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บทคัดย่อ 
 

          เวบ็ไซตส์ถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน วตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อสร้างส่ือเวบ็ไซตส์ถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน สืบทอดวฒันธรรมในจงัหวดัน่าน และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
ขอบเขตการศึกษา มีการแทรกวีดีโอบนเวบ็ไซต์ มีการน ารูปภาพต่าง ๆ ตามสถานท่ีมาใช้เพื่อให้เห็น
ภาพ และมีการน า Rollover Image มาใชใ้นเวบ็ไซต ์

         เว็บไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านได้มีการใช้โปรแกรม  Adobe Dreamweaver 
CS6 ในการสร้างเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านนั้น มีบอกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม ธรรมชาติ นันทนาการ ศิลปะวิทยาการ มีวีดีโอแนะน าเก่ียวกับจังหวดัน่าน มีการท า 
Rollover Image ในเวบ็ไซต ์มีรูปภาพและวดีีโอ เพื่อตกแต่งตวัเวบ็ไซตใ์ห้สวยงามทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  า
การเรียนรู้ดว้ยตนเองพร้อมทั้งท่านอาจารยไ์ดช่้วยให้ค  าแนะน าในบางส่วน จึงท าให้เวบ็ไซตน้ี์สมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 

โครงการน้ีเป็นประโยชน์ให้กบัผูเ้ขา้ชมและศึกษาตวัเว็บไซต์ ศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวและ
วฒันธรรมในจงัหวดัน่าน ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การพฒันาตนเองเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม ท่ีใชใ้นการ
สร้างเวบ็ไซตใ์หอ้อกมาอยา่งสมบูรณ์ 
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กติติกรรมประกาศ 

 

โครงการเวบ็ไซตฉ์บบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนมาดว้ยความตั้งใจและความพยายามเป็นอยา่งอยา่งมาก
โดยไดรั้บความร่วมมือจากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ฉบบัน้ีไม่วา่จะเป็นอาจารยทุ์กท่านรวมถึงเพื่อน และผูท่ี้มีส่วนรวมในโครงการฉบบัน้ี 

โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารยพ์รธณา เจือจารย ์อาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงานท่ีได้และอาจารย์ฐิติรัตน์ นัยพฒัน์ ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีสละเวลาแก่ผูจ้ดัท า เพื่อให้
ค  าแนะน า แนวคิด ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอด จน
โครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูจ้ดัท าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน
ท่ีให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าดี ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าโครงงานชินน้ี และขอกราบ
ขอบพระคุณพอ่ คุณแม่ และผูป้กครอง ท่ีใหค้  าปรึกษาในเร่ืองราว ๆ รวมทั้งเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอ 
 สุดทา้ยน้ี ขออุทิศความดีท่ีมีในการศึกษาท าโครงงานน้ีแต่ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชการ อาจารย ์ บิดา  มารดา รวมทั้งเพื่อนเพื่อน ปวช.3/9 ท่ีสนบัสนุนในทุกดา้นและก าลงัใจ
จากมิตรแททุ้กท่าน 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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ค ำน ำ 
 

 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซต ์

ทางคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าเวบ็ไซต์ เพื่อเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวภายในจงัหวดัน่าน โดย
ภายในเว็บไซต์น้ีจะบอกเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ  นนัทนาการ ประวติัศาสตร์ ศิลปะวิทยาการ เพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซต์โดย
เวบ็ไซต์ไดมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ สามารถเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้ขา้ชมและศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัน่าน 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู ้จ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ภูมิหลงัควำมเป็นมำ 

 เวบ็ไซตมี์ความส าคญั ในยคุน้ีท่ีโลกขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูลดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
และมีแนวโน้มท่ีข้อมูลเหล่านั้ นจะกระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน เม่ือมีผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน มิหน าซ ้ าเร่ืองความคลอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ียงัถูกบรรจุไวเ้ป็น
หน่ึงในวาระแห่งชาติอีกด้วย เน่ืองจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ประชากรจ านวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ตกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่
แสวงหาประโยชน์ องคก์รภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ นิติบุคคลหรือกระทัง่บุคคลธรรมดา หลากหลาย
อาชีพหลายสาขาจึงให้ความส าคญักบัการสร้างส่ือทางอินเทอร์เน็ต สร้างเวบ็ไซตห์รือสนบัสนุนให้
มีการรับท าเวบ็ไซต์เป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพนัธ์โฆษณางานหรือกิจกรรมต่างๆ เวบ็ไซต์มี
ความส าคญัอยา่งไรโดยเฉพาะองคก์ารธุรกิจ ปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือนส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจขาดได ้
ไม่วา่จะบริษทัใหญ่หรือเล็กก็ต่างท าเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองทั้งนั้นเพราะเวบ็ไซตคื์อช่องทางส าคญัท่ี
จะท าใหบ้ริษทัมีโอกาสไดน้ าเสนอสินคา้ของตนใหผู้ค้นจ านวนมากไดเ้ห็น 

การออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ การท าเว็บไซต์ สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านมี
ความส าคัญตั้ งแต่อดีตและปัจจุบันมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเช่น วดัวาอาราม และสถานท่ี
ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เราจึงเลือกน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านเพราะจงัหวดัน่านน้ีเป็น
เมืองเล็ก ๆ แต่มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีคนไทยและชาวต่างชาติควรศึกษาเรียนรู้ โดยเวบ็ไซต์
แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัสถานท่ีในจงัหวดัน่าน เพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซตโ์ดยเวบ็ไซตไ์ดมี้
การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ค  านึงถึงความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านใหมี้ขอ้มูลและเน้ือหามากข้ึน ยงัคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
แลว้ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหลายๆแห่งท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะด้วยวิถีชีวิตและชุมชนท่ีอยู่ร่วมกนั
อย่างย ัง่ยืน ท าให้ชาวต่างชาติไดเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อๆกนัมาของแต่ละจงัหวดัน่านเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้ให้บุคคลรุ่นหลงัไดม้องเห็นถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านมากข้ึนหนัมาสนใจ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าและไดเ้ห็นถึงประวติัของจงัหวดัน่านท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว
หลาย ๆ คน ไดศึ้กษาหาความรู้ต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 

1. เพื่อสร้างส่ือเวบ็ไซตส์ถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
2. เพื่อสืบทอดวฒันธรรมในจงัหวดัน่าน 
3. เพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. มีการแทรกวดีีโอบนเวบ็ไซต ์
2. มีการน ารูปภาพต่าง ๆ ตามสถานท่ีมาใชเ้พื่อใหเ้ห็นภาพ 
3. มีการน า Rollover Image มาใชใ้นเวบ็ไซต ์
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดเ้วบ็ไซตส์ถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน 
2. ไดสื้บทอดวฒันธรรมจงัหวดัน่าน 
3. ไดรู้้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที ่1 
มถุินำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กนัยำยน 62 

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

อบรมการท าโครงการ
นกัศึกษา  ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01
โครงการ รอบท่ี 1 (บทท่ี1+
ลงทะเบียนออนไลน์)  

                14 มิถุนายน -3 กรกฎาคม  
62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                
5  กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 
2 

                6  กรกฎาคม 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                9  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 1-17 สิงหาคม 62 
สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                10-16 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
60% 

                17-23 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
70% 

                24-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กมุภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 2 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 62 

ส่งบทท่ี 4                  11-21 ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 14-26  มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้
เล่ม 

                
27 มกราคม – 
 3 กมุภาพนัธ์ 
2563 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้พฒันำโปรแกรม 

 1. โปรแกรม Adobo Dreamweave CS 5.5  ใชส้ าหรับการสร้างเวบ็ไซต์ 
 2. โปรแกรม Adobo Photoshop CC 2017  ใชส้ าหรับการตดัแลว้ตกแต่งรูป 
 

1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

 

ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ(บำท) 
1 กระดาษA4 1 รีม 240 
2 ค่ารวมเล่ม 1 เล่ม 250 
3 ค่าแฟ้ม 1 แฟ้ม 25 

    รวมเป็นเงิน 515 



บทที ่2 
ระบบทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

2.1 ระบบและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

เวบ็ไซตมี์ความส าคญั ในยคุน้ีท่ีโลกขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูลดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
และมีแนวโน้มท่ีข้อมูลเหล่านั้ นจะกระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน เม่ือมีผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน มิหน าซ ้ าเร่ืองความคลอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ียงัถูกบรรจุไวเ้ป็น
หน่ึงในวาระแห่งชาติอีกด้วย เน่ืองจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ประชากรจ านวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ตกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่
แสวงหาประโยชน์ องคก์รภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ นิติบุคคลหรือกระทัง่บุคคลธรรมดา หลากหลาย
อาชีพหลายสาขาจึงให้ความส าคัญกับการสร้างส่ือทางอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์หรือ
สนบัสนุนให้มีการรับท าเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพนัธ์โฆษณางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เวบ็ไซตมี์ความส าคญัอยา่งไรโดยเฉพาะองค์การธุรกิจ ปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือนส่ิงหน่ึงท่ีไม่
อาจขาดได้ ไม่ว่าจะบริษทัใหญ่หรือเล็กก็ต่างท าเว็บไซต์เป็นของตวัเองทั้งนั้นเพราะเว็บไซต์คือ
ช่องทางส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีโอกาสไดน้ าเสนอสินคา้ของตนใหผู้ค้นจ านวนมากไดเ้ห็น 

การออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ การท าเว็บไซต์ สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านมี
ความส าคัญตั้ งแต่อดีตและปัจจุบันมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเช่น วดัวาอาราม และสถานท่ี
ท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เราจึงเลือกน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านเพราะจงัหวดัน่านน้ีเป็น
เมืองเล็ก ๆ แต่มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีคนไทยและชาวต่างชาติควรศึกษาเรียนรู้ โดยเวบ็ไซต์
แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัสถานท่ีในจงัหวดัน่าน เพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซตโ์ดยเวบ็ไซตไ์ดมี้
การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ค  านึงถึงความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านใหมี้ขอ้มูลและเน้ือหามากข้ึน ยงัคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
แลว้ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหลายๆแห่งท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะด้วยวิถีชีวิตและชุมชนท่ีอยู่ร่วมกนั
อย่างย ัง่ยืน ท าให้ชาวต่างชาติไดเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อๆกนัมาของแต่ละจงัหวดัน่านเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้ให้บุคคลรุ่นหลงัไดม้องเห็นถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านมากข้ึนหนัมาสนใจ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าและไดเ้ห็นถึงประวติัของจงัหวดัน่านท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว
หลาย ๆ คน ไดศึ้กษาหาความรู้ต่อไป  
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2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 

 1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัอาจจะไม่สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากพอ 
 2. สถานท่ีบางท่ีมีการเดินทางท่ีเขา้ถึงยาก 
 3. นกัท่องเท่ียวมกัจะไปท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุเทศกาล 
 4. มกัจะเป็นทางผา่นของนกัท่องเท่ียวมากกวา่เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัจะไปเท่ียวท่ี
จงัหวดัรอบขา้งก่อน 
 

2.3 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

หลกัการออกแบบเน้ือหา 

เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเวบ็เพจท่ีจดัท าข้ึน เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหนา้เวบ็เพจหลายๆ หนา้ท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัไฮเปอร์ล้ิงคเ์พื่อให้สามารถเปิด

ไปยงัหน้าเพจต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและถูกจดัเก็บไวใ้น www.(เวิลด์ไวด์เวบ็) โดยเวบ็ไชต์ส่วน

ใหญ่นั้นก็มีทั้งเวบ็ไซต์ท่ีเปิดให้เขา้ชมไดฟ้รี และเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการ จึง

จะเขา้ชมไดฟ้รีและเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเขา้ใชง้านเวบ็ได ้ซ่ึงขอ้มูล

ในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ข้ึนอยู่กับความต้องการน าเสนอของเจ้าของเว็บไซต์ การเรียกดู

เวบ็ไซตจ์ะเรียกดูผา่นทางซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของเบราวเซอร์ 

องค์ประกอบทีค่วรพจิารณาในการจัดท าเวบ็ไซต์มีดังนี้ 
1. ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง หน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ท่ีดี นั้ นมีดังน้ี มีความ

เรียบง่ายไม่ ซับซ้อนและใช้งานได้อย่างสะดวกไม่มีกราฟฟิกหรือตัวอักษรท่ีเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา เพราะการท่ีมีหน้าเวบ็เพจมีกราฟฟิกหรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูม่ากเกินไปก็จะเกิด
การรบกวนสายตาท าให้ผูใ้ชส้นใจกราฟฟิกมากเกินไปจะละเลยหรือมองขา้มต่อเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีอยู่
ในหนา้เวบ็เพจได ้

2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น 
รูปแบบของหน้า รูปแบบกราฟฟิก ระบบการน าทาง (Navigation) และโทนสีซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ควรมีลกัษณะท่ีมีเหมือนกนัโดยตลอดทั้งเวบ็ไซต์เพื่อจะท าให้ผูท่ี้เขา้มาใช้เกิดความรู้สึกถึงความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้การสร้างจุดเด่น
หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้เกิดข้ึนกบัเวบ็ไซตน์ั้นๆ โดยจุดเด่นนั้นจะตอ้งสามารถสะทอ้นบุคลิกท่ี
ไม่เหมือนใครของเจา้ของหรือองคก์รท่ีสร้างเวบ็ไซตน์ั้นๆ ข้ึนมาเป็นอยา่งดี 

4. เน้ือหามีประโยชน์ (Usefulness) หมายถึง การออกแบบเน้ือหาให้มีประโยชน์เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงถึงเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเน้ือหาถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์การตรวจสอบความถูกตอ้ง
รวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมนัอยูเ่สมอ 

5. ระบบผู้น าทางที่ใช้งานง่าย (Easy-use navigation) หมายถึง การออกแบบระบบผู ้
แนะน าท่ีสามารถท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก วางไวใ้นต าแหน่งเดิมทุกหนา้ อีกทั้งยงั
ควรมีค าอธิบายประกอบใหช้ดัเจนเพื่อท่ีผูใ้ชจ้ะไดไ้ม่สับสนและเกิดการหลงทางในเวบ็ไซต ์

6. แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว (Rapid output) หมายถึง เม่ือมีผูใ้ชเ้ขา้มาใชบ้ริการเวบ็นั้น เวบ็
เพจแต่ละหน้าควรจะปรากฏข้ึนบนจออย่างรวดเร็ว เพราะการท่ีท าให้ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งรอนานนั้นจะท า
ใหผู้ใ้ชก้ระตือรือร้นในการใชเ้วบ็ และไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายจนอาจส่งผลให้ปิดหนา้จอแลว้ไป
เขา้เวบ็แห่งอ่ืนๆ ดงันั้นหากตอ้งการท่ีจะให้มีคนเขา้มาชมเวบ็ท่ีจดัท าข้ึน จะตอ้งหาจุดท่ีเหมาะสม
ระหว่างส่ิงท่ีจะใส่เข้าไปกับเวลาท่ีผู ้ใช้ต้องรอโดยเฉพาะเว็บท่ีมีผู ้เข้ามาใช้มากๆ ยิ่งต้องให้
ความส าคญักบัความเร็วในการแสดงผลบนเวบ็มากยิง่ข้ึน 

7. มีความชัดเจน (Clearance) หมายถึง เน้ือหาของเวบ็ไซตน์ั้นจะตอ้งแสดงถึงจุดมุ่งหมาย
และหนา้ท่ีของเวบ็ไซตอ์ยา่งชดัเจน เน่ืองจากเวบ็ไซต์นั้นเป็นส่ือสารพดัประโยชน์ท่ีสามารถใชท้  า
อะไรได้หลากหลายรูปแบบ ผูอ้อกแบบจึงต้องพยายามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเว็บไซต์นั้น
น าเสนอเน้ือหาหรือใหบ้ริการอะไร เพื่อท่ีจะใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจไดท้นัทีวา่เป็นเวบ็ท่ีตนก าลงัหาอยูห่รือไม่ 

8. รูปแบบมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง การออกแบบให้มีลักษณะเป็นสากล
เพื่อท่ีจะให้ผูใ้ช้โดยทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย เน่ืองจากเวบ็ไซตส่์วนใหญ่นั้น มกัจะมีรูปแบบท่ีคลา้ยเคียง
กนั แมว้่าหน้าตาเวบ็ไซต์ของเราจะแตกต่างจากเวบ็อ่ืน แต่ก็ควรมีระบบการท างานท่ีตรงกบัความ
คาดคิดของผูใ้ชเ้พื่อท่ีผูใ้ชส้ามารถใชง้านเวบ็ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและสะดวกสบายนัน่เอง 

9. แสดงผลได้ดีในส่ิงแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนั หมายถึง การท่ีเวบ็นั้นแสดงผลออกมาได้
เหมือนหรือใกลเ้คียงกนัแมว้า่จะแสดงผลจากคอมพิวเตอร์คนละเคร่ืองกนัก็ตามเน่ืองจากในโลก
ของความเป็นจริงนั้นผูใ้ชเ้วบ็แต่ละคนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั ทั้ง
ความสามารถของซีพีย ู(CPU) แรม (RAM) จอภาพหรือเบราวเ์ซอร์ของผูใ้ช ้ดงันั้นการออกแบบ
เวบ็ท่ีดีควรตอ้งท าใหเ้วบ็นั้นใชง้านไดทุ้กท่ีทุกส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 
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10. ระบบการใช้งานทีถู่กต้อง หมายถึง การใชแ้บบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลตอ้งสามารถ
กรอกไดจ้ริง ใชง้านไดจ้ริง ลิงคต่์างๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีมีอยูจ่ริงและถูกตอ้ง ระบบการ
ท างานต่างๆ ในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและท าหนา้ท่ีไดทุ้กอยา่ง 

ส่ิงทีผู้่ใช้ต้องการจากเวบ็ 
หลงัจากท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบ

เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้
ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้เวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ขอ้มูลหลกัท่ีควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ไดรั้บเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ๆ แลว้ เราก็

ออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่คาดหวงัจะ
ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต์ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิดภณัฑ์ 
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชย 
- ค  าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 

 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสี 

 ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง 
และน ้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุท่ีสีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลกั ก็เพราะว่าสีทั้งสาม
เป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของสีอ่ืน ๆท่ีเหลือทั้งหมด 
ต่อไปก็เป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยท่ี สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม
,สีเหลืองกบัน ้ าเงินไดเ้ป็นเขียว และสีน ้าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจาก
การผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยูติ่ดกนัทั้งสองดา้น ในท่ีสุดเราก็จะไดสี้ขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 สี 
โดยสีขั้นตน้ 1 สี ท าใหเ้กิดสีขั้นท่ีสาม 2 สี ดงัน้ี : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , น ้ าเงิน-ม่วง ,น ้ า
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เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ท่ีมาของสีต่างๆดีแลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการ
ผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 
แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่างๆ 
 

  

 

   สีขั้นท่ี 1                   สีขั้นท่ี 2 
 

 

 

 สีขั้นท่ี 3       สีขั้นท่ี 4 

รูปที ่2.1 รูปแสดงโครงสร้างการผสมสี 

 
ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ มีดังนี ้

-สีสามารถชักน าสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหน้าเวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยง
ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได ้การเลือกเฉดสีและต าแหน่งของสีอยา่งรอบคอบ
ในหนา้เวบ็ สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่างๆ ตามท่ีเราก าหนดได ้วิธีน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ่้านให้ความสนใจกับส่วนใดส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เป็น
พิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

-สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสี
เดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

-สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่างๆ ออกจากกัน ท านองเดียวกับการเช่ือมโยง
บริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 

-สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะ
เด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซต์ด้วยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้
ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยูใ่นเวบ็ไซตไ์ดน้านยิ่งข้ึน ส่วน
เวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 
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-สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
-สีช่วยสร้างระเบียบใหก้บัขอ้ความต่างๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหวัเร่ืองกบัตวัเร่ือง หรือการ
สร้างความแตกต่างให้กบัขอ้ความบางส่วน โดยใช้สีแดงส าหรับค าเตือน หรือใช้สีเทาส าหรับส่ิงท่ี
เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใชสี้ช่วยในการออกแบบแลว้สียงัสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ของ
องคก์รหรือหน่วยงานนั้นๆ ได ้ใชสี้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รมาเป็นโทนสีหลกัของเวบ็ไซต ์
-การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี  (color 
scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผิดจ านวนมากท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
ชุดสีท่ีให้ความรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สีเป็นเพียงเคร่ืองประดบัอย่างหน่ึงใน
การออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใน
หนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญั แมว้า่การเลือก
ชุดของสีมาใช้ในเว็บเพจค่อนขา้งจะข้ึนอยู่กับความชอบของแต่ละคน อย่างน้อยเราควรมีความ
เขา้ใจถึงหลกัการใชสี้เบ้ืองตน้ ท่ีจะช่วยในการเลือกใชสี้ชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ท าให้คุณสามารถเลือกชุดสีได้
ในทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้
 
 
การผสมสี (Color Mixing) 
 รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององค์วตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 
 การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบลา้ง
ส่ิงท่ีคุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เราก าลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมี
สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยล าแสงท่ีมีสีต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนแสง ความยาว
คล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่สีแดง เขียว และน ้าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน ้าเงินอยา่งท่ีเราเขา้ใจมาก่อน 
เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน ้าเงินแกมเขียว
หรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกบัเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกบัน ้ า
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เงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกบัเขียว) และในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ด้วยกนั ก็จะได้
ผลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง  
ส่ือใด ๆ  ก็ตามท่ีมีการใช้แสงส่องออกมา อย่างเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี หรือ
จอมอนิเตอร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี การ
ออกแบบสีส าหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสีแบบบวกน้ีเช่นกนั 
 
 
 

 

รูปที ่2.2 รูปแสดงการผสมสีแบบบวก 
2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 
 การผสมสีแบบลบไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของล าแสงแต่อยา่งใด ๆ  แต่เก่ียวเน่ืองกบั
การดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่างๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ี
ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง(magenta)  สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง 
เหลือง และน ้าเงินอยา่งธรรมดาอยา่งท่ีหลายๆคนเขา้ใจ เม่ือมีการผสมขององคว์ตัถุหรือวตัถุมีสี        
จะเกิดการรวมกนัของสีท่ีจะถูกดูดกลืนไว ้ท าให้ปริมาณแสงท่ีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือ “ สีแบบลบ ” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่างๆ ไดแ้ก่สีแดง (เกิด
จากสีแดงแกมม่วงบวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบัน ้ าเงินแกมเขียว) และสีน ้ าเงิน 
(เกิดจากสีน ้าเงินแกมเขียวบวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะเห็น
เป็นสีด า เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสีไวท้ั้งหมด ท าใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได ้
 ส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุมีสี อยา่งเช่น สีท่ีใชใ้นการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , 
สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพแ์บบ 4 สี ในส่ิงพิมพต่์าง ๆ  (โดยมีหมึกสีด าเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลว้น
อาศยัการผสมสีแบบลบน้ีทั้งส้ิน 
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รูปที ่2.3 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 
วงล้อสี (Color Wheel) 

เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราความท าความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย 
และมีประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัว่า วงล้อสี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการ
จดัเรียงสีทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาข้ึนจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของล าดบั
และความกลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีความซับซ้อนเกินกวา่ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเรา
จะใช้วงล้อสีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึนโดย Sir Isaac Newtonในปี 1666 ท่ีได้แสดงถึงการ
จดัล าดับเฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินใน
การศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีเรา
ก าลงัสนใจอยู ่
 
วงล้อสีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 

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

วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคล้ายๆกบัวงล้อสีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีท่ีต่างกนัอย่างมาก 
ตรงท่ีสีโดยส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีน ้ าเงินและเขียว ขณะท่ีสีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง
เล็กนอ้ยในวงลอ้สีแบบน้ี เช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเป็กตั้ม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความ
ยาวคล่ืนแสงสีน ้าเงิน และมีส่วนของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพียงเล็กนอ้ย 
สีทีเ่ป็นกลาง (Neutral Colors) 
 สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลใด 
ๆมาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้่าจะมีเฉดสีของสีเทาจ านวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงท่ี 256 
ระดบั สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัไดแ้ล้ว ท าให้มองเห็นเป็นแถบสี
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ระหว่างด ากับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มี
ลกัษณะเฉพาะส่วนตวั ท าให้ชุดของสีท่ีประกอบไปด้วยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้า
อารมณ์ อยา่งไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจากสีท่ีอยูล่อ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุให้ศิลปินส่วน
ใหญ่หลีกเล่ียงการใชสี้เทา เพราะผลท่ีไดรั้บจากสีอ่ืนนั้นไม่คงท่ี ยากต่อการควบคุม 
สีเทา 12 ขั้นตามล าดบัจากอ่อนไปเขม้ 
สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี (Tint ,Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผ่านการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิด
เป็นสีต่างๆจ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
คุณคงรู้วา่สีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว 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 สีเข้ม และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจดัชุดของสี เพราะท าให้สีสีหน่ึง

สามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกได้หลายรูปแบบยิ่งข้ึน ทดแทนการใช้สีเดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจมี
ลกัษณะไม่น่าสนใจ 

 

 
 

รูปที ่2.4 รูปแสดงความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และด า 
 
ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 
 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา ท า
ให้ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใชสี้ท่ีจืดชืดเกินไป
จะท าให้เกิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การ
ใชสี้ท่ีมากเกินไป ดูวุน่วาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมาย
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ส าคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือการน าเสนอเว็บไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ 
และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รูปแบบชุดสีพืน้ฐาน ( Simple Color Schemes ) 
 หลังจากคุณได้รู้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่ม
อย่างเขา้กนัดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสีต่าง ๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการ
เบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งท าการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue )ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ
สวา่งของสี ( lightness ) เพื่อใหเ้กิดลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
 รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหาก
หวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือ
ความเข้มหรือความอ่อนในระดับต่าง ๆ ให้กับสีตั้ งต้น ดังนั้ น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ
ประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตอเบอร์ร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละ
ชมพู(สีอ่อนมากของสีชมพู) 
 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการสร้าง
อารมณ์โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวิตชีวา 
เพราะขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.5  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 
 

ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใช้ก็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่
เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการ
เลือกแบบน้ีจึงเรียกวา่ ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนัในวง
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ลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีประกอบดว้ย
สีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนั่นเอง เน่ืองจากการตดักนั
อยา่งรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีชั้นสองและสีขั้นท่ี
สามนั้น ยากต่อการน ามาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ได้เปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่าง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกัน าไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ท าให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.6  รูปแสดงชุดสีแบบสามเส้า 
ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 
3 สีท่ีอยู่ติดกนัในวงล้อสี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยู่ในรูปแบบน้ีมี
จ านวนมากมายท าให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเรา
สามารถเพิ่มจ านวนสีในชุดให้มากข้ึนเป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลให้ขอบเขตของสีท่ีมีความ
กวา้งเกินไป ท าให้สีอยูต่รงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ี
อยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
 ณ บางต าแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั  
เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว ้ ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใช้งานได้สะดวก  
ความคลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย  แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่าง
อยา่งชดัเจน  อาจท าใหไ้ม่มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้
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รูปที ่2.7  รูปแสดงชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 
 
ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้มในท่ีน้ี  หมายถึง  สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีน ้ า
เงินอ่อนกบัส้มน่าสนใจท่ีว่าเม่ือน าสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั  จะได้ผลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงลอ้สี
แบบบวก  หรือไดเ้ป็นสีด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบ  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่สีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้ม
กนั  จะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั  ตวัอย่างเช่น  สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้ม
เป็นสีน ้ าเงินแกมเขียว  ซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีน ้าเงินและเขียว  จึงท าให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสี
ขาวอีกเช่นเดิม  จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
 เม่ือน าสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสวา่ง  และสดใสมากข้ึน  ซ่ึงถือเป็นคู่
สีท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด  และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and maximum 
stability)  ขอ้ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีท่ี
ใช้รูปแบบสามจุดเสียอีก  ท าให้แน่ใจไดว้่าชุดสีตรงกนัขา้มน้ี  จะไม่ดูจืดชืด  ขาดความน่าสนใจ  
อย่างไรก็ดีจ  านวนสีท่ีจ ากดัในรูปแบบน้ี  ท าให้ผูอ่้านให้ความสนใจไดง่้าย  แลว้หลงัจากนั้นก็อาจ
ละทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 

 
 

รูปที ่2.8  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีท่ีอยูต่รงขา้มในวงลอ้ 
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ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่างกนั
ท่ีสีใดสีหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีน ้ า
เงินอ่อนกบัสีน ้ าเงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีน ้ าเงิน
อ่อน  และสีน ้าเงินแกมเขียว   
 ขอ้ได้เปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม  
อยา่งไรก็ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี  มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง
ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 

 
 
 

รูปที ่2.9 รูปแสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีด้านขา้งทั้ง 2 ด้าน  จึงได้เป็นชุดสี 4 สี  ดังเช่นสีแดงแกมม่วงกบัน ้ าเงินแกมเขียว  
และน ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนจากชุดสีตรงขา้ม
แบบแบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.10  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น 
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 นอกเหนือจากน้ี  ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกวา่ Alternate Complementary Color Scheme  โดยมี
สีท่ีไดจ้ากสามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยูต่รงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม  เช่น  สีเขียว  สี
ม่วงแดง  สีแดง  และสีส้ม  ส่วนแบบสุดทา้ยไดแ้ก่  ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme)  ท่ี
เกิดจาก 4 สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม  วธีิน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี  สีขั้นท่ีสอง 1 สี  และสี
ขั้นท่ีสาม 2 สี  มาประกอบกนั 
 

 
ทฤษฎสีีกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 
รูปที ่2.11 ทฤษฎีสี 

 

การสร้างสีสันบนหน้าเว็บเป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สีให้
เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้ แต่ยงัสามารถท าให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างเว็บไซต์ได้ สีเป็นองค์ประกอบหลักส าหรับการตกแต่งเว็บ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้ระบบสีท่ีแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผา่น
หลอดล าแสงท่ีเรียกวา่ CRT (Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยัการผสมของ
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ของแสงสีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถก าหนดค่าสีจาก 0ถึง 255 ได้ จาก
การรวมสีของแม่สีหลักจะท าให้เกิดแสงสีขาว มีลักษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหน้าจอไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้จะมองเห็นเป็นสีท่ีถูกผสมเป็นเน้ือสีเดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล 
(Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจ านวนบิตท่ีใช้ในการก 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 การใชต้วัอกัษรแต่ละไบตน้ี์เพื่อก าหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของชุด
สี RGB โดย 2 หลกัแรก แสดงถึงความเขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 2 
หลกัสุดทา้ยแสดงถึงความเขม้ของสีน ้ าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายท่ี
เด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย์ สีแต่ละสีให้ความรู้สึก อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั สีบางสี
ให้ความรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึกต่ืนเตน้รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการออกแบบ
เวบ็ไซต์ ดงันั้นการเลือกใชโ้ทนสีภายในเวบ็ไซต์เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีท่ีแสดงออก
ทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษย์มองเห็น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น

 
รูปที ่2.12  รูปแสดงชุดสีร้อน 

 
 

รูปท่ี 2.13  รูปแสดงชุดสีเยน็ 
รูปที ่2.13  รูปแสดงชุดสีเยน็ 
 

2. สีโทนเยน็ (Cool Colors)  
แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีท่ีมีคนชอบมากท่ีสุด สามารถโน้ม

นาวในระยะไกลได ้ 
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3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) 
 สีท่ีเป็นกลาง ประกอบด้วย สีด า สีขาว สีเทา และสีน ้ าตาลกลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางท่ี

สามารถน าไปผสมกบัสีอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดสีกลางข้ึนมาส่ิงท่ีส าคญัต่อผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใชสี้
ส าหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเว็บแล้วยงัเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ
ผูใ้ช้บริการ ดงันั้นจะเห็นวา่สีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเวบ็ไดอ้ยา่งชดัเจน ความแตกต่าง 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลให้เวบ็มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ชุดสีแต่ละชุดมีความส าคญัต่อ
เวบ็ ถา้เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอาจจะท าใหเ้วบ็ไม่น่าสนใจ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่
กลบัมาใชบ้ริการอีกภายหลงั ฉะนั้นการใชสี้อยา่งเหมาะสมเพื่อส่ือความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้
ท่ีมีความกลมกลืนกนั 

ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเวบ็ไซต์ 
จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะ

พอท าใหคุ้ณออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้ท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ
สร้างความสวยงานให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัจาการใชชุ้ดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมี
สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผิดเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ให้เกิด
ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 

1. ใช้สีอย่าสม ่าเสมอ 
การออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีอย่างสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี 

เช่นการใช้สีท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซต์ท่ีสัมผสัไดด้ว้ยตา เม่ือ
ผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 
เวบ็ไซต์เปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิต

จริงอย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านค้าต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัลักษณะของ
เวบ็ไซต์ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซต์ได้ นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยั
หลายๆอยา่งท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต์ เช่น วฒันธรรม แนวโน้ม ของแฟชัน่ อายุ
และประสบการณ์ของผูใ้ช้ ดงันั้นเราจึงรู้สึกเห็นด้วยเม่ือมีการใช้สีชมพูเพื่อแสดงถึงความรัก ใช้
โทนสีน ้ าตาลด า ส่ือถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชั่นในเวบ็มี
เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 
  3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย 

Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ
เลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สี
ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้วา่ สีแต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปใน
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ทางบวกหรือทางลบก็ได ้ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ 
แต่กลบัแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีให้ความหมายและ
ความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

 
4. ระบบสีในเวบ็ไซต์ 
ระบบสีในเวบ็ไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง ท าให้การใช้สี

อย่างมีประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมี
ความเฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้
แก่  

-จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็
เพจจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

- บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี
การแสดงผลในหนา้จอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือไกล้
เคียงกบัสีท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 

 - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 
จะถูกควบคุมด้วยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การ
เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าให้ผูใ้ชโ้ดยส่วน
ใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 

หลกัส าคัญในการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์อย่างหน่ึงคือ 
1. การสร้างล าดบัชั้นความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในหนา้เวบ็เพื่อเนน้ใหเ้ห็นวา่ 
2. อะไรเป็นเร่ืองส าคญัมาก ส าคญัรองลงไปหรือส าคญันอ้ยตามล าดบัการจดัระเบียบของ 
3. องคป์ระกอบอยา่งเหมาะสมจะช่วยใหแ้สดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 
4. ในหนา้เวบ็ไซตใ์นการออกแบบควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี 
4.1 สีและความแตกต่างของสี  
แสดงถึงความส าคญัของขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ผูใ้ช้ได้รับเน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่รวมถึง

ภาษาไทยและองักฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึงควรจดัวางส่ิงท่ีมีความส าคญัไวท่ี้
ส่วนบนหรือดา้นล่างของหน้าอยู่เสมอเพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้ห็นก่อนแต่ถา้จดัวางส่ิงส าคญัไวท่ี้ส่วนทา้ย
ของหนา้ ผูใ้ชจ้  านวนมากอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 

4.2 สีและความแตกต่างของสี 
 แสดงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ภายในหนา้ส่ีเด่นชดัเหมาะส าหรับ
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้เก่ียวกบัส่ือ  
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ประโยชน์ของเวบ็ไซต์ 
1. เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินคา้และบริการของบริษทัอีกช่องทางหน่ึง 
2. คุณไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูง ส าหรับการท่ีจะมีเวบ็ไซตเ์พื่อติดต่อกบัโลกภายนอก 
3. มีหนา้ร้าน (Homepage) ร้านคา้ของตนเอง เป็นการเปิดตวัสู่ตลาดโลก 
4. เสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ความทนัสมยัน่าเช่ือถือมากข้ึน 
5.สามารถซ้ือ-ขายสินคา้หรือบริการของท่านผา่นเวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
6. โฆษณาบริษทัฯ หรือองคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในจงัหวดั ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 
7. เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินคา้และบริการต่าง ๆ ของบริษทั 
8. ยกระดบัมาตรฐานการซ้ือขายภายในประเทศ 
9. เสริมสร้างธุรกิจให้แขง็แรงดว้ยประโยชน์ของ Internet 

รูปแบบการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัจะมีการออกแบบท่ีแตกต่างกนัไม่มากนกั ซ่ึงการออกแบบหนา้ตา

เวบ็ไซตส่์วนใหญ่จะมองดูองคป์ระกอบขององคก์ร หน่วยงาน หรือเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอเป็นหลกั ซ่ึง

การออกแบบหนา้ตาของเวบ็ไซตมี์อยู ่3 แบบ คือ 

1.การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้การน าเสนอเน้ือหา 

เป็นการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้การน าเสนอเน้ือหามากกวา่รูปภาพโดยโครงสร้างใช้

รูปแบบตารางเป็นหลกั มีการออกแบบหนา้ตารูปแบบง่าย เช่น มีเมนูสารบญั และเน้ือหา 

 2.การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ภาพกราฟฟิก 

 เป็นการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ภาพกราฟฟิกท่ีสวยงาม ซ่ึงอาจจะใชโ้ปรแกรม Photoshop 

ส าหรับการตกแต่งภาพ ขอ้ดี สวยงาม น่าสนใจ ขอ้เสีย อาจจะใชเ้วลาในการโหลดเวบ็นาน 

 3.การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีทั้งภาพและเน้ือหา 

 เป็นการออกแบบเวบ็ท่ีนิยมในปัจจุบนัซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ โดยมีการจดั

องคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อให้เวบ็น่าสนใจ 

 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

 คือ การจดัหมวดหมู่ และล าดบัของเน้ือหาแลว้จดัท าเป็นแผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์และแต่

ละหน้าเวบ็เพจนั้นมีการเช่ือมโยงกนัอย่างไร โครงสร้างเวบ็ไซต์ท่ีดีจะช่วยให้ผูช้มไม่สับสนและ
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คน้หาขอ้มูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรเป็นล าดบัท่ีลึกหลายชั้นเกินไป เพราะผูใ้ช้จะเบ่ือ

เสียก่อน กวา่จะคน้หาเจอหนา้ท่ีตอ้งการ 

 1.รวบรวมข้อมูล เน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างเว็บแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ และล าดับเน้ือหา

ก่อนหลงั (ตดัส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออก) แลว้วางโครงสร้างเวบ็ไซตใ์นภาพรวมทั้งหมด 

 2.จดัท าแผนผงัโครงสร้างการเช่ือโยงไฟล์ เป็นแผนผงัท่ีแสดงโครงสร้างขอ้มูล ล าดบัชั้น 

และการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ อยา่งชดัเจน 

 3.ออกแบบหนา้แรกของเวบ็ไซต ์หรือท่ีเรียกวา่ Home page 

 

ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต์ 

   ขั้นแรกออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นทีส่องออกแบบการเช่ือมโยงไฟล์ 
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ขั้นทีส่ามออกแบบหน้าโฮมเพจ (Home page) 

 

 

 

 

 

 

หลกัในการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ ควรพิจารณาดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์โดยพิจารณาวา่เป้าหมายของการสร้างเวบ็ไซตน้ี์ท าเพื่ออะไร 

2. ศึกษาคุณลกัษณะของผูท่ี้เขา้มาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสาร ขอ้มูล

อะไรท่ีพวกเขาตอ้งการโดยขั้นตอนน้ีควรปฏิบติัควบคู่ไปกบัขั้นตอนท่ีหน่ึง 

3. วางแผนเก่ียวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างเน้ือหาสาระ การออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งมีการ

จดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบขอ้มูลท่ีชดัเจน การท่ีเน้ือหามี ความต่อเน่ืองไปไม่ส้ินสุดหรือกระจาย

มากเกินไป อาจท าให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ชไ้ด ้ฉะนั้นจึงควรออกแบบให้มีลกัษณะท่ีชดัเจนแยก

ยอ่ยออกเป็นส่วนต่าง ๆ จดัหมวดหมู่ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผูเ้ห็นแผนท่ี

โครงสร้างเพื่อป้องกนัความสับสนได ้

4. ก าหนดรายละเอียดให้กบัโครงสร้าง ซ่ึงพิจารณาวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยตั้งเกณฑ์ใน

การใช ้เช่น ผูใ้ชค้วรท าอะไรบา้ง จ านวนหนา้ควรมีเท่าใด มีการเช่ือมโยง มากนอ้ยเพียงใด 

5. หลังจากนั้น จึงท าการสร้างเว็บไซต์แล้วน าไปทดลองเพื่อหาขอ้ผิดพลาดและท าการ

แกไ้ขปรับปรุง แลว้จึงน าเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นสุดทา้ย 
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              องค์ประกอบทีด่ีของการออกแบบเวบ็ไซต์ 
1.โครงสร้างทีชั่ดเจน  
ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์ควรจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบของขอ้มูลท่ีชัดเจน แยกย่อยเน้ือหา

ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั จะช่วยให้น่าใชง้านและง่าย ต่อ
การอ่านเน้ือหาของผูใ้ช ้

 2. การใช้งานทีง่่าย 
ลกัษณะของเวบ็ท่ีมีการใช้งานง่ายจะช่วยให้ผูใ้ช้รู้สึกสบายใจต่อการอ่านและสามารถท า

ความเขา้ใจกบัเน้ือหาได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่ตอ้งมาเสียเวลาอยู่กบัการท าความเขา้ใจ การใช้งานท่ี
สับสนดว้ยเหตุน้ีผูอ้อกแบบจึงควรก าหนดปุ่มการใช้งานท่ีชดัเจน เหมาะสม โดยเฉพาะปุ่มควบคุม
เส้นทางการเขา้สู่เน้ือหา (Navigation) ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า ถอยหลงั หากเป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีเวบ็เพจ
จ านวนมาก ควรจะจดัท าแผนผงัของเวบ็ไซต ์(Site Map) ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ทราบวา่ ตอนน้ีอยู ่ณ จุดใด 
หรือเคร่ืองมือสืบคน้ (Search Engine) ท่ีช่วยในการคน้หาหนา้ท่ีท่ีตอ้งการ 

 3. การเช่ือมโยงทีด่ี  
ลกัษณะไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีใช้ในการเช่ือมโยง ควรอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน ทัว่ไปและ

ตอ้งระวงัเร่ืองของต าแหน่งในการเช่ือมโยง การท่ีจ านวนการเช่ือมโยงมากและกระจดักระจายอยู่
ทัว่ไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากน้ีค าท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงจะตอ้งเขา้ใจง่ายมี
ความชัดเจนและไม่สั้ นจนเกินไป นอกจากน้ีในแต่ละเว็บเพจท่ีสร้างข้ึนมาควรมี จุดเช่ือมโยง
กลบัมายงัหนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์ก าลงัใชง้านอยูด่ว้ย ทั้งน้ีเผื่อวา่ผูใ้ชเ้กิดหลงทาง และไม่ทราบวา่จะ
ท าอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่จุดเร่ิมต้นใหม่ ระวงัอย่าให้มีหน้าท่ีไม่มีการเช่ือมโยง 
(Orphan Page) เพราะจะท าใหผู้ใ้ชไ้ม่รู้จะท าอยา่งไรต่อไป 

4. ความเหมาะสมในหน้าจอ  
เน้ือหาท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอควรสั้น กระชบั และทนัสมยั หลีกเล่ียงการใชห้นา้จอท่ีมี

ลกัษณะการเล่ือนข้ึนลง (Scrolling) แต่ถา้จ าเป็นตอ้งมี ควรจะให้ขอ้มูลท่ีมี ความส าคญัอยู่บริเวณ
ดา้นบนสุดของหนา้จอ หลีกเล่ียงการใชก้ราฟิกดา้นบนของหนา้จอ เพราะถึงแมจ้ะดูสวยงาม แต่จะ
ท าให้ผูใ้ชเ้สียเวลาในการไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ แต่หากตอ้งมีการใชภ้าพประกอบก็ควรใชเ้ฉพาะท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาเท่านั้น นอกจากน้ีการใช้รูปภาพเพื่อเป็นพื้นหลงั (Background) ไม่ควร
เน้นสีสันท่ีฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเด่นชดัของเน้ือหาลง ควรใช้ภาพท่ีมีสีอ่อน ๆ 
ไม่สวา่งจนเกินไปรวมไปถึงการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพเคล่ือนไหว หรือตวัอกัษรวิ่ง (Marquees) 
ซ่ึงอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได ้ควรใชเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้นตวัอกัษรท่ีน ามาแสดงบน
จอภาพควรเลือกขนาดท่ีอ่านง่าย ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป 
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5. ความรวดเร็ว  
ความรวดเร็วเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ผูใ้ช้จะเกิดอาการเบ่ือหน่าย

และหมดความสนใจกบัเวบ็ท่ีใชเ้วลาในการแสดงผลนาน สาเหตุส าคญัท่ีจะท าให้การแสดงผลนาน
คือการใช้ภาพกราฟิกหรือภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงแม้ว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี ฉะนั้นในการ
ออกแบบจึงควรหลีกเล่ียงการใช้ภาพขนาดใหญ่ หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น และพยายามใช้
กราฟิกแทนตวัอกัษรธรรมดาใหน้อ้ยท่ีสุด โดยไม่ควรใชม้ากเกินกวา่ 2 – 3 บรรทดัในแต่ละหนา้จอ 

 
โครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
1. เวบ็ทีม่ีโครงสร้างแบบเรียงล าดับ (Sequential Structure) 
เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาท่ีใช้กนัมากท่ีสุดเน่ืองจากง่ายต่อการจดัระบบขอ้มูล ขอ้มูลท่ี

นิยม จดัด้วยโครงสร้างแบบน้ีมกัเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองราวตามล าดบัของเวลา เช่น การ
เรียงล าดบัตามตวัอกัษร ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศพัท ์โครงสร้างแบบน้ี เหมาะกบัเวบ็ไซต์
ท่ีมีขนาดเล็ก เน้ือหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่ เน้ือหา 
(Navigation) ภายในเวบ็จะเป็นการด าเนินเร่ืองในลกัษณะเส้นตรง โดยมี ปุ่มเดินหนา้-ถอยหลงัเป็น
เคร่ืองมือหลกัในการก าหนดทิศทาง ขอ้เสียของโครงสร้างระบบน้ีคือ ผูใ้ช้ไม่สามารถก าหนดทิศ
ทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้ท าใหเ้สียเวลาเขา้สู่เน้ือหา 
 

 

 

      รูปที ่2.14  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงล าดบั 

 2. เวบ็ทีม่ีโครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchical Structure) 

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการจดัระบบโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนของขอ้มูล โดยแบ่ง

เน้ือหา ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีรายละเอียดยอ่ย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลัน่กนัมาในลกัษณะแนวคิด

เดียวกบั แผนภูมิองคก์ร จึงเป็นการง่ายต่อการท าความเขา้ใจกบัโครงสร้างของเน้ือหาในเวบ็ลกัษณะ

น้ี ลักษณะเด่นเฉพาะของ เว็บประเภทน้ีคือการมีจุดเร่ิมต้นท่ีจุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ 

(Homepage) และเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหา ในลกัษณะเป็นล าดบัจากบนลงล่าง 
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          รูปที ่2.15 เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบล าดบัขั้น 

3. เวบ็ทีม่ีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 

โครงสร้างรูปแบบน้ีมีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบท่ีผ่านมา การออกแบบเพิ่มความ

ยืดหยุ่น ให้แก่การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช้ โดยเพิ่มการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัระหว่างเน้ือหาแต่ละ

ส่วน เหมาะแก่ การแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์กนัของเน้ือหา การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช้จะไม่เป็น

ลกัษณะเชิงเส้นตรง เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้

 

 

 

 

 

                           รูปที ่2.16  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบตาราง 

ในการจดัระบบโครงสร้างแบบน้ี เน้ือหาท่ีน ามาใช้แต่ละส่วนควรมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

และ สามารถใช้รูปแบบร่วมกนั หลกัการออกแบบคือน าหัวขอ้ทั้งหมดมาบรรจุลงในท่ีเดียวกนัซ่ึง

โดยทัว่ไป จะเป็นหนา้แผนภาพ (Map Page) ท่ีแสดงในลกัษณะเดียวกบัโครงสร้างของเวบ็ เม่ือผูใ้ช้

คลิกเลือก หวัขอ้ใด ก็จะเขา้ไปสู่หนา้เน้ือหา (Topic Page) ท่ีแสดงรายละเอียดของหวัขอ้นั้นๆ และ

ภายในหน้านั้ น ก็จะมีการเช่ือมโยงไปยงัหน้ารายละเอียดของหัวข้ออ่ืนท่ีเป็นเร่ืองเดียวกัน 

นอกจากน้ียงัสามารถน า โครงสร้างแบบเรียงล าดบัและแบบล าดบัขั้นมาใชร่้วมกนัไดอี้กดว้ย ถึงแม้

โครงสร้างแบบน้ี อาจจะสร้างความยุง่ยากในการเขา้ใจได ้และอาจเกิดปัญหาการคงคา้ง ของหวัขอ้ 
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(Cognitive Overhead) ได้ แต่จะเป็นประโยชน์ท่ีสุดเม่ือผูใ้ช้ได้เข้าใจถึงความสัมพนัธ์ ระหว่าง

เน้ือหา ในส่วนของการออกแบบจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน 

ไดห้ลายทิศทาง นอกจากน้ีการปรับปรุงแกไ้ขอาจเกิดความยุง่ยากเม่ือตอ้งเพิ่มเน้ือหาในภายหลงั 

4. เวบ็ทีม่ีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 

โครงสร้างประเภทน้ีจะมีความยืดหยุน่มากท่ีสุด ทุกหน้าในเวบ็สามารถจะเช่ือมโยงไปถึง

กนั ได้หมด เป็นการสร้างรูปแบบการเข้าสู่เน้ือหาท่ีเป็นอิสระ ผูใ้ช้สามารถก าหนดวิธีการเข้าสู่

เน้ือหาได้ด้วย ตนเอง การเช่ือมโยงเน้ือหาแต่ละหน้าอาศัยการโยงใยข้อความท่ีมีมโนทัศน์ 

(Concept) เหมือนกัน ของแต่ละหน้าในลกัษณะของไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้าง

ลักษณะน้ีจัดเป็นรูปแบบท่ี ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากน้ีการ

เช่ือมโยงไม่ได้จ  ากดัเฉพาะเน้ือหา ภายในเว็บนั้นๆ แต่สามารถเช่ือมโยงออกไปสู่เน้ือหาจากเว็บ

ภายนอกได ้

 

 

 

 

 

                     รูปที ่2.17  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม 

ส่วนประกอบของเวบ็ไซต์ทีด่ี 

1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header) 

เป็นส่วนท่ีอยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของ หน้า เพราะเป็นส่วนท่ี
ดึงดูดผูช้มใหติ้ดตามเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์มกัใส่ภาพกราฟิกเพื่อสร้างความประทบัใจ ส่วนใหญ่ระ
กอบดว้ย โลโก ้(Logo) เป็นส่ิงท่ีเวบ็ไซตค์วรมี เป็นตวัแทนของเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี และยงัท าให้
เว็บน่าเช่ือถือช่ือเว็บไซต์เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาของ
เวบ็ไซต ์

ช่ือเวบ็ไซต ์
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เมนูหลกัหรือลิงค ์(Navigation Bar) เป็นจุดเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาของเวบ็ไซต ์
2. ส่วนของเน้ือหา (Page Body) 

เป็นส่วนท่ีอยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเน้ือหาของเว็บไซต์ ซ่ึงประกอบด้วยข้อความ, 

ตารางขอ้มูล ภาพกราฟฟิก วดีีโอ และอ่ืน ๆ และอาจมีเมนูหลกั หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยูใ่นส่วนน้ี

ดว้ย ส าหรับส่วนเน้ือหาควรแสดงใจความส าคญัท่ีเป็นหัวเร่ืองไวบ้นสุด ขอ้มูลมีความกระชบั ใช้

รูปแบบตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย และจดั Layout ใหเ้หมาะสมและเป็นระเบียบ 

 3. ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) 

เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านล่างสุดของหน้า มกัวางระบบน าทางท่ีเป็นลิงค์ขอ้ความง่าย ๆ และอาจแสดง

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ เช่น เจา้ของเวบ็ไซต์, ขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิ, วิธีการ

ติดต่อกบัผูดู้แลเวบ็ไซต,์ ค  าแนะน าการใชเ้วบ็ไซต ์เป็นตน้ โดยปกติส่วนหวัและส่วนทา้ยมกัแสดง

เหมือนกนัในทุกหนา้ของเวบ็เพจ 

ประเภทของการออกแบบ 

 1.Organization-centered : ออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัองคก์รเอง 
 (ขอ้เสียคืออาจไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช)้ 
 2.Technology-centered : ออกแบบโดยเนน้ลูกเล่นและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
(แต่อาจใชป้ระโยชน์จริงไม่ได)้ 
 3.Designer-centered : ออกแบบโดยเน้นการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบ 
 4.User-centered : ออกแบบใหง่้ายต่อการใชง้าน โดยตอบสนองผูใ้ชเ้ป็นหลกั 
(และเลือกใชจุ้ดเด่นของทั้ง 3 ประเภทมาผสมผสานกนั 
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โครงการทีเ่กีย่วข้อง  

นางสาวนิรัตรฉัตร วสุนทรากาญจน์ , นางสาวอารยา ไพรศร, นางสาวกนกวรรณ จออู ้

(2561) โครงการเวบ็ไซต์ ประวติัพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้สิริวณัณาวรีนารีรังต์ ซ่ึงระบบท่ี

พฒันาข้ึนสามารถศึกษาเก่ียวกบัประวติัของพระองคไ์ด ้ 

นางสาวชนิกา  แกว้ขวานอ้ย, นางสาวยภุาดา กองชา, นางสาวธิดารัตน์ ตระกูลกาญจ(์2561) 

โครงการเวบ็ไซต์สถานท่ีท่องเท่ียวภาคอีสาน เพื่อทา การศึกษาค้นควา้หาความรู้เก่ียวกบั สถานท่ี 

ท่องเท่ียวภาคอีสาน เพื่อใหผู้ศึ้กษาเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียวและสามารถเป็นความรู้ได ้

 นายพิชยั นาคเกิด, นายนทัธพงษ ์รุ่งสวา่ง, นางสาวกมลวรรณ คอนวิมาน(2561)โครงการ 

เวบ็ไซต์ พลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถศึกษาเก่ียวกบัพลศึกษา เพื่อ

พฒันาบุคลิกภาพได ้ 

2.4การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบงาน  

1.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการท าหนา้เวบ็เพจ  
2.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบแบนเนอร์เวบ็ไซต ์ 
3.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการตกแต่งเวบ็ไซต ์ 
4.น า คอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล  
5.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการ Adobe Flash CS6 
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บทที ่3 
การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบ Site Map 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่ 3.1 การออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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3.2 การออกแบบ Story Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.2 Home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.3 Index 
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                            รูปที ่3.4 ประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                  รูปที ่3.5 ประเภทของการท่องเท่ียว 
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 รูปที ่3.6 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   รูปที ่3.7 แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ 
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รูปที ่3.8 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.9 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
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รูปที ่3.10 แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Data) 
 1. ประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 

 2. สถานท่ีท่องเท่ียว 

  2.1 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

  2.2 แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ 

  2.3 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

  2.4 แหล่งท่องเท่ียวทางวทิยาการ 

 3. ความรู้เพิ่มเติม  

  3.1 ความรู้เก่ียวกบัเวบ็ไซต ์

  3.2 ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
 
3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Data)   
 1. แสดงออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเวบ็ไซต์ 

 2. แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพื่อน าเสนอการสร้างเวบ็ไซต ์ 

 
 



บทที ่4 
การพฒันาระบบเวบ็ไซต์สถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัน่าน 

 
 4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 1. CPU Intel(R) Core (TM) i3-6100U CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz 
 2. Memory (RAM) 8.0 GB. 
 3. HARD DISK SSD 
 4. Printer HP Deskjet 2510 series 

5. Flash drive Kingston 8 GB 
 

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพฒันา 
 1. โปรแกรมไม่โครซอฟทแ์อดเซส Microsoft Access 2016  
 2. โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด Microsoft Word 2016  
 3. โปรแกรมอโดบ้ีโฟโตช้อ้ป Adobe Photoshop CS6  
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4.3 การติดตั้งและลงโปรแกรม  

 
  

รูปที ่4.1 หนา้ Desktop 

 

 
 

 
 



49 

 รูปที่  4.2 คลิ๊กที่ ไอคอน This PC  

 
 

รูปที ่4.3 เขา้ไปท่ีไดรฟ์  Data(D:) 
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รูปที ่4.4 เขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ โปรเจค 

 

รูปที ่4.5 เขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ โปรเจคสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
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    รูปที ่4.6 เขา้ไปท่ีไฟล ์Index 
 

 

4.4 วธีิการใช้งาน 

 

รูปที ่4.7 หนา้ Index 
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รูปที ่4.8 หนา้ Home 

 
 
    รูปที ่4.9 หนา้ History (ประวติั) 
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รูปที ่4.10 หนา้ Tourism type (สถานท่ี) 

 
 

รูปท่ี 4.11 หนา้  Historical (สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์) 
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รูปที ่4.12 หนา้  Recreation (สถานท่ีท่องเท่ียวทางนนัทนาการ) 

 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้  Natural (สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ) 
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รูปที ่4.14 หนา้  Cultural (สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

 
 

รูปที ่4.15 หนา้  Cultural attractions7 (ความรู้เพิ่มเติม) 
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รูปที ่4.16 หนา้  Producer (ผูจ้ดัท า) 
 

 



 

บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านมากข้ึน 
2. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงจงัหวดัน่านไดม้ากยิง่ข้ึน 
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูส้นใจไดค้วามรู้และความเขา้ใจของตนเองได ้
4.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 
5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Index.html 3 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 Home.html 6 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
3 History html 7 KB หนา้ประวติัความเป็นมา 
4 Tourism type.html 10 KB ประเภทการท่องเท่ียว 
5 Historiacal.html 8 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
6 Recreation.html 8 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางนนัทนาการ 
7 Natural.html 16 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
8 Cultural.html 11 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
9 Art.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ 

10 Historica sights1.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์1 
11 Historica sights2.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์2  
12 RecreationAttractions1.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางนนัทนาการ1 
13 Recreation Attractions2.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางนนัทนาการ2 

 
ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
14 Recreation Attractions3.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางนนัทนาการ3 
15 Natural tourist attractions1.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ1 
16 Natural tourist attractions2.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ2 
17 Natural tourist attractions3.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ3 
18 Natural tourist attractions4.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ4 
19 Natural tourist attractions5.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ5 
20 Natural tourist attractions6.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ6 
21 Natural tourist attractions7.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ7 
22 Natural tourist attractions8.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ8 
23 Natural tourist attractions9.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ9 
24 Natural tourist attractions10.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ10 
25 Natural tourist attractions11.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ11 
26 Natural tourist attractions12.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ12 
27 Natural tourist attractions13.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ13 
28 Natural tourist attractions14.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ14 
29 Natural tourist attractions15.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ15 
30 Natural tourist attractions16.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ16 
31 Natural tourist attractions17.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ17 
32 Natural tourist attractions18.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ18 
33 Natural tourist attractions19.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ19 
34 Cultural  Cultural1.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม1 
35 Cultural  Cultural2.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม2 
36 Cultural  Cultural3.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม3 
37 Cultural  Cultural4.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม4 
38 Cultural  Cultural5.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม5 
39 Cultural  Cultural6.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม6 
40 Cultural  Cultural7.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม7 
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ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 

 
5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 

1.  สัญลกัษณ์ Logo ไม่ตรงกบัท่ีรูปแบบตอนแรก มีการเปล่ียนแปลงรูปทรงเพื่อใหส้วยงาม   
      มากข้ึน 
 2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 
 3.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
 4.  เพื่อหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 5.  ปรับหนา้กระดาษไม่เท่ากนั 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
 1.  โลโกใ้นเวบ็ไซตไ์ม่แสดง 

2.  รูปภาพในเวบ็ไซตไ์ม่มีแสดง ตอ้งหารูปภาพใหม่มาแกไ้ข 
3.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั 

 4.  ไฟลโ์ปรแกรมชอบ Link สลบักนัไปมา 
 5.  เช่ือมฐานขอ้มูลส าเร็จ แต่ไม่สามารถเรียกใชง้านได ้
 6.  เม่ือน าฐานขอ้มูลไปเช่ือมต่อกบัเคร่ืองเซิฟเวอร์อ่ืน จะมีฐานขอ้มูลซ ้ ากนัท าใหข้อ้มูลไม่ 
      ตรงกนักบัโปรแกรม 
 7.  Link VDO  ท่ีน ามาลงในโปรแกรม บางไฟลไ์ม่สามารถเล่นได ้
 8.  ปุ่มตวัอกัษรบางตวัมีภาพและสีท่ีคลา้ยคลึงกบัพื้นหลงัโปรแกรมท าใหไ้ม่ค่อยชดัเจน 
 
 

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
41 Cultural  Cultural8.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม8 
42 Cultural  Cultural9.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม9 
43 Cultural  Cultural10.html 6 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม10 
44 Art ScienceAttractions1.html 7 KB สถานท่ีท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ1 
45 More knowledge.html 7 KB ความรู้เพิ่มเติม 
46 Producer.html 6 KB ผูจ้ดัท า 
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5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  คอมพิวเตอร์มีอาการช ารุด หนา้จอคา้ง ตอ้งเปล่ียนมาใช ้Note Book  ในการท างานแทน 
 2.  โปรแกรม Adobe Photoshop คา้ง ไม่สามารถตกแต่งรูปภาพได ้ตอ้งซ้ือแผน่มาลงใหม่ 
 3.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั 
 4.  เคร่ืองพิมพเ์อกสารหวัพิมพช์ ารุดและหมึกพิมพแ์ตกระหวา่งท างาน 
 5.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าใหง้านล่าชา้และผดิแผนท่ีวางไว ้
 6.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท าให้โปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง  

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กนัยายน61 

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

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
1 (บทท่ี1) 

  
 

             
22-25 
มิถุนายน 61 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

   
 

            
29 มิถุนายน 

61 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
2(บทท่ี1) 

   
 

            
29-30 

มิถุนายน 58 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

   
  

           
6 กรกฎาคม 

58 

ส่งบทท่ี2     
 

           
6-20 

กรกฎาคม 58 

ส่งบทท่ี3                 
20 ก.ค. – 10 
ส.ค. 58 

สอบหวัขอ้
โครงการ 

            
 

   5 กนัยายน 58 

รายการ 
พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กมุภาพนัธ์ 59 

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

ส่งความคืบหนา้ 
70% 

 
               

2 พฤศจิกายน 
58 

ส่งความคืบหนา้ 
80% 

 
               

4 พฤศจิกายน 
58 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

 
               

5 พฤศจิกายน 
58 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ส.2 

 
 

              
7 พฤศจิกายน 
58 

ส่งบทท่ี 4      
 

           
21 ธ.ค. 58 – 

25 ม.ค. 59 

ส่งบทท่ี 5          
 

      
25 ม.ค. 59 – 

8 ก.พ. 59 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 
และค่าเขา้เล่ม 

            
  

  
8 - 12 ก.พ. 

59 

 
ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1 กระดาษ A4 1 รีม 240 
2 ค่าปร้ิน 1 รีม 600 
3 ค่ารวมเล่ม 1 เล่ม  200 
4 ค่าCD     2 แผน่ 40 

รวมเป็นเงิน 1,080 
 

ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
นางสาว นภสัวรรณ อินนา เกิดเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2545ส าเร็จ
การศึกษาชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนอรรถวิทย์ เ ม่ือปี
การศึกษา 2558 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยู่บ้านเลขท่ี 747/398 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค8 
ต าบล บางพลี อ าเภอ บางพลีใหญ่ จงัหวดั สมุทรปราการ10540 
E-mail : fahkikii123@gmail.com   
 
นางสาว วลัภา รุ่งแสง เกิดเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2544 ส าเร็จ
การศึกษาชั้ นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเตรียมน้อมเกล้า
สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 123/2 ซอยสวนส้ม ต าบล ส าโรงใต ้
อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130  
E-mail : Wanrapa2001@gmail.com   
 
นาย วีรกร เลิศวรุตม์ เกิดเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2544 ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนอมัสัมชญัสมุทรปราการ  
เม่ือปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพ(ปวช.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวทิยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 591/49 เทพานิเวศน์ ถนน เทพารักษ ์
ต าบล เทพารักษ ์อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
E-mail : mixveerakorn@gmail.com   

mailto:mixveerakorn@gmail.com















	1 ปกโครงการ
	2 หน้าอนุมัติเล่ม
	3 บทคัดย่อ
	4 กิตติกรรมประกาศ
	5 คำนำ
	6 สารบัญ
	7สารบัญ รูป
	8 สารบัญ ตาราง
	9 บทที่ 1
	10 บทที่ 2
	11 บทที่ 3
	12 บทที่ 4
	13 บทที่ 5
	ประวัติผู้จัดทำ
	ATC01-06

