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บทคดัย่อ 

 
วิทยานิพนธ์เร่ือง องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ 

และ เอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์  มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบ
เชิงสัญญะ ท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน ศึกษาถึงความ
แตกต่างขององคป์ระกอบของเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน  และทศันะ
ของเวบ็มาสเตอร์เก่ียวกบัแนวความคิดในการสร้างหนา้โฮมเพจเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์สัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์
หน้าแรก (Homepage) ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ 6 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 
สถาบันคือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(http://www.tu.ac.th), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.chula.ac.th) สําหรับ มหาวิทยาลัย
เอกชน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (http://www.bu.ac.th), มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
(http://www.utcc.ac.th), และ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (http://www.dpu.ac.th) นอกจากน้ีได้
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัเวบ็มาสเตอร์ผูซ่ึ้งเป็นผูก้าํหนดแนวความคิดในการสร้าง
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัทั้ง 6 สถาบนัขา้งตน้  

ผลการวิจยัพบว่า  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ มีองคป์ระกอบเชิงสัญญะหลกัคือ ช่ือ
สถาบนัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั ซ่ึงเป็นการแสดงสัญญะท่ีมี
ความหมายโดยอรรถส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ มีความหมายโดยนยัเป็นความหมายของช่ือ
แต่ละสถาบนั องคป์ระกอบเชิงสัญญะหลกัน้ีปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ มีการจดัวางในลกัษณะ
เดียวกัน ส่วนองค์ประกอบเชิง สัญญะอ่ืนๆ อย่างเช่นภาพต้นไม้ประจาํสถาบัน อาคารท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของสถาบัน เช่น โดมของธรรมศาสตร์ ปรากฏอยู่ในส่วนเน้ือหา แสดงสัญญะท่ีมี
ความหมายโดยนยัส่ือถึงมหาวิทยาลยันั้นๆ โทนสีท่ีเลือกใชเ้วบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ ใชเ้ฉพาะสี
ท่ีเป็นสีประจําสถาบันเป็นหลัก  เพื่อแสดง  สัญญะท่ีมีความหมายโดยนัยส่ือถึงความเป็น
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มหาวิทยาลยันั้นๆ  โดยใชท้ฤษฎีสีเขา้มาช่วยในการทาํให้หนา้เวบ็ไซตดู์น่าสนใจมากข้ึน ลกัษณะ
อกัษรท่ีเลือกใช ้มีทั้งอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษแต่ใชภ้าษาไทยเป็นหลกั เวบ็มาสเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัของรัฐมีแนวคิดในการจดัทาํเว็บไซต์เน้นท่ีความสะดวก ในการใช้งาน ง่ายต่อการ
คน้หาขอ้มูล สีสันสบายตา โดยพิจารณาถึงความตอ้งการใชส่ื้อของผูรั้บสารในดา้น ความตอ้งการ
สารสนเทศเพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง เพ่ือสนองความสนใจ เพื่อการเรียนรู้ 
องค์ประกอบหลกัๆ ท่ีตอ้งการให้มีในหน้าเว็บไซต์ คือช่ือสถาบนั, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั, 
ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั, รายละเอียดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั และ การติดต่อกบัเวบ็
มาสเตอร์ ส่วนเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลัยเอกชน  มีองคป์ระกอบเชิงสัญญะหลกัคือ ช่ือสถาบนัทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั ซ่ึงเป็นการแสดงสัญญะท่ีมีความหมายโดย
อรรถส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ มีความหมายโดยนยัท่ีเป็นความหมายของปณิธาน หรือคาํ
ขวญัของมหาลยั มีภาพอาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนั ภาพนกัศึกษา ภาพเก่ียวกบัการสําเร็จ
การศึกษา ท่ีเป็นองคป์ระกอบในรูแบบของภาพเคล่ือนไหว แสดงสัญญะท่ีมีความหมายโดยนยัส่ือ
ถึงมหาวิทยาลัยนั้ นๆ ทั้ งหมดน้ีปรากฏอยู่ในส่วนหัวของหน้า โทนสีท่ีเลือกใช้เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน ใชสี้ท่ีเป็นสีประจาํสถาบนัเป็นหลกัแต่มีสีอ่ืนๆ เขา้มาประกอบโดยใชท้ฤษฎีสี 
เพ่ือให้ดูมีสีสันสะดุดตา น่าสนใจมากข้ึน ลักษณะอกัษรท่ีเลือกใช้ มีทั้ งอักษรภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ มีทั้ งแบบใช้ภาษาไทยเป็นหลกั และภาษาองักฤษเป็นหลกัสามารถเลือกได้  เว็บ
มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัของเอกชนมีแนวคิดในการจดัทาํเวบ็ไซตเ์นน้ท่ีความสะดุดตา น่าสนใจ 
ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล โดยพิจารณาถึงความต้องการใช้ส่ือของผูรั้บสารในดา้น ความตอ้งการ
สารสนเทศ  ความตอ้งการการรวมตวัและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ความตอ้งการความบนัเทิง และ
พิจารณาถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นดา้นทศันคติ ค่านิยมและความรู้สึกชอบ การรับรู้หรือใหค้วาม
สนใจ, การตอบสนอง, การยินยอมในการตอบสนอง องคป์ระกอบหลกัๆ ท่ีตอ้งการให้มีในหน้า
เว็บไซต์ คือช่ือสถาบนั, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั, รายละเอียดการรับสมคัรนักศึกษาข่าวสาร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั, รายละเอียดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั และ การติดต่อกบัเวบ็มาสเตอร์ 

ผลการวิจยัพบว่าความแตกต่างขององคป์ระกอบเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน มีความแตกต่างกันท่ี เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชนมีองค์ประกอบ
เชิงสัญญะท่ีมีรายละเอียดและมีความซบัซ้อนมากกว่าเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ ทั้งในดา้นการ
เลือกใช้โทนสี การเลือกใช้ภาพประกอบทั้ งภาพประกอบท่ีอยู่ในองค์ประกอบหลกัและภาพ 
ประกอบท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบยอ่ย เช่นท่ีอยูก่บัข่าว หรือภาพประกอบท่ีอยูก่บัปุ่มเช่ือมโยง ซ่ึงทาํให้
องค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ท่ีปรากฏออกมาดูมีสีสันสดใสน่าสนใจมากกว่าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัรัฐ  
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ผลการวิจยัน้ี ยงัมีส่วนท่ีน่าสนใจในการทาํวิจยัต่อจากน้ีคือ ศึกษาการพฒันารูปแบบ
และองคป์ระกอบของเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน หรือองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์
ขององค์กรต่างๆ ท่ีเป็นไปในทางการศึกษา เพราะเทคโนโลยีทั้ งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์มีการ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และจากการพฒันาของซอร์ฟแวร์ทาํให้การสร้างเวบ็ไซตท์าํไดง่้ายมากข้ึน 
รูปแบบขององคป์ระกอบหน้าเวบ็ไซต์อาจซับซ้อนนอ้ยลง อาจมีโครงสร้างเหมือนกนัหมด หรือ
อ่ืนๆ รวมไปถึงอนาคตผูเ้ป็นเวบ็มาสเตอร์ขององคก์รต่างๆ อาจเป็นผูส้ร้างเวบ็ไซตเ์อง 
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ABSTRACT 

 
This thesis is designed to study The Sign of Composition appeared in Government 

University’s Homepage & University’s Homepage and Webmaster’s Opinion 
The objectives of the sign of composition appeared in Government University’s 

Homepage & University’s Homepage and Webmaster’s opinion is for study of Composition Sign 
in Government University’s Homepage & University’s Homepage, study in the different of 
Homepage Composition between Government and Private University’s Homepage and study in 
the attitude of webmaster affected to concept of university’s The sign of composition appeared 
design. This research is qualitative research and the sign of composition was analyzed in 6 
universities in Bangkok area. They are consisted by 3 government universities from Kasetsart 
University (http://www.ku.ac.th), Thammasart University (http://www.tu.ac.th) Chulalongkorn 
University (http://www.chula.ac.th)  and other 3 Private Universities from  Bangkok University 
(http://www.bu.ac.th), The Commercial of Commerce University (http://www.utcc.ac.th) and 
Dhurakij Pundit (http://www.dpu.ac.th).  Beside that there are Webmaster’s in-depth interview 
who set up the idea concept of those 6 universities’s homepages. 

This thesis result is found that main sign of composition appeared in government 
university’s homepages are  name of institutes both Thai and English, institute’s logos which are 
communicated the meaning of their institute’s story and meaning of institute’s name. Generally 
the main sign of composition will appeared in head of pages and same position. Other sign of 
compositions such as picture of institute’s trees or buildings such as Dome Building of 
Thammasat University will be appeared in text and shown the meaning of those universities. 
Color of government university’s homepage will be selected from university’s colors that will be 

DPU



 

ช

communicate those universities. Theory of color will be applied for homepage design for more 
interesting.  Text will be used both of Thai and English but Thai language is main.  Webmasters 
of government’s university concentrate to work on easy of using, easy of data searching and good 
colors.  Moreover they consider in user’s needs,  to response their interesting, to study the main 
functions such as name of institutes, logo, internal and external news, details of university, 
webmaster’s contact. the sign of composition of private university are  name of institute in both 
English and Thai, institute’s logo that are shown wish or state of  university, symbol of building , 
student’s pictures, successes of education. Most of them will shown in motion pictures.  
Generally the sign of composition will appeared in head of pages.  Color of university will be 
used in main color and  will use the other color for  remarkable and more interesting.  Text will be 
used both Thai and English and  users can select  the  main language by themselves.  Webmasters 
of private university consider in remarkable webpage design, more interesting, easy of data 
searching.  They consider in need of information technology, community and communication, 
entertainment and human behavior in attitude, value, alike, perceive or interesting and response, 
acceptation of response.  The main of homepage’s compositions are institution’s  name, logo, 
detail of recruitment,  internal and external news, university details and webmaster’s contact. 

The result of this research was found that the different of composition between 
government and private university’s homepages are sign of composition appeared in private 
universities having more details and more complicate than government universities.  Colors, 
pastures in main pages and other pages such as news or pictures in the contact bottoms are 
colorful and more interesting that government university’s homepages.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ และการสนบัสนุนจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร. กุลทิพย ์ ศาสตระรุจิ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะ และให้ขอ้คิดเห็น
ต่างๆ ดว้ยความใส่ใจยิง่มาตลอด ผูว้ิจยัจึงขอกราบของพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บ้ิกก้ินส์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ พนัโทรองศาสตราจารย ์ดร.เศรษฐพงษ ์
มะลิสุวรรณ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้ งกรุณาให้คาํช้ีแนะท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

กราบของพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติๆ ท่ีให้การสนบัสนุนทั้งทางดา้นการศึกษา
และคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งต่อผูวิ้จยัมาโดยตลอด  ครอบครัวเป็นกาํลงัใจและส่ิงสําคญัท่ีสุดของชีวิต
ผูว้ิจยั 

สุดท้ายน้ีผูว้ิจ ัยขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับงานวิจัยเล่มน้ี ทั้ งในทางตรงและ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมในปัจจุบนัเทคโนโลยี
การส่ือสาร มีวิวฒันาการท่ีลํ้ายคุ เทคโนโลยหีลกัท่ีเป็นตวัแปรสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลง คือ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตถูกนาํมาใชง้านเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสารและดาํเนินการต่างๆ พร้อมๆกนักบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก แทบทุกองคก์รต่าง
พฒันาเช่ือมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนัและยงัเช่ือมต่อเครือข่ายไปยงัทัว่โลกจนทาํใหอิ้นเตอร์เน็ตกลาย 
เป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีทวีความสาํคญัโดยเฉพาะในสงัคมสารสนเทศ 
 การใช้งานท่ีเป็นเหตุผลสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้อินเตอร์เน็ตเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย
อยา่งรวดเร็วกคื็อ การคน้หาไฟล ์และฐานขอ้มูลแบบเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web : WWW) 
ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีประกอบดว้ยหนา้ของขอ้มูลหรือท่ีเรียกว่า เวบ็เพจ (Web Page) จาํนวนหลายลา้น
หนา้กระจายอยูบ่นอินเตอร์เน็ต โดยเวบ็เพจแต่ละชุดจะเรียกว่า เวบ็ไซต ์(Web Site) ซ่ึงบนเวบ็ไซต์
ต่างๆ จะมีการนาํเสนอขอ้ความหลายมิติ หรือ ขอ้มูลชนิดไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัส่วนอ่ืนๆ บนเวบ็ไซตเ์ดียวกนัหรือบนเวบ็ไซตอ่ื์นๆ การเช่ือมโยงน้ีสามารถทาํไดท้ัว่
โลก นอกจากน้ี ขอ้มูลบนเครือข่ายเวิลด์ ไวด ์เวบ็ ยงัเป็นขอ้มูลแบบ Non-Linear คือ การนาํเสนอ
ขอ้มูลท่ีหลากหลายรูปแบบและสามารถเลือกอ่าน ชม หรือดูขอ้มูลใดๆ ก่อนก็ได ้ขอ้มูลมากมายท่ี
ปรากฏบนเวบ็ไซตต่์างๆ อยูใ่นรูปของส่ือเอนกทศัน์ หรือ มลัติมีเดีย (Multimedia) ขอ้มูลเหล่าน้ีมี
ทั้ งท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพ เสียง ภาพน่ิง และ ภาพเคล่ือนไหว และผูใ้ช้สามารถเช่ือมโยงและ
โอนยา้ยขอ้มูลเหล่าน้ีจากแหล่งขอ้มูล (World Wide Web Server) ได ้
 นอกจากขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ และเสียงแลว้การใชง้าน
ระบบเวิลด์ ไวด ์เวบ็ ยงัเปิดให้ผูใ้ชท้าํการส่ือสารแบบโตต้อบกนัไดด้ว้ย (Interactive) ผูรั้บสาร
สามารถแสดงความคิดเห็นแลว้ส่งกลบั (Feedback) ไปยงัผูส่้งสารไดท้นัที เวิลด ์ไวด ์เวบ็จึงเป็นขีด
ความสามารถ ส่วนหน่ึงของอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่าง
ครอบคลุม และดว้ยการใชง้านท่ีไม่ไดซ้บัซอ้นเม่ือเทียบกบัการใชง้านดา้นอ่ืน ทาํใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุดในการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต (ปราณี พุม่บางป่า, 2544 : 2)  

 

DPU



 

 

2

 เม่ือมีการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือการส่ือสารผา่นเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web 
: WWW) “ระยะทาง” จึงมิใช่อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารของมนุษยอี์กต่อไป มนุษยท์ัว่ทุกมุมโลก
สามารถคน้หาความรู้และสารสนเทศต่างๆ จากฐานขอ้มูลนับพนั นับหม่ืน ธุรกิจต่างๆ สามารถ
ติดต่อผา่นระบบเครือข่ายทาํใหเ้กิดความรวดเร็วสามารถตรวจสอบขอ้มูลทางธุรกิจไดอ้ยา่งทนัท่วง 
ที เครือข่ายการคา้ขยายวงออกไปอย่างกวา้งไกล สินคา้และบริการต่างๆ สนองความตอ้งการของ
สงัคมทุกมุมโลก ก่อใหเ้กิดความเป็นสากลในการบริโภคสินคา้ บริการ การศึกษา และการดาํรงชีวิต
ดา้นต่างๆ ตามมา ข่าวสารของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา วฒันธรรม 
เทคโนโลยี บนัเทิง ฯลฯ สามารถส่งผา่นถึงกนัไดอ้ย่างทัว่ถึงและตลอดเวลา หรือท่ีเรียกว่า “สังคม
ไร้พรมแดน” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งโลกปัจจุบนั เพราะมนุษยใ์นสังคมทุกมุมโลกสามารถติดต่อ 
ส่ือสาร รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้ถึงกันได้อย่างไม่มีอุปสรรคและพรมแดน อันเป็นผล
เน่ืองมาจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั่นเอง และจะยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมน้ีต่อไป (มนกาจ  
สิงหพนัธ์, 2546 : 1-2) 
 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีพฒันาการทางเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัทั้งในระดบัสังคมและระดบัปัจเจกบุคคลใน
ประเทศไทย การส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยในระยะแรกเป็น
การใชง้านในรูปจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 12 แห่ง เขา้
เป็นเครือข่าย อยา่งไรกต็าม การเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัของการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกิดข้ึนในปี 
2534 เม่ือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดเ้ร่ิมใหบ้ริการเตม็รูปแบบ โดยเป็นเกตเวย ์(Gate Way) หรือ
ช่องทางการเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตทัว่โลกโดยตรง โดยใชช่ื้อเครือข่ายว่า ไทยสาร (Thaisarn : 
Thai Social/Scientific Academic and Research Network) ซ่ึงไดมี้การขยายการใหบ้ริการไปยงั
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือจากสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน แต่การ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชยเ์ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2538 เม่ือการส่ือสารแห่งประเทศไทยให้สัมปทาน
แก่บริษทัเอกชนในการดาํเนินการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลทัว่ไป 
 จากการสํารวจของบริษทั เอซี เนลซัน (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าร้อยละ 53 ของ
จาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  ร้อยละ 28 เป็นพนกังานและลูกจา้งบริษทั  ร้อยละ 
10 เป็นผูใ้ช้งานในภาคธุรกิจ ร้อยละ 5 เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนพนักงานและลูกจ้างระดบัล่างใช้
อินเตอร์เน็ต เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 1 เป็นแม่บา้นและผูเ้กษียณอาย ุและจาก
การสํารวจดงักล่าวยงัพบอีกว่ากิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตของคนไทยนั้นค่อนขา้งหลากหลาย ดงั
แสดงใน ภาพท่ี 1.1 
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ท่ีมา :  ACNielsen (Thailand) ปี 2005 (http://www.acnielsen.co.th/download/pdf/netwatch.pdf) 
 
 จากภาพท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา หรือกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนสูงเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทั้งหมด
ในประเทศไทย  
 ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ี ตลาดการศึกษามีการขยายตวัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 
ระดบัอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐ, มหาวิทยาลยัเอกชน, สถาบนัราชภฏั และสถาบนัราชมงคล 
มีการแข่งขนักนัอยา่งสูง การทาํเวบ็ไซต ์ถือว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดแขนงหน่ึงท่ีทางสถาบนั 
การศึกษาต่างๆ ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคใ์หเ้กิดคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ในสายตาของผูบ้ริโภค (Customer-based 
brand equity) โดยตอ้งการให้เกิดความรู้สึกว่าสินคา้นั้นแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ และคุณค่าในตรา
สินคา้เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ หรือเกิดความพึงพอใจบางประการซ่ึงเกิดจาก
ลกัษณะตราสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และแข็งแกร่งในความจาํของลูกคา้ (เสรี วงษม์ณฑา, 2542 : 
145)  
  จากการศึกษาเบ้ืองตน้เห็นไดว้่ามหาวิทยาลยัของรัฐกบัมหาวิทยาลยัเอกชนนั้นมีวตัถุ- 
ประสงค ์คลา้ยคลึงกนัในการส่ือสารเพ่ือดึงดูดใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตค์น้หาขอ้มูล แต่มหาวิทยาลยั
เอกชนยงัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือดึงดูดความสนใจในภาพลกัษณ์ใหดู้ทนัสมยั และเพื่อจูงใจใหม้าสนใจ
สถาบนัของตนเป็นสําคญั ส่วนมหาวิทยาลยัของรัฐนั้นส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงอยู่
แลว้และมีความตอ้งการท่ีจะรักษาความมีช่ือเสียงให้คงอยู ่มิไดห้วงัผลทางการตลาดในทางธุรกิจ
จากเว็บไซต์เหมือนกบัมหาวิทยาลยัเอกชน จึงสร้างเว็บไซต์ในแง่ของแหล่งความรู้ เพ่ือเผยแพร่

ภาพท่ี 1.1  แสดงสดัส่วนจาํนวนกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย ในปี 2004 - 2005 

นักเรียน นักศึกษา 

พนักงานและลูกจ้างบริษัท 

ผู้ใช้งานในภาคธุรกจิ 

ผู้เช่ียวชาญ 

แม่บ้านและผู้เกษยีณอายุ 

พนักงานและลูกจ้างระดับล่าง 

 

กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย DPU
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ข่าวสาร และขอ้มูลของทางมหาวิทยาลยัเป็นสําคญั นอกจากน้ีทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและมหา-
วิทยาลยัของเอกชนยงัตอ้งการสร้างให้เกิดความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ (Brand Royalty) การใส่
ความหมายให้กบัองคป์ระกอบเพ่ือถ่ายทอดความหมายสาํคญัไปกบัส่ิงท่ีปรากฏบนหนา้เวบ็ไซต ์ท่ี
ส่ือดว้ยการออกแบบ, สัญลกัษณ์, รูปภาพและภาพกราฟฟิก, และการเลือกใชโ้ทนสี ท่ีปรากฏใน
หนา้เวบ็ไซตข์องทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเอกชน ซ่ึงรวมเป็นองคป์ระกอบ
เชิงสัญญะในหนา้เวบ็ไซตน์ั้น จะทาํใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัตอ้งการส่ือสารผา่นหนา้เวบ็-
ไซตข์องตน และยงัเห็นถึงความแตกต่างขององคป์ระกอบท่ีปรากฏในหนา้เวบ็ไซต ์
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่ท่ีเป็น
นักเรียน นักศึกษา อีกทั้ งการเกิดอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมตน้จากสถาบนัอุดมศึกษา การ
ส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั ทาํให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการนาํเสนอ 
องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีเวบ็ มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัทั้งรัฐและเอกชนนาํเสนอเพ่ือส่ือสารออก 
มาในหนา้ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั ว่ามีแนวความคิดเก่ียวกบัหนา้เวบ็ไซตอ์ยา่งไรเป็นสาํคญั จึงทาํ
ให้เกิดการศึกษาวิจยัในเร่ือง องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ
และเอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์  ข้ึน โดยมีปัญหานาํวิจยัของการศึกษาดงัน้ี 
1.2  ปัญหานําวจิัย   

1.2.1  เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ กบั เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชน มี
องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  อยา่งไร 

1.2.2  เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ กบั เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชน มี
องคป์ระกอบแตกต่าง กนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.3  เวบ็มาสเตอร์มีทศันะอยา่งไร เก่ียวกบัเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  
1.3  วตัถุประสงค์การวจิยั   

1.3.1 เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ 
และมหา-วิทยาลยัเอกชน   

1.3.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างขององคป์ระกอบของเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ 
และมหา-วิทยาลยัเอกชน 

1.3.3 เพ่ือศึกษาทศันะของเวบ็มาสเตอร์ เก่ียวกบัเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง“องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของ
รัฐและเอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์“ เป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยกนั กลุ่มแรกคือ 
การศึกษาเฉพาะเว็บไซต์หน้าแรก (Homepage) ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ 6 สถาบนั ซ่ึง
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แบ่งเป็น มหาวิทยาลยัของรัฐฯ 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://www.tu.ac.th), และ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www. 
chula.ac.th) มหาวิทยาลยัเอกชน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (http://www.bu.ac.th), 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย(http://www.utcc.ac.th), และ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (http://www. 
dpu.ac.th) กลุ่มตวัอยา่งท่ีสองคือ เวบ็มาสเตอร์ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัทั้ง 6 สถาบนัขา้งตน้ การ
วิจยัน้ีจะใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2547– ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูล 3 ช่วงเพ่ือดูความเปล่ียนแปลงของหน้าเว็บไซต์แต่ละสถาบนั ซ่ึงทาํการเก็บ
ขอ้มูลคร้ังท่ี 1 ในเดือน เมษายนพ.ศ.2547, เก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 2 ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และ
คร้ังท่ี 3 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 
1.5  นิยามศัพท์ 
  องคป์ระกอบ หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏในหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ซ่ึงประกอบดว้ย Home 
Banner, Sidebar Menu, Channel & Service Links, รูปภาพและกราฟฟิก, ขอ้ความ, โฆษณา 
 Home Banner  เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ (Logo) ของเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะแสดง
ไวต้อนบนของหนา้โฮมเพจ (Home Page) ของเวบ็ไซต ์ดา้นขา้งจะเป็นป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ต่างๆ 
 Sidebar Menu  หรือแถบรายการดา้นขา้งส่วนมากจะแสดงอยูด่า้นซา้ยของทุกๆ หนา้ 
เพ่ือแสดงหวัขอ้ต่างๆ ท่ีอยูใ่นประเดน็ขอ้มูลหลกัท่ีกาํลงันาํเสนอในแต่ละหนา้ 
 Channel & Service Links เป็นแถบรายการ หรือส่วนต่างๆ และบริการของเวบ็ไซต ์ช่วย
อาํนวยความสะดวกให้ผูเ้ขา้ชมในการท่องไปส่วนอ่ืนๆ ของเวบ็ไซตท่ี์มีการจดัแบ่งออกเป็นหมวด 
(Channel) ต่างๆ และมีบริการท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่จะแสดงอยูส่่วนบนสุดหรือล่างสุดของหนา้ 
 Picture & Graphic รูปภาพและกราฟฟิกมีลกัษณะการใชท้ั้งเพ่ือประกอบเน้ือหา เพ่ือ
เป็นองคป์ระกอบของแต่ละหนา้ และเพ่ือเป็น Navigation Button หรือเป็น Links เช่ือมต่อไปยงั
เน้ือหาส่วนอ่ืนๆ 
 Text  ขอ้ความท่ีเป็นเน้ือหา มีทั้ง ขอ้ความธรรมดา (Text) และ ขอ้ความหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ  
 องคป์ระกอบเชิงสัญญะ หมายถึง การใส่ความหมายใหก้บัองคป์ระกอบเพ่ือถ่ายทอด
ความหมายสาํคญัไปกบัส่ิงท่ีปรากฏบนหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ ท่ีส่ือดว้ย การออกแบบ, สัญลกัษณ์, 
รูปภาพและภาพกราฟฟิก, และการเลือกใชโ้ทนสี 
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 เวบ็ไซต ์หมายถึง เวบ็เพจหน่ึงหนา้หรือเวบ็เพจหลาย ๆ หนา้ท่ีเช่ือมโยงถึงกนัรวมเรียก
เป็นเวบ็ไซตโ์ดยในท่ีน้ีจะหมายถึงเฉพาะเวบ็เพจหนา้แรกหรือหนา้เอกสารหนา้แรกซ่ึงหมายถึงหนา้ 
Homepage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2   แสดงตวัอยา่งองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์
 
 มหาวิทยาลยัของรัฐ  หมายถึง มหาวิทยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 3 สถาบนั 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง มหาวิทยาลัยของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3 
สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัของรัฐ  หมายถึง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(http:// www.ku.ac.th), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (http://www.tu.ac.th), และ จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลยั (http://www.chula.ac.th)  

 

Home 

Sidebar 

โฆษณา 

รูปภาพ และขอ้ความ 

Channel & 
Service Links 

Channel & 
Service Links 

Hypertext 
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 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเอกชน หมายถึง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยักรุงเทพ (http:// 
www.bu.ac.th), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (http://www.utcc.ac.th), และมหาวิทยาลัยธุรกิจ       
บณัฑิตย ์(http:// www.dpu.ac.th)  
 ทศันะของเวบ็มาสเตอร์ หมายถึง แนวความคิดในการจดัทาํเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั การ
เลือกใชสั้ญลกัษณ์, ภาพและกราฟฟิก, และการเลือกใชโ้ทนสี ในการนาํเสนอและการส่ือความ 
หมายใหป้รากฏบนเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัทาํเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั  

เว็บมาสเตอร์ หมายถึง ผูก้าํหนดกรอบแนวความคิดขององคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซตใ์น
การนาํเสนอและส่ือความหมายใหป้รากฏบนหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.6.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีนาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รทั้งท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐ และเอกชนตลอดจนองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  

1.6.2 ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสําหรับผูจ้ดัทาํเว็บไซต์ ในการพฒันา
องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์ของสถาบนัการศึกษา ตลอดจนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6.3 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางและข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับผูท่ี้สนใจใน
การศึกษาเก่ียว กบัเวบ็ไซต ์ของสถาบนัการศึกษา ตลอดจนเวบ็ไซตอ์งคก์รอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของ
รัฐและเอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์”  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมา
ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
2.1  แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์
2.4  ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคดิเร่ืองสัญญะวทิยา (Semiology) 
 สญัญะวิทยา หรือ ศาสตร์แห่งสัญญะ ถือเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของความหมาย ความ 
สมัพนัธ์ของสัญญะ และการอา้งอิงกบัความเป็นจริงทางสงัคม (ณรงคศ์กัด์ิ อศัวสกุลไกร, 2541 : 
13-14)  

ในการศึกษาทางสัญญะวิทยา โดยทัว่ไป จะให้ความสนใจวิธีการสืบทอดความหมาย
ของ    สัญญะ ว่าเข้ามาเก่ียวโยงและสัมพนัธ์กันจนเกิดเป็นความหมายข้ึนมาว่าอะไร และ
ความหมายเหล่านั้น ไดรั้บการตกลงยอมรับเป็นความหมายร่วมทางสังคมอยา่งไร ซ่ึงการตกลงนั้น
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเขา้ใจหรือการยอมรับร่วมกนัของคนในสงัคม (กาํธร หลุยยะพงศ,์ 2539 : 25) 

Ferdenand de Saussure นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิส ผูว้างรากฐานวิชาสัญญะวิทยา ได้
อธิบายความหมายของสัญญะว่า เป็นส่ิงท่ีสัมผสัไดด้ว้ยอายาตนะ (ประสาทรับสัมผสัทั้ง 5) และ
เป็นเคร่ืองหมายของคนกลุ่มหน่ึงตกลงใชร่้วมกนั เรียกว่าเป็นระบบสัญญะ (Signs) เพ่ือนาํไปสู่
ความเขา้ใจในตวับท 3 ประเดน็หลกั คือ 

1. ลกัษณะโครงสร้างภายในของตวัสาร 
2. วิธีการท่ีทาํใหเ้กิดความหมาย 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัสารกบัวฒันธรรมในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม ซ่ึงจะนาํไปสู่

ความเขา้ใจ ถึงการท่ีตวับทของส่ือมวลชนถูก “อ่าน” หรือ “ถอดรหสั” ไดอ้ยา่งไร 
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  Saussure อธิบายวา่ โครงสร้างภายในของสญัญะนั้น จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 
2 ส่วน คือ ตวัหมาย หรือรูปสญัญะ (Signifier)  คือ ภาพกบัเสียง และ ตวัหมายถงึ หรือความหมาย
สญัญะ (Signified) คือ แนวคิด (Concept)  เป็นการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของความหมายของคาํกบั
ความเป็นจริงทางภาวะวิสยั ซ่ึงเรียกวา่ “กระบวนการสร้างความหมาย” (Signification) เช่น เม่ือเรา
เขียนคาํว่า “อาหาร” โดยมุ่งท่ีจะใหค้วามหมายถึงตวัอาหารจริงๆ ตวัอกัษรคาํวา่ “อาหาร” ถือวา่เป็น 
ตวัหมาย (Signifier) ส่วนอาหารจริงๆ เป็น ตวัหมายถึง (Signified) เหล่าน้ีเป็นกระบวนการให้
ความหมายท่ีถูกสร้างข้ึน  
 การศึกษาในเชิงสัญญะวิทยาให้ความสําคญักบัการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวั
หมาย (Signifier) กบั ตวัหมายถึง (Signified) เพือ่ดูวา่ความหมายถูกสร้างข้ึนและถูกถ่ายทอดออกมา
อยา่งไรโดยนาํเอาตวับทมาวิเคราะห์ เพ่ือดูว่าตวัหมายนั้นสร้างความหมายอย่างไร ในการส่ือสาร
ของคนเรานั้นจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัหมายกบัตวัหมายถึงเกิดข้ึนตลอดเวลา การวิเคราะห์
ทางสัญญะวิทยานั้นเราจะไม่คาํนึงถึงเน้ือหา เพราะเน้ือหาไม่ไดส้ร้างความหมายของตวับท แต่
ความสัมพนัธ์ของตวัหมายและตวัหมายถึงเป็นตวัสร้างความหมาย (ศิริชยั ศิริกายะ และกาญจนา  
แกว้เทพ, 2531)  
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.1  ภาพแสดงกระบวนการสร้างความหมาย 
ท่ีมา : (กาญจนา  แกว้เทพ, 2543 : 2) 
 

Roland Barthes ศิษยค์นหน่ึงของ Saussure ไดศึ้กษาเร่ืองของกระบวนการสร้างความ 
หมาย (Signification) โดยใชแ้นวความคิดในการวิเคราะห์ความหมายแฝงท่ีอยูใ่นการติดต่อส่ือสาร 
โดยใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนของกระบวนการสร้างความหมาย 2 ระดบั ระดบัแรก คือการตี 
ความหมายโดยตรง หรือความหมายโดยอรรถ (Denotation) เป็นการตีความท่ีเน่ืองมาจากประสบ 
การณ์ของแต่ละคน  ระดบัท่ีสองการตีความหมายโดยนยัแฝงหรือความหมายโดยนยั (Connotation) 

 

สญัญะ 

รูปสญัญะ 

ความหมายสัญญะ 

กระบวนการ 
สร้างความหมาย 

ความเป็นจริงภายนอก
หรือความหมาย 
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เป็นการตีความหมายท่ีถูกใส่ความหมายในระดบัของสังคม หรือมีปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียว 
ขอ้ง (Barthes, 1967 อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2543) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 2.2  กระบวนการสร้างความหมาย 2 ระดบั 
ท่ีมา : (กาญจนา  แกว้เทพ, 2543 : 2) 
 
สญัญะวิทยานั้นเป็นศาสตร์ท่ีคน้ควา้เก่ียวขอ้งอยูก่บั 3 เร่ือง คือ 

2.1.1 ตัวสัญญะ (Sign) ในท่ีน้ีหมายถึง ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง 
ตลอดจนถึง อาหาร เส้ือผา้ รูปร่าง และอาการของโรค (กาญจนา  แกว้เทพ, 2543 : 3) ไดท้าํการ
สรุปว่าสัญญะนั้นตอ้งมีคุณสมบติัสาํคญั 3 ประการ คือ 

1.  ตอ้งมีรูปธรรม ซ่ึงอาจเป็น ภาพ เสียง อกัษร หรือวตัถุอ่ืนๆ 
2. ตอ้งมีความหมายมากไปกว่าตวัเอง 

  3. ผูใ้ชส้ญัญะตอ้งตระหนกัวา่ รูปธรรมดงักล่าวนั้น เป็นสัญญะ 
บารทส์ (Barthes, 1967 :126-127) ไดก้ล่าวไวใ้นงานเขียนเร่ือง Elements of  Semiology 

ว่ากระบวนการสร้างความหมายประกอบดว้ย ระดบัของคาํพูดหรือตวัหมาย (the plane of 
expression or signifier) และระดบัของเน้ือหาหรือตวัหมายถึง (the plane of content or signified) 
องคป์ระกอบทั้งสองนั้น มีความสัมพนัธ์ในการสร้างความหมายดว้ยเช่นกนั โดย บารทส์ ไดก้ล่าว
เพ่ิมเติมว่า  ในกระบวนการสร้างความหมาย ความหมายระดับแรกท่ีมักพบโดยทั่วไป  คือ 
ความหมายโดยอรรถ (Denotation) ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเอ่ยถึงคาํว่า “หมู” ซ่ึงเป็นคือ ตวัหมาย หรือ

ความเป็นจริง 
reality 

สัญญะ 
signs 

วฒันธรรม 
culture 

ความหมายขั้นท่ี 1 
First order 

ความหมายขั้นท่ี 2 
Second order 

ความหมายตรง 
Denotation 

ตวัหมาย (Signifier) 
 

 ตวัหมายถึง 

รูปแบบ 

form 

เน้ือหา 
content 

ความหมายแฝง 
Connotation 

มายาคติ 
Myth 
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รูปสัญญะ (Signifier) ท่ีมีความหมายว่า สัตวช์นิดหน่ึงท่ีมีประโยชน์มาก สามารถรับประทานได้
ความหมายน้ีจึงถือว่าเป็น  ตวัหมายถึง หรือความหมายสัญญะ (Signified) ดงันั้นความสัมพนัธ์
ระหว่าง  หมู และ สัตว์ชนิดหน่ึงท่ีมีประโยชน์มาก สามารถรับประทานได้  จึงเป็นการสร้าง
ความหมายใหก้บัคาํวา่ หมู (ความหมายระดบัสอง จะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป) 

2.1.2 รหัส หรือระบบ (Code / System) เน่ืองจากสัญญะเป็นเร่ืองของการตกลงร่วมกนั
และการเขา้ใจร่วมกนัของผูค้นในสังคม ดงันั้น สัญญะจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียว แต่เป็นส่ิงท่ี
ดาํรงอยู่อย่างเป็นระบบ เพราะถา้สัญญะไม่ไดรั้บการจดัระบบท่ีดีแลว้ สัญญะก็ไม่อาจจะส่ือสาร
ความหมายไดต้รงกนั หรืออาจจะไม่มีความหมายเลย  (กาญจนา  แกว้เทพ, 2543 : 58) ไดอ้ธิบายว่า
ระบบท่ีนาํเอาสัญญะมาประกอบเขา้ดว้ยกนัและสามารถส่ือความรับรู้ร่วมกนัในสังคมไดน้ั้น คือ 
รหสั (Code) นัน่เอง  

เพราะรหัสมีความสําคญัต่อมนุษยใ์นการเขา้ใจความหมาย มนุษยจ์าํเป็นต้องเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ของรหสั เพื่อช่วยในการตีความหมายของสัญญะ เซรียล (Sreale, 1995 : 5)  ไดก้ล่าว
ว่า มนุษยน์ั้นไดรั้บการอบรมเล้ียงดูข้ึนมาภายใตว้ฒันธรรมหน่ึง เขาและเธอเหล่านั้นจะไดรั้บการ
เล้ียงดูและปลูกฝังความจริงทางสังคมต่างๆ โดยไม่เฉลียวใจ ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบัการศึกษาเร่ือง
ของภาษา และความหมายของภาษา ว่าสามารถเรียนรู้และเขา้ใจตรงกนัได้ดว้ยการกาํกบัของ
ไวยากรณ์ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดงันั้น ทั้งรหัสและไวยากรณ์ จึงเป็นตวักาํหนดเน้ือหา และการ
รับรู้ความหมายต่างๆ ในสงัคมเหมือนกนั 

บารทส์  (Barthes, 1967 : 126-127) ได ้ยกตวัอยา่งเร่ืองของหมู อีกคร้ังว่า สามารถมี
ความหมายระดบัท่ีสอง หรือความหมายโดยนยั (Connotation) ได ้เช่น เม่ือคาํว่า หมู ปรากฏใน
บริบท ในอเมริกาเหนือ ระหว่างการเคล่ือนไหวของคนผิวดาํ คาํว่า หมู จะไม่ไดแ้ปลว่า สัตวช์นิด
หน่ึงท่ีมีประโยชนม์าก สามารถรับประทานได ้แต่จะมีความหมายวา่ ตาํรวจ แทน หรือถา้ปรากฏใน
บริบทกลุ่มชนผวิดาํในยา่นเส่ือมโทรม และอยูร่ะหว่างการเรียกร้องสิทธิสตรี ความหมายของ หมู ก็
จะหมายความว่า ผูช้ายท่ีชัว่ร้าย หรือ ผูช้ายท่ีเอาเปรียบผูห้ญิง ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า รหัสมี
ความสําคญัในการรับรู้ และตีความหมายเป็นอย่างมาก และการท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ความหมาย
ของสญัญะ รวมทั้งรหสัต่างๆได ้กเ็พราะมนุษยไ์ดรั้บการอบรมเล้ียงดูและปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด อยา่ง
ท่ี เซรียล ไดก้ล่าวไวน้ัน่เเอง เบิร์นสไตน์ (Bernstein, 1973 อา้งจาก ณรงคศ์กัด์ิ  อศัวสกุลไกร, 2541: 
16) กล่าวเพ่ิมเติมว่า คาํๆ หน่ึงสามารถมีความหมายไดห้ลากหลาย ตามแต่บริบทในช่วงสังคมหน่ึง
จะเป็นตวักาํหนดว่า ลาํดบัชั้นของความหมายดงักล่าวเรียงตวัอยา่งไร และมีความหมายอยา่งไร 
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2.1.3 วฒันธรรม (Culture) ถือเป็นพื้นท่ีท่ีสัญญะ (Sign) และ รหสั (Code) เก่ียวพนักนั
และดาํรงอยูร่่วมกนัในเวลาเดียวกนั (กาญจนา  แกว้เทพ, 2543 : 5) ไดอ้ธิบายว่าบริบททาง
วฒันธรรมคือ บ่อเกิดของ สัญญะและรหสั สัญญะซ่ึงเป็นผลิตกรรมของมนุษย ์จึงถือเป็นผลิตกรรม
ของวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั สัญญะและรหัสนั้นถูกสร้างและใชง้านอยู่ภายใตบ้ริบททางวฒันธรรม
หน่ึงเท่านั้น หากเปล่ียนบริบทไป ความหมายกจ็ะเปล่ียนไปเช่นกนั คลา้ยกบัตวัอยา่งเร่ือง หมู ของ
บารทส์ เพราะถา้ หมู ถูกกล่าวถึงในวฒันธรรมหน่ึง เช่นในวฒันธรรมอเมริกาเหนือ ก็จะถูกรหัส
และระบบต่างๆ  ในวฒันธรรมนั้นกาํกบัและควบคุม ขณะ เดียวกนัเม่ือ หมู ปรากฏในวฒันธรรม
ไทย เช่น ดินพอกหางหมู หมู ก็จะถูกรหัสและระบบในวฒันธรรมไทยกาํกบั ดงันั้น ความหมาย
ของคาํว่า หมู ในท่ีน้ีจึงมีค่าเท่ากบั ความเกียจคร้าน และ การผลดัวนัประกนัพรุ่ง แต่เม่ือคาํว่า หมู 
ปรากฏในประโยคท่ีว่า เร่ืองหมูหมู “หมู” จะมีความหมายว่าเป็น เร่ืองง่ายๆ ไม่ลาํบาก เป็นต้น 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า ทั้งสัญญะ รหัส และวฒันธรรมลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกจากกนั
ไม่ได ้เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกระบวนการสร้างความหมาย และกระบวนการ
ถอดความหมายของผูถ้อด รหสัเช่นกนั 
2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

2.2.1 ส่วนประกอบของหน้าเวบ็ไซต์ 
 เวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปสามารถแบ่งหนา้เวบ็ออกเป็นส่วนประกอบหลกัๆ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนหวั (Page Header), ส่วนเน้ือหา (Page Body) และ ส่วนทา้ย (Page Footer)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 โครงสร้างหนา้เวบ็ไซต ์

สว่นหวั (Page Header) 
 

 
 

สว่นเนือ้หา (Page Body) 
 

สว่นท้าย (Page Footer) 
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 ส่วนหัวของหน้า (Page Header) บริเวณน้ีถือเป็นบริเวณท่ีสาํคญัท่ีสุดในหนา้ เพราะเป็น
ส่วนท่ีจะดึงดูดผูใ้ชใ้หติ้ดตามเน้ือหาท่ีเหลือภายในหนา้นั้น โดยปกติส่วนหวัของหนา้มกัประกอบ 
ดว้ย Home Banner ซ่ึงจะมี ตราสัญลกัษณ์  ช่ือเวบ็ไซต ์และอาจมีโฆษณา และโดยส่วนมากกจ็ะมี 
Channels และ Service Links อยูด่ว้ย และไม่ว่าท่ีบริเวณน้ีจะใชอ้งคป์ระกอบอะไรก็ตามแต่ส่ิง
สาํคญัคือความสมํ่าเสมอท่ีตอ้งมีเหมือนกนัในทุกหนา้ท่ีบริเวณมุมดา้นซา้ยบนของหนา้เวบ็เป็นส่วน
ท่ีสาํคญัมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นบริเวณแรกของหนา้จอ ท่ีผูใ้ชจ้ะเร่ิมตน้ใหค้วามสนใจ ดว้ยเหตุน้ี
เวบ็ไซตส่์วนใหญ่จึงมีการจดัวางตราสัญลกัษณ์ หรือช่ือของเวบ็ไซตไ์วใ้นตาํแหน่งน้ี และมกัจะทาํ
หนา้ท่ีเป็นลิงคส์าํหรับเช่ือมกลบัมายงัหนา้โฮมเพจไดอี้กดว้ย 
 ส่วนเนือ้หาของหน้า (Page Body) ส่วนของเน้ือหาบนหนา้เวบ็เพจนั้นควรจะมีความ
กะทดัรัด และจดัอยา่งเป็นระเบียบเพื่อให้มองหาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยแสดงใจความสาํคญัไว้
ในส่วนตน้ๆของหนา้ พร้อมทั้งมีการจดัรูปแบบตวัอกัษรอยา่งเหมาะสมเพ่ือทาํใหเ้น้ือหาดูน่าสนใจ
และอ่านไดอ้ยา่งสะดวก 
 ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) เป็นบริเวณท่ีจะใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเน้ือหาและ
เวบ็ไซต ์โดยอาจเป็น Channels และ Service Links ท่ีเป็นตวัอกัษรซ่ึงทาํหนา้ท่ีเหมือนกบั Channels 
และ Service Links หลกัท่ีเป็นกราฟฟิกท่ีอยู่ในส่วนหัว และส่วนเน้ือหาของหน้า หรืออาจเป็นท่ี
แสดงลิขสิทธ์ิ ความเป็นส่วนตวั และวิธีการติดต่อผูดู้แลเวบ็ไซต ์เวบ็มาสเตอร์ ซ่ึงส่วนทา้ยของหนา้
น้ีกจ็าํเป็นตอ้งคงความสมํ่าเสมอทุกหนา้เช่นกนั 

2.2.2 รูปแบบโครงสร้างของหน้าเวบ็ไซต์ 
โครงสร้างหนา้เวบ็ไซตมี์ดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบยากท่ีจะจดัเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน 

แต่การแบ่งโครงสร้างหน้าเว็บท่ีมกัจะพบอยู่บ่อยๆ มีด้วยกนั 4 รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดและ
ตวัอยา่งดงัน้ี 

โครงสร้างหน้าเว็บแนวต้ัง โครงสร้างแบบน้ีถือเป็นรูปแบบพ้ืนฐานท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด เพราะเป็นรูปแบบท่ีง่ายในการพฒันาและมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัรูปแบบอ่ืน ไม่
ว่าคุณจะมีเน้ือหามากหรือนอ้ยมี Service Links อยูด่า้นบนหรือดา้นขา้ง ต่างกใ็ชรู้ปแบบแนวตั้งได้
ทั้งส้ิน เม่ือใดท่ีหนา้เวบ็มีความยาวมากกว่าพ้ืนท่ีหนา้จอ บราวเซอร์ ก็จะแสดง สโครลบาร์ (Scroll 
bar) ข้ึนท่ีขอบดา้นขวาของหนา้เวบ็ในแนวตั้ง 

โครงสร้างหน้าเว็บในแนวนอน โครงสร้างแบบน้ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ และ
ความพยายามมากกว่าปกติ ผูอ้อกแบบมีขอ้จาํกดัและส่ิงท่ีตอ้งระวงัค่อนขา้งมาก เพราะเป็นการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนท่ีในแนวนอนอยา่งเต็มท่ี ปัญหาอยา่งแรกท่ีจะพบคือความกวา้งของหนา้จอท่ีไม่
แน่นอน ถา้ขอ้มูลเป็นตวัอกัษรทั้งหมดและมีความกวา้งของบรรทดัเต็มหน้าจอ ก็จะสร้างความ
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ลาํบากต่อผูอ่้าน ท่ีจะตอ้งส่ายศีรษะไปมา  และการท่ีตอ้งเล่ือนหน้าจอไปทางดา้นขา้งเพื่อดูขอ้มูล
ส่วนท่ีเหลือนั้นเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชไ้ม่คุน้เคย และยงัไม่สะดวกต่อการใชง้านอีกดว้ย 

โครงสร้างหน้าเว็บที่พอดีกับหน้าจอ โครงสร้างรูปแบบน้ีใชพ้ื้นท่ีหนา้จอนอ้ยกว่าเวบ็
ทัว่ไป ซ่ึงจะออกแบบใหพ้อดีกบัหนา้จอจะไม่มีสโครลบาร์ (Scroll bar) ปรากฏข้ึน เหมาะท่ีจะใช้
นาํเสนอขอ้มูลท่ีมีปริมาณไม่มากนกั รูปแบบน้ีจะมีองคป์ระกอบท่ีไม่ซบัซอ้นและยงัสะดวกต่อการ
ใชง้าน เพราะสามารถมองเห็นทุกส่วนของหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงสร้างหน้าเว็บแบบสร้างสรรค์ รูปแบบน้ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์  มกัมีรูปแบบ
เฉพาะตวัท่ีคาดไม่ถึง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในเวบ็ไซตข์องศิลปิน, นกัออกแบบ, นกัโฆษณา หรือผูท่ี้ทาํงาน
เก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์  

2.2.3 หลกัการออกแบบหน้าโฮมเพจเวบ็ไซต์ หนา้โฮมเพจเปรียบเสมือนกบัหนา้ปก
ของนิตยสาร ท่ีตอ้งออกแบบใหน่้าสนใจและมีการแนะนาํถึงเน้ือหาท่ีสาํคญัภายในเวบ็ ซ่ึงโฮมเพจ
ท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีลิงคท่ี์สามารถเช่ือมโยงไปสู่ส่วนหลกัๆ ของเวบ็ไซต ์
2. แสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใชรู้ปกราฟฟิกอยา่งจาํกดั 
3. แสดงถึงส่ิงท่ีปรับเปล่ียนใหม่ เพราะถา้หนา้โฮมเพจไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงแลว้ ผูใ้ช้

ก็จะเขา้ใจว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงของเน้ือหาภายในดว้ยเช่นกนั แนวทางของการแสดงว่าขอ้มูล
ของเวบ็ไซตมี์การเปล่ียนแปลงสามารถทาํไดด้งัน้ี 

- แสดงวนัท่ีปัจจุบนัใหเ้ห็น 
- เปล่ียนแปลงรูปกราฟฟิกเป็นประจาํทุกวนั, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือนหรือ ทุกสาม

เดือน 
- แสดงข่าวหรือขอ้มูลความเคล่ือนไหวใหม่ๆ ให้ผูใ้ชไ้ดรู้้ในหนา้แรก อาจมีภาพ

หรือตวัอกัษรกระพริบหรือเคล่ือนไหวท่ีแสดงถึงข่าวสารท่ีมีมาใหม่ 
- สร้างส่วนของเน้ือหาท่ีแสดงถึงส่ิงใหม่ๆ ในเวบ็ไซต ์เช่น What’s new 
แต่เวบ็ไซตบ์างประเภทท่ีไม่ไดมี้การปรับปรุงขอ้มูลบ่อยๆ หรืออาจมีเน้ือหาสมบูรณ์

อยู่แลว้ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงอีกก็ไม่ควรแสดงส่ิงต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นหน้าโฮมเพจโดย 
เฉพาะเร่ืองของข่าวและวนัท่ีของขอ้มูล เพราะอาจมีส่วนลดความน่าเช่ือถือของเน้ือหาลงได ้

4. แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของเว็บไซต์ ดว้ยการแสดงช่ือหรือตราสัญลกัษณ์ของเจ้า 
ของ เวบ็ไซต ์

5. ใชอ้งคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัในหนา้อ่ืนๆ เพ่ือแสดงถึงความสมํ่าเสมอ ผูใ้ช้
จะไดท้ราบวา่ยงัอยูใ่นเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 
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2.3 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสี 
 แม่สี หรือสีขั้นตน้ (Primary color) มีสามสี ประกอบดว้ย สีแดง, สีเหลือง, สีนํ้าเงิน เหตุ
ท่ีสีทั้งสามน้ีถือว่าเป็นแม่สีหลกักเ็พราะวา่สีทั้งสามเป็นสีท่ีไม่สามารถเกิดเกิดข้ึนจากการผสมของสี
อ่ืนๆ และยงัเป็นตน้กาํเนิดของสีอ่ืนๆท่ีเหลือทั้งหมด สีขั้นท่ี 2 เกิดจากการผสมสีขั้นตน้เขา้ดว้ยกนั 
โดยท่ี สีแดงผสมกบัสีเหลือง ไดเ้ป็น สีส้ม, สีนํ้าเงินผสมกบัสีเหลือง ไดเ้ป็น สีเขียว, สีแดงผสมกบัสี
นํ้าเงิน ไดเ้ป็น สีม่วง ต่อจากนั้นกเ็ป็นสีขั้นท่ี 3 ซ่ึงเกิดจากการผสมของสีขั้นตน้กบัสีขั้นท่ี 2 ท่ีอยู่
ติดกนัทั้งสองดา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 แม่สีและวงลอ้สี 
 

2.3.1 วงล้อสี (Color Wheel) 
 เพ่ือความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของสีท่ีดีข้ึนเราควรทาํความรู้จกักบัระบบสีท่ีเขา้ใจง่าย 
และมีประโยชน์มากท่ีสุดท่ีเรียกกนัว่า “วงลอ้สี” (Color Wheel) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบการ
จดัเรียงสีทั้งหมดไวใ้นวงกลม เราจะใชว้งลอ้สีแบบ 12 ขั้น ซ่ึงถูกประดิษฐข้ึ์นโดย Sir Isaac Newton 
ในปี 1666 ท่ีไดแ้สดงถึงการจดัลาํดบัเฉดสีอยา่งมีเหตุผลและง่ายต่อการเลือกใชสี้ในกระบวนการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 2.5 วงลอ้สี (Color Wheel) 
 

2.3.2 สีทีเ่ป็นกลาง (Neutral Colors) 
สีท่ีเป็นกลางคือสีกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวงล้อสี เพราะเป็นสีท่ีไม่ได้รับ

อิทธิพลใดๆ มาจากสีอ่ืน ซ่ึงก็คือสีเทา แมว้่าจะมีเฉดสีของสีเทาจาํนวนมากมายไม่ส้ินสุด แต่แค่
เพียง 256 ระดบั สายตาคนเรากไ็ม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัไดแ้ลว้ สีเทาไดช่ื้อว่าเป็น
สีกลางก็เพราะเป็นสีท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะตวั ทาํให้ชุดของสีประกอบไปดว้ยสีเทาทั้งหมดจะดู
ค่อนขา้งจืดชืด ไม่เร้าอารมณ์ สีเทาจะไปรับเอาลกัษณะจากสีท่ีอยูล่อ้มรอบนัน่เอง และดว้ยเหตุน้ีสี
เทาจึงเป็นสีท่ียากต่อการควบคุม 
 
 

Magenta 

Cyan Yellow 

Red 

Blue Green 

วงลอ้สีแบบลบ  (Subtractive Color Wheel) 

วงลอ้สีแบบบวก   (Additive Color Wheel) DPU
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2.3.3 ความกลมกลนืของสี (Color Harmony) 
ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็นระเบียบของสีอยา่งเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อสายตา 

ทาํให้ผูช้มรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกนั การใช้สีท่ีจืดชืด
เกินไปจะทาํให้เกิดความรู้สึกน่าเบ่ือ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้ในทางตรงกนั
ขา้ม การใชสี้ท่ีมากเกินไป ดูวุน่วายไร้ระเบียบ กจ็ะสร้างความไม่เขา้ใจและสบัสนใหผู้ช้ม  

 
2.3.4 รูปแบบชุดสีพืน้ฐาน (Simple Color Schemes) 
ชุดสีร้อน (Warm Color Scheme) 
ชุดสีร้อนประกอบดว้ย สีม่วงแกมแดง, สีแดงแกมม่วง, สีแดง, สีส้ม, สีเหลือง, สีเขียว

อมเหลือง สีเหล่าน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และความรู้สึกตอ้นรับต่อผูช้ม ช่วยดึงดูดความ
สนใจไดง่้าย ในทางจิตวิทยาสีร้อนมีความสัมพนัธ์กบัความสุข สะดวกสบาย สีต่างๆ ในชุดสีร้อนมี
ความกลมกลืนอยูใ่นตวัเอง ขณะท่ีอาจดูไม่น่าสนใจบา้ง เพราะขาดสีประกอบท่ีตดักนัอยา่งชดัเจน 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ภาพชุดสีร้อน (Warm Color Scheme) 
 
 ชุดสีเยน็ (Cool Color Scheme) 
 ชุดสีเยน็ ประกอบดว้ย สีม่วง, สีนํ้ าเงิน, สีนํ้าเงินอ่อน, สีฟ้า, สีนํ้าเงินแกมเขียว, และสี
เขียว ซ่ึงเป็นสีตรงกนัขา้มกบัชุดสีร้อน ชุดสีเยน็ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย องคป์ระกอบท่ีใชสี้เยน็
เหล่าน้ีจะดูสุภาพเรียบร้อย และมีความชาํนาญ แต่ในทางจิตวิทยาสีเยน็เหล่าน้ีกลบัมีความสมัพนัธ์
กบัความซึมเศร้าหดหู่ และเสียใจ นอกจากนั้น ชุดสีเยน็มีความกลมกลืนกนัโดยธรรมชาติ แต่อาจดู
ไม่น่าสนใจบา้งในบางคร้ัง เพราะขาดความแตกต่างของสีท่ีเด่น เช่นเดียวกบัชุดสีร้อน 
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ภาพท่ี 2.7 ภาพชุดสีเยน็ (Cool Color Scheme) 
 
 จะเห็นว่า มีอีก 2 สี ท่ีไม่อาจจาํแนกออกเป็นสีเยน็หรือสีร้อนไดอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึงกคื็อสี
เหลืองและสีเขียวเพราะสีทั้งสองสามารถใหค้วามรู้สึกไดท้ั้งร้อนทั้งเยน็ ตามแต่สถานการณ์และสี
รอบขา้ง 
 ชุดสีแบบสีเดยีว (Monochromatic Color Scheme) 
 รูปแบบของชุดสีท่ีง่ายท่ีสุดคือชุดสีแบบสีเดียว ท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์ิเพียงสีเดียว ความ
หลากหลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพิม่ความเขม้หรือความอ่อนในระดบัต่างๆ ใหก้บัสีตั้งตน้ ดงันั้น 
ชุดสีแบบสีเดียวอาจประกอบดว้ยสีแดงลว้น, สีแดงอิฐ (สีเขม้ของสีแดง) , สีสตรอเบอร่ี (สีอ่อนปาน
กลางของสีแดง), และสีชมพ ู(สีอ่อนมากของสีแดง) 
 ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนัและมีประสิทธิภาพในการ
สร้างอารมณ์ โดยรวมดว้ยการใชสี้เพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวอาจดูไม่มีชีวิตชีวา 
เพราะขาดความหลากหลายของสี ซ่ึงอาจทาํใหผู้อ่้านขาดความสนใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  ภาพชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) 
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 ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 วิธีการท่ีง่ายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใชก้คื็อ การนึกถึงสมเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยู่
เหนือวงลอ้สี เลือกสีท่ีอยูต่รงมุมของสามเหล่ียม สีทั้งสามกจ็ะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการ
เลือกแบบน้ีจึงเรียกว่า “ชุดสีแบบสามเส้า” ซ่ึงประกอบดว้ยสี สามสีท่ีมีระยะห่างเท่ากนัในวงลอ้สี 
จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็คือ ชุดท่ีประกอบดว้ยสี
ขั้นตน้ทั้งสามนัน่เอง เน่ืองจากการตดักนัรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ีสร้างความสะดุดตาอยา่งมาก ส่วน
ชุดสีท่ีไดจ้ากสีขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสามนั้นยากต่อการนาํมาใชเ้พราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงั
ไม่รุนแรงนกั 
 

 
ชุดสีท้ัง 4 ชุดทีไ่ด้จากการเลอืกสีแบบสามเส้า 

 

 
ภาพท่ี 2.9  ภาพชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) 
 
 ชุดสีแบบสามเส้ามีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีมีเสถียรภาพสูงเพราะแต่ละสีมีความสมดุลอยา่ง
สมบูรณ์แบบกบัอีกสองสีท่ีเหลือ และรูปแบบน้ียงัมีลกัษณะของความเคล่ือนไหว เน่ืองจากแต่ละสี
มีการชกันาํไปสู่กนัและตามกระบวนการธรรมชาติ ทาํให้มีลกัษณะเด่นในดา้นความมีชีวิตชีวา ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีชดัเจน แน่นอน แต่บางคร้ังความสดใสดงักล่าว
อาจมีลกัษณะท่ีฉูดฉาดจนเกินไปจนไปรบกวนการส่ือความหมายท่ีแทจ้ริงได ้
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 ชุดสีที่คล้ายคลงึกนั (Analogous Color Scheme) 
 ชุดสีท่ีมีรูปแบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 3 สีท่ีอยูติ่ดกนัในวง
ลอ้สี เช่นสีแดงแกมม่วง, สีแดง, และสีส้ม เน่ืองจากชุดสีท่ีอยูใ่นรูปแบบน้ีมีจาํนวนมากมายทาํใหเ้รา
สามารถเพ่ิมจาํนวนสีในชุดใหม้ากข้ึนเป็น 4 หรือ 5 สีได ้  แต่กลบัจะมีผลใหข้อบเขตของสีมีความ
กวา้งเกินไป ทาํใหสี้ท่ีอยูต่รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นสาเหตุใหค้วามคลา้ยคลึง
กนัลดลง 

 
ภาพท่ี 2.10  ภาพชุดสีท่ีคลา้ยคลึงกนั (Analogous Color Scheme) 
 
 ชุดสีตรงข้าม (Complementary Color Scheme) 
 สีตรงขา้ม หมายถึง สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มในวงลอ้สี เช่น สีแดงกบัสีฟ้า หรือ สีนํ้ าเงินอ่อน
กบัสีส้ม เม่ือนาํสีทั้งสองน้ีมาผสมกนัจะไดผ้ลลพัธ์เป็นสีขาวสาํหรับวงลอ้สีแบบบวก หรือไดเ้ป็นสี
ดาํในวงลอ้สีแบบลบ เน่ืองจากว่าสีทั้งคู่ท่ีอยู่ตรงกนัขา้มน้ีจะมีอตัราส่วนของสีขั้นตน้ท่ีผกผนักนั 
จากคุณสมบติัน้ีจึงอาจเรียกสีคู่น้ีวา่เป็น “คู่สีเติมเตม็” ได ้
 เม่ือนาํสีทั้งสองมาใชคู่้กนักจ็ะทาํใหสี้ทั้งสองมีความสว่างและสดใสมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นคู่
สีท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด และยงัมีความเสถียรมากท่ีสุด ขอ้ได้เปรียบของสีในลกัษณะน้ีคือ 
ความสดใส ความสะดุดตา และบางคร้ังดูน่าสนใจกวา่สีท่ีใชรู้ปแบบสามเส้า 

 
ภาพท่ี 2.11  ภาพชุดสีตรงขา้ม (Complementary Color Scheme) 
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 ชุดสีตรงข้ามข้างเคยีง (Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง มีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาจากชุดสีตรงขา้ม แต่มีความแตกต่าง
กนัท่ีสีใดสีหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มกนัถูกแทนท่ีดว้ยสีท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสอง  ขอ้ไดเ้ปรียบของชุดสีแบบน้ี
คือความหลากหลายท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดสีตรงขา้ม แต่ความหลากหลายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี มีผลให้
ความสดใสและความสะดุดตาลดลง รวมถึงความเขา้กนัของสีกล็ดลงดว้ย 

 
ภาพท่ี 2.12  ภาพชุดสีตรงขา้มขา้งเคียง (Split Complementary Color Scheme) 
 
 ชุดสีตรงข้ามข้างเคยีงทั้ง 2 ด้าน (Double Split Complementary Color Scheme) 
 ชุดสีแบบน้ีถูกดดัแปลงมาจากชุดสีตรงขา้มเช่นกนั แต่ชุดสีแบบน้ีสีตรงกนัขา้มทั้งสอง
ถูกแบ่งแยกเป็นสีดา้นขา้งทั้งสองดา้น จึงไดเ้ป็นชุดสี 4 สี ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดัคือความ
หลากหลายท่ีเพ่ิมข้ึนจากชุดสีตรงขา้มแบบแบ่งแยก และขอ้เสียเปรียบคือ ความสดใสและความ
กลมกลืนของสีลดลง 

 
ภาพท่ี 2.13  ภาพชุดสีตรงขา้มขา้งเคียงทั้ง 2 ดา้น (Double Split Complementary Color Scheme) 
 
 นอกเหนือจากน้ี ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีเรียกว่า Alternate Complementary Color Scheme 
โดยมีสีท่ีไดจ้ากสามเหล่ียมกบัอีกสีหน่ึงท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกบัสีใดสีหน่ึงในสามเหล่ียม และแบบ
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สุดทา้ย ชุดสีส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme) ท่ีเกิดจากส่ีสีท่ีอยูต่รงกนัขา้มภายใตรู้ป ส่ีเหล่ียม วิธีน้ี
เป็นการใชสี้ขั้นตน้ 1 สี, สีขั้นท่ีสอง 1 สี และสีขั้นท่ีสาม 2 สี มาประกอบกนั 

 
             Alternate Complementary                  Tetrad  
           Color Scheme                          Color Scheme 
ภาพท่ี 2.14  ภาพชุดสีส่ีเหล่ียม (Tetrad Color Scheme) 
 
2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของมนุษย์ 

กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระทาํอาจเป็นส่ิงท่ีสงัเกตไดห้รือไม่ไดก้ต็าม เรียกกว่า
พฤติกรรม  แบ◌่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

2.3.1 พฤตกิรรมด้านความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีมีขั้นตอน
ของการพฒันาดา้นความรู้ มีการใชค้วามคิด การพฒันาดา้นสติปัญญา เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัการรับรู้และ
แสดงพฤติกรรมทางความรู้ออกมา สรุปไดว้า่พฤติกรรมดา้นน้ีบอกใหท้ราบว่า ใครรู้หรือไม่รู้มาก
นอ้ยเพียงใด  จาํแนกไวต้ามลาํดบั  5  ขั้นตอน คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการท่ีระลึกไดถึ้งเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยประสบ
มาโดยท่ีเร่ืองราวนั้นอาจไดม้าจากท่ีกไ็ด ้

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นขั้นตอนต่อจากความรู้ เม่ือรู้ก็สามารถแปลความ
หรือคาดหมายได ้หรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ ทศันะใหม่เพ่ือใหก้วา้งไกลไปจากขอ้เทจ็จริง 

3. การนาํความรู้ไปใช ้(Application) การท่ีผูค้นสามารถนาํเอาความรู้ ความเขา้ใจ ใน
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตนมีอยูเ่ดิมไปแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้น ๆ ได ้

4. การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการนาํเอาหลกัการ กฎเกณฑแ์ละวิธีการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีมีประสบการณ์หรือรู้แลว้ไปใชแ้กปั้ญหาใหม่ได ้

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นท่ีบุคคลสามารถตดัสินใจตีราคาโดยอาศยั
เกณฑ ์ (Criteria) และมาตรฐานท่ีวางไว ้

2.3.2 พฤติกรรมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึกชอบ (Affective Domain) พฤติกรรม
ดา้นน้ี หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ ค่านิยมต่าง ๆ การรับการเปล่ียนค่านิยม เป็น
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พฤติกรรมท่ียากต่อการมองเห็นหรือเขา้ใจ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจคน ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
พิเศษในการจดัพฤติกรรมดา้นน้ี  การเกิดพฤติกรรมดา้นน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

1. ขั้นการรับรู้หรือการใหค้วามสนใจ (Receiving or Attention)  
 -  การตระหนกั (Awareness) เป็นพฤติกรรมขั้นแรกสุดของ Affective Domain เป็น

ชั้นท่ีบุคคลไดฉุ้กคิดหรือการเกิดข้ึนในความรู้สึกวา่มีส่ิงหน่ึงเหตุการณ์หน่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
ในสภาวะจิตใจ 

 -  ความยนิดีหรือเตม็ใจรับรู้ (Willingness to receive) เป็นการพึงพอใจต่อส่ิงเร้ามา
กระตุน้และใหค้วามสนใจต่อส่ิงเร้านั้น 

 -  การเลือกรับหรือเลือกใหค้วามสนใจ(Controlled and Selected Attention) เป็นขั้น
ท่ีบุคคลนั้นจะเลือกรับหรือเลือกใหค้วามสนใจเฉพาะส่ิงท่ีเขาชอบหรือนาํความพอใจมาให ้

2. ขั้นการตอบสนอง  (Responding) เป็นพฤติกรรมท่ีพฒันาต่อจากขั้นรับรู้  กล่าวคือ  
เม่ือเกิดการรับรู้แลว้ บุคคลนั้นเร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองส่ิงเร้า แยกเป็นกระบวนการยอ่ย ๆ จาก
ระดบัตํ่าสุดของกระบวนการน้ี 

3. การยนิยอมในการตอบสนอง (Acquiescence Responding) เป็นการกระทาํเพราะการ
เช่ือฟังหรือคลอ้ยตามหรือทาํตามคาํแนะนาํโดยมีความรู้สึกต่อตา้นเลก็นอ้ย 

 -  ความเตม็ใจท่ีจะตอบสนอง (Willingness in Respond) เป็นการอาสาสมคัรท่ีจะทาํ
โดยมิไดเ้กิดจากความเกรงกลวัหรือเกรงใจ เป็นเพราะตั้งใจทาํงานดว้ยตวัเขาเอง 

 -  ความพอใจในการตอบสนอง  (Satisfaction in Respond) เป็นการตอบ สนองท่ี
ประกอบดว้ยอารมณ์ หรือความรู้สึกพึงพอใจ ยนิดี สนุกสนาน 

4. ขั้นการสร้างคุณค่าการเกิดค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของวตัถุ  
ปรากฏการณ์ และพฤติกรรม ดว้ยตวัเขาเอง ซ่ึงรวมถึงการเอากฎเกณฑ์ของสังคมมาเป็นเกณฑ์
ตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ส่ิงบุคคลจะแสดงออกจะมีลกัษณะคงเส้นคงวา ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของ
ความเช่ือ หรือทศันคติท่ีความคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือการตอบสนอง จะเป็นไปตามค่านิยมท่ี
เขานบัถือ ขั้นการเกิดคุณค่าน้ีแยกเป็น  3  ระดบัคือ 

 -  การยอมรับค่านิยม  (Acceptance of a Value) เป็นการท่ีทุกคนเห็นดว้ยและยอมรับ
ในความเช่ือ ทศันคติ หรือค่านิยมดว้ยการกระทาํอยา่งคงเส้นคงวา 

  -  ความชอบในค่านิยม (Reference of Value) เป็นความรู้สึกท่ีแสดงถึงความนิยมใน
ค่านิยมท่ีแสดงความตอ้งการ  การยกยอ่งชมเชยในส่ิงท่ีเขายอมรับค่านิยมแลว้ 
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-  การยดึมัน่ในค่านิยม (Commitment) บุคคลจะแสดงออกอยา่งชดัเจนว่าเขายึดถือ
ค่านิยมส่ิงใด มีแรงจูงใจท่ีจะแสดงออกถึงการสนับสนุนช่วยเหลือทาํดว้ยความศรัทธาเช่ือมัน่ 
ตลอดจนปฏิเสธท่ีจะกระทาํใหส่ิ้งท่ีขดัแยง้กบัการเช่ือมัน่ 

5. การจดัระบบคุณค่า (Organization) พฤติกรรมในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบุคคลมีค่านิยมหลาย
อยา่ง บุคคลจึงตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ของค่านิยมเหล่านั้น โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของค่านิยม 
เป็นการจดัระบบของค่านิยม และการพฒันาระบบไปทีละนอ้ยจนอาจกลายเป็นค่านิยมใหม่ข้ึนมา 
ระดบัของการจดัระบบแยกเป็น 2 ระดบัคือ  

-  การสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยม (Conceptualization of a Value) จะเร่ิม
ตั้งแต่การสร้างความเขา้ใจในคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการเขา้กลุ่มอภิปรายเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นความ
พยายามท่ีมองเห็นความสัมพนัธ์ ของค่านิยมท่ียดึถืออยู ่

-  การจดัระบบค่านิยม (Organization of Value Systems) เป็นการสร้างแบบแผน
หรือกฎเกณฑต์ามส่ิงท่ีบุคคลจดัระบบข้ึน ซ่ึงการจดัระบบค่านิยมน้ีจะออกมาในลกัษณะของการ
พฒันาปรัชญาแห่งชีวิต หรือเกิดอุดมการณ์ทางความคิดของบุคคล 

6. การแสดงลกัษณะตามคา่นิยมท่ียดึถือ (Characterization by a Value) พฤติกรรมใน
ขั้นน้ีเป็นการพฒันาถึงขั้นของการประพฤติปฏิบติัของบุคคล ตามระบบค่านิยมท่ีเขายดึถือ มีการ
แสดงออกมาในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวา และเป็นอตัโนมติัโดยมิไดมี้อารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง  แบ่งเป็น 
2 ระดบั คือ 

-  การวางทัว่ไปหรือสรุปค่านิยม (Generalized Set) คือ การแสดงออกซ่ึงความ
แน่นอนของความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมท่ีตนมี 

-  แสดงลักษณะตามค่านิยม  (Characterization) เป็นพฤติกรรมขั้ นสูงสุดของ
พฤติกรรมดา้น Affective Domain ท่ีแสดงใหเ้ห็นหรือสังเกตไดโ้ดยบุคคลอ่ืน การแสดงลกัษณะน้ี
ค่อนขา้งจะถาวร ถือเป็นการสร้างลกัษณะท่ีรวมเอาทุกส่ิงทุกอย่าง มาเป็นจุดใหญ่ท่ีสําคญัของ
ลกัษณะนิสยัสมบูรณ์ เช่น การมีปรัชญาชีวิต การมีเห็นผลเชิงจริยธรรม เป็นตน้ 

2.3.3 พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ี
แสดงออกมา เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชค้วามสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซ่ึงรวมทั้งการ
ปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได ้พฤติกรรมดา้นน้ีเม่ือแสดงออกมาสามารถประเมิน 
ผลไดง่้าย แต่กระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมดา้นน้ี ตอ้งอาศยัระยะเวลาการตดัสินใจหลาย
ขั้นตอน 
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2.4 ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ  (The Uses and Gratifications Theory) 
ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ  เป็นทฤษฎีท่ีเนน้แบบจาํลองของกระบวน 

การรับสารของบุคคล มิไดก้ล่าวรวมถึงแบบจาํลองการส่ือสารทั้งหมด  โดยไดเ้นน้ใหเ้ห็นความ 
สาํคญัของผูรั้บสารในฐานะเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับเน้ือหาท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง  แนวคิดเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพือ่สนองความพงึพอใจของมนุษยเ์ป็นแนวคิดท่ีมี
ความเช่ือวา่ผูรั้บสารเป็นผูก้าํหนดว่าตนตอ้งการอะไรจากส่ือใดและข่าวสารชนิดใดท่ีสนองความ
ตอ้งการของคนได ้ ผูรั้บสารเป็นผูใ้ชส่ื้อและรับสารท่ีสามารถสนองความตอ้งการโดยอาศยัพื้นฐาน
ความตอ้งการต่าง ๆ ของตนเป็นหลกั 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจน้ี  เปล่ียนความสนใจและความตั้งใจของผู ้
สร้างสารมาเป็นความตอ้งการของผูใ้ชส่ื้อ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกระบวนการทางสงัคมและจิต-
วิทยาของผูใ้ชท้ฤษฎีน้ีอธิบายว่า  นอกจากความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  5  อยา่งท่ีมาสโลว ์ (Maslow , 
1954)  กล่าวคือ  ความตอ้งการดา้นร่างกาย  ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั  ความตอ้งการความ
รัก  ความตอ้งการความนบัถือ  และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต  มนุษยย์งัมีความตอ้งการอีก
อยา่งหน่ึงคือ  ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้  (Need for Cognition)  ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะแสวงหา
ระเบียบและความเขา้ใจสภาวะแวดลอ้มตนเอง  ความตอ้งการท่ีจะรู้เป็นแรงผลกัดนัท่ีมนุษยเ์รียนรู้
มาจากการอยูใ่นสงัคม  การศึกษาแบบน้ีเป็นการยอมรับว่ามนุษยเ์ราจงใจแสวงหาข่าวสารต่าง ๆ 
จากส่ือมวลชน  ไม่ใช่ถูกยดัเยยีดข่าวสารอยา่งท่ีเคยคิดกนั  และลกัษณะท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงใน
ทฤษฎีน้ี  คือ  เป็นการศึกษามนุษยม์ากกวา่สารท่ีมนุษยไ์ดรั้บ  ศึกษาว่าทาํไมมนุษยจึ์งมีพฤติกรรม
การเปิดรับสารเช่นน้ีมากกว่าท่ีจะศึกษาวา่สารน้ีก่อใหม้นุษยเ์กิดพฤติกรรมอยา่งไร 

อะไรคือความตอ้งการ  หรือแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับข่าวสาร  และข่าวสารถูกนาํไปใช้
ประโยชนอ์ะไร จึงเป็นคาํถามท่ีผูใ้ชส่ื้อจะเป็นตอ้งตระหนกัถึง อาจจะยกตวัอยา่งเพ่ืออธิบายใหเ้ห็น  
เช่น  ประชาชนแต่ละคนมีสถานะภาพเป็นผูรั้บสาร  ซ่ึงมีความตอ้งการตามสภาพทางสงัคมและ
จิตใจของตนเอง  เช่น  ตอ้งการเป็นคนเก่ง เป็นคนทนัสมยั  ตอ้งการเขา้กลุ่มตอ้งการสงัคมท่ีดี มี
ลกัษณะเป็นพวกเดียวกนัในกลุ่ม  เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน ดงันั้นจึงมีความคาดหวงัวา่
สาระและขอ้มูลข่าวสารจากเวบ็ไซตจ์ะช่วยสนองความตอ้งการได ้จึงนาํไปสู่การเลือกรับส่ือท่ีเป็น
ประเภท ส่ืออินเตอร์เน็ท เวบ็ไซต ์ โดยเลือกเปิดรับเน้ือหาและข่าวสารท่ีจะช่วยใหไ้ดรั้บความพึง
พอใจตามท่ีตอ้งการได ้ ในขณะเดียวกนัผลของการบริโภคข่าวสารจากส่ือ  กอ็าจจะมีผลอ่ืน ๆ 
ตามมานอกเหนือจากการเป็นผูท่ี้ทนัสมยั  เช่น  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงทศันคติ และ พฤติกรรม 
ไดเ้ป็นตน้ 
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เม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการใชส่ื้อของผูรั้บสาร  ในการศึกษาของนกัวิชาการส่ือสาร 
มวลชนของไทย ศิริชยั  ศิริกายะ  และกาญจนา  แกว้เทพ  (2531)  ไดศึ้กษาชุดตวัแปรความตอ้งการ
ท่ีผูรั้บสารตอ้งการจากส่ือ ซ่ึง  Maxwell  และคณะสร้างไว ้ ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่ข้ึนใหส้อดคลอ้งกบั
การใชส่ื้อมวลชนโดยผูรั้บสาร  ดงัน้ี 

2.4.1 ความตอ้งการสารสนเทศ 
 -   เพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  สภาพปัจจุบนัท่ีอยูร่อบตวั 
 -   เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้แนะนาํในการปฏิบติัหรือความคิดเห็น

และการตดัสินใจ 
 -   เพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น  และสนองความสนใจ 
 -   เพ่ือการเรียนรู้  เป็นการศึกษาตนเอง 
 -   เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีมัน่คงโดยใชค้วามรู้สึกท่ีไดจ้ากส่ือมวลชน 
2.4.2 ความตอ้งการสร้างความมีเอกลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล 
 -   ใหแ้รงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล 
 -   ใหต้วัแบบทางพฤติกรรม 
 - แสดงออกร่วมกบัค่านิยมของคนอ่ืน (ในส่ือมวลชน) 
 -   มองทะลุลึกเขา้ไปภายในตวัเอง 
2.4.3 ความตอ้งการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
 -   มองทะลุเขา้ไปในสภาพแวดลอ้มของผูอ่ื้น 
 -   แสดงออกร่วมกบัผูอ่ื้น  และเกิดความรู้สึกในลกัษณะร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ 
 -   นาํไปใชส้นทนา และปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม 
 -   สร้างสายสมัพนัธ์กบัครอบครัว 
2.4.4 ตอ้งการความบนัเทิง 
 -   เพ่ือหลบหนีหรือหลีกเล่ียงจากปัญหาท่ีไม่ตอ้งการต่างๆ 
 -   เพ่ือการผอ่นคลาย 
 -   เพ่ือใหไ้ดว้ฒันธรรมท่ีเป็นของแท ้ ไดค้วามสนุกสนาน 
 -   เพ่ือมีอะไรทาํเป็นการใชเ้วลาใหห้มดไป 
 -   เพ่ือปลดปล่อยอารมณ์ 
 -  เพ่ือเป็นการกระตุน้ทางเพศ 
จากการศึกษาวิจยัของแมค็คอมบส์  และเบค็เคอร์  (McCombs  and  Becker)  ไดว้ดั

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ  โดยเนน้ในเร่ืองเหตุผลในการติดตามข่าวสาร  ในมุมมองของผูรั้บสาร
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เน่ืองจากคนเรามีเหตุผลในการเลือกใชส่ื้อหรือเปิดรับส่ือตากต่างกนั  ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล  ได้
ช้ีใหเ้ห็นว่าบุคคลท่ีใชส่ื้อมวลชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งกา  6  ประการ คือ  ( McComs  and  
Beeder, 1979 : 51-52) 

1. เพ่ือตอ้งการรู้เหตุการณ์  (Surveillance)  โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและสงัเกต 
การณ์รอบตวั  เพ่ือใหรู้้วา่อะไรกาํลงัจะเกิดข้ึน  เพ่ือใหท้นัเหตุการณ์ ทนัสมยั  และเรียนรู้ว่าอะไร
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรจะรู้ 

2. เพ่ือตอ้งการช่วยในการตดัสินใจ  (Discussion)  เป็นการใชข่้าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวล 
ชนเพือ่การตดัสินในในเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั  ทาํใหมี้ขอ้มูลประกอบความคิดเห็นในการ
ตดัสินในเพ่ือความอยูร่อดในระบบสงัคมท่ีเป็นอยู ่

3. เพ่ือนาํเอาไปใชใ้นการสนทนา  (Anticipated  Communication) 
4. เพ่ือความใหมี้ส่วนร่วม (Participating) โดยการรับรู้เหตุการณ์ข่าวสารจากส่ือมวล 

ชนทาํใหรู้้สึก วา่มีส่วนร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. เพ่ือเสริมความคิดเห็น  หรือสนบัสนุนในส่ิงท่ีทาํไปแลว้  (Reinforcement)  เป็นการ

นาํเอาขอ้มูลข่าวสารมาสนบัสนุนการกระทาํของตน 
6. เพ่ือความบนัเทิง (Relaxing and Entertainment) เป็นการนาํเอาขอ้มูลมาใชเ้พ่ือผอ่น

คลายอารมณ์  หรือเพือ่หาความเพลิดเพลิน 
แมค็คอมบส์  และเบค็เคอร์  ยงักล่าวโดยสรุปวา่  “พฤติกรรมการรับข่าวสารความรู้จาก

ส่ือมวลชนเพ่ือใหเ้กิดผล  ตอ้งอาศยัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์จากการรับข่าวสารกจ็ะเกิดตามมาเม่ือ
เกิดการยอมรับ  กลุ่มเป้าหมายจะตดัสินใจเลือกรับข่าวสารจากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีสนใจการใชป้ระ 
โยชนจ์ากส่ือชนิดนั้นทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงข้ึน” 

 
2.5  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 จรินธร  ธนาศิลปกุล (2545) ศึกษาเก่ียวกบั การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อ
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ เหตุผลในการใช ้ลกัษณะการ
ใชป้ระโยชน ์และความพงึพอใจต่อเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์รวมถึงเพ่ือทราบความตอ้งการของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใชเ้พ่ือ
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร เหตุการณ์ ในระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชป้ระโยชนจ์ากเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน แจง้จบ
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การศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษาในระดบัมาก  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่าการรอขอ้มูลนาน
และการโหลดขอ้มูลชา้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้วบ็ไซตม์หาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์มาก
ท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้วบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ปรับปรุงขอ้มูล (Update) 
ใหท้นัสมยัเสมอ มากท่ีสุด จากการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอแนะใหม้หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ปรับปรุง
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดย
ปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัเสมอ (Update) เพ่ิมขีดความสามารถของ Server ใหส้ามารถ
รองรับความตอ้งการในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได ้ออกแบบ ตกแต่งใหส้วย 
งามทนัสมยั จดัหมวดหมู่ให้สามารถสืบคน้ไดง่้าย ปรับปรุงรูปแบบใหมี้บริการท่ีหลากหลาย 
เพ่ิมเติมการเช่ือมโยง(Link)กบัเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจอ่ืนๆและปรับปรุงกระดานข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์  
 
 อรพิณ จิรวฒันศิริ (2541) ศึกษาเร่ือง “การใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  จาก
กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน รวม 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 250 คน พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะประชากร พบวา่ 
อาย ุเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยผูท่ี้มีอายนุอ้ยมี
แนวโนม้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตมากกวา่ผูท่ี้มีอายมุาก ไม่ว่าจะเป็นประโยชนเ์พื่อ
การศึกษาหรือการใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ 
 ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆไดแ้ก่ ความเป็นเจา้ของส่ือ และทกัษะการใชส่ื้อ ซ่ึงผูมี้โอกาสเป็น
เจา้ของส่ือ หมายถึง มีคอมพิวเตอร์ซ่ึงติดตั้งอินเตอร์เน็ต และมีเลขท่ี IP Address ใชส่้วนตวั มี
ความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ต หมายถึง มีแนวโนม้จากการใชป้ระโยชนจ์าก
ส่ือมาก ส่วนมากท่ีไม่มีเป็น    เจา้ของส่ือจะมีการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือนอ้ย  ในขณะเดียวกนั ทกัษะ
การใชส่ื้อกมี็ความสมัพนัธ์จากการใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยท่ีผูมี้ความเช่ียวชาญในการ
ใชส่ื้อมาก  กจ็ะมีแนวโนม้การใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตมากในขณะท่ีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
ในการใชส่ื้อนอ้ย กจ็ะใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ตนอ้ย 
 อยา่งไรกต็ามพบประเดน็ท่ีน่าสนใจคือปัจจยัทางดา้นเพศซ่ึงพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กบั     
การใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตในภาพรวม แต่เม่ือแยกเปรียบเทียบการใชป้ระโยชนอ์อกเป็น 
การใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษา และประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นเพศจะมีความสมัพนัธ์กบัการ
ใชป้ระโยชนเ์พือ่การศึกษา แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ เม่ือเป็นการใช ้ประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆ ส่วนปัจจยั
ทางดา้นรายได ้ซ่ึงคาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ต แต่
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กลบัพบวา่ไม่มีผลต่อการใชป้ระโยชนแ์ต่อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะนกัศึกษาปริญญาโทโดยส่วนใหญ่นั้น
ใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีมหาวิทยาลยั  
 ส่วนปัญหาท่ีพบจากการใชอิ้นเตอร์เน็ต 5 ประเดน็แรกคือ การดาวนโ์หลดขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ตใชเ้วลานาน ไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน ์ติดต่อแม่ข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ได ้ไม่
ถนดัใชภ้าษาต่างประเทศ และอตัราค่าบริการสูงเกินไป 
 
 อุษาพรรณ ศรีกลุประเสริฐ (2543) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อ
อินเตอร์เน็ต ประโยชนแ์ละความพงึพอใจท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ตของ นกัเรียนในระดบัมธัยม
ปลายโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย และโรงเรียนเซนตค์าเบรียล พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจ
อินเตอร์เน็ตเพราะอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีกวา้งหลากหลาย ขอ้มูลครบถว้น มีความน่าเช่ือถือ ภาษาท่ี
ใชช้ดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถ แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพ่ือนๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และประหยดัเวลาใน
การหาขอ้มูล โดยปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพงึพอใจคือ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และ
ระยะเวลาในการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจคือ ความสามารถในการใช้
ส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงกลุ่มท่ีสามารถใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตไดบ้างบริการ กบักลุ่มท่ีสามารถใชส่ื้อ
อินเตอร์เน็ตไดทุ้กบริการมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจัิย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของ
รัฐและเอกชน และทศันะของเว็บมาสเตอร์” คร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากหนา้ Homepage และการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
 
3.1  รายละเอยีดของวธีิการดาํเนินการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้าแรกของเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยั โดยผูวิ้จยัมุ่งศึกษาองคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้โฮมเพจหรือหนา้แรกของเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนรวมถึงศึกษาความแตกต่างขององคป์ระกอบเชิงสัญญะของเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน และผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นเคร่ืองมือศึกษาทศันะ
ของเวบ็มาสเตอร์เก่ียวกบัองคป์ระกอบในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั โดยจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐและมหาวิทยา-
ลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีนักศึกษามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก จากขอ้มูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จาํนวนนิสิต/นกัศึกษาทั้งหมด จาํแนกตามประเภทของสถาบนั และ
ระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2547 ซ่ึงไดม้หาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนอยา่งละ 3 สถาบนั รวม 6 
สถาบนัตามลาํดบัดงัน้ี มหาวิทยาลัยของรัฐไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีนกัศึกษาทั้งหมด 
39,841 คน, มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ มีนกัศึกษาทั้งหมด 31,678 คน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี
นกัศึกษาทั้งหมด 30,086 คน, มหาวิทยาลัยของเอกชนไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มีนกัศึกษา
ทั้งหมด 25,542 คน, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีนกัศึกษาทั้งหมด 20,035 คน, และ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย  มีนกัศึกษาทั้งหมด 19,956 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 
3.2  แหล่งข้อมูล 

3.2.1 แหล่งข้อมูลจากส่ือมัลติมเีดีย ไดแ้ก่ Homepage ของเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 6 
สถาบนั ซ่ึงแบ่งเป็นเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัรัฐ 3 สถาบนั และเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเอกชน 3 สถาบนั ท่ี 
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ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ทาํการเกบ็ขอ้มูลในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงมี URL  ดงัน้ี 
3.2.1.1 เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 http://www.ku.ac.th 
3.2.1.2 เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 http://www.tu.ac.th 
3.2.1.3 เวบ็ไซตข์อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 http://www.chula.ac.th 
3.2.1.4 เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 http://www.bu.ac.th  
3.2.1.5 เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 http://www.dpu.ac.th 
3.2.1.6 เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 http://www.utcc.ac.th 

3.2.2 แหล่งข้อมูลบุคคล  เ ป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิ ธี  สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interviews) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (Key Informant ) ซ่ึงไดแ้ก่เวบ็มาสเตอร์ของทั้ง 6 มหาวิทยาลยั
ขา้งตน้ 

3.2.2.1 เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 คุณกรองแกว้  อามาตยเ์สนา 
3.2.2.2 เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 คุณประพนธ์ โพธ์ิทอง 
3.2.2.3 เวบ็มาสเตอร์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  คุณวรรณวดี สุขเอม 
3.2.2.4 เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 Chumpol.p  
3.2.2.5 เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
 คุณสิรินทิพย ์ พทุธรักษา 
3.2.2.6 เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

  ผศ.กนกพร ปิมแปง 
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3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทส่ือมัลติมีเดีย Log in เขา้ไปใน Web site ของ
มหาวิทยาลยัท่ีเป็นเป้าหมายในการศึกษา เพ่ือศึกษาถึง ขอ้มูลรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัทั้ง 6 
มหาวิทยาลยันั้น และศึกษาองคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้โฮมเพจ (Home page)  หลงัจากนั้น
บนัทึกขอ้มูล (Save) และพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือมาใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

1. Log in เขา้ไปท่ี www.ku.ac.th เวบ็ไซตข์องของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
บนัทึกขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

2. Log in เขา้ไปท่ี www.tu.ac.th เวบ็ไซตข์องของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และบนัทึก
ขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และ
คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

3. Log in เขา้ไปท่ี www.chula.ac.th เวบ็ไซตข์องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
บนัทึกขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

4. Log in เขา้ไปท่ี www.bu.ac.th เวบ็ไซตข์องของมหาวทิยาลยักรุงเทพ และบนัทึก
ขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  7 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และ
คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

5. Log in เขา้ไปท่ี www.dpu.ac.th เวบ็ไซตข์องของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และ
บนัทึกขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  7 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

6. Log in เขา้ไปท่ี www.utcc.ac.th เวบ็ไซตข์องของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ
บนัทึกขอ้มูล (Save) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2547,คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

หลงัจากการเกบ็ขอ้มูลในช่วงแรก ช่วงกลางและช่วงทา้ย ทั้ง 3 คร้ังในช่วงเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2547 – ตุลาคม พ.ศ. 2547 แลว้ทาํการศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบว่าหน้าโฮมเพจของแต่ละ
มหาวิทยาลยั ทั้งสามช่วงนั้นไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนองคป์ระกอบหลกั มีเพียงการเปล่ียน 
แปลงในส่วนหวัขอ้ข่าวและส่วนประกอบยอ่ยเพียงเลก็นอ้ยจึงเลือกขอ้มูลในช่วงทา้ยสุดมาวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้าเว็บไซต์ พิมพ์หน้าโฮมเพจของทั้ ง 6 สถาบนั นาํหน้า
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เว็บไซต์ท่ีพิมพน์ั้นมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสัญญะ, วิเคราะห์ความแตกต่างหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน 

3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) โดยผูว้ิจยัติดต่อขอเขา้สัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์ของทั้ง 6 
มหาวิทยาลยัท่ีจะมาเป็นผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ตรียมคาํถามในการสัมภาษณ์, อุปกรณ์บนัทึก 
เสียง, สมุดบนัทึกเพือ่จดบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

1. สมัภาษณ์ เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คุณกรองแกว้  อามาตยเ์สนา
สมัภาษณ์ในวนัท่ี  3 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

2. สมัภาษณ์ เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คุณประพนธ์ โพธ์ิทอง 
สมัภาษณ์ในวนัท่ี  8 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

3. สมัภาษณ์ เวบ็มาสเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คุณวรรณวดี สุขเอม สมัภาษณ์
ในวนัท่ี  25 กรกฎาคม พ.ศ.2548 

4. สมัภาษณ์ เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยักรุงเทพ คุณชุมพล สัมภาษณ์ในวนัท่ี  19 
กรกฎาคม พ.ศ.2548 

5. สมัภาษณ์เชิงลึก เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ผศ.กนกพร ปิมแปง 
สมัภาษณ์ในวนัท่ี  29 สิงหาคม พ.ศ.2548 

6. สมัภาษณ์ เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย คุณสิรินทิพย ์  พุทธรักษา 
สมัภาษณ์ในวนัท่ี  2 สิงหาคม พ.ศ.2548 

หลงัจากสัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์ของทั้ ง 6 สถาบันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นําอุปกรณ์
บนัทึกเสียงมาถอดขอ้ความการสมัภาษณ์ บนัทึกขอ้ความทั้งหมด นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ทศันะของเวบ็มาสเตอร์เก่ียวกบัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็ไซต ์
 
3.4  ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เก็บขอ้มูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 6 
เว็บไซต์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ทั้ ง 6 เว็บไซต์
ในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. 2547 ดงันั้นผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลในเดือนเมษายน, กรกฎาคม และ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือศึกษาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของแต่ละเวบ็ไซต ์แลว้เลือกช่วงใด
ช่วงหน่ึงมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้โฮมเพจแต่ละมหาวิทยาลยั และสัมภาษณ์เวบ็
มาสเตอร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 – ตุลาคม พ.ศ. 2548  
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงคุณภาพ ใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

เว็บไซต์ และแนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้า
โฮมเพจ ของเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์  
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บทที่ 4 

ผลการวจัิย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน และทัศนะของเวบ็มาสเตอร์” เป็นการศึกษา ศึกษาองคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏ
ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน, ศึกษาความแตกต่างขององคป์ระกอบเชิงสัญญะ
ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัรัฐและเอกชน และศึกษาถึงทศันะของเวบ็มาสเตอร์ เก่ียวกบัองคป์ระกอบ
เชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (http:// www.tu.ac.th), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (http://www.chula.ac.th) 
และมหาวิทยาลยัของเอกชน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (http://www.bu.ac.th), 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(http://www.dpu.ac.th) และ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (http://www. 
utcc.ac.th)  
 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัทั้ง 6 สถาบนัดงักล่าว ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ
ผลการ วิจยัเร่ือง “องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 
และทศันะของเวบ็มาสเตอร์”  โดยแบ่งการรายงานผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและทศันะของเวบ็
มาสเตอร์ 
ส่วนท่ี 2  องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของเอกชนและทศันะของ
เวบ็มาสเตอร์ 
ส่วนท่ี 3  ความแตกต่างขององคป์ระกอบเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
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ส่วนที ่1 องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐและทัศนะของเวบ็
มาสเตอร์ 

 
ภาพท่ี 4.1 เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
ภาพท่ี 4.2  เวบ็ไซตจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาพท่ี 4.3  เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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องคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้เวบ็ไซตท่ี์ปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัของรัฐ
และเอกชน ในศึกษาวิจยัน้ีจะแบ่งหนา้เวบ็ไซตอ์อกเป็นส่วนๆ ตามทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
เวบ็ไซต ์คือแบ่งหนา้เวบ็ไซตอ์อกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหวั (Page Header), ส่วนเน้ือหา (Page Body) 
และ ส่วนทา้ย (Page Footer)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 โครงสร้างหนา้เวบ็ไซต ์
Page Header     เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของรัฐ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  ภาพส่วนหวั (Page Header) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6  ภาพส่วนหวั (Page Header) ของ เวบ็ไซตจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7  ภาพส่วนหวั (Page Header) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

สว่นหวั (Page Header) 
 

 
 

สว่นเนือ้หา (Page Body) 
 

สว่นท้าย (Page Footer) 
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัรัฐ ในส่วนหัวของหน้า  
ตารางท่ี 4.1 องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ ในส่วนหวัของหนา้  
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
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4.1  องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัรัฐ ในส่วนหัวของหน้า (Page 
Header) มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
การออกแบบ  เวบ็ไซตเ์ป็นแบบแนวตั้ง สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้ 
สัญลกัษณ์ ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลยั อยู่ในตาํแหน่งมุมขวาสุดดา้นบน รูปพระ

พิรุณทรงนาคกาํลงัพ่นนํ้ าลอ้มรอบเป็นวงกลมดว้ยกลีบบวัคว ํ่าและกลีบบวัหงายสีเหลืองทอง วง 
รอบนอกเป็นแถบวงกลมสีเขียว มีตวัอกัษรสีเหลืองทองคาํว่า “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” อยู่ใน
ส่วนโคง้ดา้นบน และคาํวา่ “พ.ศ.๒๕๘๖” อยูใ่นแถบโคง้ดา้นล่าง  
 ความหมายโดยอรรถ  -- เป็นตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
 ความหมายโดยนัย -- พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญญะท่ีส่ือถึงนํ้ า, ความอุดมสมบูรณ์,  
ความเจริญงอกงามและยงัแสดงถึงความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิความน่าเคารพเล่ือมใส เพราะพระพิรุณ 
เป็นเทพท่ีเคารพของคนไทยพญานาคเป็นสัตวท่ี์คนไทยเช่ือว่ามีความพิเศษและมีความอศัจรรยน่์า
เล่ือมใส บูชา และ สีทอง ส่ือถึงความยิ่งใหญ่, ความสูงค่าและเพ่ิมความน่าเคารพบูชาให้กบัตรา
สัญลกัษณ์ของสถาบนั ส่วนสีเขียว ส่ือถึงความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ของตน้ไม ้การเกษตรกรรม 
และส่ือถึงความเป็นเกษตรศาสตร์ 

ช่ือสถาบัน อยู่ในตาํแหน่งดา้นซ้ายบนมี 2 บรรทดั บรรทดับนเป็นอกัษรประดิษฐ์สี
เขียวคาํว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในหนา้เวบ็ไซต ์บรรทดัล่างเป็นอกัษร
ประดิษฐภ์าษาองักฤษสีเขียวเขม้ คาํวา่ “Kasetsart University”  

ความหมายโดยอรรถ  -- เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย -- อกัษรประดิษฐภ์าษาไทยตวัใหญ่ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีพ้ืนท่ีมาก

ท่ีสุดในหน้าเว็บไซต์น้ี ส่ือถึงการเน้นส่วนน้ีเป็นจุดเด่นขององค์ประกอบ  เน้นความเป็น
มหาวิทยาลยัของไทยมากกว่าความเป็นนานาชาติ และตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นบรรทดัล่างท่ีมี
ขนาดไม่ใหญ่นกันั้น ส่ือถึงการไม่เนน้ความเป็นนานาชาติแต่ก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงมหาวิทยาลยัเฉพาะ
คนไทยเท่านั้น  สีเขียวของตวัอกัษรส่ือถึงความเป็นเกษตรศาสตร์  

การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีเขียว 
ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ของตน้ไม ้การเกษตรกรรม และ

ส่ือถึงความเป็นเกษตรศาสตร์ 
Channel & Service Links  (1) มุมซา้ยบนสุดเป็น Service Link แบบปุ่มกด ท่ีเช่ือมโยง

ไปยงัหนา้ KU Webmail (2) ถดัลงมาเป็น ปุ่มกดท่ีมีอกัษรว่า “English” เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัหนา้
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เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัในแบบภาษาองักฤษ (3) ถดัลงมาอีกเป็นแถบตวัอกัษรสองแถว แถวแรก
เป็นปุ่มกดท่ีมีตวัอกัษรธรรมดาสีดาํ เป็นอกัษรขนาดเล็ก บนพื้นสีขาว เป็นช่ือวิทยาเขตต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปุ่มก็เช่ือมโยงไปยงัหนา้เว็บไซตข์องแต่ละวิทยาเขตดงัน้ี คือ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน, วิทยาเขตศรีราชา , วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, วิทยาเขต
สุพรรณบุรี, วิทยาเขตลพบุรี, และ วิทยาเขตกระบ่ี (4) ส่วนแถวล่างสุดเป็นปุ่มกดท่ีเป็นแถบสีเขียว
ไล่โทนสี มีตวัอกัษรประดิษฐ์สีขาว ตัวอกัษรใหญ่กว่าแถวแรกและเป็นตวัเอียง เป็นปุ่มกดท่ี
เช่ือมโยงไปยงั สารอธิการบดี, ข่าวปัจจุบนั-ประกาศ, และ แนะนาํงานวิจยั 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   (1) ส่ือถึงการกา้วทนัเทคโนโลยขีองสถาบนั มีระบบคอมพิวเตอร์ 
ของสถาบนัท่ีคอยดูแลและรองรับอีเมลลข์องนกัศึกษาและบุคลากร  (2) ส่ือถึงความเป็นสากลไม่ได้
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีใหเ้ฉพาะคนไทยไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลแต่ยงัรองรับสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา
ต่างชาติดว้ย (3) ส่ือถึงความกวา้งขวางของมหาวิทยาลยัท่ีมีหลายวทิยาเขตทัว่ประเทศ 

4.1.2 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
การออกแบบ  เวบ็ไซตเ์ป็นแบบแนวตั้ง สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้
สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ อยู่ในตาํแหน่งมุมขวาสุดด้านบน ลกัษณะเป็นรูปพาน

รัฐธรรมนูญ สีเหลือง-แดง ลอ้มรอบดว้ยธรรมจกัรสีเหลือง-แดง และลอ้มรอบดว้ยแถบวงกลมสี
เหลืองอีกชั้นหน่ึง มีตวัอกัษรสีแดง คาํว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ท่ีแถบโคง้ดา้นบน และคาํว่า 
“Thammasat University” ท่ีแถบโคง้ดา้นล่าง มีเส้นวงกลมสีแดงลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง ตราสัญลกัษณ์
น้ีอยูบ่นแถบพื้นสีแดงสด และแถบเส้นสีเหลืองท่ีอยูบ่นพ้ืนสีแดงเขม้  

ความหมายโดยอรรถ  เป็นตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ตราธรรมจักร ส่ือถึงว่า สถาบนัแห่งน้ียึดถือคติธรรมของพุทธ

ศาสนา เป็นหลกักล่อมเกลาบัณฑิต พานรัฐธรรมนูญ ส่ือถึงการยึดมั่นเชิดชูรัฐธรรมนูญ เป็น
หลกัการท่ียดึถือและประพฤติปฏิบติั 

ช่ือสถาบัน ทางดา้นซ้ายติดกบัตราสัญลกัษณ์ บนแถบสีแดงสดบรรทดัแรกเป็นช่ือ
สถาบนั ตวัอกัษรประดิษฐ์สีขาว ขนาดเล็กกว่าตวัอกัษรภาษาองักฤษ ขอ้ความว่า  “มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์" บรรทดัล่างเป็นอกัษรสีขาว ขอ้ความว่า “THAMMASAT UNIVERSITY” คือช่ือ
สถาบนัภาษาองักฤษ คาํว่า THAMMASAT อกัษรตวัหนากว่าคาํว่า UNIVERSITY ใตแ้ถบสีแดงน้ี
เป็นแถบเส้นสีเหลืองท่ีส้ันกว่าแถบพื้นสีแดง 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
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ความหมายโดยนัย  อกัษรประดิษฐ์ภาษาไทยตวัเล็กกว่าอกัษรภาษาองักฤษ คาํว่า 
THAMMASAT อกัษรตวัหนากว่าคาํว่า UNIVERSITY ส่ือถึงการเนน้ความเป็นนานาชาติ ความ
หนาของตวัอกัษร ส่ือถึงความหนกัแน่นมัน่คง 

การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีเหลือง-สีแดง ซ่ึงเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั มีพ้ืน
เป็นสีแดงเขม้ องคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆ เป็นสีเหลือง และสีแดงสด 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   สีเหลือง ส่ือถึง ธรรมะ ความเป็นธรรม สีแดง ส่ือถึง ความเขม้ขน้ 

โลหิต และทั้งสองสีน้ีส่ือถึงความเป็นธรรมศาสตร์ 
Channel & Service Links  (1) แบบปุ่มกด เป็นแถบสีเหลืองเขม้ขนาดเลก็ มีอกัษรสีดาํ 

คาํว่า “select version“ และอกัษรสีขาวคาํว่า “ไทย /ENG” สาํหรับเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัในแบบภาษาองักฤษ (2) ถดัลงมาเป็นแถวตวัอกัษรสีขาวบนพ้ืนสีแดงเขม้ท่ีเป็นสีพ้ืน
ของหนา้เวบ็ไซต ์คัน่ดว้ยเส้นตั้งสีแดงสดสูงเท่ากบัตวัอกัษร เป็น Channel & Service Links แบบ
ปุ่มกดท่ีเช่ือมโยงไปยงั รู้จกักนัก่อน, วิชาการ/วิจยั, บริการ, นกัศึกษา, และ พิเศษสุด 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย  (1) ส่ือถึงความเป็นสากลไม่ไดเ้ป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีใหเ้ฉพาะคน
ไทยไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลแต่ยงัรองรับสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาต่างชาติดว้ย   

4.1.3 เวบ็ไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การออกแบบ  เวบ็ไซตเ์ป็นแบบแนวนอน ขนาดพอดีหนา้จอไม่สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้ 
สญัลกัษณ์ ตราสัญลกัษณ์ อยูใ่นตาํแหน่งมุมขวาสุดดา้นบน ลกัษณะเป็นรูปพระเก้ียว สี

ชมพ ู
ความหมายโดยอรรถ  เป็นตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   พระเกีย้ว เป็นศิราภรณ์ประดบัพระเศียรของพระราชโอรสและ

พระราชธิดาของพระมหากษตัริย ์ส่ือถึงความสูงค่า ความยิง่ใหญ่ ความน่าเช่ือถือ ส่ือถึงความเก่าแก่
ของสถาบนั เน่ืองจากเป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีไดรั้บพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 และส่ือถึงความเป็น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือคาํวา่ จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เคร่ืองประดบัศีรษะหรือจุลมงกฎุ ส่วนสีชมพู
ของพระเก้ียว ส่ือถึงความเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ช่ือสถาบัน ทางดา้นซา้ยติดกบัตราสัญลกัษณ์ เป็นช่ือสถาบนัตวัอกัษรธรรมดาสีดาํบน
พ้ืนขาว  ข้อความว่า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" บรรทัดล่างมีข้อความว่า  “Chulalongkorn 
University” ช่ือสถาบนัภาษาองักฤษ ขนาดของตวัอกัษรไม่แตกต่างกนัมาก 
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ความหมายโดยอรรถ  เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย  อกัษรสีดาํธรรมดา ตวัอกัษรทั้งไทยและองักฤษขนาดเท่าๆกนั ส่ือ

ถึงความเก่าแก่ มีมายาวนาน มีระเบียบ 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีชมพ ูซ่ึงเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั ถึงแมจ้ะมีสีชมพู

เพียงจุดเดียวคือท่ีตราสัญลกัษณ์แต่ในพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆเป็นองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลง แต่
ในส่วนของตราสัญลกัษณ์น้ีเป็นองคป์ระกอบหลกั และพ้ืนท่ีโดยรวมใชสี้ขาว อกัษรใชสี้เทา และ 
ดาํ จุดเด่นท่ีสุดของหนา้เวบ็ไซตน้ี์จึงอยูท่ี่ตราสญัลกัษณ์ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย  สีชมพ ูส่ือถึง รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงสีชมพเูป็นสีประจาํวนัเกิดของรัชกาลท่ี 

5 ผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยั, ส่ือถึงความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
Channel & Service Links  (1) แบบปุ่มกด มีอกัษรสีดาํ คาํว่า “English“ สาํหรับ

เช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัในแบบภาษาองักฤษ (2) ถดัลงมาเป็น Channel & 
Service Links แบบปุ่มเลือกรายการ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย  (1) ส่ือถึงความเป็นสากลไม่ไดเ้ป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีใหเ้ฉพาะคน
ไทยไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลแต่ยงัรองรับสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาต่างชาติดว้ย   

 
 ในส่วนหวัของหนา้ (Page Header) ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของรัฐทั้ง 3 สถาบนั
ประกอบดว้ย ช่ือสถาบนัภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีทั้งเป็นตวัอกัษรประดิษฐแ์ละตวัอกัษร
ธรรมดา สีหลกัท่ีใชล้ว้นแต่เลือกใชสี้ประจาํสถาบนัเป็นหลกั ตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรัฐมี
ปรากฏเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นส่วนมุมขวาบนของหนา้เวบ็ไซต ์ จดัวางอยูใ่กลก้บัช่ือสถาบนัทั้งไทย
และองักฤษ ในส่วนน้ีไม่มีตน้ไมป้ระจาํสถาบนัหรืออาคารของสถาบนัปรากฏอยู ่  ส่วน Channels 
และ Service Links ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ส่วนหลกัๆ ของเวบ็ไซตมี์หลายรูปแบบดว้ยกนัคือ มีทั้งแบบ
ปุ่มกด แบบแถบตวัอกัษร และแบบเลือกรายการ และทั้งสามมหาวิทยาลยัของรัฐนั้นมี Service 
Links ท่ีเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษ โทนท่ีใชก้เ็ป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั  
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Page Body    เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาพท่ี 4.10  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัรัฐ ในส่วนเนือ้หา  
ตารางท่ี 4.2  องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ ในส่วนเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
48 

ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
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4.2  องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัรัฐ ในส่วนเนือ้หา (Page Body) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
การออกแบบ  เว็บไซต์เป็นแบบแนวตั้ง สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้ส่วนเน้ือหาแบ่งหน้า

เวบ็ไซตอ์อกเป็น 3 แถว แถวแรกทางขวาของหนา้จอเป็น Side Bar Menu ท่ีเป็นปุ่มกดท่ีมีอกัษรสี
เขียวบนพ้ืนสีขาวท่ีเป็นสีพ้ืนของหนา้เวบ็ไซต ์เช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไป, 
การบริหาร, หน่วยงาน, วิชาการ, การเขา้ศึกษา, งานวิจยั, สําหรับนิสิต, สําหรับบุคลากร,สมาคม
ศิษยเ์ก่า, ข่าวและกิจกรรม, บริการคอมพิวเตอร์, นานาสาระ, ห้องสมุด, เสียงสู่อธิการบดี แถวท่ี 2 
และแถวท่ี 3 เป็นตวัอกัษรหัวขอ้กิจกรรมมหาวิทยาลยั พร้อมมีภาพประกอบในบางหัวขอ้และใน
แถวท่ี 2 ตอนล่าง เป็น Service Link แบบเลือกรายการและแบบคน้หา 

สัญลกัษณ์  ไม่มีตราสัญลกัษณ์ หรือสัญลกัษณ์ใดๆของมหาวิทยาลยัปรากฏอยูใ่นส่วน
เน้ือหา 

การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีเขียว 
ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ของตน้ไม ้การเกษตรกรรม และ

ส่ือถึงความเป็นเกษตรศาสตร์ 
Channel & Service Links  มี Side Bar Menu แบบปุ่มกด เป็นอกัษรสีเขียวบนพ้ืนสีขาว

ท่ีเป็นสีพ้ืนของหน้าเว็บไซต์ เช่ือมโยงไปยงัหน้าเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไป, การบริหาร, 
หน่วยงาน, วิชาการ, การเขา้ศึกษา, งานวิจยั, สําหรับนิสิต, สาํหรับบุคลากร,สมาคมศิษยเ์ก่า, ข่าว
และกิจกรรม, บริการคอมพิวเตอร์, นานาสาระ, หอ้งสมุด, เสียงสู่อธิการบดี ในแถวท่ี 2 ตอนล่าง 
เป็น Service Link แบบเลือกรายการและแบบคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย    ส่ือถึงความเป็นองคก์รการศึกษาดว้ยขอ้ความของปุ่มท่ีใชเ้ช่ือม 
โยงเช่น การบริหาร, หน่วยงาน, วิชาการ, การเขา้ศึกษา และส่ือถึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ดว้ยสี
เขียว 

Text & Hyper-text  ในแถวท่ี 2 และแถวท่ี 3 เป็น Hyper-text ขอ้ความโดยยอ่ของ
เน้ือหากิจกรรมมหาวิทยาลยั มีสีนํ้ าเงินและสีแดงพร้อมภาพประกอบในบางหัวขอ้ ภาพประกอบ
โดยรวมเป็นสีโทนเขียว 
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4.2.2 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
การออกแบบ  เว็บไซต์เป็นแบบแนวตั้ง สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ตอนบนเป็นภาพเคล่ือนไหว (Flash Image) ส่วนท่ี 2 ตอนกลาง แบ่งออกเป็น 4 แถว แถวท่ี 
1 มีแถบหวัขอ้เร่ืองเป็นแถบพื้นสีเหลืองตวัอกัษรสีขาว คาํว่า “ข่าวสาร” ถดัลงมาเป็นแถบพ้ืนสีชมพ ู
ภายในเป็นขวัขอ้ข่าวพร้อมภาพประกอบ แถวท่ี 2 มีแถบหวัขอ้เร่ืองเป็นแถบพื้นสีเหลืองตวัอกัษรสี
ขาว คาํว่า “ประชาคม” ถดัลงมาเป็นแถบพ้ืนสีชมพู ภายในเป็นขวัขอ้ข่าวซ่ึงมีกลุ่มของข่าวช่ือกลุ่ม
ข่าวเป็นตวัอกัษรสีแดงตวัหนาขีดเส้นใต ้ขนาดเท่ากบัหวัขอ้ข่าว แถวท่ี 3 มีแถบหวัขอ้เร่ืองเป็นแถบ
พ้ืนสีเหลืองตวัอกัษรสีขาว คาํว่า “วิชาการ” ถดัลงมาเป็นแถบพ้ืนสีชมพู ภายในเป็นขวัขอ้ข่าว มี
กลุ่มของข่าวช่ือกลุ่มข่าวเป็นตวัอกัษรสีแดงตวัหนาขีดเส้นใต  ้ขนาดเท่ากบัหัวขอ้ข่าวลกัษณะ
เหมือนแถวท่ี 2 แถวท่ี 4 มีแถบสีเหลืองดา้นบนเหมือนทั้ง 3 แถวแต่เรียวเล็กกว่า สีพ้ืนเป็นพ้ืน
เดียวกับหน้าเว็บไซต์คือมีสีแดงเข้ม บรรทัดแรกของแถวท่ี 4 เป็น วนั เดือน ปี และ เวลา ท่ี
เปล่ียนแปลงขอ้มูลคร้ังล่าสุดเป็นอกัษรว่า “Updated 2004-10-01 14.09 TH” ถดัลงมาเป็น Service 
Link แบบปุ่มกราฟฟิกท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ถดัลงไปอีกเป็นช่องสําหรับให้ใส่ขอ้มูล
หรือ key word ท่ีตอ้งการคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ถดัลงไปจาก ช่องคน้หา เป็น 
ตัวอักษร  ช่ือมหาวิทยาลัยและท่ีอยู่ของทั้ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  และ 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ส่วนท่ี 3 ตอนล่างสุด 

สัญลกัษณ์ ในตอนบนของส่วนเน้ือหาท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว มุมซ้ายสุดด้านบนมี
สัญลกัษณ์ “โดม” อาคารของมหาวิทยาลยั ทางดา้นขวามีตวัอกัษร “๗๐ ปี” ตวัใหญ่สีนํ้าเงินบนพ้ืน
สีแสด ถดัจากอกัษร “๗๐ ปี” ขีดเส้นใต้ด้วยเส้นสีเหลืองเล็กๆ ตามดว้ย อกัษรคาํว่า “๒๕๔๗/
๒๐๐๔” สีขาว และตามดว้ย  คาํว่า “ธรรมศาสตร์" สีเหลือง ช่วงตรงกลางมีรูปโดมเป็นภาพ
กราฟฟิกสองมิติสีจางๆ อยู่บนพื้นสีแสด ดา้นบนมีอกัษรคาํว่า “Thammasat”  เป็นอกัษรสีนํ้ าเงิน
ตวัหนา ขนาดใหญ่กว่า คาํว่า “ธรรมศาสตร์" บรรทดัถดัลงมามีอกัษร 2 บรรทดั คาํว่า “all set for a 
big anniversary celebration!” อกัษรสีนํ้าเงิน ตวัหนา ขนาดเลก็กว่า “Thammasat” ทั้ง 3 บรรทดัน้ี
ทบัอยูบ่นกราฟฟิกรูปโดม 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ โดม เป็นอาคารของ
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย  โดม เป็นอาคารรูปดินสอท่ีเหลาจนแหลม ปลายแหลมช้ีข้ึนไปบน
ฟ้า ส่ือถึง ความยิง่ใหญ่ ท่ีจะใชดิ้นสอน้ีเขียนฟ้า  

ช่ือสถาบัน ช่ือภาษาไทย ขนาดเล็กกว่าภาษาองักฤษ เช่นเดียวกบัส่วนหัวของหนา้ ส่ือ
ถึงการเนน้ความเป็นนานาชาติ ความหนาของตวัอกัษร ส่ือถึง การเนน้ และความหนกัแน่นมัน่คง 
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การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อ สีแดง และสีเหลืองซ่ึงเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั มี
พ้ืนเป็นสีแดงเขม้ องคป์ระกอบส่วนอ่ืน เป็นแถบสีเหลือง และตวัอกัษรเป็นสีแดงและสีแดงเขม้ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   สีเหลือง ส่ือถึง ธรรมะ ความเป็นธรรม สีแดง ส่ือถึง ความเขม้ขน้ 

โลหิต และทั้งสองสีน้ีส่ือถึงความเป็นธรรมศาสตร์ 
Channel & Service Links  มีอยูใ่นตอนกลางและตอนล่าง ในตอนกลางแถวท่ี 1, 2 และ 

3 เป็นแบบตัวอักษรหลายมิติ (Hyper-text) อกัษรสีแดงเขม้ พ้ืนสีชมพอู่อน และชมพูเขม้ แถวท่ี 4  มี
แบบปุ่มกด เป็นปุ่มภาพกราฟฟิกท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงไป และมีแบบค้นหาทัว่ไป
ไม่ไดค้น้หาเฉพาะในเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยใช ้Search engine ของ Google ใน
ตอนล่างเป็น Service Links แบบเลือกรายการคน้หาเฉพาะหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย  ส่ือถึงการเห็นความสําคญัของการศึกษาทัว่ๆไป  ส่ือถึงความ
กวา้งขวางใหญ่โตของมหาวิทยาลยัโดยดูไดจ้าก Service Link แบบเลือกรายการท่ีมีหน่วย งานต่างๆ 
มากมายใหเ้ลือกท่ีจะเช่ือมโยงไป  

Text & Hyper-text  ตวัอกัษร (Text) ส่วนใหญ่เป็นสีขาว บนพ้ืนสีแดงเขม้ ขอ้ความ
หลายมิติ (Hyper-text) โดยรวมเป็นอกัษรสีแดงเขม้ มีอกัษรสีแดงสดอยูบ่า้ง มีอยูใ่นแถวท่ี 1, 2 และ 
3 ตอนกลางของส่วนเน้ือหา ซ่ึงเป็นขอ้ความโดยย่อของเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั ข่าวสาร, ประชาคม และ 
วิชาการ แบ่งหมวดยอ่ยของข่าวสารดว้ยตวัอกัษรสีแดงสดขีดเส้นใต ้ในแถวท่ี 1 มีภาพประกอบข่าว  

4.2.3 เวบ็ไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การออกแบบ  เวบ็ไซตเ์ป็นแบบแนวนอน ขนาดพอดีหนา้จอไม่สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได ้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คร่ึงหน้าทางดา้นขวา แถบขวาสุดดา้นล่างมีอกัษรสีเทาอ่อนคาํว่า 
“CHULA” เอียง 90 องศา บนพ้ืนสีขาว ถดัมาเป็น Side Bar Menu เป็นแบบปุ่มกด อกัษรสีเทา แบบ
ธรรมดา บนพ้ืนสีขาวใชส้าํหรับเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงั แนะนาํจุฬา, ประวัติศาสตร์, วิชาการ, วิจัย, 
ประกันคุณภาพ, การบริการชุมชนและพัฒนาสังคม, แหล่งสืบค้นความรู้และสารสนเทศ, สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม, ข่าว กิจกรรม และประชาสัมพันธ์, ทรัพย์สินและการหารายได้, กิจกรรมนิสิต, 
นิสิตเก่า, ความเป็นนานาชาติ, เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์, นามานุกรม และ ส่วนท่ี 2 คร่ึงบน
เป็นปุ่มกดส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ พ้ืนสีฟ้า ตวัอกัษรสีนํ้ าเงิน สําหรับเช่ือมโยงไปยงั “ร่างพระราช 
บัญญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” คร่ึงดา้นล่างเป็น Hyper-text สาํหรับเช่ือมโยงไปยงัข่าวสารต่างๆ 
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ตามหัวขอ้ข่าวท่ีปรากฏ ส่วนท่ีเคยเช่ือมโยงไปแลว้จะเป็นตวัอกัษรสีแดงตวัหนา ส่วนท่ียงัไม่เคย
เช่ือมโยงไปไหนจะเป็นสีเทา แถบล่างสุดเป็นแถบสีเทาตวัอกัษรสีขาวเป็นส่วนของข่าว 

สญัลกัษณ์ มีสญัลกัษณ์รูปพระเก้ียว สีนํ้าเงินบนพ้ืนสีฟ้าท่ีเป็นปุ่มเช่ือมโยง  
ความหมายโดยอรรถ   เป็นตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นส่วนประกอบของ

ส่วนท่ีจะเช่ือมโยงไป 
ความหมายโดยนัย   เป็น พรบ.ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ช่ือสถาบัน ทางด้านขวาสุดมีอักษรสีเทาอ่อน ตัวใหญ่และหนาคาํว่า ข้อความว่า 

“CHULA" เอียง 90 องศา บนพื้นสีขาว  
ความหมายโดยอรรถ   เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นสากล 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีขาว และสีเทา 
Channel & Service Links  ทางขวาของหนา้จอเป็น Side Bar Menu เป็นแบบปุ่มกด 

อกัษรสีเทาบนพื้นสีขาวใชส้ําหรับเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงั แนะนาํจุฬา,ประวัติศาสตร์, วิชาการวิจัย, 
ประกันคุณภาพ, การบริการชุมชนและพัฒนาสังคม, แหล่งสืบค้นความรู้และสาร-สนเทศ, สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม, ข่าว กิจกรรม และประชาสัมพันธ์, ทรัพย์สินและการหารายได้, กิจกรรมนิสิต, 
นิสิตเก่า, ความเป็นนานาชาติ, เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์, นามานุกรม คร่ึงทางซ้ายส่วนบน
เป็นปุ่มกดส่ี เหล่ียมขนาดใหญ่  พ้ืนสีฟ้า  ตัวอักษรสีนํ้ า เ งิน  สําหรับเ ช่ือมโยงไปยัง  “ร่าง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ส่วนดา้นล่างเป็น Hyper-text สาํหรับเช่ือมโยงไปยงั
ข่าวสารต่างๆ ตามหวัขอ้ข่าวท่ีปรากฏ ส่วนท่ีเคยเช่ือมโยงไปแลว้จะเป็นตวัอกัษรสีแดงตวัหนา ส่วน
ท่ียงัไม่เคยเช่ือมโยงไปไหนจะเป็นสีเทา แถบล่างสุดเป็นแถบสีเทาตวัอกัษรสีขาวเป็นส่วนของข่าว 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเก่าแก่ มีมายาวนาน  ดูจากการท่ีมีส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยงั 
“ประวติัศาสตร์, นิสิตเก่า”  ส่ือถึงการเป็นเว็บไซต์ขององค์กรท่ีเก่ียวกบัการศึกษา และให้
ความสาํคญักบักาคน้ควา้ ศึกษาหาความรู้ เพราะมีส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยงั วิชาการ, วิจัย, แหล่งสืบค้น
ความรู้และสารสนเทศ, สืบสานศิลปวัฒนธรรม, 

 
ในส่วนเน้ือหา (Page Body) ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของรัฐทั้ง 3 สถาบนั จะแบ่งหนา้

เวบ็ไซต์ออกเป็นส่วนๆอยา่งเห็นไดช้ดั มีทั้งแบบเป็นแนวตั้ง 3 ส่วน, แนวตั้ง 2 ส่วน และแบบทั้ง
แนวนอนและแนวตั้งในแต่ละส่วนประกอบไปดว้ย Service Links ท่ีเป็น Side Bar Menu แบบ
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ปุ่มกด ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ส่วนหลกัๆ ของเวบ็ไซต ์แบบตวัอกัษรหลายมิติ Hyper-Links ข่าวสารต่างๆ 
แบบคน้หา และแบบเลือกรายการ  
 
Page Footer    เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของรัฐ 
 
 
 
ภาพท่ี 4.11  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.13  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัรัฐ ในส่วนท้าย  
ตารางท่ี 4.3 องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ ในส่วนทา้ย 
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4.3  องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัรัฐ ในส่วนท้าย (Page Footer) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
สัญลกัษณ์  ไม่มีตราสัญลกัษณ์ มีช่ือมหาวิทยาลยัภาษาองักฤษท่ีประกอบอยู่กบัการ

แสดงลิขสิทธ์ิ 
ความหมายโดยอรรถ  แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
การเลือกใชโ้ทนสี   พ้ืนสีขาวตวัอกัษรส่วนใหญ่เป็นสีดาํ 
Channel & Service Links  มี Service Links แบบปุ่มกด อกัษรสีนํ้าตาลเขม้บนแถบเส้น

พ้ืนสีครีม เช่ือมโยงไปยงั หน้าแรก, ค้นหาข้อมูล, และ ติดต่อ มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) 
เช่ือมโยงไปยงั e-mail ท่ีติดต่อกบั webmaster ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดร้ะหว่าง ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตก์บั
ผูดู้แลเวบ็ไซต ์ 

Text & Hyper-text  มีตวัอกัษรแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของเวบ็ไซตน้ี์ดว้ยอกัษร
ขอ้ความว่า “Copyright © 2002. Kasetsart University” และมีอกัษรแสดงเวลาท่ีเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงเวบ็ไซตค์ร้ังล่าสุด ขอ้ความว่า “Revised : June, 2002” และในบรรทดัสุดทา้ยของหนา้
เวบ็ไซต์มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) เช่ือมโยงไปยงั e-mail ท่ีติดต่อกบั webmaster ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4.3.2 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
สัญลกัษณ์ ไม่มีตราสัญลกัษณ์ มีช่ือมหาวิทยาลยัภาษาองักฤษท่ีประกอบอยู่กบัการ

แสดงลิขสิทธ์ิ 
ความหมายโดยอรรถ  แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อ สีแดง  
ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
Channel & Service Links  เป็นแบบตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) อกัษรสีเหลือง บน

พ้ืนสีแดงเขม้ ขอ้ความว่า “webadmin@tu.ac.th” 2 แห่ง เช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ Web 
Administration ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และอกัษรสีขาว ตวัหนา ขอ้ความว่า ”คาํแนะนาํ
สาํหรับหน่วยงานฯ” 
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ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเอาใจใส่กบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ กบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์ได ้

Text & Hyper-text  ตวัอกัษร (Text) ส่วนใหญ่เป็นสีขาว บนพ้ืนสีแดงเขม้ ขอ้ความ
หลายมิติ (Hyper-text) เป็นอกัษรสีเหลืองและ ขาว มีตวัอกัษรแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของ
เวบ็ไซตน้ี์ดว้ยอกัษรขอ้ความว่า “Copyright © 1996-2004. Thammasat University. All rights 
reserved See Disclaimer” และมีอกัษรแสดงถึงผูดู้แล ปรับปรุงเว็บไซต์ ขอ้ความว่า “The 
Thammasat University Homepage is provided by the Information Processing Institute for 
Education and Development (IPIED)” และ ในบรรทดัสุดทา้ยของหนา้เวบ็ไซตมี์ตวัอกัษรหลายมิติ 
(Hyper-text) เช่ือมโยงไปยงั e-mail ท่ีติดต่อกบั Web Administration ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเอาใจใส่กบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ กบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์ได ้

4.3.3 เวบ็ไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
สญัลกัษณ์ มีภาพดอกจามจุรี, ภาพนิสิตในชุดครุยกาํลงัถ่ายภาพหมู่หนา้อาคารเรียนของ

มหาวิทยาลยั, ภาพนิสิตหนงัเล่นอยูริ่มสระนํ้าของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยอรรถ  ดอกจามจุรี, นิสิตในชุดครุยกาํลงัถ่ายภาพหมู่หน้าอาคารเรียน

ของมหาวิทยาลยั, นิสิตหนงัเล่นอยูริ่มสระนํ้าของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ภาพทั้งสาม ส่ือถึงความเป็น จามจุรีเป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั 

ส่วนนิสิต, อาคารและสระนํ้า ในภาพกส่็วนหน่ึงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีขาว และสีเทา 
Channel & Service Links  เป็นแบบตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) อกัษรสีเทา บนพ้ืน

สีขาว ขอ้ความว่า “webmaster@chula.ac.th” และ info@chula.ac.th เช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ 
Webmaster  และ ฝ่าย Information ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ความหมายโดยอรรถ  เป็นอกัษรท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ Webmaster  และ ฝ่าย 
Information ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเอาใจใส่กบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ กบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์และขอขอ้มูลจากฝ่าย Information ได ้
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Text & Hyper-text  ตวัอกัษร (Text) สีเทา บนพ้ืนขาว เป็นขอ้ความแสดงความเป็น
เจา้ของลิขสิทธ์ิ “Copyright © 2002 Chulalongkorn University. All rights reserved.”  และท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัท์ของมหาวิทยาลยั ข้อความหลายมิติ (Hyper-text) เป็นอกัษรสีเทา บนพ้ืนสีขาว 
ข้อความว่า “webmaster@chula.ac.th” และ info@chula.ac.th เช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ 
Webmaster  และ ฝ่าย Information ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และอกัษรท่ีใช้
เช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ webmaster  และ Information ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเอาใจใส่กบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ กบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์และขอขอ้มูลจากฝ่าย Information ได ้

 
ในส่วนทา้ย (Page Footer) ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของรัฐทั้ง 3 สถาบนัประกอบดว้ย 

ตวั อกัษร (Text) แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ ตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) เช่ือมโยงยงั 
e-mail ของ Webmaster, ฝ่าย Information และ Administration ของมหาวิทยาลยั ส่วนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแตกต่างไปจากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัอ่ืนคือ มีภาพท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัประกอบอยูด่ว้ย 

องคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้เวบ็ไซตท่ี์ปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ทั้ง 3 สถาบนั มีองคป์ระกอบเชิงสัญญะ ท่ีส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยัดว้ย - สัญลักษณ์ในรูปแบบ
ของตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และช่ือสถาบนั ปรากฏอยู่ในส่วนหัวของหน้า สัญลกัษณ์อ่ืน
อยา่งเช่น ตน้ไมแ้ละดอกไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั, อาคารของมหาวิทยาลยั, ชุดครุยของมหาวิทยาลยั, 
และสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัจะปรากฏอยู่ในส่วนเน้ือหา และส่วนทา้ยของหน้า ความหมาย
เชิงสัญญะท่ีเป็นความหมายโดยนยัของตราสัญลกัษณ์ แต่ละมหาวิทยาลยัลว้นส่ือความหมายถึงช่ือ
ของมหาวิทยาลยันั้นๆ - Picture & Graphic รูปภาพและภาพกราฟฟิกไม่มีปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของ
หนา้ แต่จะปรากฏอยูใ่นส่วนเน้ือหา และส่วนทา้ยของหนา้ ในบางเวบ็ไซตก์็เป็นภาพเคล่ือนไหว - 
สีหลกัท่ีใช้ในหน้าเว็บไซต์ ใชสี้ประจาํมหาวิทยาลยัเป็นหลกั สีอ่ืนท่ีไม่ใช่สีประจาํมหาวิทยาลยัจะใช้
ในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยๆ ทั้งภาพและตวัอกัษร ความหมายเชิงสัญญะท่ี
เป็นความหมายโดยนยัของสีประจาํมหาวิทยาลยั แต่ละมหาวิทยาลยัลว้นส่ือความหมายถึงช่ือของ
มหาวิทยาลยัเช่นเดียวกบัตราสัญลกัษณ์ - Channel & Service Links มีหลายรูปแบบในหลาย
ตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า (Page Header) เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียง
ตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา (Page Body) เป็น Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ 
แบบตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีเป็นหวัขอ้ข่าวสาํหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากบัรายละเอียดข่าว 
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มีทั้งท่ีมีภาพกราฟฟิกและไม่มีภาพกราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ 
Google ประกอบอยูด่ว้ย ในส่วนเนือ้ท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับ
เช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, และ web information – 
Text & Hyper-text  ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
ส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) และท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของมหาวิทยาลยั ปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ย
ของหนา้ (Page Footer) หรือ ในส่วนเนือ้หา (Page Body) ข้อความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีปรากฏ
อยูใ่นส่วนเนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียดของ
ข่าวสารจากหัวขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยู่ในส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น Hyper-text ท่ีใช้
สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, และ web 
information ของมหาวิทยาลยั 

 
4.4  ทศันะของเวบ็มาสเตอร์เกีย่วกบัองค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั
รัฐ 
 จากการสัมภาษณ์ (Interview) เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัท่ีเลือกทาํการวิจยั
คร้ังน้ีพบว่า ทศันะของเว็บมาสเตอร์เก่ียวกบัองค์ประกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั มีลกัษณะดงัน้ี  

4.4.1 การออกแบบ แนวคิดในการออกแบบจดัทาํหนา้เวบ็ไซต ์
  จากคาํถามท่ีวา่“ทางมหาวิทยาลยัมีแนวความคิดอยา่งไรในการจดัวางองคป์ระกอบหนา้ 
เวบ็ไซต ์? ”    
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ :  
 “การสร้างเวบ็ไซต์ควรคาํนึงถึงองค์ประกอบของหน้าเวบ็ไซต์ให้สวยมีแรงดึงดูด 
แสดงผลรวดเร็ว เนือ้หาทันสมยั เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการค้นหา”   
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ :  
 “เน้นความเป็นธรรมศาสตร์ ส่ือออกมาให้เห็นถึงความเป็นธรรมศาสตร์ท้ังส่ือด้วยภาพ 
ด้วยสี และเน้นความสะดวกในการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการในเวบ็ไซต์”   
เวบ็มาสเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั :  
 “เน้นการให้ข้อมลูข่าวสาร”   
 
 จากคาํถามท่ีวา่ “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มี
อะไรบา้งท่ีกาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
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เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ :  
 “ส่ิงท่ีต้องมี...กโ็ลโก้มหาวิทยาลยั, ช่ือ, วิทยาเขตต่างๆ,ประวัติมหาวิทยาลยั, ท่ีติดต่อ
มหาวิทยาลยั, คณะท่ีเปิดสอน, ข่าว”   
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ :  
 “ช่ือมหาวิทยาลยั, ดวงตราธรรมจักรตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, โดม, ข่าว, 
กิจกรรม, ลิงค์หน่วยงานต่างๆ...ประมาณนี”้   
เวบ็มาสเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั :  
 “ตราพระเกีย้ว, ช่ือมหาวิทยาลัย, ลิงค์ต่างๆ, ข่าว” 

4.4.2 การเลอืกใช้สัญลกัษณ์ รูปภาพและภาพกราฟฟิก 
 จากคาํถามท่ีวา่ “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพ
ท่ีนาํมาใชต้อ้งการส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ :  
 “ภาพท่ีใช้ในประกอบ ไม่เยอะจนเกินไป สอดคล้องกับเนือ้หา ไฟล์ภาพขนาดไม่ใหญ่
จนเกินไป” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ :  
 “เลือกภาพท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลยั อย่างรูปโดม, รูปท่านสัญญา ธรรมศักด์ิ, รูปพาน
รัฐธรรมนูญ” 
เวบ็มาสเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั :  
 “จะเป็นภาพท่ีส่ือถึงมหาวิทยาลยั มีภาพต้นจามจุรี, ภาพบรรยากาศในจุฬา, สระนํา้ 
อาคารเรียน...” 

4.4.3 การเลอืกใช้โทนสี 
 จากคาํถามท่ีวา่ “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ย
หรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึงอะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ :  

“ไม่ใช้สีฉูดฉาด ใช้สีท่ีสบายตา”  
ผู้วจิยั :  “ทาํไมจึงเลือกโทนสีเขียวมาใชเ้ป็นสีหลกัของหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั มีความหมาย
อะไร หรือไม่ ?” 

“กเ็ป็นสีประจาํมหาวิทยาลยัด้วย และกเ็ป็นสีท่ีสบายตา ไม่หวือหวา ฉูดฉาดจนเกินไป”  
ผู้วจิยั :  “มีความหมายอะไรนอกเหนือจากท่ีเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั หรือไม่ ?” 

“ก.็..สีเขียวเป็นสีท่ีดูแล้วสบายตา …เป็นสีของการเกษตร เป็นสีของต้นไม้ด้วยค่ะ”  
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เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ :  
 “เน้นสีแดงและสีเหลือง ธรรมศาสตร์ คือแสดงความเป็นธรรมศาสตร์ ถ้าคุณเห็นสี

แดง-เหลืองคุณกต้็องนึกถึงธรรมศาสตร์อยู่แล้ว ” 
เวบ็มาสเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั :  

“สีเรียบๆ ดูสบายตา ค้นหาข้อมลูง่าย ”  
ผู้วจิยั :  “ท่ีดูจากหนา้เวบ็ไซตเ์ห็นวา่ สีหลกัของหนา้เวบ็ไซตจ์ะเป็นพื้นขาว ตวัอกัษรสีเทาและสีดาํ
ใช่ไหมคะ ?” 

“ค่ะ แต่มีตราพระเกีย้วสีชมพู ซ่ึงรวมๆเรากจ็ะเห็นพระเกีย้วก่อนเลย แล้วท่ีมีสีสันอีกจุด
กจ็ะเป็นภาพของมหาวิทยาลยัในด้านล่าง ”  
 
  ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้าเว็บไซต์และทศันะของเว็บ
มาสเตอร์เก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐ  เป็นดงัน้ีคือ  
  ด้านการออกแบบ แนวคดิในการออกแบบจดัทาํหน้าเวบ็ไซต์ เวบ็มาสเตอร์ส่วนใหญ่เนน้
ท่ีการให้ขอ้มูลข่าวสารกับผูเ้ข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้ งนักศึกษา บุคลากรและ บุคคล ภายนอก 
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซตข์องทุกมหาวิทยาลยั คือ ช่ือมหาวิทยาลยั, ตราสัญลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั , ข่าว, ลิงคต่์างๆ  แต่บางมหาวิทยาลยัจะมีสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั อย่างเช่น 
อาคารสาํคญั, บุคคลสาํคญั, นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั หรืออ่ืนๆท่ีแสดงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ 
เพ่ิมเขา้มาดว้ย  
  ด้านการเลือกใช้สัญลักษณ์ รูปภาพและภาพกราฟฟิก หนา้เวบ็ไซตข์องทุกมหาวิทยาลยั
มีสัญลักษณ์ท่ีเป็น ช่ือมหาวิทยาลัย, ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบ บาง
มหาวิทยาลยัจะมีสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั อย่างเช่น อาคารสาํคญั, บุคคลสําคญั, นกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยั หรืออ่ืนๆท่ีแสดงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ เพ่ิมเขา้มา ส่วนรูปภาพและภาพกราฟฟิก 
เป็นภาพประกอบหัวขอ้ข่าวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใชภ้าพอ่ืนเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ ทุกมหาวิทยาลยั
เน้นความสะดวกในการค้นหาขอ้มูลไม่ต้องการให้หน้าเว็บไซต์ดูรกตา เน้นการบริการขอ้มูล
ข่าวสาร และการใชง้าน 
  ด้านการเลอืกใช้โทนสี เวบ็มาสเตอร์ทุกมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัรัฐเนน้ท่ีสีประจาํ
มหาวิทยาลยัเป็นโทนสีหลกัเพียงอยา่งเดียว 
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ส่วนที ่2 องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชนและทศันะของเวบ็
มาสเตอร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14  ภาพเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยักรุงเทพ 
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ภาพท่ี 4.15  ภาพเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

 
ภาพท่ี 4.16  ภาพเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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Page Header     เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.17  ภาพส่วนหวัของหนา้ (Page Header) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.18  ภาพส่วนหวัของหนา้ (Page Header) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.19  ภาพส่วนหวัของหนา้ (Page Header) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ในส่วนหัวของหน้า  
ตารางท่ี 4.4  องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชนในส่วนหวั 
 ของหนา้  
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ตารางท่ี 4.4   (ต่อ) 
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4.5  องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ในส่วนหัวของหน้า (Page 
Header) มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การออกแบบ 
สัญลกัษณ์ มุมขวาสุดดา้นบนมี  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลยัรูปเพชรวางอยู่บน

หนงัสือลอ้มรอบดว้ยช่อชยัพฤกษว์งรอบนอกดา้นบน มีอกัษรขอ้ความว่า “มหาวิทยาลยักรุงเทพ” 
ดา้นล่าง มีอกัษรขอ้ความว่า “ความรู้ คู่ความดี” คัน่ระหว่างอกัษรดา้นบนและดา้นล่างดว้ยรูป ดาว  
ตราสญัลกัษณ์ทั้งหมดเป็นสีม่วง อยูบ่นพ้ืนสีขาว 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย  หนังสือ ส่ือถึงความรู้ การเรียนรู้ เพชรท่ีเจียรนัยแล้ว ส่ือถึง การ

ไดรั้บการศึกษา ขดัเกลา ฝึกฝน จนเป็นคนดีมีความรู้ และแกร่งกลา้ สวยงาม เหมือนเพชรท่ีเจียรนยั
มาเป็นอยา่งดีแลว้ ช่อชัยพฤกษ์ ส่ือถึง ชยัชนะ และความสาํเร็จ  

ช่ือสถาบัน ด้านซ้ายติดกบัตราสัญลกัษณ์เป็นช่ือสถาบนั แถวบนเป็นตวัอกัษรแบบ
ธรรมดาตวัหนา สีม่วงบนพ้ืนสีขาว คาํว่า “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” บรรทดัถดัมาเป็นอกัษรแบบ
ธรรมดาภาษาองักฤษสีม่วง บนพื้นสีขาว ตวัเลก็กวา่อกัษรภาษาไทย คาํวา่ “Bangkok University”  

ความหมายโดยอรรถ   เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   สีม่วงของตวัอกัษรส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยักรุงเทพ อกัษร

ภาษาไทยตวัใหญ่ กว่าอกัษรภาษาองักฤษ ส่ือถึงการไม่เนน้ความเป็นนานาชาติแต่ก็ไม่ไดเ้ป็นเพียง
มหาวิทยาลยัเฉพาะคนไทยเท่านั้น   

ภาพอาคาร หอสมุดสุรัตน์ ลกัษณะเป็นอาคารรูปทรงโคง้รูปแบบทนัสมยั เป็นอาคาร
ใหญ่ สีขาวครีมตกแต่งดว้ยเส้นสีฟ้า เป็นภาพประกอบอยูท่างดา้นซา้ยสุดของภาพเคล่ือนไหว 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นอาคารหอสมุดของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความทนัสมยัจากรูปทรงของอาคาร ส่ือถึงการเห็นความ 

สาํคญัของการคน้ควา้หาความรู้ ส่ือถึงมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ภาพนักศึกษาท้ังชายและหญิง นกัศึกษาทุกคนหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใสแต่งกายเรียบร้อย

ในชุดเคร่ือง-แบบนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาหญิงคนหนา้สุดในมือถือหนงัสือท่ีกางพร้อม
อ่านอยูห่น่ึงเล่ม ถดัไปดา้นหลงัเป็นนกัศึกษาชายหนา้ตามีลกัษณะเป็นชาวต่างชาติ ถดัไปทาง
ดา้นหลงัอีกมีนกัศึกษาผูห้ญิงยนือยู ่2 คน  

ความหมายโดยอรรถ  เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  
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ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความสดใส การมีเพ่ือนท่ียิ้มแยม้ทั้งชาย หญิง และส่ือถึง
ความเป็นนาชาติ ไม่ไดรั้บเฉพาะนกัศึกษาไทยเท่านั้น 

การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีม่วง สีแสด และสีฟ้า 
ความหมายโดยอรรถ   เป็นสีท่ีเลือกใชใ้หดู้มีสีสนัสดใส 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยักรุงเทพดว้ยสีม่วงและสีแสดท่ีเป็นสี

ประจาํมหาวิทยาลยั และไม่ยึดติดอยู่ในความเป็นมหาวิทยาลยักรุงเทพเพียงอย่างเดียว สีโดยรวม
ทั้งหมดส่ือถึงความสดใด ความสนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค ์

Channel & Service Links  มุมซา้ยบนสุดเป็น Service Link แบบปุ่มกด สีแสดตวัอกัษร
สีขาว ขอ้ความว่า “รับสมคัร” และ “Virtual Tour” ท่ีเช่ือมโยงไปยงัหน้ารับสมคัร และ ภาพ 
Multimedia เก่ียวกบัมหาวิทยาลยั ตามลาํดบั  ถดัมาทางซา้ยเป็นปุ่มกดท่ีมีอกัษรว่า “English” เพ่ือ
เช่ือมโยงไปยงัหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัในแบบภาษาองักฤษ แถบดา้นล่างทางซ้าย ใตภ้าพ
อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ เป็นแถบพื้นสีขาวซ่ึงเป็นสีพ้ืนของหนา้เว็บไซต ์มีจุดวงกลมสีแสดอยู่หน้า
ตวัอกัษรในแต่ละปุ่ม ท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซต์ของแต่ละวิทยาลยัดงัน้ีคือ รู้จกัม.กรุงเทพ, 
แผนท่ี, แผนผงัเวบ็ไซต,์ ขอ้มูลประเทศไทย, ติดต่อ 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการกา้วทนัเทคโนโลยีของสถาบนั ส่ือถึงความเป็นสากล
ความเป็นนานาชาติ ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีให้เฉพาะคนไทยไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลแต่ยงั
รองรับสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาต่างชาติดว้ย  

4.5.2  เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
การออกแบบ 
สญัลกัษณ์  อักษรย่อภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลยั “DPU” เป็นอกัษรธรรมดา ตวัหนา

สีขาว เป็นอกัษรตวัใหญ่ท่ีสุดในส่วนหวัของหนา้  
ความหมายโดยอรรถ  เป็นอกัษรยอ่ของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง ความแตกต่าง, ความคิดสร้างสรรค์, ความไม่ยึดติดใน

รูปแบบ 
ช่ือสถาบัน ดา้นซา้ยติดกบั “DPU” มีอกัษรภาษาไทยสีขาว ขอ้ความว่า “มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์“ ด้านขวาบรรทัดบนสุด  มีอักษรภาษาอังกฤษธรรมดา  สีขาว   ข้อความว่า 
“Dhurakijpundit University”  

ความหมายโดยอรรถ  เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
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ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง ความแตกต่าง, ความคิดสร้างสรรค ์
คาํขวัญ บรรทดัถดัลงมาจากช่ือสถาบันภาษาไทย เป็นอักษรภาษาไทยตัวเล็กกว่า

บรรทดับน มีขอ้ความวา่ “แหล่งวิชาการประสานความรู้ธุรกิจ” 
ความหมายโดยอรรถ   เป็นคาํขวญัของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นสถานศึกษา ท่ีมีทั้งทางดา้นวิชาการ และ ธุรกิจ 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีฟ้า, สีนํ้าเงิน, สีเขียว, และสีม่วง 
ความหมายโดยอรรถ   เป็นสีท่ีแปลกตา 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง ความแตกต่าง, ความคิดสร้างสรรค์, ความไม่ยึดติดใน

รูปแบบ ส่ือถึงความแปลกใหม่น่าสนใจ 
Channel & Service Links  ดา้นล่างสุดเป็น Service Link แบบปุ่มกด แถบสีขาว 

ตวัอกัษรธรรมดาสีดาํ คัน่ดว้ยเส้นตั้งสีดาํความสูงขนาดเท่าตวัอกัษร ขอ้ความว่า หน้าหลกั, เก่ียวกับ
เรา, งานเขียนงานวิจัย, การรับนักศึกษา, เก่ียวกับนักศึกษา, ติดต่อเรา เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัหนา้ต่างๆ 
ของเวบ็ไซต ์และ e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ ตามลาํดบั 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

4.5.3 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
การออกแบบ 
สัญลกัษณ์ มุมซ้ายสุดดา้นบนมี  ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลยัรูปเรือสําเภาหวันาค 

ลอยอยู่ในคล่ืนทะเลภายในรูปอาร์ม บนพ้ืนสีฟ้าสด ลอ้มรอบดว้ยแถบวงกลมสีเหลือง ดา้นบนมี
ขอ้ความ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ดา้นล่างมีขอ้ความว่า “The University of the Thai Chamber 
of Commerce” เป็นอกัษรสีนํ้าเงิน และลอ้มรอบดว้ยเส้นวงกลมสีนํ้าเงินอีกชั้นหน่ึง 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   เรือสําเภาหัวนาค ส่ือถึง การคา้, การคา้ระหว่างประเทศ คล่ืนใน

ทะเล ส่ือถึง อุปสรรคท่ีตอ้งฟันฝ่า อาร์ม ส่ือถึง การประสบความสาํเร็จ ตราสัญลกัษณ์โดยรวมจึง
เป็นสัญญะท่ีส่ือถึง สถาบนัท่ีเก่ียวกบัการคา้และการทาํธุรกิจท่ีแมจ้ะตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคแต่ก็จะ
ประสบความสาํเร็จในท่ีสุด 

 ช่ือสถาบัน ดา้นขวาติดกบัตราสัญลกัษณ์เป็นช่ือสถาบนัภาษาไทย เป็นตวัอกัษรสีขาว
แบบธรรมดาไม่มีหัว บนพ้ืนสีฟ้าสด ขอ้ความว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” บรรทดัถดัมาเป็น
อกัษรแบบธรรมดาภาษาองักฤษสีนํ้ าเงินบนพื้นสีฟ้าสด ขนาดเลก็กว่าภาษาไทยเลก็ นอ้ย ขอ้ความ
วา่ “The University of the Thai Chamber of Commerce”  
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ความหมายโดยอรรถ   เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   สีขาวของตวัอกัษรและสีฟ้าของพ้ืนเว็บไซต์ ส่ือถึงความเป็น

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย อกัษรภาษาไทยตวัใหญ่กว่าและสีท่ีใชส้ามารถเห็นชดัเจนกว่า ส่ือถึง
การเนน้ความเป็นมหาวิทยาลยัของไทย แต่ไม่ไดมี้ใหใ้ชเ้ฉพาะคนไทย  

ภาพอาคาร อาคารเรียนลกัษณะเป็นอาคารรูปทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ สีขาวครีมมีช่ือ
มหาวิทยาลัยภาษาไทยอยู่บนผนังด้านนอกอาคารชั้นบน เป็นภาพประกอบอยู่ตรงกลางของ
ภาพเคล่ือนไหว 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นอาคารของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความกวา้งขวางใหญ่โตของมหาวิทยาลยัจากขนาดของ

อาคารเรียน  ส่ือถึงการเห็นความสาํคญัของสถานท่ีท่ีใชส้าํหรับการเรียน 
ภาพนักศึกษา นักศึกษาหญิงในชุดครุยของมหาวิทยาลยั หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใสกาํลงั

สวมหมวกสาํเร็จการศึกษา เป็นภาพประกอบอยูท่างดา้นขวาของภาพเคล่ือนไหว  
ความหมายโดยอรรถ   เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความสดใส ความสาํเร็จ 
ภาพใบปริญญาบัตรและหมวกจบการศึกษา เป็นภาพประกอบจางๆ อยู่ทางดา้นซ้าย

ล่างสุดของภาพเคล่ือนไหว  
ความหมายโดยอรรถ   เป็นใบปริญญาบตัรและหมวกจบการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง ความสาํเร็จ และจุดหมายของการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั 
การเลือกใชโ้ทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีฟ้า 
ความหมายโดยอรรถ   เป็นสีท่ีสดใสสบายตา เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
Channel & Service Links  ดา้นล่างสุดเป็น Service Link แบบปุ่มกด แถบสีเขียวไล่โน

สีจากซ้ายไปขวาจางลงตรงชุดครุยของนักศึกษาท่ียืนอยู่ในดา้นขวาสุด ตวัอกัษรธรรมดาสีขาว 
ขอ้ความว่า เก่ียวกับมหาวิทยาลยั, หลกัสูตร, สาํนักหอสมกุลาง, ศิษย์เก่าสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, 
การสมัครเข้าศึกษา, ทุนการศึกษา และ English Version เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัหนา้ต่างๆ ของเวบ็ไซต ์
และหนา้เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัภาษาองักฤษ ตามลาํดบั 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นสากล ไม่ไดเ้ป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีให้เฉพาะคนไทย
ไดเ้ขา้มาศึกษาหาขอ้มูลแต่ยงัรองรับสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาต่างชาติดว้ย  
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Text & Hyper-text  มีอกัษรขอ้ความว่า “คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพชีวิตพัฒนา
สังคมไทย” คาํขวญัของมหาวิทยาลยั เป็นตวัอกัษรสีขาวจางๆ บนพ้ืนสีฟ้าสด เนน้ท่ีคาํว่า “บณัฑิต” 
และ “คุณภาพชีวิต” โดยใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่กว่าคาํอ่ืนๆ ประกอบอยูใ่นภาพเคล่ือนไหว 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นคาํขวญัของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความความสําเร็จเป็น “บณัฑิต” และส่ือถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ข้ึนเม่ือมีการศึกษาสูงข้ึน และสามารถช่วยพฒันาสงัคมไทยได ้
 

ในส่วนหัวของหน้า (Page Header) ของเว็บไซต์มหาวิทยาลยัเอกชนทั้ง 3 สถาบนั
ประกอบดว้ย ช่ือสถาบนัภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั แต่ทั้ง 3 
สถาบนัมีการจดัวางองคป์ระกอบของหน้าต่างกนัอย่างส้ินเชิง มีลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละสถาบนั มีการใชสี้ท่ีดูน่าสนใจไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเท่านั้น 2 สถาบนัมี
ภาพเคล่ือนไหว (Flash Image) เป็นองคป์ระกอบหลกัของหนา้เวบ็ไซต ์มี Channels และ Service 
Links ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่ส่วนหลกัๆ ของเวบ็ไซต ์เป็นแถบแนวนอนอยูใ่นส่วนล่างสุดในส่วน
หวัของหนา้ (Page Header) ของเวบ็ไซต ์
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Page Body     เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของเอกชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยักรุงเทพ 
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ภาพท่ี 4.21  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.22  ภาพส่วนเน้ือหา (Page Body) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ในส่วนเนือ้หา 
ตารางท่ี 4.5 องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชนในส่วนเน้ือหา 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
75 

4.6  องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ในส่วนเนือ้หา (Page 
Body) มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.6.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การออกแบบ มีสีพ้ืนของหนา้เวบ็ไซตเ์ป็นสีขาว ส่วนองคป์ระกอบโดยรวมอ่ืนๆเป็นสี

ฟ้า จดัแบ่งหนา้เวบ็ไซตส่์วนน้ีออกเป็น 3 ช่องหลกัๆ  ช่องแรกเป็น Sidebar Menu ซ่ึงจะมีเหมือนกบั
หนา้อ่ืนๆ และมี Channels และ Service Links ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ใน 
ช่องท่ี 2 เป็นส่วนของขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีแบ่งหวัเร่ืองออกเป็น “ทนัข่าวทนัเหตุการณ์” 
“อบรม / สัมมนา” “วิชาการ”  และ “ปกิณกะ” ส่วนในช่องท่ี 3 เป็นลิงคไ์ปยงัส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมหาวิทยาลยั ช่องน้ีเป็นรูปภาพ หรือสญัลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีจะเช่ือมโยงไป 

สัญลักษณ์  ภาพนักศึกษาท้ังชายและหญิง นกัศึกษาทุกคนหน้าตายิ้มแยม้แจ่มใสแต่ง
กายในชุดครุย เป็นภาพประกอบในส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยงั “ข้ึนทะเบียนบณัฑิต” 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีเพิง่จบมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ความสาํเร็จท่ีรออยู,่ อนาคตท่ีสดใส 
การเลอืกใช้โทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีฟ้า สีขาว 
ความหมายโดยอรรถ  เป็นสีท่ีเลือกใชใ้หดู้มีสีสนัสดใส 
Channel & Service Links  ในแถวแรกมี Service Links ท่ีเป็น Side Bar Menu 

เช่ือมโยงไปยงัหนา้หลกัๆ ภายในเวบ็ไซต ์ดา้นล่างถดัลงไปเป็นปุ่มกดท่ีประกอบ ดว้ยภาพบุคคล
ดีเด่นท่ีเป็นศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยั ถดัลงไปอีกเป็นปุ่มกดแบบกราฟฟิก เช่ือมโยงไปยงัส่วน 
Entertainment ของมหาวิทยาลยั แถวท่ี 2 และ 3 เป็นส่วนของขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีแบ่ง
หวัเร่ืองออกเป็น ทันข่าวทันเหตุการณ์, อบรม / สัมมนา, วิชาการ,  และปกิณกะ ในตอนล่างสุดของ
แถวท่ี 3 มีปุ่มเช่ือมโยงไปยงั “สมคัรงาน“ และ “ปฏิทินกิจกรรม” ปิดทา้ยดว้ย ช่องสาํหรับใส่ขอ้มูล
ท่ีตอ้งการคน้หาสาํหรับส่วนเช่ือมโยงแบบคน้หา แถวท่ี 4 เป็นปุ่มกดแบบกราฟฟิก เช่ือมโยงไปยงั
ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั โดยเป็นรูปภาพกราฟฟิก หรือสัญลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีจะ
เช่ือมโยงไป 

ความหมายโดยอรรถ  เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการก้าวทนัเทคโนโลยีของสถาบนั ส่ือถึงความใส่ใจใน
รายละเอียดและเห็นความสําคญัของการพกัผ่อน ด้วยการดูหนังฟังเพลง ดูได้จากการมีปุ่มท่ี 
เช่ือมโยงไปยงัส่วน Entertainment ของมหาวิทยาลยั 
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4.6.2 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
การออกแบบ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จดัแบ่งหน้าเว็บไซตส่์วนน้ี

ออกเป็น 3 แถวหลกัๆ แบ่งแต่ละแถวดว้ยสีท่ีแตกต่างกนั แถวแรกเป็น Service link แบบเลือก
รายการ มีสีพ้ืนเป็นสีเขียว แบ่งหวัขอ้ออกเป็น 3 ส่วนคือ NEWSLETTER, BANNER และ QUICK 
LINKS  แถวท่ี 2 มีสีพ้ืนเป็นสีฟ้าสด เป็นส่วนของข่าวสาร มีทั้งขอ้ความ (Text) และขอ้ความหลาย
มิติ (Hyper-text) สีขาว ดา้นบนเป็นโฆษณาประกาศรับสมคัร และมีภาพส่วนหน่ึงของหมวกสาํเร็จ
การศึกษา ซ่ึงส่ือถึงความสําเร็จทางการศึกษา ในแถวทา้ยสุด แถวท่ี 3 มีสีพ้ืนเป็นสีม่วง ในช่องน้ี
เป็น Channels และ Service Links แบบคน้หา และแบบปุ่มกด แบ่งหวัขอ้ออกเป็น 4 หวัขอ้ดว้ยกนั 
คือ SEARCH, STUDENT LOGIN, ONLINE SERVICE และ INFORMATION 

สัญลกัษณ์  หมวกสาํเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยอรรถ   เป็นหมวกสาํเร็จการศึกษา 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง จุดหมาย, ความสาํเร็จ 
การเลอืกใช้โทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อ สีฟ้าสด, สีเขียว, และสีม่วง 
ความหมายโดยอรรถ  สีฟ้าสด, สีเขียว, และสีม่วง 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึง ความแตกต่าง, ความคิดสร้างสรรค์, ความไม่ยึดติดใน

รูปแบบ ส่ือถึงความแปลกใหม่น่าสนใจ 
Channel & Service Links  แถวแรกเป็น Service link แบบเลือกรายการ มีสีพ้ืนเป็นสี

เขียว แบ่งหวัขอ้ออกเป็น 3 ส่วนคือ NEWSLETTER, BANNER และ QUICK LINKS  แถวท่ี 2 มีสี
พ้ืนเป็นสีฟ้าสด เป็นส่วนของข่าวสาร มีทั้งขอ้ความ (Text) และขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) สี
ขาว ดา้นบนเป็นโฆษณาประกาศรับสมคัร และมีภาพส่วนหน่ึงของหมวกสาํเร็จการศึกษา ซ่ึงส่ือถึง
ความสําเร็จทางการศึกษา ในแถวทา้ยสุด แถวท่ี 3 มีสีพ้ืนเป็นสีม่วง ในช่องน้ีเป็น Channels และ 
Service Links แบบคน้หา และแบบปุ่มกด แบ่งหัวขอ้ออกเป็น 4 หัวขอ้ดว้ยกนั คือ SEARCH, 
STUDENT LOGIN, ONLINE SERVICE และ INFORMATION 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

4.6.3  เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
การออกแบบ   เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีสีพ้ืนของหนา้เวบ็ไซตเ์ป็นสี

ขาว จดัแบ่งหนา้เวบ็ส่วนน้ีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็น Service Link แบบคน้หา มีทั้งคน้หาใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั และเว็บไซต์อ่ืนๆ มีปุ่มเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มหาวิทยาลยั ส่วนท่ี 2 แบ่งออกเป็น 3 แถว เป็นหัวเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั คือ เก่ียวกับ
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นักศึกษา, UTTC NEWS, HOT NEWS ในส่วนน้ีมีสีพื้นเป็นสีไล่โทนสีฟ้า มีแถบหวัเร่ืองเป็นสีฟ้า
และเส้นใตแ้ถบสีเขียว ตวัอกัษรหวัเร่ืองสีนํ้าเงิน  ส่วนท่ี 3 แบ่งออกเป็น 3 แถวเช่นเดียวกนั ในส่วน
น้ีใช้สําหรับเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั คือ ศูนย์ บริการสังคม, ลิงค์ด่วน, 
อินเตอร์เน็ต เป็นพ้ืนสีขาว หัวเร่ืองเป็นอกัษรสีฟ้า ขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีใช้สําหรับ
เช่ือมโยงไปท่ีต่างๆ เป็นสีฟ้าเขียว  

สัญลกัษณ์   ช่ือสถาบัน เป็นช่ือยอ่ภาษาองักฤษของสถาบนั ขอ้ความว่า “UTCC” มีเพื่อ
ใชส้าํหรับเลือกคน้หาภายในมหาวิทยาลยั  

ความหมายโดยอรรถ   เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   เฉพาะภายในเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
ภาพนักศึกษา นกัศึกษาชายและหญิงในชุดนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั หนา้ตายิ้มแยม้

แจ่มใสกาํลงันัง่คุยกนั  เป็นภาพประกอบอยูท่างดา้นขวาของภาพสาํหรับปุ่มท่ีเช่ือมโยงไปยงั “การ
รับสมคัร”  

ความหมายโดยอรรถ   เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความสดใส, เพ่ือน และสงัคม 
การเลอืกใช้โทนสี   สีหลกัท่ีใชคื้อสีฟ้า, สีเขียว และสีขาว 
ความหมายโดยอรรถ   เป็นสีท่ีสดใสสบายตา เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั 
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
Channel & Service Links  บนสุดทางดา้นขวาเป็น Service Link แบบคน้หา ทั้งคน้หา

เฉพาะภายในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั และเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ทัว่โลก ถดัลงมาเป็น Service Link แบบ
ปุ่มกดมีภาพนกัศึกษาชายและหญิงในชุดนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั กาํลงันัง่คุยกนั  ประกอบเป็น
ของปุ่มท่ีเช่ือมโยงไปยงั “การรับสมัคร” ต่อจากปุ่มรับสมคัรเป็นตวัเลขอยู่ในช่องส่ีเหล่ียม เป็น
ตวัเลขแสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ตอนล่างสุดของส่วนแรก มีปุ่มเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ส่วนท่ี 2 มีข้อความหลายมิติ (Hyper-text) หัวเร่ืองเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลยั มีหวัขอ้หลกัคือ เก่ียวกับนักศึกษา, UTTC NEWS, HOT NEWS ในส่วนน้ีมีสีพ้ืนเป็นสี
ไล่โทนสีฟ้า มีแถบหัวเร่ืองเป็นสีฟ้าและเส้นใต้แถบสีเขียว ตวัอกัษรหัวเร่ืองสีนํ้ าเงิน  ส่วนท่ี 3 
ขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) เช่นเดียว กนั ในส่วนน้ีใช้สําหรับเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลยั คือ ศูนย์ บริการสังคม, ลิงค์ด่วน, อินเตอร์เนต็ เป็นพ้ืนสีขาว หวัเร่ืองเป็นอกัษรสี
ฟ้า ขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมโยงไปท่ีต่างๆ เป็นสีฟ้าเขียว 

ความหมายโดยอรรถ   เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 
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ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความทนัสมยั ส่ือถึงการเห็นความสําคญัของเด็กรุ่นใหม่ ท่ี
สนใจคน้ควา้หาความรู้ ไม่ไดเ้ป็นเว็บไซต์เฉพาะ นกัศึกษา แต่นกัเรียนก็สามารถเขา้มาหาความรู้
เตรียมตวัสอบได ้ 

Text & Hyper-text  ส่วนท่ี 2 มีขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) หวัเร่ืองเก่ียวขอ้งกบั
มหาวิทยาลยั มีหวัขอ้หลกัคือ เก่ียวกับนักศึกษา, UTTC NEWS, HOT NEWS ในส่วนน้ีมีสีพ้ืนเป็นสี
ไล่โทนสีฟ้า มีแถบหัวเร่ืองเป็นสีฟ้าและเส้นใต้แถบสีเขียว ตวัอกัษรหัวเร่ืองสีนํ้ าเงิน  ส่วนท่ี 3 
ขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) เช่นเดียว กนั ในส่วนน้ีใช้สําหรับเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลยั คือ ศูนย์ บริการสังคม, ลิงค์ด่วน, อินเตอร์เนต็ เป็นพ้ืนสีขาว หวัเร่ืองเป็นอกัษรสี
ฟ้า ขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมโยงไปท่ีต่างๆ เป็นสีฟ้าเขียว 

ความหมายโดยอรรถ  ใชส้าํหรับเช่ือมโยงไปหนา้เวบ็ไซตต่์างๆ  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงความทนัสมยั ส่ือถึงการเห็นความสําคญัของเด็กรุ่นใหม่ ท่ี

สนใจคน้ควา้หาความรู้ ไม่ไดเ้ป็นเวบ็ไซตเ์ฉพาะนกัศึกษา แต่ให้บริการกบันกัเรียน นกัธุรกิจ และ
ประชาชนทัว่ไป ไดเ้ขา้มาคน้ควา้หาความรู้ หาขอ้มูลได ้

 
ในส่วนเน้ือหา (Page Header) ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเอกชนทั้ง 3 สถาบนัประกอบ 

ดว้ย Channels และ Service Links เป็นหลกั รูปแบบการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์ของทั้ง 3 
สถาบนั แตกต่างกนั การเลือกใชสี้ไม่ไดเ้ลือกเฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเพียงอยา่งเดียว มีสีอ่ืนๆ
เพ่ิมเขา้มาเพ่ือใหห้นา้ตาของเวบ็ไซตดู์สดใส สนุกสนาน ดึงดูดใจผูเ้ขา้ชม มี Service Links ท่ีเช่ือม 
โยงไปสู่ส่วนการรับสมคัร   
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Page Footer    เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัของเอกชน 
 
 
 
ภาพท่ี 4.23  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.24  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.25  ภาพส่วนทา้ย (Page Footer) ของ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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องค์ประกอบเชิงสัญญะทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ในส่วนท้าย  
ตารางท่ี 4.6  องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชน ในส่วนทา้ย 
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4.7  องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ ในส่วนท้าย (Page Footer) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.7.1 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
Text & Hyper-text  มีตวัอกัษร (Text) สีดาํ แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของ

เวบ็ไซตด์ว้ยขอ้ความว่า “© 2004 Bangkok University” และมีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) 
ขอ้ความว่า “Contact Us” เช่ือมโยงไปยงั e-mail ของ webmaster มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ความหมายโดยอรรถ   แสดงความเป็นเขา้ของลิขสิทธ์ิเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั และ
การติดต่อกบัมหาวิทยาลยั 

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการใหค้วามสาํคญักบั สิทธ์ิการเป็นผูอ้อกแบบ ส่ือถึงผูเ้ขา้
ชมเวบ็ไซตส์ามารถมีปฏิสมัพนัธ์ กบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์และขอขอ้มูลจากฝ่าย Information ได ้

4.7.2 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
Text & Hyper-text  มีตวัอกัษร (Text) สีดาํ แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของ

เว็บไซต์ดว้ยขอ้ความว่า “© 2004 DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY. ALL RIGHTS 
RESERVED.”  

ความหมายโดยอรรถ  แสดงความเป็นเขา้ของลิขสิทธ์ิเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  
ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการใหค้วามสาํคญักบั สิทธ์ิการเป็นผูอ้อกแบบ  
4.7.3 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
Text Text & Hyper-text  มีตวัอกัษร (Text) สีเทา แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของ

เวบ็ไซตด์ว้ยขอ้ความว่า “Copyright © 2003 by the University of the Thai Chamber of Commerce 
Reserved” ปิดทา้ยบรรทดัดว้ย ปุ่มกดขนาดเล็กรูปกราฟแท่งสีสดหลากสี แสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซต ์

ความหมายโดยอรรถ  แสดงความเป็นเขา้ของลิขสิทธ์ิเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั และ
จาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

ความหมายโดยนัย   ส่ือถึงการใหค้วามสาํคญักบั สิทธ์ิการเป็นผูอ้อกแบบ  
  

องคป์ระกอบเชิงสัญญะของหนา้เวบ็ไซตท่ี์ปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชน 
ทั้ง 3 สถาบนั มีองคป์ระกอบเชิงสัญญะ ท่ีส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยัดว้ย - สัญลักษณ์ในรูปแบบ
ของตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และช่ือสถาบนั ปรากฏอยูใ่นส่วนหัวของหนา้ รูปแบบการจดั
วางองคป์ระกอบ ของทั้งสามสถาบนัแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั มีทั้งจดัวางช่ือและตราสัญลกัษณ์
ไวท้างซา้ย, ทางขวา และทั้งซา้ยและขวา ส่วนมากมีภาพเคล่ือนไหว (Flash Image) องคป์ระกอบ
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เชิงสัญญะอ่ืนอย่างเช่น อาคารของมหาวิทยาลยั, นกัศึกษา, นกัศึกษาในชุดครุยของมหาวิทยาลยั, 
และหมวกสําเร็จการศึกษา ลว้นปรากฏอยู่ในส่วนหัวของหน้า ความหมายเชิงสัญญะท่ีเป็นความ 
หมายโดยนยัของตราสัญลกัษณ์ แต่ละมหาวิทยาลยั ส่ือความหมายถึงช่ือคาํขวญัของมหาวิทยาลยั, 
ส่ือถึงแนวทางหรือช่ือมหาวิทยาลยั หรือบางมหาวิทยาลยัใชเ้ทพแห่งความรู้ความสาํเร็จ อยา่งเช่น 
ตราสัญลกัษข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นรูปพระสิทธิธาดา ซ่ึงเป็นภาคหน่ึงของพระ     พิค
เนศวร - Picture & Graphic รูปภาพและภาพกราฟฟิกปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ - สีหลักที่ใช้ใน
หน้าเว็บไซต์ ใชสี้ประจาํมหาวิทยาลยัและสีอ่ืนมาช่วยเพ่ิมสีสัน ให้เวบ็ไซตดู์น่าสนใจมากยิ่งข้ึน - 
Channel & Service Links มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า (Page Header) 
เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียงตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา (Page Body) เป็น 
Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ แบบตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีเป็น
หัวข้อข่าวสําหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากับรายละเอียดข่าว มีทั้ งท่ีมีภาพกราฟฟิกและไม่มีภาพ
กราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ประกอบอยูด่ว้ย ใน
ส่วนท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แล
เวบ็ไซต ์ – Text & Hyper-text  ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) ข้อความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วน
เนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียดของข่าวสารจาก
หวัขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น Hyper-text ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมโยง
ยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์และมีส่วนท่ีแสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

 
4.8  ทัศนะของเวบ็มาสเตอร์เกี่ยวกับองค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เอกชน 
 จากการสัมภาษณ์ (Interview) เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีเลือกทาํ
การวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ทศันะของเวบ็มาสเตอร์เก่ียวกบัองคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยั มีลกัษณะดงัน้ี  

4.8.1 การออกแบบ แนวคิดในการออกแบบจดัทาํหนา้เวบ็ไซต ์
  จากคาํถามท่ีว่า“ทางมหาวิทยาลยัมีแนวความคิดอยา่งไรในการจดัวางองคป์ระกอบหนา้ 
เวบ็ไซต ์? ”    
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ :  
 “เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาหาข้อมลู รายละเอียดการเรียนการสอน...” 

DPU



 
83 

เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ :  
 “ให้ง่ายต่อการค้นหา ดูน่าเช่ือถือ น่าสนใจ”   
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย :  
 “มีแนวคิดท่ีให้เวบ็ไซต์เป็นท่ีๆนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นท่ีกระจายข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ” 
 
 จากคาํถามท่ีว่า “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มี
อะไรบา้งท่ีกาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ :  
 “ช่ือมหาวิทยาลัย, สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, ภาพแอนนิเมช่ันเก่ียวกับมหาวิทยาลัย, 
ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวกิจกรรม, ลิงค์ต่างๆ”   
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ :  
 “ช่ือมหาวิทยาลัย, รายละเอียดประวัติมหาวิทยาลัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ลิงค์ของข้อมูล
ต่างๆ” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย :  
 “ช่ือมหาวิทยาลัย, สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ, ลิงค์ต่าง,  เว็บ
บอร์ด” 

4.8.2 การเลอืกใช้สัญลกัษณ์ รูปภาพและภาพกราฟฟิก 
 จากคาํถามท่ีว่า “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพ
ท่ีนาํมาใชต้อ้งการส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ :  
 “ภาพนักศึกษาจะดูเข้าถึงเป้าหมายของเราท่ีสุด เพราะใกล้ตัวท่ีสุด ดูสดใส ดูน่าสนใจ ” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ :  
 “ภาพท่ีใช้กจ็ะเป็นภาพประกอบในแต่ละส่วนให้ดูน่าสนใจมากขึน้ ” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย :  
 “ภาพท่ีใช้ประกอบ กจ็ะเป็นภาพท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ภาพอาคารเรียน 
ภาพนักศึกษาแล้วกภ็าพประกอบข่าวต่างๆ” 

4.8.3 การเลอืกใช้โทนสี 
 เวบ็มาสเตอร์ของทุกมหาวิทยาลยั เนน้ท่ีสีหลกัของหนา้เวบ็ไซต ์ ควรจะเป็นสีประจาํ
มหาวิทยาลยั เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัรัฐเน้นท่ีสีประจาํมหาวิทยาลยัเพียงอย่างเดียว แต่ของ
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มหาวิทยาลยัเอกชนเนน้ท่ีความสดใสของสีแต่ตอ้งทีสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีประกอบหลกัรวม 
อยูด่ว้ย 
 จากคาํถามท่ีว่า “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ย
หรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึงอะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ :  

 “เลือกใช้สีสดใส ดูสบายตาดึงดดูใจผู้เข้ามาชมเวบ็ไซต์ ”  
ผู้วจิยั :  “เลือกใชสี้สดใส ... จาํเป็นหรือไม่ว่าจะตอ้งใชสี้ท่ีเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยัดว้ย แลว้มี
หลกัหรือใชท้ฤษฏีสีอะไรหรือเปล่าคะ ?” 

“มีสีประจํามหาวิทยาลัยประกอบอยู่ ด้วย แต่ไม่ได้เน้นชัดๆ ส่วนทฤษฏีสีก็ดูการ
ออกแบบให้สดใส น่าสนใจ ”  
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ :  

“สีไม่จัดจ้านจนเกินไป ไม่ได้กาํหนดตายตัวว่าต้องเป็นสีน้ันสีนี ้แต่ให้ดูน่าสนใจและดู
น่าเช่ือถือ ”  
ผู้วจิยั :  “แลว้จาํเป็นตอ้งมีสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีหลกัดว้ยหรือไม่ ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือ
เปล่าคะ” 

“ค่ะ...สีประจาํมหาวิทยาลัยเป็นสีม่วงกับสีฟ้า ส่วนหลักทฤษฎีสีอะไรน้ันขึน้อยู่ กับคน
ออกแบบค่ะ ”  
เวบ็มาสเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย :  

 “สีท่ีใช้โดยรวมเป็นสีฟ้า  สีนี้ดู เย็นตา  สบายตา  และเป็นสีหน่ึงท่ีเป็นสีประจํา
มหาวิทยาลยัด้วย”  
ผู้วจิยั :  “คือเนน้การใชสี้ประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีหลกัดว้ยหรือไม่ ใชห้ลกัทฤษฎีสีอะไร” 

“ค่ะ...เน้นท่ีสีประจาํมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ใช้เฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลัยถ้าดูให้ดีใน
หน้าเวบ็ไซต์ยงัมีสีอ่ืนๆอีก เช่นสีเขียวส่วนหลกัทฤษฎีสีน้ัน กค็าํนึงถึงค่ะแต่การท่ีใช้สีอะไรอย่างไร
กใ็ห้เวบ็ไซต์ออกมาดูน่าสนใจค่ะ ”  
 
  ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในหน้าเว็บไซต์และทศันะของเว็บ
มาสเตอร์เก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเอกชน เป็นดงัน้ีคือ  
  ด้านการออกแบบ แนวคดิในการออกแบบจดัทาํหน้าเวบ็ไซต์ เวบ็มาสเตอร์ส่วนใหญ่เนน้
ท่ีการให้ขอ้มูลข่าวสารกบัผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งนักเรียน นกัศึกษา บุคลากรและ บุคคลภาย 
นอก ท่ีเว็บมาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัเอกชนเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีนักเรียนดว้ยนั้น เป็นเพราะทาง
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มหาวิทยาลยัเอกชนใชห้น้าเว็บไซต์เป็นส่ือทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลมหาวิทยาลยั 
และมีการใหข้อ้มูลรายละเอียดการเปิดรับนกัศึกษาใหม่ผา่นทางเวบ็ไซต ์ องคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีใน
หน้าเว็บไซต์ของทุกมหาวิทยาลยัเอกชน คือ ช่ือมหาวิทยาลยั, ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั , 
อาคารสาํคญั, บุคคลสาํคญั, นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั หรืออ่ืนๆท่ีแสดงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ
ข่าว, ลิงคต่์างๆ   
  ด้านการเลอืกใช้สัญลกัษณ์ รูปภาพและภาพกราฟฟิก หนา้เวบ็ไซตข์องทุกมหาวิทยาลยั
มีสญัลกัษณ์ท่ีเป็น ช่ือมหาวิทยาลยั, ตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เป็นองคป์ระกอบ และหนา้
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่จะมีสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ประเภทอาคารสาํคญั, บุคคล
สาํคญั, นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั หรืออ่ืนๆท่ีแสดงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ เป็นองคป์ระกอบ
ดว้ย ส่วนรูปภาพและภาพกราฟฟิก เป็นภาพประกอบหวัขอ้ข่าวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใชภ้าพอ่ืนเขา้มา
เป็นองคป์ระกอบ ทุกมหาวิทยาลยัเนน้ความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลไม่ตอ้งการใหห้นา้เวบ็ไซตดู์
รกตา เนน้การบริการขอ้มูลข่าวสาร และการใชง้าน 
  ด้านการเลอืกใช้โทนสี เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัเอกชนเนน้ท่ีความสดใสของสีแต่
ตอ้งมีสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีประกอบหลกัรวม อยูด่ว้ย 
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ส่วนที ่3   ความแตกต่างขององค์ประกอบเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 
 จากตารางในส่วนท่ี 1 และ 2 ขา้งตน้ทาํให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบ
เชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐกบัมหาวิทยาลยัของเอกชน มีความแตกต่าง
ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสีหลกัท่ีใชใ้นหนา้เวบ็ไซตโ์ดยรวมดงัน้ี คือ  

การออกแบบ  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ มีรูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบในรูปแบบท่ีคลา้ยกนั 

คือมีตราสัญลกัษณ์, ช่ือสถาบนัภาษาไทยและองักฤษ ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ มี Channel & 
Service Link แบบปุ่มกดเรียงตามแนวนอน อยูใ่นส่วนหวัของหนา้ Channel & Service Link แบบ
ปุ่มกดเรียงตามแนวตั้ ง แบบเลือกรายการ แบบคน้หา และแบบตวัอกัษรหลายมิติ มีอยู่ในส่วน
เน้ือหา ในส่วนน้ีเป็นเหมือนส่วนให้บริการการเช่ือมโยงไปยงัหน้าหลกัๆ  ของเว็บไซต์ และ
รายละเอียดข่าวสาร  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนทั้งสามสถาบนัแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และช่ือสถาบนั 
ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้มีทั้งจดัวางช่ือและตราสญัลกัษณ์ไวท้างซา้ย, ทางขวา และทั้งซา้ยและ
ขวา ส่วนมากมีภาพเคล่ือนไหว (Flash Image) องคป์ระกอบเชิงสัญญะอ่ืนอย่างเช่น อาคารของ
มหาวิทยาลยั, นักศึกษา, นักศึกษาในชุดครุยของมหาวิทยาลยั, และหมวกสําเร็จการศึกษา ลว้น
ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ความหมายเชิงสัญญะท่ีเป็นความหมายโดยนยั
ของตราสญัลกัษณ์ แต่ละมหาวิทยาลยั ส่ือความหมายถึงช่ือคาํขวญัของมหาวิทยาลยั, ส่ือถึงแนวทาง
หรือช่ือมหาวิทยาลยั หรือบางมหาวิทยาลยัใชเ้ทพแห่งความรู้ความสาํเร็จ อยา่งเช่น ตราสญัลกัษข์อง
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นรูปพระสิทธิธาดา ซ่ึงเป็นภาคหน่ึงของพระพิคเนศวร  

การเลอืกใช้โทนสี  
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐ ใชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีของหนา้เวบ็ไซต์

เท่านั้น  
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ไม่ไดเ้ลือกใชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเท่านั้น ยงัมี

การนาํสีอ่ืนเขา้มาประกอบเพือ่ใหห้นา้เวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจมีสีสันหลากหลายมากข้ึน เพ่ือดึงดูด
ใจผูเ้ขา้มาชมเวบ็ไซต ์ 

การเลอืกใช้รูปภาพและภาพกราฟฟิก  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ มีรูปแบบเรียบง่ายไม่มีรูปภาพและภาพกราฟฟิกเป็น

ส่วนประกอบของหนา้เวบ็ไซต ์มีเฉพาะเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ท่ีมีภาพเคล่ือนไหว 
ปรากฏอยูใ่นส่วนเน้ือหาของหนา้  
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เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  ส่วนประกอบหลกัของหน้าเว็บไซต์ปรากฏอยู่ใน
ส่วนหัวของหน้า องค์ประกอบเชิงสัญญะหลกัอย่างเช่น ภาพตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, 
สถานท่ีและอาคารสําคญัของมหาวิทยาลยั, นกัศึกษาในชุดครุยของมหาวิทยาลยั,นักศึกษา, และ
หมวกสาํเร็จการศึกษา ลว้นเป็นภาพประกอบของภาพเคล่ือนไหวปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ 

การใช้สัญลกัษณ์  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เน้นหนกัไปท่ีสัญญะท่ีส่ือถึงตวัมหาวิทยาลยั คือมี

ภาพตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, ภาพสถานท่ีและอาคารสาํคญัของมหาวิทยาลยั, ตน้ไมป้ระจาํ
มหาวิทยาลยั  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน เน้นองค์ประกอบเชิงสัญญะท่ีส่ือถึงจุดหมายหรือ
ความสําเร็จ โดยเลือกใช้ภาพนักศึกษา, นักศึกษาในชุดครุยรวมถึงภาพหมวกท่ีใส่ในวนัสําเร็จ
การศึกษา 

การใช้ Channel & Service Links  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า 

(Page Header) เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียงตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา 
(Page Body) เป็น Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ แบบตวัอกัษรหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีเป็นหวัขอ้ข่าวสาํหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากบัรายละเอียดข่าว มีทั้งท่ีมีภาพกราฟฟิก
และไม่มีภาพกราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ประกอบอยู่
ดว้ย ในส่วนเนือ้ท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail 
ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, และ web information  

เว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า 
(Page Header) เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียงตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา 
(Page Body) เป็น Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ แบบตวัอกัษรหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีเป็นหวัขอ้ข่าวสาํหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากบัรายละเอียดข่าว มีทั้งท่ีมีภาพกราฟฟิก
และไม่มีภาพกราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ประกอบอยู่
ดว้ย ในส่วนท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของ
ผูดู้แลเวบ็ไซต ์

การใช้ Text & Hyper-text   
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) และท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของมหาวิทยาลยั 
ปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) หรือ ในส่วนเนือ้หา (Page Body) ข้อความหลายมิติ 

DPU



 
88 

(Hyper-text) ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนเนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหา
และรายละเอียดของข่าวสารจากหวัขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น 
Hyper-text ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, 
และ web information ของมหาวิทยาลยั  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) ข้อความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีปรากฏ
อยูใ่นส่วนเนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียดของ
ข่าวสารจากหัวขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยู่ในส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น Hyper-text ท่ีใช้
สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์และมีส่วนท่ีแสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของ
รัฐและเอกชน และทศันะของเว็บมาสเตอร์” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึง องค์ประกอบ
เชิงสญัญะและความแตกต่างขององคป์ระกอบในหนา้โฮมเพจเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์ ในการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละการใชอ้งคป์ระกอบเชิงสัญญะใน
การถ่ายทอดความหมายไปสู่ผูรั้บสาร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาดว้ยรูปแบบการ วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจาก
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัทั้ง 6 สถาบนั ในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม 2547 ประกอบกบัการใช้
ขอ้มูลประเภทบุคคล ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เวบ็มาสเตอร์ของเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยัทั้ง 6 สถาบนั 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาจาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี URL  ดงัน้ี 

1. เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  http://www.ku.ac.th 
2. เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  http://www.tu.ac.th 
3. เวบ็ไซตข์อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  http://www.chula.ac.th 
4. เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
  http://www.bu.ac.th 
5. เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

  http://www.dpu.ac.th 
6. เวบ็ไซตข์อง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
  http://www.utcc.ac.th 
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 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาโดยใชแ้นวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา ทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ 
โครงสร้างเวบ็ไซต ์ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์และทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจ
มาใชป้ระกอบในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซต ์ของมหาวิทยาลยัของรัฐ
และเอกชน และทศันะของเวบ็มาสเตอร์ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ โดยการนาํเสนอ
ผลการวิจยัเร่ือง “องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน 
และทศันะของเวบ็มาสเตอร์”  ซ่ึงจะแบ่งการรายงานผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและทศันะของเวบ็
มาสเตอร์ 
ส่วนท่ี 2  องคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของเอกชนและทศันะของ
เวบ็มาสเตอร์ 
ส่วนท่ี 3  ความแตกต่างขององคป์ระกอบเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
 
ส่วนที ่1 องค์ประกอบเชิงสัญญะของหน้าเวบ็ไซต์ท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐ และ
ทัศนะของเวบ็มาสเตอร์ 
5.1  องค์ประกอบเชิงสัญญะของหน้าเวบ็ไซต์ทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐ  

จากการวิจัยพบว่าทั้ ง  3  สถาบัน  มีองค์ประกอบเชิงสัญญะ  ท่ี ส่ือถึงความเป็น
มหาวิทยาลยัดว้ย ช่ือสถาบนัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั ซ่ึงเป็นการ
แสดงสัญญะท่ีมีความหมายโดยอรรถส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยั  มีความหมายโดยนัยเป็น
ความหมายของช่ือแต่ละสถาบนั องคป์ระกอบเชิงสญัญะหลกัน้ีปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ มีการ
จดัวางในลกัษณะเดียวกนัคือมุมขวาสุดดา้นบนเป็นตาํแหน่งของตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ถดั
มาทางด้านซ้ายติดกบัตราสัญลกัษณ์เป็นช่ือของมหาวิทยาลยั บรรทัดบนเป็นช่ือมหาวิทยาลยั
ภาษาไทย บรรทดัล่างเป็นช่ือมหาวิทยาลยัภาษาองักฤษ ส่วนองคป์ระกอบเชิงสัญญะอ่ืนๆ เช่น ภาพ
ตน้ไมป้ระจาํสถาบนั (ภาพตน้จามจุรี ในหนา้เวบ็ไซตข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  ภาพอาคารท่ี
เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน (อาคารโดมของธรรมศาสตร์, อาคารเรียนรูปทรงแบบไทยของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ปรากฏอยูใ่นส่วนเน้ือหา หรือส่วนทา้ยของหนา้เวบ็ไซต ์แสดงสัญญะท่ีมี
ความหมายโดยนยัส่ือถึงความเป็นมหาวิทยาลยันั้นๆ โทนสีท่ีเลือกใช ้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรัฐ 
ใชเ้ฉพาะสีท่ีเป็นสีประจาํสถาบนัเป็นหลกั เพ่ือแสดงสัญญะท่ีมีความหมายโดยนยัส่ือถึงความเป็น
มหาวิทยาลยันั้นๆ  ถึงแมจ้ะเลือกใชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นหลกัแต่ก็ยงัคาํนึงถึงทฤษฏีสี 
และการจดัองคป์ระกอบของสี เห็นไดจ้าก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถึงจะใชเ้พียงสีเขียวแต่กเ็ป็น
สีเขียวในหลายๆ ระดบัโทนสี มีเขียวอ่อน, เขียวเขม้, เขียวสด ซ่ึงหากดูตามทฤษฎีสีแลว้ลกัษณะ
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แบบน้ีจดัอยูใ่นชุดสีแบบสีเดียว (Monochromatic Color Scheme) ท่ีมีค่าของสีบริสุทธ์เพียงสีเดียว 
ความหลาก หลายของสีชุดน้ีเกิดจากการเพ่ิมความเขม้หรือความอ่อนในระดบัต่างๆ ให้กบัสีตั้งตน้ 
ชุดสีแบบน้ีค่อนขา้งจะมีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนัและมีประสิทธิภาพในการสร้างอารมณ์ 
โดยรวมดว้ยการใชสี้เพียงสีเดียว แต่ในบางคร้ังรูปแบบท่ีมีสีเดียวอาจดูไม่มีชีวิตชีวา และสีเขียวเป็น
ชุดสีเยน็ (Cool Color Scheme) ชุดสีเยน็ ประกอบดว้ย สีม่วง, สีนํ้าเงิน, สีนํ้ าเงินอ่อน, สีฟ้า, สีนํ้ าเงิน
แกมเขียว ,  และสีเขียว  ซ่ึงเป็นสีตรงกันข้ามกับชุดสีร้อน ชุดสีเย็นให้ความรู้สึกเย็นสบาย 
องคป์ระกอบท่ีใชสี้เยน็เหล่าน้ีจะดูสุภาพเรียบร้อย และมีความชาํนาญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ใช้เพียงสีแดงและสีเหลืองเป็นหลกั สีแดงท่ีใชก้็มีหลายระดบัโทนสี แดงสด, แดงเขม้, แดง มีสี
เหลืองเป็นส่ีท่ีใชต้กแต่งในแบบเส้นและแถมสี ลกัษณะการใชสี้สองสีน้ีจดัอยูใ่นชุดสีร้อน (Warm 
Color Scheme) ชุดสีร้อนประกอบดว้ย สีม่วงแกมแดง, สีแดงแกมม่วง, สีแดง, สีส้ม, สีเหลือง, สี
เขียวอมเหลือง สีเหล่าน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สบาย และความรู้สึกตอ้นรับต่อผูช้ม ช่วยดึงดูดความ
สนใจไดง่้าย ในทางจิตวิทยาสีร้อนมีความสัมพนัธ์กบัความสุข สะดวกสบาย และจดัองคป์ระกอบ
ของสีแบบ 80-20 คือ มีพ้ืนท่ีสีแดง ประมาณ 80% ของหนา้เวบ็ไซต ์และ สีเหลือง ประมาณ 20% 
เป็นหลกัการออกแบบท่ีจะทาํให้หนา้เวบ็ไซตน่์าสนใจมากข้ึน เพราะสีต่างๆ ในชุดสีร้อนมีความ
กลมกลืนอยู่ในตวัเอง ขณะท่ีอาจดูไม่น่าสนใจบา้ง เพราะขาดสีประกอบท่ีตดักนัอย่างชดัเจน แต่
เลือกใช้เพียงสีแดงและเหลืองท่ีอยู่ห่างกันในวงล้อสีก็ช่วยให้สีดูน่าสนใจข้ึน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใช้สีขาวและสีเทาเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้สีชมพูท่ีถึงแมจ้ะมีพ้ืนท่ีน้อยดูเด่นข้ึนมาได ้ 
ลกัษณะอกัษรท่ีเลือกใช้ มีทั้ งอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษแต่ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั  ส่วน
ขอ้ความ (Text) และขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) เป็นองคป์ระกอบท่ีส่วนใหญ่ปรากฏอยูใ่นส่วน
เน้ือหา (Page Body) เป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียดของข่าวสารจาก
หัวขอ้นั้นๆ สําหรับใชส้ําหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเว็บไซต์ ทั้ง web master, web 
administrator, และ web information ของมหาวิทยาลยั  ขอ้ความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความ
เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ของมหาวิทยาลยั ปรากฏอยู่ในส่วนทา้ยของหน้า (Page 
Footer) ในส่วน Channel & Service Links มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง Channel & Service 
Links หลกัแถบเมนูท่ีอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ และ Side Bar Menu ท่ีอยูใ่นส่วนเน้ือหา จากขอ้ความ
ท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละปุ่มท่ีจะเช่ือมโยงไปทาํให้ทราบถึงส่ิงท่ีเว็บมาสเตอร์ตอ้งการจะส่ือสาร ปุ่ม
หลกัท่ีมีคือปุ่มท่ีเช่ือมโยงไปยงั รายละเอียด ประวติัมหาวิทยาลยัหน่วยงาน, วิชาการ,  สาํหรับนิสิต 
กิจกรรมนิสิต ส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํใหท้ราบว่าเวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัรัฐ
สร้างหนา้โฮมเพจโดยพิจารณาถึงการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสาร เก่ียวกบัความ
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ตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น เพื่อสนองความสนใจ เก่ียวกบั
การตอ้งการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เอนาํไปใชส้นทนา และปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม 
5.2  ทัศนะของเว็บมาสเตอร์เกี่ยวกับองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยัของรัฐ  

เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัของรัฐมีแนวคิดในการจดัทาํเวบ็ไซตเ์นน้ท่ีความสะดวก 
ในการใชง้าน ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล สีสันสบายตา โดยพิจารณาถึงความตอ้งการใชส่ื้อของผูรั้บ
สารในดา้น ความตอ้งการสารสนเทศเพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง เพ่ือสนองความ
สนใจ เพ่ือการเรียนรู้ องค์ประกอบหลกัๆ ท่ีต้องการให้มีในหน้าเว็บไซต์ คือช่ือสถาบนั, ตรา
สัญลกัษณ์ของสถาบนั, ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั, รายละเอียดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั 
และ การติดต่อกบัเวบ็มาสเตอร์ 

จากการศึกษาหน้าโฮมเพจและจากการสัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัรัฐ 
แสดงให้เห็นว่าการกาํหนดแนวคิดในการจดัองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์คาํนึงถึง 
ทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ทั้งพฤติกรรมด้านความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain) การพฒันา
ด้านความรู้ มีการใช้ความคิด การพฒันาด้านสติปัญญา เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับการรับรู้และแสดง
พฤติกรรมทางความรู้  พฤติกรรมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึกชอบ (Affective Domain) 
หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ ค่านิยมต่างๆ การรับการเปล่ียนค่านิยม เป็นพฤติกรรมท่ี
ยากต่อการมองเห็นหรือเขา้ใจ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจคน ซ่ึงจะเกิดข้ึนแบบเป็นขั้นเป็นตอน
คือ ขั้นการรับรู้หรือการใหค้วามสนใจ (Receiving or Attention) คือ การตระหนกั (Awareness) เป็น
พฤติกรรมขั้นแรกสุดของ Affective Domain เป็นชั้นท่ีบุคคลไดฉุ้กคิดหรือการเกิดข้ึนในความรู้สึก
ว่ามีส่ิงหน่ึงเหตุการณ์หน่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ, ความยินดีหรือเต็มใจรับรู้ 
(Willingness to receive) การเลือกรับหรือเลือกให้ความสนใจ, ขั้นการตอบสนอง  (Responding) 
เป็นพฤติกรรมท่ีพฒันาต่อจากขั้นรับรู้,  การยนิยอมในการตอบสนอง (Acquiescence Responding) 
เป็นการกระทาํเพราะการเช่ือฟังหรือคลอ้ยตามหรือทาํตามคาํแนะนําโดยมีความรู้สึกต่อต้าน
เล็กน้อย, ขั้นการสร้างคุณค่าการเกิดค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของวตัถุ  
ปรากฏการณ์ และพฤติกรรม ดว้ยตวัเขาเอง ซ่ึงรวมถึงการเอากฎเกณฑ์ของสังคมมาเป็นเกณฑ์
ตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ นอกจากน้ีเว็บมาสเตอร์ยงัตระหนักถึงการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจ (The Uses and Gratifications Theory) ของผูรั้บสาร เก่ียวกบัความตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือสนองความสนใจ เก่ียวกบัการตอ้งการรวมตวัและ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม เอนาํไปใชส้นทนา และปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบเชิงสัญญะของหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัของเอกชน
และทศันะของเวบ็มาสเตอร์ 
5.3  องค์ประกอบเชิงสัญญะของหน้าเวบ็ไซต์ทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของเอกชน  

จากการวิจยัพบว่าทั้ ง 3 สถาบนั มีองค์ประกอบเชิงสัญญะ ท่ีส่ือถึงความเป็นมหา-
วิทยาลยัด้วย  ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และช่ือสถาบัน ปรากฏอยู่ในส่วนหัวของหน้า 
รูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบ ของทั้งสามสถาบนัแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั มีทั้งจดัวางช่ือและ
ตราสัญลกัษณ์ไวท้างซ้าย, ทางขวา และทั้งซ้ายและขวา ส่วนมากมีภาพเคล่ือน ไหว (Flash Image) 
องคป์ระกอบเชิงสัญญะอ่ืนอย่างเช่น อาคารของมหาวิทยาลยั, นกัศึกษา, นกัศึกษาในชุดครุยของ
มหาวิทยาลยั, และหมวกสาํเร็จการศึกษา ลว้นปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ ความหมายเชิงสัญญะ
ท่ีเป็นความหมายโดยนยัของตราสัญลกัษณ์ แต่ละมหาวิทยาลยั ส่ือความหมายถึงช่ือคาํขวญัของ
มหาวิทยาลัย, ส่ือถึงแนวทางหรือช่ือมหาวิทยาลัย หรือบางมหาวิทยาลัยใช้เทพแห่งความรู้
ความสาํเร็จ อยา่งเช่น ตราสัญลกัษข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นรูปพระสิทธิธาดา ซ่ึงเป็นภาค
หน่ึงของพระพิคเนศวร สีหลกัท่ีใชใ้นหนา้เวบ็ไซต ์ใชสี้ประจาํมหาวิทยาลยัเป็นหลกัและสีอ่ืนมา
ช่วยเพ่ิมสีสัน ทาํให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึนด้วยทฤษฏีสี และการจดัองค์ประกอบของสี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สีหลกัท่ีใช้คือ สีฟ้า มีสีม่วงและสีแสดเป็นสีประกอบ ทั้งสามสีน้ีจดัอยู่ใน
ทฤษฏีสี ชุดสีแบบสามเส้า (Triadic Color Scheme) วิธีการท่ีง่ายอีกแบบหน่ึงในการเลือกชุดสีมาใช้
กคื็อ การนึกถึงสมเหล่ียมดา้นเท่าลอยอยูเ่หนือวงลอ้สี เลือกสีท่ีอยูต่รงมุมของสามเหล่ียม สีทั้งสามก็
จะเป็นสีท่ีเขา้ชุดกนั ชุดสีท่ีไดจ้ากการเลือกแบบน้ีจึงเรียกว่า “ชุดสีแบบสามเส้า” ซ่ึงประกอบดว้ยสี 
สามสีท่ีมีระยะห่างเท่ากนัในวงลอ้สี จึงมีความเขา้กนัอยา่งลงตวั ชุดสีแบบสามเส้าท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดก็คือ ชุดท่ีประกอบดว้ยสีขั้นตน้ทั้งสามนัน่เอง เน่ืองจากการตดักนัรุนแรงของสีทั้งสาม ท่ี
สร้างความสะดุดตาอย่างมาก ส่วนชุดสีท่ีไดจ้ากสีขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสามนั้นยากต่อการนาํมาใช้
เพราะความแตกต่างของสีดงักล่าวยงัไม่รุนแรงนกั ในหนา้เวบ็ไซตจ์ะเห็นว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นสี
ฟ้าอ่อนท่ีดูสบายตา มีสีแสดเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยประมาณ 5% สีม่วงอีกประมาณ 5% 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สีหลกัท่ีใชคื้อสีเขียว, สีฟ้า,สีม่วง สามสีน้ีจดัอยู่ในชุดสีแบบ ชุดสีเยน็ 
(Cool Color Scheme) ชุดสีเยน็ประกอบดว้ย สีม่วง, สีนํ้ าเงิน, สีนํ้าเงินอ่อน, สีฟ้า, สีนํ้ าเงินแกมเขียว
และ สีเขียว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สีหลกัท่ีใชคื้อ สีฟ้าและสีเขียว พ้ืนท่ีส่วยใหญ่เป็นสีฟ้า มีสี
เขียวเป็นสีประกอบ จดัอยูใ่นทฤษฏีสี ชุดสีท่ีคล้ายคลึงกัน (Analogous Color Scheme) ชุดสีท่ีมีรูป
แบบอยา่งง่ายอีกแบบหน่ึง ซ่ึงจะประกอบดว้ยสี 2 หรือ 3 สีท่ีอยูติ่ดกนัในวงลอ้สี และยงัจดัอยูใ่น 
ชุดสีเยน็ (Cool Color Scheme) ชุดสีเยน็ ประกอบดว้ย สีม่วง, สีนํ้าเงิน, สีนํ้ าเงินอ่อน, สีฟ้า, สีนํ้ าเงิน
แกมเขียว ,  และสีเขียว  ซ่ึงเป็นสีตรงกันข้ามกับชุดสีร้อน ชุดสีเย็นให้ความรู้สึกเย็นสบาย 

DPU



 94 

องค์ประกอบท่ีใช้สีเย็นเหล่าน้ีจะดูสุภาพเรียบร้อย และมีความชาํนาญ แต่ในทางจิตวิทยาสีเย็น
เหล่าน้ีกลบัมีความสัมพนัธ์กบัความซึมเศร้าหดหู่ และเสียใจ นอกจากนั้น ชุดสีเยน็มีความกลมกลืน
กนัโดยธรรมชาติ ลกัษณะอกัษรท่ีเลือกใช ้มีทั้งอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษแต่ใชภ้าษาไทย
เป็นหลกั  ส่วนขอ้ความ (Text) และขอ้ความหลายมิติ (Hyper-text) เป็นองคป์ระกอบท่ีส่วนใหญ่
ปรากฏอยูใ่นส่วนเน้ือหา (Page Body) เป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียด
ของข่าวสารจากหัวขอ้นั้นๆ สําหรับใชส้ําหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเว็บไซต์ ทั้ง web 
master, web administrator, และ web information ของมหาวิทยาลยั  ขอ้ความ (Text) เป็นขอ้ความ
แสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของมหาวิทยาลยั และมีส่วนท่ีแสดงจาํนวนผู ้
เขา้ชมเวบ็ไซต ์ ปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) ในส่วน Channel & Service Links มี
หลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง Channel & Service Links หลกัแถบเมนูท่ีอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ 
และ Side Bar Menu ท่ีอยูใ่นส่วนเน้ือหา จากขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละปุ่มท่ีจะเช่ือมโยงไปทาํ
ให้ทราบถึงส่ิงท่ีเว็บมาสเตอร์ตอ้งการจะส่ือสาร ปุ่มหลกัท่ีมีคือปุ่มท่ีเช่ือมโยงไปยงั รายละเอียด 
ประวติัมหาวิทยาลยัหน่วยงาน, วิชาการ,  สาํหรับนิสิต กิจกรรมนิสิต ส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีทาํให้ทราบว่าเวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัรัฐสร้างหนา้โฮมเพจโดยพิจารณาถึงการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสาร เก่ียวกบัความตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
สนองความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือสนองความสนใจ เก่ียวกบัการตอ้งการรวมตวัและปฏิสัมพนัธ์ทาง
สงัคม เอนาํไปใชส้นทนา และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
5.4  ทัศนะของเว็บมาสเตอร์เกี่ยวกับองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยัของรัฐ  

เว็บมาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัของเอกชนมีแนวคิดในการจดัทาํเว็บไซต์เน้นท่ีความ
สะดุดตา น่าสนใจ ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล โดยพิจารณาถึงความตอ้งการใชส่ื้อของผูรั้บสารในดา้น 
ความตอ้งการสารสนเทศ  ความตอ้งการการรวมตวัและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ความตอ้งการความ
บนัเทิง และพิจารณาถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นดา้นทศันคติ ค่านิยมและความรู้สึกชอบ การรับรู้
หรือให้ความสนใจ, การตอบสนอง, การยินยอมในการตอบสนอง องคป์ระกอบหลกัๆ ท่ีตอ้งการ
ให้มีในหนา้เวบ็ไซต ์คือช่ือสถาบนั, ตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั, รายละเอียดการรับสมคัรนกัศึกษา
ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั, รายละเอียดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั และ การติดต่อกบัเวบ็
มาสเตอร์ 

จากการศึกษาหน้าโฮมเพจและจากการสัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัรัฐ 
แสดงให้เห็นว่าการกาํหนดแนวคิดในการจดัองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์คาํนึงถึง 
ทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ทั้งพฤติกรรมด้านความรู้ ความคดิ (Cognitive Domain) การพฒันา
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ด้านความรู้ มีการใช้ความคิด การพฒันาด้านสติปัญญา เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับการรับรู้และแสดง
พฤติกรรมทางความรู้  พฤติกรรมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึกชอบ (Affective Domain) 
หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ ค่านิยมต่างๆ การรับการเปล่ียนค่านิยม เป็นพฤติกรรมท่ี
ยากต่อการมองเห็นหรือเขา้ใจ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจคน ซ่ึงจะเกิดข้ึนแบบเป็นขั้นเป็นตอน
คือ ขั้นการรับรู้หรือการใหค้วามสนใจ (Receiving or Attention) คือ การตระหนกั (Awareness) เป็น
พฤติกรรมขั้นแรกสุดของ Affective Domain เป็นชั้นท่ีบุคคลไดฉุ้กคิดหรือการเกิดข้ึนในความรู้สึก
ว่ามีส่ิงหน่ึงเหตุการณ์หน่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ, ความยินดีหรือเต็มใจรับรู้ 
(Willingness to receive) การเลือกรับหรือเลือกให้ความสนใจ, ขั้นการตอบสนอง  (Responding) 
เป็นพฤติกรรมท่ีพฒันาต่อจากขั้นรับรู้,  การยนิยอมในการตอบสนอง (Acquiescence Responding) 
เป็นการกระทาํเพราะการเช่ือฟังหรือคลอ้ยตามหรือทาํตามคาํแนะนําโดยมีความรู้สึกต่อต้าน
เล็กน้อย, ขั้นการสร้างคุณค่าการเกิดค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของวตัถุ  
ปรากฏการณ์ และพฤติกรรม ดว้ยตวัเขาเอง ซ่ึงรวมถึงการเอากฎเกณฑ์ของสังคมมาเป็นเกณฑ์
ตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ นอกจากน้ีเว็บมาสเตอร์ยงัตระหนักถึงการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจ (The Uses and Gratifications Theory) ของผูรั้บสาร เก่ียวกบัความตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือสนองความสนใจ เก่ียวกบัการตอ้งการรวมตวัและ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม เอนาํไปใชส้นทนา และปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 
 
ส่วนที ่3  ความแตกต่างขององค์ประกอบเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 
 จากผลการวิจยั เห็นไดว้่าองคป์ระกอบเชิงสัญญะท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั
ของรัฐกบัมหาวิทยาลยัของเอกชน มีความแตกต่างท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสีหลกัท่ีใชใ้น
หนา้เวบ็ไซตโ์ดยรวมดงัน้ี คือ  
5.5  ความแตกต่างขององค์ประกอบเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 
5.5.1  ความแตกต่างในด้านการออกแบบ  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ มีรูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบในรูปแบบท่ีคลา้ยกนั 
คือมีตราสัญลกัษณ์, ช่ือสถาบนัภาษาไทยและองักฤษ ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ มี Channel & 
Service Link แบบปุ่มกดเรียงตามแนวนอน อยูใ่นส่วนหวัของหนา้ Channel & Service Link แบบ
ปุ่มกดเรียงตามแนวตั้ ง แบบเลือกรายการ แบบคน้หา และแบบตวัอกัษรหลายมิติ มีอยู่ในส่วน
เน้ือหา ในส่วนน้ีเป็นเหมือนส่วนให้บริการการเช่ือมโยงไปยงัหน้าหลกัๆ  ของเว็บไซต์ และ
รายละเอียดข่าวสาร  
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เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนทั้งสามสถาบนัแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และช่ือสถาบนั 
ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้มีทั้งจดัวางช่ือและตราสญัลกัษณ์ไวท้างซา้ย, ทางขวา และทั้งซา้ยและ
ขวา ส่วนมากมีภาพเคล่ือนไหว (Flash Image) องคป์ระกอบเชิงสัญญะอ่ืนอย่างเช่น อาคารของ
มหาวิทยาลยั, นักศึกษา, นักศึกษาในชุดครุยของมหาวิทยาลยั, และหมวกสําเร็จการศึกษา ลว้น
ปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ความหมายเชิงสัญญะท่ีเป็นความหมายโดยนยั
ของตราสญัลกัษณ์ แต่ละมหาวิทยาลยั ส่ือความหมายถึงช่ือคาํขวญัของมหาวิทยาลยั, ส่ือถึงแนวทาง
หรือช่ือมหาวิทยาลยั หรือบางมหาวิทยาลยัใชเ้ทพแห่งความรู้ความสาํเร็จ อยา่งเช่น ตราสญัลกัษข์อง
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นรูปพระสิทธิธาดา ซ่ึงเป็นภาคหน่ึงของพระพิคเนศวร  
5.5.2  ความแตกต่างในด้านการเลอืกใช้โทนสี  

เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัของรัฐ ใชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีของหนา้เวบ็ไซต์
เท่านั้น  

เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน ไม่ไดเ้ลือกใชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัเท่านั้น ยงัมี
การนาํสีอ่ืนเขา้มาประกอบเพือ่ใหห้นา้เวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจมีสีสันหลากหลายมากข้ึน เพ่ือดึงดูด
ใจผูเ้ขา้มาชมเวบ็ไซต ์ 
5.5.3  ความแตกต่างในด้านการเลอืกใช้รูปภาพและภาพกราฟฟิก  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ มีรูปแบบเรียบง่ายไม่มีรูปภาพและภาพกราฟฟิกเป็น
ส่วนประกอบของหนา้เวบ็ไซต ์มีเฉพาะเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ท่ีมีภาพเคล่ือนไหว 
ปรากฏอยูใ่นส่วนเน้ือหาของหนา้  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน  ส่วนประกอบหลกัของหน้าเว็บไซต์ปรากฏอยู่ใน
ส่วนหัวของหน้า องค์ประกอบเชิงสัญญะหลกัอย่างเช่น ภาพตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, 
สถานท่ีและอาคารสําคญัของมหาวิทยาลยั, นกัศึกษาในชุดครุยของมหาวิทยาลยั,นักศึกษา, และ
หมวกสาํเร็จการศึกษา ลว้นเป็นภาพประกอบของภาพเคล่ือนไหวปรากฏอยูใ่นส่วนหวัของหนา้ 
5.5.4  ความแตกต่างในด้านการเลอืกใช้สัญลกัษณ์  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เน้นหนักไปท่ีสัญญะท่ีส่ือถึงตวัมหาวิทยาลยั คือมี
ภาพตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, ภาพสถานท่ีและอาคารสาํคญัของมหาวิทยาลยั, ตน้ไมป้ระจาํ
มหาวิทยาลยั  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอกชน เน้นองค์ประกอบเชิงสัญญะท่ีส่ือถึงจุดหมายหรือ
ความสําเร็จ โดยเลือกใช้ภาพนักศึกษา, นักศึกษาในชุดครุยรวมถึงภาพหมวกท่ีใส่ในวนัสําเร็จ
การศึกษา 
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5.5.5  ความแตกต่างในด้านการใช้ Channel & Service Links  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า 

(Page Header) เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียงตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา 
(Page Body) เป็น Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ แบบตวัอกัษรหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีเป็นหวัขอ้ข่าวสาํหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากบัรายละเอียดข่าว มีทั้งท่ีมีภาพกราฟฟิก
และไม่มีภาพกราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ประกอบอยู่
ดว้ย ในส่วนเนือ้ท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail 
ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, และ web information  

เว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัเอกชน มีหลายรูปแบบในหลายตาํแหน่ง ในส่วนหัวของหน้า 
(Page Header) เป็น Channel & Service Links แบบปุ่มกดวางเรียงตามแนวนอน ในส่วนเนือ้หา 
(Page Body) เป็น Side Bar Menu แบบปุ่มกดวางเรียงในแนวตั้ง และ แบบตวัอกัษรหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีเป็นหวัขอ้ข่าวสาํหรับเช่ือมโยงไปเน้ือหากบัรายละเอียดข่าว มีทั้งท่ีมีภาพกราฟฟิก
และไม่มีภาพกราฟฟิกประกอบ และมีแบบคน้หา โดยใช ้Search engine ของ Google ประกอบอยู่
ดว้ย ในส่วนท้าย (Page Footer)  มีตวัอกัษรหลายมิติ (Hyper-text) สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของ
ผูดู้แลเวบ็ไซต ์

5.5.6  ความแตกต่างในด้านการใช้ Text & Hyper-text   
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรัฐ ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) และท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของมหาวิทยาลยั 
ปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) หรือ ในส่วนเนือ้หา (Page Body) ข้อความหลายมิติ 
(Hyper-text) ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนเนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหา
และรายละเอียดของข่าวสารจากหวัขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น 
Hyper-text ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ทั้ง web master, web administrator, 
และ web information ของมหาวิทยาลยั  

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ข้อความ (Text) เป็นขอ้ความแสดงความเป็นเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) ข้อความหลายมิติ (Hyper-text) ท่ีปรากฏ
อยูใ่นส่วนเนือ้หา (Page Body) จะเป็นขอ้ความสาํหรับ เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาและรายละเอียดของ
ข่าวสารจากหัวขอ้นั้นๆ ท่ีปรากฏอยู่ในส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) เป็น Hyper-text ท่ีใช้
สาํหรับเช่ือมโยงยงั e-mail ของผูดู้แลเวบ็ไซต ์และมีส่วนท่ีแสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัในอนาคต 
 การวิจยัเร่ือง  องคป์ระกอบเชิงสญัญะท่ีปรากฏเวบ็ไซต ์ควรศึกษาในแง่มุมของผูรั้บสาร 
เพ่ือให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากข้ึน ศึกษาถึงการพฒันาการจดัองคป์ระกอบและองค ์ประกอบ
เชิงสญัญะของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 
 
 DPU



 

100

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

 

กาญจนา แกว้เทพ. (2541).  ส่ือสารมวลชน : ทฤษฎแีละแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ซีเอด็
ยเูคชัน่.  

กาญจนา   แกว้เทพ  และศิริชยั   ศิริกายะ. (2531). ทฤษฎกีารส่ือมวลชน.  กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธวชัชยั  ศรีสุเทพ. (2544).  คู่มอืออกแบบเวป็ไซด์ฉบับมืออาชีพ  คมัภีร์ WEB DESIGN. กรุงเทพฯ: 
โปรวิชัน่. 

พีระ   จิระโสภณ.  (2529).  ทฤษฎกีารส่ือสารมวลชน. ในหลกัและทฤษฎกีารส่ือสาร. นนทบุรี : 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

วิรัช  ลภิรัตนกลุ. (2544).  นิเทศศาสตร์กบัการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอด็
ยเูคชัน่. 

สุกญัญา  สุดบรรทดั. (2541). “เมืองสารสนเทศกบักระบวนทศันใ์หม่” วารสารนิเทศศาสตร์   คณะ

นิเทศศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 
 

วทิยานิพนธ์ 
 

จรินธร  ธนาศิลปกุล. (2545).  การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจต่อเวป็ไซด์มหาวิทยาลยัธรรม-
ศาสตร์ของนักศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา 
วิชาวารสารศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

มนกาจ  สิงหพนัธ์. (2546). พฤตกิรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเวิลด์ ไวด์ เวบ็ (www.) ของนักศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐในภาคใต้.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
 
 

DPU



 

101

อรพิณ จิรวฒันศิริ. (2541). การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบ 
เทียบระหว่างมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ :  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
อุษาพรรณ ศรีกลุประเสริฐ. (2543). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ืออนิเตอร์เน็ต ประโยชน์และ

ความพึงพอใจที่ได้รับจากส่ืออินเตอร์เน็ตของ นักเรียนในระดับมัธยมปลายโรงเรียน
นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ :  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
103 

บทสัมภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ (Web Master) ของเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัรัฐและเอกชน 
1. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 (คุณกรองแกว้  อามาตยเ์สนา) 
 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือให้ผู้ เข้าเย่ียมชมหรือใช้บริการ สะดวกรับข้อมลูข่าวสาร และประโยชน์
สูงสุด” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน เนน้ท่ีนกัศึกษาหรือนกัเรียนหรือไม่ ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “กลุ่มเป้าหมายเน้น บคุลากรภายในมหาวิทยาลยั และนิสิตนักศึกษา” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีแนวคิดอยา่งไรในการสร้างสรรคห์นา้เวบ็ไซต ์? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “การสร้างเวบ็ไซต์ควรคาํนึงถึงองค์ประกอบของหน้าเวบ็ไซต์ให้สวยมีแรงดึงดูด 
แสดงผลรวดเร็ว เนือ้หาทันสมยั เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการค้นหา”   
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ส่ิงท่ีต้องมี...กโ็ลโก้มหาวิทยาลยั, ช่ือ, วิทยาเขตต่างๆ,ประวัติมหาวิทยาลัย, ท่ี
ติดต่อมหาวิทยาลยั, คณะท่ีเปิดสอน, ข่าว”   
ผู้วจิยั :  “องคป์ระกอบหลกัๆ ของหนา้เวบ็ไซต ์ท่ีตอ้งมีกคื็อ ตราสัญลกัษณ์, ช่ือมหาวิทยาลยั แลว้
ส่วนอ่ืนๆ ท่ีบอกมาเม่ือสกัครู่กใ็ชเ้ป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยงัหนา้รายละเอียดนั้นนั้นใช่ไหมคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ค่ะ องค์ประกอบหลักๆ ท่ีต้องมีคือตราสัญลกัษณ์, ช่ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ท้ังไทย ท้ังอังกฤษ นอกน้ันกเ็ป็นเมนูลิงค์ ท้ังในแถบข้างบนและด้านข้างดังท่ีเห็นในหน้าเวบ็”   
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ไม่ใช้สีฉูดฉาด ใช้สีท่ีสบายตา”  
ผู้วจิยั :  “ทาํไมจึงเลือกโทนสีเขียวมาใชเ้ป็นสีหลกัของหนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั มีความหมาย
อะไร หรือไม่ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “กเ็ป็นสีประจาํมหาวิทยาลัยด้วย และกเ็ป็นสีท่ีสบายตา ไม่หวือหวา ฉูดฉาด
จนเกินไป”  
ผู้วจิยั :  “มีความหมายอะไรนอกเหนือจากท่ีเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั หรือไม่ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ก.็..สีเขียวเป็นสีท่ีดูแล้วสบายตา …เป็นสีของการเกษตร เป็นสีของต้นไม้ด้วยค่ะ”  
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ผู้วจิยั :  “แลว้ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใช้
ตอ้งการส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ภาพท่ีใช้ในประกอบ ไม่เยอะจนเกินไป สอดคล้องกับเนือ้หา ไฟล์ภาพขนาดไม่
ใหญ่จนเกินไป” 
ผู้วจิยั :  “ไม่เลือกใชภ้าพอาคาร, ภาพตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั, ภาพนกัศึกษา หรือภาพอ่ืนๆมา
เป็นองคป์ระกอบดว้ยเหรอคะ ดูจากหนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ เห็นมีแต่ภาพท่ีใชป้ระกอบข่าว” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะ...ไม่ได้เลือกมาใช้ แค่ภาพท่ีประกอบข่าวกดู็ว่าเยอะแล้ว ถ้ามีภาพเยอะกลวัว่า
ทาํให้โหลดหน้าเวบ็ได้ช้าน่ะค่ะ”  
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “กเ็ป็นตามท่ีวางไว้...กดู็สบายสบาย ค้นหาข้อมลูง่าย ...ค่ะ”  
 
2. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 (คุณประพนธ์ โพธ์ิทอง) 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาหาข้อมลูข่าวสาร
รายละเอียดการเรียนการสอน ดูผลการสอบ ...” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน เนน้ท่ีนกัศึกษาหรือนกัเรียนหรือไม่ ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “กลุ่มเป้าหมายเน้น นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั และบคุคลภายนอก
ด้วย” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีแนวคิดอยา่งไรในการสร้างสรรคห์นา้เวบ็ไซต ์? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เน้นความเป็นธรรมศาสตร์ ส่ือออกมาให้เห็นถึงความเป็นธรรมศาสตร์ท้ังส่ือด้วย
ภาพ ด้วยสี และเน้นความสะดวกในการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการในเวบ็ไซต์”   
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ช่ือมหาวิทยาลยั, ดวงตราธรรมจักรตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, โดม, ข่าว, 
กิจกรรม, ลิงค์หน่วยงานต่างๆ...ประมาณนี”้   
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “เน้นสีแดงและสีเหลือง ธรรมศาสตร์ คือแสดงความเป็นธรรมศาสตร์ ถ้าคุณเห็นสี
แดง-เหลืองคุณกต้็องนึกถึงธรรมศาสตร์อยู่แล้ว ”  
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ผู้วจิยั :  “ค่ะ...กคื็อเลือกใชสี้ท่ีเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั เป็นสีหลกัของหนา้เวบ็ไซตใ์ช่ไหมคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ครับ ”  
ผู้วจิยั :  “แลว้ใชห้ลกัทฤษฎีสีอะไรดว้ยหรือเปล่าคะ หรือเนน้แค่ตอ้งมีสีแดงกบัสีเหลือง” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ดีไซด์กขึ็น้อยู่กับคนออกแบบครับ ”  
ผู้วจิยั :  “เวบ็มาสเตอร์เป็นคนวางแนวความคิดแลว้ใหเ้วบ็ดีไซดเ์นอร์ออกแบบตามแนวความคิด
นั้น ใช่ไหมคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ครับ ”  
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งการ
ส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เลือกภาพท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัย อย่างรูปโดม, รูปท่านสัญญา ธรรมศักด์ิ, รูป
พานรัฐธรรมนูญ” 
ผู้วจิยั :  “ดูจากหนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ เห็นมีแต่ภาพโดมในส่วนท่ีเป็นแฟลชแอนนิเมชัน่ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ครับ พอดีช่วงนีมี้แต่ภาพโดม เพราะเป็นช่วงประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 70 ปี 
ธรรมศาสตร์ แต่ก่อนหน้านีจ้ะมีภาพต่างๆท่ีกล่าวมาแล้ว”  
ผู้วจิยั :  “แสดงวา่เวบ็ไซตมี์การเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยๆ เปล่ียนรูปลกัษณ์ไปเลย หรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลบางอยา่ง ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “รูปลกัษณ์คงเดิม จะเปล่ียนในส่วนของภาพเคล่ือนไหว...แฟลชแอนนิเมช่ัน       น่ะ
ครับ และอัพเดทข้อมลูข่าวสารต่างๆ ครับ ”  
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ครับ...”  
 
3. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 (คุณวรรณวดี สุขเอม) 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมลูข่าวสารกับนักศึกษาและบคุลากรใน
มหาวิทยาลยั ” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน เนน้ท่ีนกัศึกษาหรือนกัเรียนหรือไม่ ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักศึกษา,บคุลากร และบคุคลภายนอกด้วยค่ะ” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีแนวคิดอยา่งไรในการสร้างสรรคห์นา้เวบ็ไซต ์? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เน้นการให้ข้อมลูข่าวสาร”   
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ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ตราพระเกีย้ว, ช่ือมหาวิทยาลัย, ลิงค์ต่างๆ, ข่าว” 
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “สีเรียบๆ ดูสบายตา ค้นหาข้อมลูง่าย ”  
ผู้วจิยั :  “ท่ีดูจากหนา้เวบ็ไซตเ์ห็นวา่ สีหลกัของหนา้เวบ็ไซตจ์ะเป็นพื้นขาว ตวัอกัษรสีเทาและสีดาํ
ใช่ไหมคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะ แต่มีตราพระเกีย้วสีชมพู ซ่ึงรวมๆเรากจ็ะเห็นพระเกีย้วก่อนเลย แล้วท่ีมีสีสัน
อีกจุดกจ็ะเป็นภาพของมหาวิทยาลัยในด้านล่าง ”  
ผู้วจิยั :  “แลว้ใชห้ลกัทฤษฎีสีอะไรดว้ยหรือเปล่าคะ” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ไม่ได้ใช้ค่ะ ”  
ผู้วจิยั :  “เม่ือสักครู่พดูถึงภาพของมหาวิทยาลยั ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใช ้ภาพ 
ประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งการส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “จะเป็นภาพท่ีส่ือถึงมหาวิทยาลยั มีภาพต้นจามจุรี, ภาพบรรยากาศในจุฬา, สระ
นํา้ อาคารเรียน...” 
ผู้วจิยั :  “จากหนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ ทางดา้นซา้ยของหนา้จอเห็นเป็นข่าวท่ีมีภาพประกอบอยูด่ว้ย ใน
ส่วนน้ีเปล่ียนแปลงบ่อยหรือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “กพ็อสมควร แต่ภาพหลักๆ กเ็ป็นภาพท่ีอยู่ ด้านล่าง สามภาพน้ันล่ะค่ะ”  
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะ...เป็นไปตามท่ีวางไว้ นักศึกษาและบคุลากรสามารถค้นหาข้อมลูได้ง่าย”  
 
4. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 (Chumpol.p ) 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาเข้ามาหาข้อมลู รายละเอียดการเรียนการสอน...” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน เนน้ท่ีนกัศึกษาหรือนกัเรียนหรือไม่ ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “กลุ่มเป้าหมายเน้น นักเรียน นักศึกษาและบคุลากรภายในมหาวิทยาลยั” 
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ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีการรับสมคัรนกัศึกษาผา่นทางหนา้เวบ็ไซตด์ว้ยหรือไม่ ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “มีครับ กลุ่มเป้าหมายเราจึงเป็นนักเรียนด้วย ”   
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ช่ือมหาวิทยาลยั, สัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, ภาพแอนนิเมช่ันเก่ียวกับ
มหาวิทยาลยั, ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวกิจกรรม, ลิงค์ต่างๆ”   
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “เลือกใช้สีสดใส ดูสบายตาดึงดดูใจผู้เข้ามาชมเวบ็ไซต์ ”  
ผู้วจิยั :  “เลือกใชสี้สดใส ... จาํเป็นหรือไม่ว่าจะตอ้งใชสี้ท่ีเป็นสีประจาํมหาวิทยาลยัดว้ย แลว้มี
หลกัหรือใชท้ฤษฏีสีอะไรหรือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “มีสีประจาํมหาวิทยาลยัประกอบอยู่ด้วย แต่ไม่ได้เน้นชัดๆ ส่วนทฤษฏีสีกดู็การ
ออกแบบให้สดใส น่าสนใจ ”  
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งการ
ส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ภาพนักศึกษาจะดูเข้าถึงเป้าหมายของเราท่ีสุด เพราะใกล้ตัวท่ีสุด ดูสดใส ดู
น่าสนใจ ” 
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ครับ...เป็นไปตามแนวคิด แต่เร็วนีท้างเราจะมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ใหม่ เพราะทาง
มหาวิทยาลยักาํลงัจะเปล่ียนโลโก้ใหม่  แต่ยงัคงแนวความคิดเดิม”  
 
5. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 (ผศ.กนกพร ปิมแปง) 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือการให้ข้อมลูข่าวสารท้ังกับบคุคลภายนอกและนักศึกษาบคุลากรของ
มหาวิทยาลยั” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เนน้ท่ีกลุ่มไหน ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “นักศึกษา,บคุลากร และนักเรียนค่ะ” “นักศึกษาสามารถเข้ามาหาข้อมลูเก่ียวกับ
การเรียนการสอน เข้ามาเชค็เกรด เข้ามาค้นคว้าหาข้อมลูต่างๆได้ อาจารย์และบคุลากรกเ็หมือนกัน 
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ส่วนนักเรียน การท่ีนักเรียนจะเข้ามาดูเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัน้ัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงท่ีกาํลงัหา
สถานท่ีศึกษาต่อ” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีแนวคิดอยา่งไรในการสร้างสรรคห์นา้เวบ็ไซต ์? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ให้ง่ายต่อการค้นหา ดูน่าเช่ือถือ น่าสนใจ”   
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ช่ือมหาวิทยาลยั, รายละเอียดประวัติมหาวิทยาลยั, ข่าวประชาสัมพันธ์, ลิงค์ของ
ข้อมลูต่างๆ” 
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “สีไม่จัดจ้านจนเกินไป ไม่ได้กาํหนดตายตัวว่าต้องเป็นสีน้ันสีนี ้แต่ให้ดูน่าสนใจ
และดูน่าเช่ือถือ ”  
ผู้วจิยั :  “แลว้จาํเป็นตอ้งมีสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีหลกัดว้ยหรือไม่ ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือ
เปล่าคะ” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะ...สีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีม่วงกับสีฟ้า ส่วนหลกัทฤษฎีสีอะไรน้ันขึน้อยู่กับ
คนออกแบบค่ะ ”  
ผู้วจิยั :  “แสดงวา่ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัแต่ใชสี้อ่ืนๆ เขา้มาประกอบดว้ย ใช่ไหมคะ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ค่ะ” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งการ
ส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ภาพท่ีใช้กจ็ะเป็นภาพประกอบในแต่ละส่วนให้ดูน่าสนใจมากขึน้ ” 
ผู้วจิยั :  “ไม่ไดเ้ลือกใชภ้าพอาคารของมหาวิทยาลยั, ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั, หรือภาพท่ีส่ือถึง
ความเป็นมหาวิทยาลยัมาใชห้รือคะ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ไม่ได้เลือกมาใช้เพราะจะทาํให้หน้าเวบ็ไซต์ดูรกตาไปนะคะ จะมีภาพประกอบ
ของแต่ละหน้าอยู่เพียงเลก็น้อยจะได้สะดวกต่อการค้นหาข้อมลู ”  
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะเป็นไปตามแนวคิดท่ีวางไว้ ”  
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6. บทสมัภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ของ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 คุณสิรินทิพย ์ พทุธรักษา  
 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “เพ่ือการให้ข้อมลูข่าวสารท้ังกับบคุคลภายนอกและนักศึกษาบคุลากรของ
มหาวิทยาลยั” 
ผู้วจิยั :  “กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เนน้ท่ีกลุ่มไหน ? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “นักศึกษา,บคุลากร และนักเรียนค่ะ” “นักศึกษาสามารถเข้ามาหาข้อมลูเก่ียวกับ
การเรียนการสอน เข้ามาเชค็เกรด เข้ามาค้นคว้าหาข้อมลูต่างๆได้ อาจารย์และบุคลากรกเ็หมือนกัน 
ส่วนนักเรียน การท่ีนักเรียนจะเข้ามาดูเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัน้ัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงท่ีกาํลงัหา
สถานท่ีศึกษาต่อ” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีแนวคิดอยา่งไรในการสร้างสรรคห์นา้เวบ็ไซต ์? ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ให้ง่ายต่อการค้นหา ดูน่าเช่ือถือ น่าสนใจ”   
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยัมีหลกัในการจดัองคป์ระกอบหนา้เวบ็ไซต ์อยา่งไร มีอะไรบา้งท่ี
กาํหนดใหจ้าํเป็นตอ้งมีในหนา้เวบ็ไซต”์ 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ช่ือมหาวิทยาลยั, รายละเอียดประวัติมหาวิทยาลยั, ข่าวประชาสัมพันธ์, ลิงค์ของ
ข้อมลูต่างๆ” 
ผู้วจิยั :  “มีหลกัในการเลือกใชสี้อยา่งไร ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือไม่ สีท่ีเลือกมาใชต้อ้งการส่ือถึง
อะไร” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “สีไม่จัดจ้านจนเกินไป ไม่ได้กาํหนดตายตัวว่าต้องเป็นสีน้ันสีนี ้แต่ให้ดูน่าสนใจ
และดูน่าเช่ือถือ ”  
ผู้วจิยั :  “แลว้จาํเป็นตอ้งมีสีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีหลกัดว้ยหรือไม่ ใชห้ลกัทฤษฎีสีดว้ยหรือ
เปล่าคะ” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะ...สีประจาํมหาวิทยาลยัเป็นสีม่วงกับสีฟ้า ส่วนหลกัทฤษฎีสีอะไรน้ันขึน้อยู่กับ
คนออกแบบค่ะ ”  
ผู้วจิยั :  “แสดงวา่ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะสีประจาํมหาวิทยาลยัแต่ใชสี้อ่ืนๆ เขา้มาประกอบดว้ย ใช่ไหมคะ” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ค่ะ” 
ผู้วจิยั :  “ทางมหาวิทยาลยั มีหลกัการในการเลือกใชภ้าพประกอบอยา่งไร ภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งการ
ส่ือถึงอะไรบา้ง” 
เวบ็มาสเตอร์ :   “ภาพท่ีใช้กจ็ะเป็นภาพประกอบในแต่ละส่วนให้ดูน่าสนใจมากขึน้ ” 
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ผู้วจิยั :  “ไม่ไดเ้ลือกใชภ้าพอาคารของมหาวิทยาลยั, ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั, หรือภาพท่ีส่ือถึง
ความเป็นมหาวิทยาลยัมาใชห้รือคะ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ไม่ได้เลือกมาใช้เพราะจะทาํให้หน้าเวบ็ไซต์ดูรกตาไปนะคะ จะมีภาพประกอบ
ของแต่ละหน้าอยู่เพียงเลก็น้อยจะได้สะดวกต่อการค้นหาข้อมลู ”  
ผู้วจิยั :  “หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัขณะน้ี เป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวห้รือเปล่าคะ ?” 
เวบ็มาสเตอร์ :  “ค่ะเป็นไปตามแนวคิดท่ีวางไว้ ”  
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ประวตัิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยสังเขป 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรทางการเกษตร
แห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกาํเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เม่ือ พ.ศ. 2460 
ต่อมาไดข้ยาย ยกฐานะเป็นวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และพฒันาจนกระทัง่เป็นมหาวิทยาลยัเกษตร-
ศาสตร์ โดยมีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ฉบบัแรก เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2486 
ในระหว่าง พ.ศ. 2486 - 2504 มีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใช ้6 ฉบบั ฉบบัท่ีใชน้าน
ท่ีสุดคือ พ.ศ. 2511 สาํหรับพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นฉบบัปัจจุบนั
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนท่ี 15 ก เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2541 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดาํเนินภารกิจเพ่ือสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม, วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสกลนคร และวิทยา
เขตท่ีอยู่ระหว่างการจดัตั้งอีก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกระบ่ี วิทยาเขตลพบุรี และวิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยมุ่งเนน้การพฒันาตามศกัยภาพและความตอ้งการของชุมชน  

ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 

 
 

ต้นไม้ประจาํมหาวทิยาลยั 
นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงปลูกตน้นนทรี จาํนวน ๙ ตน้ ณ 

บริเวณหนา้หอประชุม มก. เม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นบัเป็นวนั
ประวติัศาสตร์ นนทรีทรงปลูกท่ีชาวมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ตอ้งจารึกไวใ้นดวงจิตอยา่งไม่มีวนั
ลืม  ตน้นนทรี (Peltophorum pterocarpum ) เป็นไมย้นืตน้ในตระกลู Leguminasae มีอายยุาวนาน 
ใบเขียว ตลอดปี ลาํตน้แขง็แรง เปลือกสีเทาอม นํ้าตาล ชูก่ิงกา้นสาขาแผเ่รือนยอดสู่เบ้ืองบน ใบเป็น
ช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกนัเป็นช่อตั้ง ช้ีข้ึนตามปลายก่ิง ผลเป็นฝักแบน ๆ 
เกล้ียง ฝักอ่อนสีเขียว เม่ือ แก่ออกสีนํ้าตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ 
สีประจาํมหาวิทยาลยั    สีประจาํมหาวิทยาลยัคือ สีเขียวใบไม ้ 

ตราประจาํมหาวิทยาลยัเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูก่ึ่งกลาง 
ล้อมรอบด้วยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหา-
วิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ลอ้มรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม 
พ.ร.บ. เคร่ือง หมายราชการ พทุธศกัราช 2482 ท่ีประกาศในราชกิจจานุ- 
เบกษา เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มท่ี 114 ตอนพิเศษ 104 ง  
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ประวตัิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  โดยสงัเขป 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2477 โดยมีช่ือเม่ือเร่ิมก่อตั้งว่า 

"มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลยัน้ีถือกาํเนิดมาจากความคิดริเร่ิม
ของ ศาสตราจารย ์ดร.ปรีดี พนมยงค ์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น) โดย
เลง็เห็นว่าการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพียงแห่งเดียว เม่ือมีการ 
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติ มีความจาํเป็นตอ้งมี
บุคคลท่ีมีความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง  และสังคม   มารับใชป้ระเทศชาติโดยด่วน จึงไดเ้สนอ
ร่าง    พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั   วิชา ธรรมศาสตร์ และ การเมือง พ.ศ.2476 เพ่ือเปิดสอนในวิชา
แขนงดงักล่าว เม่ือพระราชบญัญติัผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ ไดมี้พิธี เปิดมหาวิทยาลยัข้ึน  เม่ือ
วนัท่ี  27 มิถุนายน  2477   โดยผูส้ําเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นผูก้ระทาํพิธีเปิด   และ 
ศาสตราจารย ์ ดร.ปรีดา พนมยงค ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูป้ระศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลยั (และ
เป็นผูป้ระศาสน์การ คนเดียว เพราะต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือ ตาํแหน่ง เป็นอธิการบดี) 

ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลยั  ปรากฏตามสุนทรพจน์  ของศาสตราจารย ์  ดร.ปรีดี 
พนมยงค ์รายงานต่อผูส้าํเร็จราชการ แทนพระองค ์มีดงัน้ี "...มหาวิทยาลยัยอ่มอุปมา ประดุจบ่อนํ้า 
บาํบดัความกระหายของราษฎร ผูส้มคัรแสวงหาความรู้ อนัเป็นสิทธิและโอกาส ท่ีเขาควรมีควรได ้
ตามหลกัเสรีภาพของการศึกษา..." 

ดว้ยเหตุน้ีมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงเป็นตลาดวิชา และเป็น 
มหาวิทยาลยั เปิดแห่งแรกของประเทศไทย โดยใหสิ้ทธิแก่ผูท่ี้เคยศึกษาในโรงเรียน 

กฎหมายผูส้ําเร็จประโยคมธัยมศึกษา   และเปิดกวา้งให้ถึงผูท่ี้เป็น ขา้ราชการ 
สมาชิกสภาผูแ้ทน ฯ ผูแ้ทนตาํบล ครู ทนายความ เขา้เรียน ไดด้ว้ย ปรากฏว่าในปีแรกมีผูส้มคัรเขา้
ศึกษาถึง 7,094 คน 

วิชาท่ีเปิดสอนมี 2 แขนงคือ  หลกัสูตรธรรมศาสตรบณัฑิต ซ่ึงสอนวิชากฎหมายเป็น
หลกั  แต่ไดส้อนวิชา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการฑูตดว้ย เม่ือจบปริญญาตรีธรรมศาสตร
บณัฑิตก็อาจศึกษาต่อปริญญาโท แยกเป็นแขนงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการฑูต
ต่อไป วิชาอีกแขนงหน่ึงคือ วิชาการบญัชี โดยมีหลกัสูตร 3 ปี สาํหรับประกาศนียบตัร ทางการ
บญัชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี สาํหรับประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี (เทียบเท่าปริญญา
โท) จากวิสัยทศัน์ของศาสตราจารย ์ดร.ปรีดี พนมยงค์ ทาํให้ผูไ้ม่มีโอกาสไดศึ้กษาถึงขั้น
มหาวิทยาลยัไดจ้บปริญญา    และ ประกาศ นียบตัรไปรับใชป้ระเทศชาติในทางการเมือง กระทรวง
ทบวงกรมต่าง ๆ วงการธุรกิจ และอาชีพอิสระเป็นอนัมาก 
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ในปี พ.ศ.2481 มหาวิทยาลยัตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลกัสูตร 2 ปี เพ่ือรับผู ้
ประสงคจ์ะเขา้เรียนต่อ ท่ีมหาวิทยาลยั วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียม
ปริญญามีหลกัสูตรการสอนหนกัไปทางดา้นภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาองักฤษ ภาษา
ฝร่ังเศส และวิชาดา้นสงัคม เช่น ปรัชญา วิชาเทคโนโลย ี ดนตรี พิมพดี์ด และชวเลข เป็นตน้ 
โรงเรียนเตรียม ปริญญามีทั้งหมดรวม 8 รุ่น จนงถึงปี พ.ศ.2490 จึงถูกยกเลิกไป 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหาร ไดย้ดึอาํนาจการปกครองประเทศ ดว้ย
เหตุผลทางการเมือง และการ ปกครอง ของคณะรัฐประหาร ทาํใหม้หาวิทยาลยัไดรั้บผลกระทบ 
และถูกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผูป้ระศาสนก์าร ปรีดี พนมยงค ์ตอ้งล้ีภยั การเมืองไปอยูต่่างประเทศ 
ช่ือมหาวิทยาลยัถกูตดัคาํวา่ "การเมือง" ออก เปล่ียนเป็น "มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์" ตาํแหน่ง ผู ้
ประศาสน์ การถูกยกเลิก เปล่ียนเป็นอธิการบดี  หลกัสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบณัฑิต  ถูก
เปล่ียนแปลงเป็น  นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ความเป็นตลาด
วิชาหมดไป ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2495 

ในปี พ.ศ.2518 ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็นอธิการบดี ท่านเห็นวา่ ควรท่ี จะ
ขยายการศึกษา ดา้นวิทยาศาสตร์ ในชั้นปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพราะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี มี
ส่วนสาํคญั ในการเปล่ียนแปลงและพฒันาสงัคม เช่นเดียวกบัหลกัสูตรทางสงัคมศาสตร์ท่ีมีอยูเ่ดิม 
พ้ืนท่ีธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์มีเน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ ไม่เพียงพอ ต่อการขยายตวั ทางวิชาการและ
การพฒันา มหาวิทยาลยัจึงเจรจาขอใชท่ี้ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม เน้ือท่ี
ประมาณ 2,400 ไร่ ท่ีรังสิต เพ่ือสนองรับการขยายตวัของมหาวิทยาลยัต่อไป มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์จึงขยายออกไปท่ีรังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงเจริญกา้วหนา้
และพฒันามาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัขยายไปท่ี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง และ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยาดว้ย โดยอยูบ่น พ้ืนฐาน การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
ธรรมศาสตร์ ดัง่เช่น จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 

 
 
 

เป็นรูปธรรมจกัรสีเหลือง ตดัเส้นดว้ยสีแดง มีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลบั
เหลืองอยูก่ลาง ท่ีขอบธรรมจกัรมีอกัษรสีแดงจารึกวา่ "มหาวิทยาลยั-
ธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." อยูต่อนบน กบั "THAMMASAT 
UNIVERSITY" หรือ "T.U." อยูต่อนล่าง และระหวา่งคาํวา่ "มหา-วทิยาลยั
ธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." กบั "THAMMASAT UNIVERSITY" หรือ  

"T.U." มีลายกนกสีแดงคัน่อยู ่(คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนท่ี 19 วันท่ี 1 มีนาคม 2509)  
 

DPU



 
114 

 
ตราธรรมจกัร บอกความหมายวา่ สถาบนัแห่งน้ียดึถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลกักล่อมเกลา  
บณัฑิต ส่ิงท่ีอยูก่ลางธรรมจกัร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยดึมัน่ เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็น
หลกัการท่ี มธก. ยดึถือ และประพฤติปฏิบติั  
อาคารสําคญัของมหาวทิยาลยั 

ตึกโดม เป็นอาคารหลงัแรกของมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ออกแบบ
โดยนายหมิว อภยัวงศ ์ตามคาํแนะนาํของผูป้ระศาสน์การ ปรับปรุงจากตึกเก่า 4 หลงัของทหารโดย
สร้างหลงัคาเช่ือมแต่ละตึก จนกลายเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ส่วนกลางของตึกไดส้ร้างอาคาร 3 ชั้น
ข้ึนเพ่ิมเติมโดยมี “โดม” เป็นสญัลกัษณ์ตรงกลาง รูปแบบของโดมน้ี กล่าวอธิบายกนัในภายหลงัวา่
นาํรูปแบบมาจากดินสอแปดเหล่ียมท่ีเหลาจนแหลมคม เพ่ือแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีสูงส่งของการจดั
การศึกษา 

ภายในอาคารตึกโดม เม่ือเดินจากบนัไดกลางข้ึนไปบนชั้น 2 หอ้งแรกจะเป็นหอ้ง
ทาํงาน ของผูป้ระศาสนก์าร ปรีดี พนมยงค ์ ซ่ึงหอ้งเดียวกนัน้ีในสมยัสงครามโลก คร้ังท่ีสอง คือ 
ศูนยบ์ญัชาการขบวนการเสรีไทยท่ีมีนายปรีดี พนมยงค ์ เป็นผูน้าํ โดยทาํงาน ร่วมกบัเสรีไทยสาย
องักฤษ และสาย สหรัฐอเมริกา 

มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง รวมทั้งตึกโดมของมหาวิทยาลยัแห่งน้ี จึง
มีสถานะพิเศษอยา่งยิง่ สาํหรับผูร่้วมขบวนการเสรีไทยและผูรั้กชาติทั้งมวล แต่ในอีกทางหน่ึงกไ็ด้
ส่งผลใหฝ่้ายกองทพัและผูมี้อาํนาจทางการเมือง ฝ่ายตรงขา้ม นายปรีดี มีความระแวง และ
หวาดกลวัมหาวิทยาลยั 

หลงัเหตุการณ์กบฏแมนฮตัตนั เดือนมิถุนายน พ.ศ.2494 กองทพับกไดเ้ขา้ยดึพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองไว ้รวมทั้งเสนอขอซ้ือท่ีผนืน้ีดว้ยเงินจาํนวน 5 ลา้นบาท 
แต่นกัศึกษาของ มธก. จาํนวนกวา่ 2 พนัคน ไดร้วมตวักนัเดินขบวนไปยงัรัฐสภา เพ่ือเรียกร้องขอ
มหาวิทยาลยัคืนจากรัฐบาลทหารในวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2494 และประสบความสาํเร็จโดยได้
มหาวิทยาลยัคืนกลบั มาอยา่งสนัติวิธีโดยมีนกัศึกษา จาํนวนกวา่พนัคน ไดบุ้กเขา้มายดึพ้ืนท่ี 
มหาวิทยาลยัคืนเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 

อยา่งไรกต็าม ในปีถดัต่อมา คือ พ.ศ.2495 ช่ือของมหาวิทยาลยักไ็ดถู้กตดัคาํวา่ 
“การเมือง” ออกไป และเหลือแต่เพียงช่ือ “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” ตราบจนปัจจุบนั 

กล่าวไดว้า่ โดมไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของมหาวทิยาลยั ดงัเช่นท่ีนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัแห่งน้ีนิยมเรียกตนเองว่า “ลูกแม่โดม” ตลอดมา ซ่ึงลูกแม่โดมคนหน่ึง ช่ือ เปล้ือง 

DPU



 
115 

วรรณศรี ไดป้ระพนัธ์บทกวี “โดม…ผูพิ้ทกัษธ์รรม” ไวใ้นปี พ.ศ.2495 มีความตอนหน่ึงกล่าวว่า 
“ถา้ขาดโดม...เจา้พระยา...ท่าพระจนัทร์ กข็าดสญัลกัษณ์พิทกัษธ์รรม 
ต้นไม้ประจาํมหาวทิยาลยั 

ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั คือ "ต้นหางนกยูง” ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ได้
เสดจ็พระราชดาํเนินมาทรงดนตรีท่ีหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2506 และไดท้รงปลูกตน้ "หางนกยงู" จาํนวนหา้ตน้ ท่ีบริเวณหนา้หอประชุมใหญ่ 
เพ่ือใหเ้ป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั ตามท่ีนกัศึกษาขอพระราชทาน ซ่ึงผูข้อคือ นายวิทยา สุขดาํรง 
สีประจาํมหาวิทยาลยั 

สีประจาํมหาวิทยาลยั คือ สีเหลอืง-แดง การเลือกสีเหลืองกบัแดงน้ี ไม่มีหลกัฐาน
เด่นชดั เพียงแต่ทราบวา่ ผูป้ระศาสนก์าร นายปรีดี พนมยงค ์เป็นผูเ้ลือก ซ่ึงอาจมาจากความตอ้งการ
เอาสีเหลือง ซ่ึงเป็นสีของศาสนา เหมือนดงัธรรมจกัรกบัสีแดง ซ่ึงแสดงความเขม้ขน้ คือ เลือด ดงั
ปรากฏในเพลงของขนุวิจิตรมาตราว่า "เหลอืงของเราคอืธรรมประจาํจิต แดงของเราคอืโลหิตอุทศิ
ให้" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
116 

ประวตัิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  โดยสงัเขป 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกาํเนิดจาก

โรงเรียนสาํหรับฝึกหดัวิชาขา้ราชการฝ่ายพลเรือน โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท-
สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งข้ึน ณ ตึกยาวขา้งประตูพิมานชยัศรีในพระบรม- 
มหาราชวงัเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๒ [ประเทศไทยเปล่ียนวนัข้ึนปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ 
(ค.ศ. ๑๙๔๐) ดงันั้น พ.ศ. กบั ค.ศ.ก่อนหนา้น้ีจึงเหล่ือมกนัอยู ่๑ ปี] และไดรั้บพระบรมราชานุญาต
ใหเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนมหาดเลก็ เม่ือ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ทั้งน้ีเพ่ือผลิตบุคลากรใหรั้บ
ราชการซ่ึงมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผน่ดินเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๕       

ต่อมาทั้งภาคราชการและเอกชนตอ้งการบุคลากรทาํงานในสาขาวิชาต่างๆกวา้งขวาง
มากข้ึน พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระอนุสรณ์คาํนึงถึงพระบรมราโชบายใน
สมเดจ็พระบรมชนกาธิราช ท่ีจะใหมี้มหาวิทยาลยัข้ึนสาํหรับเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของชาวสยาม"
พอท่ีจะช่วยใหกิ้จการปกครองทอ้งท่ีของกระทรวงมหาดไทยดาํเนินไปไดดี้ในระดบัหน่ึงแลว้ และ
สมควรขยายการจดัการศึกษาเพ่ือสนองความตอ้งการของ กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาโรงเรียนมหาดเลก็เป็นสถาบนัอุดมศึกษา พระราชทานนามวา่ 
"โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั"  เม่ือ ๑ มกราคม 
๒๔๕๓ ต่อมาทรงเห็นวา่ควรขยายกิจการใหก้วา้งขวางตามพระราชประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นพระบรมรา
ชานุสาวรียอ์นัยิง่ใหญ่และถาวรในสมเดจ็พระบรมชนกาธิราชพระองคจึ์งไดพ้ระราชทานเงินทุนท่ี
เหลือจากการท่ีราษฎรไดเ้ร่ียไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้จาํนวนเกา้แสน
กวา่บาทใหใ้ชเ้พ่ือสร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบญัชาการบนท่ีดินของพระคลงัขา้งท่ีจาํนวน ๑,๓๐๙ 
ไร่ ซ่ึงอยูท่ี่อาํเภอปทุมวนั และเงินท่ีเหลือจากการสร้างกไ็ดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ช้
เพ่ือกิจการของโรงเรียนต่อไปทั้งน้ีไดพ้ระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสดจ็พระราชดาํเนินและ
ทรงวางศิลาพระฤกษใ์นการสร้างอาคารดงักล่าวเม่ือ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๘   

ในคร้ังนั้นมีการเปิดสอน ๘ แผนกวิชา ไดแ้ก่ การปกครอง กฎหมาย การฑูต การคลงั 
การแพทยก์ารช่าง การเกษตร และวิชาครู จดัการศึกษาใน ๕ โรงเรียน (คณะในปัจจุบนั) คือ
โรงเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งอยูใ่นพระบรมมหาราชวงัโรงเรียนฝึกหดัอาจารยต์ั้งอยูท่ี่บา้น
สมเดจ็เจา้พระยา โรงเรียนราชแพทยาลยัตั้งอยูท่ี่โรงพยาบาลศิริราชโรงเรียนเนติศึกษาตั้งอยูท่ี่เชิง
สะพานผา่นพิภพลีลา และโรงเรียนยนัตรศึกษาตั้งท่ีวงัใหม่หรือวงักลางทุ่ง หรือวงัวินเซอร์(เคยเป็น
วงัของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ)   
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ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชดาํริท่ีจะขยายการศึกษาใน
โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน คือ ไม่เฉพาะสาํหรับผูท่ี้จะเล่าเรียนเพ่ือรับ
ราชการเท่านั้น แต่จะรับผูซ่ึ้งประสงคจ์ะศึกษาขั้นสูงใหเ้ขา้เรียนไดท้ัว่ถึงกนั จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเม่ือ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสาวรียเ์ฉลิมพระเกียรติแห่งสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวง
ใหเ้จริญกา้วหนา้กวา้งขวางแผไ่พศาลและมิรู้เส่ือมสูญ   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในช่วงแรกมีการจดัการศึกษาเป็น ๔  คณะ ไดแ้ก่ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โดยในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๕  มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 
และการเตรียมการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญา มีการติดต่อกบัมูลนิธิร็อกก้ี เฟลเลอร์ เพ่ือให้
ช่วยเหลือการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๘๐ เร่ิมรับ
ผูส้าํเร็จหลกัสูตรมธัยมบริบูรณ์เขา้เรียนในคณะแพทยศาสตร์ขณะเดียวกนักไ็ดมี้การปรับปรุงหลกั-
สูตรและรับนกัเรียนผูจ้บประโยคมธัยมบริบูรณ์เขา้เรียนอีก ๔ คณะ และในระหวา่งปี พ.ศ.๒๔๘๑ - 
๒๔๙๐ เร่ิมเนน้การเรียนการสอนอนัเป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยมี
การจดัเตรียมมหาวิทยาลยัคือนกัเรียนจะตอ้งเลือกเรียนตามคณะต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอนทาํ
ใหมี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัข้ึน หลงัจากนั้น ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 
๒๔๙๑ - ๒๕๐๓ เป็นระยะเวลาของการขยายการจดัการศึกษาออกไปในศาสตร์และศิลปวิทยาการ
ต่างๆ โดยเนน้ระดบัปริญญาตรีเป็นหลกั และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบนั เป็นช่วงเวลาของ
การขยายการศึกษาระดบัปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน และเร่ิมพฒันาการศึกษาระดบั บณัฑิตศึกษาส่งเสริม
การคน้ควา้ วิจยั การอนุรักษแ์ละสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมและการบริการทางวิชาการใหแ้ก่สงัคมมี
การจดัตั้งสถาบนัวิจยัสถาบนับริการและศูนย ์ เพ่ือใหจุ้ฬา-ลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยั 
เพ่ือการวิจยัและพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดทุ้กวิถี ทางใหส้มกบัเป็นพระบรมราชานุสาว
รียข์องสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงพระปิยมหาราชของพสนิกร ชาวไทยตลอดไป 
ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 
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พระเก้ียวเป็นศิราภรณ์ประดบัพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราช
ธิดาของพระมหากษตัริย ์คาํว่า เก้ียว ถา้เป็นคาํนามแปลว่า เคร่ืองประดบัศีรษะหรือเคร่ืองสวมจุก ถา้
เป็นคาํกริยาแปลว่าผกูรัดหรือพนั พระเก้ียวเป็นสัญลกัษณ์ท่ีชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัภูมิใจทั้งน้ี
สืบ เน่ืองจากช่ือของมหาวิทยาลยัไดรั้บ พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสาวรียใ์นสมเด็จพระปิยมหาราช ผูพ้ระราชทานกาํเนิดมหาวิทยาลยัน้ี  

จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เคร่ืองประดบัศีรษะหรือจุลมงกุฎ จุลมงกุฎมี ความหมายสาํคญัยิง่
คือเก่ียวโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั คือ สมเดจ็พระเจา้ลูก
ยาเธอเจา้ฟ้ามงกุฎฯ สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ จึง มีความหมายว่า จุลมงกุฎ หรือ
พระราชโอรสของสมเด็จฯเจา้ฟ้ามงกุฎฯ ยิ่งกว่านั้น ยงัมีความเก่ียวพนัถึงพระปรมาภิไธยใน
พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงมีหมายความว่า "พระจอมเกลา้นอ้ย" พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯกาํหนดใหพ้ระเก้ียวเป็นพิจิตรเรขา(สัญลกัษณ์) 
ประจาํรัชกาลของพระองค ์ เม่ือตั้งโรงเรียนฝึกหัดขา้ราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึง
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอ้ญัเชิญพระเก้ียวเป็นเคร่ืองหมายหนา้หมวกของ
นกัเรียน มหาดเลก็ ต่อมาเม่ือโรงเรียนมหาดเลก็กราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
อญัเชิญพระเก้ียวเป็น เคร่ืองหมายของโรงเรียนก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีกราบ
บงัคมทูลขอพระราชทาน เม่ือโรงเรียนมหาดเลก็ไดว้ิวฒัน์ข้ึนเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารก็ไดก้ราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปล่ียน
ขอ้ความใตพ้ระเก้ียวตามช่ือซ่ึงไดรั้บพระราชทานใหม่ตลอดมา 
ต้นไม้ประจาํมหาวทิยาลยั 

"จามจุรี" เป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั ถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของจุฬาฯ มีความ
ผกูพนักบัชาวจุฬาฯ มาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลยั ดว้ยวฏัจกัรของจามจุรีมีความสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ กล่าวคือ มีสีเขียวชอุ่มใหค้วามสดช่ืนในช่วงเวลาภาคตน้ของการศึกษาเสมือน
นิสิตปีท่ี1ท่ียงัคงเริงร่าสนุกสนานกบัการเป็นนอ้งใหม่ และเม่ือเวลาผ่านไปในภาคปลายของการ 
ศึกษาทั้งใบและฝักย ํ้าเตือนใหนิ้สิตเตรียมตวัสอบปลายปีมิฉะนั้นอาจตอ้งเรียนซํ้าชั้นหรือถูกไล่ออก 
สีประจาํมหาวทิยาลยั 

เน่ืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือกาํเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหต้ั้งโรงเรียนฝึกหดัขา้ราชการพลเรือน หรือ
โรงเรียนมหาดเล็กคร้ังนั้น ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้นักเรียนมหาดเล็ก แต่ง
เคร่ืองแบบมหาดเลก็ ซ่ึงมีอินทรธนูเป็นสีบานเยน็อนัเป็นสีของกรมมหาดเลก็ สีบานเย็น จึงเป็นสี
ประจาํสถาบนั 
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ต่อมาเม่ือมีการแข่งขนัฟุตบอลประเพณีคร้ังแรกระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจึง
พิจารณาสีท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัฟตุบอลประเพณี ศาสตราจารย ์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวสัดิกลุ เม่ือคร้ัง
ยงัเป็นนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ ไดเ้สนอว่าช่ือของมหาวิทยาลยัคือ พระปรมาภิไธยเดิมของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงมีพระบรมราชสมภพในวนัองัคารและโปรดเกลา้ฯ ให้
ใชสี้ชมพูเป็นสีประจาํพระองค ์ คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ เห็นสมควรอญัเชิญสีประจาํพระองค์
เป็นสีประจาํมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นเกียรติและสิริมงคล มหาวิทยาลยัจึงใช ้ สีชมพู เป็นสีประจาํ
มหาวิทยาลยัตลอดมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
120 

ประวตัิมหาวทิยาลยักรุงเทพ  โดยสงัเขป 
มหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในประเทศ อยูภ่ายใตก้ารสนบัสนุนของ "มูลนิธิมหาวทิยาลยักรุงเทพ" โดยไดเ้ปิดดาํเนินการสอน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นตน้มา ดว้ยปณิธานอนัแน่วแน่ของอาจารสุรัตนแ์ละอาจารยป์องทิพย ์โอสถานุ
เคราะห์ ท่ีตอ้งการก่อตั้งสถาบนัการศึกษาของเอกชนท่ีไม่หวงัคา้กาํไร (Non-Profit) เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้อนัจะพฒันาบณัฑิตยคุใหม่ใหมี้คุณภาพ พร้อมดว้ยความรู้ทางดา้น วิชาการและ
ทกัษะ ในการปฏิบติัซ่ึงจะเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัการศึกษา โดยนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชป้ระกอบในการเรียน
การสอน รวมทั้งไดค้น้ควา้ทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียน
เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บประโยชนจ์ากการเรียนอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งสามารถนาํความรู้ไปใชป้ฏิบติัได้
จริงในชีวิตการทาํงาน ความพร้อมของเทคโนโลยแีละส่ือการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์แบบในทุกๆ 
ดา้น ผนวกกบัศกัยภาพของคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้
มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีคงความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ ทั้งยงัเป็นแหล่งสัง่สมองค์
ความรู้จากการคน้ควา้ วิจยัวทิยาการสาขาต่างๆ มหาวิทยาลยักรุงเทพเปิดดาํเนินการสอนใน 2 วิทยา
เขต ไดแ้ก่  วิทยาเขตกลว้ยนํ้าไท และ รังสิต  
ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 
 

                        ตราสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ ในเวบ็ไซตท่ี์ศึกษา 
 

              ตราสัญลกัษณ์ใหม่ 
 
ต้นไม้ประจาํมหาวทิยาลยั 

ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั คือ ต้นชัยพฤกษ์  
สีประจาํมหาวิทยาลยั 

สีประจาํมหาวิทยาลยัคือ สีแสด-สีม่วง  
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ประวตัิมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  โดยสังเขป 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ชั้นนาํของประเทศ 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ภายใตเ้จตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์ และ
อาจารยส์นัน่ เกตุทตั โดยใชช่ื้อสถาบนั "ธุรกิจบณัฑิตย"์ ตั้งอยูริ่มคลองประปา ถนนพระราม ๖ สาม
เสน ในยคุเร่ิมตน้ ต่อมาจึงเปล่ียนสถานภาพเป็นวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ และเล่ือน
ฐานะเป็น "มหาวิทยาลยั" ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ดว้ยพฒันาการท่ีไม่หยดุย ั้งผนวกกบัการขยายตวัของ
ระบบการศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลยั จึงยา้ยสถานท่ีตั้งมาอยูริ่มคลองประปา ถนนประชาช่ืน 
บนเน้ือท่ี ๗๐ ไร่ เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบติัการทางการเรียนการสอน ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในรูปแบบท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อนกัศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบดว้ย ภายใตป้รัชญา
การดาํเนินงานท่ีวา่ "นกัธุรกิจเป็นผูส้ร้างชาติ" มาตลอดกวา่ ๓๐ ปี โดยมี ศ.ดร.สิปปนนท ์ เกตุทตั 
เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั และ รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นอธิการบดี  

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ปิดสอนทั้งระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  
ระดบัปริญญาตรี เปิดสอน ๘ คณะ ๒๔ สาขา วิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบญัชี คณะ
นิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปริญญาโท เปิดสอน ๕ สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การจดัการการศึกษา การจดัารทางวิศวกรรม ระดบัปริญญาเอก เปิดสอนในสาขานิติศาสตร์ 
หลกัสูตรนานาชาติ เปิดสอน ๔ สาขาวิชา ไดแ้ก่ Bachalor of Science in Informaion Technology, 
Master of Marketing Communication, Master fo Business Informatics, Docrate of Business 
Informatics  
ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 

 
ต้นไม้ประจาํมหาวทิยาลยั 

ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั คือ ต้นไผ่ 
สีประจาํมหาวิทยาลยั 

สีประจาํมหาวิทยาลยัคือ สีม่วง-สีฟ้า หมายถึง การปฏิบติัทางธุรกิจ 

เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทบันัง่บนแท่น มีวงกลมลอ้มรอบ ๒ ชั้น 
ขอบของวงกลมนอกประดบัดว้ยกลีบบวัซอ้นกนั ๓๒ กลีบ ระหวา่ง
วงกลมนอกกบัวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแกว้ ๙ ดวง วางอยูห่่าง
กนัเป็นช่วงเท่า ๆ กนั  ความหมายของดวงตรา : พระสิทธิธาดา เป็น
ปางหน่ึงของพระคเณศ เทพเจา้แห่งความสาํเร็จและปัญญา 
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ประวตัิมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  โดยสังเขป 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ตั้งข้ึนคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2483 สาํนกังานหอการคา้ไทย ตึก

พาณิชยภ์ณัฑ ์ ถนนศรีอยธุยา สนามเสือป่า โดยในคร้ังนั้นใชช่ื้อ    "วิทยาลยัการคา้"    เปิดรับผู ้
สาํเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และมีหลกัสูตรการศึกษา 6 เดือน และ 2 ปี มีนกัศึกษา
ประมาณ 300 คน หลกัสูตรการสอนของวิทยาลยัการคา้ นบัวา่ทนัสมยัอยา่งยิง่  เพราะดาํเนินตาม
หลกัสูตร ของหอการคา้แห่งกรุงลอนดอน แต่วิทยาลยัการคา้เปิดสอนไดเ้พียง 1 ปี    กเ็กิดสงคราม
มหาเอเชียบูรพาเป็นเหตุใหวิ้ทยาลยัตอ้งปิดตวัเอง เน่ืองจากการสงคราม และรัฐบาลตอ้งการใช้
สถานท่ี เป็นท่ีตั้งสาํนกังานประสานงานระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่น  วิทยาลยัการคา้ปิดไปร่วม 22  ปี 
กรรมการหอการคา้ไทยทุกสมยัไดพ้ยายามเป็นลาํดบัท่ีจะร้ือฟ้ืนวิทยาลยัข้ึนใหม่ จนกระทัง่ พ.ศ. 
2506 คณะกรรมการหอการคา้ไทยกป็ระสบผลสาํเร็จในการเปิดวิทยาลยัอีกคร้ังในช่ือ   "วิทยาลยั
การคา้"   เช่นเดิม แต่ไดย้า้ยอาคารท่ีตั้งมาอยูท่ี่ ณ ท่ีทาํการของหอการคา้ไทย เลขท่ี 150 ถนนราช
บพิธ เปิดรับผูส้าํเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีหลกัสูตรการศึกษา 3 ปี ซ่ึงผูส้าํเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรการคา้ชั้นสูง การเปิดสอนของวิทยาลยัการคา้คร้ังน้ี อยูภ่ายใต้
การควบคุมของพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ท่ีประชุมสภาวทิยาลยัการคา้ มีมติใหเ้ปล่ียนช่ือวิทยาลยัเป็น 
"วิทยาลยัการพาณิชย"์ (College of Commerce of The Thai Chamber of Commerce) ดาํเนินการตาม
เง่ือนไขมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัหอการคา้ (พ.ศ. 2509) ท่ีกาํหนดใหห้อการคา้ไทยมีหนา้ท่ี
จดัตั้ง    และดาํเนินการสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ และในวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2513 คณะกรรมการวิทยาลยัเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้นุญาตใหห้อการคา้ไทย จดัตั้ง 
"วิทยาลยัการพาณิชย"์    (College of Commerce) อกัษรยอ่    "ว.พณ."   (C.C.) เปิดสอนหลกัสูตร 3 
ปี ผูส้าํเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรใน 7 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาบริหารทัว่ไป ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เลขานุการ การตลาด การบญัชี การคลงัการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประยกุต ์

2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 คณะรัฐมนตรีไดล้งมติรับในหลกัการใหวิ้ทยาลยัเอกชน
ดาํเนินการสอนได ้ ในระดบัเกินกว่า 3 ปี และวิทยาลยัการพาณิชยไ์ดรั้บการอนุมติัใหเ้ปิดสอน ทั้ง
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทั้ง 7 สาขาวิชา ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 พร้อมกนัน้ีวิทยาลยัไดข้อ
เปล่ียนช่ือเป็น    "วิทยาลยัการคา้"    อีกคร้ัง ในช่ือภาษาองักฤษวา่ College of Commerce อกัษร
ยอ่   "วค"   (C.C.) 

21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลยัการคา้โอนมาสงักดักบัทบวงมหาวิทยาลยัพร้อมกบั ได้
ยา้ยมาอยู ่ เลขท่ี 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง อนัเป็นสถานท่ีตั้งในปัจจุบนั  เม่ือวิทยาลยั
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การคา้ปฏิบติัพนัธกิจไดอ้ยา่งครบถว้น ตามเง่ือนไขแห่งการเป็นสถาบนัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา
ใน วนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหเ้ปล่ียนประเภทสถาบนัเป็น
มหาวิทยาลยั ในช่ือ "มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย" (The University of the Thai Chamber 
Commerce) อกัษรยอ่    "มกค"   (UTCC) 
สีประจาํมหาวิทยาลยั 

สีประจาํมหาวิทยาลยัคือ สีฟ้า-สีขาว 
ตราสัญลกัษณ์ประจาํมหาวทิยาลยั 
 

 
 
นายทา้ยเรือท่ีชาํนาญและมีความวิริยะ อุตสาหะ 
"อาร์ม"   ตราอาร์มมกัใชเ้ป็นเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสาํหรับผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในชีวิตและการ
งาน ความหมายรวมของตรามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จึงหมายถึงสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชา
ทีเก่ียวกบั การธุรกิจ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์นาํไปประกอบอาชีพจนประสบผลสาํเร็จ
ในชีวิตตนเอง และเป็นประโยชนต่์อประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"สําเภาหัวนาค"  สาํเภาหวันาคเป็นสญัลกัษณ์ของการคา้ขายระหวา่ง
ประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  และสาํเภาหวันาคเป็นสญัลกัษณ์
ของเรือสาํเภาไทย      
"คลืน่"   คล่ืนเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการเดินเรือสาํเภาท่ีจะ
สามารถฝ่าเกรียวคล่ืนและอุปสรรคต่างๆ ได ้ ตอ้ง เป็นสาํเภาท่ีมี 
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จํานวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามประเภทของสถาบัน และระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2547  

Table 6 Number of all enrollment classified by types of institution and levels of education in academic year 2004  

  ระดับการศึกษา 

  รวม ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

ประเภทสถาบัน Total ป.ตรี Bachelor's Graduate Master's Ph.D. 

นิสิต/นักศึกษา(รวม) 1,792,606 69,850 1,568,468 9,614 136,566 8,108 

1. นิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (รวม) 1,538,306 66,331 1,331,052 9,201 123,849 7,873 

1.1 มหาวทิยาลยั/สถาบันจาํกดั
รับ 913,910 56,706 749,032 8,998 92,775 6,399 

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 30,086 0 19,077 245 9,547 1,217 

2) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 39,841 0 30,909 35 8,151 746 

3) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 20,256 0 16,208 113 3,535 400 

4) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  26,911 37 19,450 289 6,620 515 

5) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 31,678 0 22,930 438 8,001 309 

6) มหาวิทยาลยันเรศวร 27,176 4 19,649 29 7,311 183 

7) มหาวิทยาลยับูรพา 15,780 0 11,404 12 4,260 104 

8) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 24,180 0 17,421 743 5,955 61 

9) มหาวิทยาลยัมหิดล 20,213 1,454 11,500 1,423 4,760 1076 
10) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 18,861 0 13,222 160 5,149 330 

11) มหาวิทยาลยัศิลปากร 13,797 0 10,977 362 2,360 98 

12)มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 27,006 0 23,179 17 3,527 283 

13) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 4,677 0 4,347 320 0 10 
14) สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ 18,812 0 15,331 0 3,346 135 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั       
15) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 19,338 1,180 15,269 2,809 0 80 

16) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 8,924 0 8,125 0 791 8 
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17) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 9,760 0 0 19 9,534 207 

18) มหาวิทยาลยัทกัษิณ 6,514 0 5,685 20 809 0 

19)มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 10,473 150 10,323 0 0 0 

20)มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 17,238 272 16,802 9 155 0 

21)มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 7,149 6 7,143 0 0 0 

22)มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 9,344 75 8,956 117 196 0 
23)มหาวิทยาลยัราชภฏั์
กาํแพงเพชร 5,557 478 4,931 0 148 0 
24)มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ 12,230 1,212 11,018 0 0 0 
25)มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 6,352 33 6,316 0 3 0 
26)มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ 5,412 0 5,412 0 0 0 
27)มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 11,522 169 10,791 48 514 0 

28)มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 8,276 140 7,870 92 174 0 

29)มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 8,950 443 7,917 146 444 0 

30)มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 16,275 691 15,446 21 117 0 
31)มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 7,844 48 7,693 0 103 0 

32)มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 6,429 195 5,901 94 239 0 

33)มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 9,313 996 7,644 11 600 62 
34)มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 18,551 710 17,397 19 425 0 
35)มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 3,111 91 3,020 0 0 0 

36)มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 5,222 208 5,001 0 13 0 
37)มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 7,224 549 5,934 223 518 0 
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38)มหาวิทยาลยัราชภฏัวลยั     
ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 22,734 3,287 18,869 0 578 0 
39)มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ
พรรณี 4,120 0 4,120 0 0 0 
40)มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  3,712 168 3,544 0 0 0 

41)มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 12,579 1,964 10,615 0 0 0 

42)มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 10,594 1,369 8,586 0 639 0 
43)มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง 5,664 1,030 4,252 85 297 0 
44)มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 5,725 0 5,725 0 0 0 

45)มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 11,741 1,705 9,661 153 222 0 

46)มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 10,189 834 8,883 133 129 210 

47)มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 9,437 1,067 8,249 46 75 0 
48)มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุราษฏร์ธานี 12,182 1,514 10,032 140 496 0 
49)มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม 19,568 205 18,691 147 525 0 

50)มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 13,039 500 12,423 0 116 0 
51)มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา 19,124 1,099 17,639 138 248 0 

52)มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 9,727 0 9,648 0 12 67 

53)มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 63,812 1,481 60,059 238 1,736 298 
54)มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนนัทา 27,220 202 26,605 69 344 0 

55)มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ 690 17 673 0 0 0 
56)มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครพนม 819 0 819 0 0 0 

57)มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 936 114 821 0 1 0 
58)มหาวิทยาลยัราชภฏั           
ศรีสะเกษ 1,156 4 1,152 0 0 0 

DPU



 
127 

59)มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 1,786 164 1,540 30 52 0 
60)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล  107,074 30,841 76,228 5 0 0 

1.2 มหาวทิยาลยั/สถาบันไม่
จํากดัรับ 597,428 9,625 560,999 99 25,804 901 

61) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 170,112 9,625 157,300 61 3,110 16 

62) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  427,316 0 403,699 38 22,694 885 

1.3 มหาวทิยาลยั/สถาบันใน
กาํกบั 26,968 0 21,021 104 5,270 573 

63)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 12,453 0 8357 22 3782 292 
64) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
สุรนารี  6,100 0 5,497 0 349 254 

65) มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 4,907 0 3,860 82 939 26 

66) มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  3,508 0 3,307 0 200 1 

       

2. นักศึกษาใน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (1)  254,300 3,519 237,416 413 12,717 235 

2.1 รวมมหาวทิยาลยัเอกชน 220,143 3,519 204,160 413 11,816 235 

1) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 25,542 0 24,755 0 761 26 

2) มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  10,050 0 9,696 0 354 0 

3) มหาวิทยาลยัเกริก 2,930 0 2,417 0 513 0 

4) มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น 2,460 0 2,283 0 138 39 
5) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
มหานคร 7,129 0 6,538 0 571 20 

6) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 20,035 0 17,972 0 2,063 0 

7) มหาวิทยาลยัรังสิต 14,116 0 13,203 0 908 5 

8) มหาวิทยาลยัศรีปทุม 19,856 0 19,236 0 620 0 

9) มหาวิทยาลยัสยาม 12,061 0 11,595 0 444 22 

10) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 19,956 0 18,890 0 1,066 0 
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11) มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 7,778 0 7,576 0 202 0 

12) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 19,362 0 17,324 0 1,999 39 

13) มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 6,453 0 6,147 0 306 0 

14) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 3,932 3,519 0 413 0 0 

15) มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 1,397 0 1,330 0 67 0 

16) มหาวิทยาลยัณิวฒันา 455 0 447 0 8 0 
17) มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์
(ประเทศไทย)  279 0 190 0 89 0 

18)มหาวิทยาลยัชินวตัร 217 0 144 0 73 0 

19) มหาวิทยาลยัคริสเตียน  1,558 0 1,443 0 89 26 

20) มหาวิทยาลยัพายพั 7,273 0 6,905 0 368 0 

21) มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกลุ 3,931 0 3,786 0 112 33 
22) มหาวิทยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,575 0 8,214 0 336 25 
23) มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 198 0 164 0 34 0 

24) มหาวิทยาลยัภาคกลาง 1,494 0 1,435 0 59 0 
25) มหาวิทยาลยันานาชาติ      
ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 718 0 623 0 95 0 

26) มหาวิทยาลยัราชธานี 2,470 0 2,098 0 372 0 

27) มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 2,506 0 2,506 0 0 0 

28) มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15,431 0 15,262 0 169 0 

29) มหาวิทยาลยัปทุมธานี 1,981 0 1,981 0 0 0 

       

2.2 รวมวทิยาลยัเอกชน 34,157 0 33,256 0 901 0 

30) วิทยาลยัดุสิตธานี 1,523 0 1,523 0 0 0 

31) วิทยาลยัทองสุข 984 0 937 0 47 0 

32) วิทยาลยัเซ็นตห์ลุยส์ 599 0 571 0 28 0 
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33) วิทยาลยัมิชชนั 754 0 754 0 0 0 

34) วิทยาลยัรัชภาคย ์ 488 0 488 0 0 0 

35) วิทยาลยัแสงธรรม 282 0 282 0 0 0 

36) วิทยาลยัเทคโนโลยธีนบุรี 2,595 0 2,595 0 0 0 

37) วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 1,399 0 1,305 0 94 0 

38) วิทยาลยันอร์ท-กรุงเทพ 2,122 0 2,028 0 94 0 

39) วิทยาลยัสนัตพล 853 0 853 0 0 0 
40) วิทยาลยัเทคโนโลยรีาชธานี
อุดร 1,475 0 1,475 0 0 0 

41) วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 1,031 0 1,031 0 0 0 
42) วิทยาลยัโปลีเทคนิคภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,320 0 2,320 0 0 0 

43) วิทยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ 1,775 0 1,651 0 124 0 

44) วิทยาลยัศรีโสภณ 1,088 0 1,088 0 0 0 

45) วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 1,735 0 1,617 0 118 0 

46 วิทยาลยัอิสลามยะลา 1,260 0 1,260 0 0 0 

47) วิทยาลยัตาปี 1,008 0 1,008 0 0 0 

48) วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ 3,368 0 3,368 0 0 0 

49) วิทยาลยัเซนตเ์ทราซา-อินติ 42 0 42 0 0 0 

50) วิทยาลยัโยนก 1,333 0 1,132 0 201 0 

51) วิทยาลยัลุ่มนํ้าปิง 400 0 400 0 0 0 

52) วิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 1,257 0 1,085 0 172 0 

53) วิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 3,671 0 3,648 0 23 0 

54) วิทยาลยัพิษณุโลก 234 0 234 0 0 0 

55) วิทยาลยัเชียงราย 390 0 390 0 0 0 

56) วิทยาลยันครราชสีมา 171 0 171 0 0 0 
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