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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่เอ้ืออํานวยสถานที่ใหแกนักศึกษา

มอบความรูตาง ๆ มากมายใหกับนักศึกษา มอบหลักการเรียนรูใหแกนักศึกษา 

 ขอขอบคุณอาจารยพรธณา เจือจารย ที่ปรึกษาหลักของ ปวช.3/12 ที่เปนที่ปรึกษาเปนทุก

อยางของนักศึกษาต้ังแตข้ึนปวช.3/12 มาน้ี ชวยเหลือนักศึกษาทุกคน เปนที่ปรึกษาที่ดีสําหรับ

นักศึกษา และอีกทานคือ อาจารยธนาวุฒ วิชัย เปนที่ปรึกษารวมโครงการ อาจารยใหคําแนะนํา

นักศึกษา เปนที่ปรึกษารวม ที่ชวยเหลือนักศึกษาไมนักศึกษาจะแยแคไหนก็ไมเคยทิ้งนักศึกษา อยาก

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ชวยเหลือมาตลอด 

 ขอขอบคุณพอ คุณแม ที่คอยใหกําลังใจในการเรียน และ สนับสนุนคาใชจายทั้งหมด

รวมทั้งขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ชวยเหลือโครงการจนสําเร็จอาจจะมีขอผิดพลาดบาง ก็ผานมาจน

เสร็จโครงการ ขอขอคุณคะ 
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บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ   เว็บไซตขายสินคาออนไลน แบรนด MEESOUL 

Selling product online ; Meesoul  

ผูจัดทําโครงการ   นางสาววิภาวี        แกวประสงค   

                       นางสาวชลธิชา              อายุยืน  

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยพรธณา            เจือจารย 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยธนาวุฒิ            วิชัย 

สาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

 

  บทคัดยอ 

 เว็บไซตขายสินคาออนไลนที่อํานวยความสะดวกในเร่ืองของการซื้อขายเคร่ืองสําอางมี

วัตถุประสงคของโครงการจัดทําขึ้นเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูใชในการซื้อสินคา

ออนไลน ประหยัดเวลาในการเดินทาง เพราะมีเว็บไซตขายของออนไลนที่คอยอํานวยความสะอวกใน

ดานการชมสินคา 

 เว็บไซตขายของออนไลนน้ีจะชวยทําใหสามารถที่จะดูสินคาที่เราตองการที่สนใจหรือ

ตองการซื้อโดยที่ไมตองไปดูถึงหนาราน โดยสามารถดูสินคาไดทุกอยางภายในเว็บไซต มีการบอก

วิธีการสั่งซื้อหรือบอกชองทางการติดตอ – สอบถาม โดยใชโปรแกรมในการพัฒนาดังน้ี โปรแกรม 

Adobe Photosshop CS6 ใชในการออกแบบเว็บ ออกแบบโลโก ออกแบบแบนเนอร  โปรแกรม Adobe 

Dremweaver CS6 ใชในการสรางเว็บไซต มีการสรางเมนูโดยมีเมนที่สามารถเขาถึงเน้ือหาเว็บไซตได

อยางงายดาย และมีการนําภาพมาประกอบใหเหมาะสมกับเน้ือหาทางเว็บไซตอยาง สมบูรณ 

 คณะผูจัดทํา ไดพัฒนาเว็บไซตที่ใชประโยชนไดและใหเขาใจถึงความเปนมาของเว็บไซตขาย

สินคาออนไลน มีอะไรบาง มีจุดไหน อยางไรบาง อีกทั้งผูที่สนใจสามารถนําเว็บไซตน้ีไปพัฒนาตอให

สมบูรณมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
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สารบัญตาราง 
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บทที่ 1  

     บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

  

 เว็บไซตคือแหลงเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารดิจิตอลไดแก ขอความรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

วีดีโอ หรือแมกระทั่งเสียง โดยมีการจัดทําในรูปแบบของ เว็บเพจ และ หนาแรกของเว็บไซตเพจเรา 

เรียกวา โฮมเพจ ในแตละเว็บไซตจะตองมีหนาเว็บเพจอยางนอย 2  หนาขึ้นไป สวนการเชื่อโยงของ

หนาเว็บไซต เราเรียกวาลิงค 

 แบรนด MEESOUL เปนแบรนดสินคาขายเคร่ืองสําอางสําหรับผูหญิงไมวาจะ เปน 

ลิปสติก แปงตลับ หรือมาสคารา ซึ่งแบรนด MEESOUL จะมีสินคาหลัก เปน ลิปสติกเน้ือแมทที่

นําเขาจากเกาหลี มีหลากหลายเฉดสีใหเลือก  

             โครงการชิ้นน้ีเปนการสราง เว็บไซต เพื่อความสะดวกสบายในการ ชอปปง ในปจจุบันคน

สวนใหญนิยมซื้อสินคาออนไลน เพราะมีความสะดวกสบาย ลดเวลาในการเดินทาง 
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1.2  วัตถุประสงคโครงการ  

 1.    เพื่อโปรโมทแบรนด  MEESOUL ใหเปนที่รูจักมากขึ้น บนโลกอินเตอรเน็ต 

2.    เพื่อเปนทางเลือกใหมในการชอปปงและเช็คสินคาได 

3.    เพื่อเปรียบเทียบราคาสินคาไดงาย  

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา  

1.    จัดทําดวยโปรแกรมสรางเว็บไซต  adobe dreamweaver cc 2018 

2.    การจัดทําเว็บไซตขายสินคาแบรนด  MEESOUL 

3.    การจัดทําคลิปสอนแตงหนา 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.    ไดมีการพูดถึงแบรนด MEESOUL มากขึ้น เปนที่รูจักมากขึ้น 

2.    ไดความสะดวกสบายในการชอปปง 

3.    ไดการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

 

 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 

มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ระยะเวลา 

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

อ บ ร ม ก า ร ทํ า โ ค ร ง ก า ร

นักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 

62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบท่ี 1 เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวม 

                18-30 มิ ถุ น า ย น 

62 

สงเอกสารบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 

62 

สงเอกสารบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 

62 

สอบนําเสนอโครงการ (รอบ

เอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ

เอกสาร) 

                22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

50% 

                9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 

                16-22 กันยายน 

62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 

                23 -30 กันยายน 

62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 

พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 ระยะเวลา 

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

สงความคืบหนา 90%  
               

1-8 พฤศจิกายน 

62 

สงความคืบหนา 100% 
                

9-13 พฤศจิกายน 

62 

สอบนําเสนอโครงการ ระดับ 

ปวช.3  
  

 
             

7 ธันวาคม 62 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ส อ บ  (ร อ บ

โปรแกรม) 
                

11 ธันวาคม 62 

สงเอกสารบทท่ี 4                  6-19  มกราคม 63 

สงเอกสารบทท่ี 5           
 

     
20-26  มกราคม 

63 

ส ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ทํ า

โครงการ (แบบออนไลน) 
                

26 -30 มกราคม 

63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม              
 

  
1-20 กุมภาพันธ 

63 
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1.6  เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

1 โปรแกรม Adobe photoshop cc 2018  ใชในการแตงรูปภาพ 

2 โปรแกรม Adobe illustrator cc 2018  ใชในการทําโลโกแบรนด 

3 โปรแกรม Microsoft Word 2013  ใชในการทําเอกสารเขาเลม 

4 โปรแกรม Adobe Dreamweaver cc 2018 ใชในการสรางเว็บจัดหนาเว็บเพจ 

 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 396 

2 Ink Printer Black & Color 2 คู 1,050 

3 แผน CD 2 แผน 50 

4 เขารูปเลม 1 300 

5 ตลับใสแผน CD  1 40 

รวมเปนเงิน 1,836 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่2 

ระบบงาน และทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1  ระบบงานในปจจุบัน 

ปจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บไซตมีการกาวหนาไปไกลมาก เมื่อเอามาเทียบกับยุคแรก ๆ 

ๆ ของการพัฒนาเว็บไซต เราจะเห็นไดวาผูที่สนใจศึกษาทางดานน้ีจะตองใชความพยายามและ

ความอดทนในการศึกษา เพราะทุกอยางตองใชเวลา และตองใชเคร่ืองมือสื่อสารหลายอยางในการ

สรางเว็บไซตขึ้นมาแตละเว็บไซต แตตางกับในปจจุบันที่สามารถทําไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะเรา

สามารถเรียนรูไดงาย และมีเคร่ืองมือในการสรางเว็บไซตมากมายที่คอยอํานวยความสะดวกใหเรา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสรเทศและอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของเรา

มากขึ้น ซึ่งบางทีเราอาจจะไมรูวาอินเทอรเน็ตกลายเปนปจจัยที่สําคัญเปนอยางมาก ยุคขาวสารมี

ความสําคัญ ผูคนสวนใหญหันมาสนใจการซื้อขายออนไลนกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตก็สามารถเขาไปถึงขอมูลที่ตองการ และสามารถสรางเคร่ืองมือ สรางเน้ือหาและขอมูล

ตาง ๆ ไวรองรับการเขาถึง น่ันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซตซึ่งเปนตัวกลางคอยใหขอมูลตาง ๆ แกผูใช 

การนําขอมูลตาง ๆ ของการขายสินคาออนไลน จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาหา

ความรูของผูสนใจในเร่ืองของ การขายสินคาออนไลน และอาจจะไดรับความสนใจศึกษาขอมูล

เพิ่มเติม มีการจัดเก็บภายในเว็บไซตขอมูลภายในเว็บไซตน้ันจะสามารถเขาชมและไดรับขอมูล

ความรูโดยไมตองไปศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
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2.2  ปญหาระบบงานในปจจุบัน 

 1.  การเรียนในตารางเรียนบางวันนักศึกษาบางคนอาจมาไมครบหรือบางคนอาจหยุด 

 2.  ปญหาดานการดําเนินงาน 

 3.  การจัดทําเน้ือหาในรูปแบบของเว็บไซตบางเว็บไซตยังไมเปนที่ดึงดูดของผูอานและผู

เขาชมเว็บไซต 

 

2.3  ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

หลักการออกแบบเว็บไซต 
การกําหนดขนาดเว็บเพจ 

ขนาดของเว็บไซตที่นิยมในปจจุบันมี 2 ขนาด คือ 

1.  ขนาดเว็บไซตแบบ 800 X 600 pixels เปนขนาดที่สามารถใชไดกับหนาจอทุกขนาดใน

ปจจุบันเปนขนาดของการออกแบบเว็บไซตที่ใชในอดีต เน่ืองจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอรมี

ขนาดเล็ก 

 

 
 

รูปท่ี  2.1  ขนาดของเว็บไซต 800 × 600 pixels 

 

2.  ขนาดเว็บไซตแบบ 1024 X 768 pixels เปนขนาดที่นิยมในปจจุบัน เน่ืองจากผูใชนิยมใช

จอคอมพิวเตอรขนาดใหญขึ้นเน่ืองมาจากราคาจอคอมพิวเตอรที่ถูกลง 
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รูปแบบการออกแบบเว็บไซต 

เว็บไซตในปจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกตางกันไมมากนัก ซึ่งการออกแบบหนาตา

เว็บไซตสวนใหญจะมองดูองคประกอบขององคกร หนวยงาน หรือเน้ือหาเร่ืองที่นําเสนอเปนหลัก 

ซึ่งการออกแบบหนาตาของเว็บไซตมีอยู 3 แบบ คือ 

1. การออกแบบเว็บไซตที่เนนการนําเสนอเน้ือหา 

เปนการออกแบบเว็บไซตที่เนนการนําเสนอเน้ือหามากกวารูปภาพโดยโครงสรางใช

รูปแบบตารางเปนหลัก มีการออกแบบหนาตารูปแบบงาย  เชน มีเมนูสารบัญ และเน้ือหา 

2. การออกแบบเว็บไซตที่เนนภาพกราฟก 

เปนการออกแบบเว็บไซตที่เนนภาพกราฟกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใชโปรแกรม Photoshop 

สําหรับการตกแตงภาพ ขอดี สวยงาม นาสนใจ ขอเสีย อาจจะใชเวลาในการโหลดเว็บนาน 

3. การออกแบบเว็บไซตที่มีทั้งภาพและเน้ือหา 

เปนการออกแบบเว็บที่นิยมในปจจุบันซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ โดยมีการจัด

องคประกอบตาง ๆ เพื่อใหเว็บนาสนใจ 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การวางแผนการจัดลําดับ เน้ือหาสาระของเว็บไซต 

ออกเปนหมวดหมู เพื่อจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนาเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ 

ที่ทําใหเห็นโครงสรางทั้งหมดของเว็บไซต ชวยในนักออกแบบเว็บไซตไมใหหลงทาง การจัด

โครงสรางของเว็บไซต มีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การที่จะทําใหผูเขาเยี่ยมชม สามารถคนหาขอมูลใน

เว็บเพจไดอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ ที่สามารถสรางความสําเร็จใหกับผูที่ทํา

หนาที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) การออกแบบโครงสรางหรือจัดระเบียบ

ของขอมูลที่ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

จะชวยใหนาใชงานและงาย ตอการเขาอานเน้ือหาของผูใชเว็บไซต 

หลักในการออกแบบโครงสรางเว็บไซต ควรพิจารณา ดังน้ี 

1.  กําหนดวัตถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตน้ีทําเพื่ออะไร 

2.  ศึกษาคุณลักษณะของผูที่เขามาใชวากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูล

อะไรที่พวกเขาตองการโดยขั้นตอนน้ีควรปฏิบัติควบคูไปกับขั้นตอนที่หน่ึง 

3.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางเน้ือหาสาระ การออกแบบเว็บไซตตองมีการ

จัดโครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน การที่เน้ือหามี ความตอเน่ืองไปไมสิ้นสุดหรือกระจาย

มากเกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได ฉะน้ันจึงควรออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยก

ยอยออกเปนสวนตาง ๆ จัดหมวดหมูในเร่ืองที่สัมพันธกัน รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่

โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 
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4.  กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยต้ังเกณฑ

ในการใช เชน ผูใชควรทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยง มากนอยเพียงใด 

5.  หลังจากน้ัน จึงทําการสรางเว็บไซตแลวนําไปทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดและทําการ

แกไขปรับปรุง แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นสุดทาย 

องคประกอบท่ีดีของการออกแบบเว็บไซต 

1.  โครงสรางที่ชัดเจน ผูออกแบบเว็บไซตควรจัดโครงสรางหรือจัดระเบียบของขอมูลที่

ชัดเจน แยกยอยเน้ือหาออกเปนสวนตาง ๆ ที่สัมพันธกันและใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน จะชวยให

นาใชงานและงาย ตอการอานเน้ือหาของผูใช 

2.  การใชงานที่งาย ลักษณะของเว็บที่มีการใชงานงายจะชวยใหผูใชรูสึกสบายใจตอการ

อานและสามารถทําความเขาใจกับเน้ือหาไดอยางเต็มที่ โดยไมตองมาเสียเวลาอยูกับการทําความ

เขาใจ การใชงานที่สับสนดวยเหตุน้ีผูออกแบบจึงควรกําหนดปุมการใชงานที่ชัดเจน เหมาะสม 

โดยเฉพาะปุมควบคุมเสนทางการเขาสูเน้ือหา (Navigation) ไมวาจะเปนเดินหนา ถอยหลัง หากเปน

เว็บไซตที่มีเว็บเพจจํานวนมาก ควรจะจัดทําแผนผังของเว็บไซต (Site Map) ที่ชวยใหผูใชทราบวา 

ตอนน้ีอยู ณ จุดใด หรือเคร่ืองมือสืบคน (Search Engine) ที่ชวยในการคนหาหนาที่ที่ตองการ 

3.  การเชื่อมโยงที่ดี ลักษณะไฮเปอรเท็กซที่ใชในการเชื่อมโยง ควรอยูในรูปแบบที่เปน

มาตรฐาน ทั่วไปและตองระวังเร่ืองของตําแหนงในการเชื่อมโยง การที่จํานวนการเชื่อมโยงมากและ

กระจัดกระจายอยูทั่วไปในหนาอาจกอใหเกิดความสับสน นอกจากน้ีคําที่ใชสําหรับการเชื่อมโยง

จะตองเขาใจงายมีความชัดเจนและไมสั้นจนเกินไป นอกจากน้ีในแตละเว็บเพจที่สรางขึ้นมาควรมี 

จุดเชื่อมโยงกลับมายังหนาแรกของเว็บไซตที่กําลังใชงานอยูดวย ทั้งน้ีเผื่อวาผูใชเกิดหลงทาง และ

ไมทราบวาจะทําอยางตอไปดีจะไดมีหนทางกลับมาสูจุดเร่ิมตนใหม ระวังอยาใหมีหนาที่ไมมีการ

เชื่อมโยง (Orphan Page) เพราะจะทําใหผูใชไมรูจะทําอยางไรตอไป 

4.  ความเหมาะสมในหนาจอ เน้ือหาที่นําเสนอในแตละหนาจอควรสั้น กระชับ และ

ทันสมัย หลีกเลี่ยงการใชหนาจอที่มีลักษณะการเลื่อนขึ้นลง (Scrolling) แตถาจําเปนตองมี ควรจะ

ใหขอมูลที่มี ความสําคัญอยูบริเวณดานบนสุดของหนาจอ หลีกเลี่ยงการใชกราฟกดานบนของ

หนาจอ เพราะถึงแมจะดูสวยงาม แตจะทําใหผูใชเสียเวลาในการไดรับขอมูลที่ตองการ แตหากตอง

มีการใชภาพประกอบก็ควรใชเฉพาะที่มีความสัมพันธกับเน้ือหาเทาน้ัน นอกจากน้ีการใชรูปภาพ

เพื่อเปนพื้นหลัง (Background) ไมควรเนนสีสันที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเดนชัด

ของเน้ือหาลง ควรใชภาพที่มีสีออน ๆ ไมสวางจนเกินไปรวมไปถึงการใชเทคนิคตาง ๆ เชน 

ภาพเคลื่อนไหว หรือตัวอักษรว่ิง (Marquees) ซึ่งอาจจะเกิดการรบกวนการอานได ควรใชเฉพาะที่

จําเปนจริง ๆ เทาน้ันตัวอักษรที่นํามาแสดงบนจอภาพควรเลือกขนาดที่อานงาย ไมมีสีสันและ

ลวดลายมากเกินไป 
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5.  ความรวดเร็ว ความรวดเร็วเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่สงผลตอการเรียนรู ผูใชจะเกิด

อาการเบื่อหนายและหมดความสนใจกับเว็บที่ใชเวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุสําคัญที่จะทําให

การแสดงผลนานคือการใชภาพกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแมวาจะชวยดึงดูดความสนใจไดดี 

ฉะน้ันในการออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการใชภาพขนาดใหญ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน และ

พยายามใชกราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอยที่สุด  

โครงสรางของเว็บไซต 

1.  เว็บที่มีโครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure) 

เปนโครงสรางแบบธรรมดาที่ใชกันมากที่สุดเน่ืองจากงายตอการจัดระบบขอมูล ขอมูลที่

นิยม จัดดวยโครงสรางแบบน้ีมักเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนเร่ืองราวตามลําดับของเวลา เชน การ

เรียงลําดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท โครงสรางแบบน้ี เหมาะกับเว็บไซต

ที่มีขนาดเล็ก เน้ือหาไมซับซอนใชการลิงก (Link) ไปทีละหนา ทิศทางของการเขาสู เน้ือหา 

(Navigation) ภายในเว็บจะเปนการดําเนินเร่ืองในลักษณะเสนตรง โดยมีปุมเดินหนาถอยหลังเปน

เคร่ืองมือหลักในการกําหนดทิศทาง ขอเสียของโครงสรางระบบน้ีคือ ผูใชไมสามารถกําหนดทิศ

ทางการเขาสูเน้ือหาของตนเองได ทําใหเสียเวลาเขาสูเน้ือ 

 

 
 

รูปท่ี  2.2  ภาพโครงสรางแบบเรียงลําดับ 

 

2.  เว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) 

เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงในการจัดระบบโครงสรางที่มีความซับซอนของขอมูล โดยแบง

เน้ือหา ออกเปนสวนตาง ๆ และมีรายละเอียดยอย ๆ ในแตละสวนลดหลั่นกันมาในลักษณะแนวคิด

เดียวกับ แผนภูมิองคกร จึงเปนการงายตอการทําความเขาใจกับโครงสรางของเน้ือหาในเว็บลักษณะ

น้ี ลักษณะเดนเฉพาะของ เว็บประเภทน้ีคือการมีจุดเร่ิมตนที่จุดรวมจุดเดียว น่ันคือ โฮมเพจ 

(Homepage) และเชื่อมโยงไปสูเน้ือหา ในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง 
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รูปท่ี  2.3  ภาพโครงสรางแบบลําดับขั้น 

 

3.  เว็บที่มีโครงสรางแบบตาราง (Grid Structure) 

โครงสรางรูปแบบน้ีมีความซับซอนมากกวารูปแบบที่ผานมา การออกแบบเพิ่มความ

ยืดหยุน ใหแกการเขาสูเน้ือหาของผูใช โดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวางเน้ือหาแตละ

สวน เหมาะแก การแสดงใหเห็นความสัมพันธกันของเน้ือหา การเขาสูเน้ือหาของผูใชจะไมเปน

ลักษณะเชิงเสนตรง เน่ืองจากผูใชสามารถเปลี่ยนทิศทางการเขาสูเน้ือหาของตนเองได 

 

 
 

รูปท่ี  2.4  ภาพโครงสรางแบบตาราง 

 

ในการจัดระบบโครงสรางแบบน้ี เน้ือหาที่นํามาใชแตละสวนควรมีลักษณะที่เหมือนกัน 

และสามารถใชรูปแบบรวมกัน หลักการออกแบบคือนําหัวขอทั้งหมดมาบรรจุลงในที่เดียวกันซึ่ง

โดยทั่วไป จะเปนหนาแผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลักษณะเดียวกับโครงสรางของเว็บ เมื่อผูใช

คลิกเลือก หัวขอใด ก็จะเขาไปสูหนาเน้ือหา (Topic Page) ที่แสดงรายละเอียดของหัวขอน้ัน ๆ และ

ภายในหนาน้ันก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังหนารายละเอียดของหัวขออ่ืนที่เปนเร่ืองเดียวกัน  
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นอกจากน้ียังสามารถนําโครงสรางแบบเรียงลําดับและแบบลําดับขั้นมาใชรวมกันไดอีก

ดวย ถึงแมโครงสรางแบบน้ี อาจจะสรางความยุงยากในการเขาใจได และอาจเกิดปญหาการคงคาง

ของหัวขอ (Cognitive Overhead) ได แตจะเปนประโยชนที่สุดเมื่อผูใชไดเขาใจถึงความสัมพันธ 

ระหวางเน้ือหา ในสวนของการออกแบบจําเปนจะตองมีการวางแผนที่ดี เน่ืองจากมีการเชื่อมโยงที่

เกิดขึ้น ไดหลายทิศทาง นอกจากน้ีการปรับปรุงแกไขอาจเกิดความยุงยากเมื่อตองเพิ่มเน้ือหาใน

ภายหลัง 

4.  เว็บที่มีโครงสรางแบบใยแมงมุม (Web Structure) 

โครงสรางประเภทน้ีจะมีความยืดหยุนมากที่สุดทุกหนาในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึง

กัน ไดหมด เปนการสรางรูปแบบการเขาสูเน้ือหาที่เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนดวิธีการเขาสู

เ น้ือหาไดดวยตนเอง การเชื่อมโยงเน้ือหาแตละหนาอาศัยการโยงใยขอความที่มีมโนทัศน 

(Concept) เหมือนกัน ของแตละหนาในลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย โครงสราง

ลักษณะน้ีจัดเปนรูปแบบที่ไมมีโครงสรางที่แนนนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากน้ีการ

เชื่อมโยงไมไดจํากัดเฉพาะเน้ือหา ภายในเว็บน้ัน ๆ แตสามารถเชื่อมโยงออกไปสูเน้ือหาจากเว็บ

ภายนอกได 

 

 
 

รูปท่ี  2.5  ภาพโครงสรางแบบใยแมงมุม 

 

องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต 

1.  ความเรียบงาย (Simplicity) 

หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลัก กลาวคือในการ

สื่อสารเน้ือหากับผูใชน้ัน เราตองเลือกเสนอสิ่งที่เราตองการนําเสนอจริง ๆ ออกมาในสวนของ

กราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวน

สายตาและสรางความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการออกแบบที่ดี ไดแก เว็บไซตของ



12 
 

บริษัทใหญ ๆ อยางเชน Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่

เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานอยางสะดวก 

2.  ความสม่ําเสมอ (Consistency) 

หมายถึง การสรางความสม่ําเสมอใหเกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซตโดยอาจเลือกใชรูปแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตน้ันมีความแตกตางกันมาก

จนเกินไป อาจทําใหผูใช เกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซตเดิมหรือไม 

เพราะฉะน้ันการออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบ สไตลของกราฟก ระบบเนวิ-

เกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

3.  ความเปนเอกลักษณ (Identity) 

ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก เน่ืองจากเว็บไซตจะ

สะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมี

ผลตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรา

กลับเลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซึ่งสงผลตอความ

เชื่อถือขององคกรได 

4.  เน้ือหา (Useful Content) 

ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในเว็บไซตเน้ือหาในเว็บไซตตองสมบูรณและไดรับการปรับปรุง

พัฒนาใหทันสมัยอยู เสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเน้ือหาที่ผูใชตองการใหถูกตองและ

สมบูรณ เน้ือหาที่สําคัญที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง และไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน 

เพราะจะถือเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มา

เมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวาขอมูลน้ันมาจากเว็บใดผูใชก็ไมจําเปนตองกลับมาใชงานลิงคเหลาน้ันอีก 

5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) 

เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซตมาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความสับสน

ระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนปายบอกทาง ดังน้ันการออกแบบเนวิเกชั่น จึง

ควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็ควรสื่อความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิ

เกชั่นก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกชั่น

ที่เปนกราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เปนตัวอักษรไวสวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บบราวเซอร 

6.  คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) 

ลักษณะที่นาสนใจของเว็บไซตน้ัน ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ แตโดยรวม

แลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซตที่นาสนใจน้ันสวนประกอบตาง ๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟกควร
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สมบูรณไมมีรอยหรือขอบขั้นบันไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่

เขากันอยางสวยงาม เปนตน 

7.  ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) 

การใชงานของเว็บไซตน้ันไมควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีใน

สภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผู ใชตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่ม เ ติม 

นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดง

ผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่มีผูใชบริการมากและกลุมเปาหมาย

หลากหลายควรใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีใหมาก 

8.  ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 

ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได ควรใหความสําคัญ

กับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตองออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ ถา

เว็บที่จัดทําขึ้นอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามีปญหามาก

ขึ้นอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใชหมดความเชื่อถือ 

9.  ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) 

ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตควรมีความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบ

สรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน ลิงคตาง ๆ ในเว็บไซต ตองตรวจสอบวายังสามารถ

ลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่เกิดจาก

ลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 

ข้ันตอนการสรางเว็บไซต 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการจัดทําเว็บไซต 

เปนขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บ เน่ืองจากเราตองกําหนดชื่อเร่ือง เน้ือหา และ

รายละเอียดของเว็บที่เราจะจัดทําเพื่อใหเห็นมุมมองคราว ๆ กอนจะลงมือสรางเว็บไซต นอกจากน้ี

เรายังตองทําการแบงเน้ือหาเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามลําดับกอน-หลัง เพื่อใหงายตอการจัดทําโครง

รางของเว็บ 
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

เปนขั้นตอนในการกําหนดผังของเว็บเพื่อใหทราบองคประกอบทั้งหมดของเว็บตัวอยางดัง

รูป 

 
 

รูปท่ี  2.6  ตัวอยางโครงสรางเว็บไซต 

 

ขอสังเกต 

1.  หนาแรกของเว็บ หรือโฮมเพจ จะตองชื่อ index สวนนามสกุลใหใสตามลักษณะของ

ภาษาที่ใชในการสรางเว็บ 

2.  การต้ังชื่อเว็บเพจแตละหนาเวลาใหกําหนดชื่อเปนภาษาอังกฤษตามดวยนามสกุลของ

ภาษาที่เราสรางเว็บ เชน index.html, home.html, history.html เปนตน 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ 

การกําหนดการเชื่อมเว็บเพจ เปนการกําหนดความสัมพันธของการเชื่อมโยงในแตละหนา

เว็บเพื่อใหสามารถกลับไปกลับมาระหวางหนาตาง ๆ ได โดยแตละไฟลจะมีความสัมพันธกัน 

ตัวอยางดังรูป 

 
 

รูปท่ี  2.7  การกําหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ 
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ขั้นตอนที่ 4 การต้ังชื่อไฟลและโฟลเดอร 

1.  การสรางโฟลเดอร 

การสรางโฟลเดอรใหสรางเปนชื่อหนวยงานเร่ืองน้ัน ๆ ควรใชตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพเล็ก หรือผสมกับตัวเลข 0-9 เชน swt คือ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จากน้ันขางใน

โฟลเดอร swt ใหเราสรางโฟลเดอรเก็บรูปภาพ พื้นหลัง ไฟลเสียง ไฟลวีดีโอ หรือโฟลเดอรอ่ืนเปน

ชื่อภาษาอังกฤษ เชน pic คือโฟลเดอรเก็บรูปภาพ, bg คือ โฟลเดอรเก็บพื้นหลัง เปนตน 

2.  การต้ังชื่อไฟล 

การต้ังชื่อไฟลใหต้ังชื่อและนามสกุลไฟลเปนตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก หรือผสม

กับตัวเลข 0-9 หรือเคร่ืองมือขีดลบขีดลาง  และต้ังชื่อไฟลใหตรงกับเร่ืองน้ัน ๆ เชน history.html คือ 

ประวัติของโรงเรียน, person.html คือ บุคลากรของโรงเรียน เปนตน 

 

 
 

รูปท่ี  2.8  ตัวอยางการต้ังชื่อไฟล 

 

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบเว็บเพจแตละหนาในเว็บไซต 

 

 

รูปท่ี  2.9  ตัวอยางการออกแบบโฮมเพจ 
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สวนประกอบของเว็บไซตท่ีดี 

1.  สวนหัวของหนา (Page Header) 

เปนสวนที่อยูตอนบนสุดของหนา และเปนสวนที่สําคัญที่สุดของหนา เพราะเปนสวนที่

ดึงดูดผูชมใหติดตามเน้ือหาภายในเว็บไซต  มักใสภาพกราฟกเพื่อสรางความประทับใจ  สวนใหญ

ประกอบดวย 

• โลโก (Logo) เปนสิ่งที่เว็บไซตควรมี เปนตัวแทนของเว็บไซตไดเปนอยางดี และยังทํา

ใหเว็บนาเชื่อถือ 

• ชื่อเว็บไซต 

• เมนูหลักหรือลิงค (Navigation Bar) เปนจุดเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาของเว็บไซต 

2.  สวนของเน้ือหา (Page Body) 

เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของเว็บไซต  ซึ่งประกอบดวย

ขอความ, ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืน ๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุมวางอยู

ในสวนน้ีดวย สําหรับสวนเน้ือหาควรแสดงใจความสําคัญที่เปนหัวเร่ืองไวบนสุด ขอมูลมีความ

กระชับ ใชรูปแบบตัวอักษรที่อานงาย และจัด Layout ใหเหมาะสมและเปนระเบียบ 

3. สวนทายของหนา (Page Footer) 

เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา มักวางระบบนําทางที่เปนลิงคขอความงาย ๆ และอาจ

แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต เชน เจาของเว็บไซต, ขอความแสดงลิขสิทธิ์, 

วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต, คําแนะนําการใชเว็บไซต เปนตน โดยปกติสวนหัวและสวนทายมัก

แสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ 

 

 
 

รูปท่ี  2.10  ตัวอยางโครงสรางเว็บไซต 
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ขั้นตอนที่ 6 การสรางเว็บเพจ 

เมื่อจัดวางองคประกอบของเว็บแตละหนาแลว ตอไปคือขั้นตอนการเขียนเว็บดวย

โปรแกรมภาษา HTML เพื่อกําหนดใหแตละหนาเว็บเพจนําเสนอขอความ รูปภาพ วีดีโอ และเสียง 

ใหอยูในรูปแบบการที่ตองการ 

 
 

รูปท่ี  2.11  ภาพแสดงการสรางเว็บดวยภาษา HTML 

 

ขั้นตอนที่ 7 การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต 

เมื่อทําการออกแบบและสรางเว็บไซตเสร็จแลว ขั้นตอนตอไป คือ การเผยแพรเว็บไซตสู

โลกของอินเทอรเน็ตใหคนอ่ืนเขามาเยี่ยมชม วิธีการ คือ การนําเว็บไซตไปฝากกับผูใหบริการพื้นที่

เว็บไซตทั้งแบบเสียคาใชจายหรือบริการ และแบบพื้นที่เว็บไซตฟรี ซึ่งวันน้ีเราจะขอแนะนํา

เว็บไซตที่ใหบริการฟรีพื้นที่ฝากเว็บ คือ http://www.thcity.com 

 

 
 

รูปท่ี  2.12  เว็บไซตการลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต 

http://www.thcity.com/
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ขั้นตอนที่ 8 การอัพโหลดเว็บไซต 

เมื่อเราทําการสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บแลว ขั้นตอนตอไป คือการอัพโหลดไฟลเว็บไซต

ของเราไปยังเว็บไซตที่ใหบริการพื้นที่ฝากเว็บซึ่งอาจจะทําการอัพโหลดผานเว็บบราวเซอรเว็บที่

ใหบริการ หรือการอัพโหลดดวยโปรแกรม เชน CuteFTP, Filezilla, WS_FTP เปนตน เพื่อใหผูคน

ไดเขาเยี่ยมชมโดยสามารถดูในเว็บไซตของเราผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 
 

รูปท่ี  2.13  การอัพโหลดเว็บไซต 

 

ขั้นตอนที่ 9 การเรียกดูเว็บไซต 

เมื่อเราทําการอัพโหลดไฟลเว็บไซตของเราขึ้นบนเว็บไซตที่ใหบริการพื้นที่ฝากเว็บแลว 

เราสามารถเปดดูเว็บไซตของเราผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร เชน Internet Explorer, Google 

Chrome เปนตน โดยการพิมพที่อยูเว็บไซตตรง Address Bar เชน http://www/.swt.ac.th เปนตน 

 

 
 

รูปท่ี  2.14  ตัวอยางการเรียกดูเว็บไซต 
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 ประเภทของการออกแบบ 

1.  Organization-centered : ออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของตัวองคกรเอง 

(ขอเสียคืออาจไมตรงความตองการของผูใช) 

2.  Technology-centered : ออกแบบโดยเนนลูกเลนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (แตอาจใช

ประโยชนจริงไมได) 

3.  Designer-centered : ออกแบบโดยเนนการนําเสนอความคิดสรางสรรคดานการ

ออกแบบ 

4.  User-centered : ออกแบบใหงายตอการใชงาน โดยตอบสนองผูใชเปนหลัก (และ

เลือกใชจุดเดนของทั้ง 3 ประเภทมาผสมผสานกัน) 

ตัวชี้วัด Usability 

หมายถึง ความสามารถในการนํามาใชงานหรือใชประโยชน หรือความมีประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจที่ผูใชสามารถใชงานไดดีอยางที่คาดคิด รวมทั้งเปนคุณภาพที่วัดจาก “ความงายของ

การใชงาน” ดวย 

1.  Learnability : ผูใชสามารถเรียนรูวิธีการใชงานในคราวแรกไดเร็วเพียงใด 

2.  Efficiency : ผูใชสามารถใชงานไดเร็วและคลองเพียงใด 

3.  Memorability : เมื่อผูใชไมใชงานเปนระยะเวลาหน่ึง จะกลับมาใชงานอีกคร้ัง ไดงาย

และเร็วเพียงใด 

4.  Error : ผูใชงานทําผิดพลาดมากเพียงใด และกลับออกมาจากความผิดพลาดน้ันไดงาย

เพียงใด 

5.  Satisfaction : ผูใชเกิดความพึงพอใจในการใชงานเพียงใด 

การสรางประสบการณของผูใช (User Experience (UX) Design) 

ระดับ Strategy Plane การสรางเว็บไซตขึ้นมาตามความตองการของผูใชและของเรา 

จําเปนตองทําอะไรบาง 

1.  ผูใช ตองการอะไรจากเว็บไซตของเรา 

2.  เรา (ผูบริหารองคกร) ตองการอะไรจากเว็บไซตของเรา 

3.  อะไรคือความตองการของผูใช ที่สอดคลองกับความตองการของเรา 

4.  อะไรคือความตองการของผูใช ที่ขัดแยงกับความตองการของเรา 
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ระดับ Scope Plane 

1.  เว็บไซตตองมีเน้ือหาอะไรบาง 

2.  เว็บไซตตองมีความสามารถอะไรบาง มีหนาที่หรือการทํางาน (Function) อะไรบาง 

3.  ทราบวาเราจะตองสรางอะไร และไมควรสรางอะไร โดยการเขียน Requirement ให

รัดกุม และชัดเจน สามารถวัดได 

ระดับ Structure Plane 

1.  ออกแบบโครงสรางหลักของเว็บไซต วาดแผนผังโครงสราง 

2.  ออกแบบระบบโตตอบกับผูใช (Interaction Design) 

3.  การสถาปตยโครงสรางของขอมูล จัดองคประกอบของขอมูลเน้ือหา (Information 

Architect) 

 ระดับ Skeleton Plane 

1.  การออกแบบขอมูลที่ใชสื่อสารไปถึงผูใช (Information Design) 

2.  การออกแบบสวนโตตอบระหวางเว็บและผูใช (Interactive Design) 

3.  การออกแบบทิศทางของการเคลื่อนที่ไปมาภายในเว็บไซต หรือการนํารอง เพื่อไมให

หลงทาง (Navigation Design) 

ระดับ Surface Plane 

1.  การจัดวาง (Grid Layout) : แบงพื้นที่หนาจอออกเปน Header, Footer, Content (อยู

กลางหนาจอ) Left Sidebar, Right Sidebar 

2.  การจัดกลุมเน้ือหา : จัดกลุมตามหมวดหมู (Category) หรือแบงกลุมใหญ-กลุมยอย 

(Hierarchy) จัดเรียงตามตัวอักษร (Alphabetical) เรียงตามชวงเวลา (Chorological) หรืออาจจัดเรียง

ตามความนิยม (Popularity) ตามแนวของ web 2.0 เชน วัดจากความนิยมของผูใช หรือเน้ือหา

นาสนใจ 

3.  ตัวหนังสือ : ควรใชขนาดที่อานงาย 9-12 point สําหรับภาษาอังกฤษ มีความหางระหวาง

บรรทัด 1-4 point มีหัวขอใหญ หัวขอยอย (Headings)ใหชัดเจน ตัวอยางที่ดีของการใชตัวหนังสือ

และสีที่อานงายสบายตา คือเว็บไซตของ Google 

4.  รูปภาพ 

5.  สี : อยาใชเกิน 5 สี ใชสีโทนอุนกับ Foreground (พื้นที่สวนนอย ตัวอักษร) ใชสีโทนเย็น

กับ Background (สบายตา ไมเปลงแสง เชนสีดํา สีมวงเย็นๆ) ใชสีที่มีความจัดสูงเมื่อตองการดึงดูด

ความสนใจ ใชสีเพื่อสรางความแตกตางระหวางลิ้งกที่สามารถคลิกได กับเน้ือหาทั่วไป 
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ชองทางท่ีคนเขาเว็บไซต มี 3 ทาง คือ 

1.  คนดวย Search Engine โดยเฉพาะ Google (มากถึง 71%) 

2.  Link ตอมาจาก web อ่ืน (18%) 

3.  พิมพ URL หรือ Bookmark หนาเว็บเอาไวโดยตรง (11%) 

ตั้งชื่อ URL ท่ีเหมาะสม 

1.  ต้ังชื่อ domain และ sub domain ที่สามารถใชเปน keyword ไดดวย เชน 

thai.tourismthailand.org (thai คือชื่อของ subdomain สวน tourismthailand.org คือชื่อของ domain) 

2.  ต้ังชื่อ Directory หรือ File ใหมี keyword ที่เหมาะสม มีความหมาย และมีความสัมพันธ

กับเน้ือหาภายในเว็บหนาน้ัน อาจต้ังชื่อ File เปนภาษาไทยก็ได ทําใหคนหาไดงายขึ้น แตอาจมี

ปญหากับ Browser รุนตํ่า ๆ บางตัว เชน IE 6, Firefox 3 

3.  เน้ือหาแตละหนา ควรกําหนดชื่อ URL เพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน และควรกําหนดชื่อแบบ

ถาวร ไมเปลี่ยนแปลง (Permalink หรือ Permanent Link) 

4.  ชื่อ URL ควรใชตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด 

5.  หลีกเลี่ยงการมีหลาย URL สําหรับเน้ือหาเดียวกัน แตถาหากตองการเปลี่ยนลิงก เชน 

จาก myweb.com เปน www.myweb.com 

การใช Tags ตาง ๆ 

1.  ควรใช Headings ในการกําหนดชื่อหัวขอตามลําดับตาง ๆ  

2.  ควรใชตัวหนา ตัวเอียง 

3.  ควรใช Listing  

4.  รูปภาพ ควรมีขอความอธิบายดวย โดยเฉพาะถามีการลิงกจากภาพไปยังเว็บหนาอ่ืน ๆ  

5.  การลิงกตอไปยังเว็บอ่ืน ควรใชชื่อลิงกที่มีความหมาย หรือมี keyword อยูในชื่อลิงกดวย 

และไมยาวจนเกินไป 

การวางโครงสรางเว็บ 

1.  ควรมี sitemap ใหเขาดูได 

2.  ทุกหนาภายในเว็บไซต จะตองถูกลิงกถึงได 

3.  อยาวางโครงสรางเว็บแบบซอยยอยเกินไป ตองคลิกหลายคร้ัง 

4.  ควรใช Breadcrumb (navigation) เพื่อไมใหหลงทาง ตัวอยางเชน myweb > บทความ

นาสนใจ > วิธีการทํา SEO 

5.  หลีกเลี่ยงการใชลิงกแบบ รูปภาพ Javascript หรือ flash 

6.  อยาใหมีลิงกไปยังหนาเว็บที่ไมมีอยูจริง 

7.  ปรับแตงหนา 404NotFound ใหผูใชมีขอมูลวาควรจะไปไหนตอ 

http://www.myweb.com/
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การออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึง 

1.  ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมีกราฟก

หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย  

2.  ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา สไตล

ของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

3.  ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ

รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรน้ัน ๆ เชน ถาเปนเว็บไซตของ

ทาง ราชการ จะตองดูนาเชื่อถือไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

4.  เน้ือหาที่มีประโยชน เน้ือหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังน้ันควรจัดเตรียมเน้ือหา

และขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยู

เสมอ เน้ือหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5.  ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟก

ที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว 

ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา  

6.  ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

องคประกอบตาง ๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย 

สบายตา การใชโทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่นาสนใจน้ันขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล  

7.  การใชงานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร

ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอ

ตาง ๆ กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัญสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก  

8.  คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ สราง

ความรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได  

9.  ลิงคตาง ๆ จะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตาง ๆ ใน

เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก 
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ทฤษฎีสสีําหรับงานออกแบบเว็บไซต 

ความรูเร่ืองทฤษฎีสีเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับงานออกแบบทุกชนิดและหากตองการ ให

งานออกแบบดูสวยงามตองเขาใจเร่ืองพื้นฐานของสีเพื่องานออกแบบกอน ฉะน้ันไมควรมองขาม

เร่ืองน้ีไป เพราะเพียงแตการเรียนรูการใชงาน Photoshop จนชํานาญเทาน้ันยังไมสามารถ

สรางสรรคงานดี ๆ ออกมาไดหากไมรูจักใชสีใหเหมาะสม โดยเร่ืองที่นํามาอธิบายเปนทฤษฎีสี

เบื้องตนจากสีวัตถุธาตุเพื่อนํามาใชกับ งานออกแบบดังน้ี 

Primary Colors (สีข้ันท่ี 1 แมสีวัตถุธาตุ) 

สีขั้นที่ 1 คือ แมสีเปนสีชุดแรกที่เมื่อนํามาผสมกันจะไดสีอีกมากมายสีกลุมน้ีไดแก สี

เหลือง แดงและนํ้าเงิน 

 

 
 

รูปท่ี  2.15  แมสีวัตถุธาตุ 

 

Secondary Colors (สีข้ันท่ี 2) 

สีขั้นที่ 2 เปนสีที่เกิดจากการผสมกันของแมสีขั้นที่ 1 ซึ่งจะไดสี ดังตอไปน้ี 

1.  สีสม สีแดง + เหลือง 

2.  สีเขียว สีเหลือง + สีนํ้าเงิน 

3.  สีมวง สีนํ้าเงิน + แดง 

 

 
 

รูปท่ี  2.16  สีขั้นที่ 2 
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 Tertiary Colors (สีข้ันท่ี 3) 

สีขั้นที่ 3 เปนสีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีขั้นที่ 1 กับสีขั้นที่ 2 ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามคูที่

ผสมกัน เปนสีใหมขึ้นมา 6 สีดังน้ี 

สีเหลือง – สม, แดง – สม, แดง – มวง, นํ้าเงิน – มวง, นํ้าเงิน – เขียว และ เหลือง – เขียว 

 

 
 

รูปท่ี  2.17  สีขั้นที่ 3 

 

 Muddy Colors 

เปนสีที่เกิดจากการผสมสีในวงจรสีทั้งหมดรวมกันในอัตราสวนเทากันเกิดเปน สีกลาง

หรือคาสีเฉลี่ยจากสีทั้งหมดซึ่งจะออกสีนํ้าตาลเขม (หากเปนสีขาวจะเปนสีกลางของสีแสง) 

Color : แมสีแบงออกเปน 2 ประเภท 

1.  แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่เกิดจากธรรมชาติหรือการสังเคราะหขึ้นมาเพื่อนํามาใชในวงการ

ศิลปะ วงการพิมพ เปนตน แมสีกลุมน้ีไดแก แดง เหลือง นํ้าเงิน 

2.  แมสีแสง เปนสีที่เกิดจากแสงสามารถเห็นไดเมื่อนําแทงแกวปริซึมมาสองกับแสงแดด

หรือ อาจหาดูไดจากสีรุง สีกลุมน้ีนํามาใชประโยชน เชน ผลิตจอภาพโทรทัศน มอนิเตอร และใช

ในงานออกแบบเว็บไซตหรือภาพยนตรเปนตน แมสีกลุมน้ีไดแกสี แดง เขียว นํ้าเงิน 

วรรณะสี (Tone) 

หลังจากทราบเร่ืองวงจรของสีแลวตอไปจะมาทําความเขาใจกับการใชสีในวงจร เดียวกัน

เร่ิมตนที่วรรณะสี แบงเปนสองวรรณะ ไดแก วรรณะสีรอนกับวรรณสีเย็น 
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วรรณะสีเย็น (Cold Tone) 

วรรณะสีเย็นมีอยู 7 ชนิด ไดแกสีเหลือง เหลืองเขียว เขียว เขียวนํ้าเงิน นํ้าเงิน นํ้าเงินมวง 

มวง สีกลุมน้ีเมื่อใชในงานจะไดความรูสึกสดชื่น เย็นสบาย เปนตน 

 วรรณะสีรอน (Warm Tone) 

วรรณะสีรอนมีอยู 7 สี ไดแกมวง มวงแดง แดง แดงสม สม สมเหลือง เหลือง สีกลุมน้ีเมื่อ

ใชในงานจะรูสึกอบอุน รอนแรง สนุกสนาน เปนตน 

 

 
 

รูปท่ี  2.18  วรรณะสี 

 

Color : สีที่เปนทั้งวรรณะรอนและวรรณะเย็น 

สีเหลืองและมวงจะอยูไดทั้งสองวรรณะขึ้นอยูกับสีแวดลอม เชน หากนําสีเหลืองไปไวกับ

สีแดงและสมก็กลายเปนสีโทนรอน แตหากนํามาไวกับสีเขียวก็จะเปนสีโทนเย็นทันที 

เทคนิคการใชสีในวงจรสี 

การใชสีในวงจรสีมีหลายวิธีนอกจากการใชวรรณะสีแลว ยังมีเทคนิคการใชสีแบบอ่ืนที่

นาสนใจอีก ดังน้ี 

 การใชสีท่ีใกลเคียงกัน (Analog Colors) 

สีใกลเคียงในวงจรสี เปนสีที่อยูติดกันในชวง 3 สี ซึ่งอาจจะใชถึง 5 แตตองใชสีน้ันใน

ปริมาณเล็กนอย เชนเมื่อเลือกใชสีมวงก็จะเลือกสีในโทนเดียวกัน ไดแก สีมวงแดง กับ นํ้าเงินมวง 

เปนตน 

การใชสีคูตรงขาม (Complementary Colors) 

เปนคูสีตองหามแตถาใชใหถูกวิธีจะทําใหงานดูโดดเดนทันที สมมติวาเลือกใชสีแดงกับสี

เขียว ก็ใหใชวิธีที่แนะนําดังน้ี 
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1.  เลือกสีแรก (สมมติเปนสีแดง) ในปริมาณมากกวา 80% ของพื้นที่ แตสีที่สอง (สมมติ

เปนสีเขียว) ตองใชในปริมาณที่นอยกวา 20% 

2.  ผสมหรือใสสีกลางลงในงานที่ใชสีคูตรงขามเพื่อลดความรุนแรงของสี 

3.  ผสมสีคูตรงขามลงไปลดทอนความเขมขนของกันและกัน 

การใชสีใกลเคียงกับสีคูตรงขาม (Split Complementary) 

เปนการใชสีที่หลีกเลี่ยงการใชสีคูตรงขามโดยตรง เทคนิคน้ีทําใหงานดูนุมนวลขึ้นมีลูกเลน

สรางจุดสนใจไดดี 

 

 
 

รูปท่ี  2.19  การใชสีใกลเคียงกับสีคูตรงขาม 

 

การใชโครงสีสามเหลี่ยมในวงจรสี (Triad Colors) 

เทคนิคการใชโครงสรางสีสามเหลี่ยม คือ ใหวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาแลวใชสีที่อยูบนโครง

รูปสามเหลี่ยม เทคนิคน้ีสีที่ไดจะดูสนุกสนานและหลากหลายกวาแบบอ่ืน 

 

 

 
รูปท่ี  2.20  การใชโครงสีสามเหลี่ยมในวงจรสี 
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การใชสีเดียว (Mono Tone) 

เทคนิคสีเดียวเปนอีกเทคนิคที่นิยม การใชจะอาศัยคาความออนแกของสีแทนการใชคาสี

อ่ืน สวนมากจะนําสีที่เลือกมาผสมกับสีกลางใหไดคาที่ตองการ 

 

โครงการท่ีเกี่ยวของ 

 นางสาวอรพรรณ  แกวจินดา, นางสาวนํ้าฝน  มาลา, นายศิรสิทธิ์   พลหาญ  (2561) 

โครงการเว็บไซต สื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปด เพื่อศึกษาการเขียน

โปรแกรมมาตรฐานเปด องคประกอบของโปรแกรม ฯลฯ เผยแพรความรูเพื่อเปนประโยชนและ

เปนแนวทางใหกับผูที่สนใจไดเขามาศึกษา 

              นายณัฐพล  ศรีโพธิ์ชาง, นายพรายพล  เอมสรรค, นายสุวัฒนชัย  รอดสุพรรณ (2561) 

โครงการเว็บไซต สื่อการเรียนการสอนวิชาอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ เพื่อศึกษาคนควาไดใช

ประโยชนการหาความรูผานอินเทอรเน็ต รูจักระบบอินเทอรตางๆเพื่อใหบุคคลที่สนใจไดศึกษา

คนควาทําความเขาใจ 

 นายอาทิตย  อรรถจรูญ, นายธวัชชัย  วิชิต, นายสิทธินันท    สุวรรณรัตน  (2561)  

โครงการเว็บไซต สื่อการเรียนการสอนองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อศึกษา

คนควาสําหรับดานการใชสี หรือสวนตางๆขององคประกอบศิลปเพื่อใหบุคคลที่สนในใจไดศึกษา

หาความรู 

 

2.4  การนําระบบคอมพิวเตอรในการใชงาน 

1.  ใชคอมพิวเตอรในการคนควาหาขอมูล 

2.  ใชคอมพิวเตอรในการพิมพเอกสาร 

3.  ใชคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูล 

4.  ใชคอมพิวเตอรสําหรับการตกแตง ออกแบบภาพตาง ๆ 

5.  ใชคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบหนาเว็บไซตตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานดวยคอมพิวเตอร 

 

3.1 การออกแบบ Site Map 

 
      

 

     รูปท่ี 3.1Site Map 
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3.2.การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

  

    รูปท่ี 3.2แสดงหนาหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แสดงหนาสินคา 
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รูปท่ี 3.4 แสดงหนารีวิว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 แสดงหนาขาว&อีเวนท 
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รูปท่ี 3.6 แสดงหนาเกี่ยวกับเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 แสดงหนาติดตอ 
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รูปท่ี 3.8 แสดงหนาคนหา 
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3.3 การออกแบบสิ่งนําเขา  (Input Design) 

1. หนาแรก 

2. หนาสินคาทั้งหมด 

3. แกลลอร่ีรูปภาพตางๆ 

4. สินคาของแบนรด 

4.1 ลิปสติกเน้ือแมท 

4.2 มาสคาราขนนก 

4.3 บรัชออน 

4.4 แปงพับ 

 5. ผูจัดทํา 

 

3.4 การออกแบบสิ่งนําออก (Output Design) 

1. มีการแสดงภาพออกทางจอภาพ 

 2. มีการออกทางเคร่ืองพิมพ 

 

 



 

 

บทที ่4 

เว็ปไซตขายสินคา 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

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    โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชพัฒนา 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชในการทําเว็บไซต 

2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018  ใชในการตกแตงรูปภาพ 

  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชในการทําเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชในการทํางานนําเสนอ 
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4.3  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

 
 

รูปท่ี 4.1 ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเขา This pc 

 

 
 

รูปท่ี 4.2  ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปดไดรฟ E: 
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รูปท่ี 4.3 ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร โปรเจคใหม 

 

 
 

รูปท่ี 4.4  ดับเบิ้ลคลิกเขาที่ 
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รูปท่ี 4.5 หนา Index 
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4.4 วิธีการใชงานเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรและพิมพ 127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอรงาน/ชื่อไฟลงาน.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7  แสดงหนาจอรูปที่  1  หนาหลักของระบบ ( Home ) 
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รูปท่ี 4.8  แสดงหนาจอรูปที่  2  หนาสินคา (Product) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9  แสดงหนาจอรูปที่  3  หนารีวิว (Reviews) 
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รูปท่ี 4.10  แสดงหนาจอรูปที่  3  หนาขาว&อีเวนท(Newe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11  แสดงหนาจอรูปที่  4  หนาเกี่ยวกับเรา(History) 
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รูปท่ี 4.12  แสดงหนาจอรูปที่  5  หนาติดตอ(Contact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13  แสดงหนาจอรูปที่  6  หนารายชื่อสมาชิก(For) 
 



 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่อํานวยความสะดวกสะบายในการตัดสินใจซื้อสินคา 

2. ไดนําความรูจากการเรียนในวิชาคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการทําเว็บไซต 

3. ผูที่ใชเว็บไซตสามารถนําเอาไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

4. ไดเว็บไซตที่มีความความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

    5. ไดเว็บไซตในการกระจายสินคา 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของ

ไฟล 

 หมายเหตุ 

1 Index 1 KB  หนาแรกของเว็บไซต 

2 Home 2 KB  หนาหลักของเว็บไซต 

3 Product1 2 KB  หนาหลักสินคา 

4 News 2 KB  หนารีวิว 

5 His 2 KB  หนาเกี่ยวกับเรา 

6 Contaer 2 KB  หนาติดตอ 

7 Lip1 3 KB  หนาลิป1 

8 Lip2 3 KB  หนาหนาลิป2 

9 Lipp1 2 KB  หนาลิปเบอร1 

10 Lipp2 2 KB  หนาลิปเบอร2 

11 Lipp3 2 KB  หนาลิปเบอร3 

12 Lipp4 2 KB  หนาลิปเบอร4 

13 Lipp5 5 KB  หนาลิปเบอร5 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหต ุ

14 Lipp6 2 KB หนาลิปเบอร6 

15 Lipp7 2 KB หนาลิปเบอร7 

16 Lipp8 2 KB หนาลิปเบอร8 

17 Lipp10 2 KB หนาลิปเบอร10 

18 Lipp11 2 KB หนาลิปเบอร11 

19 LipS01 2 KB หนาลิปเบอรS1 

20 LipS02 2KB หนาลิปเบอรS2 

21 LipS03 2 KB หนาลิปเบอรS3 

22 For1 2 KB หนาผูจัดทํา 

23 Flour 2 KB หนาแปงรวม 

24 Flour1 2 KB หนาแปงเบอร1 

25 Flour2 2 KB หนาแปงเบอร2 

26 Flour3 2 KB หนาแปงเบอร3 

27 Eyes 2 KB หนามาสคารา 

28 Contaer 2 KB หนาติดตอ 

29 Bus 3 KB หนาบลัชรวม 

30 B01 2 KB หนาบลัชเบอร1 

31 B02 2 KB หนาบลัชเบอร2 

32 B03 2 KB หนาบลัชเบอร3 

33 B04 2 KB หนาบลัชเบอร4 

34 B05 2 KB หนาบลัชเบอร5 

35 B06 2 KB หนาบลัชเบอร6 

   ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ตอ) 
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5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1.  เว็ปไซตไมครบ 50 ลิ้งค ตองมีการเพิ่มเติมขอมูลเขาไป 

 2.  การออกแบบโลโกหรือแบนเนอร 

 3.  ขอความมีขนาดเล็กจึงตองมีการแกไข 

 4.  พื้นหลังของเว็ปไซตซอนกันเปนหลายรูปจึงตองมีการแกไข 

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

 1.  ขอมูลของแบรนดคอยขางมีนอย 

3.  มีบางปุมลิ้งคไมได 

4.  ตัวอักษรในเว็บไซต มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1.  โปรแกรม Word ปแตกตางกันเวลาเปดงานขอมูลผิดตองมีการแกไขใหม 

 2.  เคร่ืองพิมพเอกสารหมึกหมดขณะปร้ินท 

 3.  สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 

 4.  เคร่ืองพิมพเอกสารหัวพิมพชํารุดและหมึกพิมพแตกระหวางทํางาน 

 5.  การติดตอสื่อสารระหวางกลุมไมตอเน่ืองทําใหงานลาชาและผิดแผนที่วางไว 

 6.  แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบรูณเทาที่ควร
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 5.3 สรุปการดําเนินงานจริง   

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน61 

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

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

1 (บทที1่) 

  
 

             
22-25 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 

   
 

            

29 มิถุนายน 

61 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

2(บทที่1) 

   
 

            

29-30 

มิถุนายน 58 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 

                

6 กรกฎาคม 

58 

สงบทที2่                 

6-20 

กรกฎาคม 58 

สงบทที3่                 
20 ก.ค. – 10 

ส.ค. 58 

สอบหัวขอ

โครงการ 
                

5 กันยายน 58 

รายการ 
พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ 59 

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

สงความคืบหนา 

70% 
                

2 พฤศจิกายน 

58 

สงความคืบหนา 

80% 
                

4 พฤศจิกายน 

58 

สงความคืบหนา 

100% 
                

5 พฤศจิกายน 

58 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ส.2 
                

7 พฤศจิกายน 

58 

สงบทที่ 4                  

21 ธ.ค. 58 – 

25 ม.ค. 59 

สงบทที่ 5                 

25 ม.ค. 59 – 

8 ก.พ. 59 

สงรูปเลม ซดีี 

และคาเขาเลม 
                

8 - 12 ก.พ. 

59 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 240 

2. หมึกเคร่ือง Printer สีดํา,แดง,นํ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1000 

3. คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 200 

4. คาแผนโปรแกรม Adobe Photoshops 1 แผน 300 

5. คาหนังสือ 1 เลม  280 

6. คาเดินทาง - 230 

  รวมเปนเงิน 2,250 

    

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

 



 

54 

 

 
 

ประวัติผูจัดทํา 

นางสาววิภาวี แกวประสงค เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2539  

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนเทพศิรินทร 

สมุทรปราการ เมื่อปการศึกษา 2554 จบการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขที่ 63/106 หมู10 ตําบลบางเมืองใหม  

อําเภอเมือง จังหวัดสมมุทรปราการ 10270  

เบอรโทรศัพท 089-990-1865 

E-mail : mamiew22468@gmail.com   Line ID: 105mamiew 

 

นางสาวชลธิชา อายุยืน เกิดเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ  2542     

สํา เ ร็จการศึกษาชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนวัดสลุด เมื่อป

การศึกษา 2559 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562  ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ 35 

หมู10 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

เบอรโทรศัพท 082-519-5251 

E-mail : chlthichaxayuyun6@gmail.com  Line ID : 

0945757258 

 

 

 

mailto:chlthichaxayuyun6@gmail.com
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