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บทคัดย่อ 
  

โครงการ ประวติันักวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ เน้ือหามีภาพประกอบของ
นกัวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน มีการใส่ rollover images เพื่อให้เวบ็ไซต์เกิดความน่าสนใจยิ่งข้ึน และมี
วตัถุประสงคโ์ครงการ คือ เพื่อสร้างเวบ็ไซตป์ระวติันกัวทิยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมความรู้เก่ียวกบัประวติั
นกัวทิยาศาสตร์ไวใ้นท่ีเดียว โดยมีโปรแกรมในการสร้างเวบ็ คือ Adobe Dreamweaver CS5 

 
 โครงการท่ีท าออกมามีการน าเสนอเร่ืองของประวติันกัวิทยาศาสตร์ในอดีตและไดมี้การเพิ่ม
เร่ืองของผลงานของแต่ละท่านเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความรู้เพื่อการศึกษาแก่เวบ็ไซต ์โดยค านึงถึง
วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะได้สร้างเว็บท่ีรวบรวมความรู้เร่ืองของประวติันักวิทยาศา สตร์ 
เหมือนกับตามท่ีได้วางแผนมา โดยการด า เ นินงานในคร้ัง น้ี  ท าให้ เ กิดเป็นเว็บไซต์ประวัติ
นกัวทิยาศาสตร์ ท าใหต้รงตรงตามวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งใจไว ้
  

เวบ็ไซต์เร่ืองของประวติันกัวิทยาศาสตร์น้ี ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ผูท่ี้เขา้มาอ่านหรือสนใจใน
เร่ืองของประวติันกัวทิยาศาสตร์ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงทางผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เวบ็ไซตน้ี์จะ
มีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ 
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กติติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบพระคุณทางคณะอาจารยส์าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการทุกท่านท่ีได้สละเวลาเพื่อให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือในด้านการท า 
โครงการในคร้ังน้ีมาโดยตลอดมา โดยเฉพาะ ท่ีปรึกษาหลกั อาจารยพ์รธณา เจือจารย ์และ ท่ีปรึกษา
ร่วม อาจารยฐิ์ติรัตน์ นยัพฒัน์ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด 

 

ขอขอบคุณทางวิทยาลยัท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท าโครงงานในคร้ังน้ีหากทาง
วิทยาลยัไม่ให้การเอ้ือเฟ้ือในคร้ังน้ีโครงการน้ีมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ แต่ทั้งน้ีโครงการไดท้  าจน
ส าเร็จไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จากอาจารย์ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและ
ค าแนะน ากบัตวัโครงการ   

 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ท่ีเป็นก าลงัให้ในเวลาการท าโครงการและคอยติดตาม
สอบถามตลอดเวลาในการท าโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและคอยให้
ก าลงัใจและโอกาสในการศึกษาท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ รวมถึงก าลงัใจดี ๆ จาก
เพื่อนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/9 ทุกคน 
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 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงการประเภท ส่ือ
การเรียนการสอนผ่านเวบ็ไซต์ เร่ือง ประวติันกัวิทยาศาสตร์ โดยมีการสร้างเวบ็ไซต์เพื่อน าเสนอ
ผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการเรียนการเสนออนไลน์  

เวบ็ไซตท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัประวติัวิทยาศาสตร์ 
และผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักวิทยาศาสตร์ โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยเน้ือหาของ
ประวติันกัวิทยาศาสตร์และผลงานของนกัวิทยาศาสตร์แต่ละท่านในอดีต เพื่อให้ผูอ่้านไดค้วามรู้
เก่ียวกับประวติันักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน และได้รู้ถึงผลงานต่างๆในอดีตท่ีแต่ละท่านท่ีได้
ท าการคน้ควา้ข้ึนมา รวมถึงยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
หรือน าเร่ืองท่ีไดอ่้านน าไปเผยแพร่ต่อไดอี้กดว้ย 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา  

ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการส่ือสาร ทั้งดา้นการศึกษา ดา้น
ธุรกิจ ดา้นกฎหมาย ฯลฯ โดยเทคโนโลยไีดมี้การพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูใ้ชใ้นยุคดิจิทลั ซ่ึงมีการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปรูปแบบการน าเสนอแบบ
เวบ็ไซต ์มลัติมีเดีย และสารสนเทศทัว่ไปท่ีปัจจุบนัไดมี้การน าเสนอส่ือท่ีน่าสนใจมากข้ึน เวบ็ไซต์
จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลเป็นไปอยา่งน่าสนใจทั้งในยคุปัจจุบนัและอนาคต 

 
เว็บไซต์ในปัจจุบนัเป็นส่ือท่ีน่าใจ และเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์พกพา สมาร์ทโฟนทัว่ไป ซ่ึงการออกแบบและพฒันาสามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือ และซอฟต์แวร์ท่ีอ านวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS5 หรือโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ดูน่าสนใจ ทั้งน้ี
การท าเว็บไซต์ประวติันักวิทยาศาสตร์ตั้ งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเว็บไซต์แสดงเน้ือหา
เก่ียวกบัประวติัของนกัวทิยาศาสตร์และผลงานของแต่ละคน เพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซต ์
โดยเวบ็ไซตไ์ดมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

 
ดังนั้ นคณะผู ้จ ัดท าจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับประวติั

นกัวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนรวมทั้งผลงานในอดีตท่ีน่าสนใจ เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ให้บุคคลรุ่น
หลงัไดเ้ห็นถึงการคน้ควา้ของแต่ละบุคคลในอดีต โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเวบ็ไซตน้ี์จะเป็นความรู้
ให้กบับุคคลท่ีสนใจไม่มากก็น้อย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด จะขอน้อมรับไปปรับปรุงให้ดี
ยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อสร้างเวบ็ไซตป์ระวติันกัวทิยาศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 
3. เพื่อสร้างเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมถึงขอ้มูลเร่ืองวทิยาศาสตร์ในท่ีเดียว 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1. เน้ือหามีภาพประกอบของนกัวทิยาศาสตร์แต่ละท่าน 
2. มี rollover images เพื่อใหเ้วบ็ไซตเ์กิดความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
3. มีการใส่ เอฟเฟ็คเคล่ือนไหวของ icon ต่างๆภายในเวบ็ไซต ์

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ไดเ้วบ็ไซตป์ระวติันกัวทิยาศาสตร์ 
2.  ไดศึ้กษาขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 
3.  ไดท้  าสร้างเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมถึงขอ้มูลเร่ืองวทิยาศาสตร์ในท่ีเดียว 
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1.5 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart)  

ตารางที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนที ่1 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

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

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50%                 9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที ่2 
พฤศจกิายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 7 ธนัวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน์)                 26-30 มกรคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้  
1. โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2017  ใชใ้นการตดัต่อรูปภาพและออกแบบเวป็ไซต ์
2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver 2019  ใชใ้นการเขียนเวป็ไซต ์
3. โปรแกรม Adobe Flash CS6   ใชใ้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
4. โปรแกรม Microsoft Word 2010   ใชใ้นการพิมพเ์อกสาร 
 

1.7 งบประมาณการด าเนินงาน  
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 
1 ค่ากระดาษ 1 รีม 215 
2 ค่าพิมพเ์อกสาร 2 ตลบั 400 
3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 ช้ิน 200 
4 ค่าหนงัสือวทิยาศาสตร์ 1 ช้ิน 200 
5 ค่า CD 1 แผน่ 100 

รวมเป็นเงิน 1115 

 
ตารางที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

 
 



 

บทที่2 

ระบบทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ระบบงานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง        

เวบ็ไซต์ในปัจจุบนัเป็นส่ือท่ีน่าใจ และเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึงในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์พกพา สมาร์ทโฟนทัว่ไป ซ่ึงการออกแบบและพฒันาสามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือ และซอฟต์แวร์ท่ีอ านวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS5 หรือโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีช่วยในการออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ดูน่าสนใจ ทั้งน้ี
การท าเวบ็ไซตป์ระวติัของพระมหากษตัริยไ์ทยเพื่อแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซต์
ไดมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลของเพจแต่ละเพจเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ 

กลุ่มเราจึงน าเสนอเร่ืองประวติันกัวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเวบ็ไซต์
แสดงเน้ือหาเก่ียวประวติันกัวิทยาศาสตร์และผลงานของแต่ละบุคคล แลว้น ามาเสนอเป็นเวบ็ไซต์
แบบมีภาพประกอบและมีเน้ือหาท่ีสมบูรณ์มีการใส่ Rollover images ให้ดูทนัสมยัเขา้ถึงไดท้ัว่ถึง
และแพร่หลาย 

ดังนั้ นคณะผู ้จ ัดท าจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับประวติั
นกัวิทยาศาสตร์ของแต่ละบุคคลรวมทั้งผลงานท่ีน่าสนใจ เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ให้บุคคลรุ่นหลงั
ไดเ้ห็นถึงการทกลองและการคน้ควา้ในอดีต โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เวบ็ไซตน้ี์จะเป็นความรู้ให้กบั
บุคคลท่ีสนใจไม่มากก็น้อย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด จะขอน้อมรับไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน
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2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
1.ปัญหาเร่ืองทีมงานดา้นการด าเนินการ 
2.บางคร้ังก็มีความไม่สะดวกในการมาพบปะกนั 
3.เน้ือหาท่ีน ามารวบรวมกนับางอยา่งช่วงเวลาก็ไม่ประติดประต่อหรือบางอยา่งเน้ือหาก็ไม่ตรงกนั 

 
2.3ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องหลกัการออกแบบเน้ือหา 

เวบ็ไซต์ หมายถึง หนา้เวบ็หลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จดัท าข้ึนเพื่อ
น าเสนอขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวลิดไ์วดเ์วบ็ หนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะ
เรียกวา่ โฮมเพจ เวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปจะใชเ้พื่อท่ีจะดูขอ้มูล ในเวบ็ไซตน์ั้น ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูล
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลส่ือต่าง ๆการเรียกดูเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปนิยมเรียกดูผา่นซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของ
เวบ็ไซต ์

 
องค์ประกอบทีค่วรพจิารณาในการจัดท าเวบ็ไซต์มีดังนี้ 

1.ความเรียบง่าย (Simplicity)หมายถึง การจ ากดัองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบ
หลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ชน้ั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการน าเสนอจริง ๆ ออกมาใน
ส่วนของกราฟิก สีสัน ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหวตอ้งเลือกให้พอเหมาะถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสร้างความร าคาญต่อผูใ้ช ้ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบท่ีดีไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัใหญ่ 
ๆ อยา่งเช่นApple Adobe Microsoft หรือ Kokia ท่ีมีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน 
และใชง้านสะดวก 

2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้นมีความ
แตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจท าให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าก าลงัอยู่ในเวบ็ไซต์เดิมหรือไม่ 
เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ล่ะหน้าควรท่ีจะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชั่น 
(Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity)ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์รเป็นหลกั 
เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวัอกัษร ชุดสี รูปภาพหรือ
กราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ถา้เราตอ้งออกแบบเวบ็ไซตข์องธนาคาร
แต่เรากลบัเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผูใ้ชคิ้ดว่าเป็นเวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความ
เช่ือถือขององคก์รได ้
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4. เน้ือหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต์ เน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์และ
ไดรั้บการปรับปรุงพฒันาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการให้ถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข้ึ์นมาเอง และไม่ไปซ ้ ากบัเวบ็อ่ืน เพราะ
จะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ีลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ี
ผูใ้ชท้ราบวา่ ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จ  าเป็นตอ้งกลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้นอีก 

5. ระบบเนวิเกช่ัน (User-Friendly Navigation)เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อเว็บไซต์มาก 
เพราะจะช่วยไม่ให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเวบ็ไซต์ ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง 
ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรให้เขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มีการใชก้ราฟิกก็ควรส่ือความหมาย 
ต าแหน่งของการวางเนวเิกชัน่ก็ควรวางให้สม ่าเสมอ เช่น อยูต่  าแหน่งบนสุดของทุกหนา้เป็นตน้ ซ่ึงถา้จะให้
ดีเม่ือมีเนวิเกชัน่ท่ีเป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ท่ีเป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ย เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชท่ี้ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็ 

6. คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลกัษณะท่ีน่าสนใจของเวบ็ไซตน์ั้น 
ข้ึนอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั แต่โดยรวมแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจนั้น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัได้ให้เห็น ชนิด
ตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) การใชง้านของเวบ็ไซต์นั้นไม่ควรมีขอบ
จ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายไม่มีการบงัคบัให้ผูใ้ช้ตอ้งติดตั้ง
โปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบติัการ 
สามารถแสดงผลไดใ้นทุกความละเอียดหน้าจอ ซ่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลายควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 

8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถา้ตอ้งการให้ผูใ้ชง้านรู้สึกว่าเวบ็ไซต์มีคุณภาพ 
ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งออกแบบวางแผนและ
เรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ ถ้าเวบ็ท่ีจดัท าข้ึนอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการ
จดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากข้ึนอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาและท าใหผู้ใ้ชห้มดความเช่ือถือ 

9. ความคงที่ของการท างาน (Function Stability) ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วรมีความ
ถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ใน
เวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซต์อ่ืนอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาท่ีสร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็น
อยา่งมาก 
ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 



7 

หลงัจากท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต์แลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อดึงดูด
ผูใ้ชง้านให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ ส่ิงท่ีผูใ้ช้คาดหวงัจากการ
เขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ข้อมูลหลกัทีค่วรมีอยู่ในเวบ็ไซต์ 
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็ออกแบบ

เวบ็ไซต์ให้มีขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คาดหวงัจะไดรั้บเม่ือเขา้ไปชม
เวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 
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2.3.3 ทฤษฎกีารใช้โปรแกรม  
     1. Adobe Photoshop cs5  
     โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพ

กราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานด้านส่ิงพิมพนิ์ตยสารและงานด้านมลัติมีเดียอ่ืนๆทั้งยงั
สามารถ Retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ีเราสามารถใช้
โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพการใส่ Effect ต่างๆใหก้บัภาพและตวัหนงัสือการท าภาพขาวด าการ
ท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียนการน าภาพมารวมกนัการตกแต่งภาพต่างๆ 

     เราสามารถเรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดด้ว้ยตวัคุณเองสามารถท่ีจะท าการ
แกไ้ขภาพตกแต่งภาพซ้อนภาพและในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดายและส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือการใส่ขอ้ความ
ประกอบลงในภาพดว้ยและเน่ืองดว้ย Adobe Photoshop มีการพฒันาโปรแกรมมาอยา่งต่อเน่ืองท าให้เรา
จ าเป็นตอ้งปรึกษาค าสั่งต่างๆใหเ้ขา้ใจแต่ท่ีส าคญัเม่ือคุณเรียนรู้การใชค้  าสั่งในเวอร์ชัน่เก่าคุณก็ยงัคงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัเวอร์ชัน่ใหม่ๆไดด้ว้ย 

 

 
                      รูปที ่2.1 แถบเคร่ืองมือโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 

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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รายละเอยีดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cs5 
1. Application Bar ( แอพพลิเคชั่นบาร์ ) จะเป็นแถบเคร่ืองมือท่ีเก็บปุ่มค าสั่งท่ีใช้งานบ่อย ๆ 

เ อ า ไว้  เ ช่ น  เ ปิ ดโปรแกรม  Bridge หมุนพื้ น ท่ีท า ง าน  ย่ อ -ขย ายภาพ  , จัด เ รี ย ง วิ นโดว์ภ าพ 
และจดัองคป์ระกอบของเคร่ืองมือตามพื้นท่ีใชง้าน ( Workspace) 

2. Menu Bar ( เมนูบาร์ ) ประกอบดว้ยกลุ่มค าสั่งต่างๆ ท่ีใชจ้ดัการกบัไฟล์ , ท างานกบัรูปภาพ และ
ใ ช้ ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ก า ร ท า ง า น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม  โ ด ย แ บ่ ง เ ม นู ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ง า น 
นอกจากน้ีบางเมนูหลกั จะ มีเมนูย่อยซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซ่ึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพื่อเลือก
ค าสั่งภายในอีกที 

3. Workspace Menu ( เวิร์คสเปซ เมนู ) หรือ พื้นท่ีการท างาน เป็นการก าหนดรูปแบบการแสดง
เคร่ืองมือและพาเนลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า การเลือก 

 Workspace  
ท่ีเหมาะสมจะท าให้สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือได้อย่างรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ให้
เลือกใช ้7 แบบ คือ 

  - Essentials เป็น  Workspace พื้นฐานท่ีเหมาะกับการท างานทุกรูปแบบ เน่ืองจากมีพาเนลท่ี
ครอบคลุมงานทัว่ไปใหใ้ชง้าน 

   - Design เป็น Workspace ท่ีเหมาะกบัการออกแบบงานกราฟิก โดยมี 
พาเนล (Swatches และ Character) เพิ่มเขา้มาเพื่อใชใ้นการออกแบบ 
- Painting เ ป็น  Workspace ส าห รับการท าง านด้านวาดภาพ และระบาย  ซ่ึ งสามารถใช้

ร่วมกบั Tablet ไดเ้ป็นอยา่งดี 
- Photography เป็น Workspace ส าหรับดา้นภาพถ่ายโดยเฉพาะ แต่จะเนน้ดา้นโทนความสวา่ง แสง

เงา และสีสันของภาพเป็นหลกั 
- 3 D และ Motion เป็น Workspace ท่ีมีอยูเ่ฉพาะในเวอร์ชนั Extended ซ่ึงเนน้การท างาน 3 D และ

การสร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
- New in CS5 เป็น Workspace ท่ีแสดงเฉพาะเคร่ืองมือและค าสั่งใหม่ ๆ ในเวอร์ชนั CS5 เหมาะแก่

การศึกษาฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม 
4. Option Bar ( ออฟชันบาร์ ) เป็นส่วนท่ีใช้ปรับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น อ อ ฟ ชั น บ า ร์ จ ะ เ ป ล่ี ย น ไ ป ต า ม เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี เ ร า เ ลื อ ก จ า ก ทู ล บ็ อ ก ซ์  
ในขณะนั้น เช่น เม่ือเราเลือกเคร่ืองมือ Brush ( พู่กนั) บนออฟชนับาร์จะปรากฏออฟชนัท่ีใชใ้นการก าหนด
ข น า ด  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ  หั ว แ ป ร ง  , โ ห ม ด ใ น ก า ร ร ะ บ า ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง สี   
และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 
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5. Tool Panel ( ทูลพาเนล ) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวาด 
ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก  

ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียม
อยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ เพื่อบอกใหรู้้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

6. Panel ( พาเนล ) เป็นวินโดวย์อ่ยๆ ท่ีใชเ้ลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างานต่างๆ ของ
โ ป ร แ ก ร ม  ใ น  Photoshop มี พ า เ น ล อ ยู่ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก  เ ช่ น  พ า เ น ล  Color  
ใชส้ าหรับเลือกสี , พาเนล Info ใชแ้สดงค่าสีตรงต าแหน่งท่ีช้ีเมาส์ รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีเลือกไว ้
1.เคร่ืองมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ประกอบด้วย 

 

 
รูปที ่2.2  Marquee 

 
รูปที ่2.3 Lasso 

 
รูปที ่2.4 Polygonal Lasso 

 
รูปที ่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
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
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
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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รูปที ่2.6 Quick Selection 

 
รูปที ่2.7 Magic Wand 

 
รูปที ่2.8 Move Tool 

 
การสร้างการเช่ือมโยง หรือทีเ่รียกกนัว่าลงิค์ (Link) 
       เอกสาร HTML หรือท่ีเรียกวา่เอกสาร Hyper Text นั้น ต่างจากเอกสารโดยทัว่ไปคือ สามารถสร้างการ
เช่ือมโยง (Link) ไปยงัเอกสารส่วนอ่ืน หรือหน้าอ่ืนๆ ได ้นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์
ต่างๆไดอี้กดว้ย ท าใหเ้วบ็เพจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึนโดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอ่าน
เอกสาร หมดทั้่ งหน้าสามารถเลือกอ่านเฉพาะหน้าเว็บเพจท่ีสนใจได้ จะเห็นได้ว่าการเช่ือมโยงนั้นมี
ความส าคญัมาก เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่มี ประโยชน์ใดเลยหากขาดการเช่ือมโยง
ถึงกนัโดยใช้ลิงค์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยการคลิก 
(Click) เมาส์ เพื่อเปล่ียนไปดู หนา้เวบ็เพจ หรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
การสร้างการเช่ือมโยง (Link) จะใชค้  าสั่งหรือแทก็ anchor <a> และแอททริบิวต ์href ดงัน้ี 
<a href="ส่วนเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a>  
"ส่วนเช่ือมโยง" หมายถึง ช่ือไฟล ์ช่ือเวบ็ไซต ์หรือต าแหน่งของเวบ็เพจท่ีตอ้งการเช่ือมโยง  
การสร้างการเช่ือมโยงสามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 
2.การเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจอ่ืน ๆ  
3.การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น 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
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
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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4.การเช่ือมโยงไปยงัแฟ้มขอ้มูลประเภทต่าง ๆ  
5.การเช่ือมโยงเพื่อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 
        ใช้ในกรณีท่ีเราตอ้งการให้มีจุดเช่ือมโยงในหน้าเดียวกนั เม่ือคลิกเมาส์ท่ีจุดเช่ือมโยงแลว้มีการเล่ือน
ต าแหน่ง 
ข้ึนหรือลงไปจากต าแหน่งเดิม สามารถสร้างการเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 
        1.1 สร้างการเช่ือมโยงดว้ยแอททริบิวต ์href ดงัต่อไปน้ี  
              <a href="#ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a> 
            ขอ้สังเกต ในขั้นตอนของการสร้างการเช่ือมโยง หนา้ช่ือจุดเช่ือมโยงตอ้งมีเคร่ืองหมาย #  
        1.2 สร้างจุดเช่ือมโยงในหนา้เวบ็เพจดว้ยแอททริบิวต ์name ดงัต่อไปน้ี 
              <a name="ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหนา้เวบ็เพจในบรรทดัแรกของขอ้มูล 
            ขอ้สังเกต ในขั้นตอนของการสร้างจุดเช่ือมโยง ช่ือจุดเช่ือมโยงไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมาย #   
ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 

หลงัจากท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อ
ดึงดูดผูใ้ชง้านใหไ้ดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจาก
การเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ขอ้มูลหลกัท่ีควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง  ๆ แล้ว เราก็ออกแบบ

เวบ็ไซต์ให้มีขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คาดหวงัจะไดรั้บเม่ือเขา้ไปชม
เวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 
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ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสี 
 ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง และน ้ า
เงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุท่ีสีทั้งสามน้ีถือวา่เป็นแม่สีหลกั ก็เพราะวา่สีทั้งสามเป็นสีท่ีไม่สามารถ
เกิดข้ึนจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของสีอ่ืน ๆท่ีเหลือทั้งหมด ต่อไปก็เป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิด
จากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยท่ี สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม,สีเหลืองกบัน ้าเงินไดเ้ป็นเขียว และ
สีน ้าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยูติ่ดกนั
ทั้งสองด้าน ในท่ีสุดเราก็จะได้สีขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 สี โดยสีขั้นตน้ 1 สี ท าให้เกิดสีขั้นท่ีสาม 2 สี ดงัน้ี : 
เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , น ้ าเงิน-ม่วง ,น ้ าเงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ท่ีมาของสีต่างๆดีแลว้ 
ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 
แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่างๆ 
 
 
 

    สีขั้นท่ี 1                  สีขั้นท่ี 2 
    
 
 

 สีขั้นท่ี 3 สีขั้นท่ี 4 
 

รูปที ่2.1 รูปแสดงโครงสร้างการผสมสี 

 

ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี ้
-สีสามารถชกัน าสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหน้าเวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยงความรู้สึก

กับบริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได้ การเลือกเฉดสีและต าแหน่งของสีอย่างรอบคอบในหน้าเว็บ 
สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่างๆ ตามท่ีเราก าหนดได ้วิธีน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก
เม่ือคุณตอ้งการใหผู้อ่้านใหค้วามสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเวบ็ไซตเ์ป็นพิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่
พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

-สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสีเดียวกนั
จะมีความส าคญัเท่ากนั วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างไม่เด่นชดัเขา้
ดว้ยกนัได ้
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-สีสามารถน าไปใชใ้นการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกนั ท านองเดียวกบัการเช่ือมโยงบริเวณท่ีมีสี
เหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 

-สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะเด่น หรือ
ผดิปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเลือกใชสี้อยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้ความสนใจของผูอ่้าน
เพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ได้นานยิ่งข้ึน ส่วนเว็บไซต์ท่ีใช้สีไม่เหมาะสม 
เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

-สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเว็บเพจ และกระตุ้นความรู้สึกตอบสนองจากผู ้ชมได้
นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแลว้ ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึกสัมพนัธ์กบั
สีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 

-สีช่วยสร้างระเบียบให้กบัขอ้ความต่าง ๆ เช่น การใช้สีแยกส่วนระหว่างหัวเร่ืองกบัตวัเร่ือง หรือ
การสร้างความแตกต่างให้กบัขอ้ความบางส่วน โดยใช้สีแดงส าหรับค าเตือน หรือใช้สีเทาส าหรับส่ิงท่ีเป็น
ทางเลือกนอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแลว้สียงัสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ ได ้ใชสี้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รมาเป็นโทนสีหลกัของเวบ็ไซต์ 

-การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี  (color 
scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผิดจ านวนมากท่ีจะน าไปสู่การสร้างชุดสีท่ีให้
ความรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สีเป็นเพียงเคร่ืองประดบัอย่างหน่ึงในการออกแบบ แต่
ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในหนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการ
เลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญั แมว้า่การเลือกชุดของสีมาใชใ้นเวบ็เพจค่อนขา้ง
จะข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละคน อยา่งนอ้ยเราควรมีความเขา้ใจถึงหลกัการใชสี้เบ้ืองตน้ ท่ีจะช่วยในการ
เลือกใชสี้ชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎี
เหล่าน้ีจะไม่ท าใหคุ้ณสามารถเลือกชุดสีไดใ้นทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
ได ้
 
การผสมสี (Color Mixing) 
 รูปแบบการผสมสีเพื่อใหเ้กิดเป็นสีต่าง ๆ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสงหรือการ
ผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององคว์ตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบลบ (subtractive 
mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 
 การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบลา้งส่ิงท่ีคุณ
ถูกสอนมาในสมยัก่อน เราก าลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมีสีบนกระดาษ 
เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยล าแสงท่ีมีสีต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนแสง ความยาวคล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่
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สีแดง เขียว และน ้ าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน ้ าเงินอย่างท่ีเราเขา้ใจมาก่อน เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการ
ซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” 
เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน ้าเงินแกมเขียวหรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกบัเขียว) 
สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกบัน ้ าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกบัเขียว) และ
ในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนั ก็จะไดผ้ลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง ส่ือใด ๆ  ก็ตามท่ีมีการใชแ้สงส่อง
ออกมา อยา่งเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี หรือจอมอนิเตอร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไป
ตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี การออกแบบสีส าหรับเวบ็ไซต์ จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสี
แบบบวกน้ีเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.2 รูปแสดงการผสมสีแบบบวก 
 
2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 
 การผสมสีแบบลบไม่ได้มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของล าแสงแต่อย่างใด ๆ  แต่เก่ียวเน่ืองกบัการ
ดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืนแสงท่ีความ
ยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ีประกอบดว้ย สีแดง
แกมม่วง(magenta)  สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง เหลือง และน ้ าเงินอย่างธรรมดา
อยา่งท่ีหลายๆคนเขา้ใจ เม่ือมีการผสมขององคว์ตัถุหรือวตัถุมีสี        
จะเกิดการรวมกนัของสีท่ีจะถูกดูดกลืนไว ้ท าให้ปริมาณแสงท่ีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ 
สีแบบลบ ” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่าง ๆ ไดแ้ก่สีแดง (เกิดจากสีแดงแกมม่วง
บวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบัน ้ าเงินแกมเขียว) และสีน ้ าเงิน (เกิดจากสีน ้ าเงินแกมเขียว
บวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะเห็นเป็นสีด า เพราะมีการดูดกลืนแสง
ทุกสีไวท้ั้งหมด ท าใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได ้
 ส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุมีสี อยา่งเช่น สีท่ีใชใ้นการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , สีเทียน 
รวมถึงระบบการพิมพแ์บบ 4 สี ในส่ิงพิมพต่์าง ๆ  (โดยมีหมึกสีด าเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลว้นอาศยัการผสมสี
แบบลบน้ีทั้งส้ิน 
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รูปที ่2.3 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 

วงล้อสี (Color Wheel) 
เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราความท าความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย และมี

ประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัวา่ วงลอ้สี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการจดัเรียงสีทั้งหมด
ไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาข้ึนจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของล าดบัและความกลมกลืนของสี 
แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีความซบัซ้อน
เกินกวา่ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเราจะใชว้งลอ้สีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึน
โดย Sir Isaac Newtonในปี 1666 ท่ีไดแ้สดงถึงการจดัล าดบัเฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการน าไปใช ้จึง
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินในการศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้ งการเลือกใช้สีใน
กระบวนการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เราก าลงัสนใจอยู ่
 
วงล้อสีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 

สีขั้นตน้ในวงลอ้สีแบบลบประกอบดว้ย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสี
เหลือง ( yellow ) ส่วนสีอ่ืน ๆอาศยัหลกัการผสมสีแบบลบไดเ้ป็นสีท่ีเหลือทั้งหมด 
 
วงล้อสีแบบบวก (Additive Color Wheel)   

วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคลา้ยๆกบัวงลอ้สีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีท่ีต่างกนัอยา่งมาก ตรงท่ีสีโดย
ส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมดว้ยสีน ้ าเงินและเขียว ขณะท่ีสีเหลืองและสีแดงมีผลเพียงเล็กนอ้ยในวงลอ้สีแบบน้ี 
เช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเป็กตั้ม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความยาวคล่ืนแสงสีน ้ าเงิน และมีส่วน
ของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพียงเล็กนอ้ย 

  
สีทีเ่ป็นกลาง (Neutral Colors) 
 สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลใด ๆมาจาก
สีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้า่จะมีเฉดสีของสีเทาจ านวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงท่ี 256 ระดบั สายตาคนเรา
ก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัได้แล้ว ท าให้มองเห็นเป็นแถบสีระหว่างด ากบัขาว โดยไม่มี
รอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะส่วนตวั ท าให้ชุดของสีท่ี
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ประกอบไปดว้ยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้าอารมณ์ อยา่งไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจาก
สีท่ีอยู่ลอ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุให้ศิลปินส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการใช้สีเทา เพราะผลท่ีไดรั้บจากสีอ่ืนนั้นไม่
คงท่ี ยากต่อการควบคุม 
สีเทา 12 ขั้นตามล าดบัจากอ่อนไปเขม้ 
 
สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี (Tint ,Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผา่นการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิดเป็นสีต่าง ๆ
จ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา คุณคงรู้ว่าสีแดง
ไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ หรือแดงจาง ฯลฯ อีกจ านวนนบัไม่ถว้น สี
เหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีด า ขาว และเทาระดบัต่างๆ นัน่เอง 

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

แสดงออกและใหค้วามรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิง่ข้ึน ทดแทนการใชสี้เดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจมีลกัษณะไม่น่าสนใจ 
 
 

 
 

รูปที ่2.4 รูปแสดงความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และด า 
 
ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 
 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา ท าให้ผูช้ม
รู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใช้สีท่ีจืดชืดเกินไปจะท าให้เกิด
ความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป ดู
วุน่วาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมายส าคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือ
การน าเสนอเวบ็ไซตโ์ดยใชชุ้ดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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รูปแบบชุดสีพืน้ฐาน ( Simple Color Schemes ) 
 หลงัจากคุณไดรู้้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่มอยา่งเขา้กนั
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ท าใหเ้รามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใชใ้นการออกแบบไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสี
ต่าง ๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการเบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งท าการ
ปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue )ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความสวา่งของสี ( lightness ) เพื่อให้เกิด
ลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
 
ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
 รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหากหวายของสี
ชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือความเขม้หรือความ
อ่อนในระดบัต่าง ๆ ให้กบัสีตั้งตน้ ดงันั้น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สี
เขม้ ของสีแดง) สีสตอเบอร์ร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละชมพู(สีอ่อนมากของสีชมพู) 
 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการสร้างอารมณ์
โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวิตชีวา เพราะขาดความ
หลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 
ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใช้ก็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่เหนือวง
ลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยู่ท่ีมุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการเลือกแบบน้ีจึง
เรียกว่า ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนัในวงลอ้สี จึงมีความเขา้กนั
อย่างลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีประกอบด้วยสีขั้นต้นทั้ งสามนั้นเอง 
เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนัน่เอง เน่ืองจากการตดักนัอยา่งรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้าง
ความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีได้จากสีชั้นสองและสีขั้นท่ีสามนั้น ยากต่อการน ามาใช้เพราะความ
แตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
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 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอยา่งสมบูรณ์แบบ
กบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสีมีการชกัน าไปสู่กนั
และกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ท าให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าวอาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจน
ไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.6  รูปแสดงชุดสีแบบสามเส้า 
 

ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 3 สีท่ีอยู่
ติดกนัในวงลอ้สี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยูใ่นรูปแบบน้ีมีจ านวนมากมายท าให้
เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใชง้านไดอ้ยา่งง่ายสะดวก และแมว้า่เราสามารถเพิ่มจ านวนสีในชุดให้มากข้ึน
เป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลให้ขอบเขตของสีท่ีมีความกวา้งเกินไป ท าให้สีอยู่ตรงปลายทั้งสองของ
ชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ีอยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุ
ใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
 ณ บางต าแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั  เพราะมี
สีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว ้ ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใชง้านไดส้ะดวก  ความคลา้ยคลึงกนั
ของสียงัก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย  แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่างอยา่งชดัเจน  อาจท าให้ไม่
มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.7  รูปแสดงชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 
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ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้มในท่ีน้ี  หมายถึง  สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีน ้ าเงินอ่อนกบั
ส้มน่าสนใจท่ีวา่เม่ือน าสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั  จะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงลอ้สีแบบบวก  หรือไดเ้ป็นสี
ด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบ  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่สีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้มกนั  จะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ี
ผกผนักนั  ตวัอยา่งเช่น  สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้มเป็นสีน ้ าเงินแกมเขียว  ซ่ึงเป็นส่วนผสมจาก
สีน ้ าเงินและเขียว  จึงท าให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสีขาวอีกเช่นเดิม  จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีว่า
เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
 เม่ือน าสีทั้งสองมาใช้คู่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสว่าง  และสดใสมากข้ึน  ซ่ึงถือเป็นคู่สีท่ีมี
ความแตกต่างมากท่ีสุด  และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and maximum stability)  ขอ้
ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีท่ีใชรู้ปแบบสามจุดเสีย
อีก  ท าให้แน่ใจไดว้า่ชุดสีตรงกนัขา้มน้ี  จะไม่ดูจืดชืด  ขาดความน่าสนใจ  อย่างไรก็ดีจ  านวนสีท่ีจ ากดัใน
รูปแบบน้ี  ท าใหผู้อ่้านใหค้วามสนใจไดง่้าย  แลว้หลงัจากนั้นก็อาจละทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 
 

 
 

รูปที ่2.8  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีท่ีอยูต่รงขา้มในวงลอ้ 
 

 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่างกนัท่ีสีใดสี
หน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีน ้ าเงินอ่อนกบัสีน ้ า
เงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีน ้าเงินอ่อน  และสีน ้าเงินแกมเขียว   
 ขอ้ไดเ้ปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม  อย่างไรก็
ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี  มีผลใหค้วามสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึงความเขา้กนัของสีก็
ลดลงดว้ย 
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รูปที ่2.9 รูปแสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสองถูกแบ่งแยกเป็น
สีดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น  จึงไดเ้ป็นชุดสี 4 สี  ดงัเช่นสีแดงแกมม่วงกบัน ้ าเงินแกมเขียว  และน ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนจากชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็
ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.10  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น 
 
นอกเหนือจากน้ี  ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกว่า Alternate Complementary Color Scheme  โดยมีสีท่ีไดจ้าก
สามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยูต่รงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม  เช่น  สีเขียว  สีม่วงแดง  สีแดง  
และสีส้ม  ส่วนแบบสุดทา้ยไดแ้ก่  ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme)  ท่ีเกิดจาก 4 สีท่ีอยูต่รงกนัขา้ม
ภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม  วธีิน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี  สีขั้นท่ีสอง 1 สี  และสีขั้นท่ีสาม 2 สี  มาประกอบกนั 
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ทฤษฎสีีกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 
รูปที ่2.11 ทฤษฎีสี 

 
 การสร้างสีสันบนหน้าเว็บเป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สีให้
เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถท าให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหวา่งเวบ็ไซตไ์ด ้สีเป็นองคป์ระกอบหลกัส าหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใช้สีระบบสีท่ีแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผ่านหลอดล าแสงท่ีเรียกว่า CRT 
(Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยัการผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน 
หรือระบบสี RGB สามารถก าหนดค่าสีจาก 0ถึง 255 ได ้จากการรวมสีของแม่สีหลกัจะท าให้เกิดแสงสีขาว 
มีลกัษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหนา้จอไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้จะมองเห็นเป็นสีท่ีถูกผสมเป็นเน้ือสี
เดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยจ านวน
บิตท่ีใช้ในการก าหนดความสามารถของการแสดงสีต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพบนจอนั้นเรียกว่า บิตเด็ป (Bit-
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depth) ในภาษา HTML มีการก าหนดสีดว้ยระบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย (#) อยูด่า้นหนา้และตาม
ดว้ยเลขฐานสิบหกจ านวนอกัษรอีก 6 หลกั โดยแต่ละไบต ์(byte) จะมีตวัอกัษรสองตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
เช่น #FF12AC การใชต้วัอกัษรแต่ละไบตน้ี์เพื่อก าหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของชุดสี RGB โดย 
2 หลกัแรก แสดงถึงความเขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 2 หลกัสุดทา้ยแสดงถึง
ความเขม้ของสีน ้ าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายท่ีเด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้น
จิตใจมนุษย ์สีแต่ละสีให้ความรู้สึก อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั สีบางสีให้ความรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึก
ต่ืนเตน้รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อการออกแบบเวบ็ไซต ์ดงันั้นการเลือกใชโ้ทนสีภายในเวบ็ไซต์
เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีท่ีแสดงออกทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบของสีท่ีสายตา
ของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 
1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น 

 
 
 
 

รูปที ่2.12  รูปแสดงชุดสีร้อน 
2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีท่ีมีคนชอบมาก

ท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้ 
 

 
 

 
รูปที ่2.13  รูปแสดงชุดสีเยน็ 

 
3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีท่ีเป็นกลาง ประกอบด้วย สีด า สีขาว สีเทา และสีน ้ าตาลกลุ่มสี

เหล่าน้ีคือ สีกลางท่ีสามารถน าไปผสมกบัสีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดสีกลางข้ึนมาส่ิงท่ีส าคญัต่อผูอ้อกแบบเวบ็คือ
การเลือกใช้สีส าหรับเว็บ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเว็บแล้วยงัเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ
ผูใ้ช้บริการ ดังนั้ นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเว็บได้อย่างชัดเจน ความแตกต่าง 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลให้เวบ็มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ชุดสีแต่ละชุดมีความส าคญัต่อเวบ็ ถา้
เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอาจจะท าใหเ้วบ็ไม่น่าสนใจ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กลบัมาใช ้
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ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเวบ็ไซต์ 
จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะพอท าให้

คุณออกแบบเวบ็ไซต์โดยใช้สีท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และสร้างความสวย
งานให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอย่างดี และท่ีส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมีสีสันตรงกบัความตั้งใจ
อยา่งไม่ผดิเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ใหเ้กิดประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 
 
1. ใช้สีอย่าสม ่าเสมอ 

การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้อยา่งสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี เช่นการใช้
สีท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซตท่ี์สัมผสัไดด้ว้ยตา เม่ือผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่
ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 
 
2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 

เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิตจริงอยา่ง 
ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์จะช่วยส่งเสริม
เป้าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซต์ได้ นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างท่ีมีผลต่อความ
เหมาะสมของสีในเวบ็ไซต ์เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ ของแฟชัน่ อายแุละประสบการณ์ของผูใ้ช ้ดงันั้นเราจึง
รู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใชโ้ทนสีน ้าตาลด า ส่ือถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใชสี้สดใส
สาหรับเด็ก และการใชสี้ตามแฟชัน่ในเวบ็มีเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 
 
3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย 

Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบเลขฐานสิบ
ไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สีดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้ว่า สี
แต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ แต่กลบัสแดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีให้ความหมายและความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนให้
ผูใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
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4. ระบบสีในเวบ็ไซต์ 
ระบบสีในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง ท าให้การใช้สีอย่างมี

ประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมีความเฉพาะตวัน้ี
เป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้แก่  

-จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผ่านทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็เพจจึง
ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

- บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมีการ
แสดงผลในหน้าจอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือไกลเ้คียงกบัสีท่ี
ก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 

 - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั จะถูก
ควบคุมดว้ยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การเขา้ใจถึงอิทธิพล
ของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าให้ผูใ้ชโ้ดยส่วนใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้ง
อยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
 
หลกัส าคัญในการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์อย่างหน่ึงคือ 

1. การสร้างล าดบัชั้นความส าคญัขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเวบ็เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไร
เป็นเร่ืองส าคญัมาก ส าคัญรองลงไปหรือส าคัญน้อยตามล าดับการจดัระเบียบขององค์ประกอบอย่าง
เหมาะสมจะช่วยใหแ้สดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ในหนา้เวบ็ไซตใ์นการออกแบบควร
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี 

1.1 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัของขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ผูใ้ชไ้ดรั้บเน่ืองจากภาษา
ส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึงควรจดัวางส่ิงท่ีมี
ความส าคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือดา้นล่างของหน้าอยู่เสมอเพื่อให้ผูใ้ช้ได้เห็นก่อนแต่ถ้าจดัวางส่ิงส าคญัไวท่ี้
ส่วนทา้ยของหนา้ ผูใ้ชจ้  านวนมากอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 

1.2 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ภายในหน้าส่ี
เด่นชดัเหมาะส าหรับองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้เก่ียวกบัส่ือ  
ประโยชน์ของเวบ็ไซต ์

1. เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินคา้และบริการของบริษทัอีกช่องทางหน่ึง 
2. คุณไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูง ส าหรับการท่ีจะมีเวบ็ไซตเ์พื่อติดต่อกบัโลกภายนอก 
3. มีหนา้ร้าน (Homepage) ร้านคา้ของตนเอง เป็นการเปิดตวัสู่ตลาดโลก 
4. เสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ความทนัสมยัน่าเช่ือถือมากข้ึน 
5. มีอีเมลใ์นการติดต่อลูกคา้ เพื่อความเป็นสากล เช่น  biz@sanphun.co.th 
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6. สามารถซ้ือ-ขายสินคา้หรือบริการของท่านผา่นเวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
7. โฆษณาบริษทัฯ หรือองคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในจงัหวดั ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 
8. เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินคา้และบริการต่าง ๆ ของบริษทั 
9. ยกระดบัมาตรฐานการซ้ือขายภายในประเทศ 
10. เสริมสร้างธุรกิจใหแ้ขง็แรงดว้ยประโยชน์ของ Internet 

 
โครงการทีเ่กีย่วข้อง 

นายณัฐวุฒิ อุส่าห์ดี นายพงศกร แจ่มมินท์และนายภาณุวิชญ์ เขียวพนัธ์(2560) โครงการเวบ็ไซต์
นักวิทยาศาสตร์ของโลก จดัข้ึนเน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการศึกษาท่ีรวดเร็วในปัจจุบนัจึงท า
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบันกัวิทยาศาสตร์ของโลกใบน้ี โครงการวิทยาศาสตร์ของโลก ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาคือ มี
การใส่Logo มีการสร้างเมนูเช่ือมโยงเอกสาร โดยมีโปรแกรมท่ีใชคื้อโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 
และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
 นายอคัรพล ดวงเกิด นางสาวภทรวรรณ ศิริธนะและนางสาวภทัราวดี ส่งศรี (2561) โครงการ
เวบ็ไซต์สาระวิทยาศาสตร์ จดัท าข้ึนเพื่อให้เรียนรู้ประวติั หนา้ท่ี บทบาท ของนกัวิทยาศาสตร์ หลายๆท่าน
ในอดีต ใหม้ากยิง่ข้ึนและเพื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจมาศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจ 
 นายธนวฒัน์ เป่ียมผล นายธนวินท์ กาญจนโรจน์ และนางสาวนิศาชล พูลเพิ่ม (2560) โครงการ
เวบ็ไซตว์ทิยาศาสตร์น่ารู้ จดัท าเพื่อให้ประโยชน์ต่อผูศึ้กษาอนัสูงสุด ท าให้รู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อ
น าส่ิงท่ีศึกษาเก่ียววทิยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้น ามาพฒันาให้เกิดประโยชน์การออกแบบหนา้ Index 
และ Home ของเวบ็ไซต์มีการออกแบบ เวบ็ไซต์มีรูปภาพประกอบบนเวบ็ไซต์ โปรแกรมท่ีจดัท า Adobe 
Dreamweaver CS5.5 ใช้ในการสร้างเวบ็ไซต์ Adobe lllustrator CS5 ใช้มนการออกแบบโลโก ้Adobe 
Photoshop CS6 ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
 
2.4 การน าระบบคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

1.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
2.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์แบบ 
3.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการท าหนา้เวบ็เพจ 
4.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบแบนเนอร์เวบ็ไซต์ 
5.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการตกแต่งรูปและตวัอกัษร 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

 3.1 การออกแบบ Site map 

 

รูปที ่3.1 แสดง Site map
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3.2 การออกแบบ story board 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 แสดง Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 หนา้ Home 
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 รูปที ่3.4 หนา้ช่ือสาขา 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 หนา้สาขานกัเคมี 
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รูปที ่3.6  หนา้สาขานกัดาราศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 หนา้สาขานกัฟิสิกส์ 
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รูปที ่3.8 หนา้สาขานกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 หนา้สาขานกันิเวศวิทยา 
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รูปที ่3.10 หนา้สาขานกัชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.11 หนา้สาขานกัคณิตสตร์ 
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รูปที ่3.12 หนา้สาขาธรณีวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 หนา้ช่ือผลงาน 
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รูปที ่3.14 หนา้กฎแรงโนม้ถ่วง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.15 หนา้ขดลวดเทสล่า 
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รูปที ่3.16 หนา้กมัมนัตภาพลงัสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.17 หนา้หลอดไฟฟ้า   
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รูปที ่3.18 หนา้จุลินทรีย ์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที ่3.19 หนา้ทฤษฏีสัมพทัธภาพทัว่ไป 
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รูปที ่3.20 หนา้ววิฒันาการส่ิงมีชีวติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.21 หนา้ช่ือนกัวทิยาศาสตร์ 
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รูปที ่3.22 หนา้ประวติัอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.23 หนา้ประวติันิโคลา เทสล่า 
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รูปที ่3.24 หนา้ประวติัชาลส์ ดาร์วนิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.24 หนา้ประวติัไอแซก นิวตนั 



 

39 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.25 หนา้ประวติัหลุยส์ ปาสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.26 หนา้ประวติัมารี กูวรี์  
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รูปที ่3.27 หนา้ประวติัทอมสั เอดิสัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที ่3.28 หนา้ประวติักาลิเลโอ กาลิเลอี 
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รูปที ่3.29 ผูจ้ดัท า 
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3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Data) 

 1. ประวติันกัวทิยาศาสตร์ 

  1.1 อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

1.2 ไอแซก นิวตนั 

       1.3 กาลิเลโอ กาลิเลอี 

2. ผลงาน 

 2.1 หลอดไฟฟ้า 

 2.2 กฎแรงโนม้ถ่วง 

 2.3 กมัมนัตภาพรังสี 

3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Data) 

 1.แสดงออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเวบ็ไซต์ 

 2.แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพื่อน าเสนอการสอบวชิาโครงการ 
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บทที ่4 
การพฒันาระบบเวบ็ไซต์โครงการประวตัินักวิทยาศาสตร์ 

 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
1.   Intel 1151 Core I5-9600KF 3.70GHz 
2.   MSI  GeForce  GTX 1080 Ti  
3.   HDD 5  TB 
4.   SSD 1 TB 
5.   Mouse  OKER 
6.   Keyboard  OKER 
7.   Printer  CANNON 
8.   Flash drive King ton 4 GB 

 
 

4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 
1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
  3.  โปรแกรม Appserv 2.5.10  ใชใ้นการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชใ้นการท าเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชใ้นการท างานน าเสนอ 
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4.3  วธีิการติดตั้งโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4. 31  เขา้มายงั Drive D แลว้เขา้ไปท่ีไฟลช่ื์อ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที ่4.32  จากนั้นเขา้ไฟล ์โครงการประวติันกัวทิยาศาสตร์ 
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    รูปที ่4.33  จากนั้นคลิกท่ี ไฟล ์INDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที ่4.34  เขา้สู่หนา้เวป็ไซตส์ าเร็จ 
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4.4 วธีิการใช้งานเวบ็ไซต์ 
 
 

 
 

 
รูปที ่4. 41  เปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ /ช่ือโปรเจคประวติันกัวทิยาศาสาสตร์/ช่ือ link 

 

 
 

รูปที ่4.27  แสดงหนา้จอรูปท่ี  1  หนา้เขา้สู่ระบบ ( Index ) 
 

 
 



47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.28  แสดงหนา้จอรูปท่ี  2  หนา้หลกัของระบบ (Home) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  รูปที ่4.29  แสดงหนา้จอรูปท่ี  3  หนา้สาขา 
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รูปที ่4.30  แสดงหนา้จอรูปท่ี  3  หนา้สาขาดาราศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.31  แสดงหนา้จอรูปท่ี  4  หนา้เพิ่มเติมสาขาดาราศาสตร์ 
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รูปที ่4.32  แสดงหนา้จอรูปท่ี  5  หนา้ผลงาน 
 

 

 
 

รูปที ่4.33  แสดงหนา้จอรูปท่ี  6  หนา้ผลงานการวิวฒันาการส่ิงมีชีวติ 
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รูปที ่4.34  แสดงหนา้จอรูปท่ี  7  หนา้เพิ่มเติมการวิวฒันาการส่ิงมีชีวติ 
 

 
 

 
 

รูปที ่4.35  แสดงหนา้จอรูปท่ี  8  หนา้ประวติั 
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รูปที ่4.36  แสดงหนา้จอรูปท่ี  9  หนา้ประวติัอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
 

        
 

 
รูปที ่4.37  แสดงหนา้จอรูปท่ี  10  หนา้เพิ่มเติมประวติัอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
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รูปที ่4.38  แสดงหนา้จอรูปท่ี  15  หนา้ผูจ้ดัท า 
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บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัเก่ียวกบัประวติันกัวทิยาศาสตร์มากข้ึน 
2. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงการใชง้านและการแบ่งหมวดหมู่นกัวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่ง    
      ถูกตอ้ง 
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูส้นใจไดศึ้กษาความรู้และเพิ่มความเขา้ใจของตนเองได ้
4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัในการศึกษาได ้
5.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประวติันกัวทิยาศาสตร์ และ การแบ่ง
สาขาของนกัวทิยาศาสตร์ได ้
 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Index.html 2 KB หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
2 Home.html 49 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
3 Branch.html 11 KB หนา้รวมช่ือสาขา 
4 Astronomer.html 9 KB หนา้สาขานกัดาราศาสตร์  
5 AstronomerAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานกัดาราศาสตร์  
6 Biologist.html 9 KB หนา้สาขานกัชีววทิยา 
7 BiologistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานกัชีววทิยา 
8 Chemist.html 9 KB หนา้สาขานกัเคมี 
9 ChemistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานกัเคมี 

10 Computer scientist.html 9 KB หนา้สาขาวทิยาศาสตร์คอม 
11 Computer scientistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขาวทิยาศาสตร์คอม 
12 Ecologist.html 9 KB หนา้สาขานิเวศวทิยา 
13 EcologistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานิเวศวทิยา 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
14 Geologist.html 9 KB หนา้สาขานกัธรณีวทิยา  
15 GeologistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขาธรณีวทิยา  
16 Mathematician.html 9 KB หนา้สาขานกัคณิตศาสตร์ 
17 MathematicianAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานกัคณิตศาสตร์ 
18 Physicist.html 9 KB หนา้สาขานกัฟิสิกส์ 
19 PhysicistAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมสาขานกัฟิสิกส์ 
20 Workings.html 11 KB หนา้รวมช่ือผลงาน 
21 Evolution.html 9 KB หนา้ผลงานววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
22 EvolutionAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมววิฒันาการส่ิงมีชีวติ 
23 General theory of 

relativity.html 
9 KB หนา้ผลงานทฤษฏีสัมพทัธภาพ 

24 General theory of 
relativityAdd.html 

8 KB หนา้เพิ่มเติมทฤษฏีสัมพทัธภาพ 

25 Gravity.html 9 KB หนา้ผลงานทฤษฏีแรงโนม้ถ่วง 
26 GravityAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมทฤษฏีแรงโนม้ถ่วง 
27 Light bulb.html 9 KB หนา้ผลงานทฤษฏีหลอดไฟ 
28 Light bulbAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมหลอดไฟ 
29 Microorganism.html 9 KB หนา้ผลงานจุลินทรีย ์
30 MicroorganismAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมจุลินทรีย ์
31 Radioactivity.html 9 KB หนา้ผลงานกมัมนัตภาพรังสี 
32 RadioactivityAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมกมัมนัตภาพรังสี 
33 Tesla coil.html 9 KB หนา้ผลงานขดลวดเทสล่า 
34 Tesla coilAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมผลงานขดลวดเทสล่า 
35 Special  relativity.html 9 KB หนา้ผลงานทฤษฏีทมัพนัธภาพ 
36 Special  relativityAdd.html 8 KB หนา้เพิ่มเติมทฤษฏีทมัพนัธภาพ 
37 History.html 8 KB หนา้รวมช่ือประวติันกัวทิยาศาสตร์ 
38 Albert Einstein.html 7 KB หนา้ประวติัอลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ 
39 Albert EinsteinAdd.html 7 KB หนา้เพิ่มเติมอลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ 
41 Charles Darwin.html 7 KB หนา้ประวติัชาลส์ ดาร์วนิ 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
44 Charles DarwinAdd.html 11 KB หนา้เพิ่มเติมชาลส์ ดาร์วิน 
45 Galileo Galilei.html 12 KB หนา้ประวติักาลิเลโอ กาลิเลอี 
46 Galileo GalileiAdd.html 10 KB หนา้เพิ่มเติมกาลิเลโอ กาลิเลอี 
47 Isaac Newton.html 111 KB หนา้ประวติัไอแซก นิวตนั 
48 Isaac NewtonAdd.html 9 KB หนา้เพิ่มเติมไอแซก นิวตนั 
49 Louis Pasteur.html 11 KB หนา้ประวติัหลุยส์ ปาสเตอร์ 
50 Louis PasteurAdd.html 13KB หนา้เพิ่มเติมหลุยส์ ปาสเตอร์ 
51 Maria Curie.html 17 KB หนา้ประวติัมารี กูวรี์ 
52 Maria CurieAdd.html 10 KB หนา้เพิ่มเติมประวติัมารี กูวรี์ 
53 Nikola Tesla.html 8 KB หนา้ประวติันิโคล่า เทสล่า 
54 Nikola TeslaAdd.html 15 KB หนา้เพิ่มเติมนิโคล่า เทสล่า 
55 Thomas Edison.html 15 KB หนา้ประวติัโทมสั เอดิสัน 
56 Thomas EdisonAdd.html 7 KB หนา้เพิ่มเติมโทมสั เอดิสัน 
57 Electric bulb.html 6 KB หนา้ประวติักระแสไฟฟ้า 
58 Electric bulbAdd.html 14 KB หนา้เพิ่มเติมประวติักระแสไฟฟ้า 
59 Contact Us.html 13 KB หนา้ประวติัผูจ้ดัท า 

 
ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
1.  สัญลกัษณ์ Logo ไม่ตรงกบัท่ีรูปแบบตอนแรก มีการเปล่ียนแปลงรูปทรงเพื่อใหส้วยงาม   
     มากข้ึน 

 2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 
 3.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
 4.  เพื่อหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
 1.  โคด้ปัญหาไม่สามารถ Run ได ้โคด้ทบัซอ้นกนัเปิดไม่ติด 

2.  รูปภาพในเวบ็ไซตไ์ม่มีแสดง ตอ้งหารูปภาพใหม่มาแกไ้ข 
3.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั 

 4.  ไฟลโ์ปรแกรมชอบ Link สลบักนัไปมา 
 5.  เช่ือมฐานขอ้มูลส าเร็จ แต่ไม่สามารถเรียกใชง้านได ้
 6.  ฐานขอ้มูลไม่จดจ าขอ้มูลท่ีท าการป้อนค่าเขา้ไป 
 7.  เม่ือน าฐานขอ้มูลไปเช่ือมต่อกบัเคร่ืองเซิฟเวอร์อ่ืน จะมีฐานขอ้มูลซ ้ ากนัท าใหข้อ้มูลไม่ 
      ตรงกนักบัโปรแกรม 
 8.  Link Video  ท่ีน ามาลงในโปรแกรม บางไฟลไ์ม่สามารถเล่นได ้
 9.  ปุ่มตวัอกัษรบางตวัมีภาพและสีท่ีคลา้ยคลึงกบัพื้นหลงัโปรแกรมท าใหไ้ม่ค่อยชดัเจน 

 
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 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน62 

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

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 
(บทท่ี1) 

  
 

             14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

                
17  มิถุนายน 

62 
เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2(
บทท่ี1) 

   
 

            19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

                21 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี2                 
8-14 กรกฎาคม 

62 

ส่งบทท่ี3                 
15-31 
กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้
โครงการ 

                17 สิงหาคม 62 

รายการ 
พฤศจกิายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 

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

ส่งความคืบหนา้ 
90% 

                
1-8 
พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

                
9-13 
พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ปวช.3 

                7 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  
6-19 มกราคม 

63 

ส่งบทท่ี 5                 
20-26 มกราคม 

63 
ส่งรูปเล่ม ซีดี และ
ค่าเขา้เล่ม 

                
1-20 
กุมภาพนัธ์ 63 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
 
หมายเหตุ  เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 340 
2. หมึกเคร่ือง Printer สีด า,แดง,น ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1000 
3. ค่าเยบ็เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 
4. ค่าแผน่โปรแกรม Adobe Photoshops 1 แผน่ 300 
5. ค่าหนงัสือ 1 เล่ม  280 
6. ค่าเดินทาง - 230 
  รวมเป็นเงิน 2,350 

    
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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นายวรายุทธ   เอกโชติกวีพงษ์ เกิดเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2544 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนมธัยมด่านส าโรง  
เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ(ปวช.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวทิยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 1218 ตลาดธรรมสาโรจน์  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270    
เบอร์โทรศพัท ์ 095-921-4436 
E-mail : autdsr2557@gmail.com  Line ID: 0959214436 
 
นายพงศภัค จรีรัตนประกร เกิดเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2543 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนลาซาล  เม่ือปี
การศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 1 หมู่บา้นสวนนครินทร์ 2  
แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260    
เบอร์โทรศพัท ์ 084-071-4028   
E-mail : pongsapak.yong@hotmail.com  Line ID: 0840714028 
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