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บทคัดย่อ 
 โครงการเวบ็ไซต์น้ีมีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง
ระบบสุริยะจกัรวาลมาในรูปแบบเว็บไซต์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบสุริยะจกัรวาลดาว
เคราะห์ต่างๆเพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจเก่ียวกับระบบสุริยะจกัรวาล ดาว
เคราะห์ต่าง ๆ ไดศึ้กษาขอ้มูลเหล่าน้ีจากเวบ็ไซต ์
 ผูจ้ดัท าได้ศึกษาเร่ืองท่ีจะท าและได้น าไปจดัท าเป็นเว็บไซต์มีการคน้ควา้หาข้อมูลจาก
เวบ็ไซตต่์างๆและไดเ้ร่ิมท าเป็นเวบ็ไซตข้ึ์นเพื่อง่ายต่อการหาขอ้มู    
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กติติกรรมประกาศ 

 โครงการเวบ็ไซตฉ์บบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนมาดว้ยความตั้งใจและความพยายามเป็นอยา่งมากโดย

ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์าณิชยการและทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงการฉบบัน้ีไม่ว่าจะเป็นอาจารยทุ์กท่านรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมาร่วมในโครงการฉบบัน้ีให้

ประสบความส าเร็จไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัอาจารย์พรธนา เจือจารย ์ท่ีให้ค  าแนะน าและ

ช่วยเหลือในการท าเอกสารต่างแและท่ีปรึกษาร่วมโครงการอาจารยน์าวุฒิ วิชยั ท่ีให้ความช่วยเหลือ

และค าปรึกษาในการท าโปรแกรมในส่วนท่ีผดิพลาดของโครงการน้ีขอขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พาณิชยการท่ีได้ให้สถานท่ีในการจัดท าอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนรวมถึงขอบ

ขอขอบคุณเว็บไซต์ต่างแท่ีได้ให้ข้อมูลและเน้ือหาได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งขอขอบพระคุณท่าน

คณะกรรมการในการสอบท่ีท าให้ค  าติชมในการสอบวิชาโครงการน้ีเพื่อท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้รับปรุง

แกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องใหดี้ข้ึนเพื่อโครงการคร้ังน้ีจะไดอ้อกมาอยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผูป้กครองคณะผูจ้ดัท าทุกท่านท่ีคอยให้ก าลงัใจและให้โอกาสในการศึกษาท่ี

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการรวมทั้งเพื่อนแทุกคนท่ีคอยช่วยให้ค  าปรึกษาคอยให้

ก าลงัใจร่วมทุกขร่์วมสุขและอุปสรรคต่างแไปดว้ยกนัจนท าใหร้ายงานวิชาโครงการฉบบัน้ีไดลุ้ล่วง

เป็นผลส าเร็จและผา่นไปไดด้ว้ยดี 
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การเรียนการสอนผา่นเวบ็ไซตว์ชิาวทิยาศาสตร์เร่ืองระบบสุริยะและจกัรวาลโดยมีการสร้างเวบ็ไซต์

เพื่อนาํเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการเรียนการสอนออนไลน์ 

เวบ็ไซตท่ี์ทางคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํนั้นประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล

และดาวเคราะห์ต่างๆโดยภายในเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเน้ือหาระบบสุริยะการสํารวจยุคแรกการ

สํารวจดว้ยยานอวกาศกาํเนิดและวตัถุระบบสุริยะและเน้ือหาสาระสําคญัความรู้เก่ียวกบัดวงดาว

ต่างๆรวมถึงยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องคณะผูจ้ดัทาํไปใชใ้นการศึกษาไดอี้กดว้ย 

ทั้งน้ีหากโครงการน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใดทางคณะผูจ้ดัทาํขออภยัไว  ้ณ ท่ีน้ีและจะ

ดาํเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์พฒันาดีข้ึนไป  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนไม่จ  ากดัอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้นยงัมีความรู้การศึกษาพาท่ีจะ
สามารถ หาไดจ้ากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ใน Internet ทุก ๆ ท่ีหวัทุกมุมโลกบทบทของส่ือการเรียนการ
สอนก็ คือเป็นตวักลางหรือพาหนะหรือเคร่ืองมือหรือช่องทางท าเร่ืองราวขอ้มูลความรู้หรือส่ิงบอก 
กล่าว(Information)ของผูส่้งสารหรือผูส้อนไปสู่ผูรั้บหรือผูรั้บชนเพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียน 
การสอนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ด้เป็นอย่างดีส่ือการเรียนการ
สอนได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับการพฒันาด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากส่ือ 
พื้นฐานซ่ึงเป็นภาษาพูดหรือเขียนถึงปัจจุบนั  

ระบบสุริยะโดยทัว่ไปเป็นระบบดาวท่ีมีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็น 
บริวารโคจรอยู่รอบ ๆ ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต มีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนบนดาว 
เคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะมีขนาดใหญ่ไพศาลมากเม่ือเทียบระยะทางระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์
ดวงอาทิตย(์The sun)เป็นศูนยก์ลางมีดาวเคราะห์,(Planet) 9 ดวงท่ีเรารียกกนัวา่ดาวนพเคราะห์ (นพ
แปลวา่เกา้)เรียงตามล าดบัจากในสุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวองัคาร ดาวพฤหสั ดาวเสาร์ ดาว
ยเูรนสั ดาวเนปจูน ดาวพลูโต (ตอนน้ีไม่มีพลูโตแลว้เหลือแค่ 8 ดวง)  

การจดัท าเร่ืองน้ีเพราะวา่ไดศึ้กษาแลว้วา่ปัจจุบนัเด็กไทยหนัมาสนใจส่ือเทคโนโลยีหรือส่ิง 
รอบขา้งมากกว่าการสังเกตดวงดาวกลุ่มของขา้พเจา้จึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซต์เร่ืองระบบสุริยะจกัรวาล
เพื่อ เป็นการแนะน าหรือให้ความรู้เก่ียวกบัดวงดาวท่ีทุกคนอาจมองขา้มไปหรืออาจจะเป็นส่ิงเล็กๆ
ท่ีทุก คนไม่รู้จกัท าใหทุ้กคนไดรู้้จกัมุ่งเนน้ในเร่ืองดาราศาสตร์เพื่ออยากให้เด็กไทยมีความสนใจใน
วิชาน้ี มากข้ึนดว้ยการท าส่ือการเรียนรู้ผ่านเวบ็ไซต์ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายเหมาะกบัยุคสังคมในปัจจุบนัท่ี
เป็นยคุเทคโนโลย ี



2 
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
       1. เพื่อสร้างส่ือเวบ็ไซตร์ะบบสุระยะจกัรวาล 
       2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 
       3. เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถท าความเขา้ใจศึกษาขอ้มูลผา่นอินเตอร์ได ้
        
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

1.ศึกษาการเกิดดาวเคราะห์ต่าง ๆ 
2.ศึกษาเร่ืองการเกิดระบบสุริยะ 
3.ศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ไดเ้วบ็ไซตก์ารก าเนิดระบบสุริยะ 
 2.ไดรู้้ถึงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 3.ไดรู้้ถึงวงโคจรของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ 
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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 Dreamweaver CS6       ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
2 โปรแกรม Adobe Photoshop  CS6   ใชใ้นการตกแต่งเวบ็ไซต ์

 
1.7 งบประมาณการด าเนินงาน  
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 
1 ค่ากระดาษ 1 รีม 115 
3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 ช้ิน 300 
4 ค่าหนงัสือเก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล 1 เล่ม 200 

รวมเป็นเงิน 615 

 
ตารางที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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   บทที่ 2 

ระบบทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

2.1 ระบบงานปัจจุบัน 

การเรียนการสอนในอดีตนั้นเนน้ท่ีคุณครูซ่ึงเป็นผูส้อนในการเรียนใชว้ิธีในการท่องจาํเป็น

ส่วนใหญ่บางคร้ังการเรียนในหอ้งเรียนอาจไดค้วามรู้ไม่มากนกัจึงทาํให้การเรียนการสอนไม่ไดผ้ล

เท่าท่ีควรดงันั้นเราจึงออกแบบเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาล 

ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาลทาํให้ไดรู้้ถึงส่วนประกอบของระบบสุริยะ

จกัรวาลประกอบไปดว้ยดาวเคราะห์ชั้นนอกและชั้นในโครงงานน้ียงัสามารถนาํไปเป็นส่ือในการ

เรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยอีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสําคญัได้อย่าง

ง่ายดายจากแทบทุกเวบ็ของบราวเซอร์คุณยงัสามารถคดัลอกขอ้มูลมาเป็นส่ือในการเรียนการสอน

หรือจดัทาํเป็นโครงงานท่ีน่าสนใจในเวบ็ไซตน้ี์เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัไม่ว่าจะเป็นวยัเรียนวยั

ทาํงานท่ีตอ้งการหาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาลและก็สามารถเรียนรู้ไดจ้ดจาํเก่ียวกบัเน้ือหา

ไดอี้กดว้ย 

ฉะนั้นส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาลเป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับผูท่ี้ศึกษา

และสัมผสักบัวชิาน้ีไดไ้ม่มากก็นอ้ยส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาลท่ีน่าสนใจในการ

เขียนโครงสร้างทาํให้ผูท่ี้ศึกษาได้เขา้มาเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกับเร่ืองน้ีมากข้ึนและยงัสามารถ

นาํไปใชใ้นการศึกษาเบ้ืองตน้ต่อไปทางน้ีเวบ็ไซตร์ะบบสุริยะจกัรวาลเดิมมีอยูแ่ลว้กลุ่มของขา้พระ

เจา้ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะเรียนแบบแต่อยา่งใด 



6 

2.2  ปัญหาในระบบงานปันจุบัน 

1. การเขียนในหอ้งเรียนไม่เพียงพอหรือนอ้ยกินไปอาจทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้ในเน้ือทา 

2.ระบบการเรียนในห้องเรียนหรือการอ่านหนงัสือไม่น่าสนใจทาํให้นกัเรียนไม่สนใจใน

การศึกษาคน้ควา้ 

3. ปันจุบนัเด็กไทยรุ่นใหม่มกัเลือกท่ีจะคน้ควา้ขอ้มูลจะแหล่งอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์

มากกวา่ท่ีจะมาหยบิจบัหนงัสืออ่าน 

4 เสียเวลาในการคน้ควา้ขอ้มูลในรานหนงัสือหรือห้องสมุดเน่ืองจากมีหนงัสือจาํนวนมาก

จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์

ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบคัว่ยกระบวนการต่างๆมากมายเช่นการออกแบบ

โครงสร้างลักษณะหน้าตาหรือการเขียนโปรแกรมแต่มีหลายคนท่ีพฒันาเว็บไซต์โดยขาดการ

วางแผนและทาํงานไม่เป็นระบบตวัอยา่งเช่นการลงมือออกแบบโดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างเวบ็

เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไปตามท่ีนึกข้ึนไดข้ณะนั้นและเม่ือเห็นวา่ดูดีแลว้ก็เปิดตวัเลยทาํให้เวบ็นั้น

มีเป้าหมายและแนวทางท่ีไม่แน่นอนผลลัพธ์ท่ีได้จึงเส่ียงกับความล้มเหลวก่อนข้างมากการ

ออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่าน้ีและช่วยถดความเส่ียงท่ีจะทาํให้เวบ็

ประสบความลม้เหลวการออกแบบเว็บไซด์ท่ีดีตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบขอ้มูลอย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์ 

การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ความเรียบง่าย  (Simplicity) หมายถึงการจาํกดัองคป์ระกอบเสริมใหเ้หลือเฉพาะ 

องค์ประกอบหลักกล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหาคบผูใ้ช้นั้นราต้องเลือกเสนอส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการนาํเสนอจริงๆออกมาในส่วนของกราฟิกสีสันตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหวตอ้งเลือกให้

พอเหมาะถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความคาํราญต่อผูใ้ช้ตวัอย่างเว็บไซต์ท่ี

ไดรั้บการออกแบบท่ีดีไดแ้ก่เวบ็ไซตข์องบริษทัใหญ่ๆอยา่งเช่นApple Adobe Microsoft หรือ Kokia 

ท่ีมีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นและใชง้านอยา่งสะดวก 

2. ความสมํ่าเสมอ (Consistency) หมายถึงการสร้างความสมํ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้ง

เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าใน

เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไปอาจทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่กาํลงัอยู่

ในเวบ็ไซตเ์ดิมหรือไม่เพราะฉะนั้นการออกแบบเวบ็ไซตใ์นแต่ละหนา้ควรท่ีจะมีรูปแบบสไตล์ของ

กราฟิกระบบเนวเิกชัน่ (Navigation) และ โทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ 
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3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ในการการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งคาํนึงถึงลกัษณะของ

องค์กรเป็นหลกัเน่ืองจากเวบ็ไซต์จะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กรการเลือกใช้ 10 

ตวัอกัษรชุดสีรูปภาพกราฟิกจะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมากตวัอย่างเช่นถา้เราตอ้ง

ออกแบบเวบ็ไซต์ของธนาคารแต่เรากลบัเลือกสีสันและกราฟิกมากมายอาจทาํให้ผูใ้ช้คิดว่าเป็น

เวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์ร 

4. เน้ือหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในเวบ็ไซตเ์น้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์

และไดรั้บการปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการ

ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์เน้ือหาท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข้ึ์นมาเองและไม่ไปซํ้ า

กบัเวบ็อ่ืนเพราะจะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ช้ให้เขา้มาเวบ็ไซต์ไดเ้สมอแต่ถา้เป็นเวบ็ท่ีลิงค์ขอ้มูลจาก

เวบ็อ่ืนๆมาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใ้ห้ใชท้ราบวา่ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใดผูใ้ชก้็ไม่จาํเป็นตอ้งกลบัมาใชง้าน

ลิงคเ์หล่านั้นอีก  

5. ระบบเนวิเกช่ัน (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบท่ีมีความสําคญัต่อ

เว็บไซต์มากเพราะจะช่วยไม่ให้ผูใ้ช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ระบบเนวิเกชั่นจึงเปล่ียน

เสมอเปรียบเสมือนป้ายบอกทางดงันั้นการออกแบบ Navigation จึงควรให้เขา้ใจง่ายใช้งานได้

สะดวกถ้ามีการใช้กราฟฟิกก็ควรส่ือความหมายตาํแหน่งของการวาง Navigation ก็ควรวางให้

สมํ่าเสมอเช่นอยูต่าํแหน่งบนสุดของทุกหนา้เป็นตน้ซ่ึงถา้จะให้ดีควรมีเนวิเกชัน่ท่ีเป็นกราฟิกก็ควร

เพิ่มระบบเนวเิกเตอร์ท่ีเป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ยเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชท่ี้ยกเลิก

การแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็เบราเซอร์ 

6. คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ

เวบ็ไซตน์ั้นข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นสําคญัแต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซตท่ี์

น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่างๆควรมีคุณภาพเช่นกราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัได

ไดใ้หเ้ห็นชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตามีการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงามเป็นตน้ 

ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆการใช้งานของเวบ็ไซตน์ั้นไม่ควรมีขอบเขตจาํกดั

กล่าวคือคือตอ้งสามารถใช้งานใช้งานไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายไม่มีการบงัคบัให้ผูใ้ช้

ตอ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ในทุก

ระบบปฏิบติัการสามารถแสดงผลไดใ้นทุกความละเอียดหนา้จอซ่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการ

มากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 

     8.ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถา้ตอ้งการให้ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์

คุณภาพถูกต้องและเช่ือถือได้ควรให้ความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมากต้อง

ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบถา้เวบ็ท่ีจดัทาํข้ึนอยา่งลูกๆไม่มีมาตรฐานการ
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ออกแบบและระบบจดัการขอ้มูลถา้มีปัญหามากข้ึนอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาและทาํให้ผูใ้ชห้มดความ

เช่ือถือ 

     9.ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) ระบบการทาํงานต่างๆในเวบ็ไซตบ์น

ควรให้ความถูกต้องแน่นอนซ่ึงต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ

ตวัอย่างเช่นลิงค์ต่างๆในเวบ็ไซต์ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงก์ขอ้มูลได้ถูกตอ้งหรือไม่เพราะ

เวบ็ไซตอ่ื์นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาปัญหาท่ีเกิดจาก Link ก็คือลิงคข์าดซ่ึงพบไดบ้่อย

เป็นปัญหาท่ีสร้างความรําคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 

2.3.3 ทฤษฎกีารใช้โปรแกรม  

     1. Adobe Photoshop cs5  

     โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชส้ําหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟฟิกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพนิ์ตยสารและงานดา้นมลัติมีเดีย

อ่ืนๆทั้งยงัสามารถ Retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี

เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพการใส่ Effect ต่างๆให้กบัภาพและ

ตวัหนังสือการทาํภาพขาวดาํการทาํภาพถ่ายเป็นภาพเขียนการนาํภาพมารวมกนัการตกแต่งภาพ

ต่างๆ 

     เราสามารถเรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดด้ว้ยตวัคุณเองสามารถท่ี

จะทาํการแกไ้ขภาพตกแต่งภาพซ้อนภาพและในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดายและส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็

คือการใส่ขอ้ความประกอบลงในภาพดว้ยและเน่ืองดว้ย Adobe Photoshop มีการพฒันาโปรแกรม

มาอย่างต่อเน่ืองทาํให้เราจาํเป็นตอ้งปรึกษาคาํสั่งต่างๆให้เขา้ใจแต่ท่ีสําคญัเม่ือคุณเรียนรู้การใช้

คาํสั่งในเวอร์ชัน่เก่าคุณก็ยงัคงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัเวอร์ชัน่ใหม่ๆไดด้ว้ย 
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                      รูปที ่2.1 แถบเคร่ืองมือโปรแกรม 

รายละเอยีดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cs5 

1. Application Bar ( แอพพลิเคชัน่บาร์ ) จะเป็นแถบเคร่ืองมือท่ีเก็บปุ่มคาํสั่งท่ีใช้งาน

บ่อย ๆ เอาไว ้เช่น เปิดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นท่ีทาํงาน ย่อ-ขยายภาพ , จดัเรียงวินโดวภ์าพ 

และจดัองคป์ระกอบของเคร่ืองมือตามพื้นท่ีใชง้าน ( Workspace) 

2. Menu Bar ( เมนูบาร์ ) ประกอบดว้ยกลุ่มคาํสั่งต่างๆ ท่ีใช้จดัการกบัไฟล์ , ทาํงานกบั

รูปภาพ และใช้การปรับแต่งการทํางานข องโปรแกรม โดยแบ่ง เมนูตามลักษณะงา น 

นอกจากน้ีบางเมนูหลกั จะ มีเมนูยอ่ยซ้อนอยู ่โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย ซ่ึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพื่อ

เลือกคาํสั่งภายในอีกที 

3. Workspace Menu ( เวิร์คสเปซ เมนู ) หรือ พื้นท่ีการทาํงาน เป็นการกาํหนดรูปแบบการ

แสดงเคร่ืองมือและพาเนลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํ การเลือก 

 Workspace  

ท่ีเหมาะสมจะทาํใหส้ามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ให้

เลือกใช ้7 แบบ คือ 

  - Essentials เป็น Workspace พื้นฐานท่ีเหมาะกบัการทาํงานทุกรูปแบบ เน่ืองจากมีพาเนล

ท่ีครอบคลุมงานทัว่ไปใหใ้ชง้าน 

   - Design เป็น Workspace ท่ีเหมาะกบัการออกแบบงานกราฟิก โดยมี 

พาเนล (Swatches และ Character) เพิ่มเขา้มาเพื่อใชใ้นการออกแบบ 

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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- Painting เป็น Workspace สําหรับการทาํงานด้านวาดภาพ และระบาย ซ่ึงสามารถใช้

ร่วมกบั Tablet ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- Photography เป็น Workspace สําหรับดา้นภาพถ่ายโดยเฉพาะ แต่จะเน้นดา้นโทนความ

สวา่ง แสงเงา และสีสันของภาพเป็นหลกั 

- 3 D และ Motion เป็น Workspace ท่ีมีอยูเ่ฉพาะในเวอร์ชนั Extended ซ่ึงเนน้การทาํงาน 3 

D และการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

 (Animation) 

     - New in CS5 เป็น Workspace ท่ีแสดงเฉพาะเคร่ืองมือและคาํสั่งใหม่ ๆ ใน

เวอร์ชนั CS5 เหมาะแก่การศึกษาฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม 

4. Option Bar ( ออฟชนับาร์ ) เป็นส่วนท่ีใชป้รับแต่งค่าการทาํงานของเคร่ืองมือต่าง 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) บนออฟชนับาร์จะปรากฏออฟชนัท่ีใชใ้นการ

กํา ห น ด ข น า ด  แ ล ะ ลัก 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 

5. Tool Panel ( ทูลพาเนล ) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้

ในการวาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจาํนวนมาก  

 

ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีทาํหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียม

อยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ เพื่อบอกใหรู้้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

6. Panel ( พาเนล ) เป็นวินโดวย์่อยๆ ท่ีใช้เลือกรายละเอียด หรือคาํสั่งควบคุมการทาํงาน

ต่ า ง ๆ  ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม  ใ น  Photoshop มี พ า เ น ล อ ยู่ เ ป็ น จํา น ว น ม า ก  เ ช่ น  พ า เ น ล  Color  

ใชส้าํหรับเลือกสี , พาเนล Info ใชแ้สดงค่าสีตรงตาํแหน่งท่ีช้ีเมาส์ รวมถึงขนาด/ตาํแหน่งของพื้นท่ี

ท่ีเลือกไว ้

1.เคร่ืองมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ประกอบด้วย 

 

 
รูปที ่2.2  Marquee 

https://sites.google.com/site/pmtcnantawad/xngkh-prakxb-khxng-photoshop-cs5/2.png?attredirects=0
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รูปที ่2.3 Lasso 

 
รูปที ่2.4 Polygonal Lasso 

 
รูปที ่2.5 Magnetic Lasso 

 
รูปที ่2.6 Quick Selection 

 
รูปที ่2.7 Magic Wand 

 
รูปที ่2.8 Move Tool 

 

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-cs5/7.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-cs5/4.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-cs5/7.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-cs5/4.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-cs5/7.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-cs5/4.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-cs5/7.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-cs5/4.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-cs5/7.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-cs5/4.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-cs5/7.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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การสร้างการเช่ือมโยง หรือทีเ่รียกกนัว่าลงิค์ (Link) 

       เอกสาร HTML หรือท่ีเรียกวา่เอกสาร Hyper Text นั้น ต่างจากเอกสารโดยทัว่ไปคือ สามารถ

สร้างการเช่ือมโยง (Link) ไปยงัเอกสารส่วนอ่ืน หรือหนา้อ่ืนๆ ได ้นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมโยง

ไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆไดอี้กดว้ย ทาํใหเ้วบ็เพจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึนโดย

ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งอ่านเอกสาร หมดทั้่งหนา้สามารถเลือกอ่านเฉพาะหนา้เวบ็เพจท่ีสนใจได ้จะเห็น

ได้ว่าการเช่ือมโยงนั้ นมีความสําคัญมาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่มี 

ประโยชน์ใดเลยหากขาดการเช่ือมโยงถึงกนัโดยใชลิ้งค์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบอินเทอร์เน็ต

สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยการคลิก (Click) เมาส์ เพื่อเปล่ียนไปดู หน้าเว็บเพจ หรือ

เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

การสร้างการเช่ือมโยง (Link) จะใชค้าํสั่งหรือแทก็ anchor <a> และแอททริบิวต ์href ดงัน้ี 

<a href="ส่วนเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a>  

"ส่วนเช่ือมโยง" หมายถึง ช่ือไฟล ์ช่ือเวบ็ไซต ์หรือตาํแหน่งของเวบ็เพจท่ีตอ้งการเช่ือมโยง  

การสร้างการเช่ือมโยงสามารถทาํไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 

2.การเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจอ่ืน ๆ  

3.การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ  

4.การเช่ือมโยงไปยงัแฟ้มขอ้มูลประเภทต่าง ๆ  

5.การเช่ือมโยงเพื่อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1.การเช่ือมโยงภายในหนา้เวบ็เพจเดียวกนั 

        ใชใ้นกรณีท่ีเราตอ้งการใหมี้จุดเช่ือมโยงในหนา้เดียวกนั เม่ือคลิกเมาส์ท่ีจุดเช่ือมโยงแลว้มีการ

เล่ือนตาํแหน่ง 

ข้ึนหรือลงไปจากตาํแหน่งเดิม สามารถสร้างการเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 

        1.1 สร้างการเช่ือมโยงดว้ยแอททริบิวต ์href ดงัต่อไปน้ี  

              <a href="#ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหนา้เวบ็เพจ</a> 

            ขอ้สังเกต ในขั้นตอนของการสร้างการเช่ือมโยง หนา้ช่ือจุดเช่ือมโยงตอ้งมีเคร่ืองหมาย #  

        1.2 สร้างจุดเช่ือมโยงในหนา้เวบ็เพจดว้ยแอททริบิวต ์name ดงัต่อไปน้ี 

              <a name="ช่ือจุดเช่ือมโยง">ขอ้ความท่ีปรากฎบนหน้าเวบ็เพจในบรรทดัแรกของขอ้มูล

นัน่ๆ</a> 

            ขอ้สังเกต ในขั้นตอนของการสร้างจุดเช่ือมโยง ช่ือจุดเช่ือมโยงไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมาย #   

ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 
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หลงัจากท่ีได้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์แล้ว ลาํดบัต่อไปคือการออกแบบ

เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ 

ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 

- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 

- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

- ความบนัเทิง 

- ของฟรี 

ขอ้มูลหลกัท่ีควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์

เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คาดหวงัจะ

ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 

- คาํถามยอดนิยม 

- ขอ้มูลในการติดต่อ 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสี 

ทุกคนคงไดรู้้จกัแม่สีหรือสีขั้นตน้ ( primary color ) ทั้งสามซ่ึงประกอบดว้ย สีแดง,เหลือง 

และนํ้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุท่ีสีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลกั ก็เพราะว่าสีทั้งสาม

เป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยงัเป็นตน้กาํเนิดของสีอ่ืน ๆท่ีเหลือทั้งหมด 

ต่อไปก็เป็นสีขั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั โดยท่ี สีแดงกบัสีเหลืองไดเ้ป็นสีส้ม

,สีเหลืองกบันํ้าเงินไดเ้ป็นเขียว และสีนํ้าเงินกบัแดงไดเ้ป็นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจาก

การผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยู่ติดกนัทั้งสองดา้น ในท่ีสุดเราก็จะไดสี้ขั้นท่ี 3 ทั้งหมด 6 สี 

โดยสีขั้นตน้ 1 สี ทาํใหเ้กิดสีขั้นท่ีสาม 2 สี ดงัน้ี : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม , แดง-ม่วง , นํ้าเงิน-ม่วง ,นํ้า

เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เม่ือเรารู้ท่ีมาของสีต่างๆดีแลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นเร่ืองของพื้นฐานการ

ผสมสี การจดัระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 

แสดงตวัอยา่งสีขั้นต่างๆ 

 

 

 



14 

 

 

 

 

                สีขั้นท่ี 1        สีขั้นท่ี 2 

    

 

 

  

               สีขั้นท่ี 3                 สีขั้นท่ี 4 

 

รูปท่ี 2.1 รูปแสดงโครงสร้างการผสมสี 

ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ มีดงัน้ี 

-สีสามารถชกันาํสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุกบริเวณในหน้าเวบ็เพจ ผูอ่้านจะมีการเช่ือมโยง

ความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัได ้การเลือกเฉดสีและตาํแหน่งของสีอยา่งรอบคอบ

ในหนา้เวบ็ สามารถนาํทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่างๆ ตามท่ีเรากาํหนดได ้วิธีน้ีจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ้่านให้ความสนใจกบัส่วนใดส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เป็น

พิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมาก่อน 

-สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสี

เดียวกนัจะมีความสาํคญัเท่ากนั วธีิการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง

ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

-สีสามารถนําไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่างๆ ออกจากกนั ทาํนองเดียวกับการเช่ือมโยง

บริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 

-สีสามารถใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะ

เด่น หรือผดิปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเลือกใชสี้อยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้

ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยู่ในเวบ็ไซต์ไดน้านยิ่งข้ึน 

ส่วนเวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

-สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้

นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีได้รับจากสีตามหลกัจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึก

สัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
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-สีช่วยสร้างระเบียบใหก้บัขอ้ความต่างๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหวัเร่ืองกบัตวัเร่ือง 

หรือการสร้างความแตกต่างให้กบัข้อความบางส่วน โดยใช้สีแดงสําหรับคาํเตือน หรือใช้สีเทา

สําหรับส่ิงท่ีเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสียงัสามารถส่งเสริม

เอกลกัษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ได ้ใช้สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กรมาเป็นโทนสีหลกั

ของเวบ็ไซต ์

-การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี  

(color scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผดิจาํนวนมากท่ีจะนาํไปสู่การ

สร้างชุดสีท่ีใหค้วามรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใชสี้เป็นเพียงเคร่ืองประดบัอยา่งหน่ึง

ในการออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจทาํให้ไปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

ในหนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองสําคญั แมว้า่การ

เลือกชุดของสีมาใช้ในเวบ็เพจค่อนขา้งจะข้ึนอยู่กบัความชอบของแต่ละคน อย่างน้อยเราควรมีคว

เขา้ใจถึงหลกัการใชสี้เบ้ืองตน้ ท่ีจะช่วยในการเลือกใชสี้ชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ทาํให้คุณสามารถเลือกชุดสีได้

ในทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยนาํคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้

การผสมสี (Color Mixing) 

รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง

หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององคว์ตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบ

ลบ (subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 

การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการทาํความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบลา้ง

ส่ิงท่ีคุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เรากาํลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมี

สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยลาํแสงท่ีมีสีต่างๆตามความยาวคล่ืนแสง ความยาว

คล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่สีแดง เขียว และนํ้าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและนํ้ าเงินอยา่งท่ีเราเขา้ใจมาก่อน 

เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง 

จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีนํ้ าเงินแกม

เขียวหรือ cyan (เกิดจากสีนํ้ าเงินบวกกบัเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกบั

นํ้าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกบัเขียว) และในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนั ก็จะได้

ผลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง  
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ส่ือใด ๆ  ก็ตามท่ีมีการใชแ้สงส่องออกมา อยา่งเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีว ี

หรือจอมอนิเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี 

การออกแบบสีสาํหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสีแบบบวกน้ีเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.9 รูปแสดงการผสมสีแบบบวก 

2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 

การผสมสีแบบลบไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของลาํแสงแต่อยา่งใด ๆ  แต่เก่ียวเน่ืองกบั

การดูดกลืนและสะทอ้นแสงของวตัถุต่างๆ เม่ือแสงสีขาวส่องมายงัวตัถุหน่ึงๆวตัถุนั้น จะดูดกลืน

แสงท่ีความยาวคล่ืนบางระดบัไวแ้ละสะทอ้นแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น สีขั้นตน้ในรูปแบบน้ี

ประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง(magenta)  สีนํ้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซ่ึงไม่ใช่สีแดง 

เหลือง และนํ้าเงินอยา่งธรรมดาอยา่งท่ีหลายๆคนเขา้ใจ เม่ือมีการผสมขององคว์ตัถุหรือวตัถุมีสี        

จะเกิดการรวมกนัของสีท่ีจะถูกดูดกลืนไว ้ทาํให้ปริมาณแสงท่ีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึง

เป็นท่ีมาของช่ือ “ สีแบบลบ ” เม่ือสีทั้งสามมีการผสมกนัเป็นคู่ๆ ก็จะเกิดผลเป็นสีต่างๆ ไดแ้ก่สีแดง 

(เกิดจากสีแดงแกมม่วงบวกกบัเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกบันํ้ าเงินแกมเขียว) และสีนํ้ า

เงิน (เกิดจากสีนํ้าเงินแกมเขียวบวกกบัแดงแกมม่วง) ในขั้นสุดทา้ย เม่ือรวมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนัก็จะ

เห็นเป็นสีดาํ เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสีไวท้ั้งหมด ทาํใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได ้

ส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุมีสี อยา่งเช่น สีท่ีใชใ้นการวาดรูปของศิลปิน , ดินสอสี , 

สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพแ์บบ 4 สี ในส่ิงพิมพต่์าง ๆ  (โดยมีหมึกสีดาํเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลว้น

อาศยัการผสมสีแบบลบน้ีทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.10 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 
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วงล้อสี (Color Wheel) 

เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราความทาํความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย 

และมีประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัว่า วงลอ้สี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการ

จดัเรียงสีทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาข้ึนจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของลาํดบั

และความกลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีความซบัซ้อนเกินกว่าท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเรา

จะใช้วงลอ้สีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึนโดย Sir Isaac Newtonในปี 1666 ท่ีไดแ้สดงถึงการ

จดัลําดับเฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการนําไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินใน

การศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีเรา

กาํลงัสนใจอยู ่

วงลอ้สีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 

สีขั้นต้นในวงล้อสีแบบลบประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีนํ้ าเงินแกมเขียว 

(cyan) และสีเหลือง ( yellow ) ส่วนสีอ่ืน ๆอาศยัหลกัการผสมสีแบบลบไดเ้ป็นสีท่ีเหลือทั้งหมด 

วงลอ้สีแบบบวก (Additive Color Wheel)   

วงลอ้สีแบบบวกน้ีดูคลา้ยๆกบัวงล้อสีแบบลบ แต่มีความสมดุลของสีท่ีต่างกนัอย่างมาก 

ตรงท่ีสีโดยส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสีนํ้ าเงินและเขียว ขณะท่ีสีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง

เล็กนอ้ยในวงลอ้สีแบบน้ี เช่นเดียวกบัการกระจายตวัของสีในสเป็กตั้ม ซ่ึงมีลกัษณะเด่นของความ

ยาวคล่ืนแสงสีนํ้าเงิน และมีส่วนของความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพียงเล็กนอ้ย 

สีท่ีเป็นกลาง (Neutral Colors) 

สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นวงลอ้สี เพราะเป็นสีท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลใด 

ๆมาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้่าจะมีเฉดสีของสีเทาจาํนวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่เพียงท่ี 256 

ระดบั สายตาคนเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัได้แล้ว ทาํให้มองเห็นเป็นแถบสี

ระหว่างดํากับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่อย่างใด สีเทาได้ช่ือว่าเป็นสีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มี

ลกัษณะเฉพาะส่วนตวั ทาํให้ชุดของสีท่ีประกอบไปดว้ยสีเทาทั้งหมดจะดูค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้า

อารมณ์ อยา่งไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลกัษณะจากสีท่ีอยูล่อ้มรอบนั้นเอง เป็นเหตุให้ศิลปินส่วน

ใหญ่หลีกเล่ียงการใชสี้เทา เพราะผลท่ีไดรั้บจากสีอ่ืนนั้นไม่คงท่ี ยากต่อการควบคุม 

สีเทา 12 ขั้นตามลาํดบัจากอ่อนไปเขม้ 

สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี (Tint ,Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผ่านการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิด

เป็นสีต่างๆจาํนวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

คุณคงรู้วา่สีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ หรืองแดงจาง ฯลฯ 
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อีกจาํนวนนบัไม่ถว้น สีเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีดาํ ขาว และเทาระดบัต่างๆ 

นัน่เอง 

-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีขาว จะไดเ้ป็นสีอ่อน ( tint of the hue ) 

-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีเทา จะไดเ้ป็นโทนสีท่ีระดบัต่างๆ ( tone of the hue ) 

-เม่ือสีบริสุทธ์ิผสมกบัสีดาํ จะไดเ้ป็นสีเขม้ ( shade of the hue ) 

สีอ่อน สีเขม้ และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจดัชุดของสี เพราะทาํให้สีสีหน่ึง

สามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิ่งข้ึน ทดแทนการใช้สีเดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจมี

ลกัษณะไม่น่าสนใจ 

 

 

 
รูปที ่2.11 รูปแสดงความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และดาํ 

ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 

ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา ทาํ

ใหผู้ช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใชสี้ท่ีจืดชืดเกินไป

จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การ

ใชสี้ท่ีมากเกินไป ดูวุน่วาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมาย

สําคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือการนาํเสนอเว็บไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ 

และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes ) 

หลงัจากคุณได้รู้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่ม

อย่างเขา้กนัดว้ยรูปแบบต่างๆ ทาํให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบไดโ้ดยไม่

ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสีต่างๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการ

เบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งทาํการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue )ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ

สวา่งของสี ( lightness ) เพื่อใหเ้กิดลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์

ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
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รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหาก

หวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือ

ความเข้มหรือความอ่อนในระดับต่างๆ ให้กับสีตั้ งต้น ดังนั้ น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ

ประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตอเบอร์ร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละ

ชมพู(สีอ่อนมากของสีชมพู) 

 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการ

สร้างอารมณ์โดยรวมดว้ยการใชสี้เพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวิตชีวา 

เพราะขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจทาํใหผู้อ้่านความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.12  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 

ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 

วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก้็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่

เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการ

เลือกแบบน้ีจึงเรียกว่า ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนัในวง

ลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีประกอบดว้ย

สีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนัน่เอง เน่ืองจากการตดักนั

อย่างรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีชั้นสองและสีขั้นท่ี

สามนั้น ยากต่อการนาํมาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 

ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ได้เปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่าง

สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี

มีการชกันาํไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ทาํให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว

อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
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ฃรูปที ่2.13  รูปแสดงชุดสีแบบสามเส้า 

ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 

ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 

3 สีท่ีอยู่ติดกนัในวงล้อสี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยู่ในรูปแบบน้ีมี

จาํนวนมากมายทาํให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเรา

สามารถเพิ่มจาํนวนสีในชุดใหม้ากข้ึนเป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลให้ขอบเขตของสีท่ีมีความ

กวา้งเกินไป ทาํให้สีอยูต่รงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ี

อยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 

ณ บางตาํแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั  

เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว ้ ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะนาํมาใช้งานได้สะดวก  

ความคลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย  แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่าง

อยา่งชดัเจน  อาจทาํใหไ้ม่มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้

 

 

 

 

รูปที ่2.14  รูปแสดงชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 

ชุดสีตรงขา้ม (Complementary Color Scheme) 

สีตรงขา้มในท่ีน้ี  หมายถึง  สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีนํ้ า

เงินอ่อนกบัส้มน่าสนใจท่ีว่าเม่ือนาํสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั  จะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวสําหรับวงลอ้สี

แบบบวก  หรือไดเ้ป็นสีดาํสําหรับวงลอ้สีแบบลบ  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่สีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้ม

กนั  จะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั  ตวัอย่างเช่น  สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้ม

เป็นสีนํ้าเงินแกมเขียว  ซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีนํ้ าเงินและเขียว  จึงทาํให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสี

ขาวอีกเช่นเดิม  จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
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 เม่ือนาํสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะทาํให้สีทั้งสองมีความสวา่ง  และสดใสมากข้ึน  ซ่ึง

ถือเป็นคู่สีท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด  และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and 

maximum stability)  ขอ้ได้เปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดู

น่าสนใจกว่าสีท่ีใช้รูปแบบสามจุดเสียอีก  ทาํให้แน่ใจไดว้า่ชุดสีตรงกนัขา้มน้ี  จะไม่ดูจืดชืด  ขาด

ความน่าสนใจ  อย่างไรก็ดีจาํนวนสีท่ีจาํกดัในรูปแบบน้ี  ทาํให้ผูอ่้านให้ความสนใจไดง่้าย  แล้ว

หลงัจากนั้นก็อาจละทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 

 

 
รูปที ่2.15  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีท่ีอยูต่รงขา้มในวงลอ้ 

ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง (Split Complementary Color Scheme) 

ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่างกนั

ท่ีสีใดสีหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีนํ้ า

เงินอ่อนกบัสีนํ้ าเงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีนํ้ าเงิน

อ่อน  และสีนํ้าเงินแกมเขียว   

ขอ้ได้เปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม  

อยา่งไรก็ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี  มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง

ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 

 

 
 

รูปที ่2.16 รูปแสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 

 

ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงทั้ง 2 ดา้น (Double Split Complementary Color Scheme) 
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ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสองถูก

แบ่งแยกเป็นสีด้านขา้งทั้ง 2 ด้าน  จึงได้เป็นชุดสี 4 สี  ดงัเช่นสีแดงแกมม่วงกบันํ้ าเงินแกมเขียว  

และนํ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนจากชุดสีตรงขา้ม

แบบแบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.17  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น 

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 

 

 
รูปที ่2.18  Color Wheel Pad 
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รูปที ่2.19 ทฤษฎีสี 

 

ทฤษฎสีีกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 การสร้างสีสันบนหนา้เวบ็เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การ

เลือกใชสี้ให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้ แต่ยงัสามารถทาํให้

เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งเวบ็ไซตไ์ด ้สีเป็นองคป์ระกอบหลกัสําหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจาํเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้สีระบบสีท่ีแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการ

แสดงผลผา่นหลอดลาํแสงท่ีเรียกวา่ CRT (Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยั

การผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสีนํ้ าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถกาํหนดค่าสีจาก 0ถึง 

255 ได ้จากการรวมสีของแม่สีหลกัจะทาํให้เกิดแสงสีขาว มีลกัษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหนา้จอไม่

สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้จะมองเห็นเป็นสีท่ีถูกผสมเป็นเน้ือสีเดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือ

พิกเซล (Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจาํนวนบิตท่ีใช้ในการ

กาํหนดความสามารถของการแสดงสีต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพบนจอนั้นเรียกวา่ บิตเด็ป (Bit-depth) ใน

ภาษา HTML มีการกาํหนดสีดว้ยระบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย (#) อยูด่า้นหน้าและตาม

ดว้ยเลขฐานสิบหกจาํนวนอกัษรอีก 6 หลกั โดยแต่ละไบต ์(byte) จะมีตวัอกัษรสองตวั แบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม เช่น #FF12AC การใชต้วัอกัษรแต่ละไบตน้ี์เพื่อกาํหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของ

ชุดสี RGB โดย 2 หลกัแรก แสดงถึงความเขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 

2 หลกัสุดทา้ยแสดงถึงความเขม้ของสีนํ้ าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายท่ี

เด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย ์สีแต่ละสีให้ความรู้สึก อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั สีบางสี

ให้ความรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึกต่ืนเตน้รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่งต่อการออกแบบ

เวบ็ไซต ์ดงันั้นการเลือกใชโ้ทนสีภายในเวบ็ไซตเ์ป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีท่ีแสดงออก
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ทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษย์มองเห็น สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น 

 

 

 

 

รูปที ่2.20  รูปแสดงชุดสีร้อน 

     

 

 

    รป 

รูปที ่2.21  รูปแสดงชุดสีเยน็ 

 

2. สีโทนเยน็ (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีท่ีมีคน

ชอบมากท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้ 

3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีท่ีเป็นกลาง ประกอบดว้ย สีดาํ สีขาว สีเทา และสีนํ้ าตาล

กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางท่ีสามารถนาํไปผสมกับสีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดสีกลางข้ึนมาส่ิงท่ีสําคญัต่อ

ผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใช้สีสําหรับเวบ็ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเวบ็แลว้ยงัเป็น

การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูใ้ช้บริการ ดงันั้นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเวบ็ได้

อยา่งชดัเจน ความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลใหเ้วบ็มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ชุดสี

แต่ละชุดมีความสาํคญัต่อเวบ็ ถา้เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอาจจะทาํให้เวบ็ไม่

น่าสนใจ ผูใ้ช้บริการจะไม่กลับมาใช้บริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สีอย่างเหมาะสมเพื่อส่ือ

ความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ท่ีมีความกลมกลืนกนั 

 

ขอ้คิดเก่ียวกบัการใชสี้ในเวบ็ไซต ์

จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะ

พอทาํใหคุ้ณออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้ท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ

สร้างความสวยงานให้กบัหน้าเวบ็เพจไดเ้ป็นอย่างดี และท่ีสําคญัจาการใชชุ้ดสีสําหรับเวบ็เพจท่ีมี

สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผดิเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ให้เกิด

ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 
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1. ใช้สีอย่าสมํ่าเสมอ 

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีอย่างสมํ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี 

เช่นการใช้สีท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซต์เพื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซต์ท่ีสัมผสัได้ดว้ยตา เม่ือ

ผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่กาํลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 

เวบ็ไซต์เปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิต

จริงอย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ

เวบ็ไซต์ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซต์ได ้นอกจากน้ีคุณควรคาํนึงถึงปัจจยั

หลายๆอย่างท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต์ เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ ของแฟชัน่ อายุ

และประสบการณ์ของผูใ้ช้ ดงันั้นเราจึงรู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใช้สีชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใช้

โทนสีนํ้ าตาลดาํ ส่ือถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชั่นในเวบ็มี

เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

 3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย 

Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ

เลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สี

ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้วา่ สีแต่ละสีใหค้วามหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปใน

ทางบวกหรือทางลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอย่างเช่น สีดาํให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ 

แต่กลบัสแดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีให้ความหมายและ

ความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

4. ระบบสีในเวบ็ไซต์ 

ระบบสีในเวบ็ไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง ทาํให้การใช้สี

อย่างมีประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมี

ความเฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้

แก่  

-จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็

เพจจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

- บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี

การแสดงผลในหนา้จอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะทาํการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือไกล้

เคียงกบัสีท่ีกาํหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 

 - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 

จะถูกควบคุมดว้ยคาํสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การ
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เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยคาํนึงถึงขอ้จาํกดัเหล่าน้ี จะทาํให้ผูใ้ชโ้ดยส่วน

ใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 

หลกัสําคัญในการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์อย่างหน่ึงคือ 

1. การสร้างลาํดบัชั้นความสาํคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในหนา้เวบ็เพื่อเนน้ให้เห็นวา่

อะไรเป็นเ ร่ืองสําคัญมาก สําคัญรองลงไปหรือสําคัญน้อยตามลําดับการจัดระเบียบของ

องคป์ระกอบอย่างเหมาะสมจะช่วยให้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ในหน้า

เวบ็ไซตใ์นการออกแบบควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี 

1.1 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความสําคญัของข้อมูลท่ีต้องการให้ผูใ้ช้ได้รับ

เน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและองักฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึง

ควรจดัวางส่ิงท่ีมีความสําคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือดา้นล่างของหนา้อยูเ่สมอเพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้ห็นก่อนแต่

ถา้จดัวางส่ิงสาํคญัไวท่ี้ส่วนทา้ยของหนา้ ผูใ้ชจ้าํนวนมากอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 

1.2 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความสําคญัและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ภายใน

หนา้ส่ีเด่นชดัเหมาะสาํหรับองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้เก่ียวกบัส่ือ  

เวบ็ไซตเ์ป็นการแสดงความแตกต่างของสีท่ีแสดงออกทางอารมณ์มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก

รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษยม์องเห็นสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  

1 สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุขความปลอบโยนความอบอุ่น

และดึงดูดใจสีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสีท่ีช่วยใหห้ายจากความเฉ่ือยชามีชีวติชีวามากยิง่ข้ึน 

2 สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยเป็นกลุ่มสีท่ีมี

ความชอบมากท่ีสุดสามารถโนม้นา้วในระยะไกลได ้ 

3 สีโทนกลาง (Neutral Colors) ปีท่ีเป็นกลางประกอบดว้ยสีดาํสีขาวสีเทาและสีนํ้ าตาลกลุ่ม

สีเหล่าน้ีคือสีกลางท่ีสามารถนาํไปผสมกบัสีอ่ืนๆเพื่อให้เกิดปีกลางข้ึนมาส่ิงท่ีสําคญัต่อผูอ้อกแบบ

เวบ็คือการเลือกใช้สีสําหรับเวบ็นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเวบ็และแลว้ยงัเป็นการสร้าง

ความรู้สึกท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการดงันั้นจะเห็นวา่สีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเวบ็ไดอ้ยา่งชดัเจน

ความแตกต่าง 

ความแตกต่างความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลให้เวบ็มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดยิ่งข้ึนชุดสี

แต่ละชุดมีความสําคญัต่อเว็บถา้เลือกใช้สีไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายอาจทาํให้เว็บไม่

น่าสนใจผูใ้ช้บริการจะไม่กลับมาใช้บริการอีกภายหลังฉะนั้ นการใช้สีอย่างเหมาะสมเพื่อส่ือ

ความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ท่ีมีความกลมกลืนกนั 
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โครงการทีเ่กีย่วข้อง 

นายฉลอง  กร่ิมใจ นายกิตต์ิธเนศ  พชัรโชคชัยหิรัญ นายพงษ์ศิริ วงธารทอง (2561) 

โครงการเว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก ได้รู้ เก่ียวกับทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์ท่ี

นกัวทิยาศาสตร์ระดบัเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงผลงานวทิยาศาสตร์ของนกัวทิยาศาสตร์ระดบัโลก 

นายเอกสิทธ์ิ  การสาลี นายเกียรติพฒัชยั นายวุฒิชยั จิตตสิงห์ (2561) โครงการเว็บไซต ์

พนัธ์ุไมส้งวนท่ีควรอนุรกษ์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคญัของพนัธ์ุไมอนุรักษาเพื่อให้รู้จกัการ

อนุรักษ ์

นายศุภกร อุทธิโย นายดรัณภพ เช่ียงเล่ียว (2561) โครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน ได้

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่ือป่าคุม้ครองได้เป็นแนวทางการศึกษาการอนุรักษ์สัตวป่์าคุม้ครองผ่านทาง

เวบ็ไซต ์

2.4 การนําระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน 

1.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใชใ้นการทาํเวบ็ไซต ์

2.โปรแกรม Adobe Phptoshop CS5       ใชใ้นการตกแต่งภาพ 

 

 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 3.1  การออกแบบภาพบริบท (Context Diagram

 

 รูปที่ 3.1 การออกแบบ Sitemap     
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3.2 แผนภาพดําเนินเร่ือง (Story Board) 

 

 รูปที ่3.2 หนา้ index 

 

 

 

รูปที ่3.3 หนา้แรก  
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รูปที ่3.4 หนา้ทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 หนา้การเกิดระบบสุริยะ 
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รูปที ่3.6 หนา้ดาวเคราะ  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 หนา้ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดาว 
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รูปที ่3.8 หนา้ระบบสุริยะจกัรวาล 

 

 

 

รูปที ่3.9 หนา้ประวติัการคน้พบและตรวจสอบ 
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รูปที ่3.10 หนา้วตัถุในระบบสุริยะ 

 

 

 

รูปที ่3.11 หนา้การแบ่งประเภทดาวเคราะห์ 
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รูปที ่3.12 แบ่งตามวงโคจร 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ 
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รูปที ่3.14 แบ่งตามผวิหนงั 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.15 ยา่นต่าง ๆ ระบบุริยะ 
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รูปที ่3.16 ผูจ้ดัทาํ 

3.3 การออกแบบส่ิงนําเข้า (Input Data) 

 1. ทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ 

   - การเกิดระบบสุริยะ 

 2. ดาวเคราะห์ 

   - ดวงอาทิตย ์

   -ดาวพุธ 

   -ดาวศุกร์ 

   -ดาวโลก 

   -ดาวองัคาร 

   -ดาวพฤหสับดี 

   -ดาวยเูรนสั 

   -ดาวเสาร์ 

   -ดาวเนปจูน 

 3. ระบบสุริยะจกัรวาล 

   -ประวติัการคน้พบและตรวจสอบ 

 4.วตัถุในระบบสุริยะ 

   4.1 การแบ่งประเภทของดาวเคราะ 

     -แบ่งตามวงโครจร 

     -แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ 
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     -แบ่งตามผวิหนงั 

   4.2 ยา่นต่างๆในระบบสุริยะ 

 5. ผูจ้ดัทาํ 

3.4 การออกแบบส่ิงนําออก (Output Data) 

 1. แสดงออกทางจอภาพ 

 2. แสดงออกทางเคร่ืองพิมพ ์

  

  

 



บทที ่4 

ระบบฐานข้อมูลรายช่ือโครงการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 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 2600 series 

5. Flash drive Kingston 8 GB 

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพฒันา 

 1. โปรแกรมอะโดบ้ี ดรีมวฟีเวอร์  Adobe Dreamweaver CS6 

 2. โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด Microsoft Word 2016  

 3. โปรแกรมอโดบ้ีโฟโตช้อ้ป Adobe Photoshop CS6  
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4.3 การติดตั้งและลงโปรแกรม  

 

รูปที ่4.1 หนา้ Desktop 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 คล๊ิกท่ีไอคอน This PC 
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รูปที ่4.3 เขา้ไปท่ีไดรฟ์  Data(D:) 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 เขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ Project  
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รูปที ่4.5 เขา้ไฟลร์ะบบฐานขอ้มูลการจองตัว๋รถไฟ.accdb 

 

 

 

 

4.4 วธีิการใช้งาน 

 

รูปที ่4.6 หนา้ลงช่ือเขา้ใชพ้นกังาน 
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รูปที ่4.7 หนา้ตารางเลือกสถานีปลายทาง 

 

  

 

 

 

 

รูปที ่4.8 หนา้ตารางเลือกตูโ้ดยสาร 
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รูปที ่4.9 หนา้แสดงขอ้มูลการจองตัว๋ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.10 หนา้การชาํระเงินผา่น QR Code 
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รูปที ่4.11 หนา้คาํนวณเงิน 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.12 ใบเสร็จการชาํระเงิน 
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รูปที ่4.13 ตัว๋รถไฟ 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้นมีความรู้และทาํใหไ้ดรู้้เก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาลมากข้ึน 

2. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงดวงดาวต่าง ๆ และระบบสุริยะจกัวาล 

3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูส้นใจไดท้ดสอบความรู้และความเขา้ใจของตนเองได ้

4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและสามารถศึกษาต่อได ้

5.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาล 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

1 !Pluto.html 5 KB ข้อมูลดาวพลูโต 

2 Amalthea.html 8 KB ข้อมูลดาวแอมัลเธีย 

3 Ariel.html 8 KB ข้อมูลดาวแอเรียล 

4 Ariel1.html 7 KB ข้อมูลบริวาลยูเรนัส 

5 Caron.html 9 KB ข้อมูลดาว คารอน 

6 Ceres.html 8 KB ข้อมูลดาวซีรีส 

7 Earth1.html 8 KB ข้อมูลดาวโลก 

8 Earts.html 5 KB ข้อมูลดาวโลก 

9 Enceladus.html 8 KB ข้อมูลดาวเอนเซลาดัส 

10 Europa.html 8 KB ข้อมูลดาวยูโรปา 

11 Ganymede.html 8 KB ข้อมูลดาวแกนีมีด 

12 Haumea.html 8 KB ข้อมูลดาวเฮาเมอา 

13 Hidra.html 8 KB ข้อมูลกลุ่มดาวงูไฮดรา 

14 Hlni.html 8 KB ข้อมูลดาว เฮเลน่า 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

15 Home.html 5 KB หน้าแรก 

16 Index2.html 1 KB หน้าเข้าสู่เวบ็ไซต์ 

17 Jupiter.html 5 KB ข้อมูลดาวพฤหัสบดี 

18 Jupiter1.html 8 KB ข้อมูลดาวพฤหัสบดี 

19 Kerberos.html 8 KB ข้อมูลเคอร์เบอรอส 

20 Io.html 8 KB ข้อมูลข้อมูลดาวไอโอ 

21 Makemake.html 8 KB ข้อมูลดาวมาคีมาค ี

22 Mars.html 5 KB ข้อมูลดาวองัคาร 

23 Mars1.html  8 KB ข้อมูลดาวองัคาร 

24 Mecury .html 5 KB ข้อมูลดาวพุธ 

25 Mecury1.html 8 KB ข้อมูลดาวพุธ 

26 Minas.html 8 KB ข้อมูลดาวไมนัส 

27 Miranda.html 8 KB ข้อมูลดาวมิแรนดา 

28 Miranda1.html 7 KB ข้อมูลดาวมิแรนดา 

29 Moon.html 8 KB ข้อมูลดวงจันทร์ 

30 Neptune.html 5 KB ข้อมูลดาวเนปจูน 

31 Neptune1.html 8 KB ข้อมูลดาวเนปจูน 

32 Objects in solar  

system.html 

5 KB ข้อมูลวตัถุในระบบสุริยะจักรวาล 

33 Ophelia.html 8 KB ข้อมูลดาวโอฟีเลยี 

34 Phobos.html 8 KB ข้อมูลดาวโฟบอส 

35 Planet.html 8 KB ข้อมูลดาวเคราะห์ 

36 Pluto.html 7 KB ข้อมูลดาวพลูโต 

37 Profile.html 4 KB ข้อมูลผู้จัดทาํ 

38 Prometheheus.html 8 KB ข้อมูลดาวโพรมีเทยีส 

39 Puck.html 8 KB ข้อมูลดาวพกั 

40 Ryuku.html 4 KB ข้อมูลดาวเคราะห์น้อยริวกุ 

 



51 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 

 

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 

41 Saturn.html 5 KB ข้อมูลดาวเสาร์ 

42 Saturn1.html  8 KB ข้อมูลดาวเสาร์ 

43 Solar system.html 5 KB ข้อมูลระบบสุริยะจักรวาล 

44 Sun1.html 8 KB ข้อมูลดวงอาทติย์ 

45 Theory of the solar 

system.html 

5 KB ทฤษฎกีารเกดิระบบสุริยะจักวาล 

46 Titan.html 9 KB ข้อมูลดาวไททัน 

47 Titan1.html 8 KB ข้อมูลดาวไททัน 

48 Uranus.html 5 KB ข้อมูลดาวยูเรนัส 

49 Uranus1.html 8 KB ข้อมูลดาวยูเรนัส 

50 Venus.html 5 KB ข้อมูลดาวศูกร์ 

51 Venus1.html 8 KB ข้อมูลดาวศูกร์ 

52 Went into hibernation.html 4 KB ข้อมูลเข้าสู่ภาวะจําศีล 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 

1.  สัญลกัษณ์ Logo ไม่ตรงกบัท่ีรูปแบบตอนแรก มีการเปล่ียนแปลงรูปทรงเพื่อใหส้วยงาม   

     มากข้ึน 

 2.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 

 3.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

 4.  พื้นหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ทาํใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 

 

5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 

 1.  Logo มีขนาดเล็กเกินไป 

2.  ขนาดหนา้จอเวบ็มีขนาดใหญ่เกินไป 

3.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั 

 4.  ปุ่มตวัอกัษรบางตวัมีภาพและสีท่ีคลา้ยคลึงกบัพื้นหลงัโปรแกรมทาํใหไ้ม่ค่อยชดัเจน 

 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน 

 1.  คอมพิวเตอร์มีอาการหน่วง ทาํใหต้อ้งอพัเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่ 

 2.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการทาํงานไม่ตรงกนั 

 3.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเน่ืองทาํใหง้านล่าชา้และผดิแผนท่ีวางไว ้
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง   

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) 

  

 

             

11-12 มิถุนายน 

62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบท่ี 1 
   

 
            

14 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้

โครงการ รอบท่ี 

2(บทท่ี1) 

   

 

            

17  มิถุนายน 

62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบท่ี 2 
   

  
           

19 มิถุนายน 

ส่งบทท่ี2     
 

           
21 มิถุนายน 

ส่งบทท่ี3       

 

         

18-30 มิถุนายน 

62 

สอบหวัขอ้

โครงการ 
            

 

   

8-14 กรกฎาคม 

62 

รายการ 

พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 
หมายเหตุ 

17 สิงหาคม 62 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 

70% 

 
               

22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้ 

80% 

 

               

9-15 กนัยายน 

62 

ส่งความคืบหนา้ 

100% 

 

               

16-22 กนัยายน 

62 

สอบโปรแกรม 

ระดบั ส.2 
 

 

              

23-30 กนัยายน 

62 

ส่งบทท่ี 4      
 

           
ระยะเวลา 

ส่งบทท่ี 5          
 

      
 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และ

ค่าเขา้เล่ม 
            

  

  

1-8 พฤศจิกายน 

62 

ตารางที ่5.2สรุปเวลาการดาํเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เส้นสีดาํ คือ ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการดาํเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจริง 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ A4 2 รีม 340 

2. ซองนํ้าตาล 1ซอง 20 

3. หมึกปล้ินงาน 1ชุด 1000 

  รวมเป็นเงิน 1,360 

    

ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง 
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การศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2559 ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 77

ซอยมิตรภาพล็อค 1 อ่อนนุช 46 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10260    

เบอร์โทรศพัท ์ 095-452-0522   

E-mail: Bang4872@gmail.com   

mailto:Kittnot12345zaxsbnm@gmail.com


 

 
ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทาํโครงการระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมติัทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัทาํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ขา้พเจา้  1.   นายกิตติ ครุธทรัพย ์  รหสันกัศึกษา  40321  ระดบั ปวช. 3/9 

 2.   นายธนวฒัน์                      ไกยสิทธ์ิ  รหสันกัศึกษา  40565  ระดบั ปวช. 3/9 

 3.   นายวฒิุชยั                         สังขช์ยั  รหสันกัศึกษา  38528  ระดบั ปวช. 3/9  

 

 มีความประสงคท์าํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท เวบ็ไซต ์

ช่ือโครงการภาษาไทย   ส่ือการเรียนการสอนเร่ือง ระบบสุริยะจกัรวาล 

ช่ือโครงการภาษาองักฤษ   Instructional Media about the Solar system 

โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  คือ อาจารยพ์รธณา  เจือจารย ์

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร์ บทท่ี 1 จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

                                           ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

                                                    (นายกิตติ  ครุธทรัพย)์ 

                                                                                                                    หวัหนา้กลุ ่มโครงการ 
 

            ผา่น                     ไม่ผา่น         

ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

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

              ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



 

 

 

      บทท่ี 1  

 

                     บทนาํ 

 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 

          ปัจจุบนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการส่ือสารทั้งด้านการศึกษาด้านธุรกิจด้าน

กฎหมาย ฯลฯ โดยเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ชใ้นยุคดิจิตอล 

ซ่ึงมีการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุน้ีจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ห็นถึงความ

จาํเป็นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งรูปรูปแบบการนาํเสนอแบบเวบ็ไซต์มลัติมีเดียและสารสนเทศทัว่ไปท่ี

ปัจจุบนัไดมี้การนาํเสนอส่ือท่ีน่าสนใจมากข้ึนเวบ็ไซตจึ์งเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีทาํให้การเผยแพรขอมูลเป็นไป

อยา่งน่าสนใจทั้งในยคุปัจจุบนัและอนาคต 

            เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัเป็นส่ือท่ีน่าสนใจและเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายทั้งรูปแบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์พกพา 

สมาร์โฟนทัว่ไป ซ่ึงออกแบบและพฒันาสามารถทาํไดง่้ายเน่ืองจากปัจจุบนัมีเคร่ืองมือ และซอฟตแ์วร์ท่ีอาํนวย

ความสะดวกในการสร้างเวบ็ไซตเ์ช่น โปรแกรม Adobe Dreamweavwe CS5 หรือโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆท่ี

ช่วยในการออกแบบเวบ็ไซต ์ทาํให้น่าสนใจ ทั้งน้ีการทาํเวบ็ไซตเ์ร่ืองระบบสุระยะจกัรวาลโดยเวบ็ไซต์แสดง

เน้ือหาเก่ียวกบัระบบสุระยะจกัรวาล 

            ดั้ งนั้ นคณะผู ้จ ัดทําจึงได้จัดทําโครงการน้ีเป็นส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อเป็น

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าสนใจกบัผูท่ี้ชอบในเร่ืองระบบสุระยะจกัรวาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 2 วตัถุประสงคโ์ครงการ  

       1. เพื่อสร้างส่ือเวบ็ไซตร์ะบบสุระยะจกัรวาล 

       2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 

       3. เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถทาํความเขา้ใจศึกษาขอ้มูลผา่นอินเตอร์ได ้

       4. เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนต่อได ้

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.การจดัทาํเวบ็ไซตร์ะบบสุริยะนั้นไดศึ้กษาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

2.ศึกษาเร่ืองการเกิดระบบสุริยะ 

 

1.4ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 1.รู้จกัการกาํเนิดระบบสุริยะ 

 2.ไดรู้้ถึงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

 3.ไดรู้้ถึงวงโครจรของดาวต่างๆในระบบสุริยะ 

 







  

 
ATC.0201 

เสนออาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 28  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน อาจารยธ์นาวุฒิ  วชิยั 

ขา้พเจา้  1.   นายกิตติ ครุธทรัพย ์  รหสันกัศึกษา  40321  ระดบั ปวช. 3/9 

 2.   นายธนวฒัน์                      ไกยสิทธ์ิ               รหสันกัศึกษา  40565  ระดบั ปวช. 3/9 

 3.   นายวฒิุชยั                          สังขช์ยั  รหสันกัศึกษา  38528  ระดบั ปวช. 3/9  

 

 มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญ อาจารยธ์นาวุฒิ  วิชยั มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่มขา้พเจา้ ซ่ึง

ไดจ้ดัทาํโครงการประเภท เวบ็ไซต ์  ช่ือโครงการภาษาไทย “ส่ือการเรียนการสอนเร่ือง ระบบสุริยะจกัรวาล”  

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้โครงการมาดว้ย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา  

                   (นายกิตติ        ครุธทรัพย)์                                                  (นายธนวฒัน์     ไกยสิทธ์ิ) 

 
 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

(นายวฒิุชยั       สังขช์ยั) 
 

             

 

 

 

            ลายมือช่ือ................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                                                               (อาจารยธ์นาวฒิุ  วชิยั) 





 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพวิเตอร์ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  07  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คร้ังท่ี 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ขา้พเจา้  1.   นายกิตติ                    ครุธทรัพย ์                      รหสันกัศึกษา  40321 ระดบั ปวช. 3/9 

 2.   นายธนวฒัน์              ไกยสิทธ์ิ                                   รหสันกัศึกษา  40565  ระดบั ปวช. 3/9 

 3.   นายวฒิุชยั                 สังขช์ยั                                 รหสันกัศึกษา 38528  ระดบั ปวช. 3/9  

 

 มีความประสงคท์าํโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท เวบ็ไซต ์

ช่ือภาษาไทย ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัรวาล 

ช่ือภาษาองักฤษ Instructional Media about the Solar system 

โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั คือ     อาจารยพ์รธณา เจือจารย ์

 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   คือ     อาจารยธ์นาวุฒิ      วชิยั 

 

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร์  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (Software)     จาํนวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เอกสารบทท่ี 1-3)   จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา  

                                            (นายกิตติ                      ครุธทรัพย)์ 

                                                                                                                     หวัหนา้กลุ ่มโครงการ 







 

 

 

ATC.04 

ใบบันทกึรายงานความคืบหน้า อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

โครงการ    ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัวาล 

Instructional Media about the Solar system 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทีป่รึกษาหลกัโครงการ อาจารยพ์รธณา           เจือจารย ์

ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารยธนาวุฒิ           วชิยั 

ลาํดบั รายการ วนั/เดือน/ปี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

1 เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1 ....../....../......   

2 ส่งเอกสารบทท่ี 1  ....../....../......   

3 ส่งเอกสารบทท่ี 2  ....../....../......   

4 ส่งเอกสารบทท่ี 3  ....../....../......   

5 ส่งเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นาํเสนอ เอกสารบทท่ี 1 - 3 
....../....../...... 

  

6 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   

7 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงาการ 60% ....../....../......   

8 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนท่ี 2/2562 

9 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 ส่งเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนาํเสนอ โปรแกรมโครงการ 

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

11 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ....../....../......   

12 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ....../....../......   

13 ส่งเอกสารรูปเล่ม ฉบบัสมบูรณ์ ....../....../......   

14 ส่งซีดี ....../....../......   

15 ชาํระค่าเขา้เล่ม ....../....../......   

 





 

 
ATC.05 

  ใบบันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

แผน่ท่ี 1 

ขา้พเจา้  1.   นายกิตติ ครุธทรัพย ์  รหสันกัศึกษา  40321  ระดบั ปวช. 3/9 

 2.   นายธนวฒัน์                      ไกยสิทธ์ิ  รหสันกัศึกษา  40565  ระดบั ปวช. 3/9 

 3.   นายวฒิุชยั                         สังขช์ยั  รหสันกัศึกษา  38528  ระดบั ปวช. 3/9  

โครงการประเภท เวบ็ไซต ์

เร่ือง  ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุริยะจกัวาล 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยพ์รธณา   เจือจารย ์

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยธ์นาวุฒิ      วชิยั  

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     







  

 
ATC.0601 

ขออนุญาตอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมจัดทาํเอกสาร 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง  ขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัทาํเอกสารบทท่ี 4-5 

เรียน อาจารยธ์นาวุฒิ      วชิยั 

ขา้พเจา้  1.   นายกิตติ                    ครุธทรัพย ์                      รหสันกัศึกษา  40321 ระดบั ปวช. 3/9 

 2.   นายธนวฒัน์              ไกยสิทธ์ิ                                   รหสันกัศึกษา  40565  ระดบั ปวช. 3/9 

             3.   นายวฒิุชยั                 สังขช์ยั                                 รหสันกัศึกษา 38528  ระดบั ปวช. 3/9   

 

 มีความประสงค์จะขออนุญาตจดัทาํเอกเอกสาร บทท่ี 4 และบทท่ี 5  เน่ืองจากไดจ้ดัทาํโปรแกรมเสร็จ

สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา  

                    (นายกิตติ        ครุธทรัพย)์                                                    (นายธนวฒัน์     ไกยสิทธ์ิ) 

 
 

ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 

(นายวฒิุชยั           สังขช์ยั) 
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