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บทคดัยอ 

เว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน):NARIT มีจุดประสงคเพื่อเผยแพร
ความรูขาวสารทางดาราศาสตร และเชิญชวนใหกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน ใหเกิดความสนใจ ซ่ึงจะทํา
ใหเยาวชนเกิดความรูความเขาใจในดาราศาสตรมากขึ้น เพื่อเปนภูมิปญญาพื้นฐานใหสามารถอธิบาย
ปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติใหเปนหลักการณและเปนเหตุเปนผลทางในวิทยาศาสตร  

โดยผู วิจัยมีจุดประสงคจะทําเว็บไซตที่ไมมีความเปนวิชาการณมากนัก และมีความสนุกสนาน
ภายในเว็บไซต เพราะตองการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน และดึงดูดใหกลับเขามาใชงานในคร้ังตอ 
ๆไป โดยจะเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีกับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแกคารอยละ (%) และคาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธี
ตีความจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จากผลการวิเคราะหในการออกแบบเว็บไซต
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT จะใชความเปนเอกลักษณของหัวขอแตละหัวขอ
ในเว็บไซต ในการนําเสนอความเฉพาะตัวเพื่อเช่ือมโยงเร่ืองราวใหมีความสนุกสนานนาสนใจและนา
ติดตาม โดยวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อออกแบบเว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการ
มหาชน):NARIT ที่มีความสวยงามดึงดูดใจแกเยาวชนใหเกิดความสนใจมากขึ้น โดยดําเนินการวิจัยดวย
การสอบถามจากกลุมนักเรียน และสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา เว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน) :NARITเปนที่รูจัก
มากขึ้นในกลุมเยาวชน สงเสริมใหเยาวชนหันมาสนใจและใหความสําคัญกับดาราศาสตรมากขึ้นเพื่อใหเกิด
ภูมิความรูในการนําไปอธิบายปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติ ใหมีหลักการณและเหตุผลในทาง
วิทยาศาสตร 
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ปรากฏการณทางธรรมชาติ, ดาราศาสตร 
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Design of the National Astronomical Research Institute website (Public 

Organization): NARIT 
KITTISAUG RUNRUT, SUPATRA LOOKRAKS 

BranchGraphic and Multimedia DesignFaculty industrial Technology 
 

 

Abstract 

National Astronomical Research Institute website (Public Organization): NARIT 

Intended to disseminate knowledge of astronomical news And invite young target groups 

To be interested Which will make the youth know More understanding of astronomy To 

be a basic wisdom to be able to explain various phenomena In the natural way as a 

principle and cause in science. 

 The researchers aim to make a website that does not have much damage in 

the event that occurs and is happy to use the website at once, By collecting data with 

questionnaires with the target group And interviews with design experts Analyze the data 

obtained using basic statistics Including percentage (%) and average (MEAN) and Use the 

interpretation method from interviewing the design experts From the analysis results in 

the design of the National Astronomical Research Institute website (Public Organization): 

NARIT Will use the uniqueness of each topic on the website In presenting personalities 

to connect stories to have fun, interesting and interesting By the purpose of research is 

To design the website of the National Astronomical Research Institute (Public 

Organization): NARIT That is beautiful, attractive to young people to create more interest 

By conducting research with inquiries from students And interviewing design experts 

The research found that the National Astronomical Research Institute website 

(Public Organization): NARIT is more well-known among youth. Encourage young people 

to become more interested in astronomy in order to create the knowledge of black to 

explain various natural situations to have scientific principles and reasons. 

Keywords: Website Design, National Astronomical Research Institute (Public 

Organization): NARIT, Youth, Natural Phenomena, Astronomy
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บทนาํ 
 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ถูกจัดต้ัง
ขึ้ น  เพื่ อ เผ ยแ พ ร ค ว าม รู ท า งด าร าศ าส ต ร 
ปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ  และเปนการ
รองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่ม
ขี ดความส ามารถ การ วิจัยท างวิท ยาศาสต ร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุน
การสรางความเข มแข็งทางด านการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐานและการสรางสังคมการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกปวงชนชาว
ไทย และตอมาไดเขาเปนสมาชิกระดับประเทศ 
ของสหพันธดาราศาสตรนานาชาติ (International 

Astronomical Union) แต เว็บ ไซตที่ ใช สํ าห รับ
เผยแพรขอมูลไมมีความนาสนใจที่จะสามารถดึงดูด
เยาวชนใหเกิดความสนใจอีกทั้งเว็บไซตยังมีความ
เปนวิชาการมากจนเกินไป 

 สถาบั น วิจัยดาราศาสตรแห งชาติ  มี
ความสําคัญตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทย ทั้งในเรื่องการวิจัยปรากฎการณบน
ทองฟา และเผยแพรขอมูลดาราศาสตรจากการ
วิจัยของตางประเทศสูประชาชน ในด านการ
เผยแพรขอมูลสถาบันวิจัยแหงน้ีมีการเผยแพรที่
ห ล ากห ลายแล ะ เว็บ ไซต ก็ เป นห น่ึงในสื่ อที่
สถาบันวิจัยจะอัพเดทขอมูลขาวสารอยูเปนประจํา
เพื่อใหกลุมเปาหมายหรือผูที่จะมาเขาใชงานไดรับรู
ข าวสารทางดาราศาสตร ไดอยางรวดเร็วและ
ทันสมัยตอทุ ก เห ตุการณ ที่ เกิดขึ้น ในป จจุบั น 

เว็บไซตจึงเปนแหลงขอมูลแรกที่ผูตองการขอมูล
ขาวสารจะนึกถึงและเขาถึงไดรวดเร็วกวาสื่ออ่ืนๆ 
โดยทางสถาบันวิจัยมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไป สู นั ก เ รียน  ที่ เป น เยาชน  แต เว็บ ไซต ของ
สถาบันวิจัยกลับไมมีความนาสนใจพอท่ีจะสามารถ
ดึงดูดใจเด็กนักเรียนที่ เปนชวงวัยรุน ได เพราะมี
ความเปนวิชาการมากเกินไป มีปริมาณขอมูลท่ีมาก
ตัวหนังสือมากเกินไป อีกทั้งยังมีการจัดสรรการ
นําเสนอขอมูลในเว็บไซตที่ไมเหมาะกับวัยของเด็ก
นักเรียน ทําใหเด็กนักเรียนเบื่อที่จะอานและไม
สบายตา ผูวิจัยจึงคิดวาหากปรับเปลี่ยนเว็บไซตให
มีความนาสนใจ มีตัวหนังสือ การเรียงตัวหนังสือที่
นาสนใจ และสรางเว็บไซตใหมที่สดใสกวาเว็บไซต
แบบเดิมจะทําใหดึงดูดผูใชงานไดและทําใหเว็บไซต
ของสถาบันแพรหลาย เพื่อการถายทอดขอมูล
งานวิจัยทางดาราศาสตรตางๆไดครอบคลุมและ
กวางขวางมากย่ิงขึ้น โดยผูวิจัยจะออกแบบเว็บไซต
ตามความชอบและรสนิยมของกลุมเปาหมายที่
ต้ั งขึ้นเพื่ อเป นขอบเขตให ช้ินงานวิจัยตรงตาม
รสนิยมและความชอบของกลุมเปาหมายโดยสวน
ใหญ ซ่ึงผูวิจัยจะทําการสํารวจกลุมเปาหมายโดย
การใชแบบสอบถามสุมตัวอยางกลุมเปาหมายใน
แตละสถานที่ ที่มีลักษณะ เพศ อายุ ใหตรงกับที่ตั้ง
ไว  แล วให กลุ ม ตั วอย างตอบแบบสอบถามที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย และนําแบบสอบถามที่ไดมา
วิเคราะหและจัดทําผลงานวิจัยขึ้นตามผลการ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยจะจัดทําตามขั้นตอนของ
การทําเว็บไซต และกําหนดโทนสีของเว็บไซต ตาม
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กลุ ม เป าห มาย  โดยก อนการทํ างานผู วิ จั ยจะ
ทําการศึกษ าขอมูล เกี่ ยวกับหลักการออกแบบ
เว็บไซต ทฤษฎีสี พฤติกรรมผูบริโภค และเร่ืองที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยอ่ืน และจัดทํางานวิจัยอยาง
เปนระบบตามขั้นตอนการปฏิบัติอยางถี่ถวน 

 งานช้ินน้ีผู วิจัยจัดทําขึ้นเพราะเล็งเห็ น
ความสําคัญของเว็บไซตที่มีผลตอผูใชงานที่เขามา
รับขอมูลขาวสารของสถาบันดาราศาสตรแหงชาติ 
และตองการเปลี่ยนแปลงใหเว็บไซตเปนที่สนใจใน
หมู เด็กนักเรียนที่ เขามาใชงาน เพื่ อหวังวาเด็ก
นักเรียนจะนําความรูกลับไปพัฒนาวงการดารา
ศาสตรของไทยใหล้ําหนาเพื่อกาวสูความเปนผูนํา
ดานดาราศาสตรของโลกในอนาคต 

 

วตัถุประสงคของการวิจยั 

 1. เพื่อออกแบบเว็บไซตใหกับสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT 

2. เพื่อออกแบบเว็บไซตสถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT ที่มีความ
สวยงาม ดึงดูดใจแกกลุมเปาหมายท่ีเปนเยาวชน 
อายุ 12-17 ป 
 3. เพื่อเชิญชวนใหกลุมเปาหมายท่ีเปน
เยาวชนหันมาสนใจดาราศาสตรมากขึ้น 

วิธดีาํเนนิการวิจยั 

1.ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา 
สื่อเว็บ ไซต และมัล ติมี เดีย รวมทั้ ง งานวิจัย ท่ี
เกี่ ยวของกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
ทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบางกอกนอย 

2 .ส ร า ง เค ร่ื อ งมื อ เก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

3. เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา
ที่เปนเยาวชน อายุ 12-17 ป จํานวน 50 คน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 

 5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย
โดยใชสถิ ติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ  (% ) และ
ค า เฉ ลี่ ย  (MEAN) แล ะ ใช วิธี ตี ความ จากก าร
สัมภาษณผู เช่ียวชาญดานการออกแบบ  ขอมูล
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซ่ึงจะ
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมายขอมูล 
หรือเคร่ืองมือประเภทใด  เอกสาร ขอมูล หรือ
เคร่ืองมือน้ัน ๆ ไดมาอยางไร โดยวิธีใด และการ
วิเคราะหขอมูล 

6. ออกแบบเว็บ ไซตสถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT 

 

ผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่
เกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบเว็บไซต สถาบันบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ โดยมีการใชแบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย ที่มีอายุ ระหวาง 12-17 ป จํานวน 
50 คน ไดทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ
วิเคราะหโดยลําดับดังน้ี และแยกเปน 2 สวน คือ 
1) พฤติกรรมการใชเว็บไซตของกลุมเปาหมาย 2) 
ลักษณะเว็บไซตที่กลุมตัวอยางตองการ รวมท้ัง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผู เช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 คน 
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 สวนที่ 1พฤติกรรมการใชเว็บไซตของกลุม
ตัวอยาง โดยในเร่ืองของความถี่ ในการเข าใช
เว็บไซต กลุมตัวอยางมีการเขาใชบอยมากวันละ
หลายคร้ัง(ดังตารางที่  1) เร่ืองของการเข าใช
เว็บไซตในการทําสิ่งใดมากท่ีสุด กลุมตัวอยางมีการ
เขาใช Social media  มากที่สุด(ดังตารางที่ 2) และ
อุปกรณ ที่กลุ ม ตัวอยางใช มากที่ สุด คือ Smart 

phone(ดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 ความถี่ในการใชเว็บไซต 

คาํตอบ จาํนวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

บอยมากวันละ
หลายคร้ัง 

33 66 1 

บอยวันละคร้ัง 4 8 3 

เขาใชบางวัน 13 26 2 

รวม 50 100  

 

 ตารางที่ 2 การเขาใชเพื่อทําสิ่งใด 

 

 

ตารางที่ 3 อุปกรณที่ใชเขาเว็บไซต 

คาํตอบ จาํนวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

Smart phone 41 82 1 

Computer 8 16 2 

I-pad 1 2 3 

รวม 50 100  

  

 สวนที่ 2 ความตองการของกลุมตัวอยางที่
มีความสนใจลักษณะของเว็บไซตแบบใด ความรูสึก
ที่มีตอความเปนดาราศาสตร(ตารางที่ 4) โทนสีที่
ช่ืนชอบ(ตารางที่ 5) ควรออกแบบอยางไร(ตารางที่ 
6) 

ตารางที่ 4 ความรูสึกที่มีตอดาราศาสตร 

คาํตอบ จาํนวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

ลึกลับ พิศวง 31 62 1 

สดใสมี
จินตนาการ 

13 26 2 

สงบเยือกเย็น 6 12 3 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 5 โทนสีที่ช่ืนชอบ 

โทนส ี คาเฉลีย่ อันดับ 

Mono tone 4.00 2 

Light tone 3.34 4 

Dark tone 4.22 1 

Natural 3.42 3 

คําตอบ จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 

อันดับ 

หาความรู 16 32 2 

Social media 29 58 1 

คนหาขอมูลเพื่อ
ทํารายงาน 

5 10 3 

รวม 50 100  
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ตารางที่ 6 ควรออกแบบอยางไร 

คําตอบ คาเฉลี่ย อันดับ 

เปนภาพการตูน 4.48 1 

เรียบงาย สบายตา 3.70 3 

ล้ํายุค ล้ําสมัย 4.40 2 

 

สวนที่ 3ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบได
ให แ น ว คิ ด ใน ก า ร ออก แ บ บ เว็บ ไซต  ดั ง น้ี 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบทั้ ง 3 ทาน ได ให
ขอคิดเห็นวา ในการออกแบบเว็บไซตสถาบันวิจัย
ด า ร า ศ า ส ต ร ใ ห ต ร งกั บ ค วา ม ต อ งา ร ข อ ง
กลุมเปาหมายที่มีชวงอายุ 12-17 ป ที่เปนนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยม ควรให Mood and tone เปน 
ลึ ก ลั บ  พิ ศ ว ง  แล ะ ให ค ว าม ควรสํ า คัญ กั บ 
ภาพประกอบในเว็บไซตมากเปนพิเศษ และใช
ลักษณะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่จะใช
เป น  หั วข อ  เม นู  และเน้ือหา  คือ  ตั วห นังสื อ
ภาษาอังกฤษ  คือ ลักษณะแบบ Serif และ San 

serif สวนตัวหนังสือภาษาไทย คือ ลักษณะ แบบ
ด้ังเดิม แบบมีหัว ในสวนโทนสีที่ผูเช่ียวชาญแนะนํา
จะใชคุมโทนในเว็บไซต จะเปนในลักษณะโทนสี
เดี ยวกัน  และภาพประกอบ ท่ี เป นลั กษณะ ที่
ผูเช่ียวชาญคิดวากลุมเปาหมายจะสนใจโดยแนะนํา
ให ใช ภ าพ แบบ ใด ก็ ได  ทั้ งภ าพคอมพิ ว เตอร 
ภาพถาย และภาพวาด แตใหสามารถคุมโทนของ
งานใหอยูในขอบเขตของ Mood and tone  

 

ผลการออกแบบ 

 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบทํ าให ไดขอมูลที่
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยคร้ังน้ี คือ เว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT เปนโครงการ
ออกแบบเว็บไซต  แนวคิดที่ ใชในการออกแบบ
(Concept) คือ เป ดสัมผั สอวกาศ  โดยอธิบ าย
แนวคิดเปนดังน้ี เปรียบเสมือนเว็บไซตเปนยาน
อวกาศที่จะสามารถทําใหผูใชงานรูสึกวาไดเดินทาง
ออกไปนอกโลกและรูสึกเหมือนไดเปดรับความรู
จากหวงอวกาศไดอยางแทจริง โดยออกแบบใหเกิด
ความส นุกภายในเว็บ ไซต  เพื่ อให เห มาะกับ
กลุมเปาหมายที่ยังเปนเยาวชน โดยภายในเว็บไซต
จะมีขอมูลขาวสารทางดาราศาสตรที่มีความเปน
วิชาการ แตจะถูกทําให ดูสนุกสนานในการอาน 
อานงายและนาอานมากขึ้น และอาศัยความเปน
มิตรของภาพการตูน สีสันนํามาประกอบในเว็บไซต 
แตยังคงภาพรวมของงานใหสอดคลองกับ mood 

and tone ที่ ต้ังไว โดยใชรูปแบบการออกแบบ
(Mood and tone) คื อ  ลึ ก ลั บ พิ ศ ว ง 
กลุม เปาหมายเปนเยาวชน อายุ 12-17 ป  จะมี
รูปแบบที่สนุกสนาน ขอมูลกระชับเขาใจงาย และ
สื่อใหเห็นถึงความนาสนใจของอวกาศและการ
เดินทางทองอวกาศ 

 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซตสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT 

1. ศึกษาขอมูลเว็บไซต และ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน):NARIT 
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2. วา ด  Site Map แ ล ะ ทํ า แ บ บ ร า ง
เว็บไซตใหสอดคลองตามแนวคิด 

3. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสี
และรูปแบบของการออกแบบเว็บไซต 

4. ทดสอบการใชงาน การเช่ือมตอหนา
เว็บ ตรวจแกขอบกพรอง และทิศทางของเว็บไซต
ใหเปนไปตามแนวคิด (ดังปรากฏในภาพท่ี 1 ถึง 4) 

 
ภาพที่ 1 Site Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบรางเว็บไซต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 Sketch com home page 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 Sketch com Menu page 

 

วจิารณผลการวิจยั 

 การออกแบบเว็บไซตสถาบันวิจัยดารา
ศาสต รแห งชาติ (องค ก ารม หาชน ) :NARIT ใช
หลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับเยาวชน ที่มีอายุ 
12-17ป  โดยเนนองคประกอบที่นาสนใจ ไดแก 
ภาพถ ายประกอบ เน้ือหา  และภาพวาดจาก
คอมพิวเตอรและโทนสีที่ดูลึกลับนาคนหามีความ
ดึกดูดกลุมเปาหมาย ใหรูสึกอยากเขาไปสัมผัสและ
ต่ืนเตนกับเน้ือหาที่ อธิบายไดอยางนาสนใจ กับ
ภาพประกอบที่มีความเปนไปในทางเดียวกันและ
กระชับเขาใจงาย และภายในเว็บไซตจะแสดงความ
นาต่ืนเตนในการเดินทางออกนอกอวกาศไดอยาง
นาสนใจ 

 ผลการทดสอบกับเยาวชนจะเห็นวา 
เว็บไซตที่มีความลึกลับ  เน้ือหากระชับนาสนใจ 
ภาพประกอบนารักดึงดูด จะใหความสนใจทําให
เว็บไซตมีปฏิสัมพันธกับกลุม เปาหมาย เพื่อให
กลุมเปาหมายเกิดความสนุกสนานและเกิดภาพจํา 
และจะเกิดการบอกตอ ๆ ไปในเยาวชนรุนเดียวกัน 
จึ งเป นก ารตอบ โจท ย การทํ า เว็บ ไซต ให กั บ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ และยังเปนการ
เชิญชวนใหเยาวชนหันมาสนใจและใหความสําคัญ
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กับความรูทางดาราศาสตร ซ่ึงเปนพื้นฐานในการ
อธิบายปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติ ไดอยาง
เปนเหตุเปนผลไมหลงเช่ือในสิ่งงมงาย 

 

สรุปผลการวจิัย 
 เว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน):NARIT จัดทําใหสอดคลองกับ
กลุม เปาหมาย โทนสี เลือกใช เป นแบบ  Mono 

tone ใหความรูสึกถึงการเดินทางออกสูหวงอวกาศ
เพื่อไปพบกับขาวสาร ความรูตางๆ  ทางดารา
ศาสตร และจัดวางเน้ือหาใหนาสนใจ กระชับเขาใจ
งาย ใชภาพถาย และภาพประกอบเพื่อสราง
เรื่องราวใหเว็บไซตดูนาสนใจ สนุกสนาน 

 เว็บไซตสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน ):NARIT เป นสื่อเว็บ ไซตที่ จ ะ
แนะนําสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ บทบาท
หนาที่ และขอมูลตางๆที่สถาบันวิจัยเผยแพรอยู 
ออกสูเยาวชนกลุมเปาหมาย เพื่อชวยเผยแพรให
สถาบันที่สําคัญแหงน้ีเปนที่รูจักมากขึ้น และชวย
สรางความภาคภูมิใจวา เทคโนโลยีทางดาราศาสตร
ของประเทศไทยเราไดพัฒนาไปมากมายเพียงใด 

 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
สุภัทรา ลูกรักษ  ที่ ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ต ล อ ด จ น งา น วิ จั ย เล ม น้ี เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม และผูปกครอง

ที่ใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆชวยเหลือทุกดาน และ
คอยใหกําลังใจเสมอมา  

เอกสารอางอิง 
ความหมายเว็บไซต(2561). 
 สืบคนเมื่อ 10 มกราคม 2561.จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ความหมาย
เว็บไซต์ 

 

การออกแบบหนาเว็บเพจ(2561). 
 สืบคนเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561.จาก 
https://sites.google.com/site/karxxkbaebth

asnsilpkhxngwebsit/bth-reiyn/kar-xxkbaeb-

hna-web-pheth 

 

การใชสี(2561). 
 สืบคนเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561.จาก 

https://sites.google.com/site/karxxkbaebth

asnsilpkhxngwebsit/bth-reiyn/kar-chi-si-

phun-hlang 

 

การใชตัวอักษร(2561). 
 สืบคนเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561.จาก 

https://sites.google.com/site/karxxkbaebth

asnsilpkhxngwebsit/bth-reiyn/kar-chi-taw-

xaksr 
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