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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคและไดต้ังความมุงหมายไวคือ 1). ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซตและกระบวนการ

ใชงานบนเว็บไซตในปจจุบัน 2). ศึกษารูปลักษณและการออกแบบกราฟกบนเว็บไซตเพ่ือใชในการออกแบบเว็บไซต
สําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตนกลาวคือเพ่ือพัฒนาและออกแบบเว็บไซตใหตอบสนองการใชงานสําหรับผูปวย
โรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาและมีขั้นตอนดังน้ี 

การดําเนินงานวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก (1) ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซตและกระบวนการใช
งานบนเว็บไซตผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษารูปแบบของเว็บไซตในปจจุบัน บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) นํา
ขอมูลมาวิเคราะหและสรางเคร่ืองมือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานเว็บไซตและผูมี
ประสบการณการใชงานเว็บไซต จากน้ันเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถามนํามาวิเคราะห และนํา
ขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงและปรับปรุงแกไข เพ่ือใชในการทําแบบรางเว็บไซต โดยท่ีจะใชทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ
โดยยึดผูใชเปนศูนยกลาง โดยการรางแบบจํานวน 5 แบบ คัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญใหเหลือ 2 แบบและนํามาพัฒนา
ปรับปรุงตอใหเหลือ 1 แบบใหเหมาะสมกับผูปวยโรคพารกินสัน และเมื่อไดแบบรางของเว็บไซตมาแลวผูวิจัยไดสราง
เคร่ืองมือเพ่ือใชประเมินรูปแบบการออกแบบเว็บไซต นําผลท่ีไดไปทดลองผลิตเปนตนแบบ 

ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดไว 5 ทาน เพ่ือใชในการ
หาแนวคิด รูปลักษณงานกราฟกและขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต โดยสอบถามเร่ือง องคประกอบของเว็บไซต การใชสี 
อักษร (Font) สัญลักษณ รูปแบบและการแสดงผลของเว็บไซต องคประกอบกราฟกบนเว็บไซต กลุมประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้เปนเว็บไซตท่ัวไป และเว็บไซตเก่ียวกับสุขภาพท่ีมีท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบนํามาเปนขอมูล
ในการวิจัยและเพ่ือการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน  

ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หลักการออกแบบและกระบวนการสรางเว็บไซต
สําหรับผูปวยพารกินสันในระยะเร่ิมตน มีองคประกอบคือ (1) ศึกษาขอมูลและลักษณะของผูปวย (2) กําหนดเปาหมาย
และวางแผนการทํางาน (3) เตรียมแหลงเน้ือหาของขอมูล (4) วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล (5) ออกแบบโครงสราง
เว็บไซต แผนผัง (6) ลงมือสรางและทดสอบ รูปลักษณและการออกแบบกราฟกบนเว็บไซตสําหรับผูปวยพารกินสันท่ี
เหมาะสมมีองคประกอบคือ ตัวอักษรหรือ Font ภาษาไทยเปนกลุมด้ังเดิม มีหัวแสดงความเปนทางการ ภาษาอังกฤษ 
เปนแบบ san serif ท่ีมีการตัดทอนบางสวนจนดูทันสมัยเรียบงาย ใหมีระบบ 2 ภาษา เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 
ใชรูปกราฟกวงกลมและสี่เหลี่ยม และเสนตรงมาประกอบ สัญลักษณหรือ Icon ใชเฉพาะสวนสําคัญหรือบนเมนู ใชชุดสี
เย็นและชุดสีคลายคลึงในการออกแบบ จัดวาง Layout ใหเปนสัดสวนชัดเจน แบงแยกความสําคัญและวางใหอยูใน
ตําแหนงสายตาของผูใชงาน โทนสีและอารมณของเว็บไซต ดูสดใส ราเริง เรียบใหความรูสึกสบายตาและสุภาพ ผูวิจัยได
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน และผูเชี่ยวชาญผลการประเมินแสดงใหเห็นวาการออกแบบท่ีไดรับการศึกษาและ
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับดี (3.50-4.49) จึงสรุปไดวางานวิจัยน้ีจะสามารถทําใหเกิดองคความรูใน
การออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยพารกินสันในระยะเร่ิมตนไดซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยดําเนินการและ
นําเสนอ 
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Abstract 
 The purposes and goals of this research as follows; 1) To study website design principles and 
 processes that are currently in use on selected sites. 2) To study the look of and graphic design used 
in health websites, that is, to develop and design a website for patients with early stage Parkinson's 
disease. The researcher has studied journal articles, theories and related researches by following 
these steps: 
 The research is divided into two stages; (1) the website design principles and procedures 
used in the site, the researchers collected data based on the layout of the current site, related 
articles and related research; (2) to analyze data in order to create tools, interview forms and 
questionnaires for professional web sites and experienced users. The data will be collected and 
analyze in order to improve and update website design drafts by using the theories and concepts 
based on user-centered design. Five drafts were created, with a drafts selected by experts Then one 
draft will be developed chosen and to be suitable for Parkinson’s patients. When a draft of the site is 
ready, the researchers created a tool to assess the form of website design and the results will lead to 
a trial production prototype. 
 The researchers have created interview forms and questionnaires for five experts to assess 
according to the criteria established by the researcher in order to find ideas for graphic design and 
website design by interviewing experts about elements such as site layout, web site rendering and 
graphic elements on websites. The population used in this research are health websites which are 
currently available. This is to study design principles and used for this research and to design a 
website for patients with Parkinson's disease. 
 According to the related research, the design principle and website design process for 
patients with early stage Parkinson’s disease have the following elements; (1) conducting research 
and observing patient characteristics (2) goals and work plans (3) Preparing the source of the data (4) 
analyzing and structuring information (5) design for website structure and site map (6) building and 
testing the appropriate look and graphic design on the website for Parkinson's patients. The 
composition used a traditional Thai alphabet or font. The official English heading with a san serif with 
some cutbacks that gives it a simple but modern look providing a bilingual option to accommodate 
future development. The design used circles, squares and linear graphics together with icons or 
symbols, using only the main key or on the menu also using cool colors and similar color 
combinations in terms of the design. The layout was placed in clear proportion, classify priorities and 
keep it in Position with the users eyes. The mood and tone of the website Should be bright, lively, 
comfortable and polite. The researchers evaluated the satisfaction levels of users and the expert 
assessment results showed that the design performed at a good level (3:50 to 4:49). 
 Therefore, it is concluded that this research will contribute the knowledge of website design 
for early stage Parkinson’s patients which is consistent with the objectives of the research conducted 
and presented. 
Keyword: Website, Parkinson’s, Internet 
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บทนํา 
อินเทอรเน็ต หรือ เวิลดไวดเว็บเกิดขึ้นคร้ังแรกในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ป ค.ศ. 1990 โดยนาย

ทิม เบอรเนอรส-ลี ซ่ึงเปนผูคิดคนและสรางเวิลดไวดเว็บเปนคนแรก การคิดคนเปนไปแบบเรียบงายโดยท่ีวาทุกๆ คนจะ
สามารถแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารระหวางกันไดทุกๆ ท่ี จากน้ันมาอินเทอรเน็ตจึงมีความสําคัญอยางมากกับ
ทุกๆ คนท่ัวโลก และการสรางเว็บไซตไดแพรขยายออกไปอยางรวดเร็ว เกิดการสรางเว็บไซตเพ่ือตอบสนองการใชงาน
ของมนุษยมากขึ้น ใหความสะดวกสบายในการหาขอมูลและความตองการมากขึ้นใชงานงายขึ้น ดวยหลักการความเปน
สากลของเว็บไซต การเชื่อมตอสื่อสารใดๆ ของผูใช จึงสามารถดําเนินการไดกับขอมูลทุกประเภท 

ดร.สุชิต ผลเจริญ (2545) พฤติกรรมท่ีสําคัญอยางหน่ึงของคนในสังคมคือการติดตอสื่อสาร ท่ีตองมีการ
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน การสื่อสารคือกระบวนการ การแลกเปลี่ยนขอมูลและขอเท็จจริง (Fact) ทัศนะ (Viewpoint) 
ความคิดเห็นและประสบการณตางๆ (Experience) จากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง การติดตอสื่อสารจึงเปนปฏิกิริยา
สัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
 การไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ หรือสํานวนท่ีวา “อโรคยา ปรมาลาภา” ซ่ึงเปนคํากลาวท่ีจริงแทอยาง
แนนอน คนท่ีมีสุขภาพท่ีดีน้ันจะไดเปรียบมากกวาคนอื่นๆ คือมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ปจจุบันไดอยางเปนปกติ เชนเดียวกันกับ “โรคพารกินสัน” ท่ีทุกคนสามารถจะเปนกันได เมื่อมีอายุเร่ิมมากขึ้น โรคพาร
กินสันน้ันเปนโรคความผิดปกติการเสื่อมของระบบประสาท ในระยะเร่ิมตนน้ัน โรคพารกินสัน จะมีอาการสั่น การ
เคลื่อนไหวชา มีอาการแขนขาเกร็ง การทรงตัวไดไมดี ซ่ึงอาการเหลาน้ีก็จะคอยๆ เพ่ิมความรุนแรงมากขึ้นหากไมไดรับ
การดูแลการใสใจและ “อินเทอรเน็ต” เปนอีกชองทางหน่ึงท่ีชวยใหการสื่อสารรับสงขอมูลเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพและ
โรคภัยในยุคปจจุบันเปนไปไดอยางรวดเร็วฉับไว ท้ังยังมีความสะดวก เขาถึงไดงาย ตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงเปนการมุงเนนการศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซตในปจจุบัน และกระบวนการใชงาน
บนเว็บไซต การสรางรูปลักษณในเว็บไซต และงานกราฟกท่ีสื่อถึงสุขภาพ สําหรับการออกแบบเว็บไซตเพ่ือตอบสนองการ
ใชงานของผูปวยโรคพารกินสัน โดยท่ีจะศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซต ขอมูลและเน้ือหาของเว็บไซตสุขภาพในปจจุบัน 
เพ่ือนําขอมูลไปใชวิเคราะหและพัฒนาการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวคือ 
1. ศึกษาหลักการออกแบบและการสรางเว็บไซตเพ่ือนําไปเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต 
2. ศึกษารูปลักษณและงานกราฟกบนเว็บไซตเพ่ือใชในการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันใน

ระยะเร่ิมตน 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การสื่อสารเปนพฤติกรรมท่ีสําคัญอยางหน่ึงของคนในสังคมท่ีตองมีการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน การสื่อสารเปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ซ่ึงกอใหเกิดปฏิกิริยาสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เว็บไซต เปนอีก
ชองทางหน่ึงท่ีชวยใหการสื่อสารและการรับสงขอมูลตางๆ ในปจจุบันเปนไปไดอยางรวดเร็ว ท้ังยังมีความสะดวก เขาถึง
ไดงาย ลดขีดจํากัดตางๆ เชนเวลา สื่อเว็บไซตจึงเปนชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบ
ในปจจุบันน้ี อยางไรก็ตามเว็บไซตในดานสุขภาพในปจจุบันยังยึดรูปแบบเดิมๆ ตามแบบกันมาโดยท่ีออกแบบและสราง
มาเพ่ือตอบสนองผูสรางสรรคเว็บไซตเปนสวนมาก ท้ังยังเปนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ องคกร ยังไมไดมีการ
พัฒนาเพ่ือตอบสนองตอการใชงานของกลุมใดกลุมหน่ึงจําเพาะเจาะจง จึงยังไมอาจท่ีจะตอบสนองตอการใชงานของกลุม
ผูบริโภคหรือกลุมผูปวยอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักการออกแบบเว็บไซต 

งานวิจัยน้ีมุงเนนไปท่ีการศึกษารูปแบบและลักษณะการออกแบบเว็บไซตในปจจุบัน สําหรับนําไปใชเปนขอมูล
ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน เพ่ือชวยในเร่ืองการใชงานของเว็บไซตของ
ผูปวยใหไดมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลการใชงานเว็บไซตไดดวยตนเองโดยอาการของโรคไมเปน
ปญหาหรืออุปสรรค 
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 ขั้นตอนการสรางแนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด เร่ิมจากการศึกษาเว็บไซตในปจจุบันท้ังแบบท่ัวไปและแบบท่ีสื่อ
ถึงสุขภาพ ศึกษาองคประกอบกราฟกบนเว็บไซตวา เปนอยางไรบาง มีองคประกอบอะไรบางท้ังรูปแบบ สัญลักษณ การ
ใชสี การใชตัวอักษร และการจัดวางตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูล จากน้ันศึกษาคนควาเร่ืองโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตนท้ัง
เอกสารและงานวิจัยใหไดผลสรุปออกมา และนํามาวิเคราะห ใหไดหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน
ในระยะเร่ิมตน เมื่อไดหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันเบ้ืองตนแลว ใชทฤษฏีพฤติกรรมศาสตรและ
ทฤษฎีสีเก่ียวกับจิตวิทยาสีเพ่ิมองคความรูใหกับงานวิจัย เพ่ือนํามาเปนหลักในการสื่อสารกับผูปวยและสรางแบบราง
เว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบเว็บไซต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการในการดําเนินงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะ
เร่ิมตน เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัย เว็บไซตท่ัวไปและเว็บไซตสุขภาพท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือใชมาวิเคราะหเปนขอมูลใน
การออกแบบและสรางเว็บไซตเพ่ือผูปวยพารกินสัน ศึกษารูปลักษณและงานกราฟกท่ีใชออกแบบเว็บไซต ศึกษาขอมูล
และความตองการทางดานตางๆ ของกลุมเปาหมาย จากการศึกษาทฤษฎีการดําเนินการวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังน้ี 1) ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัยและเอกสาร ตํารา เว็บไซต งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร วิชาการและบทความงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเว็บไซต เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในการสรางแนวคิดและ
กําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย 2) ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซตจากบทความ วารสาร และเอกสารตํารา ผูวิจัย
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร วิชาการและบทความงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักการออกแบบเว็บไซต เพ่ือวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
นํามาใชเปนขั้นตอนและหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน จากการวิจัยผูวิจัยดําเนินการสุมกลุม
เว็บไซตตัวอยางแบบเจาะจงท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 3)  กําหนดประชากร กําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร, ทฤษฎสีี, 
ทฤษฎีการรับรู (การรับรูของผูปวย) 

 

พ้ืนฐานการออกแบบเว็บไซต 
( การใชสี, การใชฟอนต,  

การจัดวาง, องคประกอบเว็บไซต ) 
 

หลักการออกแบบเว็บไซต 
 

โรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน 

เว็บไซตในปจจุบัน 
 

เว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน 
ในระยะเร่ิมตน 

 

เว็บไซตสขุภาพ 
ปจจัยการออกแบบดานสุขภาพ 

 

องคประกอบกราฟกบนเว็บไซต 
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จากน้ันกําหนดกลุมประชากรในการวิจัย คือเว็บไซตท่ัวไปในปจจุบันท่ีมีลักษณะในการออกแบบท่ีตางกันออกไปเพ่ือใช
ศึกษาหลักการออกแบบ 4)  ศึกษารูปลักษณและงานกราฟกท่ีเก่ียวของและสื่อถึงสุขภาพ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลรูปลักษณ
และงานกราฟกท่ีอยูบนเว็บไซต เพ่ือใชเปนองคประกอบในการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน โดยศึกษา
จากเว็บไซตท่ัวไปและเว็บไซตสุขภาพ ใชวิธีการสังเกตขอมูล และนํามาวิเคราะหเพ่ือใหไดกลุมองคประกอบของรูปลักษณ
และงานกราฟกท่ีใชบนเว็บไซต 5)  สรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี โดยใชการ
สัมภาษณและสอบถามจากผูมีประสบการณดานการออกแบบและการทํางานสื่อออนไลนจํานวน 5 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชเกณฑแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) ดังน้ี 5 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 4 หมายถึง 
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 3 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 2 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ควร
ปรับปรุง 1 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ไมควรนํามาใช และนํามาหาคาเฉลี่ยหรือคา Mean ซ่ึงมีระดับการให
คะแนน 5 ระดับ โดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1970-190)  4.50-5.00 = ระดับมากท่ีสุด 3.50-4.49 = ระดับมาก 
2.50-3.49 = ระดับปานกลาง 1.50-2.49 = ระดับนอย 1.00-1.49= ระดับนอยท่ีสุด 6)  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
สัมภาษณและแบบสอบถาม เมื่อไดขอมูลจากแบบสมัภาษณและแบบสอบถามแลว นําผลวิจัยและคาเฉลี่ยท่ีไดมาตามการ
ประเมินคามาเรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย 7)  นําขอมูลท่ีไดจากการสรุปแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไปวิเคราะห 
และสรางแบบรางเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน โดยใชหลักการออกแบบเว็บไซตและผลสรุปของการสอบถามมา
เปนแนวคิดและกรอบของการออกแบบ 8)  นําขอมูลและเคร่ืองมือท่ีไดมาเรียบเรียงและปรับปรุงแกไข เมื่อไดแบบราง
มาแลวจํานวน 5 แบบ จัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญเลือกแบบรางออกมาเหลือ 1 แบบราง นําแบบรางท่ีไดมา
ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการวิจัยโดยใชองคประกอบของเว็บไซตและทฤษฎีสีจิตวิทยาสี เขามารวมในการจัดทําแบบ
รางท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน 9)  เรียบเรียงขอมูลวิเคราะหสรุปผล จัดทําขอมูลในการวิจัยและเรียบเรียง
สรุปผลการวิจัยท่ีได เพ่ือขั้นตอนในการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงาน  
 และจากการศึกษาวิจัยขอมูลดังกลาวจึงนําไปสูสมมุติฐานของงานวิจัยท่ีทําใหเกิดองคความรู ในการศึกษาและ
พัฒนาการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน เพ่ือเปนประโยชนตอนักออกแบบและผูสรางงาน
เว็บไซตไดผลงานและเปาหมายตรงกับความตองการ 

 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซตในปจจบัุน และกระบวนการใชงานบนเว็บไซต 
ศึกษารูปลักษณ และงานกราฟกท่ีสื่อถึงสุขภาพบนเว็บไซต ผูวิจัยไดใชวิธีการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดย
เก็บรวบรวมจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณการทํางานดานเว็บไซต และสื่อออนไลนจํานวน 5 คน ดังน้ี 
 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาหลักการออกแบบและการสรางเว็บไซตเพ่ือนําไปเปนขอมูลสําหรับ
การพัฒนาการออกแบบเว็บไซต การวิจัยคร้ังน้ีไดสอบถามจากผู เชี่ยวชาญในดานการออกแบบเว็บไซตและมี
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเว็บไซตมาไมตํ่ากวา 10 ป จํานวน 5 คน หลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรค
พารกินสันไดแบงเปนขั้นตอนดังน้ี 1). ศึกษาขอมูลและลักษณะอาการของผูปวย คือ การหาขอมูลของผูปวยโรคพารกิน
สัน ศึกษาอาการของผูปวยและหาขอมูลนํามาวิเคราะหและสรุปผล เพ่ือนําไปประกอบการออกแบบเว็บไซต 2). กําหนด
เปาหมายและวางแผนการทํางาน คือ การกําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต วาตองการสรางขึ้นเพ่ืออะไรเพ่ือใครบาง ใคร
ท่ีเปนผูใชงานจัดทําขึ้นมาเพราะมีเปาหมายใด กําหนดกลุมผูใชงานใหชัดเจน 3). เตรียมแหลงเน้ือหาขอมูล คือ การ
จัดเตรียมเน้ือหาความถูกตองสมบูรณ ขอมูลจะตองมีความกระชับรัดกุม และเปนประโยชนตอผูใชงานและผูปวย มีความ
นาเชื่อถือของขอมูล มีท่ีมาของขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบได จัดลําดับความสําคัญของเน้ือหาใหชัดเจน 4). วิเคราะหและ
จัดโครงสรางขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลและความสําคัญของเนื้อหา จัดการเชื่อมโยงกันของเน้ือหาในแตละหนาใหใช
งานไดสะดวกงายตอการเขาถึงเน้ือหา องคประกอบในเว็บไซตควรตองมีอะไรบาง เชนภาพประกอบ,เสียง
,ภาพเคลื่อนไหว 5). ออกแบบโครงสรางเว็บไซต แผนผัง คือ การออกแบบโครงสรางใหมีความสม่ําเสมอเพ่ือเปนการบงชี้
หรือเปนแผนท่ีบอกทางวาเน้ือหาขอมูลเชื่อมโยงกันอยางไร จะตองมีความรวดเร็วในการใชงาน การคลิกลิงคตางๆ 
จะตองมีความคงท่ีและมีความสะดวกตอผูใชงาน 6). ลงมือสรางและทดสอบ คือ การออกแบบตามการวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงค การออกแบบจะตองมีความกระชับ สมบูรณจํากัดเฉพาะสิ่งท่ีจะนําเสนอ ขนาดท่ีจะตองพอดีกับหนาจอ ใช
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กราฟกท่ีพอดีและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไมมีขอจํากัดในการใชงาน ทดสอบการใชงาน ผูใชงานไมตองติดต้ังอุปกรณ
หรือโปรแกรมใดเพ่ิมเติม  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันมีขอแตกตางจาก
หลักการออกแบบเว็บไซตปกติเพียง 1 ขั้นตอน คือการศึกษาหาขอมูลและลักษณะอาการของผูปวย เน่ืองจากมี
วัตถุประสงคของการสรางเว็บไซตตางออกไปคือสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน จึงจะตองมีการคนหาขอมูลการศึกษาและ
วิเคราะหเพ่ิมเติม สวนหลักการออกแบบเว็บไซตในขั้นตอนอื่นๆ นั้น มีความคลายคลึงกันมาก โดยท่ีขั้นตอนอื่นๆ จะยึด
ผูใชงานเปนศูนยกลางการออกแบบ 

 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอท่ี 2 ศึกษารูปลักษณและงานกราฟกบนเว็บไซตเพ่ือใชในการออกแบบเว็บไซต
สําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน จากแบบสอบถามองคประกอบและกราฟกท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบ
เว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน โดยมีการหาคาเฉลี่ยหรือคา Mean ซึ่งมีระดับการใหคะแนน 5 ระดับ โดยใชเกณฑ
ของเบสท (Best, 1970-190) อางในพฤติกรรมการใชอนิเตอรเน็ตของนักศึก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ (2555) ผลท่ีได
มีดังนี้  

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ระดับ X  SD 

ตัวอักษรภาษาไทยใหใชกลุมแบบดั้งเดิม หรือแบบมีหัว แสดงความเปนทางการ ดีมาก 4.80 0.45 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษใหใช กลุม san serif ท่ีถูกตัดทอนจนดูทันสมยัเรียบงาย ดีมาก 4.80 0.45 

ระบบของภาษา ใหใชเปนระบบ 2 ภาษา เพ่ือรองรับเทคโนโลยใีนอนาคต ดีมาก 5.00 0.00 

รูปทรงกราฟกใชแบบวงกลม ดีมาก 4.80 0.45 

รูปทรงกราฟกประเภทเสนใชแบบเสนตรง ดีมาก 4.80 0.45 

การใชรูปสัญลักษณหรือ Icon ใชเฉพาะเมนูหรือขอความสําคัญ ดีมาก 4.80 0.45 

การใชสีบนเว็บไซตใชชุดสีเย็น ดีมาก 4.80 0.55 

การใชสีบนเว็บไซตใชชุดสีคลายคลังกัน ดี 4.40 0.00 

การจัดวาง Layout บนเว็บไซตจดัวางตําแหนงความสําคัญไวในระดับสายตา ดีมาก 5.00 0.00 

การจัดวางพ้ืนท่ีเมนูบนเว็บไซต ใชการวางตําแหนงระดับสายตา ดีมาก 5.00 0.00 

การจัดวางพ้ืนท่ีเมนูวางไวตําแหนงกลางเว็บไซต ดี 3.80 1.10 

การแสดงผล ใชการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรเทาน้ัน ดีมาก 4.80 0.45 

รูปแบบอารมณความรูสึก โทน บนเว็บไซต ใช ขาวเรียบ สบายตาสภุาพ ดี 4.40 0.89 

รูปแบบอารมณความรูสึก โทน บนเว็บไซต สดใส ใหความรูสึกราเริง ดี 4.20 1.10 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาองคประกอบและกราฟกบนเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันน้ัน มีปจจัยท่ี
แตกตางจากเว็บไซตท่ัวไปและเว็บไซตสุขภาพ คือการใชองคประกอบท่ีเอื้อประโยชนในการใชงานตออาการผูปวยเปน
หลัก เนนใหความสําคัญกับอาการของโรค ใชทฤษฎีสีและจิตวิทยาสีมารวม และคํานึงถึงผลประโยชนในการใชงานของ
ผูปวย ใชกราฟกท่ีชัดเจน รูปทรงพ้ืนฐานและจัดแบงสวนอยางชัดเจน ตางจากเว็บไซตอื่นๆ คือเอื้อประโยชนตอการ
ทํางานภายในระบบและใหความสําคัญดานความสวยงามการดึงดูดใจ การประชาสัมพันธ รูปแบบลักษณะและการ
แสดงผลของเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสัน มีปจจัยท่ีคลายคลึงกับการออกแบบเว็บไซตท่ัวไป คือการใหความสําคัญ
กับเน้ือหาขอมูล การจัดวางการแบงสัดสวนอยางชัดเจน โดยจะมีสวนท่ีตางออกไปเพียงเล็กนอย น่ันคือการออกแบบเพ่ือ
อํานวยความสะดวกตอการใชงานบนเว็บไซตใหไดนานและสะดวกมากขึ้น การใชโทนสีและอารมณของเว็บท่ีชวยใหรูสึก
ผอนคลาย สบายตา และอานงาย ชวยใหผูปวยมีความรูสึกท่ีดีในการเขาใชงานและการเขาถึงขอมูลเน้ือหาภายในเว็บไซต 
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ภาพ 2 แนวทางการออกแบบเหมาะสมกับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลและการวิเคราะหโดยรวมของการศึกษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซตแบบเดิมเพ่ือ
นําไปสูขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบเว็บไซตเฉพาะกลุมคือผูปวยโรคพารกินสัน จากการศึกษาขอมูลการสัมภาษณ 
วิเคราะหอาการของโรคและโครงสรางการออกแบบเว็บไซต องคประกอบของเว็บไซต ขั้นตอนการสรางเว็บไซต และผลิต
ออกมาเปนเว็บไซตน้ัน ผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปพัฒนาในดานอื่นๆ ไดดังน้ี 

1. กระบวนการศึกษาหรือผลการวิจัยน้ีสามารถนําผลไปประยุกตใชในการพัฒนาและการสรางเว็บไซตเพ่ือ
สุขภาพอื่นๆ ได  

2. ในการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน ยังสามารถนําหลักการออกแบบและ
แนวคิดในการสรางเว็บไซต เพ่ือนําไปพัฒนาเว็บไซตอื่นๆ ไดตามความตองการของผูบริโภค หรือผูใชงานเว็บไซต 

ผูวิจัยพบวาปจจุบันเว็บไซตเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยน้ันยังมีนอยและยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ท่ีเคยทํากัน
มา และเปนการสรางขึ้นสําหรับองคกร ยังไมใชเฉพาะกลุมแบบเจาะจง มีการออกแบบท่ียังไมรองรับการใชงานของกลุม
ผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกัน จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรศึกษาถึงกระบวนการและเทคโนโลยีในการสรางเว็บไซตในปจจุบันเพ่ือใหทันกับความตองการของ
ผูบริโภคและนําไปพัฒนาในดานการใชงานเว็บไซต 

2) ควรสงเสริมการออกแบบเว็บไซตเพ่ือสุขภาพใหมีความทันสมัย พัฒนารูปแบบการใชงานใหเปนไปตาม
ผูใชงานไมยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพ่ือการรองรับกับเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีพัฒนาเพ่ิมมากขึน้ 
 ผลการศึกษาวิจัยการออกแบบในคร้ังน้ีไดเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลท่ีเปนประโยชน
สําหรับการนําไปพัฒนาเว็บไซตประเภทอื่นๆ ได ซ่ึงการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตน 
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จะตองคํานึงถึงผูใชงาน ปจจัยอี่นๆ ภายนอก ไดแก ความสะดวก ความรวดเร็ว ความนาสนใจ ความมีประโยชนตอ
ผูใชงาน การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 เว็บไซตสําหรับผูปวยโรคพารกินสันในระยะเร่ิมตนท่ีไดออกแบบน้ี สามารถนําโครงสรางการออกแบบและ
หลักการออกแบบเว็บไซต ไปใชกับหนวยงาน หรือองคกร ศูนย/สํานัก/กอง ท่ีตองการท่ีจะสรางเว็บไซตเก่ียวสุขภาพได 
โดยยึดหลักท่ีผูใชงานเปนศูนยกลาง โดยท่ียังตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกดวย เชน การใชงานท่ีงายสะดวก มีความสบาย
และนาสนใจ มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอกลุมผูใชงานหรือกลุมเปาหมาย และหากมีการศึกษาและพัฒนาในสวน
ของระบบใหมีความสะดวกตอการใชงานและรองรับตอเทคโนโลยีในอนาคตได ก็จะเปนประโยชนตอการใชงานของกลุม
ผูปวยมากย่ิงขึ้น ท้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. เว็บไซตควรมีการพัฒนาปรับปรุงสม่ําเสมอ เพ่ือใหทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 
2. ควรมีการออกแบบใหมีความทันสมัยมากขึ้นเพ่ือตอบสนองการใชงานและเพ่ือดึงดึงความสนใจใหกับผูใชงาน

เขามาในเว็บไซต 
3. การเชื่อมโยงในแตละหนาควรท่ีจะมีความสอดคลองกันควรวางแผนผังโครงสรางเว็บไซต 
4. ขอมูลและเน้ือหาภายในเว็บไซตควรมีความกระชับรัดกุมและเปนประโยชนตอผูใชงาน 
5. ควรเตรียมเน้ือหาและตรวจสอบท่ีมาของขอมูลเพ่ือใหไดเน้ือหาท่ีถูกตองแมนยํา 
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