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บทคัดย่อ 
          โครงการเว็บไซต์ประวตัิพระมหากษัตริยไ์ทยจดัท าเพื่อให้ผูเ้ข ้าชมได้ศึกษาเก่ียวกับประวติั
พระมหากษตัริยไ์ทยทุกรายพระนาม ภายในเวบ็ไซตมี์การออกแบบโลโกเ้วบ็ไซตแ์ละสร้างแบรนเนอร์
เวบ็ไซตท์ี่เป็นสไลด ์มีการท าภาพมาประกอบเวบ็ไซต์ และมีการใชโ้คด้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มลูกเล่นใหก้บัตวั
เวบ็ไซต ์โดยตวัเวบ็ไซตน์ั้นใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 ในการออกแบบเวบ็ไซต ์และ
โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 ในการออกแบบท าโลโก ้และแบรนเนอร์ 
          ในเวบ็ไซตมี์เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัพระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระนาม มีขอ้มูลประวติัต่าง ๆของแต่
ละพระองค ์และรูปภาพอธิบายเน้ือหาชดัเจนท าใหผู้ช้มศึกษาขอ้มูลประวติัพระมหากษตัริยไ์ทย รวมทั้ง
ผูช้มสามารถเผยแพร่ขอ้มูลใหค้นรุ่นหลงัไดท้ราบถึงประวติัพระมหากษตัริยไ์ทย 
          ประโยชน์ของเวบ็ไซตน้ี์สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บเผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืนที่ไม่ไดเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์
ของเรา และสามารถน าความรู้ที่มีอยูภ่ายในเวบ็ไซตข์องเรานั้นเผยแพ่ให้คนรุ่นหลงัไดเ้ขา้มาอ่านและ
รับรู้ถึงประวตัิพระมหากษตัริยไ์ทย และบอกเล่าใหก้บัคนรุ่นต่อ ๆไปไดรั้บรู้ 
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              ขอขอบพระคุณคณะอาจารยส์าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์
พณิชยการทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าและคอยช่วยเหลือคณะผูจ้ดัท  า
โครงการตลอดมารวมถึง ขอขอบคุณทางวทิยาลยัที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท าโครงการในคร้ังน้ี 
             โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งยิง่จากอาจารยท์ี่ปรึกษาหลกั 
อาจารย ์พรธณา เจือจารย ์และ อาจารย ์ธนาวฒิุ วิชยั อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาใหค้  าปรึกษาและ
ค าแนะน ากับตวัโครงการและขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่เป็นก าลังใจให้ในเวลาการท า
โครงการและคอยติดตามสอบถามตลอดเวลาในการท าโครงการ 
              ขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้ค  าปรึกษาและคอยให้ก าลงัใจและโอกาสในการศึกษาที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ รวมถึงก าลังใจดี ๆ จากเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/9 ทุกคน 
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 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซต ์ประวตัิพระมหากษตัริยไ์ทย 

เวบ็ไซตท์ี่ทางคณะผูจ้ดัท  า จดัท าขึ้นนั้น ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัความรู้เร่ืองประวติั
พระมหากษตัริยไ์ทย โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยเน้ือหาความส าคญัของโครงการประวติั
พระมหากษตัริยไ์ทย มีวดีีโอน าเสนอเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์รูปภาพโครงการ พระมหากษตัริยท์ุก
พระนาม การออกแบบเวบ็ไซตน้ี์เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้อยา่งสะดวกสบาย มี
การออกแบบแบรน์เนอร์ และโลโก ้โดยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 และโปรแกรมที่ใช้
ท  าเวบ็ไซต ์Adobe Dreamweaver CC 2019 คณะผูจ้ดัท  าตอ้งการให้ผูช้มเขา้มาใชง้านไดรั้บความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ในเอกสารโครงการไดมี้การออกแบบ Story Bboard เพื่อให้ง่ายต่อ
การออกแบบเวบ็ไซต ์มีการจดัท าคู่มือการใชง้านอีกดว้ย 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ที่ น้ี  และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพวิเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ขึ้นไป  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ภูมิหลังและควำมเป็นมำ 

เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัเป็นส่ือที่น่าใจ และเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์พกพา สมาร์ทโฟนทัว่ไป ซ่ึงการออกแบบและพฒันาสามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือ และซอฟต์แวร์ที่อ  านวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS5 หรือโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่ช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตใ์หดู้น่าสนใจ ทั้งน้ี
การท าเวบ็ไซตป์ระวตัิของพระมหากษตัริยไ์ทยเพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซต์
ไดมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

กลุ่มเราจึงน าเสนอเร่ืองประวติัพระมหากษัตริยไ์ทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั โดย
เวบ็ไซตแ์สดงเน้ือหาเก่ียวพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค ์ในราชวงศต่์าง 
ๆ ของไทยในแต่ละสมยัตั้งแต่สมยัพระร่วงจนสมยัราชวงศจ์กัรีแลว้น ามาเสนอเป็นเวบ็ไซตแ์บบมี
ภาพประกอบและมีเน้ือหาที่สมบูรณ์มีการใส่ Rollover images ให้ดูทันสมัยเขา้ถึงได้ทั่วถึงและ
แพร่หลาย 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์
ของไทยแต่ละพระองคร์วมทั้งกระราชกรณียกิจที่น่าสนใจ เพือ่เผยแพร่องคค์วามรู้ใหบุ้คคลรุ่นหลงั
ไดเ้ห็นถึงการเสียสละเพื่อแผ่นดินของไทย โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเวบ็ไซตน้ี์จะเป็นความรู้ให้กับ
บุคคลที่สนใจไม่มาก็นอ้ย หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด จะขอนอ้มรับไปปรับปรุงใหดี้ยิง่ขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร 
1. เพือ่สร้างเวบ็ไซตป์ระวตัิพระมหากษตัริยข์องไทย 
2. เพือ่เป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาประวตัิพระมหากษตัริยข์องไทย 
3. เพือ่น าความรู้ที่ไดจ้ากการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดเวบ็ไซต ์
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. เน้ือหามีภาพประกอบ 
 2. มี rollover images 
 3. มีการใส่ เอฟเฟคเคล่ือนไหว 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดเ้วบ็ไซตป์ระวตัิพระมหากษตัริยข์องไทย 
 2. ใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้มาศึกษาประวตัิพระมหากษตัริยข์องไทย 
 3. ไดท้กัษะในการเขียนโปรแกรมในชีวติประจ าวนั 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart)   

ตำรำงที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (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 าโครงการนกัศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 
                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี1 
เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้โครงการ รอบที่ 2                 19 มิถุนายน 62 
ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอ้ออนไลน์เสนอ
อาจารย ์ที่ปรึกษาร่วม ATC.02 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทที่ 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งเอสารบทที่ 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอ้โครงการ (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 50%                 9-15กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 60%                 16-22กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 70%                 23-30กนัยายน 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 
ส่งความคืบหน้า 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวช.3                  7 ธันวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธันวาคม 62 

ส่งเอกสารบทที่ 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทที่ 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ                 26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 ุุมภาพนัธ์ 63 
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1.6 เครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชใ้นการตกแต่งหนา้ Index 
2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
3. โปรแกรม Adobe Flash CS6    ใชใ้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
4. โปรแกรม Microsoft Word 2016   ใชใ้นการพมิพเ์อกสาร 
 

1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 240  
2 ค่าเขา้เล่ม 1เล่ม 300 

3 ค่าแฟ้ม 1เล่ม 25 

รวมเป็นเงนิ 540 

 

ตำรำงที่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่2 

ระบบทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        

เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัเป็นส่ือที่น่าใจ และเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์พกพา สมาร์ทโฟนทัว่ไป ซ่ึงการออกแบบและพฒันาสามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือ และซอฟต์แวร์ที่อ  านวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS5 หรือโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่ช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตใ์หดู้น่าสนใจ ทั้งน้ี
การท าเวบ็ไซตป์ระวตัิของพระมหากษตัริยไ์ทยเพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซต์
ไดมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

กลุ่มเราจึงน าเสนอเร่ืองประวติัพระมหากษัตริยไ์ทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั โดย
เวบ็ไซตแ์สดงเน้ือหาเก่ียวพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค ์ในราชวงศต่์าง 
ๆ ของไทยในแต่ละสมยัตั้งแต่สมยัพระร่วงจนสมยัราชวงศจ์กัรีแลว้น ามาเสนอเป็นเวบ็ไซตแ์บบมี
ภาพประกอบและมีเน้ือหาที่สมบูรณ์มีการใส่ Rollover images ให้ดูทันสมัยเขา้ถึงได้ทั่วถึงและ
แพร่หลาย 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์
ของไทยแต่ละพระองคร์วมทั้งพระราชกรณียกิจที่น่าสนใจ เพือ่เผยแพร่องคค์วามรู้ให้บุคคลรุ่นหลงั
ไดเ้ห็นถึงการเสียสละเพื่อแผ่นดินของไทย โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเวบ็ไซตน้ี์จะเป็นความรู้ให้กับ
บุคคลที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด จะขอน้อมรับไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้ น
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2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
1.ปัญหาเร่ืองทีมงานดา้นการด าเนินการ 
2.บางคร้ังก็มีความไม่สะดวกในการมาพบปะกนั 
3.เน้ือหาที่น ามารวบรวมกนับางอยา่งช่วงเวลาก็ไม่ประติดประต่อหรือบางอยา่งเน้ือหาก็ไม่
ตรงกนั 

 
2.3ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักการออกแบบเนื้อหา 

เวบ็ไซต ์หมายถึง หน้าเวบ็หลายหนา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จดัท า
ขึ้นเพื่อน าเสนอขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ หน้าแรกของเวบ็ไซต์ที่
เก็บไวท้ี่ช่ือหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัว่ไปจะใชเ้พื่อที่จะดูขอ้มูล ในเวบ็ไซต์นั้น ซ่ึง
ไดแ้ก่ขอ้มูลทางวชิาการ ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลส่ือต่าง ๆการเรียกดูเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไป
นิยมเรียกดูผา่นซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของเวบ็ไซต ์

 
องค์ประกอบที่ควรพิจารณาในการจัดท าเว็บไซต์มีดังนี้ 

1.ความเรียบง่าย (Simplicity)หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะ
องค์ประกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากับผูใ้ชน้ั้ น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงที่เราตอ้งการ
น าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสนั ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหวตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะ
ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความล าคาญต่อผูใ้ช้ ตวัอย่างเว็บไซต์ที่ไดรั้บการ
ออกแบบที่ดีไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัใหญ่ ๆ อยา่งเช่นApple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านสะดวก 

2. ความสม่ าเสมอ (Consistency) หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้ง
เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าใน
เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสบัสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงัอยู่
ในเวบ็ไซตเ์ดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเวบ็ไซตใ์นแต่ล่ะหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์
ของกราฟิก ระบบเนวเิกชัน่ (Navigation) และโทนสีที่มีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร
เป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใช้ตวัอกัษร 
ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ถ้าเราตอ้ง
ออกแบบเวบ็ไซต์ของธนาคารแต่เรากลับเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผูใ้ชค้ิดว่าเป็น
เวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์รได ้
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4. เนื้อหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงส าคัญที่สุดในเว็บไซต์ เน้ือหาในเว็บไซต์ต้อง
สมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงพฒันาให้ทนัสมัยอยูเ่สมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาที่
ผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ เน้ือหาที่ส าคญัที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข์ึ้นมาเอง 
และไม่ไปซ ้ ากบัเวบ็อ่ืน เพราะจะถือเป็นส่ิงที่ดึงดูดผูใ้ชใ้ห้เขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถ้าเป็นเวบ็ที่
ลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามที่ผูใ้ชท้ราบว่า ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
กลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้นอีก 

5. ระบบเนวิ เกชั่น  (User-Friendly Navigation)เป็นส่วนประกอบที่ มีความส าคัญ ต่อ
เว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นจึง
เปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวเิกชัน่ จึงควรใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มี
การใช้กราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางให้สม ่าเสมอ เช่น อยู่
ต  าแหน่งบนสุดของทุกหน้าเป็นตน้ ซ่ึงถา้จะให้ดีเม่ือมีเนวิเกชัน่ที่เป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิ
เกชัน่ที่เป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชท้ี่ยกเลิกการแสดงผล
ภาพกราฟิกบนเวบ็ 

6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะที่น่าสนใจของ
เวบ็ไซตน์ั้น ขึ้นอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั แต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซต์
ที่น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนั
ไดใ้หเ้ห็น ชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีที่เขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) การใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นไม่
ควรมีขอบจ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มที่หลากหลายไม่มีการบงัคบัให้
ผูใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ควรเป็นเวบ็ที่แสดงผลไดดี้ใน
ทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซ่ึงหากเป็นเว็บไซต์ที่ มี
ผูใ้ชบ้ริการมากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 

8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าตอ้งการให้ผูใ้ชง้านรู้สึกว่าเว็บไซต์มี
คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ ควรให้ความส าคญักับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตอ้ง
ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้เวบ็ที่จดัท  าขึ้นอยา่งลวก ๆ ไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบและระบบการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาและท าให้ผูใ้ช้
หมดความเช่ือถือ 

9. ความคงที่ของการท างาน (Function Stability) ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วร
มีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรคแ์ละตรวจสอบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น 
ลิงคต่์าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซตอ่ื์น
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อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจากลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาที่
สร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
ส่ิงที่ผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 
หลงัจากที่ไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อ
ดึงดูดผูใ้ชง้านให้ได้นานที่สุด ด้วยการสร้างส่ิงที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแล้ว ส่ิงที่ผูใ้ช้
คาดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านที่เป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลที่น่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ข้อมูลหลักที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์ 
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการที่ผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้มูลที่ผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่ผูใ้ชส่้วนใหญ่คาดหวงัจะ
ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 
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2.3.3 ทฤษฎีการใช้โปรแกรม  
     1. Adobe Photoshop cs5  
     โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชส้ าหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพนิ์ตยสารและงานดา้นมลัติมีเดีย
อ่ืนๆทั้งยงัสามารถ Retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพซ่ึงก าลงัเป็นที่นิยมสูงมากในขณะน้ี
เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพการใส่  Effect ต่างๆให้กับภาพและ
ตวัหนังสือการท าภาพขาวด าการท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียนการน าภาพมารวมกันการตกแต่งภาพ
ต่างๆ 

     เราสามารถเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดด้้วยตวัคุณเองสามารถที่
จะท าการแกไ้ขภาพตกแต่งภาพซอ้นภาพและในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดายและส่ิงที่ขาดไม่ไดก้็
คือการใส่ขอ้ความประกอบลงในภาพดว้ยและเน่ืองดว้ย Adobe Photoshop มีการพฒันาโปรแกรม
มาอย่างต่อเน่ืองท าให้เราจ าเป็นตอ้งปรึกษาค าสั่งต่างๆให้เขา้ใจแต่ที่ส าคญัเม่ือคุณเรียนรู้การใช้
ค  าสัง่ในเวอร์ชัน่เก่าคุณก็ยงัคงสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัเวอร์ชัน่ใหม่ๆไดด้ว้ย 

 

 
                      รูปที่ 2.1 แถบเคร่ืองมือโปรแกรม 

รายละเอียดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cs5 
1. Application Bar ( แอพพลิเคชั่นบาร์ ) จะเป็นแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุ่ มค  าสั่งที่ใช้งาน

บ่อย ๆ เอาไว ้เช่น เปิดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ท  างาน ย่อ-ขยายภาพ , จดัเรียงวินโดวภ์าพ 
และจดัองคป์ระกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชง้าน ( Workspace) 

https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/1.png?attredirects=0
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2. Menu Bar ( เมนูบาร์ ) ประกอบด้วยกลุ่มค าสั่งต่างๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ , ท างานกับ
รูปภาพ  และใช้ก ารป รับแต่งการท างานของโปรแกรม  โดยแบ่ งเม นู ตามลักษณะงาน 
นอกจากน้ีบางเมนูหลกั จะ มีเมนูยอ่ยซอ้นอยู ่โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซ่ึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพื่อ
เลือกค าสัง่ภายในอีกที 

3. Workspace Menu ( เวร์ิคสเปซ เมนู ) หรือ พื้นที่การท างาน เป็นการก าหนดรูปแบบการ
แสดงเคร่ืองมือและพาเนลที่มีความเก่ียวขอ้งกบังานที่ท  า การเลือก 

 Workspace  
ที่เหมาะสมจะท าให้สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ให้
เลือกใช ้7 แบบ คือ 

  - Essentials เป็น Workspace พื้นฐานที่เหมาะกบัการท างานทุกรูปแบบ เน่ืองจากมีพาเนล
ที่ครอบคลุมงานทัว่ไปใหใ้ชง้าน 

   - Design เป็น Workspace ที่เหมาะกบัการออกแบบงานกราฟิก โดยมี 
พาเนล (Swatches และ Character) เพิม่เขา้มาเพือ่ใชใ้นการออกแบบ 
- Painting เป็น  Workspace ส าหรับการท างานด้านวาดภาพ และระบาย ซ่ึงสามารถใช้

ร่วมกบั Tablet ไดเ้ป็นอยา่งดี 
- Photography เป็น Workspace ส าหรับดา้นภาพถ่ายโดยเฉพาะ แต่จะเน้นดา้นโทนความ

สวา่ง แสงเงา และสีสนัของภาพเป็นหลกั 
- 3 D และ Motion เป็น Workspace ที่มีอยูเ่ฉพาะในเวอร์ชนั Extended ซ่ึงเน้นการท างาน 3 

D และการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
 (Animation) 

     - New in CS5 เป็น  Workspace ที่ แสดงเฉพาะเคร่ืองมือและค าสั่งใหม่  ๆ  ใน
เวอร์ชนั CS5 เหมาะแก่การศึกษาฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม 

4. Option Bar ( ออฟชนับาร์ ) เป็นส่วนที่ใชป้รับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย
รายล ะ เอี ยด ใน อ อฟ ชัน บ า ร์ จ ะ เป ล่ี ยน ไป ต าม เค ร่ื อ ง มื อ ที่ เร า เลื อ ก จาก ทู ล บ็ อ ก ซ์  
ในขณะนั้น เช่น เม่ือเราเลือกเคร่ืองมือ Brush ( พูก่นั) บนออฟชนับาร์จะปรากฏออฟชนัที่ใชใ้นการ
ก าหน ดขน าด  แล ะลัก ษณ ะ  หั วแป รง  , โหม ด ใน ก ารระบ ายความ โป ร่ งใส ขอ งสี   
และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 

5. Tool Panel ( ทูลพาเนล ) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก  
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ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ท  าหนา้ที่คลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่ มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียม
อยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ เพือ่บอกใหรู้้วา่ในปุ่ มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

6. Panel ( พาเนล ) เป็นวินโดวย์อ่ยๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างาน
ต่ างๆ  ข อ งโป รแก รม  ใน  Photoshop มี พ า เน ล อ ยู่ เป็ น จ าน วน ม าก  เช่ น  พ า เน ล  Color  
ใชส้ าหรับเลือกสี , พาเนล Info ใชแ้สดงค่าสีตรงต าแหน่งที่ช้ีเมาส์ รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นที่
ที่เลือกไว ้
1.เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ประกอบด้วย 

 

 
รูปที่ 2.2  Marquee 

 
รูปที่ 2.3 Lasso 

 
รูปที่ 2.4 Polygonal Lasso 

 
รูปที่ 2.5 Magnetic Lasso 

https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/4.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/5.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/6.png?attredirects=0
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รูปที่ 2.6 Quick Selection 

 
รูปที่ 2.7 Magic Wand 

 
รูปที่ 2.8 Move Tool 

 
การสร้างการเชื่อมโยง หรือที่เรียกกันว่าลิงค์ (Link) 
       เอกสาร HTML หรือที่เรียกว่าเอกสาร Hyper Text นั้น ต่างจากเอกสารโดยทัว่ไปคือ สามารถ
สร้างการเช่ือมโยง (Link) ไปยงัเอกสารส่วนอ่ืน หรือหนา้อ่ืนๆ ได ้นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมโยง
ไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆไดอี้กดว้ย ท าใหเ้วบ็เพจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากขึ้นโดย
ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอ่านเอกสาร หมดทั้่งหนา้สามารถเลือกอ่านเฉพาะหน้าเวบ็เพจที่สนใจได ้จะเห็น
ได้ว่าการเช่ือมโยงนั้ นมีความส าคัญมาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่มี 
ประโยชน์ใดเลยหากขาดการเช่ือมโยงถึงกนัโดยใชลิ้งค ์ซ่ึงเป็นส่ิงที่ช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบอินเทอร์เน็ต
สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยการคลิก (Click) เมาส์ เพื่อเปล่ียนไปดู หน้าเว็บเพจ หรือ
เวบ็ไซตต่์าง ๆ 
การสร้างการเช่ือมโยง (Link) จะใชค้  าสัง่หรือแทก็ anchor <a> และแอททริบิวต ์href ดงัน้ี 
<a href="ส่วนเช่ือมโยง">ขอ้ความที่ปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a>  
"ส่วนเช่ือมโยง" หมายถึง ช่ือไฟล ์ช่ือเวบ็ไซต ์หรือต าแหน่งของเวบ็เพจที่ตอ้งการเช่ือมโยง  
การสร้างการเช่ือมโยงสามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 
2.การเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจอ่ืน ๆ  

https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/7.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/8.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/9.png?attredirects=0
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3.การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ  
4.การเช่ือมโยงไปยงัแฟ้มขอ้มูลประเภทต่าง ๆ  
5.การเช่ือมโยงเพือ่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 
        ใชใ้นกรณีที่เราตอ้งการใหมี้จุดเช่ือมโยงในหนา้เดียวกนั เม่ือคลิกเมาส์ที่จุดเช่ือมโยงแลว้มีการ
เล่ือนต าแหน่ง 
ขึ้นหรือลงไปจากต าแหน่งเดิม สามารถสร้างการเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 
        1.1 สร้างการเช่ือมโยงดว้ยแอททริบิวต ์href ดงัต่อไปน้ี  
              <a href="#ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความที่ปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a> 
            ขอ้สงัเกต ในขั้นตอนของการสร้างการเช่ือมโยง หนา้ช่ือจุดเช่ือมโยงตอ้งมีเคร่ืองหมาย #  
        1.2 สร้างจุดเช่ือมโยงในหนา้เวบ็เพจดว้ยแอททริบิวต ์name ดงัต่อไปน้ี 
              <a name="ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความที่ปรากฎบนหน้าเวบ็เพจในบรรทดัแรกของขอ้มูล
นัน่ๆ</a> 
            ขอ้สงัเกต ในขั้นตอนของการสร้างจุดเช่ือมโยง ช่ือจุดเช่ือมโยงไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมาย #   
ส่ิงที่ผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 

หลังจากที่ไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต์แล้ว ล าดับต่อไปคือการออกแบบ
เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านที่สุด ดว้ยการสร้างส่ิงที่น่าสนใจเพือ่ดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ 
ส่ิงที่ผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านที่เป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลที่น่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ขอ้มูลหลกัที่ควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการที่ผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้มูลที่ผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่ผูใ้ชส่้วนใหญ่คาดหวงัจะ
ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 
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- ขอ้มูลในการติดต่อ 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสี 
 ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง 
และน ้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลัก ก็เพราะวา่สีทั้งสาม
เป็นสีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของสีอ่ืน ๆที่เหลือทั้งหมด 
ต่อไปก็เป็นสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยที่ สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม
,สีเหลืองกบัน ้ าเงินไดเ้ป็นเขียว และสีน ้ าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นที่ 3 ซ่ึงเกิดจาก
การผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นที่ 2 ที่อยูติ่ดกนัทั้งสองดา้น ในที่สุดเราก็จะไดสี้ขั้นที่ 3 ทั้งหมด 6 สี 
โดยสีขั้นตน้ 1 สี ท  าใหเ้กิดสีขั้นที่สาม 2 สี ดงัน้ี : เหลือง-สม้ , แดง-สม้ , แดง-ม่วง , น ้ าเงิน-ม่วง ,น ้ า
เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ที่มาของสีต่างๆดีแลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการ
ผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 
แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่างๆ 
 
 
 

    สีขั้นที่ 1                  สีขั้นที่ 2 
    
 
 

 สีขั้นที่ 3 สีขั้นที่ 4 
 

รูปที่ 2.1 รูปแสดงโครงสร้างการผสมสี 

 

ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี้ 
-สีสามารถชกัน าสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหน้าเวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยง

ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวงัได ้การเลือกเฉดสีและต าแหน่งของสีอยา่งรอบคอบ
ในหน้าเวบ็ สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่างๆ ตามที่เราก าหนดได ้วธีิน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ่้านให้ความสนใจกับส่วนใดส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เป็น
พเิศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พเิศษ หรือบริเวณที่ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 
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-สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณที่ไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณที่มีสี
เดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วธีิการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลที่มีความสมัพนัธอ์ยา่ง
ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

-สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกัน ท านองเดียวกับการเช่ือมโยง
บริเวณที่มีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณที่มีสีต่างกนัออกจากกนั 

-สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมักจะมองไปยงัสีที่มีลกัษณะ
เด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซต์ดว้ยการเลือกใชสี้อยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้
ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยูใ่นเวบ็ไซตไ์ดน้านยิง่ขึ้น ส่วน
เวบ็ไซตท์ี่ใชสี้ไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนที่มีการออกแบบที่ดีกวา่ 

-สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกที่ไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สมัพนัธก์บัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพเิศษ 

-สีช่วยสร้างระเบียบให้กบัขอ้ความต่าง ๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหัวเร่ืองกบัตวัเร่ือง 
หรือการสร้างความแตกต่างให้กับขอ้ความบางส่วน โดยใช้สีแดงส าหรับค าเตือน หรือใช้สีเทา
ส าหรับส่ิงที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสียงัสามารถส่งเสริม
เอกลกัษณ์ขององคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได ้ใชสี้ที่เป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รมาเป็นโทนสีหลกั
ของเวบ็ไซต ์

-การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยในการสร้างชุดสี  
(color scheme) ที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผดิจ านวนมากที่จะน าไปสู่การ
สร้างชุดสีที่ใหค้วามรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใชสี้เป็นเพียงเคร่ืองประดบัอยา่งหน่ึง
ในการออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ที่มากเกินไป อาจท าใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ในหน้าเวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญั แมว้่าการ
เลือกชุดของสีมาใชใ้นเวบ็เพจค่อนขา้งจะขึ้นอยูก่บัความชอบของแต่ละคน อยา่งน้อยเราควรมีคว
เขา้ใจถึงหลกัการใชสี้เบื้องตน้ ที่จะช่วยในการเลือกใชสี้ชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ท าให้คุณสามารถเลือกชุดสีได้
ในทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางที่ถูกตอ้งได ้
 
การผสมสี (Color Mixing) 
 รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององคว์ตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 
 การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงที่ค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการที่ลบลา้ง
ส่ิงที่คุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เราก าลงัจะพดูถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมี
สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยล าแสงที่มีสีต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนแสง ความยาว
คล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่สีแดง เขียว และน ้ าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน ้ าเงินอยา่งที่เราเขา้ใจมาก่อน 
เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง 
จึงเป็นที่มาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน ้ าเงินแกมเขียว
หรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกับเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกับน ้ า
เงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และในที่สุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ด้วยกัน ก็จะได้
ผลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง ส่ือใด ๆ  ก็ตามที่มีการใชแ้สงส่องออกมา อยา่งเช่น จอโปรเจคเตอร์ 
(movie projector) ทีวี หรือจอมอนิเตอร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสี
แบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี การออกแบบสีส าหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลักการผสมสีแบบบวกน้ี
เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 รูปแสดงการผสมสีแบบบวก 
 
2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 
 การผสมสีแบบลบไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของล าแสงแต่อยา่งใด ๆ  แต่เก่ียวเน่ืองกบั
การดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืน
แสงที่ความยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงที่เหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ี
ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง(magenta)  สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง 
เหลือง และน ้ าเงินอยา่งธรรมดาอยา่งที่หลายๆคนเขา้ใจ เม่ือมีการผสมขององคว์ตัถุหรือวตัถุมีสี        
จะเกิดการรวมกนัของสีที่จะถูกดูดกลืนไว ้ท าใหป้ริมาณแสงที่จะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นที่มา
ของช่ือ “ สีแบบลบ ” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่าง ๆ ไดแ้ก่สีแดง (เกิด
จากสีแดงแกมม่วงบวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบัน ้ าเงินแกมเขียว) และสีน ้ าเงิน 
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(เกิดจากสีน ้ าเงินแกมเขียวบวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะเห็น
เป็นสีด า เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสีไวท้ั้งหมด ท าใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได ้
 ส่ือต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุมีสี อยา่งเช่น สีที่ใชใ้นการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , 
สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพ์
แบบ  4 สี  ใน ส่ิ งพิมพ์ต่าง ๆ  
(โดยมีหมึกสีด าเพิ่มมาอีกสี
หน่ึง)  ล้วนอาศัยการผสมสี
แบบลบน้ีทั้งส้ิน 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 
วงล้อสี (Color Wheel) 

เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีที่ดีขึ้นเราความท าความรู้จกักบัระบบสีที่เขา้ใจง่าย 
และมีประโยชน์มากที่สุดที่เรียกกันว่า วงล้อสี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงที่มีระบบการ
จดัเรียงสีทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาขึ้นจากความตอ้งการกฎระเบียบที่ชดัเจนของล าดบั
และความกลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีความซับซ้อนเกินกวา่ที่จะน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในที่สุดเรา
จะใช้วงล้อสีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ขึ้ นโดย Sir Isaac Newtonในปี 1666 ที่ได้แสดงถึงการ
จดัล าดับเฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินใน
การศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเว็บไซตท์ี่เรา
ก าลงัสนใจอยู ่
 
วงล้อสีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 

สีขั้นต้นในวงล้อสีแบบลบประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน ้ าเงินแกมเขียว 
(cyan) และสีเหลือง ( yellow ) ส่วนสีอ่ืน ๆอาศยัหลกัการผสมสีแบบลบไดเ้ป็นสีที่เหลือทั้งหมด 
 
วงล้อสีแบบบวก (Additive Color Wheel)   

วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคลา้ยๆกบัวงลอ้สีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีที่ต่างกนัอยา่งมาก 
ตรงที่สีโดยส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีน ้ าเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง
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เล็กน้อยในวงลอ้สีแบบน้ี เช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเป็กตั้ม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความ
ยาวคล่ืนแสงสีน ้ าเงิน และมีส่วนของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพยีงเล็กนอ้ย 

  
สีที่เป็นกลาง (Neutral Colors) 
 สีที่เป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงที่ไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีที่ไม่ไดรั้บอิทธิพลใด 
ๆมาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แม้ว่าจะมีเฉดสีของสีเทาจ านวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงที่ 256 
ระดับ สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัได้แล้ว ท  าให้มองเห็นเป็นแถบสี
ระหว่างด ากับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีที่ไม่มี
ลกัษณะเฉพาะส่วนตวั ท าให้ชุดของสีที่ประกอบไปด้วยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้า
อารมณ์ อยา่งไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจากสีที่อยูล่อ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุให้ศิลปินส่วน
ใหญ่หลีกเล่ียงการใชสี้เทา เพราะผลที่ไดรั้บจากสีอ่ืนนั้นไม่คงที่ ยากต่อการควบคุม 
สีเทา 12 ขั้นตามล าดบัจากอ่อนไปเขม้ 
 
สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี (Tint ,Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กับสีบริสุทธ์ิ (สีที่ไม่ผ่านการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิด
เป็นสีต่าง ๆจ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ที่ผา่นมา 
คุณคงรู้ว่าสีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ หรือแดงจาง ฯลฯ 
อีกจ านวนนบัไม่ถว้น สีเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีด า ขาว และเทาระดบัต่างๆ 
นัน่เอง 

-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีขาว จะไดเ้ป็นสีอ่อน ( tint of the hue ) 
-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีเทา จะไดเ้ป็นโทนสีที่ระดบัต่างๆ ( tone of the hue ) 
-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีด า จะไดเ้ป็นสีเขม้ ( shade of the hue ) 
สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจดัชุดของสี เพราะท าให้สีสีหน่ึง

สามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิง่ขึ้น ทดแทนการใช้สีเดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจมี
ลกัษณะไม่น่าสนใจ 
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รูปที่ 2.4 รูปแสดงความหลากหลายของสีที่ไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และด า 
 
ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 
 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นที่น่าพึงพอใจต่อสายตา ท า
ให้ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใชสี้ที่จืดชืดเกินไป
จะท าใหเ้กิดความรู้สึกน่าเบื่อ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การ
ใชสี้ที่มากเกินไป ดูวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสบัสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมาย
ส าคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือการน าเสนอเวบ็ไซตโ์ดยใช้ชุดสีในรูปแบบที่เขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ 
และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes ) 
 หลงัจากคุณไดรู้้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีที่ถูกจดักลุ่ม
อยา่งเขา้กนัดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใชใ้นการออกแบบไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสีต่าง ๆให้ดูเขา้กนั อยา่งไรก็ตามคุณควรยดึรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการ
เบื้องตน้ และยงัคงตอ้งท าการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue )ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ
สวา่งของสี ( lightness ) เพือ่ใหเ้กิดลกัษณะที่อ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
 
ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
 รูปแบบของชุดสีที่ง่ายที่สุดคือชุดแบบสีเดียวที่มีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหาก
หวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือ
ความเข้มหรือความอ่อนในระดับต่าง ๆ ให้กับสีตั้ งต้น ดังนั้ น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ
ประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตอเบอร์ร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละ
ชมพ(ูสีอ่อนมากของสีชมพ)ู 
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 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกัน และประสิทธิภาพในการสร้าง
อารมณ์โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบที่มีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวิตชีวา 
เพราะขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 
ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 วธีิการที่งายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก้็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่
เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีที่อยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีที่เขา้ชุดกนั ชุดสีที่ไดจ้ากการ
เลือกแบบน้ีจึงเรียกว่า ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีที่มีระยะห่างกนัเท่ากนัในวง
ลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเสา้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่ประกอบดว้ย
สีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักันอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนั่นเอง เน่ืองจากการตดักัน
อยา่งรุนแรงของสีทั้งสาม ที่สร้างความสะดุดตาอยา่งมาก ส่วนชุดสีที่ได้จากสีชั้นสองและสีขั้นที่
สามนั้น ยากต่อการน ามาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ได้เปรียบตรงที่มีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอยา่ง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีที่เหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกัน าไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ท าให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวติชีวา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบที่ชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะที่ฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายที่แทจ้ริงได ้
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6  รูปแสดงชุดสีแบบสามเสา้ 
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ชุดสีที่คล้ายคลึงกัน (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีที่มีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีที่คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 
3 สีที่อยู่ติดกันในวงล้อสี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีที่อยูใ่นรูปแบบน้ีมี
จ านวนมากมายท าให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเรา
สามารถเพิม่จ  านวนสีในชุดใหม้ากขึ้นเป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลใหข้อบเขตของสีที่มีความ
กวา้งเกินไป ท าให้สีอยูต่รงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการที่
อยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสมัพนัธ ์เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการที่มีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
 ณ บางต าแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั  
เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว ้ ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใช้งานได้สะดวก  
ความคลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย  แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่าง
อยา่งชดัเจน  อาจท าใหไ้ม่มีความเด่นเพยีงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7  รูปแสดงชุดสีที่คลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 
 
ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้มในที่น้ี  หมายถึง  สีที่อยูต่รงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีน ้ า
เงินอ่อนกบัส้มน่าสนใจที่ว่าเม่ือน าสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั  จะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงลอ้สี
แบบบวก  หรือไดเ้ป็นสีด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบ  ที่เป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากว่าสีแต่ละสีที่อยูต่รงขา้ม
กนั  จะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ที่ผกผนักนั  ตวัอยา่งเช่น  สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีที่ตรงขา้ม
เป็นสีน ้ าเงินแกมเขียว  ซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีน ้ าเงินและเขียว  จึงท าใหสี้ทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสี
ขาวอีกเช่นเดิม  จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
 เม่ือน าสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสวา่ง  และสดใสมากขึ้น  ซ่ึงถือเป็นคู่
สีที่มีความแตกต่างมากที่สุด  และยงัมีความเสถียรมากที่สุด (maximum contrast and maximum 
stability)  ขอ้ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีที่
ใชรู้ปแบบสามจุดเสียอีก  ท  าให้แน่ใจได้ว่าชุดสีตรงกันขา้มน้ี  จะไม่ดูจืดชืด  ขาดความน่าสนใจ  
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อยา่งไรก็ดีจ  านวนสีที่จ  ากดัในรูปแบบน้ี  ท  าให้ผูอ่้านให้ความสนใจไดง่้าย  แลว้หลงัจากนั้นก็อาจ
ละทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 
 

 
 

รูปที่ 2.8  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีที่อยูต่รงขา้มในวงลอ้ 
 

 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบที่เปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่างกนั
ที่สีใดสีหน่ึงที่อยูต่รงขา้มกนัถูกแทนที่ดว้ยสีที่อยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีน ้ า
เงินอ่อนกบัสีน ้ าเงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงที่ไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีน ้ าเงิน
อ่อน  และสีน ้ าเงินแกมเขียว   
 ขอ้ได้เปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายที่มากขึ้นเม่ือเทียบกับชุดสีตรงขา้ม  
อยา่งไรก็ตามความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมาน้ี  มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง
ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 
 

 
 

รูปที่ 2.9 รูปแสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
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ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกันขา้มทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีด้านขา้งทั้ง 2 ด้าน  จึงได้เป็นชุดสี 4 สี  ดังเช่นสีแดงแกมม่วงกับน ้ าเงินแกมเขียว  
และน ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  ขอ้ไดเ้ปรียบที่เห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นจากชุดสีตรงขา้ม
แบบแบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น 
 
นอกเหนือจากน้ี  ยงัมีรูปแบบอ่ืนที่เรียกว่า Alternate Complementary Color Scheme  โดยมีสีที่ได้
จากสามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงที่อยูต่รงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม  เช่น  สีเขียว  สีม่วง
แดง  สีแดง  และสีส้ม  ส่วนแบบสุดทา้ยได้แก่  ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme)  ที่เกิด
จาก 4 สีที่อยูต่รงกนัขา้มภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม  วธีิน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี  สีขั้นที่สอง 1 สี  และสีขั้น
ที่สาม 2 สี  มาประกอบกนั 
 

 
ทฤษฎีสีกับการออกแบบเว็บไซต์ 
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รูปที่ 2.11 ทฤษฎีสี 

 
 การสร้างสีสนับนหน้าเวบ็เป็นส่ิงที่ส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การเลือกใช้
สีให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถท าให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหวา่งเวบ็ไซตไ์ด ้สีเป็นองคป์ระกอบหลกัส าหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่
ที่จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้ระบบสีที่แสดงบนจอคอมพวิเตอร์ มีระบบการแสดงผลผา่น
หลอดล าแสงที่เรียกว่า CRT (Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยัการผสมของ
ของแสงสีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถก าหนดค่าสีจาก 0ถึง 255 ได ้จาก
การรวมสีของแม่สีหลักจะท าให้เกิดแสงสีขาว มีลักษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้จะมองเห็นเป็นสีที่ถูกผสมเป็นเน้ือสีเดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล 
(Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจ านวนบิตที่ใช้ในการก าหนด
ความสามารถของการแสดงสีต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพบนจอนั้นเรียกว่า บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา 
HTML มีการก าหนดสีด้วยระบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย (#) อยู่ด้านหน้าและตามด้วย
เลขฐานสิบหกจ านวนอกัษรอีก 6 หลกั โดยแต่ละไบต ์(byte) จะมีตวัอกัษรสองตวั แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม เช่น #FF12AC การใชต้วัอกัษรแต่ละไบตน้ี์เพือ่ก าหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของชุด
สี RGB โดย 2 หลกัแรก แสดงถึงความเขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 2 
หลักสุดทา้ยแสดงถึงความเขม้ของสีน ้ าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายที่
เด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย ์สีแต่ละสีให้ความรู้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกนั สีบางสี
ให้ความรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึกตื่นเตน้รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อการออกแบบ
เวบ็ไซต ์ดงันั้นการเลือกใชโ้ทนสีภายในเวบ็ไซตเ์ป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีที่แสดงออก
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ทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความ
อบอุ่น 

 
 
 
 

รูปที่ 2.12  รูปแสดงชุดสีร้อน 
2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีที่มีคน

ชอบมากที่สุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้ 
 

 
 

 
รูปที่ 2.13  รูปแสดงชุดสีเยน็ 

 
3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เป็นกลาง ประกอบดว้ย สีด า สีขาว สีเทา และสีน ้ าตาล

กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางที่สามารถน าไปผสมกับสีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดสีกลางขึ้นมาส่ิงที่ส าคัญต่อ
ผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใช้สีส าหรับเวบ็ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเวบ็แลว้ยงัเป็น
การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผูใ้ช้บริการ ดังนั้นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเวบ็ได้
อยา่งชดัเจน ความแตกต่าง ความสมัพนัธท์ี่เกิดขึ้นยอ่มส่งผลให้เวบ็มีความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น ชุดสี
แต่ละชุดมีความส าคญัต่อเวบ็ ถา้เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอาจจะท าใหเ้วบ็ไม่
น่าสนใจ ผูใ้ช้บริการจะไม่กลับมาใช้บริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สีอย่างเหมาะสมเพื่อส่ือ
ความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ที่มีความกลมกลืนกนั 

 
ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สีในเว็บไซต์ 

จากสีที่ไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะ
พอท าใหคุ้ณออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้ที่เหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ
สร้างความสวยงานให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอยา่งดี และที่ส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเวบ็เพจที่มี
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สีสนัตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผิดเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ใหเ้กิด
ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 
 
1. ใช้สีอย่าสม่ าเสมอ 

การออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีอย่างสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานที่ 
เช่นการใชสี้ที่เป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซตท์ี่สัมผสัไดด้้วยตา เม่ือ
ผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 
 
2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 

เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมอสถานที่หน่ึงๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิต
จริงอยา่ง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดังนั้ น การเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เวบ็ไซต ์จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซตไ์ด ้นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยั
หลายๆอยา่งที่มีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต ์เช่น วฒันธรรม แนวโน้ม ของแฟชัน่ อายุ
และประสบการณ์ของผูใ้ช้ ดังนั้นเราจึงรู้สึกเห็นด้วยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใช้
โทนสีน ้ าตาลด า ส่ือถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใชสี้สดใสสาหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชั่นในเวบ็มี
เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 
 
3. ใช้สีเพื่อสื่อความหมาย 

Color Wheel Pad ที่ออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ
เลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สี
ดงัที่ไดเ้ห็นแลว้วา่ สีแต่ละสีใหค้วามหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปใน
ทางบวกหรือทางลบก็ได ้ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ 
แต่กลับสแดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีที่ให้ความหมายและ
ความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลที่ถูกตอ้งและครบถว้น 
 
4. ระบบสีในเว็บไซต์ 

ระบบสีในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัที่แตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อยา่งส้ินเชิง ท าให้การใช้สี
อยา่งมีประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีที่มี
ความเฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทที่มีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้
แก่  
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-จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็
เพจจึงขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

- บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดที่มี
การแสดงผลในหน้าจอที่มีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนใหดู้เหมือนหรือไกล้
เคียงกบัสีที่ก  าหนดไว ้ผลลพัธท์ี่ไดจึ้งไม่แน่นอน 

 - HTML : สีในเวบ็เพจที่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 
จะถูกควบคุมด้วยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การ
เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าใหผู้ใ้ชโ้ดยส่วน
ใหญ่ไดเ้ห็นสีที่ถูกตอ้งอยา่งที่คุณตั้งใจ 
 
หลักส าคัญในการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างหนึ่งคือ 

1. การสร้างล าดบัชั้นความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเวบ็เพือ่เน้นให้เห็นว่า
อะไรเป็นเร่ืองส าคัญมาก ส าคัญรองลงไปหรือส าคัญน้อยตามล าดับการจัดระเบียบของ
องคป์ระกอบอยา่งเหมาะสมจะช่วยให้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ในหน้า
เวบ็ไซตใ์นการออกแบบควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี 

1.1 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัของข้อมูลที่ต้องการให้ผูใ้ช้ได้รับ
เน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและองักฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึง
ควรจดัวางส่ิงที่มีความส าคญัไวท้ี่ส่วนบนหรือดา้นล่างของหนา้อยูเ่สมอเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นก่อนแต่
ถา้จดัวางส่ิงส าคญัไวท้ี่ส่วนทา้ยของหนา้ ผูใ้ชจ้  านวนมากอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 

1.2 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ภายใน
หนา้ส่ีเด่นชดัเหมาะส าหรับองคป์ระกอบที่มีความส าคญัมากส่วนองคป์ระกอบที่ใชสี้เก่ียวกบัส่ือ  
ประโยชน์ของเวบ็ไซต ์

1. เป็นการเพิม่ช่องทางในการขายสินคา้และบริการของบริษทัอีกช่องทางหน่ึง 
2. คุณไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่สูง ส าหรับการที่จะมีเวบ็ไซตเ์พือ่ติดต่อกบัโลกภายนอก 
3. มีหนา้ร้าน (Homepage) ร้านคา้ของตนเอง เป็นการเปิดตวัสู่ตลาดโลก 
4. เสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ความทนัสมยัน่าเช่ือถือมากขึ้น 
5. มีอีเมลใ์นการติดต่อลูกคา้ เพือ่ความเป็นสากล เช่น  biz@sanphun.co.th 
6. สามารถซ้ือ-ขายสินคา้หรือบริการของท่านผา่นเวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
7. โฆษณาบริษทัฯ หรือองคก์รใหเ้ป็นที่รู้จกัทั้งในจงัหวดั ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 
8. เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินคา้และบริการต่าง ๆ ของบริษทั 
9. ยกระดบัมาตรฐานการซ้ือขายภายในประเทศ 
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10. เสริมสร้างธุรกิจใหแ้ขง็แรงดว้ยประโยชน์ของ Internet 
 
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

นายจิรวฒัน์ ชูลิขิต นายสหรัถ ขอบทองและนายชานน ขยนั(2561) โครงการเวบ็ไซตก์รุง
รัตนโกสินทร์จัดท าขึ้นเน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการศึกษาที่รวดเร็วในปัจจุบันจึงท า
เว็บไซต์เก่ียวกับกรุงรัตนโกสินทร์โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาคือ มีการ
ใส่Logo มีการสร้างเมนูเช่ือมโยงเอกสาร โดยมีโปรแกรมที่ใชค้ือโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS5.5 และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
 นางสาวสิริญา เรืองไชย นางสาวศศิกานต์ สมพงษ์และนางสาวแก้มมณี ชูเมือง (2560) 
โครงการเวบ็ไซต์สมเด็จพระเจา้อยู่หัวราชการที่ 10 จดัท าขึ้นเพื่อให้เรียนรู้ประวติั พระราชกรณี
ยของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 10 ให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้บุคคลที่สนใจมาศึกษา
คน้ควา้ท าความเขา้ใจ 
 นายธนพล ทองดง นายณัฐวุฒิ น ้ าเหนือ และนางสาวณัฏฐิวรรณ ปิติ (2560) โครงการ
เว็บไซต์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจดัท าเพื่อให้ประโยชน์ต่อผูศึ้กษาอันสูงสุด ท าให้รู้เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ของไทย คนส าคญัของประเทศไทยเพื่อน าส่ิงที่ศึกษาเก่ียวประวติัศาสตร์ ส่ิงที่เคย
เกิดขึ้นมาแลว้น ามาพฒันาใหเ้กิดประโยชน์การออกแบบหนา้ Index และ Home ของเวบ็ไซตมี์การ
ออกแบบ เวบ็ไซตมี์รูปภาพประกอบบนเวบ็ไซต ์โปรแกรมที่จดัท า Adobe Dreamweaver CS5.5 ใช้
ในการสร้างเวบ็ไซต ์Adobe lllustrator CS5 ใชใ้นการออกแบบโลโก ้Adobe Photoshop CS6 ใชใ้น
การตกแต่งรูปภาพ 
 
2.4 การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

1.น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
2.น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์แบบ 
3.น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการท าหนา้เวบ็เพจ 
4.น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบแบนเนอร์เวบ็ไซต ์
5.น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการตกแต่งรูปและตวัอกัษร 
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บทที่ 3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 3.1 การออกแบบ Site map 

 

 

รูปที่ 3.1 แสดง Site map
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รูปที่ 3.1 แสดง Site map  (ต่อ) 
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รูปที่ 3.1 แสดง Site map  (ต่อ) 
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รูปที่ 3.1 แสดง Site map  (ต่อ)  
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รูปที่ 3.1 แสดง Site map  (ต่อ)
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รูปที่ 3.1 แสดง Site map  (ต่อ)
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3.2 การออกแบบ story board 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 แสดง Index 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ Home 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศพ์ระร่วง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพอ่ขนุศรี 
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รูปที่ 3.3  หนา้ประวตัิพอ่ขนุบานเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระยาเลอไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระยางัว่น าถุม 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหาธรรมราชาที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหาธรรมราชาที่ 2 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหาธรรมราชาที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหาธรรมราชาที่ 4 
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รูปที่ 3.3 ประวติัพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศอู่์ทองคร้ังที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระรามาธิบดีที่ 1 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระราเมศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระมหากษตัริยส์มยัราชวงศสุ์พรรณภูมิคร้ังที่ 1   
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเจา้ทองลนั 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศอู่์ทองคร้ังที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระราเมศวร 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเจา้รามราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศสุ์พรรณภูมิคร้ังที่ 2 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระนครินทราธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระรัษฎาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระไชยราชาธิราช 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระยอดฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิขนุวรวงศาธิราช 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระมหินทราธิราช 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศสุ์โขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัสิมเด็จพระเอกาทศรก  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระศรีเสาวภาคย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัสิมเด็จพระเชษฐาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระอาทิตยวงศ ์
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศป์ราสาททอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จเจา้ฟ้าไชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระมหากษตัริยส์มยัราชวงศบ์า้นสวนพลู 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเพทราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระสรรเพชณ์ที่ 8 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระสรรเพชณ์ที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิสมเด็จพระที่นัง่สุริยาศน์อมัรินทร์ 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศธ์นบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัสิมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระมหากษตัริยส์มยัราชวงศจ์กัรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.1 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ร.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระบาทสมเด็จพระนัง่แกลา้เจา้อยูห่วั ร.3  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัพิระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ร.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ร.5  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ร.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่วั ร.7  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล ร.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ร.9  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวติัพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ร.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรสุโขทยั  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรอยธุยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรธนบุรี  

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรรัตนโกสินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรสุโขทยั  
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรอยธุยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรธนบุรี 
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รูปที่ 3.3 หนา้ประวตัิอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.16 ผูจ้ดัท  า 
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3.3 การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Data) 

 1.ประวตัิพระมหากษตัริยไ์ทย 

  1.1ราชวงศพ์ระร่วง 

1.2ราชวงศอู่์ทอง คร้ังที่ 1 

       1.3ราชวงศสุ์พรรณภูมิ คร้ังที่ 1 

2.อาณาจกัร 

 2.1อาณาจกัรสุโขทยั 

 2.2อาณาจกัรอยธุยา 

 2.3อาณาจกัรธนบุรี 

3.4 การออกแบบสิ่งน าออก (Output Data) 

 1.แสดงออกทางหนา้จอคอมพวิเตอร์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์

 2.แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพือ่น าเสนอการสอบวชิาโครงการ 
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บทที่ 4 
ประวัติพระมหากษัตริย์ไทย 

 

4.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช ้
1.   Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz  2.81 GHz 
2.   NVIDIA  GeForce GTX 1050 
3.   HDD 1  TB 
4.   Intel  on  Board 
5.   Notebook  ASUS 
6.   Mouse  Fantech 
7.   Keyboard  MD tech 
8.   Printer  HP 
9.   Flash drive King ton 16 GB 

 

 
4.2    โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้พฒันา 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC2019  ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CC2019  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
  3.  โปรแกรม Adobe Illustrator 2019ใชใ้นการพฒันาโลโกเ้วบ็ 
  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2019 ใชใ้นการท าเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2019 ใชใ้นการท างานน าเสนอ 
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4.3  วิธีการติดต้ังโปรแกรม 
 

      

รูปที่ 4.1 กดปุ่ ม All program แลว้เลือก Computer 
 
 

 

 
 

รูปที่ 4.2  เล่ือนหาไฟล ์งาน 
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รูปที่ 4.3  เล่ือนหาไฟล ์PROJECT 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.4  เล่ือนหาไฟล ์Web 
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รูปที่ 4.5  กดเขา้ไฟล ์Index 
 

4.4 วิธีการใช้งานเว็บไซต์ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.6  แสดงหนา้จอรูปที่  1  หนา้ Enter The website ( Index ) 
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รูปที่ 4.7  แสดงหนา้จอรูปที่  2  หนา้หลกัของระบบ (Home) 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4.8  แสดงหนา้จอรูปที่  3  หนา้ราชวงศพ์ระร่วง 
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รูปที่ 4.9  แสดงหนา้จอรูปที่  4  หนา้ราชวงศอู่์ทอง 
 
 

 
 

รูปที่ 4.10  แสดงหนา้จอรูปที่  5  หนา้ราชวงศสุ์พรรณภูมิ 
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รูปที่ 4.11  แสดงหนา้จอรูปที่  6  หนา้ราชวงศอู่์ทองคร้ังที่ 2 
 

 

 
 
 

รูปที่ 4.12  แสดงหนา้จอรูปที่  7  หนา้ราชวงศสุ์พรรณภูมิคร้ังที่ 2 
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รูปที่ 4.13  แสดงหนา้จอรูปที่  8  หนา้ราชวงศสุ์โขทยั 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.14  แสดงหนา้จอรูปที่  9  หนา้ราชวงศป์ราสาททอง 
 



82 

 
 
 

รูปที่ 4.15  แสดงหนา้จอรูปที่  10  หนา้ราชวงศบ์า้นพลูหลวง 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.16  แสดงหนา้จอรูปที่  11  หนา้ราชวงศธ์นบุรี 
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รูปที่ 4.17  แสดงหนา้จอรูปที่  12  หนา้ราชวงศจ์กัรี 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.18  แสดงหนา้จอรูปที่  13  หนา้อาณาจกัรสุโขทยั 
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รูปที่ 4.19  แสดงหนา้จอรูปที่  14  หนา้อาณาจกัรอยธุยา 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.20  แสดงหนา้จอรูปที่  15  หนา้อาณาจกัรธนบุรี 
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รูปที่ 4.21  แสดงหนา้จอรูปที่  16  หนา้อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

 
 

    
 
 

      รูปที่ 4.22  แสดงหนา้จอรูปที่  17  หนา้ผูจ้ดัท  า 
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บทที่ 5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัคอมพวิเตอร์มากขึ้น 
2. ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงการใชง้านและการบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่ง    
      ถูกตอ้ง 
3. ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ผูส้นใจไดท้ดสอบความรู้และความเขา้ใจของตนเองได ้
4. ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
5.  ไดเ้วบ็ไซตท์ี่ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านของคอมพวิเตอร์ รวมถึง 
      การดูแลรักษาคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ชื่อไฟล ์ ขนาดของไฟล ์ หมายเหตุ 
1 Index.html 1 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 Home.html 10 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
3 Phra Ruang Dynasty.html 21 KB หนา้ราชวงศพ์ระร่วง 
4 UThong Dynasty.html 10 KB หนา้ราชวงศอู่์ทอง 
5 Suphan Dynasty.html 11 KB หนา้ราชวงศสุ์พรรณภูมิ 
6 UThong Dynasty 2.html 8 KB หนา้ราชวงศอู่์ทองคร้ังที่ 2 
7 Suphan Dynasty 2.html 26 KB หนา้ราชวงศสุ์พรรณภูมิคร้ังที่ 2 
8 Sukhothai Dynasty.html 17 KB หนา้ราชวงศสุ์โขทยั 
9 Golden Castle 

Dynasty.html 
12 KB หนา้ราชวงศป์ราสาททอง 

10 Plu Luang Dynasty.html 17 KB หนา้ราชวงศบ์า้นพลูหลวง 
11 Thonburi Dynasty.html 8 KB หนา้ราชวงศธ์นบุรี 
12 Chakri Dynasty.html 25 KB หนา้ราชวงศจ์กัรี 
13 Sukhothai Kingdom.html 32 KB หนา้อาณาจกัรสุโขทยั 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 

ที่ ชื่อไฟล ์ ขนาดของไฟล ์ หมายเหตุ 
14 Ayutthaya kingdom.html 29 KB หนา้อาณาจกัรอยธุยา 
15 Thonburi Kingdom.html 27 KB หนา้อาณาจกัรธนบุรี 
16 Rattanakosin 

Kingdom.html 
60 KB หนา้อาณาจกัรัตรโกสินทร์ 

17 Khun 
Worawongsaithirat.html 

16 KB หนา้ขนุวรวงศาธิราช 

18 King Ban Muang.html 12 KB หนา้ขนุบานเมือง 
19 King Borom kos.html 12 KB หนา้สมเด็จอยูห่วับรมโกศ 
20 King Chaiyachai.html 13 KB หนา้พระบาทสมเด็กพระไชย

ราชาธิราช  

21 King Intharathit.html 14 KB หนา้พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์
22 King Narai the Great.html 15 KB หนา้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
23 King Naresuan the 

Great.html 
20 KB หนา้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

24 King Phra Maha 
Thammaracha 1.html 

15 KB หนา้พระมหาธรรมราชาที่ 1 

25 KIng Phra Maha 
Thammaracha 4.html 

13 KB หนา้พระมหาธรรมราชาที่ 4 

26 King Phra Ramet.html 14 KB หนา้พระราเมศวร 
27 KIng Phra Ramet.html 14 KB หนา้สมเด็จพระราเมศวร 
28 KIng Phrabrm rachathirach 

3.html 
13 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 

29 king phrabrm 
rachathirach.html 

14 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 

30 King phracae 
krungthnburi.html 

62 KB หนา้สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อไฟล ์ ขนาดของไฟล ์ หมายเหตุ 
31 King Rama 6 (King 

Uthumphon ) .html 
13 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชิราชที่ 6 

32 KIng Ramathibodi 1.html 20 KB หนา้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
33 King Ramathibodi 2.html 15 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

ที่ 2 
34 King Ramkhamhaeng.html 14 KB หนา้พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
35 King Songtham.html 15 KB หนา้สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 
36 King Thong Lan.html 11 KB หนา้สมเด็จพระเจา้ทองลน้ 
37 Phra Buddha Loetla 

Nabhalai.html 
25 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย 

38 Phra Buddha Yodfa 
Chulaloke.html 

36 KB หนา้สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช 

39 Phra Chom Klao Chao Yu 
Hua.html 

35 KB หนา้พระบามสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

40 Phra Mongkut Klao Chao 
Yu Hua.html 

49 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั 

41 Phra Nangklao Chao Yu 
Hua.html 

24 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั 

42 Phra Paramenthra Maha 
Ananda Mahidol.html 

121 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มาหาอานนัทมหิดล 

43 Phra Paraminthra Maha 
Bhumibol Adulyadej.html 

52 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 

44 King phracea ram 
racha.html 

15 KB หนา้สมเด็จพระเจา้รามราชา 

45 KIng Phraya Le Thai.html 13 KB หนา้พระยาเลอไทย 
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ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อไฟล ์ ขนาดของไฟล ์ หมายเหตุ 
46 Smdec phra mhacakr phr 

rdi.html 
14 KB หนา้สมเด็จพระจกัรพรรดิ 

47 Smdec phrabrm 
rachathirach thi 2.html 

14 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 

48 Smdec phrabrm 
rachathirach thi 4.html 

13 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 

49 Smdec phrabrm 
rachathirach thi3.html 

13 KB หนา้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 

50 Smdec Prince Chao 
Chai.html 

10 KB หนา้สมเด็จเจา้ฟ้าไชย 

51 Somdej Chetthathirat.html 14 KB หนา้สมเด็จพระเชษฐาธิราช 
52 Somdej Phet Racha.html 15 KB หนา้สมเด็จพระเพราชา 

53 Somdej Amarin Hall (King 
Ek Thasat) .html 

14 KB หนา้สมเด็จพระที่นัง่สุริยาศน์อมัริ
นทร์ 

54 Somdej Thotcar.html 14 KB หนา้สมเด็จพระเอกาทศรถ 
55 Somdejphet 8th (King 

Tiger) .html 
16 KB หนา้สมเด็จพระสรรเพชญท์ี่ 8 

56 Somdejphetphet 9 (King 
Thai Sa Pool) .html 

14 KB หนา้สมเด็จพระสรรเพชญท์ี่ 9 

57 Somdet Phra Athit 
Wong.html 

12 KB หนา้สมเด็จอาทิตยวงศ ์

58 Somdet Phra Maha 
Thammarat.html 

15 KB หนา้สมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช 

59 Somdet Phra 
Mahintharathirat.html 

14 KB หนา้สมเด็จพระมหินทราธิราช 



89 

 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
 
 

ที่ ชื่อไฟล ์ ขนาดของไฟล ์ หมายเหตุ 
60 Somdet Phra Tri 

Trakanat.html 
14 KB หนา้สมเด็จพระบรมไตรดลกนาถ 

61 Somdet Phra Yod Fa.html 18 KB หนา้สมเด็จพระยอดฟ้า 
62 Provider.html 8   KB หนา้ผูจ้ดัท  า 
63 KIng Phraya Ngua Num 

Tham.html 
21 KB หนา้พระยางัว่น าถุม 

64 King Prasat Thong.html 21 KB หนา้สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 
65 King Rama 2.html 11 KB หนา้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
66 Somdet Phra Maha 

Thammarat.html 
15 KB หนา้สมเด็จพระมหาธรรม

ราชาธิราช 
67 Somdet Phra 

Mahintharathirat.html 
14 KB หนา้สมเด็จพระมหินทราธิราช 

68 Somdet Phra 
Nakarintharathirat.html 

15 KB หนา้สมเด็จพระนครินทราธิราช 

69 Somdet Phra Sri 
Saowapak.html 

13 KB หนา้สมเด็จพระศรีเสาวภาคย ์

70 Somdet Phra Sri 
Suthammaracha.html 

14 KB หนา้สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 

71 Phra Pok Klao Chao Yu 
Hua.html 

21 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั 

72 Phra Vajira Klao Chao Yu 
Hua.html 

59 KB หนา้พระบามสมเด็จพระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั 

73 Phrabath sm dec phra ras 
dathi rach.html 

10 KB หนา้พระบาทสมเด็จพระรัษฏาธิ
ราช 
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5.1.2 สรุปข้อผิดพลาดที่มีต่อการออกแบบระบบงาน 
1.  สญัลกัษณ์ Logo ไม่ตรงกบัที่รูปแบบตอนแรก มีการเปล่ียนแปลงรูปทรงเพือ่ให้สวยงาม   
     มากขึ้น 

 2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 
 3.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
 4.  เพือ่หลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิม่เติมลวดลายใหม่ 
 
 
5.1.3 สรุปข้อผิดพลาดที่มีในโปรแกรม 
 1.  โคด้ปัญหาไม่สามารถ Run ได ้โคด้ทบัซอ้นกนัเปิดไม่ติด 

2.  รูปภาพในเวบ็ไซตไ์ม่มีแสดง ตอ้งหารูปภาพใหม่มาแกไ้ข 
3.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั 

 4.  ไฟลโ์ปรแกรมชอบ Link สลบักนัไปมา 
 5.  เช่ือมฐานขอ้มูลส าเร็จ แต่ไม่สามารถเรียกใชง้านได ้
 6.  ฐานขอ้มูลไม่จดจ าขอ้มูลที่ท  าการป้อนค่าเขา้ไป 
 7.  เม่ือน าฐานขอ้มูลไปเช่ือมต่อกบัเคร่ืองเซิฟเวอร์อ่ืน จะมีฐานขอ้มูลซ ้ ากนัท าใหข้อ้มูลไม่ 
      ตรงกนักบัโปรแกรม 
 8.  Link VDO  ที่น ามาลงในโปรแกรม บางไฟลไ์ม่สามารถเล่นได ้
 9.  ปุ่ มตวัอกัษรบางตวัมีภาพและสีที่คลา้ยคลึงกบัพื้นหลงัโปรแกรมท าใหไ้ม่ค่อยชดัเจน 

 
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  คอมพวิเตอร์มีอาการช ารุด หนา้จอคา้ง ตอ้งเปล่ียนมาใช ้Note Book  ในการท างานแทน 
 2.  โปรแกรม Adobe Photoshop คา้ง ไม่สามารถตกแต่งรูปภาพได ้ตอ้งซ้ือแผน่มาลงใหม่ 
 3.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั 
 4.  เคร่ืองพมิพเ์อกสารหวัพมิพช์ ารุดและหมึกพมิพแ์ตกระหวา่งท างาน 
 5.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าใหง้านล่าชา้และผดิแผนที่วางไว ้
 6.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท  าใหโ้ปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง   

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน62 

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

เสนอหัวขอ้
โครงการ รอบที่ 1 
(บทที่1) 

  
 

             14 มิถุนายน 
62 

ประกาศผลหัวขอ้
โครงการ รอบที่ 1 

                
17 มิถุนายน 

62 

เสนอหัวขอ้
โครงการ รอบที่ 
2(บทที่1) 

   
 

            
19 มิถุนายน 

62 

ประกาศผลหัวขอ้
โครงการ รอบที่ 2 

                
21 มิถุนายน 

62 

ส่งบทที่2                 
8-14 

กรกฎาคม 62 

ส่งบทที่3                 15-31 
กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอ้
โครงการ 

                
17 สิงหาคม 

62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 

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

ส่งความคืบหน้า 
70% 

                23-30
กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้า 
80% 

                1-8 
พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหน้า 
100% 

                9-13 
พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ส.2 

                7 ธนัวาคม 62 

ส่งบทที่ 4                  
6-19 มกราคม 

63 

ส่งบทที่ 5                 
20-26 มกราคม 

63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 
และค่าเขา้เล่ม 

                
1-20กุมภาพนัธ์ 

63 

ตารางที่ 5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เสน้สีด า คือ ระยะเวลาที่ก  าหนด 
   เสน้สีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A4 4 รีม 240 
2. ค่าเยบ็เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 
3. ค่าแผน่ ซีดี 1 แผน่ 30 
4. ค่ากล่องซีดี 1  กล่อง 5 
  รวมเป็นเงนิ 470 

    
ตารางที่ 5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ใบขอเสนออนุมตัิโครงการระบบคอมพวิเตอร์ (ATC.01)  
- ใบขอเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02)  
- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพวิเตอร์ธุรกิจ (ATC.03)  
- ใบรายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพวิเตอร์ธุรกิจ (ATC.04) 
- ใบบนัทึกการเขา้พบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05)  
- ใบขออนุญาตอาจารยท์ี่ปปรึกษาร่วมจดัท าเอกสาร (ATC.06)  
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ประวัติผู้จัดท ำ 
นายเมธี สิริปาณสาร เกิดเม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2544  
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนมธัยมด่านส าโรง  
เม่ือปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ที่วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขที่ 2090/181 หมู่4 ต  าบล เทพารักษ ์ 
อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์095-596-4527 
E-mail : methee008@gmail.com   Line ID: 0825520944 
 
นายนวพล สะเก็ตกุล เกิดเม่ือวนัที่ 17 สิงหาคม 2542 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนสรรพาวธุวทิยา  
เม่ือปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ที่วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขที่ 88/42 หมู่ 3 ต  าบล ส าโรง อ าเภอ พระ
ประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130 
เบอร์โทรศพัท ์099-286-0824 
E-mail : aomsinspy@hotmail.com Line ID: colorbee 
 
นายกฤษณล เนียมสุด เกิดเม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2544  
ส า เ ร็ จการ ศึกษาชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรง เ รี ยน เทพศิ รินทร์  
สมุทรปราการ   เ ม่ือ ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาหลัก สูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ที่วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขที่ 300/8 ซอยเด่นชยั 1 ต  าบล บางดว้น 
อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270    
เบอร์โทรศพัท ์ 095-570-2758   
E-mail : kit39644@gmail.com  Line ID: kitdss007 
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