
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
217

 
 

แนวทางการออกแบบเวบ็ไซตด์้านสขุภาพสําหรบัผู้สูงอายุ 
 

ทิพยา  จินตโกวิท1* และ ศจีมาจ ณ วิเชียร2  
 

บทคัดย่อ 
ด้วยข้อจํากดัด้านรา่งกายและกระบวนการคิดของผู้สูงอายุ การใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มผู้สูงอายุมีความแตกต่างจาก

กลุ่มผู้ใช้งานวัยหนุ่มสาว งานวิจัยน้ีศึกษาแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย ผู้วิจัยได้
ออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสองแบบ และนําเว็บไซต์ที่ออกแบบนี้ให้ผู้สูงวัยจํานวน 30 คน ทดลองใช้งานฟังก์ชัน
ของเว็บไซต์ ได้แก่ การสมัครสมาชิกเวบ็ไซต์ การเลือกอ่านข้อมูล การเลือกเปล่ียนหน้า การปรับขนาดตัวอักษร การค้นหา
ข้อมูล การกลับไปยังหน้าหลักของเว็บ การเลือกดูแผนผังเว็บไซต์ และการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อผู้สูงอายุได้ทดลองใช้
เว็บไซต์ที่ออกแบบแล้ว ผู้สูงอายุได้ให้คะแนนความยากง่ายในการใช้แต่ละฟังก์ชัน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไม่ทราบ
ความหมายของภาพที่นํามาใช้เพื่อบ่งบอกฟังก์ชันของเว็บไซต์ ดังนั้นควรมีข้อความกํากับภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในเมนู
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ตําแหน่งของการจัดวางเมนูไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม 
ควรมีข้อความอย่างย่อที่อธิบายการใช้งานของแต่ละเมนู เพื่อลดความสับสนในการใช้งานของผู้สูงอายุ 
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Design Guidelines for Health-related Websites for the Elderly 
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Abstract 
Due to the physical and cognitive limitations of elderly users, the use of websites by senior users 

are different from younger web users. This research studied design guidelines for health-related website 
construction appropriate for elderly users. Researchers designed two different website layouts and 
asked thirty senior users to use them to complete several activities, i.e., web registration, selecting 
content to read, page turning, change of font size, information searching, returning to the home page, 
choosing to see a sitemap, and filling in a contact form. After the elderly finished trying out the 
websites, the elderly users rated the level of difficulty when performing each activity. Results showed 
that the senior users did not know the meaning of icons which represented the website functions. 
Therefore, a text label should be provided for each image or icon. In addition, position of the menu did 
not seem to affect the elderly’s ability to use the websites. However, a short description for each menu 
should be implemented in order to lessen user confusion.  
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1.  บทนํา 

จากข้อมูลสถิติของจํานวนผู้ สูงอายุที่รายงานโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าประชากรสูงอายุของประเทศ
ไทยน้ันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รายงานผลเบื้องต้น
ของการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจํานวนผู้สูงอายุเป็น
ร้อยละ 14.9 ของประชากรไทยท้ังหมด ซึ่งเป็นจํานวนท่ี
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2550 
และ 2554 ตามลําดับ [1] ในปี พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติ
แห่งชาติรายงานจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยว่ามีจํานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด จากจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด มี
ผู้สูงอายุจํานวน 4.06 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ที่ยังคง
ทํางาน นอกจากนี้ อัตราส่วนของจํานวนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรวัยทํางาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประชากรวัย
ทํางาน 100 คนต่อผู้สูงอายุจํานวนประมาณ 25 คน [2] ผล
การสํารวจนี้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
จากจํานวนผู้ สูงอายุที่ เพิ่มมากขึ้น และอัตราส่วนของ
ผู้สูงอายุต่อประชากรในวัยแรงงานเพ่ิมสูงขึ้นนั้น ผู้สูงอายุ
จํานวนมากต้องดูแลและพึ่งพาตนเอง ทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการทํางานเพ่ือหาเล้ียงชีพ 

ผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ที่มีสภาวะเส่ือมถอยของร่างกาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็น การได้ยิน ความจํา  
และอื่น ๆ ประเด็นสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นหนึ่ง
ที่สําคัญ ด้วยผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน งานวิจัยนี้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สุขภาพ ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น ในประเทศไทย 
เว็ บไซต์ จํ านวนหน่ึ งได้ รั บการพัฒนาขึ้ นเพื่ อเป็ น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม 
การออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้คํานึงถึงการเข้าถึง
เว็บไซต์ของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็ก
เกินไป การนําเสนอข้อมูลในปริมาณที่มากเกินไปในแต่ละ
หน้าเว็บ ซึ่งยากต่อการทําความเข้าใจข้อมูลของผู้สูงอายุ 
เป็นต้น ผลการทดสอบเว็บไซต์สําหรับผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย ด้วยเครื่องมือตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึง
เว็บไซต์จาก ThaiWebAccessibility.com โดยตรวจสอบ
เว็บไซต์จํานวน 10 เว็บไซต์ที่ ได้จากการสืบค้นบน 
www.google.com และพิจารณาจากจํานวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์ร่วมด้วย พบว่ามีเพียง 2 เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนา
ผ่านเงื่อนไขของการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ [3] 

งานวิจัยในต่างประเทศจํานวนมากได้ศึกษาและเสนอ
แนวทางต่างๆ ในการออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ [4], [5], [6], [7] สําหรับประเทศไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้จัดทําแนวทางการ
พัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ฉบับภาษาไทย (Thai Web 
Content Accessibility) ตามแนวทาง Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [8] ที่พัฒนาโดย 
World Wide Web Consortium (W3C) [9] งานวิจัยของ
ดวงใจ [3] ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทาง TWCAG 2010 และทดสอบความยากง่ายใน
การใช้งานเว็บไซต์ที่พัฒนาตามแนวทาง TWCAG 2010 นี้ 
เปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ผลการทดสอบ
โดยผู้ใช้งานเว็บที่เป็นผู้สูงอายุ พบว่าเว็บไซต์เพื่อสุขภาพที่
พัฒนาตาม TWCAG 2010 ง่ายต่อการใช้งานมากกว่า
เว็บไซต์อื่น ๆ  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุจากงานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลวิจัยจาก
ต่างประเทศ แม้ว่าจะมีงานวิจัยของไทย [3] ที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุไทยพอใจกับเว็บไซต์ที่พัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าว แนวทางเหล่านั้นเป็นเพียงการนําเสนอแนวทาง
กว้าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้หลากหลาย
รูปแบบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบของ
เว็บไซต์ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุไทย ที่นักออกแบบ
เว็บไซต์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบเว็บไซต์
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง 

2.1  ความเสือ่มถอยด้านร่างกายของผู้สูงอายแุละ
การใช้งานเว็บไซต์ 

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาความเสื่อมถอยหลักที่
ส่งผลต่อความสามารถของผู้สูงอายุในการใช้งานเว็บไซต์ 
คือ ปัญหาด้านกระบวนการคิด ปัญหาด้านการมองเห็น 
และปัญหาด้านการเคล่ือนไหว 
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2.1.1 ปัญหาด้านกระบวนการคิด  
ด้วยวัยที่มากขึ้น ผู้สูงอายุประมวลผลข้อมูลช้า

ลง มีความสามารถในการจดจําลดลง ใช้เวลาในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากขึ้น ทําให้การทําความเข้าใจข้อมูล
บนเว็บไซต์นั้นต้องใช้เวลามากขึ้น ยิ่งถ้าหากผู้สูงอายุคน
นั้นไม่คุ้นเคยกับการจัดวางข้อมูลหรือโครงสร้างของ
ข้อมูลบนเว็บไซต์แล้ว  ยิ่งจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นทําความ
เข้าใจข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ยากยิ่งขึ้น [7] นอกจากนี้ ด้วย
เหตุที่ผู้สูงอายุสามารถจดจําส่ิงต่าง ๆ ได้ลดลง ส่งผลให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถจดจําได้ว่าหน้าเว็บใดที่เคยเห็นมา
ก่อน หรือตนเองได้คลิกเมนูใด หรือหน้าเว็บใด ก่อนที่จะ
มาถึงหน้าเว็บที่เห็นอยู่ ณ ขณะนี้ [10] 

2.1.2 ปัญหาด้านการมองเห็น  
ความเสื่อมถอยของอวัยวะดวงตาตามธรรมชาติ 

ก่อให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น 
ความสามารถในการมองเห็นในระยะใกล้ที่ลดลง 
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่
ลดลง ความสามารถในการรับรู้และการแยกความ
แตกต่างของสีที่ลดลง และขาดความแม่นยํา ความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงระดับของแสงที่เพิ่มมากข้ึน 
ปัญหาด้านการมองเห็นเหล่านี้เป็นอุปสรรค ที่ทําให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ไดอ้ย่างสะดวก เว็บไซต์
ที่ออกแบบด้วยตัวอักษรขนาดปกติสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
เป็นขนาดของตัวอักษรที่เล็กเกินไปสําหรับผู้สูงวัย การใช้
พื้นสีขาวล้วนส่งผลให้เกิดแสงสะท้อนจากพื้นหลัง ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาในการมองเห็นสําหรับผู้สูงวัยได้ การใช้สี
โทนใกล้เคียงกัน ทําให้ผู้สูงอายุยากต่อการแยกความ
แตกต่างและทําความเข้าใจข้อมูลที่นําเสนอบนเว็บไซต์ 
[11]  

2.1.3 ปัญหาด้านการเคล่ือนไหว  
ความยืดหยุ่นของข้อต่อของมือที่ลดลง ทําให้

ผู้สูงอายุประสบความยากลําบากในการจับและคลิกเม้าส์ 
เพื่อเลือกวัตถุหรือคลิกปุ่มบนหน้าจอ โดยเฉพาะการคลิก
และการลากวัตถุพร้อมๆ กัน การคลิกสองครั้ง (double-
click) รวมถึงการใช้เม้าส์เพื่อเล่ือนหน้าจอ (scroll) [11] 

2.2  แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ใหเ้หมาะสมกับ
ผู้สงูอาย ุ

งานวิจัยในต่างประเทศจํานวนมากได้ศึกษาและ
พัฒนาแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ จากการทบทวนแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่
นําเสนอในงานวิจัยที่ผ่านมา [4], [5], [6], [7] พบว่า
แนวทางการออกแบบเว็บไซต์แบ่งได้เป็นหัวข้อหลัก  
3 กลุ่ม ดังนี้  

2.2.1 แนวทางการออกแบบการนําเสนอ
เนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์  

จากปัญหาความเสื่อมถอยด้านร่างกายของ
ผู้สูงอายุ ทั้งด้านกระบวนการคิด และการมองเห็น ทําให้ 
นักออกแบบเว็บไซต์ต้องนําเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลบน
เว็บไซต์ ที่ไม่ซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้
ผู้ สูงอายุสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย 
ตัวอย่างของแนวทางการออกแบบการนําเสนอเนื้อหา
หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น ควรใช้
ภาษาที่ง่ายและกระชับ ข้อมูลส่วนใหญ่ควรถูกจัดวางไว้
ตรงตําแหน่งกลางหน้าจอ การจัดวางข้อมูลบนเว็บไซต์
ควรมีความชัดเจนว่ามีโครงสร้างอย่างไร เขียนหัวข้อที่
ชัดเจนและส่ือความหมายสําหรับเนื้อหาแต่ละส่วน ควร
ใช้พื้นที่สีขาวอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้หน้าเว็บดูไม่เป็น
ระเบียบ ใช้ตัวอักษรหรือภาพกราฟิกสีเข้มบนพื้นหลังสี
อ่อน หลีกเล่ียงการใช้โทนสีใกล้เคียงกัน และหลีกเล่ียง
การใช้สีที่แตกต่างกันอย่างมาก เป็นต้น  

2.2.2 แนวทางการออกแบบส่วนประกอบการ
ติดต่อกับผู้ใช้งาน  

นอกจากข้อความบนเว็บจะต้องได้รับการ
ออกแบบให้ผู้สูงอายุอ่านและเข้าใจได้ง่ายแล้ว การ
ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บที่ผู้ใช้ต้องควบคุม 
เช่น เมนู ปุ่ม ลิงก์ เป็นต้น จําเป็นต้องคํานึงถึงข้อจํากัด
ของผู้สูงอายุทั้งด้านกระบวนการคิด การมองเห็น และ
การเคลื่อนไหว ตัวอย่างของแนวทางการออกแบบ
ส่วนประกอบการติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น ควรมีข้อมูล
ป้อนกลับที่ชัดเจนว่าผู้สูงอายุได้จับเป้าหมายนั้น ๆ ได้
สําเร็จ เพราะผู้สูงอายุยากที่จะจับการเปล่ียนแปลง
เล็กน้อยได้ ไม่ควรให้ผู้สูงอายุคลิก 2 ครั้งติดต่อกัน ควร
แสดงตําแหน่งของหน้าเว็บที่เปิดอยู่ หลีกเล่ียงการใช้เมนู
แบบดึงลง (pull down menus) หลีกเล่ียงการใช้แถบ
เล่ือน (scroll bars) หลีกเล่ียงการเปิดหน้าต่างหลายหน้า
ซ้อนทับกัน จัดโครงสร้างของเว็บให้ใช้จํานวนคลิกน้อย
ที่สุดในการดําเนินงานให้สําเร็จ สีของลิงก์ควรเปล่ียนแปลง 
หลังจากผู้ใช้คลิกลิงก์นั้นแล้ว เป็นต้น 
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2.2.3 แนวทางการออกแบบความสวยงามของ
เว็บไซต์ 

การออกแบบความสวยงามของเว็บไซต์ อัน
หมายถึงการใช้สี ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
จํ า เ ป็นต้ องสอดคล้องกับข้ อจํ ากั ดของ ผู้ สู งอา ยุ
เช่นเดียวกัน อาทิ การหลีกเล่ียงการใช้สีโทนใกล้เคียงกัน 
เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุที่
มีความสามารถในการแยกแยะโทนสีลดลง โดยควร
หลีกเล่ียงสีโทนฟ้าและเขียว ควรหลีกเล่ียงการใช้
ภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากผู้สูงอายุจะรับรู้ข้อมูลได้ยาก
มากขึ้น เมื่อมีส่ิงอื่น ๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจ ควรใช้ภาพ
ต่าง ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บ เป็นต้น 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
หลายข้อในแต่ละกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การใช้สี
ในการออกแบบเว็บและสีของตัวอักษร เป็นต้น แนวทาง 
การออกแบบเว็บไซต์สําหรับผู้สูงอายุเหล่าน้ี เป็นเพียง
แนวทางกว้าง ๆ ที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติอาจมีรูปแบบที่
หลากหลาย และแนวทางเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบ
กับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมากนัก งานวิจัยน้ีจึงพัฒนารูปแบบ
การออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุไทย และ
นํารูปแบบดังกล่าวใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้านสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง
ในเบื้องต้นได้ และสามารถดําเนินชีวิตอย่างอิสระได้ 

 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1   การออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพที่
เหมาะสมกับผูสู้งอายุไทย 

ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยนําแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่
เหมาะกับผู้สูงอายุ ตามที่ได้ทบทวนในหัวข้อที่ 2 และ
หลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป มาใช้ในการสร้างรูปแบบ
เว็บไซต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจํานวน 2 แบบ 
และได้พัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบเว็บไซต์ทั้ง 2 แบบนี้ และให้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุทดลองใช้งานต้นแบบเว็บไซต์ทั้ง 2 แบบ
ดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบว่ารูปแบบเว็บไซต์ใดเหมาะกับ
การใช้งานของผู้สูงอายุไทยมากกว่ากัน  

ต้นแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพทั้ง 2 เว็บไซต์นี้มีฟังก์ชัน
การทํางานเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงรูปแบบของการจัด
วางหน้าเว็บไซต์ และวิธีการที่ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ทั้งสองแบบมีการนําเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่มี
เนื้อหาเหมือนกัน และมีเมนูซึ่งประกอบด้วย เมนูแนะนํา 
ข่าว บทความ ติดต่อ (ผู้ดูแลเว็บไซต์) และแผนผังเว็บไซต์ 
โดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาบทความที่น่าสนใจ 
และปรับขนาดตัวอักษรได้ ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์
ทั้งสองแบบ คือการจัดวางเมนู วิธีการเปลี่ยนหน้า
บทความและเมนูแนะนํา การปรับขนาดตัวอักษร และ
การกลับสู่หน้าหลัก หากพิจารณาหลักการออกแบบ
เว็บไซต์ทั่วไป มีวิธีการหลากหลายที่สามารถใช้ได้ในการ
จัดวางเมนู เช่น จะวางเมนูไว้ด้านบนตามแนวขวางของ
หน้าจอ หรือจะวางเมนูไว้ด้านซ้าย เช่นเดียวกันกับการ
เปล่ียนหน้าเนื้อหา เช่น จะเปลี่ยนหน้าเนื้อหาโดยการ
คลิกที่ “หน้าก่อนหน้า” และ “หน้าถัดไป” หรือมีเลข
หน้าแสดงเพื่อให้ผู้ใช้เลือกไปยังหน้าที่ต้องการได้ ในส่วน
การปรับขนาดตวัอักษร และการกลับสู่หน้าหลัก มีวิธีการ
ที่ใช้เพียงสัญลักษณ์บ่งบอก หรือใช้ทั้งสัญลักษณ์และ
ข้อความอธิบายประกอบกัน ด้วยเหตุนี้ ยังไม่มีงานวิจัยที่
ยืนยันได้ว่า การจัดวางเมนู วิธีการเปลี่ยนหน้า การปรับ
ขนาดตัวอักษร และการกลับสู่หน้าหลักวิธีใด ที่จะ
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุไทย 

สําหรับรูปแบบเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยออกแบบเพ่ือนํามา
ทดลองกับกลุ่มผู้สูงอายุไทย การกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับการทดลองจะกล่าวรายละเอียดใน 
หัวข้อ  3.2  อย่างไรก็ตาม ในส่วนการออกแบบหน้าหลัก 
หน้าหลักของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 (รูปที่ 1 (ก)) แสดงเมนู
หลัก พร้อมทั้งคําอธิบายอย่างย่อว่า เมนูหลักแต่ละเมนู
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องใด ในขณะที่หน้าหลักของ
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 (รูปที่ 1 (ข)) ไม่มีคําอธิบายอย่างย่อ
ของเมนูหลัก แสดงเพียงบทความ และเมนูแนะนําบางชิน้ 
นอกจากนี้ แนวทางในการจัดวางเมนูของทั้งสองรูปแบบ
มีความแตกต่างกัน รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 จัดวางเมนูไว้
ด้านบนตามแนวขวางของหน้าเว็บ ในขณะที่รูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 2 มีเมนูอยู่ตามแนวตั้ง ทางด้านซ้ายของหน้า
เว็บ เมนูของรูปแบบเว็บไซต์ทั้งสองนี้ ปรากฏอยู่ในทุก ๆ 
หน้าของเว็บไซต์  

สําหรับวิธีการกลับสู่หน้าหลัก ในรูปแบบเว็บไซต์ 
ที่ 1 ผู้ใช้สามารถคลิกที่รูปสัญลักษณ์ของเว็บไซต์เพื่อ
กลับสู่หน้าหลัก ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป
ในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 ไม่มีสัญลักษณ์
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ของเว็บไซต์ แต่มีเมนู “หน้าหลัก” เพื่อให้ ผู้ใช้งาน
สามารถคลิกเพื่อกลับสู่หน้าหลักได้ 

 

 
รูปที่ 1 (ก) หน้าหลักของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 (ข) หน้าหลักของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 

 
ส่วนหน้าแสดงรายการบทความและเมนูแนะนํา ความ

แตกต่างระหว่างรูปแบบเว็บไซต์ทั้งสองแบบ คือ รูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 1 แสดงเพียงช่ือของบทความและภาพประกอบ 
ในขณะที่รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 แสดงเนื้อหาบางส่วนของ
บทความด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปที่ 2 (ก) หน้าแสดงรายการบทความของรปูแบบ  

       เว็บไซต์ที่ 1 
 

 
รูปที่ 2 (ข) หน้าแสดงรายการบทความของรปูแบบ 

    เว็บไซต์ที่ 2 
 
สําหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าบทความหรือเมนูแนะนํา 

รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 มีลูกศรด้านข้างซ้ายและขวาของ
บทความ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปล่ียนไปหน้าก่อนหน้า และ
หน้าถัดไปได้ ในขณะที่ รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 แสดงเลขหน้า
ทั้งหมดของบทความ พร้อมทั้งคําว่า หน้าที่แล้ว และหน้า
ถัดไป แสดงดังรูปที่ 3 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปที่ 3 (ก) วิธีเปล่ียนหน้าบทความของรูปแบบเว็บไซต ์
     ที่ 1 

 

 
รูปที่ 3 (ข) วิธเีปล่ียนหน้าบทความของรูปแบบ 

         เว็บไซต์ที่ 2 
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ส่วนวิธีการปรับขนาดตัวอักษร รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
แสดงเพียงสัญลักษณ์ตัวอักษร A ที่ไล่เรียงขนาดจากเล็ก
ไปใหญ่ ส่วนรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 นอกจากจะแสดง
สัญลักษณ์ตัวอักษร A เหมือนกับในรูปแบบที่ 1 แล้ว ยัง
มีคําว่า ปรับขนาดตัวอักษร กํากับไว้ด้วย แสดงดังรูปที่ 4 
(ก) และ (ข) 

 

 
รูปที่ 4 (ก) วิธีปรับขนาดตัวอักษรของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
 

 
รูปที่ 4 (ข) วิธีปรับขนาดตัวอักษรของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 

 
3.2 การประเมินรูปแบบเว็บไซต์กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการคํานวณขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวิธีการทดสอบทีแบบสองกลุ่ม
ที่สัมพันธ์กัน (paired sample t-test) กําหนดขนาด
อิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.50 กําหนดค่าอัลฟา (α) 
เท่ากับ 0.05 และกําหนด Power เท่ากับ 0.80 ได้
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 27 คน  

หลังจากการออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ทั้งสองรูปแบบ 
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป และที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 คน เข้าร่วมการประเมิน
ต้นแบบเว็บไซต์ โดยผู้สูงอายุ 1 คนทําการประเมิน
ต้นแบบเว็บไซต์ทั้ง 2 แบบ และให้คะแนนความยากง่าย
ตั้งแต่ยากที่สุด (1) ถึงง่ายที่สุด (7) เมื่อใช้งานฟังก์ชัน
ต่างๆ ของเว็บไซต์ อันได้แก่ การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 
การเลือกอ่านบทความ/เมนูแนะนํา การเลือกเปล่ียนหน้า
ของบทความ/เมนูแนะนํา การปรับขนาดตัวอักษร การ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ การกลับไปยังหน้าหลักของเว็บ 
การเลือกดูแผนผังเว็บไซต์ และการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  

หลังจากเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ คะแนน
ระดับความยากง่ายของการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์
ถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบ
ว่าต้นแบบเว็บไซต์ใดง่ายต่อการใช้งานมากกว่ากัน  

 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการทดลองในคร้ังนี้มี

จํานวน 30 คน โดยเป็นเพศชายจํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และเพศหญิงจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 มีอายุระหว่าง 50-60 ปี คิดเป็นอายุเฉล่ียเท่ากับ 
53.10 ปี กลุ่มตัวอย่างได้รับการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.7 และร้อยละ 33.3 
สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีหรือระดับอื่นๆ 
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โดย
เฉล่ีย 9.67 ปี มีการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉล่ีย 4.46 
ชั่วโมง/วัน และใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 2.25 ชั่วโมง/วัน 
กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ 

4.1 ผลการศึกษารูปแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุไทย 

ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนของระดับความ
ยากง่ายในการใช้งานของแต่ละกิจกรรม มีความ
แตกต่างกันหรือไม่ ระหว่างรูปแบบเว็บไซต์ทั้งสองแบบ 
โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความยาก
ง่ายที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนไว้ อย่างไรก็ตาม จาก
การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนระดับ
ความยากง่ายในแต่ละกิจกรรม โดยใช้การทดสอบแบบ 
Shapiro-Wilk ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่มีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างน้อยกว่า 50 ชุด พบว่าค่า p ของคะแนนระดับ
ความยากง่ายในแต่ละกิจกรรมมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่ง
หมายความว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดังนั้น 
วิธีการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ สัมพันธ์กันจึงไม่
เหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้  

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบ Sign (Sign 
test) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
(nonparametric) ในการวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับ
ข้อมูลของแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าคะแนน
ระดับความยากง่ายของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 และแบบที่ 
2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ 
โดยวิเคราะห์ค่ามัธยฐานของคะแนนระดับความยาก
ง่ายของกิจกรรมที่กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบ 
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน และค่ามัธย-ฐานของความ
แตกต่างของคะแนนระดับความยากง่ายของแต่ละ
กิจกรรม  
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ผลการวิจัย พบว่าในการดําเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ 
ค่ามัธยฐานของคะแนนระดับความยากง่ายไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 และ
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 ยกเว้นการปรับขนาดของตัวอักษร 
และการกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์  

ค่ามัธยฐานของค่าความแตกต่างของคะแนนระดับ
ความยากง่ายของกจิกรรมการปรับขนาดตัวอกัษร และ
การกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ มีค่าแตกต่างจากศูนย์ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000)  

ในกรณีของการปรับขนาดตัวอักษร กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่ารูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 ใช้งานยากกว่ารูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 2 โดยมีค่ามัธยฐานของความแตกต่างของ
คะแนนระดับความยากง่ายเท่ากับ -1.00 เช่นเดียวกับ
การกลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
ได้รับการประเมินว่าใช้งานยากกว่ารูปแบบที่ 2 โดยมี
ค่ามัธยฐานของความแตกต่างเท่ากับ -2.00 
ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่ามัธยฐานของ

ความแตกต่างของคะแนนความยากง่ายใน
การใช้งานฟงักช์ันเว็บไซต์แบบที่ 1 และ
แบบที่ 2 

ฟังก์ชัน Median 
(แบบที่1) 

Median 
(แบบที่2) 

Median
ของความ
แตกต่าง 

1. การสมัครสมาชิก 6.00 6.50 0.00 
2. การเลือกอ่านบทความ 7.00 6.00 0.00 
3. การเลือกเปล่ียนหน้า

ของบทความ 
6.50 7.00 0.00 

4. การเลือกอ่านเมนู
แนะนํา 

7.00 7.00 0.00 

5. การเลือกเปล่ียนหน้า
เมนูแนะนํา 

7.00 7.00 0.00 

6. การปรับขนาดตัวอักษร 5.00 7.00 -1.00 
7. การค้นหาบทความ 6.00 7.00 0.00 
8. การเลือกอ่านบทความ

จากผลการค้นหา 
6.50 6.50 0.00 

9. การกลับไปยังหน้า
หลักของเว็บไซต์ 

5.00 7.00 -2.00 

10. การเลือกดูแผนผัง  
  เว็บไซต ์

6.00 7.00 0.00 

11. การติดต่อ ผู้ดูแล  
  เว็บไซต ์

7.00 7.00 0.00 

 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ใน
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 กิจกรรมการปรับขนาดตัวอักษร 
แสดงเพียงสัญลักษณ์ โดยไม่มีตัวหนังสือ หรือป้ายกํากับ
ที่ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 2 ที่มีการใช้สัญลักษณ์ ร่วมกับมีป้ายกํากับ 
ข้าง ๆ สัญลักษณ์นั้น เพื่อบ่งบอกว่าสัญลักษณ์นั้น
หมายถึงการปรับขนาดตัวอักษร  

สําหรับการกลับสู่หน้าหลัก รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 ใช้
วิธีการตามที่ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบกันทั่วไปว่า ผู้ใช้สามารถ
กลับสู่หน้าหลักได้ โดยคลิกโลโก้ของเว็บไซต์ ในขณะที่
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 บรรจุคําว่า หน้าหลัก เป็นส่วนหนึ่ง
ของเมนูของเว็บไซต์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายนั้น  
ควรหลีกเล่ียงการใช้สัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าจะ
เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของการใช้งานเว็บไซต์ 
เพราะมีความเป็นไปได้ที่ ผู้สูงอายุจะไม่ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัตินี้ และควรมีตัวหนังสือ หรือคําอธิบายกํากับ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ 

4.2  แนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์ด้านสุขภาพที่
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอาย ุ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ด้าน
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 

4.2.1 การใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ สามารถใช้
รูปภาพและสัญลักษณ์ที่มีความหมายสอดคล้องกับข้อมูล
ที่ต้องการนําเสนอ เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์
ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อ
บ่งบอกเมนูการใช้งานของเว็บไซต์ ควรมีตัวอักษรกํากับ
รูปภาพหรือสัญลักษณ์นั้นด้วย เพื่อช่วยลดโอกาสท่ี
ผู้สูงอายุจะไม่เข้าใจความหมายของรูปภาพหรือสัญลักษณ์
นั้น ถึงแม้วิธีการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ สําหรับการ
ทํางานบางอย่าง จะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงการ
ออกแบบเว็บไซต์ เช่น การคลิกที่โลโก้เพื่อกลับสู่หน้าหลัก 
เป็นวิธีการที่ควรหลีกเล่ียง เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การใช้งาน หากผู้สูงอายุไม่รู้ถึงแนวปฏิบัตินี้  

สําหรับเว็บไซต์ด้านสุขภาพ การใช้ภาพไอคอน
หรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับสุขภาพ ควรมีข้อความหรือป้าย
กํากับ เพื่อช่วยให้สามารถส่ือความหมายของไอคอนหรือ
สัญลักษณ์ให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย 
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4.2.2 การจัดวางเมนู ตําแหน่งของการจัดวาง
เมนูสามารถทําได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวาง
เมนูไว้ด้านบน ตามแนวขวางของหน้าเว็บ หรือจะวางไว้
ด้านซ้าย ตามแนวตั้งของหน้าเว็บ โดยผู้ สูงอายุควร
สังเกตเห็นเมนูต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน และเมนูควร
แสดงอยู่ ในตํ าแหน่งเดิ มในทุกหน้าของเว็บไซต์ 
นอกจากนี้ อาจมีคําอธิบายอย่างย่อสําหรับเมนูแต่ละอัน 
เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ว่า เมื่อคลิกเลือกเมนูนี้แล้ว 
ผู้สูงอายุจะพบกับข้อมูล/เนื้อหาเรื่องใด  

หากเมนูของเว็บไซต์ด้านสุขภาพ มีชื่อเมนูที่
เฉพาะทางเก่ียวกับโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้ใช้อาจไม่เข้าใจชื่อเมนูเฉพาะทางเหล่านี้ นักออกแบบ
เว็บไซต์ควรแสดงป้ายกํากับ หรือคําอธิบายอย่างย่อ เพื่อ
อธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจว่าชื่อเมนูเฉพาะทางหมายความถึง
โรคหรือปัญหาสุขภาพด้านใด 

4.2.3 การเปล่ียนหน้าข้อมูล/เนื้อหา ในกรณีที่
ข้อมูล/เนื้อหามีความยาวมากกว่าพื้นที่บนหน้าจอที่จะ
นําเสนอได้ สามารถจัดการแบ่งข้อมูล/เนื้อหาให้พอดีกับ
พื้นที่หน้าจอ และใช้รูปแบบการเปล่ียนหน้าแบบซ้าย-
ขวา และแสดงเลขหน้าของเนื้อหาทั้งหมดด้วย เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกไปยังหน้าที่ต้องการได้ทันที 

 
5.  สรุปและอภิปราย  

ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับ
จํานวนผู้ สูงอายุที่ ใช้อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะแก่การใช้งานสําหรับ
ผู้สูงอายุ จึงเป็นส่ิงจําเป็น งานวิจัยนี้จึงศึกษาแนวทางการ
ออกแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย  

งานวิจัยในต่างประเทศจํานวนหน่ึง [4], [5], [6], [7] 
เสนอแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ 
โดยนําเสนอแนวทางในภาพรวม ที่ไม่ได้เสนอข้อแนะนําใน
รายละเอียดว่า หากนํามาออกแบบเว็บไซต์แล้ว ควร
ดําเนินการอย่างไร เช่น แนวทางท่ีกล่าวว่า โครงสร้างของ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ควรแสดงให้ผู้ใช้เห็นอย่างชัดเจน แต่
ไม่ได้อธิบายว่าการจัดวางเมนูด้านซ้ายหรือด้านขวา จะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลได้
ชัดเจนกว่ากัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุ โดยออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ 2 รูปแบบ ให้มีวิธี 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน 
เว็บไซต์แต่ละรูปแบบน้ีได้รับการออกแบบตามแนวทาง 
การออกแบบที่แนะนําในงานวิจัยของต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ผลการวิจัยจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุไทย โดยให้
ทดลองใช้งานเว็บไซต์แต่ละรูปแบบ และเปรียบเทียบ
ความยากง่ายในการเรียนรู้การใช้งานของเว็บไซต์แต่ละ
รูปแบบ  

ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าเว็บไซต์ด้านสุขภาพทั้งสอง
รูปแบบมีวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุไทย
สามารถใช้งานเว็บไซต์ทั้งสองรูปแบบได้ เนื่องจาก
รูปแบบของเว็บไซต์ทั้งสองแสดงข้อมูล หรือส่ือสาร
วิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ทราบได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ 
การออกแบบเมนูไม่ว่าจะแสดงเพียงชื่อเมนู หรือมี
คําอธิบายกํากับ หากชื่อเมนูส่ือความหมายชัดเจน ผู้ใช้ก็
สามารถคาดหวังการใช้งานเมนูหนึ่ง ๆ ได้ถูกต้อง และทํา
ให้รู้ สึกว่าการใช้งานเว็บไซต์นั้นไม่ยาก ชื่อเมนูที่ ส่ือ
ความหมายชัดเจนแล้วนั้น อาจส่งผลให้รูปแบบที่มีทั้งชื่อ
เมนู และคําอธิบายอย่างย่อกํากบั จึงไม่มีผลต่อความยาก
ง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สูงอายุ  สําหรับการแสดง
รายการบทความด้วยการแสดงช่ือบทความพร้อมภาพ 
ประกอบ หรือการแสดงชื่อบทความพร้อมเน้ือหาบางส่วน 
วิธีการแสดงรายการบทความทั้งสองแบบน้ีสามารถ
ส่ือสารข้อมูลให้ ผู้ใช้งานเข้าใจได้และคาดหวังได้ว่า
บทความชื่อนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องใด อันส่งผลให้
ผู้สูงอายุสามารถเลือกอ่านบทความได้ง่าย เช่นเดียวกัน
กับวิธีการเปล่ียนหน้าบทความทั้งสองแบบของงานวิจัยนี้ 
ที่สามารถส่ือสารวิธีการใช้งานให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย 
ดังนั้นส่ิงสําคัญที่นักออกแบบเว็บไซต์ต้องคํานึงถึง คือ
การส่ือความหมายขององค์ประกอบบนเว็บไซต์อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และเข้าใจการใช้งาน
เว็บไซต์ได้อย่างง่าย  

อย่างไรก็ตาม สําหรับประเด็นการใช้รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเมนูหนึ่ง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ ควร
มีตัวอักษร หรือป้ายกํากับ หากไม่มีตัวอักษร หรือป้าย
กํากับว่ารูปภาพหรือสัญลักษณ์นั้นคือเมนูใด จะส่งผลให้
ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในรูปภาพและสัญลักษณ์เหล่านั้น และ
ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามความต้องการ 
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สําหรับการออกแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุนั้น นักออกแบบเว็บไซต์ควรคํานึงถึงการ
ออกแบบให้ชื่อเมนู ภาพไอคอน การแสดงสัญลักษณ์ด้าน
สุขภาพต่าง ๆ ส่ือความความหมายที่ชัดเจน ที่ช่วยสร้าง
ความคาดหวังในการใช้งานของผู้ใช้ให้ตรงกับฟังก์ชันการ
ใช้งานที่ออกแบบไว้  
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