้ือหาบนเว็บไซตออกเปนแผนผังที่เขาใจงาย วา

ตองการใหเว็บไซตมีเน้ือหาอะไรบาง มีเว็บเพจอยูตรงไหน หนาไหนบางที่จะนํามาเชื่อมโยงถึงกัน 

หรือกลาวงายๆ ก็คือเหมือนการวางโครงเร่ืองกอนจะเขียนเน้ือหาใหออกมาอยางสมบูรณแบบ

น่ันเอง ดังน้ันการออกแบบโครงสรางเว็บไซตจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งก็สามารถทําไดหลากหลาย

รูปแบบดวยกัน แตมีแนวคิดหลักๆ ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดอยู 2 รูปแบบ คือ 

   1. จัดโครงสรางตามกลุมเน้ือหา (Content-based Structure) 

   2. จัดโครงสรางตามกลุมผูชม (User-based Structure) 

 

1หลักในการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ควรพิจารณาดังน้ี 

1     1. กําหนดวัตถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตน้ีทําเพื่ออะไร 
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1     2. ศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีเขามาใชวากลุมเปาหมายใดท่ีผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูล

อะไรที่พวกเขาตองการโดยขั้นตอนน้ีควรปฏิบัติควบคูไปกับขั้นตอนที่หน่ึง 

1    3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางเน้ือหาสาระ การออกแบบเว็บไซตตองมีการ

จัดโครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลท่ีชัดเจน การที่เน้ือหามี ความตอเน่ืองไปไมสิ้นสุดหรือกระจาย

มากเกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได ฉะน้ันจึงควรออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยก

ยอยออกเปนสวนตาง ๆ จัดหมวดหมูในเร่ืองที่สัมพันธกัน รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่

โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 

1    4. กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยต้ังเกณฑ

ในการใช เชน ผูใชควรทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยง มากนอยเพียงใด 

1หลังจากน้ัน จึงทําการสรางเว็บไซตแลวนําไปทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดและทําการแกไขปรับปรุง 

แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นสุดทาย 

 

1รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต1   

    เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซตไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน   

     แบบเรียงลําดับ ( Sequence ) เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บ

ไซทที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละขั้นตอน   

    แบบระดับชั้น ( Hierarchy )  เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปนรูปแบบ

ที่เราจะพบไดทั่วไป 

    แบบผสม  ( Combination )  เหมาะสําหรับเว็บไซตที่ซับซอน เปนการนําขอดีของรูปแบบ

ทั้ง 2 ขางตนมาผสมกัน 

 

รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต 

    การออกแบบโครงสรางของเว็บไซต สามารถทําไดหลากหลายแบบ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ

ความชอบและความถนัดของแตละบุคคล นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายที่ตองการนําเสนอ 

เพราะจะตองออกแบบใหเหมาะกับการใชงานของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยโครงสรางของ

เว็บไซตสวนใหญก็จะประกอบไปดวย 4 รูปแบบดังน้ี 

 1. โครงสรางแบบเรียงลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 โครงสรางแบบเรียงลําดับ 
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1   โครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับ1 จะเปนโครงสรางแบบธรรมดาที่นิยมใชงานกันมากที่สุด 

เน่ืองจากมีความงายตอการจัดระบบขอมูล และสามารถนําเสนอเร่ืองราวตามลําดับไดเปนอยางดี 

เหมาะกับเว็บไซตที่มีขนาดเล็ก มีเน้ือหาที่ไมซับซอน สวนใหญก็จะเปนพวกเว็บไซตที่ใหความรู 

หรือเว็บไซตองคกรขนาดยอม โดยลักษณะการลิงคเน้ือหา ก็จะลิงคไปทีละหนา มีทิศทางการเขาสู

เน้ือหาตางๆ ในแบบเสนตรง ใชปุมเดินหนา-ถอยหลังในการกําหนดทิศทาง จึงทําใหการใชงาน

เปนไปอยางงาย แตโครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับก็มีขอเสีย คือจะทําใหผูใชงานตองเสียเวลาใน

การเขาสูเน้ือหาเพราะไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเน้ือหาดวยตัวเองได 

 2. โครงสรางแบบลําดับข้ัน 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 โครงสรางแบบลําดับขั้น 

 

1     โครงสรางแบบลําดับข้ัน นิยมใชกับเว็บที่มีความซับซอนของขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น โดยจะมีการแบงเน้ือหาออกเปนสวนๆ และมีการนําเสนอรายละเอียดยอยๆ 

ที่ลดหลั่นกันมา ทําใหสามารถทําความขาใจกับโครงสรางเน้ือหาไดงายขึ้น โดยจะมีโฮมเพจเปน

จุดเร่ิมตน และจุดรวมจุดเดียวที่จะนําไปสูการเชื่อมโยงเน้ือหาเปนลําดับจากบนลงลาง 

 3. โครงสรางแบบตาราง 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 โครงสรางแบบตาราง 

 



15 
 

1     โครงสรางแบบตาราง1 เปนโครงสรางการออกแบบเว็บไซตที่มีความซับซอน แตก็มีความ

ยืดหยุนในระดับหน่ึง เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาสูเน้ือหาตางๆ ไดงายขึ้น การออกแบบในลักษณะ

น้ีจะมีการเชื่อมโยงเน้ือหาในแตละสวนซึ่งกันและกัน ทําใหผูใชงานสามารถเปลี่ยนทิศทาง หรือ

กําหนดทิศทางในการเขาสูเน้ือหาดวยตัวเองได จึงไมทําใหเสียเวลา แถมยังทําใหเว็บไซตมีความ

ทันสมัยขึ้น 

  

 4. โครงสรางแบบใยแมงมุม 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 โครงสรางแบบใยแมงมุม 

 

1     โครงสรางแบบใยแมงมุม1 เปนโครงสรางที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะมีความ

ยืดหยุนมากที่สุด โดยทุกหนาเว็บจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด ทําใหสามารถเขาถึงหนาเว็บเพจ

ตางๆ ที่ตองการไดอยางงาย และมีความอิสระมากขึ้น นอกจากน้ีก็สามารถเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต

ภายนอกไดดี 

 

ลักษณะของเว็บไซต 

     1. ความทันสมัย (Currency) เปนขอมูลที่ใหม ทันตอสถานการณและไดรับการปรับปรุง

แกไขตามระยะเวลาอยางเหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลคร้ังลาสุด 

      2. เน้ือหาและขอมูล (Content and Information) ตองมีเน้ือหาและขอมูลที่เปนประโยชน 

เน้ือหาของเว็บมีความถูกตอง เปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต 

     3. ความนาเชื่อถือ (Authority) คือ ผูจัดทําเว็บเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับเน้ือหา หรือเปน

องคกรที่รับผิดชอบดานน้ันโดยตรง โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอยางชัดเจน แสดงใหเห็นได

จากสวนที่สงวนลิขสิทธิ์และผูรับผิดชอบภายในเว็บ ซึ่งนิยมแสดงไวดานลางของเว็บไซต 

    4. การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation) ควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ในรูปแบบ

ที่เขาใจงาย และอานไดอยางชัดเจน 
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    5. การปฏิบัติจริง (Experience) ตองทําใหผูเขาชมรูสึกวาไมเสียเวลา ไมไรประโยชนหรือ

เว็บเพจไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

   6. ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) องคประกอบที่สําคัญของความเปน multimedia 

ภายในเว็บไซด คือ เสียง ภาพ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคลองกับเน้ือหาภายในเว็บ 

    7. การใหขอมูล (treatment) ควรจะเขาถึงไดงายและรวดเร็ว โดยไมมีความสลับซับซอน  

มีการจัดรูปแบบและหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหงายตอการตรวจสอบและใชงาน

ขอมูล 

    8. การเขาถึงขอมูล (Access) สามารถแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว เมื่อผูใชเขาสูเว็บไซต 

    9. ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) เว็บควรมีความหลากหลายและมีเร่ืองที่

เปนประโยชนหลาย ๆ เร่ือง มีความนาเชื่อถือและตรวจสอบขอมูลได ขอมูลน้ันก็จะไดความนิยม

และแนะนํากันใหเขามาชมอีก 

 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

    แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซตสามารถแบงออกเปนขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสม

กับผูเร่ิมตนใชเปนแนวทาง ในการสรางและพัฒนาเว็บไซต 

    · การวางแผน การวางแผนนับวามีความสําคัญมากในการสรางเว็บไซต เพื่อใหการทํางาน

ในขั้นตอนตาง ๆ มีแนว ทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดตามที่ต้ังเปาไว ซึ่งประกอบดวย 

    · การกําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของเว็บไซต การกําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของ

เว็บไซตที่จะสราง นับเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการเร่ิมตนสรางเว็บไซตเลยทีเดียว เพื่อใหเห็นภาพ

วาเราตองการนําเสนอขอมูลแบบใด เชน เว็บไซตเพื่อใหขอมูลขาวสาร การบริการดานตาง ๆ หรือ

ขายสินคา เปนตน เมื่อสามารถกําหนดจุดประสงคของเว็บไซตไดแลว เงื่อนไขเหลาน้ีจะเปน

ตัวกําหนดโครง สรางรูปแบบรวมถึงหนาตา และสีเว็บไซตของเราดวย 

    · การกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อใหการสรางและออกแบบเว็บไซตไดรับความนิยม การ

กําหนดกลุมเปาหมายในการเขาชมเว็บไซตก็นับวามีสวนสําคัญไมนอย เชน เว็บไซตสําหรับ

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการคนหาขอมูล หรือเว็บไซตสําหรับบุคคลทั่วไปที่เขาไปใชบริการ

ตาง ๆ เปนตน 

    · การเตรียมขอมูล เน้ือหาหรือขอมูลจัดวาเปนสิ่งที่เชิญชวนใหผูอ่ืนเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต 

และตองทราบวาขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถนํามาจากแหลงใดบาง เชน การคิดนําเสนอขอมูลดวย

ตัวเอง หรือนําขอมูลที่นาสนใจมาจากสื่ออ่ืน เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน เว็บไซต และที่สําคัญ ขอ

อนุญาตเจาของบทความกอนเพื่อปองกันเร่ืองลิขสิทธิ์ดวย 
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    · การเตรียมสิ่งตาง ๆ ที่จําเปน ในการออกแบบเว็บไซตตองอาศัยความสามารถตาง ๆ เชน 

โปรแกรมสําหรับสราง เว็บไซต ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผูใหบริการรับ

ฝากเว็บไซต (Web Hosting) เปนตน 

    · การจัดโครงสรางขอมูล เมื่อไดขอมูลตาง ๆ เชน กําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของ

เว็บไซต การกําหนดกลุมเปาหมาย การเตรียมขอมูล การเตรียมสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนจากขั้นแรก

เรียบรอยแลว ในขั้นตอนน้ี เราจะจัดระบบเพื่อใชเปนกรอบสําหรับการออกแบบและดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

    · โครงสรางและสารบัญของเว็บไซต 

    · การใชระบบนําผูเขาชมไปยังสวนตาง ๆ ภายในเว็บไซตหรือที่เราเรียกวาระบบนําทาง 

(Navigation) 

    · องคประกอบที่ตองนํามาใช เชน สื่อมัลติมีเดีย ภาพกราฟก แบบฟอรมตาง ๆ 

    · การกําหนดรูปแบบและลักษณะของเว็บเพจ 

    · การกําหนดฐานขอมูล ภาษาสคริปตหรือแอปพลิเคชันที่นํามาใชในเว็บไซต 

    · การบริการเสริมตาง ๆ 

    · การออกแบบเว็บไซต นับเปนขั้นตอนในการออกแบบรูปราง โครงสรางและลักษณะ 

ทางดานกราฟกของหนาเว็บเพจโดย โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบคือ Photoshop หรือ 

Fireworks ซึ่งจะชวยในการสรางเคาโครงของหนาเว็บและองคประกอบตาง ๆ เชน ชื่อเว็บไซต     

โลโก รูปไอคอน ปุมไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอรโฆษณา เปนตน 

    ในการออกแบบเว็บไซตน้ันยังตองคํานึงถึงสีสันและรูปแบบของสวนประกอบตาง ๆ ที่

ไมใชภาพกราฟก เชน ขนาดของตัวอักษร สีของขอความ สีพื้น ลวดลายของเสนกรอบเพื่อความ

สวยงามและดึงดูดผูเยี่ยมชมดวย 

 

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต 

              การออกแบบเว็บไซตใหนาสนใจตองพิจารณา 3 ประการ คือ 

       1. ออกแบบเว็บไซตที่เนนเน้ือหา 

                  เว็บไซตบางประเภทจะเนนเน้ือหา หรือขอความเปนหลัก ภายในเว็บไซตจะประกอบไป

ดวย ตัวหนังสือ มีภาพประกอบบางแตไมมาก เชน เอ็นไซโคพีเดีย  ดิกชันนารี ฯลฯ 

    2. ออกแบบเว็บไซตที่เนนภาพกราฟก 

    3. ออกแบบเว็บไซตที่เนนทั้งภาพและเน้ือหา  
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สวนประกอบของหนาเว็บเพจ 

           เราสามารถจําแนกสวนประกอบของหนาเว็บเพจ เปน 3 สวน ดังน้ี  

    1. สวนหัว (Page Header)  นาจะอยูบริเวณบนสุดของหนาเว็บเพจ เปนสวนที่แสดงชื่อ  

เว็บไซต โลโก แบนเนอรโฆษณาลิงกสําหรับขามไปยังหนาเว็บอ่ืน 

    2. สวนเน้ือหา (Page Body)  จะอยูบริเวณตอนกลางของหนาเว็บเพจ ซึ่งเปนสวนที่แสดง

เน้ือหาภายในหนาเว็บเพจน้ัน โดยประกอบดวยขอความ ขอมูล ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

     3. สวนทาย (Page Footer)  จะอยูบริเวณดานลางสุดของหนาเว็บเพจ สวนมากใชสําหรับ

ลิงคขอความสั้น ๆ เขาใจงาย หรือจะมีชื่อเจาของเว็บไซต อีเมลแอดเดรสของผูดูแลเว็บไซตสําหรับ

ติดตอกับทางเว็บไซต 

 

 แนวคิดในการออกแบบ 

   ดูจากเว็บไซตอ่ืนเพื่อเปนตัวอยาง  การดูจากเว็บไซตอ่ืนบนอินเตอรเน็ตเพื่อศึกษาเปน

ตัวอยางน้ัน นับเปนวิธีการที่งายที่สุด แตก็ควรนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเน้ือหาและ

กลุมเปาหมายของเราดวย 

   ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ  สื่อสิ่งพิมพในที่น้ี ไดแก แมกกาซีน โปสเตอร

โฆษณา โบรชัวร หรือหนังสือบางเลมที่มี รูปแบบและจุดดึงดูดความสนใจ สามารถนํามา

ประยุกตใชในเว็บไซตของเราไดเชนกัน 

 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

             การที่จะสรางพัฒนาเว็บเพจและนําเว็บไซตเขาสูระบบเวิลด ไวด เว็บ ใหคนอ่ืนเขามาเยี่ยม

ชมไดน้ัน มีกระบวนการที่ผูพัฒนาเว็บไซตจะตองศึกษาและปฏิบัติตาม ดังน้ี 

    1. การวางแผนการทํางาน 

                  การวางแผนการทํางานเปรียบเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางใหเรารูวาควรจะเดินทางไปใน

ทิศทางใดเพื่อไมใหหลงทาง 

                  การสรางเว็บไซตก็เหมือนกันจําเปนตองมีการวางแผนการทํางานใหรอบดานกอนที่จะ

เร่ิมลงมือทํา โดยมีหลักที่ตองกําหนดในการวางแผน ดังน้ี 

  1. ระยะเวลาการทํางาน เปนการกําหนดชวงเวลาที่จะใชในการสรางเว็บ 

  2.  ทีมงานหรือผูรวมงาน ปกติการสรางเว็บตองทํางานเปนทีม อยางนอยตองมีผูเชี่ยวชาญ 

3 ฝาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานภาษา HTML หรือโปรแกรมสรางเว็บเพจ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

และตกแตงภาพ และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาหรือบรรณาธิการ 

  3. งบประมาณ เปนการกําหนดคาใชจาย 
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  4. อุปกรณหรือเคร่ืองมือชวยงาน  เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองสแกนเนอรและรูปภาพ

ประกอบเว็บเพจ เปนตน 

  5. ปญหาและอุปสรรค 

    2. การรวบรวมและวิเคราะหโครงสราง เปนขั้นตอนหน่ึงที่ตอจากการวางแผน  เปนการ

แผนงานไปปฏิบัติ โดยการรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชในการสรางเว็บ ตามหัวขอที่เลือกไว ทั้ง

เน้ือหา ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมเปนไฟลขอมูล หรือใสแฟมแยกเปนหมวดหมู 

เพื่อความสะดวกในการนํามาใชงาน 

    3. การออกแบบและการสรางเว็บไซต เปนขั้นตอนการนําขอมูลทั้งหมดมาสรางเปน

เว็บไซตดวยภาษา HTML หรือเคร่ืองมือในการสรางเว็บอ่ืนๆ หลักสําคัญในการออกแบบและสราง

เว็บ คือ 

  1. กําหนดจุดประสงคเว็บไซต  โดยวางเปาหมายของผูเขาชมวาจะเปนกลุมใด 

  2. เลือกเว็บเบราวเซอร  เปนการเลือกเว็บเบราวเซอรที่ใชแสดงผลเว็บไซต จะไดกําหนด

ขนาดกวาง ยาว และลักษณะการวางองคประกอบเว็บใหสวยงามและแสดงผลไดเร็ว 

  3. วางโครงรางของเว็บไซต กําหนดโครงรางวามีทั้งหมดกี่เว็บเพจ แตละเว็บเพจมีเน้ือหา

อะไรบาง ควรเขียนเปนแผนผังเว็บไซตออกมาบนกระดาษ 

  4. ออกแบบหนาตาเว็บ เปนขั้นตอนในการลงมือสรางเว็บเพจแตละหนาตามที่ได

ออกแบบไว พรอมกับทดสอบผานเว็บเบราวเซอร (แบบ Offline) 

            4. ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต  หมายถึง การทดสอบแบบออฟไลน โดยที่ยังไมไดนํา

เว็บไซตเขาสูอินเทอรเน็ต แตก็สามารถแสดงผลไดเหมือนจริงผานเว็บเบราวเซอร เชน IE เพื่อ

ตรวจสอบตัวอยางเว็บที่สรางไว เชน ขนาดตัวอักษร ขนาดภาพ การใชสี ตาราง ฯลฯ วาเหมาะสม

หรือไม พรอมกับการปรับปรุงจนเปนที่นาพอใจ 

              5. เผยแพรผานเว็บไซต  เปนการเผยแพรใหคนทั่วไปไดรูจัก หรือเรียกวาการอัพโหลด 

(Upload) โดยเจาของเว็บจะตองจดทะเบียนโดเมนเนม และเชาพื้นที่โฮสต ก็สามารถนําเว็บเพจอัพ

โหลดขึ้นสูอินเทอรเน็ต และประชาสัมพันธใหคนทั่วไปไดรูจัก  การที่จะทําใหคนรับรู และเขามา

ใชบริการเว็บไซตไดมากน้ันจะตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองและใชเวลาพอสมควร และ

ถาจะใหดีควรมีเคานเตอร (Counter) หรือตัวจดสถิติผูเขาชม ก็จะชวยใหประเมินไดวาเว็บไซตของ

เราไดรับความสนใจมากนอยเพียงใด 

              6. การพัฒนาเว็บไซต   เปนการปรับปรุงเน้ือหา ภาพประกอบหรืออัพเดท (Update) 

เว็บไซต ถือเปนขั้นตอนสําคัญเพราะในโลกของอินเทอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยู

ตลอดเวลา ผูชมเว็บมักจะใชเวลาในการคนหาและเปดผานเว็บไซตตางๆ อยางรวดเร็วหากพบวา

เว็บไซตของเราไมไดเปลี่ยนแปลงหรือมีขอมูลใหมๆ เพิ่มขึ้นเลย ผูเขาชมเว็บก็จะลดจํานวนลงไป

เร่ือยๆ จนกลายเปนเว็บที่ไมมีผูคนเขามาเลยหรือเปนเว็บที่ตายแลว 
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   ดังน้ันการปรับปรุงเว็บไซตอยูเสมออาจจะวันละคร้ัง หรือสัปดาหละคร้ัง โดยเพิ่มขอมูล 

ขาวสารใหมๆ อยูเปนประจําก็จะทําใหเว็บไซตทันสมัย ผูคนเขาชมเปนประจําและมากขึ้นจน

พัฒนาเปนเว็บไซตยอดนิยมไดในที่สุด 

 

เลือกใชสีสําหรับเว็บไซต  (Designing Web Colors) 

สีสันในหนาเว็บเพจ เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผูใช เน่ืองจาก

สิ่งแรกที่พวกเขามองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซึ่งเปนสิ่งกําหนดบรรยากาศและความรูสึกโดยรวม

ของเว็บไซต เราสามารถใชสีไดกับทุกองคประกอบของเว็บเพจ ต้ังแตตัวอักษร,รูปภาพ,ลิงค,สีพื้น

หลัง และรูปภาพพื้นหลัง การเลือกใชสีอยางเหมาะสมจะชวยในการสื่อความหมายของเน้ือหา และ

เพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บน้ัน แตในทางกลับกัน สีที่ไมเหมาะสมอาจสรางความยากลําบาก

ในการอานหรือรบกวนสายตาผูใช รวมทั้งอาจทําใหการสื่อสารความหมายไมถูกตองได 

เร่ืองของสีในเว็บไซตมีความซับซอนพอสมควร เร่ิมต้ังแตการเขาใจถึงการแสดงออกของสี

ภายใตสิ่งแวดลอมที่ตางกันของบราวเซอร,จอมอนิเตอร และระบบปฏิบัติการ ตลอดจนถึงการ

เขาใจทฤษฎีสี รูจักเลือกใชสีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อความหมายอยางสวยงาม ดังน้ัน เปาหมายของ

เราคือ การตัดสินใจเลือกใชสีใหเหมาะสมกับบุคลิกและเปาหมายของเว็บไซต เพื่อการแสดงผลที่

ตรงกับความประสงคมากที่สุด การใชชุดสีที่เหมาะสม กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูใช แตยังทาใหพวกเขามีความรูสึกรวมไปกับเปาหมายของเว็บไซตน้ันดวย ไมวาจะเปนการ

ใหขอมูล สรางความบันเทิง รวมถึงการขายสินคาหรือบริการ 

 

รูปแบบของสีท่ีเกิดจากแสง (RGB) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.6  สีที่เกิดจากแสง  (RGB) 

 

รูปแบบสีที่เกิดจากแสงจะใชสีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีนํ้าเงิน (Blue) เปนแมสี

หลัก เพื่อผลิตแสงสีในรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยาง เชนแสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียวจะไดแสงสี

เหลือง หรือแสงสีแดงผสมกับแสงสีนํ้าเงินก็จะไดแสงสีมวงแดง เปนตน 
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แนวคิดของรูปแบบสี RGB น้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของนักฟสิกส ‘ยังและเฮลมโฮลทซ’ 

(The Young-Helmholtz Theory – วาดวยการมองเห็นสีเกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกตางกันของเซลล 

Cone ในเรตินา)RGB จึงเปนรูปแบบของสีที่ใชอธิบายปรากฏการณแสงเปนหลัก ดังน้ันระบบ

ดังกลาวจึงถูกนําไปใชประโยชนในการผลิตสีใหกับจอภาพแทบทุกอยาง ไมวาจะเปนโทรทัศน,  

โปรเจกเตอร และอ่ืน ๆ อีกมากมายการรวมตัวของสีในรูปแบบน้ีเราเรียกกวาเปนการรวมตัวแบบ

บวก (Addictive Color) เมื่อรวมตัวกันทั้งสามแมสีจะไดสีขาว 

 

รูปแบบของสีท่ีเกิดจากวัตถุ (CMYK) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 สีที่เกิดจากแสง  (CMYK) 

 

CMYK เปนรูปแบบสีที่ถูกกําหนดขึ้นมาใหใชสําหรับงานศิลปะหรืองานสื่อสิ่งพิมพลงบน

วัตถุ ประกอบดวย 4 แมสีหลักไดแกสีฟา (Cyan), สีมวงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสี

ดํา (Black) สาเหตุที่ตองมีสีดําเน่ืองจากวาการผสมสีระหวางสีฟา + สีมวงแดง และสีเหลืองทําใหได

สีดําที่ไมดําสนิท ดังน้ันระบบพิมพ 4 สีจึงหมายถึง 4 แมสีน้ีน่ันเอง 

การรวมตัวของสีในรูปแบบน้ีเราเรียกวาเปนการรวมตัวแบบลบ (Subtractive Color) ทายที่สุดแลว

การรวมตัวของทุกแมสีจะไดสีดํา ซึ่งตรงกันขามกับระบบ RGB 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสี 

ทุกคนคงไดรูจักแมสีหรือสีขั้นตน ( primary color ) ทั้งสามซึ่งประกอบดวย สีแดง,เหลือง 

และนํ้าเงิน มากอนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีทั้งสามน้ีถือวาเปนแมสีหลัก ก็เพราะวาสีทั้งสาม

เปนสีที่ไมสามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยังเปนตนกําเนิดของสีอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด 

ตอไปก็เปนสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการผสมของสีขั้นตนเขาดวยกัน โดยที่ สีแดงกับสีเหลืองไดเปนสี

สม,สีเหลืองกับนํ้าเงินไดเปนเขียว และสีนํ้าเงินกับแดงไดเปนมวง ตอจากน้ันก็เปนสีขั้นที่ 3 ซึ่งเกิด

จากการผสมของสีขั้นตนกับสีขั้นที่ 2 ที่อยูติดกันทั้งสองดาน ในที่สุดเราก็จะไดสีขั้นที่ 3 ทั้งหมด 6 

http://www.dozzdiy.com/wp-content/uploads/2015/10/cmyk.png
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สี โดยสีขั้นตน 1 สี ทาใหเกิดสีขั้นที่สาม 2 สี ดังน้ี : เหลือง-สม , แดง-สม , แดง-มวง , นํ้าเงิน-มวง ,

นํ้าเงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เมื่อเรารูที่มาของสีตาง ๆ ดีแลว 

ขั้นตอไปจะเปนเร่ืองของพื้นฐานการผสมสี การจัดระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน

แสดงตัวอยางสีขั้นตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.8  กลุมสี 

 

การผสมสี  ( Color Mixing) 

รูปแบบการผสมสีเพื่อใหเกิดเปนสีตาง ๆ สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือการผสมของแสง

หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมของรงควัตถุ (pigment) หรือการผสมแบบ

ลบ (subtractive mixing)  

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  การผสมสีแบบบวก  (Additive Mixing)  การผสมสีแบบบวกน้ี เปนสิ่งที่คอนขางยาก

ในการทําความเขาใจ เพราะมีหลักการที่ลบลางสิ่งที่คุณถูกสอนมาในสมัยกอน เรากาลังจะพูดถึง

รูปแบบการผสมของแสง ความยาวคลื่นแสงพื้นฐานไดแกสีแดง เขียว และนํ้าเงิน ไมใชสีแดง 

เหลืองและนาเงินอยางที่เราเขาใจมากอน เมื่อคลื่นแสงเหลาน้ีมีการซอนทับกันก็จะกอใหเกิดการ

บวกและรวมตัวกันของความยาวคลื่นแสง จึงเปนที่มาของชื่อ “สีแบบบวก” เมื่อแสงทั้งสามสีมีการ

ผสมกันเปนคู ก็จะเกิดเปนสีนํ้าเงินแกมเขียวหรือ cyan (เกิดจากสีนํ้าเงินบวกกับเขียว) สีแดงแกม

มวงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกับนาเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และใน

ที่สุดเมื่อผสมสีทั้งสามเขาดวยกัน หรือจอมอนิเตอรสาหรับคอมพิวเตอร  
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รูปท่ี 2.9  แสดงการผสมสีแบบบวก 

 

2.  การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing)   การผสมสีแบบลบไมไดมีความ

เกี่ยวของกับเร่ืองของลําแสงแตอยางใด ๆ แตเกี่ยวเน่ืองกับการดูดกลืนและสะทอนแสงของวัตถุตาง 

ๆ เมื่อแสงสีขาวสองมายังวัตถุหน่ึงๆวัตถุน้ัน จะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นบางระดับไวและ 

สะทอนแสงที่เหลือออกมาใหเราเห็น สีขั้นตนในรูปแบบน้ีประกอบดวย สีแดงแกมมวง (magenta) 

สีนํ้าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซึ่งไมใชสีแดง เหลือง และนาเงินอยางธรรมดาอยางที่หลายๆ 

ทาใหปริมาณแสงที่จะสะทอนออกมาลดลง จึงเปนที่มาของชื่อ “ สีแบบลบ ” เมื่อสีทั้งสามมีการ

ผสมกันเปนคู ๆ ก็จะเกิดผลเปนสีตาง ๆ ไดแกสีแดง (เกิดจากสีแดงแกมมวงบวกกับเหลือง) สีเขียว 

(เกิดจากสีเหลืองบวกกับนํ้าเงินแกมเขียว) และสีนํ้าเงิน (เกิดจากสีนํ้าเงินแกมเขียวบวกกับแดงแกม

มวง) ในขั้นสุดทาย ทําใหไมมีแสงสีใดสามารถสะทอนออกมาไดสื่อตางๆที่เกี่ยวของกับการใชวัตถุ

มีสี อยางเชน สีที่ใชในการวาดรูปของศิลปน , ดินสอสี , สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพแบบ 4 สี ใน

สิ่งพิมพตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.10  แสดงการผสมสีแบบลบ 
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วงลอสี   (Color Wheel) 

วงลอสีในลักษณะของแมสีวัตถุธาตุ (รูปแบบ RYB : จะใชสามแมสีหลักคือ แดง – เหลือง 

– นํ้าเงิน ซึ่งผสมแลวไดสีดําเหมือนกับ CMYK) โดยนําแมสีหลักมาผสมกัน เมื่อไดสีใดแลวให

แทรกระหวางสองแมสีน้ันจนเปนการไลสีในรูปแบบวงลอ เราเรียกวาวงลอสี (Color Wheel) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11  รูปแบบวงลอแตละรูปแบบ 

 

ยกตัวอยางรูปแบบสีจากวัตถุธาตุ : สีเหลืองผสมกับสีนํ้าเงินไดสีเขียว, สีแดงผสมกับสีเหลืองไดสี

สม ผสมแบบน้ีเร่ือยไปอยางที่ไดกลาวไวในชวงแรกวาไมวาจะเปนสีจากระบบใดๆก็ตาม มีความ

แตกตางของสีที่ผลิตไดอยูเสมอ ผลลัพธที่ไดน้ันจึงไมใชวงลอสีเพียงหน่ึงเดียว หากแตเราไดวงลอสี

ขึ้นมาถึงสามแบบ น่ันคือ RYB, RGB และ CMYK (RGB ใชเปรียบเทียบความตรงกันขามของ 

CMYK แตเมื่อผลิตสีจริง ๆ แลวก็ยังมีความคลาดเคลื่อนเสมอ)   

เพื่อความเขาใจถึงความสัมพันธของสีที่ดีขึ้นเราความทําความรูจักกับระบบสีที่เขาใจงาย 

และมีประโยชนมากที่สุดที่เรียกกันวา วงลอสี ( color wheel ) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่มีระบบการ

จัดเรียงสีทั้งหมดไวในวงกลม วงลอสีถูกพัฒนาขึ้นจากความตองการกฎระเบียบที่ชัดเจนของลําดับ

และความกลมกลืนของสี แมในอดีตจะมีการพัฒนาและออกแบบระบบสีในรูปแบบตางๆมากมาย 

แตสวนใหญมักจะมีความซับซอนเกินกวาที่จะนํามาใชประโยชนในการออกแบบจริง ในที่สุดเรา

จะใชวงลอสีแบบ 12 ขั้น ซึ่งถูกประดิษฐขึ้นโดย Sir Isaac Newton ในป 1666 ที่ไดแสดงถึงการ

จัดลําดับเฉดสีอยางมีเหตุผลและงายตอการนําไปใช จึงเปนประโยชนอยางมากตอศิลปนใน

การศึกษาและออกแบบศิลปะตาง ๆ รวมทั้งการเลือกใชสีในกระบวนการออกแบบเว็บไซตที่เรา

กําลังสนใจอยูวงลอสีแบบบวกน้ีดูคลายๆกับวงลอสีแบบลบ แตมีความสมดุลของสีที่ตางกันอยาง

มาก ตรงที่สีโดยสวนใหญถูกครอบคลุมดวยสีนํ้าเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง

เล็กนอยในวงลอสีแบบน้ีเชนเดียวกับการกระจายตัวของสีในสเปกตัม ซึ่งมีลักษณะเดนของความ

ยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงิน และมีสวนของความยาวคลื่นแสงสีแดงเพียงเล็กนอย 

ท่ีเปนกลาง  ( Neutral Colors )  สีที่เปนกลางคือสีกลุมหน่ึงที่ไมไดถูกบรรจุไวในวงลอสี 

เพราะเปนสีที่ไมไดรับอิทธิพลใด ๆ มาจากสีอ่ืน ซึ่งก็คือสีเทา แมวาจะมีเฉดสีของสีเทาจํานวน

http://www.dozzdiy.com/wp-content/uploads/2015/10/rybrgbcmyk1.png
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มากมายไมสิ้นสุด แตแคเพียงที่ 256 ระดับ สายตาคนเราก็ไมสามารถแยกความแตกตางออกจากกัน

ไดแลว ทําใหมองเห็นเปนแถบสีระหวางดํากับขาว โดยไมมีรอยตอแตอยางใด สีเทาไดชื่อวาเปนสี

กลางก็เพราะเปนสีที่ไมมีลักษณะเฉพาะสวนตัว ทําใหชุดของสีที่ประกอบไปดวยสีเทาทั้งหมดจะดู

คอนขางจืดชืด ไมเราอารมณ อยางไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลักษณะจากสีที่อยูลอมรอบน้ันเอง 

เปนเหตุใหศิลปนสวนใหญหลีกเลี่ยงการใชสีเทา เพราะผลที่ไดรับจากสีอ่ืนน้ันไมคงที่ ยากตอการ

ควบคุมสีเทา 12 ขั้นตามลําดับจากออนไปเขม 

สีออน สีเขม และโทนสี  ( Tint , Shade and Tone ) ในการผสมสีกลางดังกลาวเขากับสี

บริสุทธิ์ (สีที่ไมผานการผสมกับสีอ่ืนมากอน) จะเกิดเปนสีตาง ๆ จํานวนมากมาย จนไมสามารถ

บรรจุไวในวงลอสีไดทั้งหมด จากประสบการณที่ผานมา คุณคงรูวาสีแดงไมไดมีเพียงเฉดสีเดียว 

แทจริงแลว มีแดงออน,แดงแก,แดงเขม หรือแดงจาง ฯลฯ อีกจํานวนนับไมถวน สีเหลาน้ีเปนผลมา

จากการผสมของสีบริสุทธิ์กับสีดํา ขาว และเทาระดับตาง ๆ น่ันเอง 

 - เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีขาว จะไดเปนสีออน ( tint of the hue ) 

- เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีเทา จะไดเปนโทนสีที่ระดับตาง ๆ ( tone of the hue ) 

 - เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีดา จะไดเปนสีเขม ( shade of the hue )สีออน สีเขม และโทนสี มี

ประโยชนอยางมาก ในการจัดชุดของสี เพราะทําใหสีสีหน่ึงสามารถแสดงออกและใหความรูสึกได

หลายรูปแบบยิ่งขึ้น ทดแทนการใชสีเดียวลวน ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะไมนาสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12  แสดงความหลากหลายของสีที่ไดจาการผสมสีของสีหลักกับสีขาว  เทา  และสีดํา 

 

ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 

 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเปนระเบียบของสีอยางเปนที่นาพึงพอใจตอสายตา ทํา

ใหผูชมรูสึกถึงความเปนระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกัน การใชสีที่จืดชืดเกินไป

จะทําใหเกิดความรูสึกนาเบื่อ และไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมได ในทางตรงกันขาม การ

ใชสีที่มากเกินไป ดูวุนวาย ไรระเบียบ ก็จะสรางความไมเขาใจและสับสนใหผูชม ดังน้ัน เปาหมาย
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สําคัญของเราในเร่ืองสี ก็คือการนําเสนอเว็บไซตโดยใชชุดสีในรูปแบบที่เขาใจไดงาย นาสนใจ 

และสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 

 

รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes )  

 หลังจากคุณไดรูจักพื้นฐานของสีมาพอสมควร ตอไปจะเปนเร่ืองของชุดสีที่ถูกจัดกลุม

อยางเขากันดวยรูปแบบตาง ๆ ทาใหเรามีโอกาสเลือกชุดสีเหลาน้ีมาใชในการออกแบบไดโดยไม

ตองเสียเวลาสุมเลือกสีตางๆใหดูเขากัน อยางไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหลาน้ีเปนเพียงหลักการ

เบื้องตน และยังคงตองทาการปรับเปลี่ยนคาของสี   ( hue)  ความอ่ิมตัวของสี  (saturation)  และ

ความสวางของสี  (lightness)  เพื่อใหเกิดลักษณะที่อานงาย สวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหาของ

เว็บไซต 

 

ชุดสีรอน  ( Warm Color Scheme ) 

  ชุดสีรอนประกอบดวยสีมวงแกมแดง , แดงแกมมวง , แดง , สม , เหลือง และเขียวอม

เหลือง สีเหลาน้ีสรางความรูสึกอบอุน สบาย และความรูสึกตอนรับแกผูชม ชวยดึงดูดความสนใจ

ไดงาย ในทางจิตวิทยาสีรอนมีความสัมพันธกับความสุข สะดวก สบาย สีตาง ๆในชุดสีรอนมีความ

กลมกลืนอยูในตัวเอง ขณะที่อาจจะดูไมนาสนใจบาง เพราะขาดสีประกอบที่ตัดกันอยางชัดเจน 

 

 

 

 

                       

รูปท่ี 2.13   สีแดง             รูปท่ี 2.14 สีสม            รูปท่ี 2.15  สีเหลือง          รูปท่ี 2.16 สีชมพู     

 
 

รูปท่ี 2.17  แสดงชุดสีรอน 

http://www.dozzdiy.com/wp-content/uploads/2015/10/red.jpg
http://www.dozzdiy.com/wp-content/uploads/2015/10/magentapink.jpg
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ชุดสีเย็น ( Cool Color Scheme )  ชุดสีเย็นประกอบดวยสีมวง , นาเงิน , นาเงินออน , ฟา , 

นํ้าเงินแกมเขียว และสีเขียว ตรงกันขามกับชุดสีรอน ชุดสีเย็นใหความรูสึกเย็นสบาย องคประกอบ

ที่ใชสีเย็นเหลาน้ีจะดูสุภาพเรียบรอย และมีความชํานาญ แตในทางจิตวิทยา สีเย็นเหลาน้ีกลับมี

ความสัมพันธกับความซึมเศราหดหูและเสียใจ นอกจากน้ัน ชุดสีเย็นมีความกลมกลืนกันโดย

ธรรมชาติ แตอาจจะดูไมนาสนใจในบางคร้ัง เพราะขาดความแตกตางของสีที่เดนชัดเชนเดียวกับชุด

สีรอน จะเห็นวา มีอีก 2 สี ที่ไมอาจจําแนกออกเปนสีรอนหรือสีเย็นไดอยางแนนอน ซึ่งก็คือสี

เหลืองและสีเขียว เพราะสีทั้งสองสามารถใหความรูสึกไดทั้งรอนและเย็นตามแตสถานการณและสี

รอบขาง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 สีมวง              รูปท่ี  2.19   สีฟาหรือสีนํ้าเงิน                รูปท่ี 2.20 สีเขียว 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.21  แสดงชุดสีเย็น 

 

ชุดสีแบบสีเดียว   (Monochromatic Color Scheme)  รูปแบบของชุดสีที่งายที่สุดคือชุด

แบบสีเดียวที่มีคาของสีบริสุทธิ์เพียงสีเดียว ความหากหวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความ

หลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขมหรือความเขมหรือความออนในระดับตาง ๆ ใหกับ

สีต้ังตน ดังน้ัน ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจประกอบดวยสีแดงลวน สีแดงอิฐ(สีเขม ของสีแดง) สี

สตรอเบอรร่ี(สีออนปานกลางของสีแดง) ละชมพู(สีออนมากของสีชมพู)ชุดสีแบบน้ีคอนขางจะมี

ความกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกัน เพราะขาดความหลากหลายของสี ซึ่งอาจทําใหผูอานความสนใจ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22  แสดงชุดสีแบบเดียว 

http://www.dozzdiy.com/wp-content/uploads/2015/10/purple.jpg
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ชุดสีแบบสามเสา  (Triadic Color Scheme)  วิธีการที่งายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมา

ใชก็คือ การนึกถึงสามเหลี่ยมดานเทาลอยอยูเหนือวงลอสี เพียงเทาน้ี สีที่อยูที่มุมของสามเหลี่ยมทั้ง

สามก็จะเปนสีที่ เขาชุดกัน ชุดสีที่ไดจากการเลือกแบบน้ีจึงเรียกวา ชุดสีแบบสามเสา ซึ่งอาจ

ประกอบดวย ชุดสีแบบสามเสาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่ประกอบดวยสีขั้นตนทั้งสาม

น้ันเอง เน่ืองจากการตัดกันอยางรุนแรงของสีทั้งสามน่ันเอง  

อยางมาก สวนชุดสีที่ไดจากสีชั้นสองและสีขั้นที่สามน้ัน ชุดสีแบบสามเสามีขอไดเปรียบ

ตรงที่มีเสถียรภาพสูง เพราะแตละสีมีความสมดุลอยางสมบูรณแบบกับอีกสองสีที่ ตามกระบวนการ

ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.23  แสดงชุดสีแบบสามเสน 

 

ชุดสีท่ีคลายคลึงกัน  (Analogous Color Scheme)  ชุดสีที่มีรูปแบบอยางงายอีกแบบหน่ึง ก็

คือชุดสีที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบดวยสี 2 หรือ 3 สีที่อยูติดกันในวงลอสี เชนสีแดงแกมมวง สี

แดง และสีสม เน่ืองจากชุดสีที่อยูในรูปแบบน้ีมีจานวนมากมายทําใหเราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมา

ใชงานไดอยางงายสะดวก และแมวาเราสามารถเพิ่มจํานวนสีในชุดใหมากขึ้นเปน 4 หรือ 5 สีได แต

กลับจะมีผลใหขอบเขตของสีที่มีความกวางเกินไป ทําใหสีอยูตรงปลายทั้งสองของชุดไมมี

ความสัมพันธกัน เปนสาเหตุใหลักษณะการที่อยูตรงปลายทั้งสองชุดไมมีความสัมพันธ  

เปนสาเหตุใหลักษณะการที่มีสีคลายคลึงกันลดลง  ณ บางตําแหนงของวงลอสี ชุดสี

คลายคลึงกัน 3-4 สีทีอยูติดกันอาจดูเหมือนเปนสีเดียวกัน อาจทาใหไมมีความเดนเพียงพอที่จะ

ดึงดูดความสนใจของผูอานได 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.24  แสดงชุดสีที่คลายคลึงกันประกอบดวยสี  2-3  สีที่อยูติดกันในวงลอ 
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ชุดสีตรงขาม   (Complementary Color Scheme)  สีตรงขามในที่น้ี หมายถึง สีที่อยู

ตรงกันขามกันในวงลอสี เชน สีแดงกับฟา หรือสีนํ้าเงินออนกับสมนาสนใจที่วาเมื่อนาสีทั้งสองน้ี

มาผสมกัน จะไดผลลัพธเปนสีขาวสําหรับวงลอสีแบบบวก หรือไดเปนสีดําสําหรับวงลอสีแบบลบ 

ที่ จะมีอัตราสวนของสีขั้นตนที่ผกผันกัน ตัวอยางเชน สีแดงในวงลอสีแบบบวกมีสีที่ตรงขามเปนสี

นํ้าเงินแกมเขียว ซึ่งเปนสวนผสมจากสีนํ้าเงินและเขียว จึงทําใหสีทั้งสองรวมกันยังไดเปนสีขาวอีก

เชนเดิม จากคุณสมบัติน้ีเราอาจเรียกสีคูน้ีวาเปน “สีเติมเต็ม” ก็ไดเมื่อนาสีทั้งสองมาใชคูกันก็จะทํา

ใหสีทั้งสองมีความสวาง ขอไดเปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ ความสดใส สะดุดตา และบางคร้ังดู

นาสนใจกวาสีที่ใชรูปแบบสามจุดเสียอีก ทําใหแนใจไดวาชุดสีตรงกันขามน้ี จะไมดูจืดชื่น ขาด

ความนาสนใจ อยางไรก็ดีจํานวนสีที่จากัดในรูปแบบน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.25   แสดงชุดสีตรงขามกันไดแกสี  2 สีที่อยูตรงขามกันในวงลอ 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียง   (Split Complementary Color Scheme)  ชุดสีตรงขามขางเคียงมี

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจากชุดสีตรงขาม แตละความแตกตางกันที่สีใดสีหน่ึงที่อยูตรงขามกันถูก

แทนที่ดวยสีที่อยูดานขางทั้งสอง เชน สีฟาซึ่งมีสีดานขางเปนสีนํ้าเงินออนกับสีนํ้าเงินแกมเขียว 

ฉะน้ันชุดสีตรงขามขางเคียงที่ไดจึงประกอบดวย สีแดง สีนํ้าเงินออน และสีนํ้าเงินแกมเขียว  

ขอไดเปรียบของชุดสีแบบน้ี คือ ความหลากหลายที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับชุดสีตรงขาม 

อยางไรก็ตามความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมาน้ี  
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รูปท่ี 2.26  แสดงชุดสีตรงขามขางเคียง 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียงท้ัง 2 ดาน   (Double Split Complementary Color Scheme)ชุดสี

แบบน้ีถูกดัดแปลงมาจากชุดสีตรงขาม เชนกัน แตคราวน้ีสีตรงกันขามทั้งสองถูกแบงแยกเปนสี

ดานขางทั้ง 2 ดาน จึงไดเปนชุดสี 4 สี ดังเชนสีแดงแกมมวงกับนํ้าเงินแกมเขียว และนํ้าเงินออนกับ

สม ขอไดเปรียบที่เห็นไดชัด คือ ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นจากชุดสีตรงขามแบบแบงแยก สวน

ขอเสียเปรียบก็ยังมีลักษณะเชนเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลงนอกเหนือจากน้ี ยัง

มีรูปแบบอ่ืนที่เรียกวา Alternate Complementary Color Scheme โดยมีสีที่ไดจากสามเหลี่ยมรวมกับ

อีกสีหน่ึงที่อยูตรงกันขามกับสีใดสีหน่ึงในสามเหลี่ยม เชน สีเขียว สีมวงแดง สีแดงและสีสม สวน

แบบสุดทายไดแก ชุดสีแบบสี่เหลี่ยม (Tetrad Color Scheme) ที่เกิดจาก 4 สีที่อยูตรงกันขามภายใต

รูปสี่เหลี่ยม วิธีน้ีเปนการใชสีขั้นตน 1 สี สีขั้นที่สอง 1 สี และสีขั้นที่สาม 2 สี มาประกอบกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.27  แสดงสีตรงขามแบบแบงแยก  2  ดาน 
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ขอคิดเกี่ยวกับการใชสีในเว็บไซต 

จากสีที่ไดเรียนรูมาต่ังแตตนเกี่ยวกับสีและสื่อตางๆที่มีผลตอการสแดงออกของสี คงจะพอ

ทําใหคุณออกแบบเว็บไซทโดยใชสีที่เหมาะสมกลมกลืนกันในการสื่อความหมายถึงเน้ือหา และ

สรางความสวยงานใหกับหนาเว็บเพจไดเปนอยางดี และที่สําคัญจาการใชชุดสีสําหรับเว็บเพจที่มี

สีสันตรงกับความต้ังใจอยางไมผิดเพี้ยนในสวนน้ี เปนเร่ืองของ 

ขอคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการใชสีใหเกิดประโยชนกับเว็บไซต 3 ขอดังน้ี 

               1. ใชสีอยางสม่ําเสมอ  การออกแบบเว็บไซตโดยใชสีอยางสม่ําเสมอชวยสรางความรูสึก

ถึงบริเวณของสถานที่ เชนการใชสีที่เปนชุดเดียวกันตลอดทั้งไซตเพื่อสรางขอบเขตของเว็บไซตที่

สัมผัสไดดวยตา เมื่อผูใชคลิกเขาไปในแตละหนาก็ยังรูสึกไดวากําลังอยูภายในเว็บไซตเดียวกัน 

               2. ใชสีอยางเหมาะสม เว็บไซตเปรียบเสมอสถานที่หน่ึง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เชนเดียวกับ

สถานที่ตาง ๆ ในชีวิตจริงอยาง ธนาคาร โรงเรียน หรือรานคาตาง ๆ ดังน้ัน การเลือกใชสีที่

เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต จะชวยสงเสริมเปาหมายและภาพพจนของเว็บไซตได นอกจากน้ี

คุณควรคํานึงถึงปจจัยหลายๆอยางที่มีผลตอความเหมาะสมของสีในเว็บไซท เชน วัฒนธรรม 

แนวโนม ของแฟชั่น อายุและประสบการณของผูใช ดังน้ันเราจึงรูสึกเห็นดวยเมื่อมีการใชสีชมพู

เพื่อแสดงถึงความรัก ใชโทนสีนํ้าตาลดํา สื่อถึงเหตุการณใน อดีต ใชสีสดใสสาหรับเด็ก และการใช

สีตามแฟชั่นในเว็บมีเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย 

             3. ใชสีเพื่อสื่อความหมาย  Color Wheel Pad ที่ออกแบบโดย web.designBrand.com มีการ

แสดงคาของสีในระบบเลขฐานสิบไวในแตละชองสี ซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกใชสีตาม

รูปแบบตาง ๆ จากวงลอสี 

ดังที่ไดเห็นแลววา สีแตละสีใหความหายและความรูสึกตางกัน โดยสีหน่ึง ๆ อาจสื่อความ

หายไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวอยางเชน สีดําใหความรูสึกโศกเศราใน

งานศพ แตกลับแสดงถึงความเปนมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปน ดังน้ันสีที่ใหความหมาย

และความรูสึกตรงกับเน้ือหา จะชวยสนับสนุนใหผูใชไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 

 

ประโยชนของสีในเว็บไซต 

สีเปนเคร่ืองมืออเนกประสงคอยางหน่ึงที่มีความสําคัญมากในการออกแบบเว็บไซต 

เน่ืองจากสีสามารถสื่อถึงความรูสึกและอารมณ และยังชวยสรางความสัมพันธระหวางสถานที่กับ

เวลาอีกดวย ดังน้ันสีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางความหมายขององคประกอบ

ใหกับเว็บเพจได อยางดี 
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ประโยชนของสีในรูปแบบตาง ๆ มีดังน้ี 

 -  สีสามารถชักนาสายตาผูอานใหไปยังทุกบริเวณในหนาเว็บเพจ ผูอานจะมีการเชื่อมโยง

ความรูสึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได การเลือกเฉดสีและตําแหนงของสีอยางรอบคอบ

ในหนาเว็บ สามารถนําทางใหผูอานติดตามเน้ือหาในบริเวณตาง ๆ ตามที่เรากําหนดได วิธีน้ีจะเปน

ประโยชนอยางมากเมื่อคุณตองการใหผูอานใหความสนใจกับสวนใดสวนหน่ึงในเว็บไซตเปน

พิเศษ เชน ขอมูลใหม โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไมคอยไดรับความสนใจมากอน 

 - สีชวยเชื่อมโยงบริเวณที่ไดรับการออกแบบเขาดวยกัน ผูอานจะมีความรูสึกวาบริเวณที่มี

สีเดียวกันจะมีความสําคัญเทากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบน้ีชวยจัดกลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธ

อยางไมเดนชัดเขาดวยกันได- สีสามารถนําไปใชในการแบงบริเวณตาง ๆ ออกจากกัน ทํานอง

เดียวกับการเชื่อมโยงบริเวณที่มีสีเหมือนกันเขาดวยกัน  

 -  สีสามารถใชในการดึงดูดความสนใจของผูอานสายตาผูอานมักจะมองไปยังสีที่มี

ลักษณะเดน หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซตดวยการเลือกใชสีอยางรอบคอบ ไมเพียงแตจะ

กระตุนความสนใจของผูอานเพียงเทาน้ัน แตยังชวยหนวงเหน่ียวใหพวกเขาอยูในเว็บไซตไดนาน

ยิ่งขึ้น สวนเว็บไซตที่ใชสีไมเหมาะสม เสมือนเปนการขับไลผูชมไปสูเว็บอ่ืน 

-  สีสามารถสรางอารมณโดยรวมของเว็บเพจ และกระตุนความรูสึกตอบสนองจากผูชมได

นอกเหนือจากความรูสึกที่ไดรับจากสีตามหลักจิตวิทยาแลว ผูชมยังอาจมีอารมณและความรูสึก

สัมพันธกับสีบางสีหรือบางกลุมเปนพิเศษ  

-  สีชวยสรางระเบียบใหกับขอความตาง ๆ เชน การใชสีแยกสวนระหวางหัวเร่ืองกับตัว

เร่ือง หรือการสรางความแตกตางใหกับขอความบางสวน โดยใชสีแดงสําหรับคําเตือน หรือใชสีเทา

สําหรับสิ่งที่เปนทางเลือก 

-  นอกเหนือจากการใชสีชวยในการออกแบบแลวสียังสามารถสงเสริมเอกลักษณของ

องคกรหรือหนวยงานน้ัน ๆ ได ดวยการใชสีที่เปนเอกลักษณขององคกรมาเปนโทนสีหลักของ

เว็บไซตการออกแบบเกี่ยวกับสีไมใชเร่ืองงาย แมวาจะมีกฎเกณฑตาง ๆ ที่ชวยในการสรางชุดสี 

(color scheme) ที่มีประโยชนมากมาย แตก็มีแนวทางและความเขาใจผิดจํานวนมากที่จะนาไปสูการ

สรางชุดสีที่ใหความรูสึกไมเหมาะสม ในบางสถานการณอาจใชสีเปนเพียงเคร่ืองประดับอยางหน่ึง

ในการออกแบบ แตในทางตรงกันขาม การใชสีที่มากเกินไป อาจทําใหไปบดบังองคประกอบอ่ืน ๆ 

ในหนาเว็บเพจได ดังน้ันการเลือกใชสีใหเหมาะสมและเกิดประโยชนจึงเปนเร่ืองสําคัญ แมวาการ

เลือกชุดของสีมาใชในเว็บเพจคอนขางจะขึ้นอยูกับความชอบของแตละคน อยางนอยเราควรมีความ 

เขาใจถึงหลักการใชสีเบื้องตน ที่จะชวยในการเลือกใชสีชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืน 

ๆไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต อยางไรก็ตามทฤษฎีเหลาน้ีจะไมทําใหคุณสามารถเลือก

ชุดสีไดในทันทีทันใด แตอยางนอยก็จะชวยนําคุณไปในทิศทางที่ถูกตองได 
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Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแต

การออกแบบและสรางเว็บและสรางเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องตน โปรแกรมน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีคุณสมบัติเดนคือใช

งานงาย มีเคร่ืองมือสําหรับวางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมิ เดีย รวมทั้ง

องคประกอบตางๆเพื่อโตตอบกับผูชมลงบนเว็บเพจไดงาย โดยผูใชไมจําเปนตองรูจักภาษา 

HTML,CSS, JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืนๆ ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผูเร่ิมตนและผูใชทั่วไป 

นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายสาหรับนักพัฒนาเว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกัน 

Dreamweaver เปนโปรแกรมที่ชวยใหเขียนเว็บไซตไดงายขึ้น แกไขไดงายขึ้น และมีเคร่ืองมือ

อํานวยความสะดวกมากมายที่มีประโยชนในการทําเว็บไซต 

 Adobe Dreamweaver ชวยใหคุณทํางานไดเร็วขึ้น น่ีคือขอดีอันดับตนๆ ของ Dreamweaver 

เลยก็วาได เมื่อกอนน้ันถาเราตองการสรางเว็บเพจ เราจะตองเขียนภาษา HTML ขึ้นมาเพื่อให

แสดงผลผาน browser เปนรูปภาพหรือขอความออกมา ซึ่งทาใหเราทํางานไดชาลง เพราะเราจะตอง

เขียน HTML ไปและดูการแสดงผลผาน browser ไปวาใหผลถูกตองตามที่เราตองการหรือไม แตสา

หรับใน Dreamweaver โปรแกรมจะแสดงหนาจอที่แสดงผลใหเราสามารถปรับแตงหนาตาของเว็บ

เพจของเราไดเลย โดย Dreamweaver จะทําการเขียน HTML ใหเราเองเปน Editor ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวหน่ึง 

 Adobe Dreamweaver ชวยใหเราทําเว็บไดงายขึ้น สําหรับคนที่ไมเคยทําเว็บมากอนก็

สามารถใช Dreamweaver เพียงโปรแกรมเดียวเพื่อพัฒนาเว็บไซตของตัวเองขึ้นมาไดงายเหมือนกับ

การเขียนหนังสือ และสําหรับคนที่เชี่ยวชาญ Dreamweaver ก็ทําใหเรามีความคลองตัวขึ้นเพราะ

ตอนน้ี Dreamweaver มีเคร่ืองมือมากมายและทํางานเชื่อมตอกับโปรแกรมดังๆ มากมายเชน 

Photoshop ,Illustrator, Flash หรือแมแตกระทั่งการใชในลักษณะ Dynamic webpage ก็พัฒนาขึ้น

มาก จะเห็นวาใน Dreamweaver CS3 น้ันมีการใชงานในสวนของ Ajax เพิ่มมาอีกดวยรวมถึงการใช

งาน CSS ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาก น่ียังไมรวมถึง Template มากมายที่ชวยในการจัดขอความ, 

หนาตาของเว็บเพจ และเคร่ืองมืออีกมากมาย ในบทความน้ี คงทําใหมองภาพของ Dreamweaver วา

เปนเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกมากจริงๆ ถาลองใชดูจะเห็นไดวา Dreamweaver น้ันพัฒนาไป

มากจากเวอรชันแรกๆ ที่ออกมา และชวยลดเวลาในการพัฒนาเว็บไซตลงไดมาก 

Photoshop 

 Photoshop  เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถายและภาพกราฟก 

ไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย อีกทั้งยัง

สามารถretouching ตกแตงภาพและสรางภาพ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมสูงมากในขณะน้ี เราสามารถนํา

โปรแกรมPhotoshop ในการแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆใหกับภาพและตัวหนังสือ การทําภาพ
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ขาวดําและการทําภาพถายเปนภาพเขียน การนําภาพตางๆ มารวมกัน การRetouch ตกแตงภาพ เปน

ตน นอกจากน้ีแลว โปรแกรมPhotoshop ยังเปนโปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพ

โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการยอมรูจักโปรแกรมตัวน้ีดี โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรม

ที่มีเคร่ืองมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสรางงานประเภทสิ่งพิมพ งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งาน

มัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshopจะ

ประกอบดวยโปรแกรมสองตัวไดแก Photoshop และ ImageReady การที่จะใชงานโปรแกรม 

Photoshopคุณตองมีเคร่ืองที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมี

หนวยความจําที่เพียงพอ ไมเชนน้ันการสรางงานของคุณคงไมสนุกแน 

ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับ Photoshop 

 งานที่เหมาะสมกับการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 มีหลากหลายมา แลวแตความ

ตองการของผูออกแบบเชน งานรีทัชภาพ งานอารทเวิรค งานโปสเตอร โปรชัวร แบนเนอร เปนตน 
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โครงการท่ีเกี่ยวของ 

 นายธนากร คิดคํานวล และ นายพีรวัฒน สวางนวล และ นายพันธกานต โครตศิริกัลยา 

(2561) โครงการเว็บไซตสื่อการเรียนการสอนวิชาการสรางเว็บไซต จัดทําขึ้นเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับ

วิธีการสรางเว็บไซต เพื่อใหบุคคลที่เขาชมไดความรูและเขาใจวิธีการสรางเว็บไซตมากขึ้น 

 นายกันตกวิน คูณทวี และ นางสาวเกสิณี เต็มชุม และ นางสาวสิริยาพร คลายมาลา (2561) 

โครงการเว็บไซตสื่อการเรียนการสอนการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015 จัดทําขึ้นเพื่อ

เรียนรูวิธีการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015 เพื่อใหผูชมเขาใจเน้ือหามากขึ้นและเปน

แนวทางใหกับผูที่สนใจไดศึกษาขอมูลจากเว็บไซตน้ี 

 นางสาวสุนันทิพย โชระเวก และ นางสาวศิริวรรณ จิตรประสงค โครงการเว็บไซตอาหาร

ชาววัง จัดทําขึ้นเพื่อเรียนรูวิธีทําอาหารชาววัง เพื่อใหบุคคลที่เขามาไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

ทําอาหารชาววัง 

 

2.4 การนําคอมพิวเตอรเขามาในการใชงาน 

          1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการนําเสนอขอมูล 

          2. นําคอมพิวเตอรเขามาชวยเผยแพรขอมูลเปนสื่อกลางในการรับและสงขอมูล 

          3. นําคอมพิวเตอรเขามาชวยทําใหประหยัดเวลาในการทํางาน 

          4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดทําเอกสารตาง ๆ 

          5.นําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการตัดแตงภาพในการทําเว็บไซต 

          6. นําคอมพิวเตอรเขามามาใชในการทําหนาเว็บเพจ 

          7. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางเว็บไซตใหสมบูรณแบบ 
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บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

 

3.1 การออกแบบ Site Map 

 

รูปท่ี 3.1 แสดง Site Map 

 

 

รูปท่ี 3.2 แสดง Site Map 
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รูปท่ี 3.3 แสดง Site Map 

 

 

รูปท่ี 3.4 แสดง Site Map 
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รูปท่ี 3.5 แสดง Site Map 

 

 

รูปท่ี 3.6 แสดง Site Map 
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รูปท่ี 3.7 แสดง Site Map 

 

 

รูปท่ี 3.8 แสดง Site Map 
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3.2 การออกแบบ Story Board 

 
 

รูปท่ี 3.9 หนาแรก 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 หนาแนะนํารานอาหาร 
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รูปท่ี 3.11 หนาประวัติอาหารชาววัง 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 หนาเมนู 
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รูปท่ี 3.13 หนาเมณูอาหารวาง 

 

 
 

รูปท่ี 3.14 หนาเมณูอาหารคาว 
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รูปท่ี 3.15 หนาเมณูแกง 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 หนาเมณูนํ้าพริก 
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รูปท่ี 3.17 หนาเมณูขนมไทย 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 หนาประเภทอาหาร 
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รูปท่ี 3.19 หนาวิธีทําอาหาร 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 หนาผูจัดทํา 

อาจารยที่ปรึกษารวมและที่ปรึกษาหลัก 
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3.3 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Design) 

 1.  ที่มาของเน้ือหาเพื่อใหเครดิต 

 2.  รูปภาพและคําอธิบายเกี่ยวกับผูจัดทํา 

 3.  ขอมูลประกอบเพื่อใหเขาใจในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเน้ือหา 

 

3.4 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Design) 

 1.  เคร่ืองฉายโปรเจคเตอรคือ การนําเสนอเพื่อสอบวิชาโครงการ 

 2.  หนาจอคอมพิวเตอรคือ รูปแบบเว็บไซตที่เสร็จสมบูรณ 
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บทที ่4 

การพัฒนาเว็บไซต ตําราอาหารชาววัง 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช  

1. คอมพิวเตอร และ โนตบุค 

2. AMD Quad Core Fx-7600p. up to  3.60GHz 

3. RAM 4GB 

4. HDD 500GB 

5. DVD Sup.MTL 

6. เคร่ืองพิมพ อิงคเจ็ท Canon ip2770 series สําหรับปร้ินเอกสาร 

7. กระดาษ A4 สําหรับปร้ินเอกสาร  

8. Case Cubic 

 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1. Adobe Dreamweaver CC 2019 ใชในการสรางเว็บไซต 

2. Adobe Photoshop CC 2019 ใชในการทํารูปโฆษณา 
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4.3 วิธีการใชงานโปรแกรม 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 คลิกขวาที่ พีซีเคร่ืองน้ี > เปด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 คลิกเปด Drive ที่เก็บไฟลงานไว 
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รูปท่ี 4.3 Copy ไฟลงานทั้งหมด 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 วางไฟลไวในพื้นที่ที่เราตองการ > เปดไฟลงาน 
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รูปท่ี 4.5 เลื่อนหาไฟลที่ชื่อวา index.html > คลิกขวา > เปด 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนา index 

 
 
 
 
- 
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รูปท่ี 4.7 แสดงหลักจะมี “อาหารชาววังแนะนํา” 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.8 รูปรานอาหารชาววังแตละประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงหนา History 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 คลิกขวา “อาหารวาง” 
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รูปท่ี 4.11 อาหารวาง “ คลิกที่รูป หมูโสรง ” 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนา สวนผสม “  หมูโสรง “ 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนา สวนวิธีทํา “  หมูโสรง “ 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 คลิกขาว “อาหารคาว” 

 
 
 



55 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 อาหารคาว “ คลิกที่รูป มัสมั่นไก ” 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนา สวนผสม “  มัสมั่นไก  “ 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนา สวนวิธีทํา “  มัสมั่นไก  “ 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงหนา Provider 
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บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่ผูศึกษาน้ันมีความรูความเขาใจและรูจักโปรแกรม Photoshop มากขึ้น 

2. เพื่อไดเผยแพรความรูเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CC 

3. ไดประสบการณในการสรางเว็บไซตในวิชาคอมพิวเตอรและสามารถนําความรูมา 

ประยุกตใชให  เกิดประโยชน 

4. เพื่อศึกษาและไดรูเกี่ยวกับตัวโปรแกรมมากขึ้น 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม 

ลําดับที่ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 index.html 3KB หนาเขาสูเว็บไซต 

2 home.html 15KB หนาแรก 

3 histry.html 25KB ประวัติอาหารชววัง 

4 foodsgroup.html 5KB รวมอาหารวาง 

5 foodsgroup01.html 5KB รวมอาหารคาว 

6 foodsgroup04.html 5KB รวมแกง 

7 foodsgroup05.html 5KB รวมนํ้าพริก 

8 foodsgroup06.html 5KB รวมขนมไทย 

9 snack01.html 7KB หมูโสรง 

10 snack02.html 7KB มาฮอ 

11 snack03.html 6KB ขาวกระนคู 

12 snack04.html 6KB เมี่ยงปลาชอนลุยสวน 

13 snack05.html 8KB แสรงวา 

14 savoryfood01.html 6KB สวนผสมหรุม 

15 savoryfood02.html 6KB สวนผสมมัสมั่นไก 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม 
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16 savoryfood03.html 6KB สวนผสมเมี่ยงปลาจอนลุย

สวน 

17 Savoryfood04.html 6KB สวนผสมฮอหมกปลาซอน 

18 savoryfood05.html 6KB สวนผสมหอยลายผัดพริก

เผา 

19 chili01.html 7KB สวนผสมแกงลูกกลวย 

20 chili02.html 6KB สวนผสมแกงเหลืองตน

คูน 

21 chili03.html 6KB สวนผสมแกงรัญจวน 

22 chili04.html 9KB สวนผสมแกงกะทิเปดยาง 

23 chili05.html 7KB สวนผสมแกงคั่วเห็ดเผาะ 

24 curry01.html 6KB สวนผสมนํ้าพริกหยํา 

25 curry02.html 6KB สวนผสมนํ้าพริกกระกํา 

26 curry03.html 6KB สวนผสมนํ้าพริกเตาหูยี้ 

27 curry04.html 6KB สวนผสมนํ้าพริกนรก 

28 curry05.html 7KB สวนผสมนํ้าพริกเผากุง 

29 thaidessert01 6KB สวนผสมขนมดอกจอก 

30 thaidessert02 6KB สวนผสมขนมเสนหจันทร 

31 thaidessert03 7KB สวนผสมขนมกลีบลําดวน 

32 thaidessert04 6KB สวนผสมขนมทองเอก 

33 thaidessert05 7KB สวนผสมขนมทองพลุ 

34 provider 5KB ผูจัดทํา 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโปรแกรม 
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5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1.  รูปแบบของ Logo ไมตรงกับที่ออกแบบไวใน Storyboard  

 2.  ตารางของโครงการมีขนาดใหญมากกวามาตราฐาน 

3.  ความคิดไมตรงกับที่คิดไวใน Storyboard  

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

 1.  รูปภาพภายในเว็บไซตที่ลงไว ไมแสดง  

2.  ไมสามารถปรับตัวอักษรเว็บได 

 3.  สีของตัวอักษรไมเหมือนกันภายในเว็บ 

 4.  ปุมเคลื่อนไปมา ทําใหเกิดการลายตาหรือปวดตา 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1.  สมาชิกแตละคน ตกลงเวลานัดเจอกันไมได 

 2.  ปลอยเวลาลวงเลยจนเวลาเหลือนอยแลวทํางานออกมาไดไมสวยเทาที่ควร 

 3.  แบตเตอร่ี Note Book มีปญหา ตอง Back up ไฟลไวทีอ่ื่นกอน 

 4.  Windows ของ Note Book เกิดโดนไวรัส ทําใหตอง ไปลง Windows ใหม 
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5.3 แผนการเนินงาน (Gantt Chart)   

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอ หัวขอ  ATC.01โค รงกา ร 

รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียน

ออนไลน) 

                14 มิถุนายน 62 

 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 

1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

                18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 

                19-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ ระดับปวช.

3 
  

 
             

7 ธันวาคม 62 

ประกาศผลสอบ 

(รอบโปรแกรม) 
     

 
          

11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ 

(แบบออนไลน) 
            

    26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม              
   

1-20 กุมภาพันธ 63 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ A4 1 รีบ 300 

2. ตลับหมึงเคร่ืองปร้ิน 2 กลอง 730 

3. คาเขารูปเลม 1 เลม 200 

4. คาปร้ินเอกสาร กระดาษ A4 800 

5. คาซีดี 1 แผน 35 

รวมเปนเงิน 2,055 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ   (ATC.01) 
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- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.03)  
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- ใบขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสาร (AT.C.06) 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

นายสุรเชษฐ   ปนพานิช เกิดเมื่อวันที่  1  พฤจิกายน 2544   

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนนสุขเจริญผล

แพรกษา ปจจุบันกําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อยูที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 ปจ จุบันอาศัยอยู

บานเลขที่ 98 หมู 4 จ.สมุทรปราการ ต.สําโรงกลาง  อ.เมือง 

10130 

เบอรโทรศัพท  061-656-4829 

E-mail : suracheh@gmail.com 

Line ID : ake_ck 

 

นา ย วิ ท วัส   ท รง ไ ท ย  เกิ ด เ มื่ อ วัน ที่  3  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 4 5  

สําเ ร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนอรรถวิทย  

ปจจุบันกําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อยูที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ปการศึกษา 2562 ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่ 100/51 

จ.กรุงเทพมหานคร เขตบางพลี 10250 

เบอรโทรศัพท  093-0309796 

E-mail : VittawatVittawat111@gmail.com 

Line ID: Vittawat.NEW 

 

นา ง ส า วส ม หญิ ง  ชู จิต ต  เกิ ด เมื่ อ วั นที่ 3  สิ ง หา ค ม  2 5 4 4  

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนซิกขวิทยาลัย 

ปจจุบันกําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อยูที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ปการศึกษา 2562 ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่ 259/18  

จ.สมุทรปราการ ต. สําโรง อ.พระประแดง 10130 

เบอรโทรศัพท  098475-2936 

E-mail : Umporn2521kk@gmail.com 
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	รูปแบบสีที่เกิดจากแสงจะใช้สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) เป็นแม่สีหลัก เพื่อผลิตแสงสีในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่นแสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียวจะได้แสงสีเหลือง หรือแสงสีแดงผสมกับแสงสีน้ำเงินก็จะได้แสงสีม่วงแดง เป็นต้น
	แนวคิดของรูปแบบสี RGB นี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของนักฟิสิกส์ ‘ยังและเฮล์มโฮลทซ์’ (The Young-Helmholtz Theory – ว่าด้วยการมองเห็นสีเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของเซลล์ Cone ในเรติน่า)RGB จึงเป็นรูปแบบของสีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์แสงเป็นหลัก ดังนั้นระบบดั...
	รูปแบบของสีที่เกิดจากวัตถุ (CMYK)
	รูปที่ 2.7 สีที่เกิดจากแสง  (CMYK)
	CMYK เป็นรูปแบบสีที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้ใช้สำหรับงานศิลปะหรืองานสื่อสิ่งพิมพ์ลงบนวัตถุ ประกอบด้วย 4 แม่สีหลักได้แก่สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีดำ (Black) สาเหตุที่ต้องมีสีดำเนื่องจากว่าการผสมสีระหว่างสีฟ้า + สีม่วงแดง และสีเ...
	การรวมตัวของสีในรูปแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการรวมตัวแบบลบ (Subtractive Color) ท้ายที่สุดแล้วการรวมตัวของทุกแม่สีจะได้สีดำ ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ RGB
	วงล้อสีในลักษณะของแม่สีวัตถุธาตุ (รูปแบบ RYB : จะใช้สามแม่สีหลักคือ แดง – เหลือง – น้ำเงิน ซึ่งผสมแล้วได้สีดำเหมือนกับ CMYK) โดยนำแม่สีหลักมาผสมกัน เมื่อได้สีใดแล้วให้แทรกระหว่างสองแม่สีนั้นจนเป็นการไล่สีในรูปแบบวงล้อ เราเรียกว่าวงล้อสี (Color Wheel)


	บทที่ 3.1
	บทที่ 3.2
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	ส่วนผสมฮ่อหมกปลาซ่อน
	ส่วนผสมหอยลายผัดพริกเผา
	ส่วนผสมแกงลูกกล้วย
	ส่วนผสมแกงเหลืองต้นคูน
	ส่วนผสมแกงรัญจวน
	ส่วนผสมแกงกะทิเป็ดย่าง
	ส่วนผสมแกงคั่วเห็ดเผาะ
	ส่วนผสมน้ำพริกหยำ
	ส่วนผสมน้ำพริกกระกำ
	ส่วนผสมน้ำพริกเต้าหู้ยี้
	ส่วนผสมน้ำพริกนรก
	ส่วนผสมน้ำพริกเผ่ากุ้ง
	ส่วนผสมขนมดอกจอก
	ส่วนผสมขนมเสน่ห์จันทร์
	ส่วนผสมขนมกลีบลำดวน
	ส่วนผสมขนมทองเอก
	ส่วนผสมขนมทองพลุ

	14 บรรณานุกรม
	กันต์กวิน คูณทวี และคณะ. (2561). โครงการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Adobe
	Photoshop CC 2015. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.
	ธนากร คิดคำนวล และคณะ. (2561). โครงการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์.
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.
	สุนันทิพย์ โชระเวก และคณะ. (2559). โครงการเว็บไซต์อาหารชาววัง. หลักสูตรประกาศ             นียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.
	อัญชลี ดีกระสัง และคณะ. (2562). อาหารไทย.  ค้นหาข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2562, จาก
	https://sites.google.com/site/foodthai0945/home
	Arnas Stuopelis และคณะ. (2562 ). วิธีการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver. ค้นหาข้อมูลเมื่อ 24
	มิถุนายน 2562, จาก https://www.hostinger.com/tutorials/dreamweaver-tutorial/
	Refsnes Data และคณะ.  (2560 ).  W3Schools Online Web Tutorials. ค้นหาข้อมูลเมื่อ
	22 มิถุนายน 2562, จาก https://www.w3schools.com


	15  ภาคผนวก3-7
	ประวัติผู้จัดทำ

