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บทคัดย่อ 
 
 เว็บไซต์ถือเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีมีความนิยมน ามาใช้ด้านการศึกษากันอย่าง
แพร่หลาย เ น่ืองจากเว็บไซต์สามารถน า เสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ขอ้ความ ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว ผา่นการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
แต่เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้และการส่ือสารส าหรับเดก็ออทิสติก 
ท าให้เด็กออทิสติกไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเพื่อศึกษาหาความรู้ ทบทวนการเรียนการสอนได้
ดว้ยตนเอง  งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตต์ามทฤษฏีของเกสตลัท์ มาเป็นแนว
ทางการจัดวางองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษา
โครงการห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ การประเมินประสิทธิผลของแนวทางการ
ออกแบบนั้น ไดน้ าเด็กออทิสติกของโครงการหอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์จ านวน 10 
คน มาทดสอบ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
แบบทดสอบการใช้งานส่วนต่อประสานเว็บไซต์ด้านการเขา้ถึงขอ้มูลและด้านการโตต้อบเชิง
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้และแบบทดสอบประเมินผลหลงัการเรียนรู้ผา่นเวบ็ไซต ์ 
 จากผลการทดลองพบวา่ พฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลและดา้นการควบคุมปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 
จากการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของ
เดก็ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์ใชร้ะยะเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูล การควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง 
ๆ และลดภาระในการช่วยสอนจากครูผูส้อนไดดี้กว่า เวบ็ไซตท่ี์ไดอ้อกแบบส่วนต่อประสานและ
การจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไปไดอ้ยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 
และจากการประเมินผลการเรียนรู้หลงัการใชง้านส่วนต่อประสานปรับตามพฤติกรรมการใชง้าน
ของเดก็ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์พบวา่มีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ABSTRACT 
 
 Websites are a very popular technology at the moment that are used for study 
worldwide.  A website can present:  information in the form of slides; text animation; sounds and 
messages. Websites can be used to communicate between users everywhere and at any time. They 
are very convenient and fast.  But most websites are not designed to facilitate learning and 
communication for children with autism.  Autistic children cannot access resources for study and 
review self-learning. 
  This research has been designed from Gestalt site interface theory as guidelines for 
organizing elements to enhance learning potential.  For autistic children a case study of parallel 
classes was set up in Phetchabun City school. To evaluate the effectiveness of the design approach 
the 10 autistic children in the classroom project at Phetchabun City School were sampled using a 
specific sampling method.  The evaluation is divided into two parts:  user interface test sites; and 
interaction with users and evaluation tests after learning through the website. 
  The results of the experiment.  Data access behavior and control of command buttons 
from the use of Web site design interfaces adapted to the behavior of children with autism and 
Gestalt theory. Use time to access data. Controlling the command buttons and reducing the burden 
of teaching help from the teacher better.  Websites that have designed the interface and layout of 
web site elements according to general web site design principles are statistically significant.  And 
from the evaluation of post- operative learning, adaptive behavior based on autistic children's 
behavior and Gestalt theory. It was found that the learning outcomes were moderate. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของงำน 
 ปัจจุบนัสถิติของเด็กออทิสติกทัว่โลกมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนประมำณ 35 ลำ้นคน โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำมีสัดส่วนประมำณ 1 คน ต่อประชำกร 150 คน หรือจ ำนวนประมำณ 2 ลำ้น
คน ขณะท่ีประเทศไทยคำดว่ำมีประมำณ 370,000 คน และเพิ่มข้ึนทุกปี จำกสถิติปี 2555 เฉล่ีย
เด็กไทยใน 1,000 คน พบว่ำเป็นออทิสติกถึง 6 คน ซ่ึงถือเป็นอตัรำท่ีสูงมำก (มูลนิธิพฒันำคนพิกำร
ไทย : 2556) สำเหตุของกลุ่มโรคออทิสติกน้ีเกิดจำกควำมผิดปกติทำงสมอง ท ำให้เด็กออทิสติกมี
ควำมผิดปกติดำ้นปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม ควำมผิดทำงดำ้นภำษำและกำรส่ือสำร ควำมผิดปกติทำง
พฤติกรรม ควำมผิดปกติเหล่ำน้ีท ำให้เด็กไม่สำมำรถรับรู้และส่ือสำรได้เท่ำกับเด็กทั่วไปจน
กลำยเป็นปัญหำในกำรเรียนรู้ของเด็กออทิสติก และยงัไม่มีวิธีกำรรักษำท่ีท ำให้หำยขำดได ้แต่
สำมำรถท ำให้ดีข้ึนไดด้ว้ยกำรส่งเสริมพฒันำกำรและลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมและกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพทำงกำรศึกษำซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่งเสริมพัฒนำกำรบ ำบัดทำงอ้อมและ
ช่วยเหลือใหเ้ดก็ออทิสติกมีพฒันำกำรดีข้ึน จนสำมำรถเรียนรู้ ปรับตวั เรียนหนงัสือ ประกอบอำชีพ
และใชชี้วิตอยูร่่วมกบัสงัคมได ้
 รัฐบำลได้ เล็ ง เห็น ถึง ปัญหำด้ำนกำรศึกษำของเด็กออทิส ติก  จึงได้ก ำหนด
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3)
พ.ศ. 2523 มำตรำ 10 “กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใชจ่้ำย กำรจดักำรศึกษำส ำหรับบุคคลซ่ึงมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์
สังคม กำรส่ือสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคลซ่ึงไม่สำมำรถ
พึ่ งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกำส ตอ้งจดัให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นพิเศษ กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในวรรคสอง ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ควำมพิกำรโดยไม่เสีย ค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ
บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
กำรจดักำรศึกษำส ำหรับบุคคลซ่ึงมีควำมสำมำรถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึง
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ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น” และมำตรำ 66 “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในโอกำสแรกท่ีท ำได้เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต” 
 เว็บไซต์ถือเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ี มีควำมนิยมน ำมำใช้ด้ำนกำรศึกษำกันอย่ำง
แพร่หลำย เน่ืองจำกเว็บไซต์สำมำรถน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบของภำพน่ิง 
ภำพเคล่ือนไหว เสียง ขอ้ควำม สำมำรถปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหว่ำงผูใ้ช ้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลำ สะดวก
และรวดเร็ว ผำ่นกำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต แต่เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ไม่ไดถู้กออกแบบมำเพื่อเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้และกำรส่ือสำรส ำหรับเด็กออทิสติก จำกปัญหำดังกล่ำวผูว้ิจยัจึงได้ท ำกำรศึกษำคน้ควำ้
งำนวิจยัของต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งโดยพบว่ำ Hannah Deering (2013) ได้วิจัยเก่ียวกับกำรเปิด
โอกำสให้นักเรียนท่ีเป็นออทิสติกประเมินผลเวบ็ไซตเ์พื่อน ำขอ้มูลกำรประเมินท่ีไดไ้ปใชใ้นกำร
จดัท ำเวบ็ไซตส์ ำหรับเด็กออทิสติก  ผลท่ีไดคื้อเด็กออทิสติกนิยมเขำ้ไปดูเวบ็ไซตท่ี์มีวิดีโอ (79%) 
และเว็บไซต์เกมส์ (53%) Sri Devi Ravana (2014) ได้วิจยัเก่ียวกับกำรหำแนวทำงกำรออกแบบ
เวบ็ไซตท่ี์เหมำะสมส ำหรับเด็กออทิสติก ผลท่ีไดคื้อภำพและเสียงสำมำรถส่ือควำมหมำยไดดี้ท่ีสุด
Nikolay Pavlov (2014) ไดว้ิจยัเก่ียวกบักำรออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ในกำรอ่ำน เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรอ่ำนหนังสือของเด็กออทิสติก ผลท่ีไดคื้อ กำรใชต้วัอกัษรท่ีมีกำร
เวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทดัสำมำรถลดควำมยำกล ำบำกในกำรอ่ำนจบัใจควำมได ้จำกงำนวิจยั
ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของกำรหำเคร่ืองมือน ำทำงท่ีเหมำะสมท่ีสุดของเด็ก 
ออทิสติก ไม่ว่ำจะเป็น  ภำพ เสียง วิดีโอ เกมส์ แต่ยงัไม่มีงำนวิจยัใดท่ีบ่งบอกว่ำกำรออกแบบส่วน
ต่อประสำนอย่ำงไรเหมำะสมกับเด็กออทิสติก เพรำะระหว่ำงเด็กทั่วไปกับเด็กออทิสติกส่ือ
ควำมหมำยต่ำงกนั กำรออกแบบจึงมีผลต่อกำรเรียนรู้ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมุ่งเน้นวิจยัเพื่อหำแนวทำงกำรออกแบบส่วนต่อประสำนเวบ็ไซตต์ำม
ทฤษฎีสีและกำรจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภำพกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษำ 
โครงกำรหอ้งเรียนคู่ขนำนโรงเรียนเมือง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อหำแนวทำงกำรออกแบบส่วนต่อประสำนเว็บไซต์ตำมทฤษฎีสีและกำรจัด
องคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภำพกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษำ โครงกำรห้องเรียน
คู่ขนำนโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 กำรออกแบบส่วนต่อประสำนและกำรจดัวำงองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมกบัเด็กออทิสติก 
ช่วยส่งเสริมศกัยภำพทำงกำรเรียนรู้และก่อใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อกำรใชง้ำนเวบ็ไซตไ์ด ้
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  เพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้อยำ่งย ัง่ยนืใหก้บัเดก็ออทิสติก 
1.4.2  เป็นแนวทำงในกำรออกแบบเวบ็ไซตส์ ำหรับเดก็ออทิสติก 
1.4.3  เดก็ออทิสติกมีศกัยภำพในกำรเรียนรู้เพิ่มมำกข้ึน 

 
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.5.1  ขอบเขตดำ้นประชำกร 
 1.5.1  ศึกษำขอ้มูลจำกครอบครัวเดก็ออทิสติก ท่ีศึกษำในโครงกำรหอ้งเรียน 
คู่ขนำน โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ ำนวน 10 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  1.  เป็นเด็กออทิสติก อำยุระหว่ำง 5 – 13 ปี ท่ีไดรั้บกำรวินิจฉัยว่ำเป็นเด็กออทิ
สติกจำกแพทย ์ของโรงพยำบำลจงัหวดัเพชรบูรณ์ เหตุผลท่ีเลือกโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โครงกำร
เรียนคู่ขนำน อ ำเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เน่ืองจำกโรงเรียนแห่งน้ีมีกำรสนบัสนุนและให้ควำม
ร่วมมือในกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ออทิสติก 
  2.  เป็นเดก็ออทิสติกท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถพดูส่ือสำรได ้ในระดบัหน่ึง 

1.5.2  ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นหำแนวทำงกำรออกแบบส่วนต่อประสำนเว็บไซต์ตำมทฤษฎีสี
และกำรจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภำพกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษำ โครงกำร
หอ้งเรียนคู่ขนำนโรงเรียนเมือง โดยแสดงผลหนำ้จอผำ่นบรำวเซอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ท่ี
มีขนำดหน้ำจอ 14 น้ิว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ครูหรือผูเ้ช่ียวชำญทดลองและ
ประเมินผลกำรใชง้ำนเวบ็ไซตท่ี์มีกำรออกแบบส่วนประสำนท่ีต่ำงกนัแต่ละเวบ็ไซต ์และน ำผลท่ีได้
ไปเป็นแนวทำงในกำรออกแบบส่วนประสำนสู่ผลงำนตน้แบบ โดยใชว้ิธีกำรสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กออทิสติกระหว่ำงกำรใชง้ำนเวบ็ไซตใ์นแต่ละแบบ  และประเมินควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ใช้
งำนเวบ็ไซตไ์ดห้ลงักำรเปล่ียนแปลงสีและกำรจดัวำงองคป์ระกอบใหม่ 
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1.6  นิยำมศัพท์ 
 ส่วนต่อประสำน (Interface) หมำยถึง ส่วนท่ีประสำนกับผูใ้ช้ เช่น ไอคอน ภำพ
สัญลกัษณ์ต่ำง ๆ ท่ีท ำหน้ำท่ีเช่ือมประสำนระหว่ำงผูใ้ชเ้พื่อให้ผูใ้ชง้ำนเวบ็ไซตไ์ดค้ล่องตวัและไม่
ติดขดั 

 กำรใช้งำน (Usability)  หมำยถึง คุณภำพหรือประสิทธิภำพของงำน ท ำให้ผูใ้ชรู้้สึกถึง
ควำมง่ำยในกำรใช้ โดยใช้ประสบกำรณ์ของผูใ้ช้เป็น ท่ีช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้ โดย
ประสิทธิภำพของงำนวดัจำกควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำน  กำรจดจ ำได้
ควำมผดิพลำดจำกกำรใชง้ำนและควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน 
 เว็บไซต์ (Web site) หมำยถึง เว็บไซต์ท่ีได้พัฒนำกำรออกแบบส่วนต่อประสำน
เวบ็ไซตท่ี์ใชท้ฤษฎีสีและกำรจดัองคป์ระกอบเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรทดสอบหำรูปแบบควำม
เหมำะสมใหก้บัเดก็ออทิสติก 

 เด็กออทิสติก (Autistic Children)  หมำยถึง  เด็กอำยุระหว่ำง 5 – 13 ปี ท่ี มีภำวะ
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ทำงดำ้นกำรอ่ำน, กำรเขียน, ควำมเขำ้ใจในกำรรับรู้เร่ืองรำวต่ำง ๆ  และดำ้น
คณิตศำสตร์เก่ียวกับตัวเลข ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหำในกำรท ำควำมเข้ำใจและตอบสนองกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และท ำใหเ้ขำมีพฤติกรรมและกำรแสดงออกท่ีแตกต่ำงจำกเดก็ปกติทัว่ไป  

 สี (Color) หมำยถึง  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นกำรออกแบบ เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมและมี
ผลต่อควำมรู้สึก อำรมณ์ และกำรเรียนรู้ต่ำง ๆต่อมนุษย ์

 กำรจัดองค์ประกอบ (Principles of composition) หมำยถึง กำรจดัวำงเลยเ์อำต์ส่วน
ประสำนเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์  องค์ประกอบเป็นส่ิงส ำคัญต่อประสิทธิภำพในกำรส่ือ
ควำมหมำยผ่ำนกำรมองเห็น เสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยน ำทำงให้กบัผูใ้ชใ้นกำรเขำ้ถึงส่ิงท่ีมี
ควำมหมำย 



 

 
 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีกล่าวถึงเอกสาร 
แนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสาน
เวบ็ไซตต์ามทฤษฎีสีและการจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก 
กรณีศึกษา โครงการห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ต ารา เอกสาร
ท่ีเป็นประโยชน์และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมารวบรวมและสรุปเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
2.1  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัเด็กออทิสติก 
 2.1.1 ความหมายของเดก็ออทิสติก 
 เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2542, น. 152) ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไวว้่า เด็กออทิสติก 
หมายถึง เด็กท่ีมีลกัษณะบกพร่องทางพฒันาการดา้นสังคม  การส่ือความหมาย และจินตนาการ 
แสดงใหเ้ห็นโดยการมีพฤติกรรมท่ีผดิปกติไปจากเด็กวนัเดียวกนั เช่น การแยกตวัโดยล าดบัในโลก
ของตวัเองเสมือนกบัมีก าแพงกั้นตวัเด็กเหล่าน้ีออกจากสังคมรอบดา้น ท าใหเ้ด็กขาดการรับรู้จนไม่
สามารถเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเหมือนเดก็ทัว่ไปในวยัเดียวกนั  ไม่สามารถส่ือความหมายกบั
บุคคลรอบขา้ง เล่นกบัใครไม่เป็น เล่นของเล่นไม่เป็นเน่ืองจากขาดจินตนาการ และมีพฤติกรรมซ ้ า 
ๆ บางอยา่ง ทั้งการกระท าและความคิด อาการดงักล่าวจะปรากฏใหเ้ห็นไดต้ั้งแต่ขวบปีแรก และจะ
พบอาการตามขอ้บ่งช้ีชดัเจนเม่ือเดก็มีอาย ุ18 เดือน ข้ึนไป 
 ผดุง อารยะวิญญู (2546, น. 10) ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไวว้่า เด็กออทิสติก
หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะแปลก แสดง
อาการสนใจต่อตนเองหรือกระตุน้ตนเอง โดยไม่ให้ความสนใจต่อส่ิงรอบตวั มีปัญหาทางการพูด
และภาษา ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาโตต้อบต่อผูค้น หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 โสธิดา ผุฏฐธรรม (2014, ออนไลน์) เด็กออทิสติก (Autistic Children) หรือเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสติก หมายถึง เด็กท่ีมีความผิดปกติทางสมอง ซ่ึงส่งผลให้เขามีปัญหาในการท าความ
เขา้ใจและตอบสนองกบัโลกภายนอก และท าให้เขามีพฤติกรรมและการแสดงออกท่ีแตกต่างจาก
เดก็ปกติทัว่ไป 
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 รจนา ทรรทรานนท ์(2554, น. 11) ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไวว้่า เด็กออทิสติก
หมายถึง เด็กท่ีมีอาการของออทิสติกจะมีพฤติกรรมผิดปกติ ซ่ึงแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรมว่า
เด็กไม่สามารถพฒันาดา้นสังคม และอารมณ์ มีความบกพร่องทางภาษา การส่ือความหมายอย่าง
รุนแรง และขาดจินตนาการซ่ึงพฒันามาจากการเรียนรู้ตามวยัอย่างเหมาะสม พฤติกรรมท่ีเด็ก
แสดงออกบ่งถึงความผิดปกติของการพฒันาท่ีเห็นได้ ตั้ งแต่เกิดจนถึงวยัเด็กตอนตน้ ออทิสติก
เป็นไดก้บัเด็กทุกชาติทุกภาษา ไม่จ ากดัว่าพ่อแม่เป็นใคร มีพื้นฐานการศึกษาและฐานะความเป็นอยู่
อยา่งไร เดก็ผูช้ายเป็นออทิสติกมากกวา่เดก็ผูห้ญิงในอตัราส่วน 4:1 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า เด็กออทิสติกหมายถึง เด็กท่ีมีความผิดปกติของ
สมองท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องทางพฒันาการดา้นสงัคมและการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทางดา้นภาษา
และการส่ือสาร และความบกพร่องทางอารมณ์ ท าใหเ้ดก็ขาดจินตนาการและการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  
 2.1.2 สาเหตุและอาการของโรคออทิสติก 
  ปัจจุบนัสาเหตุของโรคออทิสซึมน้ียงัไม่มีการระบุอย่างชดัเจน แต่จากการศึกษาของ
นักวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีอาจเป็นสาเหตุท าให้สมองมีปัญหาอาจเกิดจากการเจริญเติบโตของสมอง
ผดิปกติขณะอยูใ่นครรภ,์ สารเคมีบางอยา่งในสมองอาจผดิปกติหรือมีระดบัไม่สมดุล, โรคทางกาย
ท่ีมีผลต่อสมอง เช่นโรคลมชกับางชนิด และพนัธุกรรม ส่งผลให้เกิดจากความผิดปกติของสมอง
บางส่วนท่ีควบคุมเก่ียวกบัดา้นความจ า สติปัญญา การเรียนรู้ อารมณ์และความสนใจ ความผดิปกติ
เหล่าน้ีท าใหเ้ด็กออทิสติกมีความบกพร่องของพฒันาการทางสงัคมและการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นโดย
เด็กมกัชอบเล่นคนเดียว ไม่สบตา บกพร่องพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร ท าให้เด็กมีการ
ส่ือสารท่ีผิดปกติ บางคนพูดเสียงสูงหรือเสียงแหลมตลอด บางรายพูดภาษาตนเองซ่ึงผูอ่ื้นฟังไม่
เขา้ใจ และบกพร่องพฒันาการดา้นอารมณ์และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาซ ้า ๆ  
  ความผิดปกติหรืออาการท่ีพบร่วมกบักลุ่มโรคออทิสติกไดคื้อ (จอมสุรางค์ โพธิสัตย ์
2554, ออนไลน)์ 
  1.  ปัญญาอ่อน เด็กกลุ่มโรคออทิสติก 70% มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วยยกเวน้ โรค 
Asperger’s disorder จะมีระดบัเชาวน์ปัญญาปกติ  
  2.  ชัก เด็กกลุ่มโรคออทิสติก มีโอกาสชักสูงกว่าประชากรทัว่ไป และพบว่าการชัก
สัมพนัธ์กบั IQ ต ่า โดย 25% ของเด็กกลุ่มท่ีมี IQ ต ่าจะพบอาการชกั แต่พบอาการชกัในกลุ่มมี IQ 
ปกติเพียง 5% ส่วนใหญ่อาการชกัมกัเร่ิมในวยัรุ่น โดยช่วงอายท่ีุมีโอกาสชกัมากท่ีสุดคือ 10 - 14 ปี  
  3.  พฤติกรรมซน อยู่ไม่น่ิง หุนหันพลนัแล่น ขาดสมาธิ พบบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาการเรียน และการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
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  4.  พฤติกรรมกา้วร้าวและพฤติกรรมท าร้ายตวัเอง พบบ่อย มีสาเหตุจากการไม่สามารถ
ส่ือสารความตอ้งการได้ และกิจวตัรประจ าวนัท่ีปฏิบติัเป็นประจ าไม่สามารถท าไดต้ามปกติ พบ
ปัญหาน้ีบ่อยมากข้ึนในช่วงวยัรุ่น ส่วนพฤติกรรมท าร้ายตวัเองพบบ่อยในโรคกลุ่มท่ีมี IQ ต ่า  
  5.  ปัญหาการนอน พบปัญหาการนอนได้บ่อยในเด็กกลุ่มโรคออทิสติกโดยเฉพาะ
ปัญหานอนยาก นอนนอ้ย และนอนไม่เป็นเวลา  
  6.  ปัญหาการกิน กินยาก เลือกกิน กินอาหารเพียงบางชนิด กินส่ิงท่ีไม่ใช่อาหาร  
  7.  มีการเคล่ือนไหว และการทรงตวัผดิปกติ  
  8.  มีปัญหาทางอารมณ์  
 2.1.3 การรักษาโรคออทิสติก 
  กลุ่มโรคออทิสติก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้แต่สามารถส่งเสริมพฒันาการและ
ลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมใหใ้กลเ้คียงเดก็ปกติมากท่ีสุด การวินิจฉยัและไดรั้บการรักษาตั้งแต่อายุ
ยงันอ้ย และต่อเน่ืองท าให้ผลการรักษาดี โดยวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมคือ บูรณาการ การรักษาดา้น
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามความจ าเป็นของเดก็แต่ละคน วิธีการรักษา ไดแ้ก่  
  1.  การปรับพฤติกรรมและฝึกทกัษะทางสังคม เพื่อเพิ่มพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและลด
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การลดพฤติกรรมซ ้ า ๆ การลดพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง แนวคิดพื้น 
ฐานของพฤติกรรมบ าบดัคือ ถา้ผลท่ีตามมาหลงัเกิดพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีชอบก็จะท าให้พฤติกรรม
เพิ่มข้ึน แต่ถา้ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบก็จะท าให้พฤติกรรมลดลง โดยมีเทคนิค
การปรับพฤติกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การให้รางวลั/ค  าชมเม่ือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การเพิกเฉย
เม่ือเดก็งอแง หรือการเบ่ียงเบนความสนใจเดก็ไปยงัส่ิงอ่ืนท่ีเดก็ชอบในขณะท่ีเดก็งอแง  
  2.  การฝึกพูด เป็นการรักษาท่ีส าคญัโดยเฉพาะในรายท่ีมีพฒันาการดา้นภาษาและการ
ส่ือความหมายล่าชา้ การฝึกการส่ือสารไดเ้ร็วเท่าไหร่จะท าให้เด็กเรียนรู้จากการใชภ้าษาไดเ้ร็วเท่า 
นั้น และช่วยลดพฤติกรรมกา้วร้าวท่ีเกิดจากการไม่สามารถส่ือสารความตอ้งการได ้ 
  3.  การส่งเสริมพฒันาการ ส่งเสริมพฒันาการดา้นอ่ืนท่ีล่าชา้ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะ
ดา้นการส่ือสาร สังคม และการปรับพฤติกรรม  
  4.  การศึกษาพิเศษ มีบทบาทส าคญัในการช่วยพฒันาทกัษะสังคม การส่ือสาร และ
พฒันาการดา้นอ่ืน ๆ ควรจดับริการการศึกษาท่ีมีระบบชดัเจน ไม่มีส่ิงเร้าท่ีมากเกินไป และมีครู
การศึกษาพิเศษดูแลโดยควรวางแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างผูป้กครองและโรงเรียน ควรจดั
กิจกรรมและการเรียนการสอนช่วงหยดุเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อให้เด็กมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เม่ือ
เด็กสามารถพัฒนาความสามารถด้านการช่วยเหลือตัวเอง ภาษา สังคม และจัดการกับปัญหา
พฤติกรรมท่ีรบกวนได้แลว้ สามารถเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติได้เพื่อพฒันาความ สามารถทาง

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
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สังคมต่อไป โดยมีการจดัแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Educational Plan; IEP) และน า
กระบวนการส่งเสริมพฒันาการและการปรับพฤติกรรมไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัการศึกษาดว้ย  
  5.  การฝึกอาชีพ การฝึกอาชีพใหเ้หมาะสมตามความสามารถเป็นการฟ้ืนฟูศกัยภาพและ
เตรียมพร้อมเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งอิสระ  
  6.  การช่วยเหลือครอบครัว ส่งเสริมใหค้รอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัโรค การด าเนินโรค พฒันาทกัษะในการดูแล ให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือดา้น
จิตใจเม่ือครอบครัวเผชิญกบัความเครียด และเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิตของผูดู้แลเดก็  
  7.  การรักษาดว้ยยา เป็นการรักษาเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและช่วยใหฝึ้กเด็กได้
ง่ายข้ึน การรักษาดว้ยยาไม่ไดเ้ป็นการรักษาอาการหลกัของโรค  
 ในปัจจุบนัการช่วยเหลือเด็กออทิสติกไดมี้การพฒันาไปอย่างมาก การดูแลช่วยเหลือ 
ไดแ้ก่ การดูแลจากทีมแพทย ์การฝึกกระตุน้พฒันาการดา้นท่ีบกพร่อง เช่น การฝึกพดู การฝึกทกัษะ
ทางสงัคม การปรับลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และการฟ้ืนฟูทางการศึกษา  
 2.1.4 การส่ือสารและการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติก 
  บุคคลออทิสติกส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้จากการมองเห็น (Learning Through Seeing)
โดยบุคคลออทิสติกจะสามารถจดจ า รูปภาพ รูปถ่าย สัญลกัษณ์ ภาพวาด ป้ายโฆษณา ต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี (สมพร หวานเสร็จ, 2554)  
  ดังนั้ นการช่วยเหลือส าหรับบุคคลออทิสติกท่ีไม่มีภาษาพูดควรเร่ิมจากการส่ือสาร 
เรียนรู้ดว้ยวิธีการแลกภาพ (The Picture Exchange Communication System : PECS) และวิธีการทีช 
( Treatment and Education of Autistic and Relate Communication Handicapped Children : 
TEACCH) และการสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Support) 
ร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ ตามความต้องการจ าเป็น (Quill, 1997; Frost and Bondy, 2002; Hodgdon, 
2000) เน่ืองจากเดก็ออทิสติกเป็นเดก็ท่ีส่ือสารไดดี้ทางสายตา แต่ส่ือสารไดไ้ม่ดีทางการฟังจึงควรใช้
ส่ือทางสายตาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เม่ือเด็กเขา้ใจในส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตาจะช่วยให้เด็กมีการ
รับรู้ไดดี้ข้ึน เขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือสาร การเรียนการสอนท่ีจะเป็นขั้น ๆ ง่าย ๆ ประมาณ 2 – 3 
ขั้นตอนจะท าใหเ้ดก็เรียนรู้ไดดี้ (ผดุง อารยะวิญญู. 2546, น. 31)  
  จากงานวิจยัพบว่า การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพฒันาการใช้ภาพ 
หรือสัญลกัษณ์ การพฒันาความสนใจต่อบุคคล ส่ิงของและสถานการณ์ส่งผลต่อการปฏิบติัตวัใน
สังคม การแสดงท่าทางท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะควบคุมอารมณ์และการแสดงการมีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์ เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ สัญลกัษณ์จะใชแ้สดงความหมายในเหตุการณ์ท่ีอาจยุ่งยาก ใน
การแสดงท่าทาง และน าไปสู่การเรียนรู้ค  าต่าง ๆ อยา่งมีความหมาย การรวมสมาธิสามารถพยากรณ์

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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การพฒันาศกัยภาพในการใชภ้าษาได้ การแสดงท่าทาง การช้ีบอกความสนใจเป็นการเร่ิมส่ือภาษา
พูดในเด็กเลก็ (Kasari et al, 1990 Mc Arthur and Adamson,1968; Sigman and Ruskin, 1999, Stone 
et al, 1999, Wetherby, Prizant and Hutchinson, 1998) 
 
2.2  ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบส่วนต่อประสาน 
 2.2.1   หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์
 ธชักร วงษค์  าชยั (2558, น. 3) การออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นไม่ไดห้มายถึงลกัษณะหน้าตา
ของเวบ็ไซตเ์พียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย การออกแบบโครงสร้าง หน้าเวบ็เพจ 
การวางผงัหนา้เวบ็เพจ การใชสี้ รวมไปถึงการจดัรูปแบบตวัอกัษร นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างส่ือกลางในการแสดงผลเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ รุ่นของบราวเซอร์ ขนาดของหนา้จอของอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการแสดงผล ความละเอียดของสีในระบบ รวมไปถึงตวัเสริม (Plug in) ชนิดต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ช้
เกิดความพึงพอใจท่ีจะท่องไปในเวบ็ไซตน์ั้น 
  กอบเกียรติ สระอุบล (2554) ไดใ้หห้ลกัการออกแบบเวบ็ไซตใ์หน่้าสนใจและสวยงาม 
มีการใชง้านท่ีสะดวก ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช ้โดยมีหลกัการออกแบบ ดงัน้ี 
 1.  น าเสนอขอ้มูลโดยจดัสีสันขอ้ความใหส้ะดุดตาและมีรูปภาพประกอบ 
 2.  หนา้แรกไม่ควรมีขอ้มูลหรือรูปภาพใหญ่ ๆ มาก เกินไป  
 3.  มีภาพเคล่ือนไหวประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ แต่ไม่ควรใส่มากเกินไป 
 4.  หนา้เวบ็ท่ีมีภาพถ่ายควรใชโ้ปรแกรมกราฟิก ช่วยลดขนาดไฟล ์ 
 5.  เพิ่มเน้ือหา ข่าวใหม่ ๆ เปล่ียนสี เปล่ียนรูปภาพ เป็นตน้ 
 6.  ไม่ควรใส่เบอร์ อีเมลไ์วท่ี้หนา้เวบ็ไซต ์
 สรุปไดว้่าการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีควรมีการออกแบบท่ีสวยงาม ก าหนดเป้าหมาย การ
ออกแบบโครงสร้าง การวางผงัหน้าเว็บเพจ การใชสี้ จดัรูปแบบตวัอกัษร รวมไปถึงการก าหนด
ขนาดของหน้าจออุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงผล เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลกัษณะของ
เวบ็ไซต ์โดยค านึงถึงการใชง้านง่าย และผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซตน์ั้น ๆ 
 2.2.2   องคป์ระกอบพื้นฐานของการออกแบบเวบ็ไซต ์
  การออกแบบเวบ็ไซต ์ควรตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญัต่อไปน้ี 
 1.  ความ เรียบ ง่าย  (Simplicity) เป็นการส่ือสารเน้ื อห ากับผู ้ใช้โดยการจ ากัด
องคป์ระกอบเสริมให้เหลือเฉพาะส่ิงจ าเป็นเท่านั้น เราตอ้งน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการจริง ๆ ออกมาใน
รูปแบบของกราฟิก สีสัน ตวัอกัษร และภาพเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสม ตวัอยา่งของเวบ็ไซตท่ี์เรียบง่าย 
ไม่ซบัซอ้นและใชง้านไดส้ะดวก เช่น เวบ็ไซตข์อง Apple, Adobe Microsoft, IBM เป็นตน้ 
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 2.  ความสม ่าเสมอ (Consistency) คือการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบเดียวกนัตลอดทั้ง
เว็บ ดงันั้นการออกแบบควรมีรูปแบบกราฟิก ระบบน าทางและโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทั้ง
เวบ็ไซต ์เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสบัสนวา่ใชง้านเวบ็ไซตเ์ดียวกนัอยูห่รือไม่  
 3.  ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) คือการออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร
เป็นหลกั เพื่อให้รูปแบบของเว็บไซต์สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ขององค์กรนั้นได ้เช่น การออกแบบ
เวบ็ไซตธ์นาคาร ควรเลือกสี รูปภาพ ตวัอกัษรใหดู้มีความเหมาะสมเกิดความน่าเช่ือถือ 
 4.  เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ (Useful Content) เน้ือหาถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในเว็บไซต์
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนมาเองไม่ซ ้ ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดให้ผูใ้ชเ้ขา้
มาใชเ้วบ็ไซตส์ม ่าเสมอ ดงันั้นในเวบ็ไซตค์วรมีการจดัเตรียม ปรับปรุงและเพิ่มเติม เน้ือหาท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนัและทนัต่อเหตุการณ์เสมอ  
 5.  แถบน าทางท่ีใชง้านง่าย (User-Friendly Navigation) ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
เป็นอย่างมากของเว็บไซต์  เน่ืองจากแถบน าทางเปรียบเสมือนป้ายน าทางไม่ท าให้ผูใ้ช้สับสน
ในขณะใช ้ดงันั้นการออกแบบควรใชก้ราฟิกท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย
และใชง้านไดส้ะดวก 
 6.  มีลักษณะน่าสนใจ (Visual Appeal) เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะท่ีน่าสนใจนั้ น ควรมี
คุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีสมบูรณ์ ตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย และโทนสีท่ี
เขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีความน่าสนใจของแต่ละเวบ็ไซตก์็ข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่
ละบุคคลดว้ยเช่นกนั 
 7.  การใช้งานง่ายอย่างไม่จ ากัด (Compatibility) การออกแบบเว็บไซต์ ควรให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด โดยไม่ตอ้งท าการติดตั้งตวัเสริมใด ๆ นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ สามารถ
แสดงได้ในทุกความละเอียดของหน้าจอและแสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
เวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก ๆ ควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 
 8.  คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) การออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ดูน่าเช่ือถือ มี
ความถูกตอ้งและมีคุณภาพควรมีการวางแผนการออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาให้รอบคอบ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการออกแบบและการจดัการขอ้มูลท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชห้มดความเช่ือถือ 
 9.  ระบบการใช้งานท่ีถูกตอ้ง (Function Stability) เว็บไซต์ควรมีการท างานท่ีถูกตอ้ง
และแน่นอน ตวัอยา่งเช่น ถา้มีแบบฟอร์มใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูล ตอ้งแน่ใจว่าฟอร์มนั้นสามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีการเช่ือมโยงต่าง ๆ ไปยงัหน้าจอท่ีปรากฏอยู่จริง นอกจากน้ีควรตรวจสอบการ
ท างานของระบบอยูเ่สมอ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบยงัสามารถท างานไดดี้ 
 



11 

 2.3  ทฤษฎสีีที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบส่วนต่อประสาน 
 สีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัมากในการใช้ออกแบบศิลปะและความงาม เน่ืองจากสี
สามารถแยกแยะไดง่้าย ส่งผลต่อการรับรู้ของผูช้ม เช่น สีแดงใหค้วามรู้สึกต่ืนตวั  เฝ้าระวงั สีน ้ าเงิน
ให้ความรู้สึกสงบ สีเหลืองให้ความรู้สึกร่าเริง เป็นตน้ Josef Albers (1888 – 1976) จึงไดก้ารเสนอ
แนวคิดการท าชุดของสีตามมาตรฐานรูปแบบองค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรมท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ของสีแสดงใหเ้ห็นวา่สีนั้นไม่เคยหยดุน่ิง เพราะความรู้สึกเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามสี
ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 
 ธนภทัร รุ่งธนาภิรมย ์(2557, น. 67) ทฤษฎีสี กล่าวถึงธรรมชาติของสีและหลกัการใชสี้
ในการแสดงผลงานเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการซ่ึงรวมถึงวงลอ้สี วรรณะสี ค่าสีและการจบัคู่สี มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1.  วงลอ้สี (Color Wheel) Prang (1986) ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วงลอ้สี ไดส้รุปธรรมชาติของสี
อย่างชัดเจน ทั้ งหมด 12 สี ประกอบด้วยสี 3 ระดับได้แก่ สีระดับท่ี 1 (Primary colors) คือ แดง 
เหลือง น ้ าเงิน เป็นแม่สีหลกัท่ีไม่ไดเ้กิดจากการผสมสีใด ๆ สีระดบัท่ี 2 (Secondary colors) คือ ม่วง 
เขียวและส้ม เกิดจากการผสมสีของสีระดบัท่ี 1 อยา่งละ 50% และระดบัสีท่ี 3 คือ ม่วงแดง ม่วงน ้ า
เงิน เขียวน ้ าเงิน เขียวเหลือง ส้มแดงและส้มเหลือง เป็นสีท่ีเกิดจากการผสมกนัระหว่างสีระดบัท่ี 1 
และสีระดบัท่ี 2 อย่างละ 50% และมีการก าหนดความกลมกลืนของสี (Color harmony) คือสีท่ีอยู่
ใกลใ้นวงลอ้ ดงัภาพท่ี 2.1 และสีคู่ตรงขา้ม (Color contrast) คือสีท่ีมีต าแหน่งอยู่ตรงขา้มกนัในวง
ลอ้สี เช่น น ้ าเงินกบัสม้ เหลืองกบัม่วง แดงกบัเขียว เป็นคู่สีท่ีเม่ือวางใกลก้นัจะถูกตดักนัรุนแรงท่ีสุด 
และเม่ือผสมกนัจะท าใหสี้หม่นลง ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
 

ภาพที ่2.1 แสดงความกลมกลืนของสี (Color harmony) 
แหล่งทีม่า : http://www.up.ac.th/training/couse/color.php 
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ภาพที ่2.2 แสดงสีคู่ตรงขา้ม (Color contrast) 
แหล่งทีม่า : http://www.seamlessexpression.com/blog/2016/9/25/using-color-space-how-to-use-
color-contrasts 
 
 2.  วรรณะสี คือความรู้สึกถึงอุณภูมิขของคนเราท่ีมีต่อสีแบ่งเป็นสีร้อนกบัสีเยน็ สีท่ีให้
ความรู้สึกร้อนไดแ้ก่ ม่วง ม่วงแดง แดง สม้แดง ส้ม สม้เหลือง และเหลือง ส่วนสีท่ีใหค้วามรู้สึกเยน็
ไดแ้ก่ เหลือง เขียวเหลือง เขียวน ้าเงิน น ้ าเงิน ม่วงน ้าเงิน และม่วง 
 3.  ค่าสี (Value) คือความสว่างและความมืดของสีทีเกิดจากการผสมสีขาวดูเพิ่มความ
สว่างและสีด าเพิ่มความมืด แม่สีทั้ง 3 เม่ือน ามารวมกนัจนกลายเป็น 12 สี จาก 12 สีน้ี จะเกิดเป็นสี
อีกมากมายนบัไม่ถว้น 
 4.  การจบัคู่สี (Color scheme) ตามหลกัสุนทรียศาสตร์ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้รบทุกสีในวง
ลอ้สี สามารถเลือกใช้เพียงบางสีให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการพิจารณาเลือกสีต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน 
เรียกวา่ “การจบัคู่สี” 
 2.3.1   พื้นฐานการเลือกใชสี้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น หลกัๆ ไดแ้ก่  
 1.  เน้ือสี (Hue) เป็นความแตกต่างของสีหน่ึงๆ กบัสีอ่ืน ๆ เช่น สีแดงเป็นสีท่ีตรงกนั
ขา้มกบัสีฟ้า   
 2.  โทนสี (Tone) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ของสี สีท่ีเพิ่มสีขาวเขา้ไปจะ
เรียกวา่สีอ่อน สีท่ีเพิ่มสีด าเขา้ไปจะเรียกวา่สีเขม้   
 3.  ความสดของสี (Saturation) ความสดของสีจะมีตั้งแต่ความหนาแน่นสูงจนถึงความ
หนาแน่นต ่า หรือตั้งแต่สวา่งจนถึงมืด 



13 

 4.  สีปฐมภูมิแบบบวก (RGB) เป็นโหมดสีท่ีแสดงผลบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีมีค่า 
ความเขม้สีไดม้าตรฐาน 
 2.3.2   สีและการรับรู้ 
  การรับรู้จากสีนั้นหมายถึงการท่ีสามารถเขา้ใจบางส่ิงบางอยา่งท่ีชดัเจน การรับรู้ท่ีดีจะ
เกิดข้ึนเม่ือใชสี้พื้นหลงัและสีท่ีเลือกใชน้ั้นตดักนั การใชสี้ตดักนันั้นจึงเป็นหวัใจส าคญัของการรับรู้ 
 2.3.3   การใชสี้ในเชิงสัญลกัษณ์ 

 สีจะเปล่ียนแปลงความหมายไปตามพื้นฐานการเรียนรู้และพื้นฐานทางวฒันธรรม และ 
ยงัเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของทุก ๆ สงัคม ยกตวัอยา่ง 
 1.  สีด า แสดงถึงความโศกเศร้า ความตาย ลึกลบั หรือความอดทน กลา้หาญ แต่ใน
ประเทศจีน, อินเดีย สีขาวเป็นตวัแทนความเศร้า 
 2.  สีแดง แสดงถึงความร้อนแรง อบอุ่น หรือเป็นสัญลกัษณ์การหยุด มกัใช้กับป้าย
เตือนจราจร  
 3.  สีเหลือง แสดงถึงความสดใส ร่าเริง การเจ็บป่วย โรคระบาด หลอกลวง แต่เป็น
สัญลกัษณ์ความกลา้หาญของประเทศญ่ีปุ่น 
 4.  สีเขียว แสดงถึงความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกนั
อาจหมายถึง ยาอนัตราย ยาพิษ เน่ืองจากยาพิษและสตัวมี์พิษกม็กัจะมีสีเขียวเช่นกนั 
 5.  สีน ้ าเงิน แสดงถึงความหนกัแน่น สุขมุ ความเป็นสุภาพบุรุษ 
 6.  สีม่วง แสดงถึงพลงัอ านาจ ส่วนมีม่วงอ่อนมกัแสดงความผดิหวงัเร่ืองความรัก 
 7.  สีฟ้า แสดงถึงความปลอดโปร่ง ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
 2.3.4   ระบบสีส าหรับเวบ็ไซต ์
 1.  ระบบสี RGB  คือระบบสีของแสง  เกิดจากการหกัเหของแสงกลายเป็นสีรุ้ง ดว้ยกนั 
7 สี ซ่ึงเป็นช่วงแสงท่ีตาของคนเราสามารถมองเห็นได ้แสงสีม่วงจะมีความถ่ีสูงสุดเรียกว่า อุนตร้า
ไวโอแรต  และแสงสีแดงจะมีความถ่ีต ่าสุด เรียกว่าอินฟาเรต  คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวา่สีม่วง และ
ต ่า กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไ์ม่สามารถรับได ้แสงสีทั้งหมดเกิดจาก แสงสี  3  สี คือ สีแดง 
(Red) สีน ้ าเงิน (Blue) และสีเขียว (Green) ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง 

 แม่สีของแสงมีดว้ยกนั 3 สี คือ สีแดง(R)  ,สีเขียว(G),สีน ้ าเงิน(B) และแต่ละแม่สีเม่ือ 
รวมกนักจ็ะไดสี้ ดงัน้ี  สีแดง+สีเขียว ได ้สีเหลือง Yellow สีเขียว+น ้ าเงิน ได ้สีฟ้า Cyanสีแดง+สีน ้ า
เงินไดสี้แดงอมชมพู ่Magenta  
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 เม่ือน าแม่สีของแสงทั้ง 3 มาผสมกนั ในปริมาณแสงสวา่งเท่ากนักจ็ะไดเ้ป็นแสงท่ีสีขาว 
แต่ถา้ผสมกันระหว่างแสงระดับความสว่างต่างกัน ก็จะได้ผลทีเป็นแสงสีๆ มากมายเป็นลา้นสี
ทีเดียว ส่วนใหญ่การใช้สีลกัษณะน้ีจะใช้ในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับแสง เช่น จอภาพ กลอ้งดิจิตอล 
สแกนเนอร์ เป็นตน้ 
 ระบบสี RGB จะการแสดงผลออกมา เป็นรูปแบบการรับแสงแสดงผลดว้ยแสงทีเป็น
แม่สีไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน ซ่ึงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น จอภาพ,สแกนเนอร์,
กลอ้งดิจิดอลหรือดวงตาคนเราลว้นแต่รับและแปลผลเป็นสีต่าง ๆ ดว้ยแสงเหล่าน้ี ตวัอยา่งการงาน
ท่ีเหมาะกบัการใช้ระบบสี RGB ก็เช่น ในการออกแบบ web site , Blog เหล่า Web Design จะใช้
ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพท่ีเม่ือแสดงผลบนน่าจอแลว้มีความสวยงามใกลเ้คียงกับสีท่ีตาเรา
มองเห็นปกติ ส่วนในงานส่ิงพิมพจ์ะนิยมใชร้ะบบสี CMYK เพราะเป็นระบบสีท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพ ์
ดงันั้นเม่ือเราตอ้งการพิมพภ์าพ จึงควรตั้งค่าภาพนั้นให้เป็น  ระบบสี CMYK ก่อนพิมพเ์พื่อให้ภาพ
ท่ีไดสี้ไม่ผิดเพี้ยนไป เพราะหากเราน าภาพท่ีเป็นระบบสี RGB ไปพิมพป์กติ โดยไม่มีการแปลงให้
เป็นระบบสี CMYK เสียก่อน ภาพท่ีไดจ้ะมีสีท่ีผดิเพี้ยนไป 

 
2.4  ทฤษฎีเกสตัลท์ 
 กลุ่มเกสตัลท์ เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมันตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1912 ได้ช่ือว่า “กลุ่ม
จิตวิทยาส่วนร่วม”  ผูน้ ากลุ่มท่ีส าคญัไดแ้ก่ เวอร์ธไฮเมอร์ (Max Wertheimer) คอฟฟ์กา (Koffka)  
เลวิน (Lewin) และโคเลอร์ (Wolfgang Kohler) กลุ่มน้ีมีแนวความคิดว่า คนเรามีความสามารถใน
การรับรู้ต่างกนั ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการกระท าแตกต่างกนั การรับรู้ให้เขา้ใจไดดี้ตอ้งศึกษา
ส่วนรวมก่อนแลว้จึงศึกษาส่วนยอ่ยภายหลงั ซ่ึงเป็นพื้นฐานก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดโ้ดยข้ึนอยู่กับความสามารถในการหยัง่เห็น (insight) ซ่ึงเป็นการคิดหาช่องทางในการ
แกไ้ขปัญหา ถา้เกิดการหยัง่เห็นเม่ือใดก็จะแกปั้ญหาไดเ้ม่ือนั้น เม่ือแกปั้ญหาไดก้็เกิดการเรียนรู้
ความคิดสร้างสรรค์และความรวดเร็วในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสรุปได้ว่าหลกัการเรียนรู้ของกลุ่ม
เกสตลัทเ์กิดข้ึน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1.  การรับรู้ (Perception) การรับรู้หมายถึงการแปลความหมายต่อส่ิงเร้าของอวยัวะรับสัมผสั
ส่วนใดส่วนหน่ึง ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน และผิวหนงั โดยอาศยัประสบการณ์เดิม ส่งผลให้แต่ละคน
อาจรับรู้ในส่ิงเร้าเดียวกนัแตกต่างกนัได ้แลว้แต่ประสบการณ์ ซ่ึงประมาณร้อยละ 75 เกิดจากการ
รับรู้ทางสายตาของการรับรู้ทั้งหมด ดงันั้นกลุ่มของเกสตลัทจึ์งจดัระเบียบการรับรู้โดยแบ่งเป็นกฎ 6 
ขอ้ เรียกวา่ กฎแห่งการจดัระเบียบ คือ 
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  1.1  กฎแห่งความแน่นอนหรือชดัเจน (Law of Pragnanz) เม่ือตอ้งการใหม้นุษยเ์กิดการรับรู้ 
ในส่ิงเดียวกนั ตอ้งก าหนดองคป์ระกอบข้ึน 2 ส่วน คือ ภาพหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการให้สนใจ เพื่อเกิด
การเรียนรู้ในขณะนั้ น (Figure) และส่วนประกอบหรือพื้นฐานของการรับรู้ (Background or 
Ground) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบอยูใ่นการเรียนรู้นั้น ๆ 
  1.2  กฎแห่งความคลา้ยคลึง (Law of Similarity) กฎน้ีเป็นกฎท่ี Max Wertheimer ตั้งข้ึนใน
ปี ค .ศ . 1923 ใชเ้ป็นหลกัการในการวางรูปกลุ่มของการรับรู้ เช่น กลุ่มของ เส้น หรือสี ท่ีคลา้ยคลึง
กนั หมายถึงส่ิงเร้าใด ๆ กต็าม ท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสี ท่ีคลา้ยกนั  
  1.3  กฎแห่งความใกลชิ้ด (Law of Proximity) ถา้ส่ิงใด หรือสถานการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนในเวลา
ต่อเน่ืองกัน หรือในเวลาเดียวกัน เป็นเหตุและผลกัน หรือ ส่ิงเร้าใด ๆ ท่ีอยู่ใกลชิ้ดกัน มนุษยมี์
แนวโนม้ท่ีจะรับรู้ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัเป็นพวกเดียวกนั หมวดหมู่เดียวกนั  
  1.4  กฎแห่งการส้ินสุด (Law of Closure) สาระส าคญัของกฎน้ี คือ  “ แมว้่าสถานการณ์ หรือ
ปัญหายงัไม่สมบูรณ์ กจ็ะเกิดการเรียนรู้ ไดจ้ากประสบการณ์เดิมต่อสถานการณ์นั้น ๆ” 
  1.5  กฎแห่งความต่อเน่ือง (Law of Continuity) ส่ิงเร้าท่ีมีทิศทางในแนวเดียวกนั ซ่ึงผูเ้รียน
จะรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 
  1.6  กฎแห่งความสมบูรณ์ )Law of Closer ( ส่ิงเร้าท่ีขาดหายไปผูเ้รียนสามารถรับรู้ให้เป็น
ภาพสมบูรณ์ไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์เดิม 
 2.  การหยัง่เห็น (Insight) คือการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความช านาญ ขณะท่ีเกิดปัญหาผูเ้รียน
จะมองเห็นช่องทางการแก้ปัญหาข้ึนได้ในทันทีทันใด ตั้ งแต่เร่ิมแรกเป็นขั้นตอนจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ เป็นการมองเห็นสถานการณ์ในแนวทางใหม่ ๆ ข้ึน โดยเกิดจากความเขา้ใจและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์  
 
2.5  พืน้ฐานการจัดวางองค์ประกอบ 
 1.  การจดัวางองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ 

 การจดัวางองคป์ระกอบนั้นหมายถึง การจดัการกบัโครงสร้างของการมองเห็นตลอดจน
การจดัการกบัทุกส่วนระหว่างการออกแบบนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาทุกส่วนท่ีแยกกนัอยูม่าจบั
รวมกนัเป็นผลลพัธ์หน่ึง การออกแบบจดัการกบัรูปภาพและกล่องขอ้ความแต่ละกล่องในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สี ขนาดและพื้นผิว ให้เขา้กบัรูปแบบตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นการเขา้ใจถึง
องค์ประกอบจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารความหมายผ่านการมอง 
เปรียบเหมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยน าทางใหเ้ขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการได ้ 
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 2.  รูปแบบและท่ีวาง 
 รูปแบบต่าง ๆ ท่ี เกิด ข้ึนมักต้องอาศัยความสัมพัน ธ์ระหว่างรูปและพื้ น  ซ่ึงเรียก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวว่า “รูปและพื้น”  โดยรูป หมายถึง องคป์ระกอบใด ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ 
ส่วนพื้น หมายถึง พื้นท่ีว่างท่ีไม่มีรูป  สรุปไดว้่า รูปไม่สามารถอยู่ล  าพงัไดโ้ดยปราศจากพื้นหลงั 
เพราะวา่พื้นหลงัจะช่วยสนบัสนุนรูปใหง้านออกแบบเกิดความสมบูรณ์ 
 3.  ความสมมาตรและอสมมาตร 

 ความสมมาตรในงานออกแบบนั้นหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบท่ีถูกจดัวาง 
ณ ศูนยก์ลาง มีพื้นท่ีวา่งดา้นซา้ย, ขวา, บน และล่างท่ีเท่า ๆ กนั ซ่ึงใหค้วามรู้สึกสุนทรีย,์ สมดุล และ
ความงดงามอนัเกิดจากการสะทอ้นระหว่างความสมมาตร จึงมกัถูกเลือกใชก้บังานท่ีตอ้งการส่ือถึง
ความสมบูรณ์แบบ และค าสั่ง ดงันั้นหากตอ้งการให้ภาพส่ือถึงความสมดุล สงบน่ิง ตอ้งออกแบบ
สมมาตร แต่หากตอ้งการสร้างภาพใหส่ื้อถึงการเคล่ือนไหว ตึงเครียด ใหอ้อกแบบอสมมาตรนั้นเอง 
 4.  พื้นฐานการจดัวางเลยเ์อาต ์

 ค าว่า “เลยเ์อาต์” หมายถึง การจดัระบบให้กับองค์ประกอบท่ีต่างกันอย่างมาก และได้
ผลลพัธ์ออกมาเป็นงานออกแบบ การส่ือสารผ่านการมองเห็นท่ีดีตอ้งมีการแสดงขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ, มีความสอดคลอ้งและเน้นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากให้โดดเด่น จึงควรต้องใช ้
ระบบกริดมาช่วยแบ่งพื้นท่ีส าหรับแสดงขอ้มูลอยา่งเป็นสัดส่วน เป็นตวัก าหนดโครงสร้างของหนา้
และช่วยใหอ้งคป์ระกอบทั้งหมดมีความเป็นเอกภาพ ส่วนการจดัเลยเ์อาตท่ี์ซบัซอ้นซ่ึงอาจประกอบ
ไปดว้ยขอ้ความ, รูปภาพ, แผนภูมิ, และค าอธิบายประกอบ อาจจ าเป็นตอ้งใชก้ริดทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน  ถา้มีการแบ่งคอลมัน์มาเท่าใดจะยิ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ให้กบัการจดัวางองคป์ระกอบ
มากยิง่ข้ึน 
 5.  รูปแบบเลยเ์อาต ์

 โดยทัว่ไปแลว้การจดัวางเลยเ์อาตส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือแบบสมมาตรและแบบ
อสมมาตร แบบสมมาตรคือการออกแบบท่ีอยู่ก่ึงกลางเกิดความสมดุลทั้งซ้ายขวา ส่วนเลยเ์อาต์
อสมมาตรนั้นไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ก่ึงกลางเสมอไป, มีความเคล่ือนไหว และไดรั้บความนิยมในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 หรือนิยมใชอ้อกแบบงานร่วมสมยั 
 6.  จงัหวะและความแตกต่าง 

 จงัหวะและความแตกต่างมีความส าคญัต่อการรักษาระดบัความสนใจของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์
โดยมกัจะให้เห็นเน้ือหาไปตามจงัหวะและอารมณ์เพื่อเรียกความสนใจให้นานท่ีสุด การเลือกใชสี้
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือควบคุมจงัหวะของงาน เช่น เลือกใชรู้ปภาพขาวด ากบัสีท่ีสดใส หรือภาพขาว
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ด ากับคู่สีหรือใช้ร่วมกับสีพิเศษ การเลือกใช้กล่องขอ้ความแบบกวา้งหรือแคบควบคู่กันไปกับ
การใชก้ริดเป็นหน่ึงในวิธีควบคุมจงัหวะเช่นกนั 
 7.  ขนาดและรูปแบบ 

 ขนาดและรูปแบบนั้ น เป็นปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณาในการออกแบบเน่ืองจากเป็น
ตวัก าหนดงบประมาณและความเป็นไปได ้ดงันั้นทุกส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบไม่ว่าจะเป็นพื้นผวิ, การ
ความชดัของภาพ ลว้นแลว้แต่เป็นการสะทอ้นบุคลิกและเพิ่มลูกเล่น เช่น หากเรามีเน้ือหาการใช้
รูปภาพท่ีเป็นพาโนรามา เราควรเลือกรูปแบบของส่วนหน้าให้การแสดงผลให้เป็นแนวนอน เพื่อ
สนบัสนุนรูปถ่ายนั้นใหดู้ต่ืนตา น่าสนใจมากข้ึน หากตอ้งการพื้นท่ีวา่งของเน้ือหาเยอะมากกวา่ปกติ 
อาจท าการเพิ่มช่องวา่งระหวา่งคอลมัน ์
 8.  อตัลกัษณ์และระบบเพิ่มเติม 

 งานออกแบบส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงความหมายได้ด้วยตัวของมันเอง เช่น  
แบรนดท่ี์ประสบความส าเร็จ จะพบวา่ถูกประกอบดว้ยโลโก ้ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นองคป์ระกอบทัว่ไปในการ
ออกแบบเช่นกนั การออกแบบท่ีตอ้งการสร้างให้แสดงให้เห็นถึงบุคลิกเฉพาะตวั การออกแบบท่ี
ซับซ้อน ควรสร้างระบบแสดงบุคลิกดว้ย เช่น การออกแบบโลโกด้ว้ยกราฟิกหรือรูปถ่ายท่ีช่วย
สนับสนุนแบรนด์อย่างเป็นระบบ เช่น ชุดสีท่ีเลือกใช ้ชุดฟอนต ์และสไตลข์องกราฟิก แลว้น ามา
รวมกนัโดยไม่เกิดความขดัแยง้กบัแบรนดต์นเอง 
 9.  รูปภาพและกราฟิก 

 การเลือกใชรู้ปภาพ กราฟิก หรือแมแ้ต่อกัษรท่ีท าหน้าท่ีเหมือนรูปภาพ หรือทั้งหมดลว้น
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการออกแบบ การจดัวางอยา่งเหมาะสมช่วยสร้างมาตรฐานให้กบังาน
ออกแบบท่ีดี เช่น ผลงานของผูก้  ากับจอนห์ ฮูสตนั ถูกรวบรวมเพื่อแสดงบนโปสเตอร์ โดยนัก
ออกแบบไดต้ดัช่ือของเขา ช่ือภาพยนตร์ท่ีเขาท า มาฉีกเป็นช้ินย่อย ๆ และจดัองคป์ระกอบเขา้ไป
ใหม่ ท าใหผู้ช้มเขา้ใจผลงานของผูก้  ากบัมากยิง่ข้ึน 
 
2.6  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 Hannah Deering (2013) : ไดว้ิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือการติดตามการใชง้านผลเวบ็ไซต์
เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับเดก็ออทิสติกได ้ โดยใชเ้วบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีนิยมกบั
กลุ่มคนทัว่ไปแต่ไม่มีประสบการณ์มากนกัจากกลุ่มทดลองไดแ้ก่ 
 1.  อเมซอน (ชอ้ปป้ิงออนไลน)์ - หนา้ผลิตภณัฑ ์
 2.  Facebook (เครือข่ายสงัคม) – หนา้แรก 
 3.  Google (เคร่ืองมือคน้หา) - หนา้ผลการคน้หา 
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 4.  YouTube (วิดีโอร่วมกนั) - เคร่ืองเล่นวดีิโอเพลง 
 5.  วิกิพีเดีย (สารานุกรม) - บทความ 
 6.  ข่าวเอน็บีซี (News) – หนา้แรก 
 7.  Munchin กบั Munchkin (บลอ็ก) – หนา้ 
 8.  มินนิอารถไฟใตดิ้นขนส่ง (การขนส่งของรัฐบาล) – ตารางรถไฟ 
 น าทั้ ง 8 เว็บไซต์น้ี มาจดัท าพื้นท่ีของการกระตุน้ท่ีระบุไวเ้พื่อให้สามารถวิเคราะห์
ติดตามการใชง้านได ้ผลท่ีไดคื้อเวบ็ไซตท่ี์มีวิดีโอ (79%) และเวบ็ไซตเ์กม (53%) เป็นท่ีนิยมส าหรับ
เดก็ออทิสติก ผลลพัธน้ี์สามารถน าไปใชใ้นทิศทางการวิจยัในอนาคตต่อไป 

 Sri Devi Ravana (2014) ไดศึ้กษาเร่ืองการออกแบบส่วนติดต่อหน้าแรกของเวบ็ท่ีเป็น
ความต้องการพิเศษส าหรับเด็กออทิสติก อายุระหว่าง 8 – 15 ปี โดยให้ครูจ านวน 14 คน และ
ผูป้กครองจ านวน 9 คน เป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต์โปรแกรมคน้หาของ For Kid 
และ Yahoo Kids ของเด็กออทิสติก โดยใชแ้บบส ารวจท่ีก าหนดไวเ้พื่อหาความเป็นไปไดใ้นการ
คน้ควา้เวบ็ไดอ้ย่างอิสระของเด็กออทิสติก  จากการส ารวจ สัมภาษณ์และการสังเกตจากครูและ
ผูป้กครองพบว่า เว็บไซต์ทั้งสองเวบ็ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเด็กออทิสติกได้
เน่ืองจากการคน้คืนกลบัมีการแสดงเน้ือหามากเกินไป แต่ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก
ออทิสติกได้คือ สีและรูปภาพ และส่วนท่ีเขา้ไปใช้บ่อยคือ เสียงและวิดีโอ และมีผูแ้สดงความ
คิดเห็น 21 คน จากทั้งหมด 23 คน ให้ความเห็นว่าคุณสมบติัเสียงและวิดีโอ เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีสุดส าหรับเวบ็ไซตโ์ปรแกรมคน้หา  และควรจดัหมวดหมู่การคน้หา เช่น สัตว ์สี และเพลง 
เกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช ้แสดงผลของขอ้มูลท่ีดึงมา จากผลการส ารวจสรุปไดว้่า
เวบ็ไซตท์ั้งสองเวบ็ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเดก็ออทิสติกได ้

 จากนั้นผูศึ้กษาไดท้ าการคิดคน้การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชเ้วบ็ไซตโ์ปรแกรมคน้หา
ข้ึนมาโดยใชว้ิธีการออกแบบภาพและเสียงเป็นตวัส่ือสารกบัเดก็ออทิสติก จากการส ารวจพบวา่ เด็ก
ออทิสติกสามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเองและเขา้ถึงเวบ็ตามความตอ้งการ สรุปแลว้ ภาพและเสียงท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะท าใหเ้ดก็ออทิสติกสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 Nikolay Pavlov (2014) ได้วิจัยการออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้เว็บไซต์เพื่อการอ่าน
ส าหรับบุคคลท่ีบกพร่องทางการส่ือสาร วิ ธีการด าเนินการพัฒนาผู ้วิจัยได้อาศัยแนวทาง 
TWCAG2010 มาใช้ในการออกแบบ ท าให้ผูว้ิจยัได้ขอ้ก าหนดส าหรับการออกแบบส่วนติดต่อ
ส าหรับคนท่ีมีความบกพร่องทางการส่ือสาร ดงัน้ี 1) ดา้นการรับรู้ไดข้องตวัอกัษร ควรใช้ความ
แตกต่างระหว่างตวัอกัษรและพื้นหลงั ใชสี้ท่ีอ่อนนุ่ม กล่องขอ้ความจะถูกแยกออกไดอ้ยา่งชดัเจน, 
ขอ้ความอยูใ่นคอลมัน์เดียว ใชก้ราฟิกง่าย และใชแ้บบอกัษร Sans-serif ท่ีชดัเจน 2) ดา้นการเขา้ถึง 
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ควรใชเ้คร่ืองน าทางท่ีง่ายและชดัเจน สนบัสนุนการน าทางดว้ยเมาส์หรือแป้นพิมพ์, อนุญาตให้ใช้
ปุ่มบราวเซอร์ ควรจะโหลดหน้าเว็บไดอ้ย่างรวดเร็วและมีปุ่มช่วยเหลือ 3) ดา้นการใช้งาน ควร
ออกแบบท่ีเรียบง่ายและมีองคป์ระกอบบนหนา้จอเลก็นอ้ย พยายามท่ีจะมีหน่ึงแถบเคร่ืองมือ ใชปุ่้ม
ขนาดใหญ่ท่ีมีทั้งไอคอนและขอ้ความชดัเจน และให้ค  าแนะน าสั้น ๆ ของการใชง้านในทุกขั้นตอน 
4) ด้านความเขา้กันได้ อนุญาตให้มีการปรับเปล่ียนประเภทและขนาดตวัอกัษร การเวน้วรรค
บรรทัด และธีมส าหรับพื้นหลังข้อความและสีพื้นหน้า จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จากแนวทาง 
TWCAG2010 และจากขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญถึงการก าหนดความตอ้งการส่วนบุคคล และ
คุณสมบติัของหนังสือท่ีเปิดไปท าการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้เว็บไซต์เพื่อการอ่าน
ส าหรับบุคคลท่ีบกพร่องทางการส่ือสารโดยไดรู้ปแบบการพฒันาท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ
อินเตอร์เฟชท่ีชดัเจนท่ีมีสีอ่อนและไม่มีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน สีไม่สดใสเกินไป องคป์ระกอบภาพ
ท่ีมีขนาดเลก็และไม่เป็นการรบกวนค าสั่งปุ่มโดดเด่นออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัจากองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการออกแบบท่ีกล่าวถึงปุ่มค าสั่ง มีขอ้ความท่ีจะติดป้ายไอคอน ไอคอน
มีความเรียบง่ายและไม่ใช้สีสดใส ผูใ้ช้สามารถเลือกท่ีจะสลบัไปมาระหว่างขอ้ความเดิมและ
ขอ้ความง่าย น่ีคือความส าเร็จการใชแ้ทบ็เพื่อใหแ้น่ใจวา่รูปแบบขอ้ความคอลมัน์เดียว หลีกเล่ียงการ
เล่ือนแนวนอน 
 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองของผูว้ิจยัเพื่อการวิจยัหาแนว
ทางการพฒันาเทคโนโลยีท่ีตอบสนองต่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการส่ือสารภายใตข้อ้ตกลง 
แกรนท ์ 287, 607 จากการสนบัสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป จึงไม่ไดมี้การน างานวิจยัดงักล่าว
ไปสู่การทดลองการใชง้านจริง 



 

 
บทที ่3 

ระเบียบวจิัย 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and  Development) เพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตด์ว้ยทฤษฎีสีและการจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษาโครงการหอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ผูว้ิจยัได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.1  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.3  ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.4  ออกแบบและพฒันา 
  3.5  ทดลอง 
  3.6  วิเคราะห์และประเมินผล 
 
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเดก็ออทิสติกท่ีศึกษาในโครงการหอ้งเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 10 คน 
 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) คือเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นเดก็ออทิสติก อายรุะหวา่ง 5 – 13 ปี  สามารถฟังค าสั่งง่ายๆ เขา้ใจ 
และใชค้อมพิวเตอร์ไดใ้นระดบัหน่ึง จากนั้นท าการแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  เดก็ออทิสติก จ านวน 10 คน ใชเ้วบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสาน 
และการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  เดก็ออทิสติก จ านวน  10 คน ทดลองใชเ้วบ็ไซตโ์ดยใชก้ารออกแบบ
ส่วนต่อประสานในรูปแบบท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 
 3.2.1  แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนเร่ืองการใชเ้น้ือหารายวิชามาก าหนดขอบเขตการออกแบบส่วน 
ต่อประสานเวบ็ไซต ์
 3.2.2  สร้างส่วนต่อประสานและการจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ด้วยหลกัการออกแบบ

เวบ็ไซตท์ัว่ไป และเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามความตอ้งการและปัญหาการใชง้านของเด็กออทิสติก 

 3.2.3  แบบประเมินพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ขณะใชง้านส่วนต่อประสานเวบ็ไซต ์ตามการ
ก าหนดงาน (Task) 
 3.2.4  แบบประเมินทกัษะการจ าแนกส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวติหลงัการใชง้านเวบ็ไซต ์  
 
3.3 ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 3.3.1  ศึกษาขอ้มูลเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซต์
ด้วยทฤษฎีสีและการจัดองค์ประกอบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก 
กรณีศึกษาโครงการหอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตส์ าหรับเดก็ออทิสติก โดยใช้
การอธิบายเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.3.2  รวบรวมเน้ือหาบทเรียนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน เพื่อก าหนดขอบเขตการพฒันา
ส่วนต่อประสานเวบ็ไซต ์โดยใชก้ารอธิบายเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล การสัมภาษณ์แบ่ง
ประเดน็ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ – นามสกุล ของครูผูส้อน 

ตอนท่ี 2  ประเด็นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ จากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ควรใชเ้น้ือหา
รายวิชาใดมาสร้างบทเรียน รูปแบบวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล ของรายวิชาท่ีน าเสนอ
เป็นอยา่งไร 
 3.3.3  สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการใชง้านส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบ

เวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป ตามการก าหนดงาน (Task) เพื่อรวบรวมปัญหาและ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยในแบบประเมินพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ช่ือ – สกุล เพศ และอาย ุ
  ตอนท่ี 2  การประเมินพฤติกรรมขณะใช้งานเว็บไซต์โดยประเด็นในการประเมิน
พฤติกรรมการใชง้านแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
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  1.  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละหนา้ (การเขา้ถึงขอ้มูลในหนา้เดียวกนั, การเลือก
ต าแหน่งท่ีเขา้ถึงขอ้มูล และการกลบัไปยงัหนา้แรก) 
  2.  ดา้นการควบคุมปุ่มส่ือสัง่งานต่าง ๆ (การเล่ือนดูรูปภาพ, การควบคุมการชมวิดีโอ, 
การควบคุมการรับฟังเสียง และลิงคต่์าง ๆ) 
  ตอนท่ี 3  แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามการสงัเกตพฤติกรรม
การใชง้าน 
 3.3.4  สร้างแบบประเมินทกัษะการเรียนรู้หลงัการใชง้านเวบ็ไซต ์ 
 
3.4 การออกแบบและพฒันา  
  ผูว้ิจยัออกแบบพฒันาการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ในรูปแบบท่ีไม่ไดป้รับ

ส าหรับเดก็ออทิสติก และท าการปรับความเหมาะสมใหก้บัเดก็ออทิสติก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 3.4.1  ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.  ก าหนดเน้ือหาโดยใช้รายวิชาเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดา้นการ
จ าแนกส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 2.  โครงสร้างและท าการแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา การเช่ือมโยงต่าง ๆ โครงสร้างเวบ็ไซต์
แบบล าดบัชั้น (Hierarchical Data Model) ร่วมกนั ดงัภาพท่ี 3.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 โครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบล าดบัชั้น (Hierarchical Data Model) 

 

 

หนา้แรก 

ส่ิงมีชีวิต ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 

ผเีส้ือ / ผึ้ง / แมงปอ กีตาร์ /กลอง / เปียโน 

รูปภาพ วิดีโอ รูปภาพ วิดีโอ 
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 3.  ก าหนดองคป์ระกอบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตโ์ดยจะเนน้ท่ีเป็นรูปภาพ วิดีโอ 
สญัลกัษณ์ ปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ  
 4.  ก าหนดสีโดยใชสี้แบบโทนร้อนและโทนเยน็ผสมผสานร่วมกนั 
 3.4.2  ขั้นตอนการพฒันา 
  สร้างองคป์ระกอบ ของส่วนต่อประสานเวบ็ไซตต์ามแบบร่างท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
 1.  พฒันาเวบ็ดว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
 2.  ใชภ้าษา PHP, CSS และ HTML   
 3.  ตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop และAdobe Illustrator     
 4.  อพัโหลดไฟลข้ึ์น Server 
 
3.5 การทดลอง 
  ผูว้ิจยัแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 3.5.1  ทดลองการใชง้านเวบ็ไซต์พฒันาการออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซต์ในรูปแบบท่ี
ไม่ไดป้รับส าหรับเด็กออทิสติก และท าการปรับความเหมาะสมให้กบัเด็กออทิสติก โดยให้เด็ก 
ออทิสติกทดลองใชเ้วบ็ไซตต์ามการก าหนดงาน (Task) ทั้งหมด 12 งาน สั่งการโดยครูผูส้อน เป็น
ระยะเวลา 5 วนั แบ่งงานออกเป็น 2 ประเด็น คือ การเขา้ถึงขอ้มูล และการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ 
ในแต่ละประเด็นใชก้ารประเมินแบบเดียวกนัคือการจบัเวลาการท างาน และการสังเกตพฤติกรรม
หากไม่ปฏิบติัตามการก าหนดแต่ละงานภายใน 60 วินาที ให้ท าการประเมินค่าจากการไดรั้บแรง
กระตุน้ในการใชง้าน โดยมีเง่ือนไขวา่ผูท้ดลองตอ้งสลบัการใชง้านส่วนต่อประสานเวบ็ไซต ์เพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  แสดงการก าหนดงาน (Task) แบ่งตามการเขา้ถึงขอ้มูลและการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ 
พร้อมรูปแบบการประเมินผล 
 

ข้อก าหนดภาระงาน (Task) การประเมินผล 

1. การเข้าถึงข้อมูล 
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 

- จบัเวลาการท างาน (วินาที) 
- สงัเกตพฤติกรรมหากไม่ปฏิบติัตามการ
ก าหนดแต่ละงานภายใน 60 วินาที ใหท้ า
การประเมินค่าการกระตุน้เตือนจาก
ครูผูส้อน 

2. การควบคุมปุ่มค าส่ังต่าง ๆ 
    2.1 ฟังเสียงกลอง 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 
    2.5 เล่นวิดีโอ 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 

- จบัเวลาการท างาน (วินาที) 
- สงัเกตพฤติกรรมหากไม่ปฏิบติัตามการ
ก าหนดแต่ละงานภายใน 60 วินาที ใหท้ า
การประเมินค่าการกระตุน้เตือนจาก
ครูผูส้อน 

 
 3.5.2  ทดลองการเรียนรู้การจ าแนกส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตหลงัการใชง้านเว็บไซต์ ตามการ
ก าหนดงาน (Task) ทั้งหมด 5 งาน สัง่การโดยครูผูส้อน ประเมินจากการนบัคะแนนความถูกตอ้ง ดงั
ตารางท่ี 3.2  
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ตารางที่ 3.2  แสดงการก าหนดงาน (Task) แบ่งตามการเขา้ถึงขอ้มูลและการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ 
พร้อมรูปแบบการประเมินผล 
 

ข้อก าหนดภาระงาน (Task) การประเมินผล 
จากภาพขอ้ใดเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
ขอ้ 1 ภาพผเีส้ือ 
ขอ้ 2 ภาพกลอง 
ขอ้ 3 ภาพเปียโน 
ขอ้ 4 ภาพแมงปอ 
ขอ้ 5 ภาพผึ้ง 

 
นบัคะแนนความถูกตอ้ง 

 
  จากการทดลอง ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการทดลองวิจยั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.3  แสดงรูปแบบการทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดลอง ( Treatment ) หลงัการใช้นวตักรรม (Posttest) 

              A X O 

 
เม่ือ A แทน กลุ่มตวัอยา่ง 

X แทน ทดลอง 
O แทน หลงัการใชง้านส่วนต่อประสานเวบ็ไซต ์

 
3.6 การประเมินผล 
 3.6.1  การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์พฒันาการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ใน
รูปแบบท่ีไม่ไดป้รับส าหรับเด็กออทิสติก และท าการปรับความเหมาะสมให้กบัเด็กออทิสติก โดย
ก าหนดมาตราส่วน (Rang Scale) 3 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
  จ านวนคร้ัง ช่วงค่าเฉล่ีย ความหมาย 
    0  2.50 – 3.00 ไม่ไดรั้บการกระตุน้เตือน 
  1 - 2  1.50 – 2.49 ถูกกระตุน้เตือนทางวาจาอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  3 – 5 0.00 – 1.49 ถูกกระตุน้เตือนทางวาจาท่าทางอยูใ่นระดบั มาก 
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และใชเ้กณฑก์ารประเมินความเร็วในการใชง้าน ดงัน้ี 
  ช่วงระยะเวลา (วินาที)    ช่วงเวลาเฉล่ีย  ความหมาย 
  41- 60     2.50 – 3.00  การใชอ้ยูใ่นระดบัเร็ว 
  21- 40     1.50 – 2.49  การใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
   0 - 20     0.00 – 1.49  การใชอ้ยูใ่นระดบัชา้ 
 3.6.2  การประเมินทกัษะการจ าแนกส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ก าหนดมาตราส่วน (Rang 
Scale) 3 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

 คะแนน  ช่วงคะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
4 - 5   2.50 – 3.00  การเรียนรู้อยูใ่นระดบัสูง 
 2 - 3   1.50 – 2.49  การเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 0 - 1   0.00 – 1.49  การเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินขอ้มูลและน ามาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชม้าตรวดั
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 3 ระดบั ในการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน และใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 
   สูตรหาค่าเฉล่ีย 
 

     

  เม่ือ             คือ     ค่าเฉล่ีย 
X      คือ     ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
N        คือ     จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 

  สูตรหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

       เม่ือ      S.D.     คือ     ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X    คือ     คะแนนแต่ละตวั 

        คือ     ค่าเฉล่ีย 

N      คือ     จ  านวนนกัเรียนในกลุ่ม 
       คือ     ผลรวม 

X = 
x 
N 

X  

X  

(X - X)2 
N-1 S.D. =  



 

 
 

บทที ่4 
ผลการทดลอง 

   
  จากการทดลอง เพื่อหาแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตต์ามทฤษฎีสีและ
การจดัองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษาโครงการ
หอ้งเรียนคู่ขนาน โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบส่วนต่อประสาน
และการจัดวางองค์ประกอบเวบ็ไซต์ตามหลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ทั่วไป  
  ผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตาม
หลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป โดยใชก้ารวางเลยเ์อาตแ์บบ 2 คอลมัน์ ประกอบ ดว้ยส่วนหวัของ
เวบ็เพจ ส่วนของเน้ือหา ส่วนทา้ยของเวบ็เพจ และส่วนคอลมัน์การเช่ือมโยงให้อยูด่า้นซา้ยมือท่ีมี
ขนาดความกวา้ง 1366 พิกเซล และก าหนดใหค้วามสูงมีความยดืหยุน่ (Liquid Layout) ดงัภาพท่ี 4.1 
4.2 และ 4.3 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่4.1  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานหนา้แรกแบบ 2 คอลมัน์ 
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ภาพที ่4.2  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานเวบ็เพจส่ิงไม่มีชีวิต ท่ีไดจ้ากการคลิกลิงคใ์นหนา้แรก 
 

 
 
ภาพที ่4.3  แสดงการจดัวางปุ่ มควบคุมการเล่น หยดุ เล่ือน ขยายหนา้จอของวิดีโอ 
 
  ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใชง้านส่วนต่อประสานและ
การจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัระดับเวลาการท างาน การใช้งานเว็บไซต์ท่ี
ออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตด์ว้ยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป
ตามการก าหนดงาน (Task) 
 

ข้อก าหนดงาน 
(Task) 

ค่าเฉลีย่ (วนิาที) 
(    ) 

 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับเวลาการ
ท างาน 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล    
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 1.40 0.58 ชา้ 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 1.40 0.58 ชา้ 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.00 0.75 ชา้ 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 1.90 0.47 ปานกลาง 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 1.90 0.47 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.52 0.57 ปานกลาง 
2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง    
    2.1 ฟังเสียงกลอง 2.10 0.47 ปานกลาง 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.10 0.75 ชา้ 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.30 0.62 ชา้ 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 1.50 0.55 ปานกลาง 
    2.5 เล่นวิดีโอ 2.30 0.50 ปานกลาง 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 2.10 0.47 ปานกลาง 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 1.30 0.62 ชา้ 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.60 0.56 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาในการท างานตามการก าหนดงาน 
(Task) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลในภาพรวม อยูร่ะดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.52  เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียเวลาการท างานท่ีท าเวลาไดดี้ทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1.4 เลือกภาพแมงปอ และ
ขอ้ 1.5 เลือกภาพผีเส้ือ ทั้ง 2 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.90  รองลงมาคือขอ้ 1.1 เลือกสัญลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต
และขอ้ 1.2 เลือกสัญลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.40  และล าดบัสุดทา้ยคือขอ้ 1.3 
การกลบัไปยงัหนา้เวบ็เพจแรก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 

X  
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  ส่วนการใชเ้วลาในการท างานตามการก าหนดงาน (Task) ดา้นการควบคุมปุ่มค าสั่งใน
ภาพรวม อยูร่ะดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.60  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียเวลา
การท างานท่ีท าเวลาไดดี้ทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2.5 เล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.30  รองลงมาตามล าดบัไดแ้ก่ 
ข้อ 2.1 ฟังเสียงกลอง 2.6 หยุดเล่นวิดีโอ ทั้ ง 2 ข้อ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.10 ข้อ 2.3 เลือกชมวิดีโอ
ส่ิงไม่มีชีวิตและขอ้2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ ทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.30 และล าดบัสุดทา้ยคือขอ้ 2.2 
สไลดภ์าพไปทางขวา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.10 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนค่าเฉล่ียของระดบัการถูกกระตุน้เตือนการใชง้าน
เว็บไซต์ท่ีออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดว้ยหลกัการออกแบบ
เวบ็ไซตท์ัว่ไปตามการก าหนดงาน (Task) 
 

ข้อก าหนดงาน 
(Task) 

ค่าเฉลีย่ (จ านวนคร้ัง) 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับการถูก 
กระตุ้นเตือน 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล    
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 1.10 0.70 มาก 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 1.00 0.75 มาก 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.00 0.75 มาก 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 1.10 0.70 มาก 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 1.20 0.66 มาก 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.08 0.71 มาก 
2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง    
    2.1 ฟังเสียงกลอง 1.00 0.75 มาก 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.00 0.75 มาก 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.00 0.75 มาก 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 1.20 0.66 มาก 
    2.5 เล่นวิดีโอ 1.40 0.58 มาก 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 1.30 0.62 มาก 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 1.00 0.75 มาก 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.13 0.69 มาก 
 

X  
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  จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งถูกกระตุน้เตือนใหท้ างานตามการก าหนด
งาน (Task) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลในภาพรวม ไดรั้บการกระตุน้เตือนจ านวนคร้ังอยูใ่นระดบัมาก โดย
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.08 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีถูกกระตุน้เตือนไดค้ะแนนค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ขอ้1.5 เลือกภาพผีเส้ือ มีค่าเฉล่ีย 1.20 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 1.1 เลือกสัญลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต และ
ขอ้1.4 เลือกภาพแมงปอ ทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.10 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ขอ้ 1.2 เลือกสัญลกัษณ์
ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตและขอ้ 1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก ทั้ง 2 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00  
  ส่วนการถูกกระตุน้เตือนใหท้ างานตามการก าหนดงาน (Task) ดา้นการควบคุมปุ่มค าสั่ง
ในภาพรวม ไดรั้บการกระตุน้เตือนจ านวนคร้ังอยูใ่นระดบัมากโดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.13 เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีถูกกระตุน้เตือนไดค้ะแนนค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2.5 เล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
1.40 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 2.6 หยดุเล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.30 และขอ้ 2.4 ขยายจอวิดีโอ มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 1.20 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ขอ้ 2.1 ฟังเสียงกลอง ขอ้ 2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา ขอ้2.3 เลือก
ชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต และขอ้2.7 ปิดการรับชมวิดีโอทั้ง 4 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 
  และในระหว่างการทดลองใชง้านเวบ็ไซตต์ามการออกแบบส่วนต่อประสานและการ
จัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ด้วยหลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป ครูผูส้อนได้ให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม จากการสงัเกตพฤติกรรมการใชง้าน ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 
    1.1  กลุ่มตวัอย่างจะไม่เล่ือน scrollbar ข้ึนลง หรือถา้เล่ือนก็ท าไดล้  าบาก เน่ืองจาก
กลา้มเน้ือกลุ่มตวัอยา่งบางคน ยงัไม่แขง็แรง และค่อนขา้งใหค้วามสนใจภาพท่ีอยูร่ะดบัสายตา  
    1.2  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกใชเ้มนูท่ีอยูด่า้นซา้ยมือ 
    1.3  ไม่ควรน าวิดีโอมาจดัวางไวใ้นหนา้แรกของเวบ็ เพราะกลุ่มตวัอยา่งจะให้ความ
สนใจวิดีโอ หรือภาพเคล่ือนไหวเป็นอนัดบัแรกท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงเน้ือหาส่วนอ่ืนไดค้รบถว้น 
    1.4  เมนูลิงคท่ี์เป็นปุ่มส่ีเหล่ียมมีขอ้ความอยู่ใตภ้าพนั้น แรกๆ กลุ่มตวัอยา่งจะยงัไม่
เกิดการเรียนรู้วา่ปุ่มน้ีเม่ือคลิกแลว้สามารถไปสู่การแสดงวิดีโอไดใ้นเวบ็เพจนั้น ๆ จากส่ิงเหล่าน้ีท า
ให้กลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้การเขา้ถึงไดร้วดเร็ว เน่ืองจากเกิดความสนใจต่อส่ิงนั้น ๆ จึงเกิดแรงจูงใจใน
การจดจ า  
    1.5  การจดัวางองคป์ระกอบในหนา้แรก มีมากเกินไป 
  2.  ดา้นการควบคุมปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ  
    2.1  กลุ่มตวัอยา่งจะไม่ค่อยสนใจปุ่มล าโพงท่ีจดัวางร่วมกบัรูปภาพ และขอ้ความ แต่
เม่ือคลิกแลว้ไม่มีการแสดงผลไปยงัหนา้เวบ็เพจอ่ืน กลุ่มตวัอยา่งกจ็ะสุ่มเลือกตามล าดบัสนใจ 



32 
 

    2.2  จากการเล่ือนสไลด์ภาพ ควรวางลูกศร ให้แยกออกมาจากรูปภาพ เพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นชดัเจนข้ึน และไม่ควรใชภ้าพสไลดเ์ช่ือมโยงลิงคไ์ปท่ีวดีิโอ เพราะจะท าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ลดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดา้นการจดจ าภาพและเสียง 
    2.3  ปุ่มปิดหน้าต่างวิดีโอ ไม่ควรอยู่ใกล้ระยะหรือแนวเดียวกับปุ่มปิดหน้าต่าง
วินโดวส์ เพราะกลุ่มตวัอย่างบางคนยงัใชเ้มาส์ไม่คล่องหรือมีปัญหาดา้นกลา้มเน้ือมือท าให้คลิก
ล าบาก ในส่วนของปุ่มเล่นวิดีโอ การหยุด หรือเล่ือนการดู กลุ่มตวัอย่างสามารถควบคุมไดดี้ อาจ
เป็นเพราะเกิดความคุน้ชินจากการใชง้านผา่นYou tube  
  จากตารางท่ี 4.1 และ 4.2  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัญหาและความตอ้งการ
ของการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบเว็บไซต์ดว้ยหลกัการออกแบบ
เวบ็ไซตท์ัว่ไป โดยใชเ้กณฑก์ารเลือกรายการขอ้ก าหนดงาน (Task) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาใน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัชา้  และจากการถูกกระตุน้เตือนให้ปฏิบติังานท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่ากว่า 1.50  
ดงัภาพท่ี 4.4 และ ดงัภาพท่ี 4.5 ตามล าดบัดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.4  กราฟแสดงค่าเฉล่ียเวลาในการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานและ
การจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป (รายละเอียดของการ
ปฏิบติังานตามการก าหนดงาน (Task) ดูไดจ้ากตารางท่ี 4.1 
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การเข้าถึงข้อมลู (วินาที) การควบคมุปุ่ มค าสัง่ (วินาที)
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ตารางที่ 4.3  แสดงขอ้ปัญหาและความตอ้งการจากระยะเวลาในการใชง้านส่วนต่อประสานของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะน าไปใชใ้นการหาแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล
และดา้นการควบคุมปุ่มค าสัง่ 
 

ข้อก าหนดงาน (Task) ค่าเฉลีย่ (วนิาที)  (    ) 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 1.40 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 1.40 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.00 
2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง  
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.10 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.30 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 1.30 

 

 
 
ภาพที่ 4.5  กราฟแสดงค่าเฉล่ียคะแนนการถูกกระตุน้เตือนการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบ
ส่วนต่อประสานและการจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป 
(รายละเอียดของการปฏิบติังานตามการก าหนดงาน (Task)) ดูไดจ้ากตารางท่ี 4.1 
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การเข้าถึงข้อมลู (คะแนน) การควบคมุปุ่ มค าสัง่ (คะแนน)
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ตารางที่ 4.4  แสดงขอ้ปัญหาและความตอ้งการจากการถูกกระตุน้เตือนในการใช้งานส่วนต่อ
ประสานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะน าไปใชใ้นการหาแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานในดา้นการ
เขา้ถึงขอ้มูลและดา้นการควบคุมปุ่มค าสัง่ 
 

ข้อก าหนดงาน (Task) ค่าเฉลีย่ (จ านวนคร้ัง)  (    ) 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 1.10 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 1.00 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.00 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 1.10 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 1.20 
2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง  
    2.1 ฟังเสียงกลอง 1.00 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.10 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.30 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 1.20 
    2.5 เล่นวิดีโอ 1.40 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 1.30 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 1.30 

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบส่วนต่อประสาน
เว็บไซต์ที่ได้ปรับตามพฤติกรรมการใช้งานของเด็กออทสิติก 
  ผูว้ิจยัน าผลของปัญหาความตอ้งการจากตารางท่ี 4.3 ตารางท่ี 4.4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
และการสังเกตพฤติกรรมจากการใชง้านเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปแยกเป็นประเด็น
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและดา้นการควบคุมค าสัง่ต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.5 
 

 
 

X  
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ตารางที่ 4.5  การออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตจ์ากพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกท่ี
บกพร่องทางการเรียนรู้ และประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีสีและทฤษฎีเกสตลัท ์ 
 
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ การปรับเว็บไซต์ตามพฤติกรรมการใช้งานและทฤษฎีเกสตัลท์ 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

 
 

1.  ก าหนดเวบ็เพจใหมี้ความกวา้งคงท่ีขนาดความกวา้ง 1366 พิก
เซลความยาว 768 พิกเซล 
2.  ก าหนดการจดัวางเป็นแบบ 1 คอลมัน์ ใหเ้หลือเพียง 3 ส่วน 
คือ Header, Contents และ Footer โดยใชก้ฎ Similarity Low 
เพื่อใชใ้นการแบ่งหมวดหมู่ 
3.  จดัองคป์ระกอบส่วนส่วนของเน้ือหาในเพจแรกใหน้อ้ยลง 
และเพื่อลดความซบัซอ้นของการมอง 
4.  เมนูลิงคท่ี์อยูซ่า้ยมือ ปรับต าแหน่งมาใชใ้นส่วนของ Content 
และใชพ้ื้นท่ีวา่งในการแยกเมนูโดยใช ้Proximity Low 
5.  จดัวางต าแหน่งของภาพโดยพื้นท่ีวา่งและสีในการแบ่งกลุ่ม
โดยใช ้Proximity Low 
6.  จดัวางขอ้ความไวใ้นกล่องค าพดูเพื่อก าหนดทิศทางโดยใช ้ 
Continue Low 
7.  แยกลิงคว์ิดีโอออกจากภาพสไลด ์

ดา้นการควบคุมปุ่มค าสัง่ 
ต่าง ๆ 

1.  ปรับต าแหน่งของปุ่มปิดวิดีโอใหห่้างจากปุ่มปิดหนา้ต่าง
วินโดวแ์ละมีขนาดใหญ่ข้ึน 
2.  ปรับต าแหน่งของงปุ่มเล่ือนสไลดภ์าพใหอ้ยูร่อบนอกของ
รูปภาพ 
3.  การแสดงต าแหน่งของวิดีโอจะใชเ้ป็นการแสดง Popup  
4.  ปรับต าแหน่งปุ่มล าโพงไปไวใ้นขอ้ความท่ีเป็นกล่องค าพดู 

 
  จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 ไดท้  าการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ท่ีไดป้รับตาม
พฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก โดยอาศยัหลกัทฤษฎีเกสตลัท์มาใชใ้นการออกแบบและจดั
วาง ดงัน้ี 
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ภาพที่ 4.6  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานหน้าแรกแบบ 1 คอลมัน์ โดยใชก้ฎความคลา้ยคลึง 
สดัส่วนและสี ท่ีเหมือนกนั (Similarity) 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ฎความคลา้ยคลึง สัดส่วนและสี ท่ี 
เหมือนกนั (Similarity)   
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ภาพที่ 4.8  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ฎความคลา้ยคลึง สัดส่วนและสี ท่ี 
เหมือนกนั (Similarity)   
 

 
 
ภาพที่ 4.9  แสดงการจดัวางส่วนต่อประสานส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ฎความคลา้ยคลึง สัดส่วนและสี ท่ี 
เหมือนกนั (Similarity)   
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  จากนั้นน าส่วนต่อประสานท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและ
การจดัวางองคป์ระกอบดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท์ให้กลุ่มตวัอยา่งทดลองใชง้าน ไดผ้ลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัระดับเวลาการท างาน การใช้งานเว็บไซต์ท่ี
ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซต์ท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกตามการ
ก าหนดงาน (Task) 
 

ข้อก าหนดงาน 
(Task) 

ค่าเฉลีย่ (วนิาที) 
(    ) 

 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับเวลาการ
ท างาน 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล    
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 2.30 0.50 ปานกลาง 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 2.10 0.47 ปานกลาง 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.60 0.52 ปานกลาง 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 2.70 0.62 เร็ว 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 2.70 0.62 เร็ว 

รวมคะแนนเฉลีย่ 2.28 0.55 ปานกลาง 

2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง    
    2.1 ฟังเสียงกลอง 2.20 0.49 ปานกลาง 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.80 0.49 ปานกลาง 
    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.60 0.52 ปานกลาง 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 2.20 0.49 ปานกลาง 
    2.5 เล่นวิดีโอ 2.60 0.58 เร็ว 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 2.10 0.47 ปานกลาง 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 2.30 0.50 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ 2.11 0.51 ปานกลาง 
   
 
 
 

X  
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  จากตารางท่ี 4.6  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาในการท างานตามการก าหนดงาน 
(Task) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลในภาพรวม อยูร่ะดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.28  เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียเวลาการท างานท่ีท าเวลาไดดี้ทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1.4 เลือกภาพแมงปอ และ
ขอ้ 1.5 เลือกภาพผเีส้ือ ทั้ง 2 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.70 รองลงมาคือ ขอ้ 1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต มี
ค่าเฉล่ีย 2.30 ขอ้ 1.2 เลือกสัญลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต มีค่าเฉล่ีย 2.10  และล าดบัสุดทา้ยขอ้1.3 การ
กลบัไปยงัเวบ็เพจแรก มีค่าเฉล่ีย 1.60  
  ส่วนการใชเ้วลาในการท างานตามการก าหนดงาน (Task) ดา้นการควบคุมปุ่มค าสั่งใน
ภาพรวม อยู่ระดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.11 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียเวลา
การท างานท่ีท าเวลาไดดี้ทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2.5 เล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.60 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 2.7 ปิด
การรับชมวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.30  ขอ้ 2.1 ฟังเสียงกลอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.20  ขอ้ 2.4 ขยายจอวิดีโอ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.20 ขอ้ 2.6 หยุดเล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.10 ขอ้ 2.2 สไลด์ภาพไปทางขวา มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.80 และขอ้ 2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.60 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังของการถูกกระตุน้เตือนการใช้งาน
เวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก
ตามการก าหนดงาน (Task) 
 

ข้อก าหนดงาน 
(Task) 

ค่าเฉลีย่ (จ านวนคร้ัง) 
(    ) 

 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับเวลาการ
ท างาน 

1.  ด้านการเข้าถึงข้อมูล    
    1.1 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต 2.20 0.49 ปานกลาง 
    1.2 เลือกสญัลกัษณ์ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 1.70 0.50 ปานกลาง 
    1.3 การกลบัไปยงัเวบ็เพจแรก 1.60 0. 52 ปานกลาง 
    1.4 เลือกภาพแมงปอ 2.80 0.66 ไม่กระตุน้ 
    1.5 เลือกภาพผเีส้ือ 2.60 0.58 ไม่กระตุน้ 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.08 0.71 ปานกลาง 
2.  ด้านการควบคุมปุ่มค าส่ัง    
    2.1 ฟังเสียงกลอง 2.10 0.47 ปานกลาง 
    2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา 1.80 0.49 ปานกลาง 

 

X  
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)  
 

ข้อก าหนดงาน 
(Task) 

ค่าเฉลีย่ (จ านวนคร้ัง) 
(    ) 

 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับเวลาการ
ท างาน 

    2.3 เลือกชมวิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต 1.80 0.49 ปานกลาง 
    2.4 ขยายจอวิดีโอ 1.80 0.49 ปานกลาง 
    2.5 เล่นวิดีโอ 1.90 0.47 ปานกลาง 
    2.6 หยดุเล่นวิดีโอ 1.60 0.52 ปานกลาง 
    2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ 1.70 0.50 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ 1.81 0.49 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งถูกกระตุน้เตือนใหท้ างานตามการก าหนด
งาน (Task) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลในภาพรวม ไดรั้บการกระตุน้เตือนจ านวนคร้ังอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.08  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่จ านวนการถูกกระตุน้เตือนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
ขอ้ 2.5 เล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.90 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ 2.2 สไลดภ์าพไปทางขวา ขอ้ 2.3 เลือกชม
วิดีโอส่ิงไม่มีชีวิต ขอ้ 2.4 ขยายจอวิดีโอ ทั้ง 3 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.80 ขอ้ 2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.70 และขอ้ 2.6 หยดุเล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ีย 1.60 ตามล าดบั 
  ส่วนการถูกกระตุน้เตือนใหท้ างานตามการก าหนดงาน (Task) ดา้นการควบคุมปุ่มค าสั่ง
ในภาพรวม ไดรั้บการกระตุน้เตือนอยูร่ะดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.81  เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่การถูกกระตุน้เตือนจ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2.1 ฟังเสียงกลอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.10 รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 2.5 เล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ีย 1.90 ข้อ 2.2 สไลด์ภาพไปทางขวา ข้อ2.3 เลือกชมวิดีโอ
ส่ิงไม่มีชีวิต ขอ้ 2.4 ขยายจอวิดีโอ ทั้ง 4 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.80  ขอ้ 2.7 ปิดการรับชมวิดีโอ มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 1.70 และขอ้ 2.6 หยดุเล่นวิดีโอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.60 ตามล าดบั 
   
4.3  การเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ 
  จากการทดลองและประเมินผล ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัโดยใหผู้ท้ดลองจ านวน 10 คน ท่ี
ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ท าการทดลองใชง้านเวบ็ไซตท่ี์แสดงผลท่ีหนา้จอขนาด 14 น้ิว
ทั้ง 2 แบบ สามารถท าการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1.  แนวทางการการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ตามทฤษฎีสีและการจัด
องคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ส าหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษาโครงการห้องเรียน

X  
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คู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สามารถหาไดจ้ากการน าประเมินผลไดจ้ากการน าผลประเมินการ
ใชง้านของเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตต์าม
หลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป และการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ได้
ปรับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์  ดว้ยการจบัเวลาใน
การท างานและการถูกกระตุน้เตือนโดยการก าหนดงาน (Task) ให้กลุ่มตวัอยา่งไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง
การ ท าการเปรียบเทียบประสิทธิผลท่ีได ้แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการใชง้านเวบ็ไซตท์ั้ง 2 แบบ โดยใชก้ารประเมิน
ในการจบัเวลาการท างาน  
 

รูปแบบเวบ็ไซต์ 
จ านวน 

N 
ค่าเฉลีย่ (วินาที) 

 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ทัว่ไป 10 1.60 0.57 ปานกลาง 
ปรับเวบ็ไซต ์ 10 2.20 0.53 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ผลการทดสอบการจบัเวลาการท างาน (วินาที) ของเวบ็ไซตท่ี์
ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเว็บไซต์ตามหลกัการออกแบบ
เวบ็ไซตท์ัว่ไปใชเ้วลาในการท างานคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.60 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงใชเ้วลานานกว่า
นานกว่าเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็ก
ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์ โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.20 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการใชง้านเวบ็ไซตท์ั้ง 2 แบบ โดยใชก้ารประเมิน
พฤติกรรมระดบัการกระตุน้เตือนโดยการก าหนดงาน (Task)  
 

รูปแบบเวบ็ไซต์ 
จ านวน 

N 

ค่าเฉลีย่ 
(จ านวนคร้ัง) 

(     ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ความหมาย 

ทัว่ไป 10 1.10 0.70 มาก 
ปรับเวบ็ไซต ์ 10 2.00 0.52 ปานกลาง 

  

X
  

X
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 จากตารางท่ี 4.9  พบว่า ผลการทดสอบจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีใช้
งานเว็บไซต์ท่ีได้รับการออกแบบส่วนต่อประสานและการจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตาม
หลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไปไดรั้บการกระตุน้เตือนจากครูผูส้อนมากกว่าเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบ
ส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎี
เกสตลัท ์ โดยเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซต์
ตามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไปมีค่าเฉล่ีย 1.10 การไดรั้บแรงกระตุน้จากครูผูส้อนอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็ก
ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท์  มีค่าเฉล่ีย 2.20 การไดรั้บแรงกระตุน้จากครูผูส้อนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 2.  ผลการทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้หลังการใช้งานเว็บไซต์ท่ีได้รับการ
ออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลกัการออกแบบเว็บไซต์
ทัว่ไป เปรียบเทียบกบัการใชเ้วบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรม
การใชง้านของเดก็ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท์ โดยนบัจากจ านวนความถ่ีการตอบค าถาม
ของผูท้ดลองทั้งหมด 10 คน โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละคนเป็นดงัน้ี 
 คนท่ี 1 สมาธิสั้นมาก ไม่พดู เรียนรู้ไดช้า้ 
 คนท่ี 2 สมาธิดี เรียนร่วมกบัคนปกติไดเ้ตม็เวลา อ่านหนงัสือคล่อง เรียนรู้ไดดี้ 
 คนท่ี 3 ส่ือสารไดดี้ พดูชดั แต่เรียนรู้ชา้มาก 
 คนท่ี 4 ไม่ค่อยพดู สมาธิสั้นมาก เรียนรู้ชา้มาก 
 คนท่ี 5 เหม่อ ไม่น่ิง แสดงพฤติกรรมซ ้า ๆ ไม่พดู เรียนรู้ชา้มาก 
 คนท่ี 6 สมาธิดี วาดภาพระบายสีเก่ง โตต้อบไดดี้ เรียนรู้ไดดี้ 
 คนท่ี 7 ส่ือสารไดเ้ลก็นอ้ย แต่ไม่ค่อยพดู เรียนรู้ปานกลาง 
 คนท่ี 8 สมาธิสั้น ไม่อยูน่ิ่ง ส่ือสารไดเ้ลก็นอ้ย เรียนรู้ปานกลาง 
 คนท่ี 9 ส่ือสารไดเ้ลก็นอ้ย พดูไม่ค่อยชดั เรียนรู้ปานกลาง 
 คนท่ี 10 โตต้อบได ้ไม่พดู ไม่น่ิง มีอาการเหม่อ เรียนรู้ปานกลาง 
และจากการทดสอบไดผ้ลการเรียนรู้จากการใชง้านเวบ็ไซต ์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัการทดลองใชเ้วบ็ไซต ์
 

รูปแบบเวบ็ไซต์ 
จ านวน 

N 

ค่าเฉลีย่ 
(คะแนน) 
(     ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ความหมาย 

ทัว่ไป 10 0.90 0.95 ระดบัต ่า 
ปรับเวบ็ไซต ์ 10 1.90 1.38 ระดบัปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าหลงัการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสาน
เว็บไซต์ท่ีปรับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและทฤษฎีเกสตลัท์สามารถเรียนรู้ได้
ดีกว่าเว็บไซต์ท่ีได้รับการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบตามหลกัการ
ออกแบบเว็บไซต์ทัว่ไป โดยเว็บไซต์ท่ีไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ท่ีปรับตาม
พฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและทฤษฎีเกสตลัทมี์ค่าเฉล่ีย 1.90 การเรียนรู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนเว็บไซต์ท่ีไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบตาม
หลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไปมีค่าเฉล่ีย 0.90 การเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ในการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ทางสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ระยะเวลาท่ีใช ้จ านวนการถูกกระตุน้เตือน และผลการเรียนรู้การจ าแนกการใชง้านการออกแบบ
ส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และ สมมติฐานรอง (H1) สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1 การออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ปรับตามพฤติกรรมการใชง้าน
ของเด็กออทิสติกและทฤษฎีเกสตลัท์ช่วยให้ระดับเวลาการท างานดีกว่าการออกแบบส่วนต่อ
ประสานและการจดัวางองค์ประกอบตามหลกัการออกแบบเว็บไซต์ทัว่ไป สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0  :  การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใช้
ท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใช้
ท างานท่ีแตกต่างกนั 

 

X
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ี
แตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 
 

กลุ่มทดลอง  S.D. ค่า t Sig. 
เวบ็ไซตท์ัว่ไป 1.60  0.70   
เวบ็ไซตป์รับปรุง 2.20  0.53 -4.765* .001 
*มีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
  จากตารางท่ี 4.11  พบว่าการทดสอบ t- test ทั้ ง 2 กลุ่ม ได้ค่า t = -4.765 และค่า 
Sig. = .001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชง้านท่ี
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ .05 
  สมมติฐานท่ี 2 การออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ปรับตามพฤติกรรมการใชง้าน
ของเด็กออทิสติกและทฤษฎีเกสตลัท์ช่วยลดการถูกกระตุน้เตือนไดดี้กว่าการออกแบบส่วนต่อ
ประสานและการจดัวางองคป์ระกอบตามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
  H0  :  การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการถูกกระตุน้
เตือนการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการถูกกระตุน้
เตือนการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.12  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัการถูกกระตุน้เตือนการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนั 
 

กลุ่มทดลอง  S.D. t Sig. 
เวบ็ไซตท์ัว่ไป 1.10  0.70   
เวบ็ไซตป์รับปรุง 2.00  0.52 -5.611* .000 
*มีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
 

X
  

X
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  จากตารางท่ี 4.12  พบว่าการทดสอบ t- test ทั้ ง  2 กลุ่ม ได้ค่า t = -5.611 และค่า 
Sig. = .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการถูกกระตุน้
เตือนการท างานท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ .05 

  สมมติฐานท่ี 3 การออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ปรับตามพฤติกรรมการใชง้าน
ของเด็กออทิสติกและทฤษฎีเกสตลัท์ช่วยให้ระดบัการเรียนรู้ดีกว่าการออกแบบส่วนต่อประสาน
และการจดัวางองคป์ระกอบตามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป  
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การเรียนรู้ส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่าง
กนัมีระดบัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 

กลุ่มทดลอง  S.D. t Sig. 
เวบ็ไซตท์ัว่ไป 0.90  0.95   
เวบ็ไซตป์รับปรุง 1.90  1.38 -2.739* .023 
*มีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
  จากตารางท่ี 4.13  พบว่าการทดสอบ t- test ทั้ ง  2 กลุ่ม ได้ค่า t = -2.739 และค่า 
Sig. = .023 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการเรียนรู้ส่วนต่อประสานและการจดัวางท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กนัระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ .05   
 

X
  



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหาแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซต์
ด้วยทฤษฎีสีและการจัดองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก 
กรณีศึกษาโครงการห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  โดยมีสมมิตฐานในการออกแบบ
ส่วนต่อประสานและการจดัวางองคป์ระกอบ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
ๆ และส่งเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู้และก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อการใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้
จากผลการทดลองสามารถสรุป อภิปรายผลการด าเนินการวิจยัและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองจากการสังเกตประเมินค่าพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการ
ออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลกัการออกแบบเว็บไซต์
ทัว่ไป และใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้าน
ของเด็กออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์โดยก าหนดงาน (Task) ให้ผูท้ดลองไดป้ฏิบติัตาม
ค าสั่งการจากครูผูส้อน พบว่าการน ากฎความใกลชิ้ด (Proximity) และกฎความเหมือน (Similality) 
มาช่วยในการจดัวางองคป์ระกอบและการใชสี้ในการแบ่งแยกกลุ่ม ช่วยให้เด็กออทิสติก จดจ าและ
เรียนรู้ไดดี้ข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไปนั้น ผูว้ิจยัออกแบบโดยท า
การแบ่งกลุ่มของเน้ือหาดว้ยการเรียงล าดบัจากบนลงล่าง และใชพ้ื้นสีขาวในการแยกความใกลชิ้ด
ของรูปภาพแต่ละกลุ่ม เพื่อไม่ให้สีพื้นไปรบกวนการมองของเด็กออทิสติกตามค าแนะน าของ
ครูผูส้อน พบว่าเด็กออทิสติกยงัไม่สามารถจ าแนกแยกแยะเน้ือหาได ้เม่ือท าการปรับปรุงเวบ็ไซตท่ี์
ไดรั้บการออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก
ผูว้ิจยัไดล้ดปริมาณเน้ือหาให้นอ้ยลง และน าทฤษฎีเกสตสัทม์าใชใ้นการจดัวางองคป์ระกอบ โดย
การแยกความใกลชิ้ด (Proximity) ดว้ยพื้นท่ีว่าง (Whitespase) และกฎความเหมือน (Similality) มา
ท าการแบ่งดว้ยสี และแยกกลุ่มตามความต่างของรูปภาพ ท าให้เด็กออทิสติกรับรู้ไดว้่าเป็นกลุ่ม
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เดียวกนั เกิดภาพรวมท่ีมีเอกภาพเห็นความแตกต่างชดัเจนข้ึน ดงัแสดงผลในการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบดงัน้ี 
 1.  การจบัเวลาท่ีใชก้ารปฏิบติังาน (วินาที) ของเว็บไซต์ท่ีออกแบบส่วนต่อประสาน
และการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตต์ามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป และเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบ
ส่วนต่อประสานท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์
แตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซต์
ท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก และตามหลกัทฤษฎีเกสตลัทใ์ชเ้วลาในการ
เขา้ถึงขอ้มูลและการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ นอ้ยกว่า เวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานและการ
จดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตต์ามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
 2.  การไดรั้บแรงกระตุน้เตือน (จ านวนคร้ัง)ให้ท างานของเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อ
ประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตต์ามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป และเวบ็ไซตท่ี์
ออกแบบส่วนต่อประสานท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎี
เกสตลัท ์แตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสาน
เวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก และตามหลกัทฤษฎีเกสตลัทใ์ชเ้วลา
ในการเขา้ถึงขอ้มูลและการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ได้รับแรงกระตุน้เตือนน้อยกว่า เว็บไซต์ท่ี
ออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวางองค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลกัการออกแบบเว็บไซต์
ทัว่ไป 
 3.  การวดัผลการเรียนรู้ดว้ยคะแนน เวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานและการจดัวาง
องค์ประกอบเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป และเว็บไซต์ท่ีออกแบบส่วนต่อ
ประสานท่ีไดป้รับตามพฤติกรรมการใชง้านของเดก็ออทิสติกและดว้ยหลกัทฤษฎีเกสตลัท ์แตกต่าง
อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบส่วนต่อประสานเวบ็ไซตท่ี์ไดป้รับ
ตามพฤติกรรมการใชง้านของเด็กออทิสติก และตามหลกัทฤษฎีเกสตลัทใ์ชเ้วลาในการเขา้ถึงขอ้มูล
และการควบคุมปุ่มค าสั่งต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียทางการเรียนรู้ได้ดีกว่า เว็บไซต์ท่ีออกแบบส่วนต่อ
ประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซตต์ามหลกัการออกแบบเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีผลตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนด
ไว ้โดยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบส่วนต่อ
ประสานและการจดัวางองคป์ระกอบเวบ็ไซต์คร้ังน้ี พบว่าประสิทธิภาพในการออกแบบส่วนต่อ
ประสานเวบ็ไซตต์ามทฤษฎีสีและการจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ออทิสติก กรณีศึกษาโครงการหอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
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ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และส่งเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู้และก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ต่อการใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
 1.  เพิ่มจ านวนผูท้ดสอบใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 2.  ควรพฒันาในส่วนของการกระตุน้เตือนดว้ยเสียงผา่นเวบ็ไซต ์เพื่อช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง ลดภาระงานใหก้บัครูผูส้อน 
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