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บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบดา้นการออกแบบ
ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (Graphic User Interface) และเทคโนโลยีดา้นการน าเสนอขอ้มูล 
และศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบวิเคราะห์
เวบ็ไซต ์แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั, ค่าเฉล่ียและการบรรยาย            
ผลการศึกษา พบวา่ 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (Graphic 
User Interface) และเทคโนโลยีดา้นการน าเสนอขอ้มูล ของเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงร้อยละ 38 มีวตัถุประสงค์
ในการจดัท าเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบการสมคัรเขา้ท างานมากท่ีสุด นักศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ                 
มีความตอ้งการตรงกนั คือ การน าเสนอ ผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
ในระดบัมากท่ีสุด 4.43 และ 5.00 ตามล าดบั นักศึกษาเห็นว่าการออกแบบลกัษณะหน้าตาของ
เวบ็ไซตใ์หผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความส าคญัต่อการออกแบบเวบ็ไซต์
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.78 ต่างจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเห็นวา่การออกแบบให้บ่งบอก
ถึงตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีความส าคัญมากท่ีสุด โดยมี                
ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 5.00 นอกจากน้ี นักศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าการจดัท าเว็บไซต ์                        
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เพื่อน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะภาพถ่ายหรืออลับั้มภาพ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
4.42 และ 4.75 ตามล าดบั 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีดังน้ี การประเมินคุณภาพด้านองค์ประกอบ
ภายในเวบ็ไซต์ตน้แบบ คือ ดา้นขนาดการแสดงผลหน้าจอ การจดัวางต าแหน่งของภาพประกอบ 
การใช้พื้นท่ีว่างภายในเว็บไซต์ การจดัวางต าแหน่งเมนู การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา การน าเสนอ
เน้ือหา การใช้สีพื้นหลงั และขนาดของภาพ มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00        
และในส่วนของการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ คือ การออกแบบ             
เว็บไซต์โดยรวม การออกแบบง่ายต่อการใช้งานและการเขา้ถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด           
โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to analysis the design of graphic user 
interface and technology of data presentation in electronic portfolios websites, and study about 
guidelines to design electronic portfolio website. The tools of this study are the questionnaire       
and arts components table. For the data analysis using descriptive statistics and average.                  
The results are as follows. 

1. Analysis of components in the design of graphic user interface and technology of data 
presentation in electronic portfolio website. The higher education students who take a 
questionnaire online those students have study on senior level mostly. Student use portfolio 
website for applying to work. Students and Experts think website should to present                    
student's works, skill and talents. Students think the important things about website design               
are easily use, fast access. But Experts think the important things about website design                        
are how to design for present your identity. In addition, they think it is necessary to                       
present data in the photos/albums. 

2. The opinion about the guidelines for the design of electronic portfolios for higher 
education students. The evaluation expert opinion on the part of to assess the quality of the site is 
the size of the display screen, illustrations position, the space within the site, positioning the 
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menu, classification and presentation of contents, the background color and image size.                 
There is the highest quality. In addition to the opinions of experts to assess the quality of the 
underlying design is the design of the site overall, the design is simple to use and access.                
There is the highest quality.  

 


