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บทคัดย่อ 
 
 การจัดท าโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย ต าบลหันทราย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงานด้านสารสนเทศของวัดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายผู้จัดท าได้พัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ 
(CMS) โดยใช้สคริปต์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ที่ชื่อ Joomla เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์ที่มี
ประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานมากที่สุด และผู้จัดท าสามารถปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน
ของวัดได้ง่ายที่สุด พร้อมทั้งมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยการก าหนดสิทธิ์การแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
 หลังจากด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายแล้ว เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ต่อผู้ใช้งานจริง ผู้จัดท าได้ท าการประเมินประสิทธิภาพด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากร
ภายในวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ด้านการออกแบบหน้าเว็บไซต์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับดี
มาก ด้านความถูกต้องและความน่าสนใจของเว็บไซต์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.4 และด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.6 อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค ำส ำคัญ : เว็บไซต์ ,ประชาสัมพันธ์ , วัดหันทราย 
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         โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่าง
ยิ่งจากอาจารย์พรชัย  พันธุ์วิเศษ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ต่อผู้
ศึกษาเสมอมา และคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์อันมีค่า และค าสอนที่
ดี ผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ได้รับมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดท ามี
ความมุ่งม่ัน ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด น ามาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดกับ
ผู้จัดท าท่ีหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ ในการต่อยอดพัฒนาให้กับรุ่นน้อง
ต่อไป 
 ขอขอบพระคุณท่านพระครูสุคันธสีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหันทราย ต าบลหันทราย  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่อนุญาตให้จัดท าเว็บไซต์วัดหันทรายขึ้น อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย พร้อมทั้งยังอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
จัดท าโครงงานข้ึนด้วยดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพ่ีน้องทุกคน ที่คอยเป็นก าลังใจ และคอย
สนับสนุนให้ผู้จัดท าได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เป็นแรงผลักดันให้ผู้จัดท ามีความ
ตั้งใจในการศึกษา และจัดท าโครงงานนี้ให้ส าเร็จ ผู้จัดท าขอมอบเกียรติคุณครั้งนี้ให้กับผู้มีพระคุณ ขอ
น้อมบูชาแด่คุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ท าให้เว็บไซต์ที่ท างานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
 ปัจจุบันการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศของวัดหันทราย ด าเนินการจัดเก็บ
เอกสารโดยบุคลากรภายในวัด หากต้องการข้อมูลสารสนเทศจะต้องท าการค้นหาในคอมพิวเตอร์หรือ
ตู้จัดเก็บเอกสาร ท าให้ข้อมูลที่น่าสนใจบางส่วนของวัดไม่ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เช่น 
กิจกรรมการท าบุญตามประเพณี และกิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นต้น ดังนั้นผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงเกิดเป็นโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายขึ้นเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของวัดหันทรายต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารของวัดหันทรายแก่ผู้ทีส่นใจ 

1.2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ของวัดหันทราย 
1.2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวัดหันทรายให้แก่ผู้ที่สนใจมากข้ึน 
1.2.4 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายให้ทันสมัยมากขึ้น 

 
1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

 ในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย ผู้จัดท าได้ให้ความส าคัญต่อการก าหนดขอบเขตของ
การจัดท าโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทรายไว้ดังนี้ 
 1.3.1 เว็บไซต์ในหน้าแรก สามารถแสดงข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ของเว็บไซต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 หน้าประวัติวัด สามารถแสดงข้อมูลประวัติของวัดหันทรายได้อย่างครบถ้วน และ
สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าอ่ืน ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
 1.3.3 หน้าประวัติเจ้าอาวาส สามารถแสดงข้อมูลประวัติของเจ้าอาวาสวัดหันทรายได้
อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถให้ผู้เข้าชมติดต่อเจ้าอาวาสวัดได้ 
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 1.3.4 หน้ารายนามพระภิกษุ สามารถแสดงรายชื่อของพระภิกษุทุกรูปในวัดได้ พร้อมทั้ง
สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของพระภิกษุแต่ละรูปได้ เช่น อายุ ต าแหน่ง ฯลฯ 
 1.3.5 หน้าภาพกิจกรรม สามารถแสดงอัลบั้มรูปภาพต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ 
 1.3.6 หน้าข่าวสาร สามารถแสดงข่าวสารการประชาสัมพันธ์และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ผู้ดูแลประกาศไว้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ และเรียงตามล าดับ แสดงวันเวลา รวมถึงสามารถค้นหา
ข่าวสารในเว็บไซต์วัดหันทรายได้ 
 1.3.7 หน้าติดต่อวัด สามารถแสดงข้อมูลการติดต่อวัดหันทรายได้อย่างครบถ้วน รวมถึง
มีระบบติดต่อผ่านอีเมลได้บนเว็บไซต์ 
 1.3.8 เว็บไซต์สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการได้ทุกระบบ ทุกอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุก ๆ เว็บเบราว์เซอร์ 
 
1.4  ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน 
 1.4.1 น าเสนอหัวข้อโครงงาน 
 1.4.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

 1.4.3 จัดท าเค้าโครงร่างของโครงงาน 
 1.4.4 วงแผนและออกแบบ 
 1.4.5 ศึกษาพัฒนาโครงงาน 
 1.4.6 ทดลองการใช้งาน 
 1.4.7 จัดท าเอกสารประกอบโครงงาน 
 1.4.8 ประเมินผลการด าเนินงาน 
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แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Gantt chart) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

สิงหำคม 
2560 

กันยำยน 
2560 

ตุลำคม 
2560 

พฤศจิกำยน 
2560 

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

1. น าเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

                

2. ค้นคว้าหา 
ข้อมูล 

                

3. จัดท าโครงร่าง
โครงงานน าเสนอ 

                

4. วางแผนและ
ออกแบบ 

                

5. ศึกษาพัฒนา
โครงงาน 

                

6. ทดลองการ 
ใช้งาน 

                

7. จัดท าเอกสาร
ประกอบโครงงาน 

                

8. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

                

 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เว็บไซต์วัดหันทรายน่าสนใจ สะดวกแก่การใช้งาน 
 1.5.2 สามารถน าโครงงานมาพัฒนาใช้ได้จริง และไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างในการออกแบบ
เว็บไซต์ 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ผู้จัดท ำได้ศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลด้ำนทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้จัดท ำเห็น
ว่ำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำย โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เป็นหลัก 
 
2.1  ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 กำรพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำย อย่ำงเป็นระบบจะช่วยให้กำรประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรระหว่ำงวัดและบุคคลภำยนอกมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้พัฒนำจึงได้น ำเอำทฤษฎีที่ได้
จำกกำรศึกษำมำด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 หลักกำรและทฤษฎีกำรสื่อสำร 
2.1.2 กำรประชำสัมพันธ์ 
2.1.3 เว็บไซต์ 
2.1.4 ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์ (CMS) 
2.1.5 วัดหันทรำย 

 2.1.1 หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร 
กำรสื่อสำรคือกระบวนกำรของกำรถ่ำยทอดสำร (message) จำกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่ำ 

ผู้ส่งสำร (source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ำยหนึ่งซึ่งเรียกว่ำผู้รับสำร (receiver) โดยผ่ำนสื่อ (channel) 
แบบจ าลองตามแนวคิดของเบอร์โล 
เบอร์โลอธิบำยว่ำกำรสื่อสำรประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐำนส ำคัญ 6 ประกำรด้วยกัน

คือ  
1. ต้นแหล่งสำร (Communication source)  
2. ผู้เข้ำรหัส (Encoder)  
3. สำร (Message)  
4. ช่องทำง (Channel)  
5. ผู้ถอดรหัส (Decoder)  
6. ผู้รับสำร (Communication receiver)  
ตำมแนวคิดของเบอร์โลนั้นผู้ส่งสำรก็คือบุคคลซึ่งผู้เริ่มต้นกำรสื่อสำรท ำหน้ำที่ เข้ำรหัส

สำรผู้ส่งสำรจะท ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรได้ดีหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ 5 
ประกำรคือ 
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1. ทักษะในกำรสื่อสำร ได้แก ่ควำมสำมำรถในกำรพูดกำรเขียนควำมสำมำรถในกำรคิด 
และใช้เหตุผลควำมสำมำรถเหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถในกำรเตรียมและกำรมีส่วนร่วมในกำร
สื่อสำร 

2. ทัศนคติ หมำยถึง วิธีกำรที่บุคคลประเมินสิ่งต่ำง ๆ โดยควำมโน้มเอียงของตนเอง 
เพ่ือที่จะเข้ำถึงหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ๆ ทัศนคติในกำรสื่อสำรมีได้หลำยประกำรนับตั้งแต่ทัศนคติต่อ 
ตนเองต่อหัวข้อของกำรสื่อสำรทัศนคติต่อผู้รับสำรและทัศนคติต่อสถำนกำรณ์แวดล้อมกำรสื่อสำร 
ในขณะนั้นซึ่งทัศนคติเหล่ำนี้จะมีผลโดยตรงต่อกำรสื่อสำร 

3. ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ของผู้ส่งสำรในเรื่องและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ บุคคลหรือกรณี 
แวดล้อมของสถำนกำรณ์กำรสื่อสำรในครั้งหนึ่ง ๆ ควำมรู้เป็นเรื่องส ำคัญเพรำะควำมถูกต้องแม่นย ำ
ของกำรสื่อสำรขึ้นอยู่กับควำมรู้เป็นส ำคัญ 

4. ระบบสังคม ควำมส ำคัญของระบบสังคมต่อผู้ส่งสำรก็คือ สังคมจะเป็นตัวก ำหนด 
พฤติกรรมกำรสื่อสำรของบุคคล ทั้งนี้เพรำะบุคคลขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคม 

5. ระบบวัฒนธรรม หมำยถึง ขนบธรรมเนียม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ซึ่งเป็นของมนุษย์ใน 
สังคม และเป็นตัวก ำหนดที่ส ำคัญในกำรสื่อสำร กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลต่ำงวัฒนธรรมอำจประสบ 
ควำมล้มเหลวได้อันเนื่องมำจำกควำมคิดและควำมเชื่อที่ไม่เหมือนกันระหว่ำงผู้ส่งสำรกับผู้รับสำร 
สำร คือ ผลผลิตทำงกำยภำพที่เป็นจริงอันเกิดจำกผลกำรเข้ำรหัสของผู้ส่งสำร ตำมควำมคิดของ 
เบอร์โลนั้นสำรมีคุณสมบัติ 3 ประกำรด้วยกัน คือ 

1. รหัสของสำร (message code) 
2. เนื้อหำ (Content) 
3. กำรจัดสำร (treatment) อันได้แก่วิธีกำรที่ผู้ส่งสำรเลือกและจัดเตรียมเนื้อหำของสำร 

ช่องทำง ซึ่งถือเป็นพำหะน ำสำรไปสู่ผู้รับสำร ตำมทัศนะของเบอร์โล ทำงติดต่อหรือช่องทำงท่ีน ำสำร 
ไปสู่ประสำทรับรู้สึกท้ัง 5 ได้แก่ 

1. กำรได้เห็น 
2. กำรได้ยิน 
3. กำรสัมผัส 
4. กำรได้กลิ่น 
5. กำรลิ้มรส 
ส ำหรับองค์ประกอบสุดท้ำย ได้แก่ ผู้รับสำรซึ่งเป็นผู้ถอดรหัสสำรนั้น ก็ย่อมต้องมี

คุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ 5 ประกำรเช่นเดียวกับผู้ส่งสำร 
นอกจำกผู้ส่งสำรและผู้รับสำรแล้ว ปัจจัยที่มีส ำคัญในกำรที่ส่งสำรให้ประสบควำมส ำเร็จ

นั่นก็คือสื่อ หำกสื่อที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรส่งสำรไม่มีคุณภำพกำรส่งสำรก็จะประสบควำมล้มเหลว 
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จำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฏีกำรสื่อสำรท ำให้เข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนถ่ำยทอด
สำร สำมำรถน ำหลักกำร และทฤษฎีสื่อสำรดังกล่ำวข้ำงต้นไปพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำย ให้เป็น
ช่องทำงในกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพส ำหรับผู้ที่สนใจในรูปของกำรสื่อสำรผ่ำนสังคมออนไลน์ต่อไป 

2.1.2 การประชาสัมพันธ์ 
กำรประชำสัมพันธ์ คือ กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือองค์กรและกลุ่ม

ประชำชน เป้ำหมำยโดยมีกำรจัดท ำแผนและกระท ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจอัน
ถูกต้องใน อันที่จะสร้ำงควำมเชื่อถือศรัทธำและควำมร่วมมือตลอดจนควำมสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนนั้น ๆ บรรลุเป้ำหมำย (วิมลพรรณอำภำเวท 2546:. 10) 

กำรประชำสัมพันธ์เป็นกำรส่งสำรแก่สำธำรณชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจดีต่อ
กัน และจะต้องรับสำรคือรับข้อมูลป้อนกลับจำกสำธำรณชนด้วยเพื่อกำรปรับเข้ำหำกันให้ได้ซึ่งเป็น 
เรื่องของกำรชักจูงใจกำรประชำสัมพันธ์เป็นขบวนกำรสองทำง (Two-way process) นั่นคือ
หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ จะต้องท ำหน้ำที่ทั้งในกำรส่งสำรและรับสำรจำกประชำชนที่ 
เกี่ยวข้อง ด้วยขบวนกำรประชำสัมพันธ์จึงเป็นขบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์อย่ำงน้อย 3 
ประกำร ตำมแนวควำมคิดของ Bernays นั่นคือกำรส่งสำร (Information) กำรปรับเข้ำหำกัน 
(Adjustment) และผลสุดท้ำยคือกำรชักจูงใจ (Persuasion) ชักจูงใจเพื่อให้เห็นดีด้วย ให้เกิด
ประชำมต ิที่ดีเกิดภำพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงำน (ชมภูมิภำค 2526:. 3) 

ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำบัน องค์กำรกับกลุ่มประชำชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่ม

ประชำชนภำยในหน่วยงำน และกลุ่มประชนภำยในหน่วยงำน และกลุ่มประชำชนภำยนอก 
เป็นกลไกในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ชื่อเสียง ศรัทธำ ให้แก่สถำบันองค์กำรหรือ 

หน่วยงำน 
ช่วยผลักดันให้กำรด ำเนินของสถำบัน องค์กำร เป็นไปได้ด้วยดี 
เป็นกลไกในกำรชักจูง โน้มน้ำวใจ ให้เกิดกำรยอมรับ สนับสนุน และเกิดกำรปฏิบัติตำม  
เป็นเครื่องมือสื่อสำรทำงกำรตลำดในองค์กำร สถำบันที่เป็นหน่วยธุรกิจน ำมำใช้ในกำร

สื่อสำรสินค้ำหรือบริกำรไปยังผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
เป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำวิกฤตต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนกับสถำบันองค์กำร (วิมลพรรณ 

อำภำเวท 2546: 1) 
ความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้ำงควำมนิยม (Goodwill) นั้น คือกำรที่จะต้องแสดงออกให้ประชำชนเห็นว่ำ 

เผยแพร่ให้ประชำชนรู้ ชี้แจงให้เข้ำใจ นั่นคือ กำรประชำสัมพันธ์เป็น Word และ deeds หมำยควำม
ว่ำ กระท ำและอธิบำยให้รู้ด้วย บำงคนก็ว่ำเป็นกำรประกอบกิจกำรรำยงำน (Performance and 
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Reporting = PR) คือ ต้องมีงำนกระท ำ ต้องมีผลงำนจึงรำยงำน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำม
เลื่อมใสในงำนนโยบำยเมื่อประชำชนเกิดควำมเลื่อมใสแล้วก็จะได้ในกำรสนับสนุน 

เพ่ือป้องกันชื่อเสียง นั่นหมำยควำมว่ำ เมื่อสร้ำงควำมนิยมขึ้นมำแล้ว ต้องรักษำ ต้อง
ป้องกันเอำไว้ ต้องตรวจสอบหำข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขเสีย 

เพ่ือแก้ไข เมื่อประชำชนเกิดควำมเข้ำใจผิดต้องแก้ไข หำกปล่อยไว้อำจจะขยำยไปอย่ำง
รวดเร็วและขยำยควำมไปในทำงเสียหำยเป็นอันมำก (ชมภูมิภำค 2526:. 39) 

ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กรเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้ สร้ำงแรงจูงใจ และเกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน อันน ำไปสู่ 
ควำมส ำเร็จขององค์กรนั้น ๆ จำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์สำมำรถน ำ
หลักกำรที่เกี่ยวกับประชำสัมพันธ์ไปใช้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ของวัดหันทรำย ให้เป็น
แหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับวัดหันทรำยไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยต่อไป เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มี
ผู้สนใจมำร่วมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ กับวัดหันทรำยเพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต 

2.1.3 เว็บไซต์ 
ความหมายของเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ (Web Site) เป็นแหล่งเก็บข้อมูลเว็บเพจหลำย ๆ เว็บเพจ แล้วจึงรวบรวมเว็บ

เพจเหล่ำนี้เข้ำด้วยกันเพ่ือจัดตั้งขึ้นเป็นเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์นั้นจะต้องมีรหัสหรือชื่อโดเมน (Domain 
Name) ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อกำรเชื่อมโยงเข้ำหำเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

ปิยวิท เจนกิจจำไพบูลย์ (2540 :4) ได้กล่ำวว่ำ เว็บไซต์ถูกเรียกเป็นต ำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่
มีเว็บเพจเป็นของตัวเองบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้จำกกำรลงทะเบียนกับผู้ให้บริกำรเช่ำพ้ืนที่บน
ระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อลงทะเบียนในชื่อที่ต้องกำรแล้วก็สำมำรถจัดท ำเว็บเพจและส่งให้ศูนย์บริกำรน ำ
ขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่ำมีเว็บไซต์เป็นของตนเองแล้ว และเว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจ
เรื่องเดียวกันจ ำนวนมำกมำยหลำยหน้ำมำรวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในกำรเสนอเรื่องรำวที่อยู่บน
เว็บไซต์แตกต่ำงไปจำกโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหำในนิตยสำร หรือหนังสือพิมพ์เนื่องจำกกำรท ำงำน
บนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจำกเรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมสำรสนเทศบนเว็บไซต์ได้
ตลอดเวลำและแต่ละเว็บเพจจะมีกำรเชื่อมโยงกันภำยในเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ  
เพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนได้ในเวลำอันรวดเร็ว (จักรพงษ ์เจือจันทร์2543 :24) 

นิรุธ อ ำนวยศิลป์ (2542) กล่ำวถึงเว็บไซต์ว่ำ เป็นชื่อเรียก Host หรือ Server ที่ได้จด
ทะเบียนอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งก็คือชื่อ Host ที่ถูกก ำหนดให้มีชื่อในเวิลด์ไวด์เว็บ ขึ้นต้นด้วย http:
และมีโดเมนหรือนำมสกุลเป็น .com, .net, .org หรืออ่ืน ๆ 

ดวงพร เกี๋ยงค ำ (2549 :22) กล่ำวว่ำ เว็บไซต์ หมำยถึง กลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน เช่น กลุ่มของเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ รวมทั้งสินค้ำและบริกำรของบริษัทหนึ่ง
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เป็นต้น ภำยในเว็บไซต์นอกจำกเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้วยังประกอบด้วยไฟล์ชนิดอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับสร้ำงเป็นหน้ำเว็บเพจ เช่น รูปภำพ, มัลติมีเดีย, ไฟล์โปรแกรมภำษำสคริปต์และไฟล์ข้อมูล
ส ำหรับดำวน์โหลด เป็นต้น 

ประเภทของเว็บไซต์ 
สุรศักดิ์ นำมนัย (2548 : 17) กล่ำวว่ำอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่ำวสำรที่

สำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ทุกมุมโลก ทุกครั้งที่เข้ำไปใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ก็จะได้เห็นควำมแตกต่ำง
และควำมหลำกหลำยของเว็บที่เกิดขึ้นมำทุกวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้ำงขึ้นมำด้วยควำมนิยมของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ภำคธุรกิจและภำครัฐท ำให้มีกำร
พัฒนำองค์กรให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำรมำกขึ้นจึงท ำให้หลำยหน่วยงำนพัฒนำเว็บไซต์ขึ้นมำ เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรหรือเรียกได้ว่ำออฟฟิศอัตโนมัติ ฉะนั้นด้วย
ควำมหมำยของเว็บไซต์ที่ได้กล่ำวมำแล้ว จึงสำมำรถแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกกว้ำง ๆ ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. Informational sites คือ เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเก่ียวกับข้อมูลข่ำวสำร เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสำร วำรสำร หรือหน่วยงำนเกี่ยวกับผู้ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรอ่ืน ๆ 
ขององค์กร เว็บจ ำพวกนี้มีมำกท่ีสุดบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

2. Transactional sites คือ เว็บประเภทที่สำมำรถใช้เพ่ือติดต่อทำงธุรกิจกำรค้ำ กำร
ลงทุนของภำคธุรกิจโดยเป็นผู้ชักน ำ เป็นนำยหน้ำ 

3. Community sites คือ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคล สมำคม ชมรม คณะบุคคล ซึ่งมี
ลักษณะเป็นนิติบุคคลและกำรสนับสนุนหน่วยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับสังคมหรือชุมชน ลัทธิควำมเชื่อ
ศำสนำ กลุ่มเพ่ือน 

4. Entertainment sites คือ เว็บไซต์ที่ให้ควำมบันเทิง เกมส์ ดนตรี เรื่องตลกขบขัน
ภำพยนตร์ เครื่องเสียง หรือแนวบันเทิงต่ำง ๆ รวมไปถึงกลุ่มชมรมและหน่วยข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำม
บันเทิง 

5. Other sites ประกอบด้วยเว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปะ กำรแสดงออก รสนิยม ศำสนสถำน 
ประติมำกรรมหรือเว็บส ำหรับกำรทดลองควำมสำมำรถเว็บไซต์ส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์ของสำมัญชน
ทั่วไป เว็บไซต์เกี่ยวกับกำรจัดประชุมสัญญำหรืออนุสัญญำระเบียบแบบแผนหรือมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ และสภำวะทำงเศรษฐกิจ 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ยังมีกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กำรจัดกำร กำร
บริหำร ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรโดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภท ดังนี้ 

1. Commercial เว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจกำรค้ำ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ อี
คอมเมิร์ซ (E – commerce) ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจ กำรลงทุน โดยส่วนมำกจะอยู่ในรูปแบบ
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ขององค์กรหรือหน่วยงำน เว็บไซตจ์ ำพวกนี้จะมีให้บริกำรมำกที่สุดบนอินเทอร์เน็ต เพรำะสังคม
ปัจจุบันอำศัยเว็บไซตเ์ป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำรทำงธุรกิจ ขำยสินค้ำแบบออนไลน์ 

2. Government เว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐบำลไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ กระทรวง 
ทบวง กรม กอง ส ำนักงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์หรือสถำบันเกี่ยวกับกฎหมำยกับกำร
ปกครองท้องถิ่น โรงพยำบำลของรัฐ เป็นต้น 

3. Educational เว็บไซต์เกี่ยวกับกำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำหน่วยงำนที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ แนะแนวศึกษำต่อ สถำบันกวดวิชำ สถำบันฝึกอบรมโดยมีบทเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งเรียนผ่ำน
อินเทอร์เน็ต มีแบบทดสอบ มีบทเรียนที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีกำรโต้ตอบระหว่ำง
ผู้เรียนได ้

4. Charitable เว็บไซต์เกี่ยวกับกิจกรรมผู้ใจบุญ เช่น มูลนิธิ ชมรม สมำคม กลุ่มบุคคลที่
ท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เว็บไซต์ bannok.com 

5. Personal เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่จัดท ำขึ้นเพ่ือแนะน ำตัวเอง แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่
น่ำสนใจ โดยจัดท ำขึ้นทั้งเพ่ือหวังผลก ำไรและไม่หวังผลก ำไรหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงออก
ถึงควำมสำมำรถของตนเอง เช่น กำรประดิษฐ์คิดค้น หรือกำรแนะน ำควำมรู้เพ่ือเผยแพร่ให้คนอ่ืนรู้จัก 
เป็นต้น 

รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ 
กำรออกแบบหน้ำตำเว็บไซต์สำมำรถบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. แบบเนื้อหำ 
ซึ่งเว็บไซต์สมัยก่อนที่สร้ำงด้วยภำษำ HTML ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงตำรำงเป็นหลัก 

ลักษณะงำนที่ออกมำจะเป็นในลักษณะกำรน ำกรำฟิกชิ้นเล็ก ๆ มำจัดวำงเรียงผสำนกันเป็นหน้ำตำ
ของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหำมำกกว่ำรูป ซึ่งข้อดีคือจะท ำให้สำมำรถดำวน์
โหลดหน้ำเว็บไซต์ได้ในเวลำอันรวดเร็ว 

2. แบบรูปภำพ 
เป็นเว็บไซต์แบบที่เป็นภำพกรำฟิกขนำดใหญ่เต็มหนึ่งหน้ำ ซ่ึงถูกตัดแบ่งเป็นรูปเล็ก ๆ 

แล้วน ำมำวำงเรียงกันเพ่ือควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดและกำรแสดงผล ซึ่งส่วนใหญ่กำรออกแบบใน
รูปแบบนี้จะให้ควำมสวยงำมหลำกหลำยคล้ำยกับกำรออกแบบสิ่งพิมพ์ เหมำะกับหน้ำออกแบบที่มี
เนื้อหำน้อย ต้องกำรควำมสวยงำมเป็นหลัก เหมำะแก่กำรออกแบบหน้ำโฮมเพจหรือหน้ำปก แต่ต้อง
ระวังอย่ำให้ภำพมีขนำดไฟล์ใหญ่เกินไปเพรำะจะท ำให้เสียเวลำในกำรดำวน์โหลดภำพนำนมำกจนท ำ
ให้ผู้ที่เข้ำมำชมโฮมเพจเปิดเข้ำไปชมหน้ำโฮมเพจอ่ืนแทน 

3. แบบผสม 
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เป็นกำรผสมผสำนกันระหว่ำงแบบเนื้อหำกับแบบรูปภำพ ซึ่งอำจเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง
ของนักออกแบบ เพรำะได้น ำเสนอทั้งสองอย่ำงอยู่ด้วยกัน คือ ภำพตัวอักษร มีรูปร่ำงหน้ำตำเหมือน
สื่อสิ่งพิมพ์ที่สำมำรถเปิดเข้ำไปอ่ำนได้อย่ำงง่ำย 

หลักในการออกแบบเว็บไซต์ 
โสรชัย นันทวชัรวิบูลย์ (2545 : 228-41) เขียนในหนังสือ (BE GRAPHIC) ว่ำกำร

ออกแบบเว็บไซต์มีปัจจัยหลัก 2 ประกำร คือ 
1. มีกำรออกแบบโครงสร้ำง (structure) ที่ด ี(หรือกำรออกแบบ Site Map ที่ด)ี Site 

Map คือกำรวำงแผนเนื้อหำของเว็บไซต์ เพ่ือเป็นโครงสร้ำงในกำรจัดวำงหน้ำเว็บเพจทั้งหมด Site 
Map จึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่ท ำให้มองเห็นโครงสร้ำงทั้งหมดของเว็บไซต์ ลูกศรที่เชื่อมโยงจะคอย
เตือนว่ำเรำก ำลังอยู่จุดไหน ไม่หลงทำง และไม่ลืมลิงค์หรือกำรเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้ำ กำรคิด
แบบ Site Map เป็นกำรคิดแบบเป็นระบบ มีล ำดับขั้นจำกส่วนใหญ่ไปหำส่วนย่อย หรือจำกบนลงล่ำง 
(Top Down Thinking) 

 
ภำพที ่2-1 แสดงตัวอย่ำงของ Site map 

 คุณสมบัติของ Site Map ที่ดีมีดังนี้ 
 - เว็บเพจทุกเว็บเพจจะต้องมีลิงค์ทำงออกเสมอ เพรำะถ้ำมีหน้ำหนึ่งหน้ำใดที่ไม่มีลิงค์
เชื่อมโยงแล้ว ผู้ใช้งำนก็จะไม่มีทำงออกไม่สำมำรถไปต่อได้ ถอยหลังกลับก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่ำจะสำมำรถ
ถอยหลังกลับโดยคลิกปุ่ม Back บนบรำวเซอร์ แต่ไม่ควรจะท ำ ต้องแน่ใจว่ำทุกหน้ำมีลิงค์ไปสู่หน้ำอื่น 
ๆ ได้ 
 - ถ้ำเว็บไซต์มีจ ำนวนหน้ำมำกควรมีหน้ำเว็บเพจหนึ่งหน้ำที่แสดง Site Map แก่ผู้เข้ำชม 
เพ่ือป้องกันกำรหลงทำง โดยหน้ำ Site Map นี้อำจจะท ำลิงค์ไปยังหน้ำเว็บเพจที่ต้องกำรได้ 
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 2. มีกำรออกแบบหน้ำตำเว็บไซต์ที่ดี (Website Interface Design) ดังนี้ 
   2.1 ใช้งำนง่ำยและสะดวก โดยมีระบบน ำทำง (Navigation) หรือลิงค์ที่ด ีซึ่งมีหลักกำร
คร่ำว ๆ ดังนี้ 
    2.1.1 มองเห็นได้ชัดเจน จึงควรวำงแถบลิงค์ไว้ด้ำนซ้ำยมือหรือด้ำนบนซึ่งจะ
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
    2.1.2 เข้ำใจง่ำย กำรใช้งำนไม่ซับซ้อน 
    2.1.3 อย่ำย้ำยที่ไปมำเพรำะอำจจะสร้ำงควำมสับสนแก่ผู้งำนใช้ได้ 
    2.1.4 แต่ละหน้ำเว็บเพจควรมีลิงค์กลับไปมำยังหน้ำโฮมเพจ เพ่ือให้ผู้ใช้งำนจะ
สำมำรถกลับไปเริ่มต้นใหม่หน้ำโฮมเพจได้ 
   2.2 มีกำรออกแบบกรำฟิกท่ีสวยงำม สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 
   2.3 ไม่เสียเวลำในกำรโหลดภำพมำกเกินไป ซึ่งกำรรอโหลดภำพนำนจะท ำให้ผู้ใช้งำน
เบื่อ ท ำให้ไม่อยำกเข้ำเว็บไซต์ 
   2.4 ภำพรวมของงำนทั้งหมดควรออกมำในแนวควำมคิดเดียวกัน เพ่ือควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของเว็บไซต์ 
 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ 
 องค์ประกอบพ้ืนฐำนส ำคัญท่ีควรค ำนึงถึงเมื่อท ำกำรออกแบบเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้ (อภิ
นนท์ ยั่งยืน, 2008) 
 1. ควำมเรียบง่ำย (Simplicity) 
 ควำมเรียบง่ำย คือ กำรสื่อสำรเนื้อหำถึงผู้ใช้โดยจ ำกัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวกับกำร
น ำเสนอให้เหลือเฉพำะสิ่งที่จ ำเป็นเท่ำนั้น ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เว็บไซต์ของ Adobe, apple, 
IBM และ Nokia ที่มีกำรออกแบบเรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน และใช้งำนได้สะดวก แม้ว่ำจะมีข้อมูลใน
เว็บไซต์อยู่มำกมำย ซึ่งแทบจะไม่เห็นกรำฟิกหรือตัวอักษรเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ รวมไปถึงไม่ใช้สี
ของตัวอักษรมำกจนเกินไป และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสีของลิงค์ให้สับสนแต่อย่ำงใด 
 2. ควำมสม่ ำเสมอ (Consistency) 
 ควำมสม่ ำเสมอ คือ กำรออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเว็บไซต์ว่ำเป็น
เสมือนสถำนที่จริง ถ้ำลักษณะของแต่ละหน้ำในเว็บไซต์แตกต่ำงกันกันมำกจะท ำให้ผู้ใช้เกิดควำม
สับสน และไม่แน่ใจว่ำก ำลังอยู่ในเว็บเดิมหรือไม่ ดังนั้นรูปแบบของหน้ำ สไตล์ของกรำฟิก ระบบเนวิเก
ชัน และโทนสีที่ใช้ควรจะมีควำมคล้ำยคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 
 3. ควำมเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
 กำรออกแบบต้องค ำนึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจำกรูปแบบของเว็บไซต์
สำมำรถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นได้ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำต้องกำรออกแบบเว็บไซต์
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ของธนำคำรไม่ควรจะมีลักษณะที่สนุกสนำน ควรให้ดูมีควำมน่ำเชื่อถือ นอกจำกนี้กำรใช้ชุดสี ชนิด
ตัวอักษร รูปภำพและกรำฟิกต้องเลือกให้เหมำะสม 
 4. เนื้อหำที่มีประโยชน์ (Useful Content) 
 เนื้อหำถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหำและข้อมูล
ที่ผู้ใช้ต้องกำรให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีกำรปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันต่อเหตุกำรณ์อยู่เสมอ 
เนื้อหำที่ส ำคัญที่สุดคือ เนื้อหำที่สร้ำงขึ้นมำเอง โดยไม่ซ้ ำกับเว็บอื่น เพรำะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ำ
มำในเว็บไซต์อยู่เสมอ 
 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งำนง่ำย (User-Friendly Navigation) 
 ระบบเนวิเกชันเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญมำกของเว็บไซต์ จึงต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้ำใจ
ง่ำยและใช้งำนได้สะดวก โดยใช้กรำฟิกท่ีสื่อควำมหมำยร่วมกับค ำอธิบำยที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบ
และล ำดับของรำยกำรที่สม่ ำเสมอ เช่น วำงไว้ในต ำแหน่งเดียวกันของทุกหน้ำ ๆ (Krusuwit,2008)  
 นอกจำกนั้นถ้ำใช้เนวิเกชันแบบกรำฟิกในส่วนบนของหน้ำแล้ว อำจจะเพ่ิมเนวิเกชันที่
เป็นตัวอักษรไว้ที่ตอนท้ำยของหน้ำ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่สั่งให้บรำวเซอร์ไม่แสดงรูป
กรำฟิก (ยกเลิกออปชั่น Show Picture) เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรเรียกดู 
 

เว็บไซต์ของ Apple 

 
ภำพที่ 2-2 แสดงตัวอย่ำงของระบบเนวิเกชัน 

 6. มีลักษณะน่ำสนใจ (Visual Appeal) 
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 เป็นเรื่องยำกท่ีจะตัดสินว่ำลักษณะหน้ำตำของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนั้น น่ำสนใจหรือไม่ 
เพรำะเกี่ยวข้องกับควำมชอบของแต่ละบุคคล อย่ำงไรก็ดีหน้ำตำของเว็บไซต์จะมีควำมสัมพันธ์กับ
คุณภำพขององค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น คุณภำพของกรำฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของควำม
เสียหำยเป็นจุดด่ำงหรือมีขอบเป็นขั้นบันไดให้เห็น ชนิดตัวอักษรที่อ่ำนง่ำย สบำยตำ และโทนสีที่เข้ำ
กันอย่ำงสวยงำม เป็นต้น 
 7. กำรใช้งำนง่ำยอย่ำงไม่จ ำกัด (Compatibility) 
 ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้ำถึงได้มำกท่ีสุด โดยไม่มีกำรบังคับให้ผู้ใช้ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติม หรือต้องเลือกใช้บรำวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงจะสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำ
ได ้สำมำรถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติกำรและท่ีควำมละเอียดหน้ำจอต่ำง ๆ กันอย่ำงไม่มีปัญหำ 
(Krusuwit,2008) สิ่งเหล่ำนี้จะยิ่งมีส ำคัญมำกขึ้น ส ำหรับเว็บที่มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกหรือมี
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย 
 8. คุณภำพในกำรออกแบบ (Design Stability) 
 ถ้ำอยำกให้ผู้ใช้รู้สึกว่ำเว็บไซต์มีคุณภำพถูกต้องและเชื่อถือได้ ก็ควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรออกแบบเว็บไซต์อย่ำงมำก เช่นเดียวกับสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่ต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหำ
อย่ำงรอบคอบ ซึ่งเว็บที่ไม่มีมำตรฐำนกำรออกแบบและจัดระบบข้อมูลที่ดีนั้น เมื่อมีข้อมูลเพิ่มข้ึนเรื่อย 
ๆ อำจท ำให้เกิดปัญหำ และควำมน่ำเชื่อมั่นจำกผู้ใช้ได้ลดลงได้ 
 9.ระบบกำรใช้งำนที่ถูกต้อง (Functional Stability) 
 ระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีควำมแน่นอนและท ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมีแบบฟอร์มส ำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล ก็ต้องแน่ใจว่ำฟอร์มนั้นสำมำรถใช้กำรได้จริง 
หรือลิงค์ต่ำง ๆ ที่มีอยู่นั้นจะต้องเชื่อมโยงไปยังหน้ำที่มีปรำกฏอยู่จริงและถูกต้อง และต้องคอย
ตรวจเช็คอยู่เสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ำสิ่งเหล่ำนั้นยังท ำงำนได้ดี โดยเฉพำะลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น
เนื่องจำกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ 
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the Company) 
 โดยทั่วไปแล้วผู้คนต้องกำรรู้ข้อมูลพื้นฐำนของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ประวัติและควำม
เป็นมำ เป้ำหมำยของบริษัท ขนำดและควำมมั่นคงของบริษัท จ ำนวนพนักงำน และกิจกำรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ใช้มีควำมเชื่อมั่นในตัวสินค้ำและบริกำรของบริษัท 
 11. รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product information) 
 ผู้คนจ ำนวนมำกต้องกำรรับรู้รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่สนใจก่อนที่จะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ในเว็บไซต์จึงจ ำเป็นต้องมีส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริกำร โปรแกรม
พิเศษ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องถ้ำผลิตภัณฑ์เป็นซอฟต์แวร์ คู่มือกำรใช้งำนและเทคนิคพิเศษต่ำง ๆ เมือ่
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ผู้ใช้รู้สึกสนใจก็มีตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ให้ดำวน์โหลดไปทดลองใช้ และในที่สุดเมื่อผู้ใช้มีควำมต้องกำรซื้อ
ซอฟต์แวร์นี้ดังกล่ำว ก็สำมำรถหำซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในร้ำนค้ำจริงและร้ำนค้ำบนอินเทอร์เน็ต 
 12. ข่ำวควำมคืบหน้ำและข่ำวจำกสื่อมวลชน (News/Press releases) 
 มีผู้คนบำงกลุ่มที่ติดตำมข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  
ที่มีให้บริกำร เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรตอบรับจำกสื่อมวลชน และข่ำวควำมคืบหน้ำในด้ำนต่ำง 
ๆ เว็บไซต์จึงควรมีส่วนของข่ำวสำร เพ่ือสื่อให้ผู้สนใจได้รับทรำบข้อมูลที่ทันเหตุกำรณ์อยู่เสมอ 
 13. ข้อมูลในกำรติดต่อ (Contact information) 
 ข้อมูลในกำรติดต่อถือได้ว่ำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้ำของเว็บไซต์ต้องมี เพ่ือให้ลูกค้ำใช้ในกำร
ติดต่อกับบริษัท เช่น อีเมล ที่อยู่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยเพิ่ม
ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทได้อย่ำงมำก ในกรณีที่ผู้สนใจมีค ำถำมหรืออยำกติดต่อกับบริษัทโดยตรง 
 14. ค ำถำมยอดนิยม (Frequently asked question) 
 ส ำหรับเว็บไซต์ที่มีสินค้ำหรือบริกำรที่เข้ำใจได้ยำกควรมีกำรรวบรวมค ำถำมและค ำตอบ
ที่ส ำคัญไว้ในส่วนของค ำถำมยอดนิยมหรือ FAQ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจได้รับค ำตอบที่ต้องกำรอย่ำง
รวดเร็ว 
 ประเภทของ LAYOUT กำรก ำหนด layout สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ ในที่นี้จะขอ
กล่ำวถึงเฉพำะรูปแบบที่นิยมใช้งำนเพียง 3 รูปแบบเท่ำนั้น คือ Fixed Layout, Liquid Layout และ 
Elastic Layout ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ (ประเวศน์ วงษ์ค ำชัย และ พิรพร หมุนสนิท, 2550 : 
282 - 286) 
 1. Fixed Layout 
 เป็นรูปแบบกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแสดงผลเว็บเพจแบบตำยตัว โดยกำรก ำหนดค่ำ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไปภำยในแท็ก HTML หรือสไตล์ชีทแบบ Pixel (px) เช่น ควำมกว้ำงของหน้ำ
เว็บเพจ เป็นต้น แต่ข้อเสียของ Layout ประเภทนี้ คือ เมื่อน ำเว็บเพจไปเปิดบนหน้ำจอท่ีมีควำม
ละเอียดต่ำงกันจะท ำให้เกิดพ้ืนที่ว่ำงที่ไม่ได้ถูกใช้งำนมำกเกินไป แต่ถ้ำขนำดของหน้ำจอมีควำม
ละเอียดน้อยเกินไปจะท ำให้ล ำบำกต่อกำรอ่ำนข้อมูล เพรำะไม่สำมำรถแสดงข้อมูลได้ทั้งหมด และ
อำจต้องอำศัย Scroll Bar ส ำหรับเลื่อนชมข้อมูลภำยในเว็บเพจ อย่ำงไรก็ตำมข้อดีของกำรก ำหนด
โครงสร้ำงแบบ Fixed คือข้อมูลภำยในเว็บเพจจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเปิดบนหน้ำจอที่มี
ควำมละเอียดต่ำงกัน 
 2. Liqid Layout 
 เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแสดงผลเว็บเพจให้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
ละเอียดของจอภำพโดยก ำหนดค่ำของหน่วยต่ำง ๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยให้เนื้อหำแต่ละส่วน
เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมละเอียดของจอภำพที่ก ำหนดไว้ โดยข้อดีของกำรก ำหนดโครงสร้ำงแบบนี้จะ
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ท ำให้กำรแสดงผลเว็บเพจมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้เว็บเพจสำมำรถเปลี่ยนแปลงขนำดโครงสร้ำงได้ตำม
ควำมเอียดของจอภำพ 
 ส่วนข้อเสีย คือ เมื่อมีกำรลดขนำดของเว็บบรำวเซอร์ให้เล็กลงมำก ๆ จะท ำให้ข้อมูลถูก
บีบจนท ำให้มีรูปแบบผิดไปจำกเดิม แต่ข้อมูลที่ถูกบีบอัดเข้ำมำจะเลื่อนไปแสดงในต ำแหน่งด้ำนล่ำง
แทน จึงท ำให้กำรแสดงผลมีรูปแบบต่ำงไปจำกเดิม และอำจท ำให้เว็บเพจเสียรูปแบบกำรแสดงผลด้วย 
 3. Elastic Layout 
 เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแสดงผลเว็บเพจที่คล้ำยกับแบบ Fixed คือ โครงสร้ำงจะ
ไม่เปลี่ยนไปตำมขนำดของบรำวเซอร์ แต่จะเปลี่ยนแปลงตำมขนำดของตัวอักษรที่ก ำหนดให้กับเว็บ
เพจ คือ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของตัวอักษรที่ก ำหนดให้กับเว็บเพจ คือ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ขนำดของตัวอักษรใหม่ จะท ำให้โครงสร้ำงของเว็บเพจเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย 
 รปูแบบการก าหนด Layout กำรก ำหนด Layout บนเว็บเพจโดยทั่วไปจะต้องมีอย่ำง
น้อย 2 คอลัมน์ หรือมำกกว่ำนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้ (ประเวศ วงษ์ค ำชัย และ
พิรพร หมุนสนิท, 2550: 287) อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงคอลัมน์ในเว็บเพจจะต้องมีส่วนหัวและส่วนท้ำย
ของเพจเสมอ ซึ่งหัวของเว็บเพจมีไว้ส ำหรับแสดงโลโก้ของบริษัท เมนูหลักหรือเครื่องมือต่ำง ๆ ที่
จ ำเป็น และส่วนท้ำยของเพจจะใช้เก็บข้อมูลหรือลิงค์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นข้อมูลลิขสิทธิ์ เป็นต้นโดย
กำรออกแบบหรือก ำหนดโครงสร้ำงของเพจ ผู้ใช้ต้องก ำหนดส่วนประกอบสองส่วนนี้ไว้ในเพจด้วย
เสมอ 
 การเลือกใช้สี สีสันในหน้ำเว็บเพจเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำกในกำรดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้ใช้ เนื่องจำกสิ่งแรกท่ีพวกเขำมองเห็นจำกเว็บเพจก็คือสี กำรเลือกใช้สีในเว็บไซต์มีควำมซับซ้อน
พอสมควร เริ่มตั้งแต่ระบวนกำรเข้ำเรื่องกำรแสดงออกของสีภำยใต้สิ่งแวดล้อมท่ีต่ำงกันของ
บรำวเซอร์ จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบัติกำร ตลอดจนถึงกำรเข้ำใจทฤษฎีสี รู้จักเลือกใช้สีให้
เหมำะสมเพ่ือกำรสื่อควำมหมำยอย่ำงสวยงำม 
 สีและความรู้สึก กำรเลือกเนื้อสีใช้งำนจะเลือกจำกควำมหมำยของเนื้อสีและแต่ละสีจะมี
ลักษณะกำรสื่อควำมหมำย หรือมีผลต่ออำรมณ์และควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกมนุษย์เรำ
ตอบสนองต่อสีด้วยจิตใจไม่ใช่สมอง ดังนั้น กำรเลือกใช้สีเพ่ือใช้งำนบนเว็บไซต์ จึงควรพิจำรณำกำรใช้
สีอย่ำงรอบคอบ โดยน ำหลักจิตวิทยำของสีที่มีต่ออำรมณ์และควำมรู้สึกของมนุษย์มำใช้ร่วมในกำร
ออกแบบเว็บไซต์ แต่ละประเภทเพ่ือช่วยให้เว็บไซต์ที่สร้ำงขึ้นสำมำรถตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งำนได้เป็นอย่ำงดีสีแต่ละสีจะมีผลต่ออำรมณ์และรู้สึกของคนดังนี้ (เอกเทพ ภักดสีิริมงคล, 2550 : 
232 – 238) 
 1. สีแดง เป็นสีที่มีควำมหมำยได้หลำกหลำยมำกมำย เช่น ควำมรักและก ำลังใจ
จนกระท่ังถึงสิ่งเลวร้ำย เช่น สงครำมและอันตรำย เป็นต้น สีแดงถือได้ว่ำเป็นสีที่มีควำมโดดเด่น ให้
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ควำมสว่ำง ควำมร้อน จึงท ำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงควำมร้อน และให้พลังงำน ซึ่งเหมำะที่จะใช้เน้นควำมส ำคัญ
ของส่วนต่ำง ๆ แต่ก็ไม่ควรใช้สีแดงจัดมำก ๆ เพรำะอำจท ำให้ผู้อ่ำนเมื่อยล้ำสำยตำได้ 
 2. สีเหลือง เป็นสีที่ให้อำรมณ์ของควำมสดใส ปลอดโปร่งและสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ
ได้มำก บำงครั้งอำจมำกกว่ำสีแดงเสียอีก แต่ก็มีข้อเสียคือ สีเหลืองจะไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจผู้เข้ำ
ชมได้ด้วยตัวมันเอง จึงมักจะใช้ร่วมกับสีอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่น เช่น สีด ำ เป็นต้น นอกจำกนี้สี
เหลืองยังนิยมน ำมำเป็นสีพื้น เพ่ือช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เมื่อใช้สีตัวอักษรที่ตัดกัน เช่น 
ป้ำยโฆษณำหรือป้ำยจรำจร เป็นต้น 
 3. สีน้ ำเงิน เป็นสีที่ให้ควำมหมำยของควำมสงบเงียบควำมสุขุม ควำมมีรำคำ ให้อำรมณ์
หรูหรำมีระดับ บำงครั้งก็สื่อถึงควำมสุภำพ และควำมหนักแน่น แต่ข้อเสียคือ เป็นสีที่ไม่สะดุดตำ
เท่ำท่ีควร ถ้ำไม่มีควำมสดใสของสีจริง ๆ สีน้ ำเงินจะเข้ำกันได้กับสีอ่อนในชุดสีเย็น เช่น สีเขียว หรอื สี
ที่เป็นกลำงอย่ำงสีเทำหรือสีน้ ำตำลอ่อน เป็นต้น โดยเฉดสีน้ ำเงินเหมำะที่เป็นสีพื้นหลังของเว็บไซต์ให้
ควำมสนุก ร่ำเริง และมีชีวิตชีวำ นอกจำกนี้สีน้ ำเงินยังมีควำมหมำยไปถึงเทคโนโลยีและควำมรอบรู้ 
โดยทั่วไปมักจะเห็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้สีน้ ำเงินเป็นส่วนประกอบ เช่นเว็บไซต์ของบริษัท 
IBM (ibm.com) เป็นต้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คือ กำรน ำสีน้ ำเงินไปใช้ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
อำหำรหรือกำรประกอบอำหำร เนื่องจำกจะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่อยำกกินอำหำรเหล่ำนั้น 
 4. สีส้ม เป็นสีที่ให้ควำมรู้สึก ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง และมีพลัง โดยส่วนมำกจะ
น ำสีส้มไปใช้ในส่วนที่ต้องกำรเน้น หรือกระตุ้นให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์เกิดควำมสนใจมำกกว่ำกำรน ำไปเป็น
สีพื้น นอกจำกนี้สีส้มยังนิยมไปใช้กับเว็บไซต์ที่เก่ียวกับอำหำร เนื่องจำกกำรศึกษำพบว่ำสีส้มจะท ำให้
เกิดควำมยำกอำหำรมำกข้ึน 
 5. สีเขียว เป็นสีที่มีผลต่ออำรมณ์และควำมรู้สึกของคนเรำเป็นอย่ำงมำก จึงควรเลือกใช้
อย่ำงระมัดระวัง เนื่องจำกสีเขียวสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกร้อนหรือเย็นก็ได้ คือ สีเขียวแก่จะให้อำรมณ์
ที่สงบ เยือกเย็น แต่สีเขียวอ่อนกลับให้อำรมณ์ที่อบอุ่น แข่งขันและสะดุดตำ โดยส่วนใหญ่สีเขียวจะ
น ำไปใช้กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน หรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงควำมสมบูรณ์และกำร
เจริญเติบโต 
 6. สีเทำ เป็นสีที่เป็นกลำง แสดงถึงควำมสุภำพและสร้ำงสรรค์ หรือให้อำรมณ์เศร้ำ
หม่นหมอง ไร้ชีวิตชีวำ สีเทำมักจะน ำไปใช้กับสีโทนเย็น เช่น สีน้ ำเงินหรือสีม่วง ซึ่งจะให้ควำมรู้สึกสง่ำ
งำม ช ำนำญและมั่นคง 
 7. สีน้ ำตำล เป็นสีที่ให้ควำมรู้สึกเก่ำแก่ โบรำณ ควำมมั่นคง เรียบง่ำย และสะดวกสบำย 
แต่บำงครั้งอำจให้ควำมรู้สึกน่ำเบื่อถ้ำใช้ไม่เหมำะสม โดยสีน้ ำตำลมักจะใช้เป็นส่วนประกอบในกำร
สร้ำงเว็บไซต์เก่ียวกับบ้ำนและครอบครัวรวมถึงกิจกรรมกลำงแจ้ง 
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 8. สีขำว เป็นสีที่ได้รับควำมนิยมใช้เป็นสีพื้นของเว็บไซต์มำกท่ีสุด เพรำะสำมำรถเข้ำได้
กับทุกสีและช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอ่ำนข้อควำมบนหน้ำจอได้ดี แต่อย่ำงไรก็ตำมบำงครั้งสีขำวก็
ไม่ได้มีควำมหมำยไปในทำงที่ดีเสมอไปบำงครั้งอำจแสดงถึงควำมตำยและควำมโศกเศร้ำด้วยก็ได้ 
 9. สีด ำ โดยปกติเป็นสีที่สื่อถึงควำมโศกเศร้ำควำมรุนแรงและควำมหดหู่ ตำมทฤษฎีแล้ว
สีด ำจะมีควำมหมำยที่ตรงกันข้ำมกับสีขำวเสมอ แต่เมื่อน ำสองสีมำใช้ร่วมกันก็ท ำให้เกิดควำมหมำยที่
ดีขึ้นได ้เช่น ควำมฉลำดและควำมมั่นคงเมื่อน ำไปใช้ร่วมกับสีอ่ืน ๆ ก็สำมำรถสร้ำงควำมซับซ้อน
ลึกลับได้เป็นอย่ำงดี สีด ำมักถูกใช้เป็นพื้นหลังของเว็บไซต์ ส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงด้ำนศิลปะ 
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทำงเทคนิคหรือเว็บไซต์ที่ให้ควำมรู้สึกแบบใต้ดิน 
 รูปแบบชุดสีพื้นฐาน รูปแบบชุดสีที่ถูกจัดกลุ่มอย่ำงเข้ำกันที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกชุด
สีเหล่ำนี้มำใช้ในกำรออกแบบได้โดยไม่ต้องเสียเวลำสุ่มเลือกสีต่ำง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. ชุดสีร้อน (Warm Color Scheme) 
 ชุดสีร้อนประกอบด้วยสีม่วงแกมแดง แดงแกมม่วงแดง ส้ม เหลือง และเขียวอมเหลือง สี
เหล่ำนี้สร้ำงควำมรู้สึกอบอุ่น สบำย และควำมรู้สึกต้อนรับแก่ผู้ชม ช่วยดึงดูดควำมสนใจได้ง่ำยในทำง
จิตวิทยำสีร้อนมีควำมสัมพันธ์กับควำมสุข สะดวก สบำย สีต่ำง ๆ ในชุดสีร้อนมีควำมกลมกลืนอยู่ใน
ตัวเอง ขณะที่อำจจะดูไม่น่ำสนใจบ้ำง เพรำะขำดสีประกอบที่ตัดกันอย่ำงชัดเจน 

2. ชุดสีเย็น (Cool Color Scheme) 
 ชุดสีเย็นประกอบด้วยสีม่วง น้ ำเงิน น้ ำเงินอ่อน ฟ้ำ น้ ำเงินแกมเขียว และสีเขียวตรงกัน
ข้ำมกับชุดสีร้อนชุดสีเย็นให้ควำมรู้สึกเย็นสบำย องค์ประกอบที่ใช้สีเย็นเหล่ำนี้จะดูสุภำพเรียบร้อย 
และมีควำมช ำนำญ แต่ในทำงจิตวิทยำ สีเย็นเหล่ำนี้กับมีควำมสัมพันธ์กับควำมซึมเศร้ำหดหู่และ
เสียใจ นอกจำกนั้น ชุดสีเย็นมีควำมกลมกลืนกันโดยธรรมชำติแต่อำจจะดูไม่น่ำสนใจในบำงครั้ง 
เพรำะขำดควำมแตกต่ำงของสีที่เด่นชัด เช่นเดียวกับชุดสีร้อน จะเห็นว่ำมีอีก 2 สี ที่ไม่อำจจ ำแนก
ออกเป็นสีร้อนหรือสีเย็นได้อย่ำงแน่นอน คือ สีเหลืองและสีเขียว เพรำะสีทั้งสองสำมำรถให้ควำมรู้สึก
ได้ทั้งร้อนและเย็นตำมแต่สถำนกำรณ์และสีรอบข้ำง 

3. ชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
 ชุดสีแบบสีเดียวเป็นรูปแบบของชุดสีที่มีค่ำของสีบริสุทธิ์เพียงสีเดียว ควำมหลำกหลำย
ของสีชุดนี้จะเกิดจำกกำรเพ่ิมควำมเข้มหรือควำมอ่อนในระดับต่ำง ๆ ให้กับสีตั้งต้น เช่น ชุดสีแบบ
เดียวของสีแดงอำจประกอบด้วยสีแดงล้วน สีแดงอิฐ (สีเข้มของสีแดง) สีสตรอว์เบอร์รี (สีอ่อนปำน
กลำงของสีแดง) และชมพู (สีอ่อนมำกของสีชมพู) เป็นต้น 
 ชุดแบบนี้ค่อนข้ำงจะมีควำมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน และประสิทธิภำพในกำรสร้ำง
อำรมณ ์โดยรวมด้วยกำรใช้สีเพียงสีเดียว แต่ในบำงครั้งรูปแบบที่มีสีเดียวนี้อำจดูไม่มีชีวิตชีวำเพรำะ
ขำดควำมหลำกหลำยของสี 
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4. ชุดสีแบบสำมเส้ำ (Triadic Color Scheme) 
 วิธีกำรที่ง่ำยอีกแบบหนึ่งในกำรเลือกชุดสีมำใช้ก็คือ กำรนึกถึงสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำลอยอยู่
เหนือวงล้อสี เพียงเท่ำนี้ อยู่ที่มุมของสำมเหลี่ยมทั้งสำมก็จะเป็นสีที่เข้ำชุดกัน ชุดสีที่ได้จำกกำรเลือก
แบบนี้จึงเรียกว่ำ ชุดสีแบบสำมเส้ำ ซึ่งอำจประกอบด้วยสีสำมสีที่มีระยะห่ำงเท่ำกันในวงล้อสี จึงมี
ควำมเข้ำกันอย่ำงลงตัว ชุดสีแบบสำมเส้ำที่มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดคือ ชุดที่ประกอบด้วยสีขั้นต้นทั้ง
สำม จำกำรตัดกันอย่ำงรุนแรงของสีทั้งสำมจะสร้ำงควำมสะดุดตำอย่ำงมำก ส่วนชุดสีที่ได้จำกสีขั้นที่
สองและสีขั้นที่สำมนั้น ยำกต่อกำรน ำมำใช้เพรำะควำมแตกต่ำงของสีดังกล่ำวยังไม่รุนแรงนัก 
 ชุดสีแบบสำมเส้ำมีข้อได้เปรียบตรงที่มีเสถียรภำพสูง เพรำะแต่ละสีมีควำมสมดุลอย่ำง
สมบูรณ์แบบกับอีกสองสีที่เหลือ และรูปแบบนี้ยังมีลักษณะของควำมเคลื่อนไหว เนื่องจำกแต่ละสีมี
กำรชักน ำไปสู่กันและกัน ตำมกระบวนกำรธรรมชำติท ำให้มีชีวิตชีวำ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรน ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอน แต่บำงครั้งควำมสดใสดังกล่ำวอำจมีลักษณะที่ฉูดฉำดเกินไปจนไป
รบกวนกำรสื่อสำรควำมหมำยที่แท้จริงได้ 

5. ชุดสีที่คล้ำยคลึงกัน (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีที่มีรูปแบบอย่ำงง่ำยอีกแบบหนึ่ง ก็คือชุดสีที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งจะประกอบด้วยสี 2
หรือ 3 สีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีเช่น สีแดงแกมม่วง สีแดง และสีส้ม เนื่องจำกชุดสีที่อยู่ในรูปแบบนี้มี
จ ำนวนมำกมำย ท ำให้สำมำรถเลือกชุดสีแบบนี้มำใช้งำนได้อย่ำงง่ำยสะดวก และแม้ว่ำจะสำมำรถเพ่ิม
จ ำนวนสีในชุดให้มำกขึ้นเป็น 4 หรือ 5 สีได ้แต่กลับจะมีผลให้ขอบเขตของสีที่มีควำมกว้ำงเกินไป ท ำ
ให้สีอยู่ตรงปลำยทั้งสองของชุดไม่มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้ลักษณะของชุดสีไม่สัมพันธ์
กัน หรือควำมคล้ำยคลึงกันลดลง ชุดสีคล้ำยคลึงกัน 3 - 4 สีที่อยู่ติดกันอำจดูเหมือนเป็นสีเดียวกัน 
เพรำะมีสีใดสีหนึ่งคลุมโทนของสีทั้งหมดไว้ไม่เพียงแต่ชุดสีแบบนี้จะน ำมำใช้งำนได้สะดวก ควำม
คล้ำยคลึงกันของสียังก่อให้เกิดควำมกลมกลืนกันอีกด้วยแม้กระนั้นก็ดีกำรขำดควำมแตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจน อำจท ำให้ไม่มีควำมเด่นเพียงพอท่ีจะดึงดูดควำมสนใจของผู้เข้ำชมได้ 

6. ชุดสีตรงข้ำม (Complementary Color Scheme) 
 สีข้ำมในท่ีนี้ หมำยถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ำมกันในวงล้อสี เช่น สแีดงกับสีฟ้ำ หรือสีน้ ำเงิน
อ่อนกับสีส้ม น่ำสนใจที่ว่ำเมื่อน ำสีทั้งสองมำผสมกัน จะได้ผลลัพธ์เป็นสีขำวส ำหรับวงล้อสีแบบบวก
หรือได้เป็นสีด ำส ำหรับวงล้อสีแบบลบ ที่เป็นเช่นนี้ ก็เนื่องจำกว่ำสีแต่ละสีที่อยู่ตรงกันข้ำมกัน จะมี
อัตรำส่วนของสีขั้นต้นที่ผกผันกัน ตัวอย่ำงเช่น สีแดงในวงล้อสีแบบบวกมีสีที่ตรงข้ำมเป็นสีน้ ำเงินแกม
เขียว ซึ่งเป็นส่วนผสมจำกสีน้ ำเงินและสีเขียว จึงท ำให้สีทั้งสองรวมกันยังได้เป็นสีขำวอีกเช่นเดิม จำก
คุณสมบัตินี้อำจเรียกสีคู่นี้ว่ำเป็น “สีเติมเต็ม” ก็ได้ เมื่อน ำสีทั้งสองมำใช้คู่กันก็จะท ำให้สีทั้งสองมีควำม
สว่ำง และสดใสมำกขึ้น ซึ่งถือเป็นคู่สีที่มีควำมแตกต่ำงมำกที่สุดและยังมีควำมเสถียรมำกที่สุด 
(Maximum Contrast And Maximum Stability) ข้อได้เปรียบของสีในรูปแบบนี้คือควำมสดใส 
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สะดุดตำ น่ำสนใจ อย่ำงไรก็ดีจ ำนวนสีที่จ ำกัดในรูปแบบนี้ ท ำให้ผู้อ่ำนให้ควำมสนใจได้ง่ำย และ
หลังจำกนั้นก็อำจละทิ้งควำมรู้สึกสนใจไปได้ง่ำยเช่นกัน 

7. ชุดสีตรงข้ำมข้ำงเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงข้ำมข้ำงเคียงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมำจำกชุดสีตรงข้ำม โดยยกเลิกสีที่อยู่ตรง
ข้ำม แต่จะใช้สีที่อยู่ด้ำนข้ำงทั้งซ้ำยและขวำแทน เช่น สีฟ้ำ ซ่ึงมีสีด้ำนข้ำงเป็นสีน้ ำเงินอ่อนกับสีน้ ำเงิน
แกมเขียว ฉะนั้น ชุดสีตรงข้ำมข้ำงเคียงท่ีได้จึงประกอบด้วย สีแดง สีน้ ำเงินอ่อน และสีน้ ำเงินแกม
เขียว ข้อได้เปรียบของชุดสีแบบนี้ คือ ควำมหลำกหลำยที่มำกขึ้น เมื่อเทียบกับชุดสีตรงข้ำม อย่ำงไรก็
ตำมควำมหลำกหลำยที่เพ่ิมข้ึนนี้ อำจส่งผลให้ควำมสดใสและควำมสะดุดตำลดลงรวมถึงควำมเข้ำกัน
ของสีก็ลดลงด้วย 

8. ชุดสีตรงข้ำมข้ำงเคียงทั้ง 2 ด้ำน (Double Split Complementary Color  
Scheme) 
 ชุดสีแบบนี้ถูกดัดแปลงมำจำกชุดสีตรงข้ำมเช่นกัน แต่ครำวนี้สีตรงกันข้ำมทั้งสองถูก
แบ่งแยกเป็นสีด้ำนข้ำงทั้ง 2 ด้ำน จึงได้เป็นชุดสี 4 สี ดังเช่น สีแดงแกมม่วงกับสีน้ ำเงิน แกมเขียวและ
น้ ำเงินอ่อนกับส้ม ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัด คือ ควำมหลำกหลำยที่เพ่ิมขึ้นจำกชุดสีตรงข้ำมแบบ
แบ่งแยกส่วนข้อเสียเปรียบก็ยังมีลักษณะเช่นเดิมที่ควำมสดใสและควำมกลมกลืนของสีลดลง 
 ชุดสีส าหรับใช้งานบนเว็บไซต์ สีที่ใช้งำนบนเว็บไซต์มีทั้งสิ้น 216 สีตำมมำตรฐำนของสี
ที่ใช้ในเครื่อง Mac หรือ PC ซึ่งจะช่วยให้เว็บบรำวเซอร์ของทั้ง 2 ระบบสำมำรถแสดงผลค่ำของสีได้
ตรงกันมำกท่ีสุด โดยโค้ดท่ีแสดงจะเป็นตัวเลขฐำน 16 หรือระบบสีแบบ Hex คือ ค่ำสีที่สำยตำของ
มนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งเลขฐำน 16 จะประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 
C D E F 
 เวลำเขียนเว็บไซต์ด้วยโค้ดค ำสั่งโดยตรงผู้พัฒนำเว็บไซต์ หรือเว็บโปรมแกรมเมอร์จะต้อง
ระบุตัวเลขชุดดังกล่ำวลงไปในโค้ดค ำสั่งด้วยระบบสีแบบ RGB หรือ Red Green Blue คือ แยก
ออกเป็น 3 ชุด คือ 00 00 00 ซึ่งตัวเลข 00 จะหมำยถึงไม่มีสีใด ๆ ในขณะที่ตัว FF จะมีค่ำสีสูงที่สุด 
และสี 3 สีนี้จะเป็นสีที่มีลักษณะเป็นสีแบบบวกมำจำกกำรตัดกันของแสง จึงมักถูกน ำไปใช้ใน
จอมอนิเตอร์ วงกำรโทรทัศน์ รวมถึงวงกำรเว็บไซต์ด้วย 
 

Red Green Blue 

00 00 00 

   
ภำพที่ 2-3 แสดงภำพระบบสี RGB 

Red Green Blue 
FF FF FF 
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 ตำมหลักกำรของแสงและโค้ดสีเป็นค่ำสีที่ถูกก ำหนดตัวเลขฐำน 16 เรียบร้อย แล้วจะได้
เฉดสีทั้งหมด 216 สีซึ่งผู้ใช้สำมำรถเลือกมำใช้งำนได้เลย ดังรูป 
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ภำพที ่2-4 แสดงค่ำสีที่ถูกก ำหนดด้วยตัวเลขฐำน 16 (ที่มำ : http://xn--code-3jovd.plus.in.th/) 

 
 นอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกใช้สีในโปรแกรมช่วยสร้ำงเว็บต่ำง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้
เช่น Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Adobe Go live และ Adobe 
Photoshop เป็นต้น ซึ่งจะมีชุดสีส ำหรับเว็บให้เลือกใช้อยู่แล้ว เมื่อเลือกใช้สีใดก็จะเห็นผลในทันทีใน
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หน้ำต่ำงแสดงผล เนื่องจำกโปรแกรมดังกล่ำวจะจัดกำรเขียนค ำสั่ง HTML ที่เหมำะสมให้โดยอัตโนมัติ 
โดยผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องรู้ค่ำของสีเหล่ำนั้นเลย 
 ความส าคัญและประโยชน์ของสีที่มีต่อเว็บไซต์ สีสันในหน้ำเว็บเพจ (ปวีณำ ชัยวนำ
รมย์, 2008) เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำกในกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้เนื่องจำกสิ่งแรกที่มองเห็นได้
จำกเว็บเพจก็คือ สี ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยก ำหนดบรรยำกำศ และควำมรู้สึกโดยรวมของเว็บไซต์สีสำมำรถ
ใช้ได้กับทุกองค์ประกอบของเว็บเพจ เช่น ตัวอักษร รูปภำพ ลิงค ์และพ้ืนหลังเป็นต้น กำรเลือกใช้สี
อย่ำงเหมำะสมจะช่วยในกำรสื่อควำมหมำยของเนื้อหำ และเพ่ิมควำมสวยงำมให้กับหน้ำเว็บนั้น แต่
ในทำงกลับกัน สีที่ไม่เหมำะสมอำจสร้ำงควำมยำกล ำบำกในกำรอ่ำนหรือรบกวนสำยตำผู้ใช้ รวมทั้ง
อำจท ำให้กำรสื่อสำรควำมหมำยไม่ถูกต้องได้ รวมไปถึงผู้พัฒนำเว็บไซต์ต้องเข้ำใจถึงกำรแสดงผลของ
เว็บเพจในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน เช่น เว็บเบรำว์เซอร์ จอมอนิเตอร์ และระบบปฏิบัติกำร เป็น
ต้น 
 ตลอดจนเข้ำใจทฤษฎีของสีเป็นอย่ำงดี ดังนั้น กำรตัดสินใจเลือกใช้สีให้เหมำะสมกับ
บุคลิกและเป้ำหมำยของเว็บไซต์ เพ่ือกำรแสดงผลที่ตรงกับควำมประสงค์มำกท่ีสุด จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
อีกอย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงเว็บไซต์ 
 สีเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์อย่ำงหนึ่งที่มีควำมส ำคัญมำกในกำรออกแบบเว็บไซต์
เนื่องจำกสีสำมำรถสื่อถึงควำมรู้สึก อำรมณ ์และช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนที่กับเวลำอีก
ด้วย ดังนั้น สีจึงเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้ำงควำมหมำยขององค์ประกอบให้กับเว็บ
เพจได้อย่ำงดีประโยชน์ของสีในรูปแบบต่ำง ๆ มีดังนี้ 
 1. สีสำมำรถชักน ำสำยตำผู้อ่ำนให้ไปยังทุกบริเวณในหน้ำเว็บเพจ ผู้อ่ำนจะมีกำร
เชื่อมโยงควำมรู้สึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คำดหวังได้ กำรเลือกเฉดสีและต ำแหน่งของสีอย่ำง
รอบคอบในหน้ำเว็บ สำมำรถน ำทำงให้ผู้อ่ำนติดตำมเนื้อหำในบริเวณต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดได้ วิธีนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงมำก เมื่อต้องกำรให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสนใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เป็นพิเศษ 
เช่น ข้อมูลใหม่ โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณท่ีไม่ค่อยได้รับควำมสนใจมำก่อน เป็นต้น 
 2. สีช่วยเชื่อมโยงบริเวณท่ีได้รับกำรออกแบบเข้ำด้วยกัน ผู้อ่ำนจะมีควำมรู้สึกว่ำบริเวณ
ที่มีสีเดียวกันจะมีควำมส ำคัญเท่ำกัน วิธีกำรเชื่อมโยงแบบนี้ช่วยจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์
อย่ำงไม่เด่นชัดเข้ำด้วยกันได้ 
 3. สีสำมำรถน ำไปใช้ในกำรแบ่งบริเวณต่ำง ๆ ออกจำกกัน ท ำนองเดียวกบักำรเชื่อมโยง
บริเวณท่ีมีสีเหมือนกันเข้ำด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรแบ่งแยกบริเวณที่มีสีต่ำงกันออกจำก
กัน 
 4. สีสำมำรถใช้ในกำรดึงดูดควำมสนใจของสำยตำของผู้อ่ำน เนื่องจำกมักจะมองไปยังสี
ที่มีลักษณะเด่น หรือผิดปกติเสมอ กำรออกแบบเว็บไซต์ด้วยกำรเลือกใช้สีอย่ำงรอบคอบ ไม่เพียงแต่
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จะกระตุ้นควำมสนใจของผู้อ่ำนเพียงเท่ำนั้น ยังช่วยหน่วงเหนี่ยวให้อยู่ในเว็บไซต์ได้นำนยิ่งขึ้น ส่วน
เว็บไซต์ที่ใช้สีไม่เหมำะสม เสมือนเป็นกำรขับไล่ผู้ชมไปสู่เว็บอื่นท่ีมีกำรออกแบบที่ดีกว่ำ 
 5. สีสำมำรถสร้ำงอำรมณ์โดยรวมของเว็บเพจ และกระตุ้นควำมรู้สึกตอบสนองจำกผู้ชม
ได้นอกเหนือจำกควำมรู้สึกท่ีได้รับจำกสีตำมหลักจิตวิทยำแล้ว ผู้ชมยังอำจมีอำรมณ์และควำมรู้สึก
สัมพันธ์กับสีบำงสีหรือบำงกลุ่มเป็นพิเศษ 
 6. สีช่วยสร้ำงระเบียบให้กับข้อควำมต่ำง ๆ เช่น กำรใช้สีแยกส่วนระหว่ำงหัวเรื่องกับตัว
เรื่อง หรือกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับข้อควำมบำงส่วน โดยใช้สีแดงส ำหรับค ำเตือน หรือใช้สีเทำ
ส ำหรับสิ่งที่เป็นทำงเลือก 
 7. นอกเหนือจำกกำรใช้สีช่วยในกำรออกแบบแล้ว สียังสำมำรถส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
องค์กรหรือหน่วยงำนนั้น ๆ ได้ ด้วยกำรใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรมำเป็นโทนสีหลักของเว็บไซต์ 
 กำรออกแบบเกี่ยวกับสีไม่ใช่เรื่องง่ำย แม้ว่ำจะมีกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช่วยในกำรสร้ำง ชุดสี 
(Color Scheme) ที่มีประโยชน์มำกมำย แต่ก็มีแนวทำงและควำมเข้ำใจผิดมำกท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำง
ชุดสีที่ให้ควำมรู้สึกไม่เหมำะสม ในบำงสถำนกำรณ์อำจใช้สีเป็นเพียงเครื่องประดับอย่ำงหนึ่งในกำร
ออกแบบ แต่ในทำงตรงกันข้ำม กำรใช้สีที่มำกเกินไป อำจท ำให้ไปบดบังองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในหน้ำ
เว็บเพจได้ ดังนั้นกำรเลือกใช้สีให้เหมำะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องส ำคัญ แม้ว่ำกำรเลือกชุดของ
สีมำใช้ในเว็บเพจจะขึ้นอยู่กับควำมชอบของแต่ละคน แต่ก็ควรมีควำมเข้ำใจถึงหลักกำรใช้สีเบื้องต้น 
เพ่ือช่วยให้กำรเลือกใช้สีชุดใดชุดหนึ่งจำกชุดสีพ้ืนฐำนอื่น ๆ ได้เหมำะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ 
อย่ำงไรก็ตำมทฤษฎีเหล่ำนี้จะท ำให้ไม่สำมำรถเลือกชุดสีได้ในทันทีทันใด แต่อย่ำงน้อยก็ช่วยน ำทำง
ให้กับผู้พัฒนำเว็บไซต์ได้ 
 การใช้ตัวอักษร ในแต่ละรูปแบบนั้นจะให้ควำมรูสึกท่ีแตกต่ำงกัน สำมำรถใช้เป็น
ส่วนประกอบในกำรสร้ำงบุคลิกของเว็บไซต์ได้ ส่วนปัญหำที่พบในกำรใช้ตัวอักษร คือ บำงครั้งกำร
แสดงผลตัวอักษรบนบรำวเซอร์ของผู้ใช้ไม่ตรงกับที่นักออกแบบระบุไว้ โดยกำรเขียนค ำสั่งภำษำ
HTML หรือค ำสั่งโปรแกรมสร้ำงเว็บเขียนด้วยภำษำเสริม เช่น Java Script เนื่องจำกข้อจ ำกัดและ
ควำมแตกต่ำงของตัวอักษรที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และผู้ใช้ยังสำมำรถปรับเปลี่ยน
รำยละเอียดของหน้ำจอ สำมำรถเพ่ิมหรือลดขนำดตัวอักษรมำตรฐำน ซึ่งนอกจำกจะมีผลกระทบกับ
ควำมสวยงำมและควำมสะดวกในกำรอ่ำนแล้ว บำงกรณียังกระทบถึงโครงสร้ำงเว็บเพจที่จัดไว้ลงตัว
แล้ว นักออกแบบมักแก้ปัญหำโดยกำรเลือกใช้ตัวอักษรแบบมำตรฐำนที่มำพร้อมระบบปฏิบัติกำร 
(Windows) 
 ส่วนประกอบของตัวอักษร ตัวอักษรแต่ละตัวจะประกอบไปด้วยส่วนต่ำง ๆ ที่ผู้พัฒนำ
เว็บไซต์จ ำเป็นต้องทรำบ เพ่ือใช้เปรียบเทียบลักษณะของตัวอักษรแต่ละชนิด ดังนั้น (เอกเทพ ภักดีสิริ
มงคล, 2550 : 191) 
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 1. Ascender คือ ส่วนบนของตัวอักษรพิมพ์เล็กที่สูงกว่ำ x – height ของตัวอักษรเช่น 
g และ h เป็นต้น 
 2. Descender คือ ส่วนล่ำงของตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ต่ ำกว่ำ Baseline ของตัวอักษรเช่น 
Q และ y เป็นต้น 
 3. Baseline คือ เส้นสมมุติที่ตัวอักษรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 
 4. Cap height คือ ควำมสูงจำกเส้น Baseline ไปจนถึงส่วนบนสุดของตัวอักษร พิมพ์
ใหญ ่
 5. X – Height หมำยถึง ควำมสูงของตัวอักษร X ในแบบพิมพ์เล็กที่ส่วนใหญ่ใช้เพ่ืออ้ำง
ถึงควำมสูงของตัวอักษรที่ไม่รวมส่วนบนและส่วนล่ำง 
 6. Point – size คือ ระยะควำมสูงทั้งหมดของตัวอักษรที่วัดจำกส่วนบนสุดถึงส่วน
ล่ำงสุด 
 เมื่อทรำบถึงส่วนประกอบต่ำง ๆ ของตัวอักษรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ผู้พัฒนำเว็บไซต์ยัง
จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจถึงส่วนประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกใช้งำนตัวอักษรบนเว็บไซต์เพ่ือให้
มีประสิทธิภำพและตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ระบบกำรวัดตัวอักษรบนเว็บไซต์ 
 กำรวัดตัวอักษรในสมัยก่อนจะสร้ำงแบบตัวอักษรด้วยโลหะ ซึ่งจะใช้หน่วยเป็นพอยท์ 
(point) คือ ควำมสูงของโลหะที่ใช้สร้ำงตัวอักษร 1 พอยท์เท่ำกับ 1/72 นิ้ว หรือ .01384 นิ้ว และ 12 
พอยท์ เท่ำกับ 1 ไพก้ำ (Pica) และ 6 ไพก้ำเท่ำกับ 1 นิ้ว (โสรชัย นันทวัชรวิบลูย์ , 2545) แต่ใน
ปัจจุบันหน่วยนี้จะใช้ในระบบกำรพิมพ์เท่ำนั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะก ำหนดขนำดของตัวอักษรบน
เว็บไซต์เป็นหน่วย พิกเซล (Pixels) หรือค่ำท่ีเป็นคีย์เวิร์ด (Keyword) เช่น small ,medium , 
smaller และ larger เป็นต้น 
 สิ่งที่น่ำสังเกตคือ ตัวอักษรที่ต่ำงชนิดกันจะมีขนำดที่แตกต่ำงกันถึงแม้จะก ำหนดค่ำ
เท่ำกัน เนื่องจำกว่ำควำมสูงของตัวอักษรแต่ละชนิดจะมีต ำแหน่งกำรวัดจำกส่วนบนสุด (Ascender) 
และส่วนล่ำงสุด (Descender) ไม่เท่ำกัน ซึ่งอำจท ำให้มองเห็นขนำดของตัวอักษรบนเว็บเพจแตกต่ำง
กัน ดังนั้น กำรเลือกชนิดตัวอักษรเพื่อแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ควรเลือกเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งจะท ำให้ไม่
เกิดควำมแตกต่ำงของขนำดตัวอักษรหรือไม่สวยงำม ยกเว้นแต่จะให้ข้อควำมนั้นมีควำมเด่นชัดและ
แตกต่ำงจำกข้อควำมอ่ืน ๆ 

2. ชนิดและกลุ่มตัวอักษรที่นิยมใช้บนเว็บไซต์ 
 กำรเลือกชนิดของตัวอักษร (ประเวศน์ วงษ์ค ำชัย และพิรพร หมุนสนิท, 2550: 73 - 74) 
เพ่ือใช้งำนบนเว็บไซต์นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร เช่น เนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอกำรจัดวำง
องค์ประกอบ กำรปรับแต่งอัตรำส่วน และกำรจัดสมดุลในเว็บเพจ เป็นต้น ซึ่งต้องอำศัยหลักศิลปะ
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และกำรใช้เทคโนโลยีควบคู่กัน เพ่ือสร้ำงควำมน่ำสนใจ ชนิดของตัวอักษรที่นิยมใช้งำนบนเว็บไซต์ 
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มตัวอักษร ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตัวอักษรประเภท Serif เป็นกลุ่มตัวอักษรแบบลำยเส้นตกแต่งขนำดเล็กที่
เพ่ิมข้ึนที่ส่วนปลำยของเส้นหลัก คือ มีส่วนของลำยเส้นตกแต่งติดกับส่วนต้นหรือส่วนท้ำยของ
ตัวอักษร โดยตัวอักษรที่อยู่ในกลุ่มนี้มี Times New Roman, Garamond, Georgia, Minion และ
Rockwell ซึ่งส่วนใหญ่ตัวอักษรประเภทนี้จะใช้ในส่วนที่เป็นรำยละเอียดเนื้อหำ เนื่องจำกเส้นตกแต่ง
ที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยแยกควำมแตกต่ำงของแต่ละตัวอักษร และท ำให้กำรอ่ำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำมจะไม่นิยมใช้ตัวอักษรประเภทนี้เป็นตัวหนำ (Bold) เพรำะยังมีปัญหำในกำรเปลี่ยนแปลง
น้ ำหนักและควำมหนำของลำยเส้น ตัวอักษรประเภทนี้จะให้ (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย,์ 2545 : 168) 
ควำมรู้สึกถึงควำมเก่ำ ควำมขลัง จึงมักใช้กับงำนที่เป็นทำงกำร กึ่งพิธีรีตอง หรือเรื่องรำวในเชิง
อนุรักษ์นิยม 
 2.2 กลุ่มตัวอักษรประเภท Sans Serif เป็นกลุ่มตัวอักษรที่ไม่มีลำยเส้นตกแต่งติดอยู่กับ
ตัวอักษร โดยตัวอักษรที่อยู่ในกลุ่มนี้มี Arial, Helvetica, Verdana และ Univers ซึ่งตัวอักษร
ประเภทนี้เหมำะที่จะใช้กับหัวข้อหรือตัวอักษรขนำดใหญ่ แต่ไม่นิยมใช้เป็นตัวเอียงเนื่องจำกจะท ำให้
รูปร่ำงของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปมำก ตัวอักษรประเภทนี้ได้รับควำมนิยมในกำรออกแบบเป็นอย่ำง
มำก เนื่องจำกดูเรียบง่ำย ทันสมัย 
 2.3 กลุ่มตัวอักษรประเภท Monospace เป็นกลุ่มตัวอักษรที่มีลำยเส้นตกแต่งขนำดเล็ก
เพ่ิมข้ึนทีส่่วนปลำยของเส้นหลัก คือ มีส่วนของลำยเส้นตกแต่งติดกับส่วนต้นหรือส่วนท้ำยของ
ตัวอักษรเช่นเดียวกันกับกลุ่ม Serif โดยประกอบด้วยตัวอักษรชนิด Monaco และ Courier เพียงแต่
จะมีลักษณะของลำยเส้นแบบโค้งมน 
 2.4 กลุ่มตัวอักษรประเภท Cursive เป็นกลุ่มตัวอักษรที่ไม่มีลำยเส้นตกแต่งติดอยู่กับ
ตัวอักษร มีลักษณะโค้งมนทั้งตัวอักษร และดูเป็นศิลปะ ประกอบด้วยตัวอักษรชนิด Comic Sans,  
Zapf Chancery และ Zapfino และไม่นิยมใช้ในส่วนรำยละเอียดเนื้อหำของเว็บเพจ แต่อำจใช้ใน
ส่วนของหัวข้อ เพ่ือแสดงควำมโดดเด่นและให้ดูน่ำสนใจยิ่งขึ้น 
 2.5 กลุ่มตัวอักษรประเภท Fantasy เป็นกลุ่มตัวอักษรที่มีลำยเส้นตกแต่งติดอยู่กับ
ตัวอักษร และมีลักษณะคล้ำยงำนศิลปะคล้ำยกับกลุ่ม Cursive เพียงแต่ควำมอ่อนช้อยจะมีมำกกว่ำ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรชนิด Desdemona, Playbill และ Herculaneum  
 2.6 กลุ่มตัวอักษรประเภท Script หรือ ตัวอักษรที่ประยุกต์มำจำกตัวเขียน แต่มีควำม
แตกต่ำง กันตรงที่มีควำมประณีต และลักษณะกำรประดิษฐ์ตัวอักษรมีควำมสวยงำมกว่ำตัวเขียน
ทั่วไป และมีกำรเขียนที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะให้ควำมรู้สึกท่ีไม่เป็นทำงกำร อิสระ เส้นสำยของตัวอักษรให้
ควำมสนุกสนำนไร้กฎเกณฑท์ี่แน่นอนตำยตัว 
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 2.7 กลุ่มตัวอักษรประเภท Text Letters หรือ ตัวอำลักษณ์ เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะ
คล้ำยกับตัวพิมพ์ เพียงแต่จะสวยงำมและประณีตกว่ำ เหมำะกับงำนรำชกำรเนื่องจำกท ำให้ดู
น่ำเชื่อถือ 
 นอกจำกลักษณะลำยเส้นของตัวอักษรแต่ละกลุ่มที่กล่ำวมำข้ำงต้น แล้วตัวอักษรแต่ละ
ชนิด ยังมีรูปแบบพื้นฐำนอยู่ 3 แบบ คือ ตัวปกติ ตัวเอียง และตัวหนำ ตัวอักษรในบำงกลุ่มหรือบำง
ตระกูลมีกำรออกแบบให้มีรูปแบบกำรแสดงผลที่หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น ลักษณะน้ ำหนกัของ
ตัวอักษรจำกเบำมำกไปจนถึงเข้มมำก หรือลักษณะควำมกว้ำง แบบหน้ำแน่นจนถึงแบบแผ่กว้ำง เป็น
ต้น 
 ชนิดของตัวอักษรไทย ตัวอักษรไทยที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 
ชนิด ดังนี้ (เอกเทพ ภักดีศิริ มงคล, 2550:194 - 195) 
 1. แบบหัวกลม เป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นมำตรฐำนทั่วไป นิยมใช้ในส่วนของเนื้อหำหรือ
ข้อควำม เพ่ือซึ่งจะท ำให้อ่ำนง่ำย โดยส่วนใหญ่จะเหมำะกับงำนหนังสือและเอกสำรที่เป็นทำงกำร 
 2 .แบบหัวตัด นิยมใช้ในงำนออกแบบป้ำยและสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เช่น ใช้พำดหัวหรือเน้น
ข้อควำม เป็นต้น แต่จะไม่นิยมใช้ในส่วนของเนื้อหำ เนื่องจำกท ำให้อ่ำนยำก ตัวอักษรประเภทนี้ก็ท ำ
ให้ดูทันสมัย มำกข้ึน 
 3. แบบตัวอาลักษณ์ ตัวอักษรประเภทนี้เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ตัวคัดบรรจง เป็นรูปแบบ
อักษรที่มักใช้ในงำนรำชกำร เช่น ท ำใบประกำศนียบัตร หรืองำนที่สื่อถึงควำมเป็นไทย ซึ่งในปัจจุบัน
ไม่ค่อยได้รับควำมนิยมเท่ำท่ีควร 
 4. แบบหวัด เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนกำรเขียนลำยมือแบบหวัด ซึ่งจะช่วยสื่อถึง
อำรมณ์สนุก สบำย มีควำมสุข มีอิสรเสรีได้เป็นอย่ำงดี 
 5. แบบประดิษฐ์ เป็นตัวอักษรที่ออกแบบมำเพ่ือใช้เฉพำะงำน และมักจะสอดแทรก
ควำมรู้สึกท่ีต้องกำรลงไปในตัวอักษร เพ่ือสื่อถึงลักษณะเฉพำะได้ 
 กำรเลือกใช้งำนตัวอักษรแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรของ
เจ้ำของเว็บไซต์ภำยในหนึ่งเว็บไซต์อำจมีตัวอักษรได้มำกกว่ำหนึ่งชนิดได้ 
 การจัดตัวอักษรและข้อความในหน้าเว็บเพจ กำรจัดวำงตัวอักษรและข้อควำมภำยใน
หน้ำเว็บเพจ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้พัฒนำเว็บไซต์ต้องให้ควำมสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจำกกำรก ำหนดกำร
แสดงผลข้อควำมที่เหมำะสมจะสำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดใจผู้เข้ำชมเว็บไซต์ได้เป็นอย่ำงดี 
 1. การจัดตัวอักษร กำรจัดตัวอักษรบนเว็บไซต์ในแบบที่ต่ำงกันจะท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่
แตกต่ำงกันออกไป เช่น ตัวอักษรที่ถูกจัดให้ชิดขอบด้ำนซ้ำย โดยที่ปล่อยให้ด้ำนขวำมีลักษณะไม่
สม่ ำเสมอ จะท ำให้ควำมรู้สึกไม่เป็นทำงกำร เป็นต้น กำรจัดตัวอักษรสำมำรถท ำได้ดังนี ้(เอกเทพ 
ภักดีศิริมงคล, 2550 : 201 - 203) 
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 1.1 การจัดแบบชิดด้านซ้ายหรือเสมอหน้า (Left) กำรจัดแบบชิดซ้ำยมีลักษณะเด่น 
คือ ตัวอักษรในทุกบรรทัด (ยกเว้นย่อหน้ำแรก) จะชิดด้ำนซ้ำยเสมอ ซึ่งจะพบเห็นได้ง่ำย โดยส่วนใหญ่
นิยมใช้กับหนังสือที่อ่ำนเพ่ือกำรผ่อนคลำย เช่น หนังสือเด็ก 
 1.2 การจัดแบบชิดด้านขวาหรือเสมอหลัง (Right) เป็นกำรจัดข้อควำมให้ด้ำนขวำ
เสมอกัน โดยที่ด้ำนหน้ำจะเว้ำแหว่งตำมควำมยำวของข้อควำมในละบรรทัด ซึ่งกำรจัดลักษณะนี้จะท ำ
ให้เกิดควำมรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมชำติแต่สำมำรถเรียกควำมสนใจได้ดี ซึ่งจะนิยมใช้กับงำนโฆษณำต่ำง ๆ 
เช่น นิตยสำร หรือโปสเตอร์ขนำดใหญ่ เป็นต้น 
 1.3 การจัดแบบกึ่งกลาง (Center) กำรจัดแบบนี้นิยมใช้กับงำนท่ีมีข้อควำมน้อย 
เพรำะอ่ำนยำก แต่ก็สำมำรถเพ่ิมควำมน่ำสนใจได้ดีพอสมควร ซึ่งจะเหมำะกับงำนโปสเตอร์และกำร์ด
ต่ำง ๆ 
 1.4 การจัดแบบเสมอหน้าและหลัง (Justify) เป็นกำรจัดให้ข้อควำมท้ังหมดเป็นแนว
เส้นตรงทั้งด้ำนหน้ำและหลังของขอบเขตข้อควำม ซึ่งท ำให้ดูเป็นระเบียบ แต่ข้อเสียคือเมื่อข้อควำมใน
บรรทัดใดมีมำกหรือน้อยเกินไป ผู้จัดจะต้องท ำกำรตัดค ำด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่จะเหมำะกับงำน
นิตยสำร 
 1.5 การจัดเสมอหน้าและหลังแบบอิสระ (Force Justify) เป็นกำรจัดข้อควำมแบบ
เสมอ - หลัง โดยไม่สนใจขนำดช่องไฟ คือเพียงแค่ต้องกำรให้ตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ำยเสมอหน้ำ 
- หลังเท่ำนั้น นิยมใช้กับค ำพำดหัวต่ำง ๆ เช่น ชื่อองค์กร นำมบัตร หรืองำนออกแบบที่มีข้อควำมน้อย 
ๆ เป็นต้น เพรำะท ำให้ดูมีดีไซน์ แต่ไม่นิยมใช้กับตัวอักษรภำษำไทยเนื่องจำกมีวรรณยุกต์และสระซึ่ง
ท ำให้ยำกต่อกำรอ่ำน 
 1.6 การจัดแบบอิสระ (Freeform) เป็นกำรจัดข้อควำมที่ไม่ยึดรูปแบบตำยตัวซึ่งจะให้
ควำมรู้สึกท่ีเป็นอิสระ ทันสมัย ดึงดูดควำมสนใจและสะดุดตำได้เป็นอย่ำงดี นิยมให้กับงำนประเภท 
ใบปลิว แผ่นพับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ งำนเว็บไซต์ และงำนอื่น ๆ แต่ไม่ควรใช้กับข้อควำมที่ยำวเกินไป 
 2. ช่องว่างระหว่างตัวอักษร (Tracking) และช่องว่างระหว่างค า ควำมรู้สึกของ
ตัวอักษรอำจจะเป็นผลมำจำกพ้ืนที่ว่ำงโดยรอบที่อยู่ระหว่ำงตัวอักษร ระหว่ำงค ำ หรือระหว่ำงบรรทัด 
ซึ่งผู้พัฒนำสำมำรถปรับระยะของช่ำงว่ำงเหล่ำนี้ เพ่ือให้อ่ำนได้ง่ำยขึ้น แม้ว่ำตัวอักษรจะถูกออกแบบ
มำให้มีระยะห่ำงที่เหมำะสมอยู่แล้ว แต่ในบำงสถำนกำรณ์ อำจมีควำมต้องกำรให้ตัวอักษรดูแน่นหรือ
ห่ำงเป็นพิเศษ อย่ำงเช่น ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (UPPERCASE) จะดูค่อนข้ำงแน่นเพรำะถูก
ออกแบบให้ใช้ร่วมกับตัวพิมพ์เล็ก ดังนั้น ควรเพิ่มช่องว่ำงระหว่ำงตัวอักษรให้มำกข้ึนเล็กน้อยส ำหรับ
ค ำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
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 กำรจัดช่องว่ำงระหว่ำงค ำส ำหรับภำษำอังกฤษ และภำษำไทย ควรจะจัดให้เท่ำกันเสมอ 
โดยอำจจ ำเป็นต้องใช้เครื่องหมำยยัติภังค์ ( - ) มำช่วยแยกค ำให้อยู่คนละบรรทัดหรือปรับ
เปลี่ยนแปลงกำรเว้นวรรคข้อควำมใหม่ เพ่ือช่วยไม่ให้มีช่องว่ำงเกิดขึ้นภำยในประโยคมำกเกินไป 
 3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Leading) ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด หรือ Leading เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้พัฒนำเว็บไซต์ต้องค ำนึงถึง ซึ่งหำกก ำหนดช่องว่ำงระหว่ำงบรรทัดได้เหมำะสมก็จะ
ส่งผลให้กำรอ่ำนข้อควำมต่ำง ๆ เหล่ำนั้นท ำได้ง่ำยและสะดวก แต่ถ้ำก ำหนดช่องว่ำงระหว่ำงบรรทัดที่
แน่นหรือห่ำงจนเกินไปก็อำจส่งผลให้ข้อควำมไม่น่ำอ่ำน 
 4. ความยาวของบรรทัด กำรสร้ำงเว็บไซต์ผู้พัฒนำสำมำรถคุมควำมยำวของบรรทัดได้
ด้วยตำรำงครอบบริเวณเนื้อหำเหล่ำนั้น แล้วก ำหนดควำมกว้ำงของช่องเป็นพิกเซลแทนกำรให้
เปอร์เซ็นต์จำกกำรศึกษำพบว่ำสำยตำคนเรำสำมำรถกวำดไปในพ้ืนที่กว้ำงประมำณ 4 นิ้วได้โดยไม่
ต้องขยับศีรษะ ดังนั้น เพ่ือควำมสะดวกในกำรอ่ำน แต่ละบรรทัดควรมีตัวอักษรประมำณ 50 - 70 ตัว 
หรือ 7 - 15 ค ำ (ภำษำอังกฤษ) หรือเทียบเป็นพื้นที่ก็จะกว้ำงประมำณ 350 - 500 พิกเซล (ธวัชชัย 
ศรีสุเทพ, 2544) 
 5. ความยาวของหน้าเว็บ ควำมยำวของหน้ำเว็บไม่ควรยำวจนเกินไป เพรำะหน้ำเว็บที่
ยำวมำก ๆ จะท ำให้ผู้ใช้รู้สึกเหนื่อยล้ำที่จะอ่ำนซึ่งจะแบ่งออกเป็นหน้ำสั้น ๆ หลำย ๆ หน้ำต่อกัน
เพรำะจะให้ควำมรู้สึกที่ดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีข้อก ำหนดที่ตำยตัวเกี่ยวกับควำมยำวสูงสุดของหน้ำ
เว็บเพจที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบหน้ำและควำมเหมำะสมของเพจนั้น ๆ 
 6. แบ่งเนื้อหาออกเป็นย่อหน้า (Paragraph) กำรแบ่งเนื้อหำออกเป็นย่อหน้ำเหมำะ
ส ำหรับเพจที่มีเนื้อหำมำก ๆ และค่ันระหว่ำงย่อหน้ำด้วยบรรทัดว่ำง เช่น เดียวกับกำรจัดพิมพ์เอกสำร
ทั่วไป เพ่ือแยกให้เห็นได้ชัดว่ำเป็นข้อควำมที่อยู่คนละย่อหน้ำกัน 
 7. ขนาดของตัวอักษร ขนำดของตัวอักษรมีผลต่อคุณสมบัติ ลักษณะของเนื้อหำหลำย
ประกำร กำรเข้ำถึงบทบำทและควำมส ำคัญของขนำดตัวอักษร จะช่วยให้กำรออกแบบเว็บเพจที่
สำมำรถดึงควำมสนใจของผู้อ่ำนไปยังข้อมูลที่ต้องกำร รวมทั้งมีผลต่อกำรน ำทำงให้ผู้ใช้คลิกไปยังส่วน
ต่ำง ๆ ได ้ซึ่งแนวทำงที่นิยมใช้เพ่ือจะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภำพของเนื้อหำบนเว็บเพจดังนี้ 
 7.1 สร้างจุดสนใจด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กำรสร้ำงตัวอักษรขนำดใหญ่อำจเป็นสิ่ง
หนึ่งที่จะน ำสำยตำของผู้อ่ำนให้มุ่งไปยังเป้ำหมำยที่ต้องกำรบนเว็บเพจได้ เช่น โลโก้หรือหัวข้อหลัก
ต่ำง ๆ หรือบริเวณท่ีต้องกำรให้ผู้อ่ำนสนใจ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งให้ผู้อ่ำนใช้เป็น
จุดเริ่มต้นในกำรเข้ำชมเว็บเพจ โดยปกติแล้วผู้อ่ำนมักจะเริ่มต้นจำกด้ำนบนซ้ำยของเว็บเพจ แต่ถ้ำ
ต้องกำรให้เริ่มสนใจที่ส่วนอื่นของหน้ำก็อำจใช้ตัวอักษรขนำดใหญ่ให้สะดุดสำยตำผู้อ่ำนก่อนได้ 
 7.2 การใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เริ่มต้นประโยค (Initial caps หรือ Drop caps) 
โดยทั่วไปแล้วตัวอักษรตัวแรกจะมีขนำดใหญ่กว่ำตัวอ่ืนประมำณ 2 - 5 พอยท์ และยังนิยมที่จะใช้
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ตัวอักษรชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมแตกต่ำงมำกขึ้น นอกจำกนั้นแล้ว ยังอำจใช้รูปแบบสลับสีซึ่งจะใช้
ตัวอักษรสีอ่อนเหนือพ้ืนหลังสีเข้ม เพ่ือให้เห็นได้เด่นชัด หรืออำจยกเนื้อหำบำงส่วนหรือข้อควำม
ส ำคัญออกมำแสดงให้เด่นชัด เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับเนื้อหำที่ค่อนข้ำงยำว 
 7.3 ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของเนื้อหา กำรใช้ขนำดตัวอักษรที่
เหมำะสมสมำรถช่วยเพิ่มควำมต่อเนื่องให้กับเนื้อหำได้ กำรใช้ตัวอักษรขนำดเล็กในส่วนของ
รำยละเอียดเนื้อหำ จะท ำให้สำมำรถบรรจุตัวอักษรได้มำกข้ึนในพื้นท่ีที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
ต่อเนื่องของเนื้อหำได้ดีกว่ำตัวอักษรขนำดใหญ่ 
 7.4 การเน้นข้อความให้เด่นชัด สำมำรถให้ตัวอักษรในลักษณะต่ำง ๆ กัน เพ่ือแสดง
กำรเน้นย้ ำประเด็นหลัก ใจควำมส ำคัญหรือบทสรุปของเนื้อเรื่อง เพ่ือสร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้อ่ำนที่
ต้องกำรส ำรวจเนื้อหำคร่ำว ๆ อย่ำงรวดเร็ว และยังช่วยเน้นจุดส ำคัญ ในขณะที่ผู้อ่ำนก ำลังอ่ำนอย่ำง
ละเอียดอีกด้วย หลักในกำรเน้นข้อควำมท ำได้โดยอำศัยควำมแตกต่ำงที่ปรำกฏของตัวอักษร รวมถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพ้ืนที่ตัวหนังสือกับพ้ืนที่ว่ำงโดยรอบ แนวทำงในกำรเน้นข้อควำมให้เด่นชัด
สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ ซึ่งเมื่อน ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมก็จะช่วยสร้ำงควำมน่ำสนใจกับเนื้อหำ และ
ช่วยเสริมควำมสวยงำมให้กับเว็บเพจได้ ดังวิธีกำรต่อไปนี้ 
  7.4.1 กำรใช้ขนำดและน้ ำหนักของตัวอักษร 
  7.4.2 กำรท ำตัวเอียง (Italic) 
  7.4.3 กำรขีดเส้นใต้ 
  7.4.4 กำรวำงต ำแหน่งของค ำหรือบรรทัดที่อยู่ต่ำงจำกปกติ 
  7.4.5 กำรก ำหนดแนวทำงของตัวอักษร (Orientation) เช่นกำรจัดใน แนวตั้ง หรือ
ทแยง เป็นต้น 
  7.4.6 กำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำง (white Space) รอบ ๆ ตัวอักษร 
 8. การสร้างความสมดุลในหน้าเว็บ กำรจัดรูปแบบโครงสร้ำงของเนื้อหำในหน้ำเว็บต้อง
อำศัยแนวทำงในกำรจัดระเบียบ สร้ำงสมดุลรวมถึงกำรจัดแนวของตัวอักษรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยแม้ว่ำมีข้อจ ำกัดในกำรจัดรูปแบบตัวอักษรอยู่มำก ซึ่งมีแนวทำงดังต่อไปนี้ 
 8.1 จัดเรียงรายการลิงค์ตามแนวนอน กำรเรียงตำมแนวนอนอำจท ำให้มองเห็นได้
ชัดเจนและยังดึงดูดควำมสนใจได้ดีกว่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและควำมเหมำะสมของกำรออกแบบ
ด้วย 
 8.2 สร้างความสมดุลของตัวอักษรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หลักในกำรใช้ตัวอักษรอีก
อย่ำงหนึ่งคือ กำรสร้ำงควำมสมดุลของตัวอักษรขนำดใหญ่และขนำดเล็ก โดยทั่วไปนักออกแบบจะใช้
ตัวอักษรแบบ GIF ส ำหรับตัวอักษรขนำดใหญ่ และตัวอักษรแบบ HTML กับส่วนเนื้อหำในเว็บเพจ 
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ดังนั้น จึงต้องควบคุมให้ตัวอักษรแบบ GIF เข้ำกันกับแบบ HTML ได้อย่ำงเหมำะสมและต้องไม่โดด
เด่นเกินไป 
 8.3 จัดกลุ่มข้อความเป็นสัดส่วนเหลื่อมล้ ากัน วิธีกำรหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับ
หน้ำเว็บ คือกำรจัดกลุ่มข้อควำมให้เป็นสัดส่วนเหลื่อมล้ ำกัน เช่น กำรจัดข้อควำม 3 พำรำกรำฟให้
เหลื่อมล้ ำกันลงมำด้ำนล่ำงจำกซ้ำยไปขวำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มอ่ำนที่พำรำกรำฟที่อยู่ด้ำนบนซ้ำย
และไล่ไปตำมล ำดับ วิธีนี้ถือเป็นกำรจัดข้อควำมให้เป็นสัดส่วนที่น่ำติดตำมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 8.4 จัดโครงสร้างพ้ืนที่ของตัวอักษรอย่างไม่เท่ากัน (Asymmetrical) กำรจัด
โครงสร้ำงพื้นที่ไม่จ ำเป็นต้องจัดวำงพ้ืนที่ของตัวอักษรให้เท่ำกันหรืออยู่ตรงกลำงเสมอ ที่จริงแล้วกำร
แบ่งพ้ืนที่หน้ำอย่ำงไม่สมดุลเช่นเป็น 2 คอลัมน์ในอัตรำส่วน 30 : 70 ไม่เพียงแต่จะดูน่ำสนใจแต่ยัง
ช่วยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงพ้ืนที่ว่ำงและตัวอักษร วิธีกำรในกำรแบ่งพ้ืนที ่ท ำได้ด้วยกำรก ำหนด
ตำรำงให้มีควำมกว้ำงเต็มพ้ืนที่หน้ำจอ แล้วแบ่งคอลัมน์ตำมขนำดที่ต้องกำร 
 8.5 จัดแนวตัวอักษรในกลุ่มเดียวกัน กำรจัดแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถแยกแยะ
ข้อควำมตำมลักษณะออกเป็นกลุ่มอย่ำงชัดเจน ซึ่งอำจท ำได้โดยใช้พื้นที่ว่ำงและคอลัมน์ในตำรำงใน
ส่วนของเนวิกเกชั่นบำร์ก็ควรรวมลิงค์ประเภทเดียวกันเข้ำด้วยกัน พร้อมทั้งจัดแนวให้เป็นระเบียบ
และควรนึกถึงควำมสม่ ำเสมอของรูปแบบโดยรวมของทั้งหน้ำ อย่ำลืมว่ำกำรแยกส่วนของข้อมูลกับ
ลิงค์ออกจำกกัน อำจท ำให้ผู้ใช้สนใจ หรือในทำงตรงกันข้ำมอำจจะสับสนก็ได้ 
 การใช้สีกับตัวอักษร สีเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรน ำเสนอบนเว็บโดย
จะช่วยตกแต่งโครงสร้ำงและรูปแบบของตัวอักษรให้ดูดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนมำกยังเป็น
ขำว - ด ำแล้ว กำรใช้สีก็เป็นเรื่องที่น่ำตื่นเต้นและเรียกควำมสนใจได้มำกกว่ำ และสียังช่วยท ำให้เกิด
ควำมแตกต่ำงจำกตัวอักษรปกติอีกด้วย 
 1. ก าหนดสีหลักส าหรับเว็บ เว็บไซต์ที่ดีอำจไม่จ ำเป็นต้องใช้สีจ ำนวนมำก คือสำมำรถ
ใช้สีในโทนเดียวกัน หรือใช้ชุดสีใดสีหนึ่งได้ ซึ่งรวมถึงตัวอักษรด้วย อย่ำงไรก็ตำมผู้พัฒนำอำจเลือกใช้สี
อ่ืน เพ่ิมเข้ำได้ แต่ต้องให้สีทั้งหมดไปด้วยกันได้ดีโดยไม่ขัดแย้งกัน 
 2. ใช้สีของตัวอักษรอย่างมีความหมายและสม่ าเสมอ เนื่องจำกผู้ใช้จะมองเห็นควำม
แตกต่ำงของสีได้อย่ำงรวดเร็ว กำรใช้สีของตัวอักษรที่ต่ำงกันตำมลักษณะเนื้อหำ หัวข้อรำยละเอียด 
และลิงค์อย่ำงสม่ ำเสมอ จะท ำให้ผู้ใช้คุ้นเคยและ ท่องไปในเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก 
 3. ใช้สีที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนข้อมูล กำรน ำเสนอเนื้อหำที่แบ่งเป็นส่วนๆ เช่นสินค้ำ
หลำย ๆ ประเภท หรือลิงค์ไปยังข้อมูล หลำย ๆ ส่วน สำมำรถใช้สีที่ต่ำงกันในแต่ละย่อหน้ำเพื่อช่วยให้
ผู้อ่ำนได้รับข้อมูลที่เร็วขึ้น และถ้ำใช้สีเหล่ำนี้อย่ำงสม่ ำเสมอผู้อ่ำนก็จะคุ้นเคยและเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวกขึ้น ที่ส ำคัญคือต้องแน่ใจว่ำ สีที่น ำมำใช้เข้ำกันได้กับสีขององค์ประกอบอ่ืน ๆ 
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 4. ก าหนดสีของลิงค์ให้เหมาะสม ในขั้นตอนกำรออกแบบลิงค์ สำมำรถระบุสีให้กับ
สภำวะทั้งสำมอย่ำงของลิงค์ได้ คือ สีของลิงค์ที่ยังไม่ได้คลิกสีของลิงค์ขณะที่คลิก และสีของลิงค์ที่ได้
ผ่ำนกำรคลิกไปแล้ว ทั้งนี้กำรเลือกสีที่ใช้ควำมค ำนึงถึงหน้ำที่ของแต่ละสภำวะ โดยลิงค์ที่ไม่ได้คลิก
ควรมีสีที่เด่นชัดให้รู้ว่ำสำมำรถเชื่อมโยงไปที่อ่ืนได้ ส่วนสีของลิงค์ขณะที่คลิกมีไว้เพ่ือบอกว่ำ ลิงค์นี้
ก ำลังถูกคลิกอยู่ จึงควรใช้สีที่ชัดเจนเช่นกัน แต่ต้องต่ำงจำกสีของลิงค์ท่ีไม่ได้คลิกและลิงค์ท่ีผ่ำนกำร
คลิกแล้วมีหน้ำที่เตือนให้ผู้ใช้รู้ว่ำได้คลิกไปแล้ว จะได้ไม่ต้องคลิกซ้ ำอีกควรใช้สีที่แตกต่ำงโดยไม่
จ ำเป็นต้องเด่นชัดแต่อย่ำงใด 
 การออกแบบของเว็บไซต์ 
 แนวทำงหลักกำรออกแบบเว็บไซต์สำมำรถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่ำง ๆ เพ่ือให้เหมำะสม
กับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทำง ในกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ 
 - การวางแผน กำรวำงแผนนับว่ำมีควำมส ำคัญมำกในกำรสร้ำงเว็บไซต์ เพ่ือให้กำร
ท ำงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ มีแนวทำงท่ีชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ตั้งเป้ำไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
 - การก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ กำรก ำหนดเนื้อหำและจุดประสงค์
ของเว็บไซต์ที่จะสร้ำง นับเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงมำกในกำรเริ่มต้นสร้ำงเว็บไซต์เลยทีเดียวเพ่ือให้เห็นภำพ
ว่ำเรำต้องกำรน ำเสนอข้อมูลแบบใด เช่น เว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ หรือ
ขำยสินค้ำ เป็นต้น เมื่อสำมำรถก ำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ได้แล้ว เงื่อนไขเหล่ำนี้จะเป็นตัวก ำหนด
โครง สร้ำงรูปแบบรวมถึงหน้ำตำ และสีเว็บไซต์ของเรำด้วย 
 - การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กำรสร้ำงและออกแบบเว็บไซต์ได้รับควำมนิยมกำร
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเข้ำชมเว็บไซต์ก็นับว่ำมีส่วนส ำคัญไม่น้อย เช่น เว็บไซต์ส ำหรับเยำวชน 
นักเรียน นักศึกษำในกำรค้นหำข้อมูล หรือเว็บไซต์ส ำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้ำไปใช้บริกำรต่ำง ๆ เป็นต้น 
 - การเตรียมข้อมูล เนื้อหำหรือข้อมูลจัดว่ำเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ผู้อ่ืนเข้ำมำเยี่ยมชม
เว็บไซต์ และต้องทรำบว่ำข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำจำกแหล่งใดบ้ำง เช่น กำรคิดน ำเสนอ
ข้อมูลด้วยตัวเอง หรือน ำข้อมูลที่น่ำสนใจมำจำกสื่ออ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์ แมกกำซีน เว็บไซต์ และที่
ส ำคัญ ขออนญุำตเจ้ำของบทควำมก่อนเพื่อป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย 
 - การเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็น ในกำรออกแบบเว็บไซต์ต้องอำศัยควำมสำมำรถ ต่ำง ๆ 
เช่น โปรแกรมส ำหรับสร้ำง เว็บไซต์ ภำพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย กำรจดโดเมนเนม กำรหำผู้ให้บริกำร
รับฝำกเว็บไซต ์(Web Hosting) เป็นต้น 
 - การจัดโครงสร้างข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ก ำหนดเนื้อหำและจุดประสงค์ของ
เว็บไซต์ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย กำรเตรียมข้อมูล กำรเตรียมสิ่งต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นจำกข้ันแรก
เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ เรำจะจัดระบบเพ่ือใช้เป็นกรอบส ำหรับกำรออกแบบและด ำเนินกำรใน
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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 · โครงสร้ำงและสำรบัญของเว็บไซต์ 

 · กำรใช้ระบบน ำผู้เข้ำชมไปยังส่วนต่ำง ๆ ภำยในเว็บไซต์หรือที่เรำเรียกว่ำระบบน ำ
ทำง (Navigation) 

 ·องค์ประกอบที่ต้องน ำมำใช้ เช่น สื่อมัลติมีเดีย ภำพกรำฟิก แบบฟอร์มต่ำง ๆ 

 ·กำรก ำหนดรูปแบบและลักษณะของเว็บเพจ 

 · กำรก ำหนดฐำนข้อมูล ภำษำสคริปต์หรือแอปพลิเคชันที่น ำมำใช้ในเว็บไซต์ 

 · กำรบริกำรเสริมต่ำง ๆ 
 กำรออกแบบเว็บไซต์ นับเป็นขั้นตอนในกำรออกแบบรูปร่ำง โครงสร้ำงและลักษณะ
ทำงด้ำนกรำฟิกของหน้ำเว็บเพจโดยโปรแกรมท่ีเหมำะสม คือ Photoshop หรือ Fireworks ซึ่งจะ
ช่วยในกำรสร้ำงเค้ำโครงของหน้ำเว็บและองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น ชื่อเว็บไซต์ โลโก ้รูปไอคอน ปุ่ม
ไอคอน ภำพเคลื่อนไหว แบนเนอร์โฆษณำ เป็นต้น 
 ในกำรออกแบบเว็บไซต์นั้นยังต้องค ำนึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่
ไม่ใช่ภำพกรำฟิก เช่น ขนำดของตัวอักษร สีของข้อควำม สีพ้ืน ลวดลำยของเส้นกรอบเพ่ือควำม
สวยงำมและดึงดูดผู้เยี่ยมชมด้วย 
 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ กำรออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภำพและตรงกับควำม
ต้องกำรมำกที่สุด มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ (ประเวศน์ วงษ์ค ำชัย และพิรพร หมุนสนิท, 2550:60 - 64) 

1. การก าหนดขอบเขต 
 กำรพัฒนำเว็บไซต์ไม่ได้มีหลักกำรหรือกำรก ำหนดขอบเขตที่ตำมตัว แต่จะขึ้นอยู่กับ
เป้ำหมำยและควำมต้องกำรในกำรใช้งำนเว็บไซต์นั้นว่ำสร้ำงเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือประชำสัมพันธ์บริษัท
หรือเพ่ือขำยสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งผู้พัฒนำจะต้องศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงละเอียดก่อน เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงเว็บไซต์ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง โดย
สำมำรถจ ำแนกข้ันตอนกำรก ำหนดขอบเขตท่ีผู้พัฒนำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ยึดถือเป็นหลักกำร ดังนี้ 
  1.1 กำรวำงแผน (Strategy) เป็นขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำย
และควำมต้องกำรของผู้ใช้ ก่อนกำรพัฒนำเว็บไซต์ เช่น กำรก ำหนดตำรำงกำรท ำงำน งบประมำณที่
ใช้ ทรัพยำกร และทีมงำนหรือบุคคลที่รับผิดชอบ เป็นต้น รวมไปถึง “ควำมเข้ำใจลูกค้ำ” ที่มีต่อธุรกิจ
และควำมต้องกำรไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ Brand ภำพพจน์ องค์กรที่ต้องกำรจะสื่อ เนื้อหำที่อยู่บนเว็บ 
Business Model ของลูกค้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ลูกค้ำต้องกำร และควำมเข้ำกันได้กับเทคโนโลยีที่
ลูกค้ำมีอยู่แล้ว พร้อมทั้งศึกษำเว็บไซต์ของคู่แข่ง ทั้งในแง่เนื้อหำ กำรท ำตลำด แนวทำงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์ เพ่ือน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำประมวลผล หำกลยุทธ์ที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
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  1.2 กำรถ่ำยโอน (Deliverable) เป็นขั้นตอนกำรสร้ำงล ำดับแผนกำรท ำงำน เพ่ือ
แสดงกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ต้นจนจบ 
  1.3 กำรก ำหนดสมมติฐำน (Assumption) เป็นขั้นตอนกำรก ำหนดเงื่อนไขข้อจ ำกัด
ต่ำง ๆ ทีใ่ช้ก ำหนดขอบเขต และเป้ำหมำยกำรใช้งำนเว็บไซต์นั้น ๆ 
  1.4 กำรจัดกำรขอบเขต (Scope Management) เป็นขั้นตอนกำรจัดกำรขอบเขต
ของเว็บไซต์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และมีผลกระทบต่อขอบเขตที่ได้ก ำหนดไว้
ในตอนแรก เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 นอกจำกนี้ เพ่ือให้ผลงำนที่ออกมำมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด ควรค ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. กำรเคำรพในกฎเกณฑ์และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคนที่อยู่ภำยในทีมพัฒนำ
เว็บไซต์ 
 2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนและควำมคำดหวัง คือ ต้องประเมินระยะเวลำกำรท ำงำน
ทั้งหมดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเมื่อใด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยที่จะตำมมำ 
 3. ควำมสำมำรถจัดกำรและรองรับกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลำเพ่ือให้
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนดไว้น้อยที่สุด 
 4. กำรวำงกรอบของงำนให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำย คือ ควรวำงงบประมำณให้เหมำะสม
กับงำน หรือตำมขนำดของโครงกำร 
 5. กำรเตรียมแผนกำรล่วงหน้ำ ซ่ึงบำงครั้งในกำรก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนในแต่ละ
ส่วนอำจเกิดควำมล่ำช้ำ หรือไม่เสร็จได้ตำมก ำหนดเวลำ จึงควรมีกำรเตรียมแผนกำรล่วงหน้ำเพื่อท ำ
ข้อตกลงและขยำยเวลำในกำรด ำเนินงำนออกไปเพ่ือให้เสร็จทันเวลำ 
 6. กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้ำได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำเป็น
ระยะ รวมทั้งผู้ด ำเนินงำนสำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันเวลำเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 2. ก าหนดเป้าหมาย 
 กำรก ำหนดเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์จะช่วยให้ผู้พัฒนำสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน งบประมำณ รวมทั้งระยะเวลำได้เหมำะสม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุดของกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้ผลงำนตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกท่ีสุด จึงควรค ำนึง
แล้วให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  2.1 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ผู้พัฒนำจะต้อง
รวบรวมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงละเอียดว่ำต้องกำรงำนออกมำในรูปแบบใด เช่น หน้ำตำของ
เว็บไซต์ หรือระยะเวลำกำรท ำงำน เป็นต้น 
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  2.2 เป้ำหมำยของลูกค้ำ ก่อนกำรพัฒนำเว็บไซต์ ผู้พัฒนำต้องทรำบถึงเป้ำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ของลูกค้ำว่ำต้องกำรสร้ำงเว็บไซต์เพ่ืองำนทำงด้ำนใด 
  2.3 ข้อมูลทำงเทคนิค เช่น ชนิดของบรำวเซอร์ คอมพิวเตอร์ กำรใช้งำนเว็บไซต์และ
จุดประสงค์ของกำรสร้ำงเว็บไซต์ รวมไปถึงกำรเขียนโปรแกรมเพ่ือให้เว็บไซต์ท ำงำนได้ตำมที่ลูกค้ำได้
ก ำหนดแนวทำงไว้ 
  2.4 ควำมสวยงำมของกำรออกแบบ เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนำเว็บไซต์ต้องค ำนึงถึง
เช่นเดียวกัน ซึ่งกำรออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงำม และน่ำสนใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำมำรถดึงดูดผู้มำ
เยี่ยมชมได้ 
 3. ก าหนดโครงสร้างข้อมูล 
 กำรก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลภำยในเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้พัฒนำสำมำรถก ำหนดล ำดับกำร
ท ำงำนต่ำง ๆ ภำยในเว็บไซต์ได้ง่ำย และสะดวกยิ่งข้ึน รวมไปถึงท ำให้ลูกค้ำเห็นโครงสร้ำงของเว็บไซต์ 
แนวทำงกำรออกแบบ และรูปแบบของกำรท ำงำนต่ำง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นงำนบนกระดำษ
ก่อนที่จะมีกำรพัฒนำจริง 
 ตัวอย่ำงเช่น บริษัท ณัฐพร จ ำกัด ต้องกำรว่ำจ้ำงให้สร้ำงเว็บไซต์ส ำหรับน ำเสนอข้อมูล
ภำยในบริษัท โดยต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดข้อมูลของบริษัทได้ทั้งหมด เช่น ประวัตินโยบำย พันธะ
กิจ ผลงำน สินค้ำและบริกำร เป็นต้น ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับทำงบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้ รวมทั้ง
สำมำรถแสดงโฆษณำสินค้ำหรือบริกำร ข้อมูล ข่ำวสำร และรำยละเอียดต่ำง ๆ ของบริษัทได้ 
 4. ก าหนดการสืบทอดข้อมูล 
 กำรก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่ำวข้ำงต้น เพียงอย่ำงเดียวจะยังไม่สำมำรถ
มองเห็นควำมสัมพันธ์ของแต่ละเพจได้ ซึ่งผู้พัฒนำจะต้องท ำกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงข้อมูลไปเป็นกำรสืบ
ทอดข้อมูล หรือรูปแบบโครงสร้ำงข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree Structure) ก่อน ด้วยกำรแบ่งเนื้อหำที่
ต้องกำรน ำมำเสนอบนเว็บไซต์ออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ โดยเริ่มต้นก ำหนดกลุ่มหลักก่อน จำก
โครงสร้ำงข้อมูลที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นสำมำรถน ำมำจัดกลุ่มเนื้อหำได้ 
 5. สร้างไซต์แม็ป (Site Map) 
 กำรสร้ำงไซต์แม็ป (Site Map) เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรเชื่อมโยงของเพจใน
เว็บไซต์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นหำ หรือเป็นกำรน ำองค์ประกอบทั้งหมดในเว็บไซต์มำจัดล ำดับเป็น
ล ำดับชั้นที่เกี่ยวข้องกัน จำกำรสืบทอดข้ำงต้น สำมำรถน ำมำสร้ำงไซต์แม็ปของเว็บไซต์ได้ 
 6. แบ่งเฟรมพื้นที่การแสดงผล 
 กำรสร้ำงไซต์แม็ปข้ำงต้นยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ำยในกำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์
ผู้พัฒนำจะต้องสร้ำงเพจส ำหรับแสดงเนื้อหำของแต่ละส่วนด้วยกำรแบ่งเฟรม ซึ่งกำรแบ่งเฟรมเป็น
กำรแบ่งพ้ืนที่กำรแสดงเนื้อหำบนเพจมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมต้องกำรของผู้พัฒนำ
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หรือลูกค้ำ ในที่นี้จะยกตัวอย่ำงกำรแบ่งเฟรมเพจ index.html ของเว็บไซต์ บริษัท ณัฐพร จ ำกัด โดย
แบ่งข้อมูลที่ต้องกำรเก็บภำยในเพจได้ ดังนี้ 
  6.1 โลโก ้(Logo) ของบริษัท ณัฐพร จ ำกัด 
  6.2 เมนูหลัก (Menu) หรือกำรเชื่อมโยงหลัก 
  6.3 เนื้อหำหลัก 
  6.4 กำรเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 
  6.5 กำรเชื่อมโยงย่อย 
  6.6 โฆษณำต่ำง ๆ ที่ต้องกำรแสดงบนเพจ 
  6.7 ข้อมูลลิขสิทธิ์กำรแบ่งเฟรมถือได้ว่ำเป็นขึ้นตอนสุดท้ำยในกำรวำงแผนส ำหรับ
กำรพัฒนำเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ได้ง่ำยและสะดวกยิ่งขึ้น 
 7. สร้างเว็บเพจแต่ละหน้าตามท่ีออกแบบ 
 หลังจำกท่ีได้ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้ำเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นกำรสร้ำงเว็บเพจ
ตำมท่ีได้ออกแบบไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น ด้วยภำษำหรือเครื่องมือต่ำง ๆ ตำมที่ผู้พัฒนำเว็บไซต์ต้องกำร 
เช่น HTML ,PHP ,ASP หรือโปรแกรม Dreamweaver เป็นต้น 
 8. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ 
 เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนกำรพัฒนำเว็บไซต์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำรน ำ
เว็บไซต์นั้นไปเผยแพร่บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้คนสำมำรถเข้ำมำชมเว็บไซต์ได้ โดยกำรน ำ
ขึ้นไปเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์องค์กร หรือขอพื้นที่เว็บไซต์กับผู้ให้บริกำรเว็บโอสติ้ง (Web Hosting) ซ่ึง
มีทั้งฟรีและเสียค่ำใช้จ่ำย (ประชำ พฤกษ์ประเสริฐ, 2550 : 11) 
 9. อัพโหลดเว็บไซต์ 
 เมื่อพัฒนำเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และมีพ้ืนที่ส ำหรับเก็บเว็บไซต์ที่ต้องกำรน ำไปเผยแพร่สู่
อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ำยคือกำรอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ได้
จัดเตรียมไว้ด้วยโปรแกรม FTP หรือเครื่องมือที่ผู้ให้บริกำรได้จัดเตรียมไว้ให้ 

2.1.4 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) 
 1. ระบบจัดกำรเนื้อหำ (Content Management System : CMS) เป็นโปรแกรมที่
เขียนขึ้น ด้วยภำษำสคริปต์ ท ำงำนอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งระบบ
จัดกำรเนื้อหำจะช่วยแก้ปัญหำในกำรพัฒนำเว็บไซต์ (ดนัยศักดิ์ กำโร, 2552) ดังนี้ 
  1.1 ปัญหำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงและเนื้อหำ (Structure & Content) ของเว็บไซต์ที่
เหมำะสม เช่น ปริมำณเนื้อหำที่เพ่ิมขึ้นท ำ ให้ผู้บริหำรเว็บไซต์ต้องมีกำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์อยู่
ตลอดเวลำ รวมถึงกระบวนที่ซ้ ำซ้อน สร้ำงควำมยุ่งยำก 
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  1.2 ปัญหำรูปแบบเว็บไซต์ไม่เป็นที่น่ำสนใจ เนื่องจำกผู้พัฒนำเว็บไซต์ขำดควำมรู้
ทำงเทคนิคในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
 ซึ่งจำกหลักกำรดังกล่ำวได้น ำ ระบบกำรจัดกำรเนื้อหำ (CMS) ซึ่งเป็นลักษณะโอเพน - 
ซอร์ส ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บ ให้มีประสิทธิภำพขึ้น ผู้ที่ต้องกำร
ใช้งำนสำมำรถท่ีจะดำวน์โหลดมำใช้งำนได้ฟรี และด้วยควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย จึงได้มีผู้น ำไปใช้
งำนในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไป เพรำะทำงผู้พัฒนำ ได้ออกแบบระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถใช้งำน
ได้ง่ำย ท ำให้ผู้ที่ต้องกำรใช้งำนสำมำรถท่ีจะติดตั้งและพัฒนำเว็บไซต์ขึ้นมำได้เร็วขึ้น ปัจจุบัน CMS 
ส่วนมำกมีรูปแบบเป็น Web-Based Application ที่สำมำรถท ำงำนผ่ำน Web Browser ได้สะดวก
ในกำรใช้งำน สำมำรถอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของตนเองได้ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใด และไม่จ ำเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมไว้บนเครื่องลูกข่ำย ต่ำงกับกำรใช้งำนเครื่องมือที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์เช่น Adobe 
Dreamweaver ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้บนเครื่องที่จะใช้งำนจึงแก้ไขเว็บไซต์ได้ CMS ได้รับกำร
พัฒนำมำจำกหลำยภำษำ อำทิ JAVA, ASP, PHP เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่ที่ออกมำจะเป็นภำษำ 
PHP เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยี Open Source และใช้งำนง่ำยกว่ำโปรแกรมอ่ืน ๆ และยังเป็นเว็บไซต์
กึ่งส ำเร็จรูปมีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนหลัง (Administrator) ที่ง่ำยต่อกำรใช้งำนและแก้ไข
ปรับแต่ง โดยผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรเขียนโปรแกรม ท ำให้สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ได้ใน
ระยะเวลำอันรวดเร็ว 
 จุดต่ำงระหว่ำง CMS กับเว็บไซต์ส ำเร็จรูปที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ CMS ที่น ำไปใช้งำนเช่น 
Joomla, Mambo, WordPress เป็นต้น จะมีค่ำใช้จ่ำยในเรื่องของ Hosting แต่สำมำรถจัดกำร
หน้ำตำเว็บไซต์ และโปรแกรมเสริม ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ในขณะที่เว็บไซต์
ส ำเร็จรูป จะมีค่ำบริกำรรำยปีในรำคำค่อนข้ำงต่ ำ แต่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์
รวมถึงควำมสำมำรถของโปรแกรมนั้นได้ อีกท้ังพ้ืนที่ และระบบกำรจัดกำรเว็บไซต์ยังขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริกำรอีกด้วย นอกจำกนี้ผู้ใช้ CMS ยังสำมำรถปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเองได้อย่ำงอิสระสำมำรถสร้ำง
แบรนด์ และควำมแตกต่ำงของตัวเว็บไซต์ให้ต่ำงไปจำกเว็บส ำเร็จรูป โดยเจ้ำของเว็บไซต์สำมำรถ
จัดกำรโดเมนเนมได้เองทั้งหมด ในขณะที่เว็บส ำเร็จรูปนั้น ผู้ให้บริกำรจะเป็นคนจัดกำรให้ ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะไม่ให้สิทธิ์ในกำรแก้ไขใด ๆ แก่ผู้ใช้งำนและอีกอย่ำงที่ส ำคัญคือผู้ใช้งำนสำมำรถน ำ CMS ไป
ติดตั้งที่ใดก็ได้ โดยไม่ผูกติดกับผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่ง หรือแม้กระทั้งกำรน ำ CMS มำใช้งำนเป็น 
Intranet ภำยในองค์กร  
 CMS โดยทั่วไป จะแยกส่วนของระบบกำรท ำงำน เนื้อหำข้อมูล และส่วนของหน้ำตำ
เว็บไซต์ออกจำกกัน ท ำให้งำนในกำรปรับเปลี่ยนแก้ไขหน้ำตำเว็บไซต์ท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วจะมีระบบบริหำรจัดกำรพ้ืนฐำนเหล่ำนี้มำกับตัวระบบ อำท ิเช่น  
  • ระบบจัดกำรหน้ำตำเว็บไซต์ (Theme, Template) 
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  • ระบบจัดกำรเนื้อหำข้อมูล (Content) 
  • ระบบจัดกำรแถบป้ำยโฆษณำ (Banner) 
  • ระบบสมำชิก (User Management)  
 นอกจำกนี้ยังสำมำรถพัฒนำ/ติดตั้งชุดโปรแกรมในกำรท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ิมเติมได้
(Plugin/Component/Module) อำท ิเช่น 
  • ระบบจัดกำรร้ำนค้ำ (Shopping Cart) 
  • ระบบห้องแสดงภำพ (Photo Gallery) 
  • ระบบกระดำนสนทนำ (Web board) 
  • ระบบแสดงผลไฟล์วิดีโอ (VDO Clip) เป็นต้น 
 รวมทั้งสำมำรถพัฒนำระบบให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกำรใช้งำนในองค์กร อำท ิ 
  • ระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) 
  • ระบบจองห้องประชุม (Meeting Reservation) 
  • ระบบจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management) 
  • ระบบงำนคลัง (Budget Report) 
  • ระบบฝึกอบรม (Training Management) 
 ประโยชน์ของ CMS ประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้ใช้งำนจะได้รับเมื่อน ำ CMS เข้ำมำสร้ำงและ
ดูแลเว็บไซด์ มีดังนี้ 
 1. ควบคุมรูปแบบของเว็บไซด์ได้ดี 
 2. อัพเดตเว็บไซด์ได้จำกทุก ๆ ที ่
 3. ไม่ต้องมีควำมรู้ภำษำ HTML และ Script 
 4. รองรับกำรท ำงำนจำกผู้ใช้งำนหลำยคนได้พร้อมกัน 
 5. เพ่ิมศักยภำพในกำรร่วมมือกันท ำงำน 
 2. โครงสร้ำงเว็บเพจและกำรออกแบบเว็บไซต์ : Page Structure and Site Design 
Lynch และ Horton ได้น ำเสนอทฤษฎี Page Structure and Site Design ว่ำส่วนประกอบของ
เว็บไซต์ที่ดีต้องประกอบด้วย 
  2.1 Page Header คือส่วนหัวของเว็บเพจ แต่มีพ้ืนที่อันจ ำกัดซ้ึงประกอบด้วย 
   - Home Link แสดงสัญลักษณ์ขององค์กร ควรตั้ง อยู่ที่มุมซ้ำยบน และมี
กำรเชื่อมโยงไปยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ได้ 
   - Global Navigation จะจัดวำงในลักษณะแนวนอนไว้ที่ส่วนหัวของ เว็บ
เพจ 
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   - Breadcrumb Navigation นิยมน ำมำใช้งำนกันอย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะ
ผู้ใช้จะทรำบว่ำตนเองอยู่ ณ ต ำแหน่งใดของเว็บไซต์ มีประโยชน์มำกส ำหรับเว็บไซต์ทีมีขนำดใหญ่ 
   - Search เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือค้นหำภำยในเว็บไซต์ ต ำแหน่งที่
นิยมวำงคือขวำบนและควรมีขนำดเหมำะสมกับพ้ืนทีส่วนหัวของเว็บเพจ 
  2.2 Scan Column ประกอบด้วย 
   - Left Scan Column เหมำะที่จะเป็นต ำแหน่งที่ตั้งของ Local 
Navigation ซึ่งเป็นเมนูหลักของเว็บไซต์ สำมำรถวำงเครื่องมือค้นหำ (Search) ได ้แต่ควรวำงถัดลง
มำจำก Local Navigation ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ง่ำย นอกจำกนี้ยังเป็นต ำแหน่งทีตั้งของป้ำย
โฆษณำ (Banner) ข้อมูลกำรติดต่อกับผู้จัดท ำเว็บไซต์ก็ได้ 
   - Right Scan Column สำมำรถเป็นต ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือค้นหำ
(Search) ป้ำยโฆษณำ (Banner) ได้เช่นเดียวกับ 
   - Left Scan Column ซึ่งผู้พัฒนำเว็บไซต์จะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ 
   - Main Content Column คือ คอลัมน์ที่แสดงเนื้อหำหลักภำยในเว็บเพจ
ควรมีควำมยำวหน้ำเว็บเพจที่เหมำะสม ควำมยำวของเนื้อหำไม่มำกเกินไป เนื่องจำกผู้ใช้จะอ่ำน
เนื้อหำเว็บไซต์แบบกวำดสำยตำในลักษณะคล้ำยอักษรตัว F (F-Shaped Pattern for Reading 
Web Content) โดยผู้อ่ำนเริ่มกวำดสำยตำไม่อ่ำนทุกถ้อยค ำ ทุกประโยคภำยในบทควำม แต่ใช้กำร
กวำดสำยตำหำหัวข้อเรื่องหรือสิ่งที่ตนสนใจ โดยสองย่อหน้ำแรกจะเป็นส่วนส ำคัญที่ต้องให้ข้อมูลที่ดี
ที่สุด รองลงมำคือหัวข้อย่อย และค ำส ำคัญท่ีช่วยบอกเรื่องรำวภำยในบทควำม และพ้ืนที่บริเวณมุม
บนซ้ำยของเว็บเพจ (Golden Triangle) ควรวำงเนื้อหำและจุดเชื่อมโยงที่ส ำคัญท่ีสุดไว้เพรำะเป็นจุด
ที่ผู้ใช้จะมองมำกท่ีสุด 
  2.3 Page Footer คือ ส่วนท้ำยของเว็บเพจ ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่แสดงข้อควำม
เกี่ยวกับกฎหมำยลิขสิทธิ์ (Copyright) รำยละเอียดกำรติดต่อกับผู้จัดท ำเว็บไซต์ จุดเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ Navigation หำกหน้ำเว็บเพจนั้นมีควำม 
 2.1.5 วัดหันทราย 
 ประวัติวัดหันทราย 
 วัดหันทรำย ตั้งอยู่เลขที่ 79/2 บ้ำนหันทรำย หมู่ที ่2 ต ำบลหันทรำย อ ำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 สังกัดคณะสงฆ์ มหำนิกำย 
 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งำน 60 ตำรำงวำ น.ส.3 เลขที ่855  
 อำณำเขต ทิศเหนือจดถนนสำธำรณะ ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนน
สำธำรณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน 
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 อำคำรเสนำสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง 40 เมตร ยำว 60 เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 
2528 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีศำลำกำรเปรียญ กว้ำง 60 เมตร ยำว 80 เมตร 
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ ์จ ำนวน 2 จ ำนวน 2 หลัง เป็นอำคำรไม ้
ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง 40 เมตร ยำว 80 เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 ปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจ ำอุโบสถ ปำงสมำธิ พร้อมพระโมคคัลลำน์ พระสำรีบุตร 
พระพุทธรูป 5 องค์ ขนำดหน้ำตักกว้ำง 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 
 วัดหันทรำย ตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2522 ผู้บริจำคที่ดินให้สร้ำงวัดคือนำยเดิม 
เพชรสมบัติ 
 ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง 
40 เมตร ยำว 60 เมตร 
2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ขึ้นมำโดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้
ด้ำนกำรเขียนโปรแกรมภำษำต่ำง ๆ เช่น PHP หรือ HTML ซึ่งกำรสร้ำงเว็บเพจก็สำมำรถเลือกใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ ได้มำกมำย ในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในกำรสร้ำงเว็บไซตม์ีประสิทธิภำพและมีข้อดี
ข้อเสียที่แตกต่ำงกันออกไปสุดแท้แต่ลักษณะงำน โดยในกำรพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำยจะน ำเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 2.2.1 Joomla 
 Joomla เป็นระบบที่ช่วยในกำรจัดกำรเนื้อหำ (Content Management System :  
CMS) บนเว็บไซต์ เพ่ือช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ลดขั้นตอน และควำมยุ่งยำกในกำรบริหำร
จัดกำรเว็บไซต์โดยที่ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องมีควำม รู้ในด้ำนกำรเขียนโปรแกรมหรือออกแบบเว็บไซต์ จะ
รวมไปถึงกำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภำพ ไฟล์งำนต่ำง ๆ ด้วย 
แล้วแต่ผู้ใช้งำนจะเลือกหรือก ำหนดควำมต้องกำรของตัวเอง ซึ่งจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมำเรื่อย ๆ และ
เวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนำออกจะรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ บนเบรำว์เซอร์ที่ท ำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น อีกท้ัง
ยังเพ่ิมระบบที่มีผลทำงด้ำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องมือกำรค้นหำ (Search Engine 
Optimization : SEO) อีกด้วย 
 Joomla คือ ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิยมมำก ด้วยควำมสำมำรถของ
ระบบที่ถูกจัดเตรียมมำให้ผู้ใช้งำนสร้ำงเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ว หน้ำจอกำรท ำงำนถูกออกแบบให้ใช้
งำนได้ง่ำย และสำมำรถปรับแต่งระบบได้ตำมต้องกำร ที่ส ำคัญเป็นระบบฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งทำงทีม
ผู้พัฒนำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมปลอดภัย และทันต่อเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของ Joomla มีดังนี ้
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 1. เทมเพลต (Template) เป็นหัวใจหลักของหน้ำเว็บไซต์ที่สร้ำงด้วย Joomla เพรำะได้
มีกำรออกแบบและจัดวำงหน้ำตำของเว็บไซต์ สีสัน กำรจัดวำงแบบต ำแหน่งบนเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนนี้
จะประกอบไปด้วย ส่วนของเนื้อหำ โมดูลต่ำง ๆ 
 2. โมดูล (Module) เป็นส่วนเสริมที่แสดงผลอยู่บนหน้ำของเว็บไซต์ตำมต ำแหน่งต่ำง ๆ  
บนเทมเพลทที่มีในเว็บไซต์ได้เลย โมดูลของจูมล่ำมีหลำย ๆ ชนิด เช่น โมดูลแสดงสถิติหน้ำเว็บไซต์ 
โมดูลกำรแสดงบทสนทนำ เป็นต้น อยู่ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์จะก ำหนดให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ 
 3. คอมโพเน้นท์ (Component) เป็นโปรแกรมเสริมควำมสำมำรถให้กับ Joomla ซึ่งจะ
เป็นระบบที่น ำมำติดตั้งในเว็บไซต์เพ่ือให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ กำรน ำเสนอของแต่ละเว็บไซต์ เช่น 
ระบบติดต่อสอบถำม ระบบอัลบั้มรูปภำพ ระบบดำวน์โหลด เป็นต้น 
 4. ปลั๊กอิน (Plugin) เป็นโปรแกรมเสริมที่จะเพ่ิมควำมสำมำรถให้กับ Module หรือ 
Component จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ Plugin ถูกออกแบบให้มีควำมสำมำรถเฉพำะอย่ำง เป็น
ควำมสำมำรถเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักท ำงำนได้ดีขึ้นและยังเสริมในส่วนของระบบ Joomla ให้
รวดเร็วอีกด้วย 
 Joomla ก ำเนิดขึน้ในวันที่ 17 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2005 ด้วยกำรแยกตัวของกลุ่ม
นักพัฒนำหลักในโปรเจ็คแมมโบ้ (Mambo) เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท Miro International 
Pty Ltd. ซ่ึงเป็น CMS ทีได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงสุดในสมัยนั้น สำเหตุทีท่ ำให้กลุ่มนักพัฒนำหลัก
แยกตัวออกมำก็คือควำมไม่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ เรืองลิขสิทธิ์ทำงเครื่องหมำยกำรค้ำ ซ่ึงหวั่นเกรงกัน
ว่ำจะกระทบถึงแนวคิดในกำรพัฒนำแบบโอเพ่นซอร์สได้ 
 ทีมพัฒนาทีแยกตัวออกมาเริมต้นด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 
OpenSourceMatters.org ขึน้มาเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปสู่กลุ่มผู้ใช้งาน นักพัฒนา
โปรแกรม นักออกแบบเว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ต่าง ๆ น าทีมโดย Andrew Addie หลักจากนั้น
ผู้คนหลายพันคนได้เข้าชมเว็บไซต์ และพร้อมกับเขียนข้อความให้ก าลังใจกับทีมงานนักพัฒนากลุ่มนี้ 
และจะสนับสนุนการท างานของทีมพัฒนากลุ่มนี้ต่อไป หลังจากนั้นก็มีการตืน่ตัวของสังคมโอเพน
ซอร์สทั่วโลก และทีมพัฒนาที่ได้แยกตัวมาได้ประกาศร่วมกันสร้างองค์กรและสังคมออนไลน์ โดยได้
ชื่อโปรเจ็คว่า “Joomla” มีความหมายว่า “ด้วยกันทั้งหมด” หรือ “ร่วมกันทั้งหมด” 
 จูมลาเปิดตัวเวอร์ชั่นแรก (Joomla 1.0.0) ในวันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2005 ซ่ึง
เป็นการน าซอรส์โค้ดของแมมโบเวอร์ชั่ร 4.5.2.3 มาใส่ชื่อจูมลาลงไปพร้อมกับมีการแก้ไข bug และ
เพ่ิมเติมคุณสมบัติทางด้านการรักษาความปลอดภัย จากนั้นเป็นต้นมา จูมลาได้มีการอัพเดตตัวเองสู่
เวอร์ชันใหม่เรื่อย ๆ โดยไม่มีการอ้างอิงอยู่กับรูปแบบของแมมโบอีกต่อไป 
 ข้อดีของ Joomla 
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 - ใช้งานฟรี Joomla เป็นสคริปต์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) สามารถใช้งานได้ 
ทันท ีแม้ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม 
 - อัพเดทสม ่าเสมอ มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่องจากผู้พัฒนา โดยปรับปรุง 
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมฟังก์ชันในส่วนต่าง ๆ 
 - เปลี ยนหน้าตาเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) ท าให้สอดคล้องเนื้อหาของ
เว็บไซต์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันท ีโดยไม่กระทบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ 
 - รองรับภาษาไทย ทั้งในส่วนหน้าเว็บไซต์ (Front - End) และส่วนผู้ดูแลเว็บไซต์ (Back 
- End) 
 - ง่ายต่อการสร้างและการจดการเนื้อหา การก าหนดรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหา และ
การแทรกส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ลิงค์ ลงไปเนื้อหา สามารถท าได้ง่ายด้วยเครื่องมือเอดิ
เตอร์ (Editor) ที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับโปรแกรม Word Processing อย่าง Microsoft Word 
หรือ Open Office Writer 
 - รองรับการท่างานหลาย ๆ คนพร้อมกัน โดยแยกผู้ใช้งานออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Administrator), ผู้จัดการเว็บไซต์ (Manager), บรรณาธิการ (Editor), สมาชิกผู้ 
ลงทะเบียน (Registered) เป็นต้น โดยมีการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน 
 - เพิ มความสามารถให้กับเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเสริม (Extension) ซ่ึงมีให้เลือกใช้ 
มากมาย เช่น ระบบร้านค้าออนไลน์, เว็บบอร์ด, เว็บบล็อก, ปฏิทิน เป็นต้น 
 - สนับสนุนการปรับแต่ง SEO (Search Engine Optimization) เพ่ือให้เว็บไซต์ที่
สร้างข้ึนติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหา 
 2.2.2 Photoshop 
 โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ส ำหรับตกแต่งภำพถ่ำย
และภำพกรำฟฟิกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนสิ่งพิมพ์ นิตยสำร และงำนด้ำน
มัลติมีเดีย อีกท้ังยังสำมำรถ retouching ตกแต่งภำพและกำรสร้ำงภำพ ซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมสูงมำกใน
ขณะนี้ เรำสำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop ในกำรตกแต่งภำพ กำรใส ่Effect ต่ำง ๆ ให้กับภำพ 
และตัวหนังสือ กำรท ำภำพขำวด ำ กำรท ำภำพถ่ำยเป็นภำพเขียน กำรน ำภำพมำรวมกัน กำร 
Retouch ตกแต่งภำพต่ำง 
 โฟโตชอปสำมำรถท ำงำนกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale และสำมำรถ
จัดกำรกับไฟล์รูปภำพที่ส ำคัญได้ เช่น ไฟล์นำมสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์ที่โฟโตชอป
จัดเก็บในรูปแบบเฉพำะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นำมสกุลของไฟล์ว่ำ PSD จะสำมำรถจัดเก็บ
คุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็นของโฟโตชอป เช่น เลเยอร์, ชันแนล, โหมดสี รวมทั้งสไลส์ ได้
ครบถ้วน 
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 โปรแกรมนี้ถูกสร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1987 โดย ธอมัส โนล (Thomas Knoll) เป็นนักศึกษำ
ปริญญำเอกจำกมหำลัยมิชิแกน ได้ท ำโปรแกรมแสดงผลกรำฟิกบน Mac Plus ที่บ้ำนของเขำโดยใช้
ชื่อว่ำ Display ต่อมำน้องชำยของเขำ คือ จอร์น โนล (John Knoll) ซึ่งเป็นนักถ่ำยภำพสมัครเล่น 
และได้ท ำงำนอยู่ ILM เป็นนักศึกษำปริญญำเอกมหำลัยมิชิแกนเหมือนกัน มำเห็นโปรแกรมของ 
ธอมัส โนล (Thomas Knoll) เขียนขึ้น สองพ่ีน้องคู่นี้ได้เล็งเห็นช่องทำงธุรกิจของโปรแกรม Display 
จึงให้น้องชำยซึ่งชอบถ่ำยภำพ พิจำรณำว่ำ ควรเพิ่มควำมสำมำรถของอะไรบ้ำง 
 ในปี ค.ศ.1988 ได้เปลี่ยนชื่อโปรแกรม Display เป็น Image Pro ไปเสนอขำยตำม
บริษัทซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ จนสุดท้ำยมำขำยให้บริษัท Adobe และได้พัฒนำ
มำจนกลำยเป็น Photoshop ที่รู้จักกันในทุกวันนี้ 
 ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop 
 1. ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภำพ 
 2 .ตัดต่อภำพบำงส่วน หรือที่เรียกว่ำ crop ภำพ 
 3. เปลี่ยนแปลงสีของภำพ จำกสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้ 
 4. สำมำรถลำกเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภำพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้ำงภำพได้
อย่ำงอิสระ 
 5. มีกำรแบ่งชั้นของภำพเป็น Layer สำมำรถเคลื่อนย้ำยภำพได้เป็นอิสระต่อกัน 
 6. กำรท ำ cloning ภำพ หรือกำรท ำภำพซ้ ำในรูปภำพเดียวกัน 
 7. เพ่ิมเติมข้อควำม ใส่ effect ของข้อควำมได้ 
 8. Brush หรือแปรงทำสี ที่สำมำรถเลือกรูปแบบส ำเร็จรูปในกำรสร้ำงภำพได้และอ่ืน ๆ 
อีกมำกมำย 
 9. มีโหมดกำรตกแต่งภำพในโปรแกรม Photoshop โดยใช้ CAMERA RAW เข้ำช่วย 
 10. สำมำรถท ำงำนร่วมกับ Adobe Bright ในกำรจัดกำรรูปภำพให้เป็นระเบียบ และ
สำมำรถน ำภำพกลับมำแก้ไขได้อย่ำงง่ำยดำย 
 11. สำมำรถที่จะ Export ภำพไปใช้ในส่วนของเว็บไซต์ได้โดยค่ำสียังคงเดิม 
 ประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop 
 งำนตกแต่งภำพถ่ำย 
 - แก้ไขภำพถ่ำยที่บกพร่องหรือมีต ำหนิ เช่น ปรับสีที่เพ้ียน ปรับแสงเงำท่ีสว่ำงหรือมืด
เกินไป 
 - ตกแต่งภำพ เช่น ตัดส่วนที่ไม่ต้องกำรออกไป ปรับภำพให้คมชัด ปรับผิวหน้ำให้เนียน 
ลบรอยสิว 
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 - ดัดแปลงภำพ เช่น ท ำภำพสีให้เป็นขำวด ำ เปลี่ยนภำพคนให้อ้วนขึ้น - ผอมลง หรือให้
เด็กข้ึนและแก่ลงได้ 
 - ตัดต่อภำพ เช่น ย้ำยตัวคนจำกภำพถ่ำยชำยทะเลไปยืนบนภูเขำ 
 งำนสิ่งพิมพ์ 
 - สำมำรถออกแบบหนังสือ นิตยสำร ให้เป็นไปตำมไอเดียที่เรำวำงแผนไว้ได้ 
 งำนเว็บไซต์ 
 - ใช้สร้ำงภำพเพ่ือตกแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่ำจะเป็นแบล็คกรำวด์ ปุ่มตอบโต้ แถบหัว เรื่อง 
ตลอดจนภำพประกอบต่ำง ๆ นอกจำกนั้นยังสำมำรถออกแบบหน้ำเว็บได้อีกด้วย 
 งำนออกแบบทำงกรำฟิก 
 - ใช้ในกำรสร้ำงภำพสำมมิติ กำรออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบกำร์ด
อวยพร 
2.3 งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
 จำกกำรส ำรวจงำนวิจัยและโครงงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเว็บไซต์วัดหันทรำย มี
งำนวิจัยและโครงงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ชลลดำ สำครวิศวะ (2548) ศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำเว็บไซต์กำรประชำสัมพันธ์ของบัณฑิต
วิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง โดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ที่ใช้
บริกำรเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยำลัย สถำบันสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์ประจ ำบัณฑิต นักศึกษำมหำบัณฑิตนักศึกษำระดับบัณฑิต 
และบุคคลทั่วไป พบว่ำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
คุณทหำรลำดกระบังมีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ดี และควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยำลัยสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นอยู่ในระดับดี 

นิภำพร ยิ้มสร้อย (2546) วิจัยเรื่อง “กำรออกแบบเว็บเพจเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์
กองบัญชำกำรศึกษำ” ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรประเมินประสิทธิภำพเว็บเพจ โดยผู้เชี่ยวชำญอยู่ใน
ระดับดีมำก และควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในประเด็นเนื้อหำและกำรออกแบบอยู่ในระดับดีใน
ด้ำนเนื้อหำสอดคล้องกับภำพ ควำมชัดเจอของตัวอักษรภำพช่วยสื่อควำมหมำยให้เข้ำใจเนื้อหำได้ดี
ยิ่งขึ้น ข้อมูลมีควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องและชัดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะว่ำรูปแบบกำรน ำเสนอเว็บเพจควร
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจผู้เข้ำมำเยี่ยมชมทั้งในส่วนของเนื้อหำข้อมูลที่มีประโยชน์และ
รูปแบบกรำฟิก เช่น กำรใช้ปุ่มกระพริบแทนตัวอักษร กำรใช้ภำษำแบบเคลื่อนไหวหรือกำรน ำเสนอ
ข้อมูลกำรฝึกอบรมด้วยภำพวีดีโอ เป็นต้น กำรจัดท ำสถติิของผู้เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บควรค ำนึงถึง
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ประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรมท่ีสำมำรถรองรับกำรท ำงำนด้ำนกรำฟิกได้อย่ำง
เต็มที่ 

สมชอบ ภูอินนำ (2549 : 98-100) ได้วิจัย กำรพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ พบว่ำ กำรพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์ ท ำให้กำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรติดต่อประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และกับหน่วยงำนอ่ืนหลำยรูปแบบหลำย
ช่องทำงได้มำกข้ึนและมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัยต่อสำธำรชนมีกำรด ำเนินงำนกำรรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้ทุกฝ่ำยได้
รับทรำบอย่ำงถูกต้อง ทั่วถึงและทนัเหตุกำรณ ์โดยกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์และสื่อทำง
อิเล็กทรอนิกส์และงำนบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร สำมำรถจัดรูปแบบในกำรให้บริกำรได้อย่ำง
เหมำะสมและต่อเนื่อง ท ำให้ผู้มำติดต่อประสำนงำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสืบค้นและกำรหำ
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำงำน อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่พบเป็นปัญหำที่จะต้องมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคือ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรจัดท ำวำรสำร 
เอกสำร หรือสิ่งพิมพ์ ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ ให้ได้ข้อมูลข่ำวสำรที่สมบรูณ์ครบถ้วนและ
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

บุษรำ เวี่ยนวิเศษ (2551 : 93-95) ได้ศึกษำกำรพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน
โปลีเทคนิคสกลนครอ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่ำ ก่อนด ำเนินกำรพัฒนำ ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์โรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์น้อยขำดกำรวำงแผนอย่ำง
เป็นระบบ ไม่มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน กิจกรรมประชำสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรโรงเรียนยังมีน้อย ระบบงำนประชำสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง หลังจำกด ำเนินกำรพัฒนำระบบงำน
ประชำสัมพันธ์โรงเรียนครบ 2 วงรอบแล้ว ปรำกฏว่ำ ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์โรงเรียนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนเพิ่มมำกขึ้นมีกำรวำงแผนจัดท ำปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์และด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ สำมำรถด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้วิธีกำรประชำสัมพันธ์หลำยรูปแบบกำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำน กำรให้ควำมส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์เพิ่มขึ้นโดย ข้อค้นพบจำกกำรสังเกต กำร
ด ำเนินงำน ทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรแสวงหำข้อมูล มีกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนไว้
เผยแพร่ เปิดโอกำสให้ครู อำจำรย์ในโรงเรียนได้แสดงออกโดยกำรเขียนบทควำมลงในเอกสำร มีกำร
สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน กำรวำงแผนงำน มีกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำรมีกำรจัดท ำวำรสำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้และผลงำนของโรงเรียน มีกำรจัดนิทรรศกำรผลงำน
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นักเรียน ข่ำวภำพกิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันส ำคัญ จัดป้ำยนิเทศเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร กำร
ประเมินผล มีกำรประเมินผล กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ วิธีกำร
รำยงำนใช้กำรรำยงำนในที่ประชุมประจ ำเดือน 

รพีภัทร มำนะสุนทร (2558) ได้ศึกษำกำรพัฒนำเว็บไซต์ แลกำรสร้ำงสังคมออนไลน์ 
เพ่ือประชำสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน ในเขตอ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมี
ควำมพึงพอใจต่อ ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย ควำมน่ำสนใจของหน้ำเว็บไซต์ กำรจัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ำยต่อกำรอ่ำนและกำรใช้งำน เมนูต่ำง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งำนได้ง่ำย ขนำดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร อ่ำนได้ง่ำยและสวยงำม 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
  วิธีการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย เพื่อให้ได้
เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ศึกษาและวางแผนวิธีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
3.1  วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
 จากการรวบรวมข้อมูลวัดหันทรายแล้วน ามาวิเคราะห์ และแบ่งข้อมูลสารสนเทศ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดหันทราย 
 เป็นประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติเจ้าอาวาส รายนามพระภิกษุ ข้อมูลการ

ติดต่อวัด 
3.1.2 ข้อมูลสารสนเทศวัดหันทราย 
 เป็นข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม 

3.2  ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 
         ปัจจุบันการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศของวัดหันทราย ด าเนินการจัดเก็บ
เอกสารโดยบุคลากรภายในวัด หากต้องการข้อมูลสารสนเทศจะต้องท าการค้นหาในคอมพิวเตอร์หรือ
ตู้จัดเก็บเอกสาร ท าให้ข้อมูลที่น่าสนใจบางส่วนของวัดไม่ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เช่น 
กิจกรรมการท าบุญตามประเพณี และกิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรภายในวัด และผู้ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือจัดท าเว็บไซต์ของวัดหันทราย ทีม่ีความพร้อมใน
การประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของวัดหันทรายต่อไป 
 จากการส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในวัดและผู้เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาทราบ
ถึงความต้องการและสามารถน ามาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถแบ่งความ
ต้องการของเว็บไซต์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 3.1.1 ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ มีรูปแบบที่สวยงามและผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก อีกท้ังมีรูปแบบที่ทันสมัย 

 3.1.2 ด้านข้อมูลของเว็บไซต์มี ข้อมูลที่ถูกต้องและมีการอัพเดตข้อมูลให้มีความทันสมัย 
พร้อมทัง้สามารถสืบค้นข้อมูลเดิมได้ 
 3.1.3 ด้านความปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิให้กับบุคลากรที่เกีย่วข้องโดยตรงในการ
แก้ไข ข้อมูลภายในเว็บไซต์ เพ่ือป้องกันการคุกคามจากบุคคลภายนอก 
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3.3  แนวทางการพัฒนาระบบใหม่ 
 จากกระบวนการวิเคราะห์ระบบงานของเว็บไซต์ ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความต้องการ 
และปัญหาของระบบงานของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความสวยงามมากข้ึน มีเมนูการใช้งาน
ทีช่ัดเจน มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้อง และสื่อความหมายระหว่างหน้าเว็บไซต์กับ
เนื้อหาส าคัญให้มีความสัมพันธ์กัน พร้อมทัง้มีการอัพเดตข้อมูลของวัดหันทรายให้เป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และมีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการใช้งานทุกขั้นตอน 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดของการ
ออกแบบเว็บไซต์วัดหันทราย ดังนี้ 

3.3.1 ออกแบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) 
 การออกแบบแผนผังเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนส าคัญทีท่างวัดหันทรายต้องการ
แสดง  โดยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ให้มีความสอดคล้องกันภายในเว็บไซต์ อีกท้ังเป็นการ
ก าหนดขอบเขตของข้อมูลส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้เกิดการเชื่อมโยง พิจารณาข้อมูลจากหน้าหลัก
ของเว็บไซต์แล้วจึงด าเนินการ ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลต่อไป 

 
ภาพที่ 3-1 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map) 

 
 
 

หน้าแรก

ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส รายนาม
พระภิกษุ

รายนาม
พระภิกษุ
ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ประเพณี

ภาพกิจกรรม
อ่ืน ๆ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั่วไป

ติดต่อวัด
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3.3.2 หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 
 หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย แสดงข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ของเว็บไซต์
ได้อย่างครบถ้วน เน้นแสดงข้อมูลเมนูของเว็บไซต์เป็นหลัก และยังเน้นการแสดงบทความข่าวสาร
ล่าสุดของเว็บไซต์วัดหันทราย 
 

 
ภาพที่ 3-2 หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 

 
 3.3.3 หน้าประวัติวัดหันทราย 
 หน้าประวัติวัดหันทราย แสดงข้อมูลประวัติของวัดหันทรายอย่างละเอียดครบถ้วน
ภายในหนึ่งหน้า และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
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ภาพที่ 3-3 หน้าประวัติวัดหันทราย 

 
 3.3.4 หน้าประวัติเจ้าอาวาส 
 หน้าประวัติเจ้าอาวาส แสดงข้อมูลประวัติเจ้าอาวาสวัดหันทรายอย่างละเอียด แสดง
ภาพเจ้าอาวาสหนึ่งภาพประกอบบนหน้าเว็บไซต์ แสดงประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงผลงาน
ของเจ้าอาวาส และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
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ภาพที่ 3-4 หน้าประวัติเจ้าอาวาส 

 
 3.3.5 หน้ารายนามพระภิกษุ 
 หน้ารายนามพระภิกษุ แสดงรายชื่อพระภิกษุทั้งหมดที่ประจ าอยู่ภายในวัดหันทราย 
แสดงภาพถ่ายพระภิกษุแต่ละรูป แสดงชื่อ ต าแหน่ง และหน้าที่ภายในวัด และยังสามารถเชื่อมโยงไป
ยังหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
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ภาพที่ 3-5 หน้ารายนามพระภิกษุ 

 
 3.3.6 หน้าภาพกิจกรรม 
 หน้าภาพกิจกรรม แสดงหมวดหมู่ภาพกิจกรรม เช่น กิจกรรมประเพณีภายในวัด 
กิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงชื่อกิจกรรมแบบอัลบั้ม แสดงจ านวนรูปที่อยู่ภายในอัลบั้ม ภายในอัลบั้มแสดง
ภาพทุกภาพ คลิกชมภาพแต่ละภาพเพ่ือดูภาพขนาดใหญ่เต็มจอได้ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้า
อ่ืน ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
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ภาพที่ 3-6 หน้าภาพกิจกรรม 

 
 3.3.7 หน้าข่าวสาร 
 หน้าข่าวสาร แสดงหัวข้อข่าวสารหรือบทความทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยเรียงล าดับตาม
วันและเวลาที่สร้างข่าวสารหรือบทความนั้น โดย 3 หัวข้อแรกแสดงภาพประกอบจากบทความ แสดง
รายละเอียดแบบย่อจากบทความ สามารถคลิกที่ชื่อหัวข้อเพ่ือเข้าไปยังบทความเต็มได้ แสดงลิงค์อ่าน
เพ่ิมเติมต่อจากรายละเอียดย่อของบทความ หัวข้อถัดจากนั้นแสดงแค่ชื่อหัวข้อสามารถคลิกเข้าไปยัง
บทความเต็มได้ ระบุจ านวนหน้าของรายการข่าวสารหรือบทความได้สามารถคลิกไปยังหน้าที่ต้องการ
หรือคลิกไปก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปของรายการได้ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ของ
เว็บไซต์ได้ 
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ภาพที ่3-7 หน้าข่าวสาร 

 
 3.3.8 หน้าติดต่อวัด 
 หน้าติดต่อวัด แสดงข้อมูลที่จ าเป็นในการติดต่อวัดหันทรายได้อย่างครบถ้วน แสดงที่อยู่
ของวัดหันทราย แสดงที่อยู่อีเมลส าหรับติดต่อวัดได้ แสดงเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อวัดได้ มี
แบบฟอร์มการติดต่อที่สามารถกรอกข้อมูลเพ่ือส่งอีเมลติดต่อวัดได้จากหน้านี้ และยังสามารถ
เชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ของเว็บไซต์ได้ 
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ภาพที่ 3-8 หน้าติดต่อวัด 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานและอภิปรายผล 

 
  จากการวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย ซึ่งมีผลการด าเนินงานและมี
การอภิปรายผลจากการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ผลการด าเนินงาน 
 การพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย โดยใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) เพ่ือให้
ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดท าได้ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ได้วางแผนไว้ และได้น าเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว โดยมีที่อยู่ของเว็บไซต์คือ www.skcc.ac.th/web26/test10 ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา
และทุกสถานที่ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์วัดหันทราย ดังนี้ 

4.1.1 หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 
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ภาพที่ 4-1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 

 
 4.1.2 หน้าประวัติวัดหันทราย 
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ภาพที่ 4-2 แสดงหน้าประวัติวัดหันทราย 

 
 4.1.3 หน้าประวัติเจ้าอาวาส 
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ภาพที่ 4-3 แสดงหน้าประวัติเจ้าอาวาส 

 
 4.1.4 หน้ารายนามพระภิกษุ 
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ภาพที่ 4-4 แสดงหน้ารายนามพระภิกษุ 

 
 4.1.5 หน้าภาพกิจกรรม 
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ภาพที่ 4-5 แสดงหน้าภาพกิจกรรม 

 
 4.1.6 หน้าข่าวสาร 
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ภาพที่ 4-6 แสดงหน้าข่าวสาร 

 
 4.1.7 หน้าติดต่อวัด 
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ภาพที่ 4-7 แสดงหน้าติดต่อวัด 

 
 
 
 
 
 
 



64 

 

4.2  อภิปรายผล 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย โดยการสอบถามสภาพและความต้องการพัฒนา
เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของวัดหันทราย จากเจ้าหน้าที่ภายในวัดและบุคคลภายนอกท่ีใช้บริการ
เว็บไซต์ รวมทั้งสัมภาษณ์แนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ จากเจ้าอาวาสวัดหันทราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ผู้จัดท าได้ทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง 
ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายใน บุคลากรภายนอก เจ้าอาวาสวัดหันทราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ของวัดหันทราย ให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด ผู้จัดท าจึงขอน าเสนออภิปราย
ผลดังนี้ 
 จากผลการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย พบว่า แนวทางท่ีสามารถน ามาพัฒนาเว็บไซต์ใน
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน คือ 
 ด้านเนื้อหา จากการสอบถามและสัมภาษณ์ ให้ความส าคัญในส่วนของเนื้อหาที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องครบถ้วน ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย มีการจัดล าดับเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมทั้งมี
การน าเสนอที่เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการใช้รูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหามาประกอบเพื่อท าให้เข้าใจง่าย 
ในการน าเสนอเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ จะต้องมีความน่าสนใจและเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการซึ่งในการน าเสนอเนื้อหานั้นจะต้องมีความต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน และปริมาณ
เนื้อหาในแต่ละหน้าเว็บเพจมีความสั้น - ยาวเหมาะสมในแต่ละประเด็น และควรใช้ขนาดของ
ตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย มีความแตกต่างกันเพ่ือล าดับความส าคัญ ซึ่งตรงตามหลักการของ (เอก
เทพ ภักดีศิริ มงคล ,2550:194 – 195) ที่ว่า การจัดตัวอักษรและข้อความในหน้าเว็บเพจ เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากการก าหนดการแสดงผลข้อความที่
เหมาะสมจะสามารถสร้างความดึงดูดใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี และใช้จุดเชื่อมโยงที่เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ซึ่งตรงตามหลักการของ (Krusuwit ,2008) ที่ว่า องค์ประกอบของ
การออกแบบเว็บไซต์ มีการใช้จุดเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ใช้
เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก โดยใช้กราฟิกท่ีสื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมี
รูปแบบและล าดับของรายการที่สม่ าเสมอ เช่น วางไว้ในต าแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 
 ด้านการออกแบบ ให้ความส าคัญท่ีสุด คือเว็บไซต์วัดหันทรายควรมีการจัดวาง Layout 
ตามมาตรฐานของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย Header บนสุด รองลงมาเมนูและเนื้อหา ตามความ
เหมาะสม ตามหลักการของรูปแบบการก าหนด Layout ซึ่งการก าหนด Layout บนเว็บเพจโดยทั่วไป
จะต้องมีอย่างน้อย 2 คอลัมน์ หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีการ
จัดวางเมน ูโลโก ้และภาพประกอบในเว็บไซต์องค์กรตามมาตรฐานและความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
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กับโครงงาน (ธีรศักดิ์ สะกล ,2549) เรื่อง “การวิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา” ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของหน้าโฮมเพจส่วนใหญ่ใช้รูปแบบและโครงสร้างหน้า
เว็บไซต์ตามแนวตั้งและมีมาตรฐานของการจัดวางส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้เหมาะสม รองลงมาคือ
การแบ่งหัวข้อเนื้อหาการสร้างเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรควรมีรูปแบบเป็นหมวดหมู่และจัด
หัวข้อส าคัญต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ (อภินนท์ ยั่งยืน, 2008) ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหาถือเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหา ข้อมูลและมีการจัดรูปแบบให้เป็น
เฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ อยู่
เสมอ เนื้อหาที่ส าคัญที่สุดคือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเอง โดยไม่ซ้ ากับเว็บอ่ืน เพราะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้
ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ และการใช้ตัวอักษร MS Sans Serif หรือ Tahoma ขนาดตัวอักษร 16 
ตามมาตรฐานของเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับ (เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, 2550 :201 – 203) ที่กล่าวไว้ว่า 
ขนาดของตัวอักษรมีผลต่อคุณสมบัติลักษณะของเนื้อหาหลายประการการเข้าถึงบทบาทและ
ความส าคัญของขนาดตัวอักษรจะช่วยให้การออกแบบเว็บเพจที่สามารถดึงความสนใจของผู้อ่านไปยัง
ข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งมีผลต่อการน าทางให้ผู้ใช้คลิกไปยังส่วนต่าง ๆ ได ้ซึ่งแนวทางที่นิยมใช้เพื่อจะ
ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บเพจ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเนื้อเนื้อหาและความถนัดของผู้ใช้ ที่เป็นนิยมกัน
มากคือ เชื่อมโยงด้วยรูปภาพ และไอคอน 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย จากการสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ทั้งด้านสภาพความเป็นจริงและความต้องการ รวมทั้งผลการสัมภาษณ์แนวทาง ให้
ความส าคัญในเรื่องของเนื้อหาที่ใช้การประชาสัมพันธ์จะต้องมีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการออกแบบให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการ
ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของวัดหันทรายได้ต่อไป 



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
  เนื้อหาในบทนี้ได้กล่าวถึงสรุปผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัดของโครงงาน และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาต่อ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการอภิปรายผล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย โดยใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหา
เว็บไซต์ (CMS) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบ ที่สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศของวัดหันทราย 
สามารถปรับปรุงและอัพเดตให้มีความเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของวัดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถลดความซ้ าซ้อนในการจัดท าเอกสารของบุคลากรภายในวัด พร้อมทั้ง
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างวัดและบุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
พุทธศาสนาให้มีความเข้ายุคสมัยมากยิ่งขึ้น 
 
5.2  ข้อจ ากัดของโครงงาน 
         โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย ผู้จัดท าได้ใช้งาน Joomla ซ่ึงเป็นระบบที่ช่วยใน
การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ส าเร็จรูปและใช้งานได้ฟรี เมื่อดาวน์โหลดเทมเพลต ปลั๊กอิน และ
โมดูลมาใช้งานหากเกิดปัญหาเออเร่อ (Error) หรือบัค (Bug) ท าให้ผู้จัดท าไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อ 
 จากการจัดท าโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์วัดหันทราย ผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาต่อ ดังนี้ 

5.3.1 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ 
5.3.2 ควรศึกษาถึงความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ

ผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทีส่ร้างข้ึนมีเนื้อหาและรูปแบบตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด 
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5.3.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เข้าใช้งานมาก
ที่สุด 
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มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 



ภาคผนวก ก 
แนะน าเว็บไซต์วัดหันทราย 

 
 เว็บไซต์วัดหันทราย ได้น าเสนอเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้โดยมีที่อยู่ของเว็บไซต์คือ 
www.skcc.ac.th/web26/test10 ซ่ึงมีรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 

1. หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 
หน้าแรกของเว็บไซต์ประกอบด้วย โลโก้เว็บไซต์ เมนูหลักของเว็บไซต์ในแนวนอนด้านบน 

และแนวตั้งด้านข้าง ภาพสไลด์สามารถลิงค์ไปยังอัลบั้มได้ ภาพเจ้าอาวาสวัด หัวข้อข่าวสารลิงค์ไปยัง
บทความนั้น ๆ ได้ และแสดงเฟสบุ๊คของวัดหันทราย ดังรูปที่ ก-1 

 
รูปที่ ก-1 หน้าแรกของเว็บไซต์วัดหันทราย 
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2. หน้าประวัติวัดหันทราย 
หน้าประวัติวัดประกอบด้วย ภาพแสดงจุดเด่นของวัด ข้อมูลประวัติหันทราย ที่ตั้ง พื้นที่วัด 

อาณาเขต อาคารเสนาสนะ การก่อตั้งวัด ดังรูปที่ ก-2 
 

 
รูปที่ ก-2  หน้าประวัติวัดหันทราย 

 
3. หน้าประวัติเจ้าอาวาส 
หน้าประวัติเจ้าอาวาสประกอบด้วย ภาพเจ้าอาวาสวัด ข้อมูลประวัติเจ้าอาวาสวัด ประวัติ

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลงานต่าง ๆ ดังรูปที่ ก-3 
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รูปที่ ก-3 หน้าประวัติเจ้าอาวาส 

 
4. หน้ารายนามพระภิกษุ 
หน้ารายนามพระภิกษุประกอบด้วย ภาพพระภิกษุท้ังหมดที่ประจ าอยู่ภายในวัด รายชื่อ

พระภิกษุแต่ละรูป ต าแหน่ง หน้าที่ ดังรูปที่ ก-4 



 

 

72 

 
รูปที่ ก-4 หน้ารายนามพระภิกษุ 

 
5. หน้าภาพกิจกรรม 
หน้าภาพกิจกรรมประกอบด้วย หมวดหมู่ภาพกิจกรรม ดังรูปที่ ก-5 มีชื่อกิจกรรมแบบอัลบั้ม 

จ านวนรูปที่อยู่ภายในอัลบั้ม ดังรูปที่ ก-6 แสดงภาพทุกภาพภายในอัลบั้ม ดังรูปที่ ก-7 คลิกเพ่ือดูภาพ
ขนาดใหญ่ได ้ดังรูปที่ ก-8 
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รูปที่ ก-5 หมวดหมู่ภาพกิจกรรม 

 

 
รูปที่ ก-6 ตัวอย่างอัลบั้ม 
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รูปที่ ก-7 ตัวอย่างภาพในอัลบั้ม 
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รูปที่ ก-8 ตัวอย่างคลิกเพ่ือดูภาพขนาดใหญ่ 

 
6. หน้าข่าวสาร 
หน้าข่าวสารประกอบด้วย หัวข้อข่าวสารทั้งหมดของเว็บไซต์ เรียงล าดับตามวันเวลาที่สร้าง

ข่าวสาร โดย 3 หัวข้อแรกแสดงตัวอย่างเนื้อหาแบบย่อ ดังรูปที่ ก-9 คลิกท่ีชื่อหัวข้อเพ่ือเข้าไปยังเนื้อ
แบบเต็มได้ ดังรูปที่ ก-10 
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รูปที่ ก-9 หน้าข่าวสาร 
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ภาพที่ ก-10 แสดงตัวอย่างเนื้อหาข่าวสาร 
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7. หน้าติดต่อวัด 
หน้าติดต่อวัดประกอบด้วย ที่อยู่วัด อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และแบบฟอร์มติดต่อ ดังรูปที่ ก-11 
 

 
รูปที่ ก-11 หน้าติดต่อวัด 


