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บทคัดย่อ 
 คณะผูจ้ดัท าคิดโครงการ50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ นเพื่อจะให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ นมากขึ้น และยงัมีวิดิโอตวัอย่างสถานท่ีบางแห่ง เหมาะส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการจะศึกษาเก่ียวกบัการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของญ่ีปุ่ นเพื่อการท่องเท่ียว 
 ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 ใช้ในการออกแบบหน้า
เว็บไซต์ และ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2019 ในการออกแบบ Logo Banner ใส่รูปภาพและ
ขอ้ความ ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองพร้อมทั้งท่านอาจารยช่์วยแนะน าในบางส่วนจึงท า
โครงการน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 โครงการน้ีให้ประโยชน์และความรู้ในเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมากขึ้น ทางคณะ
ผูจ้ดัท าได้มีการพฒันาตนเองเก่ียวกบัการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างเว็บไซต์ให้ออกมาดูดีและ
สมบูรณ์แบบ       



 

ค 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณทางวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการจัดท า
โครงการและการให้ขอ้มูลในการจดัท าโครงการพร้อมทั้งหลกัสูตรท่ีท าให้คณะผูจ้ดัท าได้มีการ
ประยกุตค์วามรู้ความสามารถในการสร้างผลงาน 

 ขอขอบคุณอาจารยฐิ์ติรัตน์ นัยพฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ท่ีให้การแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ 
และอาจารย์สมาภรณ์    เย็นดีท่ีปรึกษาร่วมท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการจดัท า
โครงการในคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวท่ีให้ก าลังใจและสนับสนุนด้าน
การศึกษาค้นควา้ข้อมูลการท าโครงการคร้ังน้ีสุดท้ายน้ีขอบคุณสมาชิกในกลุ่มท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือมาจนโครงการส าเร็จเป็นอยา่งดี 
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 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซต ์โดยมีการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 

โครงการเว็บไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปด้วยความรู้เก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อให้รู้ถึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจของประเทศญ่ีปุ่ นมากยิ่งขึ้น วิธีท่องเท่ียวท่ี
สถานท่ีท่ีเราอยากไปจริง ๆ มีการจดัท า site map, Storyboard คู่มือการใชง้าน และมีการสรุปผลการ
ท าโครงการ เพื่อใหง้่ายต่อการศึกษาและใชง้าน 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู ้จัดท า ขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ขึ้นไป  
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บทที ่1 

   บทน ำ 

 

1.1  ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 

เว็บไซต์คือช่องทางส าคัญท่ีจะท าให้บริษทัมีโอกาสได้น าเสนอสินค้าของตนให้ผู ้คน
จ านวนมากไดเ้ห็น ซึมซับ และรับทราบถึงสินคา้หรือบริการ ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ายิ่งกว่าการใชส่ื้อหลกั
อย่างวิทยุโทรทศัน์ในยุคน้ีท่ีโลกขับเคล่ือนด้วยข้อมูลดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และมี
แนวโน้มท่ีขอ้มูลเหล่านั้นจะกระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเม่ือมีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นทุกวนั มิหน าซ ้ าเร่ืองความครอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ียงัถูกบรรจุไวเ้ป็นหน่ึงใน
วาระแห่งชาติอีกดว้ย เน่ืองจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประชากร
จ านวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ นิติบุคคล หรือกระทัง่บุคคลธรรมดา หลากอาชีพ
หลายสาขาจึงให้ความส าคญักบัการสร้างส่ือทางอินเทอร์เน็ต สร้างเวบ็ไซตห์รือสนบัสนุนให้มีการ
รับท าเว็บไซต์เป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพนัธ์ โฆษณางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เว็บไซต์มี
ความส าคญัอย่างไร โดยเฉพาะวงการธุรกิจ ปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบเหมือนส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจขาดได้
ไปเสียแลว้ เม่ือไม่วา่จะบริษทัใหญ่หรือเลก็ต่างก็ท าเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองทั้งนั้น   

เว็บไซต์น้ีจัดท ามาเพราะว่าส่วนหน่ึงมาจากผูจ้ ัดท าอยากท่ีจะรู้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีเท่ียวท่ี
น่าสนใจของประเทศญ่ีปุ่ นตั้งแต่แรกอยูแ่ลว้เลยท าใหเ้กิดเป็นหวัขอ้โครงการไปเพราะวา่อยากจะให้
ผูอ่ื้นรับรู้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ ในการไป
ท่องเท่ียวในหลายๆท่ีในประเทศญ่ีปุ่ นได้ ท่ีมีความสนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น
จดัท าเวป็ไซตน้ี์ขึ้นมาเพื่อให้รู้แหล่งท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีความน่าสนใจพิเศษ 50 สถานท่ี
ทัว่ทุกภูมิประเทศของญ่ีปุ่ น ท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสุด 
 เว็บไซต์น้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้บุคคลท่ีอยากจะไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นสามารถหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างราบร่ืนท าให้สามารถวางแผ่นการท่องเท่ียว
ในแบบท่ีชอบไดแ้ละเวบ็ไซตน้ี์ยงัสามารถตรวจสอบค่าใชจ่้ายในสถานท่ีท่องเท่ียวบางสถานท่ีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมไดอี้กดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการหาแหล่งท่องเท่ียวเม่ือ
ไปประเทศญ่ีปุ่ นนัน่เอง 
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1.1 วัตถุประสงค์โครงกำร 
1. เพื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจสามารถหาขอ้มูลในการท่องเท่ียวได ้
2. เพื่อใหบุ้คคลท่ีจะไปเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถวางแผนในการท่องเท่ียวได ้
3. เพื่อใหบุ้คคลท่ีไม่เคยไปเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถหาขอ้มูลท่ีท่องเท่ียวท่ีควรจะไป

ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยไดไ้ป 
4. เพื่อใหบุ้คคลท่ีจะไปท่องเท่ียวสามารถค านวนงบประมานในการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ได ้

   

1.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. มีภาพประกอบ 
2. มีการออกแบบโลโก ้
3. มีสถานท่ีท่องเท่ียว 
4. มีการสอดแทรกวีดีโอประกอบ 
5. มีการเช่ือมโยงเวบ็ไซตร์ในเพจเดียวกนัและภายนอกเวบ็ 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดเ้รียนรู้สถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ นและมีความน่าสนใจ 
2. ไดเ้รียนรู้สถานท่ีทองเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ไดเ้รียนรู้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไม่เคยไปหรือไม่เคยรู้จกั 
4. ไดค้วามรู้เร่ืองค่าเงินตราของประเทศญ่ีปุ่ นและยงัรู้วา่สถานท่ีท่องเท่ียวบางท่ีตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมเลยท าใหส้ามารถค านวนงบประมาณก่อนท่ีจะไปได ้
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1.5 แผนกำรด ำเนินกำร(Gantt Chart)        

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กันยำยน 62 ระยะเวลำ 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษาปวช.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 

สอบน าเสนอโครงการ (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 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กุมภำพันธ์ 63 ระยะเวลำ 

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 

สอบน าเสนอโครงการ ระดบัปวช.3                 7 ธนัวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                 6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ
(แบบออนไลน์) 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ช าระค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 

       ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พฒันำโปรแกรม 
1. โปรแกรมAdobe Photoshop CC       ใชใ้นการออกแบบโลโกห้นา้เวบ็ไซต์ 
2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC ใชใ้นการสร้างเวบ็เพจเช่น การใส่เสียง วีดีโอ รูป 
3. โปรแกรม Adobe Animate CC           ใชใ้นการท ารูปขยบั 

 
 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินกำร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
1 กระดาษ A4 1 รีม 170 
2 ซองน ้าตาล 1ซอง 20 
3 สันปก 1อนั 10 

4 หมึกปร้ินงาน 1ชุด 1000 
5 ค่ารวมรูปเล่น 1ชุด 250 

รวมเป็นเงิน 1450 

     
ตำรำงท่ี 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบงานในปัจจุบัน 

เน่ืองจากแนวโนม้ของระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประชากรจ านวนมากรับ
ฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ตกนัมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ องค์กร
ภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ นิติบุคคล หรือกระทั่งบุคคลธรรมดา หลากอาชีพหลายสาขาจึงให้
ความส าคญักบัการสร้างส่ือทางอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์หรือสนับสนุนให้มีการรับท าเว็บไซต์
เป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพนัธ์ โฆษณางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เว็บไซตมี์ความส าคญัอย่างไร 
โดยเฉพาะวงการธุรกิจ ปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบเหมือนส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจขาดไดไ้ปเสียแลว้ เม่ือไม่ว่า
จะบริษทัใหญ่หรือเลก็ต่างก็ท าเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองทั้งนั้น    

เว็บไซต์น้ีจัดท ามาเพราะว่าส่วนหน่ึงมาจากผูจ้ ัดท าอยากท่ีจะรู้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีเท่ียวท่ี
น่าสนใจของประเทศญ่ีปุ่ นตั้งแต่แรกอยู่แลว้เลยท าให้เกิดเป็นหวัขอ้โครงการไปเพราะวา่อยากจะให้
ผูอ่ื้นรับรู้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจในการไป
ท่องเท่ียวในหลายๆท่ีในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ท่ีมีความสนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นจดัท า
เวบ็ไซตน้ี์ขึ้นมาเพื่อให้รู้แหล่งท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีความน่าสนใจพิเศษ 50 สถานท่ีทัว่ทุก
ภูมิประเทศของญ่ีปุ่ น ท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสุด 

เว็บไซต์น้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้บุคคลท่ีอยากจะไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นสามารถหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างราบร่ืนท าให้สามารถวางแผ่นการท่องเท่ียว
ในแบบท่ีชอบไดแ้ละเวบ็ไซตน้ี์ยงัสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสถานท่ีท่องเท่ียวบางสถานท่ีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมไดอี้กดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการหาแหล่งท่องเท่ียวเม่ือ
ไปประเทศญ่ีปุ่ นนัน่เอง  
 

2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
1. เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีความเก่าท าใหไ้ม่น่าสนใจ 
2. มีการน าเสนอบนเวบ็ไซตไ์ม่น่าสนใจท าใหไ้ม่อยากศึกษา 
3. เวบ็ไซตบ์างเวบ็ไซตอ์าจน าเสนอไม่เขา้ใจหรือขอ้มูลไม่ครบรูปภาพขดัขอ้ง 
4. เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมีนอ้ย จึงหาขอ้มูลไดไ้ม่มาก 
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2.3 ทฤษฏีท่ีเกีย่วข้อง 
รู้จักกบัการออกแบบเว็บไซต์ 
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้นไดดี้ 
จะตอ้งมีองค์ประกอบของเว็บไซต์อย่างครบถว้น  เว็บไซต์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมอย่ามากบน
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเว็บไซต์เป็นส่ือท่ีอยู่ในความควบคุมของผูใ้ช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ช้สามารถ
ตดัสินใจเลือกไดว้่าจะดูเวบ็ไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ไดต้ามตอ้งการ จึงท าให้ผูใ้ช้ไม่มี
ความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบเวบ็ไซตผ์ิดพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นวา่เวบ็ท่ีก าลงั
ดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ีจะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถท่ีจะ
เปล่ียนไปดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยงัมีเว็บ
ไซด์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ชจึ้งมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซด์
ต่าง ๆ ได้เอง เว็บไซด์ท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานท่ีสะดวก ย่อมได้รับความ
สนใจจากผูใ้ช ้มากกวา่เวบ็ไซดท่ี์ดูสับสนวุน่วาย มีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากน้ียงัใช้
เวลาในการแสดงผลแต่ละหนา้นานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซด์
ไม่ดีทั้ งส้ิน ดังนั้ น การออกแบบเว็บไซด์จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างเว็บไซด์ ให้
ประทบัใจผูใ้ช ้ท าใหเ้ขาอยากกลบัเขา้มาเวบ็ไซด์เดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซด์ท่ี
ดีมีประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการแข่งขนักบัเว็บไซด์อ่ืน ๆ อีกด้วย ในการก าหนดโครงสร้าง
ของเวบ็ไซต์นั้นจะเป็นการออกแบบส่วนประกอบทั้งหมดของเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการจะแสดงให้ผูเ้ขา้
ชมรู้ว่า เวบ็ไซตเ์รานั้นมีทั้งหมดก่ีหนา้ ในแต่ละหนา้เป็นส่วนการแสดงของรายละเอียดอะไรแต่ละ
เช่ือมโยงกนัอยา่งไร การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์คือ การวางแผนการจดัล าดบั เน้ือหาสาระของ
เว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่  เพื่ อจัดท าเป็นโครงสร้ างในการจัดวางหน้าเว็บ เพจทั้ งหมด 
เปรียบเสมือนแผนท่ี ท่ีท าให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยให้นกัพฒันาเวบ็ไซต์ไม่หลง
ทาง การจดัโครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ การท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้เยี่ยมชม สามารถ
คน้หาขอ้มูลในเวบ็เพจไดอ้ย่างเป็นระบบ ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ท่ีสามารถสร้างความส าเร็จ
ให้กบัผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรือ
จดัระเบียบของข้อมูลท่ีชัดเจน แยกย่อยเน้ือหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันและให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกนั จะช่วยใหน่้าใชง้านและง่าย ต่อการเขา้อ่านเน้ือหาของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์
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ออกแบบให้ตรงกบัเป้าหมายและลกัษณะของเว็บไซต์ 
 เว็บไซต์แต่ละประเภทต่างมีเป้าหมายและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  ตวัอย่างเช่น  เว็บไซต์ท่ี
เป็นเคร่ืองมือคน้หาซ่ึงเป็นแหล่งรวมท่ีอยู่ของเว็บไซตต์่าง ๆ  ท าหน้าท่ีเป็นประตูไปสู่เวบ็ไซต์อ่ืน
เว็บไซต์เพื่อความบันเทิงผูใ้ช้มักคาดหวงัท่ีจะได้พบกับส่ิงท่ีน่าต่ืนเต้น  เร่ืองราวท่ีสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  หรืออาจจะไดเ้รียนรู้สาระบางอยา่งบา้ง 
 
  
  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1  แสดงตวัอยา่งเวบ็ไซตข์อง Adobe 
 ส่วนเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจท่ีมีเป้าหมายเพื่อขายสินคา้หรือบริการนั้นยิ่งจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมากเพราะผูใ้ช้หรือลูกคา้ของคุณจะตัดสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ  โดยดูจากส่ิงท่ีพบเห็นในเวบ็ไซต ์  
 
องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งค านึงถึง องคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 
หมายถึง การจ ากดัองคป์ระกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองคป์ระกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสาร
เน้ือหากบัผูใ้ชน้ั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก 
สีสัน ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหว ตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะ ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตา
และสร้างความค าราญต่อผูใ้ชต้วัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบท่ีดี ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั
ใหญ่ ๆ อยา่งเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ท่ีมีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบ
ง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านอยา่งสะดวก 
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2. ความสม ่าเสมอ ( Consistency) 
หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอใหเ้กิดขึ้นตลอดทั้งเวบ็ไซต ์โดยอาจเลือกใชรู้ปแบบเดียวกนั
ตลอดทั้งเวบ็ไซตก์็ได ้เพราะถา้หากวา่แต่ละหนา้ในเวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป 
อาจท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงัอยูใ่นเวบ็ไซตเ์ดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์นแต่ละหนา้ควรท่ีจะมีรูปแบบ สไตลข์องกราฟิก ระบบเนวิเกชัน่ (Navigation) 
และโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
 
3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) 
ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์รเป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึง
เอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใชต้วัอกัษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อ
รูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ถา้เราตอ้งออกแบบเวบ็ไซตข์องธนาคารแต่เรากลบั
เลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าใหผู้ใ้ชค้ิดวา่เป็นเวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความ
เช่ือถือขององคก์รได ้
4. เน้ือหา (Useful Content) 
ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์และไดรั้บการปรับปรุงพฒันาให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ เน้ือหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข์ึ้นมาเอง และไม่ไปซ ้ากบัเวบ็อ่ืน เพราะจะถือเป็นส่ิง
ท่ีดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ีลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใ้ช้
ทราบวา่ ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จ าเป็นตอ้งกลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้นอีก 
5. ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) 
เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อเวบ็ไซตม์าก เพราะจะช่วยไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนระหวา่งดู
เวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชัน่จึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรใหเ้ขา้ใจ
ง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มีการใชก้ราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิเกชัน่ก็ควร
วางใหส้ม ่าเสมอ เช่น อยูต่  าแหน่งบนสุดของทุกหนา้เป็นตน้ ซ่ึงถา้จะใหดี้เม่ือมีเนวิเกชัน่ท่ีเป็น
กราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ท่ีเป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บั
ผูใ้ชท่ี้ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็เบราเซอร์ 
6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นในเวบ็ไซต ์(Visual Appeal) 
ลกัษณะท่ีน่าสนใจของเวบ็ไซตน์ั้น ขึ้นอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั แต่โดยรวมแลว้ก็
สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควร
สมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัไดใ้หเ้ห็น ชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีท่ี
เขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 
 



 

9 
 

7. ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 
การใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นไม่ควรมีขอบจ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ี
หลากหลาย ไม่มีการบงัคบัใหผู้ใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ 
ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ในทุกระบบปฏิบติัการ สามารถแสดงผลไดใ้นทุกความละเอียดหน้าจอ
ซ่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการมากและกลุ่มเป้าหมายควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก  
 
8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) 
ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรใหค้วามส าคญักบัการ
ออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้เวบ็ท่ี
จดัท าขึ้นอยา่งลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากขึ้นอาจ
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและท าให้ผูใ้ชห้มดความเช่ือถือ 
 
9. ความคงท่ีของการท างาน (Function Stability) 
ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วรมีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบ
สร้างสรรคแ์ละตรวจสอบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น ลิงคต์่าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบวา่ยงัสามารถ
ลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซตอ่ื์นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจาก
ลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาท่ีสร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก  
  
กระบวนการพฒันาเว็บไซต์  
การจัดระบบโครงสร้างข้อมูล (Information Architecture)  
 ในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีก าลังจะได้ศึกษาต่อไปน้ีได้อาศัยหลักการจัดระบบ
โครงสร้าง ขอ้มูลท่ีเรียกว่า Information Architecture  อยู่ในหลาย ๆ  ส่วนตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นท่ี
ไดเ้ป็นรูปแบบ โครงสร้างสุดทา้ย (Final Architecture Plan)  ซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากท่ี
จะท าใหเ้วบ็ไซตบ์รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 การจดัระบบโครงสร้างขอ้มูล คือ การพิจารณาว่าเว็บไซต์ควรจะมีขอ้มูลและการท างาน
ใดบ้าง  ด้วยการสร้างเป็นแผนผงัโครงสร้างก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือพัฒนาเว็บเพจโดยเร่ิมจากการ
ก าหนดเป้าหมายเวบ็ไซตแ์ละกลุ่มผูใ้ช้เป้าหมาย  ต่อมาก็พิจารณาถึงเน้ือหาและการใชง้านท่ีจ าเป็น
แลว้น ามา จดักลุ่มให้เป็นระบบจากนั้นก็ถึงเวลาในการออกแบบโครงสร้างขอ้มูลในหน้าเว็บให้
พร้อมท่ีจะน าไปออกแบบกราฟิก และหนา้ตาใหส้มบูรณ์ต่อไป 
 การจดัท าระบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นพื้นฐานส าคญัในการออกแบบเว็บไซตท่ี์ดี ท่ีจะช่วย
พฒันาแบบแผนรายละเอียดขอ้มูลในการออกแบบเวบ็ไซต ์ ซ่ึงไดแ้ก่  รูปแบบการน าเสนอ  
กระบวนการ 13 ขั้นตอนในการพฒันาเว็บไซต์ 
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ส่ิงท่ีไดรั้บ 
 
 
ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 

รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนในการพฒันาเวบ็ไซต ์
 

Phase 1: ส ารวจปัจจยัส าคญั (Research) 

1. รู้จกัตวัเอง – ก าหนดเป้าหมายและส ารวจความพร้อม 
2. เรียนรู้ผูใ้ช ้– ระบุกลุ่มผูใ้ชแ้ละศึกษาความตอ้งการ 
3. ศึกษาคู่แข่ง - ส ารวจการแข่งขนัและเรียนรู้คู่แข่ง 

1. เป้าหมายหลกัของ 

    เวบ็ไซต ์

2. ความตอ้งการของผูใ้ช้ 

3. กลยทุธ์ในการแข่งขนั 

Phase 2: พฒันาเน้ือหา (Site Content) 

4. สร้างกลยทุธ์การออกแบบ 
5. หาขอ้สรุปขอบเขตเน้ือหา 

 
Phase 3: พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต ์

 (Site Structure) 

6. จดัระบบขอ้มูล 
7. จดัท าโครงสร้างขอ้มูล 
8. พฒันาระบบเนวิเกชนั 

 

1. แนวทางการออกแบบเวบ็ไซต ์

2. ขอบเขตเน้ือหาและการใชง้าน 

3. ขอ้มูลท่ีถูกจดัอยา่งเป็นระบบ 

1. แผนผงัโครงสร้างขอ้มูล 

2. แนวทางการท่อเวบ็ 

3. ขอ้มูลท่ีถูกจดัอยา่งเป็นระบบ 

Phase 4: ออกแบบและพฒันาหนา้เวบ็  

(Visual design) 

9. ออกแบบลกัษณะหนา้เวบ็เพจ 
10. พฒันาเวบ็ตน้แบบและขอ้ก าหนดสุดทา้ย 

 

1. ลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซต ์

2. เวบ็เพจตน้แบบท่ีจะใชใ้นการพฒันา 

3. รูปแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต ์

4. ขอ้ก าหนดในการพฒันาเวบ็ไซต ์

Phase 5: พฒันาและด าเนินการ  

(Production and Operation) 

11. ลงมือพฒันาเวบ็เพจ 
12. เปิดตวัเวบ็ไซต ์
13. ดูแลและพฒันาต่อเน่ือง 

 

1. เวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ 

2. เปิดตวัเวบ็ไซตแ์ละท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

3. แนวทางการดูแลและพฒันาต่อไป 
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การออกแบบเพ่ือผู้ใช้   
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 
  การท าเวบ็ไซต์จ าเป็นตอ้งรู้กลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในเวบ็ไซตอ์ย่างชดัเจน 
เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
ส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการจากเว็บไซต์  

1. ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์  
2. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้ 
3. ความบนัเทิง  
4. ของฟรี 

ข้อมูลหลกัท่ีควรมีอยู่ในเว็บไซต์  
1. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั (About the company) 
2. รายละเอียดผลิตภณัฑ ์(Product information) 
3. ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน (News/Press releases) 
4. ค  าถามยอดนิยม (Frequently asked questions) 
5. ขอ้มูลในการติดต่อ (Contact information) 

โครงสร้างระบบข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) 
 ไฮเปอร์เท็กซ์เป็นโครงสร้างระบบข้อมูลแบบใหม่ท่ีมีลักษณะคล้ายเครือข่ายโย งใย
โครงสร้างระบบน้ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ รายการหรือกลุ่มขอ้มูลท่ีถูกลิงค ์ กบัลิงคท่ี์
เช่ือมโยงขอ้มูลเหล่านั้น  องค์ประกอบ 2 ส่วนน้ีเม่ือรวมกัน จะเกิดเป็นระบบการเช่ือมโยงขอ้มูล
ประเภทต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร  ขอ้มูล  รูปภาพ  เสียง  หรือภาพยนตร์  โดยการเช่ือมโยงนั้น
อาจเป็นไปตามล าดบัชั้นขอ้มูลหรือไม่ตามล าดบัชั้นขอ้มูล  หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัก็เป็นได ้
 จากความยดืหยุ่นอยา่งสูงของระบบไฮเปอร์เท็กซ์ จึงเป็นไปไดง้่ายท่ีคุณจะท าการเช่ือมโยง
ซบัซอ้นเกินไปจนท าใหผู้ใ้ชส้ับสน และไม่สามารถนึกถึงโครงสร้างรวมของเวบ็ไซตไ์ด ้แต่จากการ
ท่ีระบบไฮเปอร์เท็กซ์ไดเ้ปิดช่องทางให้มีการเช่ือมโยงระหว่างรายการใด ๆ ในล าดับชั้นขอ้มูลท่ี
ต่างกนั  เราจึงมกัน าระบบไฮเปอร์เท็กซ์มาใชเ้ป็นส่วนเสริมให้กบัโครงสร้างขอ้มูลแบบล าดบัชั้นท่ี
มีอยูแ่ลว้มากกวา่จะใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัเสียเอง 
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โครงสร้างข้อมูลแบบฐานข้อมูล  (Database Model) 
 โครงสร้างขอ้มูลแบบน้ีมกัน าไปใชก้บัเวบ็ขนาดใหญ่ท่ีมีผูรั้บผิดชอบเร่ืองระบบฐานขอ้มูล
โดยเฉพาะฐานขอ้มูลเป็นการจดัระบบขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมมากประเภทหน่ึงโดยขอ้มูลจะถูกจดัอยูใ่น
รูปแถวและคอลมัน์ดว้ยกฎเกณฑ์บางอย่างท่ีมีการก าหนดไวเ้ฉพาะฐานขอ้มูลนั้น ๆ  การน าระบบ
ฐานขอ้มูลมาใชใ้นเวบ็ไซตจ์ะช่วยเพิ่มความสามารถในการคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
นอกจากนั้นการใชร้ะบบฐานขอ้มูลยงัช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลและปรับปรุงเน้ือหาอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 เน่ืองจากความซับซ้อนของกฎเกณฑ์และขอ้จ ากดัต่าง ๆ  ในระบบฐานขอ้มูล  จึงเป็นเร่ือง
ยากในการจดัเน้ือหาทั้งหมดของเว็บไซต์  ซ่ึงมีทั้ งตัวอกัษร  ลิงค์  รูปภาพ  และส่ืออ่ืน ๆ  ไวใ้น
ฐานขอ้มูลเดียวกันไดท้ั้งหมด หรือถา้จะท าจริงก็ตอ้งใช้เวลาและความพยายามอย่างมากดว้ยเหตุ
ดงักล่าวระบบฐานขอ้มูลควรน าไปใช้กบับางส่วนในเว็บไซต์ หรือเวบ็ไซตย์่อย (Sub site) ท่ีมีกลุ่ม
ของขอ้มูลประเภทเดียวกนั 
 
หลกัการออกแบบหน้า 
สร้างล าดับช้ันความส าคัญขององค์ประกอบ (Visual Hierarchy) 
 หลักส าคัญในการออกแบบหน้าเว็บอย่างหน่ึงก็คือการสร้างล าดับชั้นความส าคัญของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในหน้าเว็บ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเร่ืองส าคญัมากส าคญัรองลงไป
หรือส าคัญน้อยตามล าดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสมจะช่วยแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ในหนา้เวบ็ได้ในการออกแบบคุณจึงควรให้ความสนใจ
กบัปัจจยัเหล่าน้ีดว้ย 
 ขนาดเปรียบเทียบ (relative size)  ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ในหน้าเว็บจะช่วยส่ือความ
หมายถึงความส าคญัของส่ิงหน่ึงต่อส่ิงอ่ืน ๆ  โดยองคป์ระกอบท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมสามารถดึงความ
สนใจของผูใ้ช้ไดก่้อน  และยงัแสดงถึงความส าคญัท่ีมีเหนือองค์ประกอบขนาดเล็ก  ตวัอย่างท่ีเรา
เห็นกนัอยู่ทัว่ไปก็คือ  การก าหนดหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ  ให้มีขนาดใหญ่กวา่ส่วนของเน้ือหาเสมอ  เพื่อ
แสดงให้ผู ้ใช้มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจจุส าคัญของเน้ือหาได้ดีขึ้ น  แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณ
ก าหนดใหส่้วนของหวัขอ้มีขนาดเลก็กวา่เน้ือหาก็จะส่งผลใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนไดท้นัที 

• ต าแหน่งและล าดับขององค์ประกอบ แสดงถึงล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ี
คุณต้องการให้ผูใ้ช้ได้รับ เน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและ
อังกฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง คุณจึงควรจัดวางส่ิงท่ีมี
ความส าคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือดา้นซ้ายของหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผูใ้ช้มองเห็น
ได้ก่อน แต่ถ้าคุณจัดวางส่ิงส าคัญไวท่ี้ส่วนท้ายของหน้า ผูใ้ช้จ านวนมาก
อาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 
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• สีและความแตกต่างของสี  แสดงถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆภายในหนา้สีท่ีเด่นชดัเหมาะสมส าหรับองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมาก 
ส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้เดียวกนัย่อมส่ือความหมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด
และความส าคญัท่ีเท่าเทียมกนั โดยทัว่ไปการใชสี้ท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนจะ
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชใ้ห้มองเห็นและตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่
การใชสี้ท่ีหลากหลายเกินไปอยา่งไม่มีความหมายเต็มไปหมดทั้งหนา้ กลบัจะ
สร้างความสับสนใหก้บัผูใ้ชเ้สียมากกวา่ 

• ภาพเคล่ือนไหว เป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี แต่คุณจะต้องใช้
อย่างจ ากัดและระมดัระวงั เพราะการท่ีเราใช้ส่ิงเคล่ือนไหวในหน้าเว็บมาก
เกินไปนั้น จะท าให้มีจุดสนใจบนหน้าจอมากมายจนผูใ้ช้ตดัสินใจไดล้ าบาก
ว่า ส่ิงไหนส าคญักว่ากัน ดังนั้นคุณควรใช้ภาพเคล่ือนไหวโดยมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนวา่ จะใหผู้ช้มเพ่งความสนใจไปตรงไหน 

สร้างรูปแบบ บุคลกิ และสไตล์ 
 รูปแบบของหน้าเว็บนั้นขึ้นอยู่กับเน้ือหาและเป้าหมายของเว็บไซต์ว่าตอ้งการให้ความรู้ 
โฆษณาหรือขายสินคา้ เม่ือคุณมีแนวคิดของเวบ็ไซต์เรียบร้อยแลว้ ก็ถึงเวลาลงมือสร้างหนา้เวบ็ท่ีจะ
ใช้เป็นส่ือในการน าเสนอเน้ือหาภายในแก่ผูใ้ช้ ซ่ึงการออกแบบท่ีดีควรจะประกอบด้วยรูปแบบ 
บุคลิก และสไตลท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและสร้างความชดัเจนในการส่ือสาร 

รูปแบบ  การเลือกรูปแบบของหนา้เวบ็ท่ีเหมาะสม จะช่วยสร้างความเขา้ใจของผูใ้ชไ้ดดี้ขึ้น 
โดยคุณสามารถจ าลองรูปแบบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเวบ็ไซต์ไปใชไ้ด ้เช่น 
เวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัภาพยนตร์ก็อาจจะออกแบบหนา้เวบ็ใหค้ลา้ยกบัโรงภาพยนตร์จริง ๆ 

บุคลิก  เว็บไซต์แต่ละประเภทอาจมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับเน้ือหาและ
เป้าหมายในการน าเสนอ บุคลิกท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาย่อมท าให้ผูใ้ช้เขา้ถึงเน้ือหาไดดี้ขึ้น เว็บไซต์
แต่ละแห่งสามารถให้ความรู้สึกสนุกสนาน,เช่ียวชาญ,วิชาการ,ทนัสมยั,ลึกลบั หรือเป็นทางการ 
ตวัอย่างเช่น ในการออกแบบเว็บท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี คุณก็ควรออกแบบให้ แสดงถึงความ
ทันสมัย ไฮเทค เช่นเดียวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต์ ด้วยเหตุน้ีเองเว็บไซต์ 2 แห่งท่ีมีเน้ือหา
เหมือนกนั แต่มีบุคลิกต่างกนัก็จะใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนัได ้ 

สไตล์  สไตลใ์นท่ีน้ีหมายถึงลกัษณะการจดัโครงสร้างของหน้า,รูปแบบกราฟิก,ชนิดและ
การจดัตวัอกัษร,ชุดสีท่ีใช้ และรวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆทั้งหมด คุณไม่ควรสร้างสไตล์ของเว็บ
ไซทต์ามอ าเภอใจ โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสม และจะตอ้งระวงัเป็นพิเศษ เม่ือน ากราฟิกจากเวบ็
ไซท์อ่ืนท่ีมีสไตลแ์ตกต่างจากของคุณเขา้มาใช้ นอกจากน้ีรูปแบบของกราฟิกต่าง ๆ รวมถึงสไตล์
ของเวบ็ไซทค์วรมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในเวบ็ไซตอ์ย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ใชเ้พียงเพื่อแสดงฝีมือว่า
คุณสามารถตกแต่งกราฟิก โดยใช้เทคนิคแปลกๆไดแ้ละไม่วา่คุณจะเลือกรูปแบบ บุคลิก และสไตล์
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ใดมาใชก้็ตาม คุณควรใชล้กัษณะเหล่านั้นให้สม ่าเสมอตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เพื่อป้องกนัความสับสนท่ี
อาจเกิดขึ้นได ้เช่น ถา้คุณใชปุ้่ มเนวิเกชนัท่ีเป็นแบบ 2D มาตลอด แลว้กลบัเปล่ียนเป็นแบบ 3D  ใน
บางส่วน ผูใ้ชจ้ะรู้สึกสับสนกบัความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นอยา่งไม่มีเหตุผลได ้
สร้างความสม ่าเสมอตลอดท่ัวทั้งเว็บไซต์ 
 ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีอาจจะเคยพบเห็นมาแล้วในบางเว็บไซต์  คื อ การมีรูปแบบในแต่ละ
หนา้ท่ีไม่เหมือนกนั จนท าให้ไม่แน่ใจว่ายงัอยู่ในเวบ็เดิมหรือเปล่า  เม่ือคุณไดอ้อกแบบโครงสร้าง
ของหน้าเว็บเพจ  รูปแบบของกราฟิก ลักษณะตัวอักษร โทนสี และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้  ก็ควรน าลกัษณะดังกล่าวไปใช้กับทุก ๆ  หน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้ง
เวบ็ไซต ์เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ให้ผูใ้ชส้ามารถจดจ าลกัษณะของเวบ็ไซตไ์ดดี้ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นความ
สม ่าเสมอของโครงสร้างหน้าเว็บและระบบเนวิเกชันก็จะท าให้ผูใ้ช้รู้สึกคุ ้นเคย และสามารถ
คาดการณ์ลกัษณะของเวบ็ไดล้่วงหนา้  ซ่ึงจะช่วยใหก้ารท่องเวบ็เป็นไปอยา่งสะดวก 
 ในทางเทคนิคคุณสามารถใช้ Cascading Style Sheet (CSS) ช่วยในการก าหนดสไตล์
มาตรฐานให้กบัองคป์ระกอบต่าง ๆ  เช่น  ตวัอกัษร  สี  หรือตาราง  โดยท่ีก าหนดรูปแบบเพียงคร้ัง
เดียว  แลว้สามารถน าไปใชไ้ดก้บัขอ้มูลทั้งหมดในเวบ็ไซต ์ ท าให้เกิดความสะดวกในการออกแบบ  
และยงัง่ายต่อการเปล่ียนแปลงในภายหลงั 
 ขอ้ควรระวงัอีกอย่างก็คือในขณะท่ีคุณพยายามรักษาความสม ่าเสมอของเว็บไซต์ไวโ้ดย
ตลอดนั้น บางคร้ังก็อาจกลายเป็นขอ้จ ากดัท่ีท าให้เวบ็ไซตดู์น่าเบ่ือไดแ้นวทางแกไ้ขก็คือการสร้าง
ความแตกต่างท่ีน่าสนใจในแต่ละหน้าโดยใช้องค์ประกอบท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีสีหรือลักษณะ
แตกต่างไปเล็กนอ้ยเพื่อท าให้เกิดลกัษณะพิเศษเฉพาะของหนา้นั้นแต่ยงัสามารถคงความสม ่าเสมอ
ของเวบ็ไซตไ์วไ้ด ้
การวางองค์ประกอบที่ส าคัญไว้ในส่วนบนของหน้าเสมอ 
 ส่วนบนของหนา้ในท่ีน้ี  หมายถึง  ส่วนแรกของหนา้ท่ีจะปรากฏขึ้นในหนา้ต่างบราวเซอร์  
โดยท่ียงัไม่มีการเล่ือนหนา้จอใด ๆ  เน่ืองจากส่วนบนสุดของหน้าจะเป็นบริเวณท่ีผูใ้ช้มองเห็นได้
ก่อน  ดังนั้นส่ิงท่ีอยู่ในบริเวณน้ีจึงควรเป็นส่ิงท่ีส าคญัและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใ้ช้ได ้ 
โดยปกติแลว้ส่วนบนสุดน้ีควรประกอบดว้ย 

• ช่ือของเวบ็ไซต ์ เพื่อใหผู้ใ้ชรู้้ไดท้นัทีวา่ก าลงัอยูใ่นเวบ็อะไร 
• ช่ือหัวเร่ืองหรือช่ือแสดงหมวดหมู่ของเน้ือหา  ช่วยใหผู้ใ้ชรู้้ถึงส่วนของเน้ือหา
ท่ีปรากฏอยู ่
• ส่ิงส าคญัท่ีคุณตอ้งการโปรโมทในเวบ็ไซต ์ เพราะเป็นบริเวณท่ีผูใ้ชทุ้กคนจะ
ไดเ้ห็น 
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เลือกใช้สีส าหรับเว็บไซต์ 
เลือกใช้สีส าหรับเว็บไซต์ ( Designing Web Colors) 
 สีสันในหนา้เว็บเพจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้เน่ืองจาก
ส่ิงแรกท่ีพวกเขามองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดบรรยากาศและความรู้สึกโดยรวม
ของเว็บไซต ์เราสามารถใชสี้ไดก้บัทุกองค์ประกอบของเว็บเพจตั้งแต่ตวัอกัษร,รูปภาพ,ลิงค,์สีพื้น
หลงั และรูปภาพพื้นหลงัการเลือกใชสี้อย่างเหมาะสมจะช่วยในการส่ือความหมายของเน้ือหาและ
เพิ่มความสวยงามให้กบัหนา้เวบ็นั้น แต่ในทางกลบักนั สีท่ีไม่เหมาะสมอาจสร้างความยากล าบาก
ในการอ่านหรือรบกวนสายตาผูใ้ชร้วมทั้งอาจท าใหก้ารส่ือสารความหมายไม่ถูกตอ้งได ้
 เร่ืองของสีในเวบ็ไซตมี์ความซบัซ้อนพอสมควรเร่ิมตั้งแต่การเขา้ใจถึงการแสดงออกของสี
ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีต่างกนัของบราวเซอร์,จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบติัการตลอดจนถึงการเขา้ใจ
ทฤษฎีสี รู้จกัเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมเพื่อการส่ือความหมายอย่างสวยงาม ดงันั้นเป้าหมายของเราคือ 
การตดัสินใจเลือกใชสี้ให้เหมาะสมกบับุคลิกและเป้าหมายของเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลท่ีตรงกบั
ความประสงคม์ากท่ีสุด การใชชุ้ดสีท่ีเหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูใ้ช้ แต่ยงัท าให้พวกเขามีความรู้สึกร่วมไปกับเป้าหมายของเว็บไซต์นั้นดว้ยไม่ว่าจะเป็นการให้
ขอ้มูลสร้างความบนัเทิงรวมถึงการขายสินคา้หรือบริการ 
ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 
 สีเป็นเคร่ืองมืออเนกประสงคอ์ย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในการออกแบบเวบ็ไซต ์เน่ืองจาก
สีสามารถส่ือถึงความรู้สึกและอารมณ์ และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานท่ีกบัเวลาอีกดว้ย 
ดงันั้นสีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างความหมายขององคป์ระกอบใหก้บัเวบ็เพจได ้
อยา่งดี 
ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่าง ๆ มีดงัน้ี 

- สีสามารถชักน าสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหน้าเว็บเพจ ผูอ่้านจะมีการ
เช่ือมโยงความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได ้การเลือกเฉดสีและ
ต าแหน่งของสีอยา่งรอบคอบในหนา้เวบ็ สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาใน
บริเวณต่าง ๆ ตามท่ีเราก าหนดได ้วิธีน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการ
ให้ผูอ่้านให้ความสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเวบ็ไซตเ์ป็นพิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ 
โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

- สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีได้รับการออกแบบเข้าด้วยกัน ผูอ่้านจะมีความรู้สึกว่า
บริเวณท่ีมีสีเดียวกันจะมีความส าคญัเท่ากัน วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่ม
ของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้
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- สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกัน ท านองเดียวกับการ
เช่ือมโยงบริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยก
บริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 

- สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมี
ลักษณะเด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยการเลือกใช้สีอย่าง
รอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วง
เหน่ียวให้พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ได้นานยิ่งขึ้ น ส่วนเว็บไซต์ท่ีใช้สีไม่เหมาะสม 
เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

- สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจาก
ผูช้มไดน้อกเหนือจากความรู้สึกท่ีไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแลว้ ผู ้ชมยงัอาจมี
อารมณ์และความรู้สึกสัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 

- สีช่วยสร้างระเบียบให้กบัขอ้ความต่าง ๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหวัเร่ืองกบั
ตวัเร่ือง หรือการสร้างความแตกต่างให้กบัขอ้ความบางส่วน โดยใชสี้แดงส าหรับ
ค าเตือน หรือใชสี้เทาส าหรับส่ิงท่ีเป็นทางเลือก 

- นอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแลว้สียงัสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์
ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้ ดว้ยการใช้สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กรมา
เป็นโทนสีหลกัของเวบ็ไซต ์
การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้า่จะมีกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีช่วยในการสร้าง

ชุดสี  (color scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเข้าใจผิดจ านวนมากท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างชุดสี ท่ีให้ความรู้สึกไม่ เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สี เป็นเพียง
เคร่ืองประดบัอย่างหน่ึงในการออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าให้ไป
บดบงัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในหนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึง
เป็นเร่ืองส าคญั แมว้่าการเลือกชุดของสีมาใช้ในเว็บเพจค่อนขา้งจะขึ้นอยู่กบัความชอบของแต่ละ
คน อย่างนอ้ยเราควรมีความเขา้ใจถึงหลกัการใชสี้เบ้ืองตน้ ท่ีจะช่วยในการเลือกใช้สีชุดใดชุดหน่ึง
จากชุดสีพื้นฐานอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่
ท าใหคุ้ณสามารถเลือกชุดสีไดใ้นทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได้ 
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ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสี 
 ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง 
และน ้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุท่ีสีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลกั ก็เพราะว่าสีทั้งสาม
เป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของสีอ่ืน ๆท่ีเหลือทั้งหมด 
ต่อไปก็เป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยท่ี สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม
,สีเหลืองกบัน ้ าเงินไดเ้ป็นเขียว และสีน ้ าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจาก
การผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยู่ติดกนัทั้งสองดา้น ในท่ีสุดเราก็จะไดสี้ขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 สี 
โดยสีขั้นตน้ 1 สี ท าให้เกิดสีขั้นท่ีสาม 2 สี ดงัน้ี : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , น ้ าเงิน-ม่วง ,น ้ า
เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ท่ีมาของสีต่าง ๆ ดีแลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการ
ผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 

แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่าง ๆ 
 

 
สีขั้นท่ี 1        สีขั้นท่ี 2 

 

 
 

สีขั้นท่ี 3 สีขั้นท่ี 4 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่าง ๆ 
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จิตวิทยาสีกบัความรู้สึก ( Psychology of Colour) 
ในดา้นจิตวิทยา สี เป็นตวักระตุน้ความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจของมนุษย ์สีต่างๆจะใหค้วามรู้สึกท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นเราจึงมกัใชสี้เพื่อส่ือความรู้สึกและความหมายต่างๆ ไดแ้ก่ 
• สีแดง ใหค้วามรู้สึกเร่าร้อน รุนแรง อนัตราย ต่ืนเตน้ 
• สีเหลือง ใหค้วามรู้สึก สวา่ง อบอุ่น แจ่มแจง้ ร่าเริง ศรัทธา มัง่คัง่ 
• สีเขียว ใหค้วามรู้สึก สดใส สดช่ืน เยน็ ปลอดภยั สบายตา มุ่งหวงั 
• สีฟ้า ใหค้วามรู้สึก ปลอดโปล่ง แจ่มใส กวา้ง ปราดเปร่ือง 
• สีม่วง ใหค้วามรู้สึก เศร้า หม่นหมอง ลึกลบั 
• สีด า ใหค้วามรู้สึก มืดมิด เศร้า น่ากลวั หนกัแน่น 
• สีขาว ใหค้วามรู้สึก บริสุทธ์ิ ผดุผอ่ง วา่งเปล่า จืดชืด 
• สีแสด ใหค้วามรู้สึก สดใส ร้อนแรง เจิดจา้ มีพลงั อ านาจ 
• สีเทา ใหค้วามรู้สึก เศร้า เงียบขรึม สงบ แก่ชรา 
• สีน ้าเงิน ใหค้วามรู้สึก เงียบขรึม สงบสุข จริงจงั มีสมาธิ 
• สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึก แหง้แลง้ ไม่สดช่ืน น่าเบ่ือ 
• สีชมพู ใหค้วามรู้สึก อ่อนหวาน เป็นผูห้ญิง ประณีต ร่าเริง 
• สีทอง ใหค้วามรู้สึก มัง่คัง่ อุดมสมบูรณ์ 

 
 
รูปท่ี2.4 จิตวิทยาสีกบัความรู้สึก 
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การผสมสี ( Color Mixing) 
 รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมของวตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบลบ 
(subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 
 การผสมสีแบบลบไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของล าแสงแต่อยา่งใด ๆ  แต่เก่ียวเน่ืองกบั
การดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ี
ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง  (magenta)  สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง 
เหลือง และน ้ าเงินอย่างธรรมดาอย่างท่ีหลาย ๆ คนเขา้ใจเม่ือมีการผสมวตัถุมีสี จะเกิดการรวมกนั
ของสีท่ีจะถูกดูดกลืนไว ้ท าใหป้ริมาณแสงท่ีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ สีแบบลบ 
” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่าง ๆ ไดแ้ก่สีแดง (เกิดจากสีแดงแกมม่วง
บวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบัน ้ าเงินแกมเขียว) และสีน ้ าเงิน (เกิดจากสีน ้ าเงิน
แกมเขียวบวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะเห็นเป็นสีด า เพราะมี
การดูดกลืนแสงทุกสีไวท้ั้งหมด ท าให้ไม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาไดส่ื้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใช้วตัถุมีสี อย่างเช่น สีท่ีใช้ในการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , สีเทียน รวมถึงระบบการ
พิมพแ์บบ 4 สี ในส่ิงพิมพต่์าง ๆ  (โดยมีหมึกสีด าเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลว้นอาศยัการผสมสีแบบลบน้ี
ทั้งส้ินรูปแสดงการผสมสีแบบลบ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงการผสมสีแบบลบ 
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การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 
    การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบ
ลา้งส่ิงท่ีคุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เราก าลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของ
วตัถุมีสีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบด้วยล าแสงท่ีมีสีต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนแสง 
ความยาวคล่ืนแสงพื้นฐานได้แก่สีแดง เขียว และน ้ าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน ้ าเงินอย่างท่ีเรา
เขา้ใจมาก่อน เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความ
ยาวคล่ืนแสง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสี
น ้ าเงินแกมเขียวหรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกบัเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสี
แดงบวกกับน ้ าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้
ดว้ยกนั ก็จะไดผ้ลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง 
 ส่ือใด  ๆ  ก็ตามท่ีมีการใชแ้สงส่องออกมา อย่างเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี 
หรือจอมอนิเตอร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี 
การออกแบบสีส าหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสีแบบบวกน้ีเช่นกนั 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 แสดงการผสมสีแบบบวก 

วงล้อสี (Color Wheel)  
 เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีขึ้นเราความท าความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย 
และมี ประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัว่า วงลอ้สี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการ
จดัเรียงสี ทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาขึ้นจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของล าดบั
และความ กลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
แต่ส่วนใหญ่ มกัจะมีความซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเรา
จะใช้วงล้อสีแบบ  12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ขึ้ นโดย  Isaac Newton ในปี 1666 ท่ีได้แสดงถึงการ
จัดล าดับเฉดสีอย่างมีเหตุผล และง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินใน
การศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ  รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีเรา
ก าลงัสนใจอยู ่ 
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วงล้อสีแบบบวก ( Additive Color Wheel )  
   

 
 
 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงการวงลอ้สีแบบบวก 

 
วงล้อสีแบบลบ ( Subtractive Color Wheel )   

  
   
 
 

รูปท่ี 2.8 แสดงการวงลอ้สีแบบลบ 
  

สีขั้นต้นในวงล้อสีแบบลบประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง ( magenta ) สีน ้ าเงินแกมเขียว
(cyan ) และสีเหลือง ( yellow ) ส่วนสีอ่ืน ๆ อาศยัหลกัการผสมสีแบบลบไดเ้ป็นสีท่ีเหลือทั้งหมด    

วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคลา้ยๆกบัวงลอ้สีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีท่ีต่างกนัอย่างมาก 
ตรงท่ีสีโดยส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีน ้ าเงินและเขียว ขณะท่ีสีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง
เลก็นอ้ยในวงลอ้สีแบบน้ี เช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเปกตรัม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความ
ยาวคล่ืนแสงสีน ้าเงิน และมีส่วนของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพียงเลก็นอ้ย 

Red 

Blue

 

bBMagent

a 

Green 

 Magenta 

Cyan Yellow 
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สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี ( Tint , Shade and Tone ) 
 ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผ่านการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิด
เป็นสีต่างๆจ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
คุณคงรู้ว่าสีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ หรืองแดงจาง ฯลฯ 
อีกจ านวนนบัไม่ถว้น สีเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีด า ขาว และเทาระดบัต่างๆ 
นัน่เอง 

- เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีขาว จะไดเ้ป็นสีอ่อน ( tint of the hue )  
- เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีเทา จะไดเ้ป็นโทนสีท่ีระดบัต่างๆ ( tone of the hue )  
- เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีด า จะไดเ้ป็นสีเขม้ ( shade of the hue )  

  สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่างมากในการจดัชุดของสี เพราะท าให้สีสี
หน่ึง สามารถแสดงออกและใหค้วามรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิง่ขึ้นทดแทนการใชสี้เดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจ
มี ลกัษณะไม่น่าสนใจ 

  
รูปท่ี 2.9 ความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และด า 

 
สีท่ีเป็นกลาง ( Neutral Colors ) 
 สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพล
ใดๆมาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้่าจะมีเฉดสีของสีเทาจ านวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงท่ี 256 
ระดับ สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัไดแ้ลว้ ท าให้มองเห็นเป็นแถบสี
ระหว่างด ากับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มี
ลกัษณะเฉพาะส่วนตวั ท าให้ชุดของสีท่ีประกอบไปด้วยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้า
อารมณ์ อยา่งไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจากสีท่ีอยู่ลอ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุให้ศิลปินส่วน
ใหญ่หลีกเล่ียงการใช้สีเทา เพราะผลท่ีได้รับจากสีอ่ืนนั้นไม่คงท่ี ยากต่อการควบคุมสีเทา 12 ขั้น
ตามล าดบัจากอ่อนไปเขม้ 
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ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony )  
 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอย่างเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา 
ท า ให้ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกัน การใช้สีท่ีจืดชืด
เกินไปจะท า ให้เกิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนั
ขา้ม การใช้สีท่ีมากเกินไป ดูวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น 
เป้าหมายส าคญัของเรา ในเร่ืองสี ก็คือการน าเสนอเว็บไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจได้ง่าย 
น่าสนใจ และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes ) 
 หลงัจากคุณได้รู้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่ม
อย่างเขา้กนัดว้ยรูปแบบต่างๆ ท าให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสีต่างๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการ
เบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งท าการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue ) ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ
สวา่งของสี  lightness) เพื่อใหเ้กิดลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์

 
ชุดสีเย็น ( Cool Color Scheme ) 
 ชุดสีเย็นประกอบด้วยสีม่วง , น ้ าเงิน , น ้ าเงินอ่อน , ฟ้า , น ้ าเงินแกมเขียว และสีเขียว 
ตรงกันขา้มกบัชุดสีร้อนชุดสีเยน็ให้ความรู้สึกเยน็สบายองค์ประกอบท่ีใช้สีเยน็เหล่าน้ีจะดูสุภาพ
เรียบร้อยและมีความช านาญแต่ในทางจิตวิทยาสีเยน็เหล่าน้ีกลบัมีความสัมพนัธ์กบัความซึมเศร้าหด
หู่และเสียใจ นอกจากนั้น ชุดสีเยน็มีความกลมกลืนกนัโดยธรรมชาติ แต่อาจจะดูไม่น่าสนใจใน
บางคร้ัง เพราะขาดความแตกต่างของสีท่ีเด่นชดั เช่นเดียวกบัชุดสีร้อน จะเห็นว่า มีอีก 2 สี ท่ีไม่อาจ
จ าแนกออกเป็นสีร้อนหรือสีเย็นได้อย่างแน่นอน ซ่ึงก็คือสีเหลืองและสีเขียว เพราะสีทั้ งสอง
สามารถใหค้วามรู้สึกไดท้ั้งร้อนและเยน็ตามแต่สถานการณ์และสีรอบขา้ง 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 แสดงชุดสีเยน็ 
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ชุดสีร้อน ( Warm Color Scheme )  
 ชุดสีร้อนประกอบดว้ยสีม่วงแกมแดง , แดงแกมม่วง , แดง , ส้ม , เหลือง และเขียวอม
เหลือง  สีเหล่าน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และความรู้สึกตอ้นรับแก่ผูช้ม ช่วยดึงดูดความสนใจ
ไดง้่าย ในทาง จิตวิทยาสีร้อนมีความสัมพนัธ์กบัความสุข สะดวก สบาย สีต่างๆในชุดสีร้อนมีความ
กลมกลืนอยูใ่นตวัเอง ขณะท่ีอาจจะดูไม่น่าสนใจบา้ง เพราะขาดสีประกอบท่ีตดักนัอยา่งชดัเจน  
  

  
 

รูปท่ี 2.11 แสดงชุดสีร้อน 
 

ชุดสีท่ีคล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีท่ีมีรูปแบบอย่างง่ายอีกแบบหน่ึงก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกัน ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 
หรือ 3 สีท่ีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยูใ่นรูปแบบน้ีมี
จ านวนมากมายท าให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเรา
สามารถเพิ่มจ านวนสีในชุดให้มากขึ้นเป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลให้ขอบเขตของสีท่ีมีความ
กวา้งเกินไป ท าให้สีอยู่ตรงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ี
อยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
 ณ บางต าแหน่งของวงล้อสี ชุดสีคล้ายคลึงกัน 3 -4 สีทีอยู่ติดกันอาจดูเหมือนเป็นสี
เดียวกัน  เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไวไ้ม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใช้งานได้
สะดวกความคลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อให้เกิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ยแมก้ระนั้นก็ดีการขาดความ
แตกต่างอยา่งชดัเจน อาจท าใหไ้ม่มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 แสดงชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 
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ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
  รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว 
ความหากหวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความ
เขม้หรือความเขม้หรือความอ่อนในระดบัต่างๆ ให้กบัสีตั้งตน้ ดงันั้น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ
ประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตรอเบอร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละ
ชมพู(สีอ่อนมากของสีชมพู) 
 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการสร้าง
อารมณ์โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวิตชีวา 
เพราะขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 

    รูปท่ี 2.13 แสดงชุดสีแบบเดียว 
 
ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
  วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก้็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่า
ลอยอยู่เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยู่ท่ีมุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีได้
จากการเลือกแบบน้ีจึงเรียกวา่ ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนั
ในวงล้อสี จึงมีความเข้ากันอย่างลงตัว ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ี
ประกอบดว้ยสีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนัน่เอง เน่ืองจาก
การตดักันอย่างรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีชั้นสอง
และสีขั้นท่ีสามนั้น ยากต่อการน ามาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่าง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกัน าไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ท าให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
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รูปท่ี 2.14 แสดงชุดสีแบบสามเส้า 
ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้มในท่ีน้ี  หมายถึง สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีน ้ า
เงินอ่อนกบัส้มน่าสนใจท่ีวา่เม่ือน าสีทั้งสองน้ีมาผสมกนัจะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงลอ้สีแบบ
บวก หรือไดเ้ป็นสีด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากว่าสีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้มกนัจะมี
ตราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั ตวัอย่างเช่น สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้มเป็นสีน ้ าเงิน
แกมเขียวซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีน ้ าเงินและเขียวจึงท าให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสีขาวอีกเช่นเดิม
จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
 เม่ือน าสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสว่างและสดใสมากขึ้น  ซ่ึงถือเป็น
คู่สีท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุดและยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and maximum 
stability)  ขอ้ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูน่าสนใจกว่าสีท่ี
ใช้รูปแบบสามจุดเสียอีก  ท าให้แน่ใจได้ว่าชุดสีตรงกันข้ามน้ีจะไม่ดูจืดชืดขาดความน่าสนใจ
อย่างไรก็ดีจ านวนสีท่ีจ ากดัในรูปแบบน้ีท าให้ผูอ่้านให้ความสนใจไดง้่ายแลว้หลงัจากนั้นก็อาจละ
ทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง้่ายเช่นกนั 

 
 

รูปท่ี 2.15 แสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีท่ีอยูต่รงขา้มในวงลอ้ 
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ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่าง
กนัท่ีสีใดสีหน่ึงท่ีอยู่ตรงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสี
น ้าเงินอ่อนกบัสีน ้าเงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีน ้ าเงิน
อ่อน  และสีน ้าเงินแถบเขียว   
 ขอ้ไดเ้ปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายท่ีมากขึ้นเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม  
อย่างไรก็ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มขึ้นมาน้ี  มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง
ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 

 
 

รูปท่ี 2.16 แสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
 

ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงท้ัง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีด้านขา้งทั้ง 2 ด้าน  จึงได้เป็นชุดสี 4 สี  ดังเช่นสีแดงแกมม่วงกับน ้ าเงินแกมเขียว  
และน ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายท่ีเพิ่มขึ้นจากชุดสีตรงขา้ม
แบบแบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 

 
 

รูปท่ี 2.17 แสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น  
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นอกเหนือจากน้ี  ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกวา่ Alternate Complementary Color Scheme  โดยมี
สีท่ี ไดจ้ากสามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยูต่รงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม  เช่น  สีเขียว  สี
ม่วงแดง  สีแดง  และสีส้ม  ส่วนแบบสุดทา้ยไดแ้ก่  ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme)  ท่ี
เกิดจาก 4  สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม  วิธีน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี  สีขั้นท่ีสอง 1 สี  และ
สีขั้นท่ีสาม 2 สี  มาประกอบกนั 
 

  
    รูปท่ี 2.18 แสดงค่าของสีในระบบเลขฐานสิบ 
 
ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเว็บไซต์  
 จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่างๆท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะพอ
ท า ให้คุณออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหาและ
สร้างความสวยงานให้กบัหน้าเว็บเพจไดเ้ป็นอย่างดีและท่ีส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเว็บเพจท่ีมี
สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผิดเพี้ยน  

ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ใหเ้กิดประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี  
 
1. ใช้สีอย่างสม ่าเสมอ  
 การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีอย่างสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี  
เช่น การใช้สีท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเว็บไซต์ท่ีสัมผสัไดด้ว้ยตา เม่ือ
ผูใ้ชค้ลิก เขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั  
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2. ใช้สีอย่างเหมาะสม  
 เวบ็ไซต์เปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึง ๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิต
จริง อย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่างๆ ดังนั้น การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
เว็บไซต์ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซต์ได้ นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยั
หลาย ๆ อย่างท่ีมี ผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต์ เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ ของแฟชัน่ อายุ
และประสบการณ์ของผูใ้ช ้ดงันั้นเราจึงรู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อแสดงถึงความรักใชโ้ทน
สีน ้ าตาลด าส่ือถึง เหตุการณ์ในอดีตใชสี้สดใสส าหรับเด็ก และการใชสี้ตามแฟชัน่ในเวบ็มีเก่ียวกบั
เคร่ืองแต่งกาย  
 
3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย  
 ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้ว่าสีแต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกนัโดยสีหน่ึง ๆ อาจส่ือความ 
หายไปในทางบวกหรือทางลบก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอย่างเช่น สีด าให้ความรู้สึกโศกเศร้าใน
งานศพ แต่กลบัแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีให้ความหมาย
และ ความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
ระบบสีในเว็บไซต์ 
 ระบบสีในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ  อย่างส้ินเชิงท าให้การใช้สี
อย่างมีประสิทธิภาพในเว็บจึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรระบบสีท่ีมี
ความเฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกับส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี 
ไดแ้ก่ 

- จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเว็บเพจถูกเรียกดูผ่านทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของ
เวบ็เพจจึงขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 
  - บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี
การแสดงผลในหน้าจอท่ีมีจ านวนสีจ ากัด บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกบัสี ท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 
 - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 
จะถูกควบคุมดว้ยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหก 
  เพราะฉะนั้น การเขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากัด
เหล่าน้ี จะท าใหผู้ใ้ชโ้ดยส่วนใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
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การออกแบบกราฟิกส าหรับเว็บไซต์ 
ระบบการวัดขนาดของรูปภาพ 
 เม่ือจอมอนิเตอร์ท าการแสดงผลรูปภาพในเวบ็เพจพิกเซลในรูปภาพจะจบัคู่กนัแบบหน่ึง
ต่อน่ึงกบัพิกเซลตามความละเอียดของหนา้จอท าให้หน่วยการวดัรูปภาพในเวบ็จึงเป็นพิกเซลไม่ใช่
น้ิวหรือเซนติเมตรแต่อยา่งใด ดงันั้นในกระบวนการ ออกแบบกราฟิกและรูปภาพต่างๆ คุณจึงความ
ลดขนาดเป็นพิกเซลไวเ้สมอ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบขนาดกราฟิกกบัองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ในหนา้เวบ็ รวมถึงขนาดวินโดวข์องบราวเซอร์อีกดว้ย 
ระบบการวดัความละเอียดของรูปภาพ 
 เน่ืองจากรูปภาพในเว็บโดยส่วนใหญ่จะถูกแสดงผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ในทางเทคนิคท่ี
ถูกตอ้งแลว้ ระบบการวดัความละเอียดของรูปภาพจึงตอ้งเป็น “Pixels per inch” (ppi) แต่ก็มีระบบ
การวดัอีกแบบหน่ึงคือ “Dot per inch (dpi) ท่ีใช้ความละเอียดของรูปภาพท่ีพิมพ์ออกมา ซ่ึงความ
ละเอียดท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่กบัประสิทธิภาพของเคร่ืองพิมพแ์ต่ละเคร่ืองในทางปฏิบติั หน่วย ppi กบั dpi 
อาจใชแ้ทนกนัได ้ท าให้เป็นท่ียอมรับวา่ความละเอียดของรูปภาพในหนา้จอมีหน่วยเป็น dpi แทนท่ี
จะเป็น ppi ท่ีถูกตอ้ง 
ความละเอยีดของรูปภาพ 
 โดยปกติแลว้ รูปภาพทุกรูปในเวบ็ไซตค์วรจะมีความละเอียดแค่ 72 ppi ก็ เพียงพอแลว้เร่ือง
จากจอมอนิเตอร์องผูใ้ช้ส่วนใหญ่มีความละเอียดต ่า (72 ppi) ดงันั้นแมว้่ารูปภาพจะมีความละเอียด
สูงกวา่น้ีเราก็ไม่อาจมองเห็นความแตกต่างได ้
 เม่ือเปรียบเทียบความละเอียดของรูปภาพในเวบ็กบัในส่ิงพิมพค์ุณจะเห็นความแตกต่างกนั
วา่รูปภาพในเวบ็มีคุณภาพท่ีต ่ากว่า เน่ืองจากมีขอ้มูลและรายละเอียดของรูปภาพท่ีนอ้ยกวา่ท าใหรู้ป
ท่ีไดม้องดูมีลกัษณะเป็นจุดเลก็ ๆ ซ่ึงถือเป็นธรรมชาติของรูปภาพในเวบ็ 
ปัญหาเกีย่วกบัขนาดไฟล์ของกราฟิก 
 แมว้่ากราฟิกและรูปภาพต่าง ๆ จะช่วยส่ือความหมายและสร่างประโยชน์อีกหลายอยา่ง เรา
ควรรู้ถึงขอ้เสียของกราฟิกเหล่าน้ีไวบ้า้งโดยปกติ แลว้ขอ้มูลในเวบ็ไซทป์ระกอบดว้ยไฟล ์HTML ท่ี
เป็นตัวอักษร และกราฟิกหรือรูปภาพเป็นส่ิงส าคัญกราฟิกใช้เวลาในการดาวน์โหลดมาก กว่า
ตวัอกัษรหลายเท่า ดงันั้นกราฟิกขนาดใหญ่อาจใชเ้วลาในการสแดงผลนานมาก เม่ือผูใ้ชร้ะบบการ
เช่ือต่อกบัอินเตอร์เน็ตท่ีค่อนขา้งชา้ 
 แมว้่ากราฟิกของคุณจะออกแบบมาอย่างดีเพียงใด ถา้ตอ้งใชเ้วลาในการโหลดนาน จึงท า
ให้ผูใ้ชรู้้สึกหงุดหงิด และเปล่ียนใจไม่รอดูรูปเหล่านั้นส่ิงท่ีคุณทุ่มเทออกไปไวก้็จะมีมีความหมาย 
เพื่อป้องกนัปัญหาความล่าชา้น้ีเราจึงตอ้งท าการลดขนาดไฟลก์ราฟิกลงใหเ้ลก็เขา้ไวก่้อน 
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ลดขนาดไฟล์กราฟิกส าหรับเว็บ (Optimizing Web Graphic)  
 ปัญหาความเช่ืองช้าของอินเตอร์เน็ตท าให้ผูอ้อกแบบเว็บไซต์ตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของ 
เวลาท่ีใช้ในการดาวน์โหลดเป็นอย่างมากแนวทางง่าย ๆ ส าหรับผูมี้หนา้ท่ีออกแบบกราฟิกก าหรับ
เวบ็ก็คือพยายามท าใหก้ราฟิกมีขนาดเลก็มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
 ทั้งน้ีผูอ้อกแบบตอ้งรู้จกัท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างความสวยงามกับความเร็วในการ 
แสดงผลเร่ืองจากการสร้างเว็บโดยไม่มีรูปภาพกราฟิกใด ๆ เลยย่อมไม่น่าสนใจ เพราะกราฟิกมี
บทบาทส าคญัในการแนะน า และสร้างความบนัเทิงต่อผูช้ม ดงันั้นแนวทางท่ีดีท่ีสุดคือการสร้างเวบ็ 
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้กราฟิกท่ีแสดงผลได้อย่างรวดเร็วการ Optimize กราฟิกจะช่วยลดขนาด
ไฟลใ์หเ้ลก็ลงไดท้ าใหแ้สดงผลไดเ้ร็วขึ้น  
การจัดต าแหน่ง (Alignment) 
 การจ าต าแหน่งของตัวอักษรในแต่ละส่วนมีผลต่อความรู้สึกของเอกสารโดยท่ีการจัด
ต าแหน่งแต่ละแบบจะให้ความรู้สึกท่ีต่างกนัตัวอกัษรท่ีถูกจดัให้ชิดขอบด้านซ้ายโดยท่ีปล่อยให้
ดา้นขวามีลกัษณะไม่สม ่าเสมอจะให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ และจะอ่านไดง้่ายกว่าการจดัชิดขอบ
ขวา โดยทัว่ไปแลว้พยายามหลีกเล่ียงการจดัชิดขวา ยกเวน้เม่ือมีความเหมาะสมกบัรูปแบบจริง ๆ 
ส่วนตวัอกัษรท่ีมีการปรับระยะให้ชิดขอบทั้งซ้ายและขวา (Justify) เป็นท่ีนิยมใช้ในหนังสือพิมพ์
และจุลสาร พร้อมกบัใหค้ามรู้สึกท่ีเป็นทางการอีกดว้ย 
 ในภาษา HTML คุณสามารถจดัต าแหน่งตวัอกัษรไดด้ว้ยค าสั่ง ALIGN และเลือกค าสั่ง left, 
right, center และ Justify (ค าสั่ง Justify ใชไ้ดเ้ฉพาะบราวเซอร์รุ่นใหม่ ๆ ) ดงัตวัอยา่ง 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการจดัต าแหน่ง 

 
จดัชิดซา้ย 
 

ตวัอกัษรท่ีถูกจดัให้ชิดขอบซ้าย จะมีปลายดา้นขวาไม่สม ่าเสมอเน่ืองจากตวัอกัษรในแต่ละ
บรรทดั มีความยาวไม่เท่ากนั แต่ผูอ่้านก็สามารถหาจุดเร่ิมตน้ของแต่ละบรรทดัไดง้่าย 

 
จดัชิดขวา 
 

แม้ว่าการจัดตัวอักษรให้ชิดขอบขวา จะดูน่าสนใจแต่จุดเร่ิมต้นในแต่ละบรรทัดท่ีไม่
สม ่าเสมอ ท าใหอ่้านยากเน่ืองจากผูอ่้านตอ้งหยดุชะงกั เพื่อหาจุดเร่ิมตน้ของแต่ละบรรทดั 

 
จดัก่ึงกลาง 
 

การจดัตวัอกัษรให้อยู่ก่ึงกลาง ใชไ้ดผ้ลดีกบัขอ้มูลท่ีมีปริมาณไม่มาก เหมาะสมกบัรูปแบบท่ี
เป็นทางการอยา่งเช่นค าประกาศ หรือ ค าเช้ือเชิญ 

จดัขอบชิดซ้ายและ
ขวา 

เม่ือคุณจดัคอลมัน์ของตวัอกัษรแบบ Justify จะมีพื้นท่ีว่างเกิดขึ้นระหว่างค า ส่ิงท่ีความระวงั
คือ การเกิดช่องวา่งท่ีเป็นเหมือนทางของสายน ้า  
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ช่องว่างระหว่างตัวอกัษร (Tracking) และช่องว่างระหว่างค า 
 ความรู้สึกของตัวอักษรอาจจะเป็นผลมาจากพื้นท่ีว่างโดยรอบ ท่ีอยู่ระหว่างตัวอักษร 
ระหว่างค า หรือระหว่างบรรทัด คุณสามารถปรับระยะของช่องว่างเหล่าน้ีเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น 
แมว้า่ตวัอกัษรจะถูกออกแบบมาใหมี้ระยะห่างท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้ แต่ในบางสถานการณ์ อาจมีความ
ต้องการให้ตัวอักษรดูแน่นหรือหลวมเป็นพิเศษ อย่างเช่นตัวอักษรท่ีใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้ งหมด 
(UPPERCASE) จะดูค่อนขา้งแน่นเพราะถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกบัตวัพิมพ์เล็กดงันั้นคุณควรเพิ่ม
ช่องวา่งระหวา่งตวัอกัษรใหม้ากขึ้นเลก็นอ้ย ส าหรับค าท่ีใชต้วัพิมพใ์หญ่ทั้งหมด 
 ตวัอกัษรบางคู่ท่ีอยู่ติดกนัอาจมีระยะห่างไม่เหมาะสม จ าเป็นตอ้งท าการปรับแต่งท่ีเรียกว่า 
Kerning เป็นการปรับระยะห่างระหวา่งคู่ของตวัอกัษร ซ่ึงจะมีความส าคญัมากเม่ือใชต้วัอกัษรขนาด
ใหญ่หรือตวัอกัษรท่ีใช้เป็นหัวขอ้หลกั เพราะเม่ือตวัอกัษรใหญ่ขึ้นก็จะเกิดช่องว่างท่ีมากขึ้นดว้ย 
จุดประสงคข์องการท า kerning คือการปรับระยะห่างของตวัอกัษรใหเ้ท่ากนัโดยตลอด เพื่อท่ีสายตา
จะไดเ้คล่ือนท่ีอยา่งราบเรียบและสม ่าเสมอ 
 ช่องว่างระหว่างค าส าหรับภาษาองักฤษ หรือ ช่องว่างระหว่างค าในภาษาไทย เป็นส่ิงท่ีควร
จะเท่ากนัเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจดัต าแหน่งแบบ Justify ช่องว่างของแต่ละค าจะแตกต่างกนัไปใน
แต่ละบรรทดั เพื่อช่วยให้ขอบซ้ายและขวาเท่ากัน คุณอาจตอ้งใชเ้คร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) มาช่วยแยก
ค าใหอ้ยูค่นละบรรทดั หรือปรับเปล่ียนการเวน้วรรคใหม่ เพื่อไม่ใหมี้ช่องวา่งมากเกินไป  
ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Leading)  
 ระยะห่างระหว่างบรรทดั หรือ Leading ซ่ึงมีท่ีมาจากการเติมแนวของตะกัว่เขา้ไประหว่าง
บรรทดัเพื่อใหอ่้านง่ายขึ้นในกระบวนการท าตวัอกัษรโลหะในสมยัก่อน (Leading ออกเสียงวา่ “เล็ด
ด้ิง” มาจากค าว่า Lead หรือตะกัว่แปลตรงตามตวัว่า “เส้นตะกัว่ท่ีใชถ้่างบรรทดัในการพิมพ”์ ไม่ได้
เก่ียวกบัค าวา่ lead ท่ีแปลวา่ “การน า” หรือ “ส่ิงน า” แต่อยา่งใด 
 จากกระบวนการน้ีท าให้ค  าวา่ Leading ถูกน ามาใชใ้นการก าหนกระยะห่างระหวา่งบรรทดั 
ในโปรแกรมใช้ในการก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดัในโปรแกรมออกแบบส่ิงพิมพแ์ละ word 
processing ท่ีระยะห่างนอ้ยจะมีจ านวนตวัอกัษรไดม้ากจะขยายพื้นท่ีของตวัอกัษรและยงัเพิ่มความ
สะดวกในการอ่านอีกดว้ย ลองเปรียบเทียบผลของความสะดวกในการอ่านจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ความยาวของบรรทัด 
 เม่ือบรรทดัของตวัอกัษรยาวขึ้น อาจสร้างความไม่สะดวกให้กบัผูอ่้านท่ีตอ้งเล่ือนสายตา
จากปลายบรรทดัไปยงัส่วนตน้ของบรรทดัใหม่ในทางตรงกนัขา้มบรรทดัท่ีค่อนขา้งสั้นขอ้ความจะ
ถูกแยกจากกนับ่อยคร้ังซ่ึงเป็นการรบกวนผูอ่้านเช่นกนั ความยาวท่ีเหมาะสมของบรรทดัขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจยัอยา่งเช่น ชนิดตวัอกัษร ขนาด ระยะห่างระหวา่งบรรทดัและความยาวของเน้ือหา 
 คุณสามารถควบคุมความยาวของบรรทัดได้ด้วยการสร้างตางราง HTML ครอบบริเวณ
เน้ือหาเหล่านั้น แลว้ก าหมดความกวา้งของช่องเป็นพิกเซลแทนการให้เปอร์เซ็นต์จากการศึกษา
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พบว่าสายตาคนเราสามารถกวาดไปในพื้นท่ีกวา้งประมาณ 4 น้ิวได้โดยไม่ตอ้งขยบัศีรษะ ดงันั้น 
เพื่อความสะดวกในการอ่านแต่ละบรรทัดควรมีตัวอักษรประมาณ 50 -70 ตัวหรือ 7-15 ค า 
(ภาษาองักฤษ) หรือเทียบเป็นพื้นท่ีก็จะกวา้งประมาณ 350-500 พิกเซล 
 
ความยาวของหน้าเว็บ 
 โดยปกติแลว้ ความยาวของหนา้เวบ็ไม่ควรยาวจนเกินไปเพราะหนา้เวบ็ท่ียาวมาก ๆ จะท า
ให้ผูใ้ชรู้้สึกเหน่ือยลา้ท่ีจะอ่านทางท่ีดีควรจะแบ่งออกเป็นหนา้สั้น ๆ หลาย ๆ หนา้ต่อกนั ซ่ึงจะให้
ความรู้สึกท่ีดีกว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีขอ้ก าหนดตามตวัเก่ียวกบัความยาวสูงสุดท่ีควรจะเป็น ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัรูปแบบหนา้และขนากไฟลน์ั้น ๆ 
แบ่งเน้ือหาออกเป็นย่อหน้า (Paragraph) 
 เม่ือใดท่ีเน้ือหาของคุณมีความยาวมากๆหลายบรรทดัต่อกนัก็ควรแบ่งขอ้ความเหล่านั้นให้
เป็นส่วนย่อยๆ หรือเรียกว่า “ย่อหน้า” หรือ Paragraph ซ่ึงแต่ละย่อหน้าแต่ละเว็บเพจแยกออกจาก
กนัโดยการขึ้นย่อหน้าใหม่ และมกัจะมีบรรทดัว่างคัน่เน่ืองจากภาษา HTML ค  าสั่งหรือแท็กซ่ีท่ีใช้
ในการขึ้นยอ่หนา้ใหม่คือ <P> จะท าให้เกิดบรรทดัว่างระหว่างยอ่หนา้ดว้ยกนัเพื่อแยกให้เห็นไดช้ดั
วา่เป็นขอ้ความท่ีอยูค่นละยอ่หนา้ 
 
ขนาดของตัวอกัษร 
 ขนาดของตัวอักษรมีผลต่อคุณสมบัติและลักษณะของเน้ือหาหลายประการ การเข้าถึง
บทบาทและความส าคญัของขนาดตวัอกัษรจะช่วยให้คุณออกแบบเวบ็เพจท่ีสามารถดึงความสนใจ
ของผูอ่้าน ไปยงัขอ้มูลท่ีตอ้งการ และมีผลในการน าทางให้ผูใ้ช้คลิกไปยงัส่วนต่าง ๆ ไดแ้นวทาง
ต่อไปน้ีจะช่วยใหคุ้ณใชป้ระโยชน์จากขนาดของตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดึงดูดความสนใจด้วยอกัษรขนาดใหญ่ 
 คุณอาจน าสายตาของผูอ่้านให้มุ่งไปยงัเป้าหมายดว้ยการใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ เช่นในส่วน
ของโลโก้หรือหัวข้อหลักต่าง ๆ หรือบริเวณท่ีคุณต้องการให้ผูอ่้านสนใจ  ซ่ึงเป็นการก าหนด
ต าแหน่งใหผู้อ่้านใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้โดยปกติแลว้ผูอ่้านจะเร่ิมตน้จากดา้นบนซา้ยแต่ถา้คุณตอ้งการให้
เร่ิมสนใจท่ีส่วนอ่ืนของหนา้ก็อาจใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ใหส้ะดุดตาสายผูอ่้านก่อน 

•  การใช้ตัวอกัษรขนาดใหญ่เร่ิมต้นประโยค (Initial caps หรือ Drop caps) 
 บางคร้ังคุณไม่จ าเป็นตอ้งใชต้วัอกัษรแบบกราฟิก เพื่อดึงดูดความสนใจเนน้ถึงความส าคญั
ของ ขอ้ความ เม่ือคุณสามารถใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่เร่ิมตน้ ประโยคเป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมา
นานแลว้ ในส่ิงพิมพ ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้านดว้ยการสร้างความแตกต่างของขนาดตวัอกัษร 
 โดยทัว่ไปแลว้ตวัอกัษรตวัแรกจะมีขนาดใหญ่ว่าตวัอ่ืนประมาณ 2-5 พอยท์ และยงันิยมท่ี
จะใชต้วัอกัษรชนิดอ่ืนเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างมากขึ้น นอกจากนั้นแลว้ยงัอาจใชรู้ปแบบสลบัสี ซ่ึง
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จะใช้ตวัอกัษรสีอ่อนเหนือพื้นหลงัสีเขม้เพื่อให้เห็นไดเ้ด่นชดั หรือคุณอาจยกเน้ือหายางส่วนหรือ
ขอ้ความส าคญัออกมาแสดงใหเ้ด่นชดั เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาว 

• ใช้ตัวอกัษรขนาดเลก็เพ่ือเพิม่ความต่อเน่ืองของเน้ือหา 
 การใช้ขนาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มความต่อเน่ืองให้กับเน้ือหาได้ การใช้
ตวัอกัษรขนาดเลก็ในส่วนของราบละเอียดเน้ือหาจะท าใหส้ามารถบรรจุตวัอกัษรไดม้ากขึ้นในพื้นท่ี
ท่ีมีอยู ่ช่วยสร้างความต่อเน่ืองของเน้ือหาค่อนขา้งยาวไดดี้กวา่ตวัอกัษรขนาดใหญ่ 
การเน้นข้อความให้เด่นชัด 
 เราสามารถใช้ตวัอกัษรในลกัษณะต่างๆ กนั เพื่อแสดงการเนน้ย  ้าถึงประเด็นหลกั ใจความ
ส าคญัหรือบทสรุปของเน้ือเร่ือง เพื่อสร้างความสะดวกให้กบัผูอ่้านท่ีตอ้งการส ารวจเน้ือหาคราว ๆ 
อยา่งรวดเร็ว และยงัช่วยเนน้จุดส าคญัในขณะท่ีผูอ่้านก าลงัอ่านอยา่งละเอียดอีกดว้ย 
 หลกัในการเน้นขอ้ความท าไดโ้ดยอาศัยความแตกต่างท่ีปรากฏของตวัอกัษรรวมถึงความ
แตกต่างระหว่างพื้นท่ีตวัหนังสือกบัพื้นท่ีว่างโดยรอบการออกแบบอย่างรอบคอบด้วยการสร้าง
ความแตกต่างของรูปแบบอย่างรอบคอบดว้ยการสร้างความแตกต่างของรูปแบบและลกัษณะของ
ตวัอักษรให้เห็นได้ชัดเจนจะเป็นท่ีสะดุดตาและดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านได้อย่างมาก แต่ถ้า
เลือกใช้ตวัหนาทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรเด่นชดัขึ้นมา แต่กลบัท าให้รู้สึกว่าเป็นการตะโกนใส่ผูอ่้าน 
และถ้าพยายามจัดตัวหนังสือให้ค่อนข้างแน่นเกินไป ผูอ่้านก็อาจมองเห็นเหมือนเป็นก าแพง
ตวัอกัษร และไม่สามารถมองหาจุดท่ีน่าสนใจได้ ในท านองเดียวกันการใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่
ทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์แต่อยา่งใด เพราะส่ิงท่ีเห็นจะดูเหมือนกนัหมด ไม่มีส่วนท่ีสะดุดตา 
 แนวทางในการเน้นขอ้ความให้เด่นชัดสามารถท าได้หลายรูปแบบ ซ่ึงเม่ือน าไปใช้อย่าง
เหมาสมก็จะช่วยสร้างความน่าสนใจกบัเน้ือหาและยงัช่วยเสริมความสวยงามให้กบัเวบ็เพจไดอี้ก
ดว้ย ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
 
การใช้ขนาดและน ้าหนักของตัวอกัษร 
 เป็นเร่ืองปกติท่ีจะสร้างความเด่นให้กบัตวัอกัษรโดยท าให้มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีลกัษณะ
เส้นท่ีหนาและเขม้กว่าซ่ึงจะท าให้ดูมีความส าคญัมากกว่าส่ิงท่ีอยู่รอบขา้งในการอ่านอย่างคราว ๆ 
ส่ิงท่ีตอ้งการเน้นจะมีลกัษณะเด่นชดัและสะดุดตาผูอ่้านในทางตรงกันขา้มขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ
เน้นจะมีขนาดเล็กและบางกว่า ซ่ึงในภาษา HTML เรามีน ้ าหนักของตัวหนังสือให้เลือกเพียง 2 
ระดบั คือ ตวัปกติ และตวัหนาท่ีก าหนดดว้ยค าสั่ง<B> (Bold) 
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การท าตัวเอยีง (Italic) 
 ลกัษณะตวัอกัษรแบบเอียงเป็นท่ีนิยมใช้กับส่ิงพิมพ์ในการเน้นค าหรือขอ้ความตวัอกัษร
แบบเอียงน้ีมกัจะท าให้อ่านยากกว่าตวัปรกติเล็กน้อยจึงท าให้ ผูอ่้านตอ้งหยุดเพื่ออ่านซ ้ า ๆ ซ่ึงนับ
ถือเป็นส่ิงท่ีเน้นเพราะความแตกต่างจากตวัอกัษรปกติ และเพราะความเร็วของการอ่านท่ีลดลง ซ่ึง
จะท าให้สายตาของเรามุ่งไปสู้จุดท่ีแตกต่างจากปรกติตามลักษณะเฉพาะของสมองมนุษยต์ ารา
ทางดา้น Publishing หลายเล่มแนะน าให้ใชต้วัเอียงเพื่อเน้นมากกว่าท าตวัหนา (Bold) เสียอีกเพราะ
เรียกร้องความสนใจไดโ้ดยไม่สะดุดตาหรือรบกวนการกวาดสายตาเกินไปขณะท่ีการใชต้วัเอียงใน
ส่ิงพิมพไ์ดผ้ลดีแต่ในหน้าจอมอนิเตอร์แลว้กลบัมีการแสดงของพิกเซลอย่างไม่ลงตวัเพราะจุดบน
จอภาพมีความละเอียดต ่ากว่าการพิมพม์าก คือมีความละเอียดเพียงประมาณ 72 -96 dpi (จุดต่อน้ิว) 
ในขณะท่ีการพิมพ์นั้นใช้ความละเอียด ถึง 2,400 dpi ขึ้นไป ดังนั้นเป็นเวลาแสดงผลตัวเอียงใน
ปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัอกัษรภาษาไทยจึงเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงหรือถา้จ าเป็นตอ้งใชก้็
ตอ้งแน่ใจวา่ผูใ้ชจ้ะสามารถอ่านไดโ้ดยไม่ล าบากนกั 
 
การขีดเส้นใต้  
 เทคนิคการขีดเส้นใตเ้ป็นท่ีนิยมใชใ้นการพิมพดี์ดสมยัก่อนมีการใชสื้บเน่ืองจนมาถึงยุคการ
พิมพใ์นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word Processing) แต่เน่ืองจากการใชเ้ส้นใตมี้ความหมายพิเศษใน
ระบบเวบ็ ซ่ึงแสดงถึงไฮเปอร์ลิงคท่ี์ติดอยู่กบัค านั้น (Hypertext) ดงันั้นเราจึงไม่ควรใชข้ีดเส้นใตใ้น
ความหมายอ่ืนอีก มิฉะนั้นสร้างความสับสนใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้ 
ต าแหน่งตวัอกัษร  
 ต าแหน่งของค าหรือบรรทดัท่ีอยู่ต่างจากปรกติจะมีความเด่นในตวัเช่นเดียวกบัการย่อหน้า
ขา้งในหรืออกขา้งนอก (Indent หรือ hanging indent) ให้เกิดความแตกต่างในพารากราฟซ่ึงจะช่วย
ดึงดูดความสนใจได ้
 
แนวทางของตัวอกัษร (Orientation) 
 ตวัอกัษรท่ีอยู่ในแนวตั้งจากล่างไปบนเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่สังเกตไดง้่ายแต่ท าให้ไม่สะดวก
ในการอ่านในหน้าหนังสือปกติเราแต่กลบัด้านหนังสือก็จะอ่านได้แต่ในจอมอนิเตอร์ผูอ่้านตอ้ง
เอียงคอจึงจะอ่านได้ส่วนตัวอกัษรในแนวตั้งจากบนลงล่างเป็นส่ิงท่ีท าไม่ได้ในภาษา Html แต่
สามารถท าไดง้่ายโดยใชรู้ปกราฟิกแทนถา้จ าเป็นก็ตอ้งใชก้็ควรใชอ้ยา่งจ ากดั 
 
พื้นท่ีว่าง (White Space) 
 นอกเหนือจากขนาดตวัอกัษรท่ีจะแสดงถึงความส าคญัพื้นท่ีว่างรอบๆตวัอกัษรก็เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัเช่นกนั ตวัอกัษรขนาดเลก็ในพื้นท่ีกวา้ง ๆ จะมีความโดดเด่นมากกวา่ปรกติ นอกจากนั้น การ
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มีพื้นท่ีว่างมาก ๆ ในหนา้เวบ็ยงัช่วยท าให้เน้ือหานั้นน่าอ่านมากกกว่าหน้าท่ีเต็มไปดว้ยตวัหนังสือ
ผูอ้อกแบบควรเขา้ใจว่าการท าเน้ือหาให้ดูอ่านง่ายส าคญักว่าการใส่เน้ือหาให้มากท่ีสุดในหน้าเว็บ
การออกแบบเว็บเพจโดยค านึงถึงพื้นท่ีว่าง จึงช่วยท าให้คุณสามารถจดับริเวณของเน้ือหาไดอ้ย่าง
น่าสนใจ 
 วิธีเบ้ืองตน้ในการควบคุมการปรากฏของตวัอกัษรในเว็บเพจ คือการใช้ค  าสั่ง <PRE> ท่ีมี
ไวส้ าหรับแสดงตวัอกัษรตามรูปแบบท่ีก าหนดไวส่้วนวิธีท่ีพลิกแพลงขึ้นอีกหน่อยคือการใชก้ราฟิก
โปร่งใสมาคัน่ให้เกิดพื้นท่ีว่าง หรือการก าหนดค่าพื้นท่ีว่างในแนวตัง่และแนวนอนโดยรอบของ
กราฟิก 
 นอกจากนั้น การใช้ตาราง HTML ท าให้คุณสามารถจดัตวัอกัษรและกราฟิกไดอ้ย่างเป็น
ระเบียบมากขึ้น ขณะท่ี Cascading Style Sheets และ Dynamic HTML ก็เป็นเทคนิคใหม่ท่ีจะช่วย
คุณในการควบคุมต าแหน่งของข้อความและรูปกราฟิกต่างๆ โดยใชก้ารจดัต าแหน่งอย่างแน่นอน 
และการจดัล าดบัของชั้นเอกสารขององคป์ระกอบในหนา้เวบ็วาอะไรซอ้นกบัอะไร 
 
การสร้างความสมดุลในหน้าเว็บ 
 การจดัรูปแบบโครงสร้างของเน้ือหาในหนา้เวบ็ตอ้งอาศยัแนวทางในการจดัระเบียบ สร้าง
สมดุลรวมถึงการจดัแนวของตัวอกัษรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู ้อ่านเขา้ใจได้ง่าย แม้ว่าเรายงัจะมี
ขอ้จ ากดัในการจดัรูปแบบตวัอกัษรอยู่มาก แนวทางต่อไปน้ีจะช่วยให้คุณน าเสนอขอ้ความอย่างมี
รูปแบบ 
 
จัดเรียงรายการลงิค์ตามแนวนอน 
 คุณไม่จ าเป็นต้องเรียงรายการลิงค์เป็นแถวตามแนวตั้ งเสมอไปบางคร้ังการเรียงตาม
แนวนอนอาจท าให้มองเห็นไดช้ดัเจนและยงัดึงดูดความสนใจไดดี้กว่า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบและ
ความเหมาะสมของการออกแบบดว้ย 
 
สร้างความสมดุลของตัวอกัษรขนาดใหญ่และขนาดเลก็ 
 หลกัในการใช้ตวัอกัษรอีกอย่างหน่ึงคือการสร้างความสมดุลของตวัอกัษรขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กโดยปรกตินักออกแบบจะใช้ GIF ส าหรับตวัอกัษรขนาดใหญ่ และตวัอกัษรแบบ HTML 
กับส่วนเน้ือหาในเว็บเพจ ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมให้ตวัอกัษรแบบ GIF เขา้กันได้แบบ HTML 
อยา่งเหมาะสมและตอ้งไม่โดดเด่นเกินไป 
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จัดกลุ่มข้อความเป็นสัดส่วนเหล่ือมล า้กนั 
 วิธีการหน่ึงในการสร้างความสมดุลให้กบัหน้าเวบ็คือการจดักลุ่มขอ้ความให้เป็นสัดส่วน
เหล่ือมล ้ากนั เช่นการจดัขอ้ความ 3 พารากราฟให้เหล่ือมล ้ากนัลงมาดา้นล่างจากซ้ายไปขวา ผูใ้ช้
ส่วนใหญ่ก็จะเร่ิมอ่านท่ีพารากราฟท่ีอยูด่า้นบนซ้ายและไล่ไปตามล าดบัวิธีน้ีถือเป็นการจดัขอ้ความ
ใหเ้ป็นสัดส่วนท่ีน่าติดตามอยา่งสร้างสรรค ์
 
จัดโครงสร้างพื้นท่ีของตัวอกัษรอย่างไม่เท่ากนั (Asymmetrical) 
 ไม่จ าเป็นตอ้งจดัวางพื้นท่ีของตวัอกัษรให้เท่ากนัหรืออยู่ตรงกลางเสมอท่ีจริงแลว้การแบ่ง
พื้นท่ีหน้าอย่างไม่สมดุลเช่นเป็น 2 คอลมัน์ในอตัราส่วน 30:70 ไม่เพียงแต่จะดูน่าสนใจแต่ยงัช่วย
สร้างความสมดุลระหวา่งพื้นท่ีว่างและตวัอกัษรวิธีการในการแบ่งพื้นท่ีท าไดด้ว้ยการก าหนดตาราง
ใหมี้ความกวา้งเตม็พื้นท่ีหนา้จอ แลว้แบ่งคอลมัน์ตามขนาดท่ีตอ้งการ 
จัดแนวตัวอกัษรในกลุ่มเดียวกนั 
 การจดัแบบน้ีจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถแยกแยะขอ้ความตามลกัษณะออกเป็นกลุ่มอยา่งชดัเจน
ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยใชพ้ื้นท่ีวา่งและคอลมัน์ในตารางในส่วนของเนวิกเกชัน่บาร์ก็ควรรวมลิงคป์ระเภท
เดียวกันเขา้ด้วยกัน พร้อมทั้งจดัแนวให้เป็นระเบียบ และควรนึกถึงความสม ่าเสมอของรูปแบบ
โดยรวมของทั้งหนา้อย่าลืมว่าการแยกส่วนของขอ้มูลกบัลิงคอ์อกจากกนัอาจท าให้ผูใ้ช้สนใจหรือ
ในทางตรงกนัขา้มอาจจะสับสนก็ได ้
การใช้สีกบัตัวอกัษร 
 สีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการน าเสนอบนเวบ็โดยจะช่วยตกแต่งโครงสร้าง
และรูปแบบของตวัอกัษรให้ดูดียิ่งขึ้นเม่ือเทียบกบัส่ือส่ิงพิมพส่์วนมายงัเป็นขาว-ด าแลว้การใช้สีก็
เป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้และเรียกความสนใจได้มากกว่า นอกจากน้ีส าหรับเว็บเพจการใช้สีไม่ท าให้
ตน้ทุนของเราเพิ่มขึ้นและสียงัช่วยท าให้เกิดความแตกต่างจากตวัอกัษรปรกติอีกดว้ย ดงันั้นในเว็บ
เพจของคุณอาจใชสี้แสดงการเนน้ค าหรือขอ้ความแทนท่ีจะใชต้วัหนาหรือตวัเอียงสีท่ีแตกต่างหรือ
มีความเด่นชดัมากเท่าไหร่ย่อมหมายถึงการเนน้ท่ีมากขึ้น ตวัอยา่งเช่น ตวัอกัษรสีแดงจะมีความเด่น
มากกว่าสีเหลืองเม่ืออยู่บนพื้นสีขาว ส าหรับเว็บเพจเลือกใช้เพียงสีขาวและด า อาจสร้างความ
แตกต่างกนั  
ก าหนดสีหลกัส าหรับเว็บ  
เว็บไซต์ท่ีดีอาจไม่จ าเป็นต้องใช้สีจ านวนมากอย่างท่ีคิดโดยทั่วไปแล้วเว็บไซท์ต้องการสีหลัก 
จ านวน ถึง 7 สีท่ีจะใช้ประจ าส าหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บเพจ ซ่ึงรวมถึงตวัอกัษรดว้ยแต่ก็
ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ได้เฉพาะสีท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้นคุณอาจเลือกใช้สีอ่ืนเพิ่มเขา้ไดเ้สมอเพียงแต่ตอ้ง
ระวงัใหสี้ ทั้งหมดไปดว้ยกนัไดดี้โดยไม่ขดัแยง้กนั 
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ใช้สีของตัวอกัษรอย่างมีความหมายและสม ่าเสมอ   
 เน่ืองจากผูใ้ชจ้ะมองเป็นความแตกต่างของสีไดอ้ยา่งรวดเร็วการใชสี้ของตวัอกัษรท่ีต่างกนั  
ตามลกัษณะเน้ือหาเช่น หวัขอ้ รายละเอียด และลิงคอ์ย่างสม ่าเสมอ จะท าให้ผูใ้ชคุ้น้เคยและท่องไป
ใน เวบ็ไซทไ์ดอ้ยา่งสะดวกตลอดไซท ์ 
 เพื่อความสม ่าเสมอของสีตลอดทั้งเว็บไซท์คุณอาจใช้เทคนิคของ Cascading Style Sheets 
ช่วย ระบุสีและรูปแบบขององค์ประกอบแต่ละชนิดภายในเว็บไดอ้ย่างสะดวกและจะเป็นการดีถา้
คุณจดรหัส ท่ีใช้ไวอ้้างอิงภายหลัง ทั้ งค่าในแบบ Hexadecimal ส าหรับ HTML และค่า RGB ท่ี
จะตอ้งใชใ้นงาน กราฟิกรวมไปถึงค่า CM ถา้คุณจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบัสีในส่ิงพิมพ ์ 
ใช้สีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละส่วนข้อมูล 
 ถา้คุณก าลงัน าเสนอเน้ือหาท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ ได ้อย่างเช่น สินคา้หลายๆ ประเภท หรือลิงค์
ไปยงัขอ้มูลหลายๆส่วนคุณอาจทดลองใชสี้ท่ีต่างกนัในแต่ละย่อหนา้ช่วยให้ผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลท่ีเร็ว
ขึ้นและถา้เราใชสี้เหล่าน้ีอย่างสม ่าเสมอผูอ่้านก็จะคุน้เคยและเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกขึ้นท่ีส าคญัคือ
คุณตอ้งแน่ใจวา่สีท่ีน ามาใชเ้ขา้กนัไดก้บัสีขององคป์ระกอบอ่ืนๆ 
 
ก าหนดสีของลงิค์ให้เหมาะสม 
 ในขั้นตอนการออกแบบลิงคค์ุณสามารถระบุสีให้กบัสภาวะทั้งสามอย่างของลิงค ์ซ่ึงไดแ้ก่ 
ลิงค์ท่ียงัไม่ได้คลิกลิงค์ขณะท่ีคลิกและลิงค์ท่ีได้ผ่านการคลิกไปแลว้ทั้ งน้ีการเลือกสีท่ีใช้ความ
ค านึงถึงน้าท่ีของแต่ละสภาวะลิงค์ตามปรกติควรจะมีสีท่ีเด่นชดัให้รู้ว่าสามารเช่ือมโยงไปท่ีอ่ืนได ้
จึงควรใชสี้ท่ีเด่นมองเห็นไดช้ดัขณะท่ีสีของลิงคข์ณะท่ีคลิกนั้นมีไวเ้พื่อตอบสนองว่าก าลงัถูกคลิก
อยู่ จึงควรท าให้มีสีสันท่ีชดัเจนเช่นกนัแต่ต้องต่างจากสีของลิงคป์กติพอสมควรส่วนลิงคท่ี์ผ่านการ
คลิกไปแลว้มีหน้าท่ีเตือนให้เรารู้ว่าไดค้ลิกเขา้ไปแลว้จะไดไ้ม่ตอ้งคลิกซ ้ าอีกจึงควรใชสี้ท่ีแตกต่าง
ไม่จ าเป็นตอ้งใชสี้ท่ีเด่นชดัแต่อยา่งใด 
 
สีกบัการพมิพ์เว็บเพจ 
 ถา้คุณตั้งใจให้ผูใ้ช้พิมพข์อ้มูลจากเวบ็แลว้ควรจะออกแบบให้มีลกัษณะพิเศษท่ีเหมาะสม
กบัการพิมพ ์เช่นการใชต้วัอกัษรสีเขม้บนพื้นหลงัสีอ่อนมีผูอ้อกแบบจ านวนมากท่ีใชพ้ื้นหลงัเป็นสี
เขม้กบัตวัอกัษรสีขาวโดยอาจลืมคิดไปว่าปกติแลว้สีพื้นหลงัจะไม่ถูกพิมพอ์อกมาดว้ยคือกลายเป็น
สีขาวไป ท าใหไ้ม่สามารถพิมพต์วัอกัษรสีขาวบนพื้นขาวได ้หรือถา้มีการก าหนดใหพ้ิมพสี์พื้นหลงั
ออกมาดว้ยก็จะเป็นการส้ินเปล้ืองหนึกพิมพอ์ยา่งไม่สมควรนกั 
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ระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นางสาวชนิกา แกว้ขวาน้อย,นางสาวยุภาดา กองชา และนางสาวธิดารัตน์ ตระกูลกาญจน์ 
(2561) โครงการเว็บไซต์โครงการสถานท่ีท่องเท่ียวภาคอีสานเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์เร่ืองการ
ท่องเท่ียวภาคอีสานเพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายพิชยั นาคเกิด,นายนัทธพงศ์ รุ่งสว่าง,นางสาวกมลวรรณ คอนวิมาน (2561)โครงการ 
เวบ็ไซต ์พลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพเพื่อท่ีรณรงคใ์ห้เยาวชนหลีกเล่ียงยาเสพติด เพื่อใหค้นหนัมา
สนใจกบัการรักษาสุขภาพ เพื่อลดปัญหาทอ้งก่อนวยัอนัควร 

นายเอกสิทธ์ิ การสาลี ,นายเกียรติพัฒชัย ชุ่มทรวง และนายวุฒิชัย จิตตสิงห์  (2561) 
โครงการเวบ็ไซตพ์นัธุ์ไมส้งวนท่ีควรอนุรักษ ์ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของพนัธุ์
ไมอ้นุรักษเ์พื่อใหรู้้จกัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งถูกวิธี 
 
2.4 การน าระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน 

1. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์แบบ 
2. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการจดัแต่งรูปภาพ 
3. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการจดัเอกสารต่าง ๆ  
4. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยท าใหป้ระหยดัเวลาในการท างาน 
5. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล 
6. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการตดัแต่งภาพในการท าเวบ็ไซต ์
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บทที ่3 
การออกแบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบ Sitemap 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แสดงขอ้มูล Sitemap 

- พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำชุรำอูมิ 
- เกำะภูเขำไฟซำกุระจิมะ 
- เทือกภูเขำไฟอะโซะ 
- พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู
นำงำซำกิ 
- เกำะร้ำงฮำชิมะ  
- หำด Sunayama beach 
เกำะ Miyakojima, 
Okinawa 
- ช่องเขำทำคำชิโฮ 
-8 บ่อนรก จิโกกุ 

คิวชู 

 

1 

Index 
 

ภูมิภำค 

Home 
 

50 สถำนท่ีท่องเท่ียว 
 

ผูจ้ดัท ำ 
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รูปท่ี 3.1 แสดงขอ้มูล Sitemap (ต่อ) 

  1 

ฮอกไกโด 

- ป้อมดำวหำ้แฉก โงเรียวกำคุ 
- ดอกลำเวนเดอร์ท่ี ฟำร์มโทมิตะ 
- งำน snow and ice festival  sapporo 
- ลำนสกี 

โทโฮคุ 

- Snow monster และสกีรีสอร์ท่ี Mount Zao 
 

- สวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด ์ปำร์ค 
- หำ้แยกชิบูยำ่ และยำ่นชินจูกุ 
- วดัเซนโซจิ หรือ วดัอำสำกุซะ  
-โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ 
- ยำ่นฮำรำจูกุ 
- ยำ่นมินำโตะ มิเรอิ 
- สวนชินจูกุเงียวเอน 
- โอเอะโดะออนเซ็น 
- โซนมรดกโลก เมืองนิกโก ้
- ศำลเจำ้เมจิ จิงกู 
 

คนัโต 

  2 
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รูปท่ี 3.1 แสดงขอ้มูล Sitemap (ต่อ) 
 
 

 2 

มะ แห่งเกำะมิยำจิมะ 
2.เนินทรำยตอ็ตโตริ 
 

- หมู่บำ้นหลงัคำโบรำณชิรำคำวะโกะ  
- ทะเลสำบคำวำกูชิโกะ 
- ปรำสำทมตัสึโมโตะ 
- ชมดอกซำกุระแห่งแรกของญ่ีปุ่ น 
- ก ำแพงหิมะทำเทยำม่ำ คุโรเบะ 
- สวนเคน็โรคุเอน็ 
- สวนลิงจิโกคุดำนิ 
- ภูเขำไฟฟูจิ 
- ลำนสกียซูำวะ 
 

ชุบุ 

จูโงขุ 

- ศำลเจำ้กลำงทะเล อิสึกุชิ   
มะ แห่งเกำะมิยำจิมะ 
- เนินทรำยต็อตโตริ 
 

 

3 

Index 
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รูปท่ี 3.1 แสดงขอ้มูล Sitemap (ต่อ) 
 

 

- ศำลเจำ้จ้ิงจอกแดง 
- วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง 
- ปรำสำทฮิเมจิ 
- วดัคิโยะมิซุ หรือวดัน ้ำใส 
- ยำ่นโดทงโบริ 
- เมืองชนบท อำรำชิยำม่ำ 
- สวนสนุกยนิูเวอแซล 
สตูดิโอ 
- วดัซนัจูซนัเก็นโด 
- ปรำสำทนิโจ 
- คิบูเนะ 
- วดัโทไดจิ 
- ตลำดนิชิกิ 
- สวนกวำงนำรำ 
- พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้ำ โอซำกำ้ 
- เทศกำลแสงสี 
 

คนัไซ 
 

3 

 

4 
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3.2 การออกแบบ (Story Board) 

 

รูปท่ี 3.2 หนำ้index 

 

 

รูปท่ี 3.3 สถำนท่ีท่องเท่ียวแนะน ำ 
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รูปท่ี 3.4 50สถำนท่ีท่องเท่ียว 

 

 

รูปท่ี 3.5 ภูมิภำค 
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รูปท่ี 3.6 ผูจ้ดัท ำ 

 

 

รูปท่ี 3.7 โทโฮคุ 
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รูปท่ี 3.8 ชุบุ 

 

 

รูปท่ี 3.9 คนัไซ 
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รูปท่ี 3.10 จุโงขุ 

 

 

รูปท่ี 3.11 คิวชู 
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รูปท่ี 3.12 คนัโต 

 

 

รูปท่ี 3.13 ฮอกไกโด 
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รูปท่ี 3.14 ปรำสำทฮิเมจิ 

 

 

รูปท่ี 3.15 หมู่บำ้นหลงัคำโบรำณ ชิรำคำวะโกะ 
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รูปท่ี 3.16 ทะเลสำบคำวำกูชิโกะ 

 

 

รูปท่ี 3.17 ปรำสำทมตัสึโมโตะ 
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รูปท่ี 3.18 ศำลเจำ้กลำงทะเล อิสึกุชิมะ แห่งเกำะมิยำจิมะ 

 

 

รูปท่ี 3.19 วดัคิโยะมิซุ หรือวดัน ้ำใส 
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รูปท่ี 3.20 สวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด ์ปำร์ค 

 

 

รูปท่ี  3.21 Snow monster และสกีรีสอร์ท่ี Mount Zao 
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รูปท่ี 3.22 ชมดอกซำกุระแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ท่ีคำวำซุ 

 

 

รูปท่ี 3.23 หำ้แยกชิบูยำ่ และยำ่นชินจูกุ 
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รูปท่ี 3.24 ยำ่นโดทงโบริ 

 

 

รูปท่ี 3.25 วดัเซนโซจิ หรือ วดัอำสำกุ 

 

 



 

57 
 

 
รูปท่ี 3.26 โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ 

 

 

รูปท่ี 3.27 พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำชุรำอูมิ 
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รูปท่ี 3.28 ก ำแพงหิมะทำเทยำม่ำ คุโรเบะ 

 

 

รูปท่ี 3.29 ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ท่ี ฟำร์มโทมิตะ 
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รูปท่ี 3.30 สวนเคน็โรคุเอน็ 

 

 

รูปท่ี 3.31 สวนลิงจิโกคุดำนิ 
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รูปท่ี 3.32 ภูเขำไฟฟูจิ 

 

 

รูปท่ี 3.33 เกำะภูเขำไฟซำกุระจิมะ 
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รูปท่ี 3.34 เมืองชนบท อำรำชิยำม่ำ 

 

 

 

รูปท่ี 3.35 เทือกภูเขำไฟอะโซะ 
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รูปท่ี 3.36 สวนและพิพิธภณัทส์ันติภำพฮิโรชิม่ำ 

 

 

 

รูปท่ี 3.37 ยำ่นฮำรำจูกุ 
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รูปท่ี 3.38 ลำนสกียซูำวะ 

 

 

 

รูปท่ี 3.39 ยำ่นมินำโตะ มิเรอิ 
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รูปท่ี 3.40 ป้อมดำวหำ้แฉก โงเรียวกำคุ 

 

 

 

รูปท่ี 3.41 สวนสนุกยนิูเวอแซล สตูดิโอ 
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รูปท่ี 3.42 ศำลเจำ้เมจิ จิงกู 

 

 

 

รูปท่ี 3.43 วดัซนัจูซนัเก็นโด 
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รูปท่ี 3.44 พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณูนำงำซำกิ 

 

 

 

รูปท่ี 3.45 ปรำสำทนิโจ 
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รูปท่ี 3.46 คิบูเนะ 

 

 

 

รูปท่ี 3.47 วดัโทไดจิ 
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รูปท่ี 3.48 ตลำดนิชิกิ 

 

 

 

รูปท่ี 3.49 สวนชินจูกุเงียวเอน 
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รูปท่ี 3.50 เกำะร้ำงฮำชิมะ 

 

 

 

รูปท่ี 3.51 สวนกวำงนำรำ 
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รูปท่ี 3.52 พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้ำโอซำกำ้ 

 

 

 

รูปท่ี 3.53 เทศกำลแสงสี 
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รูปท่ี 3.54 ลำนสกี 

 

 

 

รูปท่ี 3.55 เนินทรำยต็อตโตริ 
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รูปท่ี 3.56 งำน snow and ice festival sapporo 

 

 

 

รูปท่ี 3.57 หำด Sunayama beach เกำะ Miyakojima, Okinawa 

 



 

73 
 

 

รูปท่ี 3.58 ช่องเขำทำคำชิโฮ 

 

 

 

รูปท่ี 3.59 โอเอะโดะออนเซ็น 
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รูปท่ี 3.60 โซนมรดกโลก เมืองนิกโก ้

 

 

 

รูปท่ี 3.61 เกโระ ออนเซน 
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รูปท่ี 3.62 ศำลเจำ้จ้ิงจอกแดง 

 

 

 

รูปท่ี 3.63 วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง 
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3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 
1. หนำ้แรก 
2. 50 สถำนท่ีท่องเท่ียว 

-ศำลเจำ้จ้ิงจอกแดง 
-วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง 
-ปรำสำทฮิเมจิ 
-หมู่บำ้นหลงัคำโบรำณ ชิรำคำวะโกะ 
-ทะเลสำบคำวำกูชิโกะ 
-ปรำสำทมตัสึโมโตะ 
-ศำลเจำ้กลำงทะเล อิสึกุชิมะ แห่งเกำะมิยำจิมะ 
-วดัคิโยะมิซุ หรือวดัน ้ำใส 
-สวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด ์ปำร์ค 
-Snow monster และสกีรีสอร์ท่ี Mount Zao 
-ชมดอกซำกุระแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ท่ีคำวำซุ 
-หำ้แยกชิบูยำ่ และยำ่นชินจูกุ 
-ยำ่นโดทงโบริ 
-วดัเซนโซจิ หรือ วดัอำสำกุ 
-โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ 
-พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำชุรำอูมิ 
-ก ำแพงหิมะทำเทยำม่ำ คุโรเบะ 
-ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ท่ี ฟำร์มโทมิตะ 
-สวนเคน็โรคุเอน็ 
-สวนลิงจิโกคุดำนิ 
-ภูเขำไฟฟูจิ 
-เกำะภูเขำไฟซำกุระจิมะ 
-เมืองชนบท อำรำชิยำม่ำ 
-เทือกภูเขำไฟอะโซะ 
-สวนและพิพิธภณัทส์ันติภำพฮิโรชิม่ำ 
-ยำ่นฮำรำจูกุ 
-ลำนสกียซูำวะ 
-ยำ่นมินำโตะ มิเรอิ 
-ป้อมดำวหำ้แฉก โงเรียวกำคุ 
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-สวนสนุกยนิูเวอแซล สตูดิโอ 
-ศำลเจำ้เมจิ จิงกู 
-วดัซนัจูซนัเก็นโด 
-พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณูนำงำซำกิ 
-ปรำสำทนิโจ 
-คิบูเนะ 
-วดัโทไดจิ 
-ตลำดนิชิกิ 
-สวนชินจูกุเงียวเอน 
-เกำะร้ำงฮำชิมะ 
-สวนกวำงนำรำ 
-พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้ำโอซำกำ้ 
-เทศกำลแสงสี 
-ลำนสกี 
-เนินทรำยต็อตโตริ 
-งำน snow and ice festival sapporo 
-หำด Sunayama beach เกำะ Miyakojima, Okinawa 
-ช่องเขำทำคำชิโฮ 
-โอเอะโดะออนเซ็น 
-โซนมรดกโลก เมืองนิกโก ้
-บ่อนรก จิโกกุ 

3.    ภูมิภำค 
       -ภูมิภำคฮอกไกโด 

      -ภูมิภำคโทโฮคุ 
      -ภูมิภำคคนัโต 

      -ภูมิภำคชุบุ 
      -ภูมิภำคคนัไซ 
      -ภูมิภำคจูโงขุ 
      -ภูมิภำคคิวชู 

4. ผูจ้ดัท ำ 
 
3.4 การออกส่ิงน าออก (Output Design) 
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 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำมำรถพิมพเ์น้ือหำขอ้มูลได ้
 2. สำมำรถแสดงผลทำงโปรเจ็คเตอร์ไดเ้พื่อน ำไปเสนอเวบ็ไซต์ 
 3. น ำเสนอเวบ็ไซตอ์อกมำทำงหนำ้จอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ 
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บทที ่4 

การพฒันาระบบเวบ็ไซต์โครงการ 50 สุดยอดสถานที่ท่องเทีย่วของญ่ีปุ่น 

 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
1.  AMD Ryzen 5 2600  3.4GHz 
2.  NVIDIA  ASUS ROG Strix gaming RTX2060s  
3.   HDD 1 TB HDD WD Blue 
4.   Board (AM4) ASROCK B450M STEEL LEGEND 
5.  500 GB SSD M.2 WD Green 
6.   Mouse  Logitech G502 
7.   Keyboard  Signo kb-758 vandoff 
8.   Monitor 24.5'' ACER KG251QFbmidpx144Hz 
9.   Kingston Hyperx RGB 16GB 

 
 

4.2    โปรแกรมท้ังหมดท่ีใช้พฒันา 
1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC  ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรมAdobe Photoshop CC  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
  3.  โปรแกรม Adobe Animate CC ใชใ้นการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 ใชใ้นการท าเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2016 ใชใ้นการท างานน าเสนอ 
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4.3  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

 

 
 

รูปท่ี 4.1  เปิดfile adobe Dreamweaver cc 2019 แลว้เขา้file setup 
 
 

 

 
รูปท่ี 4.2  กดตวัติดตั้ง Set-up 
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รูปท่ี 4.3  รอโปรแกรมติดตั้งเสร็จ 
 
 

 

 
รูปท่ี 4.3 จากนั้นใหย้อ้นกลบัไปแลว้เขา้file Crackจากนั้นใหc้opy Dreamweaver 
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รูปท่ี 4.4  เปิดfile Dreamweaver ท่ีติดตั้งแลว้แลว้น า Dreamweaverท่ีCopyมาวางทบัไดเ้ลย 
 
 

4.4  วิธีการใชง้าน 

 
 

รูปท่ี 4.5  เขา้ไปท่ีไดรฟ์D 
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รูปท่ี 4.6  กดเปิดfile Project-50 places to visit in Japan ขึ้นมา 

 
 

 

 
รูปท่ี 4.7  แลว้เปิหนา้ index 
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รูปท่ี 4.8  แสดงหนา้จอรูปท่ี 1 หนา้index 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.9  แสดงหนา้จอรูปท่ี  2  หนา้แรก 
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รูปท่ี 4.10  แสดงหนา้จอรูปท่ี  3  50สถานท่ีท่องเท่ียว 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.11  แสดงหนา้จอรูปท่ี  4  ภูมิภาค 
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รูปท่ี 4.12  แสดงหนา้จอรูปท่ี  5  ผูจ้ดัท า 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.13  แสดงหนา้จอรูปท่ี  6  ศาลเจา้จ้ิงจอกแดง 
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รูปท่ี 4.14  แสดงหนา้จอรูปท่ี  7  วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.15  แสดงหนา้จอรูปท่ี  8  ปราสาทฮิเมจิ 
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รูปท่ี 4.16  แสดงหนา้จอรูปท่ี  9  หมู่บา้นหลงัคาโบราณ ชิราคาวะโกะ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.17  แสดงหนา้จอรูปท่ี  10  ทะเลสาบคาวากูชิโกะ 
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รูปท่ี 4.18  แสดงหนา้จอรูปท่ี  11  ปราสาทมตัสึโมโตะ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.19  แสดงหนา้จอรูปท่ี  12  ศาลเจา้กลางทะเล อิสึกุชิมะ แห่งเกาะมิยาจิมะ 
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รูปท่ี 4.20  แสดงหนา้จอรูปท่ี  13  วดัคิโยะมิซุ หรือวดัน ้าใส 
 
 

 

รูปท่ี 4.21  แสดงหนา้จอรูปท่ี  14  สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปาร์ค 
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รูปท่ี 4.22  แสดงหนา้จอรูปท่ี  15  Snow monster และสกีรีสอร์ท่ี Mount Zao 
 
 

 

รูปท่ี 4.23  แสดงหนา้จอรูปท่ี  16  ชมดอกซากุระแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ท่ีคาวาซุ 
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รูปท่ี 4.24  แสดงหนา้จอรูปท่ี  17  หา้แยกชิบูยา่ และยา่นชินจูกุ 
 
 

 

รูปท่ี 4.25  แสดงหนา้จอรูปท่ี  18  ยา่นโดทงโบริ 
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รูปท่ี 4.26  แสดงหนา้จอรูปท่ี  19  วดัเซนโซจิ หรือ วดัอาสาก ุ

 

 

 
 

รูปท่ี 4.27  แสดงหนา้จอรูปท่ี  20  โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ 
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รูปท่ี 4.28  แสดงหนา้จอรูปท่ี  21  พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าชุราอูมิ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.29  แสดงหนา้จอรูปท่ี  22  ก าแพงหิมะทาเทยาม่า คุโรเบะ 
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รูปท่ี 4.30  แสดงหนา้จอรูปท่ี  23  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่ี ฟาร์มโทมิตะ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.31  แสดงหนา้จอรูปท่ี  24  สวนเคน็โรคุเอ็น 
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รูปท่ี 4.32  แสดงหนา้จอรูปท่ี  25  สวนลิงจิโกคุดานิ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.33  แสดงหนา้จอรูปท่ี  26  ภูเขาไฟฟูจิ 
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รูปท่ี 4.34  แสดงหนา้จอรูปท่ี  27  เกาะภูเขาไฟซากุระจิมะ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.35  แสดงหนา้จอรูปท่ี  28  เมืองชนบท อาราชิยาม่า 
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รูปท่ี 4.36  แสดงหนา้จอรูปท่ี  29  เทือกภูเขาไฟอะโซะ 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.37  แสดงหนา้จอรูปท่ี  30  สวนและพิพิธภณัทส์ันติภาพฮิโรชิม่า 
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รูปท่ี 4.38  แสดงหนา้จอรูปท่ี  31 ยา่นฮาราจูกุ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.39  แสดงหนา้จอรูปท่ี  32  ลานสกียซูาวะ 
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รูปท่ี 4.40  แสดงหนา้จอรูปท่ี  33 ยา่นมินาโตะ มิเรอิ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.41 แสดงหนา้จอรูปท่ี  34  ป้อมดาวหา้แฉก โงเรียวกาคุ 
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รูปท่ี 4.42  แสดงหนา้จอรูปท่ี  35  สวนสนุกยนิูเวอแซล สตูดิโอ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.43  แสดงหนา้จอรูปท่ี  36  ศาลเจา้เมจิ จิงกู 
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รูปท่ี 4.44  แสดงหนา้จอรูปท่ี  37  วดัซนัจูซนัเก็นโด 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.45  แสดงหนา้จอรูปท่ี  38  พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณูนางาซากิ 
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รูปท่ี 4.46  แสดงหนา้จอรูปท่ี  39  ปราสาทนิโจ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.47  แสดงหนา้จอรูปท่ี  40  คิบูเนะ 
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รูปท่ี 4.48  แสดงหนา้จอรูปท่ี  41  วดัโทไดจิ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.49  แสดงหนา้จอรูปท่ี  42  ตลาดนิชิกิ 
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รูปท่ี 4.50  แสดงหนา้จอรูปท่ี  43  สวนชินจูกุเงียวเอน 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.51  แสดงหนา้จอรูปท่ี  44  เกาะร้างฮาชิมะ 
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รูปท่ี 4.52  แสดงหนา้จอรูปท่ี  45  สวนกวางนารา 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.53  แสดงหนา้จอรูปท่ี  46  พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้าโอซากา้ 
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รูปท่ี 4.54  แสดงหนา้จอรูปท่ี  47  เทศกาลแสงสี 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.55  แสดงหนา้จอรูปท่ี  48  ลานสกี 
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รูปท่ี 4.56  แสดงหนา้จอรูปท่ี  49  เนินทรายตอ็ตโตริ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.57  แสดงหนา้จอรูปท่ี  50  งาน snow and ice festival sapporo 
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รูปท่ี 4.58  แสดงหนา้จอรูปท่ี  51  หาด Sunayama beach เกาะ Miyakojima, 
Okinawa 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.59  แสดงหนา้จอรูปท่ี  52  ช่องเขาทาคาชิโฮ 
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รูปท่ี 4.60  แสดงหนา้จอรูปท่ี  53  โอเอะโดะออนเซ็น 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.61  แสดงหนา้จอรูปท่ี  54  โซนมรดกโลก เมืองนิกโก ้
 

 



 

111 

 

 

รูปท่ี 4.62  แสดงหนา้จอรูปท่ี  55  บ่อนรก จิโกกุ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.63  แสดงหนา้จอรูปท่ี  56  ภูมิภาคฮอกไกโด 
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รูปท่ี 4.64  แสดงหนา้จอรูปท่ี  57  ภูมิภาคโทโฮคุ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.65  แสดงหนา้จอรูปท่ี  58  ภูมิภาคคนัโต 
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รูปท่ี 4.66  แสดงหนา้จอรูปท่ี  59  ภูมิภาคชุบุ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.67  แสดงหนา้จอรูปท่ี  60  ภูมิภาคคนัไซ 
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รูปท่ี 4.68  แสดงหนา้จอรูปท่ี  61  ภูมิภาคจูโงขุ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.69  แสดงหนา้จอรูปท่ี  62  ภูมิภาคคิวชู 
 

 



115 
 

 
บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 
 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ได้เว็บไซต์ที่ผู้ศึกษานั้นมีความรู้และอยากไปญี่ปุ่นมากขึ้น 
2. ได้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถทราบถึงสภานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น 
3. ได้เว็บไซต์ที่ผู้สนใจได้ทดสอบความรู้และความเข้าใจของตนเองได้ 
4. ได้เวบ็ไซต์ที่ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวที่ประเทศญ่ีปุ่นได้ 
5.  ได้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้นั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภานที่ท่องเที่ยวญ่ีปุ่นได้ 
 
5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 1Fushimi Inari Shrine 9 KB ศาลเจ้าจิ้งจอกแดง 
2 2Kinkakuji 9 KB วัดคินคะคุจิหรือวัดทอง 
3 3Himeji Castle 9 KB ปราสาทฮิเมจิ 
4 4Shirakawa-go 9 KB หมู่บ้านหลังคาโบราณ 
5 5Lake Kawaguchiko 9 KB ทะเลสาบคาวากูชิโกะ 
6 6Matsumoto Castle 9 KB ปราสาทมัตสึโมโตะ 
7 7Miyajima Itsukushima  9 KB ศาลเจ้ากลางทะเล อิสึกุชิมะ 
8 8Kiyomizu-dera 9 KB วัดคิโยะมิซุ หรือวัดน้ าใส 
9 9Hitachi Seaside Park 9 KB สวนริมทะเลฮิตาชิ  

10 10Snow monster 9 KB สกีรีสอร์ที่ Mount Zao 
11 11Kawazu 9 KB ชมดอกซากุระแห่งแรกของญ่ีปุ่น 
12 12Shinjuku 9 KB ห้าแยกชิบูย่า 
13 13Dotonbori 9 KB ย่านโดทงโบริ 
14 14Sensoji-Temple 9 KB วัดเซนโซจิ 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ท่ี ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
15 15Tokyo Disneyland 9 KB โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 
16 16Churaumi Aquarium 9 KB พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าชุราอูมิ 
17 17Tateyama Kurobe Alpine 9 KB ก าแพงหิมะทาเทยาม่า 
18 18Tomita Farm 9 KB ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ ฟาร์มโทมิตะ 
19 19Kenrokuen Garden 9 KB สวนเค็นโรคุเอ็น 
20 20Jigokudani Yaen Park 9 KB สวนลิงจิโกคุดานิ 
21 21Shizuoka-Yamanashi 9 KB ภูเขาไฟฟูจิ Mt. Fuji 
22 22Sakurajima 9 KB เกาะภูเขาไฟซากุระจิมะ 
23 23Arashiyama 9 KB เมืองชนบท อาราชิยาม่า 
24 24Aso Mountain 9 KB เทือกภูเขาไฟอะโซะ 
25 25Hiroshima Peace Park 9 KB สวนและพิพิธภัณท์สันติภาพ 
26 26Harajuku 9 KB ย่านฮาราจูกุ 
27 27Yuzawa 9 KB ลานสกียูซาวะ Yuzawa 
28 28Minato Mirai 9 KB ย่านมินาโตะ มิเรอิ 
29 29Fort Goryokaku 9 KB ป้อมดาวห้าแฉก โงเรียวกาคุ 
30 30Universal Studio Japan 9 KB สวนสนุกยูนิเวอแซล สตูดิโอ 
31 31Meiji-jingu Shrine 9 KB ศาลเจ้าเมจ ิจิงกู 
32 32Sanjusangendo Temple 9 KB วัดซันจูซันเก็นโด 
33 33Nagasaki Atomic Bomb  9 KB พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
34 34Nijo Castle 9 KB ปราสาทนิโจ 
35 35Kibune 9 KB คิบูเนะ 
36 36Todaiji 9 KB วัดโทไดจิ 
37 37Nishiki Market 9 KB ตลาดนิชิกิ 
38 38Shinjuku Gyoen 9 KB สวนชินจูกุเงียวเอน 
39 39Hashima Island 9 KB เกาะร้างฮาชิมะ 
40 40Nara Park 9 KB สวนกวางนารา 
41 41Kaiyukan Osaka  9 KB พิพิธภัณท์สัตว์น้ า โอซาก้า 
42 42 Nabana no Sato Winter  9 KB เทศกาลแสงส ี

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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ท่ี ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
43 43Niseki 9 KB ลานสก ี
44 44Tottori Sand Dunes 9 KB เนินทรายต็อตโตริ 
45 45snow and ice festival  9 KB งาน snow and ice festival sapporo 
46 46Sunayama beach 9 KB หาด Sunayama beach 
47 47Takachiho-kyo 9 KB ช่องเขาทาคาชิโฮ 
48 48Ooedo Onsen  9 KB โอเอะโดะออนเซ็น 
49 49 nego 9 KB โซนมรดกโลก เมอืงนิกโก้ 
50 50Jigoku Meguri Beppu 9 KB 8 บ่อนรก จิโกกุ 
51 Chubu 24 KB ภูมิภาคชุบุ 
52 Chugoku 14 KB ภูมิภาคจูโงขุ 
53 Hokkaido 15 KB ภูมิภาคฮอกไกโด 
54 HOME 13 KB หน้าหลักของเว็บไซต์ 
55 index 1 KB หน้าแรกของเว็บไซต์ 
56 Kansai 31 KB ภูมิภาคคันไซ 
57 Kanto 25 KB ภูมิภาคคันโต 
58 Kyushu 21 KB ภูมิภาคคิวซู 
59 Place 27 KB 50 สภานที่ท่องเที่ยว 
60 Provider 9 KB ผู้จัดท า 
61 Region 11 KB ภูมิภาค 
62 Tohoku 10 KB ภูมิภาคโทโฮคุ 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
1.  สัญลักษณ์ Logo ไม่ตรงกับที่รูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง     
     เพื่อให้สวยงามมากขึ้น 

  2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เข้ากับเน้ือหา 
  3.  เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
  4.  พื้นหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าให้ดูไม่น่าสนใจ จึงต้องเพิ่มเติมลวดลาย 
                                

5.1.3 สรุปข้อผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 
  1.  Logo มีขนาดเล็กเกินไป 

2.  ขนาดหน้าจอเว็บมีขนาดใหญ่เกินไป 
3.  ตัวอักษรในเว็บไซต์ มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน 

 4.  ปุ่มตัวอักษรบางตัวมีภาพและสีที่คล้ายคลึงกับพื้นหลังโปรแกรม 

 
5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  คอมพิวเตอร์มีอาการหน่วง ท าให้ต้องอัพเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 2.  โปรแกรม Adobe Photoshop ช้าเลยท าให้ต้องติดต้ังโปรแกรมใหม่ 
 3.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกัน 
 4.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าให้งานล่าช้าและผิดแผนที่วางไว้ 
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 5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 

มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ระยะเวลา 

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

อบรมการท าโครงการนักศึกษาปวช.3 และ
ปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวข้อ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1
เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวข้อโครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวข้อโครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 
ประกาศผลหัวข้อโครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 
ลงทะเบียนหัวข้อออนไลน์ 
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3                 15-31  กรกฎาคม 62 

สอบน าเสนอโครงการ (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 50%                  9-15 กันยายน 62 
ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 60%                  16-22 กันยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 70%                  23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหน้า 90%                  1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบน าเสนอโครงการ ระดับปวช.3                 7 ธันวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธันวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                 6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ(แบบ
ออนไลน์) 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ช าระค่าเข้าเล่ม                 1-20 กุมภาพันธ์ 63 

 
ตารางท่ี 5.3 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เส้นสีด า คือ ระยะเวลาที่ก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษ A4 2 รีม 340 
2. ซองน้ าตาล 1ซอง 20 
3. สันปก 1อัน 10 
4. หมึกปร้ินงาน 1ชุด 1000 
5. ค่ารวมรูปเล่ม 1ชุด 250 
  รวมเป็นเงิน 1,620 

    
ตารางท่ี 5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมติัการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (AT.C.04)   
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (AT.C.05) 
- ใบขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสาร(ATC.06) 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 
นายณัฐธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ เกิดเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2544 ส าเร็จการศึกษา
ชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียน เทพศิรินทร์สมุทรปราการ เม่ือปี
การศึกษา 2560 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ
ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันอาศัยท่ี บ้านเลขท่ี 307/18 ซ.อุดมเดช7ขวา  
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์ 096-2944503 
E-mail : alin254484@gmail.com     
Line ID: lux254484 
 
นายณัฐชนน นาคศรี เกิดเม่ือวันท่ี  5 มิถุนายน 2544 ส าเร็จ
ก าร ศึ กษ าชั้ น มัธ ยมตอนต้น จ าก โรง เรี ยน เทพ ศิ รินท ร์
สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2562
ปัจจุบนัอาศยัท่ี บา้นเลขท่ี 112/55 ภสัสร ไพร์ด ต.บางแกว้   
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทรศพัท ์ 099-1312492 
E-mail : oloolo0632@gmail.com     
Line ID: best 
 
นายวรุตม์ พวงจนัทร์ เกิดเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2544 ส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 
2560 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบนัอาศยัท่ี บา้นเลขท่ี 999/90 ปัญฐิญา  
ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
เบอร์โทรศพัท ์ 095-5538566 
E-mail : kanakarn1234@gmail.com     
Line ID: 085am 





 

 

 
ATC.01 

ขอเสนออนุมัติท ำโครงกำรระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอเสนออนุมติัท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8 
 3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
 
 มีความประสงคท์ าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท เวบ็ไซต ์
ช่ือโครงการภาษาไทย   50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ   50 places to visit in Japan 
โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  คือ อาจารยฐิ์ติรัตน์  นยัพฒัน์ 
พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร์ บทท่ี 1 จ านวน 1 ชุด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

                                           ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                                                 (  นายณฐัชนน   นาคศรี  ) 
                                                                                                                    หวัหนา้กลุ่มโครงการ 
 

            ผา่น                     ไม่ผา่น         
ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

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

              ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             
      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 





 

  

 
ATC.0201 

เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
เรียน อาจารยดิ์ฐประพจน์   สุวรรณศาสตร์ 
ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
 
 มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญ อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่มขา้พเจา้ 
ซ่ึงไดจ้ดัท าโครงการประเภท เวบ็ไซต ์ช่ือ 50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น ระดบัปวช.3 

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้โครงการมาดว้ย  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

(นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ)                                            (นายณฐัชนน   นาคศรี) 
 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
(นายวรุตม ์ พวงจนัทร์) 

 
 

ลายมือช่ือ................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(อาจารยส์มาภรณ์    เยน็ดี) 





 

 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 7  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คร้ังท่ี 2) 
เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8 
 3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
 
 มีความประสงคท์ าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท เวบ็ไซต ์
ช่ือภาษาไทย       50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
ช่ือภาษาองักฤษ  50 places to visit in Japan 
โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั คือ     อาจารยฐิ์ติรัตน์ นยัพฒัน์ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   คือ     อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 
 
พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์  
    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (Software)     จ านวน 1 ชุด 
    โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เอกสารบทท่ี 1-3)   จ านวน 1 ชุด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
                                                                                              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                                                 (   นายณฐัชนน   นาคศรี   ) 
                                                                                                                     หวัหนา้กลุ่มโครงการ 





 
 
 

ATC.04 
ใบบันทึกรายงานความคืบหน้า อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

โครงการ 50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
50 places to visit in Japan  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีปรึกษาหลกัโครงการ อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 
ล าดับ รายการ วัน/เดือน/ปี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
1 เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1 ....../....../......   
2 ส่งเอกสารบทท่ี 1  ....../....../......   
3 ส่งเอกสารบทท่ี 2  ....../....../......   
4 ส่งเอกสารบทท่ี 3  ....../....../......   
5 ส่งเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

น าเสนอ เอกสารบทท่ี 1 - 3 
....../....../...... 

  

6 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   
7 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงาการ 60% ....../....../......   
8 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนท่ี 2/2562 
9 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 ส่งเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 
เพื่อการน าเสนอ โปรแกรมโครงการ 

....../....../......   

11 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ....../....../......   
12 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ....../....../......   
13 ส่งเอกสารรูปเล่ม ฉบบัสมบูรณ์ ....../....../......   
14 ส่งซีดี ....../....../......   
15 ช าระค่าเขา้เล่ม ....../....../......   

 













 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี1 

ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
โครงการประเภท เวบ็ไซต ์
เร่ือง  50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี2 

ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
โครงการประเภท เวบ็ไซต ์
เร่ือง  50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี3 

ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
โครงการประเภท เวบ็ไซต ์
เร่ือง  50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี4 

ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
โครงการประเภท เวบ็ไซต ์
เร่ือง  50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี5 

ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8   
              3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
โครงการประเภท เวบ็ไซต ์
เร่ือง  50 สุดยอดสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยฐิ์ติรัตน์   นยัพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยส์มาภรณ์  เยน็ดี 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 





 

  

 
ATC.0601 

ขออนุญาตอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมจัดท าเอกสาร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
เร่ือง  ขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสารบทท่ี 4-5 
เรียน อาจารยส์มาภรณ์    เยน็ดี 
ขา้พเจา้  1.   นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ  รหสันกัศึกษา  39470  ระดบั ปวช. 3/8 
 2.   นายณฐัชนน                นาคศรี  รหสันกัศึกษา  39479  ระดบั ปวช. 3/8 
 3.   นายวรุตม ์                         พวงจนัทร์  รหสันกัศึกษา  39474  ระดบั ปวช. 3/8  
 

มีความประสงคจ์ะขออนุญาตจดัท าเอกเอกสารบทท่ี 4 และบทท่ี 5 เน่ืองจากไดจ้ดัท าโปรแกรมเสร็จ 
สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                    (นายณฐัธีร์ ทวีรัฐนิธิยศ)                                                    (นายณฐัชนน   นาคศรี) 
 
 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
(นายวรุตม ์ พวงจนัทร์) 

 
             
 
 
 
 
 

            ลายมือช่ือ................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
                                                                   (อาจารยส์มาภรณ์    เยน็ดี) 
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