
 
 

รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
ตัวแบบการจัดทาํเน้ือหาเวบ็ไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได  

สําหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 

Web Content Accessibility Model  
for Public Hospital in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา 

ดร.นันทวัน เรืองอราม 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
2561 

ลิขสิทธิข์องมหาวทิยาลัยสวนดุสติ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

ตัวแบบการจัดทาํเน้ือหาเวบ็ไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได  
สําหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 

Web Content Accessibility Model  
for Public Hospital in Thailand 

 
 
 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา 
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ดร.นันทวัน เรืองอราม 
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

 
 

 
 

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
2561 

ลิขสิทธิข์องมหาวทิยาลัยสวนดุสติ 
(งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินดานการวิจัย ปงบประมาณ 2560)  
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โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความสามารถในการเขาถึงเนื้อหาเว็บไซต
โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 2) วิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซตโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 
ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 3) ศึกษาปญหาในการเขาถึงเว็บไซตและความตองการของผูใชเว็บไซต
โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย และ 4) พัฒนาตัวแบบการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตท่ีทุกคนสามารถ
เขาถึงได สําหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
เชิงปริมาณ คือ เว็บไซตโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย จํานวน 998 เว็บไซต (จาก 998 
โรงพยาบาล) และประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ
เชิงลึก จํานวน 15 คน และประชุมกลุมยอยจํานวน 12 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1) แบบบันทึกการประเมินความสามารถในการเขาถึงเนื้อหาเว็บไซต 2) แบบวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซต 
ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 3) แบบสัมภาษณเชิงลึก และ 4) แบบบันทึกประเด็นการประชุมกลุมยอย 

ผลการวิจัยพบวา ในการประเมินความสามารถในการเขาถึงเนื้อหาเว็บไซตโรงพยาบาลของ
รัฐในประเทศไทย ไมมีเว็บไซตใดท่ีผานเกณฑข้ันตํ่าสุด (เกณฑความสําเร็จระดับเอ) จากการ
ตรวจสอบแบบอัตโนมัติผานเว็บไซตและการตรวจสอบดวยตนเอง นอกจากนั้นเนื้อหาในเว็บไซต 
ยังไมเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชัน 2.0 ดวย เนื่องจากในการพัฒนาเว็บไซตไมได
คํานึงถึงผูใชทุกกลุม โดยเฉพาะผูพิการ และผูสูงอายุ ซึ่งมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน 
งานวิจัยนี้จึงเสนอ “W3C@SDU  Model” ข้ึนมาเพื่อเปนตัวแบบการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตท่ีทุกคน
สามารถเขาถึงได สําหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย โดยผูบริหารและผูพัฒนาเว็บไซตตองมี
จิตสํานึกเรื่องความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูใชทุกกลุม และเขาใจถึงหลักการในการ
พัฒนาเว็บไซตใหทุกคนสามารถเขาถึงไดตามมาตรฐานของ WCAG 2.0 และมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
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The objectives of this research were to 1) evaluate the web content 
accessibility for public hospital in Thailand 2) analyze the contents of public hospital 
websites in Thailand by following the government website standard 3) study of 
problems in accessing websites and user needs of public hospital websites in 
Thailand and 4) develop web content accessibility model for public hospital in 
Thailand. This research is a mixture of quantitative research and qualitative research. 
The population consisted of 998 public hospital websites in Thailand (998 hospitals) 
for quantitative research. Population used in qualitative research consisted of 15 key 
informants in in-depth interviews and 12 key informants in focus group. The 
instruments research used for data gathering were 1) evaluation forms the ability to 
access website content 2) forms of web content analysis by following  
the government website standard 3) in-depth interviews and 4) focus group notes. 

The results of the research showed that none of the websites passed  
the minimum criteria (Level A) for evaluation the web content accessibility for public 
hospital in Thailand by automatic and manual checking. In addition, the web content 
is not matching with the Government Website Standard Version 2.0. Because the 
website development does not consider all users. Especially the disabled and  
the elderly, which have different problems and needs. This research presents  
the "W3C@SDU Model" as a web content accessibility model for public hospital in 
Thailand. Director and website developers must have a consciousness about  
the equality of access to information of all users. Furthermore, they must understand 
the principles of developing a website that everyone can access by following  
the standard of WCAG 2.0 and the government website standard.  
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