
 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 

Fully Dressed Mushroom Website 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

  นายชิตพล         รัตเสนศรี  

  นายกิตติพงษ                   คําตา 

  นางสาววิชชุตา     จิตตรีรมย   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 



ก 
 

 

ชื่อโครงการภาษาไทย  เว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  Fully Dressed Mushroom Website 

โดย 1.  นายชิตพล                 รัตเสนศรี   

       2.   นายกิตติพงษ  คําตา   

       3.   นางสาววิชชุตา  จิตตรีรมย   

............................................................................................................................................................. 

 คณะกรรมการอนุมัติใหเอกสารโครงการฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ                  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการ (ATC.) 

 

 

............................................................ 

( อาจารยสมาภรณ  เย็นดี ) 

อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

............................................................ 

( อาจารยฐิติรัตน  นัยพัฒน ) 

อาจารยที่ปรึกษารวม 

 

 

............................................................ 

(อาจารยดิฐประพจน   สุวรรณศาสตร) 

หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 



ข 
 

บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ เว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 

 Fully Dressed Mushroom Website 

ผูจัดทําโครงการ   นายชิตพล                 รัตเสนศรี   

นายกิตติพงษ  คําตา 

นางสาววิชชุตา  จิตตรีรมย  

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยสมภรณ  เย็นดี 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยฐิติรัตน    นัยพัฒน 

สาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 

 

 การจัดทําโครงการเว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ดคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดทําความรูจักเห็ด

แตละชนิด ทําความเขาใจกับประโยชนและอันตรายตอเห็ดชนิดตาง ๆ และวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกตอง 

ขอบเขตการศึกษาของโครงการ คือ เว็บไซตที่นําเสนอถึงเห็ดที่สามารถนํามารับประทานไดและไม

สามารถนํามารับประทานได นําเสนอถึงสรรพคุณของเห็ดแตละชนิดและนําเสนอเห็ดที่สามารถนําไป

ประกอบอาหารได 

 โครงการเว็บไซตน้ีประกอบไปดวยขอมูลของเห็ดประเภทตาง ๆ อาทิเชน เห็ดที่สามารถกินได 

เห็ดที่ไมสามารถกินได เห็ดที่มีคุณประโยชนเปนยาสมุนไพร อาหารที่ประกอบไปดวยเห็ด และการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อรับประทานเห็ดพิษ เว็บไซตของเราไดใชเทคนิค Rollover Image                  

และภาพเคลื่อนไหว โครงการเว็บไซตน้ีสามารถลิงกออกไปเว็บไซตอ่ืนได เชน Facebook เว็บไซตเปน

ตน ประกอบไปดวยไฟล html 50 ไฟล ซึ่งรวมเปนขนาด 446 KB ซึ่งเปนไปตรงตามวัตถุประสงคของ

ผูจัดทํา 

 สรุปคือโครงงานเว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ดสามารถเปนประโยชนตอผูเขาชมเพื่อเรียนรู

เกี่ยวกับเห็ด และเปนประโยชนตอคณะผูจัดทําในการฝกทักษะการสรางเว็บไซต 
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ขอขอบพระคุณวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการที่ใหการสนับสนุนในการใชสถานที่ และ

อุปกรณในการทําโครงการเว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 
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ทุกทานที่ใหความรูในการทําโครงการในคร้ังน้ี 

สุดทายน้ีขอขอบคุณสมาชิกในกลุมและเพื่อน ๆ ทุกคนที่ใหความรวมมือและชวยเหลือใน

การทําโครงการเว็บไซตคร้ังน้ี จนทําใหโครงการเว็บไซตครบเคร่ืองเร่ืองเห็ดเสร็จสมบูรณ 
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คํานํา 

 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการประเภท 

เว็บไซตเร่ือง ครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด โดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่สนใจในการ

คนควาขอมูลเกี่ยวกับเห็ดชนิดตาง ๆ  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับเห็ดชนิดตาง ๆ และ

การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อรับประทานเห็ดมีพิษ โดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยเน้ือหา

เห็ดทั้ง 3 ประเภท เพื่อใหเขาใจในขอมูลของเห็ดประเภทตาง ๆ การทําอาหารจากเห็ดตาง ๆ วิธีการ

ปฐมพยาบาลที่ถูกตอง  รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันหรือประกอบเปนอาชีพรายไดเสริม  

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1ภูมิหลังและความเปนมา 

 เห็ดในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เห็ด คือสวนของเชื้อราที่

ออกเปนดอก แบงเปน 2 ชนิด ชนิดหน่ึงไมมีพิษกินได อีกชนิดหน่ึงมีพิษ บางชนิดกินแลว 

ถึงตายเห็ดเร่ิมเติบโตจากเชื้อเห็ดราเกิดเปนเสนใยเห็ดราจากน้ันเสนใยเห็ดราจะรวมตัวกัน

เปนกอนเห็ดราเมื่อกอนเห็ดราอยูในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมไดรับอาหารความชื้น 

อุณหภูมิกอนเห็ดราจะเจริญเติบโตเปนเสนใยเห็ดที่เรียกวา ไฮฟา และเจริญเติบโตเปนตุมเห็ด

ที่คอย ๆ งอก และยืดตัวโผลขึ้นสูผิวดินผิวชั้นนอกของตุมจะปริออกเร่ิมมีรูปราง และสีสัน

ตามชนิดของเห็ดจนดอกเห็ดเร่ิมแผเปนครีบ และกลายเปนดอกเห็ดที่โตเต็มที่สวนประกอบ

ของเห็ดที่โตเต็มที่มีสวนประกอบคือ หมวกเห็ด เปนสวนของดอกเห็ดที่โตเต็มที่  

ครีบหรือกลีบเปนซี่ ๆ คลายเหงือกปลาอยูใตหมวกเห็ดเมื่อดอกเห็ดบานแตยังมีสวนที่ติดกับ

กานดอกคลายกับวงแหวน กานดอก เปนทอขนาดสั้น ยาว เล็ก ใหญ แตกตางตามชนิดของ

เห็ด ปลายกานดอกดานหน่ึงติดกับใตหมวกเห็ด  

 ในปจจุบันเห็ดเปนอาหารที่ผูบริโภคใหความสนใจเพราะมีคุณคาทางสารอาหารสูง 

โดยเฉพาะโปรตีนที่สามารถใชแทนเน้ือสัตวในผูที่รับประทานมังสะวิรัตบางชนิดนํามาใชเปนยา

รักษาโรค การเพาะเห็ดในประเทศไทยนับวามีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งเปนอาชีพเสริม  

และเปนอาชีพหลักเน่ืองจากประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงตองการอาหารโปรตีนที่ราคาไมแพงแตมี

คุณคาอาหารสูงปลอดจากสารเคมีที่นํามาประกอบอาหารแตเห็ดที่แสนอรอยไมไดรับประทานได

ทุกชนิดอาจจะเจอเห็ดที่พิษที่รับประทานแลวใหโทษตอรางกายบางคนอาจคนอาจจะไมทราบวา

เห็ดที่มีสีสันฉูดฉานสวยงามที่พบเห็ดตามธรรมชาติมักมาพรอมกับพิษที่ทําใหถึงแกชีวิตก็เปนได

ทั้งน้ีคณะผูจัดทําจึงตองการนําเสนอเร่ืองราวของเห็ดที่มีโทษ และมีสรรพคุณเพื่อใหความรู 

และประโยชนที่ควรทราบรวมทั้งเนนการพัฒนาเพิ่มคุณคาทางโภชนาการทางอาหารดังน้ันจึงเกิด

เว็บไซตน้ีขึ้นมาเพื่องายและสะดวกตอความเขาใจ 

 ดังน้ันคณะผูทําจึงมีความประสงคอยางมากที่จะจัดสรางเว็ปไซตนําเสนอความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับเห็ดตอผูเขามาเยี่ยมชมไดเขาถึง และเขาใจไดงายขึ้นเพื่อนําความรูไป

ใชใหเกิดประโยชน  
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

 1.เพื่อใหรูจักเห็ดแตละชนิด 

2.เพื่อใหรูถึงประโยชนของเห็ดแตละชนิด 

3.เพื่อใหทราบถึงพิษและอันตรายตอผูบริโภคในการรับประทานเห็ด 

4.เพื่อใหทราบวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกตองจากเห็ดที่มีพิษ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.เว็บไซตที่เสนอถึงเห็ดที่สามารถนํามารับประทานได 

 2.เว็บไซตที่เสนอถึงเห็ดที่มีพิษไมควรรับประทาน 

 3.เว็บไซตที่เสนอถึงสรรพคุณของเห็ดแตละชนิดที่ใชรักษาโรค 

 4.เว็บไซตที่เสนอเมนูอาหารที่สามารถนําเห็ไปประกอบอาหารได  

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.ไดความรูในการศึกษาประโยชน และสรรพคุณของเห็ดแลวนํามาสรางเว็บไซต 

 2.ไดความรูเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ สําหรับการสรางเว็บ 

 3.สามารถนําความรูเกี่ยวกับโครงการคร้ังน้ีไปตอยอดตอไป 
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1.1 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)   

กําหนดการ โครงการสอบและนําเสนอวิชาโครงการ ปการศกึษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1-2 

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.01 โครงการ รอบที่ 1 

เอกสารบทที่ 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบที่ 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที ่2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน                 18-30 มิถุนายน 62 

สงบทที่ 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทที่ 3                 15-31กรกฎาคม62 

สอบหัวขอโครงการ  (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม  50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 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  

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13พฤศจิกายน62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 2 ธันวาคม 62 

สงบทที่ 4                  6-19  มกราคม 63 

สงบทที่ 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการตารางที่ 

1.7 และตารางที่ 5.3 (แบบออนไลน) 

                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม              ห   1-20 กุภาพันธ 63 
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ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

  1.โปรแกรม Adobe Photoshop CS6           ใชในการตกแตงเว็บไซต 

2.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6      ใชในการสรางเว็บไซต 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน  

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 250 

2 คาตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 กลอง  800 

    

รวมเปนเงิน  1,250 

 

ตารางท่ี 1.2 ตารางงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานปจจุบัน  

 ในปจจุบันการดําเนินกิจการเพาะเห็ดหลายชนิดผลผลิตที่ไดจะมีพอคาจากตลาดไทย มาซื้อ

เหมาที่ฟารมตามจํานวนที่ผลิตเห็ดไดในแตละวัน ราคาขึ้นอยูกับคุณภาพโดยคิดเปนกิโลกรัม 

ขั้นตอนการเพาะเห็ดแตละชนิดมีความแตกตางกัน เห็ดบางชนิดจะตองดูแลควบคุมอุณหภูมิใน

โรงเรือน และสังเกตตรวจดูโรคที่ดอกเห็ดเสมอหากเกิดปญหาโรคเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความเสียหาย

มาก ผูเพาะเห็ดจึงใชเวลาในแตละวันกับดูแลเห็ดเปนสวนมาก เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ขอมูลที่เกี่ยวของจึงเปนปญหาในการจัดเก็บและคนหา 

 

 ในปจจุบันคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีสารสนเทศได เขามามีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้นจนกลายเปนปจจัยอีกหน่ึงปจจัยที่ขาดไมไดเลยก็วาไดปจจุบัน

มนุษยไดนําเอาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานการติดตอสื่อสารการคมนาคมมากยิ่งขึ้นทั้งภายในสวนขององคกรภาครัฐ และเอกชนรวมถึง

องคกรที่ทําหนาที่ในดานของการคา และบริการไดเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหาร

จัดการรวมถึงการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ขององคกรอีกดวย ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลการ

คํานวณรายไดรายจายของหนวยงานรวมไปถึงการควบคุมการตรวจสอบกระบวนการในการทํางาน

ใหทราบวาพัสดุในคลังมีจํานวนเทาใด และขอมูลรายงานตาง ๆ เปนตน 

 

 คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบเว็บไซตโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

ในการพัฒนาเว็บไซต เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการสืบคนขอมูล และนําไปใชงาน  

 

 

2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ปญหาในการจัดเก็บ และคนหาขอมูล 

2. ปจจุบันผูคนไมคอยสนใจเร่ืองเห็ดแตละชนิด และไมคอยมีความรูเร่ือง เห็ด 

3. เว็บไซตบางเว็บไซตนําเสนอขอมูลไดไมครบถวน 

4. ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร 
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2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 เว็บไซต คือสื่อนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือคือการรวบรวมหนาเว็บเพจหลาย

หนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก ซึ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกวา Web 

Browser โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ และเว็บไซตน้ันถูกสรางขึ้นดวยภาษาทางคอมพิวเตอร 

ที่เรียกวา HTML (Hyper Text Markup Language) และไดมีการพัฒนาและนําภาษาอ่ืนๆเขามารวม

ดวย เพื่อใหมีความสามารถมากขึ้น เชน PHP , SQL , Java ฯลฯ 

 

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

ตน ปจจุบันการออกแบบเว็บไซตไมใชเร่ืองยากอีกตอไป เน่ืองจากมีเคร่ืองมือในการออกแบบ

เว็บไซต ใหเลือกมากมายไมวาจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป หรือแมกระทั่ง CMS (Content 

Management System) อยาง joomla, wordpress, drupal เปนตน 

 

โดยเว็บไซตน้ันมีไวเพื่อแสดงขอมูลที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูทําเว็บไซตน้ัน ๆ เชน 

แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ , ขอมูลบริษัท , ขายสินคา เปนตน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต 

เว็บไซต (อังกฤษ: website, web site หรือ site) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผาน

ทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไว 

ในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตที่เก็บไวที่ชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไป 

จะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและ 

เสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซตน้ัน ซึ่งไดแก ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย  

หรือขอมูลสื่อตาง ๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ต้ังแตสรางเว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับ

เว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตาง ๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวร 

ในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร เว็บไซตแหงแรกของโลกถูกสรางขึ้นเมื่อ 30 เมษายน  

พ.ศ. 2536 โดยวิศวกรของเซิรน 

 

หลักการออกแบบเว็บไซต 

 เว็บไซตเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตเปนสื่อที่อยูในความ

ควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใด และจะไม
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เลือกดูเว็บไซตใดไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรค และปญหาที่เกิดจากการ

ออกแบบเว็บไซตผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูน้ันไมมีประโยชนตอตัวเขา  

หรือไมเขาใจวาเว็บไซตน้ีจะใชงานอยางไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซตอ่ืน ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากในปจจุบันมีเว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดที่เกิดขึ้นใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมี

ทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซดตาง ๆไดเอง    

 เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่สะดวก ยอมไดรับความสนใจจาก

ผูใช มากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากน้ียังใชเวลาใน

การแสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลาน้ีลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดี

ทั้งสิ้น 

  

 ดังน้ัน การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซด ใหประทับใจผูใช 

ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดที่ดีมีประโยชน

แลว ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอ่ืน ๆ อีกดวย 

 

องคประกอบของการตกแตงเว็บไซต 

การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพน้ันตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 

 1. ความเรียบงาย (Simplicity) หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะ

องคประกอบหลัก กลาวคือในการสื่อสารเน้ือหากับผูใชน้ัน เราตองเลือกเสนอสิ่งที่เราตองการ

นําเสนอจริง ๆ ออกมาในสวนของกราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ 

ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตา และสรางความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการ

ออกแบบที่ดี ไดแก เว็บไซตของบริษัทใหญ ๆ อยางเชน Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มี

การออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานอยางสะดวก 

 

 2. ความสม่ําเสมอ ( Consistency) หมายถึง การสรางความสม่ําเสมอใหเกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต 

โดยอาจเลือกใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตน้ันมี

ความแตกตางกันมากจนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความสับสน และไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซต

เดิมหรือไม เพราะฉะน้ันการออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบสไตลของกราฟก 

ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

 

  3. ความเปนเอกลักษณ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปน

หลัก เน่ืองจากเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี 

รูปภาพ หรือกราฟก จะมีผลตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบ
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เว็บไซตของธนาคารแตเรากลับเลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของ

สวนสนุกซึ่งสงผลตอความเชื่อถือขององคกรได 

 

 4. เน้ือหา (Useful Content) ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในเว็บไซต เน้ือหาในเว็บไซตตองสมบูรณ 

และไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูล และเน้ือหาที่ผูใช

ตองการใหถูกตอง และสมบูรณ เน้ือหาที่สําคัญที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง 

และไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่ 

 

ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวา ขอมูลน้ันมาจากเว็บใด ผูใชก็ไมจําเปนตอง

กลับมาใชงานลิงคเหลาน้ันอีก 

 

 5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซต

มาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความสับสนระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนปาย

บอกทาง ดังน้ันการออกแบบเนวิเกชั่น จึงควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็

ควรสื่อความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของ

ทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เปนกราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เปนตัวอักษรไว

สวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บเบรา

เซอร 

 

  6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) ลักษณะที่นาสนใจของเว็บไซต

น้ัน ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ แตโดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซตที่

นาสนใจน้ันสวนประกอบตาง ๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟกควรสมบูรณไมมีรอยหรือขอบขั้นบันได

ใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่เขากันอยางสวยงาม เปนตน 

 

   7. ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) การใชงานของเว็บไซตน้ันไมควรมี

ขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผูใช

ตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุก

ระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่มีผูใชบริการ

มาก และกลุมเปาหมายหลากหลายควรใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีใหมาก  

 

  8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมี

คุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตอง
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ออกแบบวางแผน และเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ ถาเว็บที่จัดทําขึ้นอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐาน

การออกแบบ และระบบการจัดการขอมูล ถามีปญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใช

หมดความเชื่อถือ 

 

  

 

 9. ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตควรมีความ

ถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน ลิงคตาง 

ๆ ในเว็บไซต ตองตรวจสอบวายังสามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืน 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่เกิดจากลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่

สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก การกําหนดเปาหมายและวางแผนในการพัฒนาเว็บไซตเรา

ควรกําหนดเปาหมาย และวางแผนไวลวงหนา เพื่อใหการทํางานในขั้นตอ ๆ ไปมีแนวทางที่ชัดเจน 

เร่ืองหลัก ๆ ที่เราควรทําในขั้นตอนน้ีประกอบดวย 

 

1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนวาเว็บไซตน้ีตองการนําเสนอ หรือ

ตองการใหเกิดผลอะไร เชน เปนเว็บไซตสําหรับใหขอมูลหรือขายสินคา ซึ่งวัตถุประสงคน้ีจะเปน

ตัวกําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะตามมา เชนโครงสรางของเว็บไซต รวมถึงลักษณะหนาตา และ

สีสันของเว็บเพจ ในกรณีที่เปนเว็บไซตของบริษัทหรือองคกร วัตถุประสงคน้ีก็จะตองวางให

สอดคลองกับภารกิจขององคกรดวย 

 

2. กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เพื่อจะไดรูวาผูชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซตให

ตอบสนองความตองการ หรือโดนใจผูชมกลุมน้ันใหมากที่สุด ไมวาจะเปนการเลือกเน้ือหา โทนสี 

กราฟก เทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุน และอ่ืน ๆ 

 

3. เตรียมแหลงขอมูล เน้ือหาหรือขอมูลคือสาระที่แทจริงของเว็บไซต เราตองรูวาขอมูลที่จําเปนตอง

ใชจะมาจากแหลงใดไดบาง เชน ถาเปนเว็บของบริษัท ใครที่จะเปนผูใหขอมูล หรือถาเปนเว็บ

ขาวสาร ขาวสารน้ันจะมาจากแหลงใด มีลิขสิทธิ์หรือไม 

 

4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสรางเว็บไซตตองอาศัยทักษะหลาย ๆ ดาน เชน ในการเตรียม

เน้ือหา ออกแบบกราฟก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิรฟเวอร เปนตน ซึ่งถาเปนเว็บไซตขนาด

ใหญอาจจะตองใชบุคลากรเปนจํานวนมาก แตสําหรับเว็บไซตเล็ก ๆ ที่ตองดูแลเพียงคนเดียว เราก็

จะตองศึกษาหาความรูในเร่ืองน้ัน ๆ เพื่อเตรียมพรอมเอาไว 
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5. เตรียมทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน เชน โปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต โปรแกรมสําหรับสราง

กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมิเดีย โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ตองใช การจดทะเบียนโดเมนเนม 

ตลอดจนการเตรียมหาผูใหบริการรับฝากเว็บไซต (Web Hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม 

 

กระบวนการออกแบบและสรางเว็บไซต 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การวางแผนการจัดลําดับ เน้ือหาสาระของเว็บไซต ออกเปน

หมวดหมู เพื่อจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนาเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ทําให

เห็นโครงสรางทั้งหมดของเว็บไซต ชวยในนักออกแบบเว็บไซตไมใหหลงทางการจัดโครงสรางของ

เว็บไซต มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การที่จะทําใหผูเขาเยี่ยมชม สามารถคนหาขอมูลในเว็บเพจไดอยาง

เปนระบบ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ ที่สามารถสรางความสําเร็จใหกับผูที่ทําหนาที่ในการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือจัดระเบียบของขอมูลที่

ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน จะชวยให

นาใชงาน และงายตอการเขาอานเน้ือหาของผูใชเว็บไซต 

 

เน้ือหาท่ีควรมีในเว็บไซต 

 การศึกษาตัวอยางจากเว็บไซตทั่วไป จะชวยใหเรามองเห็นวาในเว็บไซตของเราควรมีเน้ือหา

อะไรบาง อยางไรก็ตามเน้ือหา    ตาง ๆ บนเว็บไซตน้ันไมมีขอกําหนดที่เปนมาตรฐานตายตัว แต

ข้ึนอยูกับสิ่งที่จะนําเสนอและจุดเดนที่เราตองการใหมี ซึ่งจะทําใหรายละเอียดปลีกยอยของแตละ

เว็บไซตแตกตางกันออกไป แตหลัก ๆ สําคัญแลว พอสรุปไดวาขอมูลพื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซต

ควรประกอบดวย 

 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us) คือขอมูลเกี่ยวกับเจาของเว็บไซต เพื่อ

บอกใหผูชมรูวาเราเปนใคร มาจากไหน และตองการนําเสนออะไร เชน วัตถุประสงคของเว็บไซต 

ประวัติความเปนมา สถานที่ต้ังของหนวยงาน เปนตน 

 

 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information) คือขอมูลหลักที่เรา

นําเสนอในเว็บไซต ซึ่งหากเปนเว็บไซตทางธุรกิจ ผูเขาชมอาจตองการรูรายละเอียดของผลิตภัณฑ

หรือบริการในเว็บไซตของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ แตหากเปน

เว็บไซตที่ใหความรู สวนน้ีก็อาจจะประกอบดวยบทความ ภาพกราฟก มัลติมีเดีย และการเชื่อมโยง

ไปยังเว็บไซตอ่ืนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม 
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 3. ขาวสาร (News / Press Release) อาจเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิก 

เพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตของเรา เชนการเปดตัวสินคาบริการใหม ๆ 

โปรโมชั่นสินคาประจําเดือน หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

 4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question) คําถามคําตอบมีความจําเปน เพราะผูเขาชม

บางสวนอาจไมเขาใจขอมูลหรือมีปญหาที่ตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทางอ่ืน 

แมวาจะทําไดแตเสียเวลา ดังน้ันเราควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบไปแลวใสไวในเว็บ

เพจ ซึ่งผูเขาชมที่สงสัยจะสามารถเปดดุไดทันที นอกจากน้ี อาจมีเว็บบอรดสําหรับใหผูดูแลเว็บไซต

คอยตอบคําถาม รวมทั้งอาจเปดใหผูเขาชมดวยกันก็ได 

 

 5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตของเราที่เกิดขอสงสัย 

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

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือจัดระเบียบของขอมูลที่

ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน จะชวยให

นาใชงานและงาย ตอการเขาอานเน้ือหาของผูใชเว็บไซต 

 

 โครงสรางเว็บไซต ก็คือการจัดลําดับของเน้ือหาบนเว็บไซตออกเปนแผนผังที่เขาใจงาย วา

ตองการใหเว็บไซตมีเน้ือหาอะไรบาง มีเว็บเพจอยูตรงไหน หนาไหนบางที่จะนํามาเชื่อมโยงถึงกัน 

หรือกลาวงาย ๆ ก็คือเหมือนการวางโครงเร่ืองกอนจะเขียนเน้ือหาใหออกมาอยางสมบูรณแบบ
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น่ันเอง ดังน้ันการออกแบบโครงสรางเว็บไซตจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งก็สามารถทําไดหลากหลาย

รูปแบบดวยกัน แตมีแนวคิดหลัก ๆ ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดอยู 2 รูปแบบ คือ 

 

 1. จัดโครงสรางตามกลุมเน้ือหา (Content-based Structure) 

 2. จัดโครงสรางตามกลุมผูชม (User-based Structure) 

 

หลักในการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ควรพิจารณาดังน้ี 

 1. กําหนดวัตถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตน้ีทําเพื่ออะไร 

 

 2. ศึกษาคุณลักษณะของผูที่เขามาใชวากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูลอะไรที่

พวกเขาตองการโดยขั้นตอนน้ีควรปฏิบัติควบคูไปกับขั้นตอนที่หน่ึง 

 

 3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางเน้ือหาสาระ การออกแบบเว็บไซตตองมีการจัด

โครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน การที่เน้ือหามี ความตอเน่ืองไปไมสิ้นสุดหรือกระจายมาก

เกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได ฉะน้ันจึงควรออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยก 

 

ยอยออกเปนสวนตาง ๆ จัดหมวดหมูในเร่ืองที่สัมพันธกัน รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่

โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 

 

 4. กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยต้ังเกณฑใน

การใช เชน ผูใชควรทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยง มากนอยเพียงใด 

หลังจากน้ัน จึงทําการสรางเว็บไซตแลวนําไปทดลองเพื่อหาขอผิดพลาด และทําการแกไขปรับปรุง 

แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นสุดทาย 

 

รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต   

 เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซตไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน   

   

 แบบเรียงลําดับ ( Sequence ) เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บไซท

ที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละขั้นตอน   

 

 แบบระดับชั้น ( Hierarchy )  เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปนรูปแบบที่เรา

จะพบไดทั่วไป 
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  แบบผสม  ( Combination )  เหมาะสําหรับเว็บไซตที่ซับซอน เปนการนําขอดีของรูปแบบทั้ง 2 

ขางตนมาผสมกัน 

 

รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต 

 การออกแบบโครงสรางของเว็บไซต สามารถทําไดหลากหลายแบบ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความชอบ

และความถนัดของแตละบุคคล นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายที่ตองการนําเสนอ เพราะ

จะตองออกแบบใหเหมาะกับการใชงานของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยโครงสรางของเว็บไซตสวน

ใหญก็จะประกอบไปดวย 4 รูปแบบดังน้ี 

 

1. โครงสรางแบบเรียงลําดับ 

 

 

 

รูปที่ 2.1 โครงสรางแบบเรียงลําดับ 

 

 โครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับ จะเปนโครงสรางแบบธรรมดาที่นิยมใชงานกันมากที่สุด 

เน่ืองจากมีความงายตอการจัดระบบขอมูล และสามารถนําเสนอเร่ืองราวตามลําดับไดเปนอยางดี 

เหมาะกับเว็บไซตที่มีขนาดเล็ก มีเน้ือหาที่ไมซับซอน สวนใหญก็จะเปนพวกเว็บไซตที่ใหความรู 

หรือเว็บไซตองคกรขนาดยอม โดยลักษณะการลิ้งคเน้ือหา ก็จะลิ้งคไปทีละหนา มีทิศทางการเขาสู

เน้ือหาตาง ๆ ในแบบเสนตรง ใชปุมเดินหนา-ถอยหลังในการกําหนดทิศทาง จึงทําใหการใชงาน

เปนไปอยางงาย แตโครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับก็มีขอเสีย คือจะทําใหผูใชงานตองเสียเวลาใน

การเขาสูเน้ือหาเพราะไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเน้ือหาดวยตัวเองได 

 

 

2. โครงสรางแบบลําดับขั้น 
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รูปที่ 2.2 โครงสรางแบบลําดับขั้น 

 

 โครงสรางแบบลําดับขั้น นิยมใชกับเว็บที่มีความซับซอนของขอมูล เพื่อใหสามารถเขาถึง

ขอมูลตาง ๆ ไดงายขึ้น โดยจะมีการแบงเน้ือหาออกเปนสวน ๆ และมีการนําเสนอรายละเอียดยอย ๆ 

ที่ลดหลั่นกันมา ทําใหสามารถทําความขาใจกับโครงสรางเน้ือหาไดงายขึ้น โดยจะมีโฮมเพจเปน

จุดเร่ิมตน และจุดรวมจุดเดียวที่จะนําไปสูการเชื่อมโยงเน้ือหาเปนลําดับจากบนลงลาง 

 

3. โครงสรางแบบตาราง 

 

 
 

รูปที่ 2.3 โครงสรางแบบตาราง 

 

 โครงสรางแบบตาราง เปนโครงสรางการออกแบบเว็บไซตที่มีความซับซอน แตก็มีความ

ยืดหยุนในระดับหน่ึง เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาสูเน้ือหาตาง ๆ ไดงายขึ้น การออกแบบในลักษณะ

น้ีจะมีการเชื่อมโยงเน้ือหาในแตละสวนซึ่งกันและกัน ทําใหผูใชงานสามารถเปลี่ยนทิศทาง หรือ

กําหนดทิศทางในการเขาสูเน้ือหาดวยตัวเองได จึงไมทําใหเสียเวลา แถมยังทําใหเว็บไซตมีความ

ทันสมัยขึ้น 

 

4. โครงสรางแบบใยแมงมุม 

 

 
 

รูปที่ 2.4 โครงสรางแบบใยแมงมุม 
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 โครงสรางแบบใยแมงมุม เปนโครงสรางที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะมีความยืดหยุน

มากที่สุด โดยทุกหนาเว็บจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด ทําใหสามารถเขาถึงหนาเว็บเพจตาง ๆ ที่

ตองการไดอยางงาย และมีความอิสระมากขึ้น นอกจากน้ีก็สามารถเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตภายนอกได

ดี 

 

ลักษณะของเว็บไซต 

 1. ความทันสมัย (Currency) เปนขอมูลที่ใหม ทันตอสถานการณ และไดรับการปรับปรุงแกไข

ตามระยะเวลาอยางเหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลคร้ังลาสุด 

 

 2. เน้ือหาและขอมูล (Content and Information) ตองมีเน้ือหาและขอมูลที่เปนประโยชน เน้ือหา

ของเว็บมีความถูกตอง เปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต 

 

 3. ความนาเชื่อถือ (Authority) คือ ผูจัดทําเว็บเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับเน้ือหา หรือเปน

องคกรที่รับผิดชอบดานน้ันโดยตรง โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอยางชัดเจน แสดงใหเห็นได

จากสวนที่สงวนลิขสิทธิ์ และผูรับผิดชอบภายในเว็บ ซึ่งนิยมแสดงไวดานลางของเว็บไซต 

 

  

 4. การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation) ควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ในรูปแบบที่

เขาใจงาย และอานไดอยางชัดเจน 

 

 5. การปฏิบัติจริง (Experience) ตองทําใหผูเขาชมรูสึกวาไมเสียเวลา ไมไรประโยชนหรือเว็บ

เพจไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

 

 6. ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) องคประกอบที่สําคัญของความเปน Multimedia ภายใน

เว็บไซด คือ เสียง ภาพ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคลองกับเน้ือหาภายในเว็บ 

 

 7. การใหขอมูล (Treatment) ควรจะเขาถึงไดงาย และรวดเร็ว โดยไมมีความสลับซับซอน มี

การจัดรูปแบบ และหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหงายตอการตรวจสอบและใชงาน

ขอมูล 

 

 8. การเขาถึงขอมูล (Access) สามารถแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว เมื่อผูใชเขาสูเว็บไซต 
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 9. ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) เว็บควรมีความหลากหลาย และมีเร่ืองที่เปน

ประโยชนหลาย ๆ เร่ือง มีความนาเชื่อถือและตรวจสอบขอมูลได ขอมูลน้ันก็จะไดความนิยม และ

แนะนํากันใหเขามาชมอีก 

 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

 แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซตสามารถแบงออกเปนขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผู

เร่ิมตนใชเปนแนวทาง ในการสรางและพัฒนาเว็บไซต 

 

 · การวางแผน การวางแผนนับวามีความสําคัญมากในการสรางเว็บไซต เพื่อใหการทํางานใน

ขั้นตอนตาง ๆ มีแนว ทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดตามที่ต้ังเปาไว ซึ่งประกอบดวย 

 

 · การกําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของเว็บไซต การกําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของ

เว็บไซตที่จะสราง นับเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการเร่ิมตนสรางเว็บไซตเลยทีเดียว เพื่อใหเห็นภาพ

วาเราตองการนําเสนอขอมูลแบบใด เชน เว็บไซตเพื่อใหขอมูลขาวสาร การบริการดานตาง ๆ หรือ 

ขายสินคา เปนตน เมื่อสามารถกําหนดจุดประสงคของเว็บไซตไดแลว เงื่อนไขเหลาน้ีจะเปน

ตัวกําหนดโครงสรางรูปแบบรวมถึงหนาตา และสีเว็บไซตของเราดวย 

 

 · การกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อใหการสราง และออกแบบเว็บไซตไดรับความนิยม การกําหนด

กลุมเปาหมายในการเขาชมเว็บไซตก็นับวามีสวนสําคัญไมนอย เชน เว็บไซตสําหรับเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษาในการคนหาขอมูล หรือเว็บไซตสําหรับบุคคลทั่วไปที่เขาไปใชบริการตาง ๆ เปน

ตน 

 

 · การเตรียมขอมูล เน้ือหาหรือขอมูลจัดวาเปนสิ่งที่เชิญชวนใหผูอ่ืนเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต และ

ตองทราบวาขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถนํามาจากแหลงใดบาง เชน การคิดนําเสนอขอมูลดวย

ตัวเอง หรือนําขอมูลที่นาสนใจมาจากสื่ออ่ืน เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน เว็บไซต และที่สําคัญ ขอ

อนุญาตเจาของบทความกอนเพื่อปองกันเร่ืองลิขสิทธิ์ดวย 

 

 · การเตรียมสิ่งตาง ๆ ที่จําเปน ในการออกแบบเว็บไซตตองอาศัยความสามารถตาง ๆ เชน 

โปรแกรมสําหรับสราง เว็บไซต ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผูใหบริการรับ

ฝากเว็บไซต (Web Hosting) เปนตน 
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 · การจัดโครงสรางขอมูล เมื่อไดขอมูลตาง ๆ เชน กําหนดเน้ือหาและจุดประสงคของเว็บไซต 

การกําหนดกลุมเปาหมาย การเตรียมขอมูล การเตรียมสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนจากขั้นแรกเรียบรอยแลว ใน

ขั้นตอนน้ีเราจะจัดระบบเพื่อใชเปนกรอบสําหรับการออกแบบและดําเนินการในขั้นตอนตอไป ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

 · โครงสรางและสารบัญของเว็บไซต 

 

 · การใชระบบนําผูเขาชมไปยังสวนตาง ๆ ภายในเว็บไซตหรือที่เราเรียกวาระบบนําทาง 

(Navigation) 

 

 · องคประกอบที่ตองนํามาใช เชน สื่อมัลติมีเดีย ภาพกราฟก แบบฟอรมตาง ๆ 

 

 · การกําหนดรูปแบบและลักษณะของเว็บเพจ 

 

 · การกําหนดฐานขอมูล ภาษาสคริปตหรือแอปพลิเคชันที่นํามาใชในเว็บไซต 

 

 · การบริการเสริมตาง ๆ 

 

 · การออกแบบเว็บไซต นับเปนขั้นตอนในการออกแบบรูปราง โครงสรางและลักษณะทางดาน

กราฟกของหนาเว็บเพจโดย โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบคือ Photoshop หรือ Fireworks 

ซึ่งจะชวยในการสรางเคาโครงของหนาเว็บ และองคประกอบตาง ๆ เชน ชื่อเว็บไซต โลโก รูป

ไอคอน ปุมไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอรโฆษณา เปนตน 

  

 · ในการออกแบบเว็บไซตน้ันยังตองคํานึงถึงสีสัน และรูปแบบของสวนประกอบตาง ๆ  

ที่ไมใชภาพกราฟก เชน ขนาดของตัวอักษร สีของขอความ สีพื้น ลวดลายของเสนกรอบเพื่อความ

สวยงาม และดึงดูดผูเยี่ยมชมดวย 

 

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต 

          การออกแบบเว็บไซตใหนาสนใจตองพิจารณา 3 ประการ คือ 

 1.      ออกแบบเว็บไซตที่เนนเน้ือหา 

 เว็บไซตบางประเภทจะเนนเน้ือหา หรือขอความเปนหลัก ภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวย  

ตัวหนังสือ มีภาพประกอบบางแตไมมาก เชน เอ็นไซโคพีเดีย  ดิกชันนารี ฯลฯ 
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 2.      ออกแบบเว็บไซตที่เนนภาพกราฟก 

 3.      ออกแบบเว็บไซตที่เนนทั้งภาพและเน้ือหา 

 

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 สวนมากใชสําหรับลิงก

ขอความสั้น ๆ เขาใจงาย หรือจะมีชื่อเจาของเว็บไซต อีเมลแอดเดรสของผูดูแลเว็บไซตสําหรับ

ติดตอกับทางเว็บไซต 

 

 แนวคิดในการออกแบบ 

 ดูจากเว็บไซตอ่ืนเพื่อเปนตัวอยาง  การดูจากเว็บไซตอ่ืนบนอินเตอรเน็ตเพื่อศึกษาเปนตัวอยาง

น้ัน นับเปนวิธีการที่งายที่สุด แตก็ควรนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเน้ือหา และกลุมเปาหมาย

ของเราดวย 

 ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ  สื่อสิ่งพิมพในที่น้ี ไดแก แมกกาซีน โปสเตอรโฆษณา    

โบรชัวร หรือหนังสือบางเลมที่มีรูปแบบ และจุดดึงดูดความสนใจ สามารถนํามาประยุกตใชใน

เว็บไซตของเราไดเชนกัน 

 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

          การที่จะสรางพัฒนาเว็บเพจ และนําเว็บไซตเขาสูระบบเวิลด ไวด เว็บ ใหคนอ่ืนเขามาเยี่ยมชม

ไดน้ัน มีกระบวนการที่ผูพัฒนาเว็บไซตจะตองศึกษาและปฏิบัติตาม ดังน้ี 

 

 1. การวางแผนการทํางาน 

การวางแผนการทํางานเปรียบเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางใหเรารูวาควรจะเดินทางไปในทิศทางใดเพื่อ

ไมใหหลงทาง 

การสรางเว็บไซตก็เหมือนกันจําเปนตองมีการวางแผนการทํางานใหรอบดานกอนที่จะเร่ิมลงมือทํา 

โดยมีหลักที่ตองกําหนดในการวางแผน ดังน้ี 

 

 1. ระยะเวลาการทํางาน เปนการกําหนดชวงเวลาที่จะใชในการสรางเว็บ 
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 2.  ทีมงานหรือผูรวมงาน ปกติการสรางเว็บตองทํางานเปนทีม อยางนอยตองมีผูเชี่ยวชาญ 3 

ฝาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานภาษา HTML หรือโปรแกรมสรางเว็บเพจ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และ

ตกแตงภาพ และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาหรือบรรณาธิการ 

 3. งบประมาณ เปนการกําหนดคาใชจาย 

 4. อุปกรณหรือเคร่ืองมือชวยงาน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองสแกนเนอรและรูปภาพ

ประกอบเว็บเพจ เปนตน 

 5. ปญหาและอุปสรรค 

 

 2. การรวบรวมและวิเคราะหโครงสราง เปนขั้นตอนหน่ึงที่ตอจากการวางแผน เปนการ

แผนงานไปปฏิบัติ โดยการรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชในการสรางเว็บ ตามหัวขอที่เลือกไว ทั้ง 

เน้ือหา ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมเปนไฟลขอมูล หรือใสแฟมแยกเปนหมวดหมู 

เพื่อความสะดวกในการนํามาใชงาน 

 

 3. การออกแบบและการสรางเว็บไซต เปนขั้นตอนการนําขอมูลทั้งหมดมาสรางเปนเว็บไซต

ดวยภาษา HTML หรือเคร่ืองมือในการสรางเว็บอ่ืน ๆ หลักสําคัญในการออกแบบและสรางเว็บ คือ 

 

 1. กําหนดจุดประสงคเว็บไซต โดยวางเปาหมายของผูเขาชมวาจะเปนกลุมใด 

 

 2. เลือกเว็บเบราวเซอร เปนการเลือกเว็บเบราวเซอรที่ใชแสดงผลเว็บไซต จะไดกําหนดขนาด

กวาง ยาว และลักษณะการวางองคประกอบเว็บใหสวยงามและแสดงผลไดเร็ว 

 

 3. วางโครงรางของเว็บไซต กําหนดโครงรางวามีทั้งหมดกี่เว็บเพจ แตละเว็บเพจมีเน้ือหา

อะไรบาง ควรเขียนเปนแผนผังเว็บไซตออกมาบนกระดาษ 

 

 4. ออกแบบหนาตาเว็บ เปนขั้นตอนในการลงมือสรางเว็บเพจแตละหนาตามที่ไดออกแบบไว 

พรอมกับทดสอบผานเว็บเบราวเซอร (แบบ Offline) 

 

          4.1ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต หมายถึง การทดสอบแบบออฟไลน โดยที่ยังไมไดนํา

เว็บไซตเขาสูอินเทอรเน็ต แตก็สามารถแสดงผลไดเหมือนจริงผานเว็บเบราวเซอร เชน IE เพื่อ

ตรวจสอบตัวอยางเว็บที่สรางไว เชน ขนาดตัวอักษร ขนาดภาพ การใชสี ตาราง ฯลฯ วาเหมาะสม

หรือไม พรอมกับการปรับปรุงจนเปนที่นาพอใจ 
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           5. เผยแพรผานเว็บไซต เปนการเผยแพรใหคนทั่วไปไดรูจัก หรือเรียกวาการอัพโหลด 

(Upload) โดยเจาของเว็บจะตองจดทะเบียนโดเมนเนม และเชาพื้นที่โฮสต ก็สามารถนําเว็บเพจอัพ

โหลดขึ้นสูอินเทอรเน็ต และประชาสัมพันธใหคนทั่วไปไดรูจัก การที่จะทําใหคนรับรู และเขามาใช

บริการเว็บไซตไดมากน้ันจะตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และใชเวลาพอสมควร และถา

จะใหดีควรมีเคานเตอร (Counter) หรือตัวจดสถิติผูเขาชม ก็จะชวยใหประเมินไดวาเว็บไซตของเรา

ไดรับความสนใจมากนอยเพียงใด 

 

            

 6. การพัฒนาเว็บไซต เปนการปรับปรุงเน้ือหา ภาพประกอบหรืออัพเดท (Update) เว็บไซต ถือ

เปนขั้นตอนสําคัญเพราะในโลกของอินเทอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ผูชม

เว็บมักจะใชเวลาในการคนหา และเปดผานเว็บไซตตาง ๆ อยางรวดเร็วหากพบวาเว็บไซตของเรา

ไมไดเปลี่ยนแปลงหรือมีขอมูลใหม ๆ เพิ่มขึ้นเลย ผูเขาชมเว็บก็จะลดจํานวนลงไปเร่ือย ๆ จน

กลายเปนเว็บที่ไมมีผูคนเขามาเลยหรือเปนเว็บที่ตายแลว 

 

            ดังน้ันการปรับปรุงเว็บไซตอยูเสมออาจจะวันละคร้ัง หรือสัปดาหละคร้ัง โดยเพิ่มขอมูล 

ขาวสารใหม ๆ อยูเปนประจําก็จะทําใหเว็บไซตทันสมัย ผูคนเขาชมเปนประจําและมากขึ้นจนพัฒนา

เปนเว็บไซตยอดนิยมไดในที่สุด 

สีกับการออกแบบ 

 การใชสีกับงานออกมาน้ัน อยูที่นักออกแบบมีจุดมุงหมายใด ที่จะสรางความสนใจ ความ

เราใจตอผูดู เพื่อใหเขาถึงจุดหมายที่ตนตองการ หลักของการใชมีดังน้ี 

 2.4.1  การใชสีวรรณะเดียว  ความหมายของสีวรรณะเดียว (tone) คือกลุมสีที่แบงออกเปน

วงลอของสีเปน 2 วรรณะ คือ วรรณะรอน (warm tone) ซึ่งประกอบดวย สีเหลือง สีสม สีแดง สีมวง 

สีเหลาน้ีใหอิทธิพล ตอความรูสึก ต่ืนเตน เราใจ กระฉับกระเฉง ถือวาเปนวรรณะรอน และ วรรณะ

เย็น (cool tone) ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว สีนํ้าเงิน สีมวง สีเหลาน้ีดู เย็นตา ใหความรูสึก สดชื่น 

(สีเหลืองกับสีมวงอยูไดทั้งสองวรรณะ) การใชสีแตละคร้ังควรใชสีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด 

เพราะจะทําใหภาพความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจใหคลอยตามได 

 2.4.2  การใชสีตางวรรณะ  หลักการทั่วไป ใชอัตราสวน 80% ตอ 20% ของวรรณะสี คือ ถา

ใชสีวรรณะรอน 80% สีวรรณะเย็นก็ 20% เปนตน ซึ่งการใชแบบน้ีสรางจุดสนใจของผูดู ไมควรใช

อัตราสวนที่เทากันเพราะจะทําใหไมมีสีใดเดน ไมนาสนใจ 

 2.4.3  การใชสีตรงกันขาม  สีตรงขามจะทําใหความรูสึกที่ตัดกันรุนแรง สรางความเดน 

และเราใจไดมากแตหากใชไมถูกหลัก หรือ ไมเหมาะสม หรือใชจํานวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทํา

ใหความรูสึกพรามัว ลายตา ขัดแยง ควรใชสีตรงขาม ในอัตราสวน 80% ตอ 20% หรือหากมีพื้นที่
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เทากันที่จําเปนตองใช ควรนําสีขาว หรือสีดํา เขามาเสริม เพื่อ ตัดเสนใหแยกออก จาก กันหรืออีก

วิธีหน่ึงคือการลดความสดของสีตรงขามใหหมนลงไปสีตรงขามมี 6 คูไดแก สีเหลือง ตรงขามกับ สี

มวง , สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว , สีนํ้าเงิน ตรงขามกับ สีสม , สีเขียวเหลือง ตรงขามกับ สีมวงแดง , 

สีสมเหลือง ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน , สีสมแดง ตรงขามกับ สีเขียวนํ้าเงิน 

 

 
 

 

รูปที่ 2.11  วงลอของสี 

ที่มา : ออนไลน (http://www.comnetsite.com) 

 2.4.4  สีรอน (สีอุน) Warm Colorsนับจากโทนสีเหลือง ชมพู แดง สม มวง นํ้าตาล สีเหลาน้ี

ใหความหมายที่เรารอน กาวราว มีอิทธิพลตอการดึงดูดและกระตุนอารมณได มากมายกวาโทนสี

อ่ืน ๆ สีเหลาน้ีจะใชมากกับงานประเภท หัวหนังสือ นิตยาสาร แคตตาลอก ตลอดจนปายโฆาราตาง 

ๆ ซึ่งจะกระตุนความสนใจตอผูพบเห็นไดเร็วสีโทนรอน คือสีที่ใหความหมาย ร่ืนเริง สดชื่น 

ฉูดฉาด บาดอารมณ  

2.4.5  สีเย็น (Cool Colors) เร่ิมจากสีเทา ฟา นํ้าเงิน เขียว สีโทนน้ีจัดอยูในสีโทนเย็น ให อารมณ

ความรูสึก สงบ สะอาด เย็นสบาย  

 2.4.6  สีขาว (White) คือสีแหงความสะอาด บริสุทธิ์ ไรเดียงสา เหมือนกับสํานวนที่ ชอบ

พูดวา "เด็กที่เกิดมาเหมือนผาขาวที่ยังไมมีรอยแปดเปอน"  

 2.4.7  สีดํา (Black) คือ สัญลักษณแหงความโศกเศรา และความตาย และบางความหมายใช

แทนความชั่วราย ในความหมายของคนยุโรป อเมริกา แทนความเปนผูดี ขรึม มั่นคง  

 2.4.8  สีแดง (Red) คือสีแหงความกระตือรือรน เรารอน รุนแรง สะเทือนอารมณ มีพลัง

ความสวางโชติชวง เปนสัญลักษณแหงความรัก ดึงดูด ความสนใจ หากเปนสีชมพู ซึ่งความเขมของ

สีจะจางลงจะใหความรูสึกหวานโรแมนติก  

 2.4.9  สีเหลือง (Yellow) คือสีสดชื่น ราเริงมีชีวิตชีวา เปนสีที่เขาไดกับทุกสี  
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 2.4.10  สีเขียว (Green) คือสีของตนไม ใบหญา เปนสัญลักษณของความสงบ เรียบงาย 

ความเขมของสีเขียวใหความหมายถึงความอุดมสมบูรณ  

 2.4.11  สีฟา (Blue) คือ สีแหงทองฟา และนํ้าทะเล เปนสัญลักษณของความสงบ เยือกเย็น 

มั่นคง แตเต็มไปดวยพลัง หากเปนสีฟาออนจะใหความรูสึก สดชื่น สวยงาม กระฉับกระเฉงเปน

หนุมสาว  

 2.4.12  สีมวง (Purpke) คือสีแหงความลึกลับ ซอนเรน เปนสีที่มีอิทธิพลตอจิตนาการ และ

ความอยากรูอยากเห็นหับเด็ก เชน เร่ืองเทพนิยายตาง ๆ  

 2.4.13  สีนํ้าตาล (Brown) เปนสีสัญลักษณแหงความรวงโรยเปรียบเสมือนตนไมมีใบรวง

หลนเมื่อถึงอายุขัย เปนสีที่ใหความหมายดูเหมือนธรรมชาติ เชน สีนํ้าตาลออน และสีแกนของลาย

ไมเปนตน  

 2.4.14  สีแจด (Vivid Colors) คือสีที่สะดุดตาเร็วมองเห็นไดไกล โทนสีตัดกันแบบตรงขาม 

เชน แดงกับดํา เหลืองกับนํ้าเงิน เขียวกับแดง ดํากับเหลืองเปนตน สีจําพวกน้ีนิยมใชกันมากในงาน

ของเด็กเลน ภัตตาคาร รานอาหาร ประเภทฟาสทฟูด คาเฟ ขอเสียของสีประเภทน้ีหากใชจํานวนสี

มากจะดูลายตา พรา วิธีใชที่ดีควรใชหน่ึงหรือสองสีเปนตัวเนนหนัก  

2.4.15  สีจาง (สีออน) Light Colorsใหความหมายที่ดูออนโยน เบาหวิวเหมือนคลื่นเมฆหรือปุยฝาย 

ชวยทําใหพื้นที่ที่แคบดูใหกวางขึ้น โทนสีจําพวกน้ีจะใชกันมากกับเสื้อผา สตรี ชุดชั้นใน แฟชั่นชุด

นอน ในงานศิลปะบางอยางใชสีออน เปนพื้นฉากหลัง เพื่อขับใหรูปทรงลอยเดนขึ้น  

 2.4.16  สีทึบ (Dull Color) คือสีออนที่คอนขางเขมหรือสีที่เจือจางลง ใหความรูสึกที่ สลัว

ลาง มัว บางคร้ังดูเหมือนฝน และดูคลายเครียด  

 2.4.17  สีมืดทีบ (Dark Colors) ใหความรูสึกหนัก แข็งแกรง เขม มีพลัง สังเกตดูไดจากสี

เคร่ืองแตงกายของทหาร สีสูทของผูชาย ชุดฟอรมของชาง เปนตน 

 

การออกแบบโลโก 

 การออกแบบโลโกน้ันถือวาเปนอีกสิ่งหน่ึงโจทยที่ยากสําหรับนักออกแบบ เพราะวาโลโก

น้ันกระบวนการคิดจะต้ังซับซอนมากกวาออกแบบ Artwork ทั่วไป น่ันก็เพราะ การออกแบบโลโก 

น้ันจะตองคิดถึงความหมายที่แอบแฝง สี รูปราง เพื่อใหเหมาะสมกับภาพลักษณของแบรนดหรือ

ธุรกิจน้ันๆ 

 1. โลโกที่ดีตองจดจําไดงาย 
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โลโกเปนตัวบงบอกถึงธุรกิจของคุณวาแตกตางจากธุรกิจอ่ืนๆหรือคูแขงขนาดไหน และโลโกที่ดี

จะตองสามารถทําใหคนจดจําแบรนดธุรกิจของคุณไดแมวาจะทําการขับรถผานหรือเห็นผาน ๆ ก็

ตองจดจําใหได ยกตัวอยางงาย ๆ เวลาเห็นโลโกของ Apple แลวเราคิดถึง iPhone คิดถึง Macbook 

แตพอเราเห็นโลโกอ่ืน ๆ ที่มีรูปรางคลายกันเราก็จะคิดถึง Apple กอน เพราะโลโกน้ันถึงจดจําโดย

สมองเราไปแลว 

 

2. ตัวอักษรบนโลโกสําคัญมาก 

 
ฟอนในโลโกน้ันสําคัญมากๆเพราะมันสามารถที่จะสงเสริมหรือทําลายโลโกของเราน้ันไดในทันที

หากเราเลือกที่ไมเหมาะสมกับบุคลิคของธุรกิจ เทคนิคงาย ๆ ของการใชฟอนตกับโลโกเราควรจะ

ใชฟอนตไมเกิน 10 – 20 ตัวอักษรเทาน้ัน เพื่อไมใหโลโกของเราน้ันดูไมรก และไมอึดอัดจนเกินไป 

ขนาด , ระยะหาง และนํ้าหนักของตัวอักษรจัดใหดีเพื่อสงเสริมโลโก และธุรกิจของเรา 

 

3. เลือกสีใหเหมาะสม 
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สีทุกสีมีความหมายทําใหเรามองโลโกแลวรูสึกถึงสิ่งที่กําลังถูกสื่อออกมา พยายามเลือกสีให

เหมาะสม และดูบงบอกถึงธุรกิจของเรา เพราะสีที่เราเลือกน้ันจะถูกจดจําไปในองคกรตลอดไป 

เทคนิคงาย ๆ สําหรับคนที่ยังไมมีพื้นฐานแนะนําวาควรเขาใจทฤษฏีการใชสีและความหมายของสี

แตละสีเสียกอน 

 

4. อยาใช Effect บนโลโกเยอะเกินไป 

 
 

โลโกน้ันตองการความเรียบงาย และความหมายที่ดูแลวสามารถจดจําไดงาย อยาพยายามใช Effect 

แปลก ๆ บนโลโกเพราะน่ันจะทําใหโลโกของเราน้ันดูไมมีพลังเลย 

 

 

 

5. ออกแบบโลโกจากพื้นหลังสีขาว 
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เร่ิมแรกออกแบบพยายามใชพื้นหลังสีขาวกอนเพราะน่ันจะสามารถทําใหเราเห็นองคประกอบตางๆ

ของโลโกไดชัดมากขึ้น หลังจากออกแบบบนพื้นหลังสีขาวเสร็จแลวคอยนําไปตอยอดทําอยางอ่ืน

ตอเชน พื้นหลังสีดําหรือทําเปนลายไม สิ่งเหลาน้ีจะมาคอยชวยสงเสริมโลโกของเราในภายหลัง 

 

6. เลนกับพื้นที่วาง 

 
ลองเลนกับพื้นที่ในตัวโลโกใหมีความหลากหลายมากขึ้น และที่สําคัญตองทําใหโลโกเกิดความ

สมดุลของการจัดวาง การเลนกับพื้นที่วางน้ันจะสามารถทําใหโลโกที่เปนตัวอักษรดูไมอึดอัด

จนเกินไป 

 

7. อยาใชสีรุง 
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สีเยอะๆดูสวยดีแตกับโลโกน้ันไมใช โลโกที่ดีหรือโลโกระดับโลกน้ันสังเกตไดเลยวาใชสีไมเกิน 1 

– 2 สี เพียงเพื่อตองการใหคนจดจํากับสีน้ันไปตลอดเวลา 

 

8. โลโกไมใชดูดีอยางเดียวแตตองสื่อความหมายใหได 

 
 

โลโกเปนหนาตาในสวนแรกของบริษัทที่ลูกคาจะดู จึงไมจําเปนตองออกแบบใหดูดีมากมาย แต

ควรที่จะตองออกแบบใหสื่อความหมายได และทําใหคนจดจําไดงายเพราะโลโกจะอยูกับธุรกิจ

หรือแบรนดน้ัน ๆ ไปตลอด 

 

9. อยา Copy งานคนอ่ืน 

 
 

ถาคิดไมออกหรือทําไมไดไมควรจะไป Copy งานคนอ่ืน เพราะสมัยน้ีโลกแหงอินเตอรเน็ตมันแคบ

คนหาไมนานก็เจอ คําวา Inspiration กับ Copy มันตางกัน ถาเปนแค Inspiration ยังพอไดแตถา 

Copy เลยอาจจะทําใหความนาเชื่อถือของเราลดลง 
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10. โลโกที่ดีตองผานการคิดอยางรอบคอบ 

 
 

หลายคนลงมือทําโลโกไปโดยที่ยังไมมีจุดประสงคหรือไอเดียดวยซ้ํา ซึ่งมันไมดีเสียเลยเพราะเรา

ตองไมลืมวาโลโกน้ันจะตองอยูกับธุรกิจหรือองคกรน้ันตอไปอีกนาน เพราะงั้นกอนเร่ิมทําโลโกทุก

คร้ังควรจะตองคิดใหรอบคอบในทุกๆอยางหรือทุกองคประกอบเสียกอน 

ที่มา : www.bluesodapromo.com 

 

การออกแบบแบนเนอร 

 การออกแบบแบนเนอร สวนหัวเว็บ แบบ Responsive Design การทําเว็บไซตโดยทั่วไป

มักจะออกแบบแบนเนอร  ใหมีความกวางตามขนาดของหนาเว็บ   เชน  1000 x 200 /   1000 x 300  

/  1000 x 400   หรือขนาดอ่ืน ๆ  ก็วากันไป แตแลววันหน่ึง เมื่อไดเขาสูเทรนดของ Responsive  

web  ทําใหเราไมสามารถที่จะออกแบบหัวเว็บในลักษณะน้ีไดอีกตอไปแลว  เพราะถาออกแบบใน

ลักษณะเดิม เมื่อเปดดูในโมบายเว็บ แนนอนวาภาพมันถูกยอสวนลงมา ตัวหนังสือทั้งหมดก็จะเล็ก

ลงทันที  คงถึงเวลาที่จะตองอินเทรนดการทําแบนเนอรสวนหัวเว็บแบนเนอรสวนหัวเว็บ น้ีมันก็คือ 

รูปภาพที่แสดงผลอยูดานบนสุดของเว็บไซต ซึ่งเบื้องตนจะมีรูปภาพสวนหัวที่ออกแบบเทมเพลต

เร่ิมตนที่คุณเลือกใชงาน ระบบจะรองรับนามสกุล .JPG, .PNG, .GIF, .SWF โดย Ready Planet ซึ่ง

คุณสามารถใสรูปภาพแบนเนอรที่คุณสรางขึ้นเอง ไดจากโปรแกรมตกแตงภาพ อยางเชน 

Photoshop, PhotoScape หรือจะเปนเอนนิเมชั่นจาก Flash ผาน Program Adobe Flash 

สวนการทําเว็บไซตแบบ Responsive หลายทานก็คงรูวาแลวนะคะวามันก็คือ การทําใหเว็บไซต

ของเราน้ันสามารถที่จะ รองรับหนาจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซตเดียว  ซึ่งเปน

เทรนดสําหรับงานเว็บดีไซนในชวงน้ีคะ เพราะเปาหมายของ Responsive Design ก็คือการออกแบบ

เว็บใหมีความสะดวกงายตอผูใชมือถือเปนหลัก 

 

 

http://www.bluesodapromo.com/
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รูปภาพที่นํามาออกแบบมาเพื่อใชงานเปนแบนเนอรสวนหัวเว็บน้ัน จะมีขนาดความกวางแตกตาง

กันออกไป  ขึ้นอยูกับขนาดเทมเพลตที่เราเลือกใชงาน  

กรณีใช Flash Template (ไฟลภาพสวนหัวจะตองเปนไฟลนามสกุล .swf เทาน้ัน) 

เทมเพลตขนาด 1024×768 pixels ควรจะมีขนาดรูปสวนหัวคือ 900×200 pixels 

เทมเพลตขนาด 800×600 pixels ควรมีขนาดรูปสวนหัวคือ 770×200 pixels 

สวนกรณีที่ใช  เทมเพลตธรรมดา (ไฟลภาพสวนหัวจะตองเปนไฟลนามสกุล .jpg, .png, .gif) 

เทมเพลตแบบเต็มหนาจอ (Fullscreen) น้ันควรจะมีขนาดรูปสวนหัว 1004×200 pixels 

เทมเพลตขนาด 1024×768 pixels ควรมีขนาดรูปสวนหัวคือ 900×200 pixels 

เทมเพลตขนาด 800×600 pixels ควรมีขนาดรูปสวนหัวคือ 770×200 pixels 

โครงการท่ีเกี่ยวของ 

 โครงการเว็บไซตเร่ือง ความสําคัญของศาสนา นายณัฐพงศ  นอยพานิช จัดทําขึ้นเพื่อใหความรู

เกี่ยวกับศาสนาทั้ง 4 เพื่อใหรูและเขาใจความหมาย และความสําคัญของศาสนา 

 โครงการเว็บไซตเร่ือง ระบบสุริยะ นายภัทรกร  อัฐมีเดช จัดทําขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ

กําเนิดระบบสุริยะและองคประกอบระบบสุริยะ เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชตอไป 

 โคงการเว็บไซตเร่ือง พันธุไมสงวนที่คสรอนุรักษ นายเอกสิทธิ์  การสาลี จัดทําขึ้นเพื่อให

ความรูเกี่ยวกับ พันธุไมสงวน ประวัติของปาไม เพื่อใหเขาใจถึงการดูแลอนุรักษปาไมและประวัติ

ของพันธุไมสงวนแตะชนิด 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบ Site Map 

 

 

รูปท่ี 3.1 การออกแบบ Site Map 
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รูปท่ี 3.2 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.3 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.4 การออกแบบ Site Map (ตอ 
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รูปท่ี 3.5 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.6 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.7 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.8 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.9 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.10 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.11 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.12 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.13 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.14 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.15 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.16 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.17 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.18 การออกแบบ Site Map (ตอ) 
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รูปท่ี 3.19 การออกแบบ Site Map (ตอ) 

 

 

3.2 การออกแบบ Story Board 



47 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.20 การออกแบบ Story Board หนา Index 

 

 
 

รูปท่ี 3.21  การออกแบบ Story Board หนา Home 
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รูปท่ี 3.22  หนาแรก,  ความเปนมา 

 

 
 

รูปท่ี 3.23  วิธีเพาะเห็ด 
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รูปท่ี 3.24  ลักษณะรูปราง 

 

 
 

รูปท่ี 3.25  หนาครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด  เห็ดกินได 
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รูปท่ี 3.26  เห็ดไข 

 

 
 

รูปท่ี 3.27  เห็ดโคน 

 

 



51 
 

 
 

รูปท่ี 3.28  เห็ดนางฟา 

 

 
 

รูปท่ี 3.29  เห็ดหอม 
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รูปท่ี 3.30  เห็ดขิง 

 

 
 

รูปท่ี 3.31  เห็ดแครง 
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รูปท่ี 3.32  เห็ดเผาะ 

 

 
 

รูปท่ี 3.33  เห็ดโครญ่ีปุน 
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รูปท่ี 3.34  เห็ดพอรชินี 

 

 
 

รูปท่ี 3.35  เห็ดฟาง 
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รูปท่ี 3.36  เห็ดเข็ม 

 

 
 

รูปท่ี 3.37  เห็ดหูหนู 
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รูปท่ี 3.38  ครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด  เห็ดเปนยา 

 

 
 

รูปท่ี 3.39  เห็ดขาแข็ง 
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รูปท่ี 3.40  เห็ดจวักงู 

 

 
 

รูปท่ี 3.41  เห็ดตาควาย 
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รูปท่ี 3.42  เห็ดขาชาง 

 

 
 

รูปท่ี 3.43  เห็ดดางแห 
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รูปท่ี 3.44  เห็ดแดง 

 

 
 

รูปท่ี 3.45  เห็ดหลินจือ 
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รูปท่ี 3.46  เห็ดบก 

 

 
 

รูปท่ี 3.47  เห็ดกลางตอ 
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รูปท่ี 3.48  เห็ดจิก 

 

 
 

รูปท่ี 3.49  เห็ดพิมาน 

 

 

 



62 
 

 
 

รูปท่ี 3.50  เห็ดปลวก 

 

 
 

 

รูปท่ี 3.51  ครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด  เห็ดมีพิษ 
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รูปท่ี 3.52  เห็ดระโงกเหลืองกานตน 

 

 
 

รูปท่ี 3.53  เห็ดกระโดงตีนตัน 

 

 

 



64 
 

 
 

รูปท่ี 3.54  เห็ดขา 

 

 
 

รูปท่ี 3.55  เห็ดขี้ควาย 
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รูปท่ี 3.56  เห็ดตอมกลวยแหง 

 

 
 

รูปท่ี 3.57  เห็ดระโงกหิน 
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รูปท่ี 3.58  เห็ดมันปูใหญ 

 

 
 

รูปท่ี 3.59  เห็ดดอกกระถิน 
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รูปท่ี 3.60  เห็ดกานแดง 

 

 
 

รูปท่ี 3.61  เห็ดไขหงษ 
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รูปท่ี 3.62  เห็ดโคนสม 

 

 
 

รูปท่ี 3.63 เมนูเห็ดหูหนูผัดไข 
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รูปท่ี 3.64  เมนูยําเห็ดเข็มทอง 

 

 
 

รูปท่ี 3.65  เมนูตมยําเห็ด 
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รูปท่ี 3.66  เมนูยํา 3 เห็ด 

 

 
 

รูปท่ี 3.67  เมนูแกงเห็ดเผาะไขหมดแดง 

 

 

 



71 
 

 
 

รูปท่ี 3.68  เมนูหมูกรอบผัดดอกหอมเห็ดนางฟา 

 

 
 

รูปท่ี 3.69  เมนูแกงฟกเห็ดหอม 
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รูปท่ี 3.70  เมนูขาวผัดแหมเห็ด 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.71  เมนูเตาหูผัดนํ้ามัน 
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รูปท่ี 3.72  ผูจัดทํา 

 

3.3 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Design) 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับเห็ด 

 2. รูปที่เกี่ยวกับเห็ด 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับอาหารเมนูที่มีเห็ดเปนสวนผสม 

 4. ขอมูลคณะผูจัดทํา 

 

3.4 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Design) 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับเห็ดมีพิษ 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับเห็ดกินได 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับเห็ดเปนยา 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับอาหารเมนูที่มีเห็ดเปนสวนผสม 

 5. ขอมูลคณะผูจัดทํา 



บทที ่4  

การพัฒนาระบบเว็บไซตโครงการครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 

 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

  1.  Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 3.90 Hz 3.90 GHz 

 2.  NVIDIA GTX 1060 

  3.  HDD 1 TB 

  4.  Ram 8 GB 

  5.  Printer HP 

  6.  Mouse Nubwo 

  7.  Keyboard Nubwo 

  8.  Flash drive Kington 16 GB 

 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชพัฒนา 

  1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการพัฒนาเว็บไซต 

  2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงรูปภาพ 

  3.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 ใชในการทําเอกสาร 

  4.  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ใชในการทํางานนําเสนอ 
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4.3 วิธีติดตั้งโปรแกรม 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 เขาไปที่แฟรชไดรฟ 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 Copy โฟลเดอรครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 
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รูปท่ี 4.3 นํามาวางไวที่ไดรฟ Data 

 

 
  

รูปท่ี 4.4 เปดไฟล index.hrml 
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4.4 วิธีการใชงานเว็บไซต 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร/HTMLs/Index.html 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนาจอรูปที่ 1 เขาสูระบบ (Index) 
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รูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอรูปที่ 2 หนาหลังของระบบ (Home) 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอรูปที่ 3 เห็ดนารู 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนาจอรูปที่ 4  เห็ดกินได 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอรูปที่ 5 เห็ดโคนญ่ีปุน 
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอรูปที่ 6 เห็ดนางฟา 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอรูปที่ 7 เห็ดหอม 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนาเจอรูปที่ 8 เห็ดแครง 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอรูปที่ 9 เห็ดโคน 

 



83 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงหนาจอรูปที่ 10 เห็ดเผาะ 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนาจอรูปที่ 11 พอรชิน่ี 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนาจอรูปที่ 12 เห็ดฟาง 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนาจอรูปที่ 13 เห็ดเข็ม 
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รูปท่ี 4.19 แสดงหนาจอรูปที่ 14 เห็ดหลินจือ 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 แสดงหนาจอรูปที่ 15 เห็ดหูหนู 
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รูปท่ี 4.21 แสดงหนาจอรูปที่ 16 เห็ดมีพิษ 

 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงหนาจอรูปที่ 17 เห็ดระโงกเหลืองกานตัน 
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รูปท่ี 4.23 แสดงหนาจอรูปที่ 18 เห็ดระโงกหิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.24 แสดงหนาจอรูปที่ 19 เห็ดแมลงวัน 
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รูปท่ี 4.25 แสดงหนาจอรูปที่ 20 เห็ดคลายเห็ดโคลน 

 

 
 

รูปท่ี 4.26 แสดงหนาจอรูปที่ 21 เห็ดกระโดงตีนตํ่า 
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รูปท่ี 4.27 แสดงหนาจอรูปที่ 22 เห็ดดอกกระฐิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.28 แสดงหนาจอรูปที่ 23 เห็ดขี้ควาย 
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รูปท่ี 4.29 แสดงหนาจอรูปที่ 24 เห็ดไขหงส 

 

 
 

รูปท่ี 4.30 แสดงหนาจอรูปที่ 25 เห็ดคลายเห็ดมันปู 
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รูปท่ี 4.31 แสดงหนาจอรูปที่ 26 เห็ดแดง 

 

 
 

รูปท่ี 4.32 แสดงหนาจอรูปที่ 27 การปฐมพยาบาลเบื้อตน 
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รูปท่ี 4.33 แสดงหนาจอรูปที่ 28 เห็ดเปนยา 

 

 
 

รูปท่ี 4.34 แสดงหนาจอรูปที่ 29 เห็ดหอม 
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รูปท่ี 4.35 แสดงหนาจอรูปที่ 30 เห็ดหูหนู 

 

 
 

รูปท่ี 4.36 แสดงหนาจอรูปที่ 31 เห็ดหลินจือ 
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รูปท่ี 4.37 แสดงหนาจอรูปที่ 32 เห็ดไมตาเกะ 

 

 
 

รูปท่ี 4.38 แสดงหนาจอรูปที่ 33 เห็ดเปาฮือ 

 



95 

 

 
 

รูปท่ี 4.39 แสดงหนาจอรูปที่ 34 เห็ดกระดุมบราซิล 

 

 
 

รูปท่ี 4.40 แสดงหนาจอรูปที่ 35 เห็ดตีนแรด 
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รูปท่ี 4.41 แสดงหนาจอรูปที่ 36 เห็ดนางนวล 

 

 
 

รูปท่ี 4.42 แสดงหนาจอรูปที่ 37 เห็ดกระถินพิมาน 

 



97 

 

 
 

รูปท่ี 4.43 แสดงหนาจอรูปที่ 38 เห็ดเยื่อไผ 

 

 
 

รูปท่ี 4.44 แสดงหนาจอรูปที่ 39 เมนูเห็ด 
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รูปท่ี 4.45 แสดงหนาจอรูปที่ 40 เห็ดหยองเจ 

 

 
 

รูปท่ี 4.46 แสดงหนาจอรูปที่ 41 ลาบวุนเสนเห็ดสามสหาย 
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รูปท่ี 4.47 แสดงหนาจอรูปที่ 42 สมตําเจ 

 

 
 

รูปท่ี 4.48 แสดงหนาจอรูปที่ 43 โปรตีนเกษตรทอดกรอบเจ 
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รูปท่ี 4.49 แสดงหนาจอรูปที่ 44 ผัดหมี่ซั่วเห็ดหอม 

 

 
 

รูปท่ี 4.50 แสดงหนาจอรูปที่ 45 ผัดไทยเจ 
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รูปท่ี 4.51 แสดงหนาจอรูปที่ 46 ผัดหมี่เจ 

 

 
 

รูปท่ี 4.52 แสดงหนาจอรูปที่ 47 ผัดนางฟาชุบแปงทอด 
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รูปท่ี 4.53 แสดงหนาจอรูปที่ 48 หมี่กรอบเจ 

 

 
 

รูปท่ี 4.54 แสดงหนาจอรูปที่ 49 แกงจืดฟองเตาหูดอกไมจีนเจ 

 



103 

 

 
 

รูปท่ี 4.55 แสดงหนาจอรูปที่ 50 ผูจัดทํา 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

 1. ไดเว็บไซตที่ผูศึกษาน้ันมีความรูความเขาใจและรูจักเร่ืองครบเคร่ืองเร่ืองเห็ดมากขึ้น 

 2. ไดเว็บไซตผูใชสามารถทราบถึงการใชงานเว็บไซต และเน้ือหาในเว็บไซตครบเคร่ือง

เร่ืองเห็ด 

 3. ไดเว็บไซตที่ผูสนใจไดขอมูลและความเขาใจครบเคร่ืองเร่ืองเห็ด 

 4. ไดเว็บไซตผูใชสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 5. ไดเว็บไซตที่ผูใชน้ันสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับครบเคร่ืองเร่ืองเห็ดได  

 

5.2  สรุปขนาดโปรแกรม 

 

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

1 hh.html 6 KB หนาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2 home.html 4 KB หนาหลักของเว็บไซต 

3 index.html 2 KB หนาอินเด็กซ 

4 menu 1.html 7 KB หนาเห็ดหยองเจ 

5 menu 2.html 7 KB หนาลาบวุนเสนเห็ดสามสหาย 

6 menu 3.html 8 KB  หนาสมตําเจ 

7 menu 4.html 7 KB หนาโปรตีนเกษตรทอดกรอบ 

8 menu 5.html 9 KB หนาผัดหมี่ซั่วเห็ดหอม 

9 menu 6.html 10 KB หนาผัดไทยเจ 

10 menu 7.html 9 KB หนาผัดหมี่เจ 

11 menu 8.html 8 KB หนาเห็ดนางฟาชุบแปงทอด 

12 menu 9.html 9 KB หนาหมี่กรอบเจ 

13 menu 10.html 9 KB หนาแกงจืดฟองเตาหูดอกไมจีน

เจ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดโปรแกรม 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

14 menu.html 5 KB หนาเมนูเห็ด 

15 mushroom 1.html 6 KB หนาเห็ดกินได 

16 mushroom 1-1.html 12 KB หนาเห็ดโคนญ่ีปุน 

17 mushroom 1-2.html 12 KB หนาเห็ดนางฟา 

18 mushroom 1-3.html 18 KB หนาเห็ดหอม 

19 mushroom 1-4.html 16 KB หนาเห็ดแครง 

20 mushroom 1-5.html 13 KB หนาเห็ดโคน 

21 mushroom 1-6.html 7 KB หนาเห็ดเผาะ 

22 mushroom 1-7.html 6 KB หนาเห็ดพอรชิน่ี 

23 mushroom 1-8.html 16 KB หนาเห็ดฟาง 

24 mushroom 1-9.html 11 KB หนาเห็ดเข็ม 

25 mushroom 1-10.html 10 KB หนาเห็ดหลินจือ 

26 mushroom 1-11.html 15 KB หนาเห็ดหูหนู 

27 mushroom 2.html 6 KB หนาเห็ดมีพิษ 

28 mushroom 2-1.html 5 KB หนาเห็ดระโงกเหลืองกานตัน 

29 mushroom 2-2.html 5 KB หนาเห็ดระโงกหิน 

30 mushroom 2-3.html 5 KB หนาเห็ดแมลงวัน 

31 mushroom 2-4.html 5 KB หนาเห็ดคลายเห็ดโคน 

32 mushroom 2-5.html 5 KB หนาเห็ดกระโดงตีนตํ่า 

33 mushroom 2-6.html 5 KB หนาเห็ดดอกกระฐิน 

34 mushroom 2-7.html 5 KB หนาเห็ดขี้ควาย 

35 mushroom 2-8.html 5 KB หนาเห็ดไขหงส 

36 mushroom 2-9.html 5 KB หนาเห็ดคลายเห็ดมันปู  

37 mushroom 2-10.html 5 KB หนาเห็ดแดง 

38 mushroom 3.html 6 KB หนาเห็ดเปนยา 

39 mushroom 3-1.html 17 KB หนาเห็ดหอม 

40 mushroom 3-2.html 16 KB หนาเห็ดหูหนู 

41 mushroom 3-3.html 13 KB หนาเห็ดหลินจือ 

42 mushroom 3-4.html 13 KB หนาเห็ดไมตาเกะ 

43 mushroom 3-5.html 9 KB หนาเห็ดเปาฮือ 



108 

 

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

44 mushroom 3-6.html 25 KB หนาเห็ดกระดุมบราซิล 

45 mushroom 3-7.html 9 KB หนาเห็ดตีนแรด 

46 mushroom 3-8.html 7 KB หนาเห็ดนางนวล 

47 mushroom 3-9.html 13 KB หนาเห็ดกระฐินพิมาล 

48 mushroom 3-10.html 30 KB หนาเห็ดเยื่อไผ 

49 mushrooms 9 KB หนาเห็ดตางๆ 

50 provider 5 KB หนาผูจัดทํา 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 

 

5.3  สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

 1. จัดเลยเอาทตัวหนังสือไมเปนระเบียบ 

 2. ปุมเมนูไมอํานวยความสะดวกในการใชงาน 

 3. ฟอนตตัวหนังสือที่ไมสอดคลองกัน 

 

 

5.4  สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

 1. โปรแกรมประมวลผลชา 

 2. การกําหนด Rollover Image บางตัวการขอผิดพลาด 

 3. การจัดเลยเอาทสามารถจัดทําไดคอนขางยาก  

 

5.5  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1. คอมพิวเตอรสมาชิกในกลุมชํารุด เละทําใหไมสามารถแบงงานได 

 2. สมาชิกในกลุมแบงงานไมชัดเจนจึงทําใหงานลาชา 

 3. แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชา ไมสมบูรณเทาที่ควร 
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5.6  สรุปการดําเนินงานจริง  

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

กําหนดการ โครงการสอบและนําเสนอวชิาโครงการ ปการศึกษา 2562 สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1-2 

รายการ ภาคเรียนที่ 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  

อบรมการทําโครงการนักศกึษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มถิุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01 โครงการ รอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน                 18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31กรกฎาคม62 

สอบหัวขอโครงการ  (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม  50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 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  

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจกิายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13พฤศจิกายน62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 4                  6-19  มกราคม 63 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการตารางท่ี 

1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบออนไลน) 

                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุภาพันธ 63 
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                ระยะเวลาท่ีกําหนดให 

                ระยะเวลาการดําเนินงานจริง 

 

5.7  สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 250 

2 คาตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 กลอง 800 

3 คาเคร่ืองปร้ิน (รวมสบทบทุนหอง) 1 เคร่ือง 120 

4 คาแผนซีดี 2 แผน 50 

5 คาเขารูปเลม 1 เลม 200 

รวมเปนเงิน 1,420 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

นางสาว วิชชุตา จิตตรีรมย 

เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนสิริรัตนาธร เมื่อป  2559 

ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ที่วิทยาลัยเทยโนโลยีออรถวิทยพาณิชการ ปการศึกษา 2562 

ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ 816/10 หมู 12 บางนา - ตราด 13  

เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เบอรติดตอ 062-4867565 

E-mail : Keenploy098@gmail.com 

Facebook : Wichuta Ploy 

Line : wichuta-27 

 

นาย กิตติพงษ  คําตา   

เกิดเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2544 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจาก 

โรงเรียนมารียพิทักษสวางแดนดิน เมื่อป 2559 

ศึกษาหลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ  

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ปจจุบันอาศัย อยูที่ 381 ถนน.ทายบาน ตําบล.ปากนํ้า   

อําเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท 062-335-8663 

E-mail: kittiphngskhata20@gmail.com 

Line ID : ket0000k  
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ประวัติผูจัดทํา(ตอ) 

 

นาย ชิตพล  รัตเสนศรี   

เกิดเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2543 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจาก 

โรงเรียนเทพศิริทนรสมุทรปราการ เมื่อป 2559 

ศึกษาหลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ  

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ปจจุบันอาศัย อยูที่ 30/23 หมู10 ตําบล สําโรงเหนือ อําเภอ เมืองสมุทรปราการ  

จังหวัด .สมุทรปราการ 1027 

เบอรโทรศัพท 063-453-2262 

E-mail: tangs_dc@outlook.com 

Facebook : เปาหมายผจญ คือคนทํารายเพื่อนรักเพื่อนเรา 

Line ID : rachada3  
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