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บทคัดยอ 

          ในการจัดทําโครงการเลมน้ี จัดทําขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซตสื่อการเรียนการสอนวรรคดีไทย เพื่อให

ศึกษาขอมูลของวรรคดีไทย และนิทานตางๆในวรรณคดีไทย และประโยชนของวรรคดีไทย 

          เว็บไซตสื่อการเรียนการสอนวรรคดีไทยโดยภายในเว็บไซตประกอบไปดวยขอมูลของวรรคดี

ไทย ต้ังแตประวัติความเปนมา จนกระทั้งนิทานแตละเร่ืองในวรรณคดีไทย ซึ่งเว็บไซตสื่อการเรียนการ

สอนวรรคดีไทย น้ียังไดแทรกบททดสอบใหผูที่ศึกษาไดทดสอบความรูความเขาใจอีกดวย 

          ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงไดจัดทําเว็บไซตน้ี เพื่อเปนประโยชนแกผูที่สนใจไดศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดี

ไทย และนิทานตางๆในวรรณคดีไทย และสามารถนําไปประยุกตใชในการนําเสนองานในอนาคตได 

       



ค 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการที่ไดสอนใหพวกเราไดใชทักษะใน

การเรียนการสอนใหอออกมาเปนเว็บไซสที่ไดนํามาทําเปนโครงการน้ีทําใหเราสามารถนํามาใชได

จริงในชีวิตประจําวันหรือตอยอดในอนาคต 

 

ขอขอบคุณอาจารยทุกทานโดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยพรธณา    เจือจารย 

และอาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยฐิติรัตน นัยพัฒน ที่คอยใหคําแนะนํากับพวกเราในตอนที่พวกเรา

มีปญหาทางดานโปรแกรมหรือเอกสารทานก็จะคอยชวยเราเสมอขอบคุณเพื่อนๆที่ ต้ังใจทํา

โครงการน้ีขึ้นมาอยางเต็มที่คอยใหคําปรึกษาซึ่งกันและกันเขาใจกันและรูจักแกปญหาขอขอบคุณ

คุณพอคุณแมที่คอยใหคําปรึกษาในเร่ืองตาง ๆไมวาจะเปนปรึกษาของกลุมหรือการคิดไอเดียคุณ

พอคคุณแมก็จะคอยเปนกําลังใจใหเราเสมอมา 

 

ขอขอบคุณทุก ๆทานที่คอยใหคอยปรึกษาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาง ๆในการทํางาน

ที่เปนทีมของเพื่อน ๆ ไดปรึกษาแบงงานและแกไขปญหาดวยกันมาตลอดการทําโครงการน้ีและมี

ครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจใหพวกเราเสมอมา 
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เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนเรื่องวรรณคดีไทยโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่

สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเร่ืองวรรณคดีไทย  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ

สอนเร่ืองวรรณคดีไทย โดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ของวรรณคดีไทยแตละ

เร่ืองเพื่อใหไดรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเร่ืองวรรณคดีไทย และในเว็บไดมีแบบทดสอบเพื่อให

แกผูที่ศึกษาไดทดสอบความรู รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันหรือประกอบเปนอาชีพรายไดเสริม  

 หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ ที่ น้ี  และจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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รูปที่ 3.49 หนาประโยชนของวรรณคดีไทย                                                                                    51 

รูปที่ 3.50 หนาผูจัดทํา                                                                                                                     52 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1.เพื่อใหศึกษาขอมูลวรรณคดีไทย 

2.เพื่อใหศึกษาความเปนมาวรรณคดีไทย 

3.เพื่อสรางเว็บไซตประเภทวรรณคดีไทย 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแกผูที่เขามาศึกษา 

2. ทราบความเปนมาของวรรณคดีไทย 

3. เปนแหลงความรูในการศึกษาวรรณคดีไทย 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ไดศึกษาขอมูลวรรณคดีไทย 

2.ไดศึกษาความเปนมาของวรรณคดีไทย 

3.ไดสรางเว็บไซตประเภทวรรณคดีไทย 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 

มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62  

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และ ปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01 โครงการรอบ

ที่ 1 เอกสารบทที่ 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบที่ 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบที่ 2                 21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยที่ปรึกษารวม 

                18-30 มิถุนายน 62 

สงเอกสารบทที่ 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงเอกสารบทที่ 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบ

เอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 

พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ 63  

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

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ 

 ระดับปวส.2 

                16 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทที่ 4                 6-19 มกราคม 63 

สงเอกสารบทที่ 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ 

(แบบออนไลน) 

                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี ชําระคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 

 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงรูปภาพ 

2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการสรางเว็บไซต 

3. โปรแกรม Adobe Illustrator ใชในการ ออกแบบโลโก 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 1 รีม 200 

2 คาเขาเลม 1 เลม 200 

3 แฟมจัดเก็บเอกสาร 1 ชิ้น 20 

รวมเปนเงิน 420 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 



บทที่2 

ระบบงาน และทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1ระบบงานในปจจุบัน 

 ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในดานการศึกษา หรือการคนหาความรูในเร่ือง

ตาง ๆ โดยผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถหาขอมูลไดทุกเร่ืองราว ครอบคลุมความตองการของผูใชใน

รูปแบบของเว็บไซตตาง ๆ โดยผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถหาขอมูลไดทุกเร่ืองราว ครอบคลุมความ

ตองการของผูใชในรูปแบบของเว็บไซตที่นาสนใจ หรืออยากคนหาความรูเพิ่มเติมจึงไมอยากที่จะ

คนหาจากแหลงอ่ืน ๆ อีกทั้งยังชวยประหยัดเวลา 

 จากบทความที่กลาวมาคณะผูจัดทําจึงสรางเว็บไซตในเร่ืองราวของวรรณคดีไทยที่มี

วัตถุประสงคมุงหมาย คือการใหความรูเกี่ยวของกับสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยเพื่อใหบุคคล

ที่สนใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยไดศึกษาผานหนาเว็บไซต คณะผูจัดทําจึงสรางขึ้นเพื่อบุลคลที่สนใจ

อยากหาความรูเพิ่มเติมเชน  

 คณะผูจัดทําจึงสรางสรรคเน้ือหาความรูดานสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยขึ้น และ

เผยแพรมาในรูปแบบของเว็บไซต เพราะสามารถนําไปเปนประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันไม

มากก็นอย เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางสรรค 

2.2ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานในปจจุบัน 

1.เว็บไซตที่เกี่ยวของกับสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยมักจะเปนเว็บไซตที่มุงหวัง ที่

จัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูวรรณคดีไทย 

 2.การที่จะหาความรูเร่ืองวรรณคดีไทยจากหนังสือจะมีราคาแพง และมีเน้ือหาบางเลมไม

ครอบคลุมในเร่ืองเน้ือหา 

2.3ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

เว็บไซต หมายถึง หนาเว็บหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทํา

ข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตที่

เก็บไวที่ชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไปจะใชเพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซตน้ัน ซึ่ง

ไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลสื่อตาง ๆการเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไป

นิยมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะของเว็บไซต 
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องคประกอบท่ีควรพิจารณาในการจัดทําเว็บไซตมีดังน้ี 

1.ความเรียบงาย (Simplicity)หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะ

องคประกอบหลัก กลาวคือในการสื่อสารเน้ือหากับผูใชน้ัน เราตองเลือกเสนอสิ่งที่เราตองการ

นําเสนอจริง ๆ ออกมาในสวนของกราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหวตองเลือกใหพอเหมาะ

ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสรางความรําคาญตอผูใช ตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการ

ออกแบบที่ดีไดแก เว็บไซตของบริษัทใหญ ๆ อยางเชนApple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการ

ออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานสะดวก 

2. ความสม่ําเสมอ (Consistency) หมายถึง การสรางความสม่ําเสมอใหเกิดขึ้นตลอดทั้ง

เว็บไซต โดยอาจเลือกใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาใน

เว็บไซตน้ันมีความแตกตางกันมากจนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยู

ในเว็บไซตเดิมหรือไม เพราะฉะน้ันการออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบ สไตล

ของกราฟก ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

3. ความเปนเอกลักษณ (Identity)ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกร

เปนหลัก เน่ืองจากเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร 

ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมีผลตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตอง

ออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับเลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปน

เว็บไซตของสวนสนุกซึ่งสงผลตอความเชื่อถือขององคกรได 

4. เน้ือหา (Useful Content)ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในเว็บไซต เน้ือหาในเว็บไซตตองสมบูรณ

และไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเน้ือหาที่ผูใช

ตองการใหถูกตองและสมบูรณ เน้ือหาที่สําคัญที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง 

และไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่

ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวา ขอมูลน้ันมาจากเว็บใด ผูใชก็ไมจําเปนตอง

กลับมาใชงานลิงคเหลาน้ันอีก 

5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation)เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซต

มาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความสับสนระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนปาย

บอกทาง ดังน้ันการออกแบบเนวิเกชั่น จึงควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็

ควรสื่อความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของ

ทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เปนกราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เปนตัวอักษรไว

สวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บเบรา

เซอร 
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6. คุณภาพของสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal)ลักษณะที่นาสนใจของ

เว็บไซตน้ัน ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ แตโดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซต

ที่นาสนใจน้ันสวนประกอบตางๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟกควรสมบูรณไมมีรอยหรือขอบขั้นบัน

ไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่เขากันอยางสวยงาม เปนตน 

7. ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility)การใชงานของเว็บไซตน้ันไม

ควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมที่หลากหลายไมมีการบังคับให

ผูใชตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอรควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีใน

ทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่มี

ผูใชบริการมากและกลุมเปาหมายหลากหลายควรใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีใหมาก 

8. ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability)ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมี

คุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตอง

ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ ถาเว็บที่จัดทําขึ้นอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐาน

การออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามีปญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใช

หมดความเชื่อถือ 

9. ความคงท่ีของการทํางาน (Function Stability)ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตควรมี

ความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน 

ลิงคตาง ๆ ในเว็บไซต ตองตรวจสอบวายังสามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่เกิดจากลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่

สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 

สิ่งท่ีผูใชตองการจากเว็บ 

หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไปคือการออกแบบเว็บไซตเพื่อ

ดึงดูดผูใชงานใหไดนานที่สุด ดวยการสรางสิ่งที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไปแลว สิ่งที่ผูใช

คาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหน่ึง ไดแก 

- ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน 

- ขาวและขอมูลที่นาสนใจ 

- การตอบสนองตอผูใช 

- ความบันเทิง 

- ของฟรี 

ขอมูลหลักที่ควรมีอยูในเว็บไซต 

เมื่อเราทราบถึงความตองการที่ผูใชตองการไดรับเมื่อเขาชมเว็บไซตหน่ึง ๆ แลว เราก็
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ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการ ซึ่งขอมูลตอไปน้ี เปนสิ่งที่ผูใชสวนใหญ

คาดหวังจะไดรับเมื่อเขาไปชมเว็บไซต 

- ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

- รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

- ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน 

- คําถามยอดนิยม 

- ขอมูลในการติดตอ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสี 

 ทุกคนคงไดรูจักแมสีหรือสีขั้นตน ( primary color ) ทั้งสามซึ่งประกอบดวย สีแดง,เหลือง 

และนํ้าเงิน มากอนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีทั้งสามน้ีถือวาเปนแมสีหลัก ก็เพราะวาสีทั้งสาม

เปนสีที่ไมสามารถเกิดขึ้นจากการผสมของสีอ่ืน ๆ และยังเปนตนกําเนิดของสีอ่ืน ๆที่เหลือทั้งหมด 

ตอไปก็เปนสีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากการผสมของสีขั้นตนเขาดวยกัน โดยที่ สีแดงกับสีเหลืองไดเปนสีสม

,สีเหลืองกับนํ้าเงินไดเปนเขียว และสีนํ้าเงินกับแดงไดเปนมวง ตอจากน้ันก็เปนสีขั้นที่ 3 ซึ่งเกิดจาก

การผสมของสีขั้นตนกับสีขั้นที่ 2 ที่อยูติดกันทั้งสองดาน ในที่สุดเราก็จะไดสีขั้นที่ 3 ทั้งหมด 6 สี 

โดยสีขั้นตน 1 สี ทําใหเกิดสีขั้นที่สาม 2 สี ดังน้ี : เหลือง-สม , แดง-สม , แดง-มวง , นํ้าเงิน-มวง ,นํ้า

เงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เมื่อเรารูที่มาของสีตางๆดีแลว ในขั้นตอไปจะเปนเร่ืองของพื้นฐานการ

ผสมสี การจัดระบบสี และรูปแบบของชุดสีพื้นฐาน 

แสดงตัวอยางสีขั้นตางๆ 

 

 

 

    สีขั้นที่ 1                  สีขั้นที่ 2 

    

 

 

 สีขั้นที่ 3 สีขั้นที่ 4 

 

รูปท่ี 2.1 รูปแสดงโครงสรางการผสมสี 
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ประโยชนของสีในรูปแบบตางๆ มีดังน้ี 

-สีสามารถชักนําสายตาผูอานใหไปยังทุกบริเวณในหนาเว็บเพจ ผูอานจะมีการเชื่อมโยง

ความรูสึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได การเลือกเฉดสีและตําแหนงของสีอยางรอบคอบ

ในหนาเว็บ สามารถนําทางใหผูอานติดตามเน้ือหาในบริเวณตางๆ ตามที่เรากําหนดได วิธีน้ีจะเปน

ประโยชนอยางมากเมื่อคุณตองการใหผูอานใหความสนใจกับสวนใดสวนหน่ึงในเว็บไซตเปน

พิเศษ เชน ขอมูลใหม โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไมคอยไดรับความสนใจมากอน 

-สีชวยเชื่อมโยงบริเวณที่ไดรับการออกแบบเขาดวยกัน ผูอานจะมีความรูสึกวาบริเวณที่มีสี

เดียวกันจะมีความสําคัญเทากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบน้ีชวยจัดกลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธอยาง

ไมเดนชัดเขาดวยกันได 

-สีสามารถนําไปใชในการแบงบริเวณตางๆ ออกจากกัน ทํานองเดียวกับการเชื่อมโยง

บริเวณที่มีสีเหมือนกันเขาดวยกันในขณะเดียวกันก็เปนการแบงแยกบริเวณที่มีสีตางกันออกจากกัน 

-สีสามารถใชในการดึงดูดความสนใจของผูอานสายตาผูอานมักจะมองไปยังสีที่มีลักษณะ

เดน หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซตดวยการเลือกใชสีอยางรอบคอบ ไมเพียงแตจะกระตุน

ความสนใจของผูอานเพียงเทาน้ัน แตยังชวยหนวงเหน่ียวใหพวกเขาอยูในเว็บไซตไดนานยิ่งขึ้น สวน

เว็บไซตที่ใชสีไมเหมาะสม เสมือนเปนการขับไลผูชมไปสูเว็บอ่ืนที่มีการออกแบบที่ดีกวา 

-สีสามารถสรางอารมณโดยรวมของเว็บเพจ และกระตุนความรูสึกตอบสนองจากผูชมได

นอกเหนือจากความรูสึกที่ไดรับจากสีตามหลักจิตวิทยาแลว ผูชมยังอาจมีอารมณและความรูสึก

สัมพันธกับสีบางสีหรือบางกลุมเปนพิเศษ 

-สีชวยสรางระเบียบใหกับขอความตางๆ เชน การใชสีแยกสวนระหวางหัวเร่ืองกับตัวเร่ือง หรือการ

สรางความแตกตางใหกับขอความบางสวน โดยใชสีแดงสําหรับคําเตือน หรือใชสีเทาสําหรับสิ่งที่

เปนทางเลือกนอกเหนือจากการใชสีชวยในการออกแบบแลวสียังสามารถสงเสริมเอกลักษณของ

องคกรหรือหนวยงานน้ันๆ ได ใชสีที่เปนเอกลักษณขององคกรมาเปนโทนสีหลักของเว็บไซต 

-การออกแบบเกี่ยวกับสีไมใชเร่ืองงาย แมวาจะมีกฎเกณฑตางๆ ที่ชวยในการสรางชุดสี  (color 

scheme) ที่มีประโยชนมากมาย แตก็มีแนวทางและความเขาใจผิดจํานวนมากที่จะนําไปสูการสราง

ชุดสีที่ใหความรูสึกไมเหมาะสม ในบางสถานการณอาจใชสีเปนเพียงเคร่ืองประดับอยางหน่ึงใน

การออกแบบ แตในทางตรงกันขาม การใชสีที่มากเกินไป อาจทําใหไปบดบังองคประกอบอ่ืนๆ ใน

หนาเว็บเพจได ดังน้ันการเลือกใชสีใหเหมาะสมและเกิดประโยชนจึงเปนเร่ืองสําคัญ แมวาการเลือก

ชุดของสีมาใชในเว็บเพจคอนขางจะขึ้นอยูกับความชอบของแตละคน อยางนอยเราควรมีควเขาใจ

ถึงหลักการใชสีเบื้องตน ที่จะชวยในการเลือกใชสีชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆไดอยาง
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เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต อยางไรก็ตามทฤษฎีเหลาน้ีจะไมทําใหคุณสามารถเลือกชุดสีได

ในทันทีทันใด แตอยางนอยก็จะชวยนําคุณไปในทิศทางที่ถูกตองได 

 

การผสมสี (Color Mixing) 

 รูปแบบการผสมสีเพื่อใหเกิดเปนสีตางๆ สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือการผสมของแสง

หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององควัตถุ (pigment) หรือการผสมแบบ

ลบ (subtractive mixing) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 

 การผสมสีแบบบวกน้ี เปนสิ่งที่คอนขางยากในการทําความเขาใจ เพราะมีหลักการที่ลบลาง

สิ่งที่คุณถูกสอนมาในสมัยกอน เรากําลังจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไมใชการผสมของวัตถุมี

สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดวยลําแสงที่มีสีตางๆตามความยาวคลื่นแสง ความยาว

คลื่นแสงพื้นฐานไดแกสีแดง เขียว และนํ้าเงิน ไมใชสีแดง เหลืองและนํ้าเงินอยางที่เราเขาใจมากอน 

เมื่อคลื่นแสงเหลาน้ีมีการซอนทับกันก็จะกอใหเกิดการบวกและรวมตัวกันของความยาวคลื่นแสง 

จึงเปนที่มาของชื่อ “สีแบบบวก” เมื่อแสงทั้งสามสีมีการผสมกันเปนคู ก็จะเกิดเปนสีนํ้าเงินแกม

เขียวหรือ cyan (เกิดจากสีนํ้าเงินบวกกับเขียว) สีแดงแกมมวงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกับ

นํ้าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกับเขียว) และในที่สุดเมื่อผสมสีทั้งสามเขาดวยกัน ก็จะได

ผลลัพธเปนแสงสีขาวอีกคร้ัง  

สื่อใด ๆ  ก็ตามที่มีการใชแสงสองออกมา อยางเชน จอโปรเจคเตอร (movie projector) ทีวี หรือ

จอมอนิเตอรสําหรับคอมพิวเตอร ตางก็เปนไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี การ

ออกแบบสีสําหรับเว็บไซต จึงตองอาศัยหลักการผสมสีแบบบวกน้ีเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 รูปแสดงการผสมสีแบบบวก 

2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 

 การผสมสีแบบลบไมไดมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของลําแสงแตอยางใด ๆ  แตเกี่ยวเน่ืองกับ

การดูดกลืนและสะทอนแสงของวัตถุตางๆ เมื่อแสงสีขาวสองมายังวัตถุหน่ึงๆวัตถุน้ัน จะดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่นบางระดับไวและสะทอนแสงที่เหลือออกมาใหเราเห็น สีขั้นตนในรูปแบบน้ี
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ประกอบดวย สีแดงแกมมวง(magenta)  สีนํ้าเงินแกมเขียว (cyan) และสีเหลือง ซึ่งไมใชสีแดง 

เหลือง และนํ้าเงินอยางธรรมดาอยางที่หลายๆคนเขาใจ เมื่อมีการผสมขององควัตถุหรือวัตถุมีสี        

จะเกิดการรวมกันของสีที่จะถูกดูดกลืนไว ทําใหปริมาณแสงที่จะสะทอนออกมาลดลง จึงเปนที่มา

ของชื่อ “ สีแบบลบ ” เมื่อสีทั้งสามมีการผสมกันเปนคูๆ ก็จะเกิดผลเปนสีตางๆ ไดแกสีแดง (เกิด

จากสีแดงแกมมวงบวกกับเหลือง) สีเขียว (เกิดจากสีเหลืองบวกกับนํ้าเงินแกมเขียว) และสีนํ้าเงิน 

(เกิดจากสีนํ้าเงินแกมเขียวบวกกับแดงแกมมวง) ในขั้นสุดทาย เมื่อรวมสีทั้งสามเขาดวยกันก็จะเห็น

เปนสีดํา เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสีไวทั้งหมด ทําใหไมมีแสงสีใดสามารถสะทอนออกมาได 

 สื่อตางๆที่เกี่ยวของกับการใชวัตถุมีสี อยางเชน สีที่ใชในการวาดรูปของศิลปน , ดินสอสี , 

สีเทียน รวมถึงระบบการพิมพแบบ 4 สี ในสิ่งพิมพตาง ๆ  (โดยมีหมึกสีดําเพิ่มมาอีกสีหน่ึง)  ลวน

อาศัยการผสมสีแบบลบน้ีทั้งสิ้น 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 

 

วงลอสี (Color Wheel) 

เพื่อความเขาใจถึงความสัมพันธของสีที่ดีขึ้นเราความทําความรูจักกับระบบสีที่เขาใจงาย 

และมีประโยชนมากที่สุดที่เรียกกันวา วงลอสี ( color wheel ) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่มีระบบการ

จัดเรียงสีทั้งหมดไวในวงกลม วงลอสีถูกพัฒนาขึ้นจากความตองการกฎระเบียบที่ชัดเจนของลําดับ

และความกลมกลืนของสี แมในอดีตจะมีการพัฒนาและออกแบบระบบสีในรูปแบบตาง ๆ มากมาย 

แตสวนใหญมักจะมีความซับซอนเกินกวาที่จะนํามาใชประโยชนในการออกแบบจริง ในที่สุดเรา

จะใชวงลอสีแบบ 12 ขั้น ซึ่งถูกประดิษฐขึ้นโดย Sir Isaac Newtonในป 1666 ที่ไดแสดงถึงการ

จัดลําดับเฉดสีอยางมีเหตุผลและงายตอการนําไปใช จึงเปนประโยชนอยางมากตอศิลปนใน

การศึกษาและออกแบบศิลปะตาง ๆ รวมทั้งการเลือกใชสีในกระบวนการออกแบบเว็บไซตที่เรา

กําลังสนใจอยู 

วงลอสีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 
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สีขั้นตนในวงลอสีแบบลบประกอบดวย สีแดงแกมมวง (magenta) สีนํ้าเงินแกมเขียว 

(cyan) และสีเหลือง ( yellow ) สวนสีอ่ืน ๆอาศัยหลักการผสมสีแบบลบไดเปนสีที่เหลือทั้งหมด 

 

วงลอสีแบบบวก (Additive Color Wheel)   

วงลอสีแบบบวกน้ีดูคลายๆกับวงลอสีแบบลบ แตมีความสมดุลของสีที่ตางกันอยางมาก 

ตรงที่สีโดยสวนใหญถูกครอบคลุมดวยสีนํ้าเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสีแดงมีผลเพียง

เล็กนอยในวงลอสีแบบน้ี เชนเดียวกับการกระจายตัวของสีในสเปกต้ัม ซึ่งมีลักษณะเดนของความ

ยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงิน และมีสวนของความยาวคลื่นแสงสีแดงเพียงเล็กนอย 

สีท่ีเปนกลาง (Neutral Colors) 

 สีที่เปนกลางคือสีกลุมหน่ึงที่ไมไดถูกบรรจุไวในวงลอสี เพราะเปนสีที่ไมไดรับอิทธิพลใด 

ๆมาจากสีอ่ืน ซึ่งก็คือสีเทา แมวาจะมีเฉดสีของสีเทาจํานวนมากมายไมสิ้นสุด แตแคเพียงที่ 256 

ระดับ สายตาคนเราก็ไมสามารถแยกความแตกตางออกจากกันไดแลว ทําใหมองเห็นเปนแถบสี

ระหวางดํากับขาว โดยไมมีรอยตอแตอยางใด สีเทาไดชื่อวาเปนสีกลางก็เพราะเปนสีที่ไมมี

ลักษณะเฉพาะสวนตัว ทําใหชุดของสีที่ประกอบไปดวยสีเทาทั้งหมดจะดูคอนขางจืดชืด ไมเรา

อารมณ อยางไรก็ตาม สีเทาก็จะไปรับเอาลักษณะจากสีที่อยูลอมรอบน้ันเอง เปนเหตุใหศิลปนสวน

ใหญหลีกเลี่ยงการใชสีเทา เพราะผลที่ไดรับจากสีอ่ืนน้ันไมคงที่ ยากตอการควบคุม 

สีเทา 12 ขั้นตามลําดับจากออนไปเขม 

 

สีออน สีเขม และโทนสี (Tint ,Shade and Tone) 

ในการผสมสีกลางดังกลาวเขากับสีบริสุทธิ์ (สีที่ไมผานการผสมกับสีอ่ืนมากอน) จะเกิด

เปนสีตางๆจํานวนมากมาย จนไมสามารถบรรจุไวในวงลอสีไดทั้งหมด จากประสบการณที่ผานมา 

คุณคงรูวาสีแดงไมไดมีเพียงเฉดสีเดียว แทจริงแลว มีแดงออน,แดงแก,แดงเขม หรืองแดงจาง ฯลฯ 

อีกจํานวนนับไมถวน สีเหลาน้ีเปนผลมาจากการผสมของสีบริสุทธิ์กับสีดํา ขาว และเทาระดับตางๆ 

น่ันเอง 

-เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีขาว จะไดเปนสีออน ( tint of the hue ) 

-เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีเทา จะไดเปนโทนสีที่ระดับตางๆ ( tone of the hue ) 

-เมื่อสีบริสุทธิ์ผสมกับสีดํา จะไดเปนสีเขม ( shade of the hue ) 

สีออน สีเขม และโทนสี มีประโยชนอยางมาก ในการจัดชุดของสี เพราะทําใหสีสีหน่ึง

สามารถแสดงออกและใหความรูสึกไดหลายรูปแบบยิ่งขึ้น ทดแทนการใชสีเดียวลวนๆ ซึ่งอาจมี

ลักษณะไมนาสนใจ 
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รูปท่ี 2.4 รูปแสดงความหลากหลายของสีที่ไดจากการผสมสีหลักกับสีขาว เทา และดํา 

ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 

 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเปนระเบียบของสีอยางเปนที่นาพึงพอใจตอสายตา ทํา

ใหผูชมรูสึกถึงความเปนระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกัน การใชสีที่จืดชืดเกินไป

จะทําใหเกิดความรูสึกนาเบื่อ และไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมได ในทางตรงกันขาม การ

ใชสีที่มากเกินไป ดูวุนวาย ไรระเบียบ ก็จะสรางความไมเขาใจและสับสนใหผูชม ดังน้ัน เปาหมาย

สําคัญของเราในเร่ืองสี ก็คือการนําเสนอเว็บไซตโดยใชชุดสีในรูปแบบที่เขาใจไดงาย นาสนใจ 

และสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 

รูปแบบชุดสีพื้นฐาน ( Simple Color Schemes ) 

 หลังจากคุณไดรูจักพื้นฐานของสีมาพอสมควร ตอไปจะเปนเร่ืองของชุดสีที่ถูกจัดกลุม

อยางเขากันดวยรูปแบบตางๆ ทําใหเรามีโอกาสเลือกชุดสีเหลาน้ีมาใชในการออกแบบไดโดยไม

ตองเสียเวลาสุมเลือกสีตางๆใหดูเขากัน อยางไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหลาน้ีเปนเพียงหลักการ

เบื้องตน และยังคงตองทําการปรับเปลี่ยนคาของสี ( hue )ความอ่ิมตัวของสี ( saturation ) และความ

สวางของสี ( lightness ) เพื่อใหเกิดลักษณะที่อานงาย สวยงาม และเหมาะสมกับเน้ือหาของเว็บไซต 

ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 

 รูปแบบของชุดสีที่งายที่สุดคือชุดแบบสีเดียวที่มีคาของสีบริสุทธิ์เพียงสีเดียว ความหาก

หวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขมหรือ

ความเขมหรือความออนในระดับตางๆ ใหกับสีต้ังตน ดังน้ัน ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ

ประกอบดวยสีแดงลวน สีแดงอิฐ(สีเขม ของสีแดง) สีสตอเบอรร่ี(สีออนปานกลางของสีแดง) ละ

ชมพู(สีออนมากของสีชมพู) 

 ชุดสีแบบน้ีคอนขางจะมีความกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกัน และประสิทธิภาพในการสราง

อารมณโดยรวมดวยการใชสีเพียงสีเดียว แตในบางคร้ังรูปแบบที่มีสีเดียวน้ีอาจดูไมมีชีวิตชีวา เพราะ

ขาดความหลากหลายของสี ซึ่งอาจทําใหผูอานความสนใจ 
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รูปท่ี 2.5  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 

 

 

 

ชุดสีแบบสามเสา (Triadic Color Scheme) 

 วิธีการที่งายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก็คือ การนึกถึงสามเหลี่ยมดานเทาลอยอยู

เหนือวงลอสี เพียงเทาน้ี สีที่อยูที่มุมของสามเหลี่ยมทั้งสามก็จะเปนสีที่เขาชุดกัน ชุดสีที่ไดจากการ

เลือกแบบน้ีจึงเรียกวา ชุดสีแบบสามเสา ซึ่งอาจประกอบดวยสีสามสีที่มีระยะหางกันเทากันในวง

ลอสี จึงมีความเขากันอยางลงตัว ชุดสีแบบสามเสาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่ประกอบดวย

สีขั้นตนทั้งสามน้ันเอง เน่ืองจากการตัดกันอยางรุนแรงของสีทั้งสามน่ันเอง เน่ืองจากการตัดกัน

อยางรุนแรงของสีทั้งสาม ที่สรางความสะดุดตาอยางมาก สวนชุดสีที่ไดจากสีชั้นสองและสีขั้นที่

สามน้ัน ยากตอการนํามาใชเพราะความแตกตางของสีดังกลาวยังไมรุนแรงนัก 

 ชุดสีแบบสามเสามีขอไดเปรียบตรงที่มีเสถียรภาพสูง เพราะแตละสีมีความสมดุลอยาง

สมบูรณแบบกับอีกสองสีที่เหลือ และรูปแบบน้ียังมีลักษณะของความเคลื่อนไหว เน่ืองจากแตละสี

มีการชักนําไปสูกันและกัน ตามกระบวนการธรรมชาติ ทําใหมีลักษณะเดนในดานความมีชีวิตชีวา 

ซึ่งเปนประโยชนในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ชัดเจน แนนอน แตบางคร้ังความสดใสดังกลาว

อาจมีลักษณะที่ฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการสื่อสารความหมายที่แทจริงได 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6  รูปแสดงชุดสีแบบสามเสา 

ชุดสีท่ีคลายคลึงกัน (Analogous Color Scheme) 
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 ชุดสีที่มีรูปแบบอยางงายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบดวยสี 2 หรือ 

3 สีที่อยูติดกันในวงลอสี เชนสีแดงแกมมวง สีแดง และสีสม เน่ืองจากชุดสีที่อยูในรูปแบบน้ีมี

จํานวนมากมายทําใหเราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใชงานไดอยางงายสะดวก และแมวาเรา

สามารถเพิ่มจํานวนสีในชุดใหมากขึ้นเปน 4  หรือ 5 สีได แตกลับจะมีผลใหขอบเขตของสีที่มีความ

กวางเกินไป ทําใหสีอยูตรงปลายทั้งสองของชุดไมมีความสัมพันธกัน เปนสาเหตุใหลักษณะการที่

อยูตรงปลายทั้งสองชุดไมมีความสัมพันธ เปนสาเหตุใหลักษณะการที่มีสีคลายคลึงกันลดลง 

 ณ บางตําแหนงของวงลอสี ชุดสีคลายคลึงกัน 3-4 สีทีอยูติดกันอาจดูเหมือนเปนสีเดียวกัน  

เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว  ไมเพียงแตชุดสีแบบน้ีจะนํามาใชงานไดสะดวก  

ความคลายคลึงกันของสียังกอใหเกิดความกลมกลืนกันอีกดวย  แมกระน้ันก็ดีการขาดความแตกตาง

อยางชัดเจน  อาจทําใหไมมีความเดนเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูอานได 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7  รูปแสดงชุดสีที่คลายคลึงกันประกอบดวยสี 2-3 สีทีอยูติดกันในวงลอสี 

 

ชุดสีตรงขาม (Complementary Color Scheme) 

 สีตรงขามในที่น้ี  หมายถึง  สีที่อยูตรงกันขามกันในวงลอสี  เชน  สีแดงกับฟา  หรือสีนํ้า

เงินออนกับสมนาสนใจที่วาเมื่อนําสีทั้งสองน้ีมาผสมกัน  จะไดผลลัพธเปนสีขาวสําหรับวงลอสี

แบบบวก  หรือไดเปนสีดําสําหรับวงลอสีแบบลบ  ที่เปนเชนน้ีก็เน่ืองจากวาสีแตละสีที่อยูตรงขาม

กัน  จะมีอัตราสวนของสีขั้นตนที่ผกผันกัน  ตัวอยางเชน  สีแดงในวงลอสีแบบบวกมีสีที่ตรงขาม

เปนสีนํ้าเงินแกมเขียว  ซึ่งเปนสวนผสมจากสีนํ้าเงินและเขียว  จึงทําใหสีทั้งสองรวมกันยังไดเปนสี

ขาวอีกเชนเดิม  จากคุณสมบัติน้ีเราอาจเรียกสีคูน้ีวาเปน “สีเติมเต็ม”  ก็ได 

 เมื่อนําสีทั้งสองมาใชคูกันก็จะทําใหสีทั้งสองมีความสวาง  และสดใสมากขึ้น  ซึ่งถือเปนคู

สีที่มีความแตกตางมากที่สุด  และยังมีความเสถียรมากที่สุด (maximum contrast and maximum 

stability)  ขอไดเปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูนาสนใจกวาสีที่

ใชรูปแบบสามจุดเสียอีก  ทําใหแนใจไดวาชุดสีตรงกันขามน้ี  จะไมดูจืดชืด  ขาดความนาสนใจ  

อยางไรก็ดีจํานวนสีที่จํากัดในรูปแบบน้ี  ทําใหผูอานใหความสนใจไดงาย  แลวหลังจากน้ันก็อาจ

ละทิ้งความรูสึกสนใจไปไดงายเชนกัน 
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รูปท่ี 2.8  รูปแสดงชุดสีตรงขามไดแกสี 2 สีที่อยูตรงขามในวงลอ 

 

 

 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียง (Split Complementary Color Scheme) 

 ชุดสีตรงขามขางเคียงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจากชุดสีตรงขาม  แตละความแตกตางกัน

ที่สีใดสีหน่ึงที่อยูตรงขามกันถูกแทนที่ดวยสีที่อยูดานขางทั้งสอง  เชน  สีฟาซึ่งมีสีดานขางเปนสีนํ้า

เงินออนกับสีนํ้าเงินแกมเขียว  ฉะน้ันชุดสีตรงขามขางเคียงที่ไดจึงประกอบดวย  สีแดง  สีนํ้าเงิน

ออน  และสีนํ้าเงินแกมเขียว   

 ขอไดเปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับชุดสีตรงขาม  

อยางไรก็ตามความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมาน้ี  มีผลใหความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง

ความเขากันของสีก็ลดลงดวย 

 

 
 

รูปท่ี 2.9 รูปแสดงชุดสีตรงขามขางเคียง 

 

ชุดสีตรงขามขางเคียงท้ัง 2 ดาน (Double Split Complementary Color Scheme) 

 ชุดสีแบบน้ีถูกดัดแปลงมาจากชุดสีตรงขาม  เชนกัน  แตคราวน้ีสีตรงกันขามทั้งสองถูก

แบงแยกเปนสีดานขางทั้ง 2 ดาน  จึงไดเปนชุดสี 4 สี  ดังเชนสีแดงแกมมวงกับนํ้าเงินแกมเขียว  
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และนํ้าเงินออนกับสม  ขอไดเปรียบที่เห็นไดชัด  คือ  ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นจากชุดสีตรงขาม

แบบแบงแยก  สวนขอเสียเปรียบก็ยังมีลักษณะเชนเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10  รูปแสดงชุดสีตรงขามแบบแบงแยก 2 ดาน 

 

 

นอกเหนือจากน้ี  ยังมีรูปแบบอ่ืนที่เรียกวา Alternate Complementary Color Scheme  โดยมีสีที่ได

จากสามเหลี่ยมรวมกับอีกสีหน่ึงที่อยูตรงกันขามกับสีใดสีหน่ึงในสามเหลี่ยม  เชน  สีเขียว  สีมวง

แดง  สีแดง  และสีสม  สวนแบบสุดทายไดแก  ชุดสีแบบสี่เหลี่ยม (Tetrad Color Scheme)  ที่เกิด

จาก 4 สีที่อยูตรงกันขามภายใตรูปสี่เหลี่ยม  วิธีน้ีเปนการใชสีขั้นตน 1 สี  สีขั้นที่สอง 1 สี  และสีขั้น

ที่สาม 2 สี  มาประกอบกัน 

 

 
รูปที่ 2.11 ทฤษฎีสีกับการออกแบบเว็บไซต 
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รูปที่ 2.12 ทฤษฎีสี 

 

การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน การเลือกใช

สีใหเหมาะสม กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังสามารถทําใหเห็นถึง

ความแตกตางระหวางเว็บไซตได สีเปนองคประกอบหลักสําหรับการตกแตงเว็บ จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสีระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร มีระบบการแสดงผลผาน

หลอดลําแสงที่เรียกวา CRT (Cathode ray tube) โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวก อาศัยการผสมของ

ของแสงสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถกําหนดคาสีจาก 0ถึง 255 ได จาก

การรวมสีของแมสีหลักจะทําใหเกิดแสงสีขาว มีลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ บนหนาจอไมสามารถ

มองเห็นดวยตาเปลาได จะมองเห็นเปนสีที่ถูกผสมเปนเน้ือสีเดียวกันแลว จุดแตละจุดหรือพิกเซล 

(Pixel) เปนสวนประกอบของภาพบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยจํานวนบิตที่ใชในการกําหนด

ความสามารถของการแสดงสีตาง ๆ เพื่อสรางภาพบนจอน้ันเรียกวา บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา 

HTML มีการกําหนดสีดวยระบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีเคร่ืองหมาย (#) อยูดานหนาและตามดวย

เลขฐานสิบหกจํานวนอักษรอีก 6 หลัก โดยแตละไบต (byte) จะมีตัวอักษรสองตัว แบงออกเปน 3 

กลุม เชน #FF12AC การใชตัวอักษรแตละไบตน้ีเพื่อกําหนดระดับความเขมของแมสีแตละสีของชุด

สี RGB โดย 2 หลักแรก แสดงถึงความเขมของสีแดง 2 หลักตอมา แสดงถึงความเขมของสีเขียว 2 

หลักสุดทายแสดงถึงความเขมของสีนํ้าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณการสื่อความหมายที่

เดนชัด กระตุนการรับรูทางดานจิตใจมนุษย สีแตละสีใหความรูสึก อารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสี

ใหความรูสึกสงบ บางสีใหความรูสึกต่ืนเตนรุนแรง สีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบ

เว็บไซต ดังน้ันการเลือกใชโทนสีภายในเว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออก
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ทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศก รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น สามารถแบง

ออกเปน 3 กลุม คือ 

1. สีโทนรอน (Warm Colors) เปนกลุมสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุน 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13  รูปแสดงชุดสีรอน 

     

 

 

    รูปท่ี 2.14  รูปแสดงชุดสีเย็น 

 

2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย เปนกลุมสีที่มีคน

ชอบมากที่สุด สามารถโนมนาวในระยะไกลได  

3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เปนกลาง ประกอบดวย สีดํา สีขาว สีเทา และสีนํ้าตาล

กลุมสีเหลาน้ีคือ สีกลางที่สามารถนําไปผสมกับสีอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดสีกลางขึ้นมาสิ่งที่สําคัญตอ

ผูออกแบบเว็บคือการเลือกใชสีสําหรับเว็บ นอกจากจะมีผลตอการแสดงออกของเว็บแลวยังเปน

การสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังน้ันจะเห็นวาสีแตละสีสามารถสื่อความหมายของเว็บได

อยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นยอมสงผลใหเว็บมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ชุดสี

แตละชุดมีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายอาจจะทําใหเว็บไม

นาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะน้ันการใชสีอยางเหมาะสมเพื่อสื่อ

ความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน 

 

ขอคิดเกี่ยวกับการใชสีในเว็บไซต 

จากสีที่ไดเรียนรูมาต่ังแตตนเกี่ยวกับสีและสื่อตาง ๆ ที่มีผลตอการสแดงออกของสี คงจะ

พอทําใหคุณออกแบบเว็บไซตโดยใชสีที่เหมาะสมกลมกลืนกันในการสื่อความหมายถึงเน้ือหา และ

สรางความสวยงานใหกับหนาเว็บเพจไดเปนอยางดี และที่สําคัญจาการใชชุดสีสําหรับเว็บเพจที่มี
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สีสันตรงกับความต้ังใจอยางไมผิดเพี้ยนในสวนน้ี เปนเร่ืองของขอคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการใชสีใหเกิด

ประโยชนกับเว็บไซต 3 ขอดังน้ี 

1. ใชสีอยาสม่ําเสมอ 

การออกแบบเว็บไซตโดยใชสีอยางสม่ําเสมอชวยสรางความรูสึกถึงบริเวณของสถานที่ เชนการใชสี

ที่เปนชุดเดียวกันตลอดทั้งไซตเพื่อสรางขอบเขตของเว็บไซตที่สัมผัสไดดวยตา เมื่อผูใชคลิกเขาไป

ในแตละหนาก็ยังรูสึกไดวากําลังอยูภายในเว็บไซตเดียวกัน 

2. ใชสีอยางเหมาะสม 

เว็บไซตเปรียบเสมอสถานที่หน่ึงๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เชนเดียวกับสถานที่ตาง ๆ ในชีวิตจริงอยาง 

ธนาคาร โรงเรียน หรือรานคาตาง ๆ ดังน้ัน การเลือกใชสีที่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต จะ

ชวยสงเสริมเปาหมายและภาพพจนของเว็บไซตได นอกจากน้ีคุณควรคํานึงถึงปจจัยหลายๆอยางที่มี

ผลตอความเหมาะสมของสีในเว็บไซต เชน วัฒนธรรม แนวโนม ของแฟชั่น อายุและประสบการณ

ของผูใช ดังน้ันเราจึงรูสึกเห็นดวยเมื่อมีการใชสีชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใชโทนสีนํ้าตาลดํา สื่อถึง

เหตุการณใน อดีต ใชสีสดใสสาหรับเด็ก และการใชสีตามแฟชั่นในเว็บมีเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย 

3. ใชสีเพื่อสื่อความหมาย 

Color Wheel Pad ที่ออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงคาของสีในระบบเลขฐานสิบ

ไวในแตละชองสี ซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกใชสีตามรูปแบบตาง ๆ จากวงลอสีดังที่ไดเห็น

แลววา สีแตละสีใหความหายและความรูสึกตางกัน โดยสีหน่ึงๆ อาจสื่อความหายไปในทางบวก

หรือทางลบก็ได ขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวอยางเชน สีดําใหความรูสึกโศกเศราในงานศพ แตกลับส

แดงถึงความเปนมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปน ดังน้ันสีที่ใหความหมายและความรูสึกตรง

กับเน้ือหา จะชวยสนับสนุนใหผูใชไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 

4. ระบบสีในเว็บไซต 

ระบบสีในเว็บไซตมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกตางจากสีอ่ืน ๆ อยางสิ้นเชิง ทําใหการใชสีอยางมี

ประสิทธิภาพในเว็บจึงตองอาศัยความเขาใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีที่มีความ

เฉพาะตัวน้ีเปนผลมาจากความเกี่ยวของกับสื่อ 3 ประเภทที่มีอิทธิพลตอการปรากฏของสี ได แก  

-จอมอนิเตอร : เปนเพราะเว็บเพจถูกเรียกดูผานทางจอมอนิเตอร ดังน้ันการแสดงสีของเว็บ

เพจจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพดานสีของจอมอนิเตอร 

- บราวเซอร : เน่ืองจากบราวเซอรมีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตัวเอง เมื่อใดที่มี

การแสดงผลในหนาจอที่มีจานวนสีจากัด บราวเซอรจะทําการสรางสีทดแทนใหดูเหมือนหรือไกล

เคียงกับสีที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจึงไมแนนอน 

  - HTML : สีในเว็บเพจที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของรูปภาพ เชน สีของตัวอักษรและพื้นหลัง 

จะถูกควบคุมดวยคําสั่งภาษา HTML โดยระบุคาของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะน้ัน การ
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เขาใจถึงอิทธิพลของปจจัยทั้งสาม และออกแบบโดยคํานึงถึงขอจํากัดเหลาน้ี จะทําใหผูใชโดยสวน

ใหญไดเห็นสีที่ถูกตองอยางที่คุณต้ังใจ 

หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บไซตอยางหน่ึงคือ 

1. การสรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบตาง ๆ ภายในหนาเว็บเพื่อเนนใหเห็นวา

อะไรเปนเ ร่ืองสําคัญมาก สําคัญรองลงไปหรือสําคัญนอยตามลําดับการจัดระเบียบของ

องคประกอบอยางเหมาะสมจะชวยใหแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ในหนา

เว็บไซตในการออกแบบควรใหความสําคัญกับปจจัยเหลาน้ี 

1.1 สีและความแตกตางของสี แสดงถึงความสําคัญของขอมูลที่ตองการใหผูใชไดรับ

เน่ืองจากภาษาสวนใหญรวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอานจากซายไปขวาและจากบนลงลาง จึง

ควรจัดวางสิ่งที่มีความสําคัญไวที่สวนบนหรือดานลางของหนาอยูเสมอเพื่อใหผูใชไดเห็นกอนแต

ถาจัดวางสิ่งสําคัญไวที่สวนทายของหนา ผูใชจํานวนมากอาจจะไมไดรับขอมูลน้ัน 

1.2 สีและความแตกตางของสี แสดงถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ภายใน

หนาสี่เดนชัดเหมาะสําหรับองคประกอบที่มีความสําคัญมากสวนองคประกอบที่ใชสีเกี่ยวกับสื่อ  

ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 

หนาเว็บเปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนสิ่งแรกที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนสื่อกลางให

ผูชมสามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตน้ันได โดยปกติหนาเว็บจะ

ประกอบดวย รูปภาพ ตัวอักษร สีพื้น ระบบเนวิเกชั่น และองคประกอบอ่ืน ๆ ที่ชวยสื่อความหมาย

ของเน้ือหาและอํานวยความสะดวกตอการใชงาน 

หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตาง ๆ รวมกัน

เพื่อสื่อความหมาย เกี่ยวกับเน้ือหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อการสื่อ

ความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใช 

การออกแบบเว็บไซต ตองคํานึงถึง 

1. ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมีกราฟก

หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย 

2. ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา สไตล

ของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

3. ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ

รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรน้ัน ๆ เชน ถาเปนเว็บไซตของ

ทาง ราชการ จะตองดูนาเชื่อถือไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
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4. เน้ือหาที่มีประโยชน เน้ือหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังน้ันควรจัดเตรียมเน้ือหา

และขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยู

เสมอ เน้ือหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5. ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟก

ที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว 

ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา 

6.  ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

องคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย 

สบายตา การใชโทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่นาสนใจน้ันขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล 

7. การใชงานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร

ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอ

ตางๆ กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัญสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ สราง

ความรูสึกวาเว็บไซตมี….คุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได 

9. ลิงคตางๆ จะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตางๆ ใน

เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design) 

โครงสรางเว็บไซต ( Site Structure ) เปนแผนผังของการลําดับเน้ือหาหรือการจัดวาง

ตําแหนงเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเรารูวาทั้งเว็บไซตประกอบไปดวยเน้ือหาอะไรบาง และมีเว็บ

เพจหนาไหนที่เกี่ยวของเชื่อมโยงถึงกัน ดังน้ันการออกแบบโครงสรางเว็บไซทจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

เปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารกอนที่จะลงมือสราง เพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของ

เว็บไซทเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวิเกชั่นไดเหมาะสม และเปนแนวทางการ

ทํางานที่ชัดเจน สําหรับขั้นตอนตอๆไป นอกจากน้ีโครงสรางเว็บไซทที่ดียังชวยใหผูชมไมสับสน

และคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 

วิธีการจัดโครงสรางเว็บไซทสามารถทําไดหลายแบบ แตแนวคิดหลักๆที่นิยมใชกันมีอยู 2 แบบคือ 

จัดตามกลุมเน้ือหา ( Content-based Structure ) 

จัดตามกลุมผูชม ( User-based Structure ) 

รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต 

เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซทไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน 

แบบเรียงลําดับ ( Sequence ) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บ

ไซทที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละขั้นตอน 
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แบบระดับชั้น ( Hierarchy )  เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปนรูปแบบ

ที่เราจะพบไดทั่วไป 

แบบผสม  ( Combination )  เหมาะสําหรับเว็บไซทที่ซับซอน เปนการนําขอดีของรูปแบบ

ทั้ง 2 ขางตนมาผสมกัน 

สิ่งท่ีผูใชตองการจากเว็บ 

หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไปคือการออกแบบ

เว็บไซตเพื่อดึงดูดผูใชงานใหไดนานที่สุด ดวยการสรางสิ่งที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไปแลว 

สิ่งที่ผูใชคาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหน่ึง ไดแก 

- ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน 

- ขาวและขอมูลที่นาสนใจ 

- การตอบสนองตอผูใช 

- ความบันเทิง 

- ของฟรี 

 

ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต 

เมื่อเราทราบถึงความตองการที่ผูใชตองการไดรับเมื่อเขาชมเว็บไซตหน่ึง ๆ แลว เราก็

ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการ ซึ่งขอมูลตอไปน้ี เปนสิ่งที่ผูใชสวนใหญคาดหวังจะ

ไดรับเมื่อเขาไปชมเว็บไซต 

- ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

- รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

- ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน 

- คําถามยอดนิยม 

กําหนดเปาหมายของเว็บไซต 

ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัด

เสียกอน เพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว โดยทั่วไปมักจะเขาใจวา

การทําเว็บไซตมีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทาน้ัน แตในความเปนจริง

แลว เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป 

 

กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 

ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายที่เขามาใชบริการเว็บไซต เพื่อที่จะ

ไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนเว็บไซตที่มีกลุมผูใชหลากหลาย 
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เชน เซิรชเอ็นจิน เว็บทา และเว็บไดเรกทอร่ี แตเว็บไซตสวนใหญน้ันจะตอบสนองความตองการ

เฉพาะกลุมเทาน้ัน ไมสําหรับทุกคน เพราะคุณไมสามารถตอบสนองความตองการของคนที่

หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว 

การออกแบบเว็บไซต 

ในการออกแบบเว็บไซตน้ันประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ มากมาย เชน การออกแบบ

โครงสราง ลักษณะหนาตา หรือการเขียนโปรแกรม แตมีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต โดยขาดการ

วางแผนและทํางานไมเปนระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ 

เน้ือหาและรูปแบบก็เปนไปตามที่นึกขึ้นไดขณะน้ัน และเมื่อเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลย ทําใหเว็บ

น้ันมีเปาหมายและแนวทางที่ไมแนนอน ผลลัพธที่ไดจึงเสี่ยงกับความลมเหลวคอนขางมาก 

ความลมเหลวที่พบเห็นไดทั่วไป ไดแก เว็บที่แสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง 

(Under Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเว็บถือได

วาตายไปแลว เน่ืองจากขอมูลไมทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัย ลิงคผิดพลาด 

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลาน้ี และชวยลดความเสี่ยงที่

จะทําใหเว็บประสบความลมเหลว การออกแบบเว็บไซตที่ดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบ

ขอมูลอยางเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซตคือการกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนด

กลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซึ่งขอมูล ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ สิ่งเหลาน้ีจะ

ชวยใหเราสามารถออกแบบเน้ือหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการ

ของผูใชอยางแทจริง 
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โครงการท่ีเกี่ยวของ 

 สุกัญญญา บุญนาค และคณะ.  (2561).  เว็บไซตพืชผักและสมุนไพรไทย. หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

อริสรา ปนเทียน  และคณะ.  (2561).  เว็บไซตสื่อการเรียนการสอนกราฟก 2 มิติ. หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

อัครพงษ ทองลือ และคณะ.  (2561).  เว็บไซตเคร่ืองดนตรีไทย.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2.4การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบงาน 

1.นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการทําหนาเว็บเพจ 

2.นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบแบนเนอรเว็บไซต 

3.นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการตกแตงเว็บไซต 

4.นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเผยแพรขอมูล 

5.นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการ Adobe Flash CS6 

 

 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

3.1  การออกแบบ Sitemap  

 

รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap
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รูปท่ี 3.1แสดง Sitemap(ตอ) 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่4 

การพัฒนาระบบเว็บไซต ส่ือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 

 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

- Intel I3-6100   

- AOC 31.5" VA 144Hz Monitor (C32G1/67) 

- Windows 10 Home (64 bit) 

- Memory 12 GB. DDR4 

- Hard Disk SSD 512 GB PCle NVMe 

- 64- bit Operating System, x64-based processor 

 

4.2    โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชพัฒนา 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชในการทําเว็บไซต 

2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018  ใชในการตกแตงรูปภาพ 

3.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2017 ใชในการทําเอกสาร 

4.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2017 ใชในการทํางานนําเสนอ 
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4.3  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี 4.1 กดที่ This PC และกดเขาไปที่เฟรชไดรชื่อ KINGSTON 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.2  เลื่อนหาไฟล สื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
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รูปท่ี 4.3  กดไฟล Index 

 

4.4 วิธีการใชงานเว็บไซต 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนาจอรูปที่  1  หนา Enter ( Index ) 
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รูปท่ี 4.5  แสดงหนาจอรูปที่  2  หนาหลักของเว็บไซส (Home) 

 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 4.6  แสดงหนาจอรูปที่  3 ประวัติและความหมาย 
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รูปท่ี 4.7  แสดงหนาจอรูปที่  3  นิทานวรรณคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 4.8  แสดงหนาจอรูปที่  4  ไกรทองชาละวัน 
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รูปท่ี 4.9  แสดงหนาจอรูปที่  5  ขุนชางขุนแผน 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.10  แสดงหนาจอรูปที่  5  ปลาบูทอง 
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รูปท่ี 4.11 แสดงรูปหนาจอที่ 7 เงาะปา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงรูปหนาจอที่ 8 แกวหนามา 
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รูปท่ี 4.13 แสดงรูปหนาจอที่ 9 จันทโครพ 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงรูปหนาจอที่ 10 นางสิบสอง 
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รูปท่ี 4.15 แสดงรูปหนาจอที่ 11 ลิลิตพระลอ 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงรูปหนาจอที่ 12 ศรีธนญชัย 
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รูปท่ี 4.17 แสดงรูปหนาจอที่ 13 อุทัยเทวี 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงรูปหนาจอที่ 14 ลิลิตตะเลงพาย 
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รูปท่ี 4.19 แสดงรูปหนาจอที่ 15 ประโยชนของวรรณคดี 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงรูปหนาจอที่ 16 แบบฝกหัด 
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รูปท่ี 4.21 แสดงรูปหนาจอที่ 17 ผูจัดทํา 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 แสดงรูปหนาจอที่ 18 แบบทดสอบ 



บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่ผูศึกษาน้ันไดรับความรูเร่ืองสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 

2. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถทราบถึงสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยมากขึ้น 

3. ไดเว็บไซตที่ผูสนใจไดทดสอบความรูและความเขาใจของตนเองได 

4. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ 

5.  ไดเว็บไซตที่ผูใชน้ันสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยได 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

1 Home.Html 6 KB หนาโฮม 

2 Index.Html 1 KB หนาแรก 

3 ประวัติและความหมาย.Html 28 KB หนาประวัติและความหมาย  

4 นิทานวรรณคดี.Html 12 KB หนานิทานวรรณคดี 

5 ไกรทองชาละวัน.Html 28 KB หนาไกรทองชาละวัน 

6 ขุนชางขุนแผน.Html 40 KB หนาขุนชางขุนแผน 

7 ปลาบูทอง.Html 26 KB หนาปลาบูทอง 

8 เงาะปา.Html 27 KB หนาเงาะปา 

9 แกวหนามา.Html 28 KB หนาแกวหนามา 

10 จันทโครพ.Html 20 KB หนาจันทโครพ 

11 นางสิบสอง.Html 22 KB หนานางสิบสอง 

12 ลิลิตพระลอ.Html 22 KB หนาลิลิตพระลอ 

13 ศรีธนญชัย.Html 30 KB หนาศรีธนญชัย 

14 อุทัยเทวี.Html 18 KB หนาอุทัยเทวี 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

15 ลิลิตตะเลงพาย.Html 20 KB หนาลิลิตตะเลงพาย 

16 ประโยชนวรรณคดี.Html 8 KB หนาประโยชนวรรณคดี 

17 แบบฝกหัด.Html 6 KB หนาแบบฝกหัด 

18 ผูจัดทํา.Html 7 KB หนาผูจัดทํา 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ตอ) 

5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1.  สัญลักษณ Logo ไมตรงกับที่รูปแบบตอนแรก มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพื่อใหสวยงาม   

     มากขึ้น 

 2.  เกิดความขัดแยงทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 

 3.  พื้นหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ จึงตองเพิ่มเติมลวดลายใหม 

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1.  ขนาดหนาจอเว็บมีขนาดใหญเกินไป 

2.  ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1.  สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 

 2.  การติดตอสื่อสารระหวางกลุมไมตอเน่ืองทําใหงานลาชาและผิดแผนที่วางไว 
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 5.3 สรุปการดําเนินงานจริง   

กําหนดการ โครงการสอบและนําเสนอวิชาโครงการ  ปการศึกษา 2562สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ภาคเรียนท่ี 1-2 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ระยะเวลา 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 
                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ รอบที ่1 

เอกสารบทที่ 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบที่ 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน 

เสนออาจารยที่ปรึกษารวม ATC.02 

                18-30 มิถุนายน 62 

สงเอกสารบทที่ 2 (ATC.04-05)                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงเอกสารบทที่ 3 (ATC.04-05)                 15-31  กรกฎาคม 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบเอกสารบทท่ี1-3) 

ปวช.3 และปวส.2   ATC.03 คร้ังท่ี 1 (PPT) 
                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50% (ATC.04-05)                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60% (ATC.04-05)                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70% (ATC.04-05)                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 ระยะเวลา 

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

สงความคืบหนา 90% (ATC.04-05)                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100% (ATC.04-05)                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม)

ระดับปวช.3  ATC.03 คร้ังที ่2 

                7 พฤศจิกายน 62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม) 

 ระดับ ปวช.3 ATC.03 คร้ังที่ 2 

                30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 2 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทที่ 4  (ATC.04-05)                 6-19 มกราคม 63 

สงเอกสารบทที่ 5  (ATC.04-05)                 20-26  มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ 

ตารางท่ี 1.7 และตารางท่ี 5.3 (แบบออนไลน) 
                26-30  มกราม 63 

สงรูปเลม ซดีี  ชําระคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 

 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษ A4 2 รีม 340 

2. ซองนํ้าตาล 1ซอง 20 

3. สันปก 1อัน 10 

4. คารวมรูปเลน 1ชุด 200 

  รวมเปนเงิน 570 

    

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบขอเสนออนุมัติโครงการระบบคอมพิวเตอร (ATC.01)  

- ใบขอเสนออาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ (ATC.02)  

- ใบขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03)  

- ใบรายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04)  

- ใบบันทึกการเขาพบที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

- ใบขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษารวมจัดทําเอกสาร (ATC.06) 
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