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การออกแบบเว็บไซต์ ทใี่ ห้ บริ การข้ อมูลด้ านการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
สํ าหรับคนไข้ ชาวเวียดนาม
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--------------------------------บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั คนไข้ชาวเวียดนามที่ นิยมเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และมีความต้องการข้อมูล
บริ การรักษาพยาบาลมีอยูม่ าก เว็บไซต์ที่ให้บริ การกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวในปั จจุบนั ยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่าง
ครบถ้วนและมีการออกแบบที่ ไม่เป็ นระบบ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมในการออกแบบ
เว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด จึงได้ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้ดว้ ยการให้ผใู ้ ช้ประเมินเว็บไซต์
ปั จจุ บนั และนําข้อมูลที่ ได้จากการประเมิ นเว็บไซต์ปัจจุบนั มาออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบใหม่ที่มีคุณลักษณะของ
องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ และให้กลุ่มทดลองเลือกเว็บไซต์ที่มีคุณลักษณะขององค์ประกอบตรง
กับความต้องการของตนมากที่สุด ผลการประเมินเว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสามพบว่ากลุ่มทดลองเลือกคุณลักษณะโดยรวม
ของเว็บไซต์แบบที่1 ซึ่งเน้นการใช้งานสะดวกรวดเร็ วและค้นหาข้อมูลได้ง่ายเท่ากับ 30.8 % ในขณะที่เว็บไซต์แบบที่
2 ที่เน้นแสดงเนื้อหาข้อมูล ถูกเลือกเพียง 13.2 % ส่วนเว็บไซต์ที่เป็ นที่ชื่นชอบและถูกเลือกมากที่สุดคือเว็บไซต์แบบที่
3 ซึ่งเน้นใช้ภาพกราฟิ กที่มีสีสันและความสดใส เท่ากับ 56 % ผลที่ได้จากการประเมินจะถูกนํามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ต่อไป
คําสําคัญ: ออกแบบเว็บไซต์, เว็บไซต์ตน้ แบบ

ABSTRACT

Nowaday, there are increasing number of Vietnamese patients that prefer to admitted to Thailand hospital
for medical treatment. There is a great demand on medical treatment information in Thailand for them. Currently, the
website that serves target audience still has inadequate information and has not been designed systematically. This
research was aimed get the right information for designing the complete website that most meets the needs of users.
Therefore, user needs had to be explored by letting users evaluate the current web site. The data obtained from the
evaluation was brought to the design of 3 new prototype websites where their features and elements were distinct.
Then the experiment teams were requested to choose the website that had the feature as they needed most. The results
revealed that the experiment team chose the first website that had ease of use and searching feature most with the
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frequency of 30.8%. The second website which was the content-based featured was chosen only 13.2% frequency.
The most popular and preferred website was the third website that was colorful and bright graphics with the frequency
of 56%. The results of the evaluation will be further used as a guide to complete the website.
Keywords: Web Design, Websites Prototype
1. บทนํา
ปั จจุ บันการพัฒนาของสังคมตามความต้องการของคนในสังคมมี มากขึ้ น ดังนั้นการพัฒนาบริ การเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมปั จจุบนั จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสุ ขภาพกลายเป็ น
สิ่ งจําเป็ นและเป็ นที่ตอ้ งการเป็ นพิเศษสําหรับกลุ่มคนมีฐานะทางการเงินที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จากข้อมูลที่ได้
จาก สํานักโลจิ สติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สํานักโลจิสติกส์, 2015) รายงานว่ากลุ่มคนชาว
เวียดนามมี ความต้องการไปรั บบริ ก ารรั กษาพยาบาลที่ ต่ างประเทศเป็ นจํานวนมาก มี หลายประเทศที่ ให้บริ การ
พยาบาลที่ มีคุณภาพและได้รับความนิ ยมจากคนไข้ชาวเวียดนาม ได้แก่ สิ งคโปร์ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และ
อินเดีย
แม้แพทย์ชาวเวียดนามจะมีความรู ้และฝี มือไม่ดอ้ ยกว่าหมอประเทศอื่น ๆ ในอาเซี ยน แต่จาํ นวนแพทย์มี
จํานวนไม่เพียงพอ ประกอบกับบริ การสาธารณสุ ข ที่ไม่มีคุณภาพ และระบบราชการที่ซบั ซ้อน ทําให้กลุ่มคนไข้ชาว
เวียดนามที่ มีฐานะทางการเงิ นที่ ดี เดิ นทางไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากรายงาน (สํานักโลจิ สติกส์ ,
2015) มีคนไข้กว่า 40,000 คนต่อปี เดินทางออกนอกประเทศโดยมีค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาลประมาณ 2 แสน
ล้านบาท ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดเป็ นประเทศที่ได้รับความนิยมด้านการรักษาพยาบาลมาก
มากขึ้ น (หนังสื อพิมพ์เวียดนามนิ วส์ , 2015) เนื่ องจาก ประเทศไทยมี ค่าใช้จ่ายเช่ น ค่ารั กษา ค่าเดิ นทาง ค่าใช้จ่าย
ระหว่างการรักษา ค่อนข้างตํ่ากว่าประเทศอื่น นอกจากนั้นโรงพยาบาลในประเทศไทยยังให้บริ การด้านสาธารณสุ ขที่
มีคุณภาพและมีแพทย์ที่มีความชํานาญและความสามารถที่ดีเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศที่ได้รับความนิ ยมดังที่ได้กล่าว
มา จากการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล พบว่าจํานวนคนไข้ชาวเวียดนามที่ มารั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยจาก 2 แห่ ง ในปี 2015 คือ โรงพยาบาล BNH Hospital มีจาํ นวนคนไข้ต่างชาติที่มารักษาทั้งหมด 99,227
คนซึ่งในจํานวนนี้เป็ นคนไข้ชาวเวียดนาม 2,032 คน และโรงพยาบาลกรุ งเทพซึ่งกําลังเป็ นที่รู้จกั ของคนไข้เวียดนามมี
จํานวนคนไข้เวียดนาม 42 คน จากการสอบถามข้อมูลเบื้ องต้นจาก โรงพยาบาลอื่ นๆในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ โรงพยาบาลปิ ยะเวท และโรงพยาบาลสมิติเวช พบว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ ก็กาํ ลังเป็ นที่นิยม
ของชาวเวียดนามมากขึ้นเรื่ อยๆเช่นกัน
ปั จจุบนั การหาข้อมูลของคนไข้หรื อผูต้ อ้ งการข้อมูลโรงพยาบาลส่ วนมากได้ขอ้ มูลมาจากคนไข้ที่เคยไปรับ
การรักษาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยหรื อประเทศอื่นมาแล้วแล้วมาบอกเล่าต่อๆกันมา สําหรับในประเทศไทย ผูว้ ิจยั
พบว่ายังไม่มีแหล่งเว็บไซต์ที่ทาํ การรวบรวมข้อมูลการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไว้ที่มีขอ้ มูลที่สอดคล้องและตรง
กับความต้องการของคนไข้ เว็บไซต์ที่ให้บริ การข้อมูลส่ วนใหญ่จะเป็ นเว็บไซต์ของแต่ละโรงพยาบาลซึ่ งจะให้ขอ้ มูล
ของโรงพยาบาลนั้นๆ และการให้ขอ้ มูลจะมีแต่ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านั้น กลุ่มคนไข้เหล่านี้ จะเข้าไปศึกษา
ข้อ มู ล จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด้ว ยตัว เอง เมื่ อ สองปี ที่ ผ่า นมาผูว้ ิจัย จึ งพัฒ นาเว็บไซต์ท่ี ร วบรวมข้อมู ล การ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยเป็ นภาษาเวียดนาม อย่างไรก็ดีขอ้ มูลที่มีอยูย่ งั ไม่เพียงพอประกอบกับการออกแบบที่ ไม่
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มีการศึกษาและอ้างอิงตามทฤษฎี ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงต้องการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ที่มีขอ้ มูลการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทยที่มีคุณภาพสําหรับคนไข้ชาวเวียดนาม นักวิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ตรงตามของยูสเซอร์
อินเตอร์เฟส โดยมีคุณลักษณะด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่มีผลต่อการรับรู ้และการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพสําหรับ
กลุ่มคนไข้ชาวเวียดนามกลุ่มนี้ โดยจะมีการศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้และคุณลักษณะในการออกแบบเว็บไซต์ที่
เหมาะสมกับกลุ่มคนไข้น้ ี นํามาสร้างเป็ นเว็บไซต์ตน้ แบบจํานวน 3 แบบ เพื่อให้กลุ่มทดลองได้ลองใช้งาน พร้อมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ เพื่อนําข้อมูลการทดสอบและการประเมินมาใช้พฒั นาเว็บไซต์
ที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อออกแบบเว็บไซต์ที่ให้บริ การข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสําหรับคนไข้ชาวเวียดนาม
2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้บริ การข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสําหรับคนไข้ชาวเวียดนามให้
สมบูรณ์
3. การดําเนินการวิจยั
ในการดําเนิ นการวิจัย ผูว้ ิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบยูสเซอร์
อินเตอร์ เฟสสําหรับเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์สําหรับด้านการศึ กษา (ธนาศักดิ์ ภูมิชยั , 2551) มีพฒั นายูสเซอร์
อินเตอร์เฟสของระบบจัดการเนื้อหาการเรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3โดยเน้นส่วนประสานงาน
ผูใ้ ช้ 3 กลุ่ม คือ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และผูด้ ูแลระบบ ระบบจัดการเนื้ อหาการเรี ยนรู ้น้ ี พฒั นาเป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วย
โปรแกรมภาษา PHP ร่ วมกับโปรแกรมจัดการระบบการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิ กส์ LearnSquareV1 และพบว่าครู
และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อระบบนี้ในระดับดี สําหรับงานออกแบบเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ ภัทรพร หรุ่ นรักวิทย์
(2547) ทําการวิเคราะห์หารู ปแบบในการออกแบบเว็บไซต์สถานี โทรทัศน์ในประเทศไทย โดย การเก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจํานวน 400 คน ด้วยเครื่ องมือแบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเว็บ ไซต์ งานวิ จัย สรุ ป ได้ว่า การใช้จ ํา นวนของสี ห ลัก เพี ย ง 2-3 สี ควรใช้โ ทนสี เ ย็น หรื อ สี ผ สมขาว
ภาพประกอบหรื อรู ปแบบตัวอักษร รวมถึงการเลือกใช้สื่อประสมนั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้ อหา
และความ ต้องการของผูเ้ ข้าชม การจัดไฟล์ตอ้ งให้มีขนาดเล็กหรื อสามารถบีบอัดไฟล์เพื่อการดาวน์โหลดที่รวดเร็ ว
นอกจากการออกแบบแล้ว ยังต้องคํานึ งถึงสร้างเอกลักษณ์ให้กบั เว็บไซต์ และคํานึ งถึงกลยุทธ์ในการทําให้ผูเ้ ข้าชม
กลับมาชมอีกอย่างสมํ่าเสมอ ในการออกแบบเว็บไซต์ดา้ นการท่องเที่ยว พบงานวิจยั ของ ปิ ติสณ
ั ห์ อินทพิชยั (2557)
นําเสนอแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ดา้ นการท่องเที่ยวสําหรับผูส้ ูงอายุเพื่อช่วยผูส้ ูงอายุในการวางแผนและตัดสิ นใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเมื่อผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บไซต์การท่องเที่ยว ได้ทาํ ทดสอบความยากง่ายในการใช้งานกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ มี ประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์ เน็ตและมีความสนใจด้านการ
ท่องเที่ ยวจํานวน 30 คน โดยการประเมินความยากง่ายในการใช้งานเว็บไซต์น้ ี ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 5 ด้าน คือ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ประสิ ทธิภาพการใช้งาน ความสามารถในการจดจํา ข้อผิดพลาดจากการใช้งาน และความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้
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เว็บไซต์ปัจจุบนั ที่ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาไว้ก่อนหน้านี้ คือ www.ivfthailan.com ได้รวบรวมข้อมูลการรั บการ
รักษาพยาบาลที่เป็ นที่นิยมของกลุ่มคนไข้ชาวเวียดนาม เว็บไซต์น้ ี พฒั นาขึ้นบนภาษาเวียดนามโดยไม่ได้อิงทฤษฎีใด
ๆ ในการออกแบบ มีคุณลักษณะใช้งานง่าย เน้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยที่กลุ่มคนไข้
ชาวเวียดนามให้ความนิ ยม การออกแบบเว็บไซต์ใช้ขนาดหน้าเว็บเป็ น 800x600 pixels รู ปแบบเนวิเกชัน่ ในเว็บไซต์
ออกแบบเป็ นปุ่ มแบบธรรมดา เนื้อหาและรู ปภาพประกอบต่าง ๆ เน้นในรู ปแบบอ่านง่าย และเนื้อหาปั จจุบนั ส่วนมาก
เนื้ อหาเกี่ยวกับการรักษาสําหรับผูม้ ีบุตรยากและบางเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการตรวจร่ างกายหรื อสถานที่พกั และท่องเที่ยว
ข้อดีของเว็บไซต์น้ ี คือใช้งานง่าย ประมวลผลได้รวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ดียงั พบว่าเว็บไซต์น้ ี ยงั มีขอ้ มูลไม่มาก ช่องทาง
ติดต่อผูด้ ูแลระบบยังเป็ นแบบพื้นฐาน ในงานวิจยั จึงต้องการขยายเนื้ อหา และรู ปแบบบนหน้าเว็บให้มีความน่าสนใจ
และโดดเด่นมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการวิจยั จึงเริ่ มต้นที่การประเมินเว็บไซต์ปัจจุบนั โดยสอบถามจากผูใ้ ช้ผ่านแบบ
ประเมิ น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ประเมิ นเว็บไซต์ปัจจุ บนั คือกลุ่มคนไข้ จํานวน 30 คน ในแบบประเมิ นครั้ งแรกได้
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมิน ส่ วนที่สองคือ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ที่มีบริ การให้ขอ้ มูล
การรั ก ษาโรงพยาบาลในประเทศไทย สุ ดท้ า ยเป็ นส่ วนความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ การใช้ ง านเว็ บ ไ ซต์
www.ivfthailan.com ในส่วนที่สามได้ถามถึงความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ ระบบ
ส่ วนนําทางของเว็บไซต์ โทนสี หรื อคุณลักษณะการออกแบบต่าง ๆ ผลลัพธ์ของการประเมินพบว่า ส่ วนมากผูใ้ ช้ได้
รู ้จกั กับเว็บไซต์ที่ให้บริ การข้อมูลการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจากเพื่อน (57%) มีผแู ้ นะนํา (27%) และไม่เคยใช้
งานเว็บไซต์ www.ivfthailan.com เลย (40%) สําหรับผูใ้ ช้ที่เคยใช้งานเว็บไซต์น้ ีมากกว่า 20 ครั้งส่วนมากใช้เพื่อสื บค้น
ข้อมูล (73%) และเข้าไปหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศอื่นจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ก่อนที่จะมาเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ ผูท้ ี่เคยใช้งานเว็บไซต์ www.ivfthailan.com มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับ ปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.29, S.D.
= 0.48)
ในการดําเนิ นการขั้นต่อมา ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเว็บไซต์ปัจจุบนั มาประกอบการสร้างเว็บไซต์
ต้นแบบจํานวน 3 รู ปแบบ เว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสามแบบจะถูกนํามาประเมินการใช้งานอีกครั้งโดยกลุ่มทดลอง การ
เลื อกกลุ่มทดลองเป็ นการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คนไข้ชาวเวียดนามที่ ตอ้ งการหาข้อมูลการรับ
บริ การรักษาพยาบาลในประเทศไทยจํานวน 30 คน กลุ่มทดลองจะลองใช้เว็บไซต์ท้ งั สามแบบและทําแบบประเมิน
คุณลักษณะในด้านต่างๆที่ ได้กาํ หนดไว้ ได้แก่ ด้านการออกแบบ โทนสี โครงสร้างของเว็บ ขนาดหน้าเว็บ ความ
น่ าสนใจ การจัดกลุ่มเนื้ อหาการประมวลผล ช่องทางการติดต่อสอบถาม ระบบส่ วนนําทาง ซึ่ งกลุ่มทดลองจะเลือก
เว็บไซต์ตน้ แบบที่ตนเองพึงพอใจที่สุดตามคุณลักษณะแต่ละด้าน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสาม
จะถูกรวบรวมเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุ ป เพื่อนํามาสร้างเป็ นเว็บไซต์ใหม่ที่สมบูรณ์
4. ผลการวิจยั
4.1. เว็บไซต์ตน้ แบบ
การออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบ โดยสร้างจากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินเว็บไซต์ปัจจุบนั เว็บไซต์ตน้ แบบ
ทั้งสามได้ประยุกต์เอาเสี ยงและวิดีโอเข้ามาประกอบ มีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้ใหญ่ข้ ึน มีการใช้โทนสี ที่
เหมาะสมและมีการแบ่งพื้นหลังของเว็บกับพื้นหลังของเนื้ อหาที่ชดั เจน ระบบเนวิเกชัน่ ถูกพัฒนาให้มีการแสดงเมนู
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แตกต่างกันในเว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสาม รวมทั้งมี การใช้สื่อต่าง ๆ เช่ นกราฟิ ก ตัวอักษร ให้มีความน่ าสนใจและดู
ทันสมัยต่างกันในทั้งสามเว็บไซต์ตน้ แบบ และดูดีข้ ึนกว่าเว็บไซต์ปัจจุบนั (www.ivfthailan.com)
เว็บไซต์ตน้ แบบที่ 1 (ในรู ป 1) เน้นในการใช้งานอย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยใช้โครงสร้างแบบ Grid Structure
(Patrick J Liynch, 2008) คือมีการเชื่อมต่อแบบตาราง ซึ่งผูใ้ ช้สามารถกดไปทุกหน้าเว็บที่ตอ้ งการค้นหาเมื่ออยูใ่ นหน้า
ใดหน้าหนึ่ งของเว็บไซต์ ส่ วนประกอบของหน้าเว็บมีท้ งั วีดีโอ ช่องทางการติดต่อ ข่าวสาร และ Quick Link การวาง
องค์องค์ประกอบของเว็บไซต์ดว้ ยเมนู เป็ นเแบบ Horizontal (Kalbach James, 2007) โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ตน้ แบบที่ 1 การใช้สีเน้นสี ขาวและสี ฟ้าเพื่อสร้างรู ้สึกที่เรี ยบง่ายและสบายใจ ดังรู ปที่ 1
เว็บไซต์ตน้ แบบ 2 (ในรู ป 2) คือเน้นการแสดงเนื้ อหาข้อมูลมาก เช่น ขนาดหน้าเว็บใหญ่มาก (1024x768
pixels) ข้อมูลข่าวสารส่ วนมากจะอยูใ่ นหน้าแรกของเว็บไซต์ ดังนั้นองค์ประกอบของหน้าเว็บหลัก จะแสดงเนื้ อหา
มากมาย เช่น ข้อมูลทัว่ ไป Quick link รู ปภาพ และวีดีโอ เมนูหลักของเว็บไซต์จะมีที่ดา้ นบนสุ ดเห็นได้อย่างชัดเจน
เมนู หลักอันแรกใช้นาํ ทางให้กลับไปหน้าแรก contact us และแนะนําเว็บไซต์ ส่ วนเมนู หลักที่ สองใช้นาํ ทางไปยัง
เนื้ อหาอื่ นๆภายในเว็บ ไซต์ ผ่านไอคอน 3 ตัวโดยไอคอนตัวแรกคื อ ไอคอน Location จะแสดงแผนที่ ที่ อยู่ของ
โรงพยาบาลเชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อให้เลื่อนดูพ้ืนที่ขา้ งโรงพยาบาลได้ ไอคอนตัวที่สองจะนําทางไปยังข้อมูล
แผนกต่างๆของโรงพยาบาล และไอคอนตัวที่ สามใช้นาํ ทางไปยังการกรอกข้อความเพื่อติ ดต่อกับผูด้ ูแลเว็บไซต์
เนื้ อ หาที่ แ สดงภายในเว็บ ไซต์ใ ช้รู ป แบบ Content โดยมี รู ป แบบการนํา ทางแบบภายในหน้า เว็บ (Internal page
navigation) (James Kalbach, 2008) มีการใช้สีแบบเป็ นสี เดียวคือสี ขาว ไม่เน้นกราฟิ ก

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบเว็บไซต์แบบ 1
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รู ปที่ 2 ส่วนประกอบเว็บไซต์แบบ 2

รู ปที่ 3 ส่วนประกอบเว็บไซต์แบบ 3
เว็บไซต์ตน้ แบบที่ 3 (รู ปที่ 3) ถูกออกแบบเว็บไซต์ให้มีขนาด 800x600 pixels คือขนาดพื้นฐานของเว็บไซต์
ที่ได้นิยมใช้มากเมื่อประมาณ 7-8 ปี ที่แล้ว ซึ่ งนักวิจยั มีความเห็นว่าเว็บไซต์ขนาดนี้มีความน่าใช้ เพราะสามารถดึงดูด
สายตาผูใ้ ช้กบั เนื้ อหาที่อยู่ตรงกลางของหน้าเว็บนั้น และนําเอาแนวคิดในการวางองค์ประกอบหลักไว้บนภาพหรื อ
พื้นผิวโดยตรง (Matt Cronin, 2009) มาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์น้ ี โดยพื้นหลังจะเป็ นรู ปขนาดใหญ่ตามการวาง
layout สี พ้ืนของส่ วนเนื้ อหาจะไม่มี เน้นการใช้สีขององค์ประกอบต่างๆและสี ตวั อักษรเพื่อดึงความเด่นของเนื้ อหา
(ธนาศักดิ์ ภูมิชยั , 2551) เว็บไซต์น้ ี มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 3 หมวดหมู่หลัก เพื่อช่วยให้การ
ค้นหาข้อมูลทําได้รวดเร็ วและสะดวกตามหัวข้อหลัก ช่องทางการติดต่อด้วยการส่ งข้อความด่วนเวลาที่ผใู ้ ช้คลิ กเข้า
หน้าเว็บหลักจะมี Chatbox แสดงขึ้นมา ผูใ้ ช้สามารถส่งข้อความถึงผูด้ ูแลระบบได้ทนั ที
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4.2. ผลการประเมินเว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสาม
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายเมื่อได้ทดสอบใช้งานเว็บไซต์ตน้ แบบ 3 แบบ
ข้ อที่
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

รายการประเมิน

Web 1

Web 2

Web 3

โครงสร้างหน้าเว็บ
− ขนาดของการตั้งค่าหน้าเว็บและหน้าจอ
− ลักษณะโครงสร้างหน้าเว็บ
− การจัดวางตําแหน่งของโลโก้, เนื้ อหาและภาพประกอบ

13
11
6

7
8
3

10
11
21

ระบบนําทางเว็บไวต์ (Navigation)
16
7
7
− ตําแหน่งของระบบนําทางเว็บไซต์ (เนวิเกชัน่ )
20
2
8
− ลักษณะแสดงเมนูของระบบนําทางเว็บไซต์
5
7
18
− การแบ่งหมวดหมู่หวั ข้อเวลาผูใ้ ช้คลิกที่เมนู
การใช้สีที่เหมาะสม
6
4
20
− จํานวนของสี หลักที่ใช้บนเว็บไซต์
10
5
15
− ความเหมาะสมของการใช้สีพ้นื หลังของเว็บไซต์
4
10
16
− โทนสี และการเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับข้อมูล
รู ปแบบการใช้ตวั อักษร
8
2
20
− รู ปแบบฟ้อนต์ที่ใช้กบั ตัวหนังสื อมีความหลากหลาย
9
7
14
− ความเหมาะสมของสี ตวั อักษรกับพื้นหลัง
11
5
14
− ลักษณะตัวอักษรที่ใช้กบั การแสดงเนื้ อหา
กราฟิ ก
5
0
25
− จํานวนของภาพกราฟิ กมากน้อยเพียงใด
4
0
26
− ลักษณะในการวางภาพกราฟิ กในตําแหน่ งที่เหมาะสม
บนหน้าเว็บไซต์
6
0
24
− จัดขนาดของภาพกราฟิ กมี ค วามเหมาะสมและดึ งดู ด
ความสนใจจากผูใ้ ช้
การใช้สื่อประสมต่างๆ
17
10
3
− การใช้วีดีโอคลิป เพื่อแสดงข้อมูลโฆษณา
20
5
5
− การใช้เสี ยงประกอบการอธิ บายเนื้อหา
เว็บไซต์ประมวลผลและแสดงผลรวดเร็ ว
9
3
18
การจัดกลุ่มเนื้ อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย
6
5
19
และสะดวกต่อการเข้าใช้
ความทันสมัยและความน่าสนใจของเนื้ อหา
6
1
23
ช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
14
0
16
รู ปแบบการนําเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
9
4
17
ความน่าสนใจในการเสนอข้อมูล
1
0
29
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
6
0
24
ผลรวม (ร้อยละ) ของความถี่ในการเลือก
222(30.8%) 95(13.2%) 403(56%)
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ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมจากผลการประเมิ น เว็บ ไซต์ต ้น แบบทั้ง สาม แสดงในตารางที่ 1 ผลการประเมิ น พบ
กลุ่มเป้ าหมายเลือกคุณลักษณะของเว็บไซต์ตน้ แบบที่ 3 ด้วยความถี่รวมสู งเป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ น 56% อันดับสองคือ
เว็บไซต์ตน้ แบบที่ 1 คิดเป็ น 30.8% อันดับสุ ดท้ายคือเว็บไซต์ตน้ แบบที่ 2 คิดเป็ น 13.2% เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของคุณลักษณะด้านโครงสร้าง พบว่า ขนาดของเว็บไซต์ที่กลุ่มทดลองเลือกมากที่สุดคือขนาดของเว็บไซต์แบบที่ 1
ส่วนโครงสร้างหน้าเว็บ กลุ่มทดลองได้เลือกเว็บไซต์แบบที่ 1 และ 3 ในจํานวนที่เท่ากัน แต่พบว่าเว็บไซต์แบบที่ 3 ถูก
เลื อกมากที่ สุดในด้านการจัดวางเนื้ อหาและองค์ประกอบ เมื่ อพิจารณาด้านระบบนําทางของเว็บไซต์ พบว่ากลุ่ม
ทดลองชื่นชอบการวางตําแหน่งของระบบนําทางและลักษณะของเมนูในเว็บไซต์แบบที่ 1 แต่ชอบการแบ่งหมวดหมู่
ของเว็บไซต์แบบที่ 3 สําหรับคุณลักษณะด้านอื่นๆ เช่น การใช้สี รู ปแบบตัวอักษรและภาพกราฟิ ก การประมวลผล
การจัดกลุ่มของเนื้อหา พบว่ากลุ่มทดลองมีความพอใจเว็บไซต์แบบที่ 3 มากที่สุด รองลงมาคือเว็บไซต์แบบที่ 1 และ
นอกจากนั้น กลุ่มทดลองยังเลือกเว็บไซต์ที่ 3 เป็ นอันดับสูงสุดว่าเป็ นเว็บไซต์ที่ดูทนั สมัย มีรูปแบบการนําเสนอข้อมูล
ที่น่าสนใจ และมีช่องทางในการติดต่อสอบถามได้อย่างเหมาะสม ส่วนด้านใช้สื่อประสมต่าง ๆ กลุ่มทดลองพึงพอใจ
ในเว็บไซต์แบบที่ 1 มากที่สุด
5. การสรุปและอภิปรายผล
ผลของการวิจยั ครั้งนี้ ได้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้งานเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลการ
รับการรักษาพยาบาลในประเทศ นิ ยมเว็บไซต์ที่มีความสดใส มีช่องทางติดต่อกับผูด้ ูแลระบบที่ทนั สมัย สะดวก และ
แบ่ งหมวดหมู่ขอ้ มูลที่ ชัดเจน สําหรั บส่ วนนําทางของเว็บไซต์ควรวางตําแหน่ งของเมนู ไว้ตามเว็บไซต์แบบที่ 1
ในขณะที่การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลควรใช้แบบเว็บไซต์ที่ 3 ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเนื้ อหาของข้อมูล
ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมควรออกแบบตามเว็บไซต์แบบที่ 3 นั่นคือหน้าจอขนาด 800x600 pixel และเลือกใช้สีพ้ืน
หลังที่ ทาํ ให้ผใู ้ ช้รู้สึกว่าหน้าเว็บกว้างขวางและน่าสนใจ และควรประยุกต์สื่อต่าง ๆ เข้ามาประกอบในเว็บไซต์ดว้ ย
เช่น รู ปภาพหรื อวิดีโอเข้ามาเพื่อให้มีการแสดงเนื้อหาที่หลากหลาย
งานวิจยั นี้ ได้ปรับวิธีการเพื่อได้แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากขึ้น
โดยหากเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของ ปิ ติสัณห์ อินทพิชยั (2557) ซึ่ งป็ นการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เช่นกันแต่
รู ปแบบการศึกษาข้อมูลต่างกัน ในงานวิจยั ของ ปิ ติสัณห์ อินทพิชยั ไม่มีการสร้างเว็บไซต์ตน้ แบบและทําการประเมิน
เว็บต้นแบบก่อน จะมีก็แต่ผลการประเมินการใช้งานของเว็บไซต์เพียงเว็บเดียวที่ออกแบบขึ้นมา และผลประเมินก็
นําไปปรับปรุ งแก้ไขเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ อย่างไรก็ดีการออกแบบของ ปิ ติสัณห์ (2557) ใช้หลักการออกแบบคล้ายกับ
งานวิจยั นี้ คือได้จดั วางรู ปแบบเว็บไซต์ที่เน้นให้เนื้ อที่ ส่วนใหญ่เป็ นข้อความมากกว่าส่ วนอื่นเพื่อรองรับตัวอักษร
ขนาดใหญ่ และจัดเนื้อที่ในการใส่ขอ้ ความที่สะอาดตาไม่มีส่ิ งรบกวน สําหรับผลงานวิจยั ของ ธนาศักดิ์ ภูมิชยั (2551)
ได้พบว่าการออกแบบเมนูเป็ นตัวอักษรธรรมดาจะต้องมีการใส่ สีหรื อ effect ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ที่ได้มีการนํา
ลักษณะเมนูแบบ Horizontal มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กบั เมนู ของเว็บไซต์ ในผลประเมินในงานวิจยั
ของ ธนาศักดิ์ พบว่ากลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนและครู ชื่นชอบการออกแบบที่มีสีสนั และมีการนํากราฟิ กมาช่วยในการ
แสดงข้อมูล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ที่กลุ่มเป้ าหมายได้เลือกเว็บไซต์ตน้ แบบที่ 3 มากที่ สุดเพราะมี สีสันและมี
กราฟิ กมากที่สุดในบรรดาเว็บไซต์ตน้ แบบทั้งสาม สําหรับผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล
ของเว็บไซต์ที่ชดั เจนจะทําให้ผใู ้ ช้รู้สึกสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรพร หรุ่ นรักวิทย์
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(2547) ได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและแบ่งหมวดหมู่ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ การใช้โทน
สี อ่อนหรื อโทนสี เย็นจะช่วยทําผูใ้ ช้ รู ้สึกไม่เบื่อกับเนื้อหาและไม่รบกวนสายตา การใช้โทนสี ตวั อักษรเป็ นสี เข้มอยูบ่ น
พื้นสี อ่อนก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้ าหมาย
การนําเว็บไซต์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั มาประเมินเพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบมีประโยชน์
อย่างมาก นอกจากนี้ การประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ทาํ ให้แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ที่
สมบูรณ์มีความชัดเจนมากขึ้นและมัน่ ใจว่าตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
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