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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษารูปแบบเวบ็ทีผู่สงูอายุสามารถเขาถงึได  การวจิยัแบงออกเปน 
4 ขัน้ตอน คอื 1) กาํหนดความตองการ โดยใชแบบสอบถามกบัผูสงูอายุ 374 คน  2) วเิคราะหหาความตองการ
รูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได โดยใชแบบบันทึกความตองการจากกลุมตัวอยาง 3 คน  
3) ออกแบบและพัฒนา และ 4) ประเมิน โดยนําเว็บไปทดลองใชกับผูสูงอายุจํานวน 24 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ความตองการรูปแบบการนาํเสนอเวบ็ของผูสงูอายุ  พบวา รปูแบบการนาํเสนอเวบ็ท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด 
5 ลําดับแรก ดังนี้  1) เมาสเขาถึงขอมูลโดยการคลิกเมาสเพียงครั้งเดียว  2) เมนู อยูตําแหนงที่มองเห็นได
ชดัเจนในตําแหนงเดยีวกนัทกุหนามเีมนหูรอืปุมปรบัขนาดตัวอกัษรทีม่องเหน็และเลือกใชไดงายใชสญัลกัษณ
ทีส่ือ่ความหมายชัดเจนและเปนสากล 3) รปูแบบการนําเสนอขอมลูใชภาษาทีง่าย ชดัเจน เขาใจไดแบงขอมลู
ที่นําเสนอเปนสวนๆ และไมมากเกินไปในแตละหนา ลดการใชคําศัพทแสลงหรือศัพทเทคนิค 4) ปุมและ
ไอคอน เปนมาตรฐาน สื่อความหมายชัดเจน อยูในตําแหนงที่งายตอการใช มองเห็นไดงาย สีของปุมและ
ไอคอนแตกตางจากสีพื้นหลัง  5) การคนหาตําแหนงการคนหาอยูในตําแหนงเดียวกันทุกหนา
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 การพัฒนาเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได พบวา ประกอบดวยรายละเอียดสําหรับการออกแบบ
และพัฒนา 2 สวน ดังนี้ 1) โครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บ และ 2) การนําเสนอเนื้อหา  
 รูปแบบเว็บท่ีผูสูงอายุสามารถเขาถึงได ประกอบดวยรายละเอียดสําหรับการออกแบบและพัฒนา 
ดงัน้ี  1) ชือ่เว็บใหวางอยูสวนบนสดุของหนาเวบ็ เมนอูยูซายมือของหนาเวบ็ และเน้ือหาอยูตรงกลางของหนาเวบ็  
2)ตัวอักษรเปนชนิด Sans Serif font 3) ระยะหางของตัวอักษรเปนแบบปกติ  4) รูปแบบของตัวอักษรเปน
แบบปกติ  5) พื้นหลังเว็บเปนสีพื้น  6) หนาเว็บเลื่อนไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน  7) ตําแหนงการคนหาในหนา
เว็บอยูในตําแหนงเดียวกับสวนที่เปนแถบเมนู
 การพฒันาเวบ็ทีผู่สงูอายสุามารถเขาถงึได ประกอบดวย 3 องคประกอบ คอื 1) ความสามารถในการรับรู 
2) ความสามารถในการใชงาน และ 3) ความสามารถในการเขาใจ

คําสําคัญ
 เว็บ เขาถึง ผูสูงอายุ อุบลราชธานี 

Abstract
 This objective of this research is to investigate web accessibility for elderly. The research 
consisted of 4 stages: 1) The 374 respondents were asked for their requirement by using questionnaire. 
2) There were 3 sample respondents using requirement assessment form to analyze users’ requirement 
on web accessibility for elderly. 3) Design and Development and 4)The trail of web simulation was 
collected from 24-elderly.  The data was analyzed by using frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The study revealed that: 
 The top five of elderly requirements for web accessibility are including: 1) Mouse: able to 
access to the information in one click; 2) Menu:ease to use with standard graphical symbols and 
located at the same position on every page; 3)Data presentation: Use plain language that was easy 
to read and understand without slang or technical term and good portion of information on each 
page; 4) Icons and buttons: used standard symbols, located at outward position with background 
color contrast; 5) Searching menu: located at the same position of every page.
 The development ofweb accessibility for elderly consists of 2 parts: 1) Web structure and 
accessibility, and 2) Content presentation. Web accessibility for elderlyconsistsof important details 
as follows: 1) The page title should be on top, menu was on the left, and the content was at the 
center of the page; 2) Style of a typeface should be Sans Serif Font; 3) Spacing between character 
should be normal; 4) Font type should be normal; 5) Light color background; 6) The page should 
be able to scroll vertically and horizontally; 7) Searching icon should be in the same area of menu.
 Development of web accessibility for Thai elderly were: 1) Perceivable 2) Operable                 
3) Understandable. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560278

Keywords
 Web, Accessibility,  Elderly,  UbonRatchathani

บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตท่ีมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว   
และมีความสาํคัญอยางมากในชวีติประจาํวัน มกีารนํามาใชงานทางดานการศึกษา การปฏบิตังิานในภาครฐั 
ภาคเอกชน การทําธรุกจิ การบันเทงิและนันทนาการ นอกจากนีย้งัชวยอาํนวยความสะดวกในการตดิตอสือ่สาร
และการคนหาขอมูล ผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ. 2555 มีผูใชอินเทอรเน็ตอยูที่รอยละ 
26.5 เพิ่มขึ้นเปน 47.5 ในปพ.ศ. 2559  ในที่นี้กลุมที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีอัตราการใชงานอินเทอรเน็ตจาก       
ป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ.  2559 เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จากรอยละ 6.2 เปนรอยละ 13.8 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2559)  และจากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ. 2559 ซึ่งแบงชวงอายุเปน    
เจนเนอเรช่ันตางๆ โดยผูสงูอายุจดัอยูในกลุม Baby Boomer  (เกิดป พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2507) มจีาํนวนช่ัวโมง
ในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยอยูที่ 31.8 ชั่วโมงตอสัปดาห (สํานักงานนโยบายและสงเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2559)
 จากสถิตกิารใชงานอินเทอรเน็ต พบวา กลุมผูสงูอายุมอีตัราสวนในการใชตํา่กวาในทุกกลุมประชากร 
อาทิ ในประเทศสิงคโปรผูสูงอายุมีอัตราการยอมรับการใชอินเทอรเน็ตที่ตํ่าดวยเหตุที่ผูสูงอายุมีโอกาสใน      
การเรียนรู การใชงานนอยกวาประชากรกลุมอ่ืนมีงานวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุที่สะทอนใหเห็นวาสาเหตุ                    
ทีผู่สงูอายมุกีารใชงานนอยเนือ่งจากเหน็วาการใชงานเว็บนัน้มคีวามยากและมกัพบอปุสรรคในการเขาใชงาน 
ไมมีอุปกรณในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และมีประสบการณในการใชงานนอยกวาคนรุนหนุมสาว (Chadwic-
Dias, McNulty &Tullis, 2003) ผูสูงอายุรูสึกวาตัวเองแกเกินไปที่จะเรียนรู ดวยสาเหตุที่ไมเคยใชงานมากอน
จึงกลัวทําใหเสียหาย ความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในการใชงาน (Lee, Chen & Hewitt, 2001) 
 แนวทางการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุพบวามีงานวิจัยของ Hart, Chaparo & Halcomb (2008) 
ไดใชขอแนะนําของ National Institute on Aging and National Library of Medicine (NIA/NLM)                      
ในการตรวจสอบเว็บจํานวน 40 เว็บท่ีมจีดุมุงหมายใหผูสงูอายุใชงานวามีความเหมาะสม และงายตอการใชงาน
ในผูสูงอายุหรือไม ซึ่งผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอสําหรับ
การออกแบบเว็บ เพราะเปนเพียงพ้ืนฐานและขาดความเฉพาะเจาะจงที่จําเปนสําหรับการออกแบบเว็บ             
ทีม่รีายละเอียดสาํหรบัผูสงูอาย ุและผลการวจิยัของ Hawthorn (2003) ทีพ่บวา ม ี3 สิง่ทีผู่สงูอายตุองการเมือ่
ใชเว็บคือ 1) ฟงกชันการทํางานขั้นพื้นฐาน  2) ใชงานงาย และ  3) งายตอการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่นักพัฒนา
เว็บจํานวนมากมักไมคอยพิจารณาถึงความตองการเฉพาะจากกลุมผูใชงานผูสูงอายุเทาใดนัก (Johnson & 
Kent, 2007)  ในสวนแนวทางมาตรฐานการออกแบบเวบ็ทีท่กุคนเขาถงึได หรือ Web Content Accessibility 
Guidelines: WCAG ไดกําหนดหลักสําคัญในการออกแบบเว็บไซตใหสามารถเขาถึงไดสําหรับผูใชงาน           
ทุกกลุม ประกอบดวย 1) ความตองการในการรับรู  2) ความตองการในการใชงาน  3) ความตองการใน          
การเขาใจได  และ 4) คงทนตอการเปลี่ยนแปลง
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 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูอายุเขาใชงานเว็บนั้นควรมีการออกแบบรูปแบบการนําเสนอเว็บที่งาย         
ตอการใชงานการศึกษาถงึรูปแบบทีผู่ใชมคีวามตองการจึงเปนประเดน็หน่ึงท่ีมคีวามสาํคัญ ดงัน้ัน งานวจิยัน้ี
จึงศึกษารูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได กรณีศึกษา ผูสูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี              
โดยศึกษาความตองการของผูสูงอายุและใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและออกแบบรูปแบบ
การนําเสนอเว็บตามที่ผูสูงอายุตองการ 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได

ทบทวนวรรณกรรม
 1.   แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บสําหรับผูสูงอายุ
  องคประกอบที่สําคัญที่นักพัฒนาเว็บใชเปนขอพิจารณาสําหรับการพัฒนาเว็บคือ แนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาเว็บ โดยเฉพาะเว็บที่ใหบริการสารสนเทศแกผูมีความตองการพิเศษ เชน ผูพิการ        
ผูสูงอายุ ซึ่ง World Wide Web Consortium (W3C) (2012) ไดกําหนดมาตรฐานการออกแบบเว็บที่ทุกคน
เขาถึงไดภายใตชื่อ Web Content Accessibility Guidelines: WCAG มีหลักสําคัญ 4 ระดับความตองการ
ในการพิจารณาการออกแบบเว็บใหสามารถเขาถึงได คือ 1) ความตองการในการรับรู  2) ความตองการ         
ในการใชงาน  3) ความตองการในการเขาใจได  และ 4) คงทนตอการเปล่ียนแปลง  และสํานักงาน                    
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดอางองิเกณฑมาตรฐานสากล WCAG 2.0 มาเปนแนวทาง
สาํหรับการจดัทาํรปูแบบการพฒันาเวบ็ไซตซึง่กาํหนดเกณฑมาตรฐานในการพฒันาเวบ็ไซตทีท่กุคนสามารถ
เขาถึงไดในชื่อ Thai Web Content Accessibility Guidelines (TWCAG)  การออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุ
นัน้มีสถาบนัผูสงูอายแุหงชาตสิหรฐัอเมริกา หรือ National Institute on Aging (2009) ไดอธิบายถงึส่ิงท่ีสาํคัญ
สําหรับการจัดการเว็บใหเปนมิตรกับผูสูงอายุในดานการออกแบบเว็บ การใชตัวอักษร การเลือกใชสี รูปแบบ
เมนู และแนวทางอื่นๆ ที่ควรพิจารณารวมถึงขอควรหลีกเลี่ยงในการออกเว็บสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่ไดกลาวถึงแนวทางในการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุไว เชน Holt & Komlos-Weimer (1999)      
ไดเสนอแนะแนวทางการใชสี การเลือกพื้นหลัง ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ชนิดตัวอักษร การจัดวางขอความ 
การเลื่อนหนา การจัดวางโครงสรางเว็บ การใชงานกราฟก ปุมและไอคอน เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บที่     
เปนมิตรกับผูสูงอายุ  Holt (2000) ไดแนะนํารายการสําหรับตรวจสอบเว็บที่เปนมิตรสําหรับผูสูงอายุ 4 สวน 
คือ 1) การออกแบบ  2) โครงสรางหนาเว็บ  3) เนื้อหา  และ 4) มัลติมีเดีย  รวมถึงรายละเอียดและขอที่ควร
หลีกเลี่ยง  Kurniawan & Zaphiris (2005) ไดทบทวนแนวทางสําหรับการออกแบบเว็บสําหรับผูสูงอายุ                 
ที่เผยแพรอยู สามารถวิเคราะหเปนแนวทางใหมได 38 แนวทาง และแบงกลุมใหญได 11 กลุม เชน เปาหมาย
ของการออกแบบ การเลือกใชภาพกราฟก การนําทาง การจัดวางโครงสรางเนื้อหา การเช่ือมโยง การใชสี     
และพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร รูปแบบการคนหา เปนตน
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 2.   แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเขาถึงได
  เวบ็ทีท่กุคนเขาถงึได หรอื Web Accessibility หมายถงึ ความตองการในการเขาถงึเน้ือหาบนเวบ็
ที่รองรับสําหรับผูใชงานทุกกลุมใหสามารถเขาถึงสารสนเทศตางๆ บนเว็บไมวาจะเปนผูพิการ หรือผูสูงอายุ 
รวมถึงการออกแบบและจัดทําเว็บใหสามารถเขาถึงไดจากกลุมคนที่มีความหลากหลายท้ังเชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ความเปนอยูและสภาพรางกาย โดยไมมีขอจํากัดในดานอุปกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร, 2553) 
  แนวทางในการเขาถึงเว็บ หรือ Web Accessibility Initiative (WAI) เปนแนวทางท่ีสงเสริม          
ใหผูออกแบบและพัฒนาเวบ็ใชในการออกแบบและพัฒนาเวบ็ตามกรอบทีเ่หมาะสมสาํหรับผูสงูอายุ ผูพกิาร
หรือผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึงขอมูล เน้ือหา และรับรูถึงสารสนเทศไดอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป        
ซึ่งประกอบดวยขอแนะนํา 4 หลักการ (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2553; 
ปรีดี  ปลื้มสําราญกิจ, 2554) ดังนี้
  2.1  ความสามารถในการรับรู (Perceivable)  มีสารสนเทศและระบบตอประสานกับผูใชใหอยู
ในรูปแบบที่ผูใชสามารถรับรูได 
  2.2  ความสามารถในการใชงาน (Operable)  มีองคประกอบในสวนตอประสานกับผูใชและ
ระบบทองเว็บที่ผูใชตองสามารถใชงานและรับรูได 
  2.3  ความสามารถในการเขาใจ (Understandable)  มีการใชงานของสวนตอประสานและ
สารสนเทศที่ผูใชสามารถเขาใจได 
  2.4  ความคงทนตอความเปลี่ยนแปลง (Robust)  เว็บที่พัฒนาข้ึนสามารถรองรับเทคโนโลยี       
ทีห่ลากหลายและมีความคงทนตอการเปล่ียนแปลง เชน การใชงานกบัคอมพิวเตอร โทรศพัทมอืถอืสมารทโฟน 
แท็บเล็ตพีซี หรือระบบปฏิบัติและเว็บบราวเซอรตางๆ ที่มีในปจจุบันและอนาคตได

วิธีวิจัย
 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1.   กําหนดความตองการ  เปนขั้นตอนการกําหนดความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บสําหรับ
ผูสูงอายุในเบื้องตนดวยวิธีการสํารวจ 
  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง:  ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป อาศัยอยูในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนประชากรผูสูงอายุมีทั้งส้ิน 11,411 คน การกําหนดขนาดกลุม
ตวัอยางใชสตูรของ Yamane ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% และความคาดเคลือ่น 5%  ไดกลุมตวัอยางจาํนวน 386 คน 
  1.2 เครื่องมือการวิจัย:  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามความตองการ    
รปูแบบการนาํเสนอเวบ็ท่ีผูสงูอายุสามารถเขาถึงได ประกอบดวยขอ 12 องคประกอบหลกั 36 ขอยอย สาํหรบั
การออกแบบและพัฒนาเว็บเปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
  1.3  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล:  โดยการสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
ทางไปรษณีย จํานวน 468 ชุด และผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 200 ชุด  
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวน 374 ชุด คิดเปนรอยละ 96.89 แบงเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย
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จํานวน 193 ชุด และแบบสอบถามที่แจกดวยตนเอง 181 ชุด  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ ( X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนือ้หา   
 2.  วิเคราะหหาความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได  เปนการ
นาํผลจากขัน้ตอนท่ี 1 มาทาํเปนตนแบบ (Prototype) แลวนาํไปใหผูสงูอายุทดลองใชเวบ็ตนแบบท่ีทาํขึน้และ
รวมวิเคราะห ใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต ความตองการเพิ่มเติม ทําซ้ํา 3 คร้ังจนไดรูปแบบเว็บท่ีตรงตาม        
ความตองการของผูสูงอายุมากที่สุด
  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง:  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหความตองการในครั้งนี้       
มีจํานวน 3 คน เกณฑในการเลือกคือ 1) เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 2) เปนผูมีประสบการณ            
ในการใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตพีซีและสมารทโฟน และ 3) เปนผูมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต           
เลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักทฤษฏีความนาจะเปน (Non Probability Sampling) เปนการเลือก                  
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
  2.2 เคร่ืองมือการวิจัย:  แบบบันทึกความตองการ สําหรับบันทึกความตองการเก่ียวกับ            
รายละเอียดของรูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุมีความตองการเพิ่มเติมจากผลการกําหนดความตองการในขั้นแรก
  2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล:  เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสอบถามและ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยการจําแนกรายละเอียดและบรรยาย 
 3.  ออกแบบและพัฒนา  นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาออกแบบและพัฒนาจําลองเปนเว็บ          
ที่สามารถใชงานไดจริง โดยใชเรื่องการดูแลสุขภาพเปนเนื้อหาในการนําเสนอเว็บ 
 4. การประเมิน  นําเว็บที่พัฒนาขึ้นมาประเมินความคิดเห็นตอการใชงาน 
  4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง:  ผูสูงอายุจํานวน 24 ทาน โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะ
เจาะจง กําหนดเกณฑในการเลือกคือ เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต
  4.2  เคร่ืองมอืการวจิยั:  ประกอบดวย เวบ็จําลอง และแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคดิเหน็
ตอการใชงานเว็บ เปนคําถามแบบจัดอันดับ (Ranking Question) 3 ระดับ คือ 
     1    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
     2    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก
     3    หมายถึง   มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง
  4.3  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล:  เร่ิมดวยการใหผูสูงอายุเขาใชงานเว็บ          
จากบราวเซอรในเคร่ืองคอมพิวเตอร และสมารทโฟน แลวทดลองใชงาน ซึ่งในระหวางที่ผูสูงอายุไดใชเว็บ      
ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการแสดงผลบนหนาเว็บ และใหผูสูงอายุประเมินความคิดเห็น         
ลงในแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมลูดวยสถิตคิาแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
การวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการวิจัย
 1.  ผลการกําหนดความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  ขอมูลผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางในการกําหนดความตองการเบ้ืองตน พบวา เปนเพศหญิง      
218 คน  เพศชาย 156 คน  มีอายุระหวาง 60 – 69 ป 230 คน รองลองมาคือ อายุระหวาง 70 – 79 ป 112 คน 
และ 80 ปขึน้ไป 32 คน  สวนใหญจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี121 คน ประถมศกึษา 72 คน มธัยมศกึษา 
71 คน อนุปริญญา 57 คน สูงกวาระดับปริญญาตรี 51 คน และไมไดเรียนหนังสือ 2 คน  ผูสูงอายุสวนใหญ
ไมไดประกอบอาชีพ 188 คน ประกอบอาชีพบางเวลา 137 คน และประกอบอาชีพแบบเต็มเวลา 49 คน          
ผูสูงอายุสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ต 185 คน มีประสบการณ 1-2 ป 107 คน 
และมีประสบการณมากกวา 2 ป 82 คน   
  รูปแบบการนําเสนอเว็บ ประกอบดวยองคประกอบหลักในการออกแบบ 12 องคประกอบ           
ผลการวเิคราะหขอมูล พบวา ผูสงูอายมุคีวามตองการทัง้ 12 รปูแบบในระดบัมาก เม่ือพิจารณาคาเฉลีย่สูงสุด 
5 ลําดับแรก ไดแก 1) เมาส ( X  = 4.19) 2) เมนู ( X  = 4.18) 3) รูปแบบการนําเสนอขอมูล ( X  = 4.16)  
4) ปุมและไอคอน ( X  = 4.14)  และ 5) การคนหา ( X  = 4.11)  
  ในสวนองคประกอบยอย พบวา มีจํานวน 35 ขอ ที่ผูสูงอายุมีความตองการอยูในระดับมาก     
และมีเพยีง 1 องคประกอบท่ีมคีวามตองการในระดับปานกลาง คอืตวัอกัษระทีม่กีารเคลือ่นไหว ( X  = 2.95)  
เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุดท่ีมีคาสูงสุด 5 ลําดับแรก พบวา มีองคประกอบยอย      
ดังตอไปนี้ 1) ใชภาษาที่งาย ชัดเจน สามารถทําความเขาใจได ( X  = 4.45)  2) เมนูอยูในตําแหนงที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนและเลือกใชไดงาย ( X  = 4.38)  3) มีเมนูหรือปุมปรับขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็น
และเลือกใชไดงาย ( X  = 4.32)  4) ปุมและไอคอนที่เปนมาตรฐานสื่อความหมายไดชัดเจน งายตอการใช 
สามารถมองเห็นไดงาย ( X   4.28)  และ 5) รูปภาพ กราฟกและมัลติมีเดีย มีความชัดเจน สื่อความหมาย
ตรงกับเนื้อหาที่นําเสนอ ( X  = 4.26)  รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ

 
 

S.D.  

1. 3.95 1.00  

   1.1  4.16 0.96  
   1.2  3.66 1.01  
   1.3   4.03 0.97  
   1.4   3.98 1.00  
2.  4.16 0.94  

    2.1    4.45 0.81  
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    2.2   
           

4.13 0.96  

    2.3   4.15 0.89  
    2.4 /   4.12 0.92  
    2.5  3.97 1.01  
3.  3.79 1.16  

    3.1  4.10 0.91  
    3.2  4.32 0.88  
    3.3  2.95 1.18  
4.  3.77 1.16  

    4.1  3.91 0.93  
    4.2  3.64 0.92  
5.   4.08 0.89  

    5.1     
          

4.26 0.90  

    5.2   4.16 0.88  
    5.3 /  4.06 0.86  
    5.4  3.97 0.86  
    5.5  3.98 0.89  
6.  (Navigation) 4.09 0.96  

    6.1  (Site Map) 3.95 1.01  
    6.2  3.95 0.92  
    6.3  4.16 0.90  
    6.4   4.24 0.95  
    6.5      
             

4.19 0.97  

7.  (Menu) 4.18 0.92  

    7.1  4.38 0.84  
    7.2   4.07 0.97  
    7.3  4.09 0.92  

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ (ตอ)

 
 

S.D.  
4.13          0.96            มาก

4.26          0.90           มาก

4.19         0.97            มาก
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8.  (Link) 3.95 0.95  

    8.1   4.00 0.95  
    8.2  3.92 0.95  
9.  (Buttons and Icons) 4.14 0.91  

    9.1  4.28 0.81  
    9.2  4.10 0.84  
    9.3   4.28 0.88  
    9.4  3.90 1.04  
10.  (Mouse) 4.19 0.97  

    10.1  4.19 0.97  
11.  (Scrolling) 3.99 0.88  

    11.1  3.99 0.88  
12.  (Search) 4.11 0.96  

    12.1  4.11 0.96  

 2.   ผลการจําลองเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาออกแบบและพัฒนาจําลองเปนเว็บท่ีสามารถใชงานไดจริง         
โดยใชเรื่องการดูแลสุขภาพเปนเนื้อหาในการนําเสนอเว็บ ดังภาพที่ 1

 
ภาพที่  1: ตัวอยางเว็บที่นําผลจากความตองการของผูสูงอายุมาเปนแนวทางในการพัฒนา

 
 

S.D.  

ตารางที่  1
ความตองการรูปแบบการนําเสนอเว็บตามความตองการของผูสูงอายุ (ตอ)
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตองการรูปแบบหนาเว็บกับสถานภาพสวนบุคคลของ     
ผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณใชอินเทอรเน็ต สรุปไดดังนี้
  2.1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม 12 รายการ ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย พบวา ประเด็นที่มีความแตกตางคือ ปุมและไอคอนอยูในตําแหนงที่งาย
ตอการใชงาน สามารถมองเห็นไดงาย โดยเพศหญิงมีระดับความตองการมากกวาเพศชาย
  2.2  จําแนกตามประสบการณใชอนิเทอรเน็ต พบวา ในภาพรวม 12 รายการ ผูสงูอายุที่ไมมี
ประสบการณและมปีระสบการณใชอนิเทอรเน็ตไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณาองคประกอบยอย พบวา ประเด็น
ที่ผูสูงอายุที่มีประสบการณมีระดับความตองการมากกวาไมมีประสบการณ คือ (1) ลดการใชคําศัพทแสดง
หรือศัพทเทคนิค ถาจําเปนตองใชควรมีคําอธิบาย (2) หัวขอและขอความธรรมดา (3) เมนูหรือปุมปรับขนาด
ตวัอักษรทีม่องเห็นและเลือกใชงาย (4) รปูแบบการนําทางท่ีสอดคลองกนัตลอดท้ังเวบ็ และ (5) ปุมและไอคอน
ที่มีรูปแบบเหมือนกันตลอดทั้งเว็บ
  2.3 จําแนกตามชวงอายุ พบวา ทั้งองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ผูสูงอายุในแตละ
ชวงอายุมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
  2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ทั้งองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ผูสูงอายุ       
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
 3.  ผลการประเมินความคิดเห็นตอการใชงานเว็บที่พัฒนา
  ขอมลูผูสงูอายทุีเ่ปนกลุมตวัอยางในการประเมนิความคิดเห็นตอการใชงานเว็บจาํลองทีพ่ฒันาขึน้ 
พบวา เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 12 คน  มีอายุระหวาง 65 - 69 ป 7 คน  อายุระหวาง 60 – 64 ป 10 คน  
อายรุะหวาง 70 – 79 ป  7 คน  ระดับการศกึษาระดบัปริญญาเอก 2 คน  ปริญญาโท 14 คน ปริญญาตรี 7 คน 
ประถมศึกษา 1 คน  
  ผลการประเมินความคิดเห็นตอการใชงานเว็บจําลองท่ีพัฒนาขึ้น พบวา รายการที่ผูสูงอายุ            
มคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนัทัง้หมด คอื สแีละพืน้หลังของเวบ็ ผูสงูอายทุัง้หมดมคีวามคดิเหน็วาสทีีเ่หมาะสม
ตอการใชงานคอืการใชสพีืน้เปนพ้ืนหลงั (รอยละ 100.00) รองลงมาคือ 1) รปูแบบการควบคุมเสยีงท่ีเหมาะสม
ตอการใชงาน คือ สามารถปรับเพิ่ม-ลด หรือปดเสียงไดที่หนาเว็บและสามารถปรับไดที่คอมพิวเตอร (รอยละ 
91.67)  2) ลกัษณะของเสยีงทีเ่หมาะสมตอการใชงานคือเสยีงตํา่ (เสียงทุม) (รอยละ 83.33)  3) ระดบัความเร็ว
ของเสียงพูดที่เหมาะสมตอการใชงานคือ ความเร็วในการพูดตามปกติ (รอยละ 79.17)  4) ลักษณะของภาพ
ที่เหมาะสมตอการใชงานคือ ภาพถาย (รอยละ 75.00)  และ 5) สีตัวอักษรและพื้นหลังที่เหมาะสมตอการใช
งานคือ ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีมวงแดง (รอยละ 75.00) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นในระดับมากที่สุดของผูสูงอายุตอการใชงานเว็บจําลองที่พัฒนา

 
 (24 ) 

  

1.  (Layout)   
 

 
12 50.00 

2.  16 66.67 
3.  13 54.17 
4.  24 100.00 
5.  13 54.17 
6.  17 70.83 
7.  ( ) 10 41.67 
8.    14 58.33 
9.  14 58.33 
10.  16 66.67 
11.  12 50.00 
12.  1   14 58.33 
13.  17 70.83 
14.  15 62.50 
15.  TH Bai Jamjuree CP 10 41.67   

16.  24 17 70.83 
17.  18  
 
 

  

18.    
16 

 
66.67 
50.00 
75.00 
41.67 

  
     12 
  18 
  10 
19.  

-  
13 54.17 
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 (24 ) 

  
20. -   

 22 91.67 

21.  ( ) 20 83.33 
22.  19 79.17 
23.  18 75.00 
24.  (Link) 13 54.17 
25.  (Navigation)   15 62.50 
26.  (Navigation)  13 54.17 

 
 4. ผลการศึกษารูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
  เมื่อนําผลจากการวิจัยมาออกแบบจัดวางสวนประกอบตางๆ ไดรูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถ
เขาถึงได ประกอบดวย 2 สวนหลัก ดังนี้ 
  4.1   โครงสรางเวบ็และการเขาถึงเว็บ  ประกอบดวยรายละเอียดของโครงสรางเวบ็ 3 สวน ดงัน้ี
   4.1.1 สวนหัวของเว็บ อยูสวนบนสุดของหนาเว็บ ชื่อเว็บอยูตรงกลาง
   4.1.2 สวนเมนู อยูทางซายมือของหนาเว็บใหปุมและไอคอนมีขนาดใหญพรอมขอความ
กํากับ สัญลักษณที่ใชสื่อความหมายชัดเจน เปนสากล 
   4.1.3 สวนเนื้อหา อยูกลางหนาเว็บเลือกใชสีพื้นเปนสีพื้นหลัง 
  4.2 การนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
   4.2.1 วางเนื้อหาไวตรงกลางหนาเว็บ จัดกลุมขอมูลไวเปนหมวดหมู แบงเนื้อหาออกเปน
ชวงสั้นๆ นําเสนอขอมูลรวมกับภาพนิ่งที่เปนภาพถาย หรือในลักษณะภาพอินโฟกราฟก
   4.2.2 ใชตัวอักษรชนิด Sans Serif Font ตัวอักษรแบบหนา ชื่อเร่ืองและหัวขอยอย           
ขนาด 24 point เนื้อหาขนาด 18 point สีตัวอักษรมีความแตกตางกับสีพื้นหลังอยางชัดเจน
   4.2.3 ระยะหางระหวางตัวอักษรแบบขยาย ระหวางบรรทัดแบบปกติ ระหวางยอหนา
บรรทัดครึ่ง
   4.2.4  แสดงคลปิวิดโีอดวยหนาจอขนาดเลก็ท่ีสามารถเพิม่-ลดขนาดได มปีุมปด เพ่ิม-ลด
เสียงไดที่หนาจอ คลิปวิดีโอ ใชเสียงโทนตํ่า ความเร็วของเสียงแบบปกติ
   4.2.5 การนําทางอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ  เขาใจงาย  อาจใชรูปภาพหรือ
สัญลักษณกํากับสรุปการออกแบบสวนโครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บสําหรับผูสูงอายุ ไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบเว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได

 5.  เว็บที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได 
  เม่ือพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทกุคนเขาถึงได 4 หลักการ พบวา รปูแบบเวบ็สําหรบั
ผูสูงอายุ จะตองเนนใน 3 หลักการ ดังนี้ 
  5.1 ความสามารถในการรับรู (Perceivable) เปนการจัดใหมสีารสนเทศและระบบตอประสาน
ที่ผูสูงอายุสามารถรับรูได  ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.1.1  การออกแบบขอความตองใชอักษรขนาดใหญ โดยชื่อเรื่องและหัวขอยอยเปน        
ตัวอักษรแบบหนา มีขนาด 24 point  สวนตัวอักษรที่เปนเนื้อหา มีขนาด 18 point ชนิดของตัวอักษรเปนแบบ 
Sans Serif Font หลีกเลี่ยงการใชตัวอักษรแบบขีดเสนใต แบบเงา แบบเอน แบบแฟนตาซี แบบวิ่งและ
แบบกระพริบ ปุมและไอคอน ใชสัญลักษณที่สื่อความหมายเปนสากล มีขนาดใหญและมีขอความกํากับ 
อยูในตาํแหนงที่งายตอการใชและตําแหนงเดียวกันทุกหนาของเว็บ
   5.1.2  การนําเสนอเนื้อหา ใชขอความรวมกับภาพนิ่งหรือภาพอินโฟกราฟก ถาเนื้อหา
มีความยาวมาก ใหแบงการนําเสนอออกเปนชวงสั้นๆ จัดกลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกันไวดวยกัน ในการนําเสนอ
วดีทิศัน ผูสงูอายตุองควบคมุรปูแบบการแสดงผลได เชน ปรบัยอ-ขยายขนาดของหนาจอได ควบคมุการปรบั
เพ่ิม-ลด หรือปดเสียงไดที่หนาเว็บและท่ีอุปกรณแสดงผล ใชเสียงโทนต่ํา ความเร็วของเสียงพูดเปนแบบปกติ 
   5.1.3  การแสดงผลเน้ือหา สตีวัอกัษรและสพีืน้หลังตองแตกตางกันอยางชัดเจน ตวัอกัษร
สามารถปรบัเพิม่-ลดขนาดได พืน้หลงัของเว็บใชสพีืน้ ควรเลือกสโีทนเย็น หลกีเลีย่งการใชลวดลาย และรูปภาพ
เปนพื้นหลัง ระยะหางระหวางบรรทัดแบบปกติ และระหวางยอหนาใหเวนหางบรรทัดครึ่ง การเลื่อนหนาเว็บ 
เลื่อนไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
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  5.2 ความสามารถในการใชงาน (Operable) เปนการจดัวางองคประกอบของสวนตอประสาน
และระบบการทองเว็บที่ผูสูงอายุตองสามารถใชงานและรับรูได ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.2.1  การออกแบบและจัดวางโครงสรางของหนาเว็บ ใหจัดวางเมนูอยูดานซายมือ        
และตําแหนงการคนหาอยูในตําแหนงเดียวกันทุกหนาเว็บและมีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ การนําทาง      
อยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนและเขาถึงไดงาย เชน อยูสวนบนของหนาเว็บ เปนตน การเขาถึงขอมูลบนหนา
เว็บ ใหคลิกเมาสเพียงครั้งเดียว
   5.2.2  ผูสูงอายุสามารถควบคุมการเลื่อนหนาเว็บไดดวยตนเอง และหลีกเลี่ยงการเลื่อน
หนาเว็บแบบอัตโนมัติ 
  5.3  ความสามารถในการเขาใจ (Understandable)  ผูสูงอายุสามารถเขาใจสารสนเทศและ
การใชงานสวนตอประสานซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้
   5.3.1  การนําเสนอขอมลูใชภาษาทีเ่ขาใจไดงาย ไมใชคาํศพัทแสลง การใชคาํศพัทเทคนิค 
ควรมีคําอธิบายกํากับไว
   5.3.2  การจัดวางรูปแบบเมนูใหอยูในตําแหนงเดียวกันตลอดทุกหนาเว็บ  สัญลักษณ      
ที่ใชเปนสากล และมีขอความกํากับ

อภิปรายผลการวิจัย
 เว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได ผลการวิจัย พบวา รูปแบบเว็บที่ผู สูงอายุสามารถเขาถึงได                   
เปนรูปแบบเว็บพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุโดยทั่วไป มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนหลัก คือ 
 1. โครงสรางเว็บและการเขาถึงเว็บ โดยช่ือเว็บอยูสวนบนสุด เมนูสําหรับการเช่ือมโยงไปยัง            
หนาตางๆ อยูทางซายมือ เน้ือหาอยูกลางหนาเว็บ การเล่ือนหนาเว็บสามารถเล่ือนไดทั้งแนวต้ังและแนวนอน        
โดยผูใชงานควบคุมเอง ปุมและไอคอนขนาดใหญ เปนสากล มีความชัดเจน พรอมมีขอความกํากับ เลือกใช
สีพื้นเปนพื้นหลังของเว็บ ซึ่งการออกแบบโครงสรางเว็บในลักษณะนี้จะนําไปใชในทุกๆ หนาของเว็บ จะเหน็
วาลักษณะเว็บสําหรับผูสูงอายุจะเนนรูปแบบการแสดงผลท่ีเรียบงาย สะดวกตอการใชงานและการจดจํา        
ซึ่งสอดคลองกับเอกสารรูปแบบมาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงไดของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (2553) ทีก่ลาวไววา การจดัวางและการออกแบบโครงสรางเวบ็ไซตทีด่คีวรจะเปน
ระเบียบสวยงาม สบายตา ทําใหผูใชงานสามารถติดตามเนื้อหาไดอยางไมสับสน และในสวนของแนวทางที่
เหมาะสมสาํหรบัการพฒันาและนาํเสนอขอมูลบนเวบ็ซ่ึงประกอบดวย 4 หลกัการ คอื สามารถรบัรูได สามารถ
ใชงานได และสามารถเขาใจได และคงทนตอความเปลี่ยนแปลง ที่ไดแนะนําไววาควรจัดสารสนเทศที่ผูใช
สามารถเหน็และไดยนิเนือ้หาไดชดัเจน เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย และสอดคลองกบังานวจิยัของ Darvishy 
& Good (2013) ที่ไดศึกษาพบวา ความชัดเจนและโครงสรางที่ดีของเว็บไซตเปนสิ่งสําคัญ การจัดเรียงหนา
เว็บที่ดีจะชวยใหงายตอการอานและการทําความเขาใจ รูปแบบที่ใชเปนไปในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ 
  2. สวนการนําเสนอเน้ือหาของเว็บ ที่เนนการนําเสนอดวยขอความรวมกับภาพนิ่งในลักษณะ
ของภาพถาย หรืออาจอยูในรูปแบบภาพอินโฟกราฟฟก โดยตัดแบงเนื้อหาออกเปนชวงสั้น ๆ มีเมนูสําหรับ
เลือกอานหนาถัดไปหรือยอนกลับได ระยะหางของตัวอักษรและระหวางบรรทัดแบบปกติ ระยะหางระหวาง
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ยอหนาแบบบรรทัดคร่ึง ตัวอักษรชนิด Sans Serif Font รูปแบบตัวอักษรแบบหนา โดยช่ือเร่ืองและหัวขอยอย
ใหมขีนาด 24 point และเน้ือหามีขนาด 18 point การใชสตีวัอักษรมีความแตกตางกบัพ้ืนหลงั คลิปวิดโีอแสดง
ดวยหนาจอขนาดเล็ก สามารถปรับเพิ่มลดขนาดและควบคุมเสียงได ใชเสียงโทนตํ่า มีความเร็วแบบปกติ     
จุดท่ีเช่ือมโยงใชรูปภาพหรือสัญลักษณกํากับ รูปแบบการนําทางที่ใชงานงายมีความชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดวา   
การนําเสนอเน้ือหาสําหรับผูสงูอายุตองนําเสนอในรปูแบบทีเ่ขาใจไดงาย สามารถมองเห็นและอานไดชดัเจน 
สามารถควบคมุและปรบัการนาํเสนอขอมลูได สอดคลองกบัเอกสารรปูแบบมาตรฐานเวบ็ไซตทีท่กุคนเขาถงึ
ไดของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2553) และ ปรีด ี ปล้ืมสําราญกิจ (2554) 
ที่ไดแนะนํา 4 หลักการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไววา ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ
เน้ือหาไดดวยตนเองโดยไมสญูเสยีเนือ้หาเดิม สอดคลองกับงานวจิยัของ Darvishy & Good (2013) ทีไ่ดศกึษา
เพ่ือกําหนดเกณฑที่สําคัญสําหรับคําแนะเก่ียวกับการออกแบบเว็บประกอบดวย โครงสราง ระบบนําทาง 
ภาษา มัลติมีเดีย การเชื่อมโยง การคนหา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการออกแบบเว็บที่เปนมิตรสําหรับ        
ผูสูงอายุ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Zaphiris, Kurniawan & Ghiawadwala (2007) ที่ศึกษาวิเคราะห
แนวทางการพฒันาเวบ็สําหรับผูสงูอายุทีเ่ผยแพรอยู พบวา แนวทางการออกแบบเวบ็ประกอบดวยจุดประสงค
ของการออกแบบ การออกแบบการรับรูของผูใชการใชงานกราฟฟก การนําทาง รปูแบบของหนาตางบราวเซอร 
การออกแบบจัดวางเน้ือหา การเช่ือมโยง การใชสีและพ้ืนหลัง การออกแบบรูปแบบตัวอักษร และในงานวิจัย
ของ Holt (2000) และ National Institute on Aging (2009) ที่แนะนําแนวทางในการออกแบบเว็บสําหรับ     
ผูสงูอายุโดยเปนการออกแบบทีผู่สงูอายุสามารถใชงานไดงาย เชน การใชตวัอักษร การใชส ีและแนวทางอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม 

สรุป 
 การออกแบบและพฒันาเวบ็ทีช่วยใหผูสงูอายสุามารถเขาถงึไดงายนัน้ ควรพจิารณาถึงองคประกอบ
หลายหลายดาน ทั้งดานกายภายของผูสูงอายุ อุปกรณที่ใชงานการเขาถึง ซึ่งส่ิงท่ีควรเนนคือรูปแบบการ        
นําเสนอที่งายตอการใชงาน งายตอการเรียนรู การทําความเขาใจและการจดจํา สามารถอานเน้ือหาได        
อยางชัดเจน การจัดวางองคประกอบตางๆ มองเห็นและสามารถเลือกใชไดงาย มีรูปแบบและอยูใน          
ตาํแหนงเดียวกันในทกุๆ หนา หลกีเล่ียงการใชลวดลาย การเคลือ่นไหวอยางรวดเรว็ทีจ่ะสงผลตอการมองเหน็               
รวมถึงการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติที่ยากตอการควบคุม 
 สาํหรับขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไปในปจจบุนัผูสงูอายนุยิมใชอปุกรณคอมพวิเตอรแบบพกพา 
เชน สมารทโฟน หรือแทปเล็ต มากกวาคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ
เว็บบนอุปกรณสมารทโฟนท่ีเหมาะสม  ใชงานไดงายไมซับซอน สื่อความหมายท่ีชัดเจนสามารถทํา               
ความเขาใจกับขอมูลและสารสนเทศไดงาย ตามความตองการของผูสูงอายุ
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