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หัวข้องานค้นคว้าอิสระ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
กรณีศึกษา : เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่า    
เทียมด้วย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
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ปีการศึกษา 2553 
 

 บทคัดย่อ 

 
งานค้นคว้าอิสระ  การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษา  : เว็บไซต์

โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและพัฒนาโดยใช้แนวทางตามมาตรฐานในการจัดท าเนื้อหาเว็บ
ที่ทุกคนเข้าถึงได้  WCAG 2.0 ของ W3C ซึ่งออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีเว็บทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และ สามารถทดสอบได้โดยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติหรือ
ตรวจสอบโดยมนุษย์  ผู้วิจัยก าหนดระดับของเกณฑ์ความส าเร็จ (Success criteria) ไว้ที่ มาตรฐาน
ของ WCAG 2.0  ระดับ  AA ซึ่งหมายถึง ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ม าตรฐาน
ของ WCAG 2.0 ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยยังน าเทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheets)  ภาษา C#   
Asp.NET และ ฐานข้อมูล MySQL  มาช่วยใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา โดยมี Visual 
Studio 2008  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์   

ผลการวิจัยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ และ การพัฒนาเว็บไซต์โครงการ
พัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นั้นสามารถ
น าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรได้โดยการพัฒนาเว็บไซต์นี้ได้มีการค านึงถึงการ
เข้าใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการก็สามารถเข้าถึง
และใช้งานเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน   
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ABSTRACT 
 

An independent  study research, Development of Web Accessibility Web Site, case 
study of Web Development Project, Social Equality by Using ICT, sponsored is  Ministry of 
Information and Communication Technology which aims to develop and improve a web site for 
people with disabilities to access equality. 

The researcher has done the development by using the standards of Web Content 
Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0) with compatible to web technologies in the current and 
future, and can be tested by the automated tools or human reviews. By using the level  of success 
criteria  AA level  of  WCAG 2.0, which means developers must follow  standards at level AA. 
The results found that the web site development  developed with technology called In addition, 
we used. Cascading Style Sheets (CSS) to assist in improving the structure and content to offer 
standard WCAG 2.0 Level AA, and further development using C # language, Asp.NET 
technology,  MySQL database, and  Visual Studio 2008 as a tool to design the website. 

Results in this study achieved the goals set in all respects. In conclusion, development 
of web accessibility of the project named Social Equality by Using ICT can be a model in 
developing the organization's web site for all users. It’s not only normal people but also disabled 
people, though it can be used to access and use the developed web site as equally worthwhile.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology, ICT) โดยได้ด าเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่ การติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน ตลอดจนการ
พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยจัดท าโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก  เพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การศึกษา ฯลฯ 
จึงเป็นการลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Bridging Digital Divide 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายดังกล่าว จะต้องด าเนินการควบคู่กับการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ความรู้ในด้าน ICT ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เพื่อศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสาร ได้ตลอดเวลาและในทุกสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเป็นการอ านวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน  ใน
ลักษณะ one-stop service ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแก่นของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยทุกสมัย เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของประชาชนทุกภาคส่วน สมควรอย่างยิ่งที่ต้อง
เพิ่มความพยายามในการก าหนดกรอบแนวทางและแผนงานที่จะส่งเสริมและช่วยให้ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีความพิการ (Disability) ต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งบริการและข่าวสาร
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น ซ่ึงในการนี้จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุก
คนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน  
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“เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) หมายถึง เว็บไซต์ที่สามารถให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสาร เช่น ความพิการ
ทางการมองเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีไม่สามารถท าได้ เป็นต้น 
โดยมีการก าหนดแนวทางมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อแก้ปัญหาของการเข้าถึงข้อมูล เช่น 
คนพิการทางการมองเห็นไม่สามารถอ่านข้อมูลด้วยประสาทตาได้  จึงต้องมีทางเลือกอ่ืนส าหรับผู้
พิการกลุ่มนี้ ซ่ึงอาจจะเปล่ียนข้อมูลในรูปตัวอักษรให้เป็นข้อมูลเสียงแล้วใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษ
ในการอ่านหน้าจอบนการแสดงผลของเบราว์เซอร์ ณ ขณะนั้น” 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นส าหรับคนพิการทางการมองเห็นที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในการศึกษาหา
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีมีเป็นจ านวนมากนั้น คือ กลุ่มคนพิการดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษ ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือในการอ่านออกเสียง ที่เรียกว่า โปรแกรมอ่านหน้าจอ  
หรือ Screen Reader แต่โปรแกรมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ที่สลับซับซ้อนและหลากหลาย
จนเกินกว่าท่ีตัวโปรแกรมจะท าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมด 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเองได้เล็งเห็นปัญหาในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้พิการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนา
เว็บไซต์ภายใต้ข้อก าหนดของ WCAG 2.0 ที่พัฒนาโดย World Wide Web Consortium  (W3C) ซ่ึงเป็น
องค์กรกลางที่ท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้  
โดยมีเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT (www.equitable-society.com) เป็น
กรณีศึกษา 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  มีดังต่อไปนี้ 
1.  เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
2.  เพื่อจัดท าเป็นรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับผู้ดูแล

เว็บไซต์ 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย  มีดังต่อไปนี้ 
1.  ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ให้เป็นเว็บไซต์

ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ WCAG 2.0 ระดับ AA  
2.  ใช้เทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheets) มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงหน้า

เว็บไซต์ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามมากขึ้น 
3.  มีการออกแบบ Template ที่เป็นระเบียบตามหมวดหมู่มากขึ้น ส่งผลท าให้การแก้ไข

ข้อมูล หรืออัพเดทข้อมูลท าได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องค าอธิบายการ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นรูปภาพให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานก าหนด  

4.  เพิ่มฟังก์ชั่นการลด/ขยาย ขนาดตัวอักษร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่
บกพร่องทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง) 

5.  ปรับสีพื้นหลังของการแสดงผลในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี) 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  มีดังต่อไปนี้ 
1.  ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกกลุ่มทั้งคนปกติและกลุ่มคนพิการสามารถเข้าถึงเนื้อหา

บนเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ได้จากอุปกรณ์หลายๆ ประเภท 
2.  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม

ด้วย ICT ได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เป็น
ตัวอักษร (Text based) หรือหากมีเนื้อหาส่วนใดที่ไม่ใช่ตัวหนังสือก็จะมีค าบรรยายทดแทน
ตัวหนังสือ   

3.  ช่วยให้ผู้ใช้ท่ีมีความพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงเนื้อหาประเภทภาพ วิดีโอ
หรือเนื้อหาท่ีไม่ใช่ข้อความประเภทอ่ืนๆ ได้  

4.  ช่วยให้คุณภาพการใช้งาน (Usability) ที่ดีขึ้น เนื่องจากเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
สามารถรองรับการท างานได้กับเบราว์เซอร์หลายประเภท อาทิ Internet Explorer, Firefox และ 
Netscape เป็นต้น   

5.  ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจัดเรียง Source Code อย่าง
เป็นระเบียบจึงช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถดูแล และปรับปรุงได้ง่าย 
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6.  สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้ เนื่องจากเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทาง มาตรฐานของ Web Content Accessibility Guideline (WCAG) ของ
องค์กรW3C ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีองค์กรและบริษัทชั้นน าของโลก รวมถึงหน่วยงาน
การศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ จึงท าให้แนวทางมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถรองรับเทคโนโลยี
ในอนาคตได้  
 DPU



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1.  โครงการพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมดวย ICT 

จากนโยบายและยุทธศาสตรภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพื่อใหบริการ
ประชาชน ไดแก การติดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมท่ัวประเทศ
เพื่อใหประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการใชเทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร โดย
จัดทําโครงการคอมพิวเตอรราคาถูก เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อ 
ใชประโยชนในการประกอบอาชีพ การศึกษา ฯลฯ จึงเปนการลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Bridging Digital เพื่อใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมตอไป  

อยางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายดังกลาว จะตองดําเนินการควบคูกับการสงเสริมและ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดแก การฝกอบรม การประชาสัมพันธ และ
เผยแพรความรูดาน ICT ใหแกประชาชน เพื่อใหสามารถใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อ
ศึกษา คนควา ขอมูล ขาวสาร ไดตลอดเวลาและในทุกสถานท่ี นอกจากนี้ ยังเปนการพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชนใหสามารถใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้จะเปนการอํานวยความสะดวกในการบริการแกประชาชน ในลักษณะ 
one-stop service ไดอยางเต็มรูปแบบ 

ปจจุบันคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนใน
ทุกระดับท่ีรวมท้ังกลุมคนพิการและผูดอยโอกาสตางไดรับประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกลาว ซ่ึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในฐานะผูรับผิดชอบในการลดชองวาง 
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมใหการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาสังคม
แหงความเทาเทียมดวย ICT (www.equitable-society.com ) ดวยการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้  

กิจกรรมสงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได เปนการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอกําหนดเบ้ืองตนของ W3C เพื่อใหผูพัฒนาเว็บไซต ภาครัฐและเอกชนได
ตระหนักถึงปญหาในการเขาถึงเว็บไซตของ ผูดอยโอกาส ประเภทคนพิการทางสายตา ตาบอด 
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สายตาเลือนลางและอ่ืน ๆ พรอมท้ังจัดอบรมใหรูหลักการในการพัฒนาเว็บไซตใหเปนเว็บท่ีทุกคน 
เขาถึงเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหมีจํานวนเว็บไซต
ท่ีผูพิการ ดังกลาว สามารถเขาถึงไดมากข้ึน 

กิจกรรมการฝกอบรมความรูทางดาน ICT ใหกับผูดอย โอกาสในสังคม อาทิเชน คน
พิการ ผูสูงอายุ เด็กเรรอน เด็กกําพรา สตรี เปนตน ทําใหสามารถนํา ICT มาใชเปนชองทางในการ
เขาถึงองคความรูไดทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําไปตอยอดความรูท้ังในปจจุบันและ
อนาคต รวมถึง สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

การพัฒนาเว็บไซตโครงการพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมดวย ICT ภายใตโครงการ
พัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมดวย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนชองทางในการเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองการพัฒนาเว็บไซตท่ีทุก
คนเขาถึงไดเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธโครงการพรอมทั้งใชเปนอีกหนึ่งชองทางในการรับ
สมัครผูเขารวมการฝกอบรม และเขารวมกิจกรรมที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
(โครงการพัฒนาสังคมแหงความเทาเทียมดวย ICT, 2552: 11) 

 
2.2  การพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได 

Web Accessibility หมายถึง หลักการในการสรางเว็บไซตใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดโดยผูใชใดๆ โดยอุปกรณใดๆ ไมเวนแมแตเว็บเบราวเซอร และไมมีขอจํากัดดาน
ความพิการทางรางกาย เชน ความพิการในดานการมองเห็นหรือดานการไดยิน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2552: 5) 

2.2.1  หลักการออกแบบเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได 
“เว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได (Web Accessibility) หมายถึง เว็บไซตท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อ

รองรับการใชงานไมวาจะเปนคนปกติ คนพิการ อาทิ คนตาบอด สายตาเลือนราง หูหนวก   เปนตน 
ใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดอยางเทาเทียมกัน”  ดังนั้นผูพัฒนาเว็บไซตตองคํานึงถึงขอจํากัด
การเขาใชงานเว็บไซตของผูพิการ ตัวอยางเชน คนตาบอดไมสามารถรับรูขอมูลผานทางหนา
จอคอมพิวเตอรได เนื่องจากไมสามารถมองเห็นการแสดงผลตางๆ จึงมีความจําเปนตองใช
โปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) ซ่ึงเปนเสมือนตาและปาก ใหกับคนตาบอด โดยโปรแกรม
อานหนาจอจะทําหนาท่ีอานและออกเสียงขอความที่ถูกนํามาแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร    
ใหคนตาบอดทราบถึงขอมูลผานทางเสียงท่ีโปรแกรมอานหนาจออานใหฟง หากแตโปรแกรมอาน
หนาจอจะไมสามารถอานขอความไดอยางครบถวนหากไมไดมีการออกแบบเว็บไซตใหรองรับการ
ทํางานของโปรแกรมอานหนาจอ และขอจํากัดอีกประการหนึ่ง ซ่ึงมีความจําเปนอยางมาก คือการ
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ปอนคําส่ังหรือการปอนอินพุทใหกับคอมพิวเตอร อาทิ การใชเมาส (Mouse) เนื่องจากคนตาบอด
ไมสามารถเห็นในสวนของการแสดงผล และไมสามารถทราบตําแหนงของเมาส เคอเซอร (Cursor) 
หรือ Navigator ได ดังนั้นการออกแบบเว็บไซตใหรองรับการใชงานของคนตาบอดจําเปนตอง
คํานึงถึงการออกแบบโครงสรางของเว็บไซต รวมถึงสวนท่ีใชในการควบคุม Navigator และ
จุดเช่ือมโยง (Link) ตางๆ เพื่อใหคนตาบอดรับทราบขอมูลบนเว็บไซตไดอยางเปนลําดับ และไม
สับสนตอขอมูลที่ไดรับ 

คนหูหนวก จําเปนตองใชภาษาในการอธิบายขอความที่ไมซับซอน และหากมีการ
นําเสนอขอมูลเสียง จําเปนตองมีคําบรรยายเสียง (Sub Title) หรือ ภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงภาษามือ 
เพื่อใหคนหูหนวกทราบและเขาใจถึงขอมูลเสียงที่ ถูกนําเสนอ ดังนั้นหากผูพัฒนาเว็บไซต
จําเปนตองนําเสนอขอมูลท่ีเปนเสียงผานเว็บไซตตองคํานึงถึงหลักการดังท่ีกลาวมาแลวดวย  

ในสวนของผูพิการทางรางกาย (บางประเภท) หรือผูพิการซํ้าซอน จะพบปญหาการใช
งานคอมพิวเตอรในสวนของการส่ังการทํางานของคอมพิวเตอรมากท่ีสุด เนื่องจากไมสามารถ
ควบคุมหรือส่ังการทํางานผานเมาส คียบอรด หรือ Navigator ได หรือหากทําไดก็ไมสะดวกนัก 
ดังนั้นการออกแบบเว็บไซตจะตองคํานึงถึงโครงสรางเว็บไซตใหสามารถควบคุมและส่ังการ
คอมพิวเตอรไดโดยไมจําเปนจะตองใชเมาส หรือตองออกแบบใหรองรับการใชงานอุปกรณ
ควบคุมหรือส่ังการคอมพิวเตอรประเภทอ่ืนๆ ดวย 

จากเหตุผลดังท่ีไดยกตัวอยางมาขางตน เห็นไดวาผูพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได
จําเปนตองทราบถึงขอจํากัดของคนพิการในการเขาถึงขอมูล ผานเว็บไซต ดังนั้นการออกแบบจึง
เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งซ่ึงแตกตางจากการออกแบบเว็บไซตธรรมดา ซ่ึงผูพัฒนาเว็บไซตไม
จําเปนตองคํานึงถึงขอกําหนดหรือขอจํากัดของผูพิการ หากแตการกระทําเชนนั้นเปนการจํากัดสิทธิ
ของผูพิการในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ซ่ึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 ดังนั้นผูพัฒนาเว็บไซตจําเปนตองตระหนักถึง
สิทธิของคนพิการในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ไมใชทําดวยความสงสาร แตตองคิดวาเปนสิทธิของ
คนพิการท่ีพึงจะไดรับโดยชอบธรรมอยูแลว  

2.2.2  แนวทางการออกแบบเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได (Web Content Accessibility Guideline)  
องคกร World Wide Web Consortium (W3C) ไดพัฒนาแนวทางการออกแบบเว็บไซต

ท่ีทุกคนเขาถึงได โดยใชช่ือวา Web Content Accessibility Guideline (WCAG) ประกาศใชเปน
แนวทางในการออกแบบเว็บไซต เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ในเวอรช่ัน WCAG 1.0 และได
มีการพัฒนาเพิ่มเติมและประกาศใช WCAG 2.0 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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WCAG ไดแบงกลุมของคนพิการออกเปน 4 กลุม คือ 
1.  ผูท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น (ตาบอด สายตาเลือนราง ตาบอดสี) คนกลุมนี้

จะใชคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมท่ีเรียกวา โปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) หรือ
เบราวเซอรแบบมีเสียง (Voice Browser) ซ่ึงสามารถอานออกมาในรูปแบบของเสียงทําใหผูใชทราบ
วามีขอมูลอะไรบาง หรือ ฮารดแวรจะเปนอุปกรณตอพวงเขากับคอมพิวเตอรท่ีสามารถแปลเปน
อักษรเบรลลได ท่ีเรียกวา Braille Display  

2.  ผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (หูหนวก) คนกลุมนี้จะสามารถใชคอมพิวเตอรได
เหมือนคนปกติ แตขอมูลท่ีอยูในรูปเสียงหรือเปนแบบมัลติมีเดีย ตองมีขอมูลท่ีเปนตัวอักษรกํากับ
อยูดวย เชน ขอมูลท่ีเปน วิดีโอหรือวีดิทัศน ตองมีการสรางคําบรรยายใตภาพ (Subtitle หรือ 
Caption) ประกอบขอมูลท่ีเปนวิดีโอนั้นดวย  

3.  ผูท่ีมีความบกพรองทางกาย (มือ หรือแขนใชงานไมได) กลุมนี้จะไมมีปญหาเร่ือง
การมองเห็น และการไดยิน แตจะมีปญหาในเร่ือง วิธีการในการ Navigate ขอมูล ซ่ึงอาจตองใช
อุปกรณตอพวงชวยในการ Navigate หรือไมสามารถใชงานเมาสได จึงตองใชงานคียบอรดแทน  
ซ่ึงผูพัฒนาเว็บไซต ตองมีฟงกช่ันสําหรับคียบอรดดวย 

4.  ผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กลุมนี้จะมีปญหาในเร่ืองการใชงานท่ีไมสามารถ
อานหนังสือได ดังนั้นการใชงานของกลุมนี้จะตองมีโปรแกรมชวย ซ่ึงจะเหมือนกับกลุมพิการทาง
สายตา ท่ีจะตองใชโปรแกรมอานหนาจอ หรือเบราวเซอรแบบมีเสียง 

2.2.3  ความแตกตางระหวาง WCAG 1.0 กับ WCAG 2.0  
2.2.3.1  Web Content Accessibility Guideline 1.0 (WCAG 1.0)  
องคการ W3C ไดเร่ิมประกาศใช WCAG 1.0 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2542 โดยมีการ

กําหนดแนวทางมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต เพื่อแกปญหาของการเขาถึงขอมูล เชน คนพิการ
ทางการมองเห็นไมสามารถอานขอมูลดวยประสาทตาได จึงตองมีทางเลือกอ่ืนสําหรับผูพิการกลุม
นี้ ซ่ึงอาจจะเปล่ียนขอมูลในรูปตัวอักษรใหเปนขอมูลเสียงแลวใชอุปกรณชวยเหลือพิเศษในการ
อานหนาจอบนการแสดงผลของเบราวเซอร ณ ขณะน้ัน ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนสําหรับคนพิการทางการ
มองเห็นท่ีใชงานคอมพิวเตอรในการศึกษาหาขอมูลขาวสารบนเว็บไซตตางๆ ท่ีมีอยูอยางมากมาย
นั้น คือ กลุมคนพิการดังกลาวจําเปนท่ีจะตองใชอุปกรณชวยเหลือพิเศษ ซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือในการ
อานออกเสียง ท่ีเรียกวา โปรแกรมอานจอภาพ หรือ Screen Reader แตโปรแกรมไมสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารบนเว็บไซตตางๆ ไดอยางครบถวน อันสืบเนื่องมาจากใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
เว็บไซตท่ีสลับซับซอนและหลากหลายจนเกินกวาตัวโปรแกรมจะทําหนาท่ีในการเขาถึงขอมูล
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ขาวสารไดท้ังหมด ดังนั้นจึงมีการกําหนดแนวทางมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซตเพื่อแกปญหา
ดังกลาวข้ึน 

โดย WCAG 1.0 ไดกําหนดหลักการในการจัดทําเว็บไซตไวสําหรับใหผูใชจะตอง
สามารถรับรูเนื้อหาและช้ืนสวนหนาจอได สามารถใชงานหนาจอได ผูใชจะตองสามารถใชงาน
ช้ินสวนนาจอท่ีครอบคลุมการทํางานเพื่อเขาถึงเนื้อหาและหนาเว็บไซตได ผูใชตองสามารถเขาใจ
ความหมาย วัตถุประสงคและหนาท่ีของช้ินสวนหนาเว็บไซตได และเนื้อหาในหนาเว็บไซตจะตอง
สมบรูณและไมขัดกัน เพ่ือผูใชหลากหลายประเภทและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสามารถทํา
ความเขาใจไดตรงกัน 

WCAG กําหนดสัญลักษณท่ีแสดงแบงระดับความสามารถในการเขาถึงไว 3 ระดับ คือ  
Level A, Level Double-A, Level Triple-A โดยความหมายของแตละ Level นั่นจะตองพิจารณาคา
ระดับความสําคัญ (Priority) ดังตอไปนี้ 

• Priority 1 หรือ ระดับความสําคัญท่ี 1 หมายถึง ผูท่ีพัฒนาเว็บไซต จะตอง ปฏิบัติตาม
แนวทาง ซ่ึงเปนความตองการพื้นฐานของคนพิการเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

• Priority 2 หรือ ระดับความสําคัญท่ี 2 หมายถึง ผูท่ีพัฒนาเว็บไซต ควรจะปฏิบัติตาม
แนวทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคนพิการ 

• Priority 3 หรือ ระดับความสําคัญท่ี 3 หมายถึง ผูท่ีพัฒนาเว็บไซต อาจจะ ปฏิบัติตาม
แนวทางก็ได ซ่ึงหมายความวา ถาปฏิบัติตาม คนพิการท่ีตองการเขาถึงขอมูลขาวสารก็สามารถทํา
ไดงายข้ึน 

ดังนั้นในความหมายของระดับความสามารถในการเขาถึง จึงหมายถึง 

• Level A  คือ ผานการตรวจสอบท่ี Priority 1 ท้ังหมดสัญลักษณท่ีใชคือ 

 
• Level Double-A  หรือ  AA  คือผานการตรวจสอบที่ Priority 1 และ Priority 2 

ท้ังหมด สัญลักษณท่ีใชคือ  

• Level Triple-A  หรือ  AAA  คือผานการตรวจสอบท่ี Priority 1, Priority 2 และ 

Priority 3 ท้ังหมดสัญลักษณท่ีใชคือ   

ซ่ึง WCAG จะประกอบดวยจุดตรวจ (Checkpoint) ท้ังหมด 14 ขอ ในแตละหัวขอยอย 
จะกําหนดระดับความสําคัญ (Priority) ไว ระดับความสําคัญมีท้ังหมด 3 ระดับ คือ Priority 1 (ตอง
ทํา) Priority 2 (ควรทํา) และ Priority 3 (อาจจะทํา) ระดับของการเขาถึงมี 3 ระดับ คือ ระดับ A, AA 
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และ AAA โดยท่ีระดับ A จะตองผาน Priority 1 ในระดับ AA ตองผาน Priority 1 และ Priority 2 
และในระดับ AAA ตองผาน Priority 1, Priority 2 และ Priority 3 การที่จะผาน WCAG 1.0 ตอง
ผาน Priority 1 ท้ังหมด 

WCAG 1.0 เปนเว็บไซตท่ีไมมีการเคล่ือนไหว มีเพียงเฉพาะขอมูลเทานั้น ใชลักษณะ
ของจุดตรวจเปน Checkpoint 14 ขอ และมีระดับความสําคัญ 1 หรือ 2 หรือ 3 ซ่ึงใชเปนมาตรฐาน
ในการตัดสินวาเว็บไซตไดมาตรฐานของ WCAG 1.0 หรือไม คือถาผาน Checkpoint 14 ขอ จะถือวา
ผานมาตรฐาน ถาเปนหลักการมี 4 หลักการ คือ รับรูได ใชงานได เขาใจได คงทนตอความ
เปล่ียนแปลงและเปน Concept ท่ีสามารถนํามาใชในการออกแบบเว็บไซตท่ีจะตองปฏิบัติตามความ
ตองการ และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตใหคนพิการเขาถึงได อันเปนแนวทาง
สําหรับนักพัฒนาเว็บไซต ในการออกแบบเนื้อหาและออกแบบโครงสรางเว็บไซต รวมท้ังการ
พัฒนาเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาเว็บไซตดวย 

2.2.3.2  Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0)  
WCAG 2.0 นิยามความหมายของการสรางเนื้อหาเว็บไซตท่ีคนพิการสามารถเขาถึงได

วา การเขาถึงนั้นตองเกี่ยวกับความพิการหลายประเภท เชน พิการทางการมองเห็น พิการทางการได
ยิน พิการทางรางกาย พิการทางการส่ือสาร พิการทาการเรียนรู พิการทางระบบประสาท ฯลฯ 
นอกจากน้ี WCAG 2.0 ยังชวยใหผูสูงอายุซ่ึงมีความสามารถลดลงอยางตอเนื่องจากอายุท่ีเพิ่มข้ึน
และผูใชท่ัวไปเขาถึงเนื้อหาบนเว็บไซตไดงายข้ึนอีกดวย อยางไรก็ตาม แมวาจะไดมีความพยายาม
ครอบคลุมถึงหลายๆ ปญหา แต WCAG 2.0 ก็ยังไมสามารถแกปญหาการเขาถึงใหแกคนพิการทุก
ประเภท ซ่ึงมีระดับความรุนแรงและความพิการซ้ําซอนท่ีแตกตางหลากหลายไดท้ังหมด 

WCAG 2.0 ไดรับการพัฒนาข้ึนจากกระบวนการความรวมมือของ W3C กับองคกร
ตางๆ ท่ัวโลก เพื่อใหเกิดมาตรฐานกลางในการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได ซ่ึงตรงกับ
ความตองการของคนพิการท่ัวไป องคกรและรัฐบาล WCAG 2.0 สรางมาจาก WCAG 1.0 และ
ออกแบบมาเพ่ือใหสามารถใชไดกับเทคโนโลยีเว็บท้ังในปจจุบันและอนาคต สามารถทดสอบท้ัง
โดยการใชเคร่ืองมือตรวจสอบความถูกตองอัตโนมัติหรือการตรวจสอบความถูกตองดวยมนุษย 

องคการ W3C ไดเร่ิมประกาศใช WCAG 2.0 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 หลังจากท่ีได
เร่ิมลงมือพัฒนามาต้ังแตชวงป 2548 WCAG 2.0 ไมไดแตกตางจาก WCAG 1.0 มากนัก เพียงแตให
ดูทันสมัยมากข้ึนเทานั้น 

WCAG 2.0 ไดรับการพัฒนามาจาก WCAG 1.0 และออกแบบมาเพื่อใหสามารถใชได
กับเทคโนโลยีเว็บไซตท้ังในปจจุบันและอนาคต สามารถทดสอบท้ังโดยการใชเคร่ืองมือตรวจสอบ
ความถูกตองอัตโนมัติหรือการตรวจสอบความถูกตองดวยมนุษย โครงสรางของ WCAG 2.0 แบง
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ออกเปน 4 หลักการ ในแตละหลักการจะมีแนวทางยอย ในแตละแนวทางยอย จะมีหัวขอยอยอีก
ช้ันหนึ่ง พรอมบอกระดับเกณฑความสําเร็จ (Success Criteria) เกณฑความสําเร็จมี 3 ระดับ คือ A, 
AA และ AAA เชนเดียวกับ WCAG 1.0 ซ่ึงเกณฑความสําเร็จท่ีสามารถทดสอบไดในระดับ A, AA 
และ AAA ใชเปนฐานในการตัดสินวาเว็บไซตนั้นพัฒนาตามมาตรฐาน WCAG 2.0 หรือไม ซ่ึงจะ
แตกตางจากเวอรช่ัน 1.0 ท่ีใช Checkpoint 

WCAG 2.0 มีแนวทางหลากหลายรูปแบบมากกวาในเร่ืองของหลักการและเกณฑ
ความสําเร็จ เชนการเลือกใชเกณฑความสําเร็จตางๆ เชน เร่ืองของการออกแบบเว็บไซต อาจจะ
คํานึงถึงความสวยงามของสีสัน ถาไปใชสีตัดกันมากๆ อาจกังวลวาจะออกแบบไดไมสวย 
เพราะฉะน้ันจึงกําหนดใหสีตัดกันมาก เปนระดับ AAA สีท่ีตัดกันในลําดับตอมาคือ AA แลวระดับ
อานไดคือ A ชวยใหเลือกได ซ่ึงในเวอรช่ัน 1.0 เลือกไมได วาจะใช AAA, AA และ A แต WCAG 
2.0 สามารถเลือกไดเพื่อใหเหมาะกับการใชงาน 

ความเปล่ียนแปลงใน WCAG 2.0 พยายามออกแบบแนวทางใหครอบคลุมเทคโนโลยี
เว็บไซตตางๆไดมากกวา และสามารถใชเปนฐานในการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดใน
อนาคต เทคโนโลยีในอนาคตไมไดหมายถึงของคนพิการเทานั้นแตหมายถึงเทคโนโลยีท่ัว  ๆไป 

WCAG 2.0 มีขอกําหนดตางๆ ท่ีสามารถทดสอบไดอยางเท่ียงตรงมากข้ึนท้ังจากการใช
ระบบทดสอบอัตโนมัติหรือจากการประเมินดวยมนุษย คือ ขอแนะนําตางๆ เปนส่ิงท่ีทดสอบ
อัตโนมัติ อาจจะใชเคร่ืองมือหรือใชซอฟตแวรในการทดสอบ หรือถาจะตรวจสอบดวยตนเองได
เชนกัน ดวยวิธีนี้ WCAG 2.0 สามารถนํามาใชกับเว็บไซตท่ีมีความตองการเฉพาะไดงายข้ึน เชน ทํา
ขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ การซ้ือขาย การจัดทํากฎระเบียบ และการสัญญาหรือขอตกลง เปนตน 
อยางเชนใน WCAG 2.0 ในเร่ืองของการทําสัญญาขอตกลงกันวาผูใชจะตองสามารถแกไขขอมูลได
หรือจะตองมีวิธีท่ีสามารถ reverse หรือ rollback ในกรณีท่ีมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนจะตองยอนกลับไป
ในจุดเดิมได 

สรุปการพัฒนาท่ีสําคัญของ WCAG 2.0 ซ่ีงทําใหสามารถนํามาใชงานไดดีกวา WCAG 
1.0 ดังนี้ 

• WCAG 2.0 ครอบคลุมเทคโนโลยีเว็บตางๆ ไดมากกวา และสามารถใชเปนพื้นฐาน
ในการออกแบบเทคโนโลยีในอนาคต 

• WCAG 2.0 มีขอกําหนดตางๆ ท่ีสามารถทดสอบไดอยางเที่ยงตรงมากข้ึน ท้ังจาก
การใชระบบทดสอบอัตโนมัติหรือจากการประเมินจากผูเช่ียวชาญ ดวยวิธีนี้ WCAG 2.0 สามารถ
นํามาใชกับงานเว็บไซตท่ีมีความตองการเฉพาะไดงายข้ึน เชน ทําขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ การ
ซ้ือขาย การจัดทํากฎระเบียบ และการสัญญาหรือขอตกลง เปนตน  
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• WCAG 2.0 ไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือกับระดับนานาชาติ  เพื่อใหได
มาตรฐานการจัดทําเนื้อหาเว็บเพียงหนึ่งเดียว 

• WCAG 2.0 ไดจัดทําขอมูลสนับสนุน แนวทางและตัวอยาง เพื่อใหสามารถนําไปใช
งานไดงายและเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 

ความแตกตางระหวาง WCAG 1.0 และ WCAG 2.0 สามารถสรุปไดดังนี ้
1.  แนวทางตาง ๆ ของ WCAG 1.0 มีจุดตรวจตาม checkpoint ระดับความสําคัญ 3 หรือ 

2 หรือ 1 ซ่ึงใชเปนฐานในการตัดสินวาเว็บไซตไดมาตรฐานของ WCAG 1.0 หรือไม 
2.  WCAG 2.0 ใชหลักการในการออกแบบเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได ในแตละหลักการ

จะมีแนวทางยอยตาง ๆ และในแตละแนวทางนั้นก็มีเกณฑความสําเร็จท่ีสามารถทดสอบไดใน
ระดับ A หรือ AA หรือ AAA ซ่ึงใชเปนฐานในการตัดสินวาเว็บไซตไดมาตรฐาน WCAG 2.0 
หรือไม 

3.  Layers of Guidance Section ของ WCAG 2.0 มีขอมูลมากกวาในเร่ืองของหลักการ
และเกณฑความสําเร็จ 

4.  ใน WCAG 2.0 นั้น ในหนึ่งปญหาสามารถเลือกใชเกณฑความสําเร็จไดหลายระดับ 
อยางเชน เร่ืองการเปรียบตางของสีพื้นหนาและพื้นหลัง (color contrast) สามารถใชเกณฑ
ความสําเร็จไดสองระดับ ดังนี้ 

• ระดับ AA: ระดับการเปรียบตางของสีพื้นหนาพื้นหลังมีคาอัตราการเปรียบตางอยาง
นอย  4.5:1 

• ระดับ AAA: ระดับการเปรียบตางของสีพื้นหนาพื้นหลังมีคาอัตราการเปรียบตาง
อยางนอย 7:1 

ผูพัฒนาการจัดทําเนื้อหาเว็บไซต (Web Content Developer) สามารถเลือกใชระดับใดก็
ได เชน ถาตองการใหผูใชงานเว็บสามารถอานขอความไดงายท่ีสุดก็สามารถเลือกใชระดับ AAA 
ได ในขณะท่ีบางเว็บไซตอาจเลือกใชระดับ AA เพื่อการออกแบบท่ีงายข้ึน ในขณะเดียวกันผูใชงาน
เว็บก็สามารถอานขอความไดในระดับดีอีกดวย  

ดวยเหตุนี้ การเปล่ียนจาก WCAG 1.0 มาเปน WCAG 2.0 จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
เพ่ือใหสามารถรองรับกับการใชเทคโนโลยีและรูปแบบการใชงานเว็บท่ีหลากหลายมากข้ึนได ซ่ึง
ในปจจุบันจะเห็นไดวา เทคโนโลยีตางๆ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว จึงจําเปนตองมี
แนวทางในการพัฒนาการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตท่ีครอบคลุมการทํางานท่ีหลากหลายได 

ท้ังนี้ เว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงไดนั้นไมไดข้ึนอยูกับการจัดทําเนื้อหาเว็บใหเขาถึงไดเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตยังตองรวมถึงเว็บเบราวเซอร หรือท่ีเรียกวา User agent หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
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อีกดวย ยกตัวอยางเชน ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาเว็บนั้นไดมีบทบาทเปนอยางมากในเร่ืองของ
การทําเว็บท่ีทุกคนเขาถึงได จึงควรมีแนวทางหรือมาตรการสําหรับการจัดทําซอฟตแวรหรือ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ดวย เชน 

• องคประกอบสําคัญของเว็บท่ีทุกคนเขาถึงได (Essential Components of Web 
Accessibility) 

• แนวทางการพัฒนาเว็บเบราวเซอร (User agent) ท่ีทุกคนเขาถึงได (User Agent 
Accessibility Guidelines, UAAG) 

• แนวทางสําหรับเคร่ืองมือพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเขาถึงได (Authoring Tool Accessibility 
Guidelines, ATAG) 
 
2.3  Thai Web Content Accessibility Guideline 2009 

เว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงไดนั้นไมไดข้ึนอยูกับการจัดทําเนื้อหาเว็บไซตใหเขาถึงไดเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตยังตองรวมถึงเว็บเบราวเซอร หรือท่ีเรียกวา User Agent หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
อีกดวย ยกตัวอยางเชน ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาเว็บนั้นไดมีบทบาทเปนอยางมากในเร่ืองของ
การทําเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได จึงควรมีแนวทางหรือมาตรการสําหรับการจัดทําซอฟตแวรหรือ
เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ดวย เชน  

• องคประกอบสําคัญของเว็บท่ีทุกคนเขาถึงได (Essential Components of Web 
Accessibility) 

• แนวทางการพัฒนาเว็บเบราวเซอร (User agent) ท่ีทุกคนเขาถึงได (User Agent 
Accessibility Guidelines, UAAG) 

• แนวทางสําหรับเคร่ืองมือพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเขาถึงได (Authoring Tool Accessibility 
Guidelines, ATAG) 

สําหรับในประเทศไทยนั้น นับต้ังแตชวงป 2550 เปนตนมา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือกระทรวงไอซีที ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสังคมแหงความเทา
เทียมดวย ICT พ.ศ. 2551-2553 ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชนทุกภาคสวน
ตามหลักการ Universal Design ดาน ICT ตลอดจนจัดทํามาตรฐานการพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึง
ได ภายใตช่ือ Thai Web Content Accessibility Guideline 2008 (TWCAG 2008) ซ่ึงอิงกับ
มาตรฐานสากล WCAG 2.0 ท่ียังเปนรางท่ีเกือบสมบูรณแลวมาปรับใช และในป 2552 ไดมีการ
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ปรับใหเปน TWCAG 2009 ซ่ึงไดนําเอา WCAG 2.0 รุนเสร็จสมบูรณท่ีประกาศใชอยางเปนทางการ
แลวมาปรับใช 

TWCAG 2009 (Thai Web Content Accessibility Guideline 2009) เปนแนวทางการ
พัฒนาหนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึง และการใชงานและการเขาใจเนื้อหา โดยรายละเอียดภายใน
มาตรฐานฉบับนี้ เปนสวนท่ีมีความสําคัญสําหรับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ซ่ึงอางอิงจาก
มาตรฐานสากล WCAG 2.0 ประกอบไปดวยขอแนะนําการพัฒนาและเง่ือนไขท่ีสามารถระบุไดวา
หนาเว็บไซตนั้นไดทําตามขอแนะนําอยางถูกตองหรือไม ซ่ึงเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับเนื้อหา 
ขอมูลของเว็บไซตของประเทศไทย TWCAG 2009 ประกอบดวยขอแนะนํา 4 หลักการ สรุปไดดัง
ตารางท่ี 2.1 - 2.4 
 
ตารางท่ี 2.1 เกณฑการตรวจสอบการเขาถึงระดับ A 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
1.1.1 ขอมูลวัตถุอ่ืนใดท่ีไมใชขอความ ใหมีคําบรรยายความหมายของวัตถุนัน้ๆ 
1.2.1 สรางคําบรรยายแทนเสียงสําหรับส่ือมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.2.2 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมดวยเสียงหรือถอดเสียงจากบทสนทนา ใหอยูใน

รูปแบบขอความ สําหรับมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.3.1 การ Markup ขอความตองใหสัมพันธกับหนาท่ีของ Tag นั้นๆ 
1.3.2 การแสดงลําดับของเน้ือหาตองไมเปนผลใหเกิดความหมายเปล่ียนไป หรือมีการ

เปล่ียนลําดับ เม่ือมีการอานจากโปรแกรมม่ิง 
1.3.3 การอางอิงถึงวัตถุตางบนเว็บเพจตองไมข้ึนกับ ขนาด รูปราง และตําแหนงท่ี

อางอิงนั้นๆ 
1.4.1 ไมใชสีในการส่ือความหมายของขอมูล 
1.4.2 เสียงท่ีมีการเลนมากกวา 3 วินาที ตองผูใชสามารถทําการหยุด หรือปดเสียงท่ีเปด

อัตโนมัติได 
2.1.1 การทํางานตาง ๆ ตองสามารถทําผานคียบอรดได โดยตองไมข้ึนกับเวลาท่ีจํากัด 

เวนแต มีความจําเปน เชน การใช Handwriting ในการ input ขอมูล เปนตน 
2.2.1 ไมทําการเปล่ียนแปลงเนื้อหาแบบอัตโนมัติ โดยไมแจงเตือนใหผูใชทราบ 
2.3.1 เนื้อหาจะตองไมมีขอมูลท่ีเปนลักษณะเปนไฟแฟลชที่มีการกระพริบท่ีมากกวา  

3 คร้ังตอวินาที หรือถามีแฟลชตองตํ่ากวาท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
2.4.1 เนื้อหาท่ีกลาวซํ้าเปนบล็อก เชนรายการเลือกและหัวขอยอยของเอกสาร จะตองมี

กลไกสําหรับการขามไปยังบล็อกเนื้อหาได 
2.4.2 มีการอธิบายรายละเอียดของเว็บเพจในแตละเพจนั้นๆ 
2.4.3 ลักษณะของการทองไปบนเว็บเพจตองเปนไปตามลําดับ โดยเนื้อหาจะตอง

สัมพันธกับลําดับท่ีแสดงใหเห็นได 
2.4.4 การสรางลิงคท่ีสรางดวยการโปรแกรมมิ่งตองสัมพันธกับขอความท่ีกําหนด 
3.1.1 ใหมีการกําหนดภาษาท่ีใช (ภาษาของมนุษย) 
3.2.1 การไดรับโฟกัสใหม จะตองไมเปนสาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเนื้อหา 
3.2.2 การรับขอมูลเขาใดๆ ตองไมทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงเนื้อหาแบบอัตโนมัติ 

เวนแตไดรับอนุญาตจากผูใช 
3.3.1 การรับขอมูลจากผูใชท่ีไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนด จะตองแจงใหผูใชทราบ 
4.1.1 โครงสรางเอกสารตองเปนไปตามมาตรฐานของภาษา (Markup Language)  

ท่ีเลือกใช 
4.1.2 การใชเทคโนโลยีอ่ืนใด ตองมีฟงกชันของ Accessibility เชน JAVA หรือ Flash 

เปนตน และในการโปรแกรม จะตองใชฟงกชัน Accessibility API นั้นๆ ดวย 
 
ตารางท่ี 2.2 เกณฑการตรวจสอบการเขาถึงระดับ AA 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
1.2.3 สรางคําบรรยายแทนเสียงสําหรับส่ือมัลติมีเดียที่มีการถายทอดสด 
1.2.4 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมดวยเสียง สําหรับมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.4.3 สีพื้นหนาและพื้นหลังของตัวอักษรมีอัตราสวนการตัดกันของสีอยางนอย 5:1 
1.4.4 ขนาดของตัวอักษรสามารถปรับขนาดไดรอยละ 50-200 จากเว็บเบราวเซอร โดย

ปราศจากเคร่ืองมือชวยอื่น และไมทําใหความหมายในเนื้อหาเปล่ียนแปลง 
2.2.2 การกระพริบของเนื้อหาตองไมมากกวา 3 วินาที หรือสามารถใหผูใชหยุดการ

กระพริบได 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
2.2.3 การหยุดช่ัวคราวของเน้ือหาท่ีมีการไหลของขอมูล การกระพริบ การ Scroll หรือ

ปรับปรุงขอมูลแบบอัตโนมัติ โดยสามารถใหผูใชควบคุมหรือหยุดการ
เคล่ือนไหวได 

2.4.5 มีมากกวาหนึ่งวิธีท่ีใหผูใชทองไปยังเนื้อหาของแตละสวนในเว็บเพจนั้นๆ เชน 
ผังเว็บไซต การสืบคนเว็บไซต สารบัญ เปนตน 

2.4.6 มีการอธิบายในสวนท่ีเปน หัวเร่ือง (Heading) และ ปาย (Label) 
3.1.2 เว็บเพจท่ีมีบางสวนของเนื้อหาเปนภาษาอ่ืนท่ีแตกตางจากภาษาหลักใหมีการ

กําหนดภาษาในประโยคหรือสวนนั้นๆ ดวย 
3.2.3 เว็บไซตท่ีมีหลายๆ หนาและมีลักษณะซํ้าๆ กันของรายการลิงค ใหมีกลไกในการ

ทองเว็บไซตท่ีเหมือนกัน เชน สรางเปน template เปนตน 
 
ตารางท่ี 2.3 เกณฑการตรวจสอบการเขาถึงระดับ AAA 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
1.2.5 สรางภาษามือในส่ือมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.2.6 เพิ่มสวนขยายอธิบายขอมูลเสียงในส่ือมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.2.7 ถอดขอความเสียงใหอยูในรูปแบบของขอความ โดยมีการอธิบายอยางละเอียด

ของ  ส่ือมัลติมีเดียที่มีการบันทึกไวลวงหนา 
1.4.5 สีพื้นหนาและพื้นหลังของตัวอักษรมีอัตราสวนการตัดกันของสีอยางนอย 7:1 
1.4.6 ไมสรางเสียงพื้นหลัง (Background Sound) หรือถามีใหสามารถปดได และมี

ระดับเสียงนอยกวา 20 เดซิเบล 
1.4.7 ขนาดของตัวอักษรสามารถปรับขนาดไดรอยละ 50-200 โดยปราศจากเคร่ืองมือ

ชวย และไมทําใหความหมายในเน้ือหาเปล่ียนแปลง และตองไมทําใหเกิดการ 
Scroll ทางแนวนอน 

2.1.2 การทํางานตางๆ ตองสามารถทําผานคียบอรดได โดยตองไมข้ึนกับเวลาที่จํากัด  
โดยไมมีขอยกเวน 

2.2.4 การกําหนดเวลาสําหรับการทํางานบางอยางไมควรเปนส่ิงสําคัญ ยกเวนสําหรับ
เหตุการณแบบเรียลไทม (Real time) 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

เกณฑขอท่ี เกณฑ 
2.2.5 ผูใชสามารถจะเล่ือน การขัดจังหวะใดๆ ท่ีไมใชเร่ืองฉุกเฉินออกไป เชน การแจง

วา การปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยสามารถจะทําไดแลว และ/หรือปองกันไมใหมี  
การขัดจังหวะเกิดข้ึนเลย 

2.2.6 กรณีมีการจํากัดเวลาของการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชงาน ผูใชตองไมสูญเสีย
ขอมูลหลังจากผานการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชงานอีกคร้ัง 

2.3.2 เนื้อหาจะตองไมมีขอมูลท่ีเปนลักษณะเปนไฟแฟลชท่ีมีการกระพริบท่ี มากกวา  
3 คร้ังตอวินาที 

2.4.7 มีสวนที่แสดงใหทราบถึงเสนทางตําแหนงของเว็บเพจ 
2.4.8 ช่ือลิงคบอกความหมายในตัวเองได 
2.4.9 การแบงหมวดหมูใหใช Heading แบงเปนลําดับช้ัน 
3.1.3 มีกลไกสําหรับอธิบายคําศัพทใหมหรือศัพทเฉพาะรวมท้ังสํานวนท่ีเขาใจยากดวย 
3.1.4 มีกลไกชวยอธิบายความหมายของคํายอตางๆ ได 
3.1.5 แบงเนื้อหาโดยแยกตามระดับ เชน แบงตามระดับการศึกษา เปนตน 
3.1.6 มีกลไกที่เตรียมสําหรับการบอกถึงอานออกเสียงในคําศัพทนั้นๆ 
3.2.5 การเปล่ียนแปลงเนื้อหาบริบท (ขอความแวดลอม) ตองเกิดจากผูใชรองขอเทานั้น 
3.3.5 จัดเตรียมระบบการชวยเหลือสําหรับวิธีกรอกขอมูลที่ถูกตอง 
3.3.6 มีวิธีปองกันการเกิดความผิดพลาดอยางนอย 1 วิธี  

- ใหมีการยอนคาขอมูลกลับได 
- ใหมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการประมวลผลในข้ันตอนตอไป  
- ใหมีการยืนยันขอมูลจากผูใชกอนทําการประมวลผลในข้ันตอไป 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางท่ีเกณฑการตรวจสอบเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึง 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

1. ผู อ า น
สามารถรับรู
เนื้อหาได 

1.1 จัด เตรียมขอมูลท่ี เปน
ขอความ (Text) แทนเน้ือหา
ท่ีมีรูปแบบเปนอ่ืน 

A 1.1.1 ขอมูลวัตถุอ่ืนใดท่ีไมใช
ข อ ค ว า ม ใ ห มี คํ า บ ร ร ย า ย
ความหมายของวัตถุนั้นๆ 

1.2 จั ด เ ต รี ย ม ข อ ค ว า ม
บรรยายที่ตรงกับเหตุการณ
ในส่ือมัลติมีเดีย 

A 1.2.1 สร าง คํ าบรรยายแทน
เสียงสําหรับส่ือมัลติมีเดียที่มี
การบันทึกไวลวงหนา 

A 1.2.2 อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เพิ่มเติมดวยเสียง หรือถอด
เสียงจากบทสนทนาใหอยูใน
รูปแบบข อ ค ว าม  สํ าห รั บ
มัลติ มี เดี ย ท่ี มีการบันทึกไว
ลวงหนา 

AA 1.2.3 สร าง คํ าบรรยายแทน
เสียงสําหรับส่ือมัลติมีเดียที่มี
การถายทอดสด 

AA 1.2.4 อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เพิ่ม เ ติมดวยเสียง  หรือถอด
เสียงจากบทสนทนา ใหอยูใน
รูปแบบข อ ค ว าม  สํ าห รั บ
มัลติ มี เดี ย ท่ี มีการบันทึกไว
ลวงหนา 

AAA 1.2.5 สร า ง ภ าษ า มื อ ใน ส่ื อ
มัลติ มี เดี ย ท่ี มีการบันทึกไว
ลวงหนา 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

1. ผูอาน
สามารถรับรู
เนื้อหาได 

1.2 จัดเตรียมขอความ
บรรยายท่ีตรงกับเหตุการณ
ในส่ือมัลติมีเดยี 

AAA 1.2.6 เพิ่มสวนขยายอธิบาย
ขอมูลเสียงในส่ือมัลติมีเดียท่ีมี
การบันทึกไวลวงหนา 

AAA 1.2.7 ถอดขอความเสียงใหอยู
ในรูปแบบของขอความโดยมี
การอธิบายอยางละเอียดของ
ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีการบันทึกไว
ลวงหนา 

1.3 การออกแบบโครงสราง 
และเนื้ อหา  ตองสามารถ
ทํางานเปนอิสระจากกันและ
กัน 
 

A 1.3.1 การ  Markup ข อความ
ตองใหสัมพันธกับหนาท่ีของ 
Tag นั้นๆ 

A 1.3.2 การแสดง ลํ าดั บของ
เนื้อหาตองไมเปนผลใหเกิด
ความหมายเปล่ียนไปหรือมี
การเปล่ียนลําดับ  เ ม่ือมีการ
อานจากโปรแกรมม่ิง 

A 1.3.3 การอางอิงถึงวัตถุตางบน
เว็บเพจตองไม ข้ึนกับ ขนาด 
รูปราง และตําแหนงท่ีอางอิง
นั้น  ๆ

1.4 ตองม่ันใจไดวาพื้นหนา
และพ้ืนหลัง (สีและเสียง) 
ตองมีความ แตกตางกันมาก
พอท่ีผูใชจะสามารถแยกแยะ
ได 

A 1.4.1 ไ ม ใ ช สี ใ น ก า ร ส่ื อ
ความหมายของขอมูล 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

1. ผูอาน
สามารถรับรู
เนื้อหาได 

1.4 ตองม่ันใจไดวาพื้นหนา
และพ้ืนหลัง (สีและเสียง) 
ตองมีความ แตกตางกันมาก
พอท่ีผูใชจะสามารถแยกแยะ
ได 

A 1.4.2 เสียงท่ีมีการเลนมากกวา 
3 วินาที ตองผูใชสามารถทํา
การหยุดหรือปดเสียงท่ีเปด
อัตโนมัติได 

AA 1.4.3 สีพื้นหนาและพื้นหลัง
ของตัวอักษรมีอัตราสวนการ
ตัดกันของสีอยางนอย 5:1 

AA 1.4.4 ขน า ด ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร
สามารถปรับขนาดไดรอยละ 
50-200 จากเว็บเบราวเซอร  
โดยปราศจากเคร่ืองมือชวยอ่ืน 
และไมทําใหความหมายใน
เนื้อหาเปล่ียนแปลง 

AAA 1.4.5 สีพื้นหนาและพื้นหลัง
ของตัวอักษรมีอัตราสวนการ
ตัดกันของสีอยางนอย 7:1 

AAA 1.4.6 ไมสร าง เ สียงพื้นหลัง 
(Background Sound) หรือถามี
ใหสามารถปดได และมีระดับ
เสียงนอยกวา 20 เดซิเบล 

AAA 1.4.7 ขน า ด ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร
สามารถปรับขนาดไดรอยละ 
50-200 โดยปราศจากเคร่ืองมือ
ชวย และไมทําใหความหมาย
ในเนื้อหาเปล่ียนแปลง และ 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

1. ผูอาน
สามารถรับรู
เนื้อหาได 

1.4 ตองม่ันใจไดวาพื้นหนา
และพ้ืนหลัง (สีและเสียง) 
ตองมีความ แตกตางกันมาก
พอท่ีผูใชจะสามารถแยกแยะ
ได 

AAA ตองไมทําใหเกิดการ Scroll 
ทางแนวนอน 

2. องคประ 
กอบตาง ๆ
ของการ
อินเตอรเฟส
กับเนื้อหาจะ 
ตองใชงานได 

2.1 การทํางานทุกอยางตอง
รองรับการใชงานจาก
คียบอรดได 

A 2.1.1 การทํางานตาง ๆ ตอง
สามารถทําผานคียบอรดได 
โดยตองไมข้ึนกับเวลาท่ีจํากัด 
เวนแต มีความจําเปน เชน การ
ใช Handwriting ในการinput 
ขอมูล เปนตน 

AAA 2.1.2 การทํางานตาง ๆ ตอง
สามารถทําผานคียบอรดได 
โดยตองไมข้ึนกับเวลาที่จํากัด 
โดยไมมีขอยกเวน 

2.2 จัดเตรียมเวลาใหเพียงพอ
ในการอาน หรือการกระทํา
ใดๆ ของขอมูล สําหรับผูใช
ท่ีเปนคนพิการ 

A 2.2.1 ไมทําการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาแบบอัตโนมัติ โดยไม
แจงเตือนใหผูใชระบบ 

AA 2.2.2 การกระพริบของเน้ือหา
ตองไมมากกวา 3 วินาที หรือ
ส า ม า ร ถ ให ผู ใ ช ห ยุ ด ก า ร
กระพริบได 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

2. องคประ 
กอบตาง ๆ
ของการ
อินเตอรเฟส
กับเนื้อหาจะ 
ตองใชงานได 

2.2 จัดเตรียมเวลาใหเพียงพอใน
การอาน หรือการกระทําใดๆ 
ของขอมูล สําหรับผูใชท่ีเปนคน
พิการ 

AA 2.2.3 การหยุดช่ัวคราวของ
เนื้ อหา ท่ี มีการไหลของ
ขอมูล การกระพริบ การ  
Scroll หรือปรับปรุงขอมูล
แบบอัตโนมัติ โดยสามารถ
ให ผู ใชควบคุมหรือหยุด
การเคล่ือนไหวได 

AAA 2.2.4 ก า ร กํ า ห น ด เ ว ล า
สําหรับการทํางานบางอยาง
ไมควรเปนส่ิงสําคัญยกเวน
สํ าห รับ เห ตุก า รณ แบบ
เรียลไทม (Real time) 

AAA 2.2.5 ผูใชสามารถจะเล่ือน 
การขัดจังหวะใดๆ ท่ีไมใช
เร่ืองฉุกเฉินออกไป เชน 
การแจงว าการปรับปรุง
เนื้อหาใหทันสมัยสามารถ
จะทําไดแลว และ/ หรือ
ป อ ง กั น ไ ม ใ ห มี ก า ร
ขัดจังหวะเกิดข้ึนเลย 

AAA 2.2.6 กรณีมีการจํากัดเวลา
ของการตรวจสอบสิทธ์ิของ
ผูใชงาน ผูใชตองไมสูญเสีย
ข อ มูลห ลังจากผ านการ
ตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชงาน
อีกคร้ัง 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

2. องคประ 
กอบตาง ๆ
ของการ
อินเตอรเฟส
กับเนื้อหาจะ 
ตองใชงานได 

2.3 ไมสรางเ น้ือหาท่ีอาจเปน
สาเหตุของอาการลมชัก 

A 2.3.1 เนื้ อหาจะตองไม มี
ขอมูลท่ี เปนลักษณะเปน
ไฟลแฟลชที่มีการกระพริบ
ท่ีมากกวา 3 คร้ังตอวินาที 
หรือถามี แฟลชตองตํ่ากวา
ท่ีกําหนด 

AAA 2.3.2 เนื้ อหาจะตองไม มี
ขอมูลท่ีเปนลักษณะเปนไฟ
แฟลชท่ีมีการกระพริบท่ี
มากกวา 3 คร้ังตอวินาที 

2.4 จั ด เต รี ยมทางช ว ย เห ลือ
สําหรับผูใชในการสืบคนเนื้อหา 
รูวาตัวเองอยูในตําแหนงใดใน
เนื้อหา และทองไปในเนื้อหานั้น
ได 

A 2.4.1 เนื้อหาท่ีกลาวซํ้าเปน
บล็อก เชนรายการเลือก
และหัวขอยอยของเอกสาร 
จะตองมีกลไกสําหรับการ
ขามไปยังบล็อกเนื้อหาได 

A 2.4.2 มี ก า ร อ ธิ บ า ย
รายละเอียดของเว็บเพจใน
แตละเพจนั้น ๆ 

A 2.4.3 ลักษณะของการทอง
ไปบนเว็บเพจตองเปนไป
ตามลําดับ โดยเนื้อหา
จะตองสัมพันธกับลําดับท่ี
แสดงใหเห็นได 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

2. องคประ 
กอบตาง ๆ
ของการ
อินเตอรเฟส
กับเนื้อหาจะ 
ตองใชงานได 

2.4 จัดเตรียมทางชวยเหลือ
สําหรับผูใชในการสืบคน
เนื้อหา รูวาตัวเองอยูใน
ตําแหนงใดในเนื้อหา และ
ทองไปในเนื้อหานั้นได 

A 2.4.4 การสรางลิงคท่ีสราง
ดวยการโปรแกรมม่ิงตอง
สั ม พั น ธ กั บ ข อ ค ว า ม ท่ี
กําหนด 

AA 
 

2.4.5 มีมากกวาหนึ่งวิ ธี ท่ี
ให ผูใชทองไปยังเนื้อหา
ของแตละสวนในเว็บเพจ
นั้นๆ เชน ผังเว็บไซต การ
สืบคนเว็บไซต  สารบัญ 
เปนตน 

AA 2.4.6 มีการอธิบายในสวนท่ี
เปนหัวเร่ือง (Heading) และ 
ปาย (Label) 

AAA 2.4.7 มีสวนที่แสดงใหทราบ
ถึงเสนทางตําแหนงของเว็บ
เพจ 

AAA 2.4.8 ช่ือลิงคบอกความ 
หมายในตัวเองได 

AAA 2.4.9 การแบงหมวดหมูใหใช 
Heading แบงเปนลําดับช้ัน 

3. ผูใชสามารถ
เข าใจเนื้ อหา
แ ล ะ ส ว น
ควบ คุ มก า ร
ทํางานตางๆ   ได 

3.1 สรางเนื้อหาใหสามารถอาน
และเขาใจได 

A 3.1.1 ใหมีการกําหนดภาษา
ท่ีใช (ภาษาของมนุษย) 

AA 3.1.2 เว็บเพจท่ีมีบางสวน
ของเนื้อหาเปนภาษาอื่นท่ี
แตกตางจากภาษาหลักใหมี 

DPU



25 
 
ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

3. ผูใชสามารถ
เข าใจเนื้ อหา
แ ล ะ ส ว น
ควบ คุ มก า ร
ทํางานตางๆ   ได 

3.1 สรางเนื้อหาใหสามารถอาน
และเขาใจได 

 การกําหนดภาษาในประโยค
หรือสวนนั้นๆ ดวย 

AAA 3.1.3 มีกลไกสําหรับอธิบาย
คํ า ศั พ ท ใ ห ม ห รื อ ศั พ ท
เฉพาะรวม ท้ัง สํานวน ท่ี
เขาใจยากดวย 

AAA 3.1.4 มีกลไกชวยอธิบาย
ความหมายของคํายอตางๆ 
ได 

AAA 3.1.5 แบงเนื้อหาโดยแยก
ตามระดับ เชน แบงตาม
ระดับการศึกษา เปนตน 

AAA 3.1.6 มี ก ล ไ ก ท่ี เ ต รี ย ม
สําหรับการบอกถึงอ าน
ออกเสียงในคําศัพทนั้นๆ 

3.2 การทํางานของระบบตางๆ 
ห รื อ ก า ร แสด ง ผ ลบนหน า
เ ว็ บไซต  ต อ ง เป น ส่ิ ง ท่ี ผู ใ ช
สามารถคาดเดาได 

A 3.2.1 การไดรับโฟกัสใหม 
จะตองไมเปนสาเหตุใหเกิด
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ข อ ง
เนื้อหา 

A 3.2.2 การรับขอมูลเขาใดๆ 
ต อ งไม ทํ า ให เ กิ ดคว าม
เปล่ียนแปลงเนื้อหาแบบ
อัตโนมัติ  เ วนแต ได รับ
อนุญาตจากผูใช 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

3. ผูใชสามารถ
เข าใจเนื้ อหา
แ ล ะ ส ว น
ควบ คุ มก า ร
ทํางานตางๆ   ได 

3.2 การทํางานของระบบตางๆ 
ห รื อ ก า ร แสด ง ผ ลบนหน า
เ ว็ บไซต  ต อ ง เป น ส่ิ ง ท่ี ผู ใ ช
สามารถคาดเดาได 

AA 3.2.3 เว็บไซต ท่ี มีหลายๆ 
หนาและมีลักษณะซํ้าๆ กัน
ของรายการลิงค ใหมีกลไก
ในก า รท อ ง เ ว็ บ ไ ซต ท่ี
เหมือนกัน เชน สรางเปน 
template เปนตน 

AA 3.2.4 สวนประกอบตางๆ 
ใน เว็บไซต ท่ี มี ลั กษณะ
หนาท่ีเหมือนกัน ใหใชช่ือ
ท่ีส่ือความหมายเดียวกัน 

AAA 3.2.5 ก า ร เ ป ล่ี ยนแปล ง
เนื้อหาบริบท (ขอความ
แวดลอม) ตองเกิดจากผูใช
รองขอเทานั้น 

3.3 จัดเตรียมสวนการชวยเหลือ
ใหผูใชใหสามารถกรอกขอมูล
ไดถูกตอง 

A 3.3.1 การรับขอมูลจากผูใช
ท่ีไมเปนไปตามรูปแบบท่ี
กําหนด จะตองแจงใหผูใช
ทราบ 

AA 3.3.2 การ รับข อมู ล ท่ี ไม
เปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนด
จากผูใช และรูวิธีแกไขท่ี
สามารถทําได โดยไมเปน
อันตรายตอความม่ันคง หรือ
วัตถุประสงคจะมีการบอกวา
ผิ ดพลาดท่ี ใดและมีการ
เสนอแนะวิธีแกไข 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

3. ผูใชสามารถ
เขาใจเนื้อหา
และสวน
ควบคุมการ
ทํางานตางๆ   ได 

3.3 จัดเตรียมสวนการชวยเหลือ
ใหผูใชใหสามารถกรอกขอมูลได
ถูกตอง 

AA 3.3.3 การใชฟอรมในการ
รับส งข อ มู ลสํ า คัญด าน
กฎหมาย หรือการเงินโดย
อาจมีการเปล่ียนแปลงคาท่ี
เก็บไวในฐานขอมูล หรือ
ผูใช เพียงตองการทดสอบ 
อยางนอยจะตองมี การ
ย อ น ก ลั บ เ ม่ื อ เ กิ ด
ขอผิดพลาด   หรือมีการ
ตรวจสอบขอผิดพลาด กอน
ดําเนินการข้ันตอไป หรือ
ผูใชสามารถตรวจดูขอมูลท่ี
เปดเผยไดกอนดําเนินการ
ตอไป 

AA 3.3.4 จัดเตรียมคําแนะนํา
สําหรับการกรอกขอมูลท่ี
ถูกตอง 

AAA 3.3.5 จัดเตรียมระบบการ
ชวยเหลือสําหรับวิธีกรอก
ขอมูลท่ีถูกตอง 

AAA 3.3.6 มีวิธีปองกันการเกิด
ความผิดพลาดอยางนอย 1 
วิธี  
  – ใหมีการยอนคาขอมูล
กลับได 

DPU



28 
 
ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

หลักการ 
(Principle) 

แนวทาง 
(Guideline) 

ระดับ 
ความสําเร็จ 

(Level) 

เกณฑความสําเร็จ 
(Success Criteria) 

3. ผูใชสามารถ
เขาใจเนื้อหา
และสวน
ควบคุมการ
ทํางานตางๆ   ได 

3.3 จัดเตรียมสวนการชวยเหลือ
ใหผูใชใหสามารถกรอกขอมูลได
ถูกตอง 

   – ใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
กอนทําการประมวลผลใน
ข้ันตอนตอไป 
  – ใหมีการยนืยันขอมูลจาก
ผูใชกอนทําการประมวลผล 
ในข้ันตอไป 

4. เนื้อหาตองมี 
ความยืดหยุน 
ท่ี จะทํ างาน
กับเทคโนโลยี 
เว็บไซตใน 
ปจจุบันและ  
อนาคตได   
(รวมถึงเทค 
โนโลยีส่ิงอํา 
นว ย ค ว า ม
สะดวก) 

4.1 รองรับการใชงานรวมกับ 
User Agent ไดท้ังในปจจุบัน
และอนาคต (รวมถึงเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวก) 

A 4.1.1 โครงสรางเอกสารตอง
เปนไปตามมาตรฐานของ
ภาษา (Markup  Language) ท่ี
เลือกใช 

  A 4.1.2 การใชเทคโนโลยีอ่ืนใด 
ต อ ง มี ฟ ง ก ชั น ข อ ง 
Accessibility เชน JAVA หรือ 
Flash เปนตน และในการ
โปรแกรม จะตองใชฟงกชัน 
Accessibility API นั้น  ๆดวย 
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ขอแนะนํา (Guidelines) และกฎหมายเพ่ือควบคุมความสามารถในการเขาถึงไดของ
เว็บไซต ในปจจุบันมีดังนี้ 

• ขอแนะนําของ W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ไดแก 
WCAG 1.0 และ WCAG 2.0 

• กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา: Americans with Disability Act (ADA) and 
the Rehabilitation Act ในสวนของ Section 508 

• กฎหมายของประเทศแคนาดา: Canadian Human Rights Act of 1977  และยังประกาศ 
Guidelines ไวดวย ท้ังนี้ใหเว็บไซตของรัฐบาลเปนผูนํารองในการพัฒนา 

• กฎหมายของประเทศอังกฤษ: Disability Discrimination Act นอกจากน้ันยังได
กําหนด Code of Practice เปนรายละเอียดขอแนะนําไวใน Disability 
Discrimination Act ดวย 

• สหภาพยุโรป: นําเอา WCAG มาใชเพื่อพัฒนา และตรวจสอบเว็บ มีโครงการความ
รวมมือ ช่ือ “Design for All” ข้ึน 

 
2.4  ความสัมพันธของ Assistive Technology กับ Universal Accessibility  

ความสามารถในการเข า ถึงไดของ เว็บไซตอย าง เปนสากล  (Universal Web 
Accessibility) จะทําใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเว็บอยูในรูปแบบท่ีเปนมิตรท้ังกับคนพิการ และคน
ปกติ 

สําหรับคนพิการซึ่งใชเทคโนโลยีชวยเหลือ (Assistive Technology) เพื่อเปนสวนตอ
ประสานกับคอมพิวเตอร เชน Screen reader ของคนตาบอด จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดกับเว็บไซตท่ีมีคุณสมบัติในการเขาถึงได เชน 

• Screen reader จะอานขอมูลท่ีเปนตัวอักษรไดเทานั้น ดังนั้นวัตถุใดๆ บนเว็บไซตท่ี
ไมใชตัวอักษรควรใสคําบรรยายสําหรับวัตถุดังกลาวไวดวย 

• Screen reader มีคุณสมบัติในการกระโดดขามหัวขอตางๆ ดังนั้นเว็บไซตควรมีการ
แบงเนื้อหาออกเปนหมวดหมู และจัดหัวขอ Heading ไวรองรับการทํางานของ Screen reader ดวย 
เปนตน  

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก (Assistive Technology) หมายถึง การใชเทคโนโลยี
เพื่อเสริมความสามารถของผูใช เพ่ือชดเชยหรือทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือบกพรองไป เพ่ือใหบุคคลคง
ความสามารถในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข หรือ อาจหมายถึงเทคโนโลยี
ท่ีชวยเหลือผูใช หรือเทคโนโลยีเกื้อหนุนผูใช  
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เทคโนโลยีและอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก (Assistive Technology) สําหรับคน
พิการ เปนส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนศักยภาพบุคลากรซ่ึงการวิจัยและผลิตเทคโนโลยี อุปกรณท่ี
เกิดข้ึนตองตรงกับความตองการและปญหาสมรรถนะดานตางๆ ซ่ึงแบงออกไดตามลักษณะความ
พิการดังนี้ 

• เทคโนโลยีเพื่อชวยเหลือสําหรับคนพิการทางการมองเห็น (Visual disabilities) อาทิ
เชน Audio Book โปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) นิตยสารเสียง แพคเมต (PAC Mate) โนต
เทคเกอรส (Notetakers) เบรลล ดิสเพลยส (Braille Displays) 

• เทคโนโลยีเพื่อชวยเหลือสําหรับคนพิการทางการไดยิน (Hearing impairments) อาทิ
เชน เคร่ืองชวยฟง (Hearing Aid) เคร่ืองชวยการรับรูดวยการสั่นสะเทือน (Vibro-Tactile Hearing 
Aid) หูช้ันในเทียม (Cochlear Implant) เคร่ืองกลบเสียงรบกวน (Tinnitus Masker) คอมพิวเตอร
พกพาสําหรับคนหูหนวก (Mobile Data Device, MDD) 

• เทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือสําหรับคนพิการทางกาย (Physical disabilities) อาทิเชน 
แปนพิมพสําหรับผูพิการท่ีมีมือขางเดียว เมาสท่ีควบคุมดวยศีรษะ 

• เทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือสําหรับคนพิการทางการพูด (Speech disabilities) อาทิเชน 
ซิมบอล แคต (Symbol Cat) เอดีดี แพลนเนอร (ADD Planner) 

• เทคโนโลยีเพื่อชวยเหลือสําหรับคนพิการทางสติปญญาและระบบประสาท 
(Cognitive and neurological disabilities) อาทิเชน ดิสครีต ไทรอัล เทรนเนอร (Discrete Trial 
Trainer) เดอะ ออทิสซึม โคช (The Autism Coach) 

วิธีการสังเกตเว็บไซตวาเว็บไซตใดเปนเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงขอมูลขาวสารไดนั้น โดย
สังเกตจากสัญลักษณกํากับท่ีสวนทายของหนาเว็บนั้นๆ ซ่ึงเปนการแสดงใหทราบวาไดผานการ
ตรวจสอบความ สามารถในการเขาถึงขอมูลได ตามแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บใหสามารถ
เขาถึงขอมูลได ท่ีเรียกวา Web Content Accessibility Guideline 1.0 หรือ WCAG 1.0 ซ่ึงเปน
มาตรฐานขององคกร World Wide Web Consortium (W3C) 
 
2.5  การตรวจสอบการเปนไปตามมาตรฐาน WCAG  

ผูพัฒนาเว็บไซตสามารถทําการตรวจสอบวาเว็บไซตท่ีพัฒนานั้นเปนไปตามแนวทาง
มาตรฐานของ WCAG ได 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1.  การใชเว็บไซตท่ีใหบริการในการตรวจสอบ (Web Checker) ไดแก 

• WCAG 2.0 - http://checker.atrc.utoronto.ca 

• XHTML - http://validator.w3.org 
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• CSS - http://jigsaw.w3.org/css-validator 

• Webtool – http://wave.webaim.org 
2.  การตรวจสอบโดยใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ

มาตรฐานดาน Accessibility อาทิเชน โปรแกรม A-Prompt และโปรแกรม Total Validator 
ท้ังนี้ การตรวจสอบท้ังสองวิธี จะตองใชผูมีความเชี่ยวชาญ ชวยในการตรวจสอบอยาง

ละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องจากเปนขอจํากัดของเคร่ืองมือตรวจสอบท้ัง 2 ประเภท ยกตัวอยางเชน 
เม่ือมีรูปท่ีแสดงบนเว็บไซต ผูพัฒนาเว็บไซตจําเปนตองใสคําบรรยายภาพ เพ่ือส่ือความหมายของ
ภาพใหคนพิการทางสายตารับรูไดถึงขอมูลท่ีตองการสื่อออกไป หากแตเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ตรวจสอบอาจจะตรวจสอบไดวามีคําบรรยายภาพหรือไม แตไมสามารถบอกไดวาคําบรรยายภาพ
ส่ือความหมายของภาพหรือไม และบรรยายวาอยางไร 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประกาศิต กายะสิทธ์ิ (2551) ศึกษาเร่ือง เทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงขาวสารขอมูล 
สารสนเทศหรือขาวสารขอมูล ซ่ึงมีความสําคัญมากในโลกยุคปจจุบัน ในแวดวงธุรกิจการรับรู
ขาวสารขอมูลท่ีถูกตอง จะทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันและมีผลกระทบกับการ
ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ในแวดวงการศึกษาก็เชนกัน การไดรับขาวสารที่เปนประโยชนอยางเพียงพอ
และสมํ่าเสมอจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแคนั้น  ในกรณีฉุกเฉิน
เชน เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม หรือเกิดภัยธรรมชาติ การไดรับขาวสาร (หรือการสงขาวสารออกไป) 
อยางถูกตองและรวดเร็วจะชวยบรรเทาความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดกับตนเองและผูอ่ืนได ในขณะท่ี
ไดรับบริการขาวสารขอมูล และมีการรับ-สงขาวสารออกไป (เกือบตลอดเวลา) โดยไมรูสึกถึงความ
ยากลําบากใน การกระทําเชนนั้น กลุมผูดอยโอกาสและคนพิการกลับถูกท้ิงหาง ดวยชองวางของ
การเขาถึงขาวสารขอมูล กระบวนการใหมๆ และเทคโนโลยีในหลายๆ ดานไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อลด
ชองวางดังกลาว ในกรณีของคนพิการนั้นอาจแยกกระบวนการการทํางานออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ  

• ตัวขอมูลขาวสารโดยตรง การกําหนดมาตรฐานของขอมูลเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการเขาถึงขอมูล สําหรับผูใชบริการท่ีเปนคนพิการประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาว
สําคัญๆ เชนการประกาศเหตุฉุกเฉินหรือการนําเสนอขาวสารประจําวัน ควรมีการนําเสนอท้ัง
รูปแบบที่เปน ขอความ เสียง ภาษามือ หรือรูปภาพ หนวยงานท่ีใหบริการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ี
เปนสาธารณะเชน วิทยุ โทรทัศน หรือ การใหบริการโทรศัพท ก็ควรจะคํานึงถึงผูใชในกลุมคน
พิการดวยเชนกัน 
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• เคร่ืองมือหรืออุปกรณ  เพ่ือชวยใหคนพิการสามารถเขาถึงขาวสารขอมูล ซ่ึงข้ึนอยู
กับปจจัยหลายอยาง เชน ประเภทของความพิการ ประเภทของส่ือ และหรือ ประเภทของขาวสาร
ขอมูล ในปจจุบันมีการใชงานคอมพิวเตอรในดานตางๆ มากมาย มีการรับ -สงขอมูลตางๆ ท้ังดาน
ขาวสาร ขอมูลการเรียนรูการทํางานและขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นในที่นี้จะกลาวถึง
เฉพาะในสวนของเทคโนโลยีเพื่อชวยในการใชงานคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ อุปกรณเพื่อชวยในการควบคุมหรือปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอร และอุปกรณเพื่อชวยใน
การแสดงผล การใชเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถาย รวมกับการใชแปนพิมพเสมือนในการ
ควบคุมเคอรเซอรและปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอร ในบางกรณีอาจใชการปรับแตงอุปกรณท่ีมีอยูให
สามารถทํางานไดกับคนพิการแตละคน เชนกับปรับปรุงแปนพิมพ ใหมีขนาดและการวางตําแหนง
ของคียท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีการแสดงผลลัพธอาจออกมาในรูปแบบของเสียงพูดหรืออักษรเบรลล
ในกรณีท่ีผูใชมีความพิการทางการมองเห็น  

พัฒนาการของเทคโนโลยีดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็ เปนอีกหนึ่ ง
ความกาวหนาท่ีชวยใหคนพิการทํางานกับคอมพิวเตอรไดงายข้ึน การทํางานของคอมพิวเตอร
สําหรับคนพิการ มีแนวโนมท่ีจะใชระบบการส่ังงานดวยเสียง ท่ีออกแบบรวมความกับการใช
ความรูทางภาษาศาสตรและการเรียนแบบระบบความคิดของมนุษยเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีสะดวก 
ถูกตองและรวดเร็วข้ึน  

ปญหาท่ีนาจะเปนการทาทายนักคิดในยุคตอไปคือ การแกปญหาในการใชคอมพิวเตอร
สําหรับคนพิการซํ้าซอน ซ่ึงจะมีความสามารถในการรับรูและควบคุมอวัยวะตางๆ ไดอยางจํากัด 
ทางเลือกใหมดานการวิเคราะหคล่ืนสมองหรือสัญญาณกลามเนื้อ เพื่อนํามาใชในควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ ก็เปนท่ีสนใจอยางกวางขวางสําหรับกลุมนักวิจัยในหลายประเทศ 

ศรีศักดิ์ จามรมาน (2548) ศึกษาเร่ือง อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอด ตัวอยาง
รุน เบรลล แอนด สปค (Braille ‘n Speak) สําหรับจดขอความ (Note takers) ตัวเคร่ืองมีน้ําหนักเบา 
มีชองเสียงพูดท่ีติดมากับแปนพิมพมีปุมคําส่ังใหเคร่ืองอานขอความออกมาเปนเสียง มีการ
ประมวลผลคําพรอมกับการตรวจการสะกด มีอุปกรณเสริม เชน เคร่ืองชารตแบตเตอรร่ี หูฟง เคเบิล 
และคาสเซ็ตใชกับซอฟตแวรท่ีนิยมใชท่ัวไปได 

เนตรนภา อนุประเสริฐ (2545) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการใช
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษาพิการ ทางการเห็นในสถาบันระดับอุดมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง สํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
สภาพการใช เทคโนโลยี ปญหาการใชเทคโนโลยี และความตองการใชเทคโนโลยี ของนักศึกษา
พิการ ทางการเห็น กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพิการทางการเห็นท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
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2543 จํานวน 45 คน ไดแแก นักศึกษาตาบอด 29 คน นักศึกษาสายตาเลือนราง 16 คน และผู
ใหบริการจํานวน 10 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณนักศึกษาพิการทางการเห็น และ สัมภาษณ
แบบเจาะลึกกับผูใหบริการ ผลการวิจัยมีดังนี้  

1.  สภาพการใชเทคโนโลยี พบวา ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันพื้นฐานท่ีนักศึกษาตาบอด ทุกคน
ใชและใชในระดับมาก คือ สเลทและสไตลัส และเทปบันทึกเสียง สวนนักศึกษาสายตา เลือนราง
ทุกคนใชและใชในระดับมาก คือ เทปบันทึกเสียง และหนังสือแถบเสียง ส่ือวัสดุ ข้ันสูงและระบบ
โปรแกรมที่นักศึกษาพิการทางการเห็นสวนใหญใชและใชในระดับ มาก ไดแก คอมพิวเตอรและ
โปรแกรมอานจอภาพคนอํานวยความสะดวกที่นักศึกษาตาบอดทุกคนใช และใชในระดับมาก คือ 
คนอานหนังสือ สวนนักศึกษาสายตาเลือนรางสวนใหญใชคนอํานวย ความสะดวกในการสอบ และ
ใชในระดับมาก  

2.  ปญหาการใชเทคโนโลยี พบวา นักศึกษามีปญหาดานผูใชในระดับมาก คือ ขาด
ความคลองตัวในการยืมเทคโนโลยีมาใช ดานผูใหบริการ มีปญหาในระดับมากทุกขอ สวนดาน
เทคโนโลยีมีปญหาในระดับมากทุกขอ ยกเวน ปญหาเทคโนโลยีท่ีมีอยูในสภาพ ชํารุดเสียหาย มี
ปญหาในระดับปานกลาง  

3.  ความตองการใชเทคโนโลยี พบวา นักศึกษามีความตองการดานผูใช ในระดับ มาก
ทุกขอ ดานผูใหบริการ ตองการในระดับมากท่ีสุดคือ ตองการใหมีการสงเสริม การวิจัย/ประดิษฐ
คิดคน/ประยุกตใชเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สวนดานเทคโนโลยี พบวา ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันพื้นฐานท่ี
นักศึกษาตาบอดทุกคนตองการใชในระดับมากท่ี สุด คือ สเลทและสไตลัส ไมเทาขาว เทป
บันทึกเสียง หนังสือแถบเสียง สวนนักศึกษาสายตา เลือนรางทุกคนตองการใชในระดับมากท่ีสุด 
คือ หนังสือแถบเสียง และเทปบันทึกเสียง ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันสูงท่ีนักศึกษาตาบอดทุกคนตองการ
ใชในระดับมาก คือ คอมพิวเตอร สวนนักศึกษาสายตาเลือนราง ตองการใชคอมพิวเตอรในระดับ
มากท่ีสุด ระบบโปรแกรมท่ี นักศึกษาพิการทางการเห็นตองการใชในระดับมาก คือ โปรแกรมอาน
จอภาพ คนอํานวยความ สะดวกท่ีนักศึกษาพิการทางการเห็น ทุกคนตองการใชและใชในระดับมาก 
คือ คนอานหนังสือ 

วิรงรอง ยศะสินธุ (2545) ศึกษาเร่ือง การสํารวจการไดรับ บริการดานรถนั่งของคน
พิการอัมพาตคร่ึงทอนลาง ณ สถาบัน ฟนฟูอาชีพคนพิการ วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือ
ศึกษาการไดรับบริการดานรถนั่ง ปญหา และอุปสรรคความตองการและแนวทางในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการใหและรับบริการ ของ คนพิการอัมพาตครึ่งทอนลาง (Paraplegia) การศึกษาได
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุมคนพิการอัมพาตคร่ึงทอนลาง อายุ 15 ปข้ึนไป ทุกคนใชรถ
นั่งเปนอุปกรณชวย ในการเคล่ือนไหวรวม 44 ราย เก็บตัวอยางจากสถาบันฟนฟูอาชีพคนพิการใน
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เขตภาคกลาง ของรัฐและเอกชน จํานวน 4 แหงคือ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการพระประแดง 
สมุทรปราการ ศูนยบริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ ลพบุรี ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน ปทุมธานี และโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถพัทยา ชลบุรี ใชแบบสัมภาษณท่ี
ผูวิจัยสราง ทําการสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวากอนการไดรับรถนั่ง คนพิการสวนใหญไดรับการตรวจประเมิน จาก
นักวิชาชีพระดับหนึ่งแตยังไมครอบคลุมในทุกเร่ืองท่ีจําเปน หลังการตรวจประเมิน ยังขาดการ
จัดบริการดูแลและติดตามท่ีจําเปนซ่ึงคนพิการควรไดรับ เชนขาดโอกาสการเลือก ประเภทรถ ขาด
การปรับรถและอุปกรณใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและการใชงาน ขาดการฝกใชรถ มีปญหาเร่ือง
บริการซอมและการดูแลรักษา รวมท้ังบริการใหความรู เกี่ยวกับการใชรถและเร่ืองสิทธิหนาท่ีของ
คนพิการ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา รถนั่งท่ีไดรับมาไมเหมาะสมกับสภาพรางกายและ
การใชงาน หลังใชยังเกิดอุบัติเหตุ และปญหาสุขภาพติดตามมาอีกดวย ไดแสดงขอเสนอแนะไวถึง 
21 ประเด็น ท่ีสําคัญคือเร่ืองการจัดบริการของหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ การฝกใชรถ การเบิกจาย การ
ซอมแซมตลอดจนการปองกันอุบัติเหตุและ ปญหาสุขภาพหลังการใชรถ การวิจัยในแนวเดียวกันนี้
ควรทําตอไปในกลุมคนพิการที่เปน อัมพาตท้ังตัว และวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในแนวลึกเพื่อ
ประโยชนของคนพิการในอนาคต 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เนื้อหาของบทนี้กล่าวถึง ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย และระยะเวลาท่ีใช้ด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  มีดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษาระบบการท างานของเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย  ICT 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม

ด้วย ICT 
3.  วิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์โครงการพัฒนา

สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
4.  ออกแบบฐานข้อมูล 
5.  จัดท าฐานข้อมูล 
6.  เขียนและทดสอบโปรแกรม 
7.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
3.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่น ามาใช้ 
1.  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

 หน่วยประมวลผล 1.5 GHz ขึ้นไป 
 หน่วยความจ า  (RAM)  อย่างน้อย 1 Gigabyte  ขึ้นไป 
 ความจุของฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย  80  Gigabyte 
 จอภาพขนาด 17 นิ้ว 
 เม้าส์  และแป้นพิมพ์ 
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2.  เครื่องไคลเอนต์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ  Intel Dual Core 1.5 GHz    
 หน่วยความจ า  (RAM)  อย่างน้อย 512 Megabyte  ขึ้นไป 
 ความจุของฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย  80  Gigabyte 
 จอภาพขนาด 17 นิ้ว 
 เม้าส์  และแป้นพิมพ์       

3.2.2  ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ 
1.  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

 MS Windows Server 2003  
 Internet Information Service 6 
 .NET Framework 2.0 
 Appserv-win 32-2.5.8  
 Apache 
 MySQL 

 เว็บเบราว์เซอร์  Internet  Explorer  
 Adobe Photoshop CS3 

2.  เครื่องไคลเอนต์ 
 MS Windows Xp 
 Appserv-win 32-2.5.8  
 Apache 
 MySQL 

 Visual Studio 2008 
 C# 
 Asp.NET 
 Cascading Style Sheet (CSS) 
  Hypertext Markup Language (HTML) 
  เว็บเบราว์เซอร์  Internet  Explorer  
 Adobe Photoshop CS3 
 โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader)  
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 โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย 
 W3C  Markup Validation Service เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับตรวจสอบโครงสร้าง

ภาษาตามมาตรฐานที่องค์กร W3C ก าหนด 
 Wave Tool เป็นเครื่องมือที่มีไว้เพื่อช่วยผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถสร้างข้อมูลที่

มีความเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย  
 
3.3  ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการวิจัย  สรุปได้ดังตารางท่ี  3.1 
 
ตารางท่ี  3.1 ระยะเวลาท่ีใช้ด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. ศึกษาระบบการท างานของเว็บไซต์โครงการ

พัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

        

2. รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

        

3. วิ เ ค ร าะห์โครงสร้ า งของ เว็บไซต์ และ
องค์ประกอบของเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคม
แห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

        

4. ออกแบบฐานข้อมูล         
5. จัดท าฐานข้อมูล         

6. เขียนและทดสอบโปรแกรม         

7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ         
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บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

 
     การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ กรณีศึกษา : เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่ง

ความเท่าเทียมด้วย ICT ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ใน
ระดับ AA และ น าเทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheets) มาช่วยใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง
และเนื้อหาให้สามารถน าเสนอตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มเติม
โดยใช้เทคโนโลยีภาษา C#  และ Asp.NET และ ฐานข้อมูล MySQL โดยมี Visual Studio 2008  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

4.1.1  การท างานปัจจุบันของเว็บไซต์ 
ระบบการท างานของเว็บไซต์ประจ าโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

นั้น ใช้เครื่องมือ Visual Studio 2008 และใช้ภาษา C# ในการพัฒนา ลักษณะของการพัฒนาจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแสดงผลที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) และ ส่วนที่เป็นการดูแล
และออกแบบ (Administration) โดยการท างานของระบบสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 Use Case Diagram การท างานปัจจุบันของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย  ICT 
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ระบบการท างานของเว็บไซต์ประจ าโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
ซ่ึงจะเห็นได้จากภาพท่ี 4.2 ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือในการพัฒนาในปัจจุบัน โดยได้แบ่ง
การใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Front-end และ Back-end ซ่ึงสองส่วนนั้นมีการแยกการท างาน
ออกอย่างชัดเจน โดยที่ Front-end จะเป็นระบบการท างานในส่วนหน้าของเว็บไซต์ซ่ึงมีไว้ส าหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไป (User) และส่วน Back-end เป็นส่วนที่จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์และการ
ก าหนดสิทธ์ิในการใช้งาน การจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ซ่ึง Back-end นี้จะถูกใช้งานโดย
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)  

 

 
 

ภาพที ่4.2 องค์ประกอบของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

4.1.2  ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ 
การพัฒนาเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ตามแนวทางใน

การพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ในระดับ AA เป็นอย่างน้อย ผู้วิจัยได้
ข้อสรุปเบื้องต้นว่า การพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
ใช้เครื่องมือ Visual Studio 2008 ในการพัฒนา ปรับปรุงให้เว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว 
ฉะนั้นในส่วนของข้อมูลความต้องการที่ให้พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเขา้ถึง
ได้จึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.  เว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ต้องการปรับปรุงให้
เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน/แนวทางของ WCAG 2.0 ในระดับ AA เป็น
อย่างน้อย 

2.  ให้มีส่วนของข้อมูลข่าวสารที่สามารถท าการ Update ได้ 
3.  การ Login เพื่อจ าแนกผู้ใช้งานในแต่ระดับท่ีมีสิทธ์ิในการท างานที่แตกต่างกัน 
4.  ให้มีโครงสร้างส าหรับผู้ดูแลระบบ (Back-end) เพื่อการปรับแต่งเว็บไซต์และ                 

การ Update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยแยก Back-end และ Front-end ออกจากกันอย่างชัดเจน 
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4.2  การวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์โครงการ  
4.2.1  การส ารวจโครงสร้างเว็บไซต์ 

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน  WCAG 2.0 ในระดับ AA หรือ
สอดคล้องตาม TWCAG2009 นั้นจะต้องท าการตรวจสอบโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์
โดยละเอียด ดังนั้นจึงต้องท าการส ารวจโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ของโครงการ
พัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ซ่ึงการตรวจสอบโดยใช้เว็บไซต์ W3C Validator ร่วมกับ
การตรวจสอบแบบ Manual ซ่ึงวิธีการนี้จะท าให้สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด  เพื่อแสดงให้
เห็นภาพของต าแหน่งที่เว็บไซต์มีข้อบกพร่อง โดยการตรวจสอบจะต้องท าให้ครบทุกหน้า และ
พิจารณาจากผังเว็บไซต์ (site map) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุและข้อบกพร่องของ
เว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ภาพที่ 4.3 แสดงโครงสร้างของ
เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ซ่ึงประกอบด้วยหน้าเว็บไซต์หลัก 
จ านวน 8 หน้า สรุปดังตารางที่ 4.1  
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ภาพที่ 4.3 โครงสร้างของเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ตารางท่ี 4.1 ส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดของโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2  การตรวจสอบเว็บไซต์ของโครงการในส่วนของ Front-end 
Front-end เป็นส่วนที่แสดงข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแสดงการให้บริการต่างๆ ให้กับผู้

เข้าชมเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือคนพิการ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ Front-end 
จะต้องท าการตรวจสอบโครงสร้างและองค์ประกอบทุกส่วนและทุกหน้าของเว็บไซต์ ซ่ึงแสดง
จ านวนหน้าเว็บไซต์ดังแผนผังเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา เป็นอย่างน้อยและนอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ W3C Validator ในการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถ
สรุปได้ดังตารางท่ี 4.2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

หน้า เร่ือง 
Default.aspx หน้าแรก 
Aboutus.aspx เกี่ยวกับเรา 
Course.aspx หลักสูตร ได้แก่ 

  -  การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น 
  -  การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ความเท่าเทียมส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ความเท่าเทียม ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
  -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ความเท่าเทียม ส าหรับผู้พิการทางหู 

Register.aspx ลงทะเบียน 
Photo.aspx ภาพกิจกรรม ได้แก่ 

  -  ปีกิจกรรม 2552 
  -  ปีกิจกรรม 2553 

Download.aspx ดาว์นโหลด 
News.aspx ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Contactus.aspx ติดต่อเรา 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจสอบ Front-end เว็บไซต์โครงการ 

หน้าเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ผ่านข้อก าหนด ไม่ผ่านข้อก าหนดของ WCAG 2.0 ข้อที ่
1. หน้าหลัก 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มี

ค าบรรยายความหมายของวัตถุนั้นๆ 
2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

2. เกี่ยวกับเรา 
 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

3.หลักสูตร 
  3.1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ ระดับต้น 
  3.2 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ ระดับสูง 
  3.3 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม  ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 
  3.4 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม ส าหรับคน
พิการทางสายตา 
  3.5 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียมส าหรับคน
พิการทางหู 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

หน้าเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ผ่านข้อก าหนด ไม่ผ่านข้อก าหนดของ WCAG 2.0 ข้อที ่
4. ลงทะเบียน 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 

เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

5. ภาพกิจกรรม 
5.1 ปีกิจกรรม 2552 

5.1.1 ภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น 
5.1.2 พิธีเปิดโครงการปี 52 
5.1.3 คนพิการทางสายตา กรุงเทพฯ 
5.1.4 ผู้ด้อยโอกาสศูนย์ ICT ต.บางเพรียง 

สมุทรปราการ 
5.1.5 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น อยุธยา 
5.1.6 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 
5.1.7 ผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี 
5.1.8 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

6.ดาวน์โหลด 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มี
ค า บร ร ย า ยค ว ามหมายของวั ต ถุนั้ น ๆ 
2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

7. ประชาสัมพันธ์ 
7.1 หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับสตรีและ

ผู้สูงอายุวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 
7.2  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคน

เข้าถึงได้ระดับสูงวันที่ 8-10 มิถุนายน 2552 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

หน้าเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ผ่านข้อก าหนด ไม่ผ่านข้อก าหนดของ WCAG 2.0 ข้อที ่
7.3  หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับเด็ก วันที่ 2-

4 มิถุนายน 2552 
7.4  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทกุคน

เข้าถึงได้ ระดับสูงวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 
7.5 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทกุคน

เข้าถึงได้ ระดับตน้ วันที่ 27-29 พฤษภาคม 
2552 
7.6  หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับคนพิการ

ทางการมองเห็นวันที ่18,19 และ 25 พฤษภาคม 
2552 
7.7  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 2 

มิถุนายน 2552 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่
ทุกคนเข้าถึงได้ ระดบัสูง วันที่ 8-10 มิถุนายน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
7.8 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 29 

พฤษภาคม 2552 หลักสูตรการพฒันาเว็บไซต์ที่
ทุกคนเข้าถึงได้ ระดบัสูงวันที่ 1-3 มิถุนายน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
7.9  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 26 

พฤษภาคม 2552 หลักสูตรการพฒันาเว็บไซต์ที่
ทุกคนเข้าถึงได้ ระดบัต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
  7.10  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ไอซีท)ี จัดสัมมนาระดมความคดิเห็น
ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับคนพกิารทาง
สายตา เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยและ
ยกระดับให้เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย 
ICTกระทรวง 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป DPU
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

หน้าเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ผ่านข้อก าหนด ไม่ผ่านข้อก าหนดของ WCAG 2.0 ข้อที ่
8. ติดต่อเรา 
ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือน
การกระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อ
วินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 

2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 
เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 
3 ครั้ ง  ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้น
จะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบ
ทั่วไป 

 
4.2.2.1  Header (ภาพท่ี 4.4) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.4 Header 

 
ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพในส่วนของ Header 
ผิดกฎข้อที ่ 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยายความหมายของ

วัตถุนั้นๆ  
แนวทางแก้ไข ท าการใส่ Alternate Tag เข้ าไปเพื่อใส่ค าอธิบายรูปภาพที่ ส่ื อ

ความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพและโปรแกรมอ่าน

หน้าจอสามารถอ่านความหมายของภาพได้อย่างถูกต้อง 
 

4.2.2.2  Login (ภาพท่ี 4.5) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 Login 
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ในส่วนนี้พบว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้งานผ่านแป้นพิมพ์ได้ตาม
มาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA 

 
4.2.2.3  Menu (ภาพท่ี 4.6) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6 Menu 

 
ในส่วนนี้พบว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้งานผ่านแป้นพิมพ์ได้ตามมาตรฐาน 

WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) ระดับ AA 
 

4.2.2.4  Content (ภาพท่ี 4.7) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.7 Content 
 

ในส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ 2 ส่วน คือ ข่าวประชาสัมพันธ์  และ
รายละเอียดหลักสูตร 
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ปัญหา รูปภาพไม่มีค าอธิบาย 
ผิดกฎข้อที ่ 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยายความหมายของ

วัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ท าการใส่ Alternate Tag เข้ าไปเพื่อใส่ค าอธิบายรูปภาพที่ ส่ือ

ความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพและโปรแกรมอ่าน

หน้าจอสามารถอ่านความหมายของภาพได้อย่างถูกต้อง 
 
ปัญหา ค าอธิบายลิงค์ไม่ชัดเจน 
ผิดกฎข้อที ่ 2.4.4 วัตถุประสงค์ของแต่ละลิงค์สามารถบอกได้จากข้อความที่ใช้ท า

ลิงค์หรือโดยวิธีทางโปรแกรม ยกเว้นการใช้ข้อความลิงค์ ซ่ึงท าให้เกิด
ความก ากวมต่อผู้ใช้ 

แนวทางแก้ไข ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่วัตถุประสงค์ของลิงค์ที่ส่ือ
ความหมายอย่างเหมาะสม 

ผลที่ได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 

4.2.2.5  Banner (ภาพท่ี 4.8) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 Banners 
 

ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 
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ผิดกฎข้อที ่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วนใด
ที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ า
กว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้น้อย
กว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้  ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

ผลการส ารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ภายใน
เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT โดยมีหน้าหลักจ านวน 8 หน้า   และ
จ านวนหน้าย่อยจ านวน 40 หน้า โดยท าการตรวจสอบจากโครงสร้างเว็บไซต์ฯ และแผนผังเว็บไซต์ 
สามารถแสดงได้ดั้งนี้ 

1.  หน้าหลักของเว็บไซต์ (ภาพท่ี 4.9) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.9 หน้าหลักและผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพในส่วนของ Header  
ผิดกฎข้อที ่ 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยายความหมาย

ของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบายรูปภาพที่ ส่ือ

ความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพและโปรแกรม

อ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของภาพได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ

เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที ่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วน
ใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้นจะต้อง
ต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้น้อย
กว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้  ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
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2.  เกี่ยวกับเรา (ภาพท่ี 4.10) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.10 เกี่ยวกับเราและผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที ่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วน
ใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้นจะต้อง
ต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้น้อย
กว่า 3 ครั้ง/ วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
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ปัญหา เนื้อหาในส่วนของเมนูเกี่ยวกับเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เป็นล าดับโดยการใช้งานผ่านแป้นพิมพ์ 

ผิดกฎข้อที ่ 2.1.1 แป้นพิมพ์ การใช้เนื้อหาสามารถควบคุมจากแป้นพิมพ์ โดยไม่
ต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ระหว่างพิมพ์ ยกเว้นการใช้นั้นต้องขึ้นกับ
ล าดับการพิมพ์  

แนวทางแก้ไข ท าการเปล่ียน Module เมนูของเนื้อหาส่วนดังกล่าวให้สามารถเข้าใช้
งานโดย Keyboard ได้ โดยเพิ่มการรับค าส่ังผ่านทาง Keyboard 
เพิ่มเติม 

ผลที่ได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาโดยผ่านทางแป้นพิมพ์ได้ 
 

3.  หลักสูตร (ภาพท่ี 4.11) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 หลักสูตรและผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที ่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มีส่วน
ใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบนั้นจะต้อง
ต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้น้อย
กว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

3.1  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น (ภาพท่ี 4.12) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.12 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

3.2  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง (ภาพท่ี 4.13) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

3.3  หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความ
เท่าเทียม ส าหรับผู้ด้อยโอกาส (ภาพท่ี 4.14) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่  2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการ
ชัก 

3.4  หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความ
เท่าเทียม ส าหรับคนพิการทางสายตา (ภาพท่ี 4.15) 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
หรับคนพิการทางสายตา และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า  3 ครั้ง/วินาท ี

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 
3.5  หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความ

เท่าเทียม ส าหรับคนพิการทางหู (ภาพท่ี 4.16) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับคนพิการทางหู และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 
4.  ลงทะเบียน (ภาพท่ี 4.17) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17 ลงทะเบียน และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มี
อาการลมชัก 
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ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก  
 
ปัญหา แบบฟอร์มดังกล่าวในปัจจุบันไม่มีส่วนอธิบายของฟอร์มนั้นๆ 
ผิดกฎข้อที่ 3.3.4. ป้ายชื่อหรือค าส่ัง ต้องมีป้ายชื่อส าหรับชิ้นส่วนรับข้อมูล 

หรือมีค าอธิบายวิธีการ น าเข้าข้อมูล 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate tag เพื่อใส่ค าอธิบายโดยส่ือให้ทราบว่ากล่อง

รับข้อความดังกล่าวต้องการให้ผู้ใช้งานใส่ข้อความอะไรลงไป 
ผลที่ได้ คนพิการทางสายตาสามารถทราบว่าจะต้องใส่ข้อความประเภท

ใดลงในกล่องข้อความเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด 
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5.  ภาพกิจกรรม 
5.1  ปีกิจกรรม 2552 

5.1.1  ภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น (ภาพท่ี 4.18) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18 ปีกิจกรรม 2552>>ภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 

และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 
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ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ขอ้ความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
5.1.2  พิธีเปิดโครงการปี 52 (ภาพท่ี 4.19) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 ปีกิจกรรม 2552>>พิธีเปิดโครงการปี 52 และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
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ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 
และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 
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5.1.3  คนพิการทางสายตา กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 4.20) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.20 ปีกิจกรรม 2552>>คนพิการทางสายตา กรุงเทพฯ และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 

และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 
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ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
5.1.4  ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ (ภาพท่ี 4.21) 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.21 ปีกิจกรรม 2552>>ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ และผลการ
ตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
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แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย
รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 

ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 
และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้ง/วินาที ซ่ึงก่อให้เกิด
ปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 
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5.1.5  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น จ.อยุธยา (ภาพท่ี 4.22) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.22 ปีกิจกรรม 2552>>ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น จ.อยุธยา  
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 

และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือ เปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 
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ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก  

 
5.1.6  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 (ภาพท่ี 4.23) 

 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.23 ปีกิจกรรม 2552>>ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
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ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 
และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
5.1.7  ผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี (ภาพท่ี 4.24) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ปีกิจกรรม 2552>>ผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฎค าอธิบายภาพ 

และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือ เปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 
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5.1.8  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 (ภาพท่ี 4.25) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.25 ปีกิจกรรม 2552>>ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพและมีค าอธิบายที่ไม่ส่ือความหมาย 
ผิดกฎข้อที่  1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยาย

ความหมายของวัตถุนั้นๆ 
แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบาย

รูปภาพที่ส่ือความหมายอย่างเหมาะสม 
ผลที่ได้ เมื่อเล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ 

และโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของ
ภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหว

กระพริบหรือ เปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที  ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการลมชัก 
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ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหา
จะต้องไม่มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาที
หรือการกระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวน
กระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของ
ข้อความให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชกั 

 
6.  ดาวน์โหลด (ภาพท่ี 4.26) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 ดาวน์โหลด และผลการตรวจสอบ 
 

ปัญหา ไม่มีค าอธิบายรูปภาพ หรือ หากมีค าอธิบายไม่ส่ือความหมายที่
ชัดเจน 

ผิดกฎข้อที่ 1.1.1 ข้อมูลวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ใช่ข้อความ ให้มีค าบรรยายความหมาย
ของวัตถุนั้นๆ 
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แนวทางแก้ไข ให้ท าการใส่ Alternate Tag เข้าไปเพื่อใส่ค าอธิบายรูปภาพที่ส่ือ
ความหมายอย่างเหมาะสม 

ผลที่ได้ เมื่อเ ล่ือนเมาส์ ไปยังรูปภาพจะปรากฏค าอธิบายภาพ และ
โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านความหมายของภาพได้อย่าง
ถูกต้อง 

ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

7.  ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภาพท่ี 4.27) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.27 ข่าวประชาสัมพันธ์ และผลการตรวจสอบ 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

7.1  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับสตรีและผู้สูงอายุ วันที่ 
26-28 พฤษภาคม 2552 (ภาพท่ี 4.28) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.28 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช ้ICT ส าหรับสตรีและผู้สูงอายุ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.2  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2552 (ภาพท่ี 4.29) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.29 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง วันที่ 8-10 
มิถุนายน 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบทั่วไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.3  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับเด็ก วันที่ 2-4 มิถุนายน 

2552 (ภาพท่ี 4.30) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.30 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับเด็ก วันที่ 2-4 มิถุนายน 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.4  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 (ภาพท่ี 4.31) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.31 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง วันที่ 1-3 
มิถุนายน 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.5  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับ

ต้น วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 (ภาพท่ี 4.32) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.32 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น วันที่ 27-29 
พฤษภาคม 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก  

 
7.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับคนพิการทางการมองเห็น 

วันที่ 18, 19 และ 25 พฤษภาคม 2552 (ภาพที่ 4.33) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.33 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการใช้ ICT ส าหรับคนพิการทางการมองเห็น วันที่ 18, 19 
และ 25 พฤษภาคม 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.7  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2552   มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ภาพท่ี 4.34) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.34 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูงวันที่ 8-10 
มิถุนายน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.8  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ภาพท่ี 4.35) 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.35 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูงวันที่ 1-3 
มิถุนายน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
 

DPU



81 

 

ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.9  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้  ระดับ

ต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 4.36) 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.36 ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้  ระดับต้น                                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
7.10  ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีท)ี 

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับคนพิการทางสายตา เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
ในสังคมไทยและยกระดับให้เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT (ภาพที่ 4.37) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.37 ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนา 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบ
หรือเปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้
มีอาการลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าท่ีตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่
มีส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการ
กระพริบนั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความ
ให้น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิด
อาการชัก 

 
8.  ติดต่อเรา (ภาพท่ี 4.38) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.38 ติดต่อเรา 
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ปัญหา ข้อมูลบางส่วนในหน้าเว็บไซต์มีความเคล่ือนไหวกระพริบหรือ
เปล่ียนแปลงเกิน 3 ครั้งต่อวินาที ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับผู้มีอาการ
ลมชัก 

ผิดกฎข้อที่ 2.3.1 การกระพริบ 3 ครั้งหรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เนื้อหาจะต้องไม่มี
ส่วนใดที่กระพริบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วินาทีหรือการกระพริบ
นั้นจะต้องต่ ากว่าข้อก าหนดจ านวนกระพริบท่ัวไป 

แนวทางแก้ไข ปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ หรือลดการกระพริบของข้อความให้
น้อยกว่า 3 ครั้ง/วินาที 

ผลที่ได้ ผู้มีอาการลมชักสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เกิดอาการชัก 
 

4.2.3  การตรวจสอบเว็บไซต์โครงการในส่วนของ Back – end 
ในส่วนของ Back –end เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ใช้งานในการจัดการ

เกี่ยวกับเว็บไซต์ อาทิ  การก าหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งาน การเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูล จึงไม่
จ าเป็นต้องตรวจสอบตามแนวทางของ WCAG หากแต่จะต้องค านึงถึงความต้องการใช้งานของ
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ 
ซ่ึงโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ได้พัฒนาเว็บไซต์ซ่ึงในปัจจุบันสามารถใช้ 
URL : http://www.equitable-society.com/admin/ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และข้อมูล  การ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร การก าหนดสิทธิผู้ใช้งานตลอดจนการเพิ่ม หรือลดโมดูลต่างๆภายในเว็บไซต์
ซ่ึงมีความสามารถเพียงพอต่อการน ามาพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของโครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  การก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งาน 
1.1  ระดับ Front – end ระดับนี้จะสามารถเข้าสู่ระบบได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ 

โดยผู้ที่ได้รับสิทธ์ินี้จะสามารถจัดการเนื้อหาภายในหน้าของเว็บไซต์ได้ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ Registered, Edit และ Publisher ซ่ึงผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในระดับนี้จะเข้าสู่ระบบได้ในส่วน
ของ Front-end เทา่นั้นไม่สามารถเข้ามาจัดการภายในระบบ Back-end ได้ 

1.2  ระดับ Back-end ผู้ท่ีสามารถเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธ์ิ
ในระดับ Back – end นี้เท่านั้น โดยภายในส่วนนี้ผู้ท่ีจัดการบริหารเว็บไซต์ คือ ผู้ดูแลระบบภายใน
เว็บไซต์ ในส่วนของ Administrator เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบก็สามารถมองเห็น ค าส่ังและเมนูที่
ตนเองสามารถใช้งานได้เท่านั้น 
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2.  องค์ประกอบของผู้ดูแลระบบในส่วนของ Back-end 
แผนผังในส่วนของ Back Office โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 

ประกอบด้วย ข่าวสาร ตารางอบรม รายละเอียดหลักสูตร ตารางอบรม ประเภทหลักสูตร วิทยากร 
เมล์ คัดกรองผู้เรียน ผู้ท่ีได้รับเลือก รายงานสรุป ภาพกิจกรรม ลงทะเบียน Offline และผู้เข้าประกวด 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1  ข่าวสาร การเพิ่มข่าวสารของผู้ดูแลระบบนั้นสามารถท าได้โดยตรงผ่านทาง
ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ ซ่ึงผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขข่าวสารได้ (ภาพท่ี 4.39) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.39 การจัดการข่าวสารในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

2.2  ตารางอบรม การจัดการในส่วนของตารางอบรมนั้นผู้ดูแลระบบสามารถ
เพิ่มเติม แก้ไข ลบ รายละเอียดในส่วนของเมนูตารางอบรมได้ โดยมี 3 เมนูย่อย ได้แก่ รายละเอียด
หลักสูตร ตารางอบรม ประเภทหลักสูตร (ภาพท่ี 4.40 ถึง ภาพท่ี 4.43) 
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ภาพท่ี 4.40 การจัดการในส่วนของตารางอบรม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.41 การจัดการในส่วนของเมนูย่อย รายละเอียดหลักสูตร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.42 การจัดการในส่วนของเมนูย่อย ตารางอบรม 
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ภาพท่ี 4.43 การจัดการในส่วนของเมนูย่อย ประเภทหลักสูตร 
 

2.3  วิทยากร การจัดการในส่วนเมนู วิทยากรนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรายชื่อ
วิทยากรกับตารางอบรมได้และผู้ดูและระบบยังสามารถเพิ่มเติม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของเมนูนี้
ได้ (ภาพท่ี 4.44) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.44 การจัดการในส่วนของเมนู วิทยากร 
 

2.4  เมล์ การจัดการเมนูในส่วนของเมล์นั้นผู้ดูแลระบบสามารถส่งข่าวสารไปยังสมาชกิ
ได้และนอกจากนั้นผู้ดูและระบบยังสามารถเลือกส่งข่าวสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกได้ (ภาพที่ 4.45) 
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ภาพท่ี 4.45 การจัดการเมนูในส่วนของการส่งข่าวสารของผู้ดูแลระบบ 
 

2.5  คัดกรองผู้เรียน การจัดการเมนูในส่วนนของการคัดกรองผู้เรียนนั้นผู้ดูแลระบบ
สามารถคัดกรองผู้เรียนได้โดยสามารถเลือกจัดการกับข้อมูลของผู้เรียนโดยการเลือกกลุ่มรายวิชา
และสถานที่เรียนได้ (ภาพท่ี 4.46) 

 

 
 

ภาพที ่4.46 การจัดการเมนูในส่วนของการคัดกรองผู้เรียนของผู้ดูแลระบบ 
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2.6  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก การจัดการเมนูในส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นผู้ดูแล
ระบบสามารถตรวจสอบดูรายละเอียดโดยสามารถเลือกกลุ่มผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหลักสูตรและ
สถานที่ได้ (ภาพท่ี 4.47) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 การจัดการเมนูในส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

2.7  รายงานสรุป ในส่วนของรายงานสรุปนี้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกตรวจสอบ
ข้อมูลรายสรุปได้ (ภาพท่ี 4.48) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.48 การแสดงผลในส่วนของรายงานสรุป 
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2.8  ภาพกิจกรรม ในส่วนของเมนูภาพกิจกรรมผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรูปภาพ
ได้ อาทิเช่น Upload รูปภาพ แก้ไข ลบ เป็นต้น (ภาพท่ี 4.49) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.49 การจัดการในส่วนของเมนูภาพกิจกรรมของผู้ดูแลระบบ 

 
2.9  ลงทะเบียน Offline ในส่วนของเมนูลงทะเบียน Offline นั้นผู้ดูแลระบบสามารถ

ลงทะเบียนให้กับ User ได้ในกรณีที่ User ไม่สามารถลงทะเบียนในหน้าเว็บได้ อาทิเช่น กรณีส่ง
แบบฟอร์มการสมัครมาเป็นเอกสาร (ภาพท่ี 4.50) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.50 การจัดการในส่วนของเมนูลงทะเบียน Offline ของผู้ดูแลระบบ 
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2.10  ผู้ เข้าประกวด ในส่วนของเมนูผู้ เข้าประกวด นั้นผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือผู้ลงสมัครแข่งขันเว็บและรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกในแต่ละทีม และสามารถ
พิมพ์รายละเอียดข้อมูลผู้สมัครได้ (ภาพท่ี 4.51) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.51 การจัดการในส่วนของเมนูลงทะเบียน Offline ของผู้ดูแลระบบ 
 
4.3  การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบประกอบด้วยการออกแบบขั้นตอนการท างาน การออกแบบ
ฐานข้อมูล และการออกแบบ User Interface โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.1  การออกแบบขั้นตอนการท างาน 
ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้   ระบบนี้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ดังต่อไปนี้   บุคคลทั่วไป
สามารถเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดการให้บริการของเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความ
เท่าเทียมด่วย ICT ได้เท่านั้น ส าหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม/สัมมนาจ าเป็นต้องสมัครของ
เว็บไซต์  โดยที่สมาชิกสามารถ สมัคร หรือ ยกเลิก  การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯได้ เช่น การ
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา และสมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จากทางระบบการส่งอีเมล์ด้วย  ผู้สมัครอบรม/สัมมนา ต้องเป็นสมาชิก
เท่านั้น ถึงจะสามารถกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม/สัมมนาได้และจะได้รับอีเมลล์
แจ้งผลการตอบรับการลงทะเบียนจากระบบ  ในส่วนของผู้ดูแลระบบสารสนเทศเว็บไซต์             
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จะสามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในระบบได้ อาทิเช่น การเพิ่ม-การลบ การแก้ไข 
ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลผู้สมัครการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ข้อมูลข่าว/ประกาศ  ข้อมูล
หลักสูตรการฝึกอบรม  ข้อมูลการคัดเลือกผู้อบรม  และสามารถส่งอีเมลล์ไปยังสมาชิกได้ โดย
รายละเอียด ดังภาพที่ 4.52 และ ภาพที่ 4.53 แสดง Context Diagram Level 0 และ Level 1  
ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.52 Contex Diagram Level 0 ของระบบสารสนเทศเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 4.53 Contex Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศการจัดการอบรม 
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT  โดย
ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนต่างๆที่ประกอบด้วย การสร้างข่าว/ประกาศ  การสร้างหลักสูตร
และก าหนดการฝึกอบรมแล้วระบบจะแสดงผลผ่านทางหน้าเงว็บไซต์  การสมัครสมาชิกระบบจะ
ท าการส่งอีเมล์ยืนยันให้แก่สมาชิก  การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมระบบจะแจ้งผลผ่านทางอีเมล์
ให้กับสมาชิก และระบบส่งอีเมล์ให้สมาชิกโดยที่สมาชิกสามารถเข้าไปเช็คสถานะการเข้าร่วม
กิจกรรมได้ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้กับระบบ  สรุปได้ตาม ภาพที่ 4.54 และ ภาพที่ 
4.55 แสดง System Flow ของระบบ ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.54 System Flow ระบบบริหารจดัการเว็บไซต ์ 
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ภาพท่ี 4.55 System Flow ระบบบริหารจดัการเว็บไซต ์(ต่อ) 
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4.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ประกอบด้วยข้อมูล

ต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของ User Account ของ Admin รายละเอียดของคลาสการฝึกอบรม/สัมมนา  
รายละเอียดของคลาสการอบรม/สัมมนา ข้อมูลของคลาสที่ลงทะเบียนไว้  รายละเอียดของผู้อบรม
ว่าได้รับการอบรม /สัมมนา คลาสใด รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม /สัมมนา ข้อมูลของ
ประเภทหลักสูตร  ข้อมูลประเภทข่าว ข้อมูลของข่าวและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของข้อมูลของ
ผู้อบรมในแต่ละคลาส  ข้อมูลบัญชีของสมาชิก และข้อมูลของสมาชิก    สรุปได้ดังตารางที่  4.3  ถึง 
ตารางท่ี 4.16 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 รายละเอียด User Account ของ Admin (lms_admin_account) 

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย ค าอธบิาย 

1 account_id  tinyint(3)  ไม ่  PK : รหัสบัญชี 
2 username  varchar(12) ไม ่  User name 
3 password  varchar(12) ไม ่  รหัสผ่าน 
4 admin_name  varchar(12) ใช ่ NULL ชื่อของผู้ดูแลระบบ 
5 createdate  datetime ใช ่ NULL วันที่สร้างบัญชี 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของคลาสการฝึกอบรม/สัมมนา (lms_class_config)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย ค าอธบิาย 

1 class_item_id bigint(20) ไม ่ 0 PK : ล าดับของคลาส 
2 mark_as_announ

cement 
int(1) ไม ่ 0 ประกาศ หรือไม ่

3 announcement_r
emark 

text ไม ่  หมายเหตุ 

4 register_closed int(1) ไม ่ 1 ปิดรับสมัครหรือไม ่
5 Register_close_d

ate 
date ใช ่ NULL วันที่ปิดรับสมัคร 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของคลาสการอบรม/สัมมนา (lms_class_item)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 class_item_id bigint(20) ไม ่  PK: ล าดับคลาส 
2 course_item_id  bigint(20) ใช ่ NULL รหัสหลักสูตร 
3 class_start_time  varchar(50) ใช ่ NULL วันที่เริ่มคลาส 
4 class_finish_time  varchar(50) ใช ่ NULL วันที่ส้ินสุดคลาส 
5 class_max_student smallint(6) ใช ่ NULL จ านวนผู้อบรม 
6 class_place varchar(150) ใช ่ NULL สถานที ่
7 class_city  varchar(50) ใช ่ NULL จังหวัด 
8 class_amphoe varchar(50) ใช ่ NULL อ าเภอ 
9 class_palce_tel varchar(100) ใช ่ NULL เบอร์โทรศัพท์ 
10 class_address text ใช ่ NULL ที่อยู่ 
11 is_publish int(1) ไม ่ 1 ประกาศ หรือไม่  

 
ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลของคลาสที่ลงทะเบียนไว้ (lms_class_registered)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 user_id bigint(20) ไม ่ 0 PK: รหัสผู้ใช ้
2 class_item_id bigint(20) ไม ่ 0 ล าดับของคลาส 
3 register_date datetime ไม ่ 0000-00-

00 
00:00:00 

วันที่ลงทะเบียน 

4 remark varchar(250) ใช ่ NULL หมายเหตุ 
5 reserved int(1)  ไม ่ 0 สงวนไว้หรือไม่ 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของการผู้อบรมว่าได้รับการอบรม/สัมมนา คลาสใด (lms_class_study_date)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 study_day_id bigint(20) ไม ่  PK: ล าดับที่ศึกษา 
2 study_date date ไม ่ 0000-00-

00 
วันที่ได้ศึกษา 

3 class_item_id bigint(20) ใช ่ NULL ล าดับคลาส ท่ีได้ 
 
ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม/สัมมนา (lms_course_item)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 course_item_id bigint(20) ไม ่  PK : รหัสของหลักสูตร
การอบรม/สัมมนา 

2 course_item_code varchar(50) ใช ่ NULL รหัสหลักสูตรที่ก าหนด 
3 course_item_name text ไม ่  ชื่อหลักสูตร 
4 is_publish int(1) ไม ่ 0 ประกาศหรือไม ่
5 course_item_info text ใช ่ NULL รายละเอียด 
6 course_type_id bigint(20) ใช ่ NULL ชนิดของหลักสูตรว่า

เป็นการอบรมหรือ
สัมมนา 

7 course_item_total_h
ours 

int(4) ใช ่ NULL จ านวนชัว่โมง 

8 course_item_total_d
ays 

int(4) ใช ่ NULL จ านวนวัน 
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ตารางท่ี 4.9 เก็บข้อมูลของประเภทหลักสูตร (lms_course_type)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 course_type bigint(20) ไม ่  PK: รหัส 
2 course_type_title varchar(100) ไม ่  ชื่อประเภท เช่น  การ

ฝึกอบรม. การสัมมนา 
 
ตารางท่ี 4.10 เก็บข้อมูลของประเภทข่าว (lms_news_classify)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 classify_id bigint(20) ไม ่  PK: รหัสประเภทข่าว 
2 classify_name varchar(250) ไม ่  ชื่อของประเภทข่าว 
3 classify_desc varchar(250) ใช ่ NULL รายละเอียด 

 
ตารางท่ี 4.11 เก็บข้อมูลข่าว ประชาสัมพันธ์ (lms_news_item)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 item_id bigint(20) ไม ่  PK: รหัสข่าว 
2 item_title varchar(250) ใช ่ NULL หัวข้อข่าว 
3 item_hedaline text ใช ่ NULL Headline ของข่าว 
4 item_header varchar(250) ใช ่ NULL Header ของข่าว 
5 item_body text ใช ่ NULL ข้อมูลข่าว 
6 classify_id bigint(20) ใช ่ NULL ประเภทข่าว 
7 create_date datetime ไม ่ 0000-00-00 

00:00:00 
วันที่สร้าง 

8 update_date datetime ใช ่ NULL วันที่ปรับปรุง 
9 create_by bigint(20) ใช ่ NULL ผู้สร้าง 
10 update_by bigint(20) ใช ่ NULL ผู้ปรับปรุงข้อมูล 
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ตารางท่ี 4.12 ข้อมูลของผู้อบรมในแต่ละคลาส (lms_student_in_class)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 user_id bigint(20) ไม ่ 0 PK : รหัสของผู้สมัคร  
2 class_item_id bigint(20) ไม ่ 0 PK : รหัสคลาส 
3 register_date date ใช ่ NULL วันที่สมัคร 
4 remark varchar(250) ใช ่ NULL หมายเหตุ 

 
ตารางท่ี 4.13 ข้อมูลบัญชีของสมาชิก (lms_user_account)  

ล าดบั ฟิลด ์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหต ุ

1 user_id bigint(20) ไม ่  PK : รหัสของผู้สมัคร 
2 username varchar(100) ใช ่ NULL ชื่อที่ใช้ Log In 
3 email varchar(100) ใช ่ NULL อีเมล์ 
4 password varchar(100) ไม ่  รหัสผ่าน 
5 register_date Datetime ไม ่ 0000-00-

00 
00:00:00 

วันที่ลงทะเบียน 

6 access_date Datetime ใช ่ NULL วันที่ได้เข้าใช้งานล่าสุด 
 
ตารางท่ี 4.14 ข้อมูลของสมาชิก (lms_user_info)  

ล าดับ ฟิลด์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหตุ 

1 user_id int(11) ไม ่ 0 PK : รหัสผู้สมัคร 
2 first_name varchar(100) ใช ่ NULL ชื่อผู้สมัคร 
3 last_name varchar(100) ใช ่ NULL นามสกุล 
4 title_name int(2) ใช ่ NULL ค าน าหน้าชื่อ 
5 sex int(1) ใช ่ NULL เพศ 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 

ล าดับ ฟิลด์ ชนิด ว่างเปล่า 
(null) 

ค่าปริยาย หมายเหตุ 

6 date_of_birth date ใช ่ NULL วันเกิด 
7 home_addr text ใช ่ NULL ที่อยู่ 
8 personal_tel varchar(50) ใช ่ NULL เบอร์โทรศัพท์ 
9 job_title varchar(100) ใช ่ NULL ต าแหน่ง 
10 office_addr text ใช ่ NULL ที่อยู่ที่ท างาน 
11 office_tel varchar(50) ใช ่ NULL เบอร์โทรที่ท างาน 
12 citizen_id_card_no varchar(13) ใช ่ NULL เลขที่บัตรประจ าตวั

ประชาชน 
13 carrier varchar(200) ใช ่ NULL อาชีพ 
14 type_of_agency int(1) ใช ่ NULL ประเภท 
15 reference_person varchar(100) ใช ่ NULL บุคคลอ้างอิง 
16 reference_person_tel varchar(50) ใช ่ NULL เบอร์โทรของบุคคล

อ้างอิง 
17 remark Text ใช ่ NULL หมายเหตุ 

 
4.3.3  การออกแบบ User Interface 

โครงสร้างหน้าจอของระบบโดยแยกตามประเภทของผู้ใช้ได้จากการ Login เข้า
ระบบตามภาพท่ี 4.56 โดยมีตัวอย่างของ User Interface ตามภาพที่ 4.56 ถึงภาพที่ 4.61 
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ภาพท่ี 4.56 โครงสร้างหน้าจอ User Interface หน้าแรก 
 

 
 
ภาพท่ี 4.57 โครงสร้างหน้าเกี่ยวกับเรา 
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ภาพท่ี 4.58 โครงสร้างหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.59 โครงสร้างหน้าลงทะเบียน 
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ภาพท่ี 4.60 โครงสร้างหน้า Login เข้า Back Office 
 

 
 
ภาพท่ี 4.61 โครงสร้างหน้า Back Office 
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บทที ่ 5 
ผลการจัดท าและการทดสอบระบบ 

 
เนื้อหาบทนี้กล่าวถึง ผลการจัดท าและการทดสอบระบบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.1  การจัดท าระบบ 

การปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ผู้วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามจุดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน และการออกแบบปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
ของเดิมให้ถูกต้องและผ่านตามมาตรฐานก าหนด ซ่ึงสามารถสรุปจ านวนหน้าเว็บของโครงการ
พัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1.  ส่วนของ Front end  มีจ านวน 48 หน้า โดยมีหน้าหลักจ านวน 8 หน้า และหน้าย่อย
จ านวน 40 หน้า ซ่ึงท้ัง 48 หน้า ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ W3C  Validator และ Wave Tool พบว่ายัง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG 2.0 

2.  ส่วนของ Back end มีจ านวน 13 หน้า โดยมีหน้าหลักจ านวน 10 หน้า และหน้าย่อย
จ านวน 3 หน้า และเนื่องจากในส่วนของ Back end เป็นส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
(Administrator) ในการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ อาทิ การก าหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งาน การเพิ่ม ลด 
หรือ แก้ไขข้อมูลดังนั้นในส่วนนี้จึงไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบตามแนวทาง WCAG 

หลังจากได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามท่ีได้ออกแบบแล้ว จึงท าการทดสอบ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ WCAG 2.0 ระดับ AA ด้วยวิธี
ระบบ Manual ตามข้อก าหนดของแนวทางอันเป็นสากล และตรวจสอบด้วยระบบแอพพลิเคชั่น
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน WCAG ได้แก่ การตรวจสอบด้วยวิธีการท ามาร์คอัพ URL ผ่าน
เว็บไซต์ของ W3C ซ่ึงในกรณีนี้ ปรากฏผลว่าผ่านการตรวจสอบของ  W3C จะปรากฏแถบสีเขียว 
แสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ว่าหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเอกสารนี้ประสบผลส าเร็จ ใน การ
ตรวจสอบ โดยใช้ภาษา XHTML เวอร์ชั่น 1.0 Strict และ Result จะแสดงข้อความ ตัวอักษรสีเขียว
ว่า Passed หมายถึงผ่านข้อก าหนดดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบแสดงการท ามาร์คอัพ โดยใช้ URL ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ 
W3C ในกรณี พบข้อผิดพลาด ไม่ผ่านการตรวจสอบของ W3C ก็จะปรากฏแถบสีแดง แล้วมี
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ข้อความภาษาอังกฤษ ว่าพบข้อผิดพลาด โดยในกรณีที่พบข้อผิดพลาดจะระบุรายละเอียดต่างๆ ให้
ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บเพจ หรือโฮมเพจที่ท าการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ใช้วิธีการน าเอายูอาร์แอล (URL) ของแต่ละหน้าเว็บเพจไป
ตรวจสอบด้วยแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ส าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน WCAG โดยตรง ได้แก่ Wave 
Tool ขององค์กร WebAIM ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะด้าน 
Accessibility ให้ออกสู่สังคม โดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นองค์กรที่ใครก็ตามที่
สนใจเรื่อง Accessibility สามารถเข้าร่วมได้ องค์กร WebAIM นี้ถูกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1999 โดยกลุ่ม 
CPD (Center for Persons with Disabilities) แห่งมหาวิทยาลัยยูท่าห์สเตท (Utah State University) 

Wave Tool (http://wave.webaim.org) คือ เครื่องมือที่มีไว้เพื่อช่วยผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้
สามารถสร้างข้อมูลที่มีความเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถึงแม้จะมีเครื่องมือในการช่วย
ตรวจสอบก็ไม่แน่เสมอไปว่าเว็บไซต์ของเราจะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ยังมีความจ าเป็นที่
จะต้องอาศัยมนุษย์ในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ส่วน WAVE นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อมา
ช่วยท าเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง Wave Tool สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแต่น า URL มาตรวจสอบ
หรือท าการ Upload ไฟล์ขึ้นไปก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ยาก 

สัญลักษณ์ต่างๆ ใน Wave Tool นั้น มีการแสดงผลผลการตรวจสอบออกมาในลักษณะ
ของรูปภาพ เป็นไอคอน (icon) ในแต่ละส่วนของหน้าเว็บเพจ โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท า
เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงด้วยข้อดีในจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ หรือแม้จะเป็นเพียงบุคคลธรรมดา ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้
เช่นเดียวกัน สัญลักษณ์ภาพ Wave Tool ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

1.  RED   คือพวกที่ ERRORS  แปลว่าไม่ตรงตามมาตรฐานเลย 

2.  YELLOW  คือพวก ALERTS  แปลว่าให้พึงระวังตรวจสอบให้ถ่ีถ้วนอีกที 

3.   GREEN  คือพวก ACCESSIBILITY FEATURES  แปลว่า เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.  LIGHT BLUE  คือพวก  STRUCTURAL, SEMANTIC, or NAVIGATIONAL  

ELEMENTS  แปลว่าส่วนที่เป็นโครงสร้างเช่นตาราง เป็นต้น 

5.  ทุกๆ ภาพสัญลักษณ์ส่ีเหล่ียมคางหมู ( ) จะเกี่ยวข้องกับเรื่องค าอธิบายรูปภาพ 
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5.2  การทดสอบระบบ 
การตรวจสอบผลการพัฒนาเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย 

ICT โดยท าการตรวจสอบส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดของโครงการฯ รายละเอียดตามตาราง
ที่ 4.1 สามารถสรุปผลการออกแบบเว็บไซต์และการตรวจสอบเว็บไซต์ให้เป็นเวบ็ไซตท์ีท่กุคนเขา้ถึง
ได้ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 เว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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5.2.1  หน้าแรก (หน้าหลัก) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 หน้าแรกของเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 ผลการตรวจสอบหน้าแรกด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ผลการตรวจสอบหน้าแรกด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.2  เกี่ยวกับเรา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 หน้าเกี่ยวกับเรา โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ผลการตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับเราด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.7 ผลการตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับเราด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.3  หลักสูตร 
 

 
 

ภาพท่ี 5.8 หน้าหลักสูตร โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 ผลการตรวจสอบหน้าหลักสูตรด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 
ภาพท่ี 5.10 ผลการตรวจสอบหน้าหลักสูตรด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.3.1  หลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11 หน้าหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับต้น โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม
ด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.12 ผลการตรวจสอบหน้าหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับต้นด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพที ่5.13 ผลการตรวจสอบหน้าหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับต้น ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.3.2  หลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับสูง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.14 หน้าหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับสูง โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม
ด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 ผลการตรวจสอบหน้าหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับสูง ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.16 ผลการตรวจสอบหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับสูง ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.3.3  หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

 
 

ภาพที่  5.17 หน้าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.18 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.19 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

5.2.3.4  หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม ส าหรับ
คนพิการทางการมองเห็น 

 

 
 

ภาพท่ี 5.20 หน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม ส าหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.21 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับคนพิการทางการมองเห็น ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.22 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับคนพิการทางการมองเห็นด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.3.5  หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม  
ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

 

 
 

ภาพที่  5.23 หน้ าก า รใ ช้ เทคโนโลยีสา รสน เทศและก าร ส่ือสาร เพื่ อ ความ เท่ า เ ที ย ม  
ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.24 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.25 ผลการตรวจสอบหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียม 
ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

5.2.4  ลงทะเบียน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.26 หน้าลงทะเบียน โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.27 ผลการลงทะเบียน ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.28 ผลการตรวจสอบหน้าลงทะเบียนด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

5.2.5  ภาพกิจกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 5.29 หน้าภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.30 ผลหน้าภาพกิจกรรม ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.31 ผลการตรวจสอบหน้าภาพกิจกรรม ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.2.5.1  ปีกิจกรรม 2552 
1.  การสัมมนาระดมความคิดเห็น 

 

 
 

ภาพที ่5.32 หน้าการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.33 ผลหน้าการสัมมนาระดมความคิดเห็น ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.34 ผลการตรวจสอบหน้าสัมมนาระดมความคิดเห็น ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

2.  ผู้พิการทางสายตา กรุงเทพฯ 
 

 
 

ภาพที ่ 5.35 หน้าผู้พิการทางสายตา กรุงเทพฯ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

DPU



122 

 

 
 

ภาพท่ี 5.36 ผลหน้าผู้พิการทางสายตา กรุงเทพฯ ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.37 ผลการตรวจสอบหน้าผู้พิการทางสายตา กรุงเทพฯ ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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3.  ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.38 หน้าผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ โครงการพัฒนาสังคมแห่ง
ความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.39 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพที่ 5.40 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส ศูนย์ ICT ต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ ด้วย
เว็บไซต์ Wave Tool 
 

4.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น จ.อยุธยา 
 

 
 

ภาพที ่5.41 หน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น จ.อยุธยา โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.42 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น จ.อยุธยา ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพที ่5.43 แสดงผลการตรวจสอบหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น จ.อยุธยา ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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5.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับสูง รุ่นที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 5.44 แสดงหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับสูง รุ่นที่ 1โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม
ด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.45 แสดงผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับสูง รุ่นที่ 1ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.46 ผลการตรวจสอบหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ระดับสูง รุ่นที่ 1ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

6.  ผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี  
 

 
 

ภาพที ่5.47 หน้าผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.48 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.49 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส บ้านธัญญพร ปทุมธานี ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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7.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 5.50 หน้าผู้พฒันาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.51 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.52 ผลการตรวจสอบหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

8.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุน่ที่ 2 ม.ทักษิณ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 52 
 

 
 

ภาพที่ 5.53 หน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 ม.ทักษิณ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 52 โครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.54 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 ม.ทักษิณ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพที ่5.55 ผลการตรวจสอบหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 ม.ทักษิณ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 52 ด้วย
เว็บไซต์ Wave Tool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



132 

 

9.  ผู้ด้อยโอกาส คนหูหนวก ม.สงขลา 30 มิ.ย.-2 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.56 หน้าผู้ด้อยโอกาส คนหูหนวก ม.สงขลา 30 มิ.ย.-2 ก.ค.52 โครงการพฒันาสังคมแห่ง
ความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.57 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส คนหูหนวก ม.สงขลา 30 มิ.ย.-2 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพที่ 5.58 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส คนหูหนวก ม.สงขลา 30 มิ.ย.-2 ก.ค.52 ด้วย
เว็บไซต์ Wave Tool 
 

10.  ผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ชลบุรี 13-15 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.59 หน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ชลบุรี 13-15 ก.ค.52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความ
เท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.60 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ชลบุรี 13-15 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.61 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ชลบุรี 13-15 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ 
Wave Tool 
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11.  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ระยอง 14-16 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.62 หน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ระยอง 14-16 ก.ค.52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่า
เทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.63 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ระยอง 14-16 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.64 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ระยอง 14-16 ก.ค. 52 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

12.  ผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ บุรีรัมย์ 20-22 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.65 หน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ บุรีรัมย์ 20-22 ก.ค.52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความ
เท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.66 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ บุรีรัมย์ 20-22 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.67 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ บุรีรัมย์ 20-22 ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ 
Wave Tool 
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13.  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางร่างกาย กศน. นครราชสีมา 21-23 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.68 หน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางร่างกาย กศน. นครราชสีมา 21-23 ก.ค.52โครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.69 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางร่างกาย กศน. นครราชสีมา 21-23 ก.ค. 52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.70 ผลการตรวจสอบหน้าผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางร่างกาย กศน. นครราชสีมา 21-23 ก.ค. 52 
ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

14.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุน่ที่ 3 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 21-23 ก.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.71 หน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 3 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 21-23 ก.ค.52โครงการ
พัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพที่ 5.72 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 3 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 21-23 ก.ค.52 ด้วย
เว็บไซต์ W3C 
 

 
 
ภาพท่ี 5.73 ผลการตรวจสอบหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่ 3 ม.ราชภัฎนครราชสีมา 21-23 
ก.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



141 

 

15.  ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ล าปาง 3-5 ส.ค.52 
 

 
 

ภาพที ่5.74 หน้าผูด้้อยโอกาส เด็ก ล าปาง 3-5 ส.ค.52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี  5.75 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส เด็ก ล าปาง 3-5 ส.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.76 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส เด็ก ล าปาง 3-5 ส.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

16.  ผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ล าพูน 4-6 ส.ค.52 
 

 
 
ภาพท่ี 5.77 หน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ล าพูน 4-6 ส.ค.52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่า
เทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.78 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ล าพูน 4-6 ส.ค.52  ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพท่ี 5.79 ผลหน้าผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ ล าพูน 4-6 ส.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
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17.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุน่ที่4 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 5-7 ส.ค.52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.80 หน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่4 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 5-7 ส.ค.52 โครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.81 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่4 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 5-7 ส.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพที่ 5.82 แสดงผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น รุ่นที่4 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 5-7 ส.ค.52 ด้วย
เว็บไซต์ Wave Tool 
 

18.  ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 3 ม.รามค าแหง 17-19 ส.ค.52 
 

 
 

ภาพที่ 5.83 หน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 3 ม.รามค าแหง 17-19 ส.ค.52 โครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
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ภาพท่ี 5.84 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 3 ม.รามค าแหง 17-19 ส.ค. 52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 

 
 

ภาพที่ 5.85 ผลหน้าผู้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับสูง รุ่นที่ 3 ม.รามค าแหง 17-19 ส.ค.52 ด้วยเว็บไซต์ 
Wave Tool 
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19.  พิธีปิดโครงการ 52 
 

 
 

ภาพท่ี 5.86 แสดงหน้าพิธีปิดโครงการ 52 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.87 ผลหน้าพิธีปิดโครงการ 52 ด้วยเว็บไซต์ W3C 
 
 

DPU
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ภาพท่ี 5.88 ผลหน้าพิธีปิดโครงการ 52 ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

5.2.6  ดาวน์โหลด 
 

 
 

ภาพท่ี 5.89 หน้าดาวน์โหลด โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.90 ผลหน้าดาวน์โหลด ด้วยเว็บไซต์ W3C 
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ภาพท่ี 5.91 ผลหน้าดาวน์โหลด ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 
 

5.2.7  ติดต่อเรา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.92 หน้าติดต่อเรา โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT 
 

 
 

ภาพท่ี 5.93 ผลหน้าติดต่อเรา ด้วยเว็บไซต์ W3C 

DPU



150 

 

 
 

ภาพท่ี 5.94 ผลหน้าติดต่อเรา ด้วยเว็บไซต์ Wave Tool 

DPU



 
 

บทที ่ 6 
สรุปผลการวิจัย 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย   

การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และองค์
ความรู้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องด าเนินการการเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์และลดข้อจ ากัดการใช้งาน
เว็บไซต์ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ เพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ และลดช่องว่าง ความ
เหล่ือมล้ าทางสังคมของคนพิการ  
 
6.2  อภิปรายผลการศึกษา    

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความ
เท่าเทียมด้วย ICT ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้  ตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ WCAG 2.0 ระดับ AA  นั้น เป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็น
สากลทั่วไป โดยผู้วิจัยได้มีการใช้เทคโนโลยี CSS มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มี
ความเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้นตลอดจนด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องค าอธิบายการน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นรูปภาพให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานก าหนดแล้วนั้น ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น
คนปกติหรือผู้พิการทางสายตาก็สามารถใช้งานเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม
ด้วย ICT ที่พัฒนาปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั้น ส่ิงส าคัญคือ หน้าที่การ
รับผิดชอบของผู้ดูแลระบบเว็บไซต์และผู้ใช้งานทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ซ่ึงในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล ส่ิงที่ลืมไม่ได้ส าหรับนักพัฒนา
เว็บไซต์คือ จะต้องก าหนดเป้าหมาย (Goal) ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปฏิบัติตามข้อก าหนดของแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตาม
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การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นสากลในการท างาน  เพื่อให้การท างานเป็นไปในทางเดียวกัน  
และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน 

การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย  ICT     
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงนี้สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆได้  
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