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บทคัดย่อ 
          ช่ือโครงการ ยาเสพติด วตัถุประสงคโ์ครงการของเรา คือ เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเร่ืองยาเสพติด
ไดรั้บขอ้มูลเร่ืองยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ขอบเขตของรา คือ สามารถเช่ือมต่อหนา้เวบ็ไซตไ์ปท่ีต่าง ๆ ของ
เวบ็ไซตไ์ด ้โปรแกรมท่ีจดัท า คือ Adobe Dreamweaver CS5,Adobe Photoshop CS6 
          มีขอ้มูลของยาเสพติด มีการบอกชนิดของยาเสพติด มีการบอกโทษของยาเสพติด เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจศึกษาโทษของยาเสพติดสามารถมาเรียนรู้ในเวบ็ไซตน้ี์ได ้มีการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์มีขอ้มูล
ท่ีครบถว้น มีการใส่ Rollorver Image มีการใส่สีท่ีหนา้สนใจ ไดเ้วบ็ไซตข์นาด 798 KB เป็นไปตามผลท่ี
ด าเนินการสมบูรณ์ มีขอ้มูลยาเสพติดท่ีครบถว้นตามท่ีกล่าวไวใ้นขอบเขตการศึกษา มีโลโกต้รงตามท่ี
ออกแบบไว ้          
 ประโยชน์เวบ็ไซต์ของเราสามารถท าให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและโทษของยา

เสพติดไดม้าศึกษาภายในเวบ็ไซตข์องเรา 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีมีการท าโครงการและจดัสอนเพื่อให้
นกัศึกษาได้ฝึกความสามารถในการท าเวบ็ไซต์และการออกแบบเพื่อสามารถน าไปใช้ได้ในการ
ท างานในอนาคต  
 ขอขอบคุณคณะอาจารย์,กรรมการ,เพื่อน,พ่อแม่ ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาและให้
ก าลงัใจในการท าโครงการมาตลอดในเวลา1ปี ท าให้มีก าลงัใจในการท างานและท าให้ผลงานมี
คุณภาพ  
 ขอขอบคุณทุกๆท่านท่ีคอยช่วยเหลือมาตลอดในระยะเวลาในการท าโครงการในคร้ังน้ีท า
ให้เกิดความสามคัคีกนั เกิดความรักใคร่กนัมากข้ึน และสนิทสนมมากข้ึน ทั้งท่ีปรึกษา เพื่อน และ
ครอบครัว 
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ค ำน ำ 
 

 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการประเภท 
เวบ็ไซตย์าเสพติด โดยมีการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติด
ทั้งโทษและประวติัของยาเสพติด  

เวบ็ไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยความรู้และประวติัของยาเสพติด 
และความเป็นมาของยาเสพติด โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดใน
หลายรูปแบบ เพื่อให้เขา้ใจในโทษของมนั ส่วนประกอบภายต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต์ ประวติัและ
โทษของยาเสพติด รู้ถึงอาการของผูใ้ช้สายเสพติด ชนิดยาเสพติดแต่ละชนิด ความเป็นมา ประวติั
และบอกถึงเร่ืองท่ีควรรู้เก่ียวกบัยาเสพติดเพื่อให้เป็นความรู้ส าหรับผูท่ี้อยากศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองยา
เสพติด 
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
 

 
คณะผูจ้ดัท า 

10  มกราคม 2563 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงของประเทศ ซ่ึงบ่อนท าลายทรัพยากรและ
ความมัน่คงของประเทศชาติและสังคมเป็นอยา่งมาก ไดมี้การด าเนินงานในทุกวิถีทางท่ีจะป้องกนั
และปราบปามมิให้มีการเสพ การซ้ือขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาใหม่ท่ีมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการด าเนินการ จ าเป็นต้องวางแผนส าหรับ
ด าเนินงานในแต่ลพดา้นอยา่งรอบคอบ และไม่ไดมี้แต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอ่ืน  ๆ 
ก็ไดมี้ความพยายามท่ีจะยบัย ั้งการเสพ การซ้ือขาย และการผลิตยาเสพติดอยูต่ลอดเวลา พฤติกรรม
การใช้ของมนุษยน์ั้น มีเหตุผลสองประการดว้ยกนั คือ เพื่อช่วยให้ตวัเราอยู่ในสภาพท่ีเป็นสภาพ
ปกติ นัน่ก็คือ เพื่อรักษาโรคและเพื่อปัดเป่าความเจ็บปวดให้เหือดหายไป หรือมิฉะนั้นก็ใช้ยาเพื่อ
ปลดปล่อยตวัเราจากสภาพปกติ นั่นคือ เพื่อท าให้รู้สึกสดช่ืนมีชีวิตชีวาหรือสบายข้ึนเพื่อเปล่ียน
อารมณ์หรือการรับรู้ของเรา และในปัจจุบนัยาเสพติดไดเ้ขา้มาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอยา่งมาก 
ไม่วา่จะเป็นเฮโรอีน มอร์ฟีน และอ่ืน ๆ อีกกวา่ 100 ชนิด ซ่ึงนอกจากผูใ้หญ่จะติดยาเสพติดแลว้ ก็
ยงัมีเยาวชนอายุน้อย ๆ ลงไปติดยาเสพติดเหล่าน้ีอีกด้วย ซ่ึงนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพราะนอกจากผูเ้สพยาเสพติดทั้งหลายน้ี จะไดส้ามารถประกอบ
อาชีพท าการงานต่าง ๆ ไม่ไดแ้ลว้ ยงัก่ออาชญากรรม ท าใหเ้กิดปัญหาต่อสังคมกระทบกระเทือนต่อ
ประชาชนผูไ้ม่ไดเ้สพยาอีกดว้ย 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นว่าผูค้นจ านวนมากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด
ทางคณะผูจ้ดัท าจึงจดัท าเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนเพื่อกระจายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดเพื่อให้เขา้ถึง
ไดง่้ายข้ึน เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจการศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และ
โทษของยาเสพติดรายละเอียดย่อยต่าง ๆ เช่น บทลงโทษทางกฎหมาย และ ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  
เพื่อจะแกไ้ขเท่าทนัปัญหายาเสพติดใกลต้วัได ้

จากปัญหายาเสพติดท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะจดัท าเวบ็ไซตน้ี์โดย
มุ่งเนน้ใหผู้ท่ี้ท  าการศึกษาไดมี้ความรู้เร่ืองประวติัความเป็นมา ประโยชน์และโทษของยาเสพติด
ผลกระทบต่อผูเ้สพสารเสพติด บทลงโทษทางกฎหมาย และ ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาเร่ืองยาเสพติดไดรั้บขอ้มูลเร่ืองยาเสพติดชิดนต่าง ๆ  
 2. เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาไดรั้บรู้ปัญหาและภยัของยาเสพติด 
 3. เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1. สามารถเช่ือมต่อหนา้เวบ็ไซตไ์ปท่ีต่าง ๆ ของเวบ็ไซตไ์ด ้
 2. สร้างเวบ็โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
 3. สร้างโลโกด้ว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
 4. สืบคน้ขอ้มูลจาก Google เก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ของยาเสพติด 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตไ์ดรู้้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติด 
 2. ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตไ์ดรู้้เก่ียวกบัชนิดของยาเสพติด 
 3. ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตไ์ดรู้้เก่ียวกบัอาการของผูใ้ชส้ารเสพติดชนิดต่าง ๆ  
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1.5 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

              ตารางที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนที ่1 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

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

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                12-13มิถุนายน 

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

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21 มิถุนายน 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 50%                 9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                 23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที ่2 
พฤศจกิายน 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 2562 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 2562 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 7 ธนัวาคม 2562 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน์)                 26-30 มกรคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้พฒันาโปรแกรม 

1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
2 โปรแกรม Adobe Photoshop  CS6   ใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์
3 โปรแกรม Adobe Illustrator CC  ใชใ้นการตกแต่งเวบ็ไซต ์

 
1.7 งบประมาณการด าเนินงาน  

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 
1 ค่ากระดาษ 1 รีม 200 
2 ค่าหมึกเคร่ืองพิมพ ์ 4 ตลบั 480 
3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 ช้ิน 300 
4 ค่า CD 1 แผน่ 100 

รวมเป็นเงิน 1,080 

ตารางที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ระบบงานปัจจุบัน 

            ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีวบ็ไซตมี์ความกา้วหนา้ไปมาก เม่ือเทียบกบัยุคแรก ๆ ของการพฒันา
เวบ็ไซตจ์ะเห็นไดว้า่ผูศึ้กษาทางดา้นน้ีจะตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมาก ตอ้งใชเ้วลานานและใช้
เคร่ืองมือหลายตวัในการพฒันาเวบ็ข้ึนมาแต่ละเวบ็ไซต์ แต่ในปัจจุบนัสามารถท าได้รวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึนเพราะสามารถเรียนรู้ไดง่้าย มีเคร่ืองมือช่วยสร้างท่ีใชง้านง่ายและสะดวก 
 การจดัท าเวบ็ไซต์ สามารถสร้างเวบ็ไซต์โดยใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบ
และการใชง้าน สร้างข้ึนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีสามารถใชส้ร้างเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนันั้น
มีมากมายข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใช้งานของแต่ละบุคคล โปรแกรมท่ีคณะผูจ้ดัท าน ามาใช้ในการ
สร้างเวบ็ไซตน์ั้น คือ Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็เพจแบบเสมือนจริง ซ่ึงช่วยให้ผู ้
ท่ีต้องการสร้างเว็บเพจต้องเขียนภาษา HTML หรือโค้ดโปรแกรมเอง โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver มีฟังก์ชนัท่ีท าให้ผูใ้ช้สามารถจดัวางขอ้ความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึง
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ภายในเวบ็เพจไดอ้ยา่งสวยงามตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยไม่ตอ้งใชภ้าษาสคริปตท่ี์
ยุง่ยากซบัซอ้นเหมือนก่อน 
 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นวา่ผูค้นจ านวนมากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด
ทางคณะผูจ้ดัท าจึงจดัท าเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนเพื่อกระจายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดเพื่อให้เขา้ถึง
ไดง่้ายข้ึน เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจการศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และ
โทษของยาเสพติดและรายละเอียดยอ่ยต่าง ๆ เช่น บทลงโทษทางกฎหมาย และ ยาเสพติดชนิดต่าง 
ๆ  เพื่อจะแกไ้ขเท่าทนัปัญหายาเสพติดใกลต้วัได ้

 
2.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในงานปัจจุบัน 
               1. ปัจจุบันกลุ่มผูท่ี้สนใจในเร่ือง ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองกาพย์ ยงัเข้าไม่ถึงข้อมูล
เน่ืองจากขอ้มูลในหนงัสือมีภาษาท่ีใชส้อนค่อนขา้งซบัซอ้น 
               2. ปัจจุบนัยงัไม่มีเวบ็ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองกาพย ์
               3.อดีตท่ีผา่นมามีการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองกาพย ์เป็น ลกัษณะ
ของหนงัสือ 
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2.3 ทฤษฎแีละระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
              2.3.1 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ 
                เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่มากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีอยูใ่น
ความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่จะดูเวบ็ไซตใ์ด และจะ
ไม่เลือกดูเวบ็ไซตใ์ดไดต้ามตอ้งการจึงท าให้ผูใ้ชไ้ม่มีความอดทนต่ออุปสรรค และปัญหาท่ีเกิดจาก
การออกแบบเวบ็ไซต์ผิดพลาดถา้ผูใ้ช้เห็นว่าเวบ็ท่ีก าลงัดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่
เขา้ใจวา่เวบ็น้ีจะใชง้านอยา่งไรเขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปดูเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจาก
ในปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์อยู่มากมาย และยงัเวบ็ไซต์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ช้จึงมีทางเลือกมากข้ึน 
และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้เองเว็บไซต์ท่ีได้รับการออกแบบอย่าง
สวยงาม มีการใช้งานท่ีสะดวก ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูใ้ชม้ากกว่าเวบ็ไซตท่ี์ดูสับสนวุน่วายมี
ขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากน้ียงัใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซ่ึง
ปัญหาเล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไม่ดีทั้งส้ินดงันั้นการออกแบบเวบ็ไซตจึ์งเป็น
กระบวนการส าคญัในการสร้างเวบ็ไซตใ์ห้ประทบัใจผูใ้ช ้ท าให้เขาอยากกลบัให้มาเวบ็ไซตเ์ดิมอีก
ในอนาคต ซ่ึงนอกจากต้องพฒันาเว็บไซต์ท่ีดีมีประโยชน์แล้วยงัต้องค านึงถึงการแข่งขันกับ
เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 
              2.3.2 องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์ 
 การออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี 
                      1. ความเรียบง่าย (Simplicity) ไดแ้ก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใน
งานไดส้ะดวก ไม่มีกราฟิกหรือ ตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษร
ไม่มากจนเกินไปท าใหวุ้น่วาย 
                      2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
เช่น รูปแบบของหนา้ สไตล์ของกราฟิกระบบเนวิเกชัน่ และโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนั
ตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
                      3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) การออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึงลกัษณะ
ขององค์กร เพราะรูปแบบของเวบ็ไซต์สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กรนั้น ๆ 
เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซตข์องทางราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
               4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ (Useful Content) เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต์
ดงันั้นควรจดัเตรียมเน้ือหา และขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการให้ถูกตอ้ง และสมบูรณ์มีการปรับปรุง 
และเพิ่มเติมใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ เน้ือหาไม่ควรซ ้ ากบั เวบ็ไซตอ่ื์น จึงจะดึงดูดความสนใจ 
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                5. ระบบเนวิเกชัน่ท่ีใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) ตอ้งออกแบบให้ผูใ้ช้
เขา้ใจง่าย และใชง้านสะดวกใชก้ราฟิกท่ีส่ือความหมายร่วมกบัการอธิบายท่ีชดัเจนมีรูปแบบ 
และล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ เช่น วางไว ้ต าแหน่ง เดียวกนัทุกหนา้ 
    6. ลกัษณะท่ีน่าสนใจ (Visual Appeal) หนา้ตาของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ การใชสี้การใช้
ตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีท่ีเขา้กนั ลกัษณะหน้าตาท่ีน่าสนใจนั้นข้ึนอยู่กบั
ความชอบของแต่ละบุคคล 
    7. การใช้งานอย่างไม่จ  ากดั (Compatibility) ผูใ้ช้ส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้าก
ท่ีสุดเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดก็ได้ใน การเข้า ถึง เ น้ือหาสามารถแสดงผลได้ทุก
ระบบปฏิบติัการ และความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กนัอย่างไม่มีปัญหา เป็นลกัษณะส าคญั
ส าหรับผูใ้ชท่ี้มีจ  านวนมาก 
    8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหา
อยา่งรอบคอบ สร้างความรู้สึกวา่ เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้
    9. ความคงท่ีของการท างาน (Function Stability) ระบบการท างานต่าง ๆ ใน
เวบ็ไซตค์วรมีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรค ์และตรวจสอบอยู่
เสมอตวัอย่าง เช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ตอ้งตรวจสอบว่ายงัสามารถลิงค์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
หรือไม่เพราะเวบ็ไซตอ่ื์นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค ์ก็คือ ลิงค์
ขาด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาท่ีสร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
 
2.3.3 ทฤษฎสีี 
              ความหมายของทฤษฎสีี 
              ทฤษฎี หมายถึง ความจริงท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ หรือหลกัวิชาสี หมายถึง แสงท่ีมากระทบ
วตัถุแลว้สะทอ้นเขา้ตาเราท าใหเ้ห็นเป็นสีต่าง ๆ  
               ทฤษฎีสี หมายถึง หลกัวชิาท่ีเก่ียวกบัสีท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา 
               ความสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัสี 
สรรพส่ิงทั้ งหลายในจกัรวาลประกอบด้วยไปด้วยสีดังนั้ นส่ิงแวดล้อมรอบตัวมนุษย์จึง
ประกอบไปดว้ยสี สีจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 
               1. สีท่ีเกิดจากปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น สีของแสง สีผวิของวตัถุตามธรรมชาติ 
               2. สีท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องมนุษย ์เช่น สีของแสงไฟฟ้า สีของพลุ สีท่ีใชเ้ขียน
ภาพ และยอ้มสีวสัดุต่าง ๆ  
  สีคู่ตรงขา้ม คือสีท่ีอยูต่รงขา้มกนับนวงลอ้สี หรือวธีิการจบัคู่ง่าย ๆ ก็คือการลากเส้น
จากสีหน่ึงไปตรง ๆ เส้นนั้นไปบรรจบท่ีสีใด สองสีนั้นก็เป็นคู่กนั 
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รูปที ่2.1 ทฤษฎสีี 

 
ประโยชน์ของสีในเวบ็ไซต์ 
   สีสามารถชักน าสายตาผูอ่้านให้ไปยงัทุบริเวณในหน้าเว็บเพจ ผู ้อ่านจะมีการ
เช่ือมโยงความรู้สึกกบับริเวณของสีในรูปแบบท่ีคาดหวงัไดก้ารเลือกเฉดสีและต าแหน่งของสี
อย่างรอบคอบในหน้าเวบ็สามารถน าทางให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในบริเวณต่าง ๆ ตามท่ีเรา
ก าหนดได ้วธีิน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากเม่ือคุณตอ้งการให้ผูอ่้านให้ความสนใจกบัส่วนใด
ส่วนหน่ึงในเวบ็ไซต์เป็นพิเศษ เช่น ขอ้มูลใหม่ โปรโมชัน่พิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยไดรั้บ
ความสนใจมาก่อน 
  - สีช่วยเช่ือมโยงบริเวณท่ีได้รับการออกแบบเข้าด้วยกัน ผูอ่้านจะมีความรู้สึกว่า
บริเวณท่ีมีสีเดียวกนัจะมีความส าคญัเท่ากนั วิธีการเช่ือมโยงแบบน้ีช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้
  - สีสามารถน าไปใช้ในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกันท านองเดียวกับการ
เช่ือมโยงบริเวณท่ีมีสีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัแต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณท่ีมีสี
ต่างกนัออกจากกนั 
  - สีสามารถใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูอ่้านสายตาผูอ่้านมกัจะมองไปยงัสีท่ีมี
ลกัษณะเด่นหรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่
เพียงแต่จะกระตุน้ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั้นแต่ยงัช่วยหน่วงเหน่ียวให้พวกเขาอยูใ่น
เวบ็ไซตไ์ดน้านยิง่ข้ึนส่วนเวบ็ไซตท่ี์ใชสี้ไม่เหมาะสมเสมือนเป็นการขบัไล่ผูช้มไปสู่เวบ็อ่ืนท่ี
มีการออกแบบท่ีดีกวา่ 
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  - สีสามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเวบ็เพจ และกระตุน้ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกท่ีได้รับจากสีตามหลักจิตวิทยาแล้ว ผูช้มยงัมีอารมณ์ และความรู้สึก
สัมพนัธ์กบัสีบางสี หรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 
   นอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสียงัสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
องค์กร หรือหน่วยงานนั้น ๆ ไดด้้วยการใช้สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กรมาเป็น โทนสีหลกัของ
เวบ็ไซต์การออกแบบเก่ียวกบัสีไม่ใช่เร่ืองง่าย แมว้่าจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการสร้างชุดสี 
(color scheme) ท่ีมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเขา้ใจผดิจ านวนมากท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างชุดสีท่ีใหค้วามรู้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใชสี้เป็นเพียงเคร่ืองประดบัอยา่งหน่ึง
ในการออกแบบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป อาจท าให้ไปบดบงัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
ในหน้าเวบ็เพจได ้ดงันั้นการเลือกใช้สีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างไรก็
ตามทฤษฎีเหล่าน้ีจะไม่ท าใหคุ้ณสามารถเลือกชุดสีไดใ้นทนัทีทนัใด แต่อยา่งนอ้ยก็จะช่วยน าคุณไป
ในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้
 
คุณลกัษณะของสี 
  สีแท ้(HUE) คือ สีท่ียงัไม่ถูกสีอ่ืนเขา้ผสม เป็นลกัษณะของสีแทท่ี้มีความสะอาด
สดใส เช่น แดง เหลือง น ้าเงิน 
            - สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา 
            - สีแก่ (SHADE) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีด า เช่น สีน ้าตาล 
สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สีธรรมชาติ 
 2. สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
  สีธรรมชาติ เป็นสีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้า
ยามเช้า เย็น สีของรุ้งกินน ้ า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้
ตน้ไม ้พื้นดิน ทอ้งฟ้า น ้าทะเล 
   สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หรือไดส้ังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษยไ์ดท้ดลองจาก
แสงต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกนั น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการ
ละคร การจดัฉาก เวที โทรทศัน์ การตกแต่งสถานท่ี 
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    รูปที ่2.2 ลกัษณะของสี 
 
แม่สี (PRIMARIES) 
   สีต่าง ๆ นั้นมีอยูม่ากมายแหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกท่ีมี
ต่อสีของมนุษย ์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกนั สีต่าง ๆ ท่ีปรากฎนั้นย่อมเกิดข้ึนจากแม่สีใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกบัตามชนิด และประเภทของสีนั้น 
    แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแลว้ท าใหเ้กิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิมแม่
สี มีอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือ         
               1. แม่สีของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง   สี
เหลือง และสีน ้าเงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีสี 
คุณสมบติัของแสงสามารถน ามาใช ้ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสี ในการแสดง
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
   2.แม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวน
ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และน ้ าเงิน แม่สีมีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใชง้านกนัอยา่ง
กวา้งขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ  
 แม่สีวตัถุธาตุ เม่ือน ามาผสมกันตามลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี ซ่ึงเป็นวงสี
ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกนัของแม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีหลกัท่ีใช้งานกนัทัว่ไป ในวงจรสี จะ
แสดงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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รูปที ่2.3 แม่สี 
 

วงจรสี (Color Circle) 
 สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน 
 สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจาก สีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าให้
เกิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่ 
 สีแดง ผสมกบั สีเหลือง ได ้สีส้ม 
 สีแดง ผสมกบั สีน ้าเงิน ได ้สีม่วง 
 สีเหลือง ผสมกบั สีน ้าเงิน ได ้สีเขียว 
สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืน ๆ  
อีก 6 สี คือ 
 สีแดง ผสมกบั สีส้ม ได ้สีส้อมแดง 
 สีแดง ผสมกบั สีม่วง ได ้สีม่วงแดง 
 สีเหลือง ผสมกบั สีเขียว ได ้สีเขียวเหลือง 
 สีน ้าเงิน ผสมกบั สีเขียว ได ้สีเขียวน ้าเงิน 
 สีน ้าเงิน ผสมกบั สีม่วง ได ้สีม่วงน ้าเงิน 
 สีเหลือง ผสมกบั สีส้ม ได ้สีส้มเหลือง 
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รูปที ่2.4 วงจรสี 
 

วรรณะของสี 
 คือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สี
ม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 
 1. สีโทนร้อน (WARM TONE) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีแดง สี
ม่วงแดง และสีม่วง สีในวรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สีสด ๆ ดงัท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไปเพราะสีใน
ธรรมชาติยอ่มมีสีแตกต่างไปกวา่สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากวา่สีใด ค่อนขา้งไปทาง 
สีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน ้าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน 

 2. สีโทนเยน็ (COOL TONE) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้ า
เงิน สีน ้ าเงิน สีม่วงน ้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืน ๆ ถา้หนกัไปทางสีน ้ าเงิน และสีเขียวก็เป็นสี
วรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีด า สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสังเกตได้ว่าสีเหลือง และสีม่วงอยู่ทั้ ง
วรรณะร้อน และวรรณะเยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อน และถา้อยูใ่นกลุ่ม
สีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและ
วรรณะเยน็สีหากเราจะแบ่งออกเป็นวงจรของสีไล่มาตั้งแต่แม่สี (สีขั้นปฐมภูมิ) สีแดง สีน ้ า
เงิน สีเหลือง จากนั้นก็น ามาผสมกนัจนเป็นสีขั้นทุติยภูมิ จนถึงสีขั้นตติยภูมิ หากเราจะแบ่งสี
ออกเป็นสองกลุ่ม สีโทนร้อนจะเร่ิมตั้งแต่สีแดง สีแดงเหลือง สีส้ม ไปจนถึงสีเหลือง ส่วนสี
โทนเย็นจะเร่ิมจาก สีเหลืองอมเขียว สีเขียว สีเขียวอมน ้ าเงิน สีน ้ าเงิน จนถึงสีม่วง หากเรา
เปรียบเทียบวงจรสีจะเห็นวา่สีโทนร้อนกบัสีโทนเยน็จะตรงขา้มกนัจนเหมือนคนละดา้น แต่
บางทฤษฎีก็แยง้วา่บางคร้ังเราก็สามารถท าใหสี้โทนร้อนเป็นโทนเยน็ได ้ยกตวัอยา่งเช่น  
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สีแดงหากเป็นสีแดงท่ีมีความเขม้ขน้ไปทางน ้ าเงินมากกว่าก็จะเหมาวา่โทนเยน็ก็ได ้เช่นกนั
หากสีเขียว เดิมเป็นสีโทนเย็น แต่หากสีเขียวท่ีส่วนผสมสีน ้ าเงินมากกว่าเหลืองมนัก็จะ
กลายเป็นสีโทนร้อนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5 วรรณะของสี 
 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสี (Introduction to Color) 
 สี เป็นส่ิงท่ีปรากฏอยู่บนโลกทุก ๆ ส่ิงท่ีเรามองเห็นรอบ ๆ ตวันั้นล้วนแต่มีสีโลก
ของเราถูกจรรโลง และแต่งแตม้ดว้ย สีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีท่ีมนุษย์
รังสรรคข้ึ์น หากโลกน้ีไม่มีสี หรือมนุษยไ์ม่สามารถ รับรู้เก่ียวกบัสีได ้ส่ิงนั้นอาจเป็น ความ
พกพร่องท่ียิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความส าคญัต่อวฏัจกัรแห่งโลก และเก่ียวขอ้งกบั 
วถีิชีวติมนุษย ์จนแยกกนัไม่ออก เพราะมนุษยไ์ดต้ระหนกัแลว้วา่ สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึก
คิด อารมณ์ จินตนาการ การส่ือความหมาย และความสุขส าราญใจในชีวิตประจ าวนัมาช้า
นานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษยเ์ราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้
ประโยชน์ จากสีอยา่ง อเนกอนนัต ์ในการสร้างสรรค ์ส่ิงต่าง ๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
2.3.4 ทฤษฎกีารออกแบบเวบ็ไซต์  
            เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่มากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีอยูใ่น
ความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่จะดูเวบ็ไซตใ์ด 
และจะไม่เลือกดูเวบ็ไซต์ใด ไดต้ามตอ้งการ จึงท าให้ผูใ้ช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรค และ
ปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาด ถ้าผู ้ใช้เห็นว่าเว็บท่ีก าลังดูอยู่นั้ นไม่มี
ประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่เขา้ใจวา่เวบ็ไซตน้ี์จะใชง้านอยา่งไร เขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปดู
เวบ็ไซต์อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซด์ท่ี
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เกิดข้ึนใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ชจึ้งมีทางเลือกมากข้ึน และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซด์
ต่าง ๆ ไดเ้อง 
 เวบ็ไซด์ท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานท่ีสะดวก ย่อมไดรั้บความ
สนใจจากผู ้ใช้ มากกว่าเว็บไซด์ท่ีดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ 
นอกจากน้ียงัใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหนา้นานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมา
จากการออกแบบเวบ็ไซดไ์ม่ดีทั้งส้ิน 
 ดงันั้น การออกแบบเว็บไซด์ จึงเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างเว็บไซด์ ให้
ประทบัใจผูใ้ช ้ท าใหเ้ขาอยากกลบัเขา้มาเวบ็ไซดเ์ดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็
ไซดท่ี์ดีมีประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซดอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 
 
ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์ 
 การออกแบบโครงสร้าง ลกัษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ี
พฒันาเวบ็ไซต ์โดยขาดการวางแผนและท างานไม่เป็นระบบ ตวัอยา่งเช่น การลงมือออกแบบ
โดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างเวบ็ เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไปตามท่ีนึกข้ึนไดข้ณะนั้น และ
เม่ือเห็นวา่ดูดีแลว้ก็เปิดตวัเลย ท าใหเ้วบ็นั้นมีเป้าหมายและแนวทางท่ีไม่แน่นอน ผลลพัธ์ท่ีได้
จึงเส่ียงกบัความลม้เหลวค่อนขา้งมาก 
            ความลม้เหลวท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ เวบ็ท่ีแสดงขอ้ความวา่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
(Under Construction หรือ Coming soon) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดีบางเวบ็
ถือไดว้่าตายไปแลว้ เน่ืองจากขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยีลา้สมยั 
ลิงคผ์ดิพลาด ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพฒันาให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 
               การออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผดิพลาดเหล่าน้ี และช่วยลดความ
เส่ียงท่ีจะท าให้เว็บประสบความลม้เหลว การออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีดีตอ้งอาศยัการออกแบบ 
และจดัระบบขอ้มูลอยา่งเหมาะสม  
  กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์
ก าหนดกลุ่มผูใ้ช ้ซ่ึงการจะให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูพ้ฒันาตอ้งเรียนรู้ผูใ้ช ้หรือจ าลองสถานการณ์ 
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสามารถออกแบบเน้ือหา และการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม 
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง ก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต ์
  ขั้นตอนแรกของการออกแบบเวบ็ไซต ์คือการก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์ให้แน่
ชดัเสียก่อน เพื่อจะไดอ้อกแบบการใชง้านไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยทัว่ไปมกัจะ
เขา้ใจวา่การท าเวบ็ไซตมี์จุดมุ่งหมายเพื่อบริการขอ้มูลของหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น แต่
ในความเป็นจริงแลว้ เวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกนัออกไป 
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ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 
  ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์จ  าเป็นตอ้งทราบกลุ่มผูใ้ช้เป้าหมายท่ีเขา้มาใช้บริการเว็บไซต ์
เพื่อท่ีจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่นเวบ็ไซตท่ี์มีกลุ่มผูใ้ช้
หลากหลาย เช่น เซิร์ชเอ็นจิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอร่ี แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้ นจะ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านั้ น ไม่ส าหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีหลากหลายไดใ้นเวบ็ไซตเ์ดียว 
ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการจากเวบ็ 
  หลังจากท่ีได้เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์แล้ว ล าดับต่อไปคือการ
ออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านใหไ้ดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ช้
โดยทัว่ไปแลว้ ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 
 - ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
 - ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
 - การตอบสนองต่อผูใ้ช ้
 
ข้อมูลหลกัทีค่วรมีอยู่ในเวบ็ไซต์ 
    เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดรั้บเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ๆ แลว้ เรา
ก็ออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลท่ีผูใ้ช้ต้องการ ซ่ึงข้อมูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่
คาดหวงัจะไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์
 - ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
 - ค าถามยอดนิยม 
 - ขอ้มูลในการติดต่อ 
 
โครงการทีเ่กีย่วข้อง 
   นายจิรวตัน์ โกมลสุทธ์ิ นางสาวเพญ็นภา มลานวน (2561) โครงการเวบ็ไซตร์ะบบ
ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา การส่ือสารขอ้มูลเครือข่าย จดัท าข้ึน เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถน าหลกัการไปประยกุตใ์ชง้านอาชีพ และชีวติประจ าวนั 
             นายเกียรติศักด์ิ กล้างาม นายธนพรมาดี สุขสถิต นายสุภกิจ สีทบัทิม (2561) 
โครงการเว็บไซต์ส่ือการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมตารางค านวณ จ าท าข้ึน เพื่อสอน
โปรแกรมตารางค านวณ และอ านวยประโยชน์แก่นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการโปรแกรม
ตารางค านวณมากข้ึน 
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 นายยศวริศ ค าเก่า นายกฤษฎา เขียวเล็ก นายพรพิทกัษ ์บุตรเสน่ห์ (2561) โครงการ
เวบ็ไซต์ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล จ าท าข้ึน เพื่อน าเอา
รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ท่ีใช้ส่ือสังคมท่ีได้รับความสนใจ และเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั มา
ประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัวชิา โปรแกรมจดัท าฐานขอ้มูล 
 
2.4 การน าระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน 
 1. น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
 2. น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์แบบ 
 3. น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการท าหนา้เวบ็เพจแต่ละหนา้ 
 4. น าน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบโลโก ้และแบนเนอร์เวบ็ไซต ์
 5. น าน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการตกแต่งรูป 
 6. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC ใชใ้นการท าเวบ็ไซต ์
 7. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชใ้นการตกแต่งภาพ 
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บทที ่ 3 

การออกแบบระบบงานด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบ Sitemap

 

รูปที ่3.1 แสดงการออกแบบ Site Map 
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รูปที ่3.1 แสดงการออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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รูปที ่3.1 แสดงการออกแบบ Site Map (ต่อ) 
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3.2 การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 แสดงหนา้ Index 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 แสดงหนา้ Home 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ 
กญัชา 

 

ม้า บ้า ใบ 
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รูปที ่3.4 แสดงหนา้ประเภทยาเสพติด 

 

รูปที ่3.5 แสดงหนา้ประเภทของฝ่ิน 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.6 แสดงหนา้ฝ่ิน 

 

รูปที ่3.7 แสดงหนา้มอร์ฟีน 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.8 แสดงหนา้เฮโรอีน 

 

รูปที ่3.9 แสดงหนา้เพทิดีน 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.10 แสดงหนา้ประเภทกญัชา 

 

รูปที ่3.11 แสดงหนา้ใบกญัชา 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.12 แสดงหนา้ยางกญัชา 

 

รูปที ่3.13 แสดงหนา้ประเภทยาปิทูเรท 

 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที3่.14 แสดงหนา้เซโคบาร์ปิตาล 

 

รูปที ่3.15 แสดงหนา้อะโมบาร์ปิตาล 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.16 แสดงหนา้พาราลดีไฮด์ 

 

รูปที ่3.17 แสดงหนา้เมโปรบาเมท 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.18 แสดงหนา้ไดอาซีแพม 

 

รูปที ่3.19 แสดงหนา้ประเภทใบกระท่อม 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.20 แสดงหนา้ใบกระท่อม 

 

รูปที ่3.21 แสดงหนา้ประเภทแอลกอฮอล 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.22 แสดงหนา้เหลา้ 

 

รูปที ่3.23 แสดงหนา้เบียร์ 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.24 แสดงหนา้วสิก้ี 

 

รูปที ่3.25 แสดงหนา้ประเภทหลอนประสาท 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.26 แสดงหนา้แอลเอสดี 

 

รูปที ่3.27 แสดงหนา้ดีเอน็ที 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.28 แสดงหนา้เมสตาลีน 

 

รูปที ่3.29 แสดงหนา้เมลดัมอน่ิงกลอร่ี 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.30 แสดงหนา้ตน้ล าโพง 

 

รูปที ่3.31 แสดงหนา้เห็ดเมาบางชนิด 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.32 แสดงหนา้ประเภทแอมเฟตามีน 

 

รูปที ่3.33 แสดงหนา้แอมเฟตามีน 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.34 แสดงหนา้เมทแอมเฟตามีน 

 

รูปที ่3.35 แสดงหนา้ประเภทโคเคน 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.36 แสดงหนา้โคเคน 

 

รูปที ่3.37 แสดงหนา้ใบโคคา 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.38 แสดงหนา้ประเภทอ่ืน ๆ 

 

รูปที ่3.39 แสดงหนา้ทินเนอร์ 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.40 แสดงหนา้เบนซิน 

 

รูปที ่3.41 แสดงหนา้น ้ายาลา้งเล็บ 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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รูปที ่3.42 แสดงหนา้ยาแกป้วด 

 

รูปที ่3.43 แสดงหนา้บุหร่ี 

  

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 

 ม้า บ้า ใบ 

หน้าแรก ประเภทยาเสพตดิ โทษของยาเสพตดิ ผู้จดัท า 

ประเภทฝ่ิน 

ยาปิทเูรท 

แอมเฟตามีน 

โคเคน 

กญัชา 
ใบกระทอ่ม 

อ่ืน 

รูปภาพ 

ขอ้มูลxxxxxxxx 
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3.3 การออกแบบ (Input Design) 
 1. หนา้ Index 
 2. หนา้หลกั 
      2.1 ประวติั 

3. ประเภทยาเสพติด 
     3.1 ประเภทฝ่ิน 
 3.1.1 ฝ่ิน 
 3.1.2 มอร์ฟีน 
 3.1.3 เฮโรอีน 
 3.1.4 เพทิดีน 
     3.2 ประเภทกญัชา 
 3.2.1 ใบกญัชา 
 3.2.2 ยางกญัชา 
     3.3 ประเภทยาปิทูเรท 
 3.3.1 เซโคบาร์ปิตาล 
 3.3.2 อะโมบาร์ปิตาล 
 3.3.3 พาราลดีไฮด์ 
 3.3.4 เมโปรบาเมท 
 3.3.5 ไดอาซีแพม 
     3.4 ประเภทใบกระท่อม 
 3.4.1 ใบกระท่อม 
     3.5 ประเภทแอลกอฮอล 
 3.5.1 เหลา้ 
 3.5.2 เบียร์ 
 3.5.3 วสิก้ี 
     3.6 ประเภทหลอนประสาท 
 3.6.1 แอลเอสดี 
 3.6.2 ดีเอ็นที 
 3.6.3 เมสตาลีน 
 3.6.4 เมลดัมอน่ิงกลอร่ี 
 3.6.5 ตน้ล าโพง 
 3.6.6 เห็ดเมาบางชนิด 
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     3.7 ประเภทแอมเฟตามีน 
 3.7.1 แอมเฟตามีน 
 3.7.2 เมทแอมเฟตามีน 
     3.8 ประเภทโคเคน 
 3.8.1 โคเคน 
 3.8.2 ใบโคคา 
     3.9 ประเภทอ่ืน ๆ 
 3.9.1 ทินเนอร์ 
 3.9.2 เบนซิน 
 3.9.3 น ้ายาลา้งเล็บ 
 3.9.4 ยาแกป้วด 
 3.9.5 บุหร่ี 

      4. โทษของยาเสพติด 
  4.1 โทษประเภทฝ่ิน 
  4.2 โทษประเภทกญัชา 
  4.3 โทษประเภทยาปิทูเรท 
  4.4 โทษประเภทใบกระท่อม 
  4.5 ประเภทแอลกอฮอล 
  4.6 ประเภทหลอนประสาท 
  4.7 ประเภทแอมเฟตามีน 
  4.8 ประเภทโคเคน 
  4.9 ประเภทอ่ืน ๆ 
      5. ผูจ้ดัท า 
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3.4 การออกแบบ (Output Design) 
 1. หนา้จอคอมพิวเตอร์ คือ รูปแบบของเวบ็ไซตแ์ต่ละหนา้ท่ีสมบูรณ์ 
 2. หนา้ฉายโปรเจคเตอร์ คือ การน าเสนอเวบ็ไซตใ์นแต่ละหนา้  
 3. เคร่ืองพิมพ ์คือ สามารถพิมพเ์น้ือหาขอ้มูลของ Premiere Pro ได ้
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บทที ่4 
การพฒันาระบบเวบ็ไซต์ยาเสพตดิ 

 
4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1.   Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 
2.   NVIDIA  GTX 1060 
3.   HDD 1  TB 
4.   M.2 WD Green 240 GB 
5.   RAM  DDR4 8GB 
6.   Asus Prime B350M-K 
7.   Mouse  OKER 
8.   Keyboard  MD tech 
9.   Printer  HP 

 
4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 

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

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชใ้นการท างานน าเสนอ 
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4.3  วธีิการติดตั้งโปรแกรม 
1. คลิก My Computer 

 

รูปที ่4.1 คลิก My Computer 
 

2. ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Drive E: KINGTON เพื่อ Copy ไฟลง์านลงใน Drive C 
 

 
 

รูปที ่4.2 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Drive E : KINGTON เพื่อ Copy ไฟลง์านลงใน Drive C   
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3. เลือกไฟล ์โครงการ Copy ไฟลง์านลงใน Drive C 

\ 

รูปที ่4.3 เลือกไฟล ์โครงการ Copy ไฟลง์านลงใน Drive C 

 

4. ไปท่ี Drive C ดบัเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟลง์านโครงการ  

 

รูปที ่4.4 ไปท่ี Drive C ดบัเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟลง์านโครงการ 
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4.4 วธีิการใช้งานเวบ็ไซต์ 
5. ดบัเบิ้ลคลิกท่ีเวบ็เพื่อเปิดไฟลง์านโครงการ 
 

 
 

รูปที ่4.5 ดบัเบิ้ลคลิกท่ีเวบ็ไซตเ์พื่อเปิดไฟลโ์ครงการ 
 
6. คลิกขวาท่ี Index.html  ต่อดว้ย Open with และเลือก Firefox 

 

รูปที ่4.6  คลิกขวาท่ี Index.html  ต่อดว้ย Open with และเลือก Firefox 
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7. หนา้ Index เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต ์

 

รูปที ่4.7 หนา้ Index เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต ์

 

8.  หนา้ Home จะมี 4 เมนูหลกั เมนูสามารถคลิกเพื่อเขา้สู่หนา้เวบ็ต่าง ๆ ได ้

 

รูปที ่4.8 หนา้ Home 
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9. หนา้ประเภทของยาเสพติด 

 

รูปที ่4.9 หนา้ประเภทของยาเสพติด 

 

10.  ประเภทของยาเสพติด มีหวัขอ้ยอ่ย 9 หวัขอ้ 

 

รูปที ่4.10 ประเภทของยาเสพติด มีหวัขอ้ยอ่ย 9 หวัขอ้ 
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11.  บอกเน้ือหาของฝ่ิน 

 

รูปที ่4.11 บอกเน้ือหาของฝ่ิน 

 

12.บอกเน้ือหาของมอร์ฟีน 

 

รูปที ่4.12 บอกเน้ือหาของมอร์ฟีน 
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13. บอกเน้ือหาของเฮโรอีน 

 

รูปที ่4.13 บอกเน้ือหาของเฮโรอีน 

 

14. บอกเน้ือหาของเพทิดีน 

 

รูปที ่4.14 บอกเน้ือหาของเพทิดีน 
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15. บอกเน้ือหาของกญัชา 

 

รูปที ่4.15 บอกประเภทของกญัชา 

 

16. บอกเน้ือหาของใบกญัชา 

 

รูปที ่4.16 บอกเน้ือหาของใบกญัชา 
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17. บอกเน้ือหาของยางกญัชา 

 

รูปที ่4.17 บอกเน้ือหาของยางกญัชา 

 

18. บอกเน้ือหาของยาปริทูเรท 

 

รูปที ่4.18 บอกเน้ือหาของยาปิทูเรท 
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19.  บอกเน้ือหาของยาเซโคบาร์บิตาล 

 

                                           รูปที ่4.19 บอกเน้ือหาของยาเซโคบาร์บิตาล 

 

20. บอกเน้ือหาของอะโมบาร์บิตาล 

 

รูปที ่4.20 บอกเน้ือหาของอะโมบาร์บิตาล 
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21.  บอกเน้ือหาของพาราลดีไฮด์ 

 

รูปที ่4.21 บอกเน้ือหาของพาราลดีไฮด์ 

 

22. บอกเน้ือหาของเบโปรบาเมท 

 

รูปที ่4.22 บอกเน้ือหาของเบโปรบาเมท 

 

 

 



 

56 
 

23.  บอกเน้ือหาของไดอาซีแพม 

 

รูปที ่4.23 บอกเน้ือหาของไดอาซีแพม 

 

24. บอกเน้ือหาของใบกระท่อม 

 

รูปที ่4.24 บอกเน้ือหาของใบกระท่อม 
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25. บอกเน้ือหาของแอลกอฮอล 

 

รูปที ่4.25 บอกเน้ือหาของแอลกอฮอล 

 

26. บอกเน้ือหาของเหลา้ 

 

รูปที ่4.26 บอกเน้ือหาของเหลา้ 
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27. บอกเน้ือหาของเบียร์ 

 

รูปที ่4.27 บอกเน้ือหาของเบียร์ 

 

28. บอกเน้ือหาของวสิก้ี 

 

รูปที ่4.28 บอกเน้ือหาของวสิก้ี 
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29. บอกเน้ือหาของหลอนประสาท 

 

รูปที ่4.29 บอกเน้ือหาของหลอนประสาท 

 

30. บอกเน้ือหาของแอลเอสดี 

 

รูปที ่4.30 บอกเน้ือหาของแอลเอสดี 
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31. บอกเน้ือหาของดีเอน็ที 

  

รูปที ่4.31 บอกเน้ือหาของดีเอน็ที 

 

32. บอกเน้ือหาของเมสตาลีน 

 

รูปที ่4.32 บอกเน้ือหาของเมสตาลีน 
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33. บอกเน้ือหาของเมลดัมอน่ิงกลอร่ี 

 

รูปที ่4.33 บอกเน้ือหาของเมลดัมอน่ิงกลอร่ี 

 

34. บอกเน้ือหาของตน้ล าโพง 

 

รูปที ่4.34 บอกเน้ือหาของตน้ล าโพง 
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35. บอกเน้ือหาของเมาบางชนิด 

 

รูปที ่4.35 บอกเน้ือหาของเห็ดเมาบางชนิด 

 

36. บอกเน้ือหาของแอมเฟตามีน 

 

รูปที ่4.36 บอกเน้ือหาของแอมเฟตามีน 
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37. บอกเน้ือหาของแอมเฟตามีน 

 

รูปที ่4.37 บอกเน้ือหาของแอมเฟตามีน 

 

38. บอกเน้ือหาของเมทแอมเฟตามีน 

 

รูปที ่4.38 บอกเน้ือหาของเมทแอมเฟตามีน 
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39. บอกเน้ือหาของประเภทอ่ืน ๆ 

 

รูปที ่4.39 บอกเน้ือหาของประเภทอ่ืน ๆ 

 

40. บอกเน้ือหาของทินเนอร์ 

 

รูปที ่4.40 บอกเน้ือหาของทินเนอร์ 
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41. บอกเน้ือหาของเบนซิน 

 

รูปที ่4.41 บอกเน้ือหาของเบนซิน 

 

42. บอกเน้ือหาของน ้ายาลา้งเล็บ 

 

รูปที ่4.42. บอกเน้ือหาของน ้ ายาลา้งเล็บ 
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43. บอกเน้ือหาของยาแกป้วด 

 

รูปที ่4.43 บอกเน้ือหาของยาแกป้วด 

 

44. บอกเน้ือหาของบุหร่ี 

 

รูปที ่4.44 บอกเน้ือหาของบุหร่ี 
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45. บอกเน้ือหาประเภทโคเคน 

  

รูปที ่4.45 บอกเน้ือหาของประเภทโคเคน 

 

46. บอกเน้ือหาของโคเคน 

 

รูปที ่4.46 บอกเน้ือหาของประเภทโคเคน 
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47. บอกเน้ือหาของใบโคคา 

 

รูปที ่4.47 ประเภทของใบโคคา 

 

48. หนา้โทษของยาเสพติด 

 

รูปที ่4.48 หนา้โทษของยาเสพติด 
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49. หนา้ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่4.49 หนา้ผูจ้ดัท า 

 

50. บอกเน้ือหาของหนา้ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่4.50 บอกเน้ือหาของหนา้ผูจ้ดัท า 
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บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัเก่ียวกบัสารเสพติด 
2. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงโทษของยาเสพติดมากข้ึน 
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูส้นใจยาเสพติดและสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 
4. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาในชีวติประจ าวนัได้ 
5.  ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชน้ั้นสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด รวมถึง ประวติัและโทษของ         
  ยาเสพติด 
       
5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 Index 1 KB เขา้สู่เวบ็ไซต ์
2 Home 29 KB หนา้แรกแนะน า 
3 Prapad 4 KB ประเภทของยาเสพติด 
4 Fin 5 KB ประเภทฝ่ิน 
5 Fin 1 19 KB ฝ่ิน 
6 Fin 2 26 KB มอร์ฟีน 
7 Fin 3 21 KB เฮโรอีน 
8 Fin 4 20 KB เพทิดีน 
9 cannabis 4 KB ประเภทกญัชา 

10 cannabis 1 18 KB ใบกญัชา 
11 cannabis 2 18 KB ยางกญัชา 
12 Piturate 5 KB ประเภทยาปิทูเรท 
13 Piturate 1 26 KB เซโคบาร์ปิตาล 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
14 Piturate 2 26 KB อะโมบาร์ปิตาล 
15 Piturate 3 15 KB พาราลดีไฮด์ 
16 Piturate 4 26 KB เมโปรบาเมท 
17 Piturate 5 46 KB ไดอาซีแพม 
18 kratom 4 KB ประเภทกระท่อม 
19 kratom 1 24 KB ใบกระท่อม 
20 alghohol 4 KB ประเภทแอลกอฮอล 
21 alghohol 1 7 KB เหลา้ 
22 alghohol 2 7 KB เบียร์ 
23 alghohol 3 7 KB วสิก้ี 
24 loneprasath 5 KB ประเภทหลอนประสาท 
25 loneprasath 1 26 KB แอลเอสดี 
26 loneprasath 2 14 KB ดีเอ็นที 
27 loneprasath 3 26 KB เมสตาลีน 
28 loneprasath 4 26 KB เมลดัมอน่ิงกลอร่ี 
29 loneprasath 5 26 KB ตน้ล าโพง 
30 loneprasath 6 14 KB เห็ดเมาบางชนิด 
31 Amfettameen 4 KB ประเภทแอมเฟตามีน 
32 Amfettameen 1 16 KB แอมเฟตามีน 
33 Amfettameen 2 22 KB เมทแอมเฟตามีน 
34 Other 5 KB ประเภทอ่ืน ๆ 
35 Other 1 21 KB ทินเนอร์ 
36 Other 2 26 KB เบนซิน 
37 Other 3 26 KB น ้ายาลา้งเล็บ 
38 Other 4 26 KB ยาแกป้วด 
39 Other 5 26 KB บุหร่ี 
41 Cocan 4 KB ประเภทโคเคน 
42 Cocan 1 23 KB โคเคน 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม (ต่อ) 
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ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
43 Cacan 2 23 KB ใบโคคา 
44 Tod 1 12 KB ประเภทฝ่ิน 
45 Tod 2 12 KB ประเภทยาปิทูเรท 
46 Tod 3 12 KB ประเภทแอลกอฮอล 
47 Tod 4 12 KB ประเภทแอมเฟตามีน 
48 Tod 5 12 KB ประเภทโคเคน 
49 Tod 6 12 KB ประเภทกญัชา 
50 Tod 7 12 KB ประเภทใบกระท่อม 
51 Tod 8 12 KB ประเภทหลอนประสาท 
52 Tod 9 12 KB ประเภทอ่ืน ๆ 
53 Pujadtum 3 KB ผูจ้ดัท า 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม  (ต่อ) 
 

       5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
1.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 

 2.  เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นในรูปแบบของโปรแกรมจากเดิม 
 3.  พื้นหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 
       5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
              1.  Font ไม่สม ่าเสมอกบัเน้ือหา 

2.  รูปภาพในเวบ็ไซตมี์นอ้ยไป ตอ้งหารูปภาพใหม่มาแกไ้ข 
3.  ตวัอกัษรในเว็บไซต์ มีขนาดเล็กใหญ่ไมเ่ทา่กนั 

 4.  ไฟลโ์ปรแกรมชอบ Link สลบักนัไปมา 
 5.  ไม่มีโลโกใ้นเวบ็ไซต ์
 6.  เน้ือหานอ้ยเกินไป 
 7.  รูปภาพไม่ข้ึน 
 8.  ปุ่มตวัอกัษรบางตวัมีภาพและสีท่ีคลา้ยคลึงกบัพื้นหลงัโปรแกรมท าใหไ้ม่ค่อยชดัเจน 
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5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  คอมพิวเตอร์มีอาการคา้งบ่อย 
 2.  โปรแกรม Adobe Photoshop คา้ง ไม่สามารถตกแต่งรูปภาพได ้ตอ้งซ้ือแผน่มาลงใหม่ 
 3.  เคร่ืองพิมพเ์อกสารหวัพิมพช์ ารุดและหมึกพิมพแ์ตกระหวา่งท างาน 
 4.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท าให้โปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร
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 5.3 สรุปการด าเนินงานจริง   
 

รายการ 
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 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
1 (บทท่ี1) 

  
 

 
 

           22-25 
มิถุนายน 62 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

   
  

           
29 มิถุนายน 

62 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
2(บทท่ี1) 

   
  

           
29-30 

มิถุนายน 62 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

    
 

           
6 กรกฎาคม 

62 

ส่งบทท่ี2     
 

 
 

         
6-20 

กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี3                 
20 ก.ค. – 10 
ส.ค. 62 

สอบหวัขอ้
โครงการ 

            
  

  5 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 62 กมุภาพนัธ์ 62 

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

ส่งความคืบหนา้ 
70% 

  
              

2 พฤศจิกายน 
62 

ส่งความคืบหนา้ 
80% 

 
 

 
             

4 พฤศจิกายน 
62 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

  
              

5 พฤศจิกายน 
62 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ส.2 

 
  

             
7 พฤศจิกายน 
62 

ส่งบทท่ี 4      
 

  
 

        
21 ธ.ค. 62– 

25 ม.ค. 63 

ส่งบทท่ี 5          
  

     
25 ม.ค. 63 – 

8 ก.พ. 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 
และค่าเขา้เล่ม 

             
 

  
8 - 12 ก.พ. 

63 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 240 
2. หมึกเคร่ือง Printer สีด า,แดง,น ้าเงิน,เหลือง 1 ชุด 1000 
3. ค่าเยบ็เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 
4. ค่าแผน่โปรแกรม Adobe Photoshops 1 แผน่ 300 
5. ค่าหนงัสือ 1 เล่ม  280 
6. ค่าเดินทาง - 230 
  รวมเป็นเงิน 2,250 

    
ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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