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บทคัดย่อ 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างโรงอาหารกลางมามากกว่า 12 ปี มคีวามทรุดโทรม
ควรได้รับการซ่อมบ ารุงและยังพบปัญหาส าคัญที่ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการที่
ครบถ้วน  
 ในการวิจัยน้ีมุ่งเนน้ศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทางเคลื่อนไหว เพราะมี
จ านวนมากถึงเกือบ 50% ของคนพิการทั้งหมด ซึ่งได้รับผลกระทบจากใชส้ภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มากกว่าคนพิการประเภทอื่น ระเบียบในการวิจัย คือ การสมัภาษณ์และส ารวจร่วมกับกลุ่มคนใช้
รถเข็น จ านวน 2 คนและผู้วิจัยจ าลองเป็นคนพิการใช้รถเข็นเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของปัญหาที่คน
พิการใช้รถเข็นพบเจอ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด
และทฤษฎีทีท่ าการศึกษาน าไปสู่จัดท าแนวทางปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการใช้
รถเข็น ได้อย่างเหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันได้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการแล้วในพื้นที่
ต่าง ๆ ที่แต่ไมถู่กต้องตามมาตรฐานจ านวน 26 ปัญหา และพบปัญหาในการใช้งานมากถึงมากที่สุด  
11 ปญัหา ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าเกินกว่า 50% ของปัญหา อยู่ในระยะที่สามารถปรับ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการใช้รถเข็นถูกต้องตามมาตรฐานได้ทันท ีการประมาณราคาช่วย
ให้รู้ถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนจัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการใช้งานของการปรับปรุงที่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีได ้
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ABSTRACT 
 

 The Main Canteen at Srinakharinwirot University has been constructed for 
more than 12 years so it began to deteriorate which should be renovated. Lack of 
fully facilities for disabled people is a serious problem.  
 This research focuses on studying facilities for wheelchair users, because they 
are almost 50% of all disabled people. They are affected from physical environment 
than other types of disability. The main research methods were the interview and 
the survey with 2 wheelchair users. In addition, the researcher does a roleplay as a 
wheel chair user in order to understand the obstracles that disability is encountered. 
Moreover, another interview was conducted with the design experts obtaining and 
analyzing the data in combination with related concepts and theories, in order to 
find out guidelines for the facilities’ improvement.  
 The results revealed that, at the time of the study, although some facilities 
were availble, they were not meet the standards. 26 problems were found and 11 
problems were serious. However, from interviewing the design expert, over 50% of 
such incomplete facilities for wheelchair users could be solved immediately to meet 
the standards. In addition, the cost estimation can help to estimate the 
improvement budget. It was useful for prioritizing the needs of renovation in line 
with an available budget. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

อำหำรถือว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์เนื่องจำก
อำหำรให้พลังงำนแก่ร่ำงกำยอำหำรให้กำรเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อำหำรช่วยรักษำ
สมดุลท ำให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ภำยในร่ำงกำยท ำให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำนได้ควำมอบอุ่นและ
อำหำรยังช่วยให้อวัยวะต่ำง ๆ ท ำงำนท ำให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติ (สำรำนุกรมไทยส ำหรับ
เยำวชนฯ, 2551) ทุกคนจึงต้องสำมำรถเข้ำถึงกำรรับประทำนอำหำรได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้ำงโรงอำหำรกลำง ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ภำยใน
บริเวณมหำวิทยำลัยฯ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ แผนกวจิัย ซีบีอำร์อี ประเทศไทย (2562) จัดให้
เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลำงเศรษฐกิจ (Central Bussiness District:CBD) ของกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีค่ำครอง
ชีพในอัตรำที่สูงโรงอำหำรกลำงแห่งนี้จึงจัดได้ว่ำเป็นโรงอำหำรที่ท ำให้ผู้คนโดยรอบเข้ำถึงกำร
รับประทำนอำหำรที่มีรำคำมติรภำพซึ่งให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยที่เป็น“มหำวิทยำลัย
รับใช้สังคม”และยังเป็นไปตำมค่ำนิยมในแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย (แผนยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) 

โรงอำหำรกลำงแห่งนี้เปิดให้บริกำรมำแล้วมำกกว่ำ 12 ปที ำให้เกิดควำมทรุดโทรมควรได้รับ
กำรซ่อมบ ำรุงรวมไปถึงปัญหำส ำคัญที่พบว่ำอำคำรโรงอำหำรกลำงยังขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรที่ครบถ้วนแม้ว่ำระหว่ำงออกแบบได้ค ำนึงถึงปัจจัยเรื่องคนพิกำรเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึง
ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเปิดใช้งำนจริงไประยะหน่ึงพบว่ำพื้นที่หลำยแห่งไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้งำน
ของกลุ่มคนพิกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 (ศูนย์บริกำรสนบัสนุนนิสิตพิกำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2563) มีนิสิตพิกำร จ ำนวน 24 คน  โดยแบ่งเป็น นิสิตพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย  
5 คน, นสิิตพิกำรทำงออทิสติก 3 คน, นิสิตพิกำรทำงกำรมองเห็น 8 คน, นิสิตพิกำรทำงกำรได้ยิน
หรือสื่อควำมหมำย 8 คน และจำกสถำนกำรณ์คนพิกำรในประเทศไทย มีคนพิกำรที่จดทะเบียน คิด
เป็นร้อยละ 3.08 ของประชำกรทั้งประเทศ และมีแนวโนม้จะเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ  

โดยสำมำรถแบ่งเป็นคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยได้เป็นจ ำนวนมำกถึง 
1,016,075 คนหรือคิดเปน็ร้อยละ 49.60 ของคนพิกำรทั้งหมด (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย,์ 2563) 
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ภำพที่ 1.1: แสดงแนวโน้มคนพิกำรในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์. (2559). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้าน
คนพิการในประเทศไทย. สืบค้นจำก https://bit.ly/3vQcpdB 

 
ภำพที่ 1.2: แสดงสัดส่วนแต่ละประเภทของควำมพิกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์. (2563). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้าน 
       คนพิการในประเทศไทย. สืบค้นจำก https://bit.ly/3vQcpdB 
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 จำกข้อมูลดังกล่ำวจึงเป็นไปได้ว่ำกลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวมีแนวโน้มจะเข้ำมำศึกษำ
ในมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวโิรฒมำกที่สุดและกลุ่มคนพิกำรที่ใช้รถเข็น(Wheelchair)เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรมำกกว่ำคนพิกำรประเภทอื่น นวลน้อย บุญวงษ์ และนันทน ีเนียมทรัพย ์
(2543) อธิบำยไว้ว่ำ คนพิกำรใช้รถเข็นคือคนที่ไม่สำมำรถเดินได้เองจึงต้องใช้รถเข็นในกำรเคลื่อนที่ 
ซึ่งกำรใช้รถเขน็ต้องใช้พ้ืนที่ในกำรเคลื่อนตัวมำกกว่ำปกติและยังมีอุปสรรคด้ำนกำรมองเห็นและกำร
เอื้อมหยิบอีกด้วยเน่ืองจำกต้องอยู่ในท่ำนั่งตลอดเวลำท ำให้ระดับของร่ำงกำยอยู่ในระดับที่ต ่ำกว่ำปกติ 
เป็นอุปสรรคในกำรใช้งำน และจำกกำรศึกษำผู้วิจัยพบงำนวิจัยต่ำง ๆ เริ่มมีกำรศึกษำหำแนวทำงใน
กำรปรบัปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่สำธำรณะมำกขึ้นเรื่อย ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น แนวทำงกำร
ปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่ส่วนกลำงของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวรเพ่ือตอบสนองกำร
ใช้งำนของคนผู้พิกำรที่เป็นไปตำมหลักกำร Universal Design ของ ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรีและจรัญญำ 
พหลเทพ (2558) ที่ศึกษำไปยังประเด็นลักษณะทำงกำยภำพด้ำนพื้นที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
ตอบสนองกำรใช้งำนเหมำะสมกับคนพิกำรในโรงพยำบำลที่เป็นอำคำรสำธำรณะเพื่อให้คนพิกำร
สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรในโรงพยำบำลได้ หรือในงำนวิจัย กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรและคนทกุวัยกรณีศึกษำ: ศูนย์ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ของ ฐำปณีย์ 
พันธ์ุเพชร (2560) ที่ศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภำพให้สถำนที่ท่องเที่ยวที่เป็นสำธำรณะ
ท ำให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำมำใช้งำนได้อย่ำงเท่ำเทียม ท ำให้ผู้วิจัยสนใจถงึกำรศึกษำแนวทำงกำร
ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น กรณีศึกษำ: โรงอำคำรกลำง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร เพื่อวิเครำะห์และหำแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสม ท ำให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรในมหำวิทยำลัยได ้โดยผลของกำร
วิจัยจะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนให้แก ่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ทีม่ี
ปัญหำใกล้เคียงกันได้พัฒนำให้คนพิกำรใช้รถเข็นเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียมต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

1.2 ค ำถำมงำนวิจัย 
 1.2.1 ค ำถำมงำนวิจัยหลัก 
 แนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรง
อำหำรกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒควรเป็นอย่ำงไร? 
 1.2.2 ค ำถำมงำนวิจัยรอง 
 ในปัจจุบันสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป็นอย่ำงไร? 
 กำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้นเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจเพื่อจะน ำไปสู่กำร
ก่อสร้ำงจริงอย่ำงไร? 
 
1.3 วัตถุประสงค ์
 1.3.1. เพื่อส ำรวจและประเมินปัญหำทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในปัจจุบัน
ส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำรกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1.3.2 เพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงปรับปรุงที่เหมำะสมตำมประสบกำรณ์และกำรใช้งำนของคน
พิกำรใช้รถเข็นเพื่อน ำไปปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำงมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นใน
โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ พร้อมกำรประมำณรำคำเบื้องต้นเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรตัดสินใจ อันจะน ำไปสู่กำรก่อสร้ำงจริง 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 กำรวิจัยนี ้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมีจุดมุ่งหมำยในกำรศกึษำหำแนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น กรณศีึกษำ: โรงอำคำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร โดยศึกษำตั้งแต่เส้นทำงสัญจร ไปจนถงึ สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ภำยใน
และภำยนอก ร่วมไปถึงหำข้อจ ำกัดของพื้นที่โรงอำหำรกลำง เพือ่เสนอแนวทำงปรับปรุงให้ตอบสนอง
ตำมประสบกำรณ์กำรใช้งำน จำกกำรให้ข้อมูลของคนพิกำรใช้รถเข็น จ ำนวน 2 ท่ำน เพือ่ให้ทรำบถึง
ปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ โดยเน้นเรื่องกำรประเมินระดับควำมวิกฤตปัญหำในกำรใช้งำนและควำม
ต้องกำรของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคนพิกำรใช้รถเข็นทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม 



5 

 

 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
 ท ำกำรวิจัยใน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสขุุมวิท 23 เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10110  

 
ภำพที่ 1.3: แสดงขอบเขตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: Google Map (2564). สืบค้นจำก https://bit.ly/3caEXGL. 
 
ทิศเหนือ ติดกับ คลองแสนแสบ ท่ำเรือ มศว ประสำนมิตร 
ทิศใต้ ติดกับ ซอยสุขุมวิท 23 /ซอยประสำนมิตร  
อำคำร GMM Grammy / สถำนทูตอินเดีย  
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนอโศกมนตร ี
ทิศตะวันออก ติดกับ ซอยสวัสดี  
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ภำพที่ 1.4: แสดงผังขอบเขตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมติร 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   

               (2564). ภาพรวมมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ในกำรวิจัย 
 กำรวิจัยนี้มีแนวคิดในกำรเลือกพื้นที่ในกำรวิจัย จ ำแนกได้ดังนี้ 
 มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในศึกษำไดท้ัง้ภำยในและภำยนอกของอำคำร และ ต้อง
เป็นแหล่งรวมผู้ใช้งำนที่หลำกหลำยและมจี ำนวนมำก ซึ่งภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
โรงอำหำรอยู่ 3 แห่ง ไดแ้ก่  
  1.4.2.1 โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.4.2.2 โรงอำหำรช้ัน 2 อำคำรพัฒนำ  
นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำรควำมรู้สู่สังคม  
  1.4.2.3 โรงอำหำรริมน ้ำ อำคำรโภชนำกำรแสนแสบ 
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ภำพที่ 1.5: แสดงผังแสดงต ำแหน่ง โรงอำหำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   

               (2564). ภาพรวมมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
  
 ผู้วิจัยเลือก โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒในกำรวิจัย มีขนำดพื้นทีใ่ช้สอย
ประมำณ 1,900 ตร.ม เป็นโรงอำหำรหลักของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒโดยเปิดให้คนทุกคน
 สำมำรถเข้ำมำใช้งำนไดซ้ึ่งท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยของผู้ใช้อำคำรและมีจ ำนวนผูใ้ช้งำน
เป็นจ ำนวนมำกอีกด้วย 
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โดยแบ่งกำรศึกษำเป็นทั้งหมด 4 พื้นทีใ่นกำรศึกษำ จ ำแนกได้ดังนี้ 
 
ภำพที่ 1.6: แสดง 3 มิตแิสดงต ำแหน่ง โรงอำหำรกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
               และเส้นทำงสัญจรจำกจุดจอดคนพิกำรไปยังโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยฯ  
      โดยแบ่งเป็นพื้นที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   

               (2564). ภาพรวมมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
   
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

 พื้นที่ 1 จุดจอดคนพิกำร อำคำรจอดรถใต้ดิน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จันทกำนติ์ ฉำยะพงศ์ (2556) อธิบำยว่ำ ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำกำรเดินทำงโดยระบบบริกำรขนส่ง
สำธำรณะประจ ำทำงนั้นเป็นระบบขนส่งที่รำคำถูกที่สุดแตค่นพิกำรเข้ำถึงได้ยำกมำกที่สุดในขณะที่
ระบบขนส่งสำธำรณะแบบรำง เช่น รถไฟ รถไฟใต้ดิน(MRT) รถไฟฟ้ำ (BTS) แอร์พอร์ตลิงค ์(Airport 
Rail Link) ต้องใช้ระบบขนส่งสำธำรณะประจ ำทำงก่อนจะ เข้ำถึงระบบขนส่งสำธำรณะแบบรำงได้ 
จึงท ำให้เป็นปัญหำและอุปสรรคอย่ำงมำกในกำรเดินทำงสัญจรของคนพิกำรท ำให้คนพิกำรท ำให้คน
พิกำรส่วนใหญเ่ลือกที่จะขับรถยนต์ส่วนบุคคลตัวโดยคนพิกำรเองคิดว่ำตนเองยังมีคุณค่ำมี
ควำมสำมำรถด ำรงชีวิตเหมือนคนปกติสอดคล้องกับใน กุสุมำ ธรรมธ ำรง (2545) ที่อธิบำยไว้ว่ำ 
รถยนตส์่วนบุคคลนั้นนับเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นที่ต้องกำรเดินทำงออกไป
ภำยนอก รถยนตส์่วนบุคคลนั้นจะช่วยให้คนพิกำรใช้รถเข็นมีอิสระในกำรเดินทำงมำกย่ิงขึ้น รถยนต์
ส่วนบุคคลสำมำรถทดแทนกำรเคลื่อนทีท่ี่คนพิกำรใช้รถเข็น สูญเสียไปและยังให้ควำมสะดวกสบำย
มำกกว่ำกำรใชร้ถโดยสำรสำธำรณะคนพิกำรใช้รถเข็นสำมำรถขับรถยนต์สว่นบุคคลไปใช้ชีวิตได้
เหมือนกับบุคคลทั่วไปรถยนตส์่วนบุคคลจึงเป็นส่วนในช่วยแก้ปัญหำของกำรที่ต้องพึ่งพำอำศัยผู้อื่นได้
เป็นอย่ำงมำก ผู้วิจัยจึงเลือกจุดเริ่มต้นในกำรศึกษำเป็นจุดจอดรถคนพิกำร 
 
ภำพที่ 1.7: แสดงภำพรวมแสดงสภำพปัจจุบัน พื้นที่ 1  จดุจอดคนพิกำร      
              อำคำรจอดรถใต้ดิน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยอำคำรจอดรถ. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
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 พื้นที ่2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำรกลำง ท ำกำรศึกษำตั้งแต่ทำงขึ้นลิฟต์จำกจุดจอด
รถคนพิกำรตลอดถึงเส้นทำงถึงโรงอำหำรกลำง ระยะทำงโดยประมำณ 300 เมตร 

 
ภำพที่ 1.8: แสดงภำพแสดง  เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำรกลำง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
               (2564). ภาพรวมมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
 

ภำพที่ 1.9: แสดงภำพรวมแสดงสภำพปัจจุบัน พื้นที่ 2 เสน้ทำงสัญจรมำยังโรงอำหำรกลำง 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยเส้นทำงสัญจร. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 

KEY PLAN 
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 พื้นที ่3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง ท ำกำรศึกษำพื้นที่ภำยนอกโดยรอบทั้งหมดของโรง
อำหำรกลำง มีพื้นที่ประมำณ 900 ตร.ม 
 
ภำพที่ 1.10: แสดงภำพแสดงพื้นที่บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   

               (2564). ภาพรวมมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 

KEY PLAN 

KEY PLAN 
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ภำพที่ 1.11: แสดงภำพรวมแสดงสภำพปัจจุบัน พื้นที่ 3  บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยภำยนอกโรงอำหำรกลำง. ภำยนอกโรงอำหำรกลำง. 
 
 พื้นที ่4 พื้นที่ภำยในช้ัน 1 และ 2 โรงอำหำรกลำง ท ำกำรศึกษำพื้นที่ภำยในโรงอำหำรกลำง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเท่ำนั้น ไม่ดูในบริเวณพื้นที่ Service ของอำคำร พื้นที่โรงอำหำรกลำง
ประมำณ 1,900 ตร.ม 
 
ภำพที่ 1.12: ภำพรวมแสดงสภำพปัจจุบัน พื้นที ่4  พื้นทีภ่ำยในชั้น 1 และ 2 โรงอำหำรกลำง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยภำยในโรงอำหำรกลำง. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
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 1.4.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มกำรเก็บข้อมูล 
 เนื่องจำกเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ที่จะน ำข้อมูลมำใช้เพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงในกำร
ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จึงแบ่งกลุ่มกำรเก็บขอ้มูล ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1.4.3.1 กลุม่คนพิกำรใช้รถเข็น 
 1.4.3.2 กลุม่ผู้เช่ียวชำญ โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้ำน ดังนี้ 
  1.4.3.2.1 ผู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย  
  1.4.3.2.2 ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัย  

  
 1.4.4 ขอบเขตระยะเวลำในกำรวิจัย 
 ท ำในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2563 – เมษำยน 2564 รวมระยะเวลำทั้งหมด 6 เดือน โดยกำร
เก็บข้อมูลสัมภำษณ์คนพิกำรพร้อมแบบประเมินกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 สัมภำษณ์สถำปนิกระดับหัวหน้ำงำน ของมหำวิทยำลัย (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพ้ืนที่) เมื่อวันที ่
18 มีนำคม พ.ศ. 2564 และ สัมภำณ์ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพ) เมื่อวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอน 1 ตั้งหัวข้อกำรวิจัยที่น่ำสนใจ ตั้งค ำถำมกำรวิจยั ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ขั้นตอน 2 รวบรวมข้อมูลทตุิยภูมิ  
ขั้นตอน 3 คิดวิธีด ำเนินกำรวิจัย ก ำหนดกลุ่มกำรเก็บข้อมูล ออกแบบเครื่องมือในกำรวิจัย 
ขั้นตอน 4 รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ
ขั้นตอน 5 วิเครำะห์ผลกำรศกึษำ 
ขั้นตอน 6 สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย 
ขั้นตอน 7 สรปุผลกำรวิจัย จัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุง  
ขั้นตอน 8 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย สัมภำษณ์ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของ
มหำวิทยำลัยผลักดันให้เกิดกำรก่อสร้ำงจริงต่อไป และ ข้อเสนอแนะ 
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1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 แนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น กรณีศึกษำ: โรงอำคำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร ในกำรวิจัยนีใ้ห้หมำยถงึ ทั้ง 4 
พื้นทีท่ ำกำรศึกษำ ตั้งแต่จุดจอดรถคนพิกำรไปจนถึงภำยในอำคำรโรงอำหำรกลำง 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 เพื่อให้ส่วนแผนและยทุธศำสตรม์หำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้น ำไปต้ังงบประมำณ
เพื่อผลักดันใหเ้กิดกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนส ำหรับคน
พิกำรขึ้นจริง 

1.7.2 เพื่อให้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ส ำรวจสภำพปัจจุบันของสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำรกลำง 

 
1.8 นิยำมค ำศพัท์เฉพำะในกำรวิจัย 

1.8.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ให้หมำยถึง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทพุพล
ภำพ และคนชรำ  

1.8.2 คนพิกำรใช้รถเข็น ให้หมำยถึง คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยที่ใช้รถเข็น
ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ซึ่งควำมพิกำรตั้งแต่เอวลงไปท ำให้ไม่สำมำรถเดินได้แต่ยังสำมำรถใช้แขน
ได้  ช่วยเหลือหรือเดินทำงด้วยตนเองได้ 

1.8.3 โรงอำหำรกลำง ให้หมำยถึง โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 114  
ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
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บทที่ 2 
กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะศึกษำค้นคว้ำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
หำ “แนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นกรณีศึกษำ: โรงอำคำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร” เพือ่ศึกษำหำข้อมูลทตุิยภูมิ และเปน็
แนวทำงในกำรจัดท ำกรอบแนวคิด วิธีกำรวิจัย รวมไปถึงกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยต่อไป โดย
ศึกษำจำก บทควำม หนังสือ เอกสำรทำงวิชำกำร และงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจ ำแนก
เป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นเกีย่วกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร ได้แก่  
  2.1.1 ควำมหมำยของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร  
  2.1.2 หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
คนพิกำร 
  2.1.3 กฎหมำยและนโยบำยของภำครัฐที่ผลักดันให้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำร  
  2.1.4 ตัวอย่ำงแบบส ำรวจของข้อมูลกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของอำคำร
ส ำหรับคนพิกำร  

 2.1.5 แนวคิดประเมินหลังกำรใช้งำนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุง (POE) 
 2.2 ประเด็นเกีย่วกับคนพิกำรใช้รถเข็น ได้แก่  
  2.2.1 ควำมหมำยและประเภทควำมพิกำร  
  2.2.2 ควำมหมำยคนพิกำรใช้รถเข็น,ภำวะทำงร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็นและ
สัดส่วนขนำดกำรใช้พื้นที่ของคนพิกำรใช้รถเข็น  
  2.2.3 ทฤษฎีระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น 
 2.3 ประเด็นเกีย่วกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่  

 2.3.1 กฎหมำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2.3.2 ยทุธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับนิสิตพิกำร 

 2.4 แนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
 2.5 แนวคิดกำรประมำณรำคำเบื้องต้น 
 2.6 แนวคิดปัจจัยในกำรตัดสินใจปรับปรุงอำคำร 
 2.7 งำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
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2.1 ประเด็นเกีย่วกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัคนพิกำร 
 2.1.1 ควำมหมำยของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร 
 ในกฏกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรอืทุพพลลภำพและ
คนชรำ พ.ศ. 2548 ให้หมำยควำม ค ำว่ำ “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยควำมว่ำ ส่วนของอำคำรที่
สร้ำงขึ้นและอปุกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอำคำรที่ติดหรือตั้งอยู่ภำยในและภำยนอกอำคำรเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทพุพลภำพ และคนชรำ ซึ่งกำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร  
 ในกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะหรือกำรจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือบริกำร
ในอำคำร สถำนที่ หรือบริกำรสำธำรณะอื่น เพ่ือให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชนไ์ด้ พ.ศ. 
2555 ให้หมำยควำม ค ำว่ำ “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยควำมว่ำ เครื่องมือเพื่อกำรช่วยเหลือทั้ง
ภำยในและภำยนอกอำคำรหรือสถำนที่ โดยกำรสร้ำง ติดต้ัง หรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่ำวเปน็
ส่วนหนึ่งของอำคำรหรือสถำนที่เพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐำนควำมต้องกำร
พิเศษของคนพิกำรแต่ละประเภท 
 สรุปข้อค้นพบได้ว่ำ “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยถึง ช้ินส่วนอำคำร อุปกรณ์ หรือ 
เครื่องมือ ที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อช่วยเหลือให้คนพิกำรสำมำรถใช้งำนได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น ในงำนวิจัยนี้
ผู้วิจัยจะศึกษำถึงแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร ที่จะ
ช่วยเหลือให้คนพิกำรใช้งำนสถำนที่ พื้นที ่ได้สะดวกมำกย่ิงขึ้น โดยกำรหำแนวทำงในปรับปรุงสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี้ ผู้วิจัยจะศึกษำถึง หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกสะหรับคนพิกำรเพิ่มเติมเพื่อให้แนวทำงของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สำมำรถที่จะ
ช่วยเหลือคนพิกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 2.1.2 หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร  
 ส ำนักงำนส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (2552) ได.้ก ำหนดไวเ้พื่อให้คน
พิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงเท่ำเทียมกันภำครัฐจึงต้อง
บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกส ำหรับคนพิกำรไว้ 3 มิต ิดังนี ้
  มิติที่ 1 กำรออกแบบที่เป็นสำกลและเป็นธรรม หรือ Universal Design : UD 
กล่ำวคือกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำยภำพหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกำรใช้งำนที่สำกลที่
เกี่ยวกับงำนสถำปัตยกรรม ในส่วนประกอบอำคำรซึ่งได้แก่  ทำงลำดคนพิกำร วัสดุผิวพ้ืน กำร
ออกแบบระยะเพื่อให้คนพิกำรใช้งำนได้และอื่น ๆ 
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ภำพที่ 2.1: แสดงรปูภำพตัวอย่ำง มิติที 1 กำรออกแบบที่เป็นสำกลและเป็นธรรม 
 
 

 
 
ที่มำ: Pexels and Pixabay. (2564) ภำพกำรออกแบบที่เป็นสำกลและเป็นธรรม. 
       สืบค้นจำก https://bit.ly/3vMw269. 
 
  มิติที่ 2 กำรจัดเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือเรียกว่ำ 
AssistiveTechnology : AT เป็นหลักเฉพำะทีม่ำตอบโจทก์เฉพำะกิจ เฉพำะบุคคล หรอื เฉพำะกลุ่ม
คนโดยกำรใช้เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 ให้ค ำจ ำกัดควำม“เทคโนโลยสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวก” (Assistive 
Technology) ไว้ว่ำ เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ส ำหรับคนพิกำร เพื่อเข้ำถึงกิจกรรมอื่นใดใน
ชีวิตประจ ำวันเพื่อกำรด ำรงชีวิตอิสระ และในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(2547) ให้ควำมหมำยไวส้อดคล้องกันว่ำ เป็นวิทยำกำรที่มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรให้พ้นจำก
อุปสรรค ด้ำนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กล่ำวโดยสรุป “เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยถงึ 
เทคโนโลยีที่จะช่วยให้คนพิกำรช่วยเหลือตัวเองในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันได้ดียิ่งขึ้น ศรียำ นิยมธรรม 
(2548) แบ่งประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร โดยแบ่งตำมตำม
วัตถุประสงค์ในกำรใช้ไว้ดังนี้ 
   1) เทคโนโลยทีีใช้กับรำ่งกำย หมำยควำมว่ำ เครื่องมือที่ช่วยแก้ไขหรือ
ทดแทนอวัยวะของร่ำงกำยที่คนพิกำรประเภทนั้นๆสญูเสียหรือบกพร่องไป โดยน ำมำใช้กับร่ำงกำยน ำ
ติดตัวไปใช้เพื่อลดอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน เช่น กำยอุปกรณ์เทียม,เสริม ไม้ค ้ำยัน รถเข็น
ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ช่วยฟัง มือเทียมขยับตำมค ำสั่ง เป็นต้นซึ่งส่วนมำกจะเป็นอุปกรณ์เฉพำะบุคคล 
   2) เทคโนโลยีด้ำนสถำปัตยกรรม หมำยถึง องค์ประกอบของอำคำรที่สร้ำง
ขึ้นมำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรสำมำรถใช้งำนได้ดีขึ้นในสถำนที่ เช่น ลิฟต์ขนำดเล็กส ำหรับ
ยกรถเข็นที่ใชพ้ื้นที่แคบกว่ำทำงลำดหรือลิฟต์ข้ำงบันไดส ำหรับรถเข็นทีส่ำมำรถยึดเข้ำกับบันได 
สัญญำณเสียงอัตโนมัติ เป็นต้นซึ่งจะเป็นเทคโนโลยสีำธำรณะที่ช่วยให้กำรใช้งำนของคนพิกำรมีควำม
สะดวกยิ่งขึ้น 
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   3) เทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศ หมำยถึง สิ่งทีช่่วยเหลือหรือขจัดอุปสรรคใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เช่น เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต กำร VDO CALL โทรศัพท์ส ำหรับคนหู
หนวก เป็นต้น เพ่ือเป็นเทคโนโลยีให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด 

  โดยกำรวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีด้ำนสถำปัตยกรรมที่เป็นสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับหลำกหลำยบุคคลสำมำรถใช้งำนได ้

 
ภำพที่ 2.2: แสดงรูปภำพตัวอย่ำง มิติที 2 กำรจัดเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ที่มำ: Pexels and Pixabay. (2564) ภำพกำรจัดเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก. 
       สืบค้นจำก https://bit.ly/3vMw269. 
 

มิติที่ 3 จัดกำรช่วยเหลืออย่ำงสมเหตุสมผลหรือ Reasonable  
Accommodation : RA เป็นเรื่องมนุษย์ต่อมนุษย์เป็นกำรช่วยเหลืออย่ำงมีเหตุมีผลผู้ให้ก็เต็มใจผู้รับก็
ยินดีเป็นกำรช่วยเหลืออย่ำงพอเพียงไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ซึ่งแนวทำงกำรช่วยเหลือและอ ำนวย
ควำมสะดวกอย่ำงสมเหตุสมผลนั้นได้มีอยู่ใน กฎหมำยคนพิกำรชำวอเมริกัน, The Americans with 
disability Act 1990: ADA กล่ำวถึงไว้ว่ำ กำรช่วยเหลืออย่ำงสมเหตุสมผล (Reasonable 
accommodation) ว่ำเป็นพ้ืนฐำนของสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของคนพิกำรในฐำนะสมำชิกของ
สังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมและสมเหตุสมผล
ส ำหรับบุคคลพิกำร เพ่ือลดปัญหำกำรแบ่งแยกบุคคลเหล่ำนี้จำกบุคคลอื่นในสังคม โดยจัดอำสำมัคร 
(Volunteer) หรือฝึกคนมำช่วยฝีกให้คนมำช่วยดูแลคนพิกำรอย่ำงถูกวิธี เต็มใจในกำรช่วยเหลือโดย
มหำวิทยำลัยพะเยำ (ม.ป.ป) ได้จัดให้มีหลักจรรยำบรรณของอำสำสมัครเพื่อช่วยเหลือคนพิกำรไว้
ดังต่อไปนี้  
   1) ยึดมั่นว่ำคนพิกำรมีศักด์ิศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์เท่ำเทียมกับคนอื่นทั่วไป 
   2) ให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำรโดยยึดควำมต้องกำรและกำรตัดสินใจของคน 
พิกำรเป็นหลักส ำคัญ 
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   3) รักษำควำมลับของคนพิกำร 
   4) พิทักษ์สิทธแิละผลประโยชน์ต่ำงๆให้กับคนพิกำร 
   5) ไมแ่สวงหำผลประโยชน์จำกคนพิกำร 
   6) มีควำมซื่อสตัย์สุจริตต่องำนอำสำสมัครเพื่อคนพิกำร 
   7) รับผิดชอบต่อหน้ำที่และตรงต่อเวลำ 
 
ภำพที่ 2.3: แสดงรูปภำพตัวอย่ำง มิติที 3 จัดกำรช่วยเหลืออย่ำงสมเหตุสมผล 
 

 
 
 
 

ที่มำ: Pexels and Pixabay. (2564) ภำพกำรจัดกำรช่วยเหลืออย่ำงสมเหตุสมผล. 
       สืบค้นจำก https://bit.ly/3vMw269. 
 
 สรุปข้อค้นพบได้ว่ำ หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรทั้ง 3 มิติ นั้นผู้วิจัยจะศึกษำสภำพแวดล้อมปัจจุบันของโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก่อนถ้ำพบถึงข้อจ ำกัดในพื้นที่จะใช้หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรทั้ง 3 มิติ น ำมำดัดแปลง เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปรับปรุงทีมี
ประโยชน์ต่อคนพิกำรมำกสุด 
 2.1.3 กฎหมำยและนโยบำยของภำครัฐที่ผลักดันให้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ 
คนพิกำร 

 2.1.3.1 ส่วนกฎหมำย จำกกำรศึกษำพบกฎหมำยที่ผลักดันให้จัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำรทั้งหมด 2 กฎหมำย 1 คู่มือที่อ้ำงอิงจำกกฎหมำย และ 1 มติคณะ
คณะรัฐมนตร ีได้แก ่
   1) กฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 หมวด 

  2) กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะหรือกำรจัดให้มีอุปกรณ์ สิง่อ ำนวยควำม
สะดวก หรือบริกำรในอำคำรสถำนที่ หรือบริกำรสำธำรณะอ่ืน เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 23 ข้อ 
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   3) คูม่ือที่อ้ำงอิงจำกกฎหมำย คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับทุกคน พ.ศ.2557 (Buildings and Environments Design Recommendation for 
All) โดยมีเนื้อหำอ้ำงอิงเนื้อหำของกฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้
พิกำรหรือทุพพลลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 และมีส่วนเพิ่มเติมเข้ำมำแต่ไม่ได้ก ำหนดใช้เป็น
กฎหมำยเป็นเพียงข้อแนะน ำ 
   4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 ให้สถำนที่รำชกำร 
จะต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพ้ืนฐำนทั้ง 5 ประกำร ได้แก่ 1. ที่จอดรถ 2. ทำงลำด  
3. บริกำรข้อมูล 4. ป้ำยและสัญลักษณ ์5. ห้องน ้ำ 
  สรุปข้อค้นพบในส่วนกฎหมำยได้ว่ำ กฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทพุพลลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 ครอบคลุมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พื้นฐำนเกือบทั้งหมดไว้แล้วได้แก่ หมวดป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมวดทำงลำดและลิฟต์ 
หมวดบันได หมวดที่จอดรถ หมวดทำงเข้ำอำคำร หมวดประตู หมวดห้องส้วม หมวดพ้ืนผิวต่ำงสัมผัส 
และจะเพิ่มเติมหมวดกำรบริกำรข้อมูล ตำมที่มติคณะรฐัมนตรีก ำหนด โดยในกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทำงในกำรท ำแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบันของโรงอำหำรกลำงต่อไป 

 2.1.3.2 ส่วนนโยบำย จำกกำรศึกษำพบ 1 แผนพัฒนำ และ 1 พระรำชบัญญัติ  
 ได้แก ่
  1) แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 
  2) พระรำชบัญญัติสงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 

และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
  สรุปข้อค้นพบในส่วนนโยบำยได้ว่ำ ทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นนโยบำยที่จะสำมำรถผลักดันให้
เกิดกำรก่อสร้ำงจริงขึ้นได้ และตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ต้องกำรจะให้เกิดกำรก่อสร้ำงขึ้น
เพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงและใชป้ระโยชน์ได้จริง 
 ข้อสรุปพบนโยบำยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรที่จะสำมำรถ
ผลักดันให้เกิดกำรก่อสร้ำงจริงขึ้นได้ ซึ่งตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ต้องกำรจะให้เกิดกำร
ก่อสร้ำงขึ้นจริงเพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได ้โดยจะน ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพูดคุยในกำร
สัมภำษณผ์ู้เชีย่วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรตัดสินใจต่อไป 

2.1.4 ตัวอย่ำงแบบส ำรวจของข้อมูลกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของอำคำรส ำหรับ
คนพิกำร 
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จำกกำรศึกษำกฎหมำยและนโยบำยของภำครัฐที่ผลักดันให้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
คนพิกำร พบแนวทำงในกำรท ำแบบส ำรวจที่อ้ำงอิงเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 จึง
ศึกษำแบบส ำรวจที่จะสำมำรถน ำมำเป็นตัวอย่ำงในกำรจัดท ำเครื่องมือวิจัยได้ 2 แบบประเมิน จ ำแนก
ได้ดังนี้ 
  2.1.4.1 กำรส ำรวจและกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำร
และผู้สูงอำยุภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุร ีของ ภำณุวัฒน์ ปลั่งกลำง (2555) เป็นแบบ
ส ำรวจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรีโดยที่มีกรอบพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรอืทุพพลลภำพ
และคนชรำ พ.ศ. 2548 โดยในแบบส ำรวจก ำหนดหมวดที่ต้องกำรจะท ำศึกษำเท่ำนั้น ได้แก่ หมวดที่
จอดรถ หมวดทำงลำด - รำวจับ หมวดบันได หมวดห้องน ้ำ ซึ่งไม่ได้ศึกษำทั้งหมดตำมที่กฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2548 ก ำหนดไว้ และในแบบส ำรวจค้นพบช่องแนวทำงแก้ไขเพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปรับปรุง
ที่มีประสิทธิภำพ 
 
ภำพที่ 2.4: แสดงตัวอย่ำงแบบส ำรวจแสดงช่องแนวทำงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ: ภำณุวัฒน์ ปลั่งกลำง. (2555). การส ารวจและการจดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
       ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุร.ี  
       วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยเทคโนโลนีสุรนำรี. 
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  2.1.4.2 แบบส ำรวจกำรศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพของอำคำรสถำนที่ กำรจัด
สภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร (2560) เป็น
แบบส ำรวจที่มีกรอบพิจำรณำเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 โดยส ำรวจในหมวดที่
ต้องกำรจะศึกษำเท่ำนั้น แต่เพ่ิมหมวดกำรให้บริกำรข้อมูลเข้ำไปตำมมติคณะรัฐมนตร ีและในแบบ
ประเมินใส่ช่องของแนวทำงแก้ไขเพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปรับปรุงที่มีประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้องกับ
แบบส ำรวจและกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำรและผูสู้งอำยุภำยในอำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดสระบุร ี
 
ภำพที่ 2.5: แสดงตัวอย่ำงแบบส ำรวจแสดงช่องแนวทำงแก้ไข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: มหำวิทยำลัยศิลปำกร. (2560). แบบส ารวจการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของอาคารสถานที่  
       การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร.  
       สืบค้นจำก https://bit.ly/2TsrTGj. 
 
ภำพที่ 2.6: แสดงตัวอย่ำงแบบส ำรวจแสดงหมวดกำรให้บริกำรข้อมูล  
 
 
 
 
ที่มำ: มหำวิทยำลัยศิลปำกร. (2560). แบบส ารวจการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของอาคารสถานที่  
       การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร.  
       สืบค้นจำก https://bit.ly/2TsrTGj. 
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สรุปข้อค้นพบ จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงแบบส ำรวจ ผู้วิจัยจะท ำแบบส ำรวจที่มีกรอบพิจำรณำ
ตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมดพร้อมใส่ช่องแนวทำงในกำรแก้ไขเพ่ือให้
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 2.1.5 แนวคิดประเมินหลังกำรใช้งำนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุง (Post Occupancy 
Evaluation : POE) 

 ฮอเฟน และ เชอริแดน (Horfen & Sheridan, 1996) ไดอ้ธิบำยไว้ว่ำ แนวคิดประเมินหลัง
กำรใช้งำนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุง (Post Occupancy Evaluation : POE) หมำยถึง กำรมุ่งเน้น
กำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รูปแบบอำคำร ข้อจ ำกัดเชิงพื้นที่
ภำยใน และประเมินอำคำรหลังกำรใช้งำน เพื่อใช้ส ำหรับอำคำรที่ต้องกำรปรับปรุง โดยจะเน้นไปที่
กำรประเมินส่วนกำรใช้งำน และ องค์ประกอบรอบอำคำร  เป็นส ำคญั โดยรูปแบบของกำรประเมิน
หลังกำรใช้งำนนี้ได้ถูกพัฒนำมำจำกประเทศอเมริกำรเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 20 ปแีล้ว ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรแบบสอบถำมเป็นตัวเก็บข้อมูลจำกคนใช้งำนอำคำร 
 และใน ซิมริง, เครก, ไรเซนสไตน,์ และ เจเน็ต (Zimring, Craig, Reizenstein, & Janet, 
1980) อธิบำยไว้เพิ่มเติมว่ำ POE นีจ้ะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงมำกกว่ำกำรอ้ำงอิงถึงผลจำกใน
ห้องทดลองข้อสรุปผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นกรอบในกำรหำแนวทำงปรับปรุงอำคำรให้ดีขึ้น 
ในอนำคต POE จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับอำคำร ซึ่งสอดคล้องกับ พรีเซอร ์
(Preiser, 1998) ที่กล่ำวว่ำกำรประเมินหลังกำรใช้งำนเป็นวิธีกำรที่เช่ือมโยงกับขั้นตอนของกำร
ปรับปรุงอำคำรมำกที่สุด 
 โดย พรีเซอร ์(Preiser, 1994) มแีนวคิดประเมินหลังกำรใช้งำนเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุง
สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

  1) กำรเก็บข้อมูลกว้ำง (Indicative POE) เป็นกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี ข้อจ ำกัด
ของอำคำรเป็นกำรเก็บภำพกว้ำงของข้อมูลอำคำรโดยรวม โดยอธิบำยถึงกำรใช้งำนในทุกส่วนของ
อำคำร ไม่ได้ระบุเจำะลึกลงไปในรำยละเอียดจุดใดจุดหนึ่ง 
  2) กำรเก็บข้อมูลจ ำเพำะ (Investigative POE) เป็นกำรเก็บข้อมูลที่มรีำยละเอียด
มำกกว่ำ กำรเก็บข้อมูลกว้ำงเป็นกำรเก็บข้อมูลแบบเฉพำะจุดหรือเฉพำะเวลำเพื่อท ำกำรวิเครำะห์กำร
ใช้งำนแบบมีรำยละเอียด   
  3) กำรเก็บข้อมูลแบบเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็นกำรเก็บข้อมูลสืบเนื่องมำจำก
กำรเก็บข้อมูลจ ำเพำะเมื่อในขั้นตอนกำรกำรเก็บข้อมูลจ ำเพำะ พบข้อจ ำกัดหรือข้อบกพร่อง จะท ำ
กำรแก้ไขและจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงลึกน ำมำเปรียบเทียบกับปัจจัยหลำยๆประกำรเพื่อน ำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบหำปัจจัยที่มีผลตอ่กำรปรับปรุง 
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ข้อสรุป จำกกำรศึกษำแนวคิดประเมินหลังกำรใช้งำนเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุง :  POE ใน
กำรวิจัยนี้ พบว่ำกำรประเมินหลังกำรใช้งำนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
เหมำะสม ในเบื้องต้นใช้กำรเก็บข้อมูลกว้ำง (Indicative POE) เพื่อส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
โรงอำหำรกลำงโดยเปรียบเทียบกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ในด้ำน 
ระยะ มิติ ขนำด จ ำนวน รวมถึงสัดส่วนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้ไดผ้ลสรุปแบบภำพกว้ำง 
โดยขั้นต่อมำเก็บข้อมูลจ ำเพำะ (Investigative POE) โดยให้คนพิกำรใช้รถเข็นร่วมท ำกำรประเมิน 
โดยมุ่งเน้นกำรประเมินกำรใช้งำน ควำมวิกฤตของปัญหำในกำรใชง้ำนของคนพิกำรใช้รถเข็น และน ำ
ข้อมูลที่ได้มำวเิครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรได้อย่ำงเท่ำ
เทียมและเหมำะสมต่อไป 

ข้อสรุปจำกประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร พบว่ำจำกกำรศึกษำท ำ
ให้ผู้วิจัยได้รับแนวทำงที่จะน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยใช้แนวคิด POE ใน
กำรในกำรเก็บข้อมูล โดยใช้กฎหมำย นโยบำย และตัวอย่ำงของแบบส ำรวจมำเป็นมำตรฐำนในกำร
ตรวจสอบ โดยเมื่อพบข้อจ ำกัดในด้ำนพื้นที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ผู้วิจัยจะใชห้ลักกำรใน
กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรมำเป็นตัวช่วยในกำรจัดกำร
ข้อจ ำกัดของพ้ืนที่นั้น เพื่อใหค้นพิกำรได้รับประโยชน์และใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 
2.2 ประเด็นเกีย่วกับคนพิกำรใช้รถเข็น 
 2.2.1 ควำมหมำยและประเภทควำมพิกำร 
 ใน ศิริชัย ทรัพย์ศิร ิ(2553) อธิบำยว่ำ องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้ใหค้วำมหมำย “คน
พิกำร” ไว้ว่ำเป็นควำมเสียเปรียบในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของบุคคลที่เกิดจำกควำมบกพร่องผิดปกติ
หรือควำมช ำรุดมีผลท ำให้บุคคลนั้นไม่อำจแสดงบทบำทหรือท ำให้เหมำะสมกับวัยวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ และองค์กำรอนำมัยโลก (1980) ได้แบ่งคนพิกำรหรือสมรรถภำพบุคคลที่เข้ำ
ข่ำยพิกำร ไว้ 3 ประเภทคือ 
  1) ควำมเสื่อมสภำพหรือควำมช ำรุดควำมบกพร่องผิดปกติ (Impairment) น้ัน
หมำยถึง กำรสูญเสียหรือควำมผิดปกติของกำรท ำงำนร่ำงกำยหรือจิตใจ เช่น คนหูไม่ได้ยิน ตำบอดสี 
สำยตำเลือนรำง ควำมทรงจ ำเสื่อม ไขข้อกระดูกเสื่อม เป็นต้น 
  2) ไรส้มรรถภำพหรือควำมพิกำร (Disability) นั้นหมำยถึง บุคคลที่มีข้อจ ำกัด
หรือไม่มีสมรรถภำพที่จะท ำกิจกรรมใด ๆ ได้ปกติในวิสัยของมนุษย์ที่สำมำรถท ำได้ เช่น บุคคลขำขำด
ใช้รถเข็น บุคคลตำบอดใช้อุปกรณ์ในกำรช่วยน ำทำง เป็นต้น 
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  3) ควำมด้อยโอกำสหรือเสียเปรียบ (Handicaps) นั้นหมำยถึง ควำมเสียเปรียบที่ท ำ
ให้บุคคลสำมำรถด ำเนินชีวิตได้เทียบเท่ำคนปกติ สำมำรถเกิดได้จำกกำรไม่เอื้ออ ำนวยของสังคม 
สภำพแวดล้อม และยังขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อช่วยให้สำมำรถด ำเนินชีวิตปกติได้ 
 ส ำหรับในประเทศไทยควำมหมำยค ำว่ำ “คนพิกำร(ผู้พิกำร, ผู้ทุพพลภำพ)” นั้นมีควำมหมำย
ตำม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) ว่ำ บุคคลซึ่งมี
ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน หรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคม เนื่องจำกมีควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว กำร สื่อสำร จิตใจ อำรมณ์พฤติกรรม สติปัญญำ กำร
เรียนรู้หรือควำมบกพร่องอื่นใด ประกอบกับ มีอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ  และมีควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษที่
จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนหนึ่งด้ำนใด เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันหรือเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมทำงสังคมได้อย่ำงบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตำมประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ มนุษย์ประกำศก ำหนดซึ่งกำรแบ่งประเภทควำมพิกำรออกตำม
ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ควำม
พิกำร (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2555 เลม่ 129 ตอน
พิเศษ 119 ง ก ำหนดประเภทควำมพิกำรไว้ 7 ประเภท ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ควำมพิกำรทำงกำรเห็น 
2) ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 
3) ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 
4) ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 
5) ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 
6) ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู ้
7) ควำมพิกำรทำงออทิสติก 

ทุกสังคมมีกำรให้ควำมเข้ำใจและควำมหมำยของค ำว่ำคนพิกำรสอดคล้องกันแตกต่ำงกัน
เล็กน้อยขึ้นอยู่กับกำรสั่งสมทำงควำมคิดของสังคมนั้น ๆ และในประเภทของควำมพิกำรกำรวิจัยนี้
มุ่งเน้นไปยังควำมพิกำรประเภททำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนพิกำรที่
เป็นกลุ่มคนพกิำรที่มีจ ำนวนมำกที่สุดและยังเปน็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบตอ่กำรใช้งำนมำกกว่ำคนพิกำร
ประเภทอื่นด้วย 
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 2.2.2 ควำมหมำยคนพิกำรใช้รถเข็น,ภำวะทำงร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็น และสัดส่วน
ขนำดกำรใช้พ้ืนที่ของคนพิกำรใช้รถเข็น 
 กลุ่มควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย เป็นกลุ่มที่มีกำรสูญเสียอวัยวะขำด
หำยไปหรือบกพร่องในกำรใช้งำนเช่น ส่วนมือ ล ำตัว ขำ และ แขน ใน นวลน้อย บุญวงษ์ และ 
นัททนีเนียมทรัพย ์(2545) สำมำรถแบ่งควำมบกพร่องของอวัยะที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนอำคำรเป็น 
3 ข้อได้ดังนี้  

 1) ควำมบกพรอ่งในกำรขยับเขยื้อนอวัยวะ ยกตัวอย่ำง บุคคุลที่มีควำมบกพร่อง
ส่วนมือ มีอุปสรรในกำรก ำ หรือหมุนบิดส่วนมือพร้อมกับกำรใช้กำรใช้งำน เป็นต้น 
  2) ควำมบกพรอ่งในกำรทรงตัว ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยท ำ
ให้เกิดมีควำมไม่มั่นคงขณะยนือยู่กับที่เนื่องมำจำกควำมผิดปกติ หรือควำมบกพร่องของอวัยวะ เมื่อมี
กำรเคลื่อนที่ต้องมีที่ยึดจับช่วยในกำรทรงตัวตลอดในกำรท ำกิจกรรม แต่ยังสำมำรถเคลื่อนที่ได้  
  3) ควำมบกพรอ่งในกำรเคลื่อนที่ เป็นควำมบกพร่องที่ท ำให้คนพิกำรมีควำมเร็วใน
กำรเดินที่จ ำกัดประเภทของคนในกลุม่นี้ถือว่ำมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยในด้ำนขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเคลื่อนที่ ใน พรศิริ จงกล (2561) สำมำรถแบ่งควำมบกพร้องในกำรเคลื่อนที่ ออกเป็น 2 
ประเภทได้ดังนี ้

  3.1) ประเภทคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนที่ หมำยถึงกลุ่มบุคคลที่ยังสำมำรถ
เคลื่อนที่เคลื่อนย้ำยได้ด้วยตัวเอง เป็นบุคคลที่ได้รับควำมบกพร่องหรือผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำยท ำให้
เดินได้ยำกล ำบำกและไมม่ีควำมมั่นคง จ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในกำรเดิน ได้แก่ โครงช่วยเดิน 
ไม้เท้ำ ไม้ค ้ำยนั เป็นต้น 
   3.2) ประเภทคนพิกำรใช้รถเข็น (Wheelchair user) หมำยถึงกลุ่มบุคคลที่
ไม่สำมำรถเคลือ่นที่ย้ำยได้ด้วยตัวเอง ไม่สำมำรถลุกเดินได้ด้วยตัวเองซึ่งจ ำเป็นต้องใช้รถเข็นในกำร
เคลื่อนที่แทน 
 กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นควำมบกพร่องในกำรเคลื่อนประเภทคนพิกำรใช้รถเข็น (Wheelchair user) 
ใน กุสุมำ ธรรมธ ำรง (2548) อธิบำยไว้ว่ำ คนพิกำรใช้รถเข็น  (wheelchair user) มักจะพบปัญหำใน
กำรใช้อำคำรมำกกว่ำกลุ่มคนพิกำรกำรประเภทอื่นๆ โดยกลุ่มคนพิกำรใชร้ถเข็นเหล่ำนีม้ักประสบพบ
เจออุปสรรคปัญหำมำกมำย เพรำะส่วนใหญ่อำคำรหลำยแห่งมิได้ถูกจัดเตรียมหรือออกแบบให้แก่คน
พิกำรใช้รถเข็นเหล่ำนี้ เพรำะเป็นกลุ่มทีใ่ช้พื้นที่ในกำรใช้งำนมำก จึงไม่มีกำรค ำนึงปัญหำ อุปสรรค 
และข้อจ ำกัดของกลุ่มคนพิกำรใช้รถเข็นเหล่ำนี้อย่ำงละเอียดเพียงพอ 
 ค ำว่ำ “คนพิกำรใช้รถเข็น (wheelchair user)” ในหลักสูตรอบรมกำรให้บริกำรรถนั่งคน
พิกำร ของ World Health Organiztion (WHO) ให้นิยำมค ำศัพท์เฉพำะไว้ว่ำ หมำยถึง บุคคลที่มี
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ควำมยำกล ำบำกในกำรเดินหรือกำรเคลื่อนที่และใช้รถนั่งคนพิกำรเพ่ือกำรเคลื่อน ใน พรศิริ จงกล 
และ สถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ (Sirindhorn National 
Medical Rehabilitation Institute) ได้ใหค้วำมหมำยคนพิกำรใช้รถเข็นไว้สอดคล้องกันว่ำ คือ 
บุคคลที่มีรถนัง่คนพิกำรอยู่แล้วหรือบุคคลที่ ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้รถนั่งคนพิกำรเนื่องมำจำกมี
ข้อจ ำกัดในกำรเดินท ำให้ไม่สำมำรถลุกขึ้นเดินได้ด้วยตนเองจ ำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งในกำรเคลื่อนที่ได ้

ซึ่งสถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ (2557) แยกภำวะทำง
ร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็น ไว้ได้ดังนี้ 

 1) ภำวะสมองพิกำร บุคคลมภีำวะสมองพิกำรไม่สำมำรถควบคุมร่ำงกำยได ้
  2) ภำวะโปลิโอ บุคคลที่ป่วยเป็นโปลิโอจะพบปัญหำกำรอ่อนแรงตำมส่วนต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำย ส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 

 3) ภำวะบำดเจ็บไขสันหลัง บุคคลที่มีภำวะบำดเจ็บไขสันหลังนี้จะไม่สำมำรถรับรู้
ควำมรู้สึกตั้งแต่ระดับต ่ำกว่ำต ำแหน่งที่เกิดโรคลงไปได้ท ำให้มีโอกำศเกิดแผลกดทับโดยไม่รู้ตัว และ
ส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย แต่ยังสำมำรถใช้แขนได ้
  4) ภำวะโรคหลอดเลือดสมอง บุคคลที่มีภำวะหลอดเลือกสมองจะมีอำกำรอ่อนแรง
ครึ่งซีก ท ำให้มีผลต่อกำรทรงตัวและเคลื่อนไหว 
  5) ภำวะขำขำด บุคคลทีม่ีภำวะขำขำด ท ำให้ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได ้
  6) ภำวะอ่อนแรง บุคคลทีม่ีภำวะอ่อนแรงส่วนมำกมักพบในกลุ่มผู้สูงอำยุ เนื่องจำก
มีภำวะที่กล้ำมเนื้ออ่อนแรงส่งผลต่อกำรยืนและเดินได้ 
  7) ภำวะเกร็ง กระตุก บุคคลที่มีภำวะเกร็ง กระตุก ร่ำงกำยจะเกิดกำรกระตุกซึ่งไม่
สำมำรถควบคมุได้ ซึ่งภำวะเหล่ำนี้ท ำให้เสียสมดุลของร่ำงกำย 

 8) ภำวะมีปัญหำในกำรขับถำ่ย ไม่สำมำรถควบคุมกำรขับถ่ำยได้ 
และจำกรำยงำนกำรสรุปผลกำรศึกษำใน เจโรส (Jarosz, 1996) พบว่ำกลุ่มภำวะทำง

ร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็น มำกที่สุดคือภำวะบำดเจ็บไขสันหลัง ท ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำกลุ่มคน
พิกำรใช้รถเข็นที่มีควำมพิกำรตั้งแต่เอวลงไปท ำให้ไม่สำมำรถเดินได้แต่ยังสำมำรถใช้แขนได้ท ำให้
สำมำรถใช้งำนรถเข็นในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันหรือเดินทำงด้วยตนเองได้ 
 ต่อมำในกำรศึกษำสัดส่วนขนำดกำรใช้พ้ืนที่ของคนพิกำรใช้รถเข็น พบระยะ มิติ ขนำด กำร
ใช้พื้นที่ของคนพิกำรใช้รถเข็นมำกมำยแต่มีประเด็นที่น่ำสนใจของ ไตรรัตน์ จำรุทัศน์ และคณะ(2551) 
พบว่ำในเรื่องของ ประเภทของควำมพิกำรทีม่ีกำรใช้ขนำดพื้นที่มำก ๆ ของคนพิกำรไทย มีอยู่ด้วยกัน 
2 กลุ่ม จ ำแนกได้ดังนี้ 

 1) กลุ่มควำมพกิำรทำงกำรเห็น  
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 2) กลุ่มควำมพกิำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย  
 ทั้ง 2 กลุ่มควำมพิกำรนี้มีข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันมำกกว่ำคนพิกำรใน
กลุ่มอื่น ๆ อยำ่งเห็นได้ชัด เพรำะมีควำมจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในกำรช่วยเหลือเพื่อกำรเคลื่อนที่ใน
กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 ซึ่งกำรวิจัยนี้จะเข้ำไปศึกษำเกี่ยวกับสัดส่วนขนำดกำรใช้พ้ืนที่ของกลุ่มควำมพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้รถเข็นเป็นหลัก ซึ่งสัดส่วนขนำดกำรใช้พื้นที่ของกลุ่ม
คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวซึ่งใน ไตรรัตน์ จำรุทัศน ์ได้อธิบำยไว้ว่ำ บุคคลที่มีควำมพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวส่วนมำกจะใช้รถเข็นล้อเลือ่นหรอือุปกรณ์ช่วยเดินต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเคลื่อนที่ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ ในเรื่องควำมต่ำงของระดับพื้นที่ไม่มีกำรเชื่อมต่อด้วยทำงลำดน้ันมักเป็นปัญหำใหญ่
ของบุคคลที่นั่งรถเข็น กำรเรยีนรู้ถึงระยะ ควำมกว้ำงของทำงเดิน ทำงลำด ขนำด และต ำแหน่งกำร
จัดวำงของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจึงเป็นสิ่งส ำคัญให้คนพกิำรใช้รถเข็นสำมำรถใช้พ้ืนที่ได้อย่ำง
เหมำะสม 
 
ภำพที่ 2.7: แสดงรูปภำพแสดงระยะ มิติกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็น 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: ไตรรัตน์ จำรุทัศน์. (2561). หนังสือหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน.  
       กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
 
 ระยะขอบเขตกำรเอื้อมถึงของคนพิกำรใช้รถเข็น ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนข้ำง ของ ไตรรัตน์ 
จำรุทัศน ์(2561)  ได้มีควำมสอดคล้องกับใน นอยเฟิร์ต และคณะ (Neufert et al., 2002) ในเรื่อง 
Building for Disabled People หน้ำ 298 ที่ระยะเอ้ือมด้ำนข้ำงมำกสุดที่ประมำณ 110 เซนติเมตร 
และระยะเอ้ือมสูงสุดที่ประมำณ 180 เซนติเมตร เป็นระยะที่ใกล้เคียงกนัในกำรใช้งำนของคนพิกำร 

สรุปข้อค้นพบผู้วิจัยสำมำรถอ้ำงอิง ระยะ มิติ  ขนำด ของคนพิกำรใช้รถเข็นของ  
ไตรรัตน์ จำรุทัศน์ได้เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในค ำนึงถึงระยะ มิติ ขนำด ใน โรงอำหำรกลำง เพื่อให้เกิด
แนวทำงปรับปรงุสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 2.2.3 ทฤษฎีระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น 
ใน ภูริน หล้ำเตจำ (2554) อธิบำยไว้วว่ำระดับของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สัมพันธ์กับกำรใช้

งำนกับคนพิกำรใช้รถเข็นมีทั้งหมด 3 ระดับสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
2.2.3.1 ระดับโต๊ะ เป็นระดับที่คนพิกำรใช้ท ำกิจกรรม เช่นกำรกินอำหำร กำรเขียน

หนังสือ กำรท ำงำน เป็นต้น ประเด็นที่น่ำสนใจในระดับโต๊ะคือระยะสอดเข่ำและระยะกำรวำงเข่ำของ
คนพิกำรใช้รถเข็นที่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนพบว่ำในคู่มือแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับทุกคน พ.ศ.2557 นั้นมีระยะและมิตทิี่ต้องกำรมำกกว่ำ ADA Standards  (Americans with 
Disabilities Act ท ำ เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนพิกำรใช้รถเข็นและ
เป็นระยะในกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับคนพิกำรใช้รถเข็นในบริบทโรงอำหำรกลำงต่อไป โดย
ระยะสอดเข่ำมีควำมสูงไม่นอ้ยกว่ำ 70 ซม. และระยะช่องเข่ำกับวำงขำไม่น้อยกว่ำ 45 ซม. 

 ประเด็นที่น่ำสนใจในระดับโต๊ะ ในมูลนิธิอำรยสถำปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (2563) พบ
ระยะเอื้อมมือของคนพิกำรใช้รถเข็นที่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้ แยกได้เป็น 2 ระดับ 

 
  1) ระยะเอือ้มของคนพิกำรใช้รถเข็นแบบไม่โน้มตัวอยู่ในช่วง 50-68 ซม. 
  2) ระยะเอื้อมของคนพิกำรใช้รถเข็นแบบโน้มตัวอยู่ในช่วง 70-92 ซม. 
 ผู้วิจัยจะใช้ระยะสอดเข่ำและระยะเอื้อมที่ได้จำกกำรศึกษำไปเป็นแนวทำงในกำร

ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนพิกำรใช้รถเข็นและเป็นระยะในกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง
กับคนพิกำรใช้รถเข็นในบริบทโรงอำหำรกลำงต่อไป 

 2.2.3.2 ระดับเก้ำอ้ี หรือระดับกำรนั่งระดับเก้ำอ้ี ระดับกำรนั่งนั้นต้องไม่แตกต่ำงกับ
ระดับของที่นั่งรถเข็นมำกเกินไปเพรำะจะท ำให้ใช้งำนได้ล ำบำกเช่น กำรนั่งชักโครกในห้องน ้ำ นั่งเก้ำอี้
รับประทำนอำหำร เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรที่คนพิกำรย้ำยตัวออกจำกรถเข็นไปใช้งำนที่อื่น ๆ ประเด็นที่
น่ำสนใจในระดับเก้ำอีใ้น สถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำต ิ(2557)  
เรื่องวิธีย้ำยตัวด้วยตนเอง พบว่ำม ี2 วิธี คอื 

 1) กำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำนั่ง 
 2) กำรยำ้ยตัวด้วยตนเองในท่ำยืน 
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ภำพที่ 2.8: แสดงรูปภำพแสดงวิธีย้ำยตัวด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: สถำบันสริินธรเพ่ือกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำต.ิ (2557). หลักสูตรอบรบการ   
       ให้บรกิารรถนั่งคนพิการ คู่มือประกอบการอบรม ระดับพ้ืนฐาน.  
       สืบค้นจาก https://bit.ly/34HQlpz. 
  

ผู้วิจัยจะสัมภำษณ์และวัดระยะกำรใช้วิธีย้ำยตัวด้วยตนเองกับคนพิกำรใช้รถเข็นในบรบิทโรง
อำหำรกลำงเพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรย้ำยตัวที่แตกต่ำงกันในกำรศึกษำมีผลกระทบต่อกำรใช้งำนเรื่อง
ขนำดกำรใช้พ้ืนที่มำกน้อยเพียงใด และควรมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงต่อไป 
  2.2.3.3 ระดับพื้น หมำยถึงระดับของพ้ืนที่สัมพันธ์กับกำรใช้งำนของคนใช้รถเข็นใน
เรื่องกำรเคลื่อนที่สัญจรของรถเข็น ระดับของพ้ืนต้องไม่ยกระดับหรือลดอย่ำงเฉียบพลัน เพรำะจะเกิด
อันตรำยหรือหล่นจำกรถเข็นได้ ควำมลำดเอียงที่มำกขึ้นท ำให้คนพิกำรต้องออกแรงที่มำกขึ้นในกำร
เคลื่อนที่ ซึ่งถ้ำหำกมีควำมลำดเอียงที่มำกเกินไปท ำให้เกิดกำรหงำยท้องและเกิดอันตรำยได้ ประเด็น
ที่น่ำสนใจในระดับพื้นคือสัดส่วนควำมลำดเอียงมีผลต่อควำมรู้สึกกำรใช้งำนในแง่ควำมปลอดภัย 
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ภำพที่ 2.9: แสดงรูปภำพแสดงกำรใช้งำนรถเข็นของคนพิกำรในควำมลำดเอียงที่มำกเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: ภูริน หลำ้เตจำ. (2554). สถาปัตยกรรมมนุษย์ล้อ. วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต,   
       มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
 
  จำกกำรศึกษำใน มูลนิธิอำรยสถำปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (2563) พบสัดส่วนควำม
ลำดเอียงที่มีผลต่อกำรใชง้ำนของคนพิกำรใช้รถเข็น จ ำแนกได้ดังนี้ 

  1) สัดส่วนควำมลำดเอียง 1:12 – 1:15 คนพิกำรใช้รถเข็นสำมำรถควบคมุ
กำรเคลื่อนที่ของรถเข็นได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทพุพลลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 สัดส่วนควำมลำดเอียงไม่น้อยกว่ำ 
1:12 

  2) สัดส่วนควำมลำดเอียง 1:12 – 1:10 คนพิกำรใช้รถเข็นเริ่มไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรเคลื่อนที่ของรถเข็นได้ด้วยตนเอง จ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพื่อควบคุมกำรเคลื่อนที่ของรถเข็น 

  3) สัดส่วนควำมลำดเอียง น้อยกว่ำ 1:10 คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถ
ควบคมุกำรเคลื่อนได้ด้วยตนเองและก่อให้เกิดอันตรำยกับคนพิกำรใช้รถเข็นได้ จ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพ่ือ
ควบคุมกำรเคลื่อนที่ของรถเข็น 

ผู้วิจัยเชิญคนพิกำรใช้รถเข็นทดลองใช้งำนในบริบทจริงที่สัดส่วนควำมลำดเอียงที่ได้
จำกกำรศึกษำ เพื่อสัมภำษณ์ถึงผลกระทบต่อควำมรู้สึกในกำรใช้งำนในแง่ควำมปลอดภัย 
 ข้อสรุปจำกประเด็นเกี่ยวกับคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำจำกกำรศึกษำท ำให้รู้ถึงข้อมูลพื้นฐำน 
สัดส่วนกำรใช้งำนต่ำง ๆ ของกลุ่มประเภทคนพิกำรที่ผู้วิจยัจะเข้ำไปศึกษำและสำมำรถก ำหนดกลุ่ม
วิจัยได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นในเรื่องของภำวะทำงร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็น โดยก ำหนดเป็นกลุ่มคน
พิกำรที่พิกำรต้ังแต่เอวลงไปแต่ยังสำมำรถใช้แขนได้และยังพบองค์ควำมรู้เกี่ยวระดับกำรใช้งำนที่
สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็นที่ท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลในกำรวิจัยได้ดีมำกยิ่งขึ้นด้วย 
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2.3 ประเด็นเกีย่วกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.3.1 กฎหมำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศึกษำพบกฎหมำยของภำครัฐเกี่ยวข้องกับคนพิกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 สรปุควำมได้ว่ำใน มำตรำ 33  ให้หน่วยงำนของรัฐรับคนพิกำรเข้ำท ำงำนตำมจ ำนวน และ
กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนคนพิกำรที่นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐ
จะต้องรับเข้ำท ำงำนและจ ำนวนเงินที่นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรจะต้องน ำส่งเข้ำกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรพ.ศ.2554 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ข้อ 4 
ให้หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีผู้ปฏบิัติงำนต้ังแต ่100 คนขึ้นไปให้รับคนพิกำรท ำงำน ผู้ปฏิบัติงำนทุก 100 
คนต่อกำรรับคนพิกำรเข้ำท ำงำน 1คนโดยเศษของ 100 คนถ้ำเกิน 50 คนต้องรับคนพิกำรเพิ่มอีก 1 
คน ซึ่งจำกข้อมูลบุคคลำกรในปี พ.ศ.2563 ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผู้ปฏิบัติงำนจ ำนวน 
5,862 คน ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องมีคนพิกำรเข้ำท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 59 คนแต่ในป ีพ.ศ. 2563 มีคน
พิกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเพียง 11 คน ซึ่งยังขำดอยู่อีก 48 คนท ำให้มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใน มำตรำ 35 ว่ำ ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะ
รับคนพิกำรเข้ำท ำงำนตำมมำตรำ 33 ใหเหน่วยงำนของรัฐ นั้นอำจใหส้ัมปทำนจัดสถำนที่จ ำหน่ำย
สินค้ำหรือบริกำร ฝึกงำน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแกค่นพิกำร หรือผู้ดูแลคน
พิกำรก็ได ้โดยให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรให้สัมปทำน จดัสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรจัดจ้ำง
เหมำช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำบริกำรโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงำน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ล่ำมภำษำมือหรือใหค้วำมช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร พ.ศ. 2558 ในส่วน
ที่ 5 กำรจัดใหม้ีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในข้อ 31 กรณีหนว่ยงำนของรัฐให้พิจำรณำ
วงเงินส ำหรับกำรจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับ คนพิกำรให้พิจำรณำตำมควำม
จ ำเป็น และ เหมำะสมเพื่อใหค้นพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

2.3.2 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับนิสิตพิกำร 
 จำกกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งศูนย์บริกำรสนับสนนุนิสิตพิกำร (DSS) 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้นสิิตพิกำรมีควำมสะดวกในกำรศึกษำ ซึ่ง ปฏบิัติตำมใน
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ตำมแผนยทุธศำสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) ของ  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบบัที่ 4) เริ่มใช้แผนปฏิบัติกำรฯ
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2553 และมีกำรจัดท ำให้เป็นแผนปฏิบัติกำรทุกระยะ 4 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 
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ได้เข้ำสู่ฉบับที่ 4 โดยสภำของมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 ซึ่งท ำให้
แผนปฏิบัติกำรฯฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส ำคัญของทั้งมหำวิทยำลัยที่ใช้เป็นกรอบและคู่มือในกำร
ด ำเนินงำนกำรติดตำม และกำรประเมินผลให้ส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกจิ และ เป้ำประสงค์อย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งในแผน SSAP5 เป้ำประสงค์ที่ 2 เรื่องกำรพัฒนำนิสิตให้มีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำ
เรียนและเรียนรู้กำรใช้ชีวติในมหำวิทยำลัย รหัสตัวชี้วัด K59  ร้อยละของนิสิตที่มีควำมพิกำรทั้งหมด
ที่ขึ้นทะเบียนกับมหำวิทยำลัยได้รับควำมช่วยเหลือมีอัตรำร้อยละ 100% ในกลยุทธ์ 5 จัดให้มีระบบ
กำรดูแลนิสิตที่มีควำมพิกำร SSAP5-22 ปรบัพื้นที่กำยภำพให้มีควำมเหมำะสมกับนิสติพิกำร  

จำกแผนปฏิบัตกิำรตำมแผนยุทธศำศตร์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัยฯต้องจัดท ำกำรปรับปรุงพื้นที่กำยภำพให้เหมำะสมกับนสิิตพิกำร 
ภำยในปี 2565 อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์  

ข้อสรุปจำกประเด็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกกำรศึกษำกฎหมำยภำครัฐที่
เกี่ยวข้องกับคนพิกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับ
นิสิตพิกำรพบว่ำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒนั้นจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรตำมกฎหมำยก ำหนดและเพื่อให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ จึงเกิดกำรวิจัย
นี้ขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พร้อมน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำเพื่อ 
พูดคุย ในกำรสัมภำษณ์ ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรตัดสินใจต่อไป
ผลักดันให้เกิดกำรก่อสร้ำงขึ้นจริงและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อไป 
 
2.4 แนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
 แนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เป็นแนวคิดกำรออกแบบเรื่องเกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อม สิ่งของ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผลิตภัณฑ์ ที่ปรำศจำกกำรดัดแปลงหรือออกแบบเป็น
พิเศษเพ่ือเฉพำะเจำะจงคนเฉพำะกลุ่ม เป็นกำรออกแบบเพ่ือให้ทุกคนสำมำรใช้งำนและใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงกว้ำงขวำงเท่ำเทียม และเสมอภำคมำกที่สุด โดยไม่จ ำกัดว่ำจะเป็นผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือผูท้ี่
มีควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันแตกต่ำงจำกผู้อื่นด้วยข้อจ ำกัดทำงร่ำงกำย 
 พัฒนำกำรของแนวควำมคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) น้ีเร่ิมต้นข้ึนมำ
จำกแนวคิดเรื่องกำรออกแบบที่ปรำศจำกสิ่งกีดขวำง (Barrier-Free) ซึ่งเป็นแนวคิดกำรออกแบบใหม่
ส ำหรับคนพิกำรในยุโรป ประเทศสหรัฐอเมรกิำ และ ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1950 เป็นกำรออกแบบเพื่อ
สร้ำงสภำพแวดล้อมส ำหรับคนที่มีควำมพกิำรทำงร่ำงกำยโดยเฉพำะเจำะจง จนมำใน ค.ศ. 1970 
บำงส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวคดิจำกกำรออกแบบ
เฉพำะเจำะจงกลุ่มคนทีม่ีควำมพิกำร (Exclusive Design) มำเป็นแนวควำมคิดกำรออกแบบที่
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ครอบคลุม (Inclusive Design) เป็นกำรท ำให้ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น กำรออกแบบที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
(Accessible Design) เริ่มเข้ำมำในช่วงปีนี้ และกม็ีกำรพัฒนำแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคนมำอย่ำง
ต่อเนื่อง จนในปี ค.ศ. 1990 จุดส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 
Design) จำกกำรที่สมำคมมำตรำฐำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออก พระรำชบัญญัติควำมพิกำร
ของชำวอเมริกำ (The Americans with Disabilities Act: ADA) ขึ้น สรำ้งควำมต่ืนตัวและกำรรับรู้
ของประชำชนเป็นวงกว้ำงในเรื่องสิทธิของคนพิกำร กำรเข้ำถึงสถำนที่สำธำรณะและบริกำร กำรจ้ำง
งำน เกิดกำรปรับปรุงเพื่อก ำจัดอุปสรรค ทำงกำยภำพต่อคนพิกำรมำกมำย และในป ีค.ศ. 1991 
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมรกิำ ได้ออกมำตรฐำนกำรออกแบบที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (Standards for 
Accessible Design : ADA) บังคับใช้มำจนถึงปัจจุบัน ต่อมำเริ่มใช้ค ำว่ำ “ออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design)” โดย โรเนล แอล เมซ (Ronald L.Mace) ผู้ก่อตัง้ศูนย์กำรออกแบบสำกล 
ศำสตรำจำรย์มหำวิทยำลัยนอร์ทคำโรไลนำร์ (North Carolina State University) ซึ่งเป็นคนพิกำร
ใช้รถเข็น และเป็น โปลิโอ โดยคุณ โรเนล ได้เริ่มต้นท ำกำรทดลองออกแบบ ดัดแปลงของใช้ส่วนตัว
และน ำหลักกำรแนวควำมคิดนั้นมำพัฒนำออกแบบเพื่อคนพิกำรและต่อยอดจนออกมำเป็นกำร
ออกแบบเพื่อทุกคนในที่สุด โดยเน้นควำมเท่ำเทียมเสมอภำค สำมำรถใช้งำนได้กับทุกคน มีขอบเขต
กำรใช้งำนกว้ำงขวำงที่สุด ลดควำมแปลกแยกและควำมแตกต่ำงของบุคคลในสังคม และในปี ค.ศ. 
1997 ศูนย์กำรออกแบบเพื่อทุกคนมหำวิทยำลัยคำโรไลนำร์เหนือ (The Center for Universal 
Design, North Carolina State University) ก็ได้ตีพิมพห์ลัก 7 ประกำรของกำรออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design) ออกมำ เป็นที่ยอมรับและน ำมำอ้ำงอิงใช้งำนจนถึงปัจจุบัน 
 แนวควำมคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เป็นแนวคิดกำรออกแบบ 
สภำพแวดลอ้ม สิ่งของผลิตภัณฑ์ สถำนที่ และบริกำร อย่ำงมีเหตุผล ปลอดภัยและเสมอภำค ในกำร
ใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำงที่สุดซึ่งเป็นแนวควำมคิดสำกลที่องค์กำรสหประชำชำติได้พยำยำมส่งเสริม 
และ เผยแพร่ แนวควำมคิดออกไปทั่วโลก โดยใน ไตรรัตน์ จำรุทัศน.์ (2561). ได้อธิบำยไว้ว่ำ แนวคดิ
กำรออกแบบเพ่ือทุกคนนั้น ประกอบด้วย หลัก 7 ประกำรดังนี้  

 1) ทุกคนใช้ไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Use)  
เป็นกำรออกแบบที่มีควำมเสมอภำค สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรใช้งำน หลีกเลี่ยงกำรแบ่งแยกกำร
ใช้สอย กำรออกแบบที่นึกถึงควำมสะดวก ปลอดภัย งำนออกแบบที่ดึงดูดนำ่สนใจจำกผู้ใช้งำนทุก
กลุ่มสรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่เป็นประโยชน์ใช้สอยตรงกับควำมต้องกำรของคนทุกกลุม่ 

 2) มีควำมยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้ (Flexible Use) 
เป็นกำรออกแบบที่มีควำมยืดหยุ่นรองรับกำรใช้งำนได้หลำกหลำยมีหลำยทำงเลือกที่สำมำรถใช้งำนได้
สะดวกสำมำรถใช้งำนสะดวกได้ทั้งมือขวำหรือมือซ้ำยก็ได้ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำนปรับกำรใช้
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งำนไดเ้มื่อต้องกำรควำมถูกต้องแม่นย ำมำกขึ้นปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
สรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่รองรับควำมสำมำรถที่หลำกหลำยของผู้ใช้งำน 

 3) ใช้งำนง่ำย (Simple and Intuitive Use) 
เป็นกำรออกแบบที่ใช้งำนเรียบง่ำย ไม่ค ำนึงถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้และภำษำหรือระดับควำมช ำนำญ
ของผู้ใช้งำน สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยจำกสำมัญส ำนีก มีข้อแนะน ำกำรใช้ที่ส ำคัญโดยไม่ตอ้งมีควำมรู้เรื่อง
หนังสือหรือภำษำ ผู้ใช้งำนสำมำรถประเมินผลกำรใช้งำนพร้อมให้ค ำแนะน ำถึงกำรใช้งำนหลังกำรใช้
งำนนั้นแล้วได ้สรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่ต้องง่ำยต่อควำมเข้ำใจโดยไม่ค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์ระดับควำมรู้หรือทักษะภำษำของผู้ใช้งำน 

 4) กำรสื่อควำมหมำยเป็นที่เข้ำใจง่ำย (Perceptible Information) 
เป็นกำรออกแบบที่แสดงข้อมูลชัดเจน สื่อสำรข้อมูลที่จ ำเป็นกับผู้ใช้งำนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดของผู้มี
ควำมบกพร่องทำงประสำทสัมผัส กำรออกแบบควรมีป้ำยบอกเป็นสัญลกัษณ์ที่ชัดเจน สื่อควำมหมำย
ได้เข้ำใจง่ำย ใหญ่มองเห็นได้ชัด มีกำรแนะน ำกำรใช้หลำกหลำยสื่อ(เช่นมีทั้งอักษรเบรลล์พร้อม
สัญลักษณ์ประกอบกัน) สรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่สื่อสำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยไม่ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมหรือควำมสำมำรถทำงประสำทสัมผัสของผู้ใช้งำน 

 5) กำรออกแบบที่เผื่อกำรใช้งำนที่ผิดพลำดได้ (Tolerance for Error) 
เป็นกำรออกแบบที่สำมำรถทนทำนต่อกำรใช้งำนทีผ่ิดพลำดและก่อให้เกดิอันตรำยได้ ป้องกันกำร
เข้ำถึงไปยังส่วนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรำยได้ เตรียมอุปกรณ์ที่เตือนอันตรำย หรืออุปกรณ์ที่
ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำน สรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่สำมำรถลดอันตรำย
จำกอุบัติเหตุลงได้และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือจำกกำรกระท ำที่ไม่ได้ตั้งใจลงได ้
  6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) 
เป็นกำรออกแบบที่มีควำมสะดวกและช่วยทุ่นแรงกำยได้มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนได้ง่ำยด้วย
ท่ำทำงปกติไม่ต้องออกแรงมำก สรุปควำมหมำยคือ เป็นกำรออกแบบที่สำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสะดวกสบำยและไม่ท ำให้เมื่อยล้ำ 

 7) มีขนำดและพื้นที่ที่เหมำะสม (Size and Space for Approach and Use) 
เป็นกำรออกแบบที่มีขนำดพื้นที่ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวกไม่ว่ำ
จะเป็นกำรเอ้ือมและกำรหยิบโดยไม่มีเงื่อนไขข้อจ ำกัดทำงร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว กำรออกแบบ
ในจุดส ำคัญต้องมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่ำจะยืนหรือนั่งในรถเขน็ มีพื้นที่ใช้งำนที่เหมำะสมกบักำรเข้ำถึง
และใช้งำนโดยค ำนึงถึงบุคคลทั่วไปและบุคคลที่ต้องมีผู้ดูแลหรือมีอุปกรณช์่วยเหลือสรุปควำมหมำย
คือ เป็นกำรออกแบบขนำดที่เหมำะสมและมีพื้นที่ให้ส ำหรับเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยไม่ต้องค ำนึงถึง
ขนำดร่ำงกำย ท่ำทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของผู้ใช้งำน 
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ข้อสรุปจำกแนวคิดในกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) พบว่ำ หลักทั้ง 7 
ประกำรเป็นหลักในกำรท ำให้เกิดกำรใช้งำนที่เท่ำเทียม สร้ำงควำมเสมอภำคในสังคมได้ ผู้วิจัยจะ
น ำมำศึกษำร่วมกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรเพื่อหำแนวทำงที่ถูกต้องกับกฎหมำยและ
สอดคล้องกับแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคนเกิดใช้งำนอย่ำงสำกลเพื่อให้คนพิกำรใช้รถเข็นเข้ำถึง
บริกำรได้ดีและเหมำะสมต่อไป 

 
2.5 แนวคิดกำรประมำณรำคำเบื้องต้น 

ใน ประจักษ ์หล้ำจำงวำง (2554) อธิบำยไว้ว่ำกำรประมำณรำคำเบื้องต้นในงำนก่อสร้ำง
อำคำร ส่วนมำกจะใช้วิธีกำรประมำณรำคำแบบคร่ำว ๆ ดว้ยวิธีกำรน ำรำคำต่อหน่วยคูณเข้ำกับพ้ืนที่
ของอำคำรเพื่อให้ได้รำคำค่ำก่อสร้ำงขึ้นมำแบบไม่มีรำยละเอียด เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจก่อนด ำเนินกำร
โครงกำรซึ่งในกำรประมำณรำคำแบบคร่ำว ๆ นั้นมีควำมคลำดเคลื่อนสงู หำกผู้ประมำณรำคำไม่มี
พื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้องหรอืประสบกำรณ์ในกำรประมำณมำกเพียงพอก็จะพบปัญหำว่ำ ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรที่ต ่ำ ไม่สำมำรถก่อสร้ำงได้จริง จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรประมำณรำคำจึงต้องมี
ให้ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนคิดรำคำ ต้องมีวิธีคิดรำคำประมำณเบ้ืองต้นประกอบ และในกำรวิจยั
นี้ท ำในหน่วยงำนของรัฐ จึงต้องศึกษำหำค่ำ FACTOR F ทีถู่กต้องในงำนรำชกำร เพื่อให้รำคำ
ประมำณมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยพบตำรำง FACTOR F ในงำนก่อสร้ำงรำชกำร ออกเมื่อ 
วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมกำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
อำคำร ออกประกำศปรับปรุง ตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงออกมำ โดยกำรปรับค่ำดอกเบ้ียเงินกู้ลง 
จำกเดิมคิดอยู่ที่ 6% เป็น 5% ท ำให้ตำรำง Factor F เปลี่ยนแปลง 

ข้อสรุปจำกแนวคิดกำรประมำณรำคำเบื้องต้น ผู้วิจัยจะให้ผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้มีประสบกำรณ์
ในกำรประมำณรำคำคิดรำคำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในงำนวิจัยนี้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งรำคำ
ประมำณที่มีวิธีกำรคิดและมทีี่มำของรำคำ และจะน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อน ำไปสู่กำร
ก่อสร้ำงขึ้นจริงได้ โดยให้น ำรำคำประมำณนั้นเข้ำสู่ตำรำง FACTOR F ดว้ย เพื่อได้รำคำส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงอำคำรในงำนก่อสร้ำงรำชกำรเพ่ือพร้อมน ำไปใช้งำนหรือตั้งงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
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ตำรำงที่ 2.1: แสดงตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงอำคำรงำนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มำ: กรมบญัชีกลำง. (2563). การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
       ราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่.  
       สืบค้นจำก https://bit.ly/3wSfk5B. 
 
2.6 แนวคิดปัจจัยในกำรตัดสินใจปรับปรุงอำคำร 
 ใน กุลวิชญ ์นุย้เพชร, ด ำรงศักดิ์ รินชุมภู และ ดนัย ลิขิตรตัน์เจริญ (2559) อธิบำยในบทสรุป
ว่ำปัจจัยที่มีผลท ำให้เกิดกำรปรับปรุงอำคำรเก่ำ มำจำกท ำเลที่ตั้งของสินทรัพย์ โดยดูจำกมูลค่ำที่ดิน
และสินทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำรรื้อถอนอำคำรเก่ำแล้วสร้ำงใหม่กับกำรปรับปรุงอำคำรเก่ำ
ให้มีประสิทธิภำพที่มำกขึ้น ซึ่งในกำรวิจัยนี้อยู่ในเขตพื้นที่ย่ำนธุรกิจ (CBD) จำกข้อมลูของ สมำคม
อสังหำริมทรัพย์ไทย รำคำที่ดนิในปี 2563 – 2564 พบว่ำที่ดินย่ำนสุขุมวิท 21 อโศกนั้น มีรำคำถึง 
ตำรำงวำละ 2,420,000 บำท เป็นอันดับที่ 5 ของที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทย ท ำใหก้ำรปรับปรุง
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อำคำรเก่ำที่ใช้ต้นทุนหรืองบประมำณที่น้อยกว่ำในกำรสร้ำงใหม่ยังเป็นทำงเลอืกในกำรตัดสินใจที่
ดีกว่ำ ต่อมำใน วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย ์(2555) ได้อธิบำยถึงปัจจัยที่ต้องค ำนึงถึงเพื่อตัดสินใจในกำร
ปรับปรุง ได้ดังนี้ 
  1) ปัจจัยด้ำนพื้นที ่ในเรื่องของขนำดพื้นที่ หรือข้อจ ำกัดที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
ปรับปรุง ท ำให้ต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัดด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหรือข้อก ำหนด พฤติกรรมกำรใช้งำน 
หรือลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่ 
  2) ปัจจัยด้ำนงำนโครงสร้ำง เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงอำคำรเก่ำ ควรต้องค ำนึงถึง
โครงสร้ำงเดิมของอำคำรว่ำอำคำรเก่ำเหล่ำน้ันมีควำมเสียหำยของโครงสร้ำงมำกน้อยเพียงใด กำร
ปรับปรุงอำคำรมีควำมสัมพันธ์กับงำนโครงสร้ำงเดิมหรือไม่ ต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนท ำกำร
ปรับปรุง เนื่องจำกกำรรื้อถอนโครงสร้ำงเดิมออกอำจมีผลกระทบต่ำง ๆ ตำมมำ 
  3) ปัจจัยด้ำนงบประมำณ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบระหว่ำงกำรรื้อถอนอำคำรเก่ำ
แล้วสร้ำงอำคำรใหม่กับกำรปรับปรุงอำคำร เมื่อพจิำรณำปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ท ำให้ต้องมีกำรประมำณ
รำคำเพื่อให้เกิดกำรตัดสินใจ 
 ข้อสรุปจำกแนวคิดปัจจัยในกำรตัดสินใจปรับปรุงอำคำร ผู้วิจัยจะท ำกำรสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัยเพื่อให้ทรำบถึงข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ หรือ กฎระเบียบ ข้อก ำหนด 
ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งปรึกษำถึงกำรปรับปรุงให้สัมพันธ์กับโครงสร้ำงอำคำรโรงอำหำร
กลำงเดิม และ ประมำณรำคำเพ่ือหำงบประมำณ 
 
2.7 งำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ท ำกำรทบทวนงำนวิจัยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยแนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นกรณีศึกษำ: โรงอำคำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 
กรุงเทพมหำนคร พบงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

2.7.1 แนวทำงกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส ำหรับผู้สูงอำยุและพิกำร ตลำดน ้ำตลิ่งชัน ของ สรุชำติ สินวรณ์ และ ณัฐบดี วิ
ริยำวัฒน ์(2558) 

เป็นงำนวิจัยที่ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวส ำหรับผู้สูงอำย ุและ คนพิกำร โดยกำรวิจัยนี้เกิดจำกแนวโน้มของกลุ่มนักท่องเที่ยวคน
พิกำรและผู้สูงอำยุมีแนวโน้มสูงขึ้น และ มีผลต่อตลำดกำรท่องเที่ยวมำกขึ้นจึงก่อให้เกิดกำรวิจัยศึกษำ
ขึ้นมำ เพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรท่องเที่ยวของตลำดน ้ำตลิ่งชันให้ตอบสนองกำรใช้งำนของคนพิกำร
และผู้สูงอำยุ ให้เกิดกระบวนกำรท่องเที่ยวทำงน ้ำที่ยั่งยืน  
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ : ในท ำกำรเก็บข้อมูลวิจยัด้วยวิธีแบบสอบถำม โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์
สถิติเข้ำมำในกำรวิเครำะห์หำข้อมูล จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 507 คน โดยพบว่ำข้อมูลมีควำมคิดเห็น
ไปในทิศทำงเดียวกันได้ว่ำควรมีกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ให้แก่ผู้สูงอำยุและคนพิกำร โดยส่วนที่ปรับปรุงได้แก่ เส้นทำงสัญจรส ำหรับผู้สูงอำยุและพิกำร ป้ำยน ้ำ
ทำงเดิน แผนที่ อุปกรณ์ ป้ำยและสัญลักษณ์ ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ ม้ำนั่ง ที่จอดรถส ำหรับผู้สูงอำยุ
และคนพิกำร ทำงลำด ซึ่งแนวทำงที่ได้จำกกำรศึกษำนี้เป็นเพียงแนวคิดกำรออกแบบปรับปรุง
เบื้องต้นเท่ำนั้น แต่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในสถำนที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ แต่จ ำเปน็ต้องมีกำรปรับปรุงรูปแบบและเทคนิค
ต่ำงๆให้เหมำะสมก่อนน ำไปเป็นแนวทำงต่อไป 

สรุปข้อค้นพบในงำนวิจัย : ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำปรับปรุงรูปแบบและ
เทคนิค เพื่อให้ได้แนวทำงที่ถูกต้องและเหมำะสมกับกำรวิจัย ในโรงอำหำรกลำง มำกที่สุด 

2.7.2 กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษำ โรงละครสยำมนิรมิตและ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA ของ ชุติกำญจน์ แจ้งเสนำะ (2563) 

เป็นกำรวิจัยเพ่ือศึกษถึงสภำพกำยภำพและกำรเข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนทุก
คนในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA และ โรงละครสยำมนิรมิตเพ่ือเป็นกำรหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงกำรใช้งำนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อทุกคนได้อย่ำงเหมำะสม 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ : ในกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรส ำรวจแบบมีโครงสร้ำงและสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญ นั้นพบว่ำมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 12 หมวดที่ไม่สอดคล้องในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 
2548 และ พ.ศ. 2555 ในพพิิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA และ ในโรงละครสยำมนิรมิต พบสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกที่ไม่สอดคล้องในกฎกระทรวงฯ จ ำนวน 8 หมวด ซึ่งในกำรวิจัยได้อธิบำย
ข้อเสนอแนะไว้แล้ว 

สรุปข้อค้นพบในงำนวิจัย : ผู้วิจัยจะน ำข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
หมวดที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง เพื่อให้ได้แนวทำงที่ถูกต้องและเหมำะสมที่สุดต่อไป 

2.7.3 กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและคนทุกวัยกรณีศกึษำ: ศูนย์
ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ของ ฐำปณีย์ พันธ์ุเพชร (2560) 

เป็นงำนวิจัยที่ปรับปรุงจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและคนทุกวัยในศนูย์
ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน์เพื่อให้ทุกคนได้รับควำมสะดวกสบำยและสำมำรถเยี่ยมชมนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยในกำรวิจัยจะศึกษำตำมข้อก ำหนดกฎหมำยทั้ง 9 หมวด โดยใน
งำนวิจัยน้ีได้รวบรวมศึกษำสภำพแวดล้อมเดิมทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของคนพิกำรต่ำง ๆ  
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ : ศูนย์ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน์มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรและคนทุกวัยไว้ แต่ยังไม่ครบทุกข้อตำมที่ก ำหนด โดยแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ปรับปรุงได้ทันท ี
 ส่วนที่ 2 ปรับปรุงไม่ได้ทันที เช่น บันไดที่ต้องมีกำรปรับขนำดของลูกต้ังและลูกนอน

ต้องท ำกำรรื้อถอนและก่อสรำ้งใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำส่งผลต่อกำรเปิด – ปิด เป็นต้น  
ดังนั้นจึงได้มีกำรเสนอแนวทำงกำรปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน

พิกำรและคนทกุวัย เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที ่1 กำรเพ่ิมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยก ำหนดในส่วนของอุปกรณ์ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทันที ระยะที่ 2 กำรเปลี่ยนและสร้ำง
เพิ่มเติมที่ต้องอำศัยระยะเวลำและอำจกระทบกระเทือนต่อกำรเปิดให้บริกำร 

สรุปข้อค้นพบในงำนวิจัย : ผู้วิจัยจะน ำวิธีกำรแบ่งระยะปัญหำมำใชใ้นกำรจ ำแนกระยะใน
กำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้สำมำรถแยกระยะในกำรก่อสร้ำงขึ้นได้
ก่อให้เกิดกำรก่อสร้ำงจริงขึ้นได้มำกขึ้น จะน ำไปปรับให้เหมำะสมกับกำรวิจัยต่อไป 
 2.7.4 แนวทำงกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่ส่วนกลำงของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยนเรศวรเพ่ือตอบสนองกำรใช้งำนของคนผู้พิกำรที่เป็นไปตำมหลักกำร Universal 
Design ของ ธีรวุฒิ บุญยศักด์ิเสรีและจรัญญำ พหลเทพ (2558) 

เป็นงำนวิจัยที่ศึกษำไปยังประเด็นลักษณะทำงกำยภำพด้ำนพ้ืนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ที่ตอบสนองกำรใช้งำนเหมำะสมกับคนพิกำรในโรงพยำบำลที่เป็นอำคำรสำธำรณะต่อกำรให้บริกำร
แก่ผู้คนทุกคนจึงจ ำเป็นที่จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรใช้ Universal design 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ : ในงำนวิจัยใช้วิธีกำรประเมินลักษณะทำงกำยภำพภำยหลังกำรเข้ำใช้
พืน้ที่ (Post Occupancy Evaluation,POE) ซึ่งใช้เป็นวิธีกำรประเมิน 2 รูปแบบ คือ กำรส ำรวจ และ 
กำรทดลอง โดยผู้วิจัยได้แยกปัญหำและรวบรวมปัญหำทีพ่บชัดเจนมำตั้งเป็นค ำถำมในส่วนของกำร
แบบสอบถำม ซึ่งต้ังระดับปัญหำที่พบเจอเป็น 5 ระดับ คือ มำกที่สุด = 4,  
มำก = 3,ปำนกลำง = 2, น้อย = 1, ไม่พบปัญหำ = 0 จำกกำรสรุปผลกำรทดลอง พบอุปสรรคที่เกิด
จำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำยภำพ ปัญหำที่มำกที่สุด คือ กำรหำทำงของผู้เข้ำงำนใช้พื้นที่เกิดกำรหลงทำง
ในโรงพยำบำลมำกที่สุดปัญหำรองลงมำเป็นเรื่องของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ไม่มีใหส้ ำหรับคนพิกำร 

สรุปข้อค้นพบในงำนวิจัย : ผู้วิจัยจะน ำเกณฑ์กำรให้ระดับปัญหำมำใช้ในกำรเก็บบันทึกข้อมูล
ประเมินกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เป็นวิกฤต กับ คนพิกำรใช้รถเข็นเพื่อให้สำมำรถคัดแยก
ปัญหำและผลกระทบของผู้ใช้บริกำรในโรงอำคำรกลำง เพื่อ ให้สำมำรถวัดเกณฑ์ที่ใช้ระดับในกำร
ตัดสิน 
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2.7.5 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนพิกำรที่ใช้รถเข็นในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ของ วิชุพรรณ ทินนบุตรำ (2559) 

งำนวิจัยที่ศึกษำถึงระดับคุณภำพชีวิตของคนพิกำรที่ใช้รถเข็นใน กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล เพื่อหำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทัง้เพ่ือเสนอแนะแนวทำงใน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนพิกำรใช้รถเข็น ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงคือ คนพิกำรที่ใช้รถเข็นจ ำนวน 
400 คน สัญชำติไทย อำยุอยุ่ในช่วง 18-50 ปี อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ : คนพิกำรใช้รถเข็นมีควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ที่
หลำกหลำย ควำมต้องกำร โดย 3 อันดับแรกคือ  

1) ต้องกำรเบ้ียเลี้ยง ยังชีพเพิ่มขึ้น 22.75%  
2) ต้องกำรใหร้ัฐสนับสนุนอำชีพ มีช่องทำงท ำมำหำกิน 14.75%  
3) ต้องกำรทำงลำด 10.75%  

โดยข้อสรุปทีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยคือกำรปรับปรุงข้อจ ำกัดของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
คนพิกำรที่ใช้รถเข็นด้วยสำระส ำคัญในกำรปรับปรุงข้อจ ำกัดของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรคือเรื่องของ ทำงลำดที่ยังไม่ได้เหมำะสม พื้นถนนทำงเดินที่มีควำมต่ำงระดับกันมำกไม่เรียบ 
อำคำรเรียน ทำงเดิน สถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น ที่จอดรถคนพกิำรใช้รถเข็นยงัมีควำมบกพร่องที่จะท ำให้เป็นอันตรำยต่อคนพิกำร และ
ที่ส ำคัญที่สุดในสถำนที่รำชกำรส่วนใหญใ่นกรุงเทพมหำนคร และ ปริมณฑล ยังไม่ได้รับกำรออกแบบ
เพื่อให้คนพิกำรใช้รถเข็นเข้ำไปใช้บริกำรได้ 

สรุปข้อค้นพบในงำนวิจัย : ผู้วิจัยจะตระหนักถึงปัญหำ ควำมต้องกำร รวมไปถึงแนวทำงใน
กำรพัฒนำในงำนวิจัย ที่ศึกษำไปเป็นหลักเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของคนพิกำรใช้
รถเข็นได้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนพิกำรใช้รถเข็นในเขตกรุงเทพมหำนคร
อีกด้วย 
 ข้อสรุปจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่ำในงำนวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลักดันต่อให้
ก่อสร้ำงจริงเป็นเพียงแนวทำงที่จัดท ำไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำศึกษำ กำรวิจัยนี้จึงผลักดันให้เกิดกำร
ก่อสร้ำงขึ้นจริงได้โดยวิธีน ำเสนอกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัยเพื่อกำร
ตัดสินใจต่อไปผลักดันให้เกิดกำรก่อสร้ำงขึ้นจริงต่อไป  
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1 ขั้นตอนกำรวิจัย และกรอบกำรวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเรื่อง “แนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น กรณีศึกษำ: โรงอำคำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร 
กรุงเทพมหำนคร” เป็นกำรศกึษำตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมุ่งเน้นท ำควำมเข้ำใจถึงมุมมอง
ของผู้ที่ประสบกำรณ์โดยตรงของคนพิกำรใช้รถเข็น ในกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
โรงอำหำรกลำง โดยมีขั้นตอนกำรวิจัย ดังนี ้
 
ภำพที่ 3.1: แสดงรูปภำพแสดงขั้นตอนกำรวิจัย  
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงตำรำงกรอบกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวแปรหลัก ตัวช้ีวัด กลุ่มเก็บข้อมูล เคร่ืองมือ

ข้อมูลท่ัวไป  - อายุ

 - เพศ

 - ระยะเวลาความพิการ

1. ประเมิน

ปัญหาทาง

กายภาพของส่ิง

อ านวยความ

สะดวกในปัจจุบัน

รูปแบบและ

ลักษณะทาง

กายภาพ

 - ส่ิงอ านวยความสะดวก

 - ปัญหาในการใช้งานส่ิงอ านวย

ความสะดวก

ส่ิงอ านวยความสะดวก

ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 พ้ืนท่ีท่ี

ท าการศึกษา

1) แบบส ารวจ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก

2) ส ารวจ

พร้อมคนพิการ

ใช้รถเข็น

3) การจ าลอง

เป็นคนพิการใช้

รถเข็น

1) แบบ

สัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง

 - ความวิกฤตของปัญหาท่ีคน

พิการพบเจอในการใช้งานส่ิง

อ านวยความสะดวก

การใช้งาน

2. วิเคราะห์หา

แนวทางปรับปรุง

ท่ีเหมาะสมตาม

ประสบการณ์

และการใช้งาน

ของคนพิการใช้

รถเข็น

คนพิการใช้รถเข็นท่ีมี

ประสบการณ์

1) แบบ

สัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง

3. แนวทางการ

ปรับปรุง พร้อม

การประมาณ

ราคาเบ้ืองต้นเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือช่วย

ในการตัดสินใจ

ความ

คิดเห็น

ประสบการณ์

ทัศนคติ

ผู้เช่ียวชาญด้านพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย (สถาปนิก)

 - ข้อจ ากัดของพ้ืนท่ี

 - ระยะเวลาในการปรับปรุง

 - งบประมาณ

 - วิธีการย้ายตัว

ข้อมูล

สัมพันธ์

ระดับพ้ืน

 - ความเหมาะสมของสัดส่วน

ความเอียง

ข้อมูล

สัมพันธ์

ระดับโต๊ะ

 - ระยะสอดเข่า

 - ระยะวางขา

 - ระยะเอ้ือม

ข้อมูล

สัมพันธ์

ระดับเก้าอ้ี
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ตำรำงที ่3.2: แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ขั้นตอนที่ 1) 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 (แผนภูมมิีต่อ) 

 
 

(ตำรำงมีต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดวัตถุประสงค ์
1. เพื่อส ำรวจและประเมินปญัหำลักษณะทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในปัจจุบันส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงปรับปรุงที่เหมำะสมตำมประสบกำรณ์และกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้
รถเข็นเพื่อน ำไปปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมกำรประมำณรำคำเบื้องต้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในกำร
ตัดสินใจ อันจะน ำไปสู่กำรก่อสร้ำงจริง 
 

ตั้งค ำถำมงำนวิจัย 

ค ำถำมงำนวิจัยหลัก :  
 1) แนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นอยำ่งไร? 
ค ำถำมงำนวิจัยรอง :  
 1) ในปัจจุบันสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นในโรงอำหำรกลำง  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอย่ำงไร? 

 2) กำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเบ้ืองต้นเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจเพื่อจะน ำไปสู่กำร
ก่อสร้ำงจริงอย่ำงไร? 

 
 

1. ตั้งค ำถำมงำนวิจัย ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ): แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ต่อขั้นตอนที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (แผนภูมมิีต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตำรำงมีต่อ) 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิ
ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร และวรรณกรรมเกี่ยวข้อง 
แยกออกมำเป็นประเด็นได้ดังนี ้
1. ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร ได้แก่  
  - ควำมหมำยของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร  
 - หลักกำรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร 
 - กฎหมำยและนโยบำยของภำครัฐที่ผลกัดันให้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร  
 - ตัวอย่ำงแบบส ำรวจของข้อมูลกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของอำคำรส ำหรับคน
พิกำร  
 - แนวคิดประเมินหลังกำรใชง้ำนเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุง (POE) 
2. ประเด็นเกี่ยวกับคนพิกำรใช้รถเข็น ได้แก่  
 - ควำมหมำยและประเภทควำมพิกำร  
 - ควำมหมำยคนพิกำรใช้รถเข็น, ภำวะทำงร่ำงกำยที่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็นและสัดส่วนขนำด
กำรใช้พ้ืนที่ของคนพิกำรใช้รถเขน็  
 - ทฤษฎีระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น 
3. ประเด็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่  
 - กฎหมำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 - ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับนิสิตพิกำร 
4. แนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
5. แนวคิดกำรประมำณรำคำเบื้องต้น 
6. แนวคิดปัจจยัในกำรตัดสินใจปรับปรุงอำคำร 
7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ): แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ต่อขั้นตอนที่ 3) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (แผนภูมมิีต่อ) 

(ตำรำงมีต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำเครื่องมือในกำรวิจัย 
1. จัดท ำแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นพร้อมแนวทำงแก้ ในโรงอำหำร
กลำง ตำมกำรเก็บข้อมูลกว้ำง (Indicative POE) มุ่งเน้นไปที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยใช้ กฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรี และ ตัวอย่ำงแบบส ำรวจเป็นมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ  
2. จัดท ำแบบประเมินปัญหำในกำรใช้งำนส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง ตำมกำรเก็บ
ข้อมูลจ ำเพำะ (Investigative POE) ประเมินควำมวิกฤตของปัญหำในกำรใชง้ำนจำกสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของคนพิกำรใช้รถเข็น ที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลกว้ำง พร้อมแนวทำงแก้ไขตำมประสบกำรณ์ผู้ใช ้
3. จัดท ำแบบสัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ ในโรง
อำหำรกลำง 
4. จัดท ำแบบสัมภำษณผ์ู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย ในกำรแบ่งระยะเวลำสั้น-ยำวของกำร
ก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและประมำณรำคำเบื้องต้น 

3. คิดวิธีด ำเนินกำรวิจัยและจัดท ำเครื่องมือในกำรวิจัย 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ): แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ต่อขั้นตอนที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (แผนภูมมิีต่อ) 
 
 
 
 
 
 

(ตำรำงมีต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

คนพิกำรใช้รถเข็น 
1. กำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น 
2. สัมภำษณแ์บบมีโครงสร้ำง ด้วยแบบสัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้
รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ ในโรงอำหำรกลำง 
3. ท ำแบบประเมินปัญหำในกำรใช้งำนส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง ของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่มีปัญหำตำมที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลกว้ำง 
 
 
 
 

ได้ข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลกว้ำง สรุปสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีปัญหำไปจัดท ำแบบประเมิน
ปัญหำในกำรใช้งำนส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ

4. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ หำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย 
1. ลงพื้นที่ส ำรวจพร้อมแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นพร้อมแนวทำง
แก้ ในโรงอำหำรกลำง (กำรเก็บข้อมูลกว้ำง) 
2. จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง  
(กำรเก็บข้อมูลกว้ำง) 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ): แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ต่อขั้นตอนที่ 5-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตำรำงมีต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย 
1. สัมภำษณแ์บบมีโครงสร้ำง ด้วยแบบสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย เรื่องกำร
ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง และกำรประมำณ
รำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น 
 
 
 
 

วิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 
1. จำกแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พร้อมแนวทำงแก้ไขตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 มติ
คณะรัฐมนตร ีและ ตัวอย่ำงแบบส ำรวจ 
2. จำกกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น 
3. จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็น 
4. จำกแบบประเมินปัญหำในกำรใช้งำน พร้อมแนวทำงแกไ้ขตำมประสบกำรณ์ผู้ใช ้
5. จำกแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร และวรรณกรรมเกี่ยวข้อง 
จัดท ำเป็นภำพ 3 มิติ แนวทำงในกำรปรับปรุง 
 
 
 
 
 

5. วิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 
 6. สัมภำษณ์ 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ของ
มหำวิทยำลัย 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ): แสดงตำรำงรำยละเอียดขั้นตอนกำรวิจัย (ต่อขั้นตอนที่ 7-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 กลุ่มกำรเก็บข้อมูล 
 3.2.1 กลุ่มคนพิกำรใช้รถเข็น ที่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้รถเข็นและยังสำมำรถช่วยเหลือ หรือ
เดินทำงด้วยตนเองได ้2 คน 
 3.2.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้ำน ดังนี้ 
  3.2.2.1 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับกำรใช้งำนอำคำร 
จัดแผนผังมหำวิทยำลัย ข้อจ ำกัดข้อก ำหนดข้อตกลงของอำคำรในมหำวิทยำลัย ได้แก ่ สถำปนิก
ระดับหัวหน้ำงำน งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 1 คน 
  3.2.2.2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัย เป็นผู้ทีส่ำมำรถ
ตัดสินใจกำรใชง้บประมำณในกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพกับมหำวิทยำลัยฯ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส่วน
พัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 คน 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัย 
1. สัมภำษณแ์บบกึ่งโครงสร้ำง ผ่ำนรำยงำนสรุปกำรจัดท ำแนวทำงปรับปรุง รับฟังข้อเสนอแนะ 
ควำมคดิเห็น และแนวทำงทีจ่ะผลักดันให้เกิดกำรก่อสร้ำงจริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุง 
สรุปกำรจัดท ำแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรง
อำหำรกลำง โดยเรียงล ำดับในเรื่องควำมวิกฤตของปัญหำในกำรใชง้ำน กำรประเมินระยะเวลำใน
กำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ กำรประมำณรำคำเบื้องต้น  
 
 
 
 

 7. สรุปผลกำรวิจัย จัดท ำ
แนวทำงกำรปรับปรุง 

 

จัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดท ำแนวทำงปรับปรุง 
 

 
 
 
 

 8. จัดท ำรำยกำรสรุปผลกำรวิจัยน ำเสนอ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำยภำพและ
ข้อเสนอแนะ 
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3.3 ระเบยีบวิธีวิจัย 
 3.3.1 กำรส ำรวจพร้อมแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ กำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น (ดูภำคผนวก ก) 

 จัดท ำแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นพร้อมแนวทำงแก้ ใน โรง
อำหำรกลำง ใชก้ฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรบัผู้พิกำรหรอืทุพพลลภำพ
และคนชรำ พ.ศ. 2548  และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 เป็นมำตรฐำนใน
กำรตรวจสอบ ใชต้ัวอย่ำงแบบส ำรวจเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
จัดท ำช่องแนวทำงกำรแก้ไข โดยก ำหนดหมวดในกำรส ำรวจ 9 หมวด ดังนี้ ดังนี้ 1. หมวดทำงลำด  
2. หมวดลิฟต์ 3. หมวดบันได 4. หมวดห้องน ้ำ 5. หมวดทีจ่อดรถ 6. หมวดให้บริกำรข้อมูล  
7. หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์8. หมวดทำงเข้ำอำคำร 9. หมวดประตู และ อื่น ๆ เพิ่มเติมขณะส ำรวจ 

 ท ำกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น เพ่ือทบทวนแนวทำงและควำม
สอดคลอ้งของปัญหำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยคนพิกำรใช้รถเข็นที่มปีระสบกำรณ์ร่วมส ำรวจ 
 ผู้วิจัยและคนพกิำรใช้รถเข็นจะท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่พร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ต่ำง ๆ ตำมที่
ก ำหนด โดยจะวัดขนำดพื้นที่ ตรวจสอบระยะควำมกว้ำง ยำว จำกแผนผงัเปรียบเทียบกับพื้นที่จริง
พร้อมทั้งอ้ำงอิงด้วยรูปถ่ำยโดยท ำกำรวัด ระยะ มิติ ขนำด ของพื้นที่ในกำรส ำรวจเพื่อเก็บข้อมูลน ำไป
สร้ำง ภำพ 3 มิติ แสดงรำยละเอียด ต ำแหน่ง ลักษณะทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแต่
ละพื้นที่ เพื่อศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพ ควำมเชื่อมโยงของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อหำแนวทำงแก้ไข  

3.3.2 จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
 เพื่อศึกษำลักษณะปัญหำกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็น ผู้วิจัยท ำกำรจ ำลองเป็นคนพิกำร
เพื่อส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง โดยมุ่งเน้นในเรื่องปัญหำกำรใช้งำนในบริบทจริง
ที่คนพิกำรใช้รถเข็นพบเจอ โดยมีอุปกรณใ์นกำรศึกษำ 

 1) รถนั่งคนพิกำรแบบขับเคลือ่นด้วยแรงคน มำตรฐำน 
 2) แบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พร้อมบันทึกVDOและถ่ำยภำพระหว่ำงกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรเพื่อให้สำมำรถย้อนกลับมำ

ศึกษำได้พร้อมทั้งจดบันทึกรำยละเอียดปัญหำต่ำง ๆ ที่พบเจอ 
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ภำพที่ 3.2: แสดงรูปภำพแสดงอุปกรณ์ในกำรจ ำลองคนพิกำรใช้รถเข็น  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.3: แสดงรูปภำพแสดงกำรจ ำลองคนพิกำรใช้รถเข็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยกำรจ ำลองคนพิกำร. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 
 จำกระเบียบวิธีวิจัย กำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น มขีอ้ด-ีข้อเสียของวิธีกำรแตกต่ำงกัน คือ ข้อดีวิธีกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้
รถเข็นท ำใหผู้้วิจัยรับรู้ถึงกำรใช้งำนรถเข็นของคนพิกำร ข้อจ ำกัด ควำมรู้สึกขั้นพื้นฐำนที่คนพิกำรใช้
รถเข็นรับรู้ แตม่ีข้อเสียคือผู้วจิัยไม่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้รถเข็นเท่ำกับคนพิกำร ท ำให้อำจเก็บ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน และในวิธีกำรกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็นข้อดีคือ 
ท ำให้รู้ถึงประสบกำรณ์ ข้อจ ำกดั แง่มุมที่แตกต่ำงจำกผู้วิจัย และเป็นกำรทบทวนแนวทำงของปัญหำ
ในกำรส ำรวจว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

1 ที่วำงเท้ำด้ำนหน้ำ 
2 ล้อหน้ำ ล้อกว้ำง~20 ซม. 

3 ล้อหลังพร้อมที่จับ ล้อกว้ำง~60 ซม. 
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 แต่มีข้อเสียคือ ผู้วิจัยไม่มีอำรมณ์ควำมรู้สึกรว่มของปัญหำในกำรใช้งำนของคนพิกำร และใน
บำงพื้นที่คนพิกำรไม่ทรำบถึงข้อมูลควำมต้องกำงตำมกฎหมำย ผู้วิจัยจึงใช้ทั้ง 2 วิธีกำรเพ่ือได้ข้อมูล
ในกำรวิจัยครบถ้วนมำกขึ้น 

3.3.3 กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (ดูภำคผนวก ข) 
กำรสัมภำษณแ์บบมีโครงสรำ้ง จ ำแนกได้ดังนี้  

  3.3.3.1 สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับคนพิกำรใช้รถเข็น โดยจะแบ่งเครื่องมือในกำร
สัมภำษณ์คนพกิำรคนพิกำรใช้รถเข็นไว้ 2 แบบสัมภำษณ ์ได้แก ่
   3.3.3.1.1 จัดท ำแบบสัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำร
ใช้รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ ในโรงอำหำรกลำง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคน
พิกำรใช้รถเข็นในพื้นที่บริบทจริงในกำรวิจัย โดยเป็นกำรสัมภำษณ์ในลักษณะไม่เป็นทำงกำร เพื่อให้
เกิดกำรสนทนำที่เป็นธรรมชำติกับผู้ให้ข้อมูลเป็นลักษณะกำรพูดคุยสนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบกำรณ์ ควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน แต่อยู่ในกรอบของโครงสร้ำงตำมแบบสัมภำษณ์ที่จัดท ำ ซึ่ง
ผู้วิจัยอำจได้รับข้อมูลหรือประเด็นน่ำสนใจเพื่อประกอบในกำรจัดท ำแนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่อไป โดยจะแบ่งโครงสร้ำงเป็น 2 สว่นดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
        ส่วนที่ 1.1 ชื่อ – นำมสกลุของคนพิกำรใช้รถเข็นตำมควำมสมัคร
ใจ เพื่อใช้อ้ำงอิงถึงผู้ให้ข้อมลูมีแหล่งข้อมูลที่น่ำเช่ือถือได้ 
        ส่วนที่ 1.2 อำยุ เพื่อใช้อธิบำยถึงประสบกำรณ์และกรอบทัศนคติ 
ของผู้ให้ข้อมูล 
        ส่วนที่ 1.3 เพศ เพื่อใช้อธิบำยลักษณะของกำยภำพ ขนำดของ
ร่ำงกำย สรีระของผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
        ส่วนที่ 1.4 ระยะเวลำในควำมพิกำร เพื่อใช้อธิบำยถึง
ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำรใช้งำนของผู้ให้ข้อมูล 
   ส่วนที่ 2 ข้อมลูกำยภำพที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ 

   ส่วนที่ 2.1 กำรใช้งำนที่สัมพนัธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ระดับโต๊ะ 
ผู้วิจัยท ำกำรวัดระยะสอดเข่ำของ ระยะวำงขำ ระยะเอ้ือมของผู้ให้ข้อมลูในบริบทจริง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 จุดในกำรศึกษำ 

    จุดแรก โต๊ะรับประทำนอำหำร 
    จุดสอง เคำน์เตอร์รับ-ส่งอำหำรบริเวณร้ำนค้ำ 
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   เปรียบเทียบกับระยะมำตรฐำนที่ต้องกำรตำมกำรศึกษำ พร้อมทั้ง
สัมภำษณ์ถึงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมระหว่ำงกำรวัดระยะเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือประเด็นที่น่ำสนใจเพิ่มเติมใน
กำรจัดท ำแนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อไป      
    ส่วนที่ 2.2 กำรใช้งำนที่สัมพนัธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ระดับเก้ำอี้
เป็นกำรสัมภำษณ์ถึงวิธีกำรย้ำยตัวของผู้ให้ข้อมูล มีผลต่อขนำดพื้นที่กำรใช้งำนในโรงอำหำรหรือไม่ 
โดยแบ่งเป็น 4 ข้อดังนี ้1. แบบย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำนั่ง 2. แบบย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำยืน 3. ได้
ทั้ง 2 วิธี 4. ไมส่ำมำรถย้ำยตัวด้วยตนเองได้ ซึ่งจะขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลบนัทึก VDO สำธิตวิธีกำรย้ำย
ตัว โดยผู้วิจัยจัดท ำสเกลเปรียบเทียบระยะ ขนำด 1.20x1.30ม. โดยแบ่งช่องสเกลไว้ช่องละ 10x10
ซม. โดยวำงสเกลเปรียบเทียบระยะไว้ในระยะเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลโดยห่ำงจำกกล้องบันทึก VDO 
2.00 เมตร เพือ่ไว้เปรียบเทียบระยะในโปรแกรมตัดต่อ VDO หำระยะวิธีกำรย้ำยตัวของผู้ให้ข้อมูลวำ่
มีผลต่อขนำดพื้นที่กำรใช้งำนอำคำรต่อไป พร้อมทั้งสัมภำษณ์ถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของกำรย้ำย
ตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือประเด็นที่น่ำสนใจเพิม่เติมในกำรจัดท ำแนวทำงปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่อไป 
 
ภำพที่ 3.4: แสดงรูปภำพแสดงวิธีกำรเก็บข้อมูลวิธีกำรย้ำยตัว 
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ภำพที่ 3.5: แสดงรูปภำพแสดงวิธีกำรเก็บข้อมูลกำรย้ำยตัวโดยใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO หำระยะ  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    ส่วนที่ 2.3 กำรใช้งำนที่สัมพนัธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ระดับพ้ืนท ำ
กำรทดสอบควำมเหมำะสมของระยะควำมลำดเอียงของทำงลำด โดยมีสัดส่วนควำมลำดเอียง ทั้งหมด 
3 ระดับ ได้แก ่1. สัดส่วนควำมลำดเอียง 1:12 ตำมมำตรฐำนก ำหนด 2. สัดส่วนควำมลำดเอียงน้อย
กว่ำ 1:12 – 1:10 ไม่ได้ตำมมำตรฐำนก ำหนด 3. สัดส่วนควำมลำดเอียงน้อยกว่ำ 1:10 ไม่ได้ตำม
มำตรฐำนก ำหนด ผู้ให้ข้อมูลท ำกำรสำธิตวิธีกำรใช้งำนทำงลำดในกำรขึ้น-ลง 1 รอบทดสอบระยะ
ควำมลำดเอียงในบริบทจริง เพื่อสัมภำษณ์ถึงปัญหำในกำรใช้งำนในแต่ละสัดส่วนควำมลำดเอียง 
พรอ้มทั้งสัมภำษณ์ถึงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
   3.3.3.1.2 จัดท ำแบบประเมินปัญหำในกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง เพื่อให้ได้ข้อมลูในเรื่องกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็น
ในบริบทจริง โดยผู้วิจัยจะน ำผลจำกกำรศึกษำข้อมูลกว้ำงจำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำร
มำวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน ำไปสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็น โดยให้คนพิกำรใช้รถเข็นทดสอบใช้
งำนและท ำแบบประเมินซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมวิกฤตของปัญหำที่คนพิกำรใช้รถเข็นพบเจอในพื้นทีต่ำม
กำรศึกษำ และมีกำรแบ่งเกณฑ์ไว้ 5 ระดบั ดังนี ้
มำกที่สุด = 4, มำก= 3 ,ปำนกลำง= 2, นอ้ย= 1, ไม่พบปัญหำ = 0  
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  โดยผู้วิจัยจะสรุปเป็นเกณฑ์แบ่งแยกระดับควำมวิกฤตของปัญหำที่คนพิกำร
พบเจอ ออกมำเป็นคะแนนเฉลี่ยในแต่ละขอ้ในพื้นที่ตำมกำรศึกษำ เพื่อหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่พบ
เจอปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุดของคนพิกำรใช้รถเข็น พรอ้มทั้งสัมภำษณ์แนวทำงในกำรแก้ไขตำม
ประสบกำรณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนดเพื่อให้ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อไป 

 
ตำรำงที่ 3.3: แสดงตำรำงตัวอย่ำงแบบประเมินในกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก         
                ส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 
 

 
 

 
 
 
  3.3.3.1 สมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนพ้ืนที่ ผู้วิจัยน ำผลจำกกำร
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ โดยจัดท ำเป็น แบบ
สัมภำษณ์ผู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่ เรื่องกำรประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
โรงอำหำรกลำง และกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเบ้ืองต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องของระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำงของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแต่ทรำบถึงรำคำที่ต้องใช้ในกำรก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
โดยจะแบ่งโครงสร้ำงเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที ่1 ข้อมลูทั่วไป 
  ส่วนที่ 1.1 ชื่อ – นำมสกลุของผู้เช่ียวชำญด้ำนพื้นที ่เพื่อใช้อ้ำงอิงถึงผู้ให้

ข้อมูลมีแหล่งขอ้มูลที่น่ำเช่ือถือได้ 
       ส่วนที่ 1.2 ต ำแหน่ง เพื่อใช้อธิบำยถึงต ำแหน่งควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวิจัย 

  ส่วนที่ 1.3 อำยุงำน เพื่อใช้อธบิำยถึงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
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  ส่วนที่ 2 แนวกำรประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรง
อำหำรกลำง และกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น 

 มีรำยละเอียดดังนี้ 
   ส่วนที่ 2.1 ต ำแหน่งของพื้นที ่อธิบำยต ำแหน่งของพื้นทีแ่ละรำยละเอียด
ปัญหำของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมภำพประกอบอธิบำยปัญหำระบุหมวดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมกำรศึกษำ 
   ส่วนที่ 2.2 แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ อธิบำยแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้
ถูกต้องตำมมำตรฐำนก ำหนดพร้อมภำพประกอบ 3 มิติทีแ่ก้ไขปัญหำระบุระยะ ขนำด วัสดุเบื้องต้น 

  ส่วนที่ 2.3 สรปุข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็น ตำม
ประสบกำรณ์ เป็นข้อสรุปที่คนพิกำรใช้รถเข็นน ำเสนอเพิ่มเติมตำมประสบกำรณ์ท ำให้ใชง้ำนได้
สะดวกสบำยยิ่งขึ้น นอกเหนือกฎหมำยหรือมำตรฐำนก ำหนด 

  ส่วนที่ 2.4 ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สัมภำษณ์ผู้ใหข้้อมูลในเรื่องของระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

  โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
   ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 
   ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุงไม่ได้ทันท ี

    ระยะที่ 3 ไม่สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ในระยะที่ 3 สัมภำษณ์
ถึงสำเหตุที่ไม่สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ และ สัมภำษณ์ถึงข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจำก
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ให้ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงที่สอดคล้องกับพื้นที ่
   ส่วนที่ 2.5 ประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น สัมภำษณ์ผู้ใหข้้อมูลประมำณ
รำคำก่อสร้ำงเบื้องต้นโดยให้คิดประมำณรำคำและแนบวิธีคิด พร้อมค่ำ Factor F ทีใ่ช้ในกำร
ประมำณรำคำมำด้วย 
 3.3.4 กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง 
 จัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือคนพิกำรใช้รถเข็น 
กรณีศึกษำ: โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร น ำไป
สัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง กับ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส ำคัญเกี่ยวกับแนวนโยบำย ใน กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในมหำวิทยำลัย ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
และควำมคิดเห็น โดยต้ังประเด็นกำรสัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงที่จะผลักดันให้เกิดกำร
ก่อสร้ำงจริงโดยเช่ือมโยงกับข้อมูลของสรุปผลกำรวิจัย อำจท ำให้ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะหรือประเด็น
น่ำสนใจในมุมมองที่ไม่คำดคิดได้ เพื่อน ำไปเป็นข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน ำข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรส ำรวจ กำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น และกำร
สัมภำษณ์มำวิเครำะห์โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี หลักกำร และวรรณกรรมเกีย่วข้อง มำเปรียบเทียบเพ่ือ
วิเครำะหส์รุปผลกำรวิจัยแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ใน
โรงอำหำรกลำง โดยจะน ำเสนอสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีปัญหำในกำรใช้งำน ซึ่งเรียงล ำดับจำก 
  3.4.1 ปญัหำในกำรใช้งำนมำกที่สุดไปหำไมพ่บปัญหำในกำรใช้งำน(4 คะแนน ถึง 0 คะแนน) 
ที่สำมำรถสร้ำงหรือปรับได้ทันที (ระยะที ่1) และ รำคำประมำณในกำรกอ่สร้ำงน้อยไปหำมำกที่สุด  

3.4.2 ปญัหำในกำรใช้งำนมำกที่สุดไปหำไมพ่บปัญหำในกำรใช้งำน(4 คะแนน ถึง 0 คะแนน) 
ที่ไม่สำมำรถสร้ำงหรือปรับได้ทันที (ระยะที่ 2) และ รำคำประมำณในกำรก่อสร้ำงน้อยไปหำมำกที่สดุ 
โดยน ำเสนอเป็นภำพ 2 และ 3 มิติ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย น ำไปสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
พัฒนำกำยภำพของมหำวิทยำลัย เพื่อหำข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป 

สรุปข้อด-ีข้อเสีย ของวิธีกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และ แบบกึ่งโครงสร้ำง จำก
กำรศึกษำผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำข้อดีของกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงท ำให้ได้ข้อมูลตำมที่กำรวิจัย
ต้องกำรตรงจุดประสงค์ แต่มีข้อเสียคือท ำให้อำจไม่ได้มุมมองที่เปิดกว้ำงหรือข้อเสนอแนะที่น่ำสนใจ 
ในขณะที่กำรสมัภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำงท ำให้เปิดมุมมองอำจได้รับข้อมูลที่น่ำสนใจน ำไปใช้ในกำร
วิจัย โดยผู้วิจัยจะเลือกใช้ทั้ง 2 วิธีกำรในกำรสัมภำษณ์ตำมควำมเหมำะสมของผู้ให้ข้อมูลและ ข้อมลูที่
ต้องกำรได้รับ 

 
3.5 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

 ด้ำนขอบเขตพื้นที่ในกำรศึกษำเนื่องจำกเป็นกำรวิจัยใน อำคำรโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นอำคำรสถำนที่รำชกำร ท ำให้เข้ำถึงหรือเก็บข้อมูล ถ่ำยภำพ บันทึก VDO 
และท ำกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรนั้นมีข้อจ ำกัดและท ำได้ยำกในบำงพื้นที่ ต้องได้รับควำมยินยอมให้
ควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัย 
  ด้ำนกลุ่มกำรเก็บข้อมูลเนื่องจำกกลุ่มกำรเก็บข้อมูลเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและผู้เชี่ยวชำญที่
ประสบกำรณ์มำกในแต่ละดำ้นและต้องได้รับกำรยินยอมร่วมมือในกำรท ำวิจัยท ำให้มีจ ำนวนน้อย ยำก
ต่อกำรหำกลุ่มกำรเก็บข้อมูล  
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บทที่ 4 
ข้อมูลที่ได้จำกภำคสนำม 

 
 จำกกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ที่ได้จำกกำรส ำรวจ กำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น 
และกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกภำคสนำม แบ่งออกได้ดังนี้ 
 
4.1 ข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรกำรส ำรวจพร้อมแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรส ำรวจสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น และ กำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นเพื่อส ำรวจสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในทั้ง 4 พื้นที่ท ำกำรศึกษำจำกจุดจอดรถคนพิกำร ถึง ในโรงอำหำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเดือน มกรำคม - กมุภำพันธ์ 2564 รวมเป็นระยะเวลำ 2 เดือน 
โดยใชแ้บบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นพร้อมแนวทำงแก้ ใน โรงอำหำร
กลำง เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย ตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548  และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
พฤษภำคม พ.ศ. 2552 รวม 9 หมวดเป็นมำตรฐำนในกำรตรวจสอบปัญหำทำงกำยภำพที่เกิดขึ้น 
รวมถึงกำรส ำรวจพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็นและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น เพื่อศึกษำลักษณะใน
กำรใช้งำนของกลุ่มคนพิกำรใช้รถเข็น โดยแบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้  *หมำยเหตุเลขของปัญหำอ้ำงอิงมำ
จำกกำรเก็บบันทึกข้อมูลภำคสนำม 

 4.1.1 หมวดทำงลำด 
พื้นที่ 1 ปัญหำ 1.1 จำกกำรส ำรวจพบว่ำทำงลำดจำกจุดจอดรถคนพิกำรขึ้นไปทำงลิฟต์คน

พิกำร มีสัดส่วนควำมลำดเอียงทำงลำดไม่ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำย  มีควำมต่ำงระดับ 5 ซม. ในทำง
ขึ้นลง ก่อให้เกดิอันตรำยต่อกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็น ท ำให้ไม่สำมำรถจะเดินทำงไปยังลิฟต์
คนพิกำรได้ด้วยตนเอง จ ำเป็นต้องมผีู้ช่วยเพื่อควบคุมกำรเคลื่อนที่ของรถเข็น 
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ภำพที่ 4.1: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 1.1  - หมวดทำงลำด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปัญหำ 1.1. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 

 
 พื้นที่ 2 ปญัหำ 1.1 จำกกำรส ำรวจพบว่ำทำงลำดจุดที่ 1 มีสัดส่วนควำมลำดเอียงน้อยกว่ำ 
1:10 ไม่ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำย 1:12 กอ่ให้เกิดอันตรำยอย่ำงมำกต่อกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้
รถเข็น คนพิกำรใช้รถเข็นไมส่ำมำรถเดินทำงได้ด้วยตนเองและมีโอกำสที่จะได้รับอันตรำยจำกกำรใช้
งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในทำงลำดจุดที่ 1  

 
ภำพที่ 4.2: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที่ 2 ปัญหำ 1.1 - หมวดทำงลำด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 2 ปญัหำ 1.1. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
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 พื้นที่ 2 ปัญหำ 1.2 จำกกำรส ำรวจพบทำงลำดจุดที่ 2 และ 3 มีควำมยำวทำงลำดเกิน 2.50 
เมตร แต่ไม่ไดจ้ัดท ำรำวจับไว้ 2 ด้ำน มีเพยีงด้ำนเดียวไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกฎหมำย คนพิกำรใช้
งำนได้ล ำบำก 
 
ภำพที่ 4.3: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที่ 2 ปัญหำ 1.2 – หมวดทำงลำด 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 2 ปญัหำ 1.2. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
 
ต ำแหน่งทำงลำดทั้ง 3 จุด ในพื้นที่ 2 ที่ท ำกำรศึกษำ ดูภำพที่ 4.4 – 4.6 
 
ภำพที่ 4.4: แสดงภำพแสดงเส้นทำงสัญจรไปโรงอำหำรกลำง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
       (2564). ภำพรวมมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
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ภำพที่ 4.5: แสดงภำพแสดงทำงขึ้นจำกที่จอดรถคนพิกำรและเส้นทำงสญัจรไปโรงอำหำรกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
       (2564). ภำพรวมมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 
 
ภำพที่ 4.6: แสดงภำพแสดงต ำแหน่งทำงลำดทั้ง 3 จุดในกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
       (2564). ภำพรวมมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 

KEY PLAN 
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  พื้นที่ 3 ปัญหำ 1.1 จำกกำรส ำรวจพบว่ำทำงลำดภำยนอกโรงอำหำรกลำง มีทำงลำดที่ไม่ได้
มำตรฐำนเกิดจำกกำรทรุดตัวของพื้นภำยนอกท ำให้ทำงมหำวิทยำลัยมำแก้ไขเพื่อให้ใช้งำนได้ไปก่อน 
แต่ท ำให้ไม่ไดม้ำตรฐำนตำมกฎหมำย สัดสว่นทำงลำดน้อยกว่ำ 1:12 ควำมกว้ำงทำงลำดขนำด  
90 ซม. ท ำใหค้นพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถใช้งำนได้ด้วยตนเอง  
 
ภำพที่ 4.7: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที่ 3 ปัญหำ 1.1 – หมวดทำงลำด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 3 ปญัหำ 1.1. ภำยนอกโรงอำหำรกลำง. 
 

  พื้นที่ 4 ปัญหำ 1.1 ส ำรวจพบทำงลำดเข้ำอำคำรมีสัดส่วนควำมลำดเอียงไม่ได้มำตรฐำน 
ปัญหำ 1.2 ทำงลำดเข้ำอำคำรมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำมำตรฐำน ปัญหำ 1.3 มีขนำดชำนพักที่น้อยกว่ำ
มำตรฐำน ปัญหำ 1.4 ไม่มีอปุกรณ์รำวจับ ท ำให้คนพิกำรใช้งำนได้ยำกล ำบำกมีโอกำสที่จะเกิด
อันตรำย ไม่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยตนเองได้จ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพื่อควบคุมกำรเคลื่อนทีข่องรถเข็น 
(ทำงลำดคนพิกำรต้องกำรควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 ม. ชำนพักไม่น้อยกว่ำ 1.50 ม. ส่วนสัดควำม
ลำดเอียง 1:12 มีอุปกรณ์รำวจับ) 
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ภำพที่ 4.8: ภำพแสดงปญัหำ พื้นที ่4 ปัญหำ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 – หมวดทำงลำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4.  
        ภำยนอกโรงอำหำรกลำง. 
 
 4.1.2 หมวดลิฟต ์
 พื้นที่ 4 ปัญหำ 2.1 จำกกำรส ำรวจโรงอำหำรกลำงเป็นอำคำร 2 ชั้น ที่ไม่ได้จัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้คนพิกำรใช้รถเข็นสำมำรถขึ้นไปใช้บริกำรช้ัน 2 ได้ จำกกำรส ำรวจเบื้องต้น ไม่มี
พื้นที่เพียงพอให้สำมำรถท ำทำงลำดได้ จึงมีแนวทำงให้ก่อสร้ำงลิฟต์ตำมมำตรฐำนเพื่อให้คนพิกำร
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ต่อไป 
 
ภำพที่ 4.9: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่4 ปัญหำ 2.1 – หมวดลิฟต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 2.1. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
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 4.1.3 หมวดบันได  
 ถูกต้องตำมกรอบมำตรฐำนของกฎหมำยทุกพ้ืนที่ในกำรศึกษำ 
 4.1.4 หมวดห้องน ้ำ 
 พื้นที่ 4 ปัญหำ 3.1 จำกกำรส ำรวจในโรงอำหำรกลำงมีเพียงห้องน ้ำทั่วไปชั้น ละ 1 จุดเท่ำน้ัน
ไม่มีบริกำรห้องน ้ำส ำหรับคนพิกำรทั้ง 2 ชั้น ท ำให้คนพิกำรต้องไปเข้ำห้องน ้ำที่อยู่ไกลออกไปถึง 300 
เมตร  ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สะดวกสบำยและไม่มีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรใช้บรกิำร 
 
ภำพที่ 4.10: แสดงภำพแสดงต ำแหน่งห้องน ้ำ ชั้น 1 และ ชัน้ 2 ของโรงอำหำรกลำง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ: งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
       (2564). ภำพรวมมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำกกำรสัมภำษณ์. 

 
 จำกกำรส ำรวจพร้อมคนพิกำรใช้รถเข็น และ จ ำลองกำรเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำคน
พิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนในห้องน ้ำทั่วไปได้ เพรำะขนำดของประตูและ ควำมต่ำงระดับ
ของห้องน ้ำและพื้นภำยนอกที่ต่ำงกันประมำณ 5-7 ซม.  
 
 
 
 
 
 

F1 
 

F2 
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ภำพที่ 4.11: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่4 ปัญหำ 3.1 – หมวดห้องน ้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 3.1. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 
 4.1.5 หมวดทีจ่อดรถ 

พื้นที ่1 ปญัหำ 2.1 จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีขนำดที่ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนและไม่เหมำะสม
ในกำรใช้งำนคนพิกำรใช้รถเข็นใช้งำนขึ้น-ลง ได้ยำกล ำบำก (มำตรฐำนที่จอดรถคนพิกำรก ำหนดไว้ที่
ขนำด 2.40 x 6.00 ม. และเว้นที่ว่ำงด้ำนข้ำงกว้ำง 1.00 ม.) 

 
ภำพที่ 4.12: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 2.1 – หมวดที่จอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 2.1. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
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 พื้นที่ 1 ปัญหำ 2.2 จำกกำรส ำรวจพบมีกำรจัดสัญลักษณ์แต่ขนำดน้อยกว่ำมำตรฐำน
(ต้องกำร 90x90 ซม.) และ สัญลักษณ์เริ่มเลือนรำง ท ำใหค้นพิกำรมองไม่เห็นจุดจอดได้ชัดเจน  
 
ภำพที่ 4.13: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 2.2 - หมวดที่จอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 2.2. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 

 
พื้นที ่1 ปญัหำ 2.3 จำกกำรส ำรวจพบจ ำนวนที่จอดรถส ำหรับคนพิกำรน้อยกว่ำที่กฎหมำย

ก ำหนด (ต้องกำร 6 คันตำมกฎหมำยปัจจุบันมี 4 คัน)  
 

ภำพที่ 4.14: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 2.3 – หมวดที่จอดรถ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 2.3. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
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 4.1.6 หมวดให้บริกำรข้อมูล (ให้บริกำรขำยอำหำร) 
 พื้นที่ 4 ปัญหำ 4.1 จำกกำรส ำรวจพบร้ำนขำยอำหำรมีเคำน์เตอร์ รับ-ส่งอำหำรที่ไม่ได้ตำม
มำตรฐำนของกฎหมำย มีสิ่งกีดขวำงใต้เคำน์เตอร์ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นสอดเข่ำเข้ำไปอำจได้รับ
อันตรำยได้ 
 
ภำพที่ 4.15: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่4 ปัญหำ 4.1 – หมวดบริกำรข้อมูล         
       (ให้บริกำรขำยอำหำร) 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 4.1. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 
 4.1.7 หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์

พื้นที่ 1 ปัญหำ 4.1 จำกกำรส ำรวจพบทิศทำงของป้ำยบอกทำงชี้สัญลักษณ์ผิด ท ำให้เกดิ
ควำมสับสน และ ไม่มีป้ำยบอกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ชัดเจน เช่น ไม่มีป้ำยบอกทำงไปห้องน ้ำ ป้ำย
บอกทำงไปลิฟต์ ขำดป้ำยในลักษณะแนวดิง่ที่บอกต ำแหน่งจุดจอดรถคนพิกำร ท ำให้คนพิกำรใช้
รถเข็นสับสนในกำรใช้งำน 
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ภำพที่ 4.16: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 4.1 - หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 4.1. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
    
 พืน้ที่ 2 ปญัหำ 2.1 จำกกำรส ำรวจตลอดเส้นทำงสัญจรไม่พบป้ำยบอกต ำแหน่งสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และ พื้นที ่2 ปัญหำ 2.2 ไม่มีเครื่องหมำยแสดงทิศทำงทีช่ัดเจนเพ่ือน ำไปสู่สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นสับสน ยำกต่อกำรใช้งำน 
 
ภำพที่ 4.17: แสดงแสดงปัญหำ พื้นที ่2 ปญัหำ 2.1 และ 2.2 - หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 2 ปญัหำ 2.1 และ 2.2. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
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พื้นที่ 4 ปัญหำ 5.1 จำกกำรส ำรวจไม่พบป้ำยบอกต ำแหน่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ พื้นที่
ที่ 4 ปัญหำ 5.2 ไม่มีเครื่องหมำยแสดงทิศทำงที่ชัดเจนเพื่อน ำไปสู่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท ำให้คน
พิกำรใช้รถเข็นสับสน ยำกต่อกำรใช้งำน 

 
ภำพที่ 4.18: แสดงแสดงปัญหำ พื้น 4 ปญัหำ 5.1 และ 5.2 – หมวดป้ำยและสญัลักษณ ์ 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 5.1 และ 5.2. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 

 4.1.8 หมวดทำงเข้ำอำคำร  
 พื้นที่ 1 ปัญหำ 3.1 จำกกำรส ำรวจพบพื้นผิวก่อนไปลิฟต์คนพิกำรมีผิวทีไ่ม่เรียบเสมอกนั 
ขรุขระ มีผลกบักำรเคลื่อนที่ของรถเข็น 
 
ภำพที่ 4.19: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 3.1 - หมวดทำงเข้ำอำคำร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 3.1. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
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 พืน้ที่ที่ 1 ปัญหำ 3.2 จำกกำรส ำรวจพบฝำตะแกรงมีขนำดรูเกิน 13มม. ไม่ได้ตำมมำตรฐำน
กฎหมำย(ขนำดรูไม่เกิน 13 มม.) มีผลท ำให้ล้อหน้ำของรถเข็นมีโอกำสตกเข้ำไปท ำเกิดอันตรำยได้ 
 
ภำพที่ 4.20: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 3.2 – หมวดทำงเข้ำอำคำร 

 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 3.2. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
 
 พื้นที่ 2 ปัญหำ 3.1 จำกกำรส ำรวจพบเส้นทำงหลักพื้นผิวทำงเดินไม่เรียบก่อนเข้ำและออก
ลู่ทำงเดิน มีปัญหำต่อกำรเคลื่อนที่ของรถเข็น เส้นทำงอ้อมมีสิ่งกีดขวำงอันตรำยระยะยื่นที่ไม่ได้
มำตรฐำน ฝำท่อที่ล้อสำมำรถตกเข้ำไปได้ 

 
ภำพที่ 4.21: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่2 ปัญหำ 3.1 – หมวดทำงเข้ำอำคำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 2 ปญัหำ 3.1. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
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พื้นที่ 3 ปัญหำ 2.1 จำกกำรส ำรวจพบพื้นผิวที่ช ำรุดจำกกำรทรุดตัวของดิน และ รำกต้นไม้
ท ำให้พื้นพืน้ผวิไมเ่รียบเสมอกัน ขรุขระ ส่งผลกระทบต่อคนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ 

 
ภำพที่ 4.22: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่3 ปัญหำ 2.1 – หมวดทำงเข้ำอำคำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 3 ปญัหำ 2.1. ภำยนอกโรงอำหำรกลำง. 
 
 พื้นที่ 3 ปัญหำ 2.2 จำกกำรส ำรวจพบฝำตะแกรงมีขนำดรูเกิน 13มม. ไม่ได้ตำมมำตรฐำน
กฎหมำย(ขนำดรูไม่เกิน 13 มม.) มีผลท ำให้ล้อหน้ำของรถเข็นมีโอกำสตกเข้ำไปท ำเกิดอันตรำยได้ 
 
ภำพที่ 4.23: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่3 ปัญหำ 2.2 – หมวดทำงเข้ำอำคำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 3 ปญัหำ 2.2. ภำยนอกโรงอำหำรกลำง. 
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 พื้นที่ 4 ปัญหำ 6.1 จำกกำรส ำรวจพบทำงเข้ำมีพื้นต่ำงระดับรำงประตูเลื่อน ท ำให้คนพิกำร
ใช้รถเข็นไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ เกิดอันตรำยในกำรใช้งำนเนื่องจำกอยู่ตรงเวลำทำงขึ้น-ลงทำงลำด  
 
ภำพที่ 4.24: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่4 ปัญหำ 6.1 – หมวดทำงเขำ้อำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 4 ปญัหำ 6.1. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 
 4.1.9 หมวดประตู  
 พื้นที่ 1 ปัญหำ 5.1 จำกกำรส ำรวจพบประตูทำงไปลิฟต์มีควำมกว้ำงสุทธิน้อยกว่ำตำม
มำตรฐำนก ำหนด และมีสิ่งกีดขวำงท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นใช้เคลื่อนที่ได้ล ำบำก  
 
ภำพที ่4.25: แสดงภำพแสดงปัญหำ พื้นที ่1 ปัญหำ 5.1 – หมวดประตู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยพื้นที่ 1 ปญัหำ 5.1. อำคำรจอดรถใต้ดิน. 
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 จำกข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยได้จัดท ำตำรำงสรุปปัญหำพร้อมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดย
แบ่งเป็นแต่ละพื้นที่เพ่ือให้มองปัญหำแต่ละหมวดภำยในพื้นที่กำรศึกษำและท ำให้ง่ำยต่อกำร
สัมภำษณ์ผู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่ของมหำวิทยำลัย  
 
ตำรำงที่ 4.1: แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ พืน้ที่ 1  

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

พื้นทีท่ี่ 1 จุดจอดรถคน
พิการ  1. หมวดทางลาด   

  

 1.1 บริเวณทางลาดจุดจอดรถคน
พิการมีพ้ืนต่างระดับเกือบ 5 ซม. ท า
ให้ใช้งานได้ยาก 

 1.1 ปรับทางลาดให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน ปรบัพื้นไม่ให้มีความ
ต่างระดับ 

   2. หมวดที่จอดรถ   

  

 2.1 ขนาดที่จอดรถน้อยกว่า
มาตรฐานขั้นต ่า 2.40x6.00ม. 
 2.2 มีการจัดสัญลักษณ์แต่ขนาด
น้อยกว่ามาตรฐาน 90x90ซม. และ 
สัญลักษณ์เริ่มเลือนราง 
 2.3 จ านวนที่จอดรถส าหรับคน
พิการน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(ต้องการ 6 คันตามกฎหมายปัจจุบัน
มี 4 คัน) 

 2.1 ขยายที่จอดรถให้ได้ขนาด
ตามมาตรฐาน  
 2.2 ทาสีสัญลกัษณ์บนพื้นใหม ่ให้
ได้ตามมาตรฐาน  
 2.3 จัดให้มจี านวนที่จอดรถให้
เพียงพอส าหรับคนพิการตาม
กฎหมายก าหนด 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ): แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
              พื้นที่ 1 

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

พื้นทีท่ี่ 1 จุดจอดรถคน
พิการ 

 3. หมวดทางเข้าอาคาร 
  

  

 3.1 พื้นผิวไม่เสมอกัน ขรุขระ 
 3.2 มีฝาตะแกรงมีขนาดรูเกิน 13
มม. 

 3.1 รื้อถอนพ้ืนเดิมปรับวัสดุพื้น
ให้เรียบเสมอไม่ขรุขระ  
 3.2 เปลี่ยนฝาตะแกรงให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

   4. หมวดป้ายและสญัลักษณ ์   

  

 4.1 ทิศทางของป้ายบอกทางชี้
สัญลักษณ์ผิด ท าให้เกิดความสับสน 
และ ไม่มีป้ายบอกสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 5. หมวดประต ู
 5.1 ประตูทางไปลิฟต์มีความกว้าง
สุทธิน้อยกว่ามาตรฐาน 90ซม. 

 4.1 ปรับเปลี่ยนทิศทางป้ายให้
ถูกต้อง และเพิ่มป้ายบอกสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามมาตรฐาน 
  
5.1 รื้อถอนประตูเดิมขยายให้ได้
ตามมาตรฐาน 

 
 
  พื้นที ่1 จุดจอดคนพิกำร อำคำรจอดรถใต้ดิน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒจุดจอดรถคน
พิกำรใต้ดิน จุดเริ่มต้นพ้ืนทีก่ำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจัดจุดจอดรถคนพิกำรใช้ในชั้น B1 ของอำคำรจอด
รถใต้ดิน ผลจำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในพื้นที่ 1 พบว่ำมี
ทั้งหมด 5 หมวด 8 ปัญหำ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 โดยลักษณะและปัญหำทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่
เหมำะสมกับคนพิกำรใช้รถเข็น ในเรื่องกำรเข้ำถึงที่จอดรถ จ ำนวนและขนำดที่จอดรถที่ไม่เพียงพอต่อ
กำรใช้งำนของคนพิกำร ป้ำยและสญัลักษณส์ังเกตได้ยำกแล้วชี้ทิศทำงผิด ควำมถึงทำงลำดและประตู
ที่ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปยังพื้นที่อื่นต่อไปได้ 
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ตำรำงที่ 4.2: แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ พืน้ที่  2 

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา 

พื้นที่ 2 เส้นทางสัญจร
มายังโรงอาหาร 

 1. หมวดทางลาด   

   1.1 ทางลาดจุดที่ 1 ระยะลาดชัน
น้อยกว่ามาตรฐาน สัดส่วนนอ้ยกว่า 
1:12 
 1.2 ทางลาดจุดที่ 2 และ 3 มีความ
ยาวของทางลาดเกิน 2.50 เมตร แต่
ไม่ได้จัดท าราวจับไว้ 2 ด้าน 

 1.1 รื้อถอนทางลาดจุดที่ 1 
ปรับระยะลาดชันให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 1:12 และติดตั้ง
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง  
 1.2 ทางลาด 2 และ 3 เพิ่มราว
จับให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

   2. หมวดป้ายและสญัลักษณ ์   
   2.1 ไม่มีป้ายในต าแหน่งที่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวก  
 2.2 ไม่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางที่
ชัดเจน เพื่อไปสู่ที่จอดรถ หรอืทาง
ลาด 

 2.1 ติดต้ังป้ายในบริเวณ
ต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวก  
 2.2 ติดต้ังป้ายเครื่องหมายชี้ไป
ที่จอดรถหรือทางลาดให้ชัดเจน 

   3. หมวดทางเข้าอาคาร   
   3.1 พื้นผิวต่างระดับไม่เรียบเสมอ

ก่อนเข้าลู่ทางเดิน 
 3.1 ท าทางเรียบเช่ือมเข้าลู่ทาง
เดิน 

 
 

 พื้นที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยงัโรงอำหำรกลำงเป็นเส้นทำงสัญจรจำกลิฟตค์นพิกำรที่ขึ้นมำจำก
ที่จอดรถใต้ดินไปจนถึงโรงอำหำรกลำง ผลจำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้
รถเข็น ในพื้นที่ 2 พบว่ำมีทั้งหมด 3 หมวด 5 ปัญหำ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 
และ มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 โดยลักษณะและปัญหำทำงกำยภำพของ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นเรื่องทำงลำดในจุดที่ 1 ที่มสีัดส่วนควำมลำดชันน้อยกว่ำ 1:10 ส่งผลให้
เกิดอันตรำยต่อคนพิกำรใช้รถเข็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังขำดป้ำยและสัญลักษณ์ที่บอกต ำแหน่งของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
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ตำรำงที่ 4.3: แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ พืน้ที่  3 

 
 

  พื้นที่ 3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง พื้นที่ภำยนอกโดยรอบทั้งหมดของโรงอำหำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นทีโ่ดยรอบประมำณ 900 ตร.ม จำกกำรส ำรวจพบปัญหำเกี่ยวกับ
พื้นผิวที่ช ำรุดจำกกำรทรุดตัวของดินท ำให้เกิดพื้นที่ต่ำงระดับ ไม่เรียบเสมอเกิดปัญหำในกำรใช้งำน 
แบ่งได้ตำมหมวด ดังนี้ผลจำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในพื้นทีท่ี ่3 
พบว่ำมีทั้งหมด 2 หมวด 3 ปัญหำ ที่ไมส่อดคล้องกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 และ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 โดยลักษณะและปัญหำทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เป็นเรื่องของพ้ืนที่ไม่เรียบเสมอกัน ขรุขระ ท ำให้ยำกต่อกำรเข้ำถึงของคนพิกำรใช้รถเข็น 
 
 
 
 
 

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา 

พื้นที่ 3 บริเวณภายนอก
โรงอาหาร  1. หมวดทางลาด   

  

 1.1 บริเวณภายนอกก่อนขึ้นทาง
ลาดเข้าอาคารมีทางลาดที่ไม่ได้
มาตรฐานสาเหตุเกิดจากการทรุดตัว
ของพ้ืนภายนอกท าให้ทาง
มหาวิทยาลัยมาแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้
ไปก่อน แต่ท าให้ผิดมาตรฐาน 

 1.1 รื้อถอนทางลาดเดิม 
ปรับระดับพ้ืนโดยรอบที่ทรุด
ตัวให้มีระดับต่างกัน 2 ซม. 
ท าการปาดมุม 45 องศา 

   2. หมวดทางเข้าอาคาร   

  

 2.1 พื้นผวิไม่เสมอกัน ขรุขระ  
 2.2 ฝาตะแกรงมีขนาดรูเกิน 13มม. 

 2.1 รื้อถอนพ้ืนปรับเดิมปรับ
ให้ได้ระดับเดียวกัน วัสดุพื้น
ให้เรียบเสมอไม่ขรุขระ  
 2.2 เปลี่ยนฝาตะแกรงให้ได้
ตามมาตรฐาน 
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ตำรำงที่ 4.4: แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ พืน้ที่  4  

 
(ตำรำงมีต่อ) 

 
 
 
 
 
 

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา 

พื้นที่ 4 บริเวณภายในโรง
อาหาร ชั้น 1 และ ชั้น 2 

 1. หมวดทางลาด   

  

 1.1 ทางลาดเข้าอาคารลาดเอียง
ไม่ได้มาตรฐาน มีความลาดชันน้อย
กว่ามาตรฐาน 1:12 
 1.2 ทางลาดเข้าอาคารกว้างน้อย
กว่ามาตรฐาน กว้างน้อยกว่า 1.50 
ม. 
 1.3 ชานพักขนาดน้อยกว่า
มาตรฐานกว้างน้อยกว่า 1.50 ม.  
 1.4 ไม่มีอุปกรณ์ราวจับ 

 1.1 รื้อถอนทางลาดแก้ไขให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน  
 1.2 รื้อถอนทางลาดแก้ไขให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน  
 1.3 รื้อถอนทางลาดแก้ไขให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน  
 1.4 ติดต้ังอุปกรณ์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

  2. หมวดลิฟต์   

  
 2.1 ไม่จัดทางลาดหรือลิฟต์ขึ้นไป
ให้บริการ ชั้น 2 ไว ้

 2.1 จัดท าลฟิต์ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

   3. หมวดห้องน้ า   

  
 3.1 ไม่จัดห้องน ้าส าหรับคนพิการไว้  3.1 จัดท าห้องน ้าให้ถูกต้อง

ตามมาตรฐาน 
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ตำรำงที่ 4.4 (ต่อ): แสดงตำรำงสรุปปัญหำจำกกำรส ำรวจพร้อมแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ  
    พื้นที่  4  

 
 
พื้นที ่4 พื้นที่ภำยในโรงอำหำรกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเท่ำนั้น ไม่ดูในบริเวณพื้นที่ 

Service ของอำคำร พื้นที่โรงอำหำรกลำงประมำณ 1,900 ตร.ม ผลจำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในพื้นทีท่ี่ 4 พบว่ำมีทั้งหมด 6 หมวด 10 ปัญหำ ที่ไมส่อดคล้องกับ
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 และ มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 โดยลักษณะ
และปัญหำทำงกำยภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นเรื่องของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนที่ขำด
หำยไป เช่น ห้องน ้ำคนพิกำร หรือ ลิฟต์ทำงลำดที่จะน ำคนพิกำรขึ้นไปใช้งำน เป็นต้น รวมถึงภำยใน
โรงอำหำรกลำงได้จัดทำงลำดไว้แล้วแต่ไม่มีควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน อีกทั้งยังขำดป้ำยและ
สัญลักษณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรใช้งำน 
 

บริเวณที่พบเจอปัญหา 
ปัญหาการใช้งานสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
แนวทางในการแก้ปัญหา 

พื้นที่ 4 บริเวณภายในโรง
อาหาร ชั้น 1 และ ชั้น 2 

4. บริการข้อมูล (ให้บริการขาย
อาหาร) 

  

  

 4.1 เคาน์เตอร์รับอาหารไม่ตรงตาม
มาตรฐาน มีสิ่งกีดขวางใต้เคาน์เตอร ์

 4.1 รื้อถอนเคาน์เตอร์รับ
อาหารในส่วนที่มีปัญหาปรับ
ให้ตรงตามมาตรฐาน 

   5. หมวดป้ายและสญัลักษณ ์   

  

 5.1 ไม่มีการจดัป้ายสัญลักษณ์ตาม
ต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวก 
 5.2 ไม่มีการจดัเครื่องหมายแสดง
ทิศทาง 

 5.1 ติดต้ังป้ายในบริเวณ
ต าแหน่งสิ่งอ านวยความ
สะดวก  
 5.2 ติดต้ังปา้ยเครื่องหมายช้ี
เส้นทางตามมาตรฐาน 

   6. หมวดทางเข้าอาคาร   

  

6.1 ทางไม่ได้ระดับรางประตูเลื่อน
ท าให้คนพิการใช้รถเข็นเข้าไปใช้งาน
ไม่ได ้

 6.1 รื้อถอนรางประตูเลื่อน
เปลี่ยนเป็นฝังรางเพื่อให้
สามารถใช้งานได ้
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4.2 ข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับคนพิกำรใช้รถเข็น 
 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณแ์บบมีโครงสรำ้งกับคนพิกำรใช้รถเข็น สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
  4.2.1 ข้อมูลทีไ่ด้จำกแบบสัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้
รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ ในโรงอำหำรกลำง 

 ผู้ให้ข้อมูล คือ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ ์(สัมภำษณ,์ 6 มีนำคม 2564) และ คุณจีรภำ 
ปิยภำณีพันธ ์(สัมภำษณ,์ 6 มีนำคม 2564) ที่เป็นคนพิกำรใช้รถเข็นที่มปีระสบกำรณ์ และยังสำมำรถ
ช่วยเหลือหรือเดินทำงด้วยตนเองได ้โดยคนพิกำรทั้งสองมีประสบกำรณ์ในกำรใช้รถเข็นมำมำกกว่ำ 
50 ป ีโดยผู้วิจัยท ำกำรสัมภำษณ์พร้อมแบบสัมภำษณ์ในสถำนที่บริบทจริง ข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนฯ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  4.2.1.1 ระดับโต๊ะ แบ่งข้อมูลได้ เป็น 2 บรบิท ดังนี้  
    1) บริบทโต๊ะรบัประทำนอำหำร จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ระยะ
สอดเข่ำ ระยะวำงขำ ระยะเอื้อม เมื่อท ำกำรวัดระยะพบว่ำระยะถูกต้องตำมกำรศึกษำ ผู้ให้ข้อมูล
อธิบำยว่ำสำมำรถใช้งำนได้ดีมำก ไม่มีปญัหำในกำรใช้งำน ทั้งสองท่ำนใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สอดคล้องกันว่ำ “ให้มหำวิทยำลัยจัดพื้นทีเ่ฉพำะของคนพิกำรและคนชรำ เพื่อให้มีพื้นที่เฉพำะสัก 1–
2 โต๊ะในกำรรบัประทำนอำหำร”  

 2) บริบทเคำน์เตอร์รับ-ส่งอำหำรบริเวณร้ำนค้ำ จำกกำรสัมภำษณ์
พบว่ำ ระยะสอดเขำ่ ระยะวำงขำ ระยะเอื้อม เมื่อท ำกำรวัดระยะพบว่ำระยะถูกต้องตำมกำรศึกษำ 
ผู้ให้ข้อมูลอธิบำยว่ำ สำมำรถใช้งำนได้ไม่มีปัญหำ โดยคุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์มีข้อควรระวังในระยะ
สอดเข่ำว่ำ “ปัญหำของโครงรับน ้ำหนักใต้เคำน์เตอร์ท ำให้เกิดอันตรำยต่อคนพิกำรใช้รถเข็นเพรำะไม่รู้
ว่ำมีโครงรับน ้ำหนักอยู่แนะน ำให้น ำโครงรับน ้ำหนักเคำน์เตอร์ย้ำยออกไปไว้ด้ำนข้ำงแทน” และข้อ
ควรระวังของคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธใ์นระยะวำงขำอธิบำยไวว้่ำ “รถเข็นบำงประเภทเช่นรถเข็นไฟฟ้ำ
จะมีก้ำนโยกควบคุมทิศทำงจะท ำให้เข้ำใช้งำนได้ยำก” ส่วนในระยะเอ้ือมคุคุณจีรภำ ปยิภำณีพนัธ์ 
อธิบำยถึงข้อจ ำกัดว่ำ “ในร้ำนค้ำที่ท ำตู้กระจกสูงตลอดทั้งแนวแนะน ำใหเ้ปิดช่องรับ-ส่งอำหำรกว้ำง
ประมำณ 50-60ซม. ก็เพียงพอต่อกำรใช้งำนของคนพิกำรแล้ว” 
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ภำพที่ 4.26: แสดงกำรสัมภำษณ์และวัดระยะในเรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมภำษณ ์
       กับคนพิกำรใช้รถเข็น – ระดับโต๊ะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพถ่ำยแสดงกำรสัมภำษณ์. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
*หมำยเหตุผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้เปิดเผยช่ือและรูปภำพได ้
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ตำรำงที่ 4.5: แสดงตำรำงสรุปข้อมูลจำกกำรวัดระยะในบริบทจริง ของ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์  
คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ 

รำยกำร 
ระยะตำมกำรศึกษำ  
ต้องกำรไม่น้อยกว่ำ 

บริบทโต๊ะ
อำหำร 

บริบท
เคำน์เตอร์ 

ระยะสอดเข่ำ 70 ซม. 71.50 ซม. 71 ซม. 

ระยะพ้ืนถึงเหนือเข่ำ  -  59 ซม. 59 ซม. 
ระยะเหนือเข่ำถึงขอบ
ล่ำง 

 -  12.50 ซม. 12 ซม. 

ระยะวำงขำ 45 ซม. 46 ซม. 47 ซม. 
ระยะเอื้อมไม่โน้มตัว อยู่ในช่วง 50-68 ซม. 58 ซม. 57 ซม. 
ระยะเอื้อมแบบโน้มตัว อยู่ในช่วง 70-92 ซม. 75 ซม. 74 ซม. 

 
 
ตำรำงที่ 4.6: แสดงตำรำงสรุปข้อมูลจำกกำรวัดระยะในบริบทจริง ของ คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ 
คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ 

รำยกำร 
ระยะตำมกำรศึกษำ  
ต้องกำรไม่น้อยกว่ำ 

บริบทโต๊ะ
อำหำร 

บริบท
เคำน์เตอร์ 

ระยะสอดเข่ำ 70 ซม. 71.50 ซม. 71 ซม. 

ระยะพ้ืนถึงเหนือเข่ำ  -  62 ซม. 62 ซม. 

ระยะเหนือเข่ำถึงขอบ
ล่ำง 

 -  9.50 ซม. 9 ซม. 

ระยะวำงขำ 45 ซม. 46 ซม. 47 ซม. 
ระยะเอื้อมไม่โน้มตัว อยู่ในช่วง 50-68 ซม. 55 ซม. 56 ซม. 
ระยะเอื้อมแบบโน้มตัว อยู่ในช่วง 70-92 ซม. 73 ซม. 72 ซม. 
*ของคุณจีรำภำ รถเข็นถูกปรบัให้สูงกว่ำมำตรฐำน    
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   4.2.1.2 ระดับเก้ำอ้ี จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ คุณสุรชัย ปยิภำณีพันธ์ 
สำมำรถย้ำยตัวด้วยตนเองได้ทั้ง 2 วิธี ส่วน คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ สำมำรถย้ำยตัวด้วยวิธีกำรย้ำยตัว
ด้วยตนเองในท่ำนั่งอย่ำงเดียว ซึ่งคุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ อธิบำยไว้ว่ำ “จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำคดิ
ว่ำทั้ง 2 วิธีใช้พื้นที่ไม่แตกต่ำงกันหรือต่ำงกันก็เพียงเล็กน้อยคิดว่ำไม่น่ำมีผลกระทบต่อกำรใช้พ้ืนที่” 
เพรำะคุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ เคยได้ไปใช้งำนห้องน ้ำคนพิกำรที่จัดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก็สำมำรถ
ใช้กำรย้ำยตัวไปนั่งห้องน ้ำทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับ คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ อธิบำย
เพิ่มเติมว่ำ “คิดว่ำทั้ง 2 วิธีย้ำยตัวไม่แตกต่ำงกันมำก” ซึ่งคุณจีรภำ ปิยภำณพีันธ์ เคยสำมำรถใช้
วิธีกำรย้ำยตัวได้ทั้ง 2 วิธีเช่นกันแต่ด้วยอำยุและควำมอ่อนแรงของกล้ำมเนื้อขำท ำให้ไม่สำมำรถใช้
วิธีกำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำยืนได้แล้ว เมื่อได้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แล้วผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้จำก
กำร บันทึก VDO สำธิตวิธีกำรย้ำยตัว ของทั้ง 2 ท่ำน ท ำสเกลเปรียบเทยีบในโปรแกรมตัดต่อ VDO 
เพื่อหำระยะในกำรใช้พื้นที ่โดยมีขั้นตอนในกำรย้ำยตัวดังต่อไปนี้ 
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    1) กำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำนั่ง 
ภำพที่ 4.27: แสดงวิธีกำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำนั่ง โดยมีสเกลเปรียบเทยีบ (ยก) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพกำรย้ำยด้วยวิธีนั่ง. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 

ขั้นตอน ยก 
 

ขั้นตอน ย้ำย 
 



84 

 

 

    2) กำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำยืน 
ภำพที่ 4.28: แสดงวิธีกำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำยืน โดยมีสเกลเปรียบเทยีบ (ยก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอน ยก 
 
 

ขั้นตอน ยก 
(ภำพมีต่อ) 
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ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพกำรย้ำยด้วยวิธียืน. ภำยในโรงอำหำรกลำง. 
 
 จำกกำรศึกษำพบ กำรย้ำยตัวด้วยตนเองในท่ำนั่งขั้นตอนน้อยกว่ำ กำรย้ำยตัวด้วยตนเองใน
ท่ำยืน และในท่ำนั่งพบว่ำระหว่ำงขั้นตอนกำรย้ำยตัวใช้ระยะพื้นที่มำกกว่ำในท่ำยืน แตส่รุปผลกำร
ย้ำยตัวจนจบวิธีกำรพบว่ำใช้ระยะเท่ำกันที่ 8 ช่องทั้ง 2 วิธ ีสอดคล้องกับข้อมูลกำรสัมภำษณ์ผู้ให้
ข้อมูลอธิบำยไว้ว่ำไม่แตกต่ำงกันในกำรใช้พื้นที่ 

   4.2.1.3 ระดับพื้น ผู้ให้ข้อมูลได้ทดสอบควำมเหมำะสมของสัดส่วนควำม
ลำดเอียงของทำงลำดในบริบทจริง โดยแบ่งได้ดังนี้  

    1) ทดสอบควำมลำดสัดส่วนควำมลำดเอียง 1:12 ตำมมำตรฐำน
ก ำหนด (ในพืน้ที่ 2 ทางลาดจุดที่ 2 และ 3) ผู้ให้ข้อมลูทั้งสองท่ำนสำมำรถใช้งำนในสัดส่วนควำมลำด
เอียง 1:12 ตำมมำตรฐำนก ำหนดได้ดี สำมำรถเคลื่อนที่รถเข็นได้ด้วยตนเองใช้แรงกำยไม่มำก มี
ข้อแนะน ำเพิ่มเติมจำกคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ว่ำ “ถ้ำสำมำรถท ำสัดส่วนควำมลำดเอียงได้มำกกว่ำ 
1:12 แต่ไม่เกนิ 1:15 ท ำให้คนพิกำรใช้ทำงลำดได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นและระยะทำงของทำงลำดไม่ไกล
จนเกินไป”  

 
 

ขั้นตอน ย้ำย 
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ภำพที่ 4.29: แสดงกำรทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียง 1:12 
 

 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียง1. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
 

    2) ทดสอบควำมลำดสัดส่วนควำมลำดเอียงที่ไม่ได้ตำมตำม
มำตรฐำนก ำหนดสัดส่วนในช่วง 1:12-1:10 (ในพืน้ที่ 4 ทำงลำดเข้ำอำคำร) ผู้ให้ข้อมลูทั้งสองท่ำนยัง
พอที่จะสำมำรถเคลื่อนที่รถเข็นได้ด้วยตนเองได้ต้องใช้แรงกำยและมีโอกำสที่จะเกิดอันตรำยควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน  

 
ภำพที่ 4.30: แสดงกำรทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียงในช่วง 1:12-1:10 
 
 
 

 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียง2. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
 

    3) ทดสอบควำมลำดสัดส่วนควำมลำดเอียงที่ไม่ได้ตำมตำม
มำตรฐำนก ำหนดสัดส่วนน้อยกว่ำ 1:10 (ในพื้นที ่2 ทำงลำดจุดที่ 1) พบว่ำเป็นระยะที่คุณจีรภำ ปิย
ภำณีพันธ์ ไม่สำมำรถเคลื่อนที่รถเข็นได้ด้วยตนเองได้และมีโอกำสที่จะเกิดอันตรำยจึงหยุดกำรทดลอง 
ส่วนคุณสุรชัย ปิยภำณีพันธส์ำมำรถเข็นขึ้นได้ด้วยตนเองได้แต่ใช้แรงกำยมำก ผู้ให้ข้อมลูทั้งสองให้
ค ำแนะน ำว่ำต้องได้รับกำรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน 
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ภำพที่ 4.31: แสดงกำรทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียงน้อยกว่ำ 1:10 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพทดสอบสัดส่วนควำมลำดเอียง3. โดยรอบมหำวิทยำลัย. 
 
  4.2.2 ข้อมูลทีไ่ด้จำกแบบประเมินในกำรใชง้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 

 ผู้ให้ข้อมูล คือ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ และ คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ ์โดยผู้วิจัยจะท ำ
กำรประเมินควำมวิกฤตของปัญหำ โดยเรียงตำมเกณฑ์ 5 ระดับ ของกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่มีปัญหำในแต่ละพื้นที่ตำมที่ได้จำกกำรส ำรวจ พร้อมทั้งสัมภำษณ์แนวทำงในกำรแก้ไขตำม
ประสบกำรณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนดเพื่อตอบสนองกำรใช้งำน ผลสรุปจำก
คะแนนเฉลี่ยสำมำรถเรียงล ำดับควำมระดับควำมวิกฤตของปัญหำ ได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 4.7: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน 
กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุด) 

บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคน
พิกำร 

1. หมวดทำงลำด   

  

1.1 บริเวณทำงลำดจุดจอด
รถคนพิกำรมีพ้ืนต่ำงระดับ
เกือบ 5 ซม. ท ำให้ใช้งำนได้
ยำก 

1. ต่อใหท้ำงลำดมีสัดส่วนที่ถกูต้องและ
ควำมยำวทำงลำดไม่เกิน 2.50เมตรก็ควรมี
รำวจับทั้ง 2 ขำ้ง เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถ
ใช้มือช่วยดึงและประคองไม่ให้ล้มได้  
 2. ทำงลำดจดุนี้ถือเป็นปัญหำมำกที่สุด
ส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น สำมำรถ
ก่อให้เกิดอันตรำยมีโอกำสหลุดจำกรถเข็น
ได ้ 
 3. แนะน ำใหท้ำสีทำงลำดให้ชัดเจนให้เห็น
ได้ชัดแตกต่ำงกันในพื้นที่ที่มแีสงน้อย  
 4. ก่อนขึ้น - ลง ทำงลำดไม่ควรมีฝำท่อ
ระบำยน ้ำ หรือพื้นต่ำงระดับเพรำะเมื่อ
รถเข็นมำถึงจุดต่ำงระดับจะท ำให้คนพิกำร
มีโอกำสหลุดจำกรถเข็นได้ 

พื้นที่ 2 เส้นทำงสัญจร
มำยังโรงอำหำร 

1. หมวดทำงลำด   

   1.1 ทำงลำดจุดที่ 1 ระยะ
ลำดชันน้อยกว่ำมำตรฐำน 
สัดส่วนน้อยกว่ำ 1:12 

1. ต่อใหท้ำงลำดมีสัดส่วนที่ถกูต้องและ
ควำมยำวทำงลำดไม่เกิน 2.50เมตรก็ควรมี
รำวจับทั้ง 2 ขำ้ง เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถ
ใช้มือช่วยดึงและประคองไม่ให้ล้มได ้ 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 4.7 (ต่อ): แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน 
กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุด) 

บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 4 บริเวณภำยใน
โรงอำหำร ช้ัน 1 และ 
ชั้น 2 

1. หมวดทำงลำด 
  

  

1.1 ทำงลำดเขำ้อำคำรลำด
เอียงไม่ได้มำตรฐำน มีควำม
ลำดชันน้อยกว่ำมำตรฐำน 
1:12 
 1.2 ทำงลำดเข้ำอำคำรกว้ำง
น้อยกว่ำมำตรฐำน  
 1.3 ชำนพักขนำดน้อยกว่ำ
มำตรฐำน  
 1.4 ไม่มีอุปกรณ์รำวจับ 

 1. ก่อนขึ้น - ลง ทำงลำดไม่ควรมีฝำท่อ
ระบำยน ้ำ หรือพื้นต่ำงระดับเพรำะเมื่อ
รถเข็นมำถึงจุดจะท ำให้รถเขน็มีโอกำศหลุด
จำกรถเข็นได้ 

  2. หมวดลิฟต ์   
   2.1 ไม่จัดทำงลำดหรือลิฟต์

ขึ้นไปให้บริกำร ชั้น 2 ไว ้
 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  3. หมวดห้องน ้ำ   
   3.1 ไม่จัดห้องน ้ำส ำหรับคน

พิกำรไว้ 
 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   6. หมวดทำงเข้ำอำคำร   
  6.1 ทำงไม่ได้ระดับรำงประตู

เลื่อนท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็น
เข้ำไปใช้งำนไม่ได ้

 1. ไมค่วรมีสิ่งกีดขวำงอยู่บริเวณทำงขึ้น - 
ลง ทำงลำดเด็ดขำดเพรำะจะท ำให้คน
พิกำรที่ลงจำกทำงลำดสะดุดควำมต่ำง
ระดับท ำให้หลุดจำกรถเข็นได้ 
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ตำรำงที่ 4.8: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มคะแนนเฉลีย่ 3.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกถึงมำกที่สุด) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคน
พิกำร 

3. หมวดทำงเข้ำอำคำร   

  
3.2 มีฝำตะแกรงมีขนำดรู 
เกิน 13มม. 

 1. รูของฝำตะแกรงเป็นสิ่งส ำคัญต้อง
ค ำนึงถึงขนำดไม่ควรให้ใหญ่เกินกว่ำล้อ
หน้ำรถเข็น 

พื้นที่ 4 บริเวณภำยใน
โรงอำหำร ช้ัน 1 และ 
ชั้น 2 

5. หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์
  

   5.1 ไม่มีกำรจดัป้ำย
สัญลักษณ์ตำมต ำแหน่งสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
 5.2 ไม่มีกำรจดัเครื่องหมำย
แสดงทิศทำง 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตำรำงที่ 4.9: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน 
กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำก) 

บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคน
พิกำร 

2. หมวดที่จอดรถ   

  

2.1 ขนำดที่จอดรถน้อยกว่ำ
มำตรฐำนขั้นต ่ำ 

 1. ควรท ำพ้ืนที่ว่ำงส ำหรับขึ้น - ลง ของคน
พิกำรใช้รถเข็นทั้งด้ำนคนขับและผู้โดยสำร 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ในกรณีที่มำ
ด้วยกันเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นทั้งคู่สำมำรถ
ลงจำกรถได้ 

  4. หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์   

  4.1 ทศิทำงของป้ำยบอกทำง
ชี้สญัลักษณ์ผิด ท ำให้เกิด
ควำมสับสน และ ไม่มีป้ำย
บอกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

พื้นที่ 2 เส้นทำงสัญจร
มำยังโรงอำหำร 

2. หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์   

   2.1 ไม่มีป้ำยในต ำแหน่งที่มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
 2.2 ไม่มีเครื่องหมำยแสดง
ทิศทำงที่ชัดเจน เพื่อไปสู่ที่
จอดรถ หรือทำงลำด 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 4.9 (ต่อ): แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน 
 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำก) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 3 บริเวณภำยนอก
โรงอำหำร 

2. หมวดทำงเข้ำอำคำร 
  

  

2.2 ฝำตะแกรงมีขนำดรูเกิน 
13มม. 

1. รูของฝำตะแกรงเป็นสิ่งส ำคัญต้อง
ค ำนึงถึงขนำดไม่ควรให้ใหญ่เกินกว่ำล้อ
หน้ำรถเข็นควรใช้ที่เปน็กำรตะแกรงเจำะรู
ไม่ให้เกิน 13 มม. ตำมมำตรฐำนและเป็น
วัสดุที่แข็งแรงไม่เป็นสนิม 
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ตำรำงที่ 4.10: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน 
 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนปำนกลำงถึงมำก) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคน
พิกำร 

2. หมวดที่จอดรถ   

  

 2.2 มีกำรจัดสัญลักษณ์แต่
ขนำดน้อยกว่ำมำตรฐำน 
และ สญัลักษณ์เริ่มเลือนรำง 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

พื้นที่ 3 บริเวณภำยนอก
โรงอำหำร 

1. หมวดทำงลำด 
  

  

1.1 บริเวณภำยนอกก่อนขึ้น
ทำงลำดเข้ำอำคำรมีทำงลำด
ที่ไม่ได้มำตรฐำนสำเหตุเกิด
จำกกำรทรุดตัวของพ้ืน
ภำยนอกท ำให้ทำง
มหำวิทยำลัยมำแก้ไขเพื่อให้
ใช้งำนได้ไปก่อน แต่ท ำใหผ้ิด
มำตรฐำน 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตำรำงที่ 4.11: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน 
 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนปำนกลำง) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 2 เส้นทำงสัญจร
มำยังโรงอำหำร 

1. หมวดทำงลำด   

  1.2 ทำงลำดจดุที่ 2 และ 3 
มีควำมยำวของทำงลำดเกิน 
2.50 เมตร แต่ไม่ได้จัดท ำ
รำวจับไว ้2 ด้ำน 

1. ควรมีรำวจบั 2 ด้ำนเพรำะควำมถนัด
ของคนพิกำรไม่เหมือนกนั 

พื้นที่ 3 บริเวณภำยนอก
โรงอำหำร 

2. หมวดทำงเข้ำอำคำร 
  

  2.1 พื้นผิวไม่เสมอกัน ขรุขระ   - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
  
ตำรำงที่ 4.12: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยถึงปำนกลำง) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคน
พิกำร 

2. หมวดที่จอดรถ   

  

2.3 จ ำนวนท่ีจอดรถส ำหรบั
คนพิกำรนอ้ยกวำ่ท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

พื้นที่ 2 เส้นทำงสัญจร
มำยังโรงอำหำร 

3. หมวดทำงเข้ำอำคำร   

  3.1 พื้นผิวต่ำงระดับไม่เรียบ
เสมอกอ่นเข้ำลู่ทำงเดิน 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตำรำงที่ 4.13: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1 คะแนน 
กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อย) 

บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกส ำหรับ 

แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์
ของผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำย
ก ำหนด 

พื้นที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 5. หมวดประต ู   

  
5.1 ประตูทำงไปลิฟต์มีควำม
กว้ำงสุทธิน้อยกว่ำมำตรฐำน 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  
ตำรำงที่ 4.14: แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0.5 คะแนน 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยมำก) 
บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก 
แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นที่ 4 บริเวณภำยใน
โรงอำหำร ช้ัน 1 และ 
ชั้น 2 

4. หมวดกำรให้บริกำรขำย
อำหำร   

  
4.1 เคำน์เตอรร์ับอำหำรไม่
ตรงตำมมำตรฐำน 

 - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  
ตำรำงที่ 4.15 : แสดงตำรำงกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน 

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน (ไม่พบปัญหาในการใช้งาน) 

บริเวณที่พบเจอปัญหำ ปัญหำกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

แนวทำงในกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

พื้นทีท่ี่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 3. หมวดทำงเข้ำอำคำร   

  3.1 พื้นผิวไม่เสมอกัน ขรุขระ  - ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 ผลจำกแบบประเมินพบว่ำกลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำก
ที่สุด) และ กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกถึงมำกที่สุด) เป็นกลุ่มที่คำดว่ำ
จะมีผลกระทบต่อกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคนพิกำรใช้รถเข็นมำกที่สุด มีถึง 11 ปัญหำ 
จำกทั้งหมด 26 ปัญหำ  ควรได้รับกำรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน 

 
ภำพที่ 4.32: แสดงภำพรวม แสดงกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับคนพิกำรใช้รถเข็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ฐิติวัชร อุบลธรรม. (2564). ภำพรวมกำรสัมภำษณ์. โดยรอบมหำวิทยำลัยและโรงอำหำรกลำง. 



97 

 

 

4.3 ข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ให้ข้อมูล คือ สถำปนิก หัวหน้ำงำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ, สัมภำษณ์, 18 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 ระดับหัวหน้ำงำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ ส่วนแผนและยทุธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำมำกกว่ำ 10 ป ีในมหำวิทยำลัย และเป็นทีมแผน
ยุทธศำสตร์ในด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัย โดยผู้วิจัยท ำกำรสัมภำษณพ์ร้อมแบบสัมภำษณ์ในเรื่อง
กำรประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง และกำรประมำณ
รำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น ผู้วิจัยท ำแนวทำงแก้ไขสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพกิำรตำมมำตรฐำนของ
กฎหมำยและประสบกำรณ์ของคนพิกำรใช้รถเข็น เป็นภำพ 2 และ 3 มิติ อธิบำยถึงแนวทำงในกำร
ปรับปรุง ต ำแหน่ง ระยะ ขนำด มิติ รวมถึงวัสดุเบ้ืองต้น เพื่อประกอบในกำรสัมภำษณ์ในเรื่องของกำร
ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรประมำณรำคำ โดยที่มำของรำคำมำ
จำกประสบกำรณ์ของสถำปนิกและข้อมลูรำคำวัสดุจำกผู้ขำยสินค้ำมำใช้ประกอบในกำรคิดประมำณ
รำคำ และเพื่อให้มีควำมถูกตอ้งของรำคำมำยิ่งขึ้น สถำปนิก ค้นหำสินค้ำอย่ำงน้อย 3 เจ้ำ ท ำให้
สำมำรถซื้อวัสดุหรือสินค้ำได้จริง  ผลจำกกำรสัมภำษณ์เรียงตำมพื้นทีใ่นกำรศึกษำได้ดังนี ้
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พื้นที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 
บริเวณที่พบเจอ
ปัญหำ 

ค่ำ 
Factor F 

ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำคำ
ประมำณ 
เบื้องต้น 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
1.1 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุงไม่ได้
ทันท ี

48,189.70 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
2.1 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 13,056.00 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
2.2 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 7,833.60 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
2.3 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 7,833.60 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
3.1 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุงไม่ได้
ทันท ี

26,112.00 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
3.2 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 49,612.80 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
4.1 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 22,195.20 

พื้นที่ที่ 1 ปัญหำ 
5.1 

- ระยะที ่3 ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ เนื่องจำก เป็นประตูหนี
ไฟในกฎหมำยไม่ได้บังคับใช้เรื่อง
ควำมกว้ำงและผนังเป็นผนังรับ
น ้ำหนักไม่สำมำรถทุบขยำยควำม
กว้ำงได้ 

0.00 

ตำรำงที่ 4.16 : แสดงตำรำงสรุป ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
                   และประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น พื้นที่ 1 
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ตำรำงที่ 4.17 : แสดงตำรำงสรุป ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
                   และประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น พื้นที่ 2 
 

พืน้ที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำรกลำง 
บริเวณที่พบเจอ
ปัญหำ 

ค่ำ Factor F ประเมินระยะเวลำในกำร
ปรับปรุง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำคำ
ประมำณ 
เบื้องต้น 

พื้นทีท่ี่ 2 ปัญหำ 
1.1 

1.3056 ระยะที ่3 ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ เนื่องจำก ทำงลำด
ล ้ำเข้ำไปในทำงเดินหลักของ
มหำวทิยำลัยต้องปรับแนวของ
ทำงลำดใหม่ตำมค ำแนะน ำ 

0.00 

พื้นทีท่ี่ 2 ปัญหำ 
1.1  
(ปรับใหม่ตำม
ค ำแนะน ำ) 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุง
ไม่ได้ทันท ี

74,556.29 

พื้นทีท่ี่ 2 ปัญหำ 
1.2 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้
ทันท ี

62,668.80 

พื้นทีท่ี่ 2 ปัญหำ 
2.1 และ 2.2 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้
ทันท ี

16,972.80 

พื้นทีท่ี่ 2 ปัญหำ 
3.1 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุง
ไม่ได้ทันท ี

26,112.00 
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ตำรำงที่ 4.18 : แสดงตำรำงสรุป ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
                   และประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น พื้นที่ 3 
 

พื้นที ่3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง 
บริเวณที่พบเจอ
ปัญหำ 

ค่ำ 
Factor F 

ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำคำ
ประมำณ 
เบื้องต้น 

พื้นทีท่ี่ 3 ปัญหำ 
1.1 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุงไม่ได้
ทันท ี

6,528 ไม่
รวมงำน
ปรับพ้ืน 

พื้นทีท่ี่ 3 ปัญหำ 
2.1 

1.3049 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุงไม่ได้
ทันท ี

861,612.42 

พื้นทีท่ี่ 3 ปัญหำ 
2.2 

1.3056 ระยะที ่1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 119,070.72 
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ตำรำงที่ 4.19 : แสดงตำรำงสรุป ประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
                   และประมำณรำคำก่อสร้ำงเบือ้งต้น พื้นที่ 4 
 

พื้นที ่4 พื้นที่ภำยในช้ัน 1 และ 2 โรงอำหำรกลำง 
บริเวณที่พบเจอ
ปัญหำ 

ค่ำ Factor 
F 

ประเมินระยะเวลำในกำร
ปรับปรุง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำคำ
ประมำณ 
เบื้องต้น 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
1.1, 1.2, 1.3 และ 
1.4 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุง
ไม่ได้ทันท ี

156,606.72 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
2.1 

- ระยะที ่3 ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ เนื่องจำก ติด
โครงสร้ำงฐำนรำกอำคำร 

0.00 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
2.1 
(ปรับใหม่ตำม
ค ำแนะน ำ) 

1.3056 ระยะที่ 2 สร้ำงหรือปรับปรุง
ไม่ได้ทันท ี

378,624.00 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
3.1 

1.3056 ระยะที ่2 สร้ำงหรือปรับปรุง
ไม่ได้ทันท ี

119,096.83 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
4.1 

1.3056 ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้
ทันท ี

78,336.00 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
5.1 และ 5.2 

1.3056 ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้
ทันท ี

41,126.40 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
6.1 

- ระยะที ่3 ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ เนื่องจำก ไม่สำมำรถ
เจำะพื้นเพ่ือฝังรำงได้ ท ำกำรปรับ
ตำมค ำแนะน ำ 

0.00 

พื้นทีท่ี่ 4 ปัญหำ 
6.1 (ปรับใหม่ตำม
ค ำแนะน ำ) 

1.3056 ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้
ทันท ี

6,528.00 
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 สรุปผลจำกสัมภำษณผ์ู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ พบ 3 ปัญหำ ที่ผู้เชี่ยวชำญพบข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่
ให้ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงใหม่ ระยะเวลำกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระยะที่ 1 มี
ทั้งหมด  13 ปญัหำ ระยะที่ 2 มทีั้งหมด 12 ปัญหำ และ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทั้งหมด 1 ปัญหำ กำรโดยรำคำประมำณเบ้ืองต้น มำกที่สุดอยู่ที่  861,612.42 บำท น้อย
ที่สุดอยู่ที่ 6,528 บำท  
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บทที่ 5 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 
5.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 อภิปรำยผลกำรวิจัยจำกกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกแบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
แบบสัมภำษณแ์บบมีโครงสรำ้งกับคนพิกำรใช้รถเข็น แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนพื้นที่ น ำมำวิเครำะห์ข้อมูลตำมแนวทำงของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยจัดท ำเป็นรำยงำนสรุป
กำรจัดแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนพิกำรใช้รถเข็น กรณีศึกษำ: โรงอำหำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร โดยเรียงล ำดับตำมควำมวิกฤติ
ของปัญหำกำรใช้งำน ระยเวลำในกำรปรับปรุง และรำคำประมำณเบื้องต้นของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบภำพ 2, 3 มติิ และกำรบรรยำยเชิงคุณภำพ ดูรำยละเอียดได้ดังนี้ต่อไปนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 

5.1.1 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุด) และ สำมำรถสร้ำง
หรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก  

 
ตำรำงที่ 5.1: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่4 ปัญหำ 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จำกกำรส ำรวจและกำรสัมภำษณ์ ในพื้นทีท่ี่ 4  ผู้วิจัยพิจำรณำข้อมูลพบว่ำ ปัญหำดังกล่ำว มี

ผลกระทบต่อกำรใช้งำนอย่ำงมำกในกำรเข้ำใช้อำคำรและท ำให้เกิดอันตรำยในกำรใช้งำน โดย คุณ
สุรชัย ปิยภำณีพันธ ์ได้ให้ข้อมูลว่ำ คนพิกำรใช้รถเข็นเจออุปสรรคกีดขวำงล้อต้องใช้วิธีกำรยกล้อหน้ำ
ชั่วครำว เพ่ือให้ผ่ำนสิ่งกีดขวำงไป แต่ในจุดที่มีปัญหำพบว่ำอยู่บริเวณทำงขึ้นทำงลำด ถ้ำคนพิกำรใช้
รถเข็นท ำกำรยกล้อหน้ำช่ัวครำวมีโอกำสหงำยหลัง เกิดอุบัติเหตรุนแรงได้ ทำงลำดหรือทำงเข้ำอำคำร
ที่ดีควรจะต้องไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวำงในบริเวณทำงขึ้น - ลง ทำงลำด 

 

 บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 4 บริเวณภำยในโรงอำหำร ช้ัน 1 และ ชั้น 2 

6.หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 6.1(ปรับใหม่ตำมค ำแนะน ำผู้เช่ียวชำญด้ำน
พื้นที)่ :  
ทำงไม่ได้ระดับรำงประตูเลื่อนท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นเข้ำไปใช้งำนไม่ได้ 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

 รื้อถอนรำงเดิมและสิ่งกีดขวำงปรับให้เรียบเสมอ และยกเลิกกำรใช้ประตเูลื่อน
เดิม เนื่องจำกปัจจุบันมหำวิทยำลัยไม่ได้ใช้ประตเูลื่อนในกำรเปิด-ปิดอำคำรแล้ว 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

6,528.00 หกพันห้ำร้อยยี่สิบแปดบำทถ้วน 
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 5.1.2 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกถึงมำกที่สุด) และ สำมำรถ
สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
 
ตำรำงที่ 5.2: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่4 ปัญหำ 5.1 และ 5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 4 ขำดป้ำยแสดง
ต ำแหน่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร ท ำให้คนพิกำรขำดกำรรับรู้และสับสนทิศทำงกำรไป
ยังสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดย คุณสุรชัย ปยิภำณีพันธ์ และคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ให้ข้อมูลในทศิ
เดียวกันว่ำ กำรไม่มีป้ำยบอกทิศทำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท ำให้คนพิกำรใช้งำนได้ล ำบำก ขำดกำร
รับรู้ทิศทำงท ำให้ใช้แรงกำยในกำรค้นหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ป้ำยและสัญลักษณ์ที่ดคีวรเป็น
ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน ขวำงสำยตำ และบอกทิศทำงได้ชัดเจนและถูกต้อง มีขนำดและสีที่ตัดกัน
มองเห็นได้ชัดในระยะไกล 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 4 บริเวณภำยในโรงอำหำร ช้ัน 1 และ ชั้น 2 

5.หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์ปัญหำ 5.1: 
ไม่มีกำรจัดป้ำยสัญลักษณ์ตำมต ำแหน่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ปัญหำ 5.2: 
ไม่มีกำรจัดเครื่องหมำยแสดงทิศทำง 

 แน  างในการปร บปรุง  ่ง  าน ยค าม ะ  ก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ติดต้ังป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและป้ำยชี้ทิศทำงไปหำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 
ขนำดตำมมำตรฐำนก ำหนด ขนำดป้ำยสัญลักษณ์รูปคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ 
30x30ซม. หันขวำ พื้นสีน ้ำเงิน สัญลักษณ์สีขำว 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

41,126.40 สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบำทสี่สิบสตำงค ์
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ตำรำงที่ 5.3: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่1 ปัญหำ 3.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จำกกำรสัมภำษณ์พร้อมส ำรวจร่วมกับ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ ์และคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ 

พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 1 บริเวณทีม่ีฝำตะแกรงล้อหน้ำของผู้ให้ข้อมูลตกลงไปในฝำตะแกรงได้ คุณสุรชัย ปยิ
ภำณีพันธ์ ให้ข้อมูลว่ำถ้ำคนพิกำรใช้รถเข็นเคลื่อนรถเข็นผำ่นโดยไม่สงัเกตสำมำรถเกิดอุบัติเหตุคน
พิกำรใช้หลุดออกจำกรถเข็นได้ ก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนพิกำรใช้รถเข็น ควรได้รับกำรปรับปรุง คุณจีร
ภำ ปิยภำณีพันธ์ กล่ำวว่ำ ฝำตะแกรงที่ดี ช่องรูต้องไม่กว้ำงกว่ำล้อหน้ำรถเข็นตำมมำตรฐำน ทั้ง 2 
แนว เพื่อป้องกันกำรตกของล้อหน้ำ ทั้ง 2 ทิศทำง และ วัสดุต้องแข็งแรงทนทำน ป้องกันควำม
เสียหำยช ำรุดได้ดี โดยจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่มีควำมเห็นว่ำ ควรฝำตะแกรงที่น ำมำใช้
ควรเป็นวัสดุสแตนเลสป้องกันกำรเกิดสนิม แข็งแรงทนทำน และ ควรใช้ให้เป็นมำตรฐำนเพื่อให้
กลมกลืน(Unity) เดียวกัน ทั้งมหำวิทยำลัย 

 บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 

3.หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 3.2: 
มีฝำตะแกรงมีขนำดรูเกิน 13มม. 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

 รื้อถอนฝำตะแกรงเดิมเปลี่ยนฝำตะแกรงให้ได้ตำมมำตรฐำนรูตะแกรงไม่เกิน 
13 มม. 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

49,613.80 สี่หมื่นเก้ำพันหกร้อยสิบสองบำทแปดสิบสตำงค ์

รูตะแกรงไม่เกิน 13มม. 
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 5.1.3 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำก) และ สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที (ระยะที ่1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
 
ตำรำงที่ 5.4: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่1 ปัญหำ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
จำกกำรส ำรวจและสัมภำษณ ์ในพื้นทีท่ี่ 1 พบว่ำขนำดที่จอดคนพิกำรน้อยกว่ำตำมมำตรฐำน

ก ำหนดท ำให้เคลื่อนย้ำยรถเข็นลงจำกรถส่วนบุคคลได้ยำก คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ และ  
คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ให้ค ำแนะน ำว่ำควรจัดให้มีที่ว่ำงทัง้ด้ำนคนขับและผู้โดยสำร สำมำรถน ำ
รถเข็นลงได้ และ ควรจัดให้มเีจ้ำหน้ำที่ดูแลให้บริกำรคนพกิำรโดยเฉพำะ 

 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 

2.หมวดที่จอดรถ ปัญหำ 2.1: 
ขนำดที่จอดรถน้อยกว่ำมำตรฐำนขั้นต ่ำ 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ขยำยแนวที่จอดรถให้ได้ขนำดตำมมำตรฐำนก ำหนด 2.40x6.00 และตำม
ประสบกำรณ์ผู้ใช้งำนต้องกำรให้มีที่ว่ำง 2 ด้ำน เพื่อทั้งคนขับและผู้โดยสำรที่ใช้
รถเข็นสำมำรถใช้งำนได้ 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

13,056.00 หนึ่งหมื่นสำมพันห้ำสิบหกบำทถ้วน 
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ตำรำงที่ 5.5: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่2 ปัญหำ 2.1 และ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 2 ขำดป้ำยแสดง

ต ำแหน่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร ท ำให้คนพิกำรขำดกำรรับรู้และสับสนทิศทำงกำรไป
ยังสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ป้ำยและสัญลักษณ์ที่ดีควรเป็นลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน ขวำงสำยตำ 
และบอกทิศทำงได้ชัดเจนและถูกต้อง มีขนำดและสีที่ตัดกันมองเห็นได้ชัดในระยะไกล 
 

 
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำร 

2.หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์ปัญหำ 2.1: 
ไม่มีกำรจัดป้ำยสัญลักษณ์ตำมต ำแหน่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 2.2: 
ไม่มีกำรจัดเครื่องหมำยแสดงทิศทำง 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ติดต้ังป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและป้ำยชี้ทิศทำงไปหำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 
ขนำดตำมมำตรฐำนก ำหนด ขนำดป้ำยสัญลักษณ์รูปคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ 
30x30ซม. หันขวำ พื้นสีน ้ำเงิน สัญลักษณ์สีขำว 

ระยะเวลำใน
กำรปรับปรุง 

ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

16,972.80 
หนึ่งหมื่นหกพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบสองบำทแปดสิบ

สตำงค์ 
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ตำรำงที่ 5.6: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่1 ปัญหำ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกกำรส ำรวจและสัมภำษณ ์ในพื้นทีท่ี่ 1 พบว่ำป้ำยบอกทิศทำงช้ีสัญลักษณ์ผิดและสับสน 
คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ ์และคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ขำดกำรรับรู้ถึงลิฟต์คนพิกำรที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นทีท่ี ่1 
ป้ำยช้ีในทิศทำงที่ผิด และไมม่ีป้ำยบอกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ ์อธิบำย
เพิ่มเติมว่ำควรท ำป้ำยที่จอดรถคนพิกำรให้เห็นในทุกมุมมองที่คนใช้รถจะเห็น ในปัจจบุันอยู่เหนือ
ระดับสำยตำ ไม่ขวำงสำยตำท ำให้หำต ำแหน่งของที่จอดรถคนพิกำรได้ยำก 

 
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 

2.หมวดป้ำยและสัญลักษณ ์ปัญหำ 4.1: 
ทิศทำงของป้ำยบอกทำงชี้สัญลักษณ์ผิด ท ำให้เกิดควำมสับสน และ ไม่มีป้ำย
บอกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ปรับเปลี่ยนทิศทำงป้ำยให้ถูกต้อง และเพิ่มป้ำยบอกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำม
มำตรฐำน 
ขนำดป้ำยสัญลักษณ์รูปคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ 30x30ซม. หันขวำ พื้นสีน ้ำเงิน  
สัญลักษณ์สีขำว 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

22,195.20 
สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำบำทยี่สิบ

สตำงค์ 
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ตำรำงที่ 5.7: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่3 ปัญหำ 2.2 

 
จำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำร ในพื้นทีท่ี่ 3 พบว่ำมีฝำตะแกรงที่มีขนำดรูเกิน 13

มม. และอยู่ในต ำแหน่งทำงขึ้น-ลงของทำงลำดจึงเปลี่ยนฝำตะแกรงเป็นวัสดุสแตนเลสและให้ใชเ้ป็น
มำตรฐำนเพื่อให้กลมกลืน(Unity) เดียวกัน ทั้งมหำวิทยำลัย และเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับคน
พิกำรใช้รถเข็น 

 
 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นทีท่ี่ 3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำร 

2.หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 2.2: 
ฝำตะแกรงมีขนำดรูเกิน 13มม. 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก :  

อธิบำย
แนวทำง 

 รื้อถอนฝำตะแกรงเดิมเปลี่ยนฝำตะแกรงให้ไดต้ำมมำตรฐำนรูตะแกรงไม่เกิน 
13 มม. 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

119,070.72 
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันเจ็ดสิบบำทเจ็ดสิบ

สองสตำงค ์

รูตะแกรงไม่เกิน 13
มม. 

รื้ ถ นฝาตะแกรงเ  ม 
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5.1.4 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนปำนกลำงถึงมำก) และ 
สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.8: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่1 ปัญหำ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำร ในพื้นทีท่ี่ 1 พบว่ำสัญลักษณ์ที่จอดรถเลือนรำง ยำก
ต่อกำรมองเห็น และเมื่อวัดระยะพบว่ำขนำดน้อยกว่ำมำตรฐำนไม่ถึง 90x90ซม. ลักษณะของ
สัญลักษณ์ที่ดตี้องมองเห็นได้ชัด เมื่อมองแล้วรับรู้สิ่งที่สื่อสำร เมื่อสัมภำษณ์คนพิกำรพบว่ำสัญลักษณ์
ในปัจจุบันมองเห็นได้ยำกล ำบำก ขำดกำรรับรู้ถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จอดรถคนพิกำร แต่ถือว่ำไม่
เป็นปัญหำในกำรใช้งำนมำกยังพอที่จะมองจำกป้ำยสัญลักษณ์หรือบริบทโดยรอบท ำให้พอจะรับรู้ถึง
ต ำแหน่งที่จอดรถคนพิกำรได้พอสมควร 

 
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 

2.หมวดที่จอดรถ ปัญหำ 2.2: 
มีกำรจัดสัญลักษณ์แต่ขนำดน้อยกว่ำมำตรฐำน 90x90ซม. และ สัญลักษณ์เริ่ม
เลือนรำง 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ทำสีสัญลักษณ์บนพื้นใหม่ ให้ได้ตำมมำตรฐำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 90x90 ซม.  

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

7,833.60 เจ็ดพันแปดร้อยสำมสิบสำมบำทหกสิบสตำงค ์
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5.1.5 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน (พบปญัหำในกำรใช้งำนปำนกลำง) และ สำมำรถสร้ำง
หรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.9: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ระยะ 1  
       แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที ่2 ปัญหำ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำร ในพื้นทีท่ี่ 2 พบว่ำทำงลำดที่ 2 และ 3 มคีวำมยำว
เกิน 2.50 เมตร แต่ไม่มีรำวจับ 2 ด้ำน เมื่อท ำกำรสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็นพบว่ำควรต้องจัดให้มี 2 
ด้ำน เพื่อช่วยในกำรพยุงตัวและจับเพ่ือขึ้นทำงลำด และคนพิกำรมีควำมถนัดซ้ำย – ขวำแตกต่ำงกัน 
แต่มีรำวจับด้ำนเดียว คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ และคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ให้ควำมเหน็ว่ำยังพอที่จะ
ใช้งำนได้ไม่ถือว่ำเป็นปัญหำที่ร้ำยแรงในกำรใช้งำน แต่ควรปรับปรุงให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนต่อไป 
และจำกกำรสมัภำษณ์ผู้เช่ียวชำญด้ำนพื้นที่แนะน ำให้ท ำรำวจับกลมกลืนของเดิมเพื่อให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

 
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำร 

2.หมวดทำงลำด ปัญหำ 1.2: 
มีทำงลำดจุดที่ 2 และ 3 มีควำมยำวของทำงลำดเกิน 2.50 เมตร แต่ไม่ได้จัดท ำ
รำวจับไว้  
2 ด้ำน 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ทำงลำด 2 และ 3 เพิ่มรำวจับให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน มีลักษณะกลม โดยมีเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 3ซม. สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 80ซม. แต่ไม่เกิน 90ซม. 
ปลำยของรำวจับให้ยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 
30ซม. 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

62,668.80 
หกหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบแปดบำทแปดสิบ

สตำงค์ 
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5.1.6 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยถึงปำนกลำง) และ 
สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.10: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน ระยะ 1  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 1 ปัญหำ 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำร ในพื้นทีท่ี่ 1 พบว่ำจ ำนวนที่จอดรถคนพิกำรน้อยกว่ำ
ที่กฎหมำยก ำหนด ต้องกำร 6 คัน แต่ในปัจจุบันมีเพียง 4 คัน เบื้องต้นจำกกำรสัมภำษณ์คนพิกำรใช้
รถเข็นรู้สึกว่ำไม่ค่อยเป็นปัญหำในกำรใช้งำนแต่ควรจัดใหม้ีเจ้ำหน้ำที่ดูแลให้บริกำรกั้นที่จอดรถ
ส ำหรับคนพิกำรโดยเฉพำะ 
 

5.1.7 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อย) และ สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที (ระยะที ่1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

- ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้

 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 

2.หมวดที่จอดรถ ปัญหำ 2.3: 
จ ำนวนที่จอดรถส ำหรับคนพิกำรน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด (ต้องกำร 6 คัน
ตำมกฎหมำยปัจจุบันมี 4 คัน) 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

จัดให้มีจ ำนวนที่จอดรถให้เพียงพอส ำหรับคนพิกำรตำมกฎหมำยก ำหนด 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1  สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

7,833.60 เจ็ดพันแปดร้อยสำมสิบสำมบำทหกสิบสตำงค ์

แปลนเ  ม 
แปลนปร บปรุง 
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5.1.8 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยมำก) และ สำมำรถสร้ำง
หรือปรับได้ทันที (ระยะที ่1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.11: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0.5 คะแนน ระยะ 1  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 4 ปัญหำ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำร ในพื้นทีท่ี่ 4 พบว่ำมีสิ่งกีดขวำงใต้เคำน์เตอรรับ
อำหำรไม่ตรงตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด แตจ่ำกกำรสัมภำษณ์คนพกิำรใช้รถเข็นกลับรู้สึกว่ำเป็น
ปัญหำในกำรใช้งำนสำมำรถเลี่ยงในจุดทีอ่ันตรำยได้และโดยส่วนใหญ่จุดรบัอำหำรของร้ำนค้ำจะตรง
กับจุดที่ยื่นอันตรำยท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นมองว่ำเป็นปัญหำในกำรใช้งำนเพียงเล็กน้อย 

 
 5.1.9 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน (ไม่พบปัญหำในกำรใช้งำน) และ สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที (ระยะที ่1) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
 - ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้

    
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 4 บริเวณภำยในโรงอำหำร ช้ัน 1 และ ชั้น 2 
4.หมวดกำรให้บริกำรขำยอำหำร ปัญหำ 4.1 : 
เคำน์เตอร์รับอำหำรไม่ตรงตำมมำตรฐำน มีสิ่งกีดขวำงใต้เคำน์เตอร์ 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

รื้อถอนเคำน์เตอร์รับอำหำรในส่วนที่มีปัญหำปรับให้ตรงตำมมำตรฐำน 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 1 สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที 

รำคำ
ประมำณ 

78,336.00 เจ็ดหมื่นแปดพันสำมร้อยสำมสิบหกบำทถ้วน 

 

ปร บแก้ให้ไม่กี 
  ้างและ ามารถ
ร บน ้าหน กไ  ้
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5.1.10 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปญัหำในกำรใชง้ำนมำกที่สุด) และ ไมส่ำมำรถสร้ำง
หรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

  
ตำรำงที่ 5.12: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 1 ปัญหำ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 
1. หมวดทำงลำด ปัญหำ 1.1 : 
บริเวณทำงลำดจุดจอดรถคนพิกำรมีพ้ืนต่ำงระดับเกือบ 5 ซม. ท ำให้ใช้งำนได้
ยำก 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ปรับทำงลำดให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน พื้นผิวทำงลำดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น (วัสดุ
ทรำยล้ำง) ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร มีพื้นที่หน้ำทำง
ลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร ทำงลำดต้องมีควำมลำดชันไม่
เกิน 1:12 มีควำมยำวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้น
ให้ยกขอบสูงจำกพื้นผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร และมีรำวกันตกมี
ลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 3ซม. สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 
80ซม. แต่ไม่เกิน 90ซม.ปลำยของรำวจับให้ยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 30ซม. 

ระยะเวลำใน
กำรปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

48,189.70 
สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ำบำทเจ็ดสิบ

สตำงค์ 
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 จำกกำรส ำรวจ จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและสัมภำษณก์ับ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ ์และ
คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ มีควำมสอดคล้องกันว่ำในพื้นทีท่ี่ 1 มีปัญหำทำงลำดที่มีปัญหำในกำรใช้งำน
เป็นอย่ำงมำกและมีควำมอันตรำยต่อกำรใช้งำน โดยคุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ ให้ข้อมูลว่ำกำรที่ทำงลำด
ที่เชื่อมต่อกับจุดจอดรถคนพิกำรไม่สำมำรถใช้งำนได้ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเดินทำงต่อไป
ยังจุดอื่น ๆ ได้ท ำให้คนพิกำรใช้ไม่สำมำรถใช้งำนอ่ืนใดของมหำวิทยำลัยได้เลย เป็นปัญหำที่ควรต้อง
ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำทำงลำดจุดนี้ถือเป็นปัญหำมำก
ที่สุดส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยมีโอกำสหลุดจำกรถเข็นได้ และในบริเวณ
ดังกล่ำวมีแสงน้อย มืด ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นไม่รับรูถ้ึงทำงลำดหรือทำงต่ำงระดับควรจัดให้ทำสใีห้
เห็นชัดเจนในจุดนี้ และ ทำงลำดมีสัดส่วนทีถู่กต้องและควำมยำวทำงลำดไม่เกิน 2.50เมตรก็ควรมีรำว
จับทั้ง 2 ข้ำง เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถใช้มือช่วยดึงและประคองไม่ให้ล้มได้ 
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ตำรำงที่ 5.13: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 2 ปัญหำ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 2 คนพิกำรไม่สำมำรถ
ใชท้ำงลำดไดแ้ละเกิดอันตรำย พบว่ำมีปัญหำในกำรใช้งำนเป็นอย่ำงมำกโดย คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ 
อธิบำยในแนวทำงสอดคล้องกับทำงลำดพื้นที่ 1 ว่ำทำงลำดจุดนี้ถือเป็นปัญหำมำกที่สุดส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น สำมำรถก่อใหเ้กิดอันตรำยมีโอกำสหลุดจำกรถเข็นได ้ต่อใหท้ำงลำดมีสัดส่วนที่ถูกต้อง
และควำมยำวทำงลำดไม่เกิน 2.50เมตรก็ควรมีรำวจับทั้ง 2 ข้ำง เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถใช้มือช่วยดึง
และประคองไม่ให้ล้มได ้และในกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพ้ืนที่พบว่ำต้องปรับแนวของทำงลำด
เพื่อไม่ให้ล ้ำเข้ำไปในทำงเดินหลักของมหำวิทยำลัยซึ่งผู้วิจยัปรับตำมค ำแนะน ำแล้ว 

 
บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำร 
1. หมวดทำงลำด ปัญหำ 1.1 : (ปรับใหม่ตำมค ำแนะน ำ) 
ทำงลำดจุดที่ 1 ระยะลำดชันน้อยกว่ำมำตรฐำน สัดส่วนน้อยกว่ำ 1:12 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

ปรับทำงลำดให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน พื้นผิวทำงลำดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น (วัสดุ
ทรำยล้ำง) ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร มีพื้นที่หน้ำทำง
ลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร ทำงลำดต้องมีควำมลำดชันไม่
เกิน 1:12 มีควำมยำวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้น
ให้ยกขอบสูงจำกพื้นผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร และมีรำวกันตกมี
ลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 3ซม. สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 
80ซม. แต่ไม่เกิน 90ซม.ปลำยของรำวจับให้ยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 30ซม. 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

74,556.29 
เจ็ดหมื่นสี่พันห้ำร้อยห้ำสิบหกบำทยี่สิบเก้ำ

สตำงค์ 
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ตำรำงที่ 5.14: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 4 ปัญหำ 3.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำกกำรส ำรวจ จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและสัมภำษณ ์พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 4 ไม่มีห้องน ำ้

ส ำหรับคนพิกำรเป็นปัญหำในกำรใช้งำนอย่ำงมำกกับคนพิกำรใช้รถเข็นทีต่้องไปใช้ห้องน ้ำที่อยู่ห่ำง
ออกไปถึง 300 เมตร คุณสุรชยั ปิยภำณีพันธ์ อธิบำยว่ำ ห้องน ้ำเป็นสิ่งแรก ๆ ที่คนพิกำรจะมองหำ
เมื่อเข้ำมำยังสถำนที่นั้น ๆ ถำ้ไม่มีห้องน ้ำส ำหรับคนพิกำรส่วนมำกคนพิกำรเลือกที่จะไม่ใช้บริกำร
สถำนที่แห่งนัน้เพรำะไม่ได้รับควำมสะดวกสบำย 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 4 บริเวณภำยในโรงอำหำร ช้ัน 1 และ ชั้น 2 
3. หมวดห้องน ้ำ ปัญหำ 3.1 : 
ไม่จัดห้องน ้ำส ำหรับคนพิกำรไว ้

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก :  

อธิบำย
แนวทำง 

มีพื้นที่ว่ำงภำยในห้องส้วมเพื่อให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร ประตูเป็นแบบบำนเลื่อน มีโถส้วมชนิด
นั่งรำบ มีด้ำนข้ำงด้ำนหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่ำงวัดจำกกึ่งกลำง
โถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่ำ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีรำว
จับที่ผนัง ส่วนด้ำนที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่ำงมำกพอที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำที่นั่งเก้ำอี้ล้อสำมำรถเข้ำไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีที่ด้ำนข้ำงของ
โถส้วมทั้งสองด้ำนอยู่ห่ำงจำกผนังเกิน 500 มิลลิเมตร  ใต้อ่ำงล้ำงมือด้ำนที่ติด
ผนังไปจนถึงขอบอ่ำงเป็นที่ว่ำง เพื่อให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถสอดเข้ำไปได้ โดยขอบ
อ่ำงอยู่ห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 450 มิลลิเมตร  

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

119,096.83 
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันเก้ำสิบหกบำทแปดสิบ

สำมสตำงค ์
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ตำรำงที่ 5.15: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 4 ปัญหำ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 
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จำกกำรส ำรวจ จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและสัมภำษณ ์พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 4 พบปัญหำทำง
ลำดมีปัญหำในกำรใช้งำน คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ ให้ค ำอธิบำยว่ำยังพอใช้แรงกำยเข็นรถเข็นขึ้นไปใช้
งำนได้แต่มีควำมอันตรำยมำกในกรณีที่หมดแรงกลำงทำงเพรำะไม่มีรำวกันตกหรืออุปกรณ์ช่วยในกำร
พยุงตัว และ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ ควำมกว้ำงของลำดน้อยไปท ำให้ยำกในกำร
หมุนตัวของรถเข็นในจุดชำนพักมีโอกำสเกิดอันตรำยได้อย่ำงมำก ในจุดนี้จำกกำรสัมภำษณ์คนพิกำร
ใช้รถเข็นแนะน ำว่ำควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลให้บริกำรคนพิกำรโดยเฉพำะ เพรำะเป็นจุดที่จะมีคนเข้ำ
มำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกและสำมำรถเข้ำช่วยเหลือคนพิกำรได้ทันท ี
 
ตำรำงที่ 5.16: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 4 ปัญหำ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 4 บริเวณภำยในโรงอำหำร ช้ัน 1 และ ชั้น 2 
2. หมวดลิฟต์ ปัญหำ 2.1 : (ปรับใหม่ตำมค ำแนะน ำ) 
ไม่จัดทำงลำดหรือลิฟต์ขึ้นไปให้บริกำร ชั้น 2 ไว ้

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

อำคำรที่มีจ ำนวนช้ันตั้งแต่สองช้ันขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทำงลำดที่ผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้ระหว่ำงชั้นของอำคำร ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
ขนำดของห้องลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,100 มิลลิเมตร และยำวไม่
น้อยกว่ำ 1,400 มิลลิเมตร ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 900 
มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร 
มีพื้นผิวต่ำงสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้ำประตูลิฟต์กว้ำง 300 มิลลิเมตร และยำว 
900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำกประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
600 มิลลิเมตร 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

378,624.00 
สำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสี่บำท

ถ้วน 
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จำกกำรส ำรวจ จ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นและสัมภำษณค์นพิกำรใช้รถเข็น สอดคล้องกัน
ว่ำในพื้นทีท่ี่ 4 คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถใช้บริกำรช้ัน 2 ได้เพรำะมหำวิทยำลัยไม่ได้จดัทำงลำด
หรือลิฟต์ไว้ให้ขึ้นมำใช้บริกำรเป็นจุดที่ทั้ง คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ และ คุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ มึ
ควำมคิดเห็นว่ำท ำให้เกิดกำรไม่เท่ำเทียมกันในกำรใช้บริกำรของอำคำรโรงอำหำรกลำง เพรำะคน
พิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรในบริเวณช้ัน 2 ได้เลย แนวทำงในกำรแก้ไขเนื่องจำกไม่มีพื้นที่
ผู้วิจัยน ำเสนอให้เป็นกำรจัดท ำลิฟต์แทนกำรจัดท ำทำงลำดและจำกกำรสมัภำษณ์ผู้เช่ียวชำญด้ำน
พื้นที่พบว่ำกำรจัดท ำลิฟต์แบบมีระบบห้องเครื่องและบ่อลิฟต์ต้องมีกำรจัดท ำโครงสร้ำง ซึ่งไม่สำมำรถ
ท ำได้เพรำะติดโครงสร้ำงฐำนรำกอำคำรเดิม จึงมีค ำแนะน ำให้จัดท ำลิฟต์เป็นระบบ ไฮโดรลิก ที่มี
น ้ำหนักเบำฝำกน ้ำหนักไว้กับโครงสร้ำงเดิมได้และมีรำคำในกำรก่อสร้ำงที่น้อยกว่ำแต่ใช้ประโยชน์ได้
เหมือนกัน ซึ่งผู้วิจัยปรับตำมค ำแนะน ำแล้ว 

 
5.1.11 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกถึงมำกที่สุด) และ ไม่

สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
- ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้

 
5.1.12 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน (พบปญัหำในกำรใชง้ำนมำก) และ ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ

ปรบัปรุงได้ทันที (ระยะที ่2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
- ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้
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 5.1.13 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนปำนกลำงถึงมำก) และ ไม่
สำมำรถสร้ำงหรือปรับได้ทันที (ระยะที ่2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
 
ตำรำงที่ 5.17: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 4 ปัญหำ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 3 คนพิกำรไม่สำมำรถ

ใชท้ำงลำดไดแ้ต่เมื่อสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็นพบว่ำเป็นปัญหำปำนกลำงถึงมำก ไม่ถือว่ำเป็นปัญหำ
ในกำรใช้งำนมำกเพรำะคนพิกำรใช้รถเข็นทีช่ ำนำญสำมำรถใช้วิธีกำรยกล้อหน้ำเพื่อเคลื่อนที่ผ่ำนไปได้
แต่ก็ควรได้รับกำรปรับปรุงเพื่อให้ใช้งำนได้โดยปลอดภัย แต่เนื่องจำกวิธีกำรแก้ไขปัญหำนี้จ ำเป็นต้อง
ปรับพ้ืนโดยรอบให้ได้ระดับก่อนถึงจะสำมำรถแก้ไขปญัหำนี้ได ้

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำร 
1. หมวดทำงลำด ปัญหำ 1.1 :  
บริเวณภำยนอกก่อนขึ้นทำงลำดเข้ำอำคำรมีทำงลำดที่ไม่ได้มำตรฐำนสำเหตุเกิด
จำกกำรทรุดตัวของพ้ืนภำยนอกท ำให้ทำงมหำวิทยำลัยมำแก้ไขเพื่อให้ใช้งำนได้
ไปก่อน แต่ท ำให้ผิดมำตรฐำน 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

รื้อถอนทำงลำดเดิม ปรับระดับพ้ืนโดยรอบที่ทรุดตัวให้มีระดับต่ำงกัน 2 ซม. ท ำ
กำรปำดมุม 45 องศำ แต่ต้องท ำกำรปรับพื้นที่โดยรอบก่อนถึงมำแก้ไขปัญหำนี้
ได ้

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

6,528.00 หกพันห้ำร้อยยี่สิบแปดบำทถ้วน 
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5.1.14 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน (พบปญัหำในกำรใชง้ำนปำนกลำง) และ ไม่สำมำรถ
สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.18: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 3 ปัญหำ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำร 
2. หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 2.1 :  
พื้นผิวไม่เสมอกัน ขรุขระ  

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

รื้อถอนพ้ืนปรับเดิมปรับให้ได้ระดับเดียวกัน วัสดุพ้ืนให้เรียบเสมอไม่ขรุขระ 
(วัสดุทรำยล้ำง) 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

861,612.42 
แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบำทสี่

สิบสองสตำงค ์
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จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 3 พื้นผิวไม่เรียบเสมอ
กัน ขรุขระและช ำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำย แต่เมื่อสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็นจริงๆ
แล้วกลับพบว่ำเป็นปัญหำในกำรใช้งำนปำนกลำงเท่ำนั้น โดย คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ อธิบำยไว้ว่ำ คน
พิกำรใช้รถเข็นสำมำรถหำเสน้ทำงที่จะเคลื่อนผ่ำนไปได้ปัญหำนี้ถือว่ำเป็นปัญหำในระดับปำนกลำงแต่
ถ้ำได้รับกำรปรับปรุงให้พื้นผิวเรียบระดับเดียวกันเรียบเสมอกันก็จะดีต่อกำรเคลื่อนที่ของคนพิกำรใช้
รถเข็นเป็นอย่ำงมำก ซึ่งควรจะท ำกำรปรับพ้ืนที่ทั้งหมดไม่ใช่แก้ไขเฉพำะจุด เมื่อไปสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่แนะน ำว่ำควรใช้เป็นวัสดุที่เรียบและไม่ลื่นคือทรำยล้ำงและพบว่ำมีบริเวณมำกถึง
ประมำณ 900 ตำรำงเมตร ท ำให้รำคำประมำณในกำรแก้ไขปัญหำนี้อยู่ในจ ำนวนเงินที่สูงถึง แปดแสน
หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบำทสี่สิบสองสตำงค์ ถึงจะแก้ไขปัญหำไดค้รอบคลุม 
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5.1.15 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยถึงปำนกลำง) และ ไม่
สำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

 
ตำรำงที่ 5.19: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1.5 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 2 ปัญหำ 3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: จัดท ำโดย ฐิติวัชร อุบลธรรม 
 

จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 2 พบพ้ืนผิวต่ำงระดับ
ไม่เรียบเสมอกอ่นเข้ำลู่ทำงเดิน แต่เมื่อสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็นแล้วพบว่ำเป็นปัญหำในกำรใช้งำน
น้อยถึงปำนกลำงเท่ำนั้น เพรำะ คนพิกำรให้ควำมเห็นว่ำเป็นระยะทำงที่สั้นและมีเส้นทำงอ่ืนที่
สำมำรถไปได้จะมีปัญหำแค่ตอนฝนตกที่ท ำให้พื้นหญ้ำเป็นโคลนแต่ถ้ำฝนตก คนพิกำรใช้รถเข็นก็ให้
ควำมเห็นว่ำไม่ควรเดินทำงขณะฝนตกอยู่แล้วและคงใช้ทำงอ้อมไปแทน มีปัญหำในกำรใช้งำนน้อยถึง
ปำนกลำงเท่ำนั้น 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำร 
3. หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 3.1 :  
พื้นผิวต่ำงระดับไม่เรียบเสมอก่อนเข้ำลู่ทำงเดิน 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

พื้นทำงเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1.50 ม. 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

26,112.00 สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบำทถ้วน 

 

sureerat
Sticky Note
ไม่ต้องใส่
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5.1.16 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 1 คะแนน (พบปญัหำในกำรใชง้ำนน้อย) และ ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที (ระยะที ่2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 

- ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้
 
5.1.17 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนน้อยมำก) และ ไมส่ำมำรถ

สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันที (ระยะที่ 2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
- ไม่พบปัญหำในกลุ่มนี ้
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5.1.18 กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน (ไม่พบปัญหำในกำรใช้งำน) และ ไม่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที (ระยะที ่2) เรียงจำกรำคำประมำณน้อยไปหำมำก 
 
ตำรำงที่ 5.20: แสดงตำรำง กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน ระยะ 2  
         แสดงแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ 1 ปัญหำ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจและกำรจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้รถเข็น พบว่ำในพื้นทีท่ี่ 1 พบพ้ืนผิวไม่เรียบ
เสมอขรุขระ แต่เมื่อสัมภำษณ์คนพิกำรใช้รถเข็นแล้วพบว่ำไม่เป็นปัญหำในกำรใช้งำนเลย และยังให้
ควำมเห็นว่ำพื้นผิวแบบนี้สำมำรถเคลื่อนทีผ่่ำนได้ดีอีกด้วย 

บริเวณที่ 
พบเจอ
ปัญหำ 

พื้นที่ที่ 1 จุดจอดรถคนพิกำร 
3. หมวดทำงเข้ำอำคำร ปัญหำ 3.1 :  
3.1 พื้นผิวไม่เสมอกัน ขรุขระ 

 แนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : 

อธิบำย
แนวทำง 

รื้อถอนพ้ืนเดิมปรับวัสดุพื้นให้เรียบเสมอไม่ขรุขระ (วัสดุทรำยล้ำง) 

ระยะเวลำ
ในกำร
ปรับปรุง 

ระยะที่ 2 ไม่สร้ำงหรือปรับปรุงได้ทันท ี

รำคำ
ประมำณ 

26,112.00 สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบำทถ้วน 
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บทที่ 6 
สรุปผลกำรวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 แนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนพิกำรใช้รถเข็น กรณศีึกษำ: โรงอำหำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร ท ำให้สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย
และข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

 6.1.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ใน โรงอำหำรกลำง  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตอบตำมวัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อส ำรวจและประเมินปัญหำลักษณะทำงกำยภำพของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ใน ปัจจบุัน ส ำหรับ คนพิกำรใช้รถเข็น ใน โรงอำหำรกลำงมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ใน 
โรงอำหำรกลำง ในปัจจุบันบริเวณทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่  

  พื้นที ่1 จุดจอดคนพิกำร อำคำรจอดรถใต้ดิน มหำวิทยำลัย   
  พื้นที ่2 เส้นทำงสัญจรมำยังโรงอำหำรกลำง 
  พื้นที ่3 บริเวณภำยนอกโรงอำหำรกลำง 
  พื้นที ่4 พื้นที่ภำยในช้ัน 1 และ 2 โรงอำหำรกลำง 
 พบว่ำในปัจจุบันได้มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรแล้วในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั้ง  

4 พื้นที ่แต่ไมถู่กต้องตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดถึง 8 หมวด 26 ปัญหำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำร
จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรในโรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ไม่ได้
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นเท่ำที่ควร ซึ่งคนพิกำรใช้รถเข็น
ยังคงต้องประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำใช้งำนในโรงอำหำรกลำง ที่มหำวิทยำลัยจัดไว้ให้  
 ผู้วิจัยได้พิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น 
มีควำมเห็นว่ำ พื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำทั้ง 4 พืน้ที่ ส่วนใหญ่ยังขำดทำงลำดส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นที่
เชื่อมต่อกัน ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นไม่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยตนเองไปยังจุดหมำยปลำยทำงได้ซึ่ง
ทำงลำดมีควำมส ำคัญต่อคนพิกำรใช้รถเข็น เพรำะ จ ำเป็นต้องใช้ในกำรเคลื่อนที่รถเข็นท ำให้ไม่มี
ควำมอิสระมำกพอที่จะเดินทำงในเส้นทำงที่ไม่มีทำงลำดเชื่อมต่อกัน นอกจำกนี้ในเส้นทำงที่มีทำงลำด
ก็พบว่ำทำงลำดหลำยจุดมีปัญหำที่ท ำให้คนพิกำรใช้รถเข็นเกิดอันตรำยขึ้นได้เมื่อเข้ำไปใช้งำน อีกทั้ง
ไม่มีเจ้ำหน้ำทีห่รือผู้ดูแลอื่นใดประจ ำจุดที่พบปัญหำท ำใหค้นพิกำรใช้รถเข็นต้องประสบปัญหำ
ช่วยเหลือตัวเองด้วยควำมยำกล ำบำกและเสี่ยงอันตรำย ซึ่งจำกกำรส ำรวจและจ ำลองเป็นคนพิกำรใช้
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รถเข็นของผู้วิจัย มีควำมเหน็ว่ำ คนพิกำรใช้รถเข็นยังไม่สำมำรถเข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรง
อำหำรกลำง ได้จริง ทำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
ถูกต้องตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยเน้นกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เข้ำกบัคนพิกำรใช้รถเข็น ได้แก่ 
กำรปรับปรุงทำงลำดให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน กำรติดตั้งป้ำยและสัญลกัษณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรปรับปรุงทำงเข้ำอำคำร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัฐพล ปัญจอำภรณ์ (2551) และ 
สรำวุฒิ ลำแพงศร ี(2553) ทีอ่ธิบำยว่ำกลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวสำมำรถใช้ชีวิตประจ ำได้ด้วย
ตนเองบ้ำงแต่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดควรจัดให้มีกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เข้ำกับกำรใช้
งำนของคนพิกำรกลุ่มนี้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำรใช้รถเข็น กรณีศึกษำ โรงอำหำรกลำง  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมติร 
กรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำมตำมกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎ ีหลักกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 
มำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด  ผู้วิจัยจึงแบ่งออกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
  1) ด้ำนกำรเข้ำถึง ประกอบด้วย 

      1.1) หมวดทำงลำด ด้ำนกำรเข้ำถึงพื้นที่ของคนพิกำรใช้รถเข็น ต้องจัดให้มี
ทำงลำดตำมมำตรฐำนก ำหนดในถึงพื้นที่ทีม่ีกำรเปลี่ยนระดับ เชื่อมต่อกัน ไม่มีสิ่งกีดขวำง ท ำให้คน
พิกำรใช้รถเข็นสำมำรถเข้ำใชพ้ื้นที่ได้อย่ำงอิสระและปลอดภัย 

     1.2) หมวดที่จอดรถ ด้ำนกำรเข้ำถึงพื้นที่ด้วยกำรส ำรองพื้นที่จอดรถใหค้น
พิกำรใช้รถเข็น ที่จอดรถส ำหรับคนพิกำรควรมีขนำดที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย อยู่ใกล้สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่จะพำไปยังจุดหมำยปลำยทำงอื่นต่อไป มีสัญลักษณ์หรือป้ำยบอก มีที่กั้นและผู้ดูแลพื้นที่จอด
เฉพำะส ำหรับคนพิกำร 

     1.3) หมวดทำงเข้ำอำคำร จัดให้มีพื้นที่เรียบเสมอ ตะแกรง ฝำท่อได้ขนำด
ตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด พื้นทำงเดินควรเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดไม่ยกระดับ จัดกำรพ้ืนที่มี
กำรทรุดตัว  

 1.4) หมวดประตู ด้ำนกำรเข้ำถึงพ้ืนที่อำคำร จัดให้มีควำมกว้ำงสิทธิของ
ประตูให้ถูกต้องตำมมำตรกฎหมำยก ำหนด ควรจัดเป็นประตูอัตโนมัติเพ่ือให้คนพิกำรเข้ำถึงได้สะดวก
และปลอดภัย ตำมกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำร มิติ ที่ 2 กำรจัดเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก AssistiveTechnology : AT ด้วย 
  2) ด้ำนกำรใช้งำน ประกอบด้วย 
   2.1) หมวดลิฟต์ จัดให้มีลิฟตส์ ำหรับคนพิกำรที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมกฎหมำยและมีคุณสมบัติตรงกับควำมต้องกำรของคนพิกำรใช้รถเข็นในพื้นที่ที่ไมส่ำมำรถมีทำง
ลำดได้ โดยมุ่งเน้นในกำรบริกำรบริเวณโรงอำหำรที่มีพื้นที่จ ำกัดใช้เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
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มำใช้ ตำมกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร มิติ ที่ 
2 กำรจัดเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก AssistiveTechnology : AT 

    2.2) หมวดห้องน ้ำ ควรจัดให้มีห้องน ้ำส ำหรับคนพิกำรอย่ำงน้อย 1 ห้อง ให้
คนพิกำรสำมำรถใช้งำนได้โดยมีขนำดและอปุกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมมำตรฐำนก ำหนด 
สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้ง่ำย ช่วยผ่อนแรง ทนทำนเผื่อกำรใช้งำนที่ผิดพลำดได้ ตำมหลักกำร
ออกแบบ 7 ประกำรของแนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 

   2.3) หมวดบริกำรขอ้มูล (ใหบ้ริกำรขำยอำหำร) ควรจัดให้เคำน์เตอร์รับ-ส่ง
อำหำรบริเวณร้ำนค้ำได้ตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด และเป็นในแนวทำงเดียวกันหมดทุกร้ำน
เพื่อให้เป็นมำตรฐำนในกำรใช้งำน 
   2.4) ควรจัดใหม้ีเจ้ำหน้ำที่ดูแลที่ผ่ำนกำรอบรมหรือถูกฝึกมำสำมำรถ
ช่วยเหลือคนพิกำรได้ในจุดบริเวณที่พบปัญหำในกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีควำมเสี่ยงจะ
เกิดอันตรำยกับคนพิกำร ตำมกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับคนพิกำร มิติ ที่ 3 จัดกำรช่วยเหลืออย่ำงสมเหตุสมผล Reasonable Accommodation : RA 

   3) ด้ำนกำรใหข้้อมูลข่ำวสำร 
       3.1) หมวดป้ำยและสญัลักษณ์ จัดป้ำยและสัญลักษณ์บอกต ำแหน่งและ

ทิศทำงของ   สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในต ำแหน่งที่มองเห็นได้ชัด 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ใน โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ควรจัดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก ำหนดเพื่อให้คนพิกำรใช้รถเขน็สำมำรถใช้งำนได้ 
  
 6.1.2 พฤติกรรมกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ตอบตำมวัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงปรับปรุงที่เหมำะสมตำมประสบกำรณ์
และกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็นเพื่อน ำไปปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงอำหำรกลำง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับคนพิกำรใช้รถเข็น พบ
พฤติกรรมกำรใช้งำนของ คุณสุรชัย ปิยภำณีพันธ์ และ คณุจีรภำ ปิยภำณีพันธ์ เดินทำงเข้ำมำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่เปน็รถส่วนบุคคลหรือจ้ำงรถรับจับจ้ำง(Taxi)ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ จันทกำรติ์ ฉำยะพงศ์ (2556) ซึ่งส ำหรับคนพกิำรส่วนใหญ่จะมำในช่วงเวลำกลำงวันและ
เข้ำมำลงในบริเวณจุดจอดรถคนพิกำรก่อนที่จะเดินทำงไปในจุดหมำยปลำยทำงอื่นต่อไปและจำกผล
แบบประเมินกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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 พบว่ำ กลุ่มคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุด) และ กลุ่มคะแนน
เฉลี่ย 3.5 คะแนน (พบปัญหำในกำรใช้งำนมำกถึงมำกที่สุด) มีถึง 11 ปัญหำจำกทั้งหมด 26 ปัญหำ 
และ ปญัหำในกำรใช้งำนมำกที่สุดส่วนใหญ่อยู่ใน หมวดทำงลำด และกำรขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พื้นฐำน เช่น หอ้งน ้ำ และ ลิฟต์ส ำหรับคนพิกำร โดยคุณจีรภำ ปิยภำณีพันธ ์อธิบำยสอดคล้องกับผล
จำกแบบประเมินว่ำ “ปัญหำส่วนใหญ่ของคนพิกำรใช้รถเข็นเป็นเรื่องของกำรไม่มีทำงลำดท ำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงไปไหนได”้ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วิชุพรรณ ทินนบุตรำ7 

ที่ต้องกำรทำงลำดเป็นอันดับที่ 3 ของควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิกำรที่ใช้
รถเข็นในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ คุณจรีภำ ปิยภำณีพันธ ์ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่ำ “ต่อให้
ทำงลำดยำวไม่ถึง 2.50 เมตร ตำมกฎหมำยบอกว่ำไม่จ ำเป็นต้องมีรำวจับ 2 ข้ำง แต่คนพิกำรใช้
รถเข็นมีควำมถนัด ซ้ำย - ขวำ แตกต่ำงกัน” ผู้วิจัยได้พิจำรณำข้อมูล มีควำมเห็นว่ำ อย่ำงไรก็ตำมใน
บำงกรณีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้วแต่ไม่สำมำรถตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้
งำนของคนพิกำรใช้รถเข็นได้จริงในบริบท จึงน ำแนวทำงกำรแก้ไขตำมประสบกำรณ์ของคนพิกำรใช้
รถเข็นที่น่ำสนใจซึ่งเพ่ิมเติมจำกที่กฎหมำยก ำหนด ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ ์มำใช้ในแนวทำงกำร
ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เหมำะสมกับกำรใชง้ำนของคนพิกำรใช้รถเข็น โดยผู้วิจัย
สำมำรถจ ำแนกเป็นหมวด ได้ดังนี้ 
  1) หมวดทำงลำด 

     1.1) ทำงลำดมีสัดส่วนที่ถูกตอ้งและควำมยำวทำงลำดไม่เกิน 2.50 เมตรก็
ควรมีรำวจับทั้ง 2 ข้ำง เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถใช้มือช่วยดึงและประคองไม่ให้ล้มได้ และควำมถนัด
ของคนพิกำรไม่เหมือนกัน 

   1.2) ทำสีพื้นผวิทำงลำดให้ชัดเจนให้เห็นแตกต่ำงกันในพื้นที่ที่มีแสงน้อย 
      1.3) ก่อนขึ้น - ลง ทำงลำดไม่ควรมีฝำท่อระบำยน ้ำ หรือพ้ืนต่ำงระดับ

เพรำะเมื่อรถเข็นมำถึงจุดต่ำงระดับจะท ำให้คนพิกำรมีโอกำสหลุดจำกรถเข็นได ้
      1.4) ไม่ควรมสีิ่งกีดขวำงอยู่บริเวณทำงขึ้น - ลง ทำงลำดเด็ดขำด 
  2) หมวดทำงเข้ำอำคำร 

           2.1) รูของฝำตะแกรงเป็นสิ่งส ำคัญต้องค ำนึงถึงขนำดไม่ควรให้ใหญ่เกินกว่ำ
ล้อหน้ำรถเขน็ควรใช้ที่เป็นกำรตะแกรงเจำะรูไม่ให้เกิน 13 มม. ตำมมำตรฐำนและเปน็วัสดุที่แข็งแรง
ไม่เป็นสนิม 
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  3) หมวดที่จอดรถ 
            3.1) ควรท ำพ้ืนที่ว่ำงส ำหรับขึ้น - ลง ของคนพิกำรใช้รถเข็นทั้งด้ำนคนขับ

และผู้โดยสำร เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ในกรณีที่มำด้วยกันเป็นคนพิกำรใช้รถเข็นทัง้คู่สำมำรถลง
จำกรถได้ 
 พฤติกรรมกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรแก้ไขปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีปัญหำในกำรใช้งำนมำก
ที่สุดให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนก่อนอย่ำงไรก็ตำมในบำงกรณีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นไปตำม
มำตรฐำนแล้วแต่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของคนพิกำรใช้รถเข็นได้จรงิ ดังนั้นจึงควร
จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ถูกต้องตำมกำรใช้งำนตำมประสบกำรณ์ของคนพิกำรใช้รถเข็นด้วย 
 
 6.1.3 กำรประมำณรำคำเบื้องต้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจ อนัจะน ำไปสู่กำร
ก่อสร้ำงจริง 
 ถึงแม้ว่ำจะจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกฎหมำย
ก ำหนดและถูกต้องตำมกำรใช้งำนตำมประสบกำรณ์ของคนพิกำรใช้รถเข็นแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมต้อง
ค ำนึงถึงงบประมำณในกำรกอ่สร้ำงเบื้องต้น ข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่ และ ระยะเวลำ เพื่อให้ตอบตำม
วัตถุประสงค์ ข้อ 3 ที่ต้องกำรให้เกิดกำรก่อสร้ำงจริงขึ้นได้ จำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่มหำวิทยำลัย พบ 3 ปัญหำ ทีม่ีข้อจ ำกัดด้ำนพื้นทีผู่้เชี่ยวชำญให้ด ำเนินกำร
ปรับเปลี่ยนแนวทำงใหม่เพื่อให้เหมำะสมกับพื้นที่ ต่อมำเป็นเรื่องของระยะเวลำในกำรปรับปรับสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ผู้วิจัยได้พิจำรณำข้อมูล มีควำมเห็นวำ่ เกินกว่ำ 50% ของปัญหำ อยู่ในระยะที่ 1 
ที่ท ำให้มหำวิทยำลัย สร้ำงหรอืปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้ทันที และสิ่งที่ส ำคญัที่สุดเป็นเรื่อง
ของงบประมำณที่จะเป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชีย่วชำญด้ำนพื้นที่แนะน ำว่ำ 
ควรมรีำคำประมำณเบ้ืองต้นท ำให้รู้ถึงงบประมำณในกำรก่อสร้ำงท ำให้สำมำรถตั้งงบประมำณเพ่ือขอ
งบจำกรัฐบำลได้ ผู้วิจัยจะสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัย เพื่อขอ
ข้อเสนอแนะต่อไป 

สรุปได้ว่ำกำรประมำณรำคำเบื้องต้นเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจในกำรขอต้ังงบประมำณ
อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงจริงได้ควรจะต้องถูกต้องตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด ถูกต้องตำมกำรใช้งำน
ตำมประสบกำรณ์ของคนพิกำรใช้รถเข็น ไมม่ีข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่ มีระยะเวลำที่สำมำรถสร้ำงหรือ
ปรับปรุงได้ทันที และมีงบประมำณเบื้องต้นประกอบ กำรประมำณรำคำจะช่วยให้รู้ถึงงบประมำณที่
จะต้องใช้ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพซึ่งช่วยให้สำมำรถวำงแผนจัดล ำดับควำมส ำคัญ
และควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนของกำรปรับปรุงที่สอดคล้องกับงบประมำณที่มีได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ข้อเสนอแนะจำกผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัย 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำกำยภำพ ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำมำกกว่ำ 10 ปี ในมหำวิทยำลัย และเป็นผู้ดูแลงบประมำณในกำร
พัฒนำด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรงุเทพมหำนคร โดยผู้วิจัยท ำ
กำรสัมภำษณพ์ร้อมรำยงำนสรุปผลกำรวิจยัแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนพิกำร
ใช้รถเข็น กรณศีึกษำ: โรงอำหำรกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรงุเทพมหำนคร 
พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัยเห็นด้วยในแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ที่มีปัญหำในกำรใช้งำนมำกที่สุด สำมำรถสร้ำงหรอืปรับปรุงได้ทันที ในวงเงิน
งบประมำณน้อย และถูกต้องตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนดและตำมกำรใช้งำนตำมประสบกำรณ์ของ
คนพิกำรใช้รถเข็นด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัย ให้ขอ้เสนอแนะว่ำ 
ควรจะรวมงำนก่อสร้ำงที่ใช้งบประมำณไม่มำก และมีพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงกันเข้ำมำท ำใน
งบประมำณเดียว เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ลดปัญหำเรื่องทุจริตกำรแบ่งซื้อ
แบ่งจ้ำง และ ส่งผลกระทบตอ่กำรปิดกำรใช้งำนเป็นจุด ไม่กระจำยทั่วทัง้มหำวิทยำล 
 6.2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  6.2.2.1 กำรวิจัยในครั้งต่อไปควรมีกำรศึกษำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำร ในพื้นทีท่ั้งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร เพิ่มเติม เพื่อให้ทุก
พื้นที่ได้มีแนวทำงในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรได้เข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียมในทุกพื้นที่ 

  6.2.2.2 กำรวิจัยในครั้งต่อไปควรมีกำรศึกษำขยำยครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร
เพื่อให้ทุกประเภทควำมพิกำรสำมำรถใช้งำนได้เท่ำเทียมกัน 
 
ข้อจ ำกัดระหว่ำงกำรวิจัย 
 นิสิตพิกำรและบุคลำกรที่อยู่ในพื้นที่มหำวิทยำลัย ไม่สำมำรถให้ข้อมูลเนือ่งจำก ติดโรค
ระบำดโควิด’19 ในระลอกแรกเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจ ขอควำม
ช่วยเหลือจำกกลุ่มคนพิกำรใช้รถเข็นที่มีประสบกำรณ์และฝึกกำรใช้งำนรถเข็นมำอย่ำงยำวนำน ได้
เป็น 2 คนที่สำมำรถสอนและมอบควำมรู้เกี่ยวกำรคนพิกำรใช้รถเข็นใหแ้ก่ผู้วิจัยได้เป็นอย่ำงดี 
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แบบส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภำคผนวก ข 
แบบสัมภำษณม์ีโครงสร้ำง 
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ข 1.แบบสัมภำษณ์เรื่องระดับกำรใช้งำนที่สัมพันธ์กับคนพิกำรใช้รถเข็น ทั้ง 3 ระดับ ในโรงอำหำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข 2.แบบประเมินปัญหำในกำรใช้งำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำร
กลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข 3.แบบสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นที่ เรือ่งกำรประเมินระยะเวลำในกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในโรงอำหำรกลำง และกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเบื้องต้น 
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  ฐิติวัชร  อุบลธรรม 599/223

ลาดปลาเคา จรเขบัว

ลาดพราว กรุงเทพมหานครฯ 10230

7621100093

แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการใชรถเข็น 

กรณีศึกษา: โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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