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ชวยเหลือทําเอกสารตาง ๆ ต้ังแตขึ้น ปวช.3/8 มาน้ี อาจารย ฐิติรัตน นัยพัฒน ชวยเหลือนักศึกษาทุก
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ผูจัดทําทุกทานที่คอยชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนตลอดมา ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการและอาจารยทุกทาน รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ชวยเหลือโครงการจน

สําเร็จ อยากขอบคุณทุกคําแนะนําที่ชวยเหลือพัฒนาใหดีขึ้น อาจจะมีขอผิดพลาดบาง ก็ผานมาจน
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      บทคัดยอ 

 เว็บไซตเร่ืองสายพันธุปลากัดเปนสื่อการเรียนการสอน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรที่ไดจัดทําเพื่อให 

ผูเขารับชมเว็บไซตไดสะดวกในการศึกษาหาความรู เพื่อนําไปใชประโยชนในรูปแบบของเว็บไซต ที่

สามารถเก็บขอมูลไวได 

 ผูจัดทําไดสรางเว็บไซต เร่ืองสายพันธุปลากัด ที่มีเน้ือหารายละเอียดเกี่ยวกับปลาตางๆต้ังแตประวัติ 

จนถึงวิธีดุอายุปลากัด เพื่อใหผูที่เขารับชมสื่อในรูปแบบเว็บไซตไดรับความรู เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิต 

ประจําวันไดจริง สามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางถูกตอง โดยเน้ือหาของเว็บไซตเหมาะสมต้ังแตผูไม

เคยศึกษา จนถึงผูที่ตองการศึกษาตางๆ ในการคนควา โดยมีรูปภาพประกอบเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาสื่อเว็บไซตเร่ืองราวสายพันธุปลากัดจะชวยใหผูเขารับชมไดรับความรู

เพื่อนําไปใชประโยชนและยังไดรับความเพลิดเพลินกับการเขาชมเว็บไซต 

 



      คํานํา 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501 หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการประเภท 

เว็บไซตเร่ืองสายพันธุปลากัดเพื่อใหนักศึกษาไดรับชม 

 เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ 

สายพันธุปลากัดโดยจะมีการอธิบายถึงการเลี้ยงของปลาแตละสายพันธุ และการเพาะพนัธุอยาง 

ถูกวิธี และการดูอายุของปลาของเราเพื่อใหเจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพสามารถรูไดวาปลาแต 

ละสายพันธุกินอาหารที่แตกตางกันไป โดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยเน้ือหา รูปภาพ 

ของแตละสายพันธุ เพื้อใหเขาใจเกี่ยวกับสายพันธุปลากัดมากยิ่งขึ้นที่ทําใหสามารถใชในชีวิต 

ประจําวันไดอยางมีคุณภาพ รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดศึกษาขากเว็บไซตไปประยุกตใช 

ในการประกอบอาชีพรายไดเสริม 

 หากโครงการน้ีมีจอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่น้ี และจะ 

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป 

 

 

         คณะผูจัดทํา 

           26 กุมภาพันธ 2563 
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บทที ่1 

   บทนํา 

 

1.1  ภูมิหลังและความเปนมา 

ปจจุบันมีเว็บไซตมีที่นิยมแพรหลายในโลกออนไลนและเขาถึงงายเปนระบบการเชื่อมตอ

ที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเพิ่มความนิยมขึ้นอยางรวดเร็วใหคนในสังคมยุคใหมเขาไปหาความรู

ใหมๆเว็บไซต เปนการทดแทนการขาย โดยการเปดเว็บไซตเปนเหมือนกาวแรกของการดําเนิน

ธุรกิจ เพราะหนาตาของธุรกิจตองมากอน ซึ่งอาจทําใหเสียโอกาสในการขายได แตในระหวางน้ัน

ถาเปดเว็บไซต ทานก็สามารถเปดธุรกิจ สรางรายไดและดําเนินการขายไดในทันที รวมถึงเปนการ

ประกาศแบรนดใหเปนที่รูจัก จนทานมีตนทุนในการเปดหนารานไดเร็วกวากําหนดยุคน้ี คือยุค 

Digital Marketing ไมวาจะหันไปทางไหน ก็จะเห็นผูคนกมหนา กมตาเลนอินเตอรเน็ตผานทาง 

Smart Phone ทั้งน้ัน แลวลองนึกดูสิวา หากทานเปดเว็บไซตอยูแลว และยังเพิ่มชองการสรางรายได

ใหธุรกิจนอกจากการเปดหนาราน ณ เวลาน้ี ไมมีชองทางไหน ที่จะทําใหแบรนดของคุณ ใหเปนที่

รูจัก ไดดีไปกวา การมีเว็บไซต เพราะชองทางตาง ๆ ลวนมีคาใชจายสูง ไมวาจะเปน การโฆษณา

ผานสื่อ 

 เหตุที่พวกเราทําเว็บไซตปลากัด หรือ fighting fish เราอยากใหรูวา  เปนปลานํ้าจืดขนาด

เล็ก มีรูปรางสวยมากและหนาสนใจและรูจักกันในแพรหลายในถานะปลาเลี้ยงสวยงามสายพันธุ

ของปลากัดมีหลายชนิดรูปรางที่แตกตางกันในแตละสายพันธของปลากัด และวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง

เพราะปลากัดเปนปลาที่ตองการดูแลเปนอยาง มาก และวิธีการเพาะพันธุปลากัด ทุกสายพันธ เชน 

“ปลากัดลูกทุง “ปลากัดหมอ” เพื่อในการศึกษาเกี่ยวกับปลากัดทุกสายพันธุ 

 ดังน้ันพวกเราถึงทําเว็บไซตน้ีเพื่อใหศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับปลากัดขอมูลเราเลยทําเว็บไซตน้ี

เพื่อใหพวกทานศึกษาปลากัดในเว็บไซตของพวกเราและเปนประโยชนตอผูที่สนใจ 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อการศึกษาสายพันธุปลากัดตาง ๆ 

2. เพื่อใหรูการเพาะพันธุปลากัดตาง ๆ 

3. เพื่อใหผูอานรูวิธีการเลี้ยงปลากัด  

4. เพื่อใหผูชมเว็บไซตไดรับประโยชนจากการอานเว็บไซตของเราเพื่อนําไปใหใชเลี้ยงปลา

กัด 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. นําเสนอขอมูลสายพันธปลากัดผานเว็บไซต 

2. นําเสนอภาพประกอบและออกแบบเว็บไซตไดเหมาะสมกับการใชงาน 

3. ทําการเชื่อมโยงเน้ือหาแตละอยางในระบบได 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับการศึกษาสายพันธุปลากัดเพิ่มเติม 

2. ไดรูวิธีการเพาะพันธุปลากัด 

3. ไดรูวิธีการเลี้ยงอยางถูกตอง 

4. ทําใหผูอานรับรูจากเว็บไซตปลากัด 
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ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทที่ 4                 6-19 มกราคม 63 

สงเอกสารบทที่ 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ

(แบบออนไลน) 

                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซดีี  ชําระคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 

       ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

1.5 แผนการดําเนินการ(Gantt Chart) 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

  1.โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตัดตอรูปภาพ 

          2.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการสรางเว็บไซต 

  3.โปรแกรม Adobe Photoscape ใชตกแตงรูปภาพและตัดตอ 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินการ 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 500 

2 คาหมึกพิมพ 1 ตลับ 400 

3 คาปร้ินทงาน 2 รีม 300 

4 คาแผนซีดี 1 แผน 30 

5 คาตะกราเก็บรวบรวมงาน 1 อัน 160 

6 คาเขาเลม 1 เลม  200 

รวมเปนเงิน 1,390 

     

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 



 

          บทที ่2 

             ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน  

 ในปจจุบันเว็บไซตเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะกลุมคน เจนวาย (Generation Y) หรือเด็กรุนใหม เปนกลุมคนที่โตมาพรอมกับ

คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีไอที ทําใหวิถีชีวิตตองการความทันสมัยและทันตอ

เหตุการณอยูเสมอ เว็บไซตจึงเปนแหลงสารสนเทศที่สําคัญสําหรับทุกคน เพราะสามารถเขาถึง

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธขาว การโฆษณาสื่อตาง ๆ 

ผานทางเว็บไซต หรือแมกระทั่งสื่อสังคมออนไลน Social Network  

 ปจจุบันมีเว็บไซตมีที่นิยมแพรหลายในโลกออนไลนและเขาถึงงายเปนระบบการเชื่อมตอ

ที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเพิ่มความนิยมขึ้นอยางรวดเร็วใหคนในสังคมยุคใหมเขาไปหาความรู

ใหมๆเว็บไซต เปนการทดแทนการขาย โดยการเปดเว็บไซตเปนเหมือนกาวแรกของการดําเนิน

ธุรกิจ เพราะหนาตาของธุรกิจตองมากอน ซึ่งอาจทําใหเสียโอกาสในการขายได แตในระหวางน้ัน

ถาเปดเว็บไซต ทานก็สามารถเปดธุรกิจ สรางรายไดและดําเนินการขายไดในทันที รวมถึงเปนการ

ประกาศแบรนดใหเปนที่รูจัก จนทานมีตนทุนในการเปดหนารานไดเร็วกวากําหนดยุคน้ี คือยุค 

Digital Marketing ไมวาจะหันไปทางไหน ก็จะเห็นผูคนกมหนา กมตาเลนอินเตอรเน็ตผานทาง 

Smart Phone ทั้งน้ัน แลวลองนึกดูสิวา หากทานเปดเว็บไซตอยูแลว และยังเพิ่มชองการสรางรายได

ใหธุรกิจนอกจากการเปดหนาราน ณ เวลาน้ี ไมมีชองทางไหน ที่จะทําใหแบรนดของคุณ ใหเปนที่

รูจัก ไดดีไปกวา การมีเว็บไซต เพราะชองทางตาง ๆ ลวนมีคาใชจายสูง ไมวาจะเปน การโฆษณา

ผานสื่อเหตุที่พวกเราทําเว็บไซตปลากัด หรือ fighting fish เราอยากใหรูวา  เปนปลานํ้าจืดขนาดเล็ก 

มีรูปรางสวยมากและหนาสนใจและรูจักกันในแพรหลายในถานะปลาเลี้ยงสวยงามสายพันธุของ

ปลากัดมีหลายชนิดรูปรางที่แตกตางกันในแตละสายพันธของปลากัด และวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง

เพราะปลากัดเปนปลาที่ตองการดูแลเปนอยาง มาก และวิธีการเพาะพันธุปลากัด ทุกสายพันธ เชน 

“ปลากัดลูกทุง “ปลากัดหมอ” เพื่อในการศึกษาเกี่ยวกับปลากัดทุกสายพันธุ 

 ดังน้ันพวกเราถึงทําเว็บไซตน้ีเพื่อใหศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับปลากัดขอมูลเราเลยทําเว็บไซตน้ี

เพื่ อใหพวกท านศึกษาปลากัดในเ ว็บไซตของพวกเราและเปนประโยชนตอผูที่สนใจ
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2.2  ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

1. ปจจุบันกลุมที่สนใจศึกษาคนควาโครงการสายพันธุของปลากัดบางกลุมยังเขาไมถึงขอมูล

เน่ืองจากไมชอบศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ 

2. ปจจุบันหนังสือเกี่ยวกับสายพันธุของปลากัดหาขอมูลไดนอยไมคอยชัดเจน 

3. ปจจุบันการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการสายพันธุของปลากัดซึ่งอาจเสียหายได 

4. ปจจุบันหนังสือมีแตวิธีเปนเพียงแคตัวอักษรกับรูปภาพถานํามาเปรียบเทียบกับเว็บไซตเรา 

 

2.3 ทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 

รูจักกับการออกแบบเว็บไซต 

 การออกแบบเว็บไซตน้ันไมไดหมายถึงลักษณะหนาตาของเว็บไซตเพียงอยางเดียวแต

เกี่ยวของต้ังแตการเร่ิมตนกําหนดเปาหมายของเว็บไซตระบุกลุมผูใชการจัดระบบขอมูล การสราง

องคประกอบตางในการออกแบบหนาเว็บ รวมไปถึงการใชเทคนิคพิเศษ การเลือกใชสี และการ

จัดรูปแบบตัวอักษร  นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงความแตกตางของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต

ดวย เชน ความละเอียดของสี ขนาดความพอดีตาง ๆ ที่ผูใชมีอยู เพื่อใหผูใชเกิดความสะดวกและ

ความพอใจที่เขามาอานขอมูลในเว็บไซตน้ัน ดังน้ันทุกสิ่งทุกอยางในเว็บไซตทั้งที่คุณมองเห็นและ

มองไมเห็นลวนเปนผลมาจากกระบวนการออกแบบเว็บไซตทั้งสิ้น 

 เว็บไซตที่ดูสวยงามหรือมีลูกเลนมากมายน้ันอาจจะไมนับเปนการออกแบบที่ดีก็ได  ถา

ความสวยงามและลูกเลนเหลาน้ันไมเหมาะสมกับลักษณของเว็บไซต  ดวยเหตุน้ีจึงเปนเร่ืองยากที่

จะระบุวาการออกแบบเว็บไซตที่ดีน้ันเปนอยางไร  เน่ืองจากไมมีหลักเกณฑแนนอนที่จะใชไดกับ

ทุกเว็บไซต  แนวทางการออกแบบบางอยางที่เหมาะสมกับเว็บไซตหน่ึงอาจจะไมเหมาะกับอีก

เว็บไซตหน่ึงก็ได  ทําใหแนวทางในการออกแบบของแตละเว็บไซตน้ันแตกตางกันไปตามเปาหมาย

และลักษณะของเว็บไซตน้ัน  เว็บไซตบางแหงอาจตองการความสนุกสนาน  บันเทิง ขณะที่เว็บอ่ืน

กลับตองการความถูกตอง  นาเชื่อถือเปนหลัก  ดังน้ันอาจสรุปไดวาการออกแบบที่ดีก็คือ การ

ออกแบบใหเหมาะสมกับเปาหมายและลักษณะของเว็บไซตโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงาน

ของผูใชเปนหลัก 

 

ออกแบบใหตรงกับเปาหมายและลักษณะของเว็บไซต 

 เว็บไซตแตละประเภทตางมีเปาหมายและลักษณะที่แตกตางกัน  ตัวอยางเชน  เว็บไซตที่

เปนเคร่ืองมือคนหาซึ่งเปนแหลงรวมที่อยูของเว็บไซตตาง ๆ  ทําหนาที่เปนประตูไปสูเว็บไซตอ่ืน

เว็บไซตเพื่อความบันเทิงผูใชมักคาดหวังที่จะไดพบกับสิ่งที่นาต่ืนเตน  เร่ืองราวที่สนุกสนาน  

เพลิดเพลิน  หรืออาจจะไดเรียนรูสาระบางอยางบาง 
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รูปท่ี 2.1  แสดงตัวอยางเว็บไซตของ Adobe 

 สวนเว็บไซตขององคกรธุรกิจที่มีเปาหมายเพื่อขายสินคาหรือบริการน้ันยิ่งจําเปนตองให

ความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมากเพราะผูใชหรือลูกคาของคุณจะตัดสินใจซื้อ

สินคาหรือบริการ  โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นในเว็บไซต   

 

องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคประกอบตอไปน้ีถือเปนพื้นฐานที่สําคัญของเว็บไซตที่ไดรับการออกแบบมาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. ความเรียบงาย (Simplicity)หลักที่สําคัญของความเรียบงาย  คือ  การสื่อสารเน้ือหาถึงผูใชโดย

จํากัดองคประกอบเสริมที่เกี่ยวของกับการนําเสนอใหเหลือเฉพาะสิ่งที่จําเปนเทาน้ัน 

2. ความสม่ําเสมอ (Consistency)ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต  เน่ืองจากผูใชจะรูสึกกับ

เว็บไซตวาเปนเสมือนสถานที่จริงถาลักษณะของแตละหนาในเว็บไซตเดียวกันน้ันแตกตางกันมาก

ผูใชก็จะเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บเดิมหรือไม   

3. ความเปนเอกลักษณ (Identity)การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะขององคกร เน่ืองจากรูปแบบ

ของเว็บไซตสามารถสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรน้ันได 

4. เน้ือหาที่มีประโยชน (Useful Content)เน้ือหาถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังน้ันใน

เว็บไซตควรจัดเตรียมเน้ือหาและขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณโดยมีการปรับปรุงและ

เพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณอยูเสมอเน้ือหาที่สําคัญที่สุดคือเน้ือหาที่สรางขึ้นมาเองโดยทีมงานของ

คุณและไมซ้ํากับเว็บอ่ืน เพราะจะเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาในเว็บไซตอยูเสมอ 

5. ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย (User-Friendly Navigation)ระบบเนวิเกชันเปนองคประกอบที่สําคัญ

มากของเว็บไซตจะตองออกแบบใหผูใชเขาใจไดงายและใชงานสะดวกโดยใชกราฟกที่สื่อ

ความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน  รวมทั้งมีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ 

6. มีลักษณะที่นาสนใจ (Visual Appeal)เปนเร่ืองยากที่จะตัดสินวาลักษณะหนาตาของเว็บไซต

นาสนใจหรือไมเพราะเกี่ยวของกับความชอบของแตละบุคคลอยางไรก็ตามหนาตาของเว็บไซตจะมี

ความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ 
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7. การใชงานอยางไมจํากัด (Compatibility)ควรออกแบบเว็บไซตใหผูใชสวนใหญเขาถึงไดมาก

ที่สุด  โดยไมมีการบังคับใหผูใชตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมหรือตองเลือกใชบราวเซอรชนิด

ใดชนิดหน่ึงจึงจะสามารถเขาถึงเน้ือหาได  สามารถแสดงผลไดในทุกระบบปฏิบัติการและที่ความ

ละเอียดหนาจอตางกันอยางไมมีปญหา  

8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability)ถาตองการใหผูใชรูสึกวาเว็บไซตที่มีคุณภาพ  ถูกตอง   

และเชื่อถือได  ก็ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตอยางมาก    

9. ระบบการใชงานที่ถูกตอง (Functional Stability)ระบบการทํางานตาง ๆ  ในเว็บไซตจะตองมี

ความแนนอน  และทําหนาที่ไดอยางถูกตอง  

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต  

การจัดระบบโครงสรางขอมูล (Information Architecture)  

 ในกระบวนการพัฒนาเว็บไซตที่กําลังจะไดศึกษาตอไปน้ีไดอาศัยหลักการจัดระบบ

โครงสราง ขอมูลที่เรียกวา Information Architecture  อยูในหลาย ๆ  สวนต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นที่

ไดเปนรูปแบบ โครงสรางสุดทาย (Final Architecture Plan)  ซึ่งถือเปนกระบวนการที่สําคัญมากที่

จะทําใหเว็บไซตบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว  

 การจัดระบบโครงสรางขอมูล คือ การพิจารณาวาเว็บไซตควรจะมีขอมูลและการทํางาน

ใดบาง  ดวยการสรางเปนแผนผังโครงสรางกอนที่จะเร่ิมลงมือพัฒนาเว็บเพจโดยเร่ิมจากการ

กําหนดเปาหมายเว็บไซตและกลุมผูใชเปาหมาย  ตอมาก็พิจารณาถึงเน้ือหาและการใชงานที่จําเปน

แลวนํามา จัดกลุมใหเปนระบบจากน้ันก็ถึงเวลาในการออกแบบโครงสรางขอมูลในหนาเว็บให

พรอมที่จะนําไปออกแบบกราฟก และหนาตาใหสมบูรณตอไป 

 การจัดทําระบบโครงสรางขอมูลเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบเว็บไซตที่ดี ที่จะชวย

พัฒนาแบบแผนรายละเอียดขอมูลในการออกแบบเว็บไซต  ซึ่งไดแก  รูปแบบการนําเสนอ   

 

กระบวนการ 13 ข้ันตอนในการพัฒนาเว็บไซต 

สิ่งที่ไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1: สํารวจปจจัยสําคัญ (Research) 

1. รูจักตัวเอง – กําหนดเปาหมายและสํารวจความพรอม 

2. เรียนรูผูใช – ระบุกลุมผูใชและศึกษาความตองการ 

3. ศึกษาคูแขง - สํารวจการแขงขันและเรียนรูคูแขง 

1. เปาหมายหลักของ 

    เว็บไซต 

2. ความตองการของผูใช 

3. กลยุทธในการแขงขัน 
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รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต (ตอ)  

Phase 2: พัฒนาเน้ือหา (Site Content) 

4. สรางกลยุทธการออกแบบ 

5. หาขอสรุปขอบเขตเน้ือหา 

 

Phase 3: พัฒนาโครงสรางเว็บไซต 

 (Site Structure) 

6. จัดระบบขอมูล 

7. จัดทําโครงสรางขอมูล 

8. พัฒนาระบบเนวิเกชัน 

 

1. แนวทางการออกแบบเว็บไซต 

2. ขอบเขตเน้ือหาและการใชงาน 

  

1. แผนผังโครงสรางขอมูล 

2. แนวทางการทอเว็บ 

3. ขอมูลที่ถูกจัดอยางเปนระบบ 

Phase 4: ออกแบบและพัฒนาหนาเว็บ  

(Visual design) 

9. ออกแบบลักษณะหนาเว็บเพจ 

10. พัฒนาเว็บตนแบบและขอกําหนดสุดทาย 

 

1. ลักษณะหนาตาของเว็บไซต 

2. เว็บเพจตนแบบที่จะใชในการพัฒนา 

3. รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต 

  

Phase 5: พัฒนาและดําเนินการ  

(Production and Operation) 

11. ลงมือพัฒนาเว็บเพจ 

12. เปดตัวเว็บไซต 
13. ดูแลและพัฒนาตอเน่ือง 

 

1. เว็บไซตที่สมบูรณ 

2. เปดตัวเว็บไซตและทําใหเปนที่รูจัก 
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การออกแบบเพื่อผูใช   

กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 

  การทําเว็บไซตจําเปนตองรูกลุมผูใชเปาหมายที่จะเขามาใชบริการในเว็บไซตอยางชัดเจน 

เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางถูกตอง   

สิ่งท่ีผูใชตองการจากเว็บไซต  

1. ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน  

2. การตอบสนองตอผูใช  

3. ความบันเทิง  

4. ของฟรี 

ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต  

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the company) 

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product information) 

3. ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases) 

4. คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) 

5. ขอมูลในการติดตอ (Contact information) 

 

เลือกใชสีสําหรับเว็บไซต 

เลือกใชสีสําหรับเว็บไซต ( Designing Web Colors) 

 สีสันในหนาเว็บเพจเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผูใชเน่ืองจาก

สิ่งแรกที่พวกเขามองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซึ่งเปนสิ่งกําหนดบรรยากาศและความรูสึกโดยรวม

ของเว็บไซต เราสามารถใชสีไดกับทุกองคประกอบของเว็บเพจต้ังแตตัวอักษร,รูปภาพ,ลิงค,สีพื้น

หลัง และรูปภาพพื้นหลังการเลือกใชสีอยางเหมาะสมจะชวยในการสื่อความหมายของเน้ือหาและ

เพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บน้ัน แตในทางกลับกัน สีที่ไมเหมาะสมอาจสรางความยากลําบาก

ในการอานหรือรบกวนสายตาผูใชรวมทั้งอาจทําใหการสื่อสารความหมายไมถูกตองได 

 เร่ืองของสีในเว็บไซตมีความซับซอนพอสมควรเร่ิมต้ังแตการเขาใจถึงการแสดงออกของสี

ภายใตสิ่งแวดลอมที่ตางกันของบราวเซอร,จอมอนิเตอร และระบบปฏิบัติการตลอดจนถึงการเขาใจ

ทฤษฎีสี รูจักเลือกใชสีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อความหมายอยางสวยงาม ดังน้ันเปาหมายของเราคือ 

การตัดสินใจเลือกใชสีใหเหมาะสมกับบุคลิกและเปาหมายของเว็บไซตเพื่อการแสดงผลที่ตรงกับ

ความประสงคมากที่สุด การใชชุดสีที่เหมาะสม กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูใช แตยังทําใหพวกเขามีความรูสึกรวมไปกับเปาหมายของเว็บไซตน้ันดวยไมวาจะเปนการให

ขอมูลสรางความบันเทิงรวมถึงการขายสินคาหรือบริการ 
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ประโยชนของสีในเว็บไซต 

 สีเปนเคร่ืองมืออเนกประสงคอยางหน่ึงที่มีความสําคัญมากในการออกแบบเว็บไซต เน่ืองจาก

สีสามารถสื่อถึงความรูสึกและอารมณ และยังชวยสรางความสัมพันธระหวางสถานที่กับเวลาอีกดวย 

ดังน้ันสีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางความหมายขององคประกอบใหกับเว็บเพจได 

อยางดี 

ประโยชนของสีในรูปแบบตาง ๆ มีดังน้ี 

- สีสามารถชักนําสายตาผูอานใหไปยังทุกบริเวณในหนาเว็บเพจ ผูอานจะมีการ

เชื่อมโยงความรูสึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได การเลือกเฉดสีและ

ตําแหนงของสีอยางรอบคอบในหนาเว็บ สามารถนําทางใหผูอานติดตามเน้ือหาใน

บริเวณตาง ๆ ตามที่เรากําหนดได วิธีน้ีจะเปนประโยชนอยางมากเมื่อคุณตองการ

ใหผูอานใหความสนใจกับสวนใดสวนหน่ึงในเว็บไซตเปนพิเศษ เชน ขอมูลใหม 

โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไมคอยไดรับความสนใจมากอน 

- สีชวยเชื่อมโยงบริเวณที่ไดรับการออกแบบเขาดวยกัน ผูอานจะมีความรูสึกวา

บริเวณที่มีสีเดียวกันจะมีความสําคัญเทากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบน้ีชวยจัดกลุม

ของขอมูลที่มีความสัมพันธอยางไมเดนชัดเขาดวยกันได 

- สีสามารถนําไปใชในการแบงบริเวณตาง ๆ ออกจากกัน ทํานองเดียวกับการ

เชื่อมโยงบริเวณที่มีสีเหมือนกันเขาดวยกัน แตในขณะเดียวกันก็เปนการแบงแยก

บริเวณที่มีสีตางกันออกจากกัน 

- สีสามารถใชในการดึงดูดความสนใจของผูอานสายตาผูอานมักจะมองไปยังสีที่มี

ลักษณะเดน หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซตดวยการเลือกใชสีอยาง

รอบคอบ ไมเพียงแตจะกระตุนความสนใจของผูอานเพียงเทาน้ัน แตยังชวยหนวง

เหน่ียวใหพวกเขาอยูในเว็บไซตไดนานยิ่งขึ้น สวนเว็บไซตที่ใชสีไมเหมาะสม 

เสมือนเปนการขับไลผูชมไปสูเว็บอ่ืนที่มีการออกแบบที่ดีกวา 

- สีสามารถสรางอารมณโดยรวมของเว็บเพจ และกระตุนความรูสึกตอบสนองจาก

ผูชมไดนอกเหนือจากความรูสึกที่ไดรับจากสีตามหลักจิตวิทยาแลว ผูชมยังอาจมี

อารมณและความรูสึกสัมพันธกับสีบางสีหรือบางกลุมเปนพิเศษ 

- สีชวยสรางระเบียบใหกับขอความตาง ๆ เชน การใชสีแยกสวนระหวางหัวเร่ืองกับ

ตัวเร่ือง หรือการสรางความแตกตางใหกับขอความบางสวน โดยใชสีแดงสําหรับ

คําเตือน หรือใชสีเทาสําหรับสิ่งที่เปนทางเลือก 

- นอกเหนือจากการใชสีชวยในการออกแบบแลวสียังสามารถสงเสริมเอกลักษณ

ขององคกรหรือหนวยงานน้ัน ๆ ได ดวยการใชสีที่เปนเอกลักษณขององคกรมา

เปนโทนสีหลักของเว็บไซต 
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ชุดสี  (color scheme) ที่มีประโยชนมากมาย แตก็มีแนวทางและความเขาใจผิดจํานวนมากที่จะ

นําไปสูการสรางชุดสีที่ ใหความรูสึกไม เหมาะสม ในบางสถานการณอาจใชสี เปนเพียง

เคร่ืองประดับอยางหน่ึงในการออกแบบ แตในทางตรงกันขาม การใชสีที่มากเกินไป อาจทําใหไป

บดบังองคประกอบอ่ืน ๆ ในหนาเว็บเพจได ดังน้ันการเลือกใชสีใหเหมาะสมและเกิดประโยชนจึง

เปนเร่ืองสําคัญ แมวาการเลือกชุดของสีมาใชในเว็บเพจคอนขางจะขึ้นอยูกับความชอบของแตละ

คน อยางนอยเราควรมีความเขาใจถึงหลักการใชสีเบื้องตน ที่จะชวยในการเลือกใชสีชุดใดชุดหน่ึง

จากชุดสีพื้นฐานอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต อยางไรก็ตามทฤษฎีเหลาน้ีจะไม

ทําใหคุณสามารถเลือกชุดสีไดในทันทีทันใด แตอยางนอยก็จะชวยนําคุณไปในทิศทางที่ถูกตองได 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสี 

 ทุกคนคงไดรูจักแมสีหรือสีขั้นตน ( primary color ) ทั้งสามซึ่งประกอบดวย สีแดง,เหลือง 

และนํ้าเงิน มากอนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีทั้งสามน้ีถือวาเปนแมสีหลัก ก็เพราะวาสีทั้งสาม

เปนสีที่ไมสามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยังเปนตนกําเนิดของสีอ่ืน ๆที่เหลือทั้งหมด 

ตอไปก็เปนสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการผสมของสีขั้นตนเขาดวยกัน โดยที่ สีแดงกับสีเหลืองไดเปนสีสม

,สีเหลืองกับนํ้าเงินไดเปนเขียว และสีนํ้าเงินกับแดงไดเปนมวง ตอจากน้ันก็เปนสีขั้นที่ 3 ซึ่งเกิดจาก

การผสมของสีขั้นตนกับสีขั้นที่ 2 ที่อยูติดกันทั้งสองดาน ในที่สุดเราก็จะไดสีขั้นที่ 3 ทั้งหมด 6 สี 

โดยสีขั้นตน 1 สี ทําใหเกิดสีขั้นที่สาม 2 สี ดังน้ี : เหลือง-สม , แดง-สม , แดง-มวง , นํ้าเงิน-มวง ,นํ้า

เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เมื่อเรารูที่มาของสีตาง ๆ ดีแลว ในขั้นตอไปจะเปนเร่ืองของพื้นฐานการ

ผสมสี การจัดระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 

แสดงตัวอยางสีขั้นตาง ๆ 

 

 

 

 

สีขั้นที่ 1                     สีขั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

สีขั้นที่ 3                                  สีขั้นที่ 4 

 รูปท่ี 2.3 แสดงตัวอยางสีขั้นตาง ๆ 
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การผสมสี ( Color Mixing) 

 รูปแบบการผสมสีเพื่อใหเกิดเปนสีตาง ๆ สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือการผสมของแสง

หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมของวัตถุ (pigment) หรือการผสมแบบลบ 

(subtractive mixing) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 

    การผสมสีแบบบวกน้ี เปนสิ่งที่คอนขางยากในการทําความเขาใจ เพราะมีหลักการที่ลบ

ลางสิ่งที่คุณถูกสอนมาในสมัยกอน เรากําลังจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไมใชการผสมของ

วัตถุมีสีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดวยลําแสงที่มีสีตาง ๆ ตามความยาวคลื่นแสง 

ความยาวคลื่นแสงพื้นฐานไดแกสีแดง เขียว และนํ้าเงิน ไมใชสีแดง เหลืองและนํ้าเงินอยางที่เรา

เขาใจมากอน เมื่อคลื่นแสงเหลาน้ีมีการซอนทับกันก็จะกอใหเกิดการบวกและรวมตัวกันของความ

ยาวคลื่นแสง จึงเปนที่มาของชื่อ “สีแบบบวก” เมื่อแสงทั้งสามสีมีการผสมกันเปนคู ก็จะเกิดเปนสี

นํ้าเงินแกมเขียวหรือ cyan (เกิดจากสีนํ้าเงินบวกกับเขียว) สีแดงแกมมวงหรือ magenta (เกิดจากสี

แดงบวกกับนํ้าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และในที่สุดเมื่อผสมสีทั้งสามเขา

ดวยกัน ก็จะไดผลลัพธเปนแสงสีขาวอีกคร้ัง 

 สื่อใด  ๆ  ก็ตามที่มีการใชแสงสองออกมา อยางเชน จอโปรเจคเตอร (movie projector) ทีวี 

หรือจอมอนิเตอรสําหรับคอมพิวเตอร ตางก็เปนไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี 

การออกแบบสีสําหรับเว็บไซต จึงตองอาศัยหลักการผสมสีแบบบวกน้ีเชนกัน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 แสดงการผสมสีแบบบวก 

 

การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 

 การผสมสีแบบลบไมไดมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของลําแสงแตอยางใด ๆ  แตเกี่ยวเน่ืองกับ

การดูดกลืนและสะทอนแสงของวัตถุตาง ๆ เมื่อแสงสีขาวสองมายังวัตถุหน่ึงๆวัตถุน้ัน จะดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่นบางระดับไวและสะทอนแสงที่เหลือออกมาใหเราเห็น สีขั้นตนในรูปแบบน้ี

ประกอบดวย สีแดงแกมมวง  (magenta)  สีนํ้าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซึ่งไมใชสีแดง 

เหลือง และนํ้าเงินอยางธรรมดาอยางที่หลาย ๆ คนเขาใจเมื่อมีการผสมวัตถุมีสี จะเกิดการรวมกัน
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ของสีที่จะถูกดูดกลืนไว ทําใหปริมาณแสงที่จะสะทอนออกมาลดลง จึงเปนที่มาของชื่อ “ สีแบบลบ 

” เมื่อสีทั้งสามมีการผสมกันเปนคู ๆ ก็จะเกิดผลเปนสีตาง ๆ ไดแกสีแดง (เกิดจากสีแดงแกมมวง

บวกกับเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกับนํ้าเงินแกมเขียว) และสีนํ้าเงิน (เกิดจากสีนํ้าเงิน

แกมเขียวบวกกับแดงแกมมวง) ในขั้นสุดทาย เมื่อรวมสีทั้งสามเขาดวยกันก็จะเห็นเปนสีดํา เพราะมี

การดูดกลืนแสงทุกสีไวทั้งหมด ทําใหไมมีแสงสีใดสามารถสะทอนออกมาไดสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการใชวัตถุมีสี อยางเชน สีที่ใชในการวาดรูปของศิลปน , ดินสอสี , สีเทียน รวมถึงระบบการ

พิมพแบบ 4 สี ในสิ่งพิมพตาง ๆ  (โดยมีหมึกสีดําเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลวนอาศัยการผสมสีแบบลบน้ี

ทั้งสิ้นรูปแสดงการผสมสีแบบลบ 

 

 

  

 

 

 

          รูปท่ี 2.5 แสดงการผสมสีแบบลบ 

วงลอสี (Color Wheel)  

 เพื่อความเขาใจถึงความสัมพันธของสีที่ดีขึ้นเราความทําความรูจักกับระบบสีที่เขาใจงาย 

และมี ประโยชนมากที่สุดที่เรียกกันวา วงลอสี ( color wheel ) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่มีระบบการ

จัดเรียงสี ทั้งหมดไวในวงกลม วงลอสีถูกพัฒนาขึ้นจากความตองการกฎระเบียบที่ชัดเจนของลําดับ

และความ กลมกลืนของสี แมในอดีตจะมีการพัฒนาและออกแบบระบบสีในรูปแบบตาง ๆ มากมาย 

แตสวนใหญ มักจะมีความซับซอนเกินกวาที่จะนํามาใชประโยชนในการออกแบบจริง ในที่สุดเรา

จะใชวงลอสีแบบ  12 ขั้น ซึ่งถูกประดิษฐขึ้นโดย  Isaac Newton ในป 1666 ที่ไดแสดงถึงการ

จัดลําดับเฉดสีอยางมีเหตุผล และงายตอการนําไปใช จึงเปนประโยชนอยางมากตอศิลปนใน

การศึกษาและออกแบบศิลปะตาง ๆ  รวมทั้งการเลือกใชสีในกระบวนการออกแบบเว็บไซตที่เรา

กําลังสนใจอยู  

 

 

\ 
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วงลอสีแบบลบ ( Subtractive Color Wheel )   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

รูปท่ี 2.6 แสดงการวงลอสีแบบลบ 

 

สีขั้นตนในวงลอสีแบบลบประกอบดวย สีแดงแกมมวง ( magenta ) สีนํ้าเงินแกมเขียว  

( cyan )และสีเหลือง ( yellow )สวนสีอ่ืน ๆอาศัยหลักการผสมสีแบบลบไดเปนสีที่เหลือทั้งหมด    

 

วงลอสีแบบบวก ( Additive Color Wheel )    

 
 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงการวงลอสีแบบบวก 

 

วงลอสีแบบบวกน้ีดูคลายๆกับวงลอสีแบบลบ แตมีความสมดุลของสีที่ตางกันอยางมาก 

ตรงที่สีโดยสวนใหญถูกครอบคลุมดวยสีนํ้าเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง

 Magenta 

Cyan Yellow 

Red 

Blue

 

 

 
 

Green 
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เล็กนอยในวงลอสีแบบน้ี เชนเดียวกับการกระจายตัวของสีในสเปกตรัม ซึ่งมีลักษณะเดนของความ

ยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงิน และมีสวนของความยาวคลื่นแสงสีแดงเพียงเล็กนอย 

สีท่ีเปนกลาง ( Neutral Colors ) 

 สีที่เปนกลางคือสีกลุมหน่ึงที่ไมไดถูกบรรจุไวในวงลอสี เพราะเปนสีที่ไมไดรับอิทธิพล

ใด ๆมาจากสีอ่ืน ซึ่งก็คือสีเทา แมวาจะมีเฉดสีของสีเทาจํานวนมากมายไมสิ้นสุด แตแคเพียงที่ 256 

ระดับ สายตาคนเราก็ไมสามารถแยกความแตกตางออกจากกันไดแลว ทําใหมองเห็นเปนแถบสี

ระหวางดํากับขาว โดยไมมีรอยตอแตอยางใด สีเทาไดชื่อวาเปนสีกลางก็เพราะเปนสีที่ไมมี

ลักษณะเฉพาะสวนตัว ทําใหชุดของสีที่ประกอบไปดวยสีเทาทั้งหมดจะดูคอนขางจืดชืด ไมเรา

อารมณ อยางไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลักษณะจากสีที่อยูลอมรอบน้ันเอง เปนเหตุใหศิลปนสวน

ใหญหลีกเลี่ยงการใชสีเทา เพราะผลที่ไดรับจากสีอ่ืนน้ันไมคงที่ ยากตอการควบคุมสีเทา 12 ขั้น

ตามลําดับจากออนไปเขม 

สีออน สีเขม และโทนสี ( Tint , Shade and Tone ) 

 ในการผสมสีกลางดังกลาวเขากับสีบริสุทธิ์ (สีที่ไมผานการผสมกับสีอ่ืนมากอน) จะเกิด

เปนสีตาง ๆจํานวนมากมาย จนไมสามารถบรรจุไวในวงลอสีไดทั้งหมด จากประสบการณที่ผานมา 

คุณคงรูวาสีแดงไมไดมีเพียงเฉดสีเดียว แทจริงแลว มีแดงออน,แดงแก,แดงเขม หรือแดงจาง ฯลฯ 

อีกจํานวนนับไมถวน สีเหลาน้ีเปนผลมาจากการผสมของสีบริสุทธิ์กับสีดํา ขาว และเทาระดับตาง 

ๆ น่ันเอง 

- เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีขาว จะไดเปนสีออน ( tint of the hue )  

- เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีเทา จะไดเปนโทนสีที่ระดับตาง ๆ ( tone of the hue )  

- เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีดํา จะไดเปนสีเขม ( shade of the hue )  

  สีออน สีเขม และโทนสี มีประโยชนอยางมากในการจัดชุดของสี เพราะทําใหสีสี

หน่ึง สามารถแสดงออกและใหความรูสึกไดหลายรูปแบบยิ่งขึ้นทดแทนการใชสีเดียวลวน ๆ ซึ่ง

อาจมี ลักษณะไมนาสนใจ 

  

 

 

 

  รูปท่ี 2.8 ความหลากหลายของสีที่ไดจากการผสมสีหลักกับสีขาว เทา และดํา 
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ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony )  

 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเปนระเบียบของสีอยางเปนที่นาพึงพอใจตอสายตา 

ทํา ใหผูชมรูสึกถึงความเปนระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกัน การใชสีที่จืดชืด

เกินไปจะทํา ใหเกิดความรูสึกนาเบื่อ และไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมได ในทางตรงกัน

ขาม การใชสีที่มากเกินไป ดูวุนวาย ไรระเบียบ ก็จะสรางความไมเขาใจและสับสนใหผูชม ดังน้ัน 

เปาหมายสําคัญของเรา ในเร่ืองสี ก็คือการนําเสนอเว็บไซตโดยใชชุดสีในรูปแบบที่เขาใจไดงาย 

นาสนใจ และสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 

รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes ) 

 หลังจากคุณไดรูจักพื้นฐานของสีมาพอสมควร ตอไปจะเปนเร่ืองของชุดสีที่ถูกจัดกลุม

อยางเขากันดวยรูปแบบตาง ๆ ทําใหเรามีโอกาสเลือกชุดสีเหลาน้ีมาใชในการออกแบบไดโดยไม

ตองเสียเวลาสุมเลือกสีตาง ๆใหดูเขากัน อยางไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหลาน้ีเปนเพียงหลักการ

เบื้องตน และยังคงตองทําการปรับเปลี่ยนคาของสี ( hue ) ความอ่ิมตัวของสี ( saturation ) และความ

สวางของสี  lightness) เพื่อใหเกิดลักษณะที่อานงาย สวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหาของเว็บไซต 

ชุดสีรอน ( Warm Color Scheme )  

 ชุดสีรอนประกอบดวยสีมวงแกมแดง , แดงแกมมวง , แดง , สม , เหลือง และเขียวอม

เหลือง  สีเหลาน้ีสรางความรูสึกอบอุน สบาย และความรูสึกตอนรับแกผูชม ชวยดึงดูดความสนใจ

ไดงาย ในทาง จิตวิทยาสีรอนมีความสัมพันธกับความสุข สะดวก สบาย สีตาง ๆในชุดสีรอนมีความ

กลมกลืนอยูในตัวเอง ขณะที่อาจจะดูไมนาสนใจบาง เพราะขาดสีประกอบที่ตัดกันอยางชัดเจน  

  

  

 

 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงชุดสีรอน 

 

ชุดสีเย็น ( Cool Color Scheme ) 

 ชุดสีเย็นประกอบดวยสีมวง , นํ้าเงิน , นํ้าเงินออน , ฟา , นํ้าเงินแกมเขียว และสีเขียว 

ตรงกันขามกับชุดสีรอนชุดสีเย็นใหความรูสึกเย็นสบายองคประกอบที่ใชสีเย็นเหลาน้ีจะดูสุภาพ

เรียบรอยและมีความชํานาญแตในทางจิตวิทยาสีเย็นเหลาน้ีกลับมีความสัมพันธกับความซึมเศราหด

หูและเสียใจ นอกจากน้ัน ชุดสีเย็นมีความกลมกลืนกันโดยธรรมชาติ แตอาจจะดูไมนาสนใจใน
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บางคร้ัง เพราะขาดความแตกตางของสีที่เดนชัด เชนเดียวกับชุดสีรอน จะเห็นวา มีอีก 2 สี ที่ไมอาจ

จําแนกออกเปนสีรอนหรือสีเย็นไดอยางแนนอน ซึ่งก็คือสีเหลืองและสีเขียว เพราะสีทั้งสอง

สามารถใหความรูสึกไดทั้งรอนและเย็นตามแตสถานการณและสีรอบขาง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10แสดงชุดสีเย็น 

ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 

  รูปแบบของชุดสีที่งายที่สุดคือชุดแบบสีเดียวที่มีคาของสีบริสุทธิ์เพียงสีเดียว 

ความหากหวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความ

เขมหรือความเขมหรือความออนในระดับตาง ๆ ใหกับสีต้ังตน ดังน้ัน ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ

ประกอบดวยสีแดงลวน สีแดงอิฐ(สีเขม ของสีแดง) สีสตรอเบอร่ี(สีออนปานกลางของสีแดง) ละ

ชมพู(สีออนมากของสีชมพู) 

 ชุดสีแบบน้ีคอนขางจะมีความกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกัน และประสิทธิภาพในการสราง

อารมณโดยรวมดวยการใชสีเพียงสีเดียว แตในบางคร้ังรูปแบบที่มีสีเดียวน้ีอาจดูไมมีชีวิตชีวา 

เพราะขาดความหลากหลายของสี ซึ่งอาจทําใหผูอานความสนใจ 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงชุดสีแบบเดียว 

 

ชุดสีแบบสามเสา (Triadic Color Scheme) 

  วิธีการที่งายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก็คือ การนึกถึงสามเหลี่ยมดานเทา

ลอยอยูเหนือวงลอสี เพียงเทาน้ี สีที่อยูที่มุมของสามเหลี่ยมทั้งสามก็จะเปนสีที่เขาชุดกัน ชุดสีที่ได

จากการเลือกแบบน้ีจึงเรียกวา ชุดสีแบบสามเสา ซึ่งอาจประกอบดวยสีสามสีที่มีระยะหางกันเทากัน

ในวงลอสี จึงมีความเขากันอยางลงตัว ชุดสีแบบสามเสาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่
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ประกอบดวยสีขั้นตนทั้งสามน้ันเอง เน่ืองจากการตัดกันอยางรุนแรงของสีทั้งสามน่ันเอง เน่ืองจาก

การตัดกันอยางรุนแรงของสีทั้งสาม ที่สรางความสะดุดตาอยางมาก สวนชุดสีที่ไดจากสีชั้นสอง

และสีขั้นที่สามน้ัน ยากตอการนํามาใชเพราะความแตกตางของสีดังกลาวยังไมรุนแรงนัก 

 ชุดสีแบบสามเสามีขอไดเปรียบตรงที่มีเสถียรภาพสูง เพราะแตละสีมีความสมดุลอยาง

สมบูรณแบบกับอีกสองสีที่เหลือ และรูปแบบน้ียังมีลักษณะของความเคลื่อนไหว เน่ืองจากแตละสี

มีการชักนําไปสูกันและกัน ตามกระบวนการธรรมชาติ ทําใหมีลักษณะเดนในดานความมีชีวิตชีวา 

ซึ่งเปนประโยชนในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ชัดเจน แนนอน แตบางคร้ังความสดใสดังกลาว

อาจมีลักษณะที่ฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการสื่อสารความหมายที่แทจริงได 

 
รูปท่ี 2.12 แสดงชุดสีแบบสามเสา 

 

ชุดสีท่ีคลายคลึงกัน (Analogous Color Scheme) 

 ชุดสีที่มีรูปแบบอยางงายอีกแบบหน่ึงก็คือชุดสีที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบดวยสี 2 

หรือ 3 สีที่อยูติดกันในวงลอสี เชนสีแดงแกมมวง สีแดง และสีสม เน่ืองจากชุดสีที่อยูในรูปแบบน้ีมี

จํานวนมากมายทําใหเราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใชงานไดอยางงายสะดวก และแมวาเรา

สามารถเพิ่มจํานวนสีในชุดใหมากขึ้นเปน 4  หรือ 5 สีได แตกลับจะมีผลใหขอบเขตของสีที่มีความ

กวางเกินไป ทําใหสีอยูตรงปลายทั้งสองของชุดไมมีความสัมพันธกัน เปนสาเหตุใหลักษณะการที่

อยูตรงปลายทั้งสองชุดไมมีความสัมพันธ เปนสาเหตุใหลักษณะการที่มีสีคลายคลึงกันลดลง 

 ณ บางตําแหนงของวงลอสี ชุดสีคลายคลึงกัน 3-4 สีทีอยูติดกันอาจดูเหมือนเปนสี

เดียวกัน  เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไวไมเพียงแตชุดสีแบบน้ีจะนํามาใชงานได

สะดวกความคลายคลึงกันของสียังกอใหเกิดความกลมกลืนกันอีกดวยแมกระน้ันก็ดีการขาดความ

แตกตางอยางชัดเจน อาจทําใหไมมีความเดนเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูอานได 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 แสดงชุดสีที่คลายคลึงกันประกอบดวยสี 2-3 สทีีอยูติดกันในวงลอสี 
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ชุดสีตรงขาม (Complementary Color Scheme) 

 สีตรงขามในที่น้ี  หมายถึง สีที่อยูตรงกันขามกันในวงลอสี  เชน  สีแดงกับฟา  หรือสีนํ้า

เงินออนกับสมนาสนใจที่วาเมื่อนําสีทั้งสองน้ีมาผสมกันจะไดผลลัพธเปนสีขาวสําหรับวงลอสีแบบ

บวก หรือไดเปนสีดําสําหรับวงลอสีแบบลบที่เปนเชนน้ีก็เน่ืองจากวาสีแตละสีที่อยูตรงขามกันจะมี

ตราสวนของสีขั้นตนที่ผกผันกัน ตัวอยางเชน สีแดงในวงลอสีแบบบวกมีสีที่ตรงขามเปนสีนํ้าเงิน

แกมเขียวซึ่งเปนสวนผสมจากสีนํ้าเงินและเขียวจึงทําใหสีทั้งสองรวมกันยังไดเปนสีขาวอีกเชนเดิม

จากคุณสมบัติน้ีเราอาจเรียกสีคูน้ีวาเปน “สีเติมเต็ม”  ก็ได 

 เมื่อนําสีทั้งสองมาใชคูกันก็จะทําใหสีทั้งสองมีความสวางและสดใสมากขึ้น  ซึ่งถือเปน

คูสีที่มีความแตกตางมากที่สุดและยังมีความเสถียรมากที่สุด (maximum contrast and maximum 

stability)  ขอไดเปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูนาสนใจกวาสีที่

ใชรูปแบบสามจุดเสียอีก  ทําใหแนใจไดวาชุดสีตรงกันขามน้ีจะไมดูจืดชืดขาดความนาสนใจ

อยางไรก็ดีจํานวนสีที่จํากัดในรูปแบบน้ีทําใหผูอานใหความสนใจไดงายแลวหลังจากน้ันก็อาจละ

ทิ้งความรูสึกสนใจไปไดงายเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.14 แสดงชุดสีตรงขามไดแกสี 2 สีที่อยูตรงขามในวงลอ 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียง (Split Complementary Color Scheme) 

 ชุดสีตรงขามขางเคียงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจากชุดสีตรงขาม  แตละความแตกตาง

กันที่สีใดสีหน่ึงที่อยูตรงขามกันถูกแทนที่ดวยสีที่อยูดานขางทั้งสอง  เชน  สีฟาซึ่งมีสีดานขางเปนสี

นํ้าเงินออนกับสีนํ้าเงินแกมเขียว  ฉะน้ันชุดสีตรงขามขางเคียงที่ไดจึงประกอบดวย  สีแดง  สีนํ้าเงิน

ออน  และสีนํ้าเงินแถบเขียว   

 ขอไดเปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับชุดสีตรงขาม  

อยางไรก็ตามความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมาน้ี  มีผลใหความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง

ความเขากันของสีก็ลดลงดวย 
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รูปท่ี 2.15 แสดงชุดสีตรงขามขางเคียง 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียงท้ัง 2 ดาน (Double Split Complementary Color Scheme) 

 ชุดสีแบบน้ีถูกดัดแปลงมาจากชุดสีตรงขาม  เชนกัน  แตคราวน้ีสีตรงกันขามทั้งสองถูก

แบงแยกเปนสีดานขางทั้ง 2 ดาน  จึงไดเปนชุดสี 4 สี  ดังเชนสีแดงแกมมวงกับนํ้าเงินแกมเขียว  

และนํ้าเงินออนกับสม  ขอไดเปรียบที่เห็นไดชัด  คือ  ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นจากชุดสีตรงขาม

แบบแบงแยก  สวนขอเสียเปรียบก็ยังมีลักษณะเชนเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 

 
รูปท่ี 2.16 แสดงชุดสีตรงขามแบบแบงแยก 2 ดาน  

 

 นอกเหนือจากน้ี  ยังมีรูปแบบอ่ืนที่เรียกวา Alternate Complementary Color Scheme  โดยมี

สีที่ ไดจากสามเหลี่ยมรวมกับอีกสีหน่ึงที่อยูตรงกันขามกับสีใดสีหน่ึงในสามเหลี่ยม  เชน  สีเขียว  สี

มวงแดง  สีแดง  และสีสม  สวนแบบสุดทายไดแก  ชุดสีแบบสี่เหลี่ยม (Tetrad Color Scheme)  ที่

เกิดจาก 4  สีที่อยูตรงกันขามภายใตรูปสี่เหลี่ยม  วิธีน้ีเปนการใชสีขั้นตน 1 สี  สีขั้นที่สอง 1 สี  และ

สีขั้นที่สาม 2 สี  มาประกอบกัน 
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รูปท่ี 2.17 แสดงคาของสีในระบบเลขฐานสิบ 

 

Color Wheel Pad  ที่ออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงคาของสีในระบบเลขฐานสิบ

ไวในแตละชองสี  ซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกใชสีตามรูปแบบตาง ๆ   

ขอคิดเกี่ยวกับการใชสีในเว็บไซต  

 จากสีที่ไดเรียนรูมาต่ังแตตนเกี่ยวกับสีและสื่อตาง ๆที่มีผลตอการสแดงออกของสี คงจะพอ

ทํา ใหคุณออกแบบเว็บไซตโดยใชสีที่เหมาะสมกลมกลืนกันในการสื่อความหมายถึงเน้ือหาและ

สรางความสวยงานใหกับหนาเว็บเพจไดเปนอยางดีและที่สําคัญจาการใชชุดสีสําหรับเว็บเพจที่มี

สีสันตรงกับความต้ังใจอยางไมผิดเพี้ยน  

ในสวนน้ีเปนเร่ืองของขอคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการใชสีใหเกิดประโยชนกับเว็บไซต 3 ขอดังน้ี  

1. ใชสีอยางสม่ําเสมอ  

 การออกแบบเว็บไซตโดยใชสีอยางสม่ําเสมอชวยสรางความรูสึกถึงบริเวณของสถานที่  

เชน การใชสีที่เปนชุดเดียวกันตลอดทั้งไซตเพื่อสรางขอบเขตของเว็บไซตที่สัมผัสไดดวยตา เมื่อ

ผูใชคลิก เขาไปในแตละหนาก็ยังรูสึกไดวากําลังอยูภายในเว็บไซตเดียวกัน  

 

2. ใชสีอยางเหมาะสม  

 เว็บไซตเปรียบเสมอสถานที่หน่ึง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เชนเดียวกับสถานที่ตาง ๆ ในชีวิต

จริง อยาง ธนาคาร โรงเรียน หรือรานคาตาง ๆ ดังน้ัน การเลือกใชสีที่เหมาะสมกับลักษณะของ

เว็บไซต จะชวยสงเสริมเปาหมายและภาพพจนของเว็บไซตได นอกจากน้ีคุณควรคํานึงถึงปจจัย

หลาย ๆ อยางที่มี ผลตอความเหมาะสมของสีในเว็บไซต เชน วัฒนธรรม แนวโนม ของแฟชั่น อายุ
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และประสบการณของผูใช ดังน้ันเราจึงรูสึกเห็นดวยเมื่อมีการใชสีชมพูเพื่อแสดงถึงความรักใชโทน

สีนํ้าตาลดําสื่อถึง เหตุการณในอดีตใชสีสดใสสําหรับเด็ก และการใชสีตามแฟชั่นในเว็บมีเกี่ยวกับ

เคร่ืองแตงกาย  

3. ใชสีเพื่อสื่อความหมาย  

 ดังที่ไดเห็นแลววาสีแตละสีใหความหายและความรูสึกตางกันโดยสีหน่ึง ๆ อาจสื่อความ 

หายไปในทางบวกหรือทางลบก็ไดขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวอยางเชน สีดําใหความรูสึกโศกเศราใน

งานศพ แตกลับแสดงถึงความเปนมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปน ดังน้ันสีที่ใหความหมาย

และ ความรูสึกตรงกับเน้ือหา จะชวยสนับสนุนใหผูใชไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 

ระบบสีในเว็บไซต 

 ระบบสีในเว็บไซตมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกตางจากสีอ่ืน ๆ  อยางสิ้นเชิงทําใหการใชสี

อยางมีประสิทธิภาพในเว็บจึงตองอาศัยความเขาใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรระบบสีที่มี

ความเฉพาะตัวน้ีเปนผลมาจากความเกี่ยวของกับสื่อ 3 ประเภทที่มีอิทธิพลตอการปรากฏของสี 

ไดแก 

- จอมอนิเตอร : เปนเพราะเว็บเพจถูกเรียกดูผานทางจอมอนิเตอร ดังน้ันการแสดงสีของ

เว็บเพจจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพดานสีของจอมอนิเตอร 

  - บราวเซอร : เน่ืองจากบราวเซอรมีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตัวเอง เมื่อใดที่มี

การแสดงผลในหนาจอที่มีจํานวนสีจํากัด บราวเซอรจะทําการสรางสีทดแทนใหดูเหมือนหรือ

ใกลเคียงกับสี ที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจึงไมแนนอน 

 - HTML : สีในเว็บเพจที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของรูปภาพ เชน สีของตัวอักษรและพื้นหลัง 

จะถูกควบคุมดวยคําสั่งภาษา HTML โดยระบุคาของสีในระบบเลขฐานสิบหก 

  เพราะฉะน้ัน การเขาใจถึงอิทธิพลของปจจัยทั้งสาม และออกแบบโดยคํานึงถึงขอจํากัด

เหลาน้ี จะทําใหผูใชโดยสวนใหญไดเห็นสีที่ถูกตองอยางที่คุณต้ังใจ 

การใชสีกับตัวอักษร 

 สีเปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําเสนอบนเว็บโดยจะชวยตกแตงโครงสราง

และรูปแบบของตัวอักษรใหดูดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพสวนมายังเปนขาว-ดําแลวการใชสีก็

เปนเร่ืองที่นาต่ืนเตนและเรียกความสนใจไดมากกวา นอกจากน้ีสําหรับเว็บเพจการใชสีไมทําให

ตนทุนของเราเพิ่มขึ้นและสียังชวยทําใหเกิดความแตกตางจากตัวอักษรปรกติอีกดวย ดังน้ันในเว็บ 

เพจของคุณอาจใชสีแสดงการเนนคําหรือขอความแทนที่จะใชตัวหนาหรือตัวเอียงสีที่แตกตางหรือ

มีความเดนชัดมากเทาไหรยอมหมายถึงการเนนที่มากขึ้น ตัวอยางเชน ตัวอักษรสีแดงจะมีความเดน

มากกวาสีเหลืองเมื่ออยูบนพื้นสีขาว สําหรับเว็บเพจเลือกใชเพียงสีขาวและดํา อาจสรางความ

แตกตางกัน  
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กําหนดสีหลักสําหรับเว็บไซต  

เว็บไซตที่ดีอาจไมจําเปนตองใชสีจํานวนมากอยางที่คิดโดยทั่วไปแลวเว็บไซตตองการสีหลัก 

จํานวน ถึง 7 สีที่จะใชประจําสําหรับองคประกอบตาง ๆ ในเว็บเพจ ซึ่งรวมถึงตัวอักษรดวยแตก็

ไมใชวาคุณจะใชไดเฉพาะสีที่กําหนดไวเทาน้ันคุณอาจเลือกใชสีอ่ืนเพิ่มเขาไดเสมอเพียงแตตอง

ระวังใหส ีทั้งหมดไปดวยกันไดดีโดยไมขัดแยงกัน 

ใชสีของตัวอักษรอยางมีความหมายและสม่ําเสมอ   

 เน่ืองจากผูใชจะมองเปนความแตกตางของสีไดอยางรวดเร็วการใชสีของตัวอักษรที่ตางกัน  

ตามลักษณะเน้ือหาเชน หัวขอ รายละเอียด และลิงคอยางสม่ําเสมอ จะทําใหผูใชคุนเคยและทองไป

ใน เว็บไซตไดอยางสะดวกตลอดไซต 

 เพื่อความสม่ําเสมอของสีตลอดทั้งเว็บไซตคุณอาจใชเทคนิคของ Cascading Style Sheets 

ชวย ระบุสีและรูปแบบขององคประกอบแตละชนิดภายในเว็บไดอยางสะดวกและจะเปนการดีถา

คุณจดรหัส ที่ใชไวอางอิงภายหลัง ทั้งคาในแบบ Hexadecimal สําหรับ HTML และคา RGB ที่

จะตองใชในงาน กราฟกรวมไปถึงคา CM ถาคุณจําเปนตองเปรียบเทียบกับสีในสิ่งพิมพ  

 

ใชสีท่ีแตกตางกันในแตละสวนขอมูล 

 ถาคุณกําลังนําเสนอเน้ือหาที่แบงเปนสวนๆ ได อยางเชน สินคาหลายๆ ประเภท หรือลิงค

ไปยังขอมูลหลายๆสวนคุณอาจทดลองใชสีที่ตางกันในแตละยอหนาชวยใหผูอานไดรับขอมูลที่เร็ว

ขึ้นและถาเราใชสีเหลาน้ีอยางสม่ําเสมอผูอานก็จะคุนเคยและเขาถึงขอมูลไดสะดวกขึ้นที่สําคัญคือ

คุณตองแนใจวาสีที่นํามาใชเขากันไดกับสีขององคประกอบอ่ืน ๆ 

กําหนดสีของลิงคใหเหมาะสม 

 ในขั้นตอนการออกแบบลิงคคุณสามารถระบุสีใหกับสภาวะทั้งสามอยางของลิงค ซึ่งไดแก 

ลิงคที่ยังไมไดคลิกลิงคขณะที่คลิกและลิงคที่ไดผานการคลิกไปแลวทั้งน้ีการเลือกสีที่ใชความ

คํานึงถึงนาที่ของแตละสภาวะลิงคตามปรกติควรจะมีสีที่เดนชัดใหรูวาสามารเชื่อมโยงไปที่อ่ืนได 

จึงควรใชสีที่เดนมองเห็นไดชัดขณะที่สีของลิงคขณะที่คลิกน้ันมีไวเพื่อตอบสนองวากําลังถูกคลิก

อยู จึงควรทําใหมีสีสันที่ชัดเจนเชนกันแตตองตางจากสีของลิงคปกติพอสมควรสวนลิงคที่ผานการ

คลิกไปแลวมีหนาที่เตือนใหเรารูวาไดคลิกเขาไปแลวจะไดไมตองคลิกซ้ําอีกจึงควรใชสีที่แตกตาง

ไมจําเปนตองใชสีที่เดนชัดแตอยางใด 

สีกับการพิมพเว็บเพจ 

 ถาคุณต้ังใจใหผูใชพิมพขอมูลจากเว็บแลวควรจะออกแบบใหมีลักษณะพิเศษที่เหมาะสม

กับการพิมพ เชนการใชตัวอักษรสีเขมบนพื้นหลังสีออนมีผูออกแบบจํานวนมากที่ใชพื้นหลังเปนสี

เขมกับตัวอักษรสีขาวโดยอาจลืมคิดไปวาปกติแลวสีพื้นหลังจะไมถูกพิมพออกมาดวยคือกลายเปน
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สีขาวไป ทําใหไมสามารถพิมพตัวอักษรสีขาวบนพื้นขาวได หรือถามีการกําหนดใหพิมพสีพื้นหลัง

ออกมาดวยก็จะเปนการสิ้นเปลื้องหนึกพิมพอยางไมสมควรนัก 

โครงสรางระบบขอมูลแบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) 

 ไฮเปอรเท็กซเปนโครงสรางระบบขอมูลแบบใหมที่มีลักษณะคลายเครือขายโยงใย

โครงสรางระบบน้ีประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คือ รายการหรือกลุมขอมูลที่ถูกลิงค  กับลิงคที่

เชื่อมโยงขอมูลเหลาน้ัน  องคประกอบ 2 สวนน้ีเมื่อรวมกัน จะเกิดเปนระบบการเชื่อมโยงขอมูล

ประเภทตาง ๆ  ไมวาจะเปนตัวอักษร  ขอมูล  รูปภาพ  เสียง  หรือภาพยนตร  โดยการเชื่อมโยงน้ัน

อาจเปนไปตามลําดับชั้นขอมูลหรือไมตามลําดับชั้นขอมูล  หรือทั้งสองอยางรวมกันก็เปนได 

 จากความยืดหยุนอยางสูงของระบบไฮเปอรเท็กซ จึงเปนไปไดงายที่คุณจะทําการเชื่อมโยง

ซับซอนเกินไปจนทําใหผูใชสับสน และไมสามารถนึกถึงโครงสรางรวมของเว็บไซตได แตจากการ

ที่ระบบไฮเปอรเท็กซไดเปดชองทางใหมีการเชื่อมโยงระหวางรายการใด ๆ ในลําดับชั้นขอมูลที่

ตางกัน  เราจึงมักนําระบบไฮเปอรเท็กซมาใชเปนสวนเสริมใหกับโครงสรางขอมูลแบบลําดับชั้นที่

มีอยูแลวมากกวาจะใชเปนโครงสรางหลักเสียเอง 

 

โครงสรางขอมูลแบบฐานขอมูล  (Database Model) 

 โครงสรางขอมูลแบบน้ีมักนําไปใชกับเว็บขนาดใหญที่มีผูรับผิดชอบเร่ืองระบบฐานขอมูล

โดยเฉพาะฐานขอมูลเปนการจัดระบบขอมูลที่เปนที่นิยมมากประเภทหน่ึงโดยขอมูลจะถูกจัดอยูใน

รูปแถวและคอลัมนดวยกฎเกณฑบางอยางที่มีการกําหนดไวเฉพาะฐานขอมูลน้ัน ๆ  การนําระบบ

ฐานขอมูลมาใชในเว็บไซตจะชวยเพิ่มความสามารถในการคนหาขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

นอกจากน้ันการใชระบบฐานขอมูลยังชวยเพิ่มความสะดวกในการดูแลและปรับปรุงเน้ือหาอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย 

 เน่ืองจากความซับซอนของกฎเกณฑและขอจํากัดตาง ๆ  ในระบบฐานขอมูล  จึงเปนเร่ือง

ยากในการจัดเน้ือหาทั้งหมดของเว็บไซต  ซึ่งมีทั้งตัวอักษร  ลิงค  รูปภาพ  และสื่ออ่ืน ๆ  ไวใน

ฐานขอมูลเดียวกันไดทั้งหมด หรือถาจะทําจริงก็ตองใชเวลาและความพยายามอยางมากดวยเหตุ

ดังกลาวระบบฐานขอมูลควรนําไปใชกับบางสวนในเว็บไซต หรือเว็บไซตยอย (Sub site) ที่มีกลุม

ของขอมูลประเภทเดียวกัน 
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หลักการออกแบบหนา 

สรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบ (Visual Hierarchy) 

 หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บอยางหน่ึงก็คือการสรางลําดับชั้นความสําคัญของ

องคประกอบตาง ๆ  ภายในหนาเว็บ เพื่อเนนใหเห็นวาอะไรเปนเร่ืองสําคัญมากสําคัญรองลงไป

หรือสําคัญนอยตามลําดับการจัดระเบียบขององคประกอบอยางเหมาะสมจะชวยแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ในหนาเว็บไดในการออกแบบคุณจึงควรใหความสนใจ

กับปจจัยเหลาน้ีดวย 

 ขนาดเปรียบเทียบ (relative size)  ขององคประกอบตาง ๆ  ในหนาเว็บจะชวยสื่อความ

หมายถึงความสําคัญของสิ่งหน่ึงตอสิ่งอ่ืน ๆ  โดยองคประกอบที่มีขนาดใหญยอมสามารถดึงความ

สนใจของผูใชไดกอน  และยังแสดงถึงความสําคัญที่มีเหนือองคประกอบขนาดเล็ก  ตัวอยางที่เรา

เห็นกันอยูทั่วไปก็คือ  การกําหนดหัวขอเร่ืองตาง ๆ  ใหมีขนาดใหญกวาสวนของเน้ือหาเสมอ  เพื่อ

แสดงใหผูใชมองเห็นไดชัดเจนและเขาใจจุสําคัญของเน้ือหาไดดีขึ้น  แตเมื่อใดก็ตามที่คุณ

กําหนดใหสวนของหัวขอมีขนาดเล็กกวาเน้ือหาก็จะสงผลใหผูใชเกิดความสับสนไดทันที 

• ตําแหนงและลําดับขององคประกอบ แสดงถึงลําดับความสําคัญของขอมูลที่

คุณตองการใหผูใชไดรับ เน่ืองจากภาษาสวนใหญรวมถึงภาษาไทยและ

อังกฤษจะอานจากซายไปขวา และจากบนลงลาง คุณจึงควรจัดวางสิ่งที่มี

ความสําคัญไวที่สวนบนหรือดานซายของหนาอยูเสมอ เพื่อใหผูใชมองเห็น

ไดกอน แตถาคุณจัดวางสิ่งสําคัญไวที่สวนทายของหนา ผูใชจํานวนมาก

อาจจะไมไดรับขอมูลน้ัน 

• สีและความแตกตางของสี  แสดงถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่ง 

ตาง ๆภายในหนาสีที่เดนชัดเหมาะสมสําหรับองคประกอบที่มีความสําคัญ

มาก สวนองคประกอบที่ใชสีเดียวกันยอมสื่อความหมายถึงความสัมพันธที่

ใกลชิดและความสําคัญที่เทาเทียมกัน โดยทั่วไปการใชสีที่แตกตางกันอยาง

ชัดเจนจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใชใหมองเห็นและตอบสนองอยาง

รวดเร็ว แตการใชสีที่หลากหลายเกินไปอยางไมมีความหมายเต็มไปหมดทั้ง

หนา กลับจะสรางความสับสนใหกับผูใชเสียมากกวา 

• ภาพเคลื่อนไหว เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี แตคุณจะตองใช

อยางจํากัดและระมัดระวัง เพราะการที่เราใชสิ่งเคลื่อนไหวในหนาเว็บมาก

เกินไปน้ัน จะทําใหมีจุดสนใจบนหนาจอมากมายจนผูใชตัดสินใจไดลําบาก

วา สิ่งไหนสําคัญกวากัน ดังน้ันคุณควรใชภาพเคลื่อนไหวโดยมีเปาหมายที่

ชัดเจนวา จะใหผูชมเพงความสนใจไปตรงไหน 
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สรางรูปแบบ บุคลิก และสไตล 

 รูปแบบของหนาเว็บน้ันขึ้นอยูกับเน้ือหาและเปาหมายของเว็บไซตวาตองการใหความรู 

โฆษณาหรือขายสินคา เมื่อคุณมีแนวคิดของเว็บไซตเรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาลงมือสรางหนาเว็บที่จะ

ใชเปนสื่อในการนําเสนอเน้ือหาภายในแกผูใช ซึ่งการออกแบบที่ดีควรจะประกอบดวยรูปแบบ 

บุคลิก และสไตลที่สอดคลองกับเน้ือหาและสรางความชัดเจนในการสื่อสาร 

รูปแบบ  การเลือกรูปแบบของหนาเว็บที่เหมาะสม จะชวยสรางความเขาใจของผูใชไดดีขึ้น 

โดยคุณสามารถจําลองรูปแบบของสิ่งตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับเน้ือหาของเว็บไซตไปใชได เชน 

เว็บที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับภาพยนตรก็อาจจะออกแบบหนาเว็บใหคลายกับโรงภาพยนตรจริง ๆ 

บุคลิก  เว็บไซตแตละประเภทอาจมีบุคลิกลักษณะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเน้ือหาและ

เปาหมายในการนําเสนอ บุคลิกที่เหมาะสมกับเน้ือหายอมทําใหผูใชเขาถึงเน้ือหาไดดีขึ้น เว็บไซต

แตละแหงสามารถใหความรูสึกสนุกสนาน,เชี่ยวชาญ,วิชาการ,ทันสมัย,ลึกลับ หรือเปนทางการ 

ตัวอยางเชน ในการออกแบบเว็บที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี คุณก็ควรออกแบบให แสดงถึงความ

ทันสมัย ไฮเทค เชนเดียวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต ดวยเหตุน้ีเองเว็บไซต 2 แหงที่มี เน้ือหา

เหมือนกัน แตมีบุคลิกตางกันก็จะใหความรูสึกที่แตกตางกันได  

สไตล  สไตลในที่น้ีหมายถึงลักษณะการจัดโครงสรางของหนา,รูปแบบกราฟก,ชนิดและ

การจัดตัวอักษร,ชุดสีที่ใช และรวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆทั้งหมด คุณไมควรสรางสไตลของ

เว็บไซตตามอําเภอใจ โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม และจะตองระวังเปนพิเศษ เมื่อนํากราฟกจาก

เว็บไซตอ่ืนที่มีสไตลแตกตางจากของคุณเขามาใช นอกจากน้ีรูปแบบของกราฟกตาง ๆ รวมถึง

สไตลของเว็บไซตควรมีความสัมพันธกับเน้ือหาในเว็บไซตอยางมีเหตุผล ไมใชใชเพียงเพื่อแสดง

ฝมือวาคุณสามารถตกแตงกราฟก โดยใชเทคนิคแปลกๆไดและไมวาคุณจะเลือกรูปแบบ บุคลิก 

และสไตลใดมาใชก็ตาม คุณควรใชลักษณะเหลาน้ันใหสม่ําเสมอตลอดทั้งเว็บไซต เพื่อปองกัน

ความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได เชน ถาคุณใชปุมเนวิเกชันที่เปนแบบ 2D มาตลอด แลวกลับเปลี่ยนเปน

แบบ 3D  ในบางสวน ผูใชจะรูสึกสับสนกับความแตกตางที่เกิดขึ้นอยางไมมีเหตุผลได 

 

สรางความสม่ําเสมอตลอดท่ัวท้ังเว็บไซต 

 ปญหาอยางหน่ึงที่อาจจะเคยพบเห็นมาแลวในบางเว็บไซต  คือ การมีรูปแบบในแตละ

หนาที่ไมเหมือนกัน จนทําใหไมแนใจวายังอยูในเว็บเดิมหรือเปลา  เมื่อคุณไดออกแบบโครงสราง

ของหนาเว็บเพจ  รูปแบบของกราฟก ลักษณะตัวอักษร โทนสี และองคประกอบอ่ืน ๆ  เปนที่

เรียบรอยแลว  ก็ควรนําลักษณะดังกลาวไปใชกับทุก ๆ  หนาใหเปนมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้ง

เว็บไซต เพื่อเปนเอกลักษณใหผูใชสามารถจดจําลักษณะของเว็บไซตไดดียิ่งขึ้น นอกจากน้ันความ

สม่ําเสมอของโครงสรางหนาเว็บและระบบเนวิเกชันก็จะทําใหผูใชรูสึกคุนเคย และสามารถ

คาดการณลักษณะของเว็บไดลวงหนา  ซึ่งจะชวยใหการทองเว็บเปนไปอยางสะดวก 
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 ในทางเทคนิคคุณสามารถใช Cascading Style Sheet (CSS) ชวยในการกําหนดสไตล

มาตรฐานใหกับองคประกอบตาง ๆ  เชน  ตัวอักษร  สี  หรือตาราง  โดยที่กําหนดรูปแบบเพียงคร้ัง

เดียว  แลวสามารถนําไปใชไดกับขอมูลทั้งหมดในเว็บไซต  ทําใหเกิดความสะดวกในการออกแบบ  

และยังงายตอการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

 ขอควรระวังอีกอยางก็คือในขณะที่คุณพยายามรักษาความสม่ําเสมอของเว็บไซตไวโดย

ตลอดน้ัน บางคร้ังก็อาจกลายเปนขอจํากัดที่ทําใหเว็บไซตดูนาเบื่อไดแนวทางแกไขก็คือการสราง

ความแตกตางที่นาสนใจในแตละหนาโดยใชองคประกอบที่คลายคลึงกัน แตมีสีหรือลักษณะ

แตกตางไปเล็กนอยเพื่อทําใหเกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของหนาน้ันแตยังสามารถคงความสม่ําเสมอ

ของเว็บไซตไวได 

การวางองคประกอบท่ีสําคัญไวในสวนบนของหนาเสมอ 

 สวนบนของหนาในที่น้ี  หมายถึง  สวนแรกของหนาที่จะปรากฏขึ้นในหนาตางบราวเซอร  

โดยที่ยังไมมีการเลื่อนหนาจอใด ๆ  เน่ืองจากสวนบนสุดของหนาจะเปนบริเวณที่ผูใชมองเห็นได

กอน  ดังน้ันสิ่งที่อยูในบริเวณน้ีจึงควรเปนสิ่งที่สําคัญและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใชได  

โดยปกติแลวสวนบนสุดน้ีควรประกอบดวย 

• ชื่อของเว็บไซต  เพื่อใหผูใชรูไดทันทีวากําลังอยูในเว็บอะไร 

• ชื่อหัวเร่ืองหรือชื่อแสดงหมวดหมูของเน้ือหา  ชวยใหผูใชรูถึงสวนของเน้ือหา

ที่ปรากฏอยู 

• สิ่งสําคัญที่คุณตองการโปรโมทในเว็บไซต  เพราะเปนบริเวณที่ผูใชทุกคนจะ

ไดเห็น 

 

การออกแบบกราฟกสําหรับเว็บไซต 

ระบบการวัดขนาดของรูปภาพ 

 เมื่อจอมอนิเตอรทําการแสดงผลรูปภาพในเว็บเพจพิกเซลในรูปภาพจะจับคูกันแบบหน่ึง

ตอน่ึงกับพิกเซลตามความละเอียดของหนาจอทําใหหนวยการวัดรูปภาพในเว็บจึงเปนพิกเซลไมใช

น้ิวหรือเซนติเมตรแตอยางใด ดังน้ันในกระบวนการ ออกแบบกราฟกและรูปภาพตาง ๆ คุณจึง

ความลดขนาดเปนพิกเซลไว เสมอ ซึ่งจะมีประโยชนในการเปรียบเทียบขนาดกราฟกกับ

องคประกอบอ่ืน ๆ ในหนาเว็บ รวมถึงขนาดวินโดวของบราวเซอรอีกดวย 

ระบบการวัดความละเอียดของรูปภาพ 

 เน่ืองจากรูปภาพในเว็บโดยสวนใหญจะถูกแสดงผานหนาจอมอนิเตอร ในทางเทคนิคที่

ถูกตองแลว ระบบการวัดความละเอียดของรูปภาพจึงตองเปน “Pixels per inch” (ppi) แตก็มีระบบ

การวัดอีกแบบหน่ึงคือ “Dot per inch (dpi) ที่ใชความละเอียดของรูปภาพที่พิมพออกมา ซึ่งความ

ละเอียดที่ไดจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเคร่ืองพิมพแตละเคร่ืองในทางปฏิบัติ หนวย ppi กับ dpi 
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อาจใชแทนกันได ทําใหเปนที่ยอมรับวาความละเอียดของรูปภาพในหนาจอมีหนวยเปน dpi แทนที่

จะเปน ppi ที่ถูกตอง 

ความละเอียดของรูปภาพ 

 โดยปกติแลว รูปภาพทุกรูปในเว็บไซตควรจะมีความละเอียดแค 72 ppi ก็ เพียงพอแลว

เร่ืองจากจอมอนิเตอรองผูใชสวนใหญมีความละเอียดตํ่า (72 ppi) ดังน้ันแมวารูปภาพจะมีความ

ละเอียดสูงกวาน้ีเราก็ไมอาจมองเห็นความแตกตางได 

 เมื่อเปรียบเทียบความละเอียดของรูปภาพในเว็บกับในสิ่งพิมพคุณจะเห็นความแตกตางกัน

วารูปภาพในเว็บมีคุณภาพที่ตํ่ากวา เน่ืองจากมีขอมูลและรายละเอียดของรูปภาพที่นอยกวาทําใหรูป

ที่ไดมองดูมีลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ ซึ่งถือเปนธรรมชาติของรูปภาพในเว็บ 

ปญหาเกี่ยวกับขนาดไฟลของกราฟก 

 แมวากราฟกและรูปภาพตาง ๆ จะชวยสื่อความหมายและสรางประโยชนอีกหลายอยาง เรา

ควรรูถึงขอเสียของกราฟกเหลาน้ีไวบางโดยปกติ แลวขอมูลในเว็บไซตประกอบดวยไฟล HTML ที่

เปนตัวอักษร และกราฟกหรือรูปภาพเปนสิ่งสําคัญกราฟกใชเวลาในการดาวนโหลดมาก กวา

ตัวอักษรหลายเทา ดังน้ันกราฟกขนาดใหญอาจใชเวลาในการสแดงผลนานมาก เมื่อผูใชระบบการ

เชื่อตอกับอินเตอรเน็ตที่คอนขางชาแมวากราฟกของคุณจะออกแบบมาอยางดีเพียงใด ถาตองใช

เวลาในการโหลดนาน จึงทําใหผูใชรูสึกหงุดหงิด และเปลี่ยนใจไมรอดูรูปเหลาน้ันสิ่งที่คุณทุมเท

ออกไปไวก็จะมีมีความหมาย เพื่อปองกันปญหาความลาชาน้ีเราจึงตองทําการลดขนาดไฟลกราฟก

ลงใหเล็กเขาไวกอน 

 

 

ลดขนาดไฟลกราฟกสําหรับเว็บ (Optimizing Web Graphic)  

 ทั้งน้ีผูออกแบบตองรูจักที่จะสรางความสมดุลระหวางความสวยงามกับความเร็วในการ 

แสดงผลเร่ืองจากการสรางเว็บโดยไมมีรูปภาพกราฟกใด ๆ เลยยอมไมนาสนใจ เพราะกราฟกมี

บทบาทสําคัญในการแนะนํา และสรางความบันเทิงตอผูชม ดังน้ันแนวทางที่ดีที่สุดคือการสรางเว็บ 

ที่มีประสิทธิภาพโดยใชกราฟกที่แสดงผลไดอยางรวดเร็วการ Optimize กราฟกจะชวยลดขนาด

ไฟลใหเล็กลงไดทําใหแสดงผลไดเร็วขึ้น  

การจัดตําแหนง (Alignment) 

 การจําตําแหนงของตัวอักษรในแตละสวนมีผลตอความรูสึกของเอกสารโดยที่การจัด

ตําแหนงแตละแบบจะใหความรูสึกที่ตางกันตัวอักษรที่ถูกจัดใหชิดขอบดานซายโดยที่ปลอยให

ดานขวามีลักษณะไมสม่ําเสมอจะใหความรูสึกไมเปนทางการ และจะอานไดงายกวาการจัดชิดขอบ

ขวา โดยทั่วไปแลวพยายามหลีกเลี่ยงการจัดชิดขวา ยกเวนเมื่อมีความเหมาะสมกับรูปแบบจริง ๆ 
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สวนตัวอักษรที่มีการปรับระยะใหชิดขอบทั้งซายและขวา (Justify) เปนที่นิยมใชในหนังสือพิมพ

และจุลสาร พรอมกับใหคามรูสึกที่เปนทางการอีกดวย 

 ในภาษา HTML คุณสามารถจัดตําแหนงตัวอักษรไดดวยคําสั่ง ALIGN และเลือกคําสั่ง left, 

right, center และ Justify (คําสั่ง Justify ใชไดเฉพาะบราวเซอรรุนใหม ๆ ) ดังตัวอยาง 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการจัดตําแหนง 

 

 

 

ชองวางระหวางตัวอักษร (Tracking) และชองวางระหวางคํา 

 ความรูสึกของตัวอักษรอาจจะเปนผลมาจากพื้นที่วางโดยรอบ ที่อยูระหวางตัวอักษร 

ระหวางคํา หรือระหวางบรรทัด คุณสามารถปรับระยะของชองวางเหลาน้ีเพื่อใหอานไดงายขึ้น 

แมวาตัวอักษรจะถูกออกแบบมาใหมีระยะหางที่เหมาะสมอยูแลว แตในบางสถานการณ อาจมีความ

ตองการใหตัวอักษรดูแนนหรือหลวมเปนพิเศษ อยางเชนตัวอักษรที่ใช ตัวพิมพใหญทั้งหมด 

(UPPERCASE) จะดูคอนขางแนนเพราะถูกออกแบบใหใชรวมกับตัวพิมพเล็กดังน้ันคุณควรเพิ่ม

ชองวางระหวางตัวอักษรใหมากขึ้นเล็กนอย สําหรับคําที่ใชตัวพิมพใหญทั้งหมด 

 ตัวอักษรบางคูที่อยูติดกันอาจมีระยะหางไมเหมาะสม จําเปนตองทําการปรับแตงที่เรียกวา 

Kerning เปนการปรับระยะหางระหวางคูของตัวอักษร ซึ่งจะมีความสําคัญมากเมื่อใชตัวอักษรขนาด

ใหญหรือตัวอักษรที่ใชเปนหัวขอหลัก เพราะเมื่อตัวอักษรใหญขึ้นก็จะเกิดชองวางที่มากขึ้นดวย 

 

จัดชิดซาย 

 

ตัวอักษรที่ถูกจัดใหชิดขอบซาย จะมีปลายดานขวาไมสม่ําเสมอเน่ืองจาก

ตัวอักษรในแตละบรรทัด มีความยาวไมเทากัน แตผูอานก็สามารถหา

จุดเร่ิมตนของแตละบรรทัดไดงาย 

 

จัดชิดขวา 

 

แมวาการจัดตัวอักษรใหชิดขอบขวา จะดูนาสนใจแตจุดเร่ิมตนในแตละ

บรรทัดที่ไมสม่ําเสมอ ทําใหอานยากเน่ืองจากผูอานตองหยุดชะงัก เพื่อหา

จุดเร่ิมตนของแตละบรรทัด 

 

จัดกึ่งกลาง 

 

การจัดตัวอักษรใหอยูกึ่งกลาง ใชไดผลดีกับขอมูลที่มีปริมาณไมมาก 

เหมาะสมกับรูปแบบที่เปนทางการอยางเชนคําประกาศ หรือ คําเชื้อเชิญ 

 

จัดชิดขอบซาย 

และขวา 

เมื่อคุณจัดคอลัมนของตัวอักษรแบบ Justify จะมีพื้นที่วางเกิดขึ้นระหวาง

คํา สิ่งที่ความระวังคือ การเกิดชองวางที่เปนเหมือนทางของสายนํ้า  
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จุดประสงคของการทํา kerning คือการปรับระยะหางของตัวอักษรใหเทากันโดยตลอด เพื่อที่สายตา

จะไดเคลื่อนที่อยางราบเรียบและสม่ําเสมอ 

 ชองวางระหวางคําสําหรับภาษาอังกฤษ หรือ ชองวางระหวางคําในภาษาไทย เปนสิ่งที่ควร

จะเทากันเสมอ ไมวาจะเปนการจัดตําแหนงแบบ Justify ชองวางของแตละคําจะแตกตางกันไปใน

แตละบรรทัด เพื่อชวยใหขอบซายและขวาเทากัน คุณอาจตองใชเคร่ืองหมายยัติภังค (-) มาชวยแยก

คําใหอยูคนละบรรทัด หรือปรับเปลี่ยนการเวนวรรคใหม เพื่อไมใหมีชองวางมากเกินไป  

ระยะหางระหวางบรรทัด (Leading)  

 ระยะหางระหวางบรรทัด หรือ Leading ซึ่งมีที่มาจากการเติมแนวของตะกั่วเขาไประหวาง

บรรทัดเพื่อใหอานงายขึ้นในกระบวนการทําตัวอักษรโลหะในสมัยกอน (Leading ออกเสียงวา “เล็ด

ด้ิง” มาจากคําวา Lead หรือตะกั่วแปลตรงตามตัววา “เสนตะกั่วที่ใชถางบรรทัดในการพิมพ” ไมได

เกี่ยวกับคําวา lead ที่แปลวา “การนํา” หรือ “สิ่งนํา” แตอยางใด 

 จากกระบวนการน้ีทําใหคําวา Leading ถูกนํามาใชในการกําหนกระยะหางระหวางบรรทัด 

ในโปรแกรมใชในการกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดในโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพและ word 

processing ที่ระยะหางนอยจะมีจํานวนตัวอักษรไดมากจะขยายพื้นที่ของตัวอักษรและยังเพิ่มความ

สะดวกในการอานอีกดวย ลองเปรียบเทียบผลของความสะดวกในการอานจากตัวอยางตอไปน้ี 

ความยาวของบรรทัด 

 เมื่อบรรทัดของตัวอักษรยาวขึ้น อาจสรางความไมสะดวกใหกับผูอานที่ตองเลื่อนสายตา

จากปลายบรรทัดไปยังสวนตนของบรรทัดใหมในทางตรงกันขามบรรทัดที่คอนขางสั้นขอความจะ

ถูกแยกจากกันบอยคร้ังซึ่งเปนการรบกวนผูอานเชนกัน ความยาวที่เหมาะสมของบรรทัดขึ้นอยูกับ

หลายปจจัยอยางเชน ชนิดตัวอักษร ขนาด ระยะหางระหวางบรรทัดและความยาวของเน้ือหา 

 คุณสามารถควบคุมความยาวของบรรทัดไดดวยการสรางตางราง HTML ครอบบริเวณ

เน้ือหาเหลาน้ัน แลวกําหมดความกวางของชองเปนพิกเซลแทนการใหเปอรเซ็นตจากการศึกษา

พบวาสายตาคนเราสามารถกวาดไปในพื้นที่กวางประมาณ 4 น้ิวไดโดยไมตองขยับศีรษะ ดังน้ัน 

เพื่อความสะดวกในการอานแตละบรรทัดควรมีตัวอักษรประมาณ 50-70 ตัวหรือ 7-15 คํา 

(ภาษาอังกฤษ) หรือเทียบเปนพื้นที่ก็จะกวางประมาณ 350-500 พิกเซล 

ความยาวของหนาเว็บ 

 โดยปกติแลว ความยาวของหนาเว็บไมควรยาวจนเกินไปเพราะหนาเว็บที่ยาวมาก ๆ จะทํา

ใหผูใชรูสึกเหน่ือยลาที่จะอานทางที่ดีควรจะแบงออกเปนหนาสั้น ๆ หลาย ๆ หนาตอกัน ซึ่งจะให

ความรูสึกที่ดีกวาอยางไรก็ตาม ไมมีขอกําหนดตามตัวเกี่ยวกับความยาวสูงสุดที่ควรจะเปน ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับรูปแบบหนาและขนากไฟลน้ัน ๆ 

แบงเน้ือหาออกเปนยอหนา (Paragraph) 
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 เมื่อใดที่เน้ือหาของคุณมีความยาวมาก ๆหลายบรรทัดตอกันก็ควรแบงขอความเหลาน้ันให

เปนสวนยอย ๆ หรือเรียกวา “ยอหนา” หรือ Paragraph ซึ่งแตละยอหนาแตละเว็บเพจแยกออกจาก

กันโดยการขึ้นยอหนาใหม และมักจะมีบรรทัดวางคั่นเน่ืองจากภาษา HTML คําสั่งหรือแท็กซี่ที่ใช

ในการขึ้นยอหนาใหมคือ <P> จะทําใหเกิดบรรทัดวางระหวางยอหนาดวยกันเพื่อแยกใหเห็นไดชัด

วาเปนขอความที่อยูคนละยอหนา 

ขนาดของตัวอักษร 

 ขนาดของตัวอักษรมีผลตอคุณสมบัติและลักษณะของเน้ือหาหลายประการ การเขาถึง

บทบาทและความสําคัญของขนาดตัวอักษรจะชวยใหคุณออกแบบเว็บเพจที่สามารถดึงความสนใจ

ของผูอาน ไปยังขอมูลที่ตองการ และมีผลในการนําทางใหผูใชคลิกไปยังสวนตาง ๆ ไดแนวทาง

ตอไปน้ีจะชวยใหคุณใชประโยชนจากขนาดของตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดึงดูดความสนใจดวยอักษรขนาดใหญ 

 คุณอาจนําสายตาของผูอานใหมุงไปยังเปาหมายดวยการใชตัวอักษรขนาดใหญ เชนในสวน

ของโลโกหรือหัวขอหลักตาง ๆ หรือบริเวณที่คุณตองการใหผูอานสนใจ  ซึ่งเปนการกําหนด

ตําแหนงใหผูอานใชเปนจุดเร่ิมตนโดยปกติแลวผูอานจะเร่ิมตนจากดานบนซายแตถาคุณตองการให

เร่ิมสนใจที่สวนอ่ืนของหนาก็อาจใชตัวอักษรขนาดใหญใหสะดุดตาสายผูอานกอน 

 

•  การใชตัวอักษรขนาดใหญเร่ิมตนประโยค (Initial caps หรือ Drop caps) 

 บางคร้ังคุณไมจําเปนตองใชตัวอักษรแบบกราฟก เพื่อดึงดูดความสนใจเนนถึงความสําคัญ

ของ ขอความ เมื่อคุณสามารถใชตัวอักษรที่มีขนาดใหญเร่ิมตน ประโยคเปนเทคนิคที่นิยมใชกันมา

นานแลว ในสิ่งพิมพ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานดวยการสรางความแตกตางของขนาดตัวอักษร 

 โดยทั่วไปแลวตัวอักษรตัวแรกจะมีขนาดใหญวาตัวอ่ืนประมาณ 2-5 พอยท และยังนิยมที่

จะใชตัวอักษรชนิดอ่ืนเพื่อใหเกิดความแตกตางมากขึ้น นอกจากน้ันแลวยังอาจใชรูปแบบสลับสี ซึ่ง

จะใชตัวอักษรสีออนเหนือพื้นหลังสีเขมเพื่อใหเห็นไดเดนชัด หรือคุณอาจยกเน้ือหายางสวนหรือ

ขอความสําคัญออกมาแสดงใหเดนชัด เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับเน้ือหาที่คอนขางยาว 

• ใชตัวอักษรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความตอเน่ืองของเน้ือหา 

การใชขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมสามารถชวยเพิ่มความตอเน่ืองใหกับเน้ือหาได การใช

ตัวอักษรขนาดเล็กในสวนของราบละเอียดเน้ือหาจะทําใหสามารถบรรจุตัวอักษรได

มากขึ้นในพื้นที่ที่มีอยู ชวยสรางความตอเน่ืองของเน้ือหาคอนขางยาวไดดีกวาตัวอักษร

ขนาดใหญ 

การเนนขอความใหเดนชัด 
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 เราสามารถใชตัวอักษรในลักษณะตาง ๆ กัน เพื่อแสดงการเนนย้ําถึงประเด็นหลัก ใจความ

สําคัญหรือบทสรุปของเน้ือเร่ือง เพื่อสรางความสะดวกใหกับผูอานที่ตองการสํารวจเน้ือหาคราว ๆ 

อยางรวดเร็ว และยังชวยเนนจุดสําคัญในขณะที่ผูอานกําลังอานอยางละเอียดอีกดวย 

 หลักในการเนนขอความทําไดโดยอาศัยความแตกตางที่ปรากฏของตัวอักษรรวมถึงความ

แตกตางระหวางพื้นที่ตัวหนังสือกับพื้นที่วางโดยรอบการออกแบบอยางรอบคอบดวยการสราง

ความแตกตางของรูปแบบอยางรอบคอบดวยการสรางความแตกตางของรูปแบบและลักษณะของ

ตัวอักษรใหเห็นไดชัดเจนจะเปนที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจจากผูอานไดอยางมาก แตถา

เลือกใชตัวหนาทั้งหมดก็จะไมมีอะไรเดนชัดขึ้นมา แตกลับทําใหรูสึกวาเปนการตะโกนใสผูอาน 

และถาพยายามจัดตัวหนังสือใหคอนขางแนนเกินไป ผูอานก็อาจมองเห็นเหมือนเปนกําแพง

ตัวอักษร และไมสามารถมองหาจุดที่นาสนใจได ในทํานองเดียวกันการใชตัวอักษรขนาดใหญ

ทั้งหมดก็ไมมีประโยชนแตอยางใด เพราะสิ่งที่เห็นจะดูเหมือนกันหมด ไมมีสวนที่สะดุดตา 

 แนวทางในการเนนขอความใหเดนชัดสามารถทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งเมื่อนําไปใชอยาง

เหมาสมก็จะชวยสรางความนาสนใจกับเน้ือหาและยังชวยเสริมความสวยงามใหกับเว็บเพจไดอีก

ดวย ดังวิธีการตอไปน้ี 

การใชขนาดและนํ้าหนักของตัวอักษร 

 เปนเร่ืองปกติที่จะสรางความเดนใหกับตัวอักษรโดยทําใหมีขนาดใหญกวาหรือมีลักษณะ

เสนที่หนาและเขมกวาซึ่งจะทําใหดูมีความสําคัญมากกวาสิ่งที่อยูรอบขางในการอานอยางคราว ๆ 

สิ่งที่ตองการเนนจะมีลักษณะเดนชัดและสะดุดตาผูอานในทางตรงกันขามขอความที่ไมตองการ

เนนจะมีขนาดเล็กและบางกวา ซึ่งในภาษา HTML เรามีนํ้าหนักของตัวหนังสือใหเลือกเพียง 2 

ระดับ คือ ตัวปกติ และตัวหนาที่กําหนดดวยคําสั่ง<B> (Bold) 

การทําตัวเอียง (Italic) 

 ลักษณะตัวอักษรแบบเอียงเปนที่นิยมใชกับสิ่งพิมพในการเนนคําหรือขอความตัวอักษร

แบบเอียงน้ีมักจะทําใหอานยากกวาตัวปรกติเล็กนอยจึงทําให ผูอานตองหยุดเพื่ออานซ้ํา ๆ ซึ่งนับ

ถือเปนสิ่งที่เนนเพราะความแตกตางจากตัวอักษรปกติ และเพราะความเร็วของการอานที่ลดลง ซึ่ง

จะทําใหสายตาของเรามุงไปสูจุดที่แตกตางจากปรกติตามลักษณะเฉพาะของสมองมนุษยตํารา

ทางดาน Publishing หลายเลมแนะนําใหใชตัวเอียงเพื่อเนนมากกวาทําตัวหนา (Bold) เสียอีกเพราะ

เรียกรองความสนใจไดโดยไมสะดุดตาหรือรบกวนการกวาดสายตาเกินไปขณะที่การใชตัวเอียงใน

สิ่งพิมพไดผลดีแตในหนาจอมอนิเตอรแลวกลับมีการแสดงของพิกเซลอยางไมลงตัวเพราะจุดบน

จอภาพมีความละเอียดตํ่ากวาการพิมพมาก คือมีความละเอียดเพียงประมาณ 72-96 dpi (จุดตอน้ิว) 

ในขณะที่การพิมพน้ันใชความละเอียด ถึง 2,400 dpi ขึ้นไป ดังน้ันเปนเวลาแสดงผลตัวเอียงใน

ปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอักษรภาษาไทยจึงเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือถาจําเปนตองใชก็

ตองแนใจวาผูใชจะสามารถอานไดโดยไมลําบากนัก 
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การขีดเสนใต  

 เทคนิคการขีดเสนใตเปนที่นิยมใชในการพิมพดีดสมัยกอนมีการใชสืบเน่ืองจนมาถึงยุคการ

พิมพในโปรแกรมคอมพิวเตอร (Word Processing) แตเน่ืองจากการใชเสนใตมีความหมายพิเศษใน

ระบบเว็บ ซึ่งแสดงถึงไฮเปอรลิงคที่ติดอยูกับคําน้ัน (Hypertext) ดังน้ันเราจึงไมควรใชขีดเสนใตใน

ความหมายอ่ืนอีก มิฉะน้ันสรางความสับสนใหกับผูใชได  

ตําแหนงตัวอักษร  

 ตําแหนงของคําหรือบรรทัดที่อยูตางจากปรกติจะมีความเดนในตัวเชนเดียวกับการยอหนา

ขางในหรือออกขางนอก (Indent หรือ hanging indent) ใหเกิดความแตกตางในพารากราฟซึ่งจะชวย

ดึงดูดความสนใจได 

แนวทางของตัวอักษร (Orientation) 

 ตัวอักษรที่อยูในแนวต้ังจากลางไปบนเปนสิ่งที่แปลกใหมสังเกตไดงายแตทําใหไมสะดวก

ในการอานในหนาหนังสือปกติเราแตกลับดานหนังสือก็จะอานไดแตในจอมอนิเตอรผูอานตอง

เอียงคอจึงจะอานไดสวนตัวอักษรในแนวต้ังจากบนลงลางเปนสิ่งที่ทําไมไดในภาษา Html แต

สามารถทําไดงายโดยใชรูปกราฟกแทนถาจําเปนก็ตองใชก็ควรใชอยางจํากัด 

พื้นท่ีวาง (White Space) 

 นอกเหนือจากขนาดตัวอักษรที่จะแสดงถึงความสําคัญพื้นที่วางรอบ ๆตัวอักษรก็เปนสิ่งที่

สําคัญเชนกัน ตัวอักษรขนาดเล็กในพื้นที่กวาง ๆ จะมีความโดดเดนมากกวาปรกติ นอกจากน้ัน การ

มีพื้นที่วางมาก ๆ ในหนาเว็บยังชวยทําใหเน้ือหาน้ันนาอานมากกกวาหนาที่เต็มไปดวยตัวหนังสือ

ผูออกแบบควรเขาใจวาการทําเน้ือหาใหดูอานงายสําคัญกวาการใสเน้ือหาใหมากที่สุดในหนาเว็บ

การออกแบบเว็บเพจโดยคํานึงถึงพื้นที่วาง จึงชวยทําใหคุณสามารถจัดบริเวณของเน้ือหาไดอยาง

นาสนใจ 

 วิธีเบื้องตนในการควบคุมการปรากฏของตัวอักษรในเว็บเพจ คือการใชคําสั่ง <PRE> ที่มี

ไวสําหรับแสดงตัวอักษรตามรูปแบบที่กําหนดไวสวนวิธีที่พลิกแพลงขึ้นอีกหนอยคือการใชกราฟก

โปรงใสมาคั่นใหเกิดพื้นที่วาง หรือการกําหนดคาพื้นที่วางในแนวต่ังและแนวนอนโดยรอบของ

กราฟก 

 นอกจากน้ัน การใชตาราง HTML ทําใหคุณสามารถจัดตัวอักษรและกราฟกไดอยางเปน

ระเบียบมากขึ้น ขณะที่ Cascading Style Sheets และ Dynamic HTML ก็เปนเทคนิคใหมที่จะชวย

คุณในการควบคุมตําแหนงของขอความและรูปกราฟกตาง ๆ โดยใชการจัดตําแหนงอยางแนนอน 

และการจัดลําดับของชั้นเอกสารขององคประกอบในหนาเว็บวาอะไรซอนกับอะไร 

การสรางความสมดุลในหนาเว็บ 

 การจัดรูปแบบโครงสรางของเน้ือหาในหนาเว็บตองอาศัยแนวทางในการจัดระเบียบ สราง

สมดุลรวมถึงการจัดแนวของตัวอักษรอยางเหมาะสมเพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย แมวาเรายังจะมี
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ขอจํากัดในการจัดรูปแบบตัวอักษรอยูมาก แนวทางตอไปน้ีจะชวยใหคุณนําเสนอขอความอยางมี

รูปแบบ 

จัดเรียงรายการลิงคตามแนวนอน 

 คุณไมจําเปนตองเรียงรายการลิงคเปนแถวตามแนวต้ังเสมอไปบางคร้ังการเรียงตาม

แนวนอนอาจทําใหมองเห็นไดชัดเจนและยังดึงดูดความสนใจไดดีกวา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรูปแบบและ

ความเหมาะสมของการออกแบบดวย 

สรางความสมดุลของตัวอักษรขนาดใหญและขนาดเล็ก 

 หลักในการใชตัวอักษรอีกอยางหน่ึงคือการสรางความสมดุลของตัวอักษรขนาดใหญและ

ขนาดเล็กโดยปรกตินักออกแบบจะใช GIF สําหรับตัวอักษรขนาดใหญ และตัวอักษรแบบ HTML 

กับสวนเน้ือหาในเว็บเพจ ดังน้ันเราจึงตองควบคุมใหตัวอักษรแบบ GIF เขากันไดแบบ HTML 

อยางเหมาะสมและตองไมโดดเดนเกินไป 

จัดกลุมขอความเปนสัดสวนเหลื่อมล้ํากัน 

 วิธีการหน่ึงในการสรางความสมดุลใหกับหนาเว็บคือการจัดกลุมขอความใหเปนสัดสวน

เหลื่อมล้ํากัน เชนการจัดขอความ 3 พารากราฟใหเหลื่อมล้ํากันลงมาดานลางจากซายไปขวา ผูใช

สวนใหญก็จะเร่ิมอานที่พารากราฟที่อยูดานบนซายและไลไปตามลําดับวิธีน้ีถือเปนการจัดขอความ

ใหเปนสัดสวนที่นาติดตามอยางสรางสรรค 

จัดโครงสรางพื้นท่ีของตัวอักษรอยางไมเทากัน (Asymmetrical) 

 ไมจําเปนตองจัดวางพื้นที่ของตัวอักษรใหเทากันหรืออยูตรงกลางเสมอที่จริงแลวการแบง

พื้นที่หนาอยางไมสมดุลเชนเปน 2 คอลัมนในอัตราสวน 30:70 ไมเพียงแตจะดูนาสนใจแตยังชวย

สรางความสมดุลระหวางพื้นที่วางและตัวอักษรวิธีการในการแบงพื้นที่ทําไดดวยการกําหนดตาราง

ใหมีความกวางเต็มพื้นที่หนาจอ แลวแบงคอลัมนตามขนาดที่ตองการ 

จัดแนวตัวอักษรในกลุมเดียวกัน 

 การจัดแบบน้ีจะชวยใหผูใชสามารถแยกแยะขอความตามลักษณะออกเปนกลุมอยางชัดเจน

ซึ่งอาจทําไดโดยใชพื้นที่วางและคอลัมนในตารางในสวนของเนวิกเกชั่นบารก็ควรรวมลิงคประเภท

เดียวกันเขาดวยกัน พรอมทั้งจัดแนวใหเปนระเบียบ และควรนึกถึงความสม่ําเสมอของรูปแบบ

โดยรวมของทั้งหนาอยาลืมวาการแยกสวนของขอมูลกับลิงคออกจากกันอาจทําใหผูใชสนใจหรือ

ในทางตรงกันขามอาจจะสับสนก็ได 

 

การใชสีกับตัวอักษร 

 สีเปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําเสนอบนเว็บโดยจะชวยตกแตงโครงสราง

และรูปแบบของตัวอักษรใหดูดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพสวนมายังเปนขาว-ดําแลวการใชสีก็

เปนเร่ืองที่นาต่ืนเตนและเรียกความสนใจไดมากกวา นอกจากน้ีสําหรับเว็บเพจการใชสีไมทําให
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ตนทุนของเราเพิ่มขึ้นและสียังชวยทําใหเกิดความแตกตางจากตัวอักษรปรกติอีกดวย ดังน้ันในเว็บ

เพจของคุณอาจใชสีแสดงการเนนคําหรือขอความแทนที่จะใชตัวหนาหรือตัวเอียงสีที่แตกตางหรือ

มีความเดนชัดมากเทาไหรยอมหมายถึงการเนนที่มากขึ้น ตัวอยางเชน ตัวอักษรสีแดงจะมีความเดน

มากกวาสีเหลืองเมื่ออยูบนพื้นสีขาว สําหรับเว็บเพจเลือกใชเพียงสีขาวและดํา อาจสรางความ

แตกตางกัน  

กําหนดสีหลักสําหรับเว็บไซต  

เว็บไซตที่ดีอาจไมจําเปนตองใชสีจํานวนมากอยางที่คิดโดยทั่วไปแลวเว็บไซตตองการสีหลัก 

จํานวน ถึง 7 สีที่จะใชประจําสําหรับองคประกอบตาง ๆ ในเว็บเพจ ซึ่งรวมถึงตัวอักษรดวยแตก็

ไมใชวาคุณจะใชไดเฉพาะสีที่กําหนดไวเทาน้ันคุณอาจเลือกใชสีอ่ืนเพิ่มเขาไดเสมอเพียงแตตอง

ระวังใหส ีทั้งหมดไปดวยกันไดดีโดยไมขัดแยงกัน 

ใชสีของตัวอักษรอยางมีความหมายและสม่ําเสมอ   

 เน่ืองจากผูใชจะมองเปนความแตกตางของสีไดอยางรวดเร็วการใชสีของตัวอักษรที่ตางกัน  

ตามลักษณะเน้ือหาเชน หัวขอ รายละเอียด และลิงคอยางสม่ําเสมอ จะทําใหผูใชคุนเคยและทองไป

ใน เว็บไซตไดอยางสะดวกตลอดไซต 

 เพื่อความสม่ําเสมอของสีตลอดทั้งเว็บไซตคุณอาจใชเทคนิคของ Cascading Style Sheets 

ชวย ระบุสีและรูปแบบขององคประกอบแตละชนิดภายในเว็บไดอยางสะดวกและจะเปนการดีถา

คุณจดรหัส ที่ใชไวอางอิงภายหลัง ทั้งคาในแบบ Hexadecimal สําหรับ HTML และคา RGB ที่

จะตองใชในงาน กราฟกรวมไปถึงคา CM ถาคุณจําเปนตองเปรียบเทียบกับสีในสิ่งพิมพ  

กําหนดสีของลิงคใหเหมาะสม 

 ในขั้นตอนการออกแบบลิงคคุณสามารถระบุสีใหกับสภาวะทั้งสามอยางของลิงค ซึ่งไดแก 

ลิงคที่ยังไมไดคลิกลิงคขณะที่คลิกและลิงคที่ไดผานการคลิกไปแลวทั้งน้ีการเลือกสีที่ใชความ

คํานึงถึงนาที่ของแตละสภาวะลิงคตามปรกติควรจะมีสีที่เดนชัดใหรูวาสามารเชื่อมโยงไปที่อ่ืนได 

จึงควรใชสีที่เดนมองเห็นไดชัดขณะที่สีของลิงคขณะที่คลิกน้ันมีไวเพื่อตอบสนองวากําลังถูกคลิก

อยู จึงควรทําใหมีสีสันที่ชัดเจนเชนกันแตตองตางจากสีของลิงคปกติพอสมควรสวนลิงคที่ผานการ

คลิกไปแลวมีหนาที่เตือนใหเรารูวาไดคลิกเขาไปแลวจะไดไมตองคลิกซ้ําอีกจึงควรใชสีที่แตกตาง

ไมจําเปนตองใชสีที่เดนชัดแตอยางใด 

สีกับการพิมพเว็บเพจ 

 ถาคุณต้ังใจใหผูใชพิมพขอมูลจากเว็บแลวควรจะออกแบบใหมีลักษณะพิเศษที่เหมาะสม

กับการพิมพ เชนการใชตัวอักษรสีเขมบนพื้นหลังสีออนมีผูออกแบบจํานวนมากที่ใชพื้นหลังเปนสี

เขมกับตัวอักษรสีขาวโดยอาจลืมคิดไปวาปกติแลวสีพื้นหลังจะไมถูกพิมพออกมาดวยคือกลายเปน

สีขาวไป ทําใหไมสามารถพิมพตัวอักษรสีขาวบนพื้นขาวได หรือถามีการกําหนดใหพิมพสีพื้นหลัง

ออกมาดวยก็จะเปนการสิ้นเปลื้องหนึกพิมพอยางไมสมควรนัก 



37 
 

ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

 นายกันตกวิน คูณทวี,นางสาวเกสีณี เต็มซุม,นางสาวสิริยาพร คลายมาลา(2561) โครงการ

เว็บไซต “สื่อการเรียนการสอนการใชโปรแกรม Adobe photoshop CC 2015 “ เพื่อผูที่สนใจ

โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015 เขามาเรียนรูวิธีใชงานโปรแกรมไดอยางถูกตองและแทรก

แบบทดสอบหลังเรียน 

นายพิชัย  นาคเกิด,นายนัทธพงศ  รุงสวาง,นางสาวกมลวรรณ  คอนวิมาน( 2561 ) โครงการ

เว็บไซตพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพวัตถุประสงคของโครงการเพื่อพัฒนาเว็บไซตเกี่ยวกับพล

ศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

นายวัชรพงษ  จิตสิงห,นายภูวดล  เหล็กอินทร,นายณัฐพล  นามเกตุ( 2561 ) โครงการ

เว็บไซตอาหารพื้นเมืองของไทยวัตถุประสงคเพื่อผูคนที่สนใจเกี่ยวกับอาหารเพิ่มมากขึ้นเปนการ

เผยแพรอยางทั่วถึงใหบุคคลที่สนใจไดศึกษาผานเว็บไซต 

 

2.4 การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใช 

 1. นําคอมพิวเตอรมาจัดทําเอกสารสําหรับทําโครงการ 

 2. นําเอาคอมพิวเตอรมาใชออกแบบเว็บไซต 

 3. นําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมของสุขภาพ 

 4. นําเอาคอมพิวเตอรมานําเสนอขอมูล เว็บไซตที่เราสรางขึ้น 
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3.1แสดงการออกแบบ Site Map 
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บทที่ 4 

การพัฒนาระบบงเว็บไซตโครงการสายพันธุปลากัด 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใช 

1.Notebook ACER  

2.Printer HP 

3.Mouse 

4.Flash drive 

4.2 โปรแกรมทั้งาหมดที่พัฒนา 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการทําเว็บไซต 

2.โปรแกรม Microsoft Word 2016  ใชในการทําเอกสาร 

3.โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชในการตกแตงรูป 

4.โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016  ใชในการนําเสนองาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 วิธีติดต้ังโปรแกรม Dreamweaver CS6 

 

     รูปที่ 4.1  ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล set-up.exe 

 

         รูปที่ 4.2 พอเสร็จแลวเขาสูขั้นการติดต้ังโปรแกรม หลังจากน้ันขึ้นโหลดบนจอ 

 

 

 

 

 



 

      4.4 คลิดปุม Accept 

 

   4.5  ใหกรอบหมายเลขที่ชองสี่เหลี่ยม กรอบเสร็จใหกด Next 

 



 

      4.6  จะเขาสูหนา Option ของโปรแกรม ใหเลือก Install 

 

4.7 รอแปรมโหลดต้ิงต้ังจนเสร็จ 

 

 



 

     4.8  เสร็จแลวใหกด close 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 วิธีการใชงานเว็บไซต 

 
รูปท่ี 4.1 คลิกที่ Drive E: 

 

รูปท่ี 4.2 คลิกที่ สายพันธุปลากัด 

 



 

รูปท่ี 4.3 คลิกที่ indext.html 

 

รูปท่ี 4.4 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรและพิมพ file:///E:/สายพันธุปลากัด/home.html 

 



 

รูปท่ี 4.5 แสดงหนาจอรูปที่  1  หนาเขาสูระบบ ( Index ) 
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 บทท่ี 5 

     สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตท่ีผูศึกษาน้ันมีความรูความเขาใจและรูจักคอมพิวเตอรมากข้ึน 

2. ไดเว็บไซตท่ีผูใชสามารถทราบถึงการใชงานและการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรไดอยาง    

      ถูกตอง 

3. ไดเว็บไซตท่ีผูสนใจไดและทดสอบความรูและความเขาใจของตนเองได 

4. ไดเว็บไซตผูใชสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

5. ไดเว็บไซตผูใชสามารถเผยแพรเกี่ยวกับความรูและศึกษาได 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 

1 indext 2 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 Home 6 KB หนาหลักของเว็บไซต 

3 ปลากัดจีน 5 KB หนาปลากัดจีน 

4 ความรูเพิ่มเติม 16 KB ความรูเพิ่มเติม 

5 ที่มาของปลากัด 5 KB หนาที่มาของปลากัด 

6 วิธีเลี้ยงปลากัด 13 KB หนาวิธีเลี้ยงปลากัด 

7 ลักษณะของปลากัด 7 KB ลักษณะของปลากัด 

8 กระบวนการเพาะพันธุ 15 KB กระบวนการเพาะพันธุ 

9 วีธีการเพาะพันธุปลากัด 7 KB  วีธีการเพาะพันธุปลากัด 

10 อาหารปลากัด 17 KB อาหารปลากัด 

11 วิธีดูอายุปลากัด 6 KB วิธีดูอายุปลากัด 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ตอ) 

 

5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 
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1. ตรงที่ออกแบบไมตรงกับที่วางไว 

2. ตรงที่กดปุมมีขนาดไมเทากันและปรับใหดูดีขึ้น 

3. โครงสรางโปรแกรมมีบางสวนที่มีขนาดไมเหมาะสมกัน 

4. เกิดความขัดแยงในความคิดเห็นในรูปแบบจากโปรแกรมแบบเดิม 

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

 1.  โคดปญหาไมสามารถ Run ได โคดทับซอนกันเปดไมติด 

2.  รูปภาพในเว็บไซตไมมีแสดง ตองหารูปภาพใหมมาแกไขใหม 

3.  ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

4.  ไฟลโปรแกรมชอบ Link สลับกันไปมา 

5. การเชื่อมตอ link บางคร้ังไมขึ้นมาในเว็บไซต 

6. Link VDO  ที่นํามาลงในโปรแกรม บางไฟลไมสามารถเลนได 

7. ปุมตัวอักษรบางตัวมีภาพไมคอยชัดเจน 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. หนาจอ Note Book มีอาการคางและตองปดและเปดใหม 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver  เปดไมได 

3. การติดตอสื่อสารระหวางกลุมไมตอเน่ืองทําใหงานลาชาและผิดแผนที่วางไว  

4. สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 

5. แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบรูณเทาที่ควร 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง  

 

 

ตารางท่ี 

5.2 

สรุป

เวลา

การ

ดําเนินง

านจริง 

หมาย

เหตุ

 

 

เสนสีดํา 

คือ 

ระยะเว

ลาที่

กําหนด 

 

 

 

เสนสี

แดง คือ 

ระยะเว

ลาใน

การ

ดําเนินง

านจริง 
 

 

5.4 สรุป

คาใชจา

ยในการดําเนินการจริง 

รายการ 
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 

                  

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

1 (บทที1่) 

  
 

             
20 มิถุนายน 

62 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 

   
 

            

22 มิถุนายน 

62 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

2(บทที่1) 

   
 

            

27 มิถุนายน 

62 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 

                

28 มิถุนายน 

62 

สงบทที2่                 

27 มิถุนายน 

62 

สงบทที3่                 
17 สิงหาคม

62 

สอบหัวขอ

โครงการ 
                

9 กรกฏาคม 

62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

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

สงความคืบหนา 

70% 
                

1-8 

พฤศจิกายน 

62 

สงความคืบหนา 

80% 
                

1-19 

พฤศจิกายน 

62 

สงความคืบหนา 

100% 
                

1-8ธันวาคม 

62 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ส.2 
                

11 ธันวาคม 

62 

สงบทที่ 4                  

21 ธันวาคม 

62 – 25 

มกราคม. 63 

สงบทที่ 5                 

26 มกราคม

62 - 30 

มกราคม. 63 

สงรูปเลม ซดีี 

และคาเขาเลม 
                

1 - 20 

กุมภาพันธ 63 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ Double A A4 2รีม 240 

2. หมึกเครื่อง Printerสีดํา,แดง,น้ําเงิน,เหลือง 1 ชุด 1000 

3. คาเย็บเลมเอกสาร  1 เลม 500 

4. คาแผนโปรแกรม Adobe Photoshops 1 แผน 300 

5. คาหนังสือ 1 เลม 280 

6. คาเดินทาง - 230 

รวมเปนเงิน 2,550 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

-   ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

-    ใบอาจารยที่ปรึกษารวม  (ATC.02) 

-     รายงานปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03) 

-     รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04) 

-     ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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