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บทคัดย่อ 
          
 คณะผู้จัดทำได้คิดทำโครงการนี้นั้นเพื่อสร้างเ ว็บไซต์เร่ืองส่ือการเ รียนการสอนวิชาการเขียน
โปรแกรมบนมาตรฐานเปิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดเป็นการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงให้ผู้เ ข้าชมเ ว็บไซต์ท่ีจะสนใจได้
เข้ามาศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราข้อมูลเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดบนเว็บไซต์ 
และอีกมากมายเก่ียวกับเว็บไซต์ของเรา 
 โครงการเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดได้รับการพัฒนามาจากเว็บต้นแบบหลาย 
ๆ เว็บโดยนำข้อมูลมาเสนอให้ดูน่าสนใจมากย่ิงข้ึนและอยากศึกษาเพิ่มเติม โดยจะมีตัวอย่างการเ ขียน
โค้ดและยังมีสรุปในแต่ละบทให้เข้าใจอย่างชัดเจดมากข้ึน เป็นต้น  
มีการทาปุ่มเพื่อเชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้เว็บไซต์ และมีการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ของเราได้ทดลองทำแบบฝึกหัดตามในแต่ละบท  
 ประโยชน์ของเว็บไซต์ ส่ือการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด  เพื่อให้ผู้เข้าชม
เว็บไซต์เ ข้ามาศึกษาข้อมูลจากเ ว็บไซต์เรา และมีความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับการเ ขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอบคุณสถานศึกษา วิทยาเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีไดใ้ห้คณะผูจ้ดัทาํฝึกฝนและ

เรียนรู้ในการจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อนําไปพัฒนาใช้ในอนาคตต่อไปและยงัสามารถให้

คาํปรึกษากบัรุ่นต่อ ๆ ไปได ้และทาํใหส้ามารถจดัทาํโครงการไดส้าํเร็จลุล่วงอยา่งถูกตอ้ง 

ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี ท่ีให้คาํแนะนําในการทาํเอกสาร

โครงการและให้คาํปรึกษาในทุก ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาโครงการ ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม

อาจารย์นราภรณ์  บัวนุช ท่ีได้ให้คาํแนะนําในการออกแบบโปรแกรมและคอยตรวจสอบตัว

โปรแกรมของเว็บไซต์ว่าตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอย่างไร ขอบคุณพ่อแม่ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจในการทาํ

โครงการ ขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในส่ิงต่าง ๆ ใหโ้ครงการน้ีสาํเสร็จข้ึนมาได ้

ขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ขอบคุณอาจารยส์าขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทุก ๆ ท่าน ขอบคุณเพื่อน ๆ ในกลุ่มท่ีร่วมมือกนัทาํผลงานน้ีข้ึนมาไดส้าํเร็จ ขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีคอย

ใหค้าํปรึกษาในส่ิงท่ีคน้หามาไม่ได ้
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คาํนํา 

 

 การจดัทาํโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงการประเภท ส่ือ

การเรียนการสอนผ่านเวบ็ไซตว์ิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยมีการสร้างเวบ็ไซต์

เพื่อนาํเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการเรียนการสอนออนไลน์  

เวบ็ไซตท่ี์ทางคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํนั้น ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยเน้ือหาบทเรียนจาํนวนทั้งหมด   8  บทเรียน เพื่อให้

เข้าใจในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนได้อย่างมีความสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือประกอบเป็นอาชีพรายไดเ้สริม  

 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดทํา ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ

ดาํเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 

          สมยัน้ีเทคโนโลยไีดมี้ส่วนสาํคญัต่อการเรียนรู้และการสอนมากข้ึน ทาํให้การเรียนรู้และ

การสอนต้องผ่านเทคโนโลยีหมดเกือบทุกอย่างทาํให้พวกเราจึงได้คิดค้นเว็บไซต์เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิมากข้ึนดว้ยการสร้างเวบ็ไซตต่์าง ๆ ข้ึนมาเพื่อเป็นการศึกษาท่ีทนัสมยัพวก

เราจึงคิดคน้เวบ็ไซต ์ส่ือการเรียนการสอนข้ึนมาเพื่อเป็นส่ือการเรียนรู้และคน้ควา้ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต์

และการมุ่งศึกษาจากทางเวบ็ไซตจึ์งรวบรวมขอ้มูล ในปัจจุบนันิยมใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเก็บ

กระจายขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่เม่ือมีความตอ้งการข่าวสารท่ีรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน การใชค้อมพิวเตอร์ในลกัษณะเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้จึงคิดคน้

เทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อส่ือสารกนั

สะดวกมากยิ่ง ทาํให้คนยุคใหม่สนใจเทคโนโลยีมาก  ปัจจุบนัคนนิยมมาสนใจเทคโนโลยีกนัเป็น

จาํนวนมาก เทคโนโลยจึีงเป็นท่ีตอ้งการสาํหรับคนยคุใหม่สะดวกต่อการใชง้านเทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ี

มนุษยน์าํความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดคน้และดดัแปลงธรรมชาติเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นท่ีสนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นท่ี

แพร่หลายและนาํมาใชใ้นการทาํงาน และชีวิตประจาํวนัการเรียนการศึกษาในสมยัน้ีจึงมีหลกัสูตรท่ี

เก่ียวกบัเทคโนโลยเีขา้ไปดว้ย เทคโนโลยท่ีีลํ้าหนา้ท่ีสุดท่ีคนทัว่โลกใหค้วามสาํคญั 

  ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

องคป์ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Algorithm) กระบวนการ

เขียนโปรแกรมคาํสั่งควบคุม การทาํงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดท่ี

สามารถใชไ้ดใ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 

เวบ็ไซตน้ี์จะเป็นส่ือสําคญัต่อการเรียนรู้และการสอนมากข้ึนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลได้

ง่ายและสะดวกสบายและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนรู้ไดแ้ละผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมความรู้

เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนและรายงานเล่มน้ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ทุกคนการทาํรายงานเล่ม

น้ีหวงัวา่คงเป็นประโยชน์ไม่มากกน็อ้ยกบัผูเ้รียน  ณ ท่ี น้ีดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

3. สร้างชุดคาํสัง่ตามขั้นตอนการแกปั้ญหา (Algorithm) 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1. การออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์

2. ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์

3. เป็นการพฒันาเวบ็ไซต ์

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

2. การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

3.    หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
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1.5 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางที ่1.1  แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

กาํหนดการ โครงการสอบและนําเสนอวชิาโครงการ ปีการศึกษา 2562 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ภาคเรียนที ่1-2 

รายการ ภาคเรียนที ่1 มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 ระยะเวลา 

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

อบรมการทาํโครงการนกัศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1 

เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ATC.02 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31กรกฎาคม62 

สอบหวัขอ้โครงการ  (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  50%                 9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที ่2 มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13พฤศจิกายน62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 2 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19  มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการทาํโครงการตารางท่ี 

1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบออนไลน์) 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้พฒันาโปรแกรม 

              1. Adobe Dreamweaver   ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์                         

2. Adobe Photoshop                   ใชใ้นการออกแบบ                                 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษA4 2 รีม 250 

2 เคร่ืองพิมพ ์3 คน คนละ 100 3 คน 300 

3    

4    

รวมเป็นเงิน 550 

 

ตารางที ่1.2  งบประมาณการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ระบบงาน และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ระบบงานปัจจุบัน 

           สมยัน้ีเทคโนโลยไีดมี้ส่วนสาํคญัต่อการเรียนรู้และการสอนมากข้ึน ทาํใหก้ารเรียนรู้

และการสอนตอ้งผ่านเทคโนโลยีหมดเกือบทุกอย่างทาํให้พวกเราจึงไดคิ้ดคน้เวบ็ไซตเ์พื่อพฒันา

เทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิมากข้ึนดว้ยการสร้างเวบ็ไซตต่์าง ๆ ข้ึนมาเพื่อเป็นการศึกษาท่ีทนัสมยัพวก

เราจึงคิดคน้เว็บไซต์ ส่ือการเรียนการสอนข้ึนมาเพื่อเป็นส่ือการเรียนรู้และค้นควา้ขอ้มูลผ่าน

เวบ็ไซตแ์ละการมุ่งศึกษาจากทางเวบ็ไซตจึ์งรวบรวมขอ้มูล ในปัจจุบนันิยมใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

ในการเก็บกระจายขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่เม่ือมีความตอ้งการ

ข่าวสารท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน การใช้คอมพิวเตอร์ในลกัษณะเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการได ้จึงคิดคน้เทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีช่วยให้

การติดต่อส่ือสารกนัสะดวกมากยิง่ ทาํใหค้นยคุใหม่สนใจเทคโนโลยมีาก  ปัจจุบนัคนนิยมมาสนใจ

เทคโนโลยกีนัเป็นจาํนวนมาก เทคโนโลยีจึงเป็นท่ีตอ้งการสาํหรับคนยคุใหม่สะดวกต่อการใชง้าน

เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมนุษยน์ําความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดคน้และดัดแปลงธรรมชาติเพื่อ

แกปั้ญหาพื้นฐานในการดาํรงชีวิตปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ป็นท่ีสนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา 

เทคโนโลยีจึงเป็นท่ีแพร่หลายและนาํมาใชใ้นการทาํงาน และชีวิตประจาํวนัการเรียนการศึกษาใน

สมยัน้ีจึงมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเขา้ไปด้วย เทคโนโลยีท่ีล ํ้ าหน้าท่ีสุดท่ีคนทั่วโลกให้

ความสาํคญั 

 ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

องคป์ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Algorithm) กระบวนการ

เขียนโปรแกรมคาํสั่งควบคุม การทาํงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดท่ี

สามารถใชไ้ดใ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 

เวบ็ไซตน้ี์จะเป็นส่ือสําคญัต่อการเรียนรู้และการสอนมากข้ึนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลได้

ง่ายและสะดวกสบายและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนรู้ไดแ้ละผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมความรู้

เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนและรายงานเล่มน้ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ทุกคนการทาํรายงานเล่ม

น้ีหวงัวา่คงเป็นประโยชน์ไม่มากกน็อ้ยกบัผูเ้รียน  ณ ท่ี น้ีดว้ย 
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2.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบในปัจจุบัน 

 1. เน้ือหาบทความยงัไม่ตรงตามความตอ้งการทาํใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเบ่ือหน่าย 

 2. ปัญหาดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ียงัไม่ชดัเจน 

 3. ปัญหาในเร่ืองของขอ้มูลท่ีไม่ละเอียด และครบถว้น 

 4. เวบ็ไซตดู์ธรรมดา และเน้ือหาไม่ครอบคลุม 

 

2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

หลกัการใช้สีในลกัษณะต่าง ๆ กบังานเวบ็ไซต์ 

              การออกแบบ และพฒันาหน้าเวบ็เพจสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ

ขอ้มูลท่ีจะนาํเสนอของผูพ้ฒันาตลอดจนให้ตรงตามกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการนาํเสนอ เช่น ถา้

หากกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นนักศึกษา และจะมีการนาํเนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความบนัเทิง อาจจะ

ออกแบบให้มีทิศทางการไหลของหนา้เวบ็เพจท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายไดม้ากกว่าเวบ็ท่ีเสนอดา้น

การออกแบบเวบ็เพจ 

สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะของการนําข้อมูลได้ 3 ลกัษณะคือ 

1. แบบลาํดบัชั้น (Hierarchy)  เป็นการจดัแสดงหนา้เวบ็ เรียงตามลาํดบัก่ึงกลางแตกแขนง

ต่อเน่ืองไปเหมือนตน้ไมก้ลบัหวั 

                           2. แบบเชิงเสน้ (Lincer) เป็นการจดัแสดงหนา้เวบ็ไซตเ์รียงลาํดบัต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียว 

                           3. แบบผสม (Combination) เป็นการจดัแสดงหนา้เวบ็ไซตช์นิดผสมระหว่างแบบลาํดบัขั้น

และแบบเชิงเสน้ 

หลกัการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีอยูใ่น

ความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่จะดูเวบ็ไซตใ์ด และจะ
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ไม่เลือกดูเวบ็ไซตใ์ด ไดต้ามตอ้งการ จึงทาํใหผู้ใ้ชไ้ม่มีความอดทนต่ออุปสรรค และปัญหาท่ีเกิดจาก

การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นว่าเวบ็ท่ีกาํลงัดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่   

เขา้ใจว่าเว็บไซต์น้ีจะใช้งานอย่างไรเขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปดูเว็บไซต์อ่ืน ๆไดอ้ย่างรวดเร็ว

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซตท่ี์เกิดข้ึนใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ชจึ้งมีทางเลือก

มากข้ึน และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซดต่์าง ๆได ้ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซตจึ์งเป็น

กระบวนการสาํคญัในการสร้างเวบ็ไซต ์ทาํใหผู้ใ้ชป้ระทบัใจอยากกลบัเขา้มาคน้ควา้ในเวบ็ไซตเ์ดิม

อีกทั้งในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ดีมีประโยชน์ แลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงการแข่งขนักบั

เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 

องค์ประกอบการออกแบบเวบ็ไซต์ 

                     การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งคาํนึงถึง องคป์ระกอบสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

          1. ความเรียบง่าย  (Simplicity) หมายถึง การจํากัดองค์ประกอบเสริมให้ เหลือเฉพาะ

องค์ประกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ช้นั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการ

นําเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษร และภาพเคล่ือนไหว ต้องเลือกให้

พอเหมาะ ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตา และสร้างความรําคาญต่อผูใ้ชต้วัอย่างเวบ็ไซต์ท่ี

ไดรั้บการออกแบบท่ีดี ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัใหญ่ ๆ อยา่งเช่น Apple Adobe Microsoft  

หรือ Kokia ท่ีมีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านอยา่งสะดวก 

  2. ความสมํ่าเสมอ ( Consistency) หมายถึง การสร้างความสมํ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้ง

เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถา้หากว่าแต่ละหน้าใน

เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความสับสน และไม่แน่ใจว่ากาํลงั

อยู่ในเว็บไซต์เดิม หรือไม่ เพราะฉะนั้ นการออกแบบเว็บไซต์ใน แต่ละหน้าควรท่ีจะมีรูปแบบ 

สไตลข์องกราฟิก ระบบเนวิเกชัน่ (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

  3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) หมายถึง ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งคาํนึงถึงลกัษณะ

ขององคก์รเป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใช้

ตวัอกัษร ชุดสี รูปภาพ หรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ถา้เรา

ตอ้งออกแบบเวบ็ไซตข์องธนาคาร แต่เรากลบัเลือกสีสัน และกราฟิกมากมาย อาจทาํให้ผูใ้ชคิ้ดว่า

เป็นเวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์รได ้
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4.เน้ือหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์

และได้รับการปรับปรุงพฒันาให้ทันสมยัอยู่เสมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูล และเน้ือหาท่ีผูใ้ช้

ตอ้งการให้ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีสําคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข้ึ์นมาเอง 

และไม่ไปซํ้ ากบัเวบ็อ่ืน เพราะจะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ชใ้ห้เขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ี

ลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใ้ชท้ราบว่า ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จาํเป็นตอ้ง

กลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้นอีก 

 5.ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบท่ีมีความสําคญัต่อเว็บ

เว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นจึง

เปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มี

การใช้กราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ตาํแหน่งของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางให้สมํ่าเสมอ เช่น          

อยู่ตาํแหน่งบนสุดของทุกหนา้  เป็นตน้ ซ่ึงถา้จะให้ดีเม่ือมีเนวิเกชัน่ท่ี เป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบ 

เนวิเกชั่นท่ีเป็นตัวอักษรไวส่้วนล่างด้วย เพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้ท่ียกเลิกการ

แสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็บราวเซอร์ 

              6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ

เวบ็ไซตน์ั้น ข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นสาํคญั แต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้่าเวบ็ไซต์

ท่ีน่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนั

ไดใ้หเ้ห็น ชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

   7. ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) การใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นไม่

ควรมีขอบจาํกดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ไม่มีการบงัคบัให้

ผูใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ใน

ทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซ่ึงหากเป็นเว็บไซต์ท่ีมี

ผูใ้ชบ้ริการมาก และกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก  

  8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) ถา้ตอ้งการให้ผูใ้ชง้านรู้สึกว่าเวบ็ไซตมี์

คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ ควรให้ความสําคญักับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตอ้ง

ออกแบบวางแผน และเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้เวบ็ท่ีจดัทาํข้ึนอยา่งลวก ๆ ไม่มีมาตรฐาน

การออกแบบ และระบบการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากข้ึนอาจส่งผลให้เกิดปัญหา และทาํให้ผูใ้ช้

หมดความเช่ือถือ 
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   9. ความคงท่ีของการทาํงาน (Function Stability) ระบบการทาํงานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วร

มีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรค ์และตรวจสอบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น 

ลิงคต่์าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซตอ่ื์น

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ่้อยเป็นปัญหาท่ี

สร้างความรําคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก  
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รูปแบบของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

1.โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั (Sequential Structure)   เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาท่ีใชก้นั

มากท่ีสุดเน่ืองจากง่ายต่อการจดัระบบขอ้มูล ขอ้มูลท่ีนิยมจดัดว้ยโครงสร้างแบบน้ีมกัเป็นขอ้มูลท่ีมี

ลกัษณะเป็นเร่ืองราวตามลาํดบัของเวลา เช่น การเรียงลาํดบัตามตวัอกัษร ดรรชนี สารานุกรม หรือ

อภิธานศพัท ์โครงสร้างแบบน้ี เหมาะกบัเวบ็ไซตท่ี์มีขนาดเลก็ เน้ือหาไม่ซบัซอ้นใชก้ารลิงก์ ไปที

ละหน้า ทิศทางของการเขา้สู่เน้ือหา (Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการดาํเนินเร่ืองในลกัษณะ

เสน้ตรง โดยมี ปุ่มเดินหนา้-ถอยหลงัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการกาํหนดทิศทาง ขอ้เสียของโครงสร้าง

ระบบน้ีคือ ผูใ้ชไ้ม่สามารถกาํหนดทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้

2.โครงสร้างแบบลาํดบัขั้น (Hierarchical Structure)  เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในกาจดัระบบ

โครงสร้างท่ีมีความซบัซอ้นของขอ้มูล โดยแบ่งเน้ือหา ออกเป็นส่วนต่าง  ๆ และมีรายละเอียดยอ่ย 

ๆ ใน แต่ละส่วนลดหลัน่กนัมาในลกัษณะแนวคิดเดียวกบั แผนภูมิองคก์ร จึงเป็นการง่ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจกบัโครงสร้างของเน้ือหาในเวบ็ลกัษณะน้ี ลกัษณะเด่น เฉพาะของเวบ็ประเภทน้ีคือการมี

จุดเร่ิมตน้ท่ีจุดร่วมจุดเดียวนั่นคือโฮมเพจ (Homepage) และเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาในลกัษณะเป็น

ลาํดบัจากบนลงล่าง 

3. โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) โครงสร้างรูปแบบน้ีมีความซับซ้อนมากกว่า

รูปแบบท่ีผ่านมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่น ให้แก่การเข้าสู่เน้ือหาของผูใ้ช้ โดยเพิ่มการ

เช่ือมโยงซ่ึงกนั และกนัระหว่างเน้ือหา แต่ละส่วน เหมาะแก่การแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กนัของ

เน้ือหา การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช้จะไม่เป็นลกัษณะเชิงเส้นตรง เน่ืองจากผูใ้ช้สามารถเปล่ียนทิศ

ทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้เช่น ในการศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร์ โดยใน แต่ละสมัยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเหมือนกันคือ การปกครอง ศาสนา 

วฒันธรรม และภาษา ในขณะท่ีผูใ้ชก้าํลงัศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบั การปกครองใน

สมยัอยธุยา ผูใ้ชอ้าจศึกษาหัวขอ้ศาสนาเป็นหัวขอ้ต่อไปก็ได ้หรือจะขา้มไปดูหัวขอ้ การปกครอง

ในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนกไ็ดเ้พื่อเปรียบเทียบลกัษณะขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนคนละสมยักนั 

  4. โครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)  โครงสร้างประเภทน้ีจะมีความยืดหยุน่มาก

ท่ีสุด ทุกหนา้ในเวบ็สามารถจะเช่ือมโยงไปถึงกนั ไดห้มด เป็นการสร้างรูปแบบการเขา้สู่เน้ือหาท่ี

เป็นอิสระ ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดวิธีการเขา้สู่เน้ือ หาไดด้ว้ย ตนเอง การเช่ือมโยงเน้ือหา แต่ละหน้า

อาศัยการโยงใยข้อความท่ีมีมโนทัศน์ (Concept) เหมือนกัน ของ แต่ละหน้าในลักษณะของ

ไฮเปอร์เท็กซ์ หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้างลกัษณะน้ีจดัเป็นรูปแบบท่ี ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นนอน
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ตายตัว (Unstructured) นอกจากน้ีการเช่ือมโยงไม่ได้จาํกัดเฉพาะเน้ือหาภายในเว็บนั้ น ๆ แต่

สามารถเช่ือมโยงออกไปสู่เน้ือหาจากเวบ็ภายนอกได ้

เลือกใช้สีสําหรับเวบ็ไซต์ 

การสร้างสีสันบนหนา้เวบ็เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การเลือกใช้

สีให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถทาํให้เห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างเวบ็ไซตไ์ด ้สีเป็นองคป์ระกอบหลกัสาํหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้โดยทาํใหเ้วบ็สามารถดึงดูดใหผู้ใ้ชง้านใหติ้ดใจ หรืออาจทาํ

ใหผู้ใ้ชง้านเปล่ียนใจไม่มาเขา้ชมเวบ็ไซตน้ี์อีกไดเ้ช่นกนั 

เร่ืองของสีในเวบ็ไซตมี์ความซบัซอ้นพอสมควรเร่ิมตั้งแต่การเขา้ใจถึงการแสดงออกของสี

ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีต่างกันของบราวเซอร์,จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบติัการ ตลอดจนถึงการ

เขา้ใจทฤษฎีสี รู้จกัเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสม เพื่อการส่ือความหมายอยา่งสวยงาม ดงันั้น เป้าหมายของ

เราคือ การตดัสินใจเลือกใชสี้เหมาะสมกบับุคลิก และเป้าหมายของเวบ็ไซต ์เพื่อการแสดงผลท่ีตรง

กบัความประสงค์มากท่ีสุด การใชชุ้ดสีท่ีเหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูใ้ช ้แต่ยงัทาํใหพ้วกเขามีความรู้สึกร่วมไปกบัเป้าหมายของเวบ็ไซตน์ั้นดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการ

ใหข้อ้มูล สร้างความบนัเทิง รวมถึงการขายสินคา้ หรือบริการ  

ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี ้

                - สีสามารถชกันาํสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหนา้เวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยง

ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัไดก้ารเลือกเฉดสี และตาํแหน่งของสีอยา่งรอบคอบ

ในหนา้เวบ็สามารถนาํทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่าง ๆตามท่ีเรากาํหนดได ้วิธีน้ีจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ่้านให้ความสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เป็น

พิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

- สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสี

เดียวกนัจะมีความสาํคญัเท่ากนั วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง

ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

-  สีสามารถนาํไปใชใ้นการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกนัทาํนองเดียวกบัเช่ือมโยงบริเวณ

ท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั แต่ในขณะเดียวกนักเ็ป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 
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- สีสามารถใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะ

เด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเลือกใชสี้อย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้

ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยูใ่นเวบ็ไซตไ์ดน้านยิ่งข้ึนส่วน

เวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสมเสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

- สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้

นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแลว้ ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์ และความรู้สึก

สมัพนัธ์กบัสีบางสี หรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากการใชสี้ช่วยในการออกแบบแลว้สียงัสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ขององคก์ร

หรือหน่วยงานนั้น ๆ ได ้ ดว้ยการใชสี้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รมาเป็นโทนสีหลกัของเวบ็ไซต์

การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้า่จะมีกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี  (color 

scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่กมี็แนวทาง และความเขา้ใจผดิจาํนวนมากท่ีจะนาํไปสู่การสร้าง

ชุดสีท่ีใหค้วามรู้สึกไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์อาจใชสี้เป็นเพยีงเคร่ืองประดบัอยา่งหน่ึงในการ

ออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจทาํใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใน

หนา้เวบ็เพจได ้ ดงันั้นการเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสม และเกิดประโยชนจึ์งเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งไรกต็าม

ทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ทาํใหคุ้ณสามารถเลือกชุดสีไดใ้นทนัทีทนัใดแต่อยา่งนอ้ยกจ็ะช่วยนาํคุณไปใน

ทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบั สี ( Introduction to Color) 

 สี เป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นโลก ทุก ๆส่ิงท่ีเรามองเห็นรอบ ๆตวันั้น ลว้นแต่มีสี โลกของเรา

ถูกจรรโลง และแต่งแตม้ดว้ย สีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีท่ีมนุษยรั์งสรรคข้ึ์น 

หากโลกน้ีไม่มีสี หรือมนุษยไ์ม่สามารถ รับรู้เก่ียวกบัสีได ้ส่ิงนั้นอาจเป็น ความพกพร่องท่ียิ่งใหญ่

ของธรรมชาติ เพราะสีมีความสาํคญัต่อวฏัจกัรแห่งโลก และเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิตมนุษย ์จนแยกกนั

ไม่ออก เพราะมนุษยไ์ดต้ระหนกัแลว้วา่ สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การส่ือ

ความหมาย และความสุขสําราญใจในชีวิตประจาํวนัมาชา้นานแลว้ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า สี มี

อิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง อเนกอนันต์ ในการ

สร้างสรรค ์ส่ิงต่าง ๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

แม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง และนํ้ าเงิน สีทั้งสามน้ีถือ

ว่าเป็นแม่สีหลกั ก็เพราะว่าสีทั้งสามเป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็น

ตน้กาํเนิดของสีอ่ืน ๆท่ีเหลือทั้งหมด ต่อไปกเ็ป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั 
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สีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยู่ติดกนัทั้งสองดา้น ในท่ีสุดเราก็จะไดสี้

ขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 

ตัวอย่างสีขั้นต่าง ๆ 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 สีขั้นท่ี 1 และสีขั้นท่ี 2 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 สีขั้นท่ี3 และ ขั้นท่ี4 
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การผสมสีมี 2 แบบคือ 

                       -การผสมแบบบวก ( Additive mixing ) จะเป็นการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของ

วตัถุท่ีมีสีบนกระดาษ  การนาํไปใชง้าน จะนาํไปใชใ้นส่ือใด ๆ ท่ีใชแ้สงส่องออกมาเช่น จอ

โปรเจคเตอร์ ทีวี หรือจอมอนิเตอร์ 

 
รูปที ่2.3 การผสมแบบบวก 

 
                      -การผสมแบบลบ ( Subtractive mixing ) การผสมสีแบบน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัแสง แต่จะ

เก่ียวขอ้งกบัการดูดกลืน และสะทอ้นแสงของวตัถุ   การนาํไปใชง้าน จะนาํไปใชใ้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใชว้ตัถุมีสี เช่น ภาพวาด รูปป้ัน หรือ ส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

 

 
 

                                                                     รูปที ่2.4 การผสมแบบลบ 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cr0ehLEboDs/Vk-kyMBn0KI/AAAAAAAAAFY/q-2usXbfiB8/s1600/s2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--dvIMNKnVoo/Vk-ludL_QMI/AAAAAAAAAFg/oLhKXghK3L8/s1600/s3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cr0ehLEboDs/Vk-kyMBn0KI/AAAAAAAAAFY/q-2usXbfiB8/s1600/s2.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/--dvIMNKnVoo/Vk-ludL_QMI/AAAAAAAAAFg/oLhKXghK3L8/s1600/s3.jpg�
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    วงล้อสี( Color Wheel ) เป็นรูปแบบหน่ึงในการจดัเรียงสีทั้ งหมดไวใ้นวงกลม และ เป็นการ

จดัลาํดบัเฉดสีอยา่งมีเหตุผลและ ง่ายต่อการนาํไปใช ้ 

  - วงล้อแบบลบ ( Subtractive Color Wheel ) 

 

 
รูปที ่2.5 วงลอ้แบบลบ 

 -วงล้อสีแบบบวก ( Additive Color Wheel ) 

 

 

รูปที ่2.6 วงลอ้สีแบบบวก 

http://4.bp.blogspot.com/-fiABE6lxd6E/VlBrPbbioiI/AAAAAAAAAGw/4pozjO34ZL0/s1600/lob.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-m6WhC0lKD1o/VlBrqLu34lI/AAAAAAAAAG4/Wh8vR63G6hw/s1600/lob2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fiABE6lxd6E/VlBrPbbioiI/AAAAAAAAAGw/4pozjO34ZL0/s1600/lob.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/-m6WhC0lKD1o/VlBrqLu34lI/AAAAAAAAAG4/Wh8vR63G6hw/s1600/lob2.jpg�
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รูปแบบชุดสีพืน้ฐาน               

                 สีทีเ่ป็นกลาง( Neutral Color )  คือสีกลุ่มหนุ่งท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสี

ท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลมาจากสีอ่ืน ซ่ึงกคื็อ สีขาว สีเทา สีดาํ 

 

 
รูปที ่2.7 สีท่ีเป็นกลาง 

สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี ( Tint, Shade and Tone )ในการผสมสีกลางเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ จะเกิดเป็น

ต่าง ๆ จาํนวนมากมาย  

     - สีบริสุทธ์ิผสมกบัสีขาว จะไดเ้ป็นสีอ่อน ( Tint of the hue ) 

     -สีบริสุทธ์ิผสมกบัสีเทา จะไดโ้ทนสีระดบัต่าง ๆ ( Tone of the hue ) 

     -สีบริสุทธ์ิผสมกบัสีดาํ จะไดสี้ท่ีเขม้ ( shade of the hue ) 

      สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่างมากในการจดัชุดของสี เพราะทาํให้สีหน่ึงสามารถ

แสดงออกและใหค้วามรู้สึกไดห้ลายแบบยิง่ข้ึน 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Jq6-8l3PZlg/VlBuTNZ1HZI/AAAAAAAAAHE/5r4zOLj82ys/s1600/baw.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Jq6-8l3PZlg/VlBuTNZ1HZI/AAAAAAAAAHE/5r4zOLj82ys/s1600/baw.jpg�
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รูปที ่2.8 การแสดงความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีกบัสีขาว เทา และดาํ    

ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony )  ความเป็นระเบียบของสี ท่ีทาํให้ผูช้มรู้สึกถึงสมดุล และ

ความสวยงามในเวลาเดียวกนั 

- การใชสี้ท่ีจืดชืดไป จะทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีหน้าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจ

จากผูช้มได ้

     - การใชสี้ท่ีมากเกินไป ก็จะดูวุ่นวาย ขาดระเบียบ และอาจสร้างความสับสนใหก้บัผูช้มเป้าหมาย

ในเร่ืองสี คือการนาํเสนอเวบ็ไซตโ์ดยใชชุ้ดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และส่ือความหมาย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม      

     -ชุดสีร้อน ( Warm Color Scheme ) ประกอบดว้ยสีม่วงแกมแดง, แดงแกมม่วง, แดง, สม้, 

เหลืองและ เขียวอมเหลือง สีเหล่าน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และรู้สึกตอ้นรับแก่ผูช้ม 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Fi0DG1tLoIQ/VlBv8vfSQmI/AAAAAAAAAHQ/jFijyUVGTeM/s1600/ttt.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Fi0DG1tLoIQ/VlBv8vfSQmI/AAAAAAAAAHQ/jFijyUVGTeM/s1600/ttt.jpg�
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รูปที ่2.9 ชุดสีร้อน 

  -ชุดสีเย็น ( Cool Color Scheme ) ประกอบดว้ยสีม่วง, สีนํ้ าเงิน, นํ้ าเงินอ่อน, ฟ้า, นํ้ าเงิน

แกมเขียวและ สีเขียว 

     ชุดสีเยน็น้ีให้ความรู้สึกเยน็สบาย องคป์ระกอบรู้สึกเยน้สบาย องคป์ระกอบท่ีใชสี้เยน็จะดูสุภาพ

เรียบร้อย 

 

 
รูปที ่2.10 ชุดสีเยน็ 

 -ชุดสีแบบเดยีว ( Monochromatic Color Scheme ) เป็นรูปแบบชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือมีค่า

ของสุทธ์ิเพียงสีเดียว แต่เพิ่มความหลากหลายโดยการเพิม่ความเขม้ อ่อน ในระดบัต่าง ๆ 

http://3.bp.blogspot.com/-mXxQnQWj5GM/VlB4HLqOHmI/AAAAAAAAAHg/DmetSVHzbJg/s1600/chap8_slide58.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-DXLzneV_uS4/VlB47wXe7UI/AAAAAAAAAHo/FNtSkYzPgPw/s1600/chap8_slide582.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-mXxQnQWj5GM/VlB4HLqOHmI/AAAAAAAAAHg/DmetSVHzbJg/s1600/chap8_slide58.bmp�
http://3.bp.blogspot.com/-DXLzneV_uS4/VlB47wXe7UI/AAAAAAAAAHo/FNtSkYzPgPw/s1600/chap8_slide582.bmp�
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     ชุดสีแบบน้ีจะค่อนขา้งมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว แต่ในบางคร้ังอาจทาํให้ดูไม่มีชีวิตชีวา

เพราะขาดความหลากหลายของสี 

 

 
รูปที ่2.11 ชุดสีแบบเดียว 

     -ชุดสีแบบสามเส้า ( Triadic Color Scheme ) เป็นชุดสีท่ีอยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมดา้นเท่าทั้งสาม 

ซ่ึงเป็นสีท่ีมีระยะในวงลอ้สีเท่ากนั จึงมีความเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 
 

รูปที ่2.12 ชุดสีแบบสามเสา้ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Qoevs1WLKTw/VlB57Bs9ZjI/AAAAAAAAAH0/89xsSpcxjiY/s1600/chap8_slide583.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-V9XFnHPg8Ak/VlClJjcZKtI/AAAAAAAAAIQ/rVbKSqsPnto/s1600/chap8_slide584.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-Qoevs1WLKTw/VlB57Bs9ZjI/AAAAAAAAAH0/89xsSpcxjiY/s1600/chap8_slide583.bmp�
http://2.bp.blogspot.com/-V9XFnHPg8Ak/VlClJjcZKtI/AAAAAAAAAIQ/rVbKSqsPnto/s1600/chap8_slide584.bmp�
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     -ชุดสีที่คล้ายคลึงกัน ( Analogous Color Scheme ) ประกอบดว้ยสี 2 หรือ 3 สีท่ีอยู่ติดกนัในวง

ลอ้ สามารถเพิ่มเป็น 4 หรือ 5 สีได ้แต่อาจส่งผลใหข้อบเขตของสีกวา้งไป 

 

 
รูปที ่2.13 ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั 

   -ชุดสีตรงขา้ม ( Complementary Color Scheme ) คือสีท่ีอยู่ตรงขา้มกนัในวงลอ้สี เม่ือนาํทั้งสอง

สีมาใชคู่้กนั จะทาํใหสี้ทั้งสองมีความสวา่ง และสดใสมากข้ึน 

 
รูปที ่2.14 ชุดสีตรงขา้ม 

     -ชุดสีตรงกนัข้ามข้างเคยีง ( Split Complementary Color Scheme ) เป็นชุดสีท่ีเปล่ียนแปลงมา

จากชุดสีตรงขา้ม ชุดสีแบบน้ีมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน แต่จะมีผลให้ความสดใส ความสะดุดตา

และ ความเขา้กนัของสีลดลงดว้ย 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Pe48BwYq5eQ/VlCluLkyeNI/AAAAAAAAAIY/0dXiKZciK7g/s1600/chap8_slide585.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-8VTceMcZWvc/VlCmQNYVJwI/AAAAAAAAAIg/kwvC6ll90X4/s1600/chap8_slide586.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-Pe48BwYq5eQ/VlCluLkyeNI/AAAAAAAAAIY/0dXiKZciK7g/s1600/chap8_slide585.bmp�
http://3.bp.blogspot.com/-8VTceMcZWvc/VlCmQNYVJwI/AAAAAAAAAIg/kwvC6ll90X4/s1600/chap8_slide586.bmp�
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รูปที ่2.15 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 

     -ชุดสีตรงกันข้ามข้างเคียงทั้ งสองด้าน ( Double Split Complementary Color Scheme ) 

ดดัแปลงจากชุดสีตรงขา้มเช่นกนั แต่สีตรงขา้มทั้งสองสีถูกแบ่งแยกเป็นสีดน้ขา้งทั้งสองดา้นชุดสี

แบบน้ีมีความหลากหลายของสีท่ีมากข้ึนแต่จะมีความสดใส และกลมกลืนของสีท่ีลดลง 

 
รูปที ่2.16 ชุดสีตรงกนัขา้มขา้งเคียงทั้งสองดา้น 

ความหมายและการเกดิสี 

คาํว่า สี (Color) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลกัษณะของแสง ท่ี

ปรากฏแก่ สายตาเรา ใหเ้ห็นเป็น สีขาว ดาํ แดง เขียว  ฯลฯ หรือการสะทอ้นรัศมีของแสงมาสู่ตาเรา 

สีท่ีปรากฏ ในธรรมชาติ เกิดจากการสะทอ้นของแสงสว่าง ตกกระทบ กบัวตัถุแลว้ เกิดการหักเห

ของแสง( Spectrum ) สีเป็นคล่ืนแสงชนิดหน่ึง ซ่ึงปรากฏให้เห็น เม่ือแสงผ่านละอองไอนํ้ า ใน

อากาศ หรือ แท่งแกว้ปริซึม ปรากฏเป็นสีต่าง ๆ รวม 7 สี ไดแ้ก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง นํ้ าเงิน คราม 

และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้าตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่าง ๆรวมกัน อยู่อย่าง

http://2.bp.blogspot.com/-Ga8_ZkGHqmU/VlCm2hsbTtI/AAAAAAAAAIo/GN-12HG43vo/s1600/chap8_slide587.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-eLd2TNn0A64/VlCoHTxjHRI/AAAAAAAAAI0/_k1ODe6foug/s1600/chap8_slide588.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-Ga8_ZkGHqmU/VlCm2hsbTtI/AAAAAAAAAIo/GN-12HG43vo/s1600/chap8_slide587.bmp�
http://3.bp.blogspot.com/-eLd2TNn0A64/VlCoHTxjHRI/AAAAAAAAAI0/_k1ODe6foug/s1600/chap8_slide588.bmp�
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สมดุลเป็น แสงสีขาวใส เม่ือแสงกระทบ กบัสีของวตัถุ ก็จะสะทอ้นสีวตัถุนั้น ออกมาเขา้ตาเรา วตัถุ

สีขาวจะสะทอ้นไดทุ้กสี ส่วนวตัถุสีดาํนั้น จะดูดกลืนแสงไว ้ไม่สะทอ้นสีใด ออกมาเลย 

สีกบัอารมณ์ความรู้สึก 

1. สีแดง ความหมาย ความรัก ความหลงใหล ความต่ืนเตน้ ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความเร็ว 

ไฟ ความร้อน สงคราม พลงั ความมีชีวิตชีวา ความโกรธ ความกา้วร้าว อนัตราย ความมุ่งมาด ความ

เป็นผูน้าํ ความแคน้ และความกลา้หาญ 

พลงัของสีแดง 

สีแดงจะส่ือถึงพลงังานทางเพศชาย ช่วยกระตุน้การเจริญอาหารและความรู้สึกทางเพศ เพิ่มการขบั

เหง่ือ เพิ่มอตัราการเผาผลาญ และความดนัโลหิต ช่วยทาํใหว้ตัถุส่ิงของโดดเด่น และสะดุดตา ทาํให้

ประสาทสัมผสัต่ืนตวั และทาํให้มีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเร็วข้ึน ส่วนในดา้นความเช่ือของหลกัฮวง

จุย้ สีแดงมีพลงัอาํนาจป้องกนัพลงังานท่ีไม่ดีหรือส่ิงชั่วร้ายได ้แต่ตอ้งระวงัการใชสี้แดงในการ

เจรจาต่อรอง และสถานการณ์ท่ีตึงเครียดดว้ยนะคะ 

2. สีนํ้าเงิน – สีฟ้า ความหมาย ความสงบ ความเงียบ ความมัน่คง ความศรัทธา ความมีระเบียบ 

ความจริง ความสุขุม ความเช่ือถือ ความจงรักภกัดี ความเยือกเยน็ ความราบร่ืน ความเป็นเอกภาพ 

ความเป็นอนุรักษนิ์ยม แรงบนัดาลใจ 

พลงัของสีนํา้เงิน - สีฟ้า 

โทนสีน้ีจะให้ความรู้สึกสงบเยน็ท่ีสุด ช่วยทาํให้ผ่อนคลาย และทาํให้จิตใจของเพื่อน ๆรู้สึกสงบ 

เน่ืองจากเป็นสีท่ีช่วยกระตุน้ปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย นอกจากนั้นยงัเป็นสีโปรดของผูค้นทัว่โลก

มากกว่าคร่ึง และยงัถูกเลือกให้เป็น ‘สีท่ีปลอดภยั’ ท่ีสุดในกรณีท่ีคุณไม่แน่ใจว่าจะใชสี้อะไรดีอีก 

โทนสีฟ้าจะกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์และอิสระ ส่วนโทนสีนํ้ าเงินนั้นจะส่ือถึงฐานะของสังคม

ชั้นสูง และความร่ํารวย สีนํ้ าเงินเขม้แสดงออกถึงความรู้ ความเฉลียวฉลาด ตรรกะเหตุผล และความ

ไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงเหมาะมาก ๆ เลยค่ะหากจะนาํมาใชเ้ก่ียวกบังาน หรือในสถานท่ีทาํงาน เพราะจะ

ช่วยสร้างบรรยากาศสุขมุและเป็นมืออาชีพ 
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3. สีเขียว ความหมาย ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเร่ิมตน้ ความสดช่ืน ความปลอดภยั อาหาร 

ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การรักษาเยียวยา 

ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกาย และใจ ความสมัพนัธ์ท่ีดี 

พลงัของสีเขียว 

สีเขียวช่วยกระตุน้ให้เพื่อน ๆรู้สึกสดช่ืน ลดความเหน็ดเหน่ือย คลายความตึงเครียด ความต่ืน

ตระหนก และความวิตกกงัวลลงไป อีกทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์สากลของคาํว่า ‘ผา่น’ หรือ ‘ไปได’้ดว้ย

นะ สีเขียวสามารถช่วยเพื่อน ๆผ่อนคลายสายตา และระบบประสาท สีเขียวเขม้ช่วยในเร่ืองการ

มองเห็น  และสมาธิ นอกจากนั้ นยงัมีพลังช่วยให้จิตใจภายในสงบ ช่วยพัฒนาอารมณ์  และ

พฤติกรรม ส่ือถึงเกียรติยศ ความร่ํารวยและเงิน สีเขียวอ่อนนั้นจะช่วยให้รู้สึกสดช่ืน ในขณะท่ีสี

เขียวมะนาวอ่อนจะส่ือถึงความอ่อนแรงค่ะ 

4. สีเหลือง ความหมาย ความร่ืนเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลงั อนาคต การมอง

โลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวงั แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค ์

ความไม่จริงใจ ความข้ีขลาด การทรยศ ความริษยา ความเจบ็ป่วย อนัตราย 

พลงัของสีเหลือง 

สีเหลืองเป็นสีท่ีช่วยในเร่ืองของการเจริญอาหาร การกระตุน้สมอง และความจาํ และช่วยสร้างความ

มัน่ใจ และยงัเป็นสีท่ีช่วยเร่ืองการคิดวเิคราะห์ และการใชเ้หตุผลอีกดว้ย สีเหลืองเขม้จะช่วยเพื่อน ๆ

กระตุน้ความรู้สึก  และความคิดถึงอนาคตท่ีสดใส และดียิ่งข้ึน แต่สีเหลืองหม่นจะให้ความรู้สึก

เจบ็ป่วยอ่อนแอค่ะ ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเช่ือมต่อความคิดในจิตใตส้าํนึกของเรา สีเหลืองเป็น

สญัลกัษณ์สากลของการเตือนใหร้ะวงั และเป็นสีท่ีส่งพลงังานออกไปสู่สมองของเราไดไ้วท่ีสุดอีก 

 5. สีส้ม ความหมาย พลงั ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน การผจญภยั ความ

อบอุ่น ความยติุธรรม ความรอบรู้ มารยาท ความหลงใหล ความมีเสน่ห์ ความสุข ความมัน่ใจ ความ

ปรารถนา การเกบ็เก่ียว ฤดูใบไมผ้ลิ 

พลงัของสีส้ม 

สีสม้เป็นสีท่ีช่วยกระตุน้พลงังาน และความสดช่ืนค่ะ ส่ือไปถึงการมองโลกในแง่ดี ไปจนถึงสุขภาพ

ท่ีดี เช่นความฉํ่าสมบูรณ์ของผลส้ม สีส้มส่ือถึงรสชาติ และช่วยกระตุน้ให้เจริญอาหาร สีส้มเป็น
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แห่งความสนุก และการผจญภยั ทั้งยงัช่วยจุดประกายการส่ือสารท่ีดี สีส้มช่วยกระตุน้การทาํงาน

ของจิตใจ และช่วยเพิ่มปริมาณการส่งผา่นของอากาศไปสู่สมอง ช่วยกระตุน้เร่ืองการจดัระบบ หรือ

ความเป็นระเบียบส่ิงต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัมีพลงัดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะเด็ก ๆ ช่วยส่งเสริมการ

มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และยงักระตุน้ความหิวอีกดว้ย 

6. สีม่วง ความหมาย ฐานนัดรศกัด์ิ จิตวิญญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง เวทมนตร์

คาถา ความลึกลับ ความเพ้อฝัน สติปัญญา การเปล่ียนแปลง การหลุดพ้น การปรุงแต่ง ความ

โหดร้าย ความสง่างาม ความเยอ่หยิง่อวดดี ความโออ้วด ความเศร้าโศก การไวอ้าลยั 

พลงัของสีม่วง 

สีม่วงเป็นสีท่ีช่วยในการทาํสมาธิ และยงัช่วยใหน้อนหลบัลึกไดเ้ป็นอยา่งดี กระตุน้ความสร้างสรรค์

ทางความฝัน และสติปัญญา และท่ีสาํคญัยงัช่วยสงบจิตใจท่ีวา้วุ่นได ้สีม่วงเขม้ส่ือถึงความหรูหรา 

แต่ก็แฝงไปดว้ยความรู้สึกเศร้าโศก อาลยัอาวรณ์ และความขุ่นเคืองใจค่ะ ในส่วนของสีม่วงอ่อน

ช่วยกระตุน้ความรู้สึกความอ่อนไหวโรแมนติก ความคิดสร้างสรรค ์ยงัไม่หมดเท่าน้ีนะคะสีม่วงยงั

ช่วยเติมเตม็ความคิดและความปรารถนาภายใน ส่ือถึงความเห็นอกเห็นใจ เช่ือมโยงกบัพลงังานทาง

จิตวิญญาณ และพลังจิต ผูห้ญิงส่วนใหญ่จะชอบสีม่วงอ่อนค่ะ ในขณะท่ีผูช้ายชอบสีม่วงเขม้

มากกวา่ 

 7. สีชมพู  ความหมาย ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว ์การดูแลเอาใจ

ใส่ การทะนุถนอม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง ความ

รัก ความเอน็ดู หวัใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพท่ีดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความไม่เป็นผูใ้หญ่ 

พลงัของสีชมพู 

สีชมพูมีพลงัในการรักษา โดยเฉพาะกบัผูท่ี้มีปัญหาทางอารมณ์ค่ะทั้งน้ีสีชมพูยงัช่วยให้จิตใจสงบ 

ผอ่นคลาย และอ่อนโยนข้ึนไดอี้กดว้ย สีชมพูช่วยกระตุน้ใหรู้้สึกถึงความรัก ความช่ืนชม และความ

น่าทะนุถนอม สีชมพูจะดึงดูดความอ่อนเยาว์ ความมั่นใจ ความกระปร้ีกระเปร่า และความ

สนุกสนาน ส่วนสีชมพูอ่อนจะดึงดูดความอ่อนหวาน ความสวยงาม ความเสน่หาท่ีนุ่มนวล ความ

อ่อนโยน และความรักแบบไม่มีเง่ือนไข เป็นสีท่ีน่ารักจริง ๆเลยนะคะเน่ีย 
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8. สีขาว  ความหมาย ความบริสุทธ์ิ สนัติภาพ ความสงบสุข ความดี ความเรียบง่าย ความสะอาด 

ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว ์ความหลุดพน้ ความวา่งเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม การเกิด การ

แต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอดเช้ือโรค ความเยน็ ฤดูหนาว 

พลงัของสีขาว 

สีขาวมีพลงัช่วยสร้างสมดุลใหก้บัการตดัสินใจค่ะ และแน่นอนค่ะสร้างความรู้สึกสะอาด ปลอดภยั 

และเรียบง่าย โดยสีขาวจะส่ือถึงความสมบูรณ์แบบ ความเปิดเผย ความจริง ความมีเมตตา การรักษา 

แง่บวก ช่วยชาํระลา้งความคิด และความรู้สึก รวมไปถึงจิตวิญญาณ และพลงัดา้นลบ ช่วยเพิ่มพื้นท่ี

วา่งใหก้บัความคิดใหม่ๆ แต่ในดา้นลบสีขาวยงัส่ือถึงความรู้สึกหนาว เบ่ือหน่าย จืดชืด  

9. สีดํา  ความหมาย พลงัอาํนาจ ความรอบรู้ ความลึกซ้ึง ความน่าเกรงขาม ความเป็นทางการ ความ

หรูหรา ความทุกข ์ความเศร้า ความโกรธ ความตาย การมองโลกในแง่ร้าย การบงัคบัควบคุม ความ

มืด ความลึกลบั ความกลวั ความชัว่ร้าย 

พลงัของสีดํา 

สีดาํเป็นสีอมตะคลาสสิค ส่ือถึงความรู้สึกลึกลบั  และไม่เป็นท่ีรู้จกั แต่ก็ยงัเป็นสียอดนิยมของใคร

หลาย ๆคนสีดาํช่วยส่งเสริมเร่ืองการควบคุมตนเอง และความเป็นอิสระ ส่ือถึงส่ิงท่ีมองไม่เห็น 

ความชัว่ร้าย และความมืด ในขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ราคาแพง มีรสนิยมอีกดว้ย สีดาํ

เป็นสีท่ีดึงดูดพลงังานดา้นลบ หากใชม้ากเกินไปจะทาํให้รู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจ และสามารถสร้าง

บรรยากาศท่ีไม่เป็นมิตร การครอบงาํ และการส้ินสุด 

 10. สีนํา้ตาล  ความหมาย ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแขง็แรง ความซ่ือสตัย ์

ความไวใ้จ สุขภาพ ความยัง่ยนื ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผูใ้หญ่ ความเสมอภาค 

พลงัของสีนํา้ตาล 

สีนํ้ าตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเขา้ไดก้บัแทบทุกสี ให้ความรู้สึกสมบูรณ์เช่ือมโยงกบั

ธรรมชาติแวดลอ้ม ความมัน่คง ความไม่ไร้สาระ และความสมถะติดดิน นอกจากนั้นสีนํ้ าตาลส่ือถึง

ความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ ความพิถีพิถนั ความเป็นระเบียบ ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็นส่วน

หน่ึง ความปรองดอง ความสะดวกสบาย และรสนิยมท่ีดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงความมีสไตล ์

เป้าหมาย และโชคทางการเงิน ในขณะท่ีใหพ้ลงัทางดา้นลบ ไดแ้ก่ ความรู้สึกเฉ่ือยชา ตระหน่ี ความ

เศร้า ความน่าเบ่ือ 
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 11. สีเทา  ความหมาย ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ศกัด์ิศรี ความเสถียร ความมัน่คง ความเป็นทางการ 

ความมีระเบียบ สติปัญญา ความเช่ือถือ ความจงรักภกัดี ความเป็นผูใ้หญ่ ความมีอายุ ความเศร้า 

ความน่าเบ่ือ ความเป็นอนุรักษนิ์ยม 

พลงัของสีเทา 

สีเทาน้ีจะค่อนขา้งส่งผลน้อยกว่าสีอ่ืน ๆค่ะ สีเทามีพลงัทาํให้จิตใจสงบและมัน่คง แต่ก็อาจทาํให้

รู้สึกลงัเลในการตดัสินใจได ้สีเทาเป็นสีท่ีไม่ก่อเกิดอารมณ์จึงอาจทาํใหรู้้สึกดา้นชาไร้ชีวิตชีวา ทั้งน้ี

พลงังานท่ีดึงดูดนั้นจะต่างกนัไปตามระดบัความเขม้ของสี สีเทาเช่ือมโยงกบัการมีไหวพริบปัญญา 

การมีความนอบน้อม การเก็บตวั และการมีวุฒิภาวะ ส่ือถึงความมีศกัด์ิศรี ความสง่างาม ความมี

ระดบั และการประนีประนอม สีเทาเป็นสีท่ีไม่เรียกร้องความสนใจ และช่วยเป็นพื้นหลงัขบัใหสี้อ่ืน

โดดเด่น ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความรู้สึกผอ่นคลาย และสงบเยน็ให้กบัจิตใจ สีเทาอ่อนนั้นจะส่ือถึง

ผูห้ญิง ในขณะท่ีสีเทาเขม้ส่ือถึงผูช้าย 

 คุณลกัษณะของสี (Characteristics of Colours) 

สีแท้ (Hue)  หมายถึง ความเป็นสีนั้น ๆ ท่ีมิไดมี้การผสมให้เขม้ข้ึน หรือจางลง สีแทเ้ป็นสี

ในวงจรสี เช่น สีแดง นํ้าเงิน เหลือง สม้ เขียว ม่วง ฯลฯ 

นํ้าหนักของสี ( Value) หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรือ ความสว่างและความมืด ของสี โดย

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 -สีแทถู้กทาํใหอ่้อนลงโดยผสมสีขาว เรียกวา่ สีนวล (Tint)  

-สีแทถู้กทาํใหเ้ขม้ข้ึนโดยผสมสีดาํ เรียกวา่ สีคลํ้า (Shade) 

ความจัด หรือความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีหน่ึงท่ี

มิไดถู้กผสมใหสี้หม่นหรืออ่อนลง หากสีนั้นอยูท่่ามกลางสีท่ีมีนํ้ าหนกัต่างค่ากนัจะเห็นสภาพสีแท้

สดใสมากข้ึน เช่น วงกลมสีแดง บนพื้นสีนํ้าเงินอมเทา 

ค่าความเป็นสีกลาง (Neutral) หมายถึง การทาํให้สีแทท่ี้มีความเขม้ของสีนั้นหม่นลง โดยการผสม

สีตรงขา้ม เรียกว่า การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกบัสีเขียว หรือผสมดว้ยสีท่ีเป็นกลาง เช่น สีเทา สี

นํ้ าตาลอ่อน สีครีม และขาว เพื่อลดความสดของสีแทล้ง 



27 

วรรณะของสี คือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สีม่วง

กบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 

 วรรณะสีร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สี

ม่วงแดงและสีม่วง สีใน วรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีใน

ธรรมชาติยอ่มมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากว่าสีใด ค่อนขา้งไปทางสีแดง

หรือสีสม้ เช่น สีนํ้ าตาลหรือสีเทาอมทอง กถื็อวา่เป็นสีวรรณะร้อน 

 วรรณะสีเย็น (Cool Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้ า

เงิน สีนํ้ าเงิน สีม่วงนํ้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืน ๆ ถา้หนกัไปทางสีนํ้ าเงิน และสีเขียวก็เป็นสีวรรณะ

เยน็ดงัเช่น สีเทา สีดาํ สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสังเกตไดว้่าสีเหลือง และสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อน และ

วรรณะเยน็ ถา้อยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อน และถา้ อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ให้

ความรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลือง และสีม่วงจึงเป็นสีไดท้ั้งวรรณะร้อน และวรรณะเยน็ 

โครงการทีเ่กีย่วข้อง  

          นางสาวยุพเรศ ส้มหวาน,นางสาวณัฐกานต์ มีดอก,นายศตวรรษ ป้อมดี (2561) โครงการ

เวบ็ไซตเ์หรียญไทยวตัถุประสงคข์องโครงการน้ีเพื่อให้ผูค้นสนใจเก่ียวกบัเหรียญไทยเพิ่มมากข้ึน

เป็นการเผยแพร่อยา่งทัว่ถึงใหบุ้คคลเขา้มาศึกษา 

          นายเอกสิทธ์ิ การสาลี,นายเกียรติพฒัชัย ชุ่มทรวง,นายวุฒิชัย จิตตสิงห์ (2561) โครงการ

เวบ็ไซตพ์นัธ์ุไมส้งวนท่ีควรอนุรักษจ์ดัทาํข้ึนเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล และใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของ

พนัธ์ุไมส้งวน เพื่อใหรู้้จกัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งถูกวิธี 

           นางสาวกญัญารัตน์ บุญมานิตย,์นายชชันันท์ พลเวียง,นางสาวศุภลกัษณ์ เทพจนัทร์(2561) 

โครงการเวบ็ไซตส่ื์อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ เพื่อให้ผูค้นไดเ้ขา้มา

ศึกษาหาความรู้  
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2.4 การนําระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน 

1. Microsoft Word   ในการทาํเอกสาร 

2. Microsoft power Point   ในการนาํเสนอ 

3. Adobe Photoshop CS6    ในการตกแต่งภาพ 

4. Adobe Dreamweaver CS6 ในการทาํเวบ็ไซต ์



xc                                                 บทที ่3 

                         การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบแผนภาพ Site Map 

 

 

 

รูปที ่3.1 Site Map 
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รูปที ่3.2 Site Map 
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รูปที ่3.3 Site Map 
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รูปที ่3.4 Site Map 
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รูปที ่3.5 Site Map 
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รูปที ่3.6 Site Map 



36 
 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 Site Map 



37 
 

 

รูปที ่3.8 Site Map 
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รูปที ่3.9 Site Map 
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3.10 การออกแบบ Story Board 

 

 

รูปที ่3.11 หนา้เขา้สู่เวบ็ไซต ์ 

 

 

 

รูปที ่3.12 หนา้หลกั 
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รูปที ่3.13 บทเรียนท่ี 1 หลกัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

 

 

 

รูปที ่3.14 บทเรียนท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด 
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รูปที ่3.15 บทเรียนท่ี 1 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

 

 

 

รูปที ่3.16 บทเรียนท่ี 1 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
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รูปที ่3.17 บทเรียนท่ี 1 ลกัษณะของโปรแกรมท่ีดี 

 

 

 

 

รูปที ่3.18 บทเรียนท่ี 2 องคป์ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
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รูปที ่3.19 บทเรียนท่ี 2 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

รูปที ่3.20 บทเรียนท่ี 2 โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
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รูปที ่3.21 บทเรียนท่ี 2 องคป์ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

รูปที ่3.22 บทเรียนท่ี 3 ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา 
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รูปที ่3.23 บทเรียนท่ี 3 การวเิคราะห์ปัญหา 

 

 

 

รูปที ่3.24 บทเรียนท่ี 3 การวเิคราะห์ขั้นตอนเพ่ือแกปั้ญหาอยา่งง่าย 
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รูปที ่3.25 บทเรียนท่ี 3 การกาํหนดค่าตวัแปร 

 

 

 

รูปที ่3.26 บทเรียนท่ี 3 การเขียนอลักอริทึม 
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รูปที ่3.27 บทเรียนท่ี 4 กระบวนการเขียนโปรแกรม 

 

 

 

รูปที ่3.28 บทเรียนท่ี 4  การเขียนผงังาน 
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รูปที ่3.29 บทเรียนท่ี 4 รูปแบบการเขียนผงังาน 

 

 

 

รูปที ่3.30 บทเรียนท่ี 5 การออกแบบโปรแกรม 
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รูปที ่3.31 บทเรียนท่ี 5 การออกแบบโปรแกรม 

 

 

 

รูปที ่3.32 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 
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รูปที ่3.33 บทเรียนท่ี 6 การเขียนโปรแกรม 

 

 

 

รูปที ่3.34 บทเรียนท่ี 6 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 
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รูปที ่3.35 บทเรียนท่ี 6 โครงสร้างของภาษาซี 

 

 

 

รูปที ่3.36 บทเรียนท่ี 6 ส่วนประกอบของโปรแกรม 
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รูปที ่3.37 บทเรียนท่ี 6 ตวัแปรและชนิดของขอ้มูลในภาษาซี 

 

 

 

รูปที ่3.38 บทเรียนท่ี 6 การใชค้าํสัง่เบ้ืองตน้ 
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รูปที ่3.39 บทเรียนท่ี 6 การเขียนโปรแกรมในการแสดงผล 

 

 

 

รูปที ่3.40 บทเรียนท่ี 7 คาํสัง่ควบคุมการทาํงานของโปรแกรม 

 

 

 

 



54 
 

 

รูปที ่3.41 บทเรียนท่ี 7 คาํสัง่เง่ือนไข 

 

 

 

รูปที ่3.42 บทเรียนท่ี 7 คาํสัง่ทางเลือก 
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รูปที ่3.43 บทเรียนท่ี 7 คาํสัง่การทาํซํ้ า 

 

 

 

รูปที ่3.44 บทเรียนท่ี 7 คาํสัง่การวนลูป 
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รูปที ่3.45 บทเรียนท่ี 8 การเขียนโปแกรมบนมาตรฐานเปิดในระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 

 

 

 

รูปที ่3.46 บทเรียนท่ี 8 การติดตั้งและใชง้านโปรแกรมจาวา 
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รูปที ่3.47 บทเรียนท่ี 8 โครงสร้างภาษาจาวา 

 

 

 

รูปที ่3.48 บทเรียนท่ี 8 ตวัแปรและชนิดของขอ้มูลในภาษาจาวา 
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รูปที ่3.49 บทเรียนท่ี 8 คาํสัง่เบ้ืองตน้ของภาษาจาวา 

 

 

 

รูปที ่3.50 บทเรียนท่ี 8 การคาํนวณในภาษาจาวา 
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รูปที ่3.51 แบบฝึกหดั 1 

 

 

 

รูปที ่3.52 แบบฝึกหดั 2 
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รูปที ่3.53 แบบฝึกหดั 3 

 

 

 

รูปที ่3.54 แบบฝึกหดั 4 
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รูปที ่3.55 แบบฝึกหดั 5 

 

 

 

รูปที ่3.56 แบบฝึกหดั 6 
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รูปที ่3.57 แบบฝึกหดั 7 

 

 

 

รูปที ่3.58 แบบฝึกหดั 8 
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รูปที ่3.59 สรุป 1 

 

 

 

รูปที ่3.60 สรุป 2 
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รูปที ่3.61 สรุป 3 

 

 

 

รูปที ่3.62 สรุป 4 
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รูปที ่3.63 สรุป 5 

 

 

 

รูปที ่3.64 สรุป 6 
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รูปที ่3.65 สรุป 7 

 

 

 

รูปที ่3.66 สรุป 8 
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รูปที ่3.67 ผูจ้ดัทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3.3 การออกแบบส่ิงนําเข้า (Input Design) 

1. หนา้แรก 

2. บทเรียน 

 2.1 บทเรียนท่ี 1 

  2.1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

  2.1.2 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

  2.1.3 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

  2.1.4 ลกัษณะของโปรแกรมท่ีดี 

 2.2 บทเรียนท่ี 2 

  2.2.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

  2.2.2 โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 

  2.2.3 องคป์ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

 2.3 บทเรียนท่ี 3 

  2.3.1 การวิเคราะห์ปัญหา 

  2.3.2 การวิเคราะห์ขั้นตอนเพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งง่าย 

   2.3.3 การกาํหนดค่าตวัแปร 

  2.3.4 การเขียนอลักอริทึม 

 2.4 บทเรียนท่ี 4  

  2.4.1 การเขียนผงังาน 

  2.4.2 รูปแบบการเขียนผงังาน 

  

2.5 บทเรียนท่ี 5  
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  2.5.1 การออกแบบโปรแกรม 

  2.5.2 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 

 2.6 บทเรียนท่ี 6 

  2.6.1 การออกแบบโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

  2.6.2 โครงสร้างของภาษาซี 

  2.6.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม 

  2.6.4 ตวัแปรและชนิดของขอ้มูลในภาษาซี 

  2.6.5 การใชค้าํสัง่เบ้ืองตน้ 

   2.6.6 การเขียนโปแกรมในการแสดงผล 

 2.7 บทเรียนท่ี 7 

  2.7.1 คาํสัง่เง่ือนไข 

  2.7.2 คาํสัง่ทางเลือก 

  2.7.3 คาํสัง่การทาํซํ้ า 

  2.7.4 คาํสัง่วนลูป 

 2.8 บทเรียนท่ี 8 

  2.8.1 การติดตั้งและใชง้านโปรแกรมจาวา 

  2.8.2 โครงสร้างของภาษาจาวา 

  2.8.3  ตวัแปรและชนิดของขอ้มูลในภาษาจาวา 

  2.8.4 คาํสัง่เบ้ืองตน้ของภาษาจาวา 

  2.8.5 การคาํนวณในภาษาจาวา 

 

3. แบบฝึกหดั 
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 3.1 แบบฝึกหดัท่ี 1 

 3.2 แบบฝึกหดัท่ี 2  

     3.3 แบบฝึกหดัท่ี 3 

 3.4 แบบฝึกหดัท่ี 4 

 3.5 แบบฝึกหดัท่ี 5 

 3.6 แบบฝึกหดัท่ี 6 

3.7 แบบฝึกหดัท่ี 7 

3.8 แบบฝึกหดัท่ี 8 

4. สรุป 

 4.1 สรุป 1 

 4.2 สรุป 2 

 4.3 สรุป 3 

 4.4 สรุป 4 

   4.5 สรุป 5 

4.6 สรุป 6 

4.7 สรุป 7 

4.8 สรุป 8 

5. ผูจ้ดัทาํ 

3.4 การออกแบบส่ิงนําออก (Output Design) 

 1. นาํเสนอเวบ็ไซตอ์อกทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลเป็นเวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ 

 2. นาํเสนอเวบ็ไซตเ์พื่อสอนวิชาโครงการผา่นโปรเจคเตอร์ 



 
 

           บทที ่4 

การพฒันาเวบ็ไซต์ ส่ือการเรียนการสอนวชิาโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

 1. คอมพิวเตอร์ 

  - Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz 

  - 8.0 GB 

  - 64-bit Operating System, x64-based processor 

  - Windows 10 Home 

 2. เมา้ส์ 

 3. คียบ์อร์ด 

 4. เคร่ืองปร้ิน Canon 

 5. กระดาษ A4 สาํหรับปร้ินเอกสาร 

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพฒันา 

 1. Adobe Dreamweaver CC6 ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์

 2. Adobe Photoshop CC6 ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 

 3. Microsoft Word 2019 ใชใ้นการทาํเอกสาร 
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4.3  วธีิการติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
 

 
 

รูปที ่4.1 เปิดไฟลใ์นพื้นท่ีท่ีเกบ็ไว ้

 

 

 
 

รูปที ่4.2 เล่ือนหาไฟลท่ี์ช่ือวา่ Index.html คลิกขวา > Open with > Google Chrome 
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4.4  วธีิการใช้งาน 

 

 
 

รูปที ่4.3 แสดงหนา้ Index 

 

 
 

รูปที ่4.4 แสดงหนา้ Home
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รูปที ่4.5 แสดงหนา้บทเรียน 

 

 
 

รูปที ่4.6 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 1 
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รูปที ่4.7 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 2 

 

 

 
 

รูปที ่4.8 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 3 
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รูปที ่4.9 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 4 

 

 
 

รูปที ่4.10 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 5 
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รูปที ่4.11 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 6 

 

 
 

รูปที ่4.12 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 7 
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รูปที ่4.13 แสดงหนา้บทเรียน บทท่ี 8 

 

 
 

รูปที ่4.14 แสดงหนา้แบบฝึกหดั 
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รูปที ่4.15 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 1 

 

 
 

รูปที ่4.16 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 2 
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รูปที ่4.17 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 3 

 

 
 

รูปที ่4.18 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 4
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รูปที ่4.19 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 5 

 

 
 

รูปที ่4.20 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 6 
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รูปที ่4.21 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 7 

 

 
 

รูปที ่4.22 แสดงหนา้แบบฝึกหดั บทท่ี 8 
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รูปที ่4.23 แสดงหนา้สรุปในแต่ละบทเรียน 

 

 
 

รูปที ่4.24 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
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รูปที ่4.25 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่4.26 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3
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รูปที ่4.27 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 

 

 
 

รูปที ่4.28 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 
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รูปที ่4.29 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 

 

 
 

รูปที ่4.30 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7
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รูปที ่4.31 แสดงหนา้สรุปสาระการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 

 

 
 

รูปที ่4.32 แสดงหนา้ผูจ้ดัทาํ 

 

 



  บทที ่5 

สรุปผลการทาํโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ศึกษาและดาํเนินการสร้างเวบ็ไซต ์“ส่ือการการสอนวิชาโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด” 

2. ไดค้วามรู้เก่ียววิชาโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

3. มีแบบฝึกหดัใหท้ดลองทาํ 

4. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนโปรแกรมการสร้างเวบ็ไซตใ์นวิชาคอมพวิเตอร์มา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์

5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์แจ้งให้ทราบทั้งหมด 

ลาํดับที ่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 

1 index.html 2 KB หนา้เขา้สู่เวบ็ไซต ์

2 home.html 8 KB หนา้แรก 

3 unit.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 

4 unit1.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 1  

5 unit1-1.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 1 หนา้ท่ี 1 

6 unit1-2.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 1 หนา้ท่ี 2 

7 unit1-3.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 1 หนา้ท่ี 3 

8 unit1-4.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 1 หนา้ท่ี 4 

9 unit2.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 2 

10 unit2-1.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 2 หนา้ท่ี 1 

11 unit2-2.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 2 หนา้ท่ี 2 

12 unit2-3.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 2 หนา้ท่ี 3 

13 unit3.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 3 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม 
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ลาํดับที ่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 

14 unit3-1.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 3 หนา้ท่ี 1 

15 unit3-2.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 3 หนา้ท่ี 2 

16 unit3-3.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 3 หนา้ท่ี 3 

17 unit3-4.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 3 หนา้ท่ี 4 

18 unit4.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 4 

19 unit4-1.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 4 หนา้ท่ี 1 

20 unit4-2.html 4 KB หนา้แบบบทเรียน 4 หนา้ท่ี 2 

21  unit5.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 5 

22 unit5-1.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 5 หนา้ท่ี 1 

23 unit5-2.html 5 KB หนา้แบบบทเรียน 5 หนา้ท่ี 2 

24 unit6.html 8 KB หนา้แบบบทเรียน 6 

25 unit6-1.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 1 

26 unit6-2.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 2 

27 unit6-3.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 3 

28 unit6-4.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 4 

29 unit6-5.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 5 

30 unit6-6.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 6 หนา้ท่ี 6 

31 unit7.html 8 KB หนา้แบบบทเรียน 7 

32 unit7-1.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 7 หนา้ท่ี 1 

33 unit7-2.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 7 หนา้ท่ี 2 

34 unit7-3.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 7 หนา้ท่ี 3 

35 unit7-4.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 7 หนา้ท่ี 4 

36 unit8.html 8 KB หนา้แบบบทเรียน 8 

37 unit8-1.html 6 KB หนา้แบบบทเรียน 7 หนา้ท่ี 1 

38 unit8-2.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 8 หนา้ท่ี 2 

39 unit8-3.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 8 หนา้ท่ี 3 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม(ต่อ) 
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ลาํดับที ่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 

40 unit8-4.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 8 หนา้ท่ี 5 

41 unit8-5.html 7 KB หนา้แบบบทเรียน 8 หนา้ท่ี 5 

42 exercise 7 KB หนา้แบบฝึกหดั 

43 conclude 6 KB หนา้สรุป 

44 conclude1 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 1 

45 conclude2 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 2 

46 conclude3 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 3 

47 conclude4 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 4 

48 conclude5 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 5 

49 conclude6 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 6 

50 conclude7 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 7 

51 conclude8 5 KB หนา้สรุปบทเรียนท่ี 8 

52 provider 4 KB หนา้ผูจ้ดัทาํ 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม(ต่อ) 
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5.1.2 ข้อผดิพลาดทีมี่ต่อการออกแบบระบบงาน 

1. ออกแบบหนา้เวบ็ไซตใ์หม่เพื่อใหดู้สวยงาม 

2. แกไ้ขใส่รูปประกอบเพื่อใหเ้ห็นภาพของการเขียนโคด้ 

3. แกไ้ขหนา้ผูจ้ดัทาํ 

5.1.3 ข้อผดิพลาดทีมี่ในโปรแกรม 

1. การพิมพห์นา้บทเรียนตอ้งใชเ้วลานาน 

2. การใชต้วัอกัษรเพื่อใหเ้ห็นชดั 

3. การแกไ้ขโคด้และเพิ่มลูกเล่นในเวบ็ไซต ์

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. ไฟลง์านเอกสารหายจึงตอ้งทาํใหม่ 

2. สมาชิกในกลุ่มมีคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านไดแ้ค่ 2 เคร่ืองจึงทาํใหง้านล่าชา้ 

3. การพิมเน้ือหาเก่ียวกบัวิชาส่ือการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดมี

เน้ือหาเป็นจาํนวนมากจึงใชเ้วลานาน 
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5.3 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนที ่1 

มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 ระยะเวลา 

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

อบรมการทาํโครงการนกัศึกษาปวช.3 

และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1

เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3                 15-31  กรกฎาคม 62 

สอบนาํเสนอโครงการ (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50%                  9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                  16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                  23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที ่2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                  1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนาํเสนอโครงการ ระดบัปวช.3                 7 ธนัวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                 6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการทาํโครงการ

(แบบออนไลน์) 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ชาํระค่าเขา้เล่ม                 1-20 กมุภาพนัธ์ 63 

 

ตารางที ่5.3  แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจริง 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 300 

2 ตลบัหมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ตลบั 650 

3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 เล่ม 250 

4 ค่าซีดี 1 แผน่ 150 

5 ค่ากระดาษ Photo ทาํโบรชวัร์ 2 แผน่ 100 

6 ค่าตุก๊ตาของรางวลัวนั Project Day 20 ตวั 200 

7 ค่าปากกาของรางวลัวนั Project Day 2 โล 200 

รวมเป็นเงิน 1,850 

 

ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง 



บรรณานุกรม 

 

กญัญารัตน์ บุญมานิตย ์ และคณะ.  (2561) โครงการเวบ็ไซต์ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์วชิาภาษาไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชการ 

ยพุเรศ สม้หวาน และคณะ.  (2561) โครงการเวบ็ไซต์เหรียญไทย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชการ 

เอกสิทธ์ิ การสาลี และคณะ. (2561) โครงการเวบ็ไซต์พนัธ์ุไม้สงวน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชการ 

ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (ออนไลน)์ การกาํหนดและวเิคราะห์ปัญหา 

คน้ขอ้มูล  21  ตุลาคม  2562 ,  

จาก :http://marktk2004.blogspot.com/2011/01/5_3255.html   

ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (ออนไลน)์ การวเิคราะห์ปัญหา 

คน้ขอ้มูล  21  ตุลาคม  2562 , จาก : http://www.gotoknow.org/posts/269983 

ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (ออนไลน์)ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 

คน้ขอ้มูล  21  ตุลาคม  2562 ,  

จาก  : http://sites.google.com/site/twoinone11/kheiyn-porkaerm-phun-th/naewkhid-laea-hlak-kar-

xxkbaeb-porkaerm-1 

ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (ออนไลน)์ ความหมายการออกแบบ

โปรแกรม คน้ขอ้มูล  21  ตุลาคม  2562 ,  

จาก : http://computer.bps.in.th/suteerat/step 

ส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (ออนไลน)์ โครงสร้างภาษาคอมพวิเตอร์ 

คน้ขอ้มูล  21  ตุลาคม  2562 ,  

จาก :https://sites.google.com/site/lpetcharik/khorngsrang-khxng-porkaerm-phasa-is 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotoknow.org/posts/269983
http://sites.google.com/site/twoinone11/kheiyn-porkaerm-phun-th/naewkhid-laea-hlak-kar-xxkbaeb-porkaerm-1
http://sites.google.com/site/twoinone11/kheiyn-porkaerm-phun-th/naewkhid-laea-hlak-kar-xxkbaeb-porkaerm-1
http://computer.bps.in.th/suteerat/step


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมติัการทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 

- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 

- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (AT.C.04)   

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (AT.C.05) 

- ใบขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัทาํเอกสาร (AT.C.06) 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 

น าย สุ ท ธิ ภัท ร  ฮ าภ า เกิ ด เม่ื อ วัน ท่ี  12  ก รก ฎ าค ม  2544  

สําเร็จการศึกษาชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี

วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี อ ร ร ถ วิ ท ย์ พ ณิ ช ย ก า ร  

ปีการศึกษา 2563 

ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 62/45 หมู่ 3 ตาํบล บางเมือง  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10240 

เบอร์โทรศพัท ์ 0972241574 

 

E-mail : kong.suttipat@gmail.com 

 

น าย ศ ศิ น น ท์  ช าญ ส ม ร  เกิ ด เม่ื อ วัน ท่ี  6  มี น าค ม  2 5 4 5  

สําเร็จการศึกษาชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี

วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี อ ร ร ถ วิ ท ย์ พ ณิ ช ย ก า ร  

ปีการศึกษา 2563 

ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 148/165 ตาํบล เทพารักษ ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอร์โทรศพัท ์ 0614293662 

E-mail : Sasinon01@gmail.com 

 

น า ย ย ศ พ ร  ยิ่ ง สุ ข ก ม ล  เกิ ด เ ม่ื อ วัน ท่ี  1  มิ ถุ ย น  2 5 4 5  

สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุ ร กิ จ  ท่ี วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี อ ร ร ถ วิ ท ย์ พ ณิ ช ย ก า ร  

ปีการศึกษา 2563 

ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 354/25 หมู่4 ตาํบล เทพารักษ ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอร์โทรศพัท ์ 0618615254 

E-mail : mrphonekungza@gmail.com 
 

mailto:Sasinon01@gmail.com
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