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บทคัดย่อ 
          ในการจดัท าโครงการเล่มน้ี จดัท าข้ึนเก่ียวกบัเว็บไซต์ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล เพื่อให้
ศึกษาขอ้มูลของดนตรีสากล และเพื่อให้ศึกษาความเป็นมาของดนตรีสากล และวิธีการเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรีแต่ละประเภท 
          เวบ็ไซตป์ระเภทของเคร่ืองดนตรีสากล โดยภายในเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเคร่ืองดนตรีประเภท
ต่างๆ ทั้งหมด 5 ประเภท ตั้งแต่ขอ้มูลของเคร่ืองดนตรีต่างๆ จนกระทั้งวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี
ต่างๆ ซ่ึงเวบ็ไซตป์ระเภทของเคร่ืองดนตรีสากลน้ียงัไดแ้ทรกบททดสอบให้ผูท่ี้ศึกษาไดท้ดสอบความรู้
ความเขา้ใจอีกดว้ย 
          ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตน้ี์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาเก่ียวกบัประเภท
ของเคร่ืองดนตรีสากลต่างๆ และวิธีการเก็บรักษาเบ้ืองตน้ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการน าเสนอ
งานในอนาคตได ้
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กติติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์าณิชยการท่ีไดส้อนให้พวกเราไดใ้ช้ทกัษะใน
การเรียนการสอนให้อออกมาเป็นเวบ็ไซส์ท่ีไดน้ ามาท าเป็นโครงการน้ีท าให้เราสามารถน ามาใชไ้ด้
จริงในชีวติประจ าวนัหรือต่อยอดในอนาคต 

 
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยพ์รธณา    เจือจารย ์

และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยธ์นาวุฒิ วิชยั ท่ีคอยให้ค  าแนะน ากบัพวกเราในตอนท่ีพวกเรามี
ปัญหาทางดา้นโปรแกรมหรือเอกสารท่านก็จะคอยช่วยเราเสมอขอบคุณเพื่อนๆท่ีตั้งใจท าโครงการ
น้ีข้ึนมาอยา่งเต็มท่ีคอยให้ค  าปรึกษาซ่ึงกนัและกนัเขา้ใจกนัและรู้จกัแกปั้ญหาขอขอบคุณคุณพอ่คุณ
แม่ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆไม่วา่จะเป็นปรึกษาของกลุ่มหรือการคิดไอเดียคุณพ่อคคุณแม่ก็
จะคอยเป็นก าลงัใจใหเ้ราเสมอมา 

 
ขอขอบคุณทุก ๆท่านท่ีคอยให้คอยปรึกษาวิธีการแกไ้ขปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆในการท างาน

ท่ีเป็นทีมของเพื่อน ๆ ไดป้รึกษาแบ่งงานและแกไ้ขปัญหาดว้ยกนัมาตลอดการท าโครงการน้ีและมี
ครอบครัวท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหพ้วกเราเสมอมา 
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ค ำน ำ 
 

 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซตค์รงการ ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล โดยมีการสร้างเวบ็ไซต์เพื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้
สนใจในการศึกษาเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล  

เว็บไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าได้จัดท านั้ น ประกอบไปด้วยความรู้เก่ียวกับประเภทของ   
เคร่ืองดนตรีสากล และวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีสากล โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลต่างๆ ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภทเพื่อให้ไดรู้้เก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 
และวิธีการเก็บรักษา และในแวบ็ไดมี้แบบทดสอบเพื่อให้แก่ผูท่ี้ศึกษาไดท้ดสอบความรู้ รวมถึงยงั
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือประกอบเป็นอาชีพรายได้
เสริม  
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู ้จ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ  

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

กลุ่มของพวกเราน าเสนอเร่ืองของประเภทเคร่ืองดนตรีสากลเพราะจะไดแ้นะน าผูท่ี้เขา้ชม
เวบ็ไซตอ์ยากให้คนท่ีเขา้มาในเว็บไซตป์ระเภทเคร่ืองดนตรีสากลสามารถรู้เก่ียวกบัประเภท เคร่ือง
ดนตรีได ้หลายชนิด อาทิ เช่น กลอง กีตา้ร์ เปียโน เป็นตน้ และแนะน าเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะส าหรับ
มือใหม่วา่ควรใชรุ่้นอะไรหรือยี่ห้ออะไร เช่น มือใหม่ท่ีอยากจะเล่นกีตา้ร์ยี่ห้อท่ีแนะน ามีอยู ่10 รุ่น 
ท่ีเหมาะส าหรับมือใหม่ เป็นตน้ 

อยากให้มือใหม่ท่ีก าลงัหัดเล่นสามารถเขา้ไปดูในเว็บไซต์เราว่าเหมาะกบัเคร่ืองดนตรี
ประเภทไหนและให้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีสากล ดีด สี ตี เป่า ทั้งหมดท่ีอยู่ในประเภทเคร่ือง
ดนตรีสากล เป็นตน้ 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
1.เพื่อใหศึ้กษาขอ้มูลของดนตรีสากล 
2.เพื่อใหศึ้กษาความเป็นมาของดนตรีสากล 
3.เพือ่สร้างเวบ็ไซตป์ระเภทดนตรีสากล 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่ผูท่ี้เขา้มาศึกษา 
2.ทราบความเป็นมาของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ล่ะยคุสมยั 
3.เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1.ไดศึ้กษขอ้มูลของดนตรีสากล 
2.ไดศึ้กษาความเป็นมาของดนตรีสากล 
3.ไดส้ร้างเวบ็ไซตป์ระเภทดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart)  

ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที ่1 
มถุินำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กนัยำยน 62 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                12-13มิถุนายน 62 

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

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 62 

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 

รำยกำร ภำคเรียนที ่2 
พฤศจกิำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กมุภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 2562 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 2562 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 7 ธนัวาคม 2562 

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 CC 2019 ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
2 โปรแกรม Adobe Photoshop  CC 2019  ใชใ้นการตกแต่งเวบ็ไซต ์
3 โปรแกรม  Bootstrap V 4.3.1                ใชใ้นการสร้างลิงคเ์พจ 

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน  
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
1 ค่ากระดาษ 1 รีม 240 
2 ค่าพิมพเ์อกสาร 1 รีม 400 
3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 

รวมเป็นเงิน 840 

 
ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

 
 



บทที่2 
ระบบงาน และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1ระบบงานในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในดา้นการศึกษา หรือการคน้หาความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ โดยผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถหาขอ้มูลไดทุ้กเร่ืองราว ครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชใ้น
รูปแบบของเวบ็ไซตต่์าง ๆ โดยผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถหาขอ้มูลไดทุ้กเร่ืองราว ครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้นรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจ หรืออยากคน้หาความรู้เพิ่มเติมจึงไม่อยากท่ีจะ
คน้หาจากแหล่งอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัช่วยประหยดัเวลา 
 จากบทความท่ีกล่าวมาคณะผูจ้ดัท าจึงสร้างเวบ็ไซต์ในเร่ืองราวของประเภทเคร่ืองดนตรี
สากลท่ีมีวตัถุประสงคมุ์่งหมาย คือการใหค้วามรู้เก่ียวขอ้งกบัประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล เพื่อให้
บุคคลท่ีสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีสากลไดศึ้กษาผา่นหนา้เวบ็ไซต ์คณะผูจ้ดัท าจึงสร้างข้ึนเพื่อบุล
คลท่ีสนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติมเช่น  
 คณะผูจ้ดัท าจึงสร้างสรรค์เน้ือหาความรู้ด้านเคร่ืองดนตรีสากลข้ึน และเผยแพร่มาใน
รูปแบบของเวบ็ไซต ์เพราะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัไม่มากก็นอ้ย เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค ์
2.2ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานในปัจจุบัน 

1.เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองดนตรีสากล มกัจะเป็นเวบ็ไซตท่ี์มุ่งหวงั ท่ีจดัท าเวบ็ไซตข้ึ์น
เพื่อการขายเคร่ืองดนตรี หรือการแนะน าร้าน 
 2.การท่ีจะหาความรู้เร่ืองดนตรีสากล จากหนงัสือจะมีราคาแพง และมีเน้ือหาบางเล่มไม่
ครอบคลุมในเร่ืองราวของวธีิการแนะน า 
2.3ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

เวบ็ไซต ์หมายถึง หนา้เวบ็หลายหนา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จดัท า
ข้ึนเพื่อน าเสนอขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ หน้าแรกของเวบ็ไซต์ท่ี
เก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัว่ไปจะใช้เพื่อท่ีจะดูขอ้มูล ในเว็บไซต์นั้น ซ่ึง
ไดแ้ก่ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลส่ือต่าง ๆการเรียกดูเวบ็ไซต์โดยทัว่ไป
นิยมเรียกดูผา่นซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของเวบ็ไซต ์
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องค์ประกอบทีค่วรพจิารณาในการจัดท าเวบ็ไซต์มีดังนี้ 
1.ความเรียบง่าย (Simplicity)หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะ

องค์ประกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ช้นั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการ
น าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหวตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะ
ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความร าคาญต่อผูใ้ช้ ตวัอย่างเวบ็ไซต์ท่ีได้รับการ
ออกแบบท่ีดีไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัใหญ่ ๆ อยา่งเช่นApple Adobe Microsoft หรือ Kokia ท่ีมีการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านสะดวก 

2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้ง
เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าใน
เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงัอยู่
ในเวบ็ไซต์เดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเวบ็ไซต์ในแต่ล่ะหน้าควรท่ีจะมีรูปแบบ สไตล์
ของกราฟิก ระบบเนวเิกชัน่ (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร
เป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซต์จะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กร การเลือกใช้ตวัอกัษร 
ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ถ้าเราต้อง
ออกแบบเวบ็ไซต์ของธนาคารแต่เรากลบัเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผูใ้ช้คิดว่าเป็น
เวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์รได ้

4. เน้ือหา (Useful Content)ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์
และได้รับการปรับปรุงพฒันาให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ผูพ้ฒันาต้องเตรียมข้อมูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรค์ข้ึนมาเอง 
และไม่ไปซ ้ ากบัเวบ็อ่ืน เพราะจะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ช้ให้เขา้มาเวบ็ไซต์ไดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ี
ลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใ้ชท้ราบวา่ ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
กลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้นอีก 

5. ระบบเนวเิกช่ัน (User-Friendly Navigation)เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อเวบ็ไซต์
มาก เพราะจะช่วยไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนระหวา่งดูเวบ็ไซต ์ระบบเนวเิกชัน่จึงเปรียบเสมือนป้าย
บอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรให้เขา้ใจง่าย ใช้งานไดส้ะดวก ถา้มีการใช้กราฟิกก็
ควรส่ือความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิเกชัน่ก็ควรวางใหส้ม ่าเสมอ เช่น อยูต่  าแหน่งบนสุดของ
ทุกหนา้เป็นตน้ ซ่ึงถา้จะใหดี้เม่ือมีเนวิเกชัน่ท่ีเป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ท่ีเป็นตวัอกัษรไว้
ส่วนล่างดว้ย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ท่ียกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็เบรา
เซอร์ 
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6. คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal)ลักษณะท่ีน่าสนใจของ
เวบ็ไซตน์ั้น ข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั แต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซต์
ท่ีน่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่างๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนั
ไดใ้หเ้ห็น ชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ  (Compatibility)การใช้งานของเว็บไซต์นั้นไม่
ควรมีขอบจ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายไม่มีการบงัคบัให้
ผูใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ใน
ทุกระบบปฏิบติัการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซ่ึงหากเป็นเว็บไซต์ท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 

8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability)ถ้าตอ้งการให้ผูใ้ช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มี
คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตอ้ง
ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้เวบ็ท่ีจดัท าข้ึนอยา่งลวก ๆ ไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบและระบบการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากข้ึนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและท าให้ผูใ้ช้
หมดความเช่ือถือ 

9. ความคงที่ของการท างาน (Function Stability)ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วรมี
ความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น 
ลิงคต่์าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบวา่ยงัสามารถลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซต์อ่ืน
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาท่ี
สร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
ส่ิงทีผู้่ใช้ต้องการจากเวบ็ 
หลงัจากท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อ
ดึงดูดผูใ้ช้งานให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ช้โดยทัว่ไปแลว้ ส่ิงท่ีผูใ้ช้
คาดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ขอ้มูลหลกัท่ีควรมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์

เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดรั้บเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ๆ แลว้ เราก็
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ออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลท่ีผูใ้ช้ต้องการ ซ่ึงข้อมูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่
คาดหวงัจะไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 
- ขอ้มูลในการติดต่อ 

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

 
    สีขั้นท่ี 1                  สีขั้นท่ี 2 

    
 
 

 สีขั้นท่ี 3 สีขั้นท่ี 4 
 

รูปที ่2.1 รูปแสดงโครงสร้างการผสมสี 
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ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ มีดังนี ้

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

-สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึกวา่บริเวณท่ีมีสี
เดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วธีิการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

-สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่างๆ ออกจากกัน ท านองเดียวกบัการเช่ือมโยง
บริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสีต่างกนัออกจากกนั 

-สีสามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมีลกัษณะ
เด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซต์ดว้ยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้
ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้น แต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยูใ่นเวบ็ไซตไ์ดน้านยิ่งข้ึน ส่วน
เวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสม เสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ีมีการออกแบบท่ีดีกวา่ 

-สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีได้รับจากสีตามหลกัจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สัมพนัธ์กบัสีบางสีหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
-สีช่วยสร้างระเบียบใหก้บัขอ้ความต่างๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหวัเร่ืองกบัตวัเร่ือง หรือการ
สร้างความแตกต่างให้กบัขอ้ความบางส่วน โดยใชสี้แดงส าหรับค าเตือน หรือใชสี้เทาส าหรับส่ิงท่ี
เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใชสี้ช่วยในการออกแบบแลว้สียงัสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ของ
องคก์รหรือหน่วยงานนั้นๆ ได ้ใชสี้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รมาเป็นโทนสีหลกัของเวบ็ไซต ์
-การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี  (color 
scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผิดจ านวนมากท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
ชุดสีท่ีให้ความรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สีเป็นเพียงเคร่ืองประดบัอย่างหน่ึงใน
การออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าใหไ้ปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ใน
หนา้เวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญั แมว้า่การเลือก
ชุดของสีมาใชใ้นเวบ็เพจค่อนขา้งจะข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละคน อยา่งนอ้ยเราควรมีควเขา้ใจ
ถึงหลกัการใช้สีเบ้ืองต้น ท่ีจะช่วยในการเลือกใช้สีชุดใดชุดหน่ึงจากชุดสีพื้นฐานอ่ืนๆได้อย่าง
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เหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ท าให้คุณสามารถเลือกชุดสีได้
ในทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้
 
การผสมสี (Color Mixing) 
 รูปแบบการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือการผสมของแสง
หรือการผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมขององคว์ตัถุ (pigment) หรือการผสมแบบ
ลบ (subtractive mixing) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.การผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) 
 การผสมสีแบบบวกน้ี เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยากในการท าความเขา้ใจ เพราะมีหลกัการท่ีลบลา้ง
ส่ิงท่ีคุณถูกสอนมาในสมยัก่อน เราก าลงัจะพูดถึงรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวตัถุมี
สีบนกระดาษ เน่ืองจากแสงสีขาวประกอบดว้ยล าแสงท่ีมีสีต่างๆตามความยาวคล่ืนแสง ความยาว
คล่ืนแสงพื้นฐานไดแ้ก่สีแดง เขียว และน ้าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน ้าเงินอยา่งท่ีเราเขา้ใจมาก่อน 
เม่ือคล่ืนแสงเหล่าน้ีมีการซ้อนทบักนัก็จะก่อให้เกิดการบวกและรวมตวักนัของความยาวคล่ืนแสง 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “สีแบบบวก” เม่ือแสงทั้งสามสีมีการผสมกนัเป็นคู่ ก็จะเกิดเป็นสีน ้ าเงินแกม
เขียวหรือ cyan (เกิดจากสีน ้ าเงินบวกกบัเขียว) สีแดงแกมม่วงหรือ magenta (เกิดจากสีแดงบวกกบั
น ้ าเงิน) และสีเหลือง (เกิดจากสีแดงบวกกบัเขียว) และในท่ีสุดเม่ือผสมสีทั้งสามเขา้ดว้ยกนั ก็จะได้
ผลลพัธ์เป็นแสงสีขาวอีกคร้ัง  
ส่ือใด ๆ  ก็ตามท่ีมีการใช้แสงส่องออกมา อย่างเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี หรือ
จอมอนิเตอร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็นไปตามกฎของการผสมสีแบบบวกน้ี เพราะเหตุน้ี การ
ออกแบบสีส าหรับเวบ็ไซต ์จึงตอ้งอาศยัหลกัการผสมสีแบบบวกน้ีเช่นกนั 
 
 

 
 
 
 

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

 

 
รูปที ่2.3 รูปแสดงการผสมสีแบบลบ 

 
วงล้อสี (Color Wheel) 

เพื่อความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราความท าความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย 
และมีประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัว่า วงล้อสี ( color wheel ) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการ
จดัเรียงสีทั้งหมดไวใ้นวงกลม วงลอ้สีถูกพฒันาข้ึนจากความตอ้งการกฎระเบียบท่ีชดัเจนของล าดบั
และความกลมกลืนของสี แมใ้นอดีตจะมีการพฒันาและออกแบบระบบสีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีความซับซ้อนเกินกวา่ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบจริง ในท่ีสุดเรา
จะใช้วงล้อสีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึนโดย Sir Isaac Newtonในปี 1666 ท่ีได้แสดงถึงการ
จัดล าดับเฉดสีอย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการน าไปใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศิลปินใน
การศึกษาและออกแบบศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีเรา
ก าลงัสนใจอยู ่
วงล้อสีแบบลบ (Subtractive Color Wheel) 
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สีขั้นต้นในวงล้อสีแบบลบประกอบด้วย สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน ้ าเงินแกมเขียว 
(cyan) และสีเหลือง ( yellow ) ส่วนสีอ่ืน ๆอาศยัหลกัการผสมสีแบบลบไดเ้ป็นสีท่ีเหลือทั้งหมด 
 
วงล้อสีแบบบวก (Additive Color Wheel)   

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

ในการผสมสีกลางดงักล่าวเขา้กบัสีบริสุทธ์ิ (สีท่ีไม่ผ่านการผสมกบัสีอ่ืนมาก่อน) จะเกิด
เป็นสีต่างๆจ านวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไวใ้นวงลอ้สีไดท้ั้งหมด จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
คุณคงรู้วา่สีแดงไม่ไดมี้เพียงเฉดสีเดียว แทจ้ริงแลว้ มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเขม้ หรืองแดงจาง ฯลฯ 
อีกจ านวนนบัไม่ถว้น สีเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการผสมของสีบริสุทธ์ิกบัสีด า ขาว และเทาระดบัต่างๆ 
นัน่เอง 

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

สามารถแสดงออกและให้ความรู้สึกไดห้ลายรูปแบบยิ่งข้ึน ทดแทนการใช้สีเดียวลว้นๆ ซ่ึงอาจมี
ลกัษณะไม่น่าสนใจ 
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รูปที ่2.4 รูปแสดงความหลากหลายของสีท่ีไดจ้ากการผสมสีหลกักบัสีขาว เทา และด า 
ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony ) 
 ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา ท า
ให้ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใชสี้ท่ีจืดชืดเกินไป
จะท าให้เกิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม การ
ใชสี้ท่ีมากเกินไป ดูวุน่วาย ไร้ระเบียบ ก็จะสร้างความไม่เขา้ใจและสับสนให้ผูช้ม ดงันั้น เป้าหมาย
ส าคญัของเราในเร่ืองสี ก็คือการน าเสนอเวบ็ไซต์โดยใช้ชุดสีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ 
และส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รูปแบบชุดสีพืน้ฐาน ( Simple Color Schemes ) 
 หลงัจากคุณได้รู้จกัพื้นฐานของสีมาพอสมควร ต่อไปจะเป็นเร่ืองของชุดสีท่ีถูกจดักลุ่ม
อย่างเขา้กนัดว้ยรูปแบบต่างๆ ท าให้เรามีโอกาสเลือกชุดสีเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียเวลาสุ่มเลือกสีต่างๆให้ดูเขา้กนั อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรูปแบบเหล่าน้ีเป็นเพียงหลกัการ
เบ้ืองตน้ และยงัคงตอ้งท าการปรับเปล่ียนค่าของสี ( hue )ความอ่ิมตวัของสี ( saturation ) และความ
สวา่งของสี ( lightness ) เพื่อใหเ้กิดลกัษณะท่ีอ่านง่าย สวยงาม และเหมาะสมกบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
 รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดแบบสีเดียวท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความหาก
หวายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มสีเดียว ความหลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิ่มความเขม้หรือ
ความเข้มหรือความอ่อนในระดับต่างๆ ให้กับสีตั้ งต้น ดังนั้ น ชุดสีแบบเดียวของสีแดงอาจ
ประกอบดว้ยสีแดงลว้น สีแดงอิฐ(สีเขม้ ของสีแดง) สีสตอเบอร์ร่ี(สีอ่อนปานกลางของสีแดง) ละ
ชมพู(สีอ่อนมากของสีชมพู) 
 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั และประสิทธิภาพในการสร้าง
อารมณ์โดยรวมดว้ยการใชสี้เพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวน้ีอาจดูไม่มีชีวติชีวา เพราะ
ขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านความสนใจ 
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รูปที ่2.5  รูปแสดงชุดสีแบบเดียว 
 
 
 
ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 วิธีการท่ีงายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก้็คือ การนึกถึงสามเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่
เหนือวงลอ้สี เพียงเท่าน้ี สีท่ีอยูท่ี่มุมของสามเหล่ียมทั้งสามก็จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการ
เลือกแบบน้ีจึงเรียกวา่ ชุดสีแบบสามเส้า ซ่ึงอาจประกอบดว้ยสีสามสีท่ีมีระยะห่างกนัเท่ากนัในวง
ลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีประกอบดว้ย
สีขั้นตน้ทั้งสามนั้นเอง เน่ืองจากการตดักนัอย่างรุนแรงของสีทั้งสามนั่นเอง เน่ืองจากการตดักนั
อย่างรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีชั้นสองและสีขั้นท่ี
สามนั้น ยากต่อการน ามาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั 
 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ได้เปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูง เพราะแต่ละสีมีความสมดุลอย่าง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกัน าไปสู่กนัและกนั ตามกระบวนการธรรมชาติ ท าให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวนการส่ือสารความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.6  รูปแสดงชุดสีแบบสามเส้า 
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ชุดสีทีค่ล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ก็คือชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 
3 สีท่ีอยู่ติดกนัในวงล้อสี เช่นสีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยู่ในรูปแบบน้ีมี
จ านวนมากมายท าให้เราสามารถเลือกชุดสีแบบน้ีมาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้ว่าเรา
สามารถเพิ่มจ านวนสีในชุดใหม้ากข้ึนเป็น 4  หรือ 5 สีได ้แต่กลบัจะมีผลใหข้อบเขตของสีท่ีมีความ
กวา้งเกินไป ท าให้สีอยูต่รงปลายทั้งสองของชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุให้ลกัษณะการท่ี
อยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุใหล้กัษณะการท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนัลดลง 
 ณ บางต าแหน่งของวงลอ้สี ชุดสีคลา้ยคลึงกนั 3-4 สีทีอยูติ่ดกนัอาจดูเหมือนเป็นสีเดียวกนั  
เพราะมีสีใดสีหน่ึงคลุมโทนของสีทั้งหมดไว ้  ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบน้ีจะน ามาใช้งานได้สะดวก  
ความคลา้ยคลึงกนัของสียงัก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนัอีกดว้ย  แมก้ระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่าง
อยา่งชดัเจน  อาจท าใหไ้ม่มีความเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได ้
 
 
 
 

 
รูปที ่2.7  รูปแสดงชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ยสี 2-3 สีทีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี 

 
ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้มในท่ีน้ี  หมายถึง  สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงลอ้สี  เช่น  สีแดงกบัฟ้า  หรือสีน ้ า
เงินอ่อนกบัส้มน่าสนใจท่ีว่าเม่ือน าสีทั้งสองน้ีมาผสมกนั  จะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวส าหรับวงล้อสี
แบบบวก  หรือไดเ้ป็นสีด าส าหรับวงลอ้สีแบบลบ  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่สีแต่ละสีท่ีอยูต่รงขา้ม
กนั  จะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั  ตวัอย่างเช่น  สีแดงในวงลอ้สีแบบบวกมีสีท่ีตรงขา้ม
เป็นสีน ้ าเงินแกมเขียว  ซ่ึงเป็นส่วนผสมจากสีน ้ าเงินและเขียว  จึงท าให้สีทั้งสองรวมกนัยงัไดเ้ป็นสี
ขาวอีกเช่นเดิม  จากคุณสมบติัน้ีเราอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “สีเติมเตม็”  ก็ได ้
 เม่ือน าสีทั้งสองมาใชคู้่กนัก็จะท าให้สีทั้งสองมีความสวา่ง  และสดใสมากข้ึน  ซ่ึงถือเป็นคู่
สีท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด  และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด (maximum contrast and maximum 
stability)  ขอ้ไดเ้ปรียบของสีในรูปแบบน้ีคือ  ความสดใส  สะดุดตา  และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีท่ี
ใช้รูปแบบสามจุดเสียอีก  ท าให้แน่ใจไดว้่าชุดสีตรงกนัขา้มน้ี  จะไม่ดูจืดชืด  ขาดความน่าสนใจ  
อยา่งไรก็ดีจ  านวนสีท่ีจ ากดัในรูปแบบน้ี  ท าใหผู้อ่้านใหค้วามสนใจไดง่้าย  แลว้หลงัจากนั้นก็อาจละ
ทิ้งความรู้สึกสนใจไปไดง่้ายเช่นกนั 
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รูปที ่2.8  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มไดแ้ก่สี 2 สีท่ีอยูต่รงขา้มในวงลอ้ 
 
 
 
 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  แต่ละความแตกต่างกนั
ท่ีสีใดสีหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  เช่น  สีฟ้าซ่ึงมีสีดา้นขา้งเป็นสีน ้า
เงินอ่อนกบัสีน ้ าเงินแกมเขียว  ฉะนั้นชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงท่ีไดจึ้งประกอบดว้ย  สีแดง  สีน ้ าเงิน
อ่อน  และสีน ้าเงินแกมเขียว   
 ขอ้ได้เปรียบของชุดสีแบบน้ี  คือ  ความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม  
อยา่งไรก็ตามความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี  มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง  รวมถึง
ความเขา้กนัของสีก็ลดลงดว้ย 
 

 
 

รูปที ่2.9 รูปแสดงชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง 
 
ชุดสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
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 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม  เช่นกนั  แต่คราวน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น  จึงไดเ้ป็นชุดสี 4 สี  ดงัเช่นสีแดงแกมม่วงกบัน ้าเงินแกมเขียว  และ
น ้ าเงินอ่อนกบัส้ม  ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  ความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนจากชุดสีตรงขา้มแบบ
แบ่งแยก  ส่วนขอ้เสียเปรียบก็ยงัมีลกัษณะเช่นเดิมท่ีความสดใสและความกลมกลืนของสีลดลง 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่2.10  รูปแสดงชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก 2 ดา้น 
 
 
นอกเหนือจากน้ี  ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกว่า Alternate Complementary Color Scheme  โดยมีสีท่ีได้
จากสามเหล่ียมรวมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม  เช่น  สีเขียว  สีม่วง
แดง  สีแดง  และสีส้ม  ส่วนแบบสุดทา้ยไดแ้ก่  ชุดสีแบบส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme)  ท่ีเกิด
จาก 4 สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มภายใตรู้ปส่ีเหล่ียม  วธีิน้ีเป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี  สีขั้นท่ีสอง 1 สี  และสีขั้น
ท่ีสาม 2 สี  มาประกอบกนั 
 

 
รูปท่ี 2.11 ทฤษฎีสีกบัการออกแบบเวบ็ไซต ์
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รูปท่ี 2.12 ทฤษฎีสี 

 

การสร้างสีสันบนหนา้เวบ็เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การเลือกใชสี้
ใหเ้หมาะสม กลมกลืน ไม่เพยีงแต่จะสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถท าใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างระหวา่งเวบ็ไซตไ์ด ้ สีเป็นองคป์ระกอบหลกัส าหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้ระบบสีท่ีแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผา่น
หลอดล าแสงท่ีเรียกวา่ CRT (Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยัการผสมของ
ของแสงสีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถก าหนดค่าสีจาก 0ถึง 255 ได ้จากการ
รวมสีของแม่สีหลกัจะท าใหเ้กิดแสงสีขาว มีลกัษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหนา้จอไม่สามารถมองเห็น
ดว้ยตาเปล่าได ้ จะมองเห็นเป็นสีท่ีถูกผสมเป็นเน้ือสีเดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล (Pixel) 
เป็นส่วนประกอบของภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยจ านวนบิตท่ีใชใ้นการก าหนดความสามารถ
ของการแสดงสีต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพบนจอนั้นเรียกวา่ บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มีการ
ก าหนดสีดว้ยระบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย (#) อยูด่า้นหนา้และตามดว้ยเลขฐานสิบหก
จ านวนอกัษรอีก 6 หลกั โดยแต่ละไบต ์ (byte) จะมีตวัอกัษรสองตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น 
#FF12AC การใชต้วัอกัษรแต่ละไบตน้ี์เพื่อก าหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของชุดสี RGB 
โดย 2 หลกัแรก แสดงถึงความเขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 2 หลกั
สุดทา้ยแสดงถึงความเขม้ของสีน ้าเงิน  สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายท่ีเด่นชดั 
กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย ์ สีแต่ละสีใหค้วามรู้สึก อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั สีบางสีให้
ความรู้สึกสงบ บางสีใหค้วามรู้สึกต่ืนเตน้รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อการออกแบบ
เวบ็ไซต ์ ดงันั้นการเลือกใชโ้ทนสีภายในเวบ็ไซตเ์ป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีท่ีแสดงออก
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ทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 

1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น 
 
 
 
 
รูปที ่2.13  รูปแสดงชุดสีร้อน 

     

 

 

    รูปที ่2.14  รูปแสดงชุดสีเยน็ 

 

2. สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีท่ีมีคน
ชอบมากท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้ 

3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีท่ีเป็นกลาง ประกอบดว้ย สีด า สีขาว สีเทา และสีน ้ าตาล
กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางท่ีสามารถน าไปผสมกับสีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดสีกลางข้ึนมาส่ิงท่ีส าคัญต่อ
ผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใชสี้ส าหรับเวบ็ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออกของเวบ็แลว้ยงัเป็นการ
สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นจะเห็นวา่สีแต่ละสีสามารถส่ือความหมายของเวบ็ได้อย่าง
ชดัเจน ความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลให้เวบ็มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ชุดสีแต่
ละชุดมีความส าคญัต่อเวบ็ ถา้เลือกใช้สีไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายอาจจะท าให้เว็บไม่
น่าสนใจ ผูใ้ช้บริการจะไม่กลบัมาใช้บริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใช้สีอย่างเหมาะสมเพื่อส่ือ
ความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ท่ีมีความกลมกลืนกนั 
 
ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเวบ็ไซต์ 

จากสีท่ีไดเ้รียนรู้มาตัง่แต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะ
พอท าใหคุ้ณออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้ท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหา และ
สร้างความสวยงานให้กบัหนา้เวบ็เพจไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัจาการใช้ชุดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมี
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สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผดิเพี้ยนในส่วนน้ี เป็นเร่ืองของขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ให้เกิด
ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ดงัน้ี 

1. ใช้สีอย่าสม ่าเสมอ 
การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้อยา่งสม ่าเสมอช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณของสถานท่ี เช่นการใชสี้
ท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งไซตเ์พื่อสร้างขอบเขตของเวบ็ไซตท่ี์สัมผสัไดด้ว้ยตา เม่ือผูใ้ชค้ลิกเขา้ไป
ในแต่ละหนา้ก็ยงัรู้สึกไดว้า่ก าลงัอยูภ่ายในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 
เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมอสถานท่ีหน่ึงๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชีวิตจริงอย่าง 
ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเวบ็ไซต์ จะ
ช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซตไ์ด ้นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีมี
ผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต ์เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ ของแฟชัน่ อายแุละประสบการณ์
ของผูใ้ช ้ดงันั้นเราจึงรู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใชโ้ทนสีน ้าตาลด า ส่ือถึง
เหตุการณ์ใน อดีต ใชสี้สดใสสาหรับเด็ก และการใชสี้ตามแฟชัน่ในเวบ็มีเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย 
Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบเลขฐานสิบ
ไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สีดงัท่ีไดเ้ห็น
แลว้ว่า สีแต่ละสีให้ความหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปในทางบวก
หรือทางลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ แต่กลบัส
แดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีใหค้วามหมายและความรู้สึกตรง
กบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

4. ระบบสีในเวบ็ไซต์ 
ระบบสีในเว็บไซต์มีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง ท าให้การใช้สีอย่างมี
ประสิทธิภาพในเว็บจึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมีความ
เฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี ได ้แก่  

-จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็
เพจจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

- บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี
การแสดงผลในหนา้จอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือไกล้
เคียงกบัสีท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 
  - HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั 
จะถูกควบคุมดว้ยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหกเพราะฉะนั้น การ
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เขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าให้ผูใ้ชโ้ดยส่วน
ใหญ่ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
หลกัส าคญัในการออกแบบหนา้เวบ็ไซตอ์ยา่งหน่ึงคือ 

1. การสร้างล าดบัชั้นความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในหนา้เวบ็เพื่อเนน้ให้เห็นวา่
อะไรเป็นเ ร่ืองส าคัญมาก ส าคัญรองลงไปหรือส าคัญน้อยตามล าดับการจัดระเบียบของ
องค์ประกอบอยา่งเหมาะสมจะช่วยให้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้า
เวบ็ไซตใ์นการออกแบบควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี 

1.1 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัของข้อมูลท่ีต้องการให้ผูใ้ช้ได้รับ
เน่ืองจากภาษาส่วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและองักฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง จึง
ควรจดัวางส่ิงท่ีมีความส าคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือดา้นล่างของหนา้อยูเ่สมอเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นก่อนแต่
ถา้จดัวางส่ิงส าคญัไวท่ี้ส่วนทา้ยของหนา้ ผูใ้ชจ้  านวนมากอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลนั้น 

1.2 สีและความแตกต่างของสี แสดงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ภายใน
หนา้ส่ีเด่นชดัเหมาะส าหรับองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากส่วนองคป์ระกอบท่ีใชสี้เก่ียวกบัส่ือ  
ออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ (Page Design) 

หนา้เวบ็เป็นส่ิงแรกท่ีผูใ้ชจ้ะไดเ้ห็นขณะท่ีเปิดเขา้สู่เวบ็ไซต ์และยงัเป็นส่ิงแรกท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเวบ็ไซต์อีกดว้ย หนา้เวบ็จึงเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะเป็นส่ือกลางให้
ผูช้มสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบงานของเว็บไซต์นั้ นได้ โดยปกติหน้าเว็บจะ
ประกอบดว้ย รูปภาพ ตวัอกัษร สีพื้น ระบบเนวิเกชัน่ และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่ือความหมาย
ของเน้ือหาและอ านวยความสะดวกต่อการใชง้าน 

หลกัส าคญัในการออกแบบหน้าเวบ็ก็คือ การใช้รูปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกนั
เพื่อส่ือความหมาย เก่ียวกบัเน้ือหาหรือลกัษณะส าคญัของเวบ็ไซต ์โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อการส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผูใ้ช ้
การออกแบบเวบ็ไซต์ ต้องค านึงถึง 

1. ความเรียบง่าย ไดแ้ก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านไดส้ะดวก ไม่มีกราฟิก
หรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปท าใหวุ้น่วาย 

2. ความสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ ใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เช่น รูปแบบของหนา้ สไตล์
ของกราฟิก ระบบเนวเิกชนัและโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะ
รูปแบบของเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์รนั้น ๆ เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซตข์อง
ทาง ราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
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4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์ดงันั้นควรจดัเตรียมเน้ือหา
และขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการให้ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทนัเหตุการณ์อยู่
เสมอ เน้ือหาไม่ควรซ ้ ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5. ระบบเนวิเกชนัท่ีใชง้านง่าย ตอ้งออกแบบให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก ใชก้ราฟิก
ท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ เช่น วางไว ้
ต าแหน่งเดียวกนัของทุกหนา้ 

6.  ลักษณะท่ีน่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย 
สบายตา การใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัลกัษณะหนา้ตาท่ีน่าสนใจนั้นข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละบุคคล 

7. การใช้งานอย่างไม่จ  ากดั ผูใ้ช้ส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงได้มากท่ีสุดเลือกใช้บราวเซอร์
ชนิดใดก็ไดใ้นการเขา้ถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุ้กระบบปฏิบติัการและความละเอียดหน้าจอ
ต่างๆ กนัอยา่งไม่มีปัญหาเป็นลกัษณะส าคญัส าหรับผูใ้ชท่ี้มีจ  านวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ สร้าง
ความรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์….คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้

9. ลิงค์ต่างๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหน้าท่ีมีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการท างานต่างๆ ใน
เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูก 
การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure Design) 

โครงสร้างเว็บไซต์ (  Site Structure ) เป็นแผนผงัของการล าดับเน้ือหาหรือการจัดวาง
ต าแหน่งเวบ็เพจทั้งหมด ซ่ึงจะท าให้เรารู้วา่ทั้งเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง และมีเวบ็
เพจหน้าไหนท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซทจึ์งเป็นเร่ืองส าคญั 
เปรียบเสมือนกบัการเขียนแบบอาคารก่อนท่ีจะลงมือสร้าง เพราะจะท าให้เรามองเห็นหนา้ตาของ
เวบ็ไซทเ์ป็นรูปธรรมมากข้ึน สามารถออกแบบระบบเนวิเกชัน่ไดเ้หมาะสม และเป็นแนวทางการ
ท างานท่ีชดัเจน ส าหรับขั้นตอนต่อๆไป นอกจากน้ีโครงสร้างเวบ็ไซท์ท่ีดียงัช่วยให้ผูช้มไม่สับสน
และคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
วธีิการจดัโครงสร้างเวบ็ไซทส์ามารถท าไดห้ลายแบบ แต่แนวคิดหลกัๆท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบคือ 

จดัตามกลุ่มเน้ือหา ( Content-based Structure ) 
จดัตามกลุ่มผูช้ม ( User-based Structure ) 

รูปแบบของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 
เราสามารถวางรูปแบบโครงสร้างเวบ็ไซทไ์ดห้ลายแบบตามความเหมาะสม เช่น 
แบบเรียงล าดบั ( Sequence ) เหมาะส าหรับเวบ็ไซทท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจไม่มากนกั หรือเวบ็

ไซทท่ี์มีการน าเสนอขอ้มูลแบบทีละขั้นตอน 
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แบบระดบัชั้น ( Hierarchy )  เหมาะส าหรับเวบ็ไซทท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจมากข้ึน เป็นรูปแบบ
ท่ีเราจะพบไดท้ัว่ไป 

แบบผสม  ( Combination )  เหมาะส าหรับเวบ็ไซทท่ี์ซบัซ้อน เป็นการน าขอ้ดีของรูปแบบ
ทั้ง 2 ขา้งตน้มาผสมกนั 
ส่ิงทีผู้่ใช้ต้องการจากเวบ็ 

หลงัจากท่ีได้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์แลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบ
เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ 
ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
 

ข้อมูลหลกัทีค่วรมีอยู่ในเวบ็ไซต์ 
เม่ือเราทราบถึงความต้องการท่ีผูใ้ช้ต้องการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คาดหวงัจะ
ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 
- ค  าถามยอดนิยม 

ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์ 
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ชัด

เสียก่อน เพื่อจะไดอ้อกแบบการใช้งานไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจวา่
การท าเวบ็ไซตมี์จุดมุ่งหมายเพื่อบริการขอ้มูลของหน่วยงานหรือองคก์รเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง
แลว้ เวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกนัออกไป 

 
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 

ผูอ้อกแบบเวบ็ไซตจ์  าเป็นตอ้งทราบกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายท่ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซต ์เพื่อท่ีจะ
ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดอ้ย่างชัดเจน ตวัอย่างเช่นเวบ็ไซต์ท่ีมีกลุ่มผูใ้ช้หลากหลาย 
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เช่น เซิร์ชเอ็นจิน เวบ็ท่า และเวบ็ไดเรกทอร่ี แต่เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่นั้นจะตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะกลุ่มเท่านั้ น ไม่ส าหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนท่ี
หลากหลายไดใ้นเวบ็ไซตเ์ดียว 
การออกแบบเวบ็ไซต์ 

ในการออกแบบเวบ็ไซต์นั้นประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบ
โครงสร้าง ลกัษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ีพฒันาเว็บไซต์ โดยขาดการ
วางแผนและท างานไม่เป็นระบบ ตวัอยา่งเช่น การลงมือออกแบบโดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างเวบ็ 
เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไปตามท่ีนึกข้ึนไดข้ณะนั้น และเม่ือเห็นว่าดูดีแลว้ก็เปิดตวัเลย ท าให้เวบ็
นั้นมีเป้าหมายและแนวทางท่ีไม่แน่นอน ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งเส่ียงกบัความลม้เหลวค่อนขา้งมาก 

ความล้มเหลวท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป ได้แก่ เว็บท่ีแสดงขอ้ความว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
(Under Construction หรือ Coming soon) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดีบางเวบ็ถือได้
วา่ตายไปแลว้ เน่ืองจากขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยีลา้สมยั ลิงคผ์ิดพลาด 
ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

การออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่าน้ี และช่วยลดความเส่ียงท่ี
จะท าให้เวบ็ประสบความลม้เหลว การออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีดีตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบ
ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเวบ็ไซต์คือการก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์ก าหนด
กลุ่มผูใ้ช ้ซ่ึงการจะให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูพ้ฒันาตอ้งเรียนรู้ผูใ้ช ้หรือจ าลองสถานการณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้เราสามารถออกแบบเน้ือหาและการใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง 
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โครงงการทีเ่กีย่วข้อง 
 นางสาวนิรัตรฉัตร วสุนทรากาญจน์ , นางสาวอารยา ไพรศร, นางสาวกนกวรรณ จออู้ 
(2561) โครงการเวบ็ไซต ์ประวติัพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สิริวณัณาวรีนารีรังต ์ซ่ึงระบบท่ีพ ฒ
นาข้ึนสามารถศึกษาเก่ียวกบัประวติัของพระองคไ์ด ้
 นางสาวชนิกา แกว้ขวานอ้ย, นางสาวยุภาดา กองชา, นางสาวธิดารัตน์ ตระกูลกาญจ์(2561) 
โครงการเวบ็ไซต์ สถานท่ีท่องเท่ียวภาคอีสาน เพื่อท าการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวภาคอีสาน เพื่อใหผู้ศึ้กษาเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและสามารถเป็นความรู้ได ้
 นายพิชยั นาคเกิด, นายนทัธพงษ ์รุ่งสวา่ง, นางสาวกมลวรรณ คอนวิมาน(2561)โครงการ
เว็บไซต์ พลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถสึกษาเก่ียวกับพลศึกษา
เพื่อพ  ฒนาบุคคลิกภาพได ้ 
2.4การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบงาน 

1.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการท าหนา้เวบ็เพจ 
2.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบแบนเนอร์เวบ็ไซต์ 
3.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการตกแต่งเวบ็ไซต ์
4.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
5.น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการ Adobe Flash CS6 

 
 



 

บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบ Site Map 

                    
รูปที ่3.1 การออกแบบ site map 
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3.2 การออกแบบ Story board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 Home 
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รูปที ่3.4 ประวติัของเคร่ืองดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 
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รูปที ่3.6 การดูแลรักษา 
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รูปที ่3.7 หนา้เมนูเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 

1. ประวติัของเคร่ืองดนตรีสากล 

2. ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. การดูแลรักษา 

3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design) 

 1. แสดงออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

 2. แสดงการค านวณราคาสินคา้ออกทางจอภาพ 

 3. มีการออกใบเสร็จสินคา้ 

 4. แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพื่อการน าเสนอการสอบวชิาโครงการ 

 

รูปที ่3.8 ผูจ้กัท า 



 

บทที ่4 
การพฒันาระบบเวบ็ไซต์ เร่ือง ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 

 
4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

- GP73 8RD-423TH 
- Size 17.3 inch (1920x1080) FHD รุ่น msi 
- Windows 10 Home (64 bit) 
- Memory 8 GB. DDR4 
- Hard Disk SSD 512 GB PCle NVMe 
- 64- bit Operating System, x64-based processor 

 
4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
3.  โปรแกรม Adobe Ilustrator CC 2018 ใชใ้นออกแบบปุ่ม 
4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2017 ใชใ้นการท าเอกสาร 
5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2017 ใชใ้นการท างานน าเสนอ 
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4.3  วธีิการติดตั้งโปรแกรม 

 
 

รูปที ่4.1 กดท่ี This PC และกดเขา้ไปท่ีเฟรชไดร์ช่ือ KINGSTON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.2  เล่ือนหาไฟล ์ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 
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รูปที ่4.3  กดไฟล ์Index 
 
 
 

4.4 วธีิการใช้งานเวบ็ไซต์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4 แสดงหนา้จอรูปท่ี  1  หนา้ Enter ( Index ) 
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รูปที ่4.5  แสดงหนา้จอรูปท่ี  2  หนา้หลกัของเวบ็ไซส์ (Home) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.6  แสดงหนา้จอรูปท่ี  3 ประวติัเคร่ืองดนตรีสากล 
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รูปที ่4.7  แสดงหนา้จอรูปท่ี  4  ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.8  แสดงหนา้จอรูปท่ี  5  การดูแลรักษา 
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รูปที ่4.9  แสดงหนา้จอรูปท่ี  6  เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.10  แสดงหนา้จอรูปท่ี  7 ประเภทเคร่ืองสาย 
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รูปที ่4.11 แสดงรูปหนา้จอท่ี 8 ประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูปที ่4.12 แสดงรูปหนา้จอท่ี 9 ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง 
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รูปที ่4.13 แสดงรูปหนา้จอท่ี 10 ประเภทเคร่ืองลมไม ้
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.14 แสดงรูปหนา้จอท่ี 11 การเก็บรักษาเคร่ืองสาย 
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รูปที ่4.15 แสดงรูปหนา้จอท่ี 12 การเก็บรักษาเคร่ืองล่ิมน้ิว 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.16 แสดงรูปหนา้จอท่ี 13 การเก็บรักษาเคร่ืองลมทองเหลือ 
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รูปที ่4.17 แสดงรูปหนา้จอท่ี 14 การเก็บรักษาเคร่ืองเคร่ืองกระทบ 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.18 แสดงรูปหนา้จอท่ี 15 การเก็บรักษาเคร่ืองเคร่ืองลมไม ้
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รูปที ่4.19 แสดงรูปหนา้จอท่ี 16 การแนะน าผูเ้ล่นใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.20 แสดงรูปหนา้จอท่ี 17 ประวติัผูจ้ดัท า 
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รูปที ่4.21 แสดงรูปหนา้จอท่ี 18 ประเภทของวงดนตรีสากล 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.22 แสดงรูปหนา้จอท่ี 19 แบบทดสอบ 



บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้นไดรั้บความรู้เร่ืองประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 
2. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงประเภทของเคร่ืองดนตรีสากลมากข้ึน 
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูส้นใจไดท้ดสอบความรู้และความเขา้ใจของตนเองได้ 
4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้ในการ 
5.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองดนตรีสากลได ้
 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Additional.HTML 6 KB หน้าเพิม่เติม 
2 Brass P1.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 1 
3 Brass P2.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 2 
4 Brass P3.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 3 
5 Brass P4.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 4 
6 Brass P5.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 5 
7 Brass P6.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 6 
8 Brass P7.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 7 
9 Brass P8.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หน้า 8 

10 History.HTML 4 KB ประวตัิของเคร่ืองดนตรีสากล 
11 Home.HTML 4 KB หน้าแรก 
12 Index.HTML 3 KB หน้าเข้าสู่ 
13 Keyboard P1.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 1 
14 Keyboard P2.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 2 

 
ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
15 Keyboard P3.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 3 
16 Keyboard P4.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 4 
17 Keyboard P5.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 5 
18 Keyboard P6.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลิม่นิว้ หน้า 6 
19 Percussion P1.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 1 
20 Percussion P2.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 2 
21 Percussion P3.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 3 
22 Percussion P4.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 4 
23 Percussion P5.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 5 
24 Percussion P6.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 6 
25 Percussion P7.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 7 
26 Percussion P8.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 8 
27 Percussion P9.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 9 
28 Percussion P10.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 10 
29 Percussion P11.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 11 
30 Percussion P12.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองกระทบ หน้า 12 
31 Provider.HTML 4 KB หน้าประวตัิผู้จัดท า 
32 Recommend.HTML 4 KB หน้าการแนะน าผู้เล่นมือใหม่ 
33 String P1.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 1 
34 String P2.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 2 
35 String P3.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 3 
36 String P4.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 4 
37 String P5.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 5 
38 String P6.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 6 
39 String P7.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 7 
40 String P8.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 8 

 
ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
41 String P9.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 9 
42 String P10.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 10 
43 String P11.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองสาย หน้า 11 
44 Test.HTML 1 KB หน้าแบบทดสอบ 
45 Treatment Brass.HTML 4 KB การเกบ็รักษาเคร่ืองลมทองเหลือง 
46 Treatment 

Keyboard.HTML 
4 KB การเกบ็รักษาเคร่ืองลิม่นิว้ 

47 Treatment 
Percussion.HTML 

4 KB การเกบ็รักษาเคร่ืองกระทบ 

48 Treatment String.HTML 4 KB การเกบ็รักษาเคร่ืองสาย 
49 Treatment 

Woodwind.HTML 
4 KB การเกบ็รักษาเคร่ืองลมไม้ 

50 Treatment.HTML 6 KB หน้าการเกบ็รักษา 
51 Types of 

instruments.HTML 
6 KB หน้าประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

52 Universal band type.HTML 4 KB หน้าประของวงดนตรีสากล 
53 Woodwind P1.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 1 
54 Woodwind P2.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 2 
55 Woodwind P3.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 3 
56 Woodwind P4.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 4 
57 Woodwind P5.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 5 
58 Woodwind P6.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 6 
59 Woodwind P7.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 7 
60 Woodwind P8.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 8 
61 Woodwind P9.HTML 4 KB ประเภทเคร่ืองลมไม้ หน้า 9 

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

 2.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
 3.  พื้นหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 

1.  ขนาดหนา้จอเวบ็มีขนาดใหญ่เกินไป 
2.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั 
 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั 
 2.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าใหง้านล่าชา้และผดิแผนท่ีวางไว ้
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 5.3 สรุปการด าเนินงานจริง   
รายการ ภาคเรียนท่ี 1 มิถุนายน 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 

เอกสารบทท่ี 1 
                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ATC.02 

                18-30 มิถุนายน 62 

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

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

สอบน าเสนอโครงการ (รอบเอกสารบทท่ี1-3) 
ปวช.3 และปวส.2   ATC.03 คร้ังท่ี 1 (PPT) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50% (ATC.04-05)                 9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60% (ATC.04-05)                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70% (ATC.04-05)                 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน 62 ธนัวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหนา้ 90% (ATC.04-05)                 1-8 พฤศจิกายน 62 

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

สอบน าเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม)
ระดบัปวส.2  ATC.03 คร้ังท่ี 2 

                16 พฤศจิกายน 62 

สอบน าเสนอโครงการ (รอบโปรแกรม) 
 ระดบั ปวช.3 ATC.03 คร้ังท่ี 2 

                30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 2 ธนัวาคม 62 

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

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

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ 

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

ส่งรูปเล่ม ซีดี  ช าระค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ                    เส้นสีด า    คือ  ระยะทีก่ าหนด 

            เส้นสีแดง  คือ  ระยะเวลาในการด าเนินการงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษ A4 2 รีม 340 
2. ซองน ้าตาล 1ซอง 20 
3. สันปก 1อนั 10 
4. ค่ารวมรูปเล่น 1ชุด 250 
  รวมเป็นเงิน 620 

    
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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