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บทคดัย่อ 
คณะผูจ้ดัท าคิดโครงการเพื่อสร้างเว็บไซต์ปิโตรเลียมเพื่อสร้างเว็บไซตด์า้นการศึกษาหาขอ้มูล

เก่ียวกบัปิโตรเลียมเพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง ปิโตรเลียม ให้ผูท่ี้สนใจไดศ้ึกษาคน้ควา้เพื่อน าความรู้ท่ีได้
จากการเรียนโปรแกรมการสร้างเวบ็ไซตม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
          เว็ปไซต์น้ีมีการน าเสนอเร่ือง ปิโตรเลียม มีการน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ  ของปิโตรเลียม  เช่น 
ผลผลิตท่ีได้จากปิโตรเลียม ประโยชน์และโทษของปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การขุดเจาะ
ปิโตรเลียม โดยใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ออกแบบเว็บไซต์  และยงัใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop CC 2018 ใชต้กแต่งรูปภาพในการประกอบเวป็ไซต ์
 โครงการน้ีใหป้ระโยชน์ความรู้มากมายเก่ียวกบัปิโตรเลียม ใหก้บัทุก ๆ คน ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้
การพฒัณาเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างเวบ็ไซตอ์อกมาใหส้มบูรณ์และพร้อมใชง้าน 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีเอ้ืออ  านวยสถานท่ีใหแ้ก่นกัศึกษาให้
ความรู้ต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษามากมาย และมอบหลกัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา 
 ขอขอบคุณอาจารย ์พรธณา เจือจารย ์ท่ีปรึกาหลกัของ ปวช.3/12 ท่ีเป็นท่ีปรึกษาเป็นทุก
อยา่งของนกัศึกษาตั้งแต่ข้ึน ปวช.3/12 มาน้ี อาจารย ์พรธณา เจือจารย ์ช่วยเหลือนกัศึกษาทุกคน เป็น
ท่ีปรึกษาท่ีดีส าหรับเด็กนกัศึกษา และอีกท่านคือ อาจารย ์ธนาวุฒิ วิชยั เป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
อาจารยใ์หค้  าแนะน านกัศึกษา เป็นท่ีปรึกษาร่วม ท่ีช่วยเหลือนกัศึกษาไม่ว่านกัศึกษาจะแยแ่ค่ไหนก็
ใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาตลอดมา อยากขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีช่วยเหลือมาตลอด 
 ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยให้ก  าลงัใจในการเรียน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
รวมทั้งขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน ท่ีช่วยเหลือโครงการจนส าเร็จอาจจะมีขอ้ผดิพลาดบา้ง ก็ผา่นมาได้
จนเสร็จโครงการ ขอขอบคุณครับ   
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 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซต ์ใหค้วามรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัปิโตรเลียม โดยมกีารสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจ
ในการหาขอ้มูลออนไลน์  

เว็บไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าไดจ้ัดท านั้น ประกอบไปด้วยความรู้เก่ียวกับปิโรเลียม โดย
ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลของปิโตรเลียม เพื่อให้ได้ความรู้เก่ียวกับปิโตรเลียม 
ประโยชน์และโทษของการน าปิโตรเลียมมาใช ้และผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม รวมถึงยงัสามารถน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลของปิโตรเลียมในเวป็ไซตข์องเราไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
 

 
คณะผูจ้ดัท า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมหลงัและควำมเป็นมำ 
 เว็บไซต์ คือส่ือน ำเสนอขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคือกำรรวบรวม หน้ำเว็บเพจ
หลำยหนำ้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผำ่นทำงไฮเปอร์ลิงก ์ ซ่ึงตอ้งเปิดดว้ยโปรแกรมเฉพำะทำงท่ีเรียกว่ำ Web 
Browser โดยถูกจดัเก็บไวใ้น เวิลดไ์วดเ์วบ็ และเวบ็ไซตน์ั้นถูกสร้ำงข้ึนดว้ยภำษำทำงคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่ำ HTML (Hyper Text Markup Language) และไดม้ีกำรพฒันำและน ำภำษำอ่ืน ๆ  เขำ้มำร่วม
ดว้ย เพ่ือใหมี้ควำมสำมำรถมำกข้ึน 

ปิโตรเลียม เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนอนัสลบัซบัซอ้น ท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ
ในชั้นหินใต้พ้ืนผิวโลก มีธำตุท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัคือ ไฮโดรเจน และคำร์บอน ได้จำกกำร
สลำยตัวของอินทรียส์ำรจ ำนวนมำก ทับถมกันในหินตะกอน ภำยใต้ควำมร้อนและควำมดัน
มหำศำล เม่ือน ำมำกลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑต่์ำง ๆ เช่น ก๊ำซหุงตม้ น ้ ำมนัเบนซิน น ้ ำมนัก๊ำด น ้ ำมนัดีเซล 
น ้ ำมนัเตำ ยำงมะตอย รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมียำปรำบศตัรูพืช พลำสติก และยำง
สงัเครำะห์ 

จดัท ำเป็นเวบ็ไซตข้ึ์นมำเพ่ือใหค้วำมรู้และ รวบรวมขอ้มูลต่ำง ๆ ของปิโตรเลียมใหทุ้กคนท่ี
จะศึกษำ เพื่อหำควำมรู้และน ำไปต่อยอด
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
 1. เพื่อสร้ำงเวบ็ไซตด์ำ้นกำรศึกษำหำขอ้มูลเก่ียวกบัปิโตรเลียม 
 2. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เร่ือง ปิโตรเลียม ใหผู้ท่ี้สนใจไดศ้ึกษำคน้ควำ้ 
 3. เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนโปรแกรมกำรสร้ำงเวบ็ไซตม์ำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. จดัท ำเวบ็ไซตใ์นหวัขอ้เร่ือง ปิโตรเลียมโดยมีรูปภำพประกอบ 
2. เป็นเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ควำมรู้เร่ือง ปิโตรเลียม โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
ในกำรจดัท ำเวบ็ไซต ์และใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในกำรตกแต่งภำพ 

3. มีกำรเช่ือมต่อเพจแต่ละเพจใหเ้ช่ือมต่อกนั 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดส้ร้ำงเวบ็ไซตด์ำ้นกำรศึกษำหำขอ้มูลเก่ียวกบัปิโตรเลียม 
 2. ไดเ้ผยแพร่ควำมรู้เร่ือง ปิโตรเลียม ใหผู้ท่ี้สนใจไดศ้ึกษำคน้ควำ้ 
 3. ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนโปรแกรมกำรสร้ำงเวบ็ไซตม์ำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

 

ตำรำงที่ 1.1 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

 
 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1 

มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กนัยำยน 62 ระยะเวลำ 

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

อ บ ร ม ก ำ ร ท ำ โ ค ร ง ก ำ ร
นกัศึกษำ 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิ ถุน ำ ยน 
62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงกำร 
รอบท่ี 1 เอกสำรบทท่ี 1 

                14 มิถุนำยน 62 

ประกำศผลหวัขอ้ รอบท่ี 1                 17  มิถุนำยน 62 

เสนอหวัขอ้โครงกำร รอบท่ี 2                 19  มิถุนำยน 62 

ประกำศผลหวัขอ้ รอบท่ี 2                 21  มิถุนำยน 62 

ลงทะเบียนหัวข้อออนไลน์
เสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม 

                18-30 มิ ถุน ำ ยน 
62 

ส่งเอกสำรบทท่ี 2                 8-14 กรกฎำคม 
62 

ส่งเอกสำรบทท่ี 3                 15-31 กรกฎำคม 
62 

สอบน ำเสนอโครงกำร (รอบ
เอกสำร) 

                17 สิงหำคม 62 

ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ
เอกสำร) 

                22 สิงหำคม 62 

ส่งควำมคืบหน้ำโปรแก รม 
50% 

                9-15 กนัยำยน 62 

ส่งควำมคืบหน้ำโปรแก รม 
60% 

                16-22 กันยำยน 
62 

ส่งควำมคืบหน้ำโปรแก รม  
70% 

                23-30 กันยำยน 
62 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 2 

พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กมุภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

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

ส่งควำมคืบหนำ้ 90% 
                

1-8 พฤศจิกำยน 
62 

ส่งควำมคืบหนำ้ 100% 
                

9-13 พฤศจิกำยน 
62 

สอบน ำเสนอโครงกำร ระดบั 
ปวช.3  

                
7 ธันวำคม 62 

ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ
โปรแกรม) 

                
11 ธันวำคม 62 

ส่งเอกสำรบทท่ี 4                  6-19  มกรำคม 63 

ส่งเอกสำรบทท่ี 5                 
20-26  มกรำคม 
63 

ส่ งงบประมำณในก ำ รท ำ
โครงกำร (แบบออนไลน์) 

                
26-30 มกรำคม 
63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่ำเขำ้เล่ม                 
1-20 กุมภำพันธ์  
63 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พฒันำโปรแกรม 
 1.โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6               ใชอ้อกแบบเวบ็ไซต ์
 2.โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018          ใชต้กแต่งรูปภำพ 
 3.โปรแกรม Microsoft office word 2016             ใชใ้นกำรพิมพเ์อกสำร 
 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนนิงำน 
 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
1 กระดำษ A4 2 รีม 240  
2 ค่ำปร้ิน 1 2000 
3 ค่ำซีดี 1 20 
4 ค่ำเขำ้เล่ม 1 120 

รวมเป็นเงิน 2380 
 

ตำรำงที่ 1.2 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 



บทที ่2 
ระบบงาน และทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 

 
2.1  ระบบงานในปัจจุบัน 

เว็บ 4.0 มีการเรียกกันว่า “A Symbiotic web” เป็นเว็บที่ท างานแบบ Artificial intelligence 
(Ai) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ มีความฉลาดมากขึ้น ในการอ่านทั้งเนื้อหา 
ข้อความ และรูปภาพ หรือวิดีโอ สามารถที่จะตอบสนองหรือตัดสินใจได้ว่าจะ load ข้อมูลอะไร 
จากไหน จึงจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดมาให้ผู้ใช้งานก่อนก่อน และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการน ามา
แสดงที่รวดเร็ว เว็บ 4.0 จะท าให้เว็บ หรือข้อมูลต่าง ๆ สามารถท างานได้แทบจะทุกอุปกรณ์หรือ
อาจจะช่วยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ 

เว็บไซต์ คือสื่อน าเสนอข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจ
หลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web 
Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์น้ันถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนาและน าภาษาอ่ืน ๆ เข้ามาร่วม
ด้วย เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น เช่น PHP , SQL , Java ฯลฯ เว็บไซต์ นั้นมีค าศัพท์เฉพาะทาง
หลายค า เช่น เว็บเพจ (web page) และ โฮมเพจ (home page) เป็นต้น ปัจจุบันการออกแบบ เว็บไซต์
ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป เนื่องจากมีเคร่ืองมือในการ ออกแบบ เว็บไซต์ ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือแม้กระทั่ง CMS (Content Management System) อย่าง joomla, 
wordpress, drupal เป็นต้นโดยเว็บไซต์น้ันมีไว้เพื่อแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของผู้ท าเว็บไซต์น้ัน ๆ เช่น แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ , ข้อมูลบริษัท , ขายสินค้า เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจุบันมีการน าเสนอเกี่ยวกับปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ 
และหนังสือ คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยจะประกอบไปด้วย
ภาพนิ่ง และข้อความ ซึ่งจะท าให้สิ่งที่น าเสนอเป็นเว็บไซต์นั้นมีความน่าสนใจและสะดวกต่อการ
อ่านมากยิ่งขึ้น 
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2.2  ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
1.  เว็บไซต์ที่เสนอเกี่ยวกับปิโตรเลียมในปัจจุบัน บางเว็บอาจมีการน าเสนอที่ไม่ดึงดูด 
ความสนใจของผู้อ่าน  

2.  เว็บไซต์บางเว็บไซต์ ไม่มีภาพประกอบจึงอาจจะท าให้ผู้เข้าชมไม่อยากเข้าชม 
3.  คนสมัยนี้ไม่ให้ความสนใจในการอ่านหนังสือ 
4.  เว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนยากต่อการศึกษา 

 
2.3  ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักการออกแบบเว็บไซต์ 

การก าหนดขนาดเว็บเพจ 
ขนาดของเว็บไซต์ที่นิยมในปัจจุบันมี 2 ขนาด คือ 
1.  ขนาดเว็บไซต์แบบ 800 X 600 pixels เป็นขนาดที่สามารถใช้ได้กับหน้าจอทุกขนาดใน

ปัจจุบันเป็นขนาดของการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในอดีต เนื่องจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอร์มี
ขนาดเล็ก 

 

 
 

รูปท่ี  2.1  ขนาดของเว็บไซต์ 800 × 600 pixels 
 

2.  ขนาดเว็บไซต์แบบ 1024 X 768 pixels เป็นขนาดที่นิยมในปัจจุบัน เน่ืองจากผู้ใช้นิยมใช้
จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเน่ืองมาจากราคาจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกลง 
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รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ในปัจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งการออกแบบหน้าตา

เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมองดูองค์ประกอบขององค์กร หน่วยงาน หรือเนื้อหาเร่ืองที่น าเสนอเป็นหลัก 
ซึ่งการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์มีอยู่ 3 แบบ คือ 

1. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการน าเสนอเน้ือหา 
เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการน าเสนอเนื้อหามากกว่ารูปภาพโดยโครงสร้างใช้

รูปแบบตารางเป็นหลัก มีการออกแบบหน้าตารูปแบบง่าย  เชน่ มีเมนูสารบัญ และเน้ือหา 
2. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิก 
เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใช้โปรแกรม Photoshop 

ส าหรับการตกแต่งภาพ ข้อดี สวยงาม น่าสนใจ ข้อเสีย อาจจะใช้เวลาในการโหลดเว็บนาน 
3. การออกแบบเว็บไซต์ที่มีทั้งภาพและเน้ือหา 
เป็นการออกแบบเว็บที่นิยมในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ โดยมีการจัด

องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เว็บน่าสนใจ 
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต ์
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดล าดับ เนื้อหาสาระของเว็บไซต์ 

ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ 
ที่ท าให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัด
โครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การที่จะท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลใน
เว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ที่สามารถสร้างความส าเร็จให้กับผู้ที่ท า
หน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรือจัดระเบียบ
ของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
จะช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผู้ใช้เว็บไซต์ 

หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ควรพิจารณา ดังนี ้
1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์น้ีท าเพื่ออะไร 
2.  ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่เข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสาร ข้อมูล

อะไรที่พวกเขาต้องการโดยขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง 
3.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างเนื้อหาสาระ การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการ

จัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามี ความต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดหรือกระจาย
มากเกินไป อาจท าให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงควรออกแบบให้มีลักษณะที่ชัดเจนแยก
ย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ในเร่ืองที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็นแผนที่
โครงสร้างเพื่อป้องกันความสับสนได้ 



8 
 

4.  ก าหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตั้งเกณฑ์
ในการใช้ เช่น ผู้ใช้ควรท าอะไรบ้าง จ านวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยง มากน้อยเพียงใด 

5.  หลังจากนั้น จึงท าการสร้างเว็บไซต์แล้วน าไปทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดและท าการ
แก้ไขปรับปรุง แล้วจึงน าเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นสุดท้าย 

องค์ประกอบท่ีดีของการออกแบบเว็บไซต์ 
1.  โครงสร้างที่ชัดเจน ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่

ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้
น่าใช้งานและง่าย ต่อการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้ 

2.  การใช้งานที่ง่าย ลักษณะของเว็บที่มีการใช้งานง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจต่อการ
อ่านและสามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการท าความ
เข้าใจ การใช้งานที่สับสนด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบจึงควรก าหนดปุ่มการใช้งานที่ชัดเจน เหมาะสม 
โดยเฉพาะปุ่มควบคุมเส้นทางการเข้าสู่เน้ือหา (Navigation) ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า ถอยหลัง หากเป็น
เว็บไซต์ที่มีเว็บเพจจ านวนมาก ควรจะจัดท าแผนผังของเว็บไซต์ (Site Map) ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่า 
ตอนนี้อยู่ ณ จุดใด หรือเคร่ืองมือสืบค้น (Search Engine) ที่ช่วยในการค้นหาหน้าที่ที่ต้องการ 

3.  การเชื่อมโยงที่ดี ลักษณะไฮเปอร์เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ควรอยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน ทั่วไปและต้องระวังเร่ืองของต าแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จ านวนการเชื่อมโยงมากและ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ค าที่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยง
จะต้องเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและไม่สั้นจนเกินไป นอกจากนี้ในแต่ละเว็บเพจที่สร้างขึ้นมาควรมี 
จุดเชื่อมโยงกลับมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ก าลังใช้งานอยู่ด้วย ทั้งนี้เผื่อว่าผู้ใช้เกิดหลงทาง และ
ไม่ทราบว่าจะท าอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่จุดเร่ิมต้นใหม่ ระวังอย่าให้มีหน้าที่ไม่มีการ
เชื่อมโยง (Orphan Page) เพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่รู้จะท าอย่างไรต่อไป 

4.  ความเหมาะสมในหน้าจอ  เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอควรสั้น กระชับ และ
ทันสมัย หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอที่มีลักษณะการเลื่อนขึ้นลง (Scrolling) แต่ถ้าจ าเป็นต้องมี ควรจะ
ให้ข้อมูลที่มี ความส าคัญอยู่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ หลีกเลี่ยงการใช้กราฟิกด้านบนของ
หน้าจอ เพราะถึงแม้จะดูสวยงาม แต่จะท าให้ผู้ใช้เสียเวลาในการได้รับข้อมูลที่ต้องการ แต่หากต้อง
มีการใช้ภาพประกอบก็ควรใช้เฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเท่านั้น นอกจากนี้การใช้รูปภาพ
เพื่อเป็นพื้นหลัง (Background) ไม่ควรเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเด่นชัด
ของเนื้อหาลง ควรใช้ภาพที่มีสีอ่อน ๆ ไม่สว่างจนเกินไปรวมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น 
ภาพเคลื่อนไหว หรือตัวอักษรวิ่ง (Marquees) ซึ่งอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได้ ควรใช้เฉพาะที่
จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้นตัวอักษรที่น ามาแสดงบนจอภาพควรเลือกขนาดที่อ่านง่าย ไม่มีสีสันและ
ลวดลายมากเกินไป 



9 
 

5.  ความรวดเร็ว ความรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้จะเกิด
อาการเบื่อหน่ายและหมดความสนใจกับเว็บที่ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุส าคัญที่จะท าให้
การแสดงผลนานคือการใช้ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแม้ว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี 
ฉะนั้นในการออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพขนาดใหญ่ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น และ
พยายามใช้กราฟิกแทนตัวอักษรธรรมดาให้น้อยที่สุด  

โครงสร้างของเว็บไซต์ 
1.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบเรียงล าดับ (Sequential Structure) 
เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ข้อมูลที่

นิยม จัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเร่ืองราวตามล าดับของเวลา เช่น การ
เรียงล าดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท์ โครงสร้างแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซต์
ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่ เนื้อหา 
(Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการด าเนินเร่ืองในลักษณะเส้นตรง โดยมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังเป็น
เคร่ืองมือหลักในการก าหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถก าหนดทิศ
ทางการเข้าสู่เน้ือหาของตนเองได้ ท าให้เสียเวลาเข้าสู่เนื้อ 

 

 
 

รูปท่ี  2.2  ภาพโครงสร้างแบบเรียงล าดับ 
 

2.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchical Structure) 
เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล โดยแบ่ง

เน้ือหา ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมาในลักษณะแนวคิด
เดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็นการง่ายต่อการท าความเข้าใจกับโครงสร้างของเน้ือหาในเว็บลักษณะ
นี้ ลักษณะเด่นเฉพาะของ เว็บประเภทนี้คือการมีจุดเร่ิมต้นที่จุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ 
(Homepage) และเชื่อมโยงไปสู่เน้ือหา ในลักษณะเป็นล าดับจากบนลงล่าง 
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รูปท่ี  2.3  ภาพโครงสร้างแบบล าดับขั้น 
 

3.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 
โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การออกแบบเพิ่มความ

ยืดหยุ่น ให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละ
ส่วน เหมาะแก่ การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็น
ลักษณะเชิงเส้นตรง เน่ืองจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่เน้ือหาของตนเองได้ 

 

 
 

รูปท่ี  2.4  ภาพโครงสร้างแบบตาราง 
 
ในการจัดระบบโครงสร้างแบบนี้ เนื้อหาที่น ามาใช้แต่ละส่วนควรมีลักษณะที่เหมือนกัน 

และสามารถใช้รูปแบบร่วมกัน หลักการออกแบบคือน าหัวข้อทั้งหมดมาบรรจุลงในที่เดียวกันซึ่ง
โดยทั่วไป จะเป็นหน้าแผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลักษณะเดียวกับโครงสร้างของเว็บ เมื่อผู้ใช้
คลิกเลือก หัวข้อใด ก็จะเข้าไปสู่หน้าเนื้อหา (Topic Page) ที่แสดงรายละเอียดของหัวข้อนั้น ๆ และ
ภายในหน้านั้นก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของหัวข้ออ่ืนที่เป็นเรื่องเดียวกัน  
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นอกจากนี้ยังสามารถน าโครงสร้างแบบเรียงล าดับและแบบล าดับขั้นมาใช้ร่วมกันได้อีก
ด้วย ถึงแม้โครงสร้างแบบนี้ อาจจะสร้างความยุ่งยากในการเข้าใจได้ และอาจเกิดปัญหาการคงค้าง
ของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได้ แต่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อผู้ใช้ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างเนื้อหา ในส่วนของการออกแบบจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี เนื่องจากมีการเชื่อมโยงที่
เกิดขึ้น ได้หลายทิศทาง นอกจากนี้การปรับปรุงแก้ไขอาจเกิดความยุ่งยากเมื่อต้องเพิ่มเนื้อหาใน
ภายหลัง 

4.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 
โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุดทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึง

กัน ได้หมด เป็นการสร้างรูปแบบการเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ ผู้ใช้สามารถก าหนดวิธีการเข้า สู่
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละหน้าอาศัยการโยงใยข้อความที่มีมโนทัศน์ 
(Concept) เหมือนกัน ของแต่ละหน้าในลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้าง
ลักษณะนี้จัดเป็นรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี้การ
เชื่อมโยงไม่ได้จ ากัดเฉพาะเนื้อหา ภายในเว็บนั้น ๆ แต่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาจากเว็บ
ภายนอกได้ 

 

 
 

รูปท่ี  2.5  ภาพโครงสร้างแบบใยแมงมุม 
 

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ 
1.  ความเรียบง่าย (Simplicity) 
หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือในการ

สื่อสารเนื้อหากับผู้ใช้นั้น เราต้องเลือกเสนอสิ่งที่เราต้องการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของ
กราฟิก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสร้างความค าราญต่อผู้ใช้ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของ
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บริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่
เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก 

2.  ความสม่ าเสมอ (Consistency) 
หมายถึง การสร้างความสม่ าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์โดยอาจเลือกใช้รูปแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป อาจท าให้ผู้ใช้ เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าก าลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ 
เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิ -
เกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต ์

3.  ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องค านึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะ

สะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมี
ผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรา
กลับเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผู้ใช้คิดว่าเป็นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อถือขององค์กรได้ 

4.  เน้ือหา (Useful Content) 
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในเว็บไซต์เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุง

พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ เสมอ ผู้พัฒนาต้องเตรียมข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ เนื้อหาที่ส าคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผู้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอ่ืน 
เพราะจะถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาเว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถ้าเป็นเว็บที่ลิงค์ข้อมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มา
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลนั้นมาจากเว็บใดผู้ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก 

5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) 
เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสน

ระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชั่น จึง
ควรให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก ถ้ามีการใช้กราฟิกก็ควรสื่อความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิ
เกชั่นก็ควรวางให้สม่ าเสมอ เช่น อยู่ต าแหน่งบนสุดของทุกหน้าเป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชั่น
ที่เป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เป็นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเว็บบราวเซอร์ 

6.  คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) 
ลักษณะที่น่าสนใจของเว็บไซต์นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคัญ แต่โดยรวม

แล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควร
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สมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบันได้ให้เห็น ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสีที่
เข้ากันอย่างสวยงาม เป็นต้น 

7.  ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 
การใช้งานของเว็บไซต์นั้นไม่ควรมีขอบจ ากัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีใน

สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่มีการบังคับให้ผู้ ใช้ต้องติดตั้ งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่ม เติม 
นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็นเว็บที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดง
ผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลายควรให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้ให้มาก 

8.  ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 
ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความส าคัญ

กับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ ถ้า
เว็บที่จัดท าขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามาก
ขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและท าให้ผู้ใช้หมดความเชื่อถือ 

9.  ความคงที่ของการท างาน (Function Stability) 
ระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการออกแบบ

สร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถ
ลิงค์ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเว็บไซตอ่ื์นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจาก
ลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้บ่อยเป็นปัญหาที่สร้างความร าคาญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก 

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการจัดท าเว็บไซต์ 
เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บ เนื่องจากเราต้องก าหนดชื่อเร่ือง เนื้อหา และ

รายละเอียดของเว็บที่เราจะจัดท าเพื่อให้เห็นมุมมองคร่าว ๆ ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์ นอกจากนี้
เรายังต้องท าการแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามล าดับก่อน-หลัง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดท าโครง
ร่างของเว็บ 
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ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดโครงสร้างของเว็บ 
เป็นขั้นตอนในการก าหนดผังของเว็บเพื่อให้ทราบองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บตัวอย่างดัง

รูป 

 
 

รูปท่ี  2.6  ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ 
 

ข้อสังเกต 
1.  หน้าแรกของเว็บ หรือโฮมเพจ จะต้องชื่อ index ส่วนนามสกุลให้ใส่ตามลักษณะของ

ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ 
2.  การตั้งชื่อเว็บเพจแต่ละหน้าเวลาให้ก าหนดชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยนามสกุลของ

ภาษาที่เราสร้างเว็บ เช่น index.html, home.html, history.html เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ 
การก าหนดการเชื่อมเว็บเพจ เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงในแต่ละหน้า

เว็บเพื่อให้สามารถกลับไปกลับมาระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละไฟล์จะมีความสัมพันธ์กัน 
ตัวอย่างดังรูป 

 
 

รูปท่ี  2.7  การก าหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ 
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ขั้นตอนที่ 4 การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ 
1.  การสร้างโฟลเดอร์ 
การสร้างโฟลเดอร์ให้สร้างเป็นชื่อหน่วยงานเร่ืองนั้น ๆ ควรใช้ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกับตัวเลข  0-9 เช่น swt คือ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จากนั้นข้างใน
โฟลเดอร์ swt ให้เราสร้างโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ พื้นหลัง ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ หรือโฟลเดอร์อ่ืนเป็น
ชื่อภาษาอังกฤษ เช่น pic คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ, bg คือ โฟลเดอร์เก็บพื้นหลัง เป็นต้น 

2.  การตั้งชื่อไฟล์ 
การตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก หรือผสม

กับตัวเลข 0-9 หรือเคร่ืองมือขีดลบขีดล่าง  และตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับเร่ืองนั้น ๆ เช่น history.html คือ 
ประวัติของโรงเรียน, person.html คือ บุคลากรของโรงเรียน เป็นต้น 

 

 
 

รูปท่ี  2.8  ตัวอย่างการต้ังชื่อไฟล์ 
 

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์ 
 

 
รูปท่ี  2.9  ตัวอย่างการออกแบบโฮมเพจ 
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ส่วนประกอบของเว็บไซต์ท่ีดี 
1.  ส่วนหัวของหน้า (Page Header) 
เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่

ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์  มักใส่ภาพกราฟิกเพื่อสร้างความประทับใจ  ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย 

 โลโก้ (Logo) เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ควรมี เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี และยังท า
ให้เว็บน่าเชื่อถือ 

 ชื่อเว็บไซต์ 
 เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เน้ือหาของเว็บไซต์ 
2.  ส่วนของเน้ือหา (Page Body) 
เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์  ซึ่งประกอบด้วย

ข้อความ, ตารางข้อมูล ภาพกราฟิก วีดีโอ และอ่ืน ๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่
ในส่วนนี้ด้วย ส าหรับส่วนเนื้อหาควรแสดงใจความส าคัญที่เป็นหัวเร่ืองไว้บนสุด ข้อมูลมีความ
กระชับ ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย และจัด Layout ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ 

3. ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) 
เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า มักวางระบบน าทางที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ และอาจ

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เช่น เจ้าของเว็บไซต์ , ข้อความแสดงลิขสิทธิ์, 
วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต,์ ค าแนะน าการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น โดยปกติส่วนหัวและส่วนท้ายมัก
แสดงเหมือนกันในทุกหน้าของเว็บเพจ 

 

 
 

รูปท่ี  2.10  ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์ 
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ขั้นตอนที่ 6 การสร้างเว็บเพจ 
เมื่อจัดวางองค์ประกอบของเว็บแต่ละหน้าแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนการเขียนเว็บด้วย

โปรแกรมภาษา HTML เพื่อก าหนดให้แต่ละหน้าเว็บเพจน าเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และเสียง 
ให้อยู่ในรูปแบบการที่ต้องการ 

 
 

รูปท่ี  2.11  ภาพแสดงการสร้างเว็บด้วยภาษา HTML 
 

ขั้นตอนที่ 7 การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ 
เมื่อท าการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเผยแพร่เว็บไซต์สู่

โลกของอินเทอร์เน็ตให้คนอ่ืนเข้ามาเยี่ยมชม วิธีการ คือ การน าเว็บไซต์ไปฝากกับผู้ให้บริการพื้นที่
เว็บไซต์ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือบริการ และแบบพื้นที่เว็บไซต์ฟรี ซึ่งวันนี้เราจะขอแนะน า
เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีพื้นที่ฝากเว็บ คือ http://www.thcity.com 

 

 
 

รูปท่ี  2.12  เว็บไซต์การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ 

http://www.thcity.com/
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ขั้นตอนที่ 8 การอัพโหลดเว็บไซต์ 
เมื่อเราท าการสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์

ของเราไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บซึ่งอาจจะท าการอัพโหลดผ่านเว็บบราวเซอร์เว็บที่
ให้บริการ หรือการอัพโหลดด้วยโปรแกรม เช่น CuteFTP, Filezilla, WS_FTP เป็นต้น เพื่อให้ผู้คน
ได้เข้าเยี่ยมชมโดยสามารถดูในเว็บไซต์ของเราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

รูปท่ี  2.13  การอัพโหลดเว็บไซต์ 
 

ขั้นตอนที่ 9 การเรียกดูเว็บไซต์ 
เมื่อเราท าการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราขึ้นบนเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บแล้ว 

เราสามารถเปิดดูเว็บไซต์ของเราผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Google 
Chrome เป็นต้น โดยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตรง Address Bar เช่น http://www/.swt.ac.th เป็นต้น 

 

 
 

รูปท่ี  2.14  ตัวอย่างการเรียกดูเว็บไซต์ 
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 ประเภทของการออกแบบ 
1.  Organization-centered : ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวองค์กรเอง 

(ข้อเสียคืออาจไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้) 
2.  Technology-centered : ออกแบบโดยเน้นลูกเล่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (แต่อาจใช้

ประโยชน์จริงไม่ได้) 
3.  Designer-centered : ออกแบบโดยเน้นการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการ

ออกแบบ 
4.  User-centered : ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยตอบสนองผู้ใช้เป็นหลัก (และ

เลือกใช้จุดเด่นของทั้ง 3 ประเภทมาผสมผสานกัน) 
ตัวชี้วัด Usability 
หมายถึง ความสามารถในการน ามาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ หรือความมีประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ดีอย่างที่คาดคิด รวมทั้งเป็นคุณภาพที่วัดจาก “ความง่ายของ
การใช้งาน” ด้วย 

1.  Learnability : ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานในคราวแรกได้เร็วเพียงใด 
2.  Efficiency : ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เร็วและคล่องเพียงใด 
3.  Memorability : เมื่อผู้ใช้ไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะกลับมาใช้งานอีกคร้ัง ได้ง่าย

และเร็วเพียงใด 
4.  Error : ผู้ใช้งานท าผิดพลาดมากเพียงใด และกลับออกมาจากความผิดพลาดนั้นได้ง่าย

เพียงใด 
5.  Satisfaction : ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานเพียงใด 
การสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience (UX) Design) 
ระดับ Strategy Plane การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้และของเรา 

จ าเป็นต้องท าอะไรบ้าง 
1.  ผู้ใช้ ต้องการอะไรจากเว็บไซต์ของเรา 
2.  เรา (ผู้บริหารองค์กร) ต้องการอะไรจากเว็บไซต์ของเรา 
3.  อะไรคือความต้องการของผู้ใช้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา 
4.  อะไรคือความต้องการของผู้ใช้ ที่ขัดแย้งกับความต้องการของเรา 
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ระดับ Scope Plane 
1.  เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง 
2.  เว็บไซต์ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง มีหน้าที่หรือการท างาน (Function) อะไรบ้าง 
3.  ทราบว่าเราจะต้องสร้างอะไร และไม่ควรสร้างอะไร โดยการเขียน Requirement ให้

รัดกุม และชัดเจน สามารถวัดได้ 
ระดับ Structure Plane 
1.  ออกแบบโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ วาดแผนผังโครงสร้าง 
2.  ออกแบบระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interaction Design) 
3.  การสถาปัตย์โครงสร้างของข้อมูล จัดองค์ประกอบของข้อมูลเนื้อหา (Information 

Architect) 
 ระดับ Skeleton Plane 

1.  การออกแบบข้อมูลที่ใช้สื่อสารไปถึงผู้ใช้ (Information Design) 
2.  การออกแบบส่วนโต้ตอบระหว่างเว็บและผู้ใช้ (Interactive Design) 
3.  การออกแบบทิศทางของการเคลื่อนที่ไปมาภายในเว็บไซต์ หรือการน าร่อง เพื่อไม่ให้

หลงทาง (Navigation Design) 
ระดับ Surface Plane 
1.  การจัดวาง (Grid Layout) : แบ่งพื้นที่หน้าจอออกเป็น Header, Footer, Content (อยู่

กลางหน้าจอ) Left Sidebar, Right Sidebar 
2.  การจัดกลุ่มเนื้อหา : จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ (Category) หรือแบ่งกลุ่มใหญ่-กลุ่มย่อย 

(Hierarchy) จัดเรียงตามตัวอักษร (Alphabetical) เรียงตามช่วงเวลา (Chorological) หรืออาจจัดเรียง
ตามความนิยม (Popularity) ตามแนวของ web 2.0 เช่น วัดจากความนิยมของผู้ใช้ หรือเนื้อหา
น่าสนใจ 

3.  ตัวหนังสือ : ควรใช้ขนาดที่อ่านง่าย 9-12 point ส าหรับภาษาอังกฤษ มีความห่างระหว่าง
บรรทัด 1-4 point มีหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย (Headings)ให้ชัดเจน ตัวอย่างที่ดีของการใช้ตัวหนังสือ
และสีที่อ่านง่ายสบายตา คือเว็บไซต์ของ Google 

4.  รูปภาพ 
5.  สี : อย่าใช้เกิน 5 สี ใช้สีโทนอุ่นกับ Foreground (พื้นที่ส่วนน้อย ตัวอักษร) ใช้สีโทนเย็น

กับ Background (สบายตา ไม่เปล่งแสง เช่นสีด า สีม่วงเย็นๆ) ใช้สีที่มีความจัดสูงเมื่อต้องการดึงดูด
ความสนใจ ใช้สีเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างลิ้งก์ที่สามารถคลิกได้ กับเน้ือหาทั่วไป 
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ช่องทางที่คนเข้าเว็บไซต์ มี 3 ทาง คือ 
1.  ค้นด้วย Search Engine โดยเฉพาะ Google (มากถึง 71%) 
2.  Link ต่อมาจาก web อ่ืน (18%) 
3.  พิมพ์ URL หรือ Bookmark หน้าเว็บเอาไว้โดยตรง (11%) 
ตั้งชื่อ URL ท่ีเหมาะสม 
1.  ตั้งชื่อ domain และ sub domain ที่สามารถใช้เป็น keyword ได้ด้วย เช่น 

thai.tourismthailand.org (thai คือชื่อของ subdomain ส่วน tourismthailand.org คือชื่อของ domain) 
2.  ตั้งชื่อ Directory หรือ File ให้มี keyword ที่เหมาะสม มีความหมาย และมีความสัมพันธ์

กับเนื้อหาภายในเว็บหน้านั้น อาจตั้งชื่อ File เป็นภาษาไทยก็ได้ ท าให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น แต่อาจมี
ปัญหากับ Browser รุ่นต่ า ๆ บางตัว เช่น IE 6, Firefox 3 

3.  เนื้อหาแต่ละหน้า ควรก าหนดชื่อ URL เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และควรก าหนดชื่อแบบ
ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง (Permalink หรือ Permanent Link) 

4.  ชื่อ URL ควรใช้ตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด 
5.  หลีกเลี่ยงการมีหลาย URL ส าหรับเนื้อหาเดียวกัน แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนลิงก์ เช่น 

จาก myweb.com เป็น www.myweb.com 
การใช้ Tags ต่าง ๆ 
1.  ควรใช้ Headings ในการก าหนดชื่อหัวข้อตามล าดับต่าง ๆ  
2.  ควรใช้ตัวหนา ตัวเอียง 
3.  ควรใช้ Listing  
4.  รูปภาพ ควรมีข้อความอธิบายด้วย โดยเฉพาะถ้ามีการลิงก์จากภาพไปยังเว็บหน้าอื่น ๆ  
5.  การลิงก์ต่อไปยังเว็บอ่ืน ควรใช้ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย หรือมี keyword อยู่ในชื่อลิงก์ด้วย 

และไม่ยาวจนเกินไป 
การวางโครงสร้างเว็บ 
1.  ควรมี sitemap ให้เข้าดูได ้
2.  ทุกหน้าภายในเว็บไซต์ จะต้องถูกลิงก์ถึงได้ 
3.  อย่าวางโครงสร้างเว็บแบบซอยย่อยเกินไป ต้องคลิกหลายคร้ัง 
4.  ควรใช้ Breadcrumb (navigation) เพื่อไม่ให้หลงทาง ตัวอย่างเช่น myweb > บทความ

น่าสนใจ > วิธีการท า SEO 
5.  หลีกเลี่ยงการใช้ลิงก์แบบ รูปภาพ Javascript หรือ flash 
6.  อย่าให้มีลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่จริง 
7.  ปรับแต่งหน้า 404NotFound ให้ผู้ใช้มีข้อมูลว่าควรจะไปไหนต่อ 

http://www.myweb.com/
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การออกแบบเว็บไซต์ต้องค านึงถึง 
1.  ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิก

หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปท าให้วุ่นวาย  
2.  ความสม่ าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์

ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 
3.  ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะ

รูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของ
ทาง ราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

4.  เน้ือหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหา
และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ เน้ือหาไม่ควรซ้ ากับเว็บไซต์อ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5.  ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิก
ที่สื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและล าดับของรายการที่สม่ าเสมอ เช่น วางไว้ 
ต าแหน่งเดียวกันของทุกหน้า  

6.  ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย 
สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากันลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล  

7.  การใช้งานอย่างไม่จ ากัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้บราวเซอร์
ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหน้าจอ
ต่าง ๆ กันอย่างไม่มีปัญหาเป็นลักษณะส าคัญส าหรับผู้ใช้ที่มีจ านวนมาก  

8.  คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่า งรอบคอบ สร้าง
ความรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้  

9.  ลิงค์ต่าง ๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการท างานต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและท าหน้าที่ได้อย่างถูก 
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ทฤษฎีสีส าหรับงานออกแบบเว็บไซต ์
ความรู้เร่ืองทฤษฎีสีเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับงานออกแบบทุกชนิดและหากต้องการ ให้

งานออกแบบดูสวยงามต้องเข้าใจเร่ืองพื้นฐานของสีเพื่องานออกแบบก่อน ฉะนั้นไม่ควรมองข้าม
เร่ืองนี้ไป เพราะเพียงแต่การเรียนรู้การใช้งาน Photoshop จนช านาญเท่านั้นยังไม่สามารถ
สร้างสรรค์งานดี ๆ ออกมาได้หากไม่รู้จักใช้สีให้เหมาะสม โดยเร่ืองที่น ามาอธิบายเป็นทฤษฎีสี
เบื้องต้นจากสีวัตถุธาตุเพื่อน ามาใช้กับ งานออกแบบดังนี้ 

Primary Colors (สีขั้นท่ี 1 แม่สีวัตถุธาตุ) 
สีขั้นที่ 1 คือ แม่สีเป็นสีชุดแรกที่เมื่อน ามาผสมกันจะได้สีอีกมากมายสีกลุ่มนี้ได้แก่  สี

เหลือง แดงและน้ าเงิน 
 

 
 

รูปท่ี  2.15  แม่สีวัตถุธาตุ 
 
Secondary Colors (สีขั้นท่ี 2) 
สีขั้นที่ 2 เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีขั้นที่ 1 ซึ่งจะได้สี ดังต่อไปนี้ 
1.  สีส้ม สีแดง + เหลือง 
2.  สีเขียว สีเหลือง + สีน้ าเงิน 
3.  สีม่วง สีน้ าเงิน + แดง 
 

 
 

รูปท่ี  2.16  สีขั้นที่ 2 
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 Tertiary Colors (สีขั้นท่ี 3) 
สีขั้นที่ 3 เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีขั้นที่ 1 กับสีขั้นที่ 2 ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามคู่ที่

ผสมกัน เป็นสีใหม่ขึ้นมา 6 สีดังนี ้
สีเหลือง – ส้ม, แดง – ส้ม, แดง – ม่วง, น้ าเงิน – ม่วง, น้ าเงิน – เขียว และ เหลือง – เขียว 
 

 
 

รูปท่ี  2.17  สีขั้นที่ 3 
 

 Muddy Colors 
เป็นสีที่เกิดจากการผสมสีในวงจรสีทั้งหมดรวมกันในอัตราส่วนเท่ากันเกิดเป็น สีกลาง

หรือค่าสีเฉลี่ยจากสีทั้งหมดซึ่งจะออกสีน้ าตาลเข้ม (หากเป็นสีขาวจะเป็นสีกลางของสีแสง) 
Color : แม่สีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.  แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในวงการ

ศิลปะ วงการพิมพ์ เป็นต้น แม่สีกลุ่มนี้ได้แก่ แดง เหลือง น้ าเงิน 
2.  แม่สีแสง เป็นสีที่เกิดจากแสงสามารถเห็นได้เมื่อน าแท่งแก้วปริซึมมาส่องกับแสงแดด

หรือ อาจหาดูได้จากสีรุ้ง สีกลุ่มนี้น ามาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตจอภาพโทรทัศน์ มอนิเตอร์ และใช้
ในงานออกแบบเว็บไซต์หรือภาพยนตร์เป็นต้น แม่สีกลุ่มนี้ได้แก่สี แดง เขียว น้ าเงิน 

วรรณะสี (Tone) 
หลังจากทราบเร่ืองวงจรของสีแล้วต่อไปจะมาท าความเข้าใจกับการใช้สีในวงจร เดี ยวกัน

เร่ิมต้นที่วรรณะสี แบ่งเป็นสองวรรณะ ได้แก่ วรรณะสีร้อนกับวรรณสีเย็น 
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วรรณะสีเย็น (Cold Tone) 
วรรณะสีเย็นมีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่สีเหลือง เหลืองเขียว เขียว เขียวน้ าเงิน น้ าเงิน น้ าเงินม่วง 

ม่วง สีกลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะได้ความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย เป็นต้น 
 วรรณะสีร้อน (Warm Tone) 

วรรณะสีร้อนมีอยู่ 7 สี ได้แก่ม่วง ม่วงแดง แดง แดงส้ม ส้ม ส้มเหลือง เหลือง สีกลุ่มนี้เมื่อ
ใช้ในงานจะรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน เป็นต้น 

 

 
 

รูปท่ี  2.18  วรรณะสี 
 

Color : สีที่เป็นทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
สีเหลืองและม่วงจะอยู่ได้ทั้งสองวรรณะขึ้นอยู่กับสีแวดล้อม เช่น หากน าสีเหลืองไปไว้กับ

สีแดงและส้มก็กลายเป็นสีโทนร้อน แต่หากน ามาไว้กับสีเขียวก็จะเป็นสีโทนเย็นทันที 
เทคนิคการใช้สีในวงจรสี 
การใช้สีในวงจรสีมีหลายวิธีนอกจากการใช้วรรณะสีแล้ว ยังมีเทคนิคการใช้สีแบบอ่ืนที่

น่าสนใจอีก ดังนี้ 
 การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน (Analog Colors) 

สีใกล้เคียงในวงจรสี เป็นสีที่อยู่ติดกันในช่วง 3 สี ซึ่งอาจจะใช้ถึง 5 แต่ต้องใช้สีนั้นใน
ปริมาณเล็กน้อย เช่นเมื่อเลือกใช้สีม่วงก็จะเลือกสีในโทนเดียวกัน ได้แก่ สีม่วงแดง กับ น้ าเงินม่วง 
เป็นต้น 

การใช้สีคู่ตรงข้าม (Complementary Colors) 
เป็นคู่สีต้องห้ามแต่ถ้าใช้ให้ถูกวิธีจะท าให้งานดูโดดเด่นทันที สมมติว่าเลือกใช้สีแดงกับสี

เขียว ก็ให้ใช้วิธีที่แนะน าดังนี้ 
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1.  เลือกสีแรก (สมมติเป็นสีแดง) ในปริมาณมากกว่า 80% ของพื้นที่ แต่สีที่สอง (สมมติ
เป็นสีเขียว) ต้องใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า 20% 

2.  ผสมหรือใส่สีกลางลงในงานที่ใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อลดความรุนแรงของสี 
3.  ผสมสีคู่ตรงข้ามลงไปลดทอนความเข้มข้นของกันและกัน 
การใช้สีใกล้เคียงกับสีคู่ตรงข้าม (Split Complementary) 
เป็นการใช้สีที่หลีกเลี่ยงการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยตรง เทคนิคนี้ท าให้งานดูนุ่มนวลขึ้นมีลูกเล่น

สร้างจุดสนใจได้ดี 
 

 
 

รูปท่ี  2.19  การใช้สีใกล้เคียงกับสีคู่ตรงข้าม 
 

การใช้โครงสีสามเหลี่ยมในวงจรสี (Triad Colors) 
เทคนิคการใช้โครงสร้างสีสามเหลี่ยม คือ ให้วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วใช้สีที่อยู่บนโครง

รูปสามเหลี่ยม เทคนิคนี้สีที่ได้จะดูสนุกสนานและหลากหลายกว่าแบบอื่น 
 

 
 

รูปท่ี  2.20  การใช้โครงสีสามเหลี่ยมในวงจรสี 
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การใช้สีเดียว (Mono Tone) 
เทคนิคสีเดียวเป็นอีกเทคนิคที่นิยม การใช้จะอาศัยค่าความอ่อนแก่ของสีแทนการใช้ค่าสี

อ่ืน ส่วนมากจะน าสีที่เลือกมาผสมกับสีกลางให้ได้ค่าที่ต้องการ 
 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
 นายธนากร  คิดค านวล, นายพีรวัฒน์  สว่างนวล, นายพัธกานต์  โคตรศิริกัลยา (2561) 
โครงการเว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์  เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์และ
พัฒนาเว็บไซต์รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้คนที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 
              นายธนพันธ์   มีสัตย์ธรรม , นายพรเทพ  สนธิ อุดม , นายทฤฒมน  พรมลี  (2561 ) 
โครงการเว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อน าเสนอให้ทุกคนหันมาศึกษา
และสนใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะทุกคนต้องได้ใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว อย่างเช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ 

นายศุภกร  อุทธิโย,  นายดรัณภพ  เชี่ยงเลี่ยว (2561)|โครงการเว็บไซต์ โรงไฟฟ้าพลังถ่าน
หิน เพื่อให้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยมีโรงไฟฟ้า
หมุนเวียนเช่น ลม แสงอาทิตย์ และชีวมวลเป็นพลังงานเสริม 

 
2.4  การน าระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน 

1.  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 
2.  ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสาร 
3.  ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
4.  ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการตกแต่ง ออกแบบภาพต่าง ๆ 
5.  ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

3.1 การออกแบบ Site Map 

 
 รูปที่ 3.1 Site Map 
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3.2. การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 3.2 แสดงหนา้ Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 แสดงหนา้ Home 
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รูปที่ 3.4 แสดงหนา้ปิโตรเลียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5 แสดงหนา้แหล่งปิโตรเลียมในไทย 
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รูปที่ 3.6 แสดงหนา้แหล่งก าเนิดปิโตรเลียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 แสดงหนา้องคป์ระกอบของปิโตรเลียม 
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รูปที่ 3.8 แสดงหนา้การขุดเจาะปิโตรเลียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9 แสดงหนา้การคน้พบปิโตรเลียม 
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รูปที่ 3.10 แสดงหนา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 แสดงหนา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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รูปที่ 3.12 แสดงหนา้น ้ ามนัดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 3.13 แสดงหนา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน  
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รูปที่ 3.14 แสดงหนา้น ้ ามนัดีเซล 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 3.15 แสดงหนา้น ้ ามนัก๊าด 
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รูปที่ 3.16 แสดงหนา้น ้ ามนัเตา  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 3.17 แสดงหนา้ยางมะตอย 
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รูปที่ 3.18 แสดงหนา้การผลิตปิโตรเลียม  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

รูปที่ 3.19 แสดงหนา้น ้ ามนัดิบ 
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รูปที่ 3.20 แสดงหนา้ก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 3.21 แสดงหนา้แนวคิด  
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รูปที่ 3.22 แสดงหนา้ขอ้ดีของปิโตรเลียม 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.23 แสดงหนา้ขอ้เสียของการน ามาใชข้องปิโตรเลียม 
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รูปที่ 3.24 แสดงหนา้ผูจ้ดัท า 
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3.3 การออกแบบส่ิงน า้เข้า (Input Design) 
 1. รูปภาพประกอบเก่ียวกบัปิโตรเลียมต่างๆ 
 2. เน้ือเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย 
 3. รู้เก่ียวกบัขอ้มูลของปิโตรเลียม 
 4. รูปภาพและขอ้มูลผูจ้ดัท า 
 
3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design) 
 1. แสดงออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 2. แสดงออกทางโปรเจคเตอร์การเพื่อน าเสนอ



 

 



 
บทที ่4 

เว็ปไซต์ปิโตรเลียม 

4.1  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ 
1.   Intel(R) Core(TM) i5-8600  CPU @ 3.10GHz  3.10 GHz 
2.   NVIDIA  on Board 
3.   HDD 1  TB 
4.   Intel  on  Board 
5.   Mouse  OKER 
6.   Keyboard  MD tech 
7.   Printer  HP 
8.   Flash drive King ton 16 GB 

 
 

4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 
1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชใ้นการท าเอกสาร 

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

 
 

รูปที่ 4.1 ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือเขา้ This pc 
 

 
 

รูปที่ 4.2  ดบัเบ้ิลคลิกเพ่ือเปิดไดร์ฟ E: 
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รูปที่ 4.3 ดบัเบ้ิลคลิกท่ีโฟลเ์ดอร์ Edit 
 

 
 

รูปที่ 4.4  ดบัเบ้ิลคลิกท่ีโฟลเ์ดอร์ Project 
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รูปที่ 4.5 ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ท่ีโฟลเ์ดอร์ ใหม่1 
 

 
 

รูปที่ 4.6  ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ท่ีโฟลเ์ดอร์ web 
 
 

 
 

 

 



46 

 

 
 

รูปที่ 4.7 คลิกขวาท่ี index 
 

 
 

รูปที่ 4.8  คลิกท่ี Open with 
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รูปที่ 4.9  เลือก Google Chrome 
 

 
 

รูปที่ 4.10  หนา้ Index 
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รูปที่ 4.11 หนา้การเกิดของปิโตรเลียม 
 

 
 

รูปที่ 4.12 หนา้แหล่งปิโตรเลียมในไทย 
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รูปที่ 4.13 หนา้แหล่งก าเนิดปิโตรเลียม 
 

 

รูปที่ 4.14 หนา้องคป์ระกอบปิโตรเลียม 
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รูปที่ 4.15 หนา้การขุดเจาะปิโตรเลียม 
 

 
 

รูปที่ 4.16  การคน้พบปิโตรเลียม 
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รูปที่ 4.17  หนา้การอนุรักษธ์รรมชาติ 
 

 
 

รูปที่ 4.18  หนา้อนุรักษแ์ก๊สธรรมชาติ 
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รูปที่ 4.19 หนา้การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 

 

รูปที่ 4.20 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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รูปที่ 4.21 หนา้น ้ ามนัเบนซิน 

 

รูปที่ 4.22 หนา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
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รูปที่ 4.23 หนา้น ้ ามนัดีเซล 

 

รูปที่ 4.24 หนา้น ้ ามนัก๊าด 
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รูปที่ 4.25 หนา้น ้ ามนัเตา 

 

รูปที่ 4.26 หนา้ยางมะตอย 
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รูปที่ 4.27 หนา้การผลิตปิโตรเลียม 

 

รูปที่ 4.28 หนา้น ้ ามนัดิบ 
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รูปที่ 4.29 หนา้ก๊าสธรรมชาติ 

 

รุปที่ 4.30 หนา้ประโยชน์ของปิโตรเลียม 
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รูปที่ 4.31 หนา้ขอ้เสียของปิโตรเลียม 

 

รูปที่ 4.32 หนา้ประวติัผูจ้ดัท า 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองของปิโตรเลียม 
2. ผูใ้ชเ้วบ็ไซตน้ี์สามารถน าความรู้ไปใชชี้วติประจ าวนัได ้
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ทนัสมยัมากข้ึนและสะดวกสบายในการใชง้าน 
4. ไดเ้ผยแพร่ความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัปิโตรเลียมใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้ 
5.  ไดน้ าความรู้จากการเรียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซตใ์นวิชาคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน ์
 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  
ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Index.html 1 KB หนา้เขา้สู่เวป็ไซต ์
2 home.html 4 KB หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
3 home2.html 4 KB หนา้แหล่งปิโตรเลียมในไทย 
4 home3.html 4 KB หนา้แหล่งก าเนิดปิโตรเลียม 
5 home4.html 4 KB หนา้องคป์ระกอบของปิโตรเลียม 
6 home5.html 4 KB หนา้การขุดเจาะปิโตรเลียม 
7 home6.html 4 KB หนา้การคน้พบปิโตรเลียม 
8 home7.html 4 KB หนา้การอนุรักษพ์ลงังาน 
9 home8.html 4 KB หนา้การประหยดัพลงังาน 
10 home9.html 4 KB หนา้การอนุรักษแ์ก๊สธรรมชาติ 
11 home10.html 4 KB หนา้การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 1-10 
12 home11.html 4 KB หนา้การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 11-30 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
13 home12.html 4 KB หนา้การอนุกรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  31-40 
14 home13.html 4 KB หนา้การอนุกรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  41-52 
15 hometwo 4 KB หนา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
16 hometwo2 4 KB หนา้น ้ ามนัเบนซิน 
17 hometwo3 4 KB หนา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
18 hometwo4 4 KB หนา้น ้ ามนัมนัดีเซล 
19 hometwo5 4 KB หนา้น ้ ามนัก๊าด 
20 hometwo6 4 KB หนา้น ้ ามนัเตา 
21 hometwo7 4 KB หนา้ยางมะตอย 
22 homethree 3 KB หนา้การผลิตปิโตรเลียม 
23 homethree2 3 KB หนา้น ้ ามนัดิบ 
24 homethree3 3 KB หนา้ก๊าซธรรมชาติ 
25 homefour 3 KB หนา้ประโยชนข์องปิโตรเลียม 
26 homefour2 4 KB หนา้ขอ้เสียของปิโตรเลียม 
27 fivehome 4 KB หนา้ประวติัผูจ้ดัท า 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
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5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดที่มต่ีอการออกแบบระบบงาน 
1.  เวบ็ไซตไ์ม่ครบ 50 ล้ิงค ์ตอ้งมีการเพ่ิมเติมขอ้มูลเขา้ไป 

 2.  การออกแบบโลโกห้รือแบนเนอร์ 
 3.  ขอ้ความมขีนาดเลก็จึงตอ้งมีการแกไ้ข 
 4.  พ้ืนหลงัของเวบ็ไซตซ์อ้นกนัเป็นหลายรูปจึงตอ้งมีการแกไ้ข 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดที่มใีนโปรแกรม 
 1.  ขอ้มูลของปิโตรเลียมมีมากจึงตอ้งใชเ้วลานานในการคน้หา 

3.  พ้ืนหลงัขอ้ความอาจจะลายตาอาจจะท าใหอ่้านขอ้ความยากข้ึน 
4.  ตวัอกัษรในเวบ็ไซต ์มขีนาดเลก็ใหญ่ไม่เท่ากนั 

5.2  ปัญหาและอปุสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกนั 
 2.  เคร่ืองพิมพเ์อกสารหมึกหมดขณะปร้ินท ์
 3.  การติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มไม่ต่อเน่ืองท าใหง้านล่าชา้และผดิแผนท่ีวางไว ้
 4.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท าใหโ้ปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
 5.  สมาชิกกลุ่มเกิดอุบติัเหตุขณะก าลงัมาท างานท าใหล่้าชา้ 
 6.  โปรแกรม Word ปีแตกต่างกนัเวลาเปิดงานขอ้มูลผดิตอ้งมีการแกไ้ขใหม ่
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 5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

ตารางที่ 5.2 แผนการด าเนินงานจริง (Gantt Chart) 
 
หมายเหตุ  เสน้สีด า คือ ระยะเวลาท่ีก  าหนด  
   เสน้สีแดง คือ ระยะเวลาในการด 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  

อ บ ร ม ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร
นกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิ ถุ น ายน 
62 

เสนอหวัข้อ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบี ยนหัวข้อออนไลน์
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                18-30 มิ ถุ น ายน 
62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2                 8-14 ก รกฎ าคม 
62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 
62 

สอบน าเสนอโครงการ (รอบ
เอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ป ร ะ ก าศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ
เอกสาร) 

                22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
50% 

                9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
60% 

                16 -22  กัน ยายน 
62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
70% 

                23 -30  กัน ยายน 
62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 

พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

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

ส่งความคืบหนา้ 90%                 
1-8 พฤศจิกายน 
62 

ส่งความคืบหนา้ 100% 
 

 
              

9-13 พฤศจิกายน 
62 

สอบน าเสนอโครงการ ระดบั 
ปวช.3  

  
 

             
7 ธันวาคม 62 

ป ร ะ ก าศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ
โปรแกรม) 

     
 

          
11 ธันวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                  6-19  มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                 
20-26  ม ก ราคม 
63 

ส่ งงบ ป ระม าณ ในก ารท า
โครงการ (แบบออนไลน์) 

           
 

    
26 -30  ม กราคม 
63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม             
 

   
1-20 กุมภ าพัน ธ์ 
63 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดบั รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 240 
2. ค่าพิมพ ์ 1 600 
3. ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 
4. ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 50 
  รวมเป็นเงิน 1090 

    
ตารางที่ 5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 
นายอมเรศ เกตุสุข เกิดเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2544 ส าเร็จการศึกษาชั้น
มธัยมตอนตน้วิเชียร์กล่ินสุคนธอุ์ปถมัภ ์เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ี วิ ท ย าลัย เ ทคโนโลยี อ รรถวิ ทย์พณิชยการ  ปี ก า รศึ ก ษา  2562 
ปั จ จุ บันอ าศัย  อ ยู่ บ้ า น เ ลข ท่ี  3 4 / 4 6  หมู่  9  ต  า บลบา งหั ว เ สื อ  
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 13130   
เบอร์โทรศพัท ์094-920-9376 
E-mail : beet366a@gmail.com   Line ID: amares4234 
 
นายนิธิศ โป๊ะทะหลี เกิดเมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2544 ส าเร็จการศึกษาชั้น
มธัยมตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เมื่อปีการศึกษา 
2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอ ร์ ธุร กิจ  ท่ี วิ ทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยู่บา้นเลขท่ี 420/292 หมู่บา้นทิพวลัซอย 7 ต าบลบางเมือง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
เบอร์โทรศพัท ์095-441-9155 
E-mail : popozaza24317@gmail.com  Line ID: 0954419155 
 
นายศราวุธ บุญศรี เกิดเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2544 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยม
ตอนต้นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ   เมื่อปี
การศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 43/3 หมู่ 7 ซอย.วดัมหาวงษ ์ต าบลส าโรงกลาง 
อ  าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130    
เบอร์โทรศพัท ์ 097-358-3404   
E-mail : wxinza2014@gmail.com  Line ID: fluke756 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมติัการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  (ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (AT.C.04)   
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  (AT.C.05) 
- ใบขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจ าท าเอกสาร  (ATC.06) 
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