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การศึกษาการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การออกแบบเวบ็ไซตสําหรับองคกรพัฒนาสังคม: 

กรณีศึกษามูลนิธิรักษเดก็” มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบเว็บไซตสําหรับองคกรเพ่ือการพัฒนา ใน
ดานวิธีการนําเสนอเนื้อหา ในแงของการรับรูขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน  

จากการศึกษาคนควา ดวยการทดสอบการใชงานเว็บไซตองคกรพัฒนาสังคม ดานสิทธิ
เด็ก ท่ีมีอยูเดิม จํานวน 5 เว็บไซต โดยคัดเลือกจากความนิยมในการเขาชมเว็บไซต ประเภทองคกร
พัฒนาสังคม ซ่ึงถูกจัดอันดบัไวในระบบใหบริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต หรือ ทรูฮิต 
และคัดเลือกกลุมผูใชงานท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับองคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 10 คน พบวา 
กลุมผูใชพึงพอใจในรูปแบบเว็บไซตองคกรพัฒนาสังคมดานสิทธิเด็กในกลุมตัวอยางเดิม จํานวน 5 
เว็บไซต ในเร่ืองความคมชัดของเน้ือหาท่ีนําเสนอมาเปนอันดับหนึง่ ตอมาเปนเร่ือง การจัดหมวดหมู
เนื้อหา การจดัตําแหนงและลําดับขององคประกอบ และความเปนเอกลักษณขององคกร ตามลําดับ 
จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท่ีเขาชมเว็บไซตใหความสําคัญในประเด็นการนําเสนอเนื้อหามากท่ีสุด 
เนื่องจากการใชงานในเว็บไซตขององคกรประเภทพฒันาสังคม มีลักษณะการใชงานดานการคนหา
ขอมูลเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ซ่ึงสัมพันธกับความพึงพอใจการออกแบบสวนโตตอบเว็บไซต
เดิมนอย เนื่องจากการจดัวางเน้ือหายังไมเหมาะสมเทาท่ีควร และในการคนหาขอมูลเปนไปอยาง
ลําบาก  



 จ 

ในการออกแบบสวนโตตอบเว็บไซตตัวอยาง กลุมตัวอยางไดทดลองใชและมีความพึง
พอใจในระบบเว็บไซตตัวอยางเดิมจํานวน 5 เว็บไซต เร่ืองการออกแบบกระดานสนทนา มากเปน
อันดับท่ี 1 รองลงมาไดแกการบริการถายโอนแฟมขอมูล การออกแบบปฏิทินกิจกรรม สมุดเยี่ยม 
และการออกแบบคลิปวีดีโอออนไลน ตามลําดับ ดังนั้น ผลการสํารวจ ดานความตองการใชงาน จึง
มีความตองการใชกระดานสนทนามากเปนอันดับหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อใชเปนพื้นท่ีสาธารณะในการ
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร และแสดงความคิดเห็นตางๆ  

ซ่ึงจากผลการประเมินนี้ ผูศึกษาไดนํามาออกแบบเว็บไซตตัวอยาง โดยใชขอมูลจาก
มูลนิธิรักษเด็ก  เปนขอมูลสําหรับทดลองออกแบบรูปแบบเว็บไซตใหม จากนั้นไดทําการ
ประเมินผลหลังการออกแบบดวยแบบสอบถาม พบวา กลุมผูใชมีความพึงพอใจ ในดานของ
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบ
มีคา 4.27 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 4.00 - 4.63 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑ
มาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การออกแบบรูปแบบเว็บไซต เร่ืองสีสัน 
และภาพกราฟก รองลงมาคือ เว็บไซตมีรูปแบบความเปนเอกลักษณขององคกรชวยส่ือใหผูใชรูสึก
และเขาใจถึงวัตถุประสงคขององคกร 
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ABSTRACT 
 
 

 The independent study entitles "Web design for Development Organization: A case 
study of the life skills development foundation" was conducted for the purpose of designing a 
website for development organization in aspects of presenting content and receiving information 
among the group of users. 
 From the research by examining the five website of development organization which 
deals with children's right. The five websites are chosen by the popularity in the section of 
development organization which is ranked by visitor statistic system or Truhits (www.truhits.net). 
It was selected by group of ten users who involved and not involved with Non-Government 
Organization (NGO) and found out that the users were satisfied the pattern of child development 
organization website in the aspects of distinct, content category, position and order of components 
and the originality of organization respectively. It was found that website users valued website 
content primarily because the function of development organization website is focused on 
allowing users to access the organization's database which can help people who lack of 
opportunity. 
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Designing a trial of website respond, after a user sample group uses a trial, they satisfy 
in a system.  Firstly, they fulfill a web-board designing, and then file transfer service, an activities 
calendar, visitor’s book, and finally a video clip online. As the result of requirement survey, the 
web-board is the most necessity for the website because it would be a public space for exchange 
data, news, and comments.   

A trial website was designed under previous estimation by using trail data from the life 
skills development foundation and looking for the following result by questionnaire, had found 
that an internet user group has satisfied in usability system average 4.27 overall. The number 
between 4.00 – 4.63 demonstrated between high to highest satisfaction of users. First place, the 
users prefer designing website outline, colors, and graphics.  Then, they like an irreplaceable of 
organization the assist the users to sense and understand the goal of organization. 
 


