
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์องคป์ระกอบและแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา” ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์
องค์ประกอบด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (Graphic User Interface) และ
เทคโนโลยดีา้นการน าเสนอขอ้มูลของเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงผูศึ้กษา
ไดน้ าเสนอ ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 วเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic User 
Interface) และเทคโนโลยีด้านการน าเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์                 

4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
 
4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphic User 
Interface) และเทคโนโลยีด้านการน าเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

ผูศึ้กษาได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู ้ใช ้
(Graphic User Interface) และเทคโนโลยีดา้นการน าเสนอขอ้มูลของเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยวเิคราะห์จาก 
  1.1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะของเวบ็ไซต ์ 
  1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (นกัศึกษา) 
  1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ผูเ้ช่ียวชาญ) 
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1.1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะของเวบ็ไซต์ (Case study)              
                   

ขั้นตอนการวเิคราะห์เวบ็ไซตเ์ป็นขั้นตอนส าคญั ท่ีจะไดม้าซ่ึงหลกัการและแนวทางในการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดว้เิคราะห์คุณลกัษณะของเวบ็ไซต์จากกรณีศึกษา (Case Study) 
ท่ีไดค้ดัเลือกมาจ านวน 15 เวบ็ไซต์ โดยศึกษาลกัษณะการใชอ้งคป์ระกอบในการออกแบบเวบ็ไซต์
ตวัอย่าง และน าเสนอขอ้มูลด้วยการอธิบายเชิงพรรณนา ตามหัวขอ้จากตารางวิเคราะห์เว็บไซต์
(อ้างอิงจากบทท่ี 3) ซ่ึงได้แบ่งเว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการศึกษา                  
เป็น 3 ประเภท คือ       

1. เวบ็ไซตข์องนกัเรียนนกัศึกษาจากต่างประเทศ 
2. เว็บไซต์ของบุคคลทั่วไปจากต่างประเทศท่ีได้รับรางว ัลเวบบี อวอร์ด               

(Webby Awards) ประเภทรางวลัชนะเลิศ 
3. เว็บไซต์ของบุคคลทัว่ไปจากต่างประเทศท่ีได้รับการคดัเลือกจาก Smashing 

magazine.com ว่ามีการจัดเรียงข้อมูลในการน าเสนอผลงานได้ดีควบคู่ไปกับการออกแบบ               
Graphic User Interface ท่ีดี 

1. เว็บไซต์ของนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศ  ได้วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ 
ของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ Graphic User Interface และเทคโนโลยีท่ีมีผล              
ต่อคุณภาพในการน าเสนอขอ้มูลเวบ็ไซตข์องนกัเรียนนกัศึกษา โดยวิเคราะห์จากเวบ็ไซตต์วัอยา่ง
จ านวน 5 เวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 1: เว็บไซต์ของ Karina Tovar นักศึกษาสาขากราฟิกดีไซน์ จาก
มหาวทิยาลยั Texas สหรัฐอเมริกา (http://utminers.utep.edu/kltovar/Website%20Files/) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  4.1 เวบ็ไซต์ของ Karina Tovar 

http://utminers.utep.edu/kltovar/Website%20Files/
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เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Karina Tovar นักศึกษาสาขา    
กราฟิกดีไซน์ จากมหาวทิยาลยั Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวบ็ไซน์ท่ีออกแบบอยา่งเรียบง่าย 
เนน้ไปท่ีภาพประกอบเป็นหลกั เวบ็ไซต์น้ีถูกสร้างจากโปรแกรม Flash จึงท าให้มีลูกเล่นจากการ
เคล่ือนไหวของภาพและเสียง Effect ประกอบในระหวา่งการเขา้สู่เน้ือหาในแต่ส่วนอยา่งน่าสนใจ 
การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ (Page Layout) เป็นแบบพอดีหน้าจอ และถูกจดัวางให้อยู ่                 
ตรงก่ึงกลางของหนา้  การใชภ้าพ (Image) เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซตท่ี์ท าจากโปรแกรม Flash จึงมีการ
รวมภาพเข้าไปในตวั Flash ท่ีใช้แสดงผล   ลกัษณะของพื้นหลงั (Background)  มีการใช้ภาพ                
พื้นหลงั ในลกัษณะลวดลายท่ีมีการซ ้ ากนั (Pattern) รูปเส้นตารางสีอ่อน เพื่อไม่ให้ดึงความสนใจไป
จากเน้ือหามากนกั การใชต้วัอกัษร (Font) มีการใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบไม่เป็นทางการ ตวัอกัษรมี
ความโคง้มน ท าให้ดูทนัสมยัและมีลกัษณะเป็นมิตร  การใช้สี (Color) การใช้สีในแต่ละหน้าเพจ               
ใช้สีพื้นหลกัเป็นสีขาว ตวัอกัษรสีด า และสีประกอบในแต่ละหน้าเป็นสีสดสีเดียวท่ีแตกต่างกนั
ตามแต่ละหน้าเน้ือหา ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เมนูท่ีเป็นเนวิเกชัน่หลกัเป็น
ตวัอกัษรอยูด่า้นบนของหนา้เพจ มีการเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่งเป็นอิสระไปกลบัไดห้ลายทาง โดยถูก
แบ่งออกเป็น 5 เมนูหลกั ไดแ้ก่ Home , About , Design , Drawing , Printmaker  เน้ือหาส่วนหลกั
ของเวบ็ไซต์ ประกอบดว้ย การน าเสนอขอ้มูลสั้นๆ เก่ียวกบัเจา้ของเวบ็ไซต ์ในหนา้ About โดยมี
การสร้างลิงคเ์ช่ือมโยงเพื่อให้สามารถดาวน์โหลด Resume ของผูเ้ป็นเจา้ของและลิงคเ์ช่ือมโยงไป
ยงัเครือข่าย Social network ต่างๆของเจา้ของเวบ็ไซต ์ในส่วนของการแสดงผลงาน ถูกจดัอยู่ใน
หนา้ Design , Drawing , Printmaker มีการน าเสนอผลงานในแต่ละประเภท โดยแสดงภาพผลงาน
ในหน้าเพจ พร้อมกบัค าอธิบายผลงานและข้อมูลอ้างอิง โดยใช้รูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail)           
ในการเช่ือมโยงเพื่อเขา้สู่เน้ือหาในภาพ 
 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 2 : เว็บไซต์ของ Jaime Aranda นักศึกษาสาขากราฟิกดีไซน์จาก
มหาวทิยาลยั Texas สหรัฐอเมริกา (http://utminers.utep.edu/jharanda2/) 

 
ภาพ 4.2  เวบ็ไซต์ของ Jaime Aranda 
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เวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Jaime Aranda นกัศึกษาสาขากราฟิก
ดีไซน์จากมหาวิทยาลัย  Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเว็บไซน์ท่ีออกแบบโดยใช ้                
โปรแกรม Flash ภายใตแ้นวคิด Divine Machine Creative จึงท าให้ภาพประกอบท่ีใชใ้นแต่ละหนา้                        
เป็นภาพร่างจากอวยัวะแต่ละส่วนของมนุษย ์ การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ (Page Layout)             
การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจเป็นแบบพอดีหนา้จอ การใชภ้าพ (Image) เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซตท่ี์
ท าจากโปรแกรม Flash จึงมีการรวมภาพเขา้ไปในตวั Flash ท่ีใช้แสดงผล  ลกัษณะของพื้นหลงั 
(Background)  ใชพ้ื้นหลงัเป็นสีขาวลว้น การใชต้วัอกัษร (Font)  มีการใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบไม่
เป็นทางการ ลกัษณะตวัอกัษรเป็นสไตล์ยอ้นยุค เข้ากนักบัลายเส้นของภาพประกอบ  การใช้สี 
(Color) การใชสี้ในแต่ละหนา้เพจ ใชพ้ื้นหลงัเป็นสีขาวลว้น  ภาพประกอบแต่ละหนา้และตวัอกัษร
ใชสี้เทาเขม้ เป็นลกัษณะของชุดสีคลา้ยคลึงกนั  ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เมนูท่ี
เป็นเนวเิกชัน่หลกัเป็นตวัอกัษรอยูด่า้นบนของหนา้เพจ มีการเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่งเป็นอิสระไปกลบั
ไดห้ลายทาง โดยถูกแบ่งออกเป็น 8 เมนูหลกั ไดแ้ก่ Home , Identity , Apparel , Packaging , Poster 
design , Web design , Contact  ในแต่ละหนา้จะแบ่งสองฝ่ัง ดา้นซา้ยคือ ภาพร่างรูปอวยัวะ ซ่ึงมีการ
ซ่อนเมนูยอ่ยของหนา้นั้นไวใ้นช้ินส่วนของภาพ โดยใชเ้ทคนิค mouse rollover แสดงสีของช้ินส่วน
นั้น และเม่ือคลิกเน้ือหาจะถูกแสดงข้ึนในช่องวา่งทางดา้นขวา และมีการใช ้light box ในการแสดง
ค าอธิบายผลงานเน้ือหาส่วนหลกัของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย การน าเสนอขอ้มูลสั้นๆเก่ียวกบัเจา้ของ
เวบ็ไซตใ์นหนา้ Home ส่วนของการแสดงผลงานในแต่ละประเภทแยกตามเมนู Identity , Apparel , 
Packaging, Poster design , Web design และส่วนใหข้อ้มูลติดต่อรวมถึงลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเครือข่าย 
Social network ในหนา้ Contact 

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 3 : เว็บไซต์ของ Andres Payan นักศึกษาสาขากราฟิกดีไซน์จาก
มหาวทิยาลยั Texas สหรัฐอเมริกา (http://www.andrespayan.com) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ  4.3  เวบ็ไซต์ของ Andres Payan 

http://www.andrespayan.com/
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เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Andres Payan นักศึกษาสาขา
กราฟิกดีไซน์ จากมหาวิทยาลยัเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ 
(Page Layout) เป็นแนวตั้ง และถูกจดัวางให้อยูต่รงก่ึงกลางของหนา้ การใชภ้าพ (Image) ส่วนใหญ่
ใช้ไฟล์ชนิด .gif และ.jpg  ลกัษณะของพื้นหลงั (Background)  ท่ีใช้พื้นหลงัเป็นสีขาวลว้น               
และใชสี้ท่ีสดใสจากภาพประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ มีการใช ้jQuery photo slider ในการ            
เเสดงภาพแต่ละหนา้ ท าให้สามารถแสดงภาพไดห้ลายภาพในหน่ึงหนา้เพจ การใชต้วัอกัษร (Font) 
มีการใช้รูปแบบตวัอกัษรแบบไม่เป็นทางการ สีตวัอกัษรใช้สีด าเป็นหลกั และใช้สีท่ีแตกต่างกนั        
เม่ือตวัอกัษรเป็นลิงคเ์ช่ือมโยง ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System)  เมนูท่ีเป็นเนวิเกชัน่หลกั
เป็นตวัอกัษรอยูด่า้นบนของหนา้เพจ มีการใชว้งกลมสีแสดงถึงเมนูในหนา้ปัจจุบนั มีการเช่ือมโยง
ขอ้มูลอยา่งเป็นอิสระไปกลบัไดห้ลายทาง เน้ือหาถูกแบ่งออกเป็น 6 เมนูหลกั ไดแ้ก่ Home, About, 
Artwork, Design, Current, Contact มีการน าเสนอขอ้มูลสั้นๆเก่ียวกบัเจา้ของเวบ็ไซตใ์นหนา้ About 
โดยมีการสร้างล้ิงคเ์ช่ือมโยงเพื่อให้สามารถดาวน์โหลด Resume มีการน าเสนอดา้นผลงานในหนา้ 
Artwork และหนา้ Design มีเมนูยอ่ยตามรายช่ือผลงานทางดา้นซา้ย เเสดงภาพผลงานโดยใช ้jQuery 
photo slider  ประกอบค าอธิบายผลงานทางดา้นขวา รวมถึงหนา้ Current ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ blog 
ท่ีเจา้ของเว็บไซต์ ใช้ในการอพัเดทบทความเก่ียวกบังานนิทรรศการหรือส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยู่ใน
ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีหนา้ Contact ท่ีมีแบบฟอร์มส าเร็จในการส่งขอ้ความเพื่อติดต่อกบัเจา้ของ
เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 4 : เว็บไซต์ของ Sheri Anderson นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จาก

มหาวทิยาลยั North Carolina Wilmington สหรัฐอเมริกา(http://arcmit01.uncw.edu/andersonl) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  4.4 เวบ็ไซต์ของ Sheri Anderson 
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เวบ็ไซต์น้ีในด้านของการออกแบบยงัไม่มีความน่าสนใจมากนกั อีกทั้งยงัมีการน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรมาก จนท าให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย แต่ในดา้นเน้ือหาแลว้ จดัเป็นตวัอย่าง
เว็บไซต์ท่ีดี ส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาทั่วไป ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับด้านงานออกแบบและ                  
ไม่มีผลงานในรูปแบบของช้ินงานท่ีเป็นภาพสวยงาม แต่เป็นในรูปแบบของเอกสาร รายงานหรือ
บทความการวิจยั   การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout)  เป็นแนวตั้ง และถูกจดัวาง          
ให้อยู่ตรงก่ึงกลางของหน้า  ลกัษณะของพื้นหลงั (Background) มีการใช้พื้นหลงัเป็นสีเทาลว้น 
ประกอบกบัการใช้พื้นสีเน้ือและสีน ้ าตาลแดง ท าให้เวบ็ไซต์มีลกัษณะก่ึงทางการ เขา้กบัรูปแบบ
ตวัอกัษร (Font) ท่ีใช ้ การใชภ้าพ (Image) เป็นลกัษณะของภาพน่ิง ชนิดไฟล์ท่ีใชเ้ป็น .jpg และ .gif
ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เมนูท่ีเป็นเนวิเกชัน่หลกัเป็นตวัอกัษร  อยู่ด้านบน             
ของหนา้เพจ และเม่ือน าเมา้ส์ช้ีเหนือรายการหลกัจะมีการแสดงเมนูยอ่ยข้ึนมา เพื่อเขา้สู่เน้ือหายอ่ย
ในแต่ละส่วน เมนูหลกัของเว็บไซต์ประกอบด้วย Home , Introduction , Field of IT ,     
Competencies , Artifacts , Professional , References ในส่วนของเมนู Introduction เป็นการแนะน า
ให้ผูเ้ขา้ชมรู้จกัถึงตวัตนของผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ โดยมีการน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ แนวคิดและ
จุดมุ่งหมายของเจา้ของเวบ็ไซต ์ในส่วนของเมนู Field of IT , Competencies , Artifacts เป็นการ
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับทความ รายงานการวิจยั รวมถึงเน้ือหาในวิชาท่ีเรียน ซ่ึงมีการน าเสนอ
ขอ้มูลเป็นตวัอกัษรจ านวนมาก และใช้ภาพกราฟประกอบในบางบทความ มีการใช้การเช่ือมโยง
ล้ิงคแ์บบ Anchor link / Back to top ในบางหนา้เพจ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงเน้ือหายอ่ยในหวัขอ้ได้
อย่างสะดวก รวมถึงมีการสร้างล้ิงค์ดาวน์โหลดเน้ือหาทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .pdf 
เพื่อให้ง่ายต่อการบนัทึกขอ้มูล ในส่วนของเมนู Professional , References มีการน าเสนอขอ้มูลของ
เจา้ของเวบ็ไซตใ์นรูปแบบของ Resume ท่ีแบ่งเน้ือหาเป็นหวัขอ้ยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน ง่ายต่อการอ่าน 
พร้อมข้อมูลอ้างอิงในการติดต่อผูใ้ห้การรับรองข้อมูลประวติั รวมถึงข้อมูลอ้างอิงเน้ือหาท่ีได้
น าเสนอไปในส่วนของบทความ รายงานการวจิยัในรูปแบบบรรณานุกรมและอภิธานศพัท ์
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ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที ่5 : เว็บไซต์ของ Brittany Raphael นักศึกษาสาขากิจกรรมนันทนาการ
จาก    Ithaca College ประเทศสหรัฐอเมริกา (http://eportfolios.ithaca.edu/braphae1/) 

 
 
 
เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Brittany Raphael นักศึกษา                

สาขากิจกรรมนนัทนาการ จาก Ithaca College ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกเวบ็ไซต์หน่ึงท่ีเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในด้านการน าเน้ือหาท่ีครบถ้วน การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ (Page Layout)            
เป็นแนวตั้ง และถูกจดัวางให้อยู่ตรงก่ึงกลางของหน้า ใช้พื้นหลังเป็นสีขาวล้วนและใช้สีม่วง                  
ในโทนท่ีไล่ระดบัสีอ่อนเขม้มาประกอบ การใชภ้าพ (Image) เป็นลกัษณะของภาพน่ิง ชนิดไฟล ์            
ท่ีใช้เป็น .jpg  การใช้ตวัอกัษร (Font)  เป็นลกัษณะทางการ ใช้ตวัอกัษร สีด าเป็นหลกั มีการใช้
ตวัหนา,ตวัเอียงเพื่อเนน้ขอ้ความส าคญั และใชต้วัอกัษรสีม่วงส าหรับล้ิงคเ์ช่ือมโยง ระบบเช่ือมโยง
ขอ้มูล (Navigation System) เนวิเกชั่นหลกัเป็นเมนูตวัอกัษรอยู่ดา้นซ้ายของหน้าเพจ และเม่ือน า
เมา้ส์คลิกท่ีรายการหลกัจะแสดงรายการย่อยเล่ือนลงเม่ือคลิก เมนูหลกัแบ่งตามเน้ือหาในแต่ละ
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่  ประวติัส่วนตวั , จุดมุ่งหมาย , ปรัชญาท่ียึดถือ , ประวติั
การฝึกงาน , ประวติังานอาสาสมคัร , ขอบเขตเน้ือหาวชิาท่ีเรียน , เอกสาร บทความท่ีคน้ควา้วิจยัใน
วิชาเรียน , ความสามารถพิเศษ , รางวลั เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ซ่ึงเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ ถูกน าเสนอ
แบบตวัอกัษร HTML ท่ีมีภาพประกอบเล็กนอ้ยในบางบทความ  รวมถึงมีล้ิงคด์าวน์โหลดเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่ละหวัขอ้ ในรูปแบบของไฟล์ .pdf เพื่อให้ง่ายต่อการบนัทึกขอ้มูล นอกจากน้ี ยงัมี
ส่วนของหนา้รวบรวมไฟลด์าวน์โหลดของเอกสารทั้งหมด อลับั้มภาพกิจกรรม Blog และ Sitemap 

 
2. เว็บไซต์ของบุคคลทั่วไปจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลเวบบี อวอร์ด (Webby 

Awards) ประเภทรางวัลชนะเลิศ จ  านวน 5 เว็บไซต์ น ามาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในการ

ภาพ 4.5  เวบ็ไซต์ของ Brittany Raphael 
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ออกแบบ Graphic User Interface การสอดแทรกอตัลกัษณ์ของบุคคลผา่นการออกแบบเวบ็ไซต ์
และเทคโนโลยดีา้นการน าเสนอขอ้มูลท่ีท าใหเ้วบ็ไซตมี์ความโดดเด่นในการน าเสนอ 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 6: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ summit 

project (http://www.summitprojects.com) 
 

 
 

ภาพ  4.6 เวบ็ไซต์ของ summit project 
 

เวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ summit project ท่ีเป็นการรวมตวั
ของนักออกแบบ นักวางแผนการตลาดและโปรแกรมเมอร์ เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้
โปรแกรม Flash จึงท าให้สามารถใส่ลูกเล่นและ Effect ในการ interaction กบัเวบ็ไซต์ไดอ้ย่าง
น่าสนใจ  การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ (Page Layout)  เป็นแบบยืดหยุ่น พื้นหลงัสามารถ               
ขยายได้เต็มความกวา้งของจอภาพทุกขนาด การใช้ภาพ (Image) เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซต์ท่ีท าจาก
โปรแกรม Flash จึงมีการรวมภาพเขา้ไปในตวั Flash ท่ีใชแ้สดงผล  การใชสี้ (Color)  เวบ็ไซตใ์ช้
โทนสีหลักคือ ด า  ขาว เทา โดยให้ภาพพื้นหลงั  (Background)  เป็นรูปภาพ ซ่ึงแตกต่างกัน                      
ในแต่ละหน้าเน้ือหาในหน้าแรก มีการเล่น Video clip ของหน่ึงในโปรเจคงานท่ีได้ออกแบบ               
สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้แก่ผูเ้ขา้ชม การใช้ตวัอกัษร (Font) เป็นการใช้ตวัอกัษรแบบผสมทั้ง            
ก่ึงทางการและเป็นทางการ  ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เนวิเกชัน่หลกั เป็นเมนู
ตวัอกัษรอยู่ดา้นซ้ายของหน้าเพจ และเม่ือน าเมา้ส์คลิกจะแสดงเน้ือหาในส่วนกลางของหน้าเพจ
พร้อมกบัลูกเล่นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึงการแสดงเน้ือหาจดัพื้นท่ีให้มีขนาดพอดีกบัจอภาพ จึงท าให ้          

http://www.summitprojects.com/
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ไม่มีสกอร์บาร์(scroll bar) เล่ือนข้ึนลง เน้ือหาหลกัของเวบ็ไซต์แบ่งเป็น 4 ส่วนตามเนวิเกชัน่เมนู 
ไดแ้ก่ Work , About , Blog , Contact ในส่วนของการแสดงผลงานในหน้า Work มีการแสดง
ตวัอย่างผลงานโดยใช้รูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) พร้อมกับช่ือผลงานและประเภทของ               
ผลงาน/ลูกคา้  ในการเช่ือมโยงเพื่อเขา้สู่เน้ือหาในภาพ ซ่ึงเม่ือคลิกเขา้ชม ก็จะพบกบัภาพผลงานใน
ลกัษณะ Gallery พร้อมกบัค าอธิบายผลงานท่ีละเอียดมากข้ึน  ในส่วนของหนา้ About ไดน้ าเสนอ
เน้ือหาใน 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ Who we are ? , What we bring ? , Our clients  ในส่วนของหนา้ 
Blog ได้มีการเผยแพร่บทความเก่ียวกบัด้านการออกแบบและเทคโนโลยีทีน่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ชมในส่วนของหนา้ Contact ท่ีมีแบบฟอร์มส าเร็จในการส่งขอ้ความเพื่อติดต่อกบั
เจา้ของเวบ็ไซต์ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  นอกจากน้ี ยงัมีแบบฟอร์ม Newsletter sign-up และล้ิงค์
เช่ือมโยงไปยงัเครือข่าย Social network ในดา้นล่างของทุกหนา้ 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 7: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Lawson 

Clarke (http://malecopywriter.com/) 
 

 
 
 
เวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Lawson Clarke อาชีพ Copywriter 

จากอเมริกา เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้โปรแกรม Flash ในสไตล์ Retro แบบเรียบง่าย                 
เน้นไปท่ีตัวอย่างผลงานด้านโฆษณาของเจ้าของเว็บไซต์ การจัดวางโครงสร้างของเว็บเพจ               
(Page Layout) เป็นแบบยืดหยุ่น พื้นหลงัสามารถขยายได้เต็มความกวา้งของจอภาพทุกขนาด               
การใช้ภาพ (Image) เน่ืองจากเป็นเว็บไซต์ท่ีท าจากโปรแกรม Flash จึงมีการรวมภาพเขา้ไปใน             
ตวั Flash ท่ีใชแ้สดงผล  การใชสี้ (Color) เวบ็ไซตใ์ชโ้ทนสีหลกัคือ สีโทนยอ้นยุค สีน ้ าตาล เหลือง 
ส้ม เขา้กบัตวัอกัษรท่ีใช้ในสไตล์ยอ้นยุคแบบไม่เป็นทางการเช่นเดียวกนั ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล 

ภาพ  4.7  เวบ็ไซต์ของ Lawson Clarke 
 

http://malecopywriter.com/
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(Navigation System) เนวเิกชัน่หลกัเป็นเมนูตวัอกัษรอยูด่า้นบนของหนา้เพจ และเม่ือน าเมา้ส์คลิกท่ี
รายการหลกั จะแสดงรายการยอ่ยเล่ือนลงเม่ือคลิก ประกอบไปดว้ย Home , TV , Print , Digital , 
Contact เน้ือหาหลกัของเวบ็ไซต์ คือการน าเสนอผลงาน ในสองรูปแบบคือ รูปภาพน่ิง ส าหรับ            
ในส่วนของ Print และรูปแบบไฟล์ Video ในส่วนของ TV , Digital  โดยไม่มีเน้ือหาหรือค าอธิบาย
เพิ่มเติม แต่น าเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจผา่นกรอบของจอทีวีนอกจากน้ี ยงัมีส่วนของการแนะน า
ตวัและขอ้มูลติดต่อของเจา้ของเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่นหนา้ Contact 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่  8: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ grow 

interactive (http://www.thisisgrow.com/awards/thankyou/) 
 

 
 

ภาพ 4.8 เวบ็ไซต์ของ grow interactive 
 

เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Grow Interactive ท่ีได้รับ              
รางวลัเวบบี อวอร์ด จากหน้าเพจแบบ Interactive ในโปรเจค Thank you begins with a T.                     
ท่ีออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ให้เป็นลกัษณะท่ีสามารถ Interactive กบัผูเ้ขา้ชมได้ เม่ือผูช้มคลิปเลือก             
เส้ือยืดแต่ละตวัตามแถบเมนูดา้นล่าง วิดีโอท่ีแสดงภาพบุคคลสวมเส้ือยืดลายนั้นก็เร่ิมท ากิจกรรม
ต่างๆข้ึน ซ่ึงตวัวีดีโอ ก็จะแตกต่างกนัไปในแต่ละแบบของลายเส้ือ สร้างความน่าสนใจให้ผูเ้ขา้ชม
ไดเ้ป็นอยา่งดี  การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout) เป็นแบบพอดีหนา้จอ และถูกจดัวาง
ให้อยู่ตรงก่ึงกลางของหน้า การใช้ตัวอักษร (Font)เป็นลักษณะไม่เป็นทางการเพื่อสร้าง                      
ความสนุกสนานแก่ผูใ้ช้ ลกัษณะของพื้นหลงั (Background)เป็นสีขาวลว้น เน้นการน าเสนอไปท่ี
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ภาพบุคคลในวีดีโอ  ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เม่ือเขา้มายงัส่วนของตวัเวบ็ไซต ์
จะพบกับเนวิเกชั่นหลักเป็นเมนูตัวอักษรอยู่ด้านบนของหน้าเพจ ส่วนกลางของหน้าเป็น                 
Slide show แสดงตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมา โดยมีภาพเคล่ือนไหว,ค าอธิบายสั้นๆ และล้ิงคเ์ช่ือมโยง
ไปยงัหน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผลงานนั้นๆ นอกจากน้ี ยงัมีส่วนของ News ท่ีเป็นการอพัเดท
ข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกบังานหรือกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอยูใ่นหนา้แรกของเพจ  เมนูหลกั
ของเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ย ในส่วนของการแสดงผลงานในหนา้ Work ท่ีมีเมนูยอ่ย ท่ีสามารถเลือกดู
ในตามประเภทของงาน โดยเเบ่งเป็น Websites และ Online Ads  มีการแสดงตวัอยา่งผลงาน โดยใช้
รูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) พร้อมกบัช่ือผลงานและลูกคา้ในการเช่ือมโยงเพื่อเขา้สู่เน้ือหาใน
ภาพ ซ่ึงเม่ือคลิกเขา้ชม ก็จะพบกบัภาพผลงานเป็นไฟล์ Video และ Gallery พร้อมกบัค าอธิบาย
ผลงานท่ีละเอียดมากข้ึน ในส่วนของหนา้ About ไดน้ าเสนอเน้ือหาประวติัความเป็นมา (About us) 
และส่ิงท่ี Grow ให้บริการ (Service) ในส่วนของหน้า Careers เป็นการประกาศรับสมคัรงาน            
ท่ีประกาศรายละเอียดการรับสมคัรพร้อมกบัคุณสมบติัในแต่ละต าแหน่งท่ีตอ้งการรับ ในส่วนของ
หน้า Blog ได้มีการเผยแพร่บทความเก่ียวกับด้านการออกแบบและเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ                     
เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ชม และส่วนของ Contact ท่ีแสดงขอ้มูลติดต่อและล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงั Social 
network พร้อมกบัภาพทีมงานของ Grow 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 9: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ RED 

Interactive agency (http://ff0000.com/) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพ 4.9 เวบ็ไซต์ของ RED Interactive agency 
 

http://ff0000.com/
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เวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ RED Interactive agency เป็น
เวบ็ไซตท่ี์ออกแบบโดยใช ้Html ธรรมดา แต่ใชลู้กเล่นของ jQuery code สร้างหนา้แรกให้มีลกัษณะ
คลา้ย Gallery มีการแสดงตวัอย่างผลงาน โดยใช้รูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) ท่ีเม่ือเอาเมา้ท์ช้ี           
ก็จะปรากฏขอ้ความท่ีบอกผูช้มว่าสามารถท าอะไรกบัส่วนนั้นไดบ้า้ง ซ่ึงมีทั้งการดูไฟล์ภาพ video 
หรือการกรองจ านวน Thumbnail ทั้งหมด ให้เหลือเพียงส่วนของส่ิงท่ีตอ้งการดูและสามารถคลิก
เพื่อดูรายละเอียดของงานนั้นๆได้อีกด้วย การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ (Page Layout)                
เป็นแบบยืดหยุ่น  พื้นหลังสามารถขยายได้เต็มความกวา้งของจอภาพทุกขนาด  ลักษณะของ                    
พื้นหลัง (Background) เป็นสีพื้นสีด าล้วน  การใช้ตัวอักษร (Font) มีลักษณะเป็นทางการ                              
การใช้ภาพ (Image) เป็นลกัษณะของภาพน่ิง ชนิดไฟล์ท่ีใช้เป็น .jpg  ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล 
(Navigation System) เนวิเกชัน่หลกัเป็นเมนูตวัอกัษรอยูด่า้นบนดา้นขวาของหน้าเพจ และเม่ือน า
เมา้ส์คลิกท่ีรายการหลกัจะแสดงรายการยอ่ยเล่ือนลงเม่ือคลิก  เมนูหลกัของเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ย 
News , Work , Focus , Culture , About , Contact  ในส่วนของ News เป็นการอพัเดทข่าวสารความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกับงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในส่วนของการแสดงผลงานในหน้า                
Work มีเมนูย่อย ท่ีสามารถเลือกดูในตามประเภทของงาน  มีตัวกรองสามารถเลือกได้ว่า                    
Show award-winning only หรือ Show featured work only มีการแสดงตวัอย่างผลงาน โดยใช้
รูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) พร้อมกบัช่ือผลงานและลูกคา้ในการเช่ือมโยงเพื่อเขา้สู่เน้ือหาใน
ภาพ ในส่วนของ Focus ซ่ึงเป็นเมนูท่ีมีรายการยอ่ยเล่ือนลงเม่ือคลิก คลา้ยกบัเป็นการบอกถึงบริการ
ของบริษทัว่าเก่ียวขอ้งกับเร่ืองใดบ้าง ซ่ึงในแต่ละหัวข้อจะมีค าอธิบายสั้ นๆ พร้อมกับตวัอย่าง
ผลงานในดา้นนั้นๆ ประกอบ ในส่วนของ Culture มีลกัษณะคลา้ยกบั Gallery ภาพถ่ายของกิจกรรม
ต่างๆ ในบริษทัท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมขององคก์ร ในส่วนของหนา้ About ไดน้ าเสนอเน้ือหา
แนะน าบริษทั และการใหบ้ริการของบริษทั ตามหวัขอ้ Who we are ? , What we do ? และส่วนของ 
Contact ท่ีแสดงขอ้มูลติดต่อ รวมถึง Careers การประกาศรับสมคัรงาน ท่ีประกาศรายละเอียดการ
รับสมคัรพร้อมกบัคุณสมบติัในแต่ละต าแหน่งท่ีตอ้งการรับ 
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ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 10: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Jonathan 
Yuen (http://www.jonathanyuen.com)  

 
 
 
เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Jonathan Yuen เป็นเวบ็ไซต์ท่ี

ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Flash ท่ีมีความสวยงามน่าสนใจมาก ในสไตล์ภาพวาดพู่กนัของจีน             
โดยมี เสียงดนตรีให้บรรยากาศธรรมชาติเข้ากับภาพ การจัดวางโครงสร้างของเว็บเพจ                      
(Page Layout) เป็นแบบสร้างสรรค์ สามารถเคล่ือนไหวการ Focus ของหน้าจอได้ตาม Effect               
ของเน้ือหาท่ีเขา้ชม  ลกัษณะของพื้นหลงั (Background) และการใชสี้ (Color) ใชสี้หลกัคือ ขาว ด า 
เทา แดง  การใช้ตวัอกัษร (Font) เป็นแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้ตวัอกัษรจีนมาใช้ เพื่อเน้น              
อตัลกัษณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต ์ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System)  เมนูของเวบ็ไซต์
จะอยูใ่นภาพวาดทั้งส่ี โดยมีปุ่มกดสีแดงพร้อมค าอธิบายสั้นๆเป็นตวับอกใบโ้ดยประกอบไปดว้ย 
Origin ท่ีเป็นส่วนของการแนะน าตวั เม่ือกดเขา้ไปแล้วจะพบกบัเน้ือหาตามหัวขอ้ต่างๆ ได้แก่ 
Profile , Philosophy , Competency , Appreciation , Yardstick  ในส่วนของ Creativity ท่ีเป็นส่วน
ของการแสดงผลงาน เม่ือกดเข้าไปแล้วจะพบกับเน้ือหาตามหัวข้อต่างๆ ตามประเภทผลงาน            
ไดแ้ก่ Interactive & experience , Print & graphic design , Art & Craft ท่ีจะแสดงเมนูยอ่ยลงมา              
เม่ือคลิกเข้าไปจะพบกับภาพผลงานพร้อมค าอธิบายสั้ นๆ รวมถึงช่ือของลูกค้า ในส่วนของ 
Curiousity เป็นงานอดิเรกท่ีเขาสนใจ เป็นการถ่ายภาพ ซ่ึงแสดงผลงานในรูปแบบของ Gallery           
และในส่วนสุดทา้ย Opportunity เป็นส่วนคลา้ยกบั Contact ท่ีมีแบบฟอร์มส าเร็จในการส่งขอ้ความ
เพื่อติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ภาพ 4.10 เวบ็ไซต์ของ Jonathan Yuen 
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3 .  เว็บไซต์ของบุคคลทั่ ว ไปจากต่ างประ เทศที่ ไ ด้ รับการคัด เลือกจาก 
smashingmagazine.com ว่ ามี การ จัด เ รียงข้อ มูลในการน า เสนอผลงานไ ด้ดีควบ คู่ ไปกับ                     
การออกแบบ Graphic User Interface ที่ดี จ  านวน 5 เวบ็ไซต์ น ามาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ              
ในการออกแบบ Graphic User Interface ท่ีเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 11: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 

Pikaboo (http://www.pikaboo.be/) 

 
 

ภาพ  4.11  เวบ็ไซต์ของบริษัท Pikaboo 
 
เวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Pikaboo บริษทัด้าน audiovisual 

production การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout) เป็นแบบพอดีหนา้จอ  การออกแบบ
เป็นการออกแบบโดยใช ้Html ธรรมดา แต่ใช้ลูกเล่นของ jQuery code ท่ีมีรูปแบบการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ย่างน่าสนใจ ตั้งแต่หน้าแรกท่ีมีการใช้พื้นหลงั (Background)  เป็นภาพน่ิงจากผลงาน
ล่าสุด ตรงส่วนกลางของเพจเป็นแถบรูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) ท่ีสามารถเล่ือนข้ึนลงได ้เป็น
ลกัษณะสกอร์โรล (Scroll roll) ท่ีเม่ือเอาเมา้ทไ์ปช้ีท่ีภาพจะปรากฏค าอธิบายสั้นๆรวมถึงช่ือของ
ลูกคา้ และเม่ือคลิกท่ีภาพ จะปรากฏกล่อง Lightbox เป็นไฟลว์ดีิโอของผลงานนั้นๆ ซ่ึงจะมีตวักรอง
ประเภทของผลงานเป็นเมนูย่อยอยู่ด้านข้างของแถบรูปภาพ ซ่ึงการใช้ภาพ (Image) จะใช้ใน
ลกัษณะของไฟล์ .jpg  การใชต้วัอกัษร (Font)  เป็นแบบไม่เป็นทางการ ข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีแสดง                  
ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) เนวิเกชัน่หลกัของเวบ็ไซตมี์ลกัษณะเป็นเมนูตวัอกัษร
อยูด่า้นซา้ยของหนา้เพจ ซ่ึงแต่ละเมนูเม่ือคลิกแลว้จะมีกล่อง Lightbox แสดงเน้ือหาของแต่ละส่วน
ข้ึนมา ประกอบด้วย เมนู News เป็นการอพัเดทข้อความข่าวสารของบริษทัผ่านทาง Twitter                 
เมนู Pics เป็น Gallery รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เมนู About น าเสนอเน้ือหาประวติั
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ความเป็นมาของบริษทัและการส่ิงท่ีให้บริการ นอกจากน้ียงัมีเมนู Contact  ท่ีแสดงขอ้มูลติดต่อ 
รวมถึงล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงับริษทัพาร์ทเนอร์ 

 
ตัวอย่าง เว็บไซต์ที่  12: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิ เล็กทรอนิกส์ของ                   

Justin Maller (http://superlover.com.au) 

 
 

ภาพ  4.12  เวบ็ไซต์ของ Justin Maller 
 

เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Justin Maller นักออกแบบ                  
จากประเทศออสเตรเลีย เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้ Html ธรรมดา เรียบง่าย ใช้สีพื้นหลัง               
(Background) เป็นสีด าล้วน แต่ท าให้โดดเด่นข้ึนมาจากสีของตัวอย่างผลงานท่ีเป็นรูปภาพ            
ขนาดเล็ก (Thumbnail) เรียงเป็นแถวเต็มความกวา้งของหนา้จอ เป็นจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ 
(Page Layout) ท่ีสามารถยืดหดได้ตามการหดหรือการขยายหน้าต่างของเว็บเบราเซอร์                            
ในแต่ละรูปภาพของผลงานจะมีช่ืองาน ช่ือลูกคา้และค าอธิบายงานประกอบอยู ่ซ่ึงเม่ือน ามาคลิกท่ี
ภาพก็จะปรากฏภาพเต็มของผลงาน เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ในลกัษณะของ lightbox การใช้ภาพ 
(Image) จะใช้ในลักษณะของไฟล์ . jpg การใช้ตัวอักษร (Font) เป็นแบบเป็นทางการ                       
ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) มีลกัษณะเป็นเมนูตวัอกัษรอยู่ดา้นบนของหน้าเพจ                  
และมีฟอร์มในการกรอกขอ้มูลเพื่อรับ Newsletters ในดา้นล่างของหน้าเพจ เมนูหลกัของเวบ็ไซต์
ประกอบไปดว้ย Wallpaper , Contact , About , Categories , Twitter  เมนู Wallpaper เป็นส่วนของ
การเปิดให้ดาวน์โหลดรูปผลงานของเขาเพื่อน าไปใช้เป็น wallpaer ของคอมพิวเตอร์ได้ฟรี                       
เมนู Contact เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลติดต่อ ซ่ึงประกอบไปด้วยล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงั                   
เวบ็ไซต์พาร์ทเนอร์, อีเมลล์, Twitter, และ Blog  เมนู About เป็นส่วนของการน าเสนอประวติั
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คร่าวๆ ของเจ้าของเว็บไซต์, รายช่ือลูกค้า และล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ในกลุ่มเพื่อน                        
นักออกแบบคนอ่ืนๆ  เมนู Categories ท่ีเม่ือคลิกจะมีเมนูย่อยลงมา แสดงประเภทของงาน                
ซ่ึงเม่ือคลิกเลือก รูปภาพตัวอย่างผลงานท่ีอยู่ด้านล่างจะแสดงเฉพาะประเภทผลงานท่ีเลือก                  
และเมนู twitter ซ่ึงเป็นล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัหนา้ Twitter Account ของเจา้ของเวบ็ไซต ์

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 13: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 

Booreiland (http://www.booreiland.nl/) 

 
 

ภาพ  4.13  เวบ็ไซต์ของบริษัท Booreiland 
 
เวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Booreiland บริษทัด้านออกแบบ

และวางแผนกลยุทธ์เก่ียวกับการสร้างแบรนด์ เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้ Flash จึงท าให ้   
สามารถใส่ลูกเล่นและ Effect ในการ Interaction กบัเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ การจดัวางโครงสร้าง
ของเวบ็เพจ (Page Layout) เป็นแบบพอดีหนา้จอ  การใชสี้ (Color)  สีท่ีใชใ้นเวบ็ไซต ์  เป็นลกัษณะ
ชุดสีแบบสามเส้า เน้นสีเหลือง ฟ้า ชมพู และตดัด้วยสีขาว  ลกัษณะของพื้นหลัง (Background)   
เป็นกราฟิกสร้างความรู้สึกสนุกสนานแก่ผูใ้ช้  การใชต้วัอกัษร (Font) เป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ
ส่วนหัวของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย Logo ของบริษัท, ข้อมูลติดต่อ, ล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงั                
Social network และฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพื่อรับ Newsletters  ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
(Navigation System) ส่วนเนวิเกชัน่หลกัของเวบ็ไซต์มีลกัษณะเป็นเมนูตวัอกัษรอยู่ดา้นซ้ายของ
หน้าเพจ ซ่ึงจะมี Effect เม่ือคลิกเขา้ชม จะแสดงเมนูยอ่ยถดัออกมา เป็นแถบเมนูดา้นขา้งและเม่ือ
คลิกท่ีเมนูย่อย ก็จะแสดงเน้ือหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งถัดออกมา พร้อมภาพประกอบและค าอธิบาย             
เมนูหลกัประกอบดว้ย เมนู We are ท่ีมีเน้ือหาย่อยเก่ียวกบับริษทั ไดแ้ก่ About , Approach ,  
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History , Route   เมนู We do ท่ีมีเน้ือหายอ่ยเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าและการให้บริการ ไดแ้ก่ Projects ,         
Self-initiated , Workshops , Services  เมนู We seek เป็นส่วนของการประกาศหาเพื่อนร่วมงานใน
ต าแหน่งต่างๆ และเมนู we write ท่ีเป็นล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์แนะน าหนงัสือท่ีบริษทัเป็น
ผูผ้ลิต 
 

ตัวอย่าง เว็บไซต์ที่  14: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิ เล็กทรอนิกส์ของ                    
บริษัท sid lee (http://www.sidlee.com) 

 
 

ภาพ 4.14  เวบ็ไซต์ของบริษัท sid lee 
 
เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Sid lee บริษทัด้านออกแบบ                  

และวางแผนกลยุทธ์เก่ียวกับการสร้างแบรนด์ เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้ Html ธรรมดา                  
แต่ใช้ลูกเล่นของ jQuery code ท่ีมีรูปแบบการน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ การจดัวาง
โครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout) เป็นแบบขยายเต็มจอ มีลูกเล่นในการ Slide เพื่อแสดงผลใน
ส่วนของการแสดงเน้ือหาอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ การใช้ภาพ (Image) เป็นชนิด .jpg และ .png                  
ลกัษณะของพื้นหลงั (Background) เป็นสีพื้นลว้น ใช้สีหลกัคือ สีด า ขาว การใช้ตวัอกัษร (Font) 
เป็นแบบทางการ  ระบบเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation System) มีลกัษณะเป็นเมนูตวัอกัษรอยู่
ดา้นซ้ายของหนา้เพจ รวมถึงล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงั social network และเมนูเปล่ียนภาษาทางดา้นล่าง
ซ้าย  ซ่ึงเม่ือน าเมา้ส์ไปวางในแต่ละเมนูจะ slide เมนูย่อยข้ึนมา เพื่อเขา้ชมเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ 
เมนูหลกัของเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ย เมนู  Sid lee ท่ีแสดงถึงประวติัความเป็นมาของบริษทั, การ
ใหบ้ริการ, หลกัการท างาน, ค านิยม และรายช่ือบุคลากร  เมนู Our work ส่วนของการแสดงผลงาน
ท่ีมีทั้งรูปแบบของ Video Show reel และ Portfolio ท่ีแสดงตวัอยา่งผลงานท่ีเป็นรูปภาพขนาดเล็ก 
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(Thumbnail)  พร้อมช่ืองานและช่ือลูกคา้ เม่ือคลิกเขา้ชมก็จะแสดงผลงานในรูปแบบ Gallery พร้อม
ค าอธิบายผลงานท่ีละเอียดข้ึน เมนู Sid Collective เป็นส่วนของการแสดงผลงานส่วนตวัของ
บุคลากรในทีม เมนู Conversational Capital เป็นส่วนของการแนะน าหนงัสือท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตเมนู 
What’s Going On เป็นส่วนของ Blog เพื่ออพัเดทขอ้มูลข่าวสารของบริษทั เก่ียวกบัผลงานล่าสุด 
บทความ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เมนู Collectivo เป็นส่วนของการสร้างเครือข่ายในหมู่นกั
ออกแบบ ซ่ึงคุณสามารถสมคัรเขา้สู่ระบบและเขา้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในเครือข่ายนกัออกแบบ
น้ีได้ เมนู Careers ส าหรับการประกาศรับสมคัรงาน ซ่ึงมีคุณสมบติัในต าแหน่งท่ีตอ้งการและ
แบบฟอร์มเพื่อให้สามารถสมคัรผ่านหน้าเวบ็ไซต์ไดท้นัที เมนู Contact แสดงขอ้มูลติดต่อของ
สมาชิกในทีม, ท่ีอยูบ่ริษทัและสถานท่ีตั้งผา่น Google map  นอกจากน้ียงัมี เมนูเล็กๆ ทางดา้นขวา
ของหน้าเพจ เมนู Sid Lee TV เพื่อแสดงส่วนของผลงานในดา้น TV และแสดงผลในรูปแบบ             
ของไฟลว์ดีิโอ 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ 15: เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Deep 

(http://www.deep.co.uk/) 

 
ภาพ 4.15 เวบ็ไซต์ของบริษัท Deep 

 
เวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Deep บริษทัดา้น creative agency 

เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบโดยใช้ Html ธรรมดา แต่ใช้ลูกเล่นของ jQuery code ท่ีมีรูปแบบ                     
การน าเสนอผลงานไดอ้ย่างน่าสนใจ  การจดัวางโครงสร้างของเวบ็เพจ (Page Layout) เป็นแบบ
พอดีจอ การใช้ภาพ (Image) เป็นชนิด .jpg  พื้นหลงัของเวบ็ไซต์ (Background) ใช้สีเทาเขม้                
ใช้ตวัอกัษร (Font) เป็นแบบทางการ ตรงส่วนกลางของเพจเป็นแถบรูปภาพตวัอย่างผลงาน           
ขนาดเล็ก (Thumbnail) ท่ีสามารถเล่ือนข้ึนลงได ้เป็นลกัษณะสกอร์โรล (scroll roll)  ซ่ึงเม่ือน า 
เมา้ส์ไปวางไวใ้นแต่ละรูป ค าอธิบายผลงานทางดา้นซ้ายของรูป จะเปล่ียนตามผลงานนั้นๆ รวมถึง
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เม่ือคลิกท่ีรูปจะแสดงเน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับผลงานในหน้าใหม่  ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
(Navigation System) มีลกัษณะเป็นเมนูตวัอกัษรอยู่ดา้นซ้ายของหนา้เพจ ซ่ึงมีเมนูยอ่ยของแต่ละ
หวัขอ้อยูใ่นแถวถดัไป  เมนูหลกัของเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ย Portfolio,  About Us, Services, News, 
Client List, Careers, Contact  เมนู Portfolio ส่วนของการแสดงผลงาน ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ยอ่ย 
3 ประเภท ไดแ้ก่ Brand Identity, Print, Digital ซ่ึงมีล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัรายช่ือลูกคา้ของบริษทัอีก
ดว้ย  เมนู About Us ส่วนของประวติัความเป็นมาและขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ประกอบไปดว้ยหวัขอ้
ยอ่ย ไดแ้ก่ Introduction, Press , Awards , Testimonials  เมนู Services การให้บริการของบริษทั 
ประกอบดว้ยการให้บริการดา้น Branding , Print Design , Digital  เมนู News เป็นส่วนของ Blog 
เพื่ออพัเดทขอ้มูลข่าวสารของบริษทั เก่ียวกบัผลงานล่าสุด บทความ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั  เมนู Client List  เป็นส่วนของการแสดง ผลงานอีกวธีิหน่ึง ซ่ึงแบ่งตามรายช่ือของลูกคา้ โดย
มีเมนูยอ่ยเป็นประเภทผลงานท่ีสามารถเลือกดูไดต้ามหวัขอ้นั้นๆ  เมนู Careers ส าหรับการประกาศ
รับสมคัรงาน ซ่ึงมีคุณสมบติัในต าแหน่งท่ีตอ้งการและขอ้มูลติดต่อส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสมคัร  เมนู 
Contact แสดงขอ้มูลติดต่อและท่ีอยูบ่ริษทั นอกจากน้ียงัมีในส่วนของเมนูดา้นขวาของหนา้เพจท่ี
เป็นล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปยงั social network  และทางดา้นล่างของหนา้เพจเป็นแบบฟอร์มในการกรอก
ขอ้มูลเพื่อรับ Newsletters 

 
ซ่ึงผลสรุปจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวอย่างทั้ งหมด 15 เว็บไซต์ สามารถวิเคราะห์

องค์ประกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (Graphic User Interface) และ
เทคโนโลยดีา้นการน าเสนอขอ้มูล ไดด้งัน้ี 

การออกแบบเวบ็ไซต์จะใชเ้ทคโนโลยีหลกัอยู ่2 วิธี คือ การออกแบบจากโปรแกรม Flash 
และ การออกแบบดว้ย html ซ่ึงการออกแบบจากโปรแกรม Flash จะท าให้สามารถออกแบบให้มี
ลูกเล่นท่ีหลากหลาย น่าต่ืนตาต่ืนใจ ไดม้ากกวา่การออกแบบดว้ย html ธรรมดา แต่มีขอ้เสียคืออาจ
ใชเ้วลาดาวน์โหลดนาน และอาจไม่รองรับกบับางอุปกรณ์ในการเขา้ถึง ทั้งน้ีการออกแบบดว้ย html 
ธรรมดาในปัจจุบนั ไดถู้กพฒันาให้มีเทคโนโลยี jQuery และ Javasciprt ท่ีมีความสามารถในการ
เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดเ้ช่นกนั   

โครงสร้างของเว็บเพจส่วนใหญ่เป็นแบบพอดีหน้าจอ มีการแสดงเน้ือหาจดัพื้นท่ีให้มี
ขนาดพอดีกบัจอภาพ จึงท าให้ไม่มีสกอร์บาร์ (Scroll bar) เล่ือนข้ึนลง เพื่อความสวยงามในการ
ออกแบบและความสะดวกสบายในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้แต่ทั้งน้ีการใชโ้ครงสร้างเวบ็เพจข้ึนอยู่
กบัการออกแบบเป็นหลกั จึงสามารถใช้ไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งแบบแนวตั้งและแบบอ่ืนๆ ตาม
การออกแบบของเจา้ของเวบ็ไซต ์



90 

 

ลักษณะการจัดวางโครงสร้างของเว็บเพจ ส่วนใหญ่มีการแบ่งโครงสร้างเป็นส่วนๆ               
โดยมีส่วนหลกัเป็นส่วนของเนวิเกชัน่เมนูและส่วนของเน้ือหา โดยเน้นการแสดงรูปภาพเป็นหลกั 
และมีตวัหนังสือประกอบ มากกว่าเป็นการน าเสนอตวัหนังสือเป็นหลกั เน่ืองจากอาจท าให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายไดง่้าย 

การใช้ภาพภายในเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีการใช้ภาพน่ิงและภาพกราฟิกหลายชนิดร่วมกนั 
หากเป็นเวบ็ไซต์ท่ีสร้างจากโปรแกรม Flash รูปภาพจะถูกรวมไปกบัช้ินงาน Flash ทั้งหมดใน
เวบ็ไซต ์ท าใหไ้ม่สามารถจ าแนกประเภทได ้แต่เวบ็ไซตท่ี์สร้างจากการออกแบบดว้ย html ธรรมดา 
ส่วนใหญ่จะใช้ ชนิดไฟล์ภาพเป็น .jpg และ .png เน่ืองจากเป็นไฟล์ภาพท่ีมีความคมชดัในระดบั
หน่ึง สามารถเลือกปรับลดความละเอียดของภาพไดง่้าย และเป็นไฟล์ท่ีมีขนาดเล็ก ท าให้ง่ายต่อการ
ดาวน์โหลดและแสดงผลขอ้มูล 

ลกัษณะของพื้นหลงั ส่วนใหญ่เป็นการใชร้ะนาบของสีพื้น เป็นสีโทนเดียว เพื่อให้ผูเ้ขา้ชม
เน้นการมองไปท่ีเน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ มากกว่าการใช้ภาพกราฟิกหรือลวดลายต่างๆ ท่ีจะท าให้
รบกวนสายตาผูเ้ขา้ชม แต่ในบางเว็บไซต์มีการใช้ภาพน่ิงหรือใช้ลวดลายเล็กน้อยเป็นพื้นหลัง            
โดยออกแบบให้แสดงผลไม่เด่นชดัมากจนเกินไปและมีการเวน้พื้นท่ีวา่ง เพื่อให้เน้นการมองไปท่ี
เน้ือหาและไม่รบกวนสายตาผูเ้ขา้ชม 

การใชต้วัอกัษรในเวบ็ไซต ์ส่วนใหญ่เป็นการใชแ้บบผสมผสานทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยตวัอกัษรแบบเป็นทางการส่วนใหญ่ใช้ในส่วนของเน้ือหา เน่ืองจากท าให้อ่านได้
ง่าย และใช้ตวัอกัษรแบบเป็นไม่ทางการ ในส่วนของการตกแต่งเวบ็ไซต์หรือเน้นหัวขอ้ต่างๆ ให้
น่าสนใจและสร้างความโดดเด่น ซ่ึงการจดัวางตวัอกัษรในส่วนของเน้ือหาส่วนใหญ่ จะเป็นการจดั
แบบชิดซ้าย ใช้ตวัอกัษรตวัเอียงตวัหนา เพื่อเนน้ขอ้ความ และใช้สีตวัอกัษรท่ีแตกต่างเม่ือส่วนนั้น
เป็นล้ิงคเ์ช่ือมโยงขอ้มูล 

การใช้สีโดยรวมของเวบ็ไซตส่์วนใหญ่ แลว้แต่การออกแบบตามสไตล์การออกแบบ เพื่อ
ส่ือถึงอตัลกัษณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของ มีทั้งการใช้สีสด สีอ่อน สีผสมสีขาว สีหม่น เป็นการใช้สีท่ีไม่มี
ความแปลกแยกกนัมากนกัในชุดคู่สี เป็นการใช้สีท่ีคลา้ยคลึงกนั อาจมีการใชสี้คู่ตรงขา้มเพื่อเน้น
ส่วนส าคญัในบางจุด  

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะเป็นตัวอกัษร เป็นการเช่ือมโยงแบบ
สามารถไปกลบัได้หลายทาง ต าแหน่งของเมนูส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนหรือด้านซ้ายของเว็บเพจ 
แสดงรายการล้ิงคใ์นแนวตั้งหรือแนวนอน โดยมีเมนูหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติัส่วนตวั, ผลงาน, หนา้
ขอ้มูลติดต่อ ซ่ึงในส่วนของผลงานอาจแบ่งเป็นเมนูย่อยตามประเภทของผลงาน โดยในส่วนของ
การแสดงผลงานนิยมแสดงเป็นรูปภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) และค าอธิบายสั้นๆ จากนั้นเม่ือคลิก
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ท่ีภาพจะแสดงภาพผลงานขนาดใหญ่หรือไฟล์วีดีโอ พร้อมค าอธิบายผลงานโดยละเอียด และหาก
เป็นผลงานท่ีมีเพียงตวัอกัษร มกัจะมีการใชรู้ปภาพท่ีเก่ียวขอ้งประกอบในผลงาน เพื่อไม่ให้ผูเ้ขา้ชม
รู้สึกเบ่ือหน่าย รวมถึงการใหบ้ริการไฟลด์าวน์โหลดขอ้มูลนั้นๆ ในรูปแบบของไฟลเ์อกสาร 

นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเวบ็ไซตส่์วนใหญ่นิยมใช ้ไดแ้ก่ Blog ท่ีเจา้ของเวบ็ไซต ์
ใชใ้นการอพัเดทบทความ ข่าวสารท่ีน่าสนใจ หรือส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงถือเป็นการใช้
พื้นท่ีในการพบปะสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มไดใ้นอีกรูปแบบหน่ึง และการใชแ้บบฟอร์มส าเร็จรูป
ในหนา้ขอ้มูลติดต่อท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้ชมสามารถติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงการ
สร้างล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นอีกทางหน่ึงในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูช้มไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 
1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน

อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา) 
ในการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้ม

สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดูตัวอย่างในภาคผนวก)                
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาจ านวน 120 คน ไดม้าจากการฝากแบบสอบถาม
ออนไลน์ไว้ท่ีเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ www.dek-d.com และการแชร์ลิงค์ผ่านทางเครือข่าย                 
สังคมออนไลน์จาก www.facebook.com  และ www.twitter.com โดยท าการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา     
หน่ึงเดือน คือระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2555 ผลการรวบรวมขอ้มูล น าเสนอเป็น                  
5 ส่วน ปรากฏดงัรายการต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป   
ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการในการน าเสนอ ขอ้มูล 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลองคป์ระกอบในการออกแบบ  
ส่วนท่ี 4 ดา้นเทคโนโลยใีนการน าเสนอขอ้มูล 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
 

ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามช้ันปีทีผู้่ตอบแบบสอบถามก าลงัศึกษา 

ระดบัช้ันทีก่ าลงัศึกษา 
นักศึกษาทีเ่ข้ามาตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 1 20 17 
ชั้นปีท่ี 2 14 12 
ชั้นปีท่ี 3 18 14 
ชั้นปีท่ี 4 48 40 
มากกวา่ชั้นปีท่ี 4 20 17 
รวม 120 100 

  
  จากตาราง 4.1 พบว่า นักศึกษาท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถามตามระดบัชั้นปี มากท่ีสุด คือ            
ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 20 คน และ มากกว่า              
ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17  
 
ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามระดับความต้องการของวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์  

วตัถุประสงค์ในการจดัท าเวบ็ไซต์ 
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัความต้องการ 

จ านวน ร้อยละ 
ใชป้ระกอบการเขา้ศึกษาต่อ 26 22 
ใชป้ระกอบการสมคัรเขา้ท างาน 45 38 
เผยแพร่ขอ้มูลประวติัและผลงาน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ 19 16 
เพื่อเป็นการประเมินตนเองและท าใหท้ราบถึงการพฒันาของตน    12 9 
เผยแพร่ขอ้มูลประวติัและผลงาน เพ่ือแนะน าผลงานแก่กลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชย ์ 18 15 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 120 100 

  
  จากตาราง 4.2 พบว่า นักศึกษามีวตัถุประสงค์ในการจดัท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้ม สะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชป้ระกอบการสมคัรเขา้ท างานมากกวา่วตัถุประสงคอ่ื์น จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาใชเ้พื่อใชป้ระกอบการเขา้ศึกษาต่อ จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 22 
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ส่วนที ่2 ความต้องการในการน าเสนอ ข้อมูล 
 
ตาราง 4.3 จ านวนและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา จ าแนกตามระดับความต้องการในการน าเสนอข้อมูล 
ของการจัดท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

ที่ รายการ 
ระดับความต้องการในการน าเสนอข้อมูล  

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล /
ล าดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1 ขอ้มูลประวติัส่วนตวั 
20 

(100) 
40 

(160) 
52 

(156) 
4 
(8) 

4 
(4) 

428 3.57 
มาก 
(10) 

2 
ประวติัโดยยอ่  
(Resume / CV) 

40 
(200) 

46 
(184) 

34 
(105) 

- 
 

- 
 

489 4.00 
มาก 
(4) 

3 ประวติัการศึกษา 
46 

(230) 
52 

(208) 
16 
(48) 

4 
(8) 

2 
(2) 

496 4.13 
มาก 
(3) 

4 
ผลการเรียนในแต่ละ 
ภาคเรียน 

16 
(80) 

40 
(160) 

36 
(108) 

18 
(36) 

10 
(10) 

394 3.28 
ปานกลาง
(11) 

5 
ผลงาน ทกัษะ  
ความสามารถพิเศษ 

68 
(340) 

40 
(160) 

10 
(30) 

- 
 

2 
(2) 

532 4.43 
มาก 
(1) 

6 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
36 

(180) 
48 

(192) 
26 
(78) 

10 
(20) 

- 
 

470 3.92 
มาก  
 (5) 

7 
การเขา้ร่วมประชุม  
อบรม สมัมนา 

36 
(180) 

42 
(168) 

30 
(90) 

12 
(24) 

- 
 

462 3.85 
มาก  
(7) 

8 การศึกษาดูงาน 
36 

(180) 
42 

(168) 
34 

(102) 
8 

(16) 
- 

466 3.88 
มาก  
(6) 

9 
การเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกของชมรม/
สมาคม/องคก์ร 

30 
(150) 

42 
(168) 

36 
(108) 

10 
(20) 

2 
(2) 448 3.73 

มาก  
(9) 

10 
การไดรั้บรางวลั / 
เกียรติบตัร 

62 
(310) 

30 
(120) 

24 
(72) 

2 
(4) 

2 
(2) 

508 4.23 
มาก  
(2) 

11 
การไดรั้บ
ทุนการศึกษา 

36 
(180) 

38 
(152) 

38 
(114) 

4 
(8) 

4 
(4) 

458 3.82 
มาก  
(8) 

  
 



94 

 

 จากตาราง 4.3 พบว่า นกัศึกษามีความตอ้งการในการน าเสนอขอ้มูลในการจดัท าเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  โดย มีความตอ้งการในการน าเสนอ ผลงาน ทกัษะ 
ความสามารถพิเศษ เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.43 อนัดบัท่ี 2 มีความตอ้งการ            
ในการน าเสนอ การไดรั้บรางวลั / เกียรติบตัรโดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.23 และมีความตอ้งการ
ในการน าเสนอ ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน เป็นอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉล่ียในระดับ                     
ปานกลาง 3.28 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลองค์ประกอบในการออกแบบ 
 

ตาราง 4.4 จ านวนและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา จ าแนกตามระดับความส าคัญในการออกแบบเว็บไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

ที ่ รายการ 
ระดบัความส าคญั 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 การออกแบบลกัษณะ
หนา้ตาของเวบ็ไซต ์ 
(Graphic User Interface)
ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้าน 
ไดง่้าย เขา้ถึงไดร้วดเร็ว  

94 
(470) 

26 
(104) 

- - - 574 4.78 มากท่ีสุด 
(1) 

2 การจดักลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการ
น าเสนออยา่งเป็นหมวดหมู่ 

86 
(430) 

32 
(128) 

2 
(6) 

- - 564 4.70 มากท่ีสุด 
(2) 

3 มีความรวดเร็วในการเขา้ถึง
ขอ้มูล (ไม่ใชเ้วลานานใน
การดาวน์โหลด) 

78 
(390) 

40 
(160) 

2 
(6) 

- - 556 4.63 มากท่ีสุด 
(3) 

4 มีความสามารถในการ 
ปรับขนาด รูปแบบการ
แสดงผลของเน้ือหา (เช่น  
การปรับขนาดตวัหนงัสือ) 

36 
(180) 

54 
(216) 

24 
(72) 

6 
(12) 

- 
 

480 4.00 มาก 
(6) 

5 การออกแบบใหบ่้งบอกถึง
ตวัตนของเจา้ของเวบ็ไซต ์/  
การออกแบบใหเ้ป็น 
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

64 
(320) 

36 
(144) 

14 
(42) 

6 
(12) 

- 518 4.32 มาก 
(4) 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) จ านวนและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา จ าแนกตามระดับความส าคัญในการออกแบบ
เวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

ที ่ รายการ 
ระดบัความส าคญั 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6 การออกแบบเพื่อรองรับ
การท างานของอปุกรณ์ 
ในการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นทุก
รูปแบบ (เช่น การเขา้ถึง
เวบ็ไซตผ์า่นทาง
โทรศพัทมื์อถือ/แท็บเลต็) 

52 
(260) 

48 
(192) 

18 
(54) 

- 2 
(2) 

508 4.23 มาก 
(5) 

  
  จากตาราง 4.4 พบว่า นกัศึกษาเห็นวา่การออกแบบลกัษณะหน้าตาของเวบ็ไซต์ (Graphic 
User Interface) ให้ผูใ้ชส้ามารถใช้งานไดง่้าย เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 
โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.78 รองลงมา คือการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนออย่างเป็น
หมวดหมู่  โดยมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 4.70 และความส าคัญอันดับสุดท้ายคือ การมี
ความสามารถในการปรับขนาด รูปแบบการแสดงผลของเน้ือหา โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.00 
 
ส่วนที ่4 ด้านเทคโนโลยใีนการน าเสนอข้อมูล 
 
ตาราง 4.5 จ านวนและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา จ าแนกตามความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะดังรายการที ่1-5 

ที ่ รายการ 
ระดบัจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูล 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ภาพถ่าย / อลับั้มภาพ 
62 

(310) 
46 

(184) 
12 

(36) 
- - 530 4.42 มาก 

(1) 

2 ภาพเคล่ือนไหว / วดีีโอ 
30 

(150) 
38 

(152) 
46 

(138) 
4 

(8) 
2 

(2) 
450 3.75 มาก 

(4) 

3 การดาวโหลดไฟลเ์อกสาร 
30 

(150) 
48 

(192) 
26 

(78) 
10 

(20) 
6 

(6) 
446 3.72 มาก 

(5) 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) จ านวนและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา จ าแนกตามความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะดังรายการที ่1-5 

ที ่ รายการ 
ระดบัจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูล 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4 

การเผยแพร่บทความ  
การอพัเดทความ
เคล่ือนไหวหรือกิจกรรม
ล่าสุดในรูปแบบของ Blog 

26 
(130) 

64 
(256) 

26 
(78) 

4 
(8) 

- 472 3.93 มาก 
(3) 

5 
การเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บั
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(social network) 

46 
(230) 

54 
(216) 

14 
(42) 

4 
(8) 

2 
(2) 

498 4.15 มาก 
(2) 

 
 จากตาราง 4.5 พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการจัดท าเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ มีความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลในลกัษณะภาพถ่าย / อลับั้มภาพ มากท่ีสุด              
เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.42 รองลงมา คือ การเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บัเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network) เป็นอนัดบั 2 โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.15 และอนัดบัสุดทา้ยคือ การ
ดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารโดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 3.72 

 
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 

ในการจดัท าเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ นกัศึกษาไดใ้ห้ความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

เว็บไซต์น่าจะเข้าถึงได้ง่าย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และการรองรับวตัถุประสงคก์ารใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีส าคญัรองลงมาคือ ความ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล รูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่เน้นด้านวิชาการมากเกินไป ให้
สาระประโยชน์ มีการปรับรูปแบบใหง่้ายต่อการอ่านและหาขอ้มูล 

สรุปเน้ือหาส าคญัจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา จ านวน 
120 คน พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการจดัท าเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการสมคัรเขา้ท างาน รวมถึงใช้ประกอบการเขา้ศึกษาต่อ            
มีความตอ้งการน าเสนอขอ้มูลในเวบ็ไซต์ เรียงตามล าดบั คือ ผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ , 
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การได้รับรางวลัหรือ  เกียรติบตัร,  ประวติัการศึกษา, ประวติัโดยย่อ (Resume หรือ CV),              
การเขา้ร่วมกิจกรรม, การเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา, การศึกษาดูงาน, การไดรั้บทุนการศึกษา, 
การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม/องคก์ร, ขอ้มูลประวติัส่วนตวั และผลการเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการออกแบบลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User 
Interface) ให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้ง่าย เขา้ถึงได้อย่างรวดเร็ว  มีการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการ
น าเสนออยา่งเป็นหมวดหมู่ มีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล (ไม่ใชเ้วลานานในการดาวน์โหลด) 
และมีความเห็นว่า มีความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพถ่ายหรืออลับั้มภาพ           
และควรมีการเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บัเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 

 
1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน

อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ผู้เช่ียวชาญ) 
ในการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการในการออกแบบเวบ็ไซต์ประเภท

แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตัวอย่างในภาคผนวก)                 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (Expert) จ านวน 2 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) จ  านวน 2 คน ผลการรวบรวมขอ้มูล 
น าเสนอเป็น 5 ส่วน ปรากฏดงัรายการต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป   
ส่วนท่ี 2 ดา้นการน าเสนอขอ้มูล 
ส่วนท่ี 3 ดา้นการออกแบบ Graphic User Interface 
ส่วนท่ี 4 องคป์ระกอบในการออกแบบ              
ส่วนท่ี 5 เทคโนโลยใีนการน าเสนอขอ้มูล 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านประกอบไปดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญด้านแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ดร.ประกอบ กรณีกิจ, อาจารย์สุธาวลัย์  ธรรมสังวาลและผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ
เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ คุณอคีราห์  พิมภีระธรรม, คุณอะชิระ นาคะปรีชา (รายละเอียดในภาคผนวก) 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นโดยสรุปวา่ นกัศึกษาควรมีเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัน้ี  
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แฟ้มสะสมงานเป็นเคร่ืองมือเก็บสะสมผลงานของนักศึกษา ช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
พัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร                           
เป็น Resource หลกัในการน าเสนอผลงาน ประสบการณ์ท างานและการเรียนรู้ นกัศึกษาจะสามารถ
เห็นความกา้วหนา้ในทกัษะของตนเองและการพฒันาของผลงานตนเอง นกัศึกษาสามารถใช้แฟ้ม
สะสมผลงานในการแสดงผลงานเพื่อประกอบในการสมคัรงานได ้หรือแมก้ระทัง่ในการสร้างงาน
ช้ินใหม่ แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถใชเ้ป็น Source ในการสร้างไอเดียหรือแรงบลัดาลใจใหม่ๆได้
เป็นการบ่งช้ีถึงพฒันาด้านการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเป็นช่องทางท่ีท าให้นักศึกษาสามารถ
คน้หาแนวทางสร้างงานเฉพาะตนได ้แฟ้มสะสมผลงานนั้นสามารถท าไดท้ั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ การท าแบบออนไลน์มีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นความสะดวกในการจดัเก็บและแสดงผลงานแก่
ผูส้นใจ ซ่ึงถ้าสามารถด าเนินการได้ในระดับท่ีเหมาะสมแล้วการมีเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะจนนั้นจะเอ้ือประแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามด้านการน าเสนอข้อมูล 
 
ตาราง 4.6 จ านวนและค่าเฉลีย่ของผู้เช่ียวชาญ จ าแนกตามความต้องการในการน าเสนอข้อมูล 
ในการจัดท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ ตามรายการที ่1-11 

ที่ รายการ ระดับความต้องการในการน าเสนอข้อมูล  
คะแนน ค่าเฉลีย่ 

แปลผล/ 
ล าดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1 ขอ้มูลประวติัส่วนตวั 
1 

(5) 
3 

(12) 
- - - 

17 4.25 
มาก 
(3) 

2 
ประวติัโดยยอ่  
(Resume / CV) 

1 
(5) 

3 
(12) 

- - - 
17 4.25 

มาก 
(3) 

3 ประวติัการศึกษา 
3 

(15) 
- 1 

(3) 
- - 

18 4.50 
มาก

ท่ีสุด (2) 

4 
ผลการเรียนในแต่ละ 
ภาคเรียน 

- 3 
(12) 

- 1 
(2) 

- 
14 3.50 

มาก 
(5) 

5 
ผลงาน ทกัษะ  
ความสามารถพิเศษ 

4 
(20) 

- - - - 
20 5.00 

มาก
ท่ีสุด 
(1) 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) จ านวนและค่าเฉลีย่ของผู้เช่ียวชาญ จ าแนกตามความต้องการในการน าเสนอข้อมูล 
ในการจัดท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ ตามรายการที ่1-11 

ที่ รายการ ระดบัความต้องการในการน าเสนอข้อมูล  
คะแนน ค่าเฉลีย่ 

แปลผล/ 
ล าดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
3 

(15) 
- 1 

(3) 
- - 

18 4.50 
มาก
ท่ีสุด 
(2) 

7 
การเขา้ร่วมประชุม  
อบรม สมัมนา 

2 
(10) 

1 
(4) 

- 1 
(2) 

- 
16 4.00 

มาก 
(4) 

8 การศึกษาดูงาน 
2 

(10) 
1 

(4) 
- 1 

(2) 
- 

16 4.00 
มาก 
(4) 

9 
การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ชมรม/สมาคม/องคก์ร 

2 
(10) 

1 
(4) 

- 1 
(2) 

- 
16 4.00 

มาก 
(4) 

10 
การไดรั้บรางวลั / 
 เกียรติบตัร 

3 
(15) 

- - 1 
(2) 

- 
17 4.25 

มาก 
(3) 

11 การไดรั้บทุนการศึกษา 
2 

(10) 
1 

(4) 
- 1 

(2) 
- 

16 4.00 
มาก 
(4) 

 

 จากตาราง 4.6 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรให้มีการน าเสนอข้อมูลในการจดัท าเว็บไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เรียงตามล าดบัดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 การน าเสนอผลงาน ทกัษะ 
ความสามารถพิเศษ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 5.00 รองลงมา อนัดบัท่ี 2 การน าเสนอประวติั
การศึกษา, การเขา้ร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.50 และอนัดบัสุดทา้ย ผลการเรียนใน
แต่ละภาคเรียน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 3.50 
 
ส่วนที ่3 ด้านการออกแบบ Graphic User Interface 
 

ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเก่ียวกบัการออกแบบ Graphic User Interface ในเวบ็ไซตป์ระเภท
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี  

3.1   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรว่า “เมนูของเว็บไซต์” ควรมีลกัษณะการแสดงรายการลิงค์ใน
แนวตั้ง และแนวนอน (Navigation Bar), แสดงรายการยอ่ยข้ึนมาเม่ือใชเ้มาส์ช้ีเหนือรายการหลกั 
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(Pop-up Menu) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา เป็นการแสดงรายการย่อยโดยเล่ือนลงเม่ือ
คลิก (Pull-down Menu) คิดเป็นร้อยละ 20 

3.2   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรว่า "เนวิเกชั่นเมนู" ควรอยู่ในต าแหน่งด้านบนของเพจ (Top)              
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา เป็นดา้นซ้ายของเพจ (Left) และดา้นขวาของเพจ (Right)          
คิดเป็นร้อยละ 20 

3. 3   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรวา่ "โครงสร้างของเวบ็" เป็นไดท้ั้งแบบพอดีหนา้จอ (Fixed Size), 
แนวตั้ ง (Horizontal), สร้างสรรค์ (Creative), ลักษณะท่ีหลากหลายได้ข้ึนอยู่กับการออกแบบ             
คิดเป็นร้อยละ 25 ในทุกล าดบั 

3.4   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรว่า "ชนิดไฟล์ภาพท่ีใช้" ควรใช้ไฟล์ภาพชนิด PNG , JPEG                
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมา เป็นชนิด GIF และตามความเหมาะสมของประเภทผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ 17  

3.5   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรวา่ "ลกัษณะของพื้นหลงั" ควรมีลกัษณะเป็นระนาบของสีพื้น มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา เป็นลวดลายท่ีมีการซ ้ ากนั คิดเป็นร้อยละ 20  

3.6   ผูเ้ ช่ียวชาญเห็นควรว่า "บุคลิกของตัวอักษร" ควรมีลักษณะสะท้อนบุคลิกของ
นกัศึกษาและข้ึนอยูก่บัการออกแบบ ซ่ึงเป็นไดท้ั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 50 

3.7   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรวา่ "การจดัวางตวัอกัษรในส่วนของเน้ือหา" ควรมีลกัษณะชิดขอบ
ทั้ง 2 ขา้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา เป็นตรงกลาง, ซา้ย คิดเป็นร้อยละ 25 

3.8   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรวา่ "สีของตวัอกัษร" ควรใชใ้นลกัษณะตวัอกัษรสีเขม้บนพื้นหลงั 
สีอ่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา เป็นตวัอกัษรสีอ่อนบนพื้นหลงัสีเขม้หรือแบบไหนก็
ไดต้ามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 17  

3.9   ผู ้เ ช่ียวชาญเห็นควรว่า "การแสดงผลงานท่ีมีลักษณะเป็นภาพหรือภาพถ่าย"                  
ควรน าเสนอในลกัษณะแสดงภาพผลงานพร้อมค าอธิบายประกอบสั้นๆ, แสดงภาพผลงานพร้อม
ค าอธิบายประกอบสั้นๆ และมีล้ิงค์เช่ือมโยงไปอีกหนา้หน่ึงซ่ึงแสดงค าอธิบายผลงานโดยละเอียด 
คิดเป็นร้อยละ 50 

3.10   ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรวา่ "การแสดงผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสาร บทความ รายงาน"
ควรน าเสนอโดยแสดงในลักษณะของเน้ือหาโดยสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด  มากท่ีสุด                        
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการแสดงในลกัษณะของตวัอกัษร และน าภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
มาประกอบ, ในลักษณะอ่ืนๆ คือ ไฟล์ดาวน์โหลดและค าอธิบายสั้ นๆ เก่ียวกับผลงานนั้ น                 
คิดเป็นร้อยละ 25 
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ส่วนที ่4  องค์ประกอบในการออกแบบ 
 
ตาราง 4.7 จ านวนและค่าเฉลี่ยของผู้เช่ียวชาญ จ าแนกตามระดับความส าคัญในการออกแบบ
เวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
ที ่ รายการ ระดบัความส าคญั 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 การออกแบบลกัษณะ
หนา้ตาของเวบ็ไซต ์ 
(Graphic User Interface)
ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้าน 
ไดง่้าย เขา้ถึงไดร้วดเร็ว  

3 
(15) 

1 
(4) 

- - - 19 4.75 มากท่ีสุด 
(2) 

2 การจดักลุ่มขอ้มูลท่ี
ตอ้งการน าเสนออยา่งเป็น
หมวดหมู่ 

3 
(15) 

1 
(4) 

- - - 19 4.75 มากท่ีสุด 
(2) 

3 มีความรวดเร็วในการ
เขา้ถึงขอ้มูล  

3 
(15) 

1 
(4) 

- - - 
 

19 4.75 มากท่ีสุด 
(2) 

4 มีความสามารถในการ 
ปรับขนาด รูปแบบการ
แสดงผลของเน้ือหา (เช่น  
การปรับขนาดตวัหนงัสือ) 

- 4 
(16) 

- - - 16 4.00 มาก 
(4) 

5 การออกแบบใหบ่้งบอก
ถึงตวัตนของเจา้ของ
เวบ็ไซต ์/ การออกแบบ
ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

4 
(20) 

- - - - 20 5.00 มากท่ีสุด 
(1) 

6 การออกแบบเพื่อรองรับ
การท างานของอปุกรณ์ใน
การเขา้ถึงเวบ็ไซต ์
ในทุกรูปแบบ  

2 
(10) 

2 
(8) 

- - - 18 4.50 มากท่ีสุด 
(3) 

 
จากตาราง 4.7 พบว่า ผู ้เ ช่ียวชาญเห็นควรว่าการออกแบบให้บ่งบอกถึงตัวตนของ                

เจา้ของเวบ็ไซต ์/ การออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มีความส าคญัต่อการออกแบบเวบ็ไซต์
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ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเลกทรอนิกส์ เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 5.00 
รองลงมา คือ การออกแบบลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User Interface) ให้ผูใ้ชส้ามารถ 
ใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว, การจดักลุ่มข้อมูลท่ีต้องการน าเสนออย่างเป็นหมวดหมู่,                  
มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เป็นอนัดับท่ี 2 โดยมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 4.75 และ              
อนัดบัสุดทา้ย คือ การมีความสามารถในการปรับขนาด รูปแบบการแสดงผลของเน้ือหา โดยมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.00 

 

ส่วนที ่5 ด้านเทคโนโลยใีนการน าเสนอข้อมูล 
 

ตาราง 4.8 จ านวนและค่าเฉลี่ยของผู้เช่ียวชาญ จ าแนกตามความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะดังรายการที ่1-5 

ที ่ รายการ 
ระดบัจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูล 

คะแนน ค่าเฉลีย่ 
แปลผล/ 
อนัดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ภาพถ่าย / อลับั้มภาพ 
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 มากท่ีสุด 
(1) 

2 ภาพเคล่ือนไหว / วดีีโอ 
2 

(10) 
2 
(8) 

- - - 18 4.50 มากท่ีสุด 
(2) 

3 การดาวโหลดไฟลเ์อกสาร 
1 
(5) 

2 
(8) 

1 
(3) 

- - 16 4.00 มาก 
(3) 

4 

การเผยแพร่บทความ  
การอพัเดทความ
เคล่ือนไหวหรือกิจกรรม
ล่าสุดในรูปแบบของ Blog 

2 
(10) 

2 
(8) 

- - - 18 4.50 มากท่ีสุด 
(2) 

5 
การเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บั
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(social network) 

2 
(10) 

2 
(8) 

- - - 18 4.50 มากท่ีสุด 
(2) 

จากตาราง 4.8 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรว่าการจดัท าเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ มีความจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลในลักษณะภาพถ่าย/อัลบั้มภาพ มากท่ีสุด                
เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.75 รองลงมาเป็นลกัษณะของภาพเคล่ือนไหว / 
วีดีโอ, การเผยแพร่บทความ การอพัเดทความเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมล่าสุดในรูปแบบของ Blog,         
การเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บัเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ีย         
ในระดบัมากท่ีสุด 4.50 
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สรุปเน้ือหาส าคญัจากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญด้านแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Expert) จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Designer) จ  านวน 2 คน 
พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นให้มีการน าเสนอข้อมูลในการจดัท าเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี การน าเสนอผลงาน ทักษะ 
ความสามารถพิเศษ, ประวติัการศึกษา, การเขา้ร่วมกิจกรรม, การไดรั้บรางวลัและเกียรติบตัร, การ
เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา, การศึกษาดูงาน, การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม/องคก์ร, 
การไดรั้บทุนการศึกษา, ขอ้มูลประวติัส่วนตวั และประวติัโดยยอ่ (Resume หรือ CV) ในดา้นการ
ออกแบบ Graphic User Interface ผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นวา่ เมนูของเวบ็ไซต ์ควรมีลกัษณะการ
แสดงรายการลิงค์ในแนวตั้งและแนวนอน (Navigation Bar) หรือแสดงรายการยอ่ยข้ึนมาเม่ือใช้
เมาส์ช้ีเหนือรายการหลกั (Pop-up Menu) มากท่ีสุด และควรอยูใ่นต าแหน่งดา้นบนหรือดา้นซ้าย
ของเพจ โดยโครงสร้างของเวบ็ไซตใ์ชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัการออกแบบเวบ็ไซต ์แต่ไม่
นิยมออกแบบโครงสร้างให้เป็นแบบแนวนอน ชนิดไฟล์ภาพท่ีใช้ ควรเป็นไฟล์ภาพชนิด PNG, 
JPEG และความใช้พื้นหลงัเป็นสีพื้นล้วน ตวัอกัษรท่ีใช้ ใช้ได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  โดยจดัให้มีลกัษณะชิดขอบทั้ง 2 ขา้ง (Justify) ควรใช้ในลกัษณะตวัอกัษรสีเขม้บนพื้น
หลงัสีอ่อน ในส่วนของการแสดงผลงาน ควรน าเสนอในลกัษณะแสดงภาพผลงานพร้อมค าอธิบาย
ประกอบสั้นๆ ซ่ึงอาจมีล้ิงคเ์ช่ือมโยงไปอีกหนา้หน่ึงท่ีแสดงค าอธิบายผลงานโดยละเอียด ส่วนการ
แสดงผลงานท่ีมีลักษณะเป็นเอกสาร บทความ รายงาน ควรน าเสนอโดยแสดงในลกัษณะของ
เน้ือหาโดยสมบูรณ์ พร้อมไฟลด์าวน์โหลด ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามส าคญักบัการออกแบบให้บ่งบอกถึง
ตวัตนของเจา้ของเว็บไซต์หรือการออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มีการออกแบบลกัษณะ
หนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User Interface) ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี
การจดักลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนออยา่งเป็นหมวดหมู่ และมีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล (ไม่
ใชเ้วลานานในการดาวน์โหลด) และมีความเห็นว่า มีความจ าเป็นในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ของภาพถ่ายหรืออลับั้มภาพ ภาพเคล่ือนไหวหรือวีดีโอ การเผยแพร่บทความ การอพัเดทความ
เคล่ือนไหวหรือกิจกรรมล่าสุดในรูปแบบของ Blog และควรมีการเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) 
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4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน                
อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

จากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์คุณลกัษณะของเวบ็ไซตต์วัอยา่งท่ีไดค้ดัเลือกมา
จ านวน 15 เว็บไซต์ และจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปเป็นแนว
ทางการออกแบบเว็บไซต์ประ เภทแฟ้มสะสมผลงานอิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับนัก ศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ไดด้งัน้ี 

- การออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต ์สามารถใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบตามการออกแบบ
ของเจา้ของเวบ็ไซต ์ท่ีนิยมท่ีสุดคือการออกแบบให้พอดีหนา้จอ โดยมีการจดัให้แสดงเน้ือหาพอดี
กบัจอภาพ และแบบแนวตั้งส าหรับเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี ไม่นิยมการออกแบบ
โครงสร้างเป็นแบบแนวนอน  

- การจดัวางโครงสร้างของเว็บเพจ ควรมีการแบ่งส่วนของเนวิเกชั่นเมนูและส่วนของ
เน้ือหาอย่างชดัเจน ต าแหน่งของเนวิเกชัน่เมนูท่ีนิยมใช้คือดา้นบนและด้านซ้ายของเพจ เป็นการ
เช่ือมโยงแบบสามารถไปกลบัไดห้ลายทาง  

- ลกัษณะของพื้นหลงั ควรใชร้ะนาบของสีพื้น (Plain Color) เป็นสีโทนเดียว เพื่อให้ผูเ้ขา้
ชมเนน้การมองไปท่ีเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์หรืออาจใช้พื้นหลงัลวดลายท่ีมีการซ ้ ากนั (Pattern) ได ้
แต่ควรระวงัไม่ใหเ้ด่นชดัมากจนเกินไป จนท ารบกวนการมองเห็นเน้ือหาของผูเ้ขา้ชม 

- ภาพท่ีใช้ภายในเว็บไซต์ สามารถใช้ภาพน่ิงและภาพกราฟิกร่วมกนัได ้แต่ควรค านึงถึง
ความรวดเร็วและความละเอียดในการแสดงผล ซ่ึงชนิดของไฟลภ์าพท่ีนิยมใชคื้อ .jpg และ .png  

- ตวัอกัษรในเว็บไซต์ สามารถใช้ได้ทั้ งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามการ
ออกแบบของเจา้ของเวบ็ไซต์ แต่ควรมีการเน้นขอ้ความในส่วนส าคญัดว้ยการท าตวัหนา ตวัเอียง 
รวมถึงใชสี้ตวัอกัษรท่ีแตกต่างเม่ือส่วนนั้นเป็นล้ิงคเ์ช่ือมโยงขอ้มูล 

- การใชสี้สามารถใชไ้ดต้ามสไตล์การออกแบบ เพื่อส่ือถึงอตัลกัษณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของ ควร
ใชสี้ท่ีไม่มีความแปลกแยกกนัมากนกัในชุดคู่สี ใชสี้ท่ีคลา้ยคลึงไปในโทนเดียวกนั อาจมีการใชสี้คู่
ตรงขา้มเพื่อเนน้ส่วนส าคญัในบางจุด  

- เน้ือหาท่ีน าเสนอภายในเวบ็ไซต ์ควรประกอบไปดว้ย ขอ้มูลประวติัของเจา้ของเวบ็ไซต,์ 
ประวติัโดยยอ่ (Resume / CV), ประวติัการศึกษา, ผลงาน ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, การไดรั้บ
รางวลั / เกียรติบตัร, การเขา้ร่วมกิจกรรม, การเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา, การศึกษาดูงาน, การ
ไดรั้บทุนการศึกษา, ขอ้มูลติดต่อ 
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- การแสดงผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นภาพหรือภาพถ่าย ควรน าเสนอในลกัษณะแสดงภาพ
ผลงานพร้อมค าอธิบายประกอบสั้ นๆ และอาจมีล้ิงค์เช่ือมโยงไปอีกหน้าหน่ึงซ่ึงแสดงค าอธิบาย
ผลงานโดยละเอียด  

- การแสดงผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสาร บทความ รายงาน ควรน าเสนอโดยแสดงใน
ลกัษณะของเน้ือหาโดยสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด ซ่ึงอาจใช้ภาพท่ีเก่ียวขอ้งหรือไอคอนมา
ประกอบในการน าเสนอเน้ือหา เพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการเขา้ชม 

- ควรมีช่องทางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ในลกัษณะเวบ็ 
2.0 เช่น การใช ้Blog แบบฟอร์มส าเร็จรูปในการส่งอีเมลล ์รวมถึงการเช่ือมโยงเวบ็ไซตก์บัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network)  

- ควรออกแบบลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซต ์(Graphic User Interface) ให้ผูใ้ชส้ามารถใช้
งานไดง่้าย เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนออยา่งเป็นหมวดหมู่ มีความ
รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ไม่ใชเ้วลานานในการดาวน์โหลด 

- ควรออกแบบใหบ้่งบอกถึงตวัตนของเจา้ของเวบ็ไซตห์รือการออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  

- ในการออกแบบควรค านึงถึงการเขา้ถึงของเวบ็ไซตจ์ากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น หากใช ้
Flash ท าเวบ็ไซต ์อาจท าใหไ้ม่รองรับการเขา้ถึงในบางอุปกรณ์ ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเลือกใช้
เทคโนโลย ีjQuery และ Javasciprt มาทดแทน 

 
4.2.1 การจัดท าเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตต์น้แบบข้ึนตามแนวทางในการออกแบบเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้ม

สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา จากการสรุปขอ้มูลขา้งตน้ โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

การก าหนดสไตล์การออกแบบเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ผูศึ้กษาได้ท าการก าหนดสไตล์การออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ ก าหนดตวัอย่างให้เป็น

เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของตัวผูศึ้กษาเอง โดยออกแบบในสไตล ์
minimal ท่ีส่ือถึงความเรียบง่าย เน้นไปท่ีการแสดงเน้ือหา ซ่ึงเป็นสไตล์ท่ีส่ือถึงอตัลกัษณ์ของ               
ผูศึ้กษาท่ีชอบความเรียบง่าย ไม่สับสนวุน่วาย 

การออกแบบโครงร่างหน้าเพจของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบโครงร่างหนา้เพจ โดยก าหนดความกวา้งของหนา้เพจไวท่ี้ขนาด 

1024 pixel ซ่ึงเป็นขนาดจอภาพท่ีใช้โดยทัว่ไปในปัจจุบนั โดยก าหนดให้ส่วนบนของหน้าเพจ             
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เป็นส่วนแสดงช่ือและรูปภาพของผูเ้ป็นเจ้าของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลติดต่อ เพื่อความเด่นชัด              
ในการมองเห็น และวางเมนูเนวิเกชัน่หลกัไวใ้นบริเวณดา้นซ้ายของหนา้เพจ ซ่ึงสองส่วนน้ีจะเป็น
ส่วนหลกัเป็นองคป์ระกอบท่ีจะมีในทุกหนา้เพจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  4.16  โครงร่างหน้าเพจของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
 

การออกแบบโครงสร้างข้อมูลภายในเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
1. About หน้าหลกั แสดงขอ้มูลประวติัส่วนตวัแบบสรุป ในลกัษณะการแนะน าตวั                

กับผู ้เข้าชม แสดงภาพถ่ายผู ้เ ป็นเจ้าของเว็บไซต์ และข้อมูลติดต่อ รวมถึงการเ ช่ือมโยง                        
ไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. Profile หนา้ประวติั แสดงขอ้มูลของผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซตโ์ดยละเอียด ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดง
ประกอบไปดว้ย ประวติัส่วนตวั, ประวติัการศึกษา, ทกัษะ / ความสามารถพิเศษ, การไดรั้บรางวลั / 
เกียรติบตัร, การเขา้ร่วมกิจกรรม, การเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา, การศึกษาดูงาน, การไดรั้บ
ทุนการศึกษา, ล้ิงคด์าวน์โหลดประวติัโดยยอ่ (Resume) ในรูปแบบไฟลเ์อกสาร 

3. Portfolio หนา้แสดงผลงาน แสดงผลงานท่ีผา่นมา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภท
ของผลงาน มีเนวเิกชัน่ยอ่ยซ่ึงเป็นตวักรองในการแสดงผลตามประเภทของผลงาน 

เม่ือคลิกท่ีรูปภาพขนาดเล็กหรือช่ือผลงาน จะมีการเช่ือมโยงไปยงัหน้าใหม่ท่ีแสดงภาพ
ผลงานขนาดใหญ่และค าอธิบายโดยละเอียด ซ่ึงประเภทของผลงานแยกเป็น 5 ประเภทได้แก่
Graphic Design, Illustration,  Film, Web Design, Research 

4. Blog เวบ็บลอก แสดงการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารหรือบทความท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูเ้ขา้ชม
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ได ้ผา่นการคอมเมนต ์

 
 
 
 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
MENU 
 

 

 

 Name 
Surname 

Contact  

Information 
PHOTO 

Content 
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5. Contact หน้าติดต่อ แสดงแบบฟอร์มส าเร็จรูปเพื่อให้ผูเ้ข้าชมสามารถส่งอีเมลล ์                    
ถึงผู ้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงแสดงต าแหน่งของท่ีอยู่ติดต่อผ่าน                  
แผนท่ี Google map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4.1 โครงสร้างข้อมูลภายในเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
 

 
 

ภาพ  4.17  หน้าโฮมเพจของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 

Homepage (About) 

Profile 

- ประวติัส่วนตวั 

- ประวติัการศึกษา  

- ทกัษะ/ความสามารถพิเศษ  

- การไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 

- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

- การเขา้ร่วมประชุม อบรม  

- การศึกษาดูงาน  

- การไดรั้บทุนการศึกษา  

- ล้ิงคด์าวน์โหลด Resume 

Portfolio Blog Contact 

Graphic Design 

Illustration 

Film 

Web Design 

Research 
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ภาพ  4.18  หน้าประวตัิของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
 

 
 

ภาพ 4.19  หน้าแสดงผลงานของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
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ภาพ 4.20  หน้า Blog ของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
 
 

 
ภาพ  4.21 หน้าข้อมูลติดต่อของเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
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4.2.2 การประเมินผลเวบ็ไซต์ต้นแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
หลงัจากการจดัท าเวบ็ไซต์ตน้แบบแลว้ ผูศึ้กษาไดน้ าเวบ็ไซต์ตน้แบบเขา้รับการประเมิน 

โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (Expert) จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Designer) จ  านวน 2 ท่าน โดยใชแ้บบประเมินผลเวบ็ไซตต์น้แบบประเภท
เวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ดูตวัอยา่งใน
ภาคผนวก) ซ่ึงผลการประเมินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ส่วนที ่1 แบบประเมินผลด้านองค์ประกอบภายในเวบ็ไซต์ต้นแบบ  
 
ตาราง  4. 9 จ านวนและค่าเฉลีย่ของการประเมินผลด้านองค์ประกอบ ภายในเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 4 คน 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

คะแนน 
ค่าเฉลีย่/ 
แปลผล 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

โครงสร้างหน้าเวบ็ไซต์   

1. ขนาดการแสดงผลหนา้จอ 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

2. ความยาวของเวบ็เพจ 
1 

(5) 
3 

(12) 
- - - 17 4.25 

มาก 

3. การจดัวางต าแหน่งของเน้ือหา 
3 

(15) 
1 

(4) 
- - - 19 4.75 

มากท่ีสุด 

4. การจดัวางต าแหน่งของภาพประกอบ 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

5. การใชพ้ื้นท่ีวา่งภายในเวบ็ไซต ์
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 
ระบบเนวเิกช่ัน   

1. รูปแบบเมนู 
1 

(5) 
3 

(12) 
- - - 17 4.25 

มาก 

2. การจดัวางต าแหน่งเมนู 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

3. การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 
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ตาราง 4. 9 (ต่อ) จ านวนและค่าเฉลีย่ของการประเมินผลด้านองค์ประกอบ ภายในเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 4 คน 
การใช้สี   

1. โทนสีโดยรวม 
1 

(5) 
3 

(12) 
- - - 17 4.25 

มาก 

2. การใชสี้พ้ืนหลงั 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

3. จ านวนสีท่ีใชต้่อ 1 หนา้เพจ 
1 
(5) 

3 
(12) 

- - - 17 4.25 
มาก 

ตวัอกัษร   

1. ลกัษณะตวัอกัษรท่ีใช ้
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 

2. ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช ้
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 

3. การใชสี้ของตวัอกัษร 
2 

(10) 
2 
(8) 

- - - 18 4.50 
มากท่ีสุด 

รูปภาพ   

1. ขนาดของภาพ 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

2. ความคมชดัของภาพ 
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 

3. ความเร็วในการดาวน์โหลดภาพ 
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 

เนือ้หาภายในเวบ็ไซต์ 

1. การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

2. การน าเสนอเน้ือหา 
4 

(20) 
- - - - 20 5.00 

มากท่ีสุด 

3. ความเช่ือมโยงและล าดบัของเน้ือหา 
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 

4. การเขา้ถึงเน้ือหาไดส้ะดวกรวดเร็ว 
3 

(15) 
1 
(4) 

- - - 19 4.75 
มากท่ีสุด 
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จากตาราง 4.9 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์นั้นองค์ประกอบภายใน
เว็บไซต์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้ร้างต้องให้ความส าคัญ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็น                 
ดา้นคุณภาพต่อการสร้างเวบ็ไซต์แฟ้มสะสมผลงาน คือ ดา้นขนาดการแสดงผลหน้าจอ การจดัวาง
ต าแหน่งของภาพประกอบ การใช้พื้นท่ีว่างภายในเว็บไซต์ การจดัวางต าแหน่งเมนู การแบ่ง
หมวดหมู่เน้ือหา การใชสี้พื้นหลงั และขนาดของภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 

 
ส่วนที ่2 แบบประเมินผลด้านการออกแบบเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
 
ตาราง 4.10 จ านวนและค่าเฉลีย่ของการประเมินผลด้านการออกแบบเวบ็ไซต์ต้นแบบ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 4 คน  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน 
ค่าเฉลีย่/ 
แปลผล 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

1. การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยรวม 4 
(20) 

- - - - 20 5.00 
มากท่ีสุด 

2. การออกแบบง่ายต่อการใชง้านและ
การเขา้ถึง 

4 
(20) 

- - - - 20 5.00 
มากท่ีสุด 

3. เน้ือหาตวัอยา่งท่ีน าเสนอครบถว้น 
ครอบคลุม 

1 
(5) 

3 
(12) 

- - - 17 4.25 
มาก 

4. มีการออกแบบท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ 
    ของผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต ์

2 
(10) 

2 
(8) 

- - - 18 4.50 
มากท่ีสุด 

5. รองรับการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นทุก
อุปกรณ์ 

2 
(10) 

2 
(8) 

- - - 18 4.50 
มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 4.10 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์ ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความ

คิดเห็นด้านคุณภาพต่อการออกเว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงานคือ การออกแบบเว็บไซต์โดยรวม                
การออกแบบง่ายต่อการใชง้านและการเขา้ถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 

 

สรุปเน้ือหาส าคญัจากแบบประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นในส่วนของการ
ประเมินคุณภาพดา้นองค์ประกอบภายในเวบ็ไซตต์น้แบบ คือ ดา้นขนาดการแสดงผลหนา้จอ การ
จดัวางต าแหน่งของภาพประกอบ การใชพ้ื้นท่ีวา่งภายในเวบ็ไซต ์การจดัวางต าแหน่งเมนู  การแบ่ง
หมวดหมู่เน้ือหา การน าเสนอเน้ือหา การใชสี้พื้นหลงัและขนาดของภาพ มีคุณภาพในระดบัดีมาก 
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เน่ืองจากเวบ็ไซตต์น้แบบมีการตั้งค่าการแสดงผลให้มีขนาดพอดีและเหมาะสมต่อการแสดงผลจาก
หน้าจอคอมพิวเตอร์ มีการจดัวางองค์ประกอบได้เป็นสัดส่วน มีการเวน้พื้นท่ีว่างอย่างเหมาะสม 
เพื่อการผ่อนคลายสายตา ต าแหน่งของเมนูมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน แบ่งหมวดหมู่เน้ือหาได้ดี           
ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย ใช้สีพื้นหลงัสะอาด เรียบง่าย และใช้ภาพภายในเวบ็ไซต์อย่าง
เหมาะสม ทั้งในเร่ืองคุณภาพของไฟลแ์ละความเร็วในการดาวน์โหลด นอกจากน้ี ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ความคิดเห็นในส่วนของการประเมินคุณภาพดา้นการออกแบบเวบ็ไซตต์น้แบบ คือ การออกแบบ
เวบ็ไซต์โดยรวม การออกแบบง่ายต่อการใช้งานและการเขา้ถึง มีคุณภาพในระดบัดีมาก เน่ืองจาก
เวบ็ไซต์ตน้แบบไดมี้การออกแบบอยา่งเรียบง่าย เน้นการแสดงเน้ือหาเป็นหลกั ง่ายต่อการใช้งาน
และการเข้าถึง ท าให้ผู ้สนใจสามารถน าหลักการออกแบบหรือการจัดหมวดหมู่ เน้ือหาไป
ประยุกต์ใช้ไดก้บัเวบ็ไซตข์องตนได ้ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ในส่วนของการแสดงภาพ
ผลงานท่ีอาจใช้ Light box ในการแสดงผลในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ช ้
รวมถึงการแสดงภาพผลงานในหนา้แรกเพื่อสร้างความดึงดูดใจในการเขา้ชม   
 


