
การศึกษาแนวทางการออกแบบ นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
กรณีศึกษาศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษา กรุงเทพมหานคร  

ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 

THE STUDY OF UNIVERSAL DESIGN APPROACH FOR THE BLUE  
PLANET EXHIBITION 

 



การศึกษาแนวทางการออกแบบ นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน  
กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 

THE STUDY OF UNIVERSAL DESIGN APPROACH FOR THE BLUE PLANET EXHIBITION 

 
ณัฐวลี เมล์ลสุกุล 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปีการศึกษา 2564 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
อนุมัติใหว้ิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
 
เรื่อง การศึกษาแนวทางการออกแบบ นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน กรณศีึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 
 
ชื่อผู้วิจัย ณัฐวลี เมล์ลสุกุล 
 
 
ได้พิจารณาเห็นชอบโดย 
 
 
ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์ รักวงศว์าน 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 
 
 
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร 
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) 
 
 
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนิวา 
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม) 
 
 
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ รุจิพงษ ์
(อาจารยป์ระจ าหลักสูตร) 
 
 



 

ณัฐวลี เมล์ลุสกลุ. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน),  
พฤษภาคม 2565, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
การศึกษาแนวทางการออกแบบ นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน กรณศีึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (224 หน้า) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของห้องนิทรรศการดาวเคราะห์
สีฟ้า ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร และอุปสรรคในการเข้าถึงนิทรรศการ  
จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนและแนวคดิการออกแบบนิทรรศการเพื่อทุกคน เพื่อ
เสนอแนะต้นแบบนทิรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนโดยค านึงถึงผู้เข้าใช้งานเป็นหลัก  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมลูที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้เข้าใช้งานห้องนิทรรศการโดยเจาะจงกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บคุคลทั่วไป 
ที่เข้าใช้งานโดยก าหนดช่วงอายุ 7-12 ป ีและอายุ 13-45 ปี จ านวน 10 คน 2) บทบาทสมมุติช่วงอายุ 
7-12 ป ีและบทบาทสมมุติอายุ 30 ป ีจ านวน 3 คน ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการ ส ารวจ สังเกต ถ่ายภาพ สัมภาษณ์และจดบันทึก จากเครื่องมือการประเมินหลังการใชงาน 
(Post Occupancy Evaluation) เครื่องมือแบบบันทึกขนาด สัดส่วน พื้นที่และอุปกรณ์ในนิทรรศการ 
แบบรายการตรวจสอบแบบ (Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบสังเกตพฤติกรรมและ
สัมภาษณ์ของผู้ใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุติ ผลการศกึษาพบว่า ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
พบอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งไม่สามารถรองรับการใช้งานได้กับคนทุกกลุ่ม คือ 1 ) พื้นที่และระยะ
การเข้าถึง 2) วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 3) ขนาดสัดส่วน 4) อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ แต่อย่างไรก็
ตามการออกแบบพื้นที่ใช้งานในนิทรรศการต้องค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงพื้นที่ 
ได้ทุกคนอย่างเท่าเทียม ยั่งยนื ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าและการแบ่งแยกทางสังคม 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเข้ำถึง, กำรออกแบบเพ่ือทุกคน, พื้นที่ใช้งำน, ผู้ใช้งำน  



 

Maillusagul, N.  M.Arch. (Interior Design Management), May 2022, Graduate School,  
Bangkok University. 
The Study of Universal Design Approach for the Blue Planet Exhibition (224 pp.) 
Thesis Advisor: Asst. Prof. Ritthirong Juthaprithikorn, Ph.D 
 

ABSTRACT 
 

This research paper aims to examine the physical characteristics of the Blue 
Planet Exhibition at Bangkok Science Center to identify obstacles that obstruct access 
to the exhibition space. By adopting a universal design concept for the exhibition and 
proposing a physical environment prototype, the exhibition can be constructed to be 
accessible and sustainable for all audiences. 

This study was qualitative research by approaching 2 groups of respondents 
who are an Exhibition’s audiences; 1) General audience who have an age range of  
7-12 years old and 13-45 years old (10 people) 2) Role-played audience who have an 
age range of 7-12 years old and 30 years old (3 people). The research instruments for 
data collection and analysis were surveys, observation, photographs, and interviews, 
note-taking by using Post Occupancy Evaluation. In particular, dimensional 
measurement tools were applied to measure spaces and equipment in the 
exhibition and a checklist to record exhibitions’ physical attributes and respondents’ 
behaviors. Despite the notion that an exhibition should be built to be accessible to 
everyone without causing inequality or social division, the study revealed that the 
Blue Planet Exhibition does not have a universal design for all audiences and has 
barriers to access. 
 

Keywords: Accessibility, Universal Design, Space, User 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันกำรออกแบบและกำรให้ควำมส ำคัญด้ำน ‘กำรเข้ำถึง’ (Accessibility) ถือเป็น 
สิ่งส ำคัญของกำรออกแบบนิทรรศกำรสมัยใหม่เพื่อสอดคล้องกับกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal 
Design) เนื่องด้วยข้อบังคับทำงกฎหมำยของหลำยประเทศก ำหนดใหพ้ื้นที่สำธำรณะจะต้องเข้ำถึงได้
โดยคนทุกคน ไม่ว่ำจะอำยุ เพศ หรือผู้ทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำยภำพแบบใดก็ตำม พิพิธภัณฑ์ควรมี
วิสัยทัศน์ใหม่ในกำรออกแบบพื้นที่ในนิทรรศกำรเพ่ือให้ทุกคนเข้ำมำเรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียม  

แนวคิดกำรออกแบบสภำพแวดล้อมเพื่อรองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำยจึงถูกน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในนิทรรศกำรและพิพิธภัณฑ์มำกขึ้น ผู้วิจัยจึงค้นคว้ำหำข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ผู้คนให้ 
ควำมสนใจในกรุงเทพมหำนคร อย่ำงต่อเนื่องจำกอดีตถึงปัจจุบันจึงพบว่ำ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือ
กำรศึกษำหรือท้องฟ้ำจ ำลองกรุงเทพฯ มีผู้เข้ำชมต่อปีเป็นจ ำนวนมำกโดยอ้ำงอิงจำกปี 2560-2561 
รวมอยู่ที่ 925,328 คน ท ำใหผู้้วิจัยมีควำมสนใจที่จะเข้ำท ำกำรศึกษำ ซึ่งในอดีตถึงปัจจุบัน  
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำเป็นพ้ืนที่ส ำหรับ นักเรียนนักศึกษำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
แต่ในทำงกลับกัน เมื่อผู้วิจัยได้เข้ำไปท ำกำรศึกษำ สถำนทีท่ี่ผู้คนสนใจที่จะศึกษำหำควำมรู้นั้น 
กลับมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงนิทรรศกำรได้อย่ำงสะดวกของบุคคลบำงกลุ่มอำทิ เช่น เด็ก และผู้ใช้รถเข็น 
จำกกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำ พื้นที่จัดแสดงงำนบำงส่วนยังไม่ตอบสนองกำรใช้งำนของผู้คนที่หลำกหลำย 
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรออกแบบพื้นที่ใช้งำนภำยในศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำต้องค ำนึงถึงผู้ใช้งำน
เป็นหลัก เนื่องจำกศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ มีวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ
เป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ำนวิทยำศำสตร์ สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนวัตกรรมที่หลำกหลำย บริกำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ” 
(อัญชลี คงเปีย, ณันท์นภัส โตพัน, วรโชติ โพนชัยแสง และ ปำริฉัตร โพธิ์ทะเล, 2561, หน้ำ 5)  
จึงจะเป็นสถำนที่ที่สำมำรถรองรับผู้คนไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และบำงสถำนะได้อย่ำงแท้จริง  

วิจัยครั้งนี้จะเน้นศึกษำในเรื่องของกำรเข้ำถึงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับหลักกำรออกแบบเพื่อทุกคน 
อันเป็นกำรออกแบบที่ค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์ที่เป็นสำกลโดยโครงกำรวิจัยนี้ได้เล็งเห็นปัญหำพื้นที่ใน
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำอำคำรที่ 2 ช้ันที่ 4 ห้องนทิรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำ จำกกำรที่ผู้วิจัย
ได้เข้ำส ำรวจลักษณะทำงกำยภำพและพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้ใช้งำนภำยในอำคำรที่ 2 ทั้งหมด 4 ชั้น
โดยกำรใช้แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินอำคำรหลังกำรใช้งำน (Post Occupancy Evalution)  
เป็นเกณฑ์ในกำรเข้ำส ำรวจพ้ืนที่เพื่อหำอุปสรรคในกำรเข้ำใช้งำน ผู้วิจัยพบว่ำผู้เข้ำใช้งำนมีอุปสรรค 
ในกำรเข้ำใช้งำนในห้องนิทรรศกำรทั้ง 4 ชั้นแต่มีอุปสรรคมำกน้อยแตกต่ำงกันออกไป จำกกำรสรุปผล
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พบว่ำ ห้องดำวเครำะห์สีฟ้ำพบอุปสรรคปัญหำมำกที่สุดจำกห้องนิทรรศกำรทั้งหมดโดยอุปสรรคที่พบ
คือ 1. พื้นทีแ่ละระยะสัดส่วนในกำรเข้ำถึง 2. วัสดุพ้ืนผิวในกำรเข้ำถึง 3. ขนำดสัดส่วน และ  
4. อุปกรณ์สื่อในกำรน ำเสนอซึ่งอุปสรรคและปัญหำเบ้ืองต้นเป็นปัจจัยที่ท ำให้นิทรรศกำรไม่สำมำรถ
รองรับคนได้ทุกกลุ่ม จึงท ำให้บุคคลบำงประเภทได้สูญเสียประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
ทักษะและกำรเข้ำถึงนิทรรศกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็นที่มำในกำรก ำหนดพื้นที่ดังกล่ำวเป็น
พื้นที่หลักในกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี ้
 
1.2 ค ำถำมงำนวิจัย 

1.2.1 นทิรรศกำรที่ทุกคนเขำ้ถึงได้มีเกณฑ์กำรออกแบบเป็นอย่ำงไร 
1.2.2 ต้นแบบนิทรรศกำรทีเข้ำถึงได้กับทุกคนเป็นอย่ำงไร   

 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำ และอุปสรรค 
ในกำรเข้ำถึง นิทรรศกำร ทัง้พ้ืนที่และอุปกรณ์จัดแสดง 

1.3.2 เพื่อศึกษำแนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน และแนวคิดกำรออกแบบนิทรรศกำร 
เพื่อทุกคน  

1.3.3 เพื่อเสนอแนะต้นแบบนิทรรศกำรตำมแนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรส ำรวจและสอบถำมเชิงลึกเพ่ือศึกษำ 

แนวทำงกำรออกแบบกำรเข้ำถึงนิทรรศกำรที่สอดคล้องกบักำรออกแบบเพื่อทุกคน ศกึษำพฤติกรรม
ของผู้ใช้และปจัจัยที่ท ำให้เกดิอุปสรรค ในกำรเข้ำถึงนิทรรศกำร เพ่ือเสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสม 
ในกำรออกแบบกำรเข้ำถึงนิทรรศกำรเพื่อทุกคน ซึ่งมีขอบเขตของกำรศึกษำดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ศึกษำแนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) โดยมุ่งเน้นเรื่องกำรออกแบบ

พื้นที่กำรเข้ำถึงนิทรรศกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนทุกคน 
1.4.2 ศึกษำขอ้มูลและพฤตกิรรมเฉพำะผูพ้ิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว เพ่ือเข้ำใจอุปสรรค 

ปัญหำ ข้อจ ำกดัและควำมต้องกำรของผู้พิกำรเมื่อเข้ำใช้งำนในพื้นที ่
1.4.3 ศึกษำพฤติกรรมกำรเขำ้ใช้งำนของบุคคลทั่วไปและบทบำทสมมุตผิู้ใช้รถเข็นภำยใน

อำคำร 2 ศูนยว์ิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำและห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 



3 

 ส่วนที่ 1 สังเกตพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปผูเ้ข้ำใช้งำนจริง จำกกำรเข้ำใช้งำน 
ในนิทรรศกำรอำคำรที่ 2 ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ เพ่ือหำอุปสรรคในกำรเข้ำถึงพื้นที่ 
ในนิทรรศกำร  

 ส่วนที่ 2 ผูใ้ช้รถเข็น (บทบำทสมุมมต)ิ เพื่อสงัเกตอุปสรรคในเรื่องกำรเข้ำถึงพื้นที่ 
ในห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำจำกผู้ให้ข้อมูลทีผู่้วิจัยได้ติดต่อขอควำมร่วมมือในกำรวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก (User Experience: ux) ควำมต้องกำรจริงจำกผู้ใช้รถเข็น 

 ส่วนที่ 3 กำรสมัภำษณ์หลังกำรเข้ำใช้งำนในพื้นที่เพื่อหำอุปสรรค โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ 1. สัมภำษณ์อุปสรรคที่พบในพื้นที่ 2. ขอ้เสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงพ้ืนที่ในนิทรรศกำร  
จำกผู้เข้ำใช้งำน 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไปที่เข้ำใช้งำนจริง และ บทบำทสมมุติผู้ใช้รถเขน็ 

1.4.4 ผู้วิจัยจะท ำกำรเสนอแนะต้นแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ภำยในห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์
สีฟ้ำ โดยเจำะจงพื้นทีฐ่ำนธรณีวิทยำและยังคงพื้นที่เดมิปรบัเฉพำะพื้นที่โดยรอบเท่ำนั้นจำกขนำดพื้นที ่
ฐำนธรณีวิทยำคือ 34.5 ตำรำงเมตร 
 
1.5 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำแนวคิดกำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) เพื่อน ำมำประยุกต์ใช ้
ในกำรออกแบบนิทรรศกำรเพื่อรองรับกำรเข้ำถึงพื้นที่กับคนทุกคนโดยเลือกระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1.5.1 รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เกี่ยวกับงำนวิจัยจำกกำรทบทวนวรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี 
เพื่อน ำมำวิเครำะห์และเป็นแนวทำงในกำรออกแบบนิทรรศกำรเพ่ือทุกคน จำกกำรทบทวนวรณกรรม
ดังนี้ 

1) ศึกษำแนวทำงกำรออกแบบ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้เข้ำใช้งำนจำกทฤษฎีหรือ
เกณฑ์กำรออกแบบเพื่อทุกคน กฎกระทรวงฯ เพื่อทบทวนหลักกำรที่จะน ำมำวิเครำะห์และอ้ำงอิง
ส ำหรับกำรเสนอแนะต้นแบบในกำรออกแบบนิทรรศกำรเพื่อทุกคน 

2) ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของผู้ใช้รถเข็น 
3) กรณีศึกษำจำกงำนวิจัยและพิพิธภัณฑ์ที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกับกำรออกแบบเพื่อ

คนทกุคน เพื่อศึกษำวิธีกำรออกแบบที่เหมำะสมและไม่เหมำะสม และน ำมำประยุกตใ์ช้กบักำรออกแบบ
กำรเข้ำถึงพื้นที่ในห้องนิทรรศกำรดำวเครำห์สีฟ้ำ ณ ศูนยว์ิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอำคำรที่ 2  

1.5.2 ศึกษำข้อมูลเบือ้งต้นจำกกำรส ำรวจและลงพื้นที่เพ่ือศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและ
พฤติกรรมของผู้เข้ำใช้งำนในนิทรรศกำรภำยในศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำอำคำรที่ 2  
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1) สังเกตลักษณะทำงกำยภำพและพฤติกรรมเบื้องต้น โดยผู้วิจัยจำกกำรใช้แนวคิด
เกี่ยวกับกำรประเมินอำคำรหลังกำรใช้งำน (Post Occupancy Evalution) ภำยในอำคำรที่ 2  
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ 

2) สังเกตลักษณะทำงกำยภำพและพฤติกรรมของผู้ใช้งำนแบบเจำะจงห้องนิทรรศกำร
ดำวเครำะห์สีฟ้ำ โดยผู้วิจัยจำกกำรใช้แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินอำคำรหลังกำรใช้งำน (Post 
Occupancy Evalution) 

3) เข้ำส ำรวจพืน้ที่ในห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำอย่ำงละเอียดและจดบันทึก  
จำกแบบบันทึกขนำดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศกำร 

4) ตรวจสอบลกัษณะทำงกำยภำพในห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำ จำกแบบ
รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องนิทรรศกำร 

5) แบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภำษณ์จำกผู้เข้ำใช้งำนจริง และบทบำทสมมุติผู้ใช้
รถเข็น (User Experience: ux) จำกแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภำษณ์ของผู้เข้ำใช้งำนทั่วไปและ
บทบำทสมมุติ เพื่อสังเกตและสัมภำษณ์เกี่ยวกับอุปสรรคที่พบในกำรเข้ำใช้งำน กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ใน
นิทรรศกำร และควำมคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุงพื้นทีใ่นหอ้งนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟำ้ 

1.5.3 วิเครำะห์ สังเครำะห์ทฤษฎีที่ศึกษำและอปุสรรค เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
จำกผู้ใช้งำนจริง และน ำมำเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เพ่ือเสนอแนะต้นแบบในกำรออกแบบ
นิทรรศกำรเพื่อทุกคน 

1.5.4 เสนอแนะต้นแบบนิทรรศกำรตำมแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน ภำยในห้อง
นิทรรศกำรดำวเครำห์สีฟ้ำ ได้แก่ พื้นที่และระยะกำรเข้ำถึง วัสดุพื้นผิวในกำรเข้ำถึง ขนำดสัดส่วน 
อุปกรณ์สื่อในกำรน ำเสนอ ตำมแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) 

1.5.5 สรุปผลกำรศึกษำ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 เพื่อเข้ำใจถึงพฤติกรรมกำรเขำ้ใช้งำนในนิทรรศกำร ปัจจัย อุปสรรคและปญัหำ 
ของบุคคลแต่ละประเภท 

1.6.2 เพื่อเข้ำใจหลักกำรหรือแนวทำงกำรออกแบบพื้นที่ ในนิทรรศกำรเพ่ือทุกคนจำกข้อมูล
ที่ได้จำกกำรศึกษำ 

1.6.3 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรออกแบบให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขพื้นที่ให้เหมำะสม 
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1.7 นิยำมค ำศัพท์ 
1.7.1 กำรออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) หมำยถึง กำรออกแบบที่มีสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร คนชรำ ทุพพลภำพ และคนทุกกลุ่มในสังคมอย่ำงรอบด้ำน และเท่ำเทียม
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมีหลักกำรพื้นฐำน 7 ประกำร คอื 

1) มีควำมเท่ำเทียมกันในกำรใช้ประโยชน์ (Equitable Use) 
2) มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน (Flexible in Use) 
3) ใช้งำนสะดวก ปลอดภัย สวยงำม (Simple and Intuitive Use) 
4) สื่อควำมหมำยเป็นที่เข้ำใจ (Perceptible Information) 
5) กำรออกแบบที่ป้องกันควำมผิดพลำดได้ (Tolerance for Error) 
6) ช่วยผ่อนแรงได้ (Low Physical Effort) 
7) มีพื้นที่ และขนำดที่เหมำะสมในกำรเข้ำถงึ และใช้ได้ (Size and Space for 

Approach and Use) 
1.7.2 ผู้พิกำรทำงกำยหรือกำรเคลือ่นไหว (Movement impaired) หมำยถึง บุคคลที่มี

ข้อจ ำกัดกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรมีควำมบกพร่อง หรือกำรสูญเสยี
ควำมสำมำรถของอวัยวะในกำรเคลื่อนไหวได้แก่ มือ เท้ำ แขน ขำ 

1.7.3 กำรเข้ำถึง (Accessible) หมำยถึง กำรเข้ำถึงอำคำร สถำนที ่และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ คนชรำ 

1.7.4 ช่องทำงกำรเข้ำถึง (Access aisle) หมำยถงึ ช่องทำงที่เข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้พิกำรทุพพลภำพ และคนชรำ 

1.7.5 นิทรรศกำร หมำยถึง กำรจัดแสดงข้อมูลเนือ้หำผลงำนต่ำง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ 
อุปกรณ์และกจิกรรมที่หลำกหลำยแต่มีควำมสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน มีกำร
วำงแผนและออกแบบที่สร้ำงควำมน่ำสนใจให้ผู้ชม มีส่วนรว่มในกำรดู กำรฟัง กำรสังเกต กำรจับต้อง 
และกำรทดลองด้วยสื่อที่หลำกหลำย เช่น รปูภำพ ของจริง หุ่นจ ำลอง ป้ำยนิเทศ และกิจกรรมต่ำง ๆ 
 
1.8 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำในด้ำนผู้ให้ข้อมูลเนือ่งจำกผู้วิจัยแบ่งผู้เข้ำใช้งำนเป็น 2 ประเภทคือ 
บุคคลทั่วไปที่เข้ำใช้งำน และบทบำทสมมุตผิู้ใช้รถเข็น ผู้วิจัยต้องใช้บทบำทสมมุติในใหข้้อมูลเพื่อหำ
อุปสรรคเนื่องจำกผู้วิจัยได้เข้ำสังเกตในห้องนิทรรศกำรดำวเครำะห์สีฟ้ำในระยะหนึ่งผู้วิจัยพบว่ำ 
ไม่มีผู้เข้ำใช้งำนเป็นผู้ใช้รถเขน็โดยตรงจึงท ำให้ผู้วิจัยต้องใช้บทบำทสมมุตใินกำรวิจัยครั้งนี้ 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศกึษาแนวทางการออกแบบ นทิรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 

กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าจึงได้
รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ สรุปขอ้มูล ควบคู่กับ
การลงพ้ืนที่จริงเพ่ือจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งมีการเรยีบเรียงและ
น าเสนอทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังนี้ 

2.1 สิทธิของผู้พิการและวิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
2.2 การเคลื่อนไหวขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ใช้รถเข็น 
2.3 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ขบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
2.6 แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience) 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evalution) 
2.8 ตัวแปรและตัวช้ีวัดที่ท าการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
2.1 สิทธิของผู้พิการและวิสัยทัศนข์องศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาและหาแนวทางในการเสนอแนะต้นแบบ การออกแบบนิทรรศการ 
เพื่อคนทุกคน ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า น ามาเป็น
ต้นแบบในการออกแบบปรับปรุงนิทรรศการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาในด้านการบริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพโดย
ค านึงถึงความเสมอภาคและตอบสนองการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ซึ่งวิสัยทัศนี้ได้มีความสอดคล้องกับ
สิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disbilities 
[CRPD], 2564; ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2552) ไดอุ้ปโภค 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน รวมถงึการเข้าถึงใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุก
รูปแบบของการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเพ่ือเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต,ิ 2554)  

นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 เข้ามาเกี่ยวข้องเน่ืองจากกฎหมายนี้มี
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วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และคนชรา โดยมีข้อก าหนดว่าด้วย
อาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและให้หมายความ
รวมถึงพ้ืนที่โดยรอบอาคารนั้นด้วย ต้องอ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พกิารหรือทุพพล
ภาพและคนชรา โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก ทางลาด และลิฟท์ 
บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตู ห้องน้ า 
พื้นผิวต่างสัมผัส โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรม (กระทรวงมหาดไทย, 2548, 2564; สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2564) 
 
2.2 การเคลื่อนไหวขนาดและสัดสว่นร่างกายของผู้ใช้รถเข็น 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารและพฤติกรรม 
ในการเข้าใช้งานท าให้ผู้วิจัยพบว่าผู้ที่พบอุปสรรค ปญัหาในการเข้าใช้งานในนิทรรศการคือผู้ใช้รถเข็น 
ท าใหผู้้วิจัยต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้รถเขน็จากการเคลื่อนไหว ขนาดและสัดส่วนร่างกาย
เพื่อท าความเขา้ใจผู้เข้าใช้งานอย่างลึกซึ้งและน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบ 
จากการค้นคว้าพบว่าปัจจุบันสถิติผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่ายกายในประเทศไทย 
มีจ านวนมากที่สุดจากประเภทความพิการอื่น ๆ ซึ่งมีจ านวนอยู่ที่ 1,054,786 คน โดยแบ่งออกเป็น 
ปฐมวัยช่วงอายุ 0-5 ปี จ านวน 2,946 วัยเรียนช่วงอายุ 6-14 ป ีจ านวน 12,551 คน วยัรุ่ยช่วงอายุ 
15-21 ปี จ านวน 15,237 วัยท างานช่วงอายุ 15-59 ปี จ านวน 376,334 และสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 662,954 ป ี(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2564) จึงเป็นที่มาของการวิจัย 
ที่เจาะจงความพิการเพียง 1 ประเภท 

ประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2556 ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการไว้ 7 
ประเภท ดังนี้ 1) ความพิการทางการเห็น 2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  
3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย 4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5) ความพิการ
ทางสติปญัญา 6) ความพกิารทางการเรียน 7) ความพิการทางออทิสตกิ (ประกาศกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ เรือ่ง ประเภทและหลักเกณฑค์วามพิการ ปี 2556) แตใ่นการวิจัยใน
ครั้งนี้ศึกษาความพิการเพียง 1 ประเภท ไดแ้ก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหวและมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประเภทของความพิการ 
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้ดังนี้  

1.1) การบกพร่องในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เท้า แขน ขา ซึ่งอาจมาจากสาเหตุอัมพาต 
แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือเจ็บป่วย เรื้อรังจนกระทบต่อการท างานของมือ เท้า แขน ขา  
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1.2) การบกพร่องทางกายมีความบกพร่องหรือผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตวั  
และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย,์ 2552) 

2) ขนาดสัดส่วนของผู้ใช้รถเข็น 
2.1) ขนาดสัดส่วน ร่างกายของคนพิการทางการเคลื่อนไหวทีน่ั่งรถเข็น มีความสูงจาก

พื้นถึงระดับสายตาโดยประมาณ 109-129.5 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงระดับเข่า 68.5 เซนติเมตร 
ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 48.50 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้นถึงที่พักแขน 76 เซนติเมตร มีกว้างระหว่าง
ที่วางเท้าจากซ้ายไปทางขวาไม่รวมล้อ 45.5 เซนติเมตร มีความความกว้างรวมล้อรถเข็น 66 เซนติเมตร 
มีความยาวจากล้อรถเข็นด้านหลังถึงด้านหน้าโดยประมาณ 106.5-116.60 เซนติเมตร มีความยาว
บริเวณที่วางเท้ายืนออกมาโดยประมาณ 15 เซนติเมตร (Texas Department of Licensing & 
Regulation [TDLR], 2012) 
 
ภาพที่ 2.1: ขนาดสัดส่วนของผู้ใช้รถเข็น  
 

 
 

ที่มา: Texas Department of Licensing & Regulation [TDLR]. (2012). Architectural Barriers 
Texas Accessibility Standards (TAS). Retrieved from https://www.tdlr.texas.gov/ 
ab/abtasapp.htm. 

 
3) การเคลื่อนไหวและพื้นที่ของผู้ใช้รถเข็น  
แนวคิดการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อทุกคนจากประเทศที่มีความก้าวหน้า 

ในเรือ่งนี้มีข้อก ำหนดทำงกฎหมำยในหลำกหลำยมิต ิตั้งแตก่ฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่อันเป็นสาธารณะ แต่อย่างไรก็ดี การน าแนวความคิดที่เป็นหลักการมาปรับ
ใช้กับงานออกแบบซึ่งต้องการความเป็นรูปธรรมนั้น พบว่ายังต้องการข้อมูลประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 



9 

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงจากการน าไปประยุกต์ใช้จริง โดยการวิจัยครั้งนี้เปน็เพียง
ประเด็นเข้าถึงและใช้สอยเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงระดับ Universal Design จากข้อมูลผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและพื้นที่ในการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นมาประกอบกับการศึกษาวิจัย และ
สรุปออกมาได้ดังนี้ 

พื้นที่ส าหรับรถเข็น  
3.1) ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
3.2) มีพื้นที่หมนุตัวในพื้นที่ว่าง เส้นผ่านศูนยก์ลาง 150 เซนติเมตร 
3.3) พื้นที่หมุนตัวแบบตัวที (T) ต้องมีพื้นที่ว่างซึ่งต้องมีขนาดด้านบนของตัวที  

ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ขนาดด้านข้างและด้านล่างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แขนตัวทีแต่ละข้าง
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และความยาวขาตัวทีไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร (สมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 
 
ภาพที่ 2.2: พื้นที่ส าหรับรถเข็นและพื้นทีห่มุนตัวของผู้ใช้รถเข็น  
 

 
 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 
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ภาพที่ 2.3: พื้นที่กลับรถเขน็แบบตัวที  
 

 
 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 

 
4) พื้นที่ส าหรับการใช้งานในซอกที่มีผนังปิด 3 ด้าน ต้องเพิ่มพื้นที่ช่องว่างเพื่อให้เก้าอี้ล้อ

สามารถเคลื่อนไหว เข้า – ออก จากพ้ืนที่ได้ โดยใช้ หากซอกมีความลึกมากกว่า 60 เซนติเมตร  
ความกว้างของซอก หรือความกว้างของพ้ืนที่รถเข็น ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีหัน
ด้านข้าง เข้าใช้หากซอกมีความลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร ความกว้างของซอก หรือความยาวของ
พื้นที่ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 
 
ภาพที่ 2.4: พืน้ที่ส าหรับรถเข็นที่ใช้งานในซอก  
 

 
 

ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 
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5) ระยะเอื้อมของผู้ใช้รถเข็นแบง่ออกเป็น 1. ระยะเอื้อมไปด้านหน้า 2. ระยะเอ้ือมไป
ด้านข้าง 

5.1) การเอ้ือมไปด้านหน้า กรณีไม่มีสิ่งกีดขว้าง ระยะเอ้ือมถึงต้องสูงจากระดับพื้น 
ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 120 เซนติเมตร การเอื้อมไปด้านหน้าเหนือสิ่งกีดขวาง  
โดยสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องมีระยะในแนวราบไม่เกิน 60 เซนติเมตร หากระยะแนวราบของสิ่งกีดขวาง
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ความสงูของระยะเอื้อมถึงต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร จากระดับพื้น หากระยะ
แนวราบของสิ่งกีดขวางเกิน 50 เซนติเมตร ความสูงของระยะเอื้อมถึงต้องไม่เกิน 110 เซนติเมตร 
จากระดับพื้น (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 
 
ภาพที่ 2.5: ระยะเอื้อมไปด้านหน้าของผู้ใช้รถเข็น 
 

 
 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 

 
5.2) การเอ้ือมไปด้านข้าง กรณีไมม่ีสิ่งกีดขว้าง ระยะเอ้ือมถึงต้องสูงจากระดับพื้น 

ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 120 เซนติเมตร การเอื้อมไปด้านข้างเหนือสิ่งกีดขวาง  
โดยสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องมีระยะในแนวราบไม่เกิน 60 เซนติเมตร และมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
ความสูงของระยะเอื้อมถึงต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร จากระดับพื้น  
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ภาพที่ 2.6: ระยะเอื้อมไปด้านข้างของผู้ใช้รถเข็น  
 

 
 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 

 
6) พื้นที่ส าหรับเคาน์เตอร์ให้ข้อมูล ต้องมีเคาน์เตอร์ที่คนพิการสามารถเข้าถงึได้  

โดยความสูงเคาน์เตอร์หรือสื่ออุปกรณ ์(Interactive) ไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร รถเขน็สามารถจอดพกั
หรือเข้าถึงได้ มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
โดนส่วนล่างใต้เคาน์เตอร์ควรมีความสูง 70-75 เซนติเมตร และส่วนบนเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมาหรือ 
พื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ ควรลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (Pearce & Ridley, 2016 และ สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) 
 
ภาพที่ 2.7: ระยะพ้ืนที่ส าหรับเคาน์เตอร์ให้ข้อมูล 
 

 
 

ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 
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6.1) คู่มือการจัดนิทรรศการ User Friendly (Hands-on Exhibits that work) ได้ให้
ข้อแนะน าระยะของสื่อ อุปกรณ์ให้ข้อมูลไว้ว่าความสูงของชอ่งระว่างเข่าและเท้าควรสูงที ่76 เซนติเมตร 
มีความลึกอยู่ที ่60 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์สื่อควรมีพื้นทีล่าดเอียงลงมาที่ 20 องศาและมีความกว้าง
บริเวณพื้นที่ลาดเอียงที่ 25 เซนติเมตร ซึ่งค่าเฉลี่ยนของขนาดน้ีสามารถรองรับผู้ใช้นิทรรศการตั้งแต่ 
เด็ก 5-12 ป ีผู้ใช้รถเข็น และผู้ใหญ่ (Kennedy, 1994) 
 
ภาพที่ 2.8: แสดงสัดส่วนของสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก 5-12 ปี ผู้ใช้รถเข็นและผู้ใหญ่  
 

 
 
ที่มา: Kennedy, J. (1994). User friendly: Hand-On Exhibition that work (2nd ed.). D.C: 

United Lithograph, Somerville. 
 
ภาพที่ 2.9: แสดงภาพจ าลองการเข้าถึงสื่ออุปกรณ์ของเด็ก 5-2 ปี ผู้ใชร้ถเข็นและผู้ใหญ ่
 

 
 
ที่มา: Kennedy, J. (1994). User friendly: Hand-On Exhibition that work (2nd ed.). D.C: 

United Lithograph, Somerville. 
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7) ช่องว่างส าหรับเท้าและเข่าของผู้ใช้รถเข็น  
7.1) ช่องว่างเท้าต้องมีระยะเหนือพื้นไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ลึกเข้าไปใตว้ัตถุ 

ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร โดยต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ส าหรับรถเข็น (Pearce & 
Ridley, 2016 และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 

7.2) ช่องว่างส าหรับเข่า ต้องมีระยะเหนือพื้นไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ลึกเข้าไป 
ใต้วัตถุไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ที่ระดับหวัเข้า และ 30 เซนติเมตร ที่ระดับข้อเท้า โดยกว้าง 
ไม่น้อยกว่าความกว้างของพ้ืนที่ส าหรับรถเข็น 
 
ภาพที่ 2.10 ระยะช่องว่างส าหรับเท้าและเข่า 
 

 
 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 

 
สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ   
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าผู้ใช้รถเข็นมีข้อจ ากัดในหลายด้าน อาทิเช่น ระยะ

การเข้าถึงพื้นที ่ขนาดสัดส่วนในการเข้าใช้งาน ขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณใ์นการใช้งาน 
เนื่องจากผู้ใชร้ถเข็นต้องเคลื่อนไหวผ่านการนั่งรถเขน็ท าใหเ้กิดระยะเอื้อมหรือข้อจ ากัดอืน่ ๆ ทีแ่ตกต่าง
จากบุคคลทั่วไป ท าให้ผู้วิจัยต้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปเป็น
แนวทางในการออกแบบนิทรรศการเพ่ือใหร้องรับการใช้งานของคนพิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
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2.3 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบเพื่อทุกคน ผู้วิจัยจึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัด 

ในการออกแบบ ตัง้เงื่อนไขใหก้ระบวนการออกแบบเพื่อใหต้อบสนองความต้องการในการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มจึงเป็นที่มาของการค้นคว้าข้อมูลแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน   

การออกแบบเพ่ือทุกคนคือ เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่และ
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรอืเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Mace, 1998 
อ้างใน พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์, 2560, หน้า 19) และสามารถรองรับกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางกายภาพ เช่น คนทั่วไป คนสูงอายุ คนป่วย สตรีต้ังครรภ์ คนแคระ เด็กเล็ก ที่มากบัรถเข็นเด็ก  
คนพิการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่า ตาบอด หูหนวก แขนขารา่งกายพิการ คนพิการทางปัญญาทางจิต  
คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ฯลฯ เพื่อให้ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างความสะดวกและปลอดภยั (ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2554) โดยมีองค์ประกอบและหลักส าคัญดังนี้ 

องค์ประกอบและหลักการของ Universal design มี 8 ประการ ได้แก่ (ไตรรัตน จารุทัศน, 
2558; ทิพวัลย์ ทองอาจ, 2553; Burgstahler, 2021; National Disability Authority [NDA], 
2020; Rossetti, 2006 และ Steinfeld & Maisel, 2012) 

1) ความเสมอภาค (Equitability) คือ ทุกคนในสังคมใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ม ี
การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ เช่นการออกแบบเคาน์เตอร์รับเรื่องตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสูง
ต่างระดับ ส าหรับให้บริการผู้ที่ใช้รถเข็น (Wheel chair) หรือ เด็กสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 

2) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility) คือ การออกแบบที่สามารถรองรับความต้องการ 
และความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความหลากหลาย เช่น ทางเลือกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้
กับบุคคลที่ถนดัซ้ายและขวา ต้องอ านวยความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน และต้องปรับการใช้งานให้
เข้ากับผู้ใช้งานได้ง่าย 

3) ใชงานงา่ย (Simple and Intuitive Use) คือ ใชการออกแบบที่งา่ยต่อความเขาใจ  
โดยไม่ค านึงถึง ประสบการณแ์ละระดับความรูความสามารถ 

4) ง่ายต่อความเข้าใจ (Perceptible information) คือ การออกแบบสื่อสารการให้ข้อมูล
เฉพาะที่จ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการเข้าใจ โดยไม่ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมหรือ
ความสามารถทางประสาทสัมผัส 

5) เผื่อความผิดพลาด (Tolerance for Error) คือ การออกแบบเพ่ือช่วยลดอันตรายและ
ผลเสียจากการกระท าที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น การจัดองค์ประกอบเพื่อลดอันตรายและข้อผิดพลาดในพื้นที่ 
และจัดองค์ประกอบให้เข้าถึงการใช้งานให้ได้มากที่สุด, ก าจัดและแยกส่วนที่เป็นอันตราย, มีป้ายค า
เตือนเกี่ยวกับอันตราย, มีระบบป้องกันที่ก่อให้เกิดอันตราย 
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6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) การออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่าย 
ด้วยท่าทางปกติโดยใช้ก าลังตามปกติไม่ต้องออกแรงมาก หรือต้องพยายามใช้งานหลายครั้ง เช่น  
ทางลาดที่มีความลาดชันในองศาที่เหมาะสม 

7) ขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าถึงและใช้งาน (Size and Space for Approach 
and Use) คือ ขนาดทีเ่หมาะสมและพื้นที่ใหบ้ริการเพื่อการเข้าถึง การจดัการ การใช้งานโดยไม่ค านึงถึง
ขนาด ร่างกาย ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ เช่น มีความชัดเจนระหว่างสายตากับองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ส าหรบัผู้ใช้ที่อยู่ในต าแหน่งน่ังหรือยืน ขนาดของอุปกรณ์โดยรอบสามารถใช้ได้กับทุกคน  
มีพื้นที่เพียงพอส าหรบัการใช้งานของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือส่วนบุคคล 

8) ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriateness) คือ การสง่เสริมคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เคารพบริบททางสังคม เคารพซึ่งกันและกนัและลดการเหลื่อมล้ า 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนิทรรศการเพื่อทุกคน 
ข้อแนะน าในการออกแบบนี้ได้อ้างอิงมาจากกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน

อาคารส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งได ้
มีการก าหนด การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดได้แก่ ป้ายแสดง
สิ่งอ านวยความสะดวก ทางลาดและลิฟท ์บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประต ูห้องน้ า พื้นผิวต่างสัมผัส โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรม แต่ในงานวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความพิการเพียง 1 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหวและเจาะจง
พื้นที่ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอ้สรุปหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 4 หัวข้อ
ดังนี้ ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก, ทางลาด, ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเช่ือม
ระหว่างอาคาร พื้นผวิซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป้ายแสดง
ทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกและป้ายแสดงประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกโดยมีกฎเกณฑ์ดังนี้  

1.1) ป้ายสัญลักษณม์ีพื้นสีขาวและตัวหนังสือสีน้ าเงิน หรือพื้นสีน้ าเงินและตวัหนังสือ 
สีขาว (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 และ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2558) 

1.2) ติดต้ังในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต,ิ 2558) 

2) ต าแหน่งของการติดตั้งป้าย มีการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
2.1) ต้องไม่กีดขวางทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไม่กีดขวางทางสัญจรในกรณทีี่อาจมีคน

หยุดอ่าน ป้ายแขวนควรอยู่สูงจากพื้นวัดถึงส่วนล่างสุดของป้ายไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ป้ายติดผนัง
ไม่ควรยื่นเกิน 10 เซนติเมตร 
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2.2) ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่บริเวณทางเข้าอาคารและถนน ควรติดตั้งอยู่ในระดับ
ระหว่าง 90 ถงึ 180 เซนติเมตร วัดจากพื้นถึงขอบล่างของป้ายโดยควรปูพื้นผิวสัมผัสในการเตือน 
ทุกด้านที่สามารถเข้าถึงป้าย 

2.3) ความสูงในการติดป้ายหรือข้อความ ต้องสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร  
และเหนือพื้นของต าแหน่งที่มอง (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 

2.4) ควรติดตั้งภาพสื่อ หน้าจอ ภายในต าแหน่งที่เหมาะสม ระหว่าง 110–167.5 
เซนติเมตร (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) หรือจอแสดงผลควรให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ด้วยระดับสายตา ควรอยู่ในระดับ 75-200 เซนติเมตร (Pearce & Ridley, 2016) 

2.5) คู่มือการจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับหลัก Universal Design User Friendly 
(Hands-on Exhibits that work) ได้ให้ขอ้มูลว่า การน าเสนอการจัดแสดงแผนภาพหรือหน้าจอ 
ในระดับสายตาที่เหมาะสมซึ่งอ้างอิงขนาสัดส่วนของเด็กอายุ 5 ขวบ ผูใ้ช้รถเข็น ถึงเด็กผู้หญิง 12 ปี 
และผู้ใหญ่ โดยระยะความสูงของสายตาของเด็กอายุ 5 ขวบ จะอยู่ที่ 104 เซนติเมตร ระยะสายตา
ของผู้ใช้รถเข็น 117 เซนติเมตร เด็กอายุ 12 ปีระยะสายตา 142 เซนติเมตร และผู้ใหญ่ระยะสายตา
อยู่ที่ 157 เซนติเมตร (Kennedy, 1994) 
 
ภาพที่ 2.11: ภาพเปรียบเทียบระดับการมองเห็นของ เด็ก 5 ขวบ-12 ปี และผู้ใหญ่ ผู้ใช้รถเข็น 
 

 
 
ที่มา: Kennedy, J. (1994). User friendly: Hand-On Exhibition that work (2nd ed.). D.C: 

United Lithograph, Somerville. 
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3) ทางลาด โดยทางลาดเข้าสู่อาคารต้องมีขนาดความกว้างวัสดุพื้นผิวและความชันทีเ่หมาะสม
และปลอดภัยพื้นผิวของจุดต้องต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุดซึ่งมีกฎเกณฑ์ดังนี้                                                                                             

3.1) ระดับพื้นห่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องมีการปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 
45 องศา(ข้อแนะน า คือ 30 องศา)  

3.2) มีราวจับท าด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น ติดตั้งบริเวณทางลาด 
3.3) ความชันไม่เกิน 1:12 คือ ความสูงต่อความยาว (4.76 องศา) 
3.4) ทางลาดมีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 

เซนติเมตร 
3.5) ปลายทางลาด ควรท าด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิน้สุด 

ทางลาดต้องมีสภาพดีเช่ือมต่อกับพื้นเดิมระยะทางยาว 1.50 เมตร 
3.6) ถ้าทางลาดยาวต้ังแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ข้าง 
3.7) ทางลาดมีความยาวทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อย

กวา่ 1.50 เมตร 
3.8) มีขอบกนัตกสูงจากพื้น 5 เซนติเมตร (ข้อแนะน าคือ 10 เซนติเมตร) (กฎกระทรวงฯ 

ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) 
4) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร 

4.1) ทางสัญจรระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีการท าพื้นผิวจาก
วัสดุที่ไม่ลื่นและเรียบเสมอกัน โดยไม่มีสิ่งกดีขวาง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต,ิ 2558) 

4.2) ความกว้างของพื้นที่ใช้งาน ต้องค านึงถึงในการออกแบบส าหรับให้ทุกคนสามารถ
ใช้งานได ้คือ 

4.2.1) ส าหรับหนึ่งคน ควรกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
4.2.2) ส าหรับผู้ใช้รถเข็นสองคนสวนกัน ควรกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 

(สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 
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ภาพที่ 2.12: ระยะทางสัญจรผู้ใช้รถเข็น  
 

 
 

ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2557). คู่มือข้อแนะน ำกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน. สืบค้นจาก https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/ 
07/BAEDRFA.pdf. 

 
 

4.3) ระยะส าหรับผู้ใช้รถเข็นที่มผีู้ดูแล ความยาวไม่ควรน้อยกว่า 175 เซนติเมตร 
4.4) ระยะส าหรับผู้ที่ใช้รถเข็นเด็ก ความยาวไม่ควรน้อยกว่า 190 เซนติเมตร (สมาคม

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) 
5) พืน้ผิว จากข้อแนะน าพื้นผิว ควรเรียบสม่ าเสมอ ไม่ลื่น ผิววัสดุที่กรุพื้นต้องยึดแน่นกับ

พื้นกรณีมีพื้นต่างระดับกันไม่เกิน 2 เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนต่างระดับให้มีความลาดชันไม่เกิน 
45 องศา (1:1) กรณีต่างระดับกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องท าเป็นทางลาด (ไตรรัตน จารทุัศน, 2558) 

สรุปประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวก 
จากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า มีแนวคิด ทฤษฎีที่ค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

โดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานในการเข้าใช้พื้นที่ จากการทบทวนนี้  
ผู้วิจัยได้ประโยชน์ที่จะน ามาประยุกตใ์ช้กับงานวจิัยได้ดังนี้ แนวคิดการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อทุกคน ผู้วจิัยจะน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่ในการเข้าใช้งานในนิทรรศการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการออกแบบเพื่อทุกคน โดยน าหลักการทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัยคือ ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางลาด ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร พื้นผิว มาประยุกต์ใช้กับ
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กำรออกแบบเพื่อมุ่งเน้นในกำรแก้ไขอุปสรรคในพื้นที่ในเรื่องของ 1. พื้นที่และระยะการเข้าถึง  
2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน และ 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ เพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ไขอปุสรรคและเสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 
 
2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทาง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบและน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดพัฒนาใน
งานวิจัยในอนาคตโดยผู้วิจัยจะสรุปและทบทวนงานวิจัยได้ดังนี้ 

ชุติกาญจน์ แจ้งเสนาะ (2563) วิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล
กรณีศึกษา โรงละครสยามนิรมิตและพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA จากการศกึษาได้มุ่งเน้น
การศึกษาแนวความคิดระดับการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการใน 3 ลักษณะ ได้แก่  
1. การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) 2. การจดัเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive technology) และ 3. การใหค้วามช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล (Reasonable 
accommodation) เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการเข้าถึงและการใช้งานส าหรับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม 
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคส าหรับคนพิการทางสายตา ซึ่งจากกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA มีการจัดให้ความช่วยเหลือแบบสมเหตุสมผลและส าหรับโรงละครสยาม
นิรมิตพบว่าคนพิการทางสายตา ไม่สามารถเข้าถึงลักษณะการแสดงและเนื้อหาได้ทั้งหมด ยังไม่มี 
การรองรับการจัดเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทางสายตา จากการรวบรวมข้อมูล 
สามารถสรุปขอ้ค้นพบการพัฒนาการเข้าถึงเนื้อหาโดย 1. ติดต้ังจอมัลติมีเดีย ที่มีความหลากหลาย
ของการจัดเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ ประสาทสัมผัสหลักที่มีประสิทธิภาพของคนทุกคน และ  
2. การจัดพื้นทีง่านศิลปะจ าลอง เพื่อสร้างกระบวนการ การเข้าถึงผ่านการสัมผัส และสร้างจินตนาการ 
และข้อเสนอแนะให้มีการพฒันาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ผ่านแอปพลิเคชันของกรณีศึกษา
เพื่อรองรับผู้พิการทางสายตาและจัดท าแผนผังสัมผัสเพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถ เข้าถึงเส้นทาง
สัญจรภายในสถานที่ผ่านประสบการณ์การทอ่งเที่ยว 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า จากบทความวิจัย อุปสรรคที่พบมากที่สดุได้จากการเข้าใช้งานของผู้พิการ
ทางสายตาท าให้เห็นอุปสรรคของ 2 พิพิธภัณฑ์นี้ว่า ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการสื่อสาร ให้ความรู้
แก่ผู้พิการทางสายตา จากบทความวิจัยมีแนวทางแก้ไขคือ การติดตั้งสื่อมัลติมีเดียที่มีสื่อที่ชัดเจน เช่น 
ภาพ เสียงบรรยาย และแบบจ าลอง โดยมีเหตุผลของการที่ไม่ใช้ล่ามภาษามือคือ อาจท าให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ไม่มากเท่าที่ควร จึงใช้เทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก (Assistive Technology : AT)  
เข้ามาช่วย เพื่อที่จะสามารถรับรู้ เข้าถึงเนื้อหาได้ไปในทางเดียวกันพร้อมกันเพ่ือให้เกิดจินตนาการ
การเรียนรู้มากยิง่ขึ้น 
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ฉัตรวิไล พุ่มสม้ (2557) วิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในหอศิลป์ที่สอดคล้องกับ
หลักการออกแบบสากล กรณศีึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จากการศึกษามุ่งเน้น
การศึกษาหลักการออกแบบสากลเพื่อสนองผู้ใช้งานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายในอาคารให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน จากการศึกษาพบว่า 
หอศลิป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ดึงดูดความสนใจผู้พบเหน็และมีกจิกรรม หลากหลาย
และสามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาภายในอาคารที่ยัง 
ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกกลุ่ม จากการศึกษาพบว่าภายในอาคารมีการออกแบบพื้นที่ให้
รองรับการใช้งานที่หลากหลาย แต่การติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานยังไม่เกิด 
ความเสมอภาคในการ รองรับผู้ใช้งานเท่าที่ควร เช่น การติดตั้งจุดบริการต่าง ๆ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
อ่างล้างมือใน ห้องน้ า ตู้โทรศพัท์สาธารณะ ที่เป็นสองระดบั การติดตั้งภายในอาคารมีเพยีงระดับทั่วไป
ส าหรับผู้ใหญ่ ยังไม่รองรับเด็กและคนที่นั่งรถเข็น 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การออกแบบพื้นที่ในอาคารควรค านึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคน และการใชง้าน
ของผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อการเข้าถึงพืน้ที่ ที่ครอบคลุมและเท่าเทียม 

พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์ (2560) วิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบระบบการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
แบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับผู้นั่งวีลแชร์ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล งานวิจัยน้ีมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างระบบต้นแบบระบบ “ตรวจจับประเภทผู้ใชง้านภายในที่พักอาศัย” มาสู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักการของการประมวลผล
จากภาพวิดีโอตรวจจับประเภทผู้ใช้งานซึ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คนทั่วไป และคนนั่งวีลแชร์ จาก
การศกึษาพบว่า ปญัหาที่พบคอืผู้สูงอายแุละคนพิการ พบว่าบุคคลทั้ง 2 กลุ่มมีปญัหาและความต้องการ
ที่คล้ายคลึงกัน คือ มีความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการใช้ชีวิตประจ าวันและในปัจจุบันการออกแบบสิ่งต่าง ๆข้างต้นยังไม่สามารถอ านวยความสะดวก
ได้ครอบคลมุกบัทุกคนเนื่องจากมีข้อจ ากดัในหลาย ๆ ด้าน เช่น พื้นที่ภายในที่พกัอาศัยหรืองบประมาณ
ที่จ ากัด ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมีแนวทางการออกแบบแก้ไขปญัหาจากการออกแบบและพฒันาระบบ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติเพื่อรองรับคนนั่งวีลแชร์โดยน ากระบวนการตรวจจับวัตถุมาใชใ้นการตรวจจบั
และแบ่งประเภทผู้ใช้งานภายในที่พักอาศัยซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการควบคุม
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ระบบสามารถอ านวยความ
สะดวกให้กบัคนทั่วไปและคนนั่งวีลแชร์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในที่พักอาศัยซึ่งมีความสะดวกในการใชง้าน
เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติและระบบมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ในระดับหน่ึง 
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ผู้วิจัยสรุปได้ว่า จากบทความวิจัยนี้เป็นการน าเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรค
ในการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ของคนนั่งวีลแชร์โดยน าแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการออกแบบ
ทางสัญจรภายในอาคารมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีขนาดที่เหมาะสมและเกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน
จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building 
Automation System) ส่งผลให้คนนั่งวีลแชร์มีความสะดวกในการท ากิจกรรมและการเข้าถึงพื้นที่
ต่าง ๆ ได้มากย่ิงขึ้น 

ชุมเขต แสวงเจริญ, ดรรชน ีเอมพันธุ ์และ ก าธร กลุชล (2560) วิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ในอทุยานแห่งชาติ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทาง 
การแบ่งเขตพ้ืนที่อุทยานแหง่ชาติเพื่อออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนทั้งมวล โดยประยุกต์
แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ที่เนน้จ าแนกพื้นทีต่ามประสบการณ์ ที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ 
ผสานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลใหค้นทุกกลุ่มใช้พ้ืนที่ได ้จากการวิจัยพบว่าการออกแบบตามแนวคิด
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลนั้น เป็นการออกแบบในภาพรวมซึ่งข้อค้นพบคือ การอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่สามารถใช้ข้อก าหนดแบบรวม ๆ ได้ ต้องมี
การจัดระดับแนวทางการออกแบบและประยุกต์ใช้โดยยึดหลักที่ว่า ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ยังต้อง อนุรักษ์และใช้พื้นที่ได้ตามศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) การพัฒนา
ให้ท าได้แต่ต้องอยู่ใน เกณฑ์ทีส่่งผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ตามแนวคิดด้านวนศาสตร์ ซึ่งผู้ออกแบบ
ต้องศึกษาเพ่ิมเตมิให้เข้าใจ งานวิจัยนี้จึงมีแนวทางการแก้ไขการออกแบบ สรุปการจ าแนกระดับ 
การพัฒนาและออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับการออกแบบในพื้นที่ ธรรมชาติสันโดษ 
(Design for Primitive Areas) ที่มีแนวคิดในการจ ากัดการเข้าถึงและปริมาณผู้ใช้งานพ้ืนที่ ตลอดจน 
ไม่ให้มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ 2. ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติก่ึงพัฒนา 
(Design for Intermediate Natural Areas) สามารถพฒันาได้ตามความจ าเป็นโดยเน้นคงไว้ซึ่ง
ความเป็นธรรมชาติสามารถสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้บ้าง 3. ระดับการออกแบบในพื้นที่ที่ม ี
การพัฒนา (Design for Development Areas) สามารถพัฒนาได้โดยเน้นความเหมาะสมกลมกลืน
กับธรรมชาติที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่คนทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ได้สะดวก ปลอดภัย
และเท่าเทียม 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า จากบทความวิจัยนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่ในอทุยาน
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าใช้พ้ืนที่ โดยผู้วิจัยสรุปได้ว่าการออกแบบพื้นที่นั้นสามารถเสนอแนะ
ออกแบบไดแ้ต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของพืน้ที่เนื่องจาก ในอุทยานแห่งชาติยังต้องคงความเป็นธรรมชาติ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ ดังนั้นการออกแบบจึงต้องค านึกถึงความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด 
ความเลื่อมล้ าในการอยู่ร่วมกันทั้งธรรมชาติและมนุษย ์ ตามแนวคิด (Cultural Appropriateness) 
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คือการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม เคารพบริบททางสังคม เคารพซึ่งกันและกันและลดการเหลื่อมล้ า 
(Steinfeld & Maisel, 2012) 

สรุปประโยชน์จากการทบทวนงานวิจยัได้ดังนี ้
1) ชุติกาญจน์ แจ้งเสนาะ (2563) วิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้ง

มวลกรณีศึกษา โรงละครสยามนิรมิตและพพิิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA และ พมิพ์ผกา  
อรรคไกรสีห์ (2560) วิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบระบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่แบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับ
ผู้นั่งวีลแชร์ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล ผู้วิจยัเห็นความคลา้ยคลึงในเรื่องแนวคิดในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งประเด็นหลักที่ได้คอื การแก้ไขปญัหาโดยการที่งานวิจัยได้ใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology: AT), กระบวนการตรวจจับวัตถุมาใช้ใน
การตรวจจับและแบ่งประเภทผู้ใช้งานภายในที่พักอาศัยและระบบการจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
(Building Automation System) มาใช้ร่วมกับงานออกแบบ ท าให้เห็นได้ว่ายังมีแนวทางการแก้ไข
หรือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท าให้เกิดประโยชน์และช่วยส่งเสริมการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในเรื่องการรับรู้และการเข้าถึงพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะน าไปวิเคราะห์ 
น าไปต่อยอดและพัฒนาในการใช้เทคโนโลยใีนด้านต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ใช้กับงานของผู้วิจัยและ
ยังเป็นประโยชน์กับงานออกแบบในอนาคต 

2) ฉัตรวิไล พุม่ส้ม (2557) วิจัยเรื่อง การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในหอศิลป์ที่สอดคล้อง
กับหลักการออกแบบสากล กรณีศึกษาหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประโยชน์จากการ
ทบทวนงานวรรณกรรม ท าใหเ้ห็นว่าการออกแบบภายในอาคารทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ต่อผู้คน ยังมีประเด็น
การออกแบบที่ยังไม่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มอาทิเช่น ขนาดสัดส่วนเพื่อให้คนทุกกลุม่เข้าถึงพ้ืนที่ได้
อย่างไม่พบอุปสรรค ท าให้ผู้วจิัยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะน าไปวิเคราะห์ ในการออกแบบโดยค านึงถึง
หลักการออกแบบที่ครอบคลมุในงานวิจัย และให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 

3) ชุมเขต แสวงเจริญ, ดรรชนี เอมพันธุ ์และ ก าธร กุลชล (2560) วิจัยเรื่อง แนวทาง 
การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ ประโยชน์จากการทบทวนงาน
วรรณกรรม ท าให้เห็นประเด็นหลักในการออกแบบคือ ต้องค านึงถึงบริบทรอบข้างเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ท าให้เกิดความเลื่อมล้ า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ ธรรมชาติ  
การด ารงชีวิตหรือวัฒนธรรม ตามแนวคิด (Cultural Appropriateness) คือการส่งเสรมิคุณค่า 
ทางวัฒนธรรม เคารพบริบททางสังคม เคารพซึ่งกันและกนัและลดการเหลื่อมล้ า (Steinfeld & 
Maisel, 2012) ท าใหผู้้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญนี้ และจะน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยต่อไป 
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2.5 ขบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
การทบทวนวรรณกรรมหรือการคิดตามขบวนการคิดเชิงออกแบบนี้จะท าให้ผู้วิจัยมองเห็น

วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปญัหาอย่างครอบคลุมและเปน็ขัน้เป็นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทีม่ปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ขบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาหรอื
โจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือโจทยท์ี่ตั้งไว้ เพื่อที่จะหาวิถีทางที่ดี
ที่สุดและเหมาะ สมทีสุ่ด การแก้ปัญหาบนพืน้ฐานกระบวนการนี้จะเน้นยึดไปที่หลักของผู้ใช้/ผู้บริโภค 
(User-centered) เป็นหลักโดยมีเจตนาในการสร้างผลลพัธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ตอบโจทย์
ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Brown, 2008) 

การคิดเชิงออกแบบของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford d.school) ประกอบไปด้วย
การท างาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) การตั้งกรอบโจทย์ 
(Define) การสร้างความคิด (Ideate) การสร้าง ต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test)  
หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า สองขั้นตอนแรกคือการท าความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง 
(Empathize) และการตั้งกรอบโจทย ์(Define) เป็นขั้นตอนแห่งการสร้างความเข้าใจและตีความปญัหา 
เพื่อตั้งเป้าหมายของโครงการ ขั้นตอนที่สาม การสร้างความคิด (Ideate) คอื ขั้นตอนในการใชค้วามคิด
สร้างสรรค์และมุมมองจาก หลาย ๆ คนในทีมเพื่อสร้างค าตอบหรือทางเลือกวิธีแก้ปัญหาใหม่ และ
ขั้นตอนทีส่ี่และห้า การสร้างตน้แบบ (Prototype), และ การทดสอบ (Test) คอืขั้นตอนทดสอบแนวคิด
กับตัวแทนกลุ่ม เป้าหมายและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่า
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง (Institute of Design at Stanford, 1969) 

1) EMPATHIZE (เข้าใจปัญหา) ขั้นแรกต้องท าความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมอง
เสียก่อน ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งทีเ่ราต้องการแก้ไขนี้เพื่อหาหนทางทีเ่หมาะสม
และดีที่สุดให้ได้ การเข้าใจค าถามอาจเริ่มตั้งด้วยการต้ังค าถาม สร้างสมมติฐาน กระตุ้นให้เกิดการใช้
ความคดิที่น าไปสู่ความคิดสรา้งสรรค์ที่ดีได ้ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาให้ถ้วนถี่ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจน
ให้ได้ การเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นจะน าไปสู่การแก้ปัญหาทีต่รงประเด็นและได้ผลลัพธ์ที่
ยอดเยี่ยม 

2) DEFINE (ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน) เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์
อย่างรอบด้านแล้ว ให้น าเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง 
ก าหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการต่อไป รวมถึงมีแก่นยึด 
ในการแก้ไขปญัหาอย่างมีทิศทาง 

3) IDEATE (ระดมความคิด) การระดมความคิดนี้คือการน าเสนอแนวความคิดตลอดจน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในรปูแบบต่าง ๆ อย่างไม่มีกรอบจ ากัด ควรระดมความคิดในหลากหลาย
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มุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด เพ่ือที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะน าไปประเมินผล
เพื่อสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สดุส าหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดจากความคิดเดียว 
หรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการผสมผสานหลากหลายความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางสุดท้ายที่
ชัดเจนก็ได้ การระดมความคิดนี้ยังช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านและละเอียดขึน้ด้วย รวมถึง
หาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบได้ด้วยเช่นกัน 

4) PROTOTYPE (สร้างต้นแบบที่เลือก) หากเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมขั้น Prototype นีก้็คือการสร้างต้นแบบเพ่ือทดสอบจริงก่อนที่จะน าไปผลิตจริงส าหรับใน
ด้านอื่น ๆ ขั้นนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองท าจริงตามแนวทางที่ได้เลือกแล้ว ตลอดจนสร้าง
ต้นแบบของปฏิบัติการที่เราต้องการจะน าไปใช้จริง 

5) TEST (ทดสอบ) ทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรปุที่จะน าไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อน เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็น าเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไข ก่อนน าไปใช้จริงอีกครั้ง 

สรุปประโยชนจ์ากการทบทวน ขบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการน าไปใช้
ในงานวิจัยได้ดังนี ้

จากการทบทวนนี้จะน าไปสู่ขบวนการที่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นล าดับ มีการคิดวิเคราะห์
วิธีแก้ไขอย่างถี่ถ้วน และรอบด้านท าให้เราสามารถมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลาย
มุมมองและท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจยัน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยดังนี้ 

1) EMPATHIZE (เข้าใจปัญหา) ผู้วิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานวิจัยคือ  
1. การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจหลักการเบื้องต้น 2. เข้าไปส ารวจลักษณะ
ทางกายภาพและสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าใช้งาน 3. การวัดพื้นที่ขนาดสัดส่วนเพ่ือเก็บข้อมูล  
4. การตรวจสอบอย่างมีแบบแผน ภายในอาคารที่ 2 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จากการส ารวจ 
สังเกต ถ่ายภาพและจดบันทกึ เพื่อน ามาวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา 

2) DEFINE (ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน) ผู้วิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานวิจัยคือ 
เมื่อรู้ถึงปัญหาที่ชัดเจน น าเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริงจาก
การที่เข้าไปสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานจริงและบทบาทสมมุติเพ่ือถามอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะให้
ได้ข้อก าหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง 

3) IDEATE (ระดมความคิด) ผู้วจิัยได้น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานวิจัยคือ วิเคราะห์
จากข้อมูลที่ไดจ้ากการเข้าใจถึงปัญหาและจากการก าหนดปัญหาได้อย่างชัดเจน มาวิเคราะห์หาแนวทาง 
การเสนอแนะต้นแบบในงานวิจัย 
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4) PROTOTYPE (สร้างต้นแบบที่เลือก) ผู้วิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานวิจัยคือ 
น าข้อสรุปจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน มาออกแบบเพื่อหาแนวทางเสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 

5) TEST (ทดสอบ) ผู้วิจัยจะท าการสอบถามผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินผลจากแนวทาง 
การเสนอแนะต้นแบบ 
 
2.6 แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งาน (User Experience) 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก ท าให้แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานจึงมี
ความส าคัญอีกประเด็นที่ผู้ออกแบบต้องศึกษาท าความเข้าใจ และน าไปวิเคราะห์ในการออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) มุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู้ใชต้้องการ 
เช่น ความส าคัญ ความสามารถ และข้อจ ากัดของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังค านึงถึงเป้าหมายทางกิจกรรม
และผลลัพธ์พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ตามงานวิจัย แนวทางปฏิบัติของ พื้นฐานประสบการณ์
พื้นฐานประสบการณ์ผู้ใช้จะส่งเสริมการปรบัปรุงคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้กับการเรียนรู้ (Morville, 
2004) 
 
ภาพที่ 2.13: แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน  
 

 
 
ที่มา: Morville, P. (2004). User Experience Basics. Retrieved from https://www.usability. 

gov/what-and-why/user-experience.html. 
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ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อพื้นฐานประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) คือ ท าใหแ้น่ใจว่า 
การออกแบบสามารถบอกผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้ได้จริง โดยต้ังข้อสังเกต 7 ข้อ ดังนี ้

1) มีประโยชน์ สามารถเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
2) ใช้งานได้ การออกแบบต้องค านึงถึงผู้ใช้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมใช้งานง่าย และ

เป็นประโยชน์ 
3) ตามความต้องการของผู้ใช้ และความพึงพอใจ 
4) เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถสือ่สารท าความเข้าใจ กับการใช้งานโดยผู้ใช้ 
5) เข้าถึงได้ ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยไม่เป็นอุปสรรค 
6) น่าเช่ือถือ มีความน่าเช่ือถือในการอออกแบบจากผู้ใช ้
7) คุณค่าของผู้ใชง้าน จากประสบการณ์ของผู้ใช้จะต้องเห็นผลลัพธ์ที่ดีชัดเจน จะต้องมีส่วน

ส าคัญต่อผลการปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้งานในครั้งต่อไป 
สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมนี้ผู้วิจัยจะน าแนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน  

ต่อการใช้งาน (User Experience) ไปวิเคราะห์ร่วมกันกับขั้นตอนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคาร
หลังการใช้งานเพ่ือหาข้อสรุปในขั้นตอนต่อไป 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน 

การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation, POE) คือการศึกษาการประเมินผล
หลังการใช้งานอาคาร ใช้ส าหรับอาคารที่ต้องการปรับปรุง การประเมินอาคารหลังการใช้งานนั้นจะเน้น 
การประเมินส่วนใช้งาน (Function) องค์ประกอบหลักโดยรอบของอาคารที่ใช้งาน (Built-Environment) 
รูปแบบการประเมินการใช้งานอาคารนี้ได้พัฒนารูปแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 
20 ป ีซึ่งการประเมินนี้ใช้ตัวแบบสอบถามเป็นเก็บข้อมูลผูเ้ข้าใช้อาคารเช่น เก็บข้อมูลความพึงพอใจ
หรือความคิดเห็นต่อการเข้าใช้งานส่วนต่าง ๆของอาคาร (Horgen & Sheridan, 1996) POE 
หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมหลังการใช้งาน (Zimring & Reizenstein, 1980)  
ได้กล่าวไว้ว่า POE จะต้องเป็นการทดสอบภาคสนาม โดยมีการควบคุมและมีการใช้ทฤษฎีที่ชัดเจน
การประเมินหลังการใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับ (Preiser, 1994) ซึ่งการประเมินจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และระเบียบวิธีวิจัยและรายละเอียดของข้อมูล ดังต่อไปนี ้

1) การเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) เป็นการเก็บข้อมูลหลักเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของอาคาร เป็นการเก็บข้อมูลโดยภาพรวม 

2) การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) คือการเก็บข้อมูลต่อจากการเก็บข้อมูล
แบบกว้าง เป็นการเก็บข้อมูลให้ลึกมาขึ้น เกบ็ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงช่วงเวลา และเปรียบเทียบ
เฉพาะจุดใดจุดหน่ึงในอาคารเท่านั้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
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3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูล
แบบจ าเพาะ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือเมื่อพบข้อบกพร่องในการเก็บข้อมูลในแบบจ าเพาะก็จะท า
การแก้ไขและเก็บข้อมูลเชิงลึกต่อไป การประเมินวิธีนี้มักใช้วิธี สัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบ
กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ รวมไปถึงการส ารวจการเข้าใช้พ้ืนที่อาคารด้วยตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์โดยการ
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินความพึงพอใจทางกายภาพ แบ่งได้ 3 ประเภท 
คือ แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

3.1) แบบสังเกตการณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย การสังเกตการท าได้หลายวิธี 

3.1.1) การสังเกตการโดยตรง เช่นการถ่ายรูป การวัดสถานที่ การจดบันทึกที่
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการเข้าใช้งานอาคารที่ก าหนด 

3.1.2) การหาร่องรอย ท าได้โดยการสังเกตหาร่องรอยทางกายภาพที่เป็นหลักฐาน
สะท้อนพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 

3.1.3) การมีสว่นร่วม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่จะส ารวจ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนและสังคมทีผู่้วิจัยจะท าการศึกษา 

3.2) การสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่สัมภาษณ์และผู้ตอบ
สัมภาษณ์ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

3.2.1) ประเภทที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นค าถามที่ก าหนด
รูปแบบค าตอบให้เลือกตอบได้ชัดเจนในขอบข่ายที่ก าหนด 

3.2.2) ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Interview) เป็นค าถาม 
ที่ไม่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ แต่เป็นค าถามปลายเปิดที่ต้องการข้อเท็จจริงและเหตุผลของผู้ตอบ
ค าถามทุกคน 

3.3) แบบสอบถาม เป็นรายการที่เตรียมไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง  
โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุ่งเก็บข้อมูล
ที่เป็นจริง ความเห็น และทัศนคติ แบบสอบถามมีข้อดีคือประหยัดเวลากว่าแบบทดสอบอื่น ๆ แต่กม็ี
ข้อเสียคือ ค าตอบจะขึ้นอยู่กับความจริงผู้ตอบ ซึ่งไม่มีทางรู้ได้หรือสังเกตได้ และปัญหาที่อาจจะพบได้
คือค าตอบมีอัตราส่วนต่ ากว่าแบบสัมภาษณ์ เช่น ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

3.3.1) ค าถามแบบปิด (Close Ended) เปน็ค าถามที่มีค าตอบก าหนดไว้ให้เลือก 
3.3.2) ค าถามแบบเปิด (Open Ended) เป็นค าถามที่ไม่มีค าตอบให้กับผู้เลือก 

แต่จะให้ผู้ตอบค าถามตอบเองตามความคิดเห็น 



29 

สรุปประโยชน์จากการทบทวนและน าไปประยุกต์ใช้ของแนวคิดเก่ียวกับการประเมินอาคาร
หลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation) และ แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 
ต่อการใช้งาน (User Experience) ได้ดังนี ้

จากการทบทวนวรรณกรรมประโยชน์จากการใช้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลัง 
การใช้งานคือ สามารถเก็บขอ้มูลได้อย่างเป็นระบบเน่ืองจากมีโครงสร้างที่เป็นขั้นตอนท าให้เก็บข้อมลู
ได้อย่างอย่างละเอียด ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยดังนี ้

1) จากการเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) ผู้วิจัยใชว้ิธีการเก็บข้อมูลแบบกว้างจาก
การที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจลกัษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ของห้องนิทรรศการทั้งหมด 4 ชั้น เพื่อ
สังเกต ถ่ายภาพ จดบันทึกขอ้ด-ีข้อเสียของแต่ละนิทรรศการและน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

2) การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) ผู้วิจัยใชว้ิธีเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะจาก
การที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตพฤติกรรมของผู้ใชง้านในห้องนิทรรศการเพื่อหาอุปสรรค ปญัหาและวิเคราะห์
ร่วมกับแนวคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience) เพื่อมุ่งเน้นไปที่การท า
ความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากความสามารถและข้อจ ากัดของผู้ใช้งานและน ามา
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม จากการที่ผู้วิจัยได้ผลลัพธ์ของการเก็บข้อมูลจากขอ้ที่ 1 และข้อที่ 2 โดยผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า จากการสังเกต จดบันทึกและถ่ายภาพและมีวิธีการ
ดังนี้ 1. เข้าไปสังเกตลักษณะทางกายภาพแบบเจาะจงในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 2. สังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะหส์ีฟ้าเพื่อหาอุปสรรคในการใช้งาน 3. วัดขนาด
พื้นที่ ขนาดสัดส่วนของอุปกรณ์อย่างละเอียด 4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพจากเครื่องมือแบบ 
(Checklist) 5. สัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และไม่มีโครงสร้าง
แน่นอน (Unstructured Interview) เพื่อการเก็บข้อมูลที่ครบคลุม จากการสัมภาษณผ์ู้วิจัยมีค าถาม
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์อยู่ 2 ประเภท คือ 1. ค าถามแบบปิด (Close Ended) เป็นค าถามที่มีค าตอบ
ก าหนดไว้ให้เลือก 2. ค าถามแบบเปิด (Open Ended) เป็นค าถามที่ไม่มีค าตอบให้กับผู้เลือกแต่จะให้
ผู้ตอบค าถามตอบเองตามความคิดเห็น และน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 
2.8 ตัวแปรและตัวชี้วัดที่ท าการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
พร้อมกับการใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใชง้าน 
แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน มาวิเคราะห์ร่วมท าให้ได้ประเด็นตัวแปรที่ผู้วิจัย
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จะท าการศึกษาโดยมีตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ 1. พื้นทีแ่ละระยะสัดส่วนในการเข้าถึง 2. วัสดุพ้ืนผิวใน
การเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน และ 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ 

 
ตารางที่ 2.1: ตัวแปรและตัวช้ีวัดที่ท าการศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 
1. พื้นที่และระยะกำรเข้ำถึง 1) ทำงลำด 

2) พื้นต่ำงระดับ 
3) ทำงเชื่อม 
4) สิ่งกีดขวำง 
5) ระยะเอื้อม 

2. วัสดุพ้ืนผิวในกำรเข้ำถึง 1) พื้นผิวขรขุระ 
2) พื้นต่ำงระดับ 

3. ขนำดสัดส่วน 1) ระยะสูง-ต่ ำของสื่ออุปกรณ ์
2) ระยะกำรตดิตั้ง มุมองศำ 

4. อุปกรณ์สื่อในกำรน ำเสนอ 1) สื่อตัวอักษร 
2) ป้ำยวิธีกำรใช้งำน 
3) ป้ำยสญัลักษณ์และข้อควรระวัง 

 
สรุปความเช่ือมโยงของแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งหมด 7 หัวข้อ คือ 
1) สิทธิของผู้พิการและวิสัยทัศนข์องศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
2) การเคลื่อนไหวขนาดและสัดสว่นร่างกายของผู้ใช้รถเข็น  
3) แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
4) งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
5) ขบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
6) แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งาน (User Experience) 
7) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน 
โดยผู้วิจัยสรุปความเชื่อมโยงของ 7 หัวข้อได้ดังนี้ 
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1) ข้อที่ 1-3 ท าให้ผู้วิจัยได้รู้ถึงข้อจ ากัดในการออกแบบของผู้ใช้รถเข็นและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง
กับการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการออกแบบในส่วนต่าง ๆ
ของนิทรรศการ 

2) ข้อที่ 4 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นรูปแบบวิจัยที่หลากหลายโดย 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาขอ้มูลแบบประเภทเอกสาร วรรณกรรมและภาคสนามเพื่อให้ได้ตัวแปรในการวิจัย 
จากการทบทวนท าให้ผู้วิจัยเห็นช่องว่างในงานวิจัยบางส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม เช่นการเข้าถึงพ้ืนที่เพื่อ
รองรับคนทุกกลุ่ม ทั้งนีผู้้วิจัยจึงเลือกท างานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบ
นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน ซึ่งยังเป็นช่องว่างในการท าการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรม 

3) ข้อที่ 5-7 มีความเช่ือมโยงในด้านขบวนการทางความคิด วิเคราะห์ ตามขั้นตอนเพื่อให้ได้
ตัวแปรในการศึกษาและได้ผลลัพธ์ในการวิจัย โดยผู้วิจัยมีตัวแปรที่จะท าการศึกษาในบทต่อไปได้แก่ 
1. พื้นที่และระยะสัดส่วนในการเข้าถึง 2. วัสดุพื้นผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน และ 4. อุปกรณส์ื่อ
ในการน าเสนอ โดยผู้วิจัยจะอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในบทที่ 3 ต่อไป 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
การศึกษาแนวทางการออกแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณศีกึษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การวิจัยในครั้งน้ี
ได้มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ในนิทรรศการที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal Design) ซึ่งผู้วิจัยจะเข้าท าการศึกษาจากลักษณะทางกายภาพของอาคารเดิมเพื่อหาปัจจัย
ที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการเขา้ถึงนิทรรศการและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ การประเมินอาคาร
ภายหลังการเข้าใช้งานพ้ืนที่ (Post Occupancy Evaluation) ร่วมกับขบวนการคิดเชิงการออกแบบ 
(Design Thinking) โดยน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นแบบตรวจสอบ จดบันทึก และแบบสมัภาษณ์  
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจัดอยู่ในประเภท การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study 
Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพต้องค านึงถึง 1) เป้าหมายของการวิจัย (Research Goals)  
2) บริบทด้านเนื้อหาสาระแนวความคิด (Conceptual Context) ที่มีความสัมพันธ์กัน 3) ค าถามการวิจัย 
(Research Questions) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ 4) วิธีการ (Methods) ทีน่ ามาใช้ที่จะส่งผลต่อ  
5) ความถูกต้องของข้อค้นพบองค์ประกอบทั้ง 5 มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,์ 
2555) 

เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบมีเกณฑ์ก าหนด (Criterion Sampling) 
ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างการวจิัยตามเกณฑ์ทีถู่กก าหนดขึ้นมา เนื่องจากผู้วจิัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ใหข้้อมูล 
(Interviewing key informants) ที่ได้ข้อมลูมาจากการเข้าส ารวจอาคาร จากการใช้หลกัการประเมิน
อาคารภายหลังการเข้าใช้งานพื้นที่ (Post Occupancy Evaluation) ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลที่ใช้ใน 
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) บทบาทสมมุติ จ านวน 3 คน 2) บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้รถเข็น 
จ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 
3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดงันี ้
3.1.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกต ถ่ายภาพ และจดบันทกึ ลักษณะทางกายภาพ อย่างไม่มีแบบแผน 

เพื่อเข้าไปส ารวจสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ว่าในอาคารมีลักษณะนิทรรศการแบบใด มีสื่ออุปกรณ์ใดบ้าง 
ผู้เข้าใช้งานคือใคร โดยผู้วิจัยเข้าส ารวจเบื้องต้นใช้เวลา 1 วนั คือ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 
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เวลา 9.00-15.00 น. เป็นเวลา 5 ชั่วโมง น าข้อมูลที่ได้เข้าส ารวจมาวิเคราะห์ และศึกษาทฤษฎีเพิ่มเตมิ 
เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานวิจัยและเข้าสังเกตอย่างมีแบบแผน 

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าไปศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

ข้อดี  
1) เห็นพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้เข้าใช้งานจริงว่ามี อุปสรรคปัญหาในการเข้าใช้งานหรือไม ่
2) เห็นสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ว่ามีจุดดีและจุดด้อยในพื้นที่ใดบ้าง 
3) เพื่อให้เห็นปัญหาหรือแนวทางที่จะท าการศึกษาต่อในงานวิจัย 
ข้อเสีย 
1) ผู้วิจัยมีการถ่ายภาพ เพื่อเก็บบันทึกภาพพื้นที่และพฤติกรรม ผู้เข้าชมบางท่านมีความอึดอัดใจ

เนื่องจากผู้วิจัยมีการแอบถ่ายภาพโดยไม่ได้ขออนุญาติ 
3.1.2 เข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจลักษณะทางกายภาพของนิทรศการทั้งหมด 4 ชั้น และสังเกตพฤตกิรรม

การเข้าใช้งานเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการ ประเมินอาคารภายหลังการเข้าใช้งานในพื้นที่ (Post 
Occupancy Evaluation) เป็นแนวทางในการส ารวจในพ้ืนที่อย่างมีแบบแผน โดยมเีครื่องมือและ
อุปกรณ์ดังนี้ 

1) กล้องถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพลักษณะทางกายภาพในพื้นที่และทราบถึงปัญหาในการ
น าไปวิเคราะห์ 

2) แบบจดบันทึก เพื่อจดบันทึกรายละเอียดลักษณะทางกายภาพภายในนิทรรศการ 
จดบันทึก ข้อด-ีข้อเสีย ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) และ การเกบ็ข้อมูลแบบ
จ าเพาะ (Investigative POE) ของลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานภายใน
นิทรรศการทั้งหมด 4 ชั้น โดยผู้วิจัยเข้าส ารวจเบ้ืองต้นใช้เวลา 1 วัน คือ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 
2562 เวลา 9.00-15.30 น. 

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

ในการเข้าส ารวจในขั้นตอนนี้ผูว้ิจัยได้ใช้แบบจดบันทึกโดยใช้หลักการ ประเมินอาคารภายหลัง
การเข้าใช้งานในพื้นที่ (Post Occupancy Evaluation) เป็นแนวทางในการส ารวจในพ้ืนที่โดยม ี
การวิเคราะห์ ข้อด-ีข้อเสีย ดงันี ้

ข้อด ี
1) เป็นการจดบันทึกอย่างมีแบบแผนท าให้วเิคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
2) ท าให้เห็นถงึข้อมูลแบบกว้างและแบบเจาะจง อาทิเช่น ข้อมูลด้านพื้นที่และด้านพฤติกรรม  
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3) ท าให้เห็น ขอ้ด-ีข้อเสีย ของนิทรรศการแต่ละจุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญและ
วางแผนในการท าวิจัยในขั้นตอนต่อไป 

ข้อเสีย  
1) ผู้วิจัยมีการถ่ายภาพ เพ่ือเก็บบันทึกภาพพื้นที่และพฤตกิรรม ด้วยความไม่ต้องการให้ผู้ถูก

ถ่ายรู้สึกอึดอัดใจจึงพยายามเลี่ยงการถ่ายภาพโดยไม่ให้เห็นการหน้าโดยตรงแต่ก็มีความยากล าบากใน
กรณีภาพที่มีคนจ านวนมาก 

2) ใช้เวลาจดบันทึกค่อนข้างนาน 
 
ภาพที่ 3.1: ลักษณะทางกายภาพของนิทรรศการชั้นที่ 1 อาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 3.2: ลักษณะทางกายภาพของนิทรรศการชั้นที่ 2 อาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
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ภาพที่ 3.3: ลักษณะทางกายภาพของนิทรรศการชั้นที่ 4 อาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 

 
 

3.1.3 เข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า  
ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจห้องนิทรรศการอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยใช้หลักการประเมินอาคาร

ภายหลังการเข้าใช้งานในพืน้ที่ (Post Occupancy Evaluation) และเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic 
POE) เพื่อสร้างเครื่องมือในขั้นตอนต่อไป จากการเข้าวัดพื้นที่ ถ่ายภาพ สังเกตการณ์ และจดบันทึก
โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือดังนี้ 

1) แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วน เพื่อเก็บรายละเอียดของพื้นที่และขนาดสัดส่วนสื่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

2) ตลับเมตร 
โดยผู้วิจัยเข้าส ารวจเบ้ืองต้นใช้เวลา 1 วัน คอื ในวันเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-

16.00 น. 
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพห้องนิทรรศการดาวเคราะห์

สีฟ้า โดยมีการวิเคราะห์ข้อด-ีข้อเสียดังนี้ 
ข้อด ี
1) ข้อดีของการเข้าไปวัดพืน้ที่ คือ สามารถน าขนาดที่วัดได้จริงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

ข้อมูลอื่น ๆ ได ้
2) มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเพ่ือทราบถึงปัญหาหรือข้อมูลของอุปกรณ์ และพื้นที่นั้น ๆ 
ข้อเสีย 
1) ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนื่องจากเป็นการวัดขนาด และจดบันทึกอย่างละเอียด 
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ภาพที่ 3.4: ภาพผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อวัดพื้นที่ ขนาดสัดส่วน ในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 

 
 

3.1.4 เข้าตรวจสอบลักษณะทางกายภาพโดยใช้ แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ 

ผู้วิจัยได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในห้องนิทรรศการ ทั้งหมด 6 ฐานอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบ
การออกแบบวา่มีส่วนใดในพืน้ที่มีการออกแบบที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ โดยผู้วิจัยเข้าส ารวจ
เบื้องต้นใช้เวลา 2 วัน คือใน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.30 น. และ ในวันเสาร์ที ่
10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น ใช้ระยะเวลา 2 วัน  

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าตรวจสอบลักษณะทางกายภาพโดยใช้ แบบรายการตรวจสอบ 
(Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ดังนี ้

ข้อด ี
1) ท าให้รู้ถึงรายละเอียดในการออกแบบ ของพื้นที่ในแต่ละฐานว่าอย่างละเอียด ว่ามีส่วนใด

ที่ออกแบบเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม 
2) เป็นการเกบ็ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและหลักการอ้างอิงจากทฤษฎีท าให้เห็นถึงปัญหาได้

ชัดเจนขึ้น 
3) สามารถน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น  
ข้อเสีย 
1) ใช้เวลาค่อนข้างนานในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นการตรวจสอบพื้นที่ทีละฐานทั้งหมด 6 ฐาน 
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3.1.5 สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
ผู้วิจัยได้เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ พร้อมจดบันทึก จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและ

สัมภาษณผ์ู้ใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ (User Experience: UX) โดยมีผู้ใหข้้อมูล คือ  
ผู้เข้าใช้งานทั่วไป และผูใ้ห้ข้อมูลแบบบทบาทสมมุติเป็นผูใ้ช้รถเข็นซึ่งกลุม่ผู้ใหข้้อมูลบทบาทสมมุต ิคือ 
กลุ่มที่ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายเฉพาะ โดยการเก็บข้อมูลนี้สามารถแจกแจงวันและเวลาได้ดังนี้ 

1) ในวันเสาร์ที ่5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.30 น  มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน  
โดยแบ่งเป็นบทบาทสมมุตผิู้ใช้รถเข็น จ านวน 2 คน และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องนิทรรศการจ านวน 1 คน 

2) ในวันเสาร์ที ่12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น มีผู้ให้ข้อมลูจ านวน 1 คน คอื
บทบาทสมมุตผิู้ใช้รถเข็น 

3) ในวันเสาร์ที ่19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น  มผีู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน  
โดยแบ่งช่วงสัมภาษณ์เป็น เวลา 10.00-11.00 น เด็กอายุ 7 ป ีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และสัมภาษณ์เวลา 
13.00-14.00 น. เด็กอายุ 8 ปี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

4) ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น มีผู้ให้ข้อมลูจ านวน 2 คน  
โดยแบ่งช่วงสัมภาษณ์เป็น เวลา 10.00-11.00 น เด็กอายุ 9 ป ีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และสัมภาษณ์เวลา 
13.00-14.00 น. เด็กอายุ 12 ปี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

5) ในวันเสาร์ที ่9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น มีผู้ให้ข้อมลูจ านวน 3 คน  
เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมลูอายุ 15 ปีเข้า เขา้ชมงานกันเป็นกลุ่ม ใช้เวลา
สัมภาษณ์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 

6) ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจกิายน 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น ผู้ใหข้้อมูลจ านวน 2 คน 
เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมลูอายุ 17 ปี มาด้วยกัน ใช้เวลาสัมภาษณ์  
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 

วิเคราะห์การเข้าสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าพบว่า 
1) ได้รู้ถึงอุปสรรค ปัญหาของผู้เข้าใช้งานจริงเนื่องจากผู้เข้าชมเข้าใช้งานอย่างอิสระและ

สัมภาษณ์ภายหลังใช้งานในฐานทั้ง 6 เสรจ็สิ้นแล้ว 
2) ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าใช้งานจริงทันทีว่าควรปรับปรุงในด้านใด 
3) ใช้เวลาค่อนข้างนานในการสังเกตและสัมภาษณ์เนื่องจากมีการแบ่งกลุม่ผู้เข้าใช้งานเป็น  

2 กลุ่ม คือ บทบาทสมมุติและบุคคลทั่วไป 
4) ในกรณีของบทบาทสมมุติ มีการขอความร่วมมือ บทบาทสมมุตใินช่วงอายุ 7-12 ปี  

เข้ามาช่วยเน่ืองจากผู้วิจัยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องนิทรรศการซึ่งได้ระบุว่ามีผู้ใช้รถเข็นที่เขา้ใช้ต่อวันน้อยมากหรือไม่มีเลย และบางกรณีผู้วิจัยได้
สอบถามผู้เข้าใช้งานที่นั่งรถเข็นโดยตรงที่ได้มากับญาติ ไม่สะดวกใจและมีเวลาค่อนข้างจ ากัดในการเข้าชม 
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จึงเป็นอุปสรรคต่อผู้วิจัยในเรื่องการ สัมภาษณ์ผู้เข้าชมที่ใชร้ถเข็นบางท่านจึงต้องขอความร่วมมือบทบาท
สมมุติแทนเพื่อจะได้ส ารวจและสัมภาษณ์ได้อย่างละเอียดและใช้เวลาเต็มที่ในการเก็บข้อมูลละเอียดได ้

5) การขออนญุาติในการเข้าสังเกตและสัมภาณ์ ผู้ปกครองทีม่ากับเด็กบางคนมีความไม่สะดวกใจ
เล็กน้อยเนื่องจากมีการสอบถามข้อมูลและจดบันทึกเรื่อง ชื่อ อายุ เพศ และการศึกษาแต่เมื่อผู้วิจัยได้
ชี้แจงสถานะเพื่อท าการวิจัยผู้ปกครองและเด็กก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ภาพที่ 3.5: ภาพผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 

หมายเหตุ: ผู้ให้ข้อมูลยินดีใหเ้ปิดเผยภาพการให้ข้อมูล 



ตารางที่ 3.1: ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์วิจัยและวิธีการ ส่วนที่ 1 

ค าถาม 
งานวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือและ

อุปกรณ์ 
วิธีการวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล วิธีการวิจัย 

1. นิทรรศการ
ที่สามารถเข้าถึงได้
ด้วยทุกคนควรเป็น
อย่างไร

1. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของห้อง
นิทรรศการดาวเคราะห์
สีฟ้าและอุปสรรคใน
การเข้าถึงนิทรรศการ
ทั้งพื้นที่และอุปกรณ์
จัดแสดง

1. ส ารวจและศึกษลักษณะ
ทางกายภาพของนิทรรศการ
ทั้งหมด 4 ชั้น

-ถ่ายภาพ
- สมุดจดบันทึก

-วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการประเมิน
อาคารภายหลงัการเข้าใช้งานในพื้นที่
(Post Occupancy Evaluation) หาข้อด–ี
ข้อเสีย ของนิทรรศการทั้งหมด 4 ชั้น
เพื่อเข้าใจปัญหาและก าหนดปัญหาให้
ชัดเจน

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 
กรุงเทพฯ 

สังเกต ุ

2. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ใช้งานของผู้ใช้งานภายใน
นิทรรศการ

3. เข้าส ารวจลักษณะทาง
กายภาพห้องนิทรรศการ
ดาวเคราะห์สีฟ้า

- กล้องถ่ายภาพ
- สมุดจดบันทึก

- ใช้หลักการประเมินอาคารภายหลัง
การเข้าใช้งานในพื้นที่  ) Post Occu
- pancy Evaluation) และเก็บข้อมูล
เชิงลึก  ) Diagnostic POE) เพื่อสร้าง
เครื่องมือในขั้นตอนต่อไป

4.เข้าวัดขนาดสัดส่วนในพื้นที่
สื่ออุปกรณ์ในห้องนิทรรศการ
ดาวเคราะห์สีฟ้า

- แบบจดบันทึก
ขนาดสัดส่วน
- ตลับเมตร

- วิเคราะห์ขนาดสัดส่วน เพื่อน าไเป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบข้อมูล
ในขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 3.2: ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์วิจัยและวิธีการ ส่วนที่ 2 

ค าถาม 
งานวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือและ

อุปกรณ์ 
วิธีการวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล วิธีการวิจัย 

1. นิทรรศการที่
สามารถเข้าถึงได้
ด้วยทุกคนควรเป็น
อย่างไร

1. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของห้อง
นิทรรศการดาวเคราะห์
สีฟ้าและอุปสรรค
ในการเข้าถึง นิทรรศการ
ทั้งพื้นที่และอุปกรณ์
จัดแสดง

5. เข้าตรวจสอบพื้นที่ใน
ห้องนิทรรศการดาเคราะห์
สีฟ้าโดยแยกกาตรวจสอบเป็น
ฐานทั้งหมด  6 ฐาน

- แบบตรวจสอบ
(Checklist)
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภาย
ในห้อนิทรรศการ

- น าข้อมูลจากการส ารวจของแต่ละฐาน
มาตรวจสอบว่ามีการออกแบบตรงตามหลักการ
ออกแบบเพื่อทุกคนหรือไม่และน าข้อมูลจาก
การวัดขนาดสัดส่วนพื้นที่ สื่ออุปกรณ์มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อสรุปข้อมูลและ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา 
กรุงเทพฯ 

-สังเกตุ

6. เข้าไปสังเกต จดบันทึก
พร้อมกับสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ถ่ายภาพพฤติกรรมการเข้าใช้
งานภายในห้องนิทรรศการ
ทั้งหมด 6 ฐาน โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบเดี่ยว
และ แบบสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

- แบบสังเกต
พฤติกรรมและ
สัมภาษณ์ของ
บทบาทสมมุติและ
บุคคลทั่วไป
- กล้องถ่ายภาพ

- น าข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมและ
สัมภาษณ์ของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์หาอุปสรรค
พร้อมกับข้อเสนอแนะที่ได้จากประสบการณ์
ของผู้ใช้งาน (User Experience: UX)
- สรุปข้อมูลฐานที่พบอุปสรรคมากที่สุด
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเพียง
1 ฐาน โดยใช้กระบวนการ คิดเชิงการออกแบบ
(Design Thinking)

1.คนพิการใช้
รถเข็น จ านวน 3
คน
2.บุคคลทั่วไป
จ านวน 10 คน

-จ าลองเหตุการณ์
-สัมภาษณ์
-Focus group
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ตารางที่ 3.3: ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์วิจัยและวิธีการ ส่วนที่ 3 

ค าถาม 
งานวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล วิธีการวิจัย 

2. ต้นแบบ
นิทรรศการที่
เข้าถึงได้กับ
ทุกคนเป็น
อย่างไร

2. เพื่อศึกษาแนวคิด
การออกแบบเพื่อ
ทุกคน และแนวคิด
การออกแบบนิทรรศการ
เพื่อทุกคน

1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง
จากหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบเพื่อทุกคน
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีศึกษา

-วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัย
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ

- เอกสารทาง
วิชาการ
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์
และสรุปข้อมูล

3.เพื่อเสนอแนะ
ต้นแบบนิทรรศการตาม
แนวคิดการออกแบบ
เพื่อทุกคน

1. รวบรวมข้อมูลจากการเข้า
วัดพื้นที ่แบบรายการตรวจ
สอบ (Checklist) สภาพแวด
ล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการ แบบสังเกต
พฤติกรรมและสัมภาษณ์ของ
บทบาทสมมุติและบุคคลทั่วไป
น าไปวิเคราะหห์าข้อสรุป

1. งานออกแบบต้นแบบ
นิทรรศการ

-น าข้อมูลจากการสรุป การเข้าวัดพื้นที่
แบบรายการตรวจสอบ (Check-list)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการ,แบบสังเกตพฤติกรรมและ
สัมภาษณ์ของบทบาทสมมุติและบุคคล
ทั่วไป น ามาวิเคราะห์ร่วมกับหลักการ
ออกแบบเพื่อทุกคน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และกรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะต้นแบบ
นิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ
ทุกคน

1. ผู้วิจัย
2. คนพิการใช้รถเข็น
จ านวน 3 คน
3. บุคคลทั่วไป
จ านวน 10 คน

- สัมภาษณ์
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จากวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ก าหนดสถานที่ในการวิจัยคือ ห้องนิทรรศการ The blue planet 

ชั้นที่ 4 อาคารที่ 2 ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยผู้ให้ข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1. ผู้เข้าชมนิทรรศการทั่วไป และบทบาทสมมุติโดยแบง่ออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บทบาทสมมุติผูใ้ช้รถเข็นจ านวน 3 คน เพื่อสังเกตพฤติกรรม หาอุปสรรคปัญหาใน
การเข้าถึงพื้นที่ และความต้องการของผู้ใช้งาน  

1) เด็กอายุ 7 ปี จ านวน 1 คน
2) เด็กอายุ 12 ปี จ านวน 1 คน
3) บทบาทสมมุติ อายุ 30 ป ี1 คน
4) ผู้สูงอายุพิการใช้รถเข็น จ านวน 1 คน (หมายเหตุ: ผู้วิจัยขอสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์

ได้เพียงสั้น ๆ เพราะผู้เข้าใช้งานไม่สะดวกและขอไปดูนิทรรศการอื่นต่อ) 
กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไปแบ่งออกเป็น 

1) เด็กอายุ 7-8 ปี จ านวน 2 คน แบ่งออกเป็น
1.1) เด็กอายุ 7 ปี จ านวน 1 คน
1.2) เด็กอายุ 8 ปี จ านวน 1 คน

2) เด็กอายุ 9-12 ป ีจ านวน 2 คน แบ่งออกเป็น
2.1) เด็กอายุ 9 ปี จ านวน 1 คน
2.2) เด็กอายุ 12 ป ีจ านวน 1 คน

3) บุคคลทั่วไป อายุ 13-45 ป ีจ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น
3.1) อายุ 15 ปี จ านวน 3 คน
3.2) อายุ 17 ปี จ านวน 2 คน

4) เจ้าหน้าที่ดแูลนิทรรศการ อายุ 32 ปี จ านวน 1 คน

3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 4 ชนิด ได้แก่ 1. แบบสังเกตลักษณะทางกายภาพภายใน

อาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 2. แบบบันทึกขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศการ  
3. แบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ 4. แบบสังเกต
พฤติกรรมและสัมภาษณ์ของผู้เข้าใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุติ อุปกรณ์ที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่
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1) อุปกรณท์ี่ใช้กับบทบาทสมมุติ คือ รถเขน็
2) อุปกรณท์ี่ใชใ้นการส ารวจพื้นที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้งานภายในอาคาร คือ กล้องถ่ายภาพ

สมุดจดบันทึก 
3) อุปกรณ์เครือ่งมือในการวัดขนาด สัดส่วน ตลับเมตร
เครื่องมือที่ใช้มรีายละเอียดดังนี้
3.3.1 แบบสังเกตลักษณะทางกายภาพภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ผู้วิจัยได้ก าหนดการเข้าสังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารโดยแยกการส ารวจ

เป็นการส ารวจในแต่ละชั้นของนิทรรศการ โดยใช้หลักการประเมินอาคารภายหลังการเขา้ใช้งานในพื้นที่ 
(Post Occupancy Evaluation) เป็นเกณฑ์ในการจดบันทึกการเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative 
POE) จดบันทกึ ข้อด-ีข้อเสีย ของนิทรรศการในแต่ละชั้น และจดบันทึกเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ 
(Investigative POE) คือจดบันทึก พฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้เข้าใช้งานในนิทรรศการแต่ละชั้น 
จดบันทึกอุปสรรค ปัญหา ที่พบและน ามาวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคาร 
หลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation)  พร้อมกับการใช้ แนวความคิดประสบการณ์ของ
ผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience) กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)  
มาวิเคราะห์ร่วมท าให้ได้ประเด็นตัวแปรที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาโดยมีตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่  
1. พื้นที่และระยะสัดส่วนในการเข้าถึง 2. วัสดุพื้นผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน และ 4. อุปกรณส์ื่อ
ในการน าเสนอ เพื่อก าหนดทิศทางในการวิจัย และก าหนดห้องนิทรรศการที่จะท าการศกึษา
เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 3.6: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (ส่วนที่ 1) 
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ภาพที่ 3.7: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (ส่วนที่ 2) 

ภาพที่ 3.8: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (ส่วนที่ 3) 
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ภาพที่ 3.9: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (ส่วนที่ 4) 

3.3.2 แบบบันทึกขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศการ มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบบันทกึขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศการ เพื่อเป็นการจดบันทึก

ขนาดสัดส่วนของอุปกรณ์ในแต่ละฐานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า โดยเป็นการจดบันทึกขนาด
สัดส่วน รายละเอียดของพื้นที่ สื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้มีการจดบันทึกลักษณะพื้นผิวและวัสดุต่าง ๆ 
ของทั้งหมด 6 ฐาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ร่วมกับขั้นตอนอื่นต่อไป  

ภาพที่ 3.10: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (สว่นที่ 1) 



46 

ภาพที่ 3.11: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (สว่นที่ 2) 

ภาพที่ 3.12: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (สว่นที่ 3) 
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ภาพที่ 3.13: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (สว่นที่ 4) 

ภาพที ่3.14: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (สว่นที่ 5) 
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ภาพที่ 3.15: แบบบันทึกการเข้าวัดขนาด สัดส่วน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า (ส่วนที ่6) 

3.3.3 แบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการ มีรายละเอียดดังนี ้

ผู้วิจัยได้ออกแบบรายการตรวจสอบแบบ (Check list) บันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยถูกพัฒนามาจากการเข้า สังเกตลักษณะทางกายภาพภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาและจดบันทึกขนาดสัดส่วนภายในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า เพ่ือน ามาตรวจสอบ 
การออกแบบภายในห้องนิทรรศการ เนื้อหาในการตรวจสอบถูกออกแบบมาจาก กฎกระทรวงก าหนด
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรอืทุพลภาพและคนชราและข้อแนะน าการออกแบบ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (ข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน.
2557) (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2558) ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับตัวแปรและตัวช้ีวัดที่ท าการศึกษา โดยมหีัวข้อที่จะท าการตรวจสอบ ได้แก่ 1. ทางลาด 2. ราวจับ 
3. ป้ายสัญลักษณ์ 4. ข้อมูลเคาน์เตอร์ติดต่อ 5. ทางสัญจรหรือทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6. พื้นที่
ในการใช้งานและระยะเอ้ือมในการเข้าถึง 7. ต าแหน่งปา้ย 8. พื้น มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า
มีส่วนใดที่มีการออกแบบตามหลักการที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และจดบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม
เพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ แบบบันทึกขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศการ เพื่อสรุปอุปสรรค ปญัหาที่
แท้จริงและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 3.16: ตัวอย่างแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการฐานที่ 1 โลกและระบบสุริยะ (ส่วนที่ 1) 

 

 
 
ภาพที่ 3.17: ตัวอย่างแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง

นิทรรศการฐานที่ 1 โลกและระบบสุริยะ (ส่วนที่ 2) 
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ภาพที่ 3.18: ตัวอย่างแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการฐานที่ 1 โลกและระบบสุริยะ (ส่วนที่ 3) 

 

 
 
ภาพที่ 3.19: ตัวอย่างแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง

นิทรรศการฐานที่ 1 โลกและระบบสุริยะ (ส่วนที่ 4) 
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3.3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ ของผู้เข้าใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุติ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ จะจดบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั่วไปและบทบาท
สมมุติพรอ้มสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้างเพื่อขอข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง 
โดยได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ของผู้วิจัยเองในการสังเกตและจดบันทึกขอ้มูลการเข้าชมนิทรรศการมี
รายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมลูทั่วไป ชื่อ เพศ อายุ ส่วนสูง การศึกษา วัตถุประสงค์การเข้าชม 2. ทิศทาง
หรือเส้นทางในการเดินเข้าชม 3. ระยะเวลาในการเข้าใช้งานของแต่ละฐาน 4. สังเกตต าแหน่งที่มี 
อุปสรรค ปัญหาในการเข้าถึงโดยสังเกตจาก 4.1 พื้นที่และระยะสัดส่วนในการเข้าถึง 4.2 วัสดุพื้นผิว
ในการเข้าถึง 4.3 ขนาดสัดส่วน และ 4.4 อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ ในนิทรรศการพร้อมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างและเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลอย่าง
อิสระเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผูใ้ช้งานจริง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา อุปสรรค ปัญหา และน ามาเป็นแนวทาง
ในการเสนอแนะต้นแบบ การออกแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนต่อไป 

ภาพที่ 3.20: ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ ของผู้เข้าใชง้านทั่วไปและบทบาทสมมุติ 
(ส่วนที่ 1) 
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ภาพที่ 3.21: ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ ของผู้เข้าใชง้านทั่วไปและบทบาทสมมุติ 
(ส่วนที่ 2) 

 

 
 

3.4 ปัจจัยและตัวแปรที่ท าการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้มจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากการศึกษา

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการเข้าสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน ถ่ายภาพเก็บ
ข้อมูล พร้อมสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design 
Thinking) โดยใช้หลักแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ซึ่งไดผ้ลจากประสบการณ์
ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) โดยการส ารวจมาสนบัสนุน ประเด็น
ตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ท าาการศึกษา โดยมีตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ 1. พื้นที่และระยะสัดส่วนในการเข้าถึง 
2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน และ 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ 
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ตารางที่ 3.4: ตัวแปรและตัวช้ีวัดที่ท าการศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 
1. พื้นที่และระยะการเข้าถึง 1) ทางลาด 

2) พื้นต่างระดับ 
3) ทางเชื่อม 
4) สิ่งกีดขวาง 
5) ระยะเอื้อม 

2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 1) พื้นผิวขรขุระ 
2) พื้นต่างระดับ 

3. ขนาดสัดส่วน 1) ระยะสูง-ต่ าของสื่ออุปกรณ ์
2) ระยะการตดิตั้ง มุมองศา 

4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ 1) สื่อตัวอักษร 
2) ป้ายวิธีการใช้งาน 
3) ป้ายสัญลักษณ์และข้อควรระวัง 

 
3.5 สรุปวิธีการวิจัย 

วิธีการแต่ละวิธีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
3.5.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
3.5.2 เข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
3.5.3 เข้าส ารวจลักษณะทางกายภาพห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
3 วิธีการนี้ได้มาจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) และหลกัการประเมินอาคารภายหลังการเข้าใช้งานในพื้นที่ (Post Occupancy 
Evaluation) โดยน ามาเป็นแบบแผนในการส ารวจและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และน ามาวิเคราะห์
ร่วมในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป 

3.5.4 เข้าตรวจสอบลักษณะทางกายภาพโดยใช้ แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ วิธีการนี้ได้มาจากการทบทวนแนวคดิการออกแบบ
เพื่อทุกคน (Universal design) โดยน าหลกัการมาตรวจสอบการออกแบบห้องนิทรรศการว่ามีส่วนใด
ที่ออกแบบตรงตามหลักการหรือไม่เพ่ือน าข้อมูลไปตรวจสอบและวิเคราะห์ร่วมกับขั้นตอนอื่นต่อไป 
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3.5.5 สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า วิธีการนี้ไดม้าจาก
แนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience) เพื่อให้ได้รู้ถึงอุปสรรค 
ที่แท้จริงจากผูเ้ข้าใช้งาน ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีช่วยให้ก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ตรงประเด็นแต่วิธีการบางวิธีต้องมีการปรับ เช่น การใช้วิธีบทบาทสมมุติเนื่องจากพบว่ามีคนใช้รถเข็น
เข้ามาในพืน้ทีน่้อยท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสังเกตและสัมภาษณ ์เป็นต้น โดยบทต่อไปจะเป็นการศึกษา
พื้นที่ กรณีศึกษาในพิพิธภัณฑ์ตามตัวแปรที่ได้จากวิธีต่าง ๆที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสยี 
ในพิพิธภัณฑ์ โดยน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษา กรณีศึกษาพพิิธภัณฑ์ทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บขอ้มูล 2. Moma (Museum of Modern 
Art) 3. The Met (Metropolitan Museum of Art) 4. Lands Museum (Swiss National 
Museum) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและศึกษาข้อมูลตามตัวแปรที่ก าหนด คือ  
1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดุพื้นผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ
และวิเคราะห์ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนิทรรศการตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน ดังนี้

4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
4.1.1 ประวัตแิละความเป็นมา (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพฯ, 2559) 
ในป ีพ.ศ. 2505 คณะรฐัมนตรีได้อนุมัติใหก้ระทรวงศึกษาธกิาร ด าเนินการสร้างท้องฟ้าจ าลอง

กรุงเทพ และหอดูดาว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ ดาราศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่เยาวชนสามารถไปชุมนุมหาความรู้ได้ง่าย โดยจะ
ได้เรียนจากของจ าลองเหมือนของจริง ท าให้เข้าใจได้ลึกซึ้งและรวดเร็วกว่าการสอนด้วยปากเปล่า 
รวมทั้งก่อให้เกดิความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลิน แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น  

4.1.1.1 อาคารท้องฟ้าจ าลอง ภายในอาคารตรงกลางเป็นโดมท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 
จัดการแสดงท้องฟ้า จ าลองกรุงเทพรอบละ 1 ชั่วโมง โดยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ใน
ช่วงแรก และจดัฉายภาพยนตร์เต็มโดมในช่วงท้าย มีการเปลี่ยนหัวข้อการแสดงทุก ๆ เดอืนและจัด
แสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศบริเวณรอบนอกโดม 

4.1.1.2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น ธีออส ดวงตาของชาติ ดินแดนแห่งแร่ พลังวิทย์พิชิตยาเสพ
ติด คณิตศาสตร์แสนสนกุ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ดาวเคราะห์สีฟ้า ความลับของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมีมุม
เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ เช่น มุมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สัมผัสอวกาศ ลูกกลมกลิ้ง 

4.1.1.3 อาคารโลกใต้น้ า จัดแสดงนิทรรศการ "มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ า" ผ่านกลุ่ม
ปลาหายาก ปลาใกล้สูญพันธ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาน้ าจืด ปลาน้ าเค็ม และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัย
อยู่ในทะเล 
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4.1.1.4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนทิรรศการด้านธรรมชาติวิทยา 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของมนุษย์ สัตว์ และพืช เช่น โลกดึกด าบรรพ์และไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์โลกสี
เขียว โลกของแมลง เมืองเด็ก ชีวิตพิศวง และมรดกธรรมชาติ 

4.1.1.5 อาคารความตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดแสดงเรื่องราวของพลังงานและ
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และกิจกรรม InterActive เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน 

4.1.2 วิสัยทัศน ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วย

นวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
4.1.3 พันธกิจ 

4.1.3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ 
4.1.3.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการให้บรกิาร 
4.1.3.3 พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา 
4.1.3.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
4.1.3.5 พัฒนาองค์กร สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 

4.1.4 เป้าประสงค ์
4.1.4.1 ผู้รับบริการจะได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรบับริการ 
4.1.4.2 มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัด

กิจกรรมการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
4.1.4.3 มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายทันสมัยและมคีุณภาพพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.1.4.4 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เพื่อพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.1.4.5 มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานหน้าที่และความรับผิดชอบตาม

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1820/2557 เรื่องการจัดแบ่งกลุ่มงานของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1) เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม 
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2) ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

3) ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ 

4) ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.1.5 บริหารจัดการ: หน่วยงานราชการ 
4.1.6 ที่ตั้งและแผนที:่ ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 

ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ภาพที่ 4.1: แผนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ที่มา: สถาบันส่งเสรมิการสินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ม.ป.ป.). ข้อมูลการติดต่อ. สืบค้นจาก 
http://sa.ipst.ac.th/?page_id=12. 
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4.1.7 การเดินทาง 
4.1.7.1 รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีเอกมัยทางออก 2 ลงบันไดแล้วเดินย้อนมาบนถนน

สุขุมวิท ผ่านสถานีขนส่งสายตะวันออกมาประมาณ 200 เมตร 
4.1.7.2 รถโดยสารประจ าทาง สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 508, 511, 513  

4.1.8 ช่องทางการติดต่อ 
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 
โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522 
เว็บไซต์ : http://www.sciplanet.org/ 
4.1.9 วันและเวลาท าการ 
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09.00-16.30 น. 
ปิดบริการ : วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
4.1.10 ค่าบริการ 

4.1.10.1 บัตรเข้าชมท้องฟ้าจ าลอง (ภาษาไทย) เด็ก 20 บาท และผูใ้หญ ่30 บาท 
4.1.10.2 บัตรเข้าชมท้องฟ้าจ าลอง (ภาษาอังกฤษ) เด็ก 30 บาท และผู้ใหญ่ 50 บาท 
4.1.10.3 บัตรชมนิทรรศการ เด็ก 20 บาท และผู้ใหญ่ 30 บาท 
รอบภาษาอังกฤษ เปิดบริการเฉพาะรอบ 10.00 น เท่าน้ัน 

4.1.11 การบริการ 
มีรถเข็นส าหรบัผู้พิการ (ติดต่อล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ) 
ข้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการ 

 
ภาพที่ 4.2 จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการป ี2560-2561 
 

 
 
ที่มา: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา. (2561). รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561. สืบค้นจาก https://sciplanet.org/wp-content/uploads/2019/01/report2561.pdf. 
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สรุปจากตารางภาพซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมมากที่สุด คือ ประชาชนทั่วไป (ชาวไทย) โดยมีจ านวนผู้เข้าใช้ต่อปี 
723,237 คน รองลงมาได้แก่ นักเรียนในระบบโรงเรียน 162,210 คน นักเรียนในระบบโรงเรียน
นักศกึษา กศน. 8,589 คน ประชาชนทั่วไป (ชาวต่างชาติ) 8,445 คน และ ครู กศน 1,662 ตามล าดับ 
(ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา, 2561)  

4.1.12 ลักษณะของพ้ืนที่ในนิทรรศการภายในอาคารที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ภายในอาคารที่ 2 มีนิทรรศการโดยแบ่งเป็น 4 ชั้น ทั้งหมดมี 8 นทิรรศการโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

4.1.12.1 ชั้นที่ 1 มีนิทรรศการรวมกันอยู่ 5 นิทรรศการ คือ  Fun Science เป็น
นิทรรศการที่เกี่ยวกับการทดลองต่าง ๆ ของทฤษฎีวิทยาศาสตร ์ธีออส ดวงตาของชาติ เป็นนิทรรศการ
ที่เกี่ยวกับแผนที่ของประเทศไทยและดาวเทียม ดินแดนแห่งแร่ เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับ หินและ 
แร่ธาตุในยุคต่าง ๆ และมาจากหลายแหล่งพื้นที่ของโลก จัตุรัสเทคโนโลยี เป็นนิทรรศการบรรยาย
เกี่ยวกับ การศึกษาแนววิทยาศาสตร์  

4.1.12.2 ชั้นที่ 2 มีนิทรรศการรวมกันอยู่ 7 นิทรรศการ คือ คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 
เทคโนโลยีทางชีวภาพ ห้องมหกรรม3D คณติศาสตร์แสนสนุก โลกของแม่เหล็กและวิวัฒนาการของ
ไฟฟ้า เมืองและโลกในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันมีการปิดปรับปรุงพื้นที่และบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่
บรรยายนิทรรศการภาพพร้อมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาสู่อาชีพ 

4.1.12.3 ขั้นที่ 3 มีห้องนิทรรศการรวมกันอยู่ คือ 2 นิทรรศการคือ เทคโนโลยี
หุ่นยนต์และนทิรรศการท่องแดนปิโตเลียม 

4.1.12.4 ชั้นที่ 4 มีนิทรรศการทั้งหมด 2 นทิรรศการคือ ความลับของสิ่งมีชีวิต  
โดยภายในประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของโลกตั้งแต่ยุคแรกรวมทั้งการวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และเทคโนโลยี DNA และห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าห้องนิทรรศการนี้เป็น
การจัดแสดงสื่อต่าง ๆเกี่ยวกับโลกของเรา ดาวเคราห์ จักรวล จุดก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวทั้งสิ่งมีชีวิตในทะเล น้ า และสภาพอากาศ 
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ภาพที่ 4.3: ผังอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: ทรูปลูกปัญญา. (2565). ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา – ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ. สืบค้นจาก 
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/19029. 
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ภาพที่ 4.4: บริเวณทางเข้าห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.5: เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 

ภาพที่ 4.6: ฐานที่ 1 โลกกบัระบบสุริยะ ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.7: ฐานที่ 2 ธรณีวทิยา ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 

ภาพที่ 4.8: ฐานที่ 2 ธรณีวทิยา (ส่วนที ่1) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.9: ฐานที่ 2 ธรณีวทิยา (ส่วนที ่2) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 

 
 
ภาพที่ 4.10: ฐานที่ 3 วัฎจักรของน้ า ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.11: ภาพทางเดินระหว่างฐานวัฎจักรของน้ าไปยังฐานอากาศ และภาพฐานที ่4 อากาศ 
(ส่วนที่ 1) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 

ภาพที่ 4.12: ภาพทางเดนิบริเวณฐานอากาศ (ส่วนที ่1) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.13: ภาพทางเดินบริเวณฐานอากาศ (ส่วนที ่2) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.14: ฐานที่ 5 สิ่งมีชวีิต ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 4.15: ภาพทางเดินจากฐานสิ่งมีชีวิตไปยังฐาน ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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ภาพที่ 4.16: ฐานที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง (ส่วนที่ 1) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 

ภาพที่ 4.17: ฐานที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง (ส่วนที่ 2) ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า 
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4.2 Moma (Museum of Modern Art) 
4.2.1 ประวัติและความเป็นมา  
แนวคิดริเริ่มส าหรับพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 1928 โดย Abby 

Aldrich Rockefeller พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art) เป็นพิพธิภัณฑ์ศิลปะ
ตั้งอยู่บนถนน 53 ฝั่งตะวันตก ระหว่าง 5th และ 6th Avenue ย่านมดิทาว์น แมนฮัตตัน  
ในนครนิวยอร์กซิตี้ MoMA มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและเป็นที่เก็บรวบรวมงานศิลปะสมัยใหม่และ
ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศิลปะสมัยใหม่ งานศิลปะซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่นี้ มีทั้งศิลปะ
สมัยใหม่และศลิปะร่วมสมัย เช่น ผลงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย 
สิ่งพิมพ์และหนังสือแสดงผลงานของศิลปิน ภาพยนตร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่และรว่มสมัยนี้ มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และเป็น
ศูนย์วิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมในการดูแลโรคอัลไซเมอร์ รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการเผยแพร่ทรัพยากรจากสมาคมพิพิธภัณฑ์อเมริกันและ MetLife Foundation 
จากการที่ได้รับการยอมรับว่าโปรแกรมของทางพิพิธภัณฑ์ให้บริการแกผู่้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Moma, n.d.) โดยมีรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ดังนี้ 

4.2.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.2.1 เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนได้สัมผัสกับความเพลิดเพลินได้ใกล้ชิดกับศิลปะ

สมัยใหม่และรว่มสมัย แบ่งปันแนวความคิดใหม่ ๆ 
4.2.2.2 ส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์การเปิดกว้าง ความอดทนและความเอ้ืออาทร 
4.2.2.3 เพื่อคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง พิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.3 ผู้อ านวยการ: เกล็น ดี โลว์รี่ (Glenn D. Lowry) 
4.2.4 สถานที่ตั้ง: 11 ถนน 53 ฝั่งตะวันตก แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรฐัอเมริกา 
4.2.5 วันเวลาท าการ: เปิดทุกวัน 10:00 น.–17:30 น. เฉพาะวันศุกร์และวันพฤหัสบดีแรก

ของเดือน ปิด 21.00 น 
4.2.6 ค่าบริการ 

4.2.6.1 ผู้ใหญ่ ราคา $25 ประมาณ 755 บาท 
4.2.6.2 ผู้สูงอาย ุ65 ป ีขึ้นไปต้องแสดงบัตรประจ าตวั ราคา $18 ประมาณ 545 บาท 
4.2.6.3 ผู้พิการ ราคา $18 ประมาณ 545 บาท 
4.2.6.4 เด็กนักเรียน ราคา $14 ต้องแสดงบัตรประจ าตัว ประมาณ 425 บาท และ

เด็กที่ต่ ากว่า 16 ปี เข้าชมฟร ี
4.2.6.5 สมาชิก เข้าชมฟรี เฉพาะผู้ที่เคยลงทะเบียนและจ่ายเงินที่เคาน์เตอร ์
4.2.6.6 ผู้ช่วย ผู้พิการเข้าชมฟรี 
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4.2.6.7 สามารถซื้อตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ https://www.moma.org/visit/ 
4.2.7 การบริการ 

4.2.7.1 มีรถวีลแชร์บรกิาร (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์)  
4.2.7.2 มีผู้ช่วยคนพิการ (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 
4.2.7.3 สามารถน าสุนขัน าทางเข้าได้ 
4.2.7.4 มีวิทยากรในกจิกรรมนันทนาการ มัคคุเทศกใ์นการแนะน านิทรรศการ  

(แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 
4.2.7.5 มีครูผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะ 
4.2.7.6 มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (แจ้งล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซด์) 
4.2.7.7 มีกิจกรรมให้เลอืกมากกว่า 3 รายการต่ออาทิตย์  
4.2.7.8 ฟรีอินเตอร์เน็ต (Wifi) 

4.2.8 ข้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการ (Erica Orden.2010) 
4.2.8.1 จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2010 จ านวนผู้เข้าชม 3.09 ล้านคน 
4.2.8.2 จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2011 จ านวนผู้เข้าชม 2.8 ล้านคน 
4.2.8.3 จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2015 จ านวนผู้เข้าชม 3.1 ล้านคน 
4.2.8.4 จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2016 จ านวนผู้เข้าชม 2.8 ล้านคน 
4.2.8.5 จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2018 จ านวนผู้เข้าชม 3 ล้านคน จาก 56 

ประเทศ 
 
ภาพที่ 4.18: อาคาร Moma Museum of Art 1 
 

 
 

ที่มา: Style Stay. (2564). MoMA มิวเซียม New York : มิวเซียมอาร์ตระดับโลกที่มีดีทั้งชมและช็อป. 
สืบค้นจาก https://www.style-stay.com/travel/moma-new-york-ss-museum/. 
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ภาพที่ 4.19: อาคาร Moma Museum of Art 2 

ที่มา: Style Stay. (2564). MoMA มิวเซียม New York : มิวเซียมอาร์ตระดับโลกที่มีดีทั้งชมและช็อป. 
สืบค้นจาก https://www.style-stay.com/travel/moma-new-york-ss-museum/. 

ภาพที่ 4.20: อาคาร Moma floor plan 

ที่มา: The Museum of Modern Art. MoMA Floor Plan. Retrieved from http://www.mappery. 
com/maps/Floor-Map-of-Museum-of-Modern-Art-New-York.pdf. 
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จากภาพแผนผังอาคาร Moma Museum of Art สรุปได้ดังนี ้  
ชั้น T1 คือ Theater 1 และ Theater Gallery  
ชั้น T2 Theater 2 คือ Theater 2  
ชั้น 1 คือ Lobby, Sculpture Graden, Museum Store, Restaurant 
ชั้น 2 คือ Contemporary Gallery, Print and Illustrated Book, Media Gallery , Café 
ชั้น 3 คือ Architecture and Design, Drawing, Photography, Special Exhibitions 
ชั้น 4 คือ Painting and Sculpture 2 
ชั้น 5 คือ Painting and Sculpture 1, Café 
ชั้น 6 คือ Special Exhibitions 
สามารถอธิบาย พื้นที่ห้องนิทรรศการในอาคาร Moma (Museum of Modern Art) ได้ดังนี้ 
1) นิทรรศการช้ันที่ 1: Theater 1 และ Theater Gallery, T2 Theater 2 คือ Theater 

2, Lobby, Sculpture Graden, Museum Store, Restaurant 
 
ภาพที่ 4.21: ภาพห้อง Theater, Lobby, Sculpture Garden, Museum Store และ Restaurant 
 

 
 
ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Photo Gallery. Retrieved from https://www.moma.org. 
 

จากภาพที่ 4.21 เป็นส่วนของช้ันที่ 1 ของ Moma Museum of Art  
ส่วนที่ 1 คือ Theater 1, Theater Gallery เป็นโรงละครที่ทันสมัยและมี 4 โรงละครใน

พิพิธภัณฑ์มีความจุตั้งแต่ 50 ถึง 400 ที่นั่ง โรงภาพยนตร์ใน Moma น้ีเป็นสถานท่ีทีส่มบูรณ์แบบ
ส าหรับการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนต์ต่าง ๆรวมถึงการประชุม  

ส่วนที่ 2 คือ Main lobby เป็นพื้นที่ต้อนรับหลักของพิพิธภัณฑ์และส่วนนี้ยังสามารถเช่าเพื่อ
จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต่าง ๆ โดยสามารถต้อนรับจ านวนผู้เข้าชมสูงสุดได้ 1,000 คน และสามารถจัด
งานเลี้ยงพร้อมที่นั่งได้จ านวน 700 คน  
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ส่วนที่ 3 คือ Museum Store and Restaurant ร้านอาหารมีทั้งที่นั่งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารส่วนภายนอกอาคารสามารถชมวิวจากสวนส่วนกลางที่จัดแสดง TheAbby Aldrich 
RockefellerSculpture Garden ประติมากรรมชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ ์

2) นิทรรศการชั้นที่ 2

ภาพที่ 4.22: ภาพห้อง Contemporary Gallery, Print and Illustra-ted Book, Media Gallery, 
Café Print and Illustrated Book 

ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Photo Gallery. Retrieved from https://www.moma.org. 

จากภาพที่ 4.20 เป็นส่วนของช้ันที่ 2 โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 พื้นทีจ่ัดแสดง Contemporary Gallery ศิลปะรว่มสมัยซึ่งห้องนิทรรศการนี้เป็น

ห้องนิทรรศการหมุนเวียนเพ่ือให้ศิลปินได้จดัโชว์แสดงผลงานสลับกันทุก ๆเดือน 
ส่วนที่ 2 ห้องนิทรรศการ Media Gallery ห้องนิทรรศการนี้จะจัดแสดงทั้งภาพวาดและภาพ

พิมพ์และได้รวมภาพวาดทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบดินสอ หมึก ถ่านรวมถึงสีน้ า gouaches ภาพ
ตัดปะและงานในสื่อผสม 

จากภาพที่ 1, 2 และ 3 เมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดุพ้ืนผิวใน
การเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ ลักษณะของ 3 ห้องนิทรรศการนี้ เป็นห้อง
โล่งกว้างผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีพื้นที่นั่งพักหรือชมนิทรรศการ 
จะเห็นได้ว่าผู้ที่นั่งรถเขน็สามารถเข้าถึงนิทรรศการได้โดยไม่มีอุปสรรค และในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
มีพื้นที่ให้นั่งพกัหรือนั่งชมนิทรรศการอย่างสะดวก เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ในระยะประชิด 
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3) นิทรรศการชั้นที่ 3

ภาพที่ 4.23: ภาพห้อง Architecture and Design, Drawing Photography and Special 
Exhibitions 

ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Photo Gallery. Retrieved from https://www.moma.org. 

จากภาพที่ 4.23 เป็นส่วนของช้ันที่ 3 โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 พื้นทีจ่ัดแสดงสถาปัตยกรรมและการออกแบบมีวัตถุการออกแบบขนาดใหญ่ไป

จนถึงแบบจ าลองสถาปัตยกรรม เช่น ผลงานการออกแบบต้ังแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ชุดอาหาร 
สิ่งทอ รถสปอร์ต   

ส่วนที่ 2 คือ นทิรรศการ Drawing Photography amd Special Exhibitions เป็นห้อง
แสดงผลงานการออกแบบกราฟิกรวมถึงตัวอย่างการพิมพ์โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพวาด ของมืออาชีพ
และมือสมัครเล่น  

จากห้องนิทรรศการทั้ง 2 ห้อง เมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พืน้ที่และระยะการเข้าถึง 2. วัสดพุื้นผิว
ในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ ลักษณะของ 2 ห้องนิทรรศการนี้เป็น
ห้องโล่งกว้าง มีพื้นผิวที่เรียบ ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง 
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4) นิทรรศการชัน้ที่ 4-6 
 
ภาพที่ 4.24: ภาพห้อง Painting and Sculpture 1 และ 2 
 

 
 
ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Photo Gallery. Retrieved from https://www.moma.org. 
 

จากภาพที่ 4.24 เป็นส่วนของช้ันที่ 4-6 ห้องนิทรรศการ Painting and Sculpture มีผลงาน
จิตรกรรม และประติมากรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในโลกประกอบ ด้วยผลงาน
กว่า 3,600 ชิน้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19 จนถึงปัจจุบันมีทั้งงานศิลปินและนักการเคลื่อนไหวที่ส าคัญ
มากมายต้ังแต่ยุค 1890 ซึ่งมีการจัดแสดงทั้งหมด 3 ชั้น     

จากห้องนิทรรศการทั้งหมดเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดพุื้นผิว
ในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ ลักษณะของหอ้งนิทรรศการนี้คือ  
เป็นพื้นที่โล่ง พื้นเรียบ ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ เข้าถึงนิทรรศการได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่มี
ข้อเสียคือ ผู้เข้าชมถ้าไม่ระวังอาจเดินชนผลงานได้เนื่องจากไม่มีที่ป้องกัน กันกระแทก พื้นที่การบริการ
ต่าง ๆ เพื่อผู้พิการในการเข้าชมนิทรรศการ 

Moma (Museum of Modern Art) ได้มกีารต้อนรับผู้พิการที่หลากหลายด้าน อาทิเช่น 
บุคคลที่ตาบอดหรือมีวิสัยทัศน์ต่ า บุคคลที่หูหนวก หรือได้ยินยาก บุคคลที่มีสติปญัญาหรือการพัฒนา
คนพิการ บุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม ทัวร์กลุม่และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Moma โปรแกรม 
มีการบริการฟรีที่หลากหลาย ซึ่งทาง MoMA มีความมุ่งมัน่ที่จะอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงใน
การใช้งานของคนทุกกลุ่มและให้ความส าคญักับผู้พิการ นอกจากนี้ Moma ยังมีที่ปรึกษา WGBH  
ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเข้าถึงของผู้พิการ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.25: พื้นที่ส าหรับผู้ใช้รถเข็น และ พ้ืนที่กิจกรรมส าหรับผู้พิการทางสายตา 
 

 
 
ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Accessibility. Retrieved from https://www.moma. 

org/visit/accessibility/. 
 

จากภาพที่ 4.25 สามารถอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นดังนี้  
ส่วนที่ 1 ส่วนพื้นที่รถเข็น รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่หน้าประตู ในส่วนนิทรรศการ

จนถึงทางออก นอกจากนี้ยังมีรถเข็นให้บรกิาร  
ส่วนที่ 2 ในส่วนของพื้นที่และกิจกรรมส าหรับผู้พิการทางสายตา ในนิทรรศการจะมีคู่มอื 

ให้ผู้เข้าชมในรปูแบบขนาดใหญ่และอักษรเบรลล์ มีกิจกรรมให้ความรูใ้นด้านการสัมผัส Art insight 
ซึ่งในกิจกรรมน้ีจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมมาเป็นพิเศษเป็นคนฝึกสอนให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ
งานศิลปะและมีส่วนร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายของธีมศิลปินและนิทรรศการจาก 
การสัมผัส Sculpture และการฟัง นอกจากนี้สามารถน าสุนัขน าทางเข้าได้  
 
ภาพที่ 4.26: พื้นที่ให้บริการส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
 

 
 
ที่มา: Moma Museum of Art. (n.d.). Accessibility. Retrieved from https://www.moma. 

org/visit/accessibility/. 
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จากภาพที่ 4.26 ในส่วนของการบริการส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน จะมีมัคคุเทศก์คอย
แปลภาษามือและค าบรรยายภาพต่าง ๆ มีโปรแกรมรองรบัการถอดเสียงและสอนการตีความ มีการ
พูดคุยตีความศิลปะ เรียนรู้เกีย่วกับศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยพร้อม คู่มือเสียงที่ออกแบบมาเพ่ือคน
ที่มีปัญหากับการได้ยิน  

สรุปจากการศกึษา กรณีศึกษา Moma (Museum of Modern Art) ดังนี ้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดอยู่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่และร่วมสมัยเนื่องจากมีความหลากหลาย

ในการจัดแสดงผลงานอาทิเช่น สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์
หนังสื่อและผลงานศิลปินต่าง ๆ และยังเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการเข้าถึงโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนได้
สัมผัสกับความเพลิดเพลินได้อย่างใกล้ชิด จากภาพจะเห็นได้ว่าทุกพ้ืนที่ในการจัดแสดงนิทรรศการไม่
ว่าจะเป็นส่วน แสดงผลงานใดก็ตาม เด็ก บุคคลทั่วไป ผูสู้งอายุ ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย
ตนเอง ผู้พิการทางสายตาผู้พกิารทางการไดย้ิน สามารถเขา้ชมนิทรรศการได้อย่างใกล้ชดิ จากการสัมผสั 
อักษรเบลล์ และภาษามือพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยฟงั จะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถเข้าชมนิทรรศการได้
อย่างเท่าเทียม 2. เพื่อคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ชัดว่าใน
พื้นที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงนิทรรศการได้ง่าย อาทิเช่น มีลิฟต์บริการทุกช้ันเพื่อ
เข้าถึงนิทรรศการ ผู้ใช้รถเขน็สามารถเข้าถงึนิทรรศการได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นั่ง
พักส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อนั่งชมนิทรรศการได้อย่างสะดวกสบาย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานิทรรศการตามตัวแปร 1. พื้นที่และระยะการเข้าถึง  
2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ โดยสรุปได้ว่าในนิทรรศการ
มีการจัดพ้ืนที่ได้ดีมีการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีสิ่งกีดขวาง พื้นผิวในนิทรรศการทุกชั้นเป็นพ้ืนเรียบ
ทั้งหมด ไม่มีพืน้ต่างระดับ และผู้เข้าชมเข้าถึงชิ้นงานได้ในระยะประชิด จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะน า
ข้อด-ีข้อเสีย ของนิทรรศการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานวิจัย 
 
4.3 The Met (Metropolitan Museum of Art) 

4.3.1 ประวัติและความเป็นมา (The Met, n.d.) 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน (Metropolitan Museum of Art หรือ the Met)  

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ที่ทางตะวันออกของเซ็นทรัลพาร์คในนครนวิยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตันก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1870 ในพิพิธภัณฑ์มีงานศิลปะถาวรกว่าสองล้านชิ้นและ 
แบ่งออกเป็น 19 แผนก อาคารหลักมักจะเรียกสั้น ๆว่า “the Met” เป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

ศิลปะถาวรที่อยู่ในอาคาร The Met เป็นงานศิลปะต้ังแต่ศิลปะยุคคลาสสิกและศิลปะอียปิต์
โบราณ จิตรกรรมและประตมิากรรมของจติรกรช้ันครูจากเกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันตกและ 
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งานสะสมศิลปะอเมริกันและศิลปะสมัยใหม่ ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งก่อสร้างที่แสดงการตกแต่งภายใน
เป็นการถาวรต้ังแต่จากคริสต์ศตวรรษที่ 1 ของสมัยโรมันไปจนถึงสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกา เกิดจาก
ก่อตั้งโดยกลุ่มชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งรวมทั้งนักธุรกิจและนักการเงินและผู้น าศิลปินและนักคิดในสมัยนัน้ 
ประสงค์จะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่น าศิลปะและการศึกษาศิลปะมาสู่ประชาชนอเมริกัน พิพิธภัณฑ์เปิดให้
ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1872 และในปี ค.ศ. 2007 พิพิธภัณฑ ์
มีความยาวทั้งสิ้นเกือบหน่ึงในสี่ไมล์และมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่าสองล้านตารางฟุต 

The Met น าเสนอผลงานศิลปะกว่า 5,000 ปี จากทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและ
เพลิดเพลิน ซึ่งพิพิธภัณฑม์ีอยู่สามไซต์ที่โดดเด่นในนิวยอร์กซิตี้คือ The Met Fifth Avenue, Met 
Breuer และ The Met Cloisters นับต้ังแต่ก่อต้ังขึ้นในปี 2413 เดอะเม็ทมีความปรารถนาที่จะเป็น
มากกว่าคลังสมบัติที่หายากและสวยงาม ในทุกวันศิลปะมีชีวิตอยู่ในแกลเลอรีของพิพิธภัณฑ์และผ่าน
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยให้เห็นความคิดใหม่ ๆ และการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิด
ข้ามเวลาและข้ามวัฒนธรรม 

4.3.2 วัตถุประสงค ์
4.3.2.1 เพื่อบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดศิลปะในเมือง 
4.3.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะและการประยุกต์ใช้ศิลปะ 

ในการผลิตและการใช้งานจริง 
4.3.2.3 เพื่อเชื่อมโยงผู้คนกับความคิดสร้างสรรค์ความรู้ในจินตนาการ 

4.3.3 ผู้อ านวยการ: ทอมัส พี. แค็มพเบลล์ 
4.3.4 สถานที่ตั้ง: 1000 Fifth Avenue at 82nd Street New York, NY 10028  
4.3.5 วันเวลาท าการ: The Met Fifth Avenue เปิดทุกวัน 
วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี 10.00 – 17.30 น 
วันศุกร์ – เสาร์ 10.00 – 21.00 น 
4.3.6 ค่าบริการ 

4.3.6.1 ซื้อตั๋วพร้อมของที่ระลึก ราคา $32 ประมาณ 966 บาท 
4.6.6.2 ผู้ใหญ่ ราคา $25 ประมาณ 755 บาท 
4.3.6.3 ผู้สูงอาย ุ65 ป ีขึ้นไปต้องแสดงบัตรประจ าตวั ราคา $17 ประมาณ 514 บาท 
4.3.6.4 ผู้พิการ ฟรี สามารถรับตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ 
4.3.6.5 เด็กนักเรียน ราคา $12 ต้องแสดงบัตรประจ าตัว ประมาณ 363 บาท เด็กที่

ต่ ากว่า 12 ปี เข้าชมฟรี 
4.3.6.6 สมาชิก เข้าชมฟรี เฉพาะผู้ที่เคยลงทะเบียนสมัครและจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ 
4.3.6.7 ผู้ช่วย ผู้พิการเข้าชมฟรี สามารถรับต๋ัวได้ที่เคาน์เตอร์ 
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4.3.6.8 สามารถซื้อตั๋วผ่านทางเว็บไซด์ https://rsecure.metmuseum.org 
4.3.7 การบริการ 

4.3.7.1 มีรถวีลแชร์บรกิาร (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์)  
4.3.7.2 ต้องการผู้ช่วยคนพิการ (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 
4.3.7.3 สามารถน าสุนขัน าทางเข้าได้ 
4.3.7.4 มีวิทยากรในกจิกรรมนันทนาการ 
4.3.7.5 มีมัคคุเทศก์ในการแนะน านิทรรศการ (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 
4.3.7.6 มีครูผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะ 
4.3.7.7 มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (แจ้งล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซด์) 
4.3.7.8 มีกิจกรรมให้เลอืกมากกว่า 3 รายการต่ออาทิตย์  
4.3.7.9 ฟรี Wifi 

4.3.8 ข้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการ 
 
ภาพที่ 4.27: สถิติผู้เข้าชม The Met Museum ตั้งแต่ปี 2007-2018 
 

 
 

ที่มา: Statista Research Department. (2021). Number of visitors to the Metropolitan 
Museum of Art in New York from 2007 to 2021. Retrieved from https://www. 
statista.com/statistics/247422/yearly-visitorship-to-the-metropolitan-museum-of-
art-in-new-york/. 
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จากกราฟสถิติสรุปได้ว่า (Statista Research Department, 2021) 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2007 จ านวนผู้เข้าชม 4.55 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2008 จ านวนผู้เข้าชม 4.82 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2009 จ านวนผู้เข้าชม 4.89 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2010 จ านวนผู้เข้าชม 5.22 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2011 จ านวนผู้เข้าชม 6 ล้านคน  
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2012 จ านวนผู้เข้าชม 6.12 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2013 จ านวนผู้เข้าชม 6.2 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2014 จ านวนผู้เข้าชม 6.16 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2015 จ านวนผู้เข้าชม 6.53 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2016 จ านวนผู้เข้าชม 7.01 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2017 จ านวนผู้เข้าชม 6.69 ล้านคน 
จากการรายงานสถิติผู้เข้าชมปี 2018 จ านวนผู้เข้าชม 6.95 ล้านคน 

ภาพที่ 4.28: อาคาร The Met Museum 

ที่มา: Metropolitan Museum of Art. (n.d.). About The Met. Retrieved from 
https://www.metmuseum.org/de-de/visit. 

จากภาพแผนผังอาคารช้ัน G, ชั้น 1, ชั้น 2 และ 3 ของอาคาร The Met Museum สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.29: Plan Floor 1 และ 2 (The Met Museum) 
 

 

 
 
ที่มา: Chousein, C. B. (2015). David Chipperfield Designs Southwest Wing of the 

Metropolitan Museum of Art in New York. Retrieved from 
https://worldarchitecture.org/architecture-news/cpvzn/david-chipperfield-
designs-southwest-wing-of-the-metropolitan-museum-of-art-in-new-york.html 
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1) นิทรรศการชั้นที่ 1  
 

ภาพที่ 4.30: ภาพในนิทรรศการ Arts of Africa, Oceania and the Americas, Arms and 
Armor, Egyptian Art, European Sculpture and Decorative Arts, Greek and 
Roman Art, Medieval Art 

 

 
 
ที่มา: The Met. (n.d.). Collection Areas /Ancient Near Eastern Art Met Museum. 

Retrieved from https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-
areas/ancient-near-eastern-art. 

 
จากภาพที่ 4.30 เป็นภาพจากนิทรรศการชัน้ที่ 1 แต่ละหอ้งนิทรรศการได้จัดแสดงโชว์รูปปั้น

ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศและในแต่ละยุคสมัย  
จากห้องนิทรรศการทั้งหมดเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1) พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2) วัสดพุื้นผิว

ในการเข้าถึง 3) ขนาดสัดส่วน 4) อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ ลักษณะของหอ้งนิทรรศการคือมีการวาง
ชิ้นงานตามทางเดินเป็นแนวตรง จัดวางเป็นระเบียบ มีพื้นผิวเรียบ ผู้ใช้รถเขน็สามารถเข้าถงึได้ด้วยตัวเอง 
เข้าถึงนิทรรศการได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและเข้าถึงได้ในระยะประชดิ แต่มีข้อเสียคือผูเ้ข้าชมถ้าไม่ระวัง
อาจเดินชนผลงานได้เนื่องจากไม่มีที่ป้องกันหรือกันกระแทก 
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2) นิทรรศการชั้นที่ 2

ภาพที่ 4.31: ภาพในนิทรรศการ Modern and Contemporary Art, Robert Lehman 
Collection 1 

ที่มา: The Met. (n.d.). Collection Areas / The Robert Lehman Collection. Retrieved 
from https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/the-robert-
lehman-collection. 

จากภาพ 4.31 นิทรรศการชัน้ที่ 2 ในส่วนของห้องนิทรรศการนี้มี 2 ส่วนโดยมีส่วนที่ 1  
คือ Modern and Contemporary Art, Robert Lehman Collection เป็นนิทรรศการภาพวาด
ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีภาพวาดในแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย 

จากห้องนิทรรศการทั้งหมดเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดพุื้นผิว
ในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ ลักษณะของห้องนิทรรศการเป็นพื้นที่โล่งกว้าง 
ผลงานส่วนมากเป็นการติดต้ังบริเวณผนัง ท าให้มีพื้นทีใ่นการเข้าชม มีทางสัญจรที่กว้าง มีพื้นผิวเรียบ 
ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ในระยะประชิด โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  
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ภาพที ่4.32: ภาพห้องนิทรรศการ Drawing and Prints, Ancient Near Eastern Art ส่วนที ่2 
ของนิทรรศการชั้นที่ 2 

ที่มา: The Met. (n.d.). Collection Areas / Photographs. Retrieved from https://www. 
metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/photographs. 

จากภาพ 4.32 คือ นิทรรศการส่วนที่ 2 คือ Drawing and Prints, Ancient Near Eastern 
Art เป็นนทิรรศการเกี่ยวกับงานภาพพิมพ์ และงานศิลปะโบราณตะวันออกและมีของสะสมรวมถึง
ผลงานมากกว่า 7,000 ชิ้น 

จากห้องนิทรรศการทั้งหมดเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดพุื้นผิว
ในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ ลักษณะของห้องนิทรรศการเป็นการจัดผัง
ทางเดินแบบทางเดียว มีพื้นผิวที่เรียบ บางส่วนของนิทรรศการมีการจ ากัดระยะเข้าถึง เนื่องจากเป็น
ชิ้นงานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แต่บางส่วนสามารถเข้าชมได้ในระยะประชิด มีข้อเสียในพืน้ทีบ่างส่วน 
เนื่องจากมีการจัดแสดงผลงานในตู้กระจกบานใหญ่ ไม่มีอปุกรณ์กันชนหรือกันกระแทก เด็กหรือผู้ใช้
รถเข็นอาจเกิดอันตรายได้ 
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พื้นที่การให้บรกิารส าหรับผู้พิการในอาคาร The Met Museum 

ภาพที่ 4.33: พื้นที่กิจกรรมส าหรับผู้พิการ 

ที่มา: Goukassian, E. (2018). Metropolitan Museum Aims for Accessibility with Sign 
Language Tours on Facebook Live. Retrieved from https://hyperallergic.com/ 
436294/metropolitan-museum-accessibility-asl-facebook-live/. 

จากภาพที่ 4.33 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้ใช้รถเขน็สามารถเข้าถงึได้ทุกพื้นที่โดยการใช้ลิฟตแ์ละ
หากต้องการผู้ช่วยสามารถติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการทางเว็บไซต์ และมีกิจกรรมส าหรับผู้พิการ 
3 ส่วน คือ 1. ผู้พิการทางการได้ยิน 2.ผู้พิการทางสายตา 3.ผู้พิการทางสติปัญญา โดยมรีายละเอียด
ดังนี้ 

1) กิจกรรมในพื้นที่ของผู้พิการทางการได้ยินคือ มีผู้เชี่ยวชาญทางภาษามือมาบรรยายโดย
จัดเป็นการเข้าชมแบบเป็นกลุ่ม พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด และมีอุปกรณ์
เครื่องช่วยฟังเป็นตัวช่วยในการเข้าชมงาน 

2) ผู้พิการทางสายตา มีกิจกรรมให้สัมผสัปะติมากรรม วัตถตุ่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
วาดภาพจากจิตนาการหลังจากได้สัมผัสงานศิลปะ เพื่อฝกึทักษะการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อ
งานศิลปะ และในพิพิธภัณฑจ์ะมีหนังสืออกัษรเบลล์ส าหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อเปิดอ่านในการเข้าชม 

3) ผู้พิการทางสติปัญญา มีกิจกรรมการเรียนรูว้าดภาพและสนทนาเกี่ยวกับงานศิลปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิด ในส่วนของกิจกรรมนีส้ามารถให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลดูแลอย่างใกล้ชิดได้ 
กิจกรรมนี้ม ีจุดประสงค์หลักของกิจกรรมคือ สนับสนุนการพัฒนาทางด้านสังคมและทักษะชีวิต เช่น 
การสื่อสาร และทักษะการใช้ชีวิต  
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ภาพที่ 4.34: ภาพกิจกรรมผูพ้ิการทางสายตา และ ผู้พิการทางสติปัญญา 

ที่มา: The Met. (n.d.). For Visitors Who Are Blind or Partially Sighted. Retrieved from 
https://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-who-are-blind-or-
partially-sighted/. 

สรุปจากการศกึษา กรณีศึกษา The Met (Metropolitan Museum of Art) ดังนี ้
จากการศึกษา The Met คือ พิพิธภัณฑ์ที่เช่ือมโยงผู้คนเข้ากับงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีจินตนาการและสร้างประสบการใหม่ ๆ 
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทางพิพิธภัณฑ์มีความพร้อมในเรื่องของ การจัดการ สิ่งอ านวยความสะดวกใน
พื้นที่ให้ผู้เช้าชมได้เข้าถึงนิทรรศการได้อย่างสะดวก จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าชม
สามารถเข้าถึงนิทรรศการโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถเขน็ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน ผู้มีความบกพรอ่งทางสายตาและสตปิัญญา กส็ามารถเข้าถึงนิทรรศการได้อย่างเท่าเทียม 
จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่มีการเข้าถึงของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะท้อนให้เห็นสิ่งส าคัญคือความเท่าเทียมกนัทางสังคม  

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานิทรรศการตามตัวแปร 1. พื้นที่และระยะการเข้าถึง 
2. วัสดุพื้นผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ โดยสรุปได้ว่าในนิทรรศการ
มีการจัดพ้ืนที่ได้ดีมีการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน แต่ในพ้ืนที่บางส่วนมีการจัดทางสัญจรเป็นทางเดียวผู้ใช้
รถเข็นอาจจะเข้าใช้งานไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากมีระยะหมนุรถเข็นที่แคบ พื้นผิวในนิทรรศการทุกชั้น
เป็นพ้ืนเรียบทั้งหมด ไม่มีพื้นต่างระดับ และผู้เข้าชมเข้าถึงช้ินงานได้ในระยะประชิด แต่มีข้อเสียใน
นิทรรศการบางส่วนเนื่องจากมีการจัดแสดงผลงานในตู้กระจก ในส่วนของตู้จัดแสดงไม่มีวัสดุป้องกัน
การกระแทก เด็กและผู้ใช้รถเข็นอาจเกิดอันตรายได้ จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะน าข้อดี-ข้อเสีย
ของนิทรรศการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
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4.4 Lands Museum (Swiss National Museum) 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมด้วยตนเอง และข้อมลูที่ได้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์จาก

การเข้าใช้งานของผู้วิจัย 
4.4.1 ประวัติและความเป็นมา 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิส (Swiss National Museum) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุด 

ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในใกล้กับสถานนีกลางซูริค ในเมืองซูริค อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1898 
ด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคแบบปราสาทฝรั่งเศสเรอแนช็องส์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงวัตถุและ
เรื่องราวต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงศตวรรษที่ 20 และยังมีส่วนจัดแสดงที่เต็มไปด้วยงาน
ศิลปะกอทิก จติกรรมผนัง และแท่นแกะสลัก 

4.4.2 วัตถุประสงค ์
4.4.2.1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง 
4.4.2.2 เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับคนรุ่นใหม่ 
4.4.2.3 เพื่อเก็บบ ารุงรักษาวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

4.4.3 ผู้บริหารจัดการ: หน่วยงานภาครัฐ 
4.4.4 สถานที่ตั้ง: Swiss Nationnal Museum Landsmuseum Zurich 

Museumstrasse 2 Postfach 8021 Zurich 
4.4.5 ข้อมการติดต่อ 
เบอร์ +41442186511 
E-mail info@nationalmuseum.ch
4.4.6 วันเวลาท าการ
Museum, boutique and brstro
ปิดทุกวันจันทร์
วันอังคาร-พุธ 10.00-17.00 น.
วันพฤหัสบดี 10-19.00 น.
วันศุกร์ – เสาร์ 10.00 – 17.00 น
4.4.7 ค่าบริการ

4.4.7.1 ผู้ใหญ่ ราคา 10 CHF ประมาณ 305 บาท 
4.4.7.2 เด็กนักเรียน ราคา 8 CHF ประมาณ 245 บาท ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
4.4.7.3 ผู้สูงอายุ 65 ป ีขึ้นไป 8 CHF ประมาณ 245 บาท ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
4.4.7.4 ผู้พิการ 8 CHF ประมาณ 245 บาท ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
4.4.7.5 เด็กที่ต่ ากว่า 16 ปี เข้าชมฟร ี
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4.4.7.6 สามารถซื้อตั๋วผ่านทางเว็บไซด์ https://tickets.landesmuseum.ch/en/ 
tickets/1380 หรือหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์

4.4.8 การบริการ 
4.4.8.1 มีรถวีลแชร์บรกิาร (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์)  
4.4.8.2 ต้องการผู้ช่วยคนพิการ (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 
4.4.8.3 มีวิทยากรในกจิกรรมนันทนาการ 
4.4.8.4 มีมัคคุเทศก์ในการแนะน านิทรรศการ (แจ้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์) 

ภาพที่ 4.35: อาคาร Swiss National museum at Zurich Switzerland 

ภาพที่ 4.36: แผนผังอาคาร Swiss National museum at Zurich Switzerland 1 
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ภาพที่ 4.37: แผนผังอาคาร Swiss National museum at Zurich Switzerland 2 

จากภาพแผนผังอาคาร ZONE 1-8 ของอาคาร Swiss National museum at Zurich 
Switzerland 

สรุปได้ดังนี้  
Zone 1 คือ ทางเข้าอาคาร 
Zone 2 คือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
Zone 3 Swiss National Museum store (shop) 
Zone 4 Bar 
Zone 5 Restaurant 
Zone 6 Gallery 
Zone 7 Auditorium 
Zone 8 Study Center   
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พื้นที่ห้องนิทรรศการในอาคาร Swiss National museum at Zurich Switzerland 

ภาพที่ 4.38: ภาพนิทรรศการเกี่ยวกับวรรณกรรมของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ 

จากภาพที่ 4.38 ในส่วนนี้เป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
ต่าง ๆ ของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์โดยมีการจัดแสดงโดยใช้สื่อปฏิสัมพันธ์คือ Interactive Book 
และอุปกรณ์เสริมคือ I Pad (ไอแพด) ในการสื่อให้ผู้ชมเหน็ความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน      

จากพื้นที่นิทรรศการเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดุพ้ืนผิวในการ
เข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อปุกรณ์สื่อในการน าเสนอ ลักษณะของห้องนิทรรศการเปน็พื้นที่กว้าง 
รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ในระยะประชิด ทั้งด้านหน้าและด้านข้างโดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางสัญจร พื้นผิว
ในนิทรรศการเป็นพื้นเรียบไม่มีพื้นต่างระดับ ขนาดสัดส่วนและสื่ออุปกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย ให้ผู้เข้าใชง้านมีปฏิสัมพันธ์โดยมีอุปกรณ์ 2 ระดับซึ่งได้ค านึงถึงการใช้งาน ของผู้ใช้รถเขน็และเด็ก  

ภาพที่ 4.39: ภาพนิทรรศการนิทรรศการ Lands 



91 

จากภาพที่ 4.39 ในส่วนของพืน้ที่นี้คือแบบจ าลองภูมิประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ เทือกเข้าตา่ง ๆ 
และประเทศทีใ่กล้เคียง จากพื้นที่นิทรรศการเมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นที่และระยะการเข้าถึง  
2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ จากภาพจะเห็นได้ว่าใน
พื้นที่นิทรรศการเป็นพื้นที่กว้างรถเข็นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในระยะประชิด ทางสัญจรกว้างสวนทาง
กันได้และไม่มสีิ่งกีดขวาง วัสดุพื้นผิวเป็นพ้ืนเรียบไม่มีพื้นต่างระดับ ในส่วนของขนาดสัดส่วนและสื่อ
อุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ สามารถใช้งานได้แบบอิสระเคลื่อนที่ไปโดยรอบของพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ เดนิรอบแบบจ าลองเพื่อเห็นภูมิประเทศ 360 องศา จากการใช้ มือถือ I Phone และ I
Pad ซึ่งเป็นข้อดีของนิทรรศการนี้ผู้ใช้รถเข็นหรือ บุคคลทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างอิสระ ใน
ส่วนของอุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่มีขนาด 2 ขนาดเด็กและผูใ้ช้รถเข็นสามารถเข้าใช้
งานได้ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีระดับต่ า และบุคคลทั่วไปใช้ในระดับปกติ นอกจากนี้สื่ออุปกรณ์มี
ทั้งหมด 4 ภาษา อาทิเช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ

ภาพที่ 4.40: นิทรรศการ Collection in the West Wing และ Archaeology in Switzerland 
Permanent exhibition 

จากภาพที่ 4.40 ในส่วนนิทรรศการนี้มีผลงานมากกว่า 7,000 ชิ้น จะเน้นงานศิลปะ งานฝีมือ
ของชาวสวิสที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีการจัดแสดงวัตถุจ าพวกซากโบราณสถานที่มคีุณค่ารวมแล้ว 
1,400 รายการ อาทิเช่น อุปกรณ์ล่าสัตว์ หิน ไม้ กระดูก และวัตถุในชีวิตประจ าวันย้อนหลังไปถึงยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และมีการตั้งค่า Scenographic ที่โดดเด่นคือการฉายภาพ เคลื่อนไหวและอุปกรณ์
โต้ตอบ Interactive ท าให้งานนิทรรศการมชีีวิตชีวาท าให้ผู้เข้าชมทั่งเด็กและผู้ใหญ่ มีความสนใจใน
นิทรรศการและได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับงานนั้น ๆ 



92 

ภาพที่ 4.41: ป้ายสัญลักษณ ์

จากภาพที่ 4.41 คือ ป้ายสญัลักษณ์ในการบอกเส้นทางของนิทรรศการซึ่งจะมีทุก ๆ ชัน้ 
ของอาคารเพื่อบอกผู้เข้าชมว่าควรเดินไปทิศทางใด และยงัมีป้ายสัญลักษณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ทุก ๆ ชั้น ในส่วนลิฟต ์จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและปุ่มกดลิฟตอ์ยู่ในระยะความสูงที่ผู้ใช ้
ว  ลแชรห์รือเด็กสามารถกดได้ และในส่วนของประตูเข้าออก ส าหรับผู้ใช้รถเข็นสามารถกดปุ่มตรง
สัญลักษณ์ประตูจะเปิดออกอัตโนมัต ิ

ภาพที่ 4.42: ทางลาดส าหรับผู้พิการ 

จากการเข้าส ารวจพื้นทีล่ักษณะของทางลาดเป็นทางวน มขีอบกันตกและมีราวจับ จากทีส่ังเกต
ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข็นลงเองได้ปกติ  

พื้นที่การให้บรกิารและกิจกรรมในอาคาร Swiss National museum at Zurich 
Switzerland 
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ภาพที่ 4.43: Infromation 

จากภาพคือส่วนของประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามรายละเอียดการเข้าชม สามารถติดต่อ ขอใช้
บริการรถเข็นเด็กและรถเข็นได้  

จากพื้นที่เมื่อศึกษาตามตัวแปร 1. พื้นทีแ่ละระยะการเข้าถึง 2. วัสดุพ้ืนผวิในการเข้าถึง 
3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ จะเห็นได้ว่าเคาน์เตอร์มี 2 ฝั่งเพื่อบริการผู้ใช้รถเข็น
และมีสัญลักษณ์บอกที่ชัดเจน แต่ยังมีข้อเสยีในเรื่องของช่องว่างระหว่างเท้าและเข่าเพ่ือให้ผู้ใช้รถเข็น
เข้าถึงเคาน์เตอร์ได้อย่างใกล้ชิด พื้นผิวโดยรอบเป็นพื้นเรียบ

ภาพที่ 4.44: พื้นที่ส าหรับเอกสารประกอบการรับชมและห้องจ าหน่ายของที่ระลึก 

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส าหรับวางเอกสารประกอบการชมนิทรรศการ ผู้เข้าชมสามารถหยิบได้ฟรี
โดยมีภาษาในเอกสารประกอบการเข้าชมมีถึง 7 ภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส 
เยอรมัน โปรตุเกส จีน และอกัษรเบลล์ ส่วนของห้องจ าหน่ายของทีร่ะลึกนี้จะมีผลงานศิลปะและ
หนังสือทางประวัติศาสตร์ 
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ภาพที่ 4.45: Study Center และ ห้องสมุด 

จากภาพที่ 4.45 ในส่วนนี้คือศูนย์การศึกษาด้วยตนเองแบบเปิดสาธารณะซึ่งรวมคอลเลคชัน
หนังสือที่เก็บภาพและเอกสารประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมวัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้า
และวัสดุในการท าชิ้นงานศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดสธารณะที่รวมหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติของสวิสเซอร์แลนด ์ 

สรุปจากการศกึษา กรณีศึกษา Swiss National Museum ดังนี้ 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่ได้ค านึงถึงการเข้าถึงของบุคคลทุกประเภทได้อย่าง

แท้จริงจากประสบการณ์ที่ผูว้ิจัยได้ลงพื้นที่ส ารวจจริง ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะเห็นได้ว่าทาง
พิพิธภัณฑ์ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้เข้าชมซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้น าอุปกรณ์ที่สามารถท าให ้
ผู้เข้าชมตอบโต้กับนิทรรศการได้อย่างน่าสนใจ เช่น อุปกรณ์ Interactive แบบ 3 มิติ อุปกรณ์
เทคโนโลยีจาก I Phone และ IPad ท าให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าถึงนิทรรศการ
ได้มากขึ้นส่งผลให้นิทรรศการมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างความน่าสนใจ ประทบัใจ และดูไม่นา่เบ่ือเหมือน
พิพิธภัณฑ์ในอดีต 

เมื่อได้วิเคราะห์ตามตัวแปร จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์มรการค านึงถึงผู้พิการและบุคคลทัว่ไปได้
อย่างดี ในส่วนของสื่ออุปกรณ์มีทางเลือกให้ผู้เข้าชมเข้าใช้งาน เช่น มีการติดตั้งหน้าจอสัมผัส IPad, 
IPhone ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในสัดส่วนที่ต่างกัน 2 ระยะ หรือแมแ้ต่เฟอร์นิเจอร์ก็มี 2 ขนาด 
นอกจากนี้เอกสารการชมนิทรรศการมีภาษาในการสื่อสารมากถึง 6 ภาษาและมีแบบอักษรเบลล์ 
แสดงให้เห็นถึงการค านึกถึงผู้เข้าใช้งานที่หลากหลาย จากการศึกษา กรณีศึกษานี้ผู้วิจยัจะน าข้อด-ี
ข้อเสียไป วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป 
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ตารางที่ 4.1: วิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวแปร 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เห็นถึงข้อด-ีข้อเสีย ของแตล่ะนิทรรศการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบมีข้อมูลดังน้ี  

หัวข้อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

Moma 
(Museum of 

Art) 

The Met 
Museum 

Swiss 
national 
Museum 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

1. พื้นที่และ
ระยะการเข้าถึง

- ทางลาด มี  
(ไม่ได้มาตราฐาน) 

ไม่มีเป็นพื้นเรียบ
ทั้งหมด 

ไม่มีเป็นพื้น
เรียบทั้งหมด 

มีได้มาตราฐาน 

- พื้นต่างระดับ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- ทางเชื่อม มี  
(ไม่ได้มาตราฐาน) 

มีลักษณะเป็น 
พื้นเรียบ 

มีลักษณะเป็น
พื้นเรียบ 

มีลักษณะเป็น
พื้นเรียบ 

- สิ่งกีดขวาง มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- ระยะเอื้อม มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. วัสดุพื้นผิว
ในการเข้าถึง

- พื้นผิวขรุขระ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

- พื้นต่างระดับ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3. ขนาดสัดส่วน - ระยะสูง-ต่ าของสื่อ
อุปกรณ์

พบปัญหาของผู้ใช้
รถเข็นและเด็ก 

ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 

- ระยะการติดตั้ง มุม
องศา

พบปัญหาของ 
ผู้เข้าใช้งานทุก
ประเภท 

ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 

4. อุปกรณ์สื่อใน
การน าเสนอ

- สื่อตัวอักษร พบปัญหาเนื่องจาก
มีสื่อตัวอักษร
จ านวนมาก 

เน้นการเข้าชม
มากกว่าการอ่าน 

เน้นการเข้าชม
มากกว่า 
การอ่าน 

มีสื่ออุปกรณ์
เพื่อท ากิจกรรม
มากกว่าอ่าน
สื่อตัวหนังสือ 

- ป้ายวิธีการใช้งาน ไม่มี มี มี มี 

- ป้ายสัญลักษณ์และ
ข้อควรระวัง

ไม่มี มี มี มี 

- บริการด้านรถเข็นเด็ก
และวีลแชร์

มี 
(เฉพาะวีลแชร์) 

มี มี มี 

- เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ต่างระดับ

ไม่มี มี มี มี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): วิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวแปร 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เห็นถึงข้อด-ีข้อเสีย ของแตล่ะนิทรรศการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบมีข้อมูลดังน้ี 

หัวข้อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

Moma 
(Museum of 

Art) 

The Met 
Museum 

Swiss 
national 
Museum 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

สุนัขน าทางสามารถเข้าได้ ไม่มี มี มี ไม่มี 

ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ไม่มี มี มี มี 
บริการอุปกรณ์เทคโนโลยี 
- Audio Guide
- เครื่องช่วยฟัง

ไม่มี มี มี มี Iphone 
และ Ipad 

คู่มือชมนิทรรศ 
การและแผนที่ 

มี (เฉพาะจุด) มี มี มี 

พื้นน าทางผู้พิการทาง
สายตา 

ไม่มี ไมมี่ ไม่มี ไม่มี  
(ต่อหน้าถัดไป) 

ลิฟต ์ มี  
(ใช้บริการไม่ได้) 

มี มี มี 

บันไดเลื่อน ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี 

อักษรเบลล์ ไม่มี มี มี มี 

บริการภาษามือ ไม่มี มี มี มี 

บริการภาษามากกว่า 1 
ภาษา 

2 ภาษา คือ ไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 

มี 9 ภาษา คือ 
อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน อิตาลี 
ญี่ปุ่น เกาหลี 

จีนกลาง 
โปรตุเกส และ

สเปน 

10 ภาษา เช่น 
อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน อิตาลี 
ญี่ปุ่น เกาหล ี

จีนกลาง 
โปรตุเกส รัสเซีย

และสเปน 

7 ภาษาอาทิ
เช่น ภาษา 

อังกฤษ อิตาลี 
ฝรั่งเศส 
เยอรมัน 

โปรตุเกส จีน 
และอักษรเบลล์ 

ห้องรับฝากของ ไม่มี มี มี มี 

ศูนย์การเรียนรู้ ไม่มี มี มี มี 

วิทยากรเพื่อผู้พิการและ
บุคคลทั่วไป 

ไม่มี มี มี มี 

คอร์สอบรมของพิพิธภัณฑ์ ไม่มี มี มี มี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): วิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวแปร 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เหน็ถึงข้อด-ีข้อเสีย ของแตล่ะนิทรรศการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบมีข้อมูลดังน้ี 

หัวข้อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

Moma 
(Museum of 

Art) 

The Met 
Museum 

Swiss 
national 
Museum 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

พื้นที่กิจกรรมนันทนาการ
และท า Workshop 

มี มี มี มี 

อินเตอร์เน็ต (Wifi) ไม่มี มี มี มี 

จากกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั่ง 4 แห่ง สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
วิเคราะห์จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์ 3 ใน 4 มีการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้งาน

เป็นหลักและมกีารออกแบบพื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน สามารถดูได้จาก
สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เข้าใช้พิพิธภัณฑ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษายังขาดการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้งานและการออกแบบที่สอดคล้องกับการออกแบบ
เพื่อทุกคน จากการเปรียบเทียบน้ีผู้วิจัยจะน าข้อด-ีข้อเสียของแต่ละหวัข้อมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบต่อไป 

4.5 ผลจากการเกบ็ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ มีการน าแนวคิดบางส่วนมาเป็นวิธีการเพ่ือสร้างเครื่องมือและหาผลลัพธ์ใน

งานวิจัยโดยมีแนวคิดดังนี้ 1. แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) 2. กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (Post 
Occupancy Evalution) 4. ประสบการณข์องผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience: UX) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาและออกแบบเครื่องมือเพื่อท าการวิจัย ดังน้ี 

1. แบบจดบนัทึกลักษณะทางกายภาพโดยใช้แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน
(Post Occupancy Evalution) 

2. แบบบันทึกขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ในนิทรรศการ
3. แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ
4. แบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ของผู้เข้าใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุติ
ซึ่งผลการวิจัยของกรอบแนวคิดของ 4 ข้อนีไ้ด้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.2: ผลจากแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้อง
นิทรรศการของทั้งหมด 6 ฐาน (ส่วนที่ 1) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ผลจากแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องนิทรรศการของทั้งหมด 6 ฐาน (ส่วนที ่2) 

จากตารางที่ 4.2 สรุปผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบ (Checklist) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ ของฐานทั้งหมด 6 ฐาน โดยการน าแนวคิดทฤษฎี
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพลภาพและคนชราและ
ข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน มาตรวจสอบการออกแบบที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสม ซึ่งผลสรุปที่ได้คือ ฐานทั้งหมด 6 ฐาน มีการออกแบบที่ไม่ตรงตามหลักการและทฤษฎี
ที่แตกต่างกันออกไป แต่จะเห็นได้ว่าฐานที่มีการออกแบบไม่ตรงตามหลักการและทฤษฎมีากที่สุดคือ 
ฐานที่ 2 ฐานธรณีวิทยาโดยมีการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมด 8 
หัวข้อ โดยผลสรุปนี้ท าให้เหน็ถึงปัญหาที่ส่งผลต่ออุปสรรคการเข้าถึงพื้นที่ 
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ตารางที่ 4.3: วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากแบบบันทึกขนาดสัดส่วน ฐานที่ 2 ฐานธรณีวิทยา 
(ส่วนที่ 1) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากแบบบันทึกขนาดสัดส่วน ฐานที่ 2 ฐานธรณีวิทยา  
(ส่วนที่ 2) 

จากตารางที่ 4.3 สรุปผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบบันทึกขนาดสัดส่วนอุปกรณ์
ในนิทรรศการ โดยเจาะจงฐานธรณีวิทยาร่วมกับแนวคิดทฤษฎี กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับคนพกิารหรือทุพลภาพและคนชราและข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับทุกคน ผลสรุปพบว่า ฐานธรณีวิทยาพบการออกแบบที่ไมส่อดคล้องกับหลักการ
ออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมด 7 หัวข้อ โดยผลสรุปนี้ท าให้เห็นถึงปัญหาที่ส่งผลต่ออุปสรรคการเข้าถึง
พื้นที่ของผู้เข้าใช้งาน 
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ตารางที่ 4.4: ตารางสรุปอุปสรรคปัญหาของบทบาทสมมุติและบุคคลทั่วไป 

จากตารางที่ 4.4 แสดงอุปสรรค ปัญหาของผู้เข้าใช้งานจ านวน 10 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 1) บคุคลทั่วไป จ านวน 7 คน 2) ผู้ใช้รถเข็น จ านวน 3 คน จากผลสรุปจะเหน็ได้ว่าผู้ใช้
รถเข็นพบอุปสรรคที่เหมือนกนัทั้ง 4 ประเดน็ แต่ในส่วนของบุคคลทั่วไปพบอุปสรรคที่เหมือนกัน
ทั้งหมด โดยพบอุปสรรค ปัญหาในเรื่อง ขนาดสัดส่วน อุปกรณ์สื่อในการน าเสนอ และส่วนอื่น ๆ 
พบอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป 
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ตารางที่ 4.5: แสดงผลเปรียบเทียบจากทฤษฎ ีผลสรุปจากการเข้าวัดพื้นที่ และแนวคดิการปรับปรุง
ที่สอดคล้องกับหลักการ (ส่วนที่ 1) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ผลเปรียบเทียบจากทฤษฎ ีผลสรุปจากการเข้าวัดพื้นที่ และแนวคิดการปรับปรุงที่
สอดคล้องกับหลักการ (ส่วนที่ 2) 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บทนี้น าเสนอประเด็นส าคัญของการวิจัยประกอบไปด้วย สรุปผลการวิจยัและแนวคิดของ
ผู้วิจัยซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจ  สังเกตและสัมภาษณ์ 
ซึ่งมีการเลือกแหล่งข้อมูลและกลุ่มผู้ให้ข้อมลูอย่างเฉพาะเจาะจงโดยมี 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้รถเข็นและ 
ผู้เข้าชมนิทรรศการทั่วไป  

การวิจัยครั้งนี้ มีการน าแนวคิดบางส่วนมาเป็นวิธีการในการด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือ
และหาผลลัพธ์จาก 1. แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) 2. กระบวนการคิด 
เชิงออกแบบ (Design Thinking) 3. แนวคดิเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (Post 
Occupancy Evalution) 4. ประสบการณข์องผู้ใช้งานต่อการใช้งาน (User Experience: ux)  
ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาและสรุปผลได้ดงันี ้

5.1 สรุปผลการศึกษา 
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ นิทรรศการตามแนวคิด 

การออกแบบเพ่ือทุกคน กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องดาว
เคราะห์สีฟ้า ผลจากการเข้าสังเกตและจดบันทึก จากการใช้แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการและแบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพบว่า ในห้อง
นิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า มีอุปสรรคปัญหาร่วมกันทั้งหมด 6 ฐาน เมื่อรวมอุปสรรคเข้าด้วยกัน
พบว่า ฐานที่พบอุปสรรคปัญหามากที่สุดคือฐานที่ 2 ฐานธรณีวิทยา  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลแบบสังเกตพฤติกรรม
และสัมภาษณผ์ู้ใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุติพบว่า ผู้เข้าใช้งานทีใ่ช้รถเข็นและบคุคลทั่วไปพบอุปสรรค 
ปัญหาเช่นเดียวกันในแต่ละฐานซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสามารถสรุปออกเป็น 4 หัวข้อ 
ได้ดังนี้ 1. พื้นที่ระยะการเข้าถึง 2. วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถงึ 3. ขนาดสัดส่วน 4. อุปกรณ์สื่อใน 
การน าเสนอ เมื่อสรุปอุปสรรคปัญหาเข้าด้วยกันพบว่า ผู้ใช้รถเข็นพบอุปสรรค ปญัหามากที่สุด 
โดยอุปสรรคที่ส่งผลต่อผู้ใช้รถเข็นคือ พื้นทีร่ะยะการเข้าถึง เนื่องจากมีอุปสรรคในเรื่อง ทางลาด  
พื้นต่างระดับ ทางเชื่อม สิ่งกีดขวาง และระยะเอื้อมท าให้ผู้ใช้รถเข็นไมส่ามารถเข้าใช้งานได้  
และฐานที่มีอุปสรรคในเรื่องพื้นที่ระยะการเข้าถึงต่อผู้ใช้รถเข็นมากที่สุดก็คือ ฐานที ่2 ฐานธรณีวิทยา 

จากข้อมูลที่ไดท้ าให้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ฐานธรณีวิทยาในการปรับปรุงแก้ไขงานออกแบบเพื่อ
เสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน และเป็นต้นแบบในการออกแบบ
พื้นที่ในนิทรรศการอื่นต่อไป สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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5.1.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า และอุปสรรคใน
การเข้าถึง นิทรรศการ ทั้งพืน้ที่และอุปกรณ์จัดแสดง 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบซึ่งข้อมลูนี้ได้มาจากแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ผู้ใช้งานทั่วไปและ
บทบาทสมมุตสิามารถสรุปผลตามตัวแปรได้ดังนี้ 

5.1.1.1 พื้นที่และระยะการเข้าถึง 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ 1. ทางลาด 2. พื้นต่างระดับ 3. ทางเชื่อม 4. สิ่งกีดขวาง 5. ระยะเอื้อม 

1) ปัญหาที่พบ
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว

(1) อุปสรรคในการเข้าใช้พื้นที่ ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถเข็นเข้าพื้นที่เองได้
เนื่องจากมีพื้นต่างระดับสูง 10 ซม. และไม่มีทางลาด 

(2) อุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เนื่องจากมีพื้นต่างระดับสูง 30 ซม. ไมม่ีทางลาด 

ส่วนที่ 2 สื่ออปุกรณ์เกี่ยวกับภูเขาไฟและลาวา 
(1) อุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ของเด็กอายุ 7-12 ปี และผู้ใช้รถเข็น

มีราวสแตนเลสกีดขวางสื่อหน้าจอบรรยาย และปุ่มกด 
(2) ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถเอื้อมจากทางด้านหน้าและด้านข้างได้
(3) เกิดระยะเอ้ือมในการเข้าถึงปุ่มกดมากกว่า 60 ซม.
(4) ผู้เข้าใช้งานที่มีความสูงมากกว่า 150 ซม. ต้องก้มผ่านราวสแตนเลส

เพื่อกดปุ่ม 
ส่วนที่ 3 ทางเชื่อมระหว่างฐาน 

(1) บริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสดุของทางลาดบริเวณฐานธรณีวิทยาไปยัง
ฐานอื่น ๆ พื้นผิวเป็นลักษณะขรุขระมีความกว้างเพียง 84 ซม. 

(2) ไม่มีขอบกนัตก
(3) ทางลาดไม่เรียบต่อกัน
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ภาพที่ 5.1: อุปสรรคปัญหาในส่วนที่ 1 ของฐานธรณีวิทยา 

ภาพที่ 5.2: อุปสรรคปัญหาในส่วนที่ 2 ของฐานธรณีวิทยา 

ภาพที่ 5.3: ทางเชื่อมระหว่างฐานธรณีวิทยาไปยังฐานอื่น ๆ 
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2) วิธีแก้ไขปัญหาและแนวคิดของผู้วิจัย
2.1) ปรับพื้นบริเวณทางเข้าและออกให้เรียบเสมอกันโดยไม่มีพ้ืนต่างระดับ
2.2) ปรับปรุงพื้นที่การเข้าใช้งาน สื่ออุปกรณ์ ความกว้างมากกว่าหรือ

เท่ากับ 90 ซม. ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 150 ซม. เนื่องจากต้องค านึงถึงการเข้าใช้งานของผู้ใช้รถเขน็ 
ระยะหมุนตัว การเข้าใช้งานในระยะประชิด และการเข้าใช้งานพร้อมกับผู้ดูแล 

2.3) น าราวสแตนเลสออกเพ่ือไม่ให้กีดขวางการเข้าใช้งานในพื้นที่และ 
สื่ออุปกรณ ์

2.4) ติดขอบกนัชนด้านล่างสื่ออปุกรณ์เพ่ือป้องกันรถเข็นชนหรือกระแทก
สื่ออุปกรณ์ เมือ่เข้าถึงสื่อในระยะประชิด 

5.1.1.2 วัสดุพ้ืนผิวในการเข้าถึง 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ 1. พื้นผิวขรขุระ 2. พื้นต่างระดับ 

1) ปัญหาที่พบ: รถเข็นเข้าพ้ืนที่ล าบากเนื่องจากมีพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่เรียบ
เสมอกัน 

ภาพที่ 5.4: พื้นผิวขรุขระบริเวณฐานธรณีวิทยา 
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2) วิธีแก้ไขปัญหาและแนวคิดของผู้วิจัย: ปรับพ้ืนผิวบริเวณฐานธรณีวิทยาให้
มีความเรียบเสมอกันไม่ขรุขระ 

5.1.1.3 ขนาดสัดส่วน 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ 1.ระยะสูง-ต่ าของสื่ออุปกรณ์ 2.ระยะการติดต้ัง มุมองศา 

1) ปัญหาที่พบ
1.1) พบอุปสรรคเรื่องระยะสูง-ต่ า ในการติดตั้งสื่อท าให้เกิดระยะเอ้ือม

มากและไมส่ามารถเข้าถึงได้เน่ืองจากส่วนที่ 2 สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับภูเขาไฟและลาวามีการติดต้ังปุ่มกด
ที่ระดับต่ าสูงเพียง 34 ซม. 

1.2) ไม่มีช่องส าหรับเท้าและเข่า 

ภาพที่ 5.5: ส่วนที่ 2 ของฐานธรณีวิทยา สื่อบรรยายเกี่ยวกับภูเขาไฟและลาวา 

2) วิธีแก้ไขปัญหาและแนวคิดของผู้วิจัย
2.1) ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ ปฏิสัมพันธ์ให้มคีวามสูงอยู่ระหว่าง 75-80 ซม.
2.2) มีช่องระหว่างเท้าและเข่า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. และ

ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
2.3) กรณีติดตั้งป้ายที่ผนังต้องสูงจากพื้นที่ขอบล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 

100 ซม. และสูงไม่เกิน 160 ซม. 
2.4) ปรับมุมองศาที่ติดต้ังหน้าจอโดยประมาณ 20 องศา 



110 

5.1.1.4 อุปกรณส์ื่อในการน าเสนอ 
ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ 1. สื่อตัวอักษร 2. ป้ายวิธีการใช้งาน 3. ป้ายสัญลักษณแ์ละข้อควรระวัง 

1) ปัญหาที่พบ
1.1) ไม่มีป้ายอธิบาย ข้อควรระวังและป้ายอธิบายสิ่งอ านวยความสะดวก

ท าให้ผู้เข้าใช้งานใช้ผิดวิธีและก่อให้เกิดอันตรายได้ 
1.2) ตัวหนังสือในการบรรยายเยอะไปเนื่องจาก ผู้ใช้รถเข็นไมส่ามารถ

เข้าใช้งานได้ในระยะประชิด ท าให้มองเห็นยาก 

ภาพที่ 5.6: ภาพตัวอย่างการใช้ผิดวิธีของผู้เข้าใช้งาน อุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว 

2) วิธีแก้ไขปัญหาและแนวคิดของผู้วิจัย
2.1) ออกแบบอุปกรณ์ที่ค านงึถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น ไมม่ีส่วน

ที่เป็นพื้นต่างระดับ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
2.2) มีป้ายข้อควรระวัง ข้อห้ามที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือวิธีการใช้งาน 

ที่ชัดเจน 
2.3) ปรับเปลีย่นสื่อให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบรรยายหรือ

ท าให้ผู้เข้าใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนั้น ๆ แบบไม่ซับซ้อน 
2.4) มีการใช้สือ่อุปกรณ์ ที่มีการสัมผสั เคลื่อนที่ได้ หยิบจับง่ายและเข้าใจ

ง่าย เช่น การใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เป็นสื่อเคลื่อนทีใ่ห้ผู้เข้าใช้งานทุกประเภทเข้าถึงได้อย่างอิสระ 
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5.1.2 เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน และแนวคิดการออกแบบนิทรรศการเพื่อ
ทุกคน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบแบบ (Checklist) บันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ แบบบันทึก
ขนาดสัดส่วน ฐานที่ 2 ฐานธรณีวิทยาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.2.1 ทางลาด 
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ

1.1) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
ระดับพื้นห่างกันเกิน 2 ซม.ตอ้งมีการปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา (ข้อแนะน า คือ 
30 องศา) 

1.2) ความชันไม่เกิน 1:12 คือ ความสูงต่อความยาว (4.76 องศา) 
1.3) ตรงจุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุดทางลาดต้องมีสภาพดีท าด้วยคอนกรีต

และกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
1.4) มีขอบกันตกสูงจากพื้น 5 ซม. (ข้อแนะน า คือ 10 เซนติเมตร) 

2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา
2.1) ระหว่างพื้นกับทางลาดไม่เรียบต่อกันมีพื้นผิวที่ขรุขระ
2.2) ขนาดอุปกรณ์ปฏิสัมพันธ์แผ่นดินไหว มีความสูงจากพ้ืนต่างระดับถึง

แท่นยืน 30 ซม. ซึ่งสูงกว้างมาตราฐาน 28 ซม. แต่ไม่มีการปาดมุม 
2.3) บริเวณทางเข้าพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายทางลาด มีความสูงอยู่ที่ 10 ซม. 

และมีมุมองศาอยู่ที่ 75 องศา ซึ่งรถเข็นไมส่ามารถเข็นขึ้นได้ต้องยกรถเข็นเท่านั้น 
2.4) บริเวณจุดเริ่มต้นและสิน้สุดของทางลาดบริเวณฐานธรณีวิทยาไปยัง

พื้นที่อื่น พื้นผิวเป็นลักษณะขรุขระมีความกว้างเพียง 84 ซม. มีความลาดชันและเอียง 
2.5) บริเวณทางลาดจุดเชื่อมไปยังฐานอื่นไม่มีขอบกันตก 

5.1.2.2 ราวจับ 
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ

1.1) มีราวจับท าด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไมล่ื่นแข็งแรงไม่เปน็อันตราย
ในการจับและไม่ลื่นมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม. 

1.2) ราวจับสูงจากพื้น 80-90 ซม. 
1.3) ปลายราวจับ ยื่นจากจุดเริ่มต้นและจุดสิน้สุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 

30 เซนติเมตร 
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2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา
2.1) บริเวณทางลาดไม่มีราวจบั ทั้งทางก่อนเข้าพื้นทีแ่ละทางออกจากพื้นที่
2.2) ราวจับในส่วนสื่ออุปกรณ์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. ซึ่งอยู่

บริเวณอุปกรณ์ปฏิสัมพันธ์แผ่นดินไหวมีความสูงที่ 95 ซม. มีความสูงมากกว่ามาตราฐาน 5 ซม. 
ในส่วนฝั่งสื่อภูเขาไฟ มีราวสแตนเลสสูง 87 ซม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน แต่ทั้ง 2 ส่วนไม่ม ี
ปลายราวจับย่ืนออกมา 

5.1.2.3 ป้ายสัญลักษณ ์
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ: ป้ายสัญลักษณ์มีพื้นสีขาว+

ตัวหนังสือสีน้ าเงินหรือพื้นสีน้ าเงิน+ตัวหนังสือสีขาว 
2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา: จากการเข้า

พื้นที่ตรวจสอบไม่มีป้ายสัญลักษณ์ในพื้นทีฐ่านธรณีวิทยาและในนทิรรศการ 
5.1.2.4 ทางสัญจรหรือทางเชื่อมระหว่างอาคาร     

1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ: พื้นผิวท าจากวัสดุไม่ลื่น
เรียบเสมอกัน 

2) ปญัหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา: จากการเข้า
พื้นที่ตรวจสอบพื้นผิวเป็นหินกาบ ขรุขระ ไม่เรียบ 

5.1.2.5 พื้นที่ในการใชง้านและระยะเอ้ือมในการเข้าถึง   
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ

1.1) ผู้นั่งเก้าอี้รถเข็น เข้าใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ และหันด้านข้างเข้าใช้งานได้
1.2) ช่องว่างส าหรับเท้าหรือเข่าของผู้นั่งเก้าอี้รถเข็นที่อยู่ใต้วัตถุต่าง ๆ
1.3) ช่องว่างส าหรับเท้าต้องมีระยะเหนือพ้นไม่น้อยกว่า 25 ซม. ลึกเข้า

ไปใต้วัตถุไม่น้อยกว่า 45 ซม. 
1.4) ช่องว่างส าหรับเข่าต้องมีระยะเหนือพื้นไม่น้อยกว่า 70 ซม. ลึกเข้าไป

ใต้วัตถุไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
1.5) ระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวางต้องเอื้อมถึงผ่านเหนือสิ่งกีดขวาง

จากการนั่งอยู่ในเก้าอี้รถเข็น 
1.6) ระยะเอื้อมถึงระยะที่สามารถเอื้อมถึงจากการนั่งอยู่ในเก้าอ้ีรถเข็น 
1.7) ส าหรับการหันด้านหน้าเข้าใช้ หากซอกมีความลึกมากกว่า 60 ซม. 

ความกว้างของซอกต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. 
1.8) ส าหรับการหันด้านข้างเข้าใช้หากซอกมีความลึกมากกว่า 40 ซม. 

ความกว้างของซอกต้องกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
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1.9) การเอ้ือมไปด้านหน้าเหนือสิ่งกีดขวาง โดยสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องมี
ระยะในแนวราบไม่เกิน 60 ซม. หากระยะแนวราบของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 50 ซม. ความสูงของระยะ
เอื้อมถึงต้องไม่เกิน 120 ซม. จากระดับพ้ืน หากระยะแนวราบของสิ่งกีดขวางเกิน 50 ซม. ความสูง
ของระยะเอ้ือมถึงต้องไม่เกิน 110 ซม. จากระดับพื้น 

1.10) การเอื้อมไปด้านข้างเหนือสิ่งกีดขวางโดยสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องมี
ระยะในแนวราบไม่เกิน 60 ซม. และมีความสูงไม่เกิน 90 ซม. ความสูงของระยะเอ้ือมถึงต้องไม่เกิน 
120 ซม. จากระดับพื้น 

1.11) การเอื้อมไปด้านหน้ากรณีไม่มีสิ่งกีดขว้าง ระยะเอื้อมถึงต้องสูงจาก
ระดับพื้นไม่น้อยกว่า 38 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. 

2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา
2.1) จากการตรวจสอบพื้นที่ สื่ออุปกรณ์แผนดินไหว และสื่อหน้าจอ

บรรยายฝั่งถูเขาไฟ ผู้ใช้รถเขน็ไม่สามารถเขา้ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง 
2.2) บริเวณฐานธรณีวิทยาไม่มีช่องว่างส าหรับเข่าและเท้าส าหรับผู้ใช้รถเขน็ 
2.3) จากการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ฝั่งสื่ออุปกรณ์แผ่นดินไหว ผู้ใช้รถเข็น 

ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่สื่อได ้
2.4) ในส่วนของหน้าจอสื่อภูเขาไฟ ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถเอื้อมถึงสื่อได้

และเมื่อเอื้อมผ่านสิ่งกีดขวางก็ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้เช่นกัน 
2.5) จากการเข้าไปตรวจสอบบริเวณสื่ออุปกรณ์แผ่นดินไหวมีซอก

ด้านข้างสื่อโดยมีความลึก 120 ซม. มีความกว้างของซอก 65-70 ซม. 
2.6) ไม่สามารถหันด้านข้างเข้าซอกได้ 
2.7) ในส่วนของฝั่งหน้าจอสื่อภูเขาไฟมีสิ่งกีดขวางคือราวสแตนเลส 

มีความสูงอยู่ที่ 87 ซม. รวมความสูงของฐานที่ก่อขึ้น และระยะการเอื้อมไปถึงสื่อหน้าหน้าจอ มีฐาน 
ที่ความกว้าง 25 ซม. และช่องว่างก่อนถึงหน้าจอ 14 ซม. รวม 39 ซม. ระยะความสูงของสิ่งกีดขวาง
โดยผู้ใช้งานเอามือรอดผ่านช่องมีความสูงอยู่ที่ 70 ซม. ไม่สามารถเข้าใชง้านของสื่อได้ 

2.8) ช่องวางของสแตนเลสเพ่ือเข้าถึงปุ่มกดมีความสูงอยู่ที่ 70 ซม. 
2.9) ความสูงของสื่อหน้าจอมีความสูงเพียง 34 ซม. เมื่อวัดจากพื้น 

5.1.2.6 ต าแหน่งป้าย     
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ: ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่

ควรติดตั้งอยู่ในระดับระหว่าง 90 ถึง 180 ซม. วัดจากพ้ืนถึงขอบล่างของป้าย 
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2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา: ป้ายบรรยาย
ฝั่งสื่ออุปกรณ์ภูเขาไฟ ขนาดของป้ายบรรยายต าแหน่งความสูงที่ติดต้ังจากพื้น 60 ซม. ต่ ากว่า
มาตราฐานทีก่ าหนด 30 ซม. 

5.1.2.7 พื้น     
1) ข้อก าหนดตามทฤษฎีและหลกัการออกแบบ

1.1) ผิวพื้น ควรเรียบสม่ าเสมอไมล่ื่น ผิววัสดุที่กรุพื้นต้องยึดแน่นกับพื้น
1.2) กรณีต่างระดับกันไม่เกิน 2 ซม. ต้องปาดมุมพื้นส่วนต่างระดับให้มี

ความลาดชันไม่เกิน 45 องศา (1:1) กรณีตา่งระดับกันเกิน 2 ซม. ต้องท าเป็นทางลาด 
2) ปัญหาที่พบจากการเข้าวัดขนาดสัดส่วนของฐาน ธรณีวิทยา

2.1) พื้นผิวในฐานธรณีวิทยา เป็นพ้ืนผิวขรุขระและไม่เรียบ
2.2) ทางเข้าฐานมีพื้นต่างระดับสูง 10 ซม. มีการท าความลาดชันที่ 75 องศา

เกินจากเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.3) ในส่วนของสื่ออุปกรณแ์ผ่นดินไหว มพีื้นต่างระดับความสูงที่ 30 ซม. 

แต่ไม่มีการท าทางลาดเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็นเข้าถึง 
5.1.3 เพื่อเสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
ผู้วิจัยได้เข้าท าการศึกษาพื้นที่ จากการการสังเกต ส ารวจและเข้าวัดขนาดพื้นที่ สัดส่วน

อุปกรณ์ของฐานทั้งหมด 6 ฐานในห้องดาวเคราะห์สีฟ้า และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ 
แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ ท าให้เห็นถึง
ปัญหาในแต่ละฐาน และเมื่อน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์
จากผู้เข้าใช้งาน ท าให้ได้ขอ้สรุปว่าฐานธรณีวิทยามีอุปสรรคปัญหามากทีสุ่ด จึงท าให้ผู้วจิัยเลือกที ่
จะน าฐานธรณีวิทยามาเป็นต้นแบบในการแก้ไขซึ่งวิธีการที่ออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในฐานนี้สามารถ
เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาของฐานอื่น ๆ ต่อไปได้ สามารถสรุปการแกไ้ขออกมาได้ดังนี้ 



ภาพทัศนียภาพการเสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 

ภาพที่ 5.7: ภาพจากการปรับปรุงพ้ืนที่ ฐานธรณีวิทยา 1 
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ภาพที่ 5.8: ภาพจากการปรับปรุงพ้ืนที่ ฐานธรณีวิทยา 2 
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สรุปข้อเสนอแนะต้นแบบนิทรรศการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน อธิบายได้ดังนี้ 
ในการเสนอแนะต้นแบบนี้ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ เนื่องจากการออกแบบผู้วิจัย

อ้างอิงจากขนาดพื้นที่เดิมของฐานธรณีวิทยา คือ มีความกว้างที่ 5.75 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 
2.50 เมตร สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 พื้นทีส่ื่อ อุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว แก้ไขตามตัวแปรดังนี้ 
1) จากต าแหนง่ที่ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดการติดตั้งสื่อบริเวณก าแพง มีแนวทางในการติดตั้ง

ความสูงซึ่งวัดจากพื้นถึงระยะขอบด้านล่างของอุปกรณ์คือ 110 ซม. 
2) จากต าแหนง่ที่ 1.1, 1.2 มีการออกแบบขนาดของหน้าจอสื่อที่ ความกว้าง 70 x ยาว 280 ซม.

ความสูงโดยรวมของสื่ออุปกรณ์คือ 180 ซม. วัดจากพื้นถึงขอบบนสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบปรับปรุง
การติดตั้งให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพ่ือทุกคนที่ว่าการติดป้ายหรือข้อความ ต้องสูงไม่น้อย
กว่า 100 ซม. เหนอืจากพ้ืนของต าแหน่งที่มองและระยะในการมองไม่เกิน 1.80 เมตร (สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) 

3) จากต าแหนง่ที่ 2 จากภาพผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ให้มีความสูงที่ 100 ซม.
ความกว้าง 73 x ยาว 85 ซม. (จุด A) 

ภาพที่ 5.9: ภาพจากมุมด้านข้างและด้านบนของต าแหน่งที่ 1, 1.1, 1.2, 2 และจุด A 

4) จากต าแหนง่ที่ 3 จากภาพผู้วิจัยได้ออกแบบสือ่ปฏิสัมพันธ์ ให้หน้าจอแสดงผลมีมุม
การติดตั้งอยู่ที่ 20 องศา ซึ่งผู้วิจัยได้อ้างอิงการออกแบบจากคู่มือการจัดนิทรรศการทีส่อดคล้องกับ
หลักออกแบบเพื่อทุกคน User Friendly (Hands-on Exhibits that work) เข้ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบสื่ออุปกรณ ์(Kennedy, 1994) 
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5) จากต าแหนง่ที่ 4 จากภาพพ้ืนที่สื่ออุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว ผู้วิจัยได้ปรับปรุงพ้ืนที่เป็น
พื้นเรียบเสมอกัน ไม่มีพื้นผิวขรุขระ ผู้ใช้รถเข็นและรถเข็นเด็ก สามารถเข้าถึงสื่ออุปกรณ์ได้โดยไม่มีสิ่ง
กีดขวางหรือพบอุปสรรคในการเข้าใช้งานในพื้นที่ ซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ 190 ซม. จากเดิมผู้ใช้รถเข็นไม่
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง พื้นต่างระดับมีความสูงอยู่ที่ 30 ซม. วัดจากพื้นถึง
แท่นยืนและไมม่ีทางลาดในการเข้าถึง  

ภาพที่ 5.10: ภาพจากมุมด้านข้างของต าแหน่งที่ 3 และ 4 

6) จากต าแหนง่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 มีระยะที่สัมพนัธ์กันผู้วิจัยได้ออกแบบ ปรังปรุงขนาดสัดส่วน
และระยะการติดต้ังให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน คือ 

6.1) ต าแหน่งที่ 4 ผู้วิจัยได้ออกแบบปรับปรุงให้มีระยะความกว้างอยู่ที่ 190 ซม. และ
ความยาวที่ 280 ซม. (ต าแหน่งที่ 12) ซึ่งขนาดพื้นที่นี้ รถเข็นสามารถเขา้ใชง้านในพื้นที่ได้ 2 ฝั่ง 
พร้อม ๆ กัน 

6.2) ต าแหน่งที่ 5 และ 6 จากภาพผู้วิจัยได้ออกแบบ ปรับปรุงให้มีช่องว่างส าหรับเข่าและ
เท้ามีความลึกที่ 60 ซม. และความสูงที่ 78 ซม. 
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ภาพที่ 5.11: ภาพจากมุมด้านข้างของต าแหน่งที่ 1-6 
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ภาพที่ 5.12: ภาพจากมุมด้านบนของต าแหน่งที่ 12 

ส่วนที่ 2 พื้นทีส่ื่อ อุปกรณ์เกีย่วกับภูเขาไฟและลาวา แก้ไขตามตัวแปรดังนี้ 
7) ต าแหน่งที ่7 จากภาพผู้วิจัยได้ออกแบบ ปรับปรุงทางสัญจรให้มีความกว้างอยู่ที่ 1.95 เมตร

และยาว 6 เมตร (ต าแหน่งที่ 18) ระยะนี้รถเข็น 2 คันสามารถสวนทางกันบริเวณทางสัญจรได้ซึ่งขนาด
พื้นที่นี้ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคนเมตร (สมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2557) 

8) ต าแหน่งที ่8 สื่ออุปกรณ์อธิบายเกี่ยวกับภูเขาไฟลาวา บริเวณนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
การออกแบบในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา 
Swiss National museum at Zurich Switzerland ท าให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลย ีเช่น 
(Ipad) ไอแพด (Iphone) ไอโฟน อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสทีส่ามารถเคลื่อนที่ได้มีประโยชน์ในแง่  
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าใช้งาน เนื่องจากผู้เข้าใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ได้ในระยะประชิด
สามารถหยิบไอแพดมาเพื่อดูข้อมูลทีผู่้เข้าใช้งานสนใจและสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สื่ออุปกรณ์ได้ 
ท าให้ผู้เข้าใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการมากขึ้น  

จากภาพต าแหน่งที่ 8 ผู้วิจัยได้ออกแบบความสูงของแท่นวางอุปกรณ์แท็บเล็ตอยู่ที่ 55 ซม. 
โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและผู้ใช้รถเข็นหรือบคุคลทั่วไปสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปโดยรอบได้อย่างอิสระ 
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ภาพที่ 5.13: ภาพจากมุมด้านข้างของต าแหน่งที่ 7, 8 และ 1 

9) ต าแหน่งที่ 9 ระยะการติดตั้งป้ายวัดจากพื้นถึงขอบบนอยู่ที่ 100 ซม.
10) ต าแหน่งที่ 10 สื่ออุปกรณ์อธิบายเกี่ยวกับภูเขาไฟและลาวามีความกว้างที่ 125 ซม.

และยาว 137 ซม. (ต าแหน่งที่ 15.1) 
11) ต าแหน่งที่ 11 แสดงถึงความกว้างของพื้นที่โดยรวม คือ 5.75 เมตร และความยาว 6 เมตร

(ต าแหน่งที่ 18) 
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ภาพที่ 5.14: ภาพจากมุมด้านข้างของต าแหน่งที่ 9, 10 และ 11 

ภาพที่ 5.15: ภาพจากมุมด้านบนของต าแหน่งที่ 15, 15.1 และ 18 
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12) ต าแหน่งที ่12 ความกว้างของสื่ออุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว มีความยาวอยู่ที่ 280 ซม.
และความกว้าง 190 ซม. (ต าแหน่งที่ 4) จากการที่ผู้วิจัยออกแบบปรับปรุง ขนาดความยาวนี้ผู้ใช้
รถเข็นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทั้ง 2 ฝั่งพร้อมกัน 

13) ต าแหน่งที ่13 แสดงความสูงของวัตถุกั้นระหว่างฐาน มีความสูงอยู่ที่ 150 ซม.
13.1) ต าแหนง่ที่ 13.1 มีการติดต้ังสัญลักษณ์วัดจากพื้นถงึบริเวณขอบล่างสุดของป้ายมี

ความสูงที่ 1 เมตร 
14) ต าแหน่งที ่14 ความกว้างของสื่ออุปกรณ์จ าลองแผ่นดินไหว 2 มีความยาวอยู่ที่ 225 ซม.

และความกว้าง 190 ซม. (ต าแหน่งที่ 4) จากการที่ผู้วิจัยออกแบบปรับปรุง ขนาดความยาวนี้ผู้ใช้รถเข็น
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทั้ง 2 ฝั่งพร้อมกัน เนื่องจากมีระยะที่เพียงพอต่อการเข้าถึง อ้างอิงจากขนาด
รถเข็น (TDLR Texas Department of Licensing&Regulation.2012) 

ภาพที่ 5.16: ภาพจากมุมด้านบนของต าแหน่งที่ 12, 13 และ 14 
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15) ต าแหน่งที ่15 ช่องระหว่างสื่ออุปกรณ์ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับภูเขาไฟและลาวาความยาว
306 ซม. และความกว้าง 125 ซม. (ต าแหน่งที่ 16) ซึ่งพื้นที่นี้จากเดิมมสีิ่งกีดขวางในการเข้าถึงสื่อ
หน้าจอคือมีราวสแตนเลสกั้นพ้ืนที่ท าให้ผู้เข้าใช้งานไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ในระยะประชิดและมี
อุปสรรค ปัญหาในเรื่องของการมองเห็นหน้าจอทั้งบุคคลทัว่ไปและบทบาทสมมุต ิผู้วิจัยจึงออกแบบ
ปรุงปรุงพ้ืนที่ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าถึงสื่ออุปกรณ์ มีพ้ืนที่เรียบเสมอกัน บุคคลทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย 

16) ต าแหน่งที ่17 ระยะของสื่อหนา้จอหรือป้ายถึงอุปกรณ์ปฏิสัมพันธ์การจ าลองแผ่นดนิไหว
ทั้ง 2 ส่วนคือ 65 ซม. ซึ่งระยะในการมองสื่อที่ติดผนังอยู่ที่ 140 ซม. (ต าแหน่งที่ 4.1) 

17) ต าแหน่งที ่19 แสดงความสูงของพ้ืนที่คือ 2.5 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงเดิมของพ้ืนที่

ภาพที่ 5.17: ภาพจากมุมด้านบนของต าแหน่งที่ 15, 16, 17, 18 และ 19 

18) ต าแหน่ง C ขอบกันชนผู้วิจัยออกแบบให้มีการติดตั้งในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันรถเข็นชน
อุปกรณ์โดยมีความสูงอยู่ที่ 15 ซม. 
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ภาพที่ 5.18: ภาพจุดติดตั้งกันชนของต าแหน่ง C 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปการเรียนรู้ได้ 2 หัวขอ้ ดังนี้ 
1.การน าทฤษฎีและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในขั้นตอนการด าเนินงาน
2.การน ากรณีศึกษามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
จากหัวข้อข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ ข้อที่ 1 การน าทฤษฎีและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ใน

การวิจัย ผู้วิจัยได้เรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบจากการน า ขบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) มาเป็นกรอบแนวทางสู่ขบวนการที่แกไ้ขปัญหาอย่างเป็นล าดับ ท าให้ผู้วิจัยเห็น



126 

ปัญหาและก าหนดทิศทางในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในเรื่องของ สิทธิผู้พิการ ขนาด
สัดส่วนและการเคลื่อนไหวของผู้ใช้รถเข็นเพื่อน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์กับทฤษฎีในการ
ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของ การเข้าถึงพ้ืนที่ ระยะเอ้ือม และขนาดสัดส่วนของสื่ออุปกรณ์ได้
อย่างตรงประเด็น ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลังการใช้งาน ผู้วิจัยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นล าดับเพื่อหาค าตอบของอุปสรรคปัญหาจากการเก็บข้อมูล 3 แบบคอื 
1) การเก็บข้อมูลแบบกว้างเพื่อหา ข้อด-ีข้อเสียของอาคาร 2) การเก็บขอ้มูลแบบจ าเพาะโดยเก็บ
ข้อมูลให้ลึกมากขึ้น เก็บข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจงช่วงเวลา และเปรียบเทียบเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งใน
อาคาร จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และออกแบบ รายการตรวจสอบแบบ
(Checklist) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนในห้องนิทรรศการดาว
เคราะห์สีฟ้าขึ้น เพื่อเป็นการจดบันทึกและตรวจสอบอุปสรรคปัญหาและน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่ 3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก เป็นการเก็บข้อมูลต่อเน่ืองจากการเก็บข้อมูลแบบ
จ าเพาะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกจากประสบการณ์
ของผู้ใช้งานจริง โดยขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งาน มา
วิเคราะห์ร่วมเน่ืองจากการวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก ท า
ให้แนวความคดิมีความส าคัญต่อประเด็นที่ผู้ออกแบบต้องศึกษาท าความเข้าใจ และน าไปวิเคราะห์ใน
การออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานและแก้ไขอุปสรรค ปัญหาได้อย่างตรงจุด

สรุปการเรียนรูห้ัวข้อที่ 2 คือ การน ากรณีศึกษามาประยกุต์ใช้ในงานวิจัย จากการศึกษา
นิทรรศการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้เรยีนรู้แนวทางในการออกแบบสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จากการน า
ข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบท าให้เห็นถึง ข้อดี-ข้อเสีย ในการออกแบบนิทรรศการอย่างชัดเจนขึ้น และ
น าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเพ่ือให้เป็นแนวทางในการแก้ไขอุปสรรค ปัญหาใน
งานวิจัยและนิทรรศการอ่ืน ๆต่อไปได ้

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

5.3.1.1 ในการออกแบบนิทรรศการสมัยใหม่ในอนาคตควรค านึงถึงคนทุกกลุ่มเป็น
หลัก เพื่อให้เกดิความเหมาะสมในการเข้าใช้งานของพื้นที่และเข้าใช้งานได้อย่างเท่าเทียม 

5.3.1.2 ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการออกแบบการเข้าถึง
พื้นที่อื่น ๆ ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเท่าเทียมกันในสังคม 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลในเชงิลึกของพื้นที่นั้น ๆ  

ในการออกแบบ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับอาคารอื่น ๆ ทีม่ีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาท่ีมคีวามละเอียดและน่าเช่ือถือมากข้ึน 

5.3.2.2 ผู้วิจัยเสนอแนะให้มกีารศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายเนื่องจากการออกแบบ
ในอนาคตต้องมีการค านึงถึงผู้ใช้งานทุกคนเป็นหลัก และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยในครั้งน้ี 
จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางการออกแบบที่เท่าเทียม
และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

5.3.3 ข้อจ ากัดการวิจัย 
ข้อจ ากัดในการวิจัยในครั้งนี้คือ ขนาดพื้นที่ในการออกแบบปรับปรุงเน่ืองจากในห้อง

นิทรรศการมีพืน้ที่ ที่จ ากัด 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสังเกตลักษณะทางกายภาพ 
ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

(ข้อมูลจากวันที่ 29 มิถุนายน 2562) 
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ภาพที่ 1: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 1) 
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ภาพที่ 2: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 1) 
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ภาพที่ 3: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 2) 
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ภาพที่ 4: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 4) 
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ภาพที่ 5: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 4) 
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ภาพที่ 6: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 4) 
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ภาพที่ 7: แบบส ารวจลักษณะทางกายภาพอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ชั้นที่ 4) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเกี่ยวกับ แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออุปกรณ์ 

ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
(ข้อมูลจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2562) 
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ภาพที่ 8: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณเคาน์เตอร์ 
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ภาพที่ 9: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานโลกกับสุริยะ 
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ภาพที่ 10: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาบริเวณฐานธรณีวิทยา 1 
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ภาพที่ 11: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานธรณีวิทยา 2 

 

 



145 

ภาพที่ 12: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพ้ืนที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐาน วัฎจักรน้ า 
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ภาพที่ 13: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐาน อากาศ 1 
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ภาพที่ 14: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐาน อากาศ 2 
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ภาพที่ 15: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐาน อากาศ 3 
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ภาพที่ 16: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานสิ่งมีชีวิต 
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ภาพที่ 17: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานสิ่งมีชีวิต 
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ภาพที่ 18: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานโลกและการเปลี่ยนแปลง 1 
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ภาพที่ 19: แบบจดบันทึกขนาดสัดส่วนพื้นที่และสื่ออปุกรณ์ภายในอาคารที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาบริเวณฐานโลกและการเปลี่ยนแปลง 2 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบรายการตรวจสอบ (Check list) สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพภายในห้องนิทรรศการ 
(ข้อมูลจากวันที่ 3 สิงหาคม และ 10 สิงหาคม 2562) 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ ์

ของผู้เข้าใช้งานทั่วไปและบทบาทสมมุต ิ
(ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) 
(ข้อมูลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562) 
(ข้อมูลจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) 
(ข้อมูลจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 

(ข้อมูลจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) 
(ข้อมูลจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562) 
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ภาพที่ 49: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าของ ด.ญ วลัญธ์ฐติา 
อัมรนันท์ อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562)  ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 50: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าของ ด.ญ วลัญธ์ฐติา 
อัมรนันท์ อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 

 

 
 
  



186 

 

ภาพที่ 51: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าของ ด.ญ วลัญธ์ฐติา 
อัมรนันท์ อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 52: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้าของ ด.ญ วลัญธ์ฐติา 
อัมรนันท์ อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 53: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ วรลักซ ์
อัมรนันท์ อาย ุ12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 54: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ วรลักซ์ 
อัมรนันท์ อาย ุ12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 55: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ วรลักซ ์
อัมรนันท์ อาย ุ12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 56: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ วรลักซ์ 
อัมรนันท์ อาย ุ12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 57: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส เมตตา
สกุลจิต อายุ 32 ปี เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องนิทรรศการ (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) 
ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 58: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส เมตตา
สกุลจิต อายุ 32 ปี เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องนิทรรศการ (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) 
ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 59: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส เมตตา
สกุลจิต อายุ 32 ปี เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องนิทรรศการ (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) 
ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 60: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส เมตตา
สกุลจิต อายุ 32 ปี เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องนิทรรศการ (ข้อมูลจากวันที่ 5 ตุลาคม 2562) 
ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 61: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส มีลัน จนิ 
อายุ 30 ป ี(ข้อมูลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 62: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส มีลัน จนิ 
อายุ 30 ป ี(ข้อมูลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 63: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส มีลัน จนิ 
อายุ 30 ป ี(ข้อมูลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 64: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ น.ส มีลัน จนิ 
อายุ 30 ป ี(ข้อมูลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 65: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ช ชวิน 
เศรษฐสุข อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 66: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ช ชวิน 
เศรษฐสุข อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 67: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ช ชวิน 
เศรษฐสุข อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 68: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ช ชวิน 
เศรษฐสุข อาย ุ7 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 69: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของผู้ให้ข้อมูล
ไม่ประสงค์ใหช้ื่อและนามสกุล อายุ 8 ปี (ขอ้มูลจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที ่1 
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ภาพที่ 70: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของผู้ให้ข้อมูล
ไม่ประสงค์ใหช้ื่อและนามสกุล อายุ 8 ปี (ขอ้มูลจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที ่2 
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ภาพที่ 71: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของผู้ให้ข้อมูล
ไม่ประสงค์ใหช้ื่อและนามสกุล อายุ 8 ปี (ขอ้มูลจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที ่3 
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ภาพที่ 72: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ผู้ให้ข้อมลู
ไม่ประสงค์ใหช้ื่อและนามสกุล อายุ 8 ปี (ขอ้มูลจากวันที่ 19 ตุลาคม 2562) ส่วนที ่4 
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ภาพที่ 73: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ ชนินทรณ ์
วรสกุล อายุ 9 ปี (ข้อมลูจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 74: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ ชนินทรณ ์
วรสกุล อายุ 9 ปี (ข้อมลูจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 75: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ ชนินทรณ ์
วรสกุล อายุ 9 ปี (ข้อมลูจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 76: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ ชนินทรณ ์
วรสกุล อายุ 9 ปี (ข้อมลูจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 77: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ สุกัญญา 
พิมพ์ทอง อายุ 12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 78: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ สุกัญญา 
พิมพ์ทอง อายุ 12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 79: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ สุกัญญา 
พิมพ์ทอง อายุ 12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 80: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เขา้ใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า ของ ด.ญ สุกัญญา 
พิมพ์ทอง อายุ 12 ปี (ข้อมูลจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 81: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 3 คน อายุ 15 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที่ 1 
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ภาพที่ 82: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 3 คน อายุ 15 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที่ 2 
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ภาพที่ 83: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 3 คน อายุ 15 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 9 พฤศจกิายน 2562) ส่วนที่ 3 
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ภาพที่ 84: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 3 คน อายุ 15 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที่ 4 
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ภาพที่ 85: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 2 คน อายุ 17 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที ่1 
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ภาพที่ 86: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 2 คน อายุ 17 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที ่2 
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ภาพที่ 87: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 2 คน อายุ 17 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที ่3 
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ภาพที่ 88: แบบสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้งานในห้องนิทรรศการดาวเคราะห์สีฟ้า การสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจ านวน 2 คน อายุ 17 ป ี(ข้อมลูจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562) ส่วนที ่4 
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