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บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง ความรู้จากการอบรม Web Design Advanced  

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการเรียนรู้ อาคาร ๑ ชั้น ๕ ครึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการอบรมเรื่อง Web Design 
Advanced โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
      Web Design Advanced หรือแปลว่า การออกแบบเว็บไซต์
ขั้นสูง เป็นการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ โดยเริ่มจากการออกแบบใน
โปรแกรม Photoshop และเริ่มประกอบและเขียนหน้าเว็บโดยใช้
โปรแกรม Dreamweaver ซ่ึง ๒ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
โดยข้อดีของการออกแบบเว็บไซต์เองนั้นมีดังต่อไปนี้ 

 สามารถออกแบบหน้าเว็บได้ตามต้องการ ซึ่งถ้าเป็นเว็บ
ส่าเร็จรูปจะมีข้อจ่ากัดในการออกแบบ 

 สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ ซึ่งข้ึนอยู่กับความรู้
ความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ของแต่ละบุคคล 

       
      ถึงแม้จะมีข้อดีในการออกแบบงานแต่การที่จะสร้างเว็บไซต์เอง
นั้นต้องมีความรู้ด้านการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ HTML ดีพอสมควร 
อีกท้ังยังต้องใช้ทักษะด้านการออกแบบที่ช่านาญ จึงจะท่าให้มี
ประสิทธิผล ถ้าหากมีความรู้การใช้ภาษา HTML น้อยจะท่าให้
ยากล่าบากในการสร้าง ซึ่งเป็นข้อเสียในการพัฒนาเว็บไซต์โดย
บุคลากรที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 
 
      ในส่วนการน่ามาพัฒนา Web site KM Blog นั้น KM ได้ใช้ 
WordPress ในการเขียน Web Blog จึงมีข้อจ่ากัดอยู่บ้างในการ
แก้ไของค์ประกอบต่างๆ แต่หลังจากได้รับการอบรมการออกแบบ
และเขียนเว็บไซต์แล้วนั้นท่าให้รู้ถึงองค์ประกอบบางอย่างที่หายไป
ในการพัฒนาเว็บไซต์ KM Blog ซ่ึงได้น่าความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ปรับปรุงดังนี้ 

 ธีม (Theme)และการใช้สี  ธีมและการใช้สีเป็น
องค์ประกอบที่ส่าคัญในการออกแบบเว็บไซต์ใน 
WordPress จะมีความแตกต่างอย่างมากในการออกแบบ

การออกแบบเขียน Web site 
จ่าเป็นต้องมีความรู้ด้านการใช้
ภาษา HTML ดีระดับหนึ่ง เพ่ือ
จะท่าให้การพัฒนาเว็บไซตท์่า
ได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้ันตอนการ
ออกแบบต่างๆ ต้องมีหลักการ 
 
โดยหลักการแล้ว คือการ
ออกแบบที่ดีย่อมท่าให้เว็บไซต์มี
ความน่าสนใจมากข้ึนและการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเว็บไซต์ของตนเองจะ
ท่าให้ผู้ใช้ (User) ใช้งานต่างๆ 
ได้สะดวก การเข้าใช้รวดเร็วก็
เป็นปัจจัยส่าคัญ หากท่า
เว็บไซต์ที่ซับซ้อนเกินไปจะท่า
ให้ผู้ใช้ (User) ค้นหาข้อมูล
ต่างๆที่ต้องการในเว็บไซต์ได้
ล่าบาก ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ (User) 
 
ท่าให้เข้าใจถึงหน้าที่ของโค๊ดแต่
ละตัวและสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ถูกจุด เนื่องจากการ
เขียนโค๊ดค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนจึงท่าให้เข้าใจยาก แต่
เมื่อได้เรียนรู้เบื้องต้นถึงการ
เขียนเว็บไซต ์จึงท่าให้มี
ความสามารถอ่านโค๊ดเพ่ือ
ปรับปรุงบางจุดใน WordPress 
ได้ดขีึ้นกว่าเดิม 
 
 
 
 



   
หน้าเว็บไซต์เอง โดยใน WordPress ไม่จ่าเป็นต้องใช้โค๊ดใน
การออกแบบ ไม่เหมือนการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver ค่อนข้างยุ่งยากกว่า แต่หลักการจะคลึง
คล้ายกันคือ ผู้เขียนต้องการหน้าเว็บเพจแบบใดก็ต้องสร้าง
ขึ้นมาเอง แตโ่ปรแกรม WordPress สามารถโหลดมาใช้ได้
เลย โดยอาจมีข้อจ่ากัดการออกแบบอยู่บ้าง ซึ่งบางธีมไม่
สามารถแก้ไขสีของหน้าเว็บเพจได้มากนัก ต้องโหลดหาเอง
หากต้องการออกแบบธีมที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของผู้เขียน 
 

      การเลือกใช้สีในการท่าเว็บไซต์โดยใช้ทฤษฎีสี ๖ แบบ จากวง
ล้อสี คือ  

๑. Monochrome คือ การเลือกใช้สีโทนเดียว เพียงแต่ใช้
การไล่น้่าหนักอ่อน-แก่ 

๒. Complementary คือ การเลือกใช้สีที่ตรงกันข้ามในวง
ล้อสี 

๓. Triad คือการใช้สีที่เข้ากัน โดยการวาดสามเหลี่ยมด้าน
เท่า ทับในวงล้อสี จะได้ ๓ เฉดสีหลักที่ต้องการ 

๔. Split Complementary จะคล้ายๆ การใช้สีแบบ 
Triad แต่ตรงฐานด้านหนึ่งจะแคบลง 

๕. Analogous คือ การใช้สีในวงล้อสีที่ติดกัน 
๖. Double Complementary คือการเลือกโทนสีในวง

ล้อสี โดยการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าก็ได้ จะได้ ๔ 
เฉดสี 

 
      ข้อดีของการใช้ทฤษฎีสีในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ 

๑. เกิดความสวยงามในการออกแบบเว็บไซต์ 
๒. สีเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถจูงใจการเข้าใช้

เว็บไซต์และการเลือกสีที่เหมาะสมกับประเภทเว็บไซต์
จะท่าให้ User ของเว็บไซตน์ั้นๆ น่าติดตามและน่าใช้
งานมากขึ้น 

๓. ช่วยสร้างเอกลักษณ์ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ โดย
การใช้สีเอกลักษณ์ขององค์กรมาใช้ผนวกกับการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ดีจะท่าให้องค์กรดูมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น 

 

 การเลือกใช้ขนาดตัวหนังสือ  
เนื่องจากเว็บไซต์จะมีการใช้ตัวหนังสือและรูปภาพในการ
ประกอบการสร้างเว็บมาก ดังนั้นการเลือกใช้ขนาดของ
ตัวหนังสือต่างๆ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามหลักการเขียน

 
 
 
       



   
เว็บไซต์ เช่น Header จะใช้ขนาดตัวหนังสือขนาดใหญ่สุด
และน่าไปใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น โดยการเขียนขนาดมีการใช้ 
tag ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

H1 มีขนาดใหญ่สุด Heading 1 

H2 มีขนาด Heading 2 

H3 มีขนาด Heading 3 

H4 มีขนาด Heading 4 

H5 มีขนาด Heading 5 
H6 มีขนาด Heading 6 

 
นอกจากจะก่าหนดความเล็ก – ใหญ่ ของขนาดตัวหนังสือแล้วยัง
สามารถก่าหนดลักษณะตัวหนังสือได้ด้วย เช่น  

 
          ตัวหนังสือเข้มใช้ Tag <B> 
          ตัวหนังสือเอียงใช้ Tag <I> 
          ตัวหนังสือขีดเส้นใต้ใช้ Tag <U> 
 

 การใช้ CSS แต่ละประเภท 
ตัว CSS นั้นย่อมาจาก Cascading Style Sheets หรือ
เรียกว่า Style Sheets เป็นการก่าหนดค่าต่างๆ ของ
เว็บไซต์ ท่างานร่วมกับภาษา HTML (แต่ใน WordPress 
การใช้ CSS จะใช้ได้เพียงบางจุดเท่านั้น) เช่น หากต้องการ
จัดเลย์เอาท์ ใส่สีตัวหนังสือ ขนาดตัวอักษร สามารถจัดการ
ได้โดยการเขียนโค๊ดเพียงครั้งเดียวจะแสดงทั้งหมดทันที  
 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ตัวหนังสือบนเว็บไซต์ ขนาดตัว 
H2 มีสีแดง ก็ใช้วิธีการเขียน CSS ลงไป จะท่าให้หน้าเว็บ
เพจเราในหน้านั้นจะถูกใช้งานอัตโนมัติ โดยถ้าตัวหนังสือตัว
ไหนขนาด H2 จะโดนก่าหนดให้เป็นสีแดงทันทีโดยไม่ต้อง
เขียนโค๊ด HTML ระบุสีของแต่ละบรรทัด แต่ละจุดใหม่ 
 
โดย CSS Style Sheets มี ๔ แบบดังนี้ 
๑. Tag เป็นเหมือนการเขียน HTML ธรรมดา 
๒. Class เป็นการดัดแปลงคุณสมบัติทุกๆ อย่างบนเว็บ

โดยไม่มีความซ้่าซ้อนและซ้่ากัน เช่น หน้าเพจนี้
ต้องการให้ตัวหนังสือ H2 สีแดง ไม่ว่าจุดใดของขนาด
ตัวหนังสือ H2 ก็จะแดง การเขียนจะใช้เครื่องหมาย # 
น่าหน้า tag ต่างๆ 



   
๓. ID เป็นการดัดแปลงคุณสมบัติทุกๆ อย่างบนเว็บที่มี

ความซ้่าซ้อนกันมาก เช่น หน้าเพจนี้ต้องการให้
ตัวหนังสือ H2 มีการใช้งานอยู่ ๒ ที่ แต่ต้องการให้ใช้
คนละสี สีแดงในส่วนหัวเรื่อง และสีเขียวในส่วนเมนู ก็
สามารถแยกได้เพียงใช้ CSS ครั้งเดียวจะก่าหนดจุด
นั้นๆ ไว้ว่าตรงไหนสีอะไร การเขียนจะใช้เครื่องหมาย . 
น่าหน้า tag ต่างๆ 

๔. Compound เป็นการน่าหลายๆ Style มารวมกันได้
มากกว่า 1 เงื่อนไข 

 
โดยให้คิดเปรียบเทียบความส่าคัญเป็นคะแนนง่ายๆ ดังนี้  
Tag มี ๑ คะแนน 
Class มี ๑๐ คะแนน 
ID มี ๑๐๐ คะแนน 
Compound มี ๑๐๐๐ คะแนน 
 
ข้อดีของการใช้ CSS Style Sheets คือ 
๑. ท่าให้ขนาดไฟล์ในการสร้างเว็บเล็กลง ซึ่งมีผลต่อการ

โหลดหน้าเว็บเพจเวลาที่ผู้เขียนเข้าใช้งานเว็บนั้นๆ 
๒. มีความยืดหยุ่นสูงเวลาเราจะแก้ไขในอนาคต 
๓. สามารถแก้ไขเพียงจุดเดียวก็มีผลต่อการแก้ไขหน้าเพจ

ทั้งหมด 
 
  

 



   

        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
- การน าวิธีการจากการอบรม Web Design Advanced เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเว็บ KM blog ของศูนย์
การจัดการความรู้ให้มีคุณภาพและน่าใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
- ได้น าวิธีการต่างๆ เช่น การใช้สี การออกแบบ การใช้ขนาด Font มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์     
KM blog ของหน่วยงาน 
  
3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
- ไม่มี 
 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
- ไม่มี 
 
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
- น าสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาเว็บไซต์ KM Blog ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปต่อไป 
 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR)  
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