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การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาการด าเนินงาน ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น

ในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าหรบัวิธีวิจยัเชิง
คณุภาพ ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็นบรรณารกัษแ์ละบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบันกัศกึษา
พิการ จ านวน 9 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรองท่ีเป็นนกัศกึษาพิการ จ านวน 4 คน และกลุ่มตวัอย่าง
ส าหรบัวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการท่ีก าลงัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 205 
คน โดยเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย และวิธี Priority Needs 
Index แบบปรบัปรุง ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการแบง่เป็น 4 
ดา้น คือ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ การจดัหาเฟอรน์ิเจอรท่ี์เหมาะสม การใชสี้ท่ีค  านึงถึงการรบัรู ้
และการออกแบบพืน้ท่ีท่ีอ านวยความสะดวก 2) ดา้นบริการ หอ้งสมดุจดับริการเฉพาะส าหรบั
นกัศึกษาพิการ 3) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดจดัหาและจดัท าทรพัยากรสารสนเทศ
ลกัษณะพิเศษส าหรบันกัศกึษาพิการทางสายตา และ4) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
หอ้งสมดุจดัหาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรช์่วยเหลือการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการ  
นอกจากนีย้งัพบว่านกัศกึษาพิการประสบปัญหาการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุทัง้  4 ดา้นเช่นกนั ส่วน
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบั 1 คือ ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก และรายขอ้ พบวา่อนัดบั 1 คือ แอปพลิเคชนับรกิารหอ้งสมดุบนมือถือ 
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This research aims to study the operations, problems and needs of access 

to library services for students with disabilities at higher education institutions libraries in 
the Bangkok metropolitan area using mixed methods research. The contributors to the 
qualitative section were nine key informants who were librarians and staff members 
working on students with disabilities and there were four secondary informants who were 
students with disabilities. The sampling group for the quantitative research section were 
205 students with disabilities selected by purposive sampling. The statistics used for 
data analysis were mean and the priority needs index. The research results found that 
the operations for disabled students consisted of four aspects: (1) building aspects 
such as providing suitable furniture, using color that takes into account the perception 
and the design of service areas of the facilities; (2) library services provide specific 
services for disabled students; (3) information resources, the library provided 
specialized information resources for students with visual impairments; (4) assistive 
technology, libraries provide hardware and software support, access to and the use of 
library services for students with disabilities, as well as problems with accessing library 
services, which also had four aspects. The needs assessment found that the first was 
assistive technology and found that the first was the mobile library application. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยใหค้วามส าคญัและตระหนกัตอ่การจดัการศกึษาส าหรบัคนพิการ เพ่ือใหค้น

พิการเขา้ถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานและโอกาสในการพฒันาตนเอง ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีศกัดิศ์รีความเป็น
มนุษยร์วมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได ้ดงัพระราชบญัญัติการจดัการศึกษาส าหรบัคนพิการ พ.ศ.
2551 (2551, น. 3) ก าหนดว่า “คนพิการมีสิทธิไดร้บัการศกึษาโดยไม่เสียคา่ใชจ้่ายตัง้แตแ่รกเกิด
หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอ้มทัง้ไดร้บัเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา” ซึ่งสอดคลอ้งกับเจตนารมณท่ี์บญัญัติในรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช 2560 มาตรา 4 ว่าดว้ย “ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบคุคลย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ปวงชนชาวไทยย่อมไดร้บัความคุม้ครอง
ตามรฐัธรรมนูญเสมอกัน” (รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, น. 4) และนอกจากนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ “การเคารพในความ
แตกต่างและยอมรบัคนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษยแ์ละมนุษยชาติ” 
(ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2562) จากกฎหมายและนโยบาย
เหลา่นีท้  าใหอ้งคก์รหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ตระหนกัถึงความส าคญัของคนพิการโดยเฉพาะทางดา้น
การศกึษาท่ีจะชว่ยสง่เสรมิและพฒันาคนพิการใหส้ามารถด ารงอยูใ่นสงัคมไดแ้ละมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีเชน่คนปกตทิั่วไป  

สถาบนัอดุมศกึษาเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีใหก้ารศกึษาในระดบัสงูกว่าการศกึษาภาคบงัคบั
และสายอาชีวะ ซึ่งมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแรงงานของประเทศใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพและสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่คนพิการโดยให้
ความส าคญักับความเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป ตลอดจนจัดหาสิ่งอ านวยสะดวกท่ีช่วยในการ
เรียนการสอนและการด าเนินชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั เพ่ือใหน้ักศึกษาพิการไดร้บัการศึกษาเท่า
เทียมกับนกัศึกษาทั่วไปโดยไม่รูส้ึกถึงการแบ่งแยก ทัง้นีย้งัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการจดั
การศกึษาของชาติ ดงัพบว่าในทกุปีการศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยมีนกัศกึษาพิการ
เขา้รบัการศกึษาจ านวนมากนอ้ยแตกต่างกันในแตล่ะปี เช่น ปีการศกึษา 2558 มีนกัศึกษาพิการ
จ านวน 3,941 คน (รอ้ยละ 0.48) ปีการศึกษา 2559 มีนกัศึกษาพิการจ านวน 4,088 คน (รอ้ยละ 
0.47) ปีการศึกษา 2560 มีนกัศึกษาพิการจ านวน 1,215 คน (รอ้ยละ 0.15) ปีการศึกษา 2561 มี
นกัศึกษาพิการจ านวน 3,055 คน (รอ้ยละ 0.21) และปีการศึกษา 2562 มีนกัศึกษาพิการจ านวน 
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2,961 คน (รอ้ยละ 0.19) เป็นตน้ ซึ่งพบว่าจ านวนนกัศึกษาพิการทางสายตาและนกัศึกษาพิการ
ทางร่างกายมีมากกว่านกัศึกษาประเภทอ่ืน ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562; 
ส านกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา, 2562, 2563) นกัศกึษาพิการเป็นผูท่ี้มีขอ้จ ากัดใน
การปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคม หรือสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไม่เทียบเท่ากับนกัศึกษาปกติ ซึ่งความพิการมีหลายสาเหต ุไดแ้ก่ ความบกพร่องทางการ
มองเห็น ความบกพรอ่งทางการไดย้ิน ความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว ความบกพร่องทางการ
ส่ือสาร ความบกพร่องทางจิตใจ ความบกพร่องทางอารมณ ์ความบกพร่องทางพฤติกรรม ความ
บกพรอ่งทางสติปัญญา ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้หรือความบกพรอ่งอ่ืน ๆ (ระพีพรรณ ฉลอง
สขุ, 2558) แตน่กัศกึษาเหล่านีมี้ความมุ่งมั่นท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา
ตอ้งยอมรบัและใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอนส าหรบันักศึกษาพิการไดอ้ย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกบันกัศกึษาคนอ่ืน ๆ  

สถาบนัอดุมศกึษามีหนว่ยงานท่ีเป็นกลไกส าคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรบั
นกัศกึษา คือ หอ้งสมดุ ซึ่งมีหนา้ท่ีหลกัในการสง่เสริมการเรียนการสอนแก่นกัศกึษารวมถึงส่งเสริม
การเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ืองและตลอดชีวิต หอ้งสมดุตอ้งใหค้วามส าคญัแก่นกัศกึษาพิการ
ในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุไดส้ะดวกเช่นเดียวกบันกัศกึษา
ทั่วไป ดงันัน้การใหบ้ริการของหอ้งสมุดควรค านึงถึงขอ้จ ากัดตา่ง ๆ ทัง้ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งสมดุ การบริการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ (สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557, น. 1-3) โดยตระหนักว่า การ
เข้าถึงสารสนเทศเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐานและเป็นเสรีภาพในการแสดงออกดัง
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติท่ีว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้น
พืน้ฐานในการเขา้ถึงและรบัรูข้อ้มลูข่าวสารโดยไม่มีการปิดกัน้” (Kavishe & Isibika, 2018, p. 1) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมาพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน 
(International Federation of Library Associations and Institutions, 2005) ท่ีค  านึงถึงความ
เทา่เทียมในการเขา้ถึงขอ้มลูของทกุคน ซึ่งรวมถึงคนพิการท่ีมีอปุสรรคในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุ 
โดยตระหนักว่าการเข้าถึงบริการห้องสมุดของคนพิการในหลายประเทศทั่วโลกยังเป็นปัญหา
ส าคญั ดงันัน้การจดับรกิารอยา่งเหมาะสมแก่นกัศกึษาพิการจงึถือเป็นการเคารพและค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนขัน้พืน้ฐานเน่ืองจากนกัศึกษาพิการมีสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
บุคคลทั่ ว ไป  การบริการส าหรับนักศึกษาพิการจึ ง เ ป็น เรื่ อ งท้าทายส าหรับห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาในยคุปัจจบุนัท่ีกระแสสิทธิมนษุยชนเป็นท่ียอมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละสากล 
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การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ พบว่า มีการศกึษา
จ านวนมาก สามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดของนักศึกษา
พิการได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นอาคารสถานท่ีท่ีเนน้การออกแบบและจดัหาครุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบั
คนพิการ (Alsalem & Doush, 2018; Chaputula & Mapulanga, 2016; Dodamani & 
Dodamani, 2019; Kavishe & Isibika, 2018; Koulikourdi, 2008; Todaro, 2005; เอมอร 
พิทยายน, 2557; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จิราพร บานลา, 2555; พลอยพนัธน ์พฤทธิรตันกลู, 
2557; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) 2) ดา้นบริการ ท่ีส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองและการ
บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของนกัศกึษาพิการ (Alsalem & Doush, 2018; Chaputula & 
Mapulanga, 2016; Dodamani & Dodamani, 2019; Kavishe & Isibika, 2018; Koulikourdi, 
2008; Phukubje & Ngoepe, 2017; Todaro, 2005; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ,์ 
2563; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) 3) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ โดยหอ้งสมดุจดัหาและ
จัดท าส่ือสารสนเทศท่ีเอื ้อการอ่านและตรงความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตา 
(Chaputula & Mapulanga, 2016; Dodamani & Dodamani, 2019; Ekwelem, 2013; Todaro, 
2005; เอมอร พิทยายน, 2557; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ์, 2563; ปราณี อศัว
ภูษิตกุล, 2559; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) และ 4) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก หอ้งสมดุจดัหาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท่ี์ชว่ยใหน้กัศกึษาพิการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
และบริการตา่ง ๆ ได ้(N. Aharony, 2014; Alsalem & Doush, 2018; Dodamani & Dodamani, 
2019; Koulikourdi, 2008; Lee, Paik, & Joo, 2012; Mulliken, 2017; Sanaman & Kumar, 
2014, 2015; Todaro, 2005; Yoon, 2016; Zha, Zhang, & Yan, 2015; Zha, Zhang, & Yang, 
2016; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ์, 2563; ปราณี อศัวภูษิตกลุ, 2559; สมาน ลอย
ฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557; อมัพิกา นนัทิกาญจนะ และอรนชุ เศวตรตันเสถียร, 2561)  

นโยบายภาครฐัระดบัประเทศและปฏิญญาระดบัสากลท่ีมุง่ใหค้วามส าคญัในการอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการใหส้ามารถด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสงัคม 
เป็นประเด็นส าคัญท่ีองค์กรและหน่วยงานทุกระดับน าไปปฏิบัติ  เช่นเดียวกับห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรูส้  าหรบัการศกึษาระดบัสูงและสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพเป็นแรงงานส าคญัท่ีจะผลกัดนัประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป นกัศึกษาพิการเ ป็น
บคุคลท่ีควรไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการศกึษาและการเรียนรูจ้ากหอ้งสมดุท่ีเป็นแหล่งสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนีง้านวิจัยพบว่า ยังไม่มีการก าหนดแผนการด าเนินการหรือ
นโยบายส าหรบับริการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย (สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน 
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ๆ, 2557, น. 29) มีเพียงหอ้งสมุดส าหรบัคนพิการโดยเฉพาะท่ีมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
หรือนโยบายส าหรบัคนพิการ (โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553, น. 63) ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศกึษาเพ่ือ
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษานีท้  าใหท้ราบถึงการด าเนินงานและปัญหาการบริการหอ้งสมุด
ส าหรบันกัศกึษาพิการ รวมถึงเพ่ือใหส้ามารถจดัอนัดบัความส าคญัของการเขา้ถึงบริการว่าดา้นใด
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีหอ้งสมุดควรจดัหามาใหบ้ริการแก่นกัศึกษาพิการเป็นอนัดบัแรก และ
เพ่ือเป็นการหาข้อสรุปท่ีเป็นแนวทางอ านวยการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษาพิการอยา่งแทจ้รงิ   

ความมุ่งหมายของการวิจัย   
1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการบริการส าหรบันกัศึกษาพิการของหอ้งสมุด

สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
2. เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของ

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

ความส าคัญของการวิจัย 
นกัศกึษาพิการถือเป็นผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุกลุ่มหนึ่งท่ีควรไดร้บัการบริการท่ีเท่าเทียม

กับนักศึกษาทั่วไป งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยท่ีตอ้งการใหท้ราบถึงการด าเนินงานตลอดจนความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดของนักศึกษาพิการของสถาบนัอุดมศึกษา และยัง
สะทอ้นใหห้อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาว่าหอ้งสมุดมีบริการท่ีเพียงพอแลว้ส าหรบันกัศึกษาพิการ
หรือไม่ ซึ่งผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศกึษานีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาในการ
น าไปใชว้างแผน พฒันา และปรบัปรุง รวมถึงสามารถเป็นแนวทางใหห้อ้งสมดุอ่ืน ๆ น าไปพฒันา
บริการหอ้งสมุดของตนเพ่ือให้สามารถบริการนักศึกษาพิการไดอ้ย่างเหมาะสม ตรงตามความ
ตอ้งการซึ่งสอดคลอ้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และปฎิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ ท่ีมุ่งเนน้ในดา้นสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของ
ความเป็นมนษุย ์และการอ านวยความสะดวกแก่คนพิการใหส้ามารถด ารงชีวิตเท่าเทียมกบับคุคล
ทั่วไปในสงัคม 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาพิการท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 558 คน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2562)  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบง่เป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบดว้ย กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key 
informants) จ านวน 9 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง (Secondary informants) จ านวน 4 คน รวม
จ านวน 13 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
หลกั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์และบุคลากรงานบริการหอ้งสมุด จ านวน 6 คน และบุคลากรหน่วยงาน
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการให้บริการ
หอ้งสมดุและบริการการเรียนรูส้  าหรบัคนพิการ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรอง ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการทาง
สายตา จ านวน 2 คน และนกัศึกษาพิการทางรา่งกาย จ านวน 2 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบลกูโซ่ (Snowball sampling) จากการแนะน าของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งเป็นนกัศกึษาท่ีเคยเขา้ใช้
บรกิารหอ้งสมดุและ/หรือหนว่ยงานชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการ  

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการท่ีก าลงัศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน จ านวน 205 คน ซึ่งไม่
นอ้ยกว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต  ่า ตามสตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) 
ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัได ้± รอ้ยละ 10 โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะนกัศึกษาพิการทางสายตา
และนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีมีขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ

ในการหาความแตกต่างระหว่างสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนักับสภาพท่ีตอ้งการให้
เกิดขึน้ โดยใชส้ตูร Priority need index (PNI) แบบปรบัปรุง (PNImodified = (I – D) / D) (สวุิมล ว่อง
วานิช, 2558, น. 62) และน าผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งดงักล่าวมาจดัเรียงตามล าดบัเพ่ือหา
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุ น าไปสูก่ารแกปั้ญหาและพฒันาปรบัปรุงงานหรือองคก์รใหดี้ขึน้
ตอ่ไป 
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2. การเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแก่นักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงบริการของห้องสมุด
โดยสะดวก ซึ่งประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึง การจดัอาคารและสถานท่ีทัง้ภายนอกและภายใน
หอ้งสมุดใหเ้หมาะสมกับนักศึกษาพิการ ในดา้นการออกแบบ การจัดพืน้ท่ี การจัดวางครุภัณฑ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ส าหรบัคนพิการ รวมทัง้การจดัท าปา้ยประกาศหรือสญัลกัษณ์
ตา่ง ๆ  

2.2 ดา้นบริการ หมายถึง บริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุท่ีจดัขึน้เฉพาะส าหรบันกัศกึษา
พิการหรือเพิ่มเติมจากบริการเดิมท่ีมีอยู่รวมถึงการจดับุคลากรอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา
พิการ เพ่ือใหน้กัศกึษาพิการเขา้ถึงบรกิารตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุเชน่เดียวกบันกัศกึษาทั่วไป 

2.3 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
หอ้งสมุดจัดหาใหเ้หมาะสมกับนักศึกษาพิการเพ่ือใหส้ามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทรพัยากร
สารสนเทศหอ้งสมดุได ้เชน่ หนงัสืออกัษรเบรลล ์หนงัสือเสียง หนงัสือสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ เป็นตน้ 

2.4 ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละการ
ส่ือสาร รวมถึงอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาพิการใหส้ามารถ
เขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุได ้

3. นักศึกษาพิการ หมายถึง นกัศกึษาพิการทางสายตาหรือนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย
ท่ีท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงบริการของหอ้งสมดุไดเ้ช่นเดียวกบันกัศกึษาปกติ ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัหรือ
ขอ้เสียเปรียบในการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาและการใชห้อ้งสมดุ ซึ่งมีความจ าเป็นพิเศษท่ีตอ้ง
ไดร้บัการชว่ยเหลือ 

4. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศ
และสนบัสนนุการเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาโดยแตล่ะแห่งอาจมี ช่ือเรียกแตกตา่งกนั เช่น 
ส านกัหอสมดุกลาง หอสมดุ ส านกัวิทยบริการ หรือช่ืออ่ืน ๆ ท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าว  โดยในการวิจยันี ้
จะจ ากดัเฉพาะหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐัและในก ากบัของรฐัภายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

การด าเนินงานและปัญหา

การบริการส าหรบันกัศึกษา

พิ ก า ร ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด

สถาบันอุดมศึกษาในเขต

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ

ปรมิณฑล 

ความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุ

ส าหรบันกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี                                  

2. ดา้นบรกิาร                                                                                  

3. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ                               

4. ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการ
หอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัคนพิการ 
1.1 ความหมายของคนพิการ 
1.2 ประเภทและคณุลกัษณะของคนพิการ 

2. การศกึษาระดบัอดุมศกึษาส าหรบันกัศกึษาพิการ 
2.1 แนวทางการสง่เสรมิการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาส าหรบันกัศกึษาพิการ 
2.2 หนว่ยงานบรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการ 

3. การบรกิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาส าหรบันกัศกึษาพิการ 
3.1 แนวคดิการบรกิารหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการ 
3.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรกิารหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการ 
3.3 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

 4.  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น       
4.1 ความหมายของความตอ้งการจ าเป็น     
4.2 ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น   
4.3 ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น    
4.4 ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น    
4.5 การจดัล าดบัความส าคญั 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคนพกิาร 
ความหมายของคนพกิาร 

ค าว่า คนพิการ ในภาษาไทยมีการใช้ค  าท่ีแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เช่น คน
พิการ  บคุคลทพุพลภาพ เป็นตน้ ส าหรบัในภาษาองักฤษก็มีค าเรียกท่ีใชแ้ตกตา่งกนั เช่น People 
with disabilities, Disable person, Handicapped, Cripple หรือ Impairment เป็นตน้ ซึ่งมีผูใ้ห้
ความหมายและแบง่ประเภทคนพิการรวมถึงหลกัเกณฑก์ าหนดความพิการประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (2550, น. 8) 
กล่าวว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมหรือใช้
ชีวิตประจ าวัน เน่ืองดว้ยความบกพร่องทางการไดย้ิน การมองเห็น การส่ือสาร การเคล่ือนไหว 
อารมณ ์จิตใจ พฤติกรรม การเรียนรู ้สติปัญญา หรือความบกพร่องอ่ืน ท าใหเ้กิดอุปสรรคและมี
ความจ าเป็นพิเศษท่ีตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลือ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตักิิจกรรมไดอ้ยา่งบคุคลทั่วไป  

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายว่าคนพิการ หมายถึง 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องหรือผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา (ส านกังานราชบณัฑิตย
สภา, 2554) 

อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิของคนพิการ ใหค้วามหมายของคนพิการ หมายถึง บุคคลท่ี
บกพร่องทางดา้น รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา หรือประสาทสมัผสัในระยะยาว ซึ่งเป็นอุปสรรคกีด
ขวางการมีสว่นรว่มในสงัคม (ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ, 2562)                                                            

สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ (2557, น. 22) ใหค้วามหมายว่าคนพิการ หมายถึง 
บคุคลท่ีมีขอ้จ ากดัทางความสามารถ มีความผิดปกติ หรือมีความเสียเปรียบในการปฏิบตัิกิจกรรม 
ในหรือด าเนินชีวิตประจ าวนัซึ่งมีสาเหตจุากความบกพรอ่งในการท างานหรือโครงสรา้งของอวยัวะ
ของร่างกาย เช่น การมองเห็น การเคล่ือนไหว การไดย้ิน หรือความผิดปกติทางดา้นจิตใจหรือ
สตปัิญญา โดยอาจเป็นมาตัง้แตก่ าเนิดหรือเพิ่งเกิดขึน้ภายหลงัซึ่งมีทัง้ความพิการท่ี เป็นถาวรหรือ
ความพิการแคช่ั่วคราว 

สวุรรณี ศิริพิทกัษช์ยั (2557, น. 14) ใหค้วามหมายว่าคนพิการ หมายถึง บคุคลท่ีมี
ความผิดปกตหิรือความบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย จิตใจ หรือสตปัิญญา 

ระพีพรรณ ฉลองสขุ (2558, น. 71-72) ใหค้วามหมายว่าคนพิการ หมายถึง คนท่ีมี
ความสามารถในการด ารงชีวิตจ ากดั  เช่น การเดิน หรือเคล่ือนท่ีดว้ยตนเอง การส่ือสาร ตลอดจน
การมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางสงัคม 



 10 
 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า คนพิการหมายถึง บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางดา้น ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญาซึ่งอาจมีความบกพร่องแบบชั่วคราวหรือ
แบบถาวร โดยอาจเป็นมาตัง้แต่ก าเนิดหรือเพิ่งเกิดขึน้ภายหลัง จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือข้อ
เสียเปรียบในการด าเนินชีวิต รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคมในดา้นตา่ง ๆ ท าให้
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลือในดา้นใดดา้นหนึ่ง 

ประเภทและคุณลักษณะของคนพกิาร 
คนพิการสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทล้วนมี

คณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ซึ่งมีหนว่ยงานก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ าหนดความ
พิการไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้

1. ป ร ะกาศกระท ร วงกา รพัฒนาสั ง คมและความมั่ น ค ง ของ มนุษย ์                                                 
เรื่อง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ (2552, น. 2-5) “ก าหนดประเภทความพิการทัง้หมด 6 
ประเภท ไดแ้ก่                     

1.1 ความพิการทางการเห็น มีหลักเกณฑ์ก าหนดความพิการทางการ
มองเห็น คือ                                                                                                               

ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรอ่ง
ในการเห็น เม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตา ขา้งท่ีดีกว่าเม่ือใชแ้ว่นสายตาธรรมดาแลว้ อยู่ในระดบั
แย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแมแ้ต่
แสงสวา่ง หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 10 องศา                                                     

ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบคุคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรอ่ง
ในการเห็นเม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกว่าเม่ือใชแ้ว่นสายตาธรรมดาแลว้อยู่ในระดบั
ตัง้แต ่3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18  เมตร 
(6/18) หรือ 20 สว่น 70 ฟตุ (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 

1.2 ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย มีหลกัเกณฑก์ าหนดความ
พิการทางการไดย้ินและส่ือความหมาย ดงันี ้

หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพรอ่งในการไดย้ินจนไม่สามารถรบัขอ้มูล ผ่านทางการไดย้ิน เม่ือตรวจการไดย้ิน โดยใชค้ล่ืน
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ความถ่ีท่ี 500  เฮิรตซ ์1,000 เฮิรตซ ์และ 2,000  เฮิรตซ ์ในหขูา้งท่ีไดย้ินดีกว่าจะสญูเสียการไดย้ิน
ท่ีความดงัของเสียง 90 เดซิเบลขึน้ไป                                                                            

หูตึง  หมายถึง  การ ท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรอ่ง
ในการไดย้ินเม่ือตรวจวดัการไดย้ิน โดยใชค้ล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตซ ์1,000 เฮิรตซ ์และ 2,000 
เฮิรตซ ์ในหูขา้งท่ีไดย้ินดีกว่าจะสูญเสียการไดย้ิน ท่ีความดงัของเสียงนอ้ยกว่า 90 เดซิเบลลงมา
จนถึง 40 เดซิเบล                                                                                                      

ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากัดใน
การปฏิบตัิกิจกรรม ในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมา
จากการมีความบกพรอ่ง ทางการส่ือความหมาย เช่น พดูไม่ได ้พดูหรือฟังแลว้ผูอ่ื้นไม่เขา้ใจ เป็น
ตน้ 

1.3 ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย มีหลกัเกณฑก์ าหนดความ
พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรา่งกาย ดงันี ้

ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากัดในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมซึ่งเป็นผลมาจาก
การมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ มือ เทา้ 
แขน ขา อาจมาจากสาเหตอุมัพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรือ้รงัจนมี
ผลกระทบตอ่การท างานมือ เทา้ แขน ขา                                                    

ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากัดในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพรอ่งหรือความผิดปกต ิของศีรษะ ใบหนา้ ล าตวั และภาพลกัษณภ์ายนอกของรา่งกายท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม มีหลกัเกณฑก์ าหนดความพิการทาง
จิตใจหรือพฤตกิรรม ดงันี ้     

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบคุคลมีขอ้จ ากดัใน
การปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมา
จากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู ้ อารมณ์ หรือ
ความคดิ                                                                                                     
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ความพิการออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องทางพฒันาการดา้นสงัคม ภาษา และการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ ์โดยมี
สาเหตมุาจากความผิดปกตขิองสมอง และความผิดปกตินัน้แสดงก่อนอาย ุ2 ปีครึ่ง ทัง้นีใ้หร้วมถึง
การวินิจฉยักลุม่ออทิสตกิสเปกตรมัอ่ืนๆ เชน่ แอสเปอเกอร ์(Asperger) 

1.5 ความพิการทางสตปัิญญา หมายถึง การท่ีบคุคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมี
พฒันาการชา้กว่าปกติหรือมีระดบัเชาวปั์ญญาต ่ากว่าบคุคลทั่วไปโดยความผิดปกตินัน้แสดงก่อน
อาย ุ18 ปี                                                                                                                                  

1.6 ความพิการทางการเรียนรู  ้ หมายถึง ท่ีบุคคลมีขอ้จ ากัดในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคมโดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้
ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพรอ่งทางสมองท าใหเ้กิดความบกพรอ่งในดา้นการอ่าน  การเขียน การ
คดิค านวณหรือกระบวนการเรียนรูพื้น้ฐานอ่ืนในระดบัความสามารถท่ีต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตาม
ชว่งอายแุละระดบัสตปัิญญา” 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑข์องคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 (2552, น. 45-47) “แบ่งประเภทของคนพิการและหลกัเกณฑ์
ก าหนดความพิการไวท้ัง้หมด 9 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น
ตัง้แตร่ะดบัเล็กนอ้ยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้                                                                                                                   

คนตาบอด หมายถึง บคุคลท่ีสญูเสียการเห็นมากจนตอ้งใชส่ื้อสมัผสัและ
ส่ือเสียงหากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยู่ในระดบั 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 
สว่น 200 (20/200) จนถึงไมส่ามารถรบัรูเ้รื่องแสง 

คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่าน
อกัษรตวัพิมพข์ยายใหญ่ดว้ยอปุกรณเ์ครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
หากวดัความชดัเจนของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยู่ในระดบั 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 
(20/70)    

2.2 บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสญูเสียการไดย้ิน
ตัง้แตร่ะดบัหตูงึนอ้ยจนถึงหหูนวก ซึ่งแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้                                                                       



 13 
 

คนหหูนวก หมายถึง บุคคลท่ีสญูเสียการไดย้ินมากจนไม่สามารถเขา้ใจ
การพูดผ่านทางการไดย้ินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการไดย้ินจะมี
การสญูเสียการไดย้ิน 90 เดซิเบลขึน้ไป 

คนหตูึง หมายถึง บคุคลท่ีมีการไดย้ินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะไดย้ินการพูด
ผา่นทางการไดย้ินโดยทั่วไปจะใสเ่ครื่องชว่ยฟัง ซึ่งหากตรวจวดัการไดย้ินจะมีการสญูเสียการไดย้ิน
นอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล                                                                                                                    

2.3 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความจ ากัด
อยา่งชดัเจนในการปฏิบตัติน (Functioning) ในปัจจบุนัซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปัญญาต ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัรว่มกับความจ ากัดของทกัษะการปรบัตวัอีกอย่าง
นอ้ย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ไดแ้ก่ การส่ือความหมาย การดแูลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบา้น 
ทกัษะทางสงัคมหรือการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น การรูจ้กัใชท้รพัยากรในชมุชน  การรูจ้กัดแูลควบคมุ
ตนเอง การน าความรูม้าใชใ้นชีวิตประจ าวนั การท างาน  การใชเ้วลาว่าง การรกัษาสขุภาพอนามยั
และความปลอดภยั ทัง้นีไ้ดแ้สดงอาการดงักลา่วก่อนอาย ุ18 ปี 

2.4 บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสขุภาพ ซึ่ง
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ บคุคลท่ีมี
อวยัวะไมส่มสว่นหรือขาดหายไป กระดกูหรือกลา้มเนือ้ผิดปกติมีอปุสรรคในการเคล่ือนไหว ความ
บกพร่องดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเนือ้และกระดกู การไม่
สมประกอบมาแตก่ าเนิด อบุตัเิหต ุและโรคตดิตอ่ 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางสขุภาพ ไดแ้ก่ บคุคลท่ีมีความเจ็บป่วยเรือ้รงั
หรือมีโรคประจ าตวัซึ่งจ  าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างตอ่เน่ือง และเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาซึ่งมี
ผลท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาพิเศษ 

2.5 บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ไดแ้ก่ บคุคลท่ีมีความผิดปกติใน
การท างานของสมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรูท่ี้อาจเกิดขึน้เฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายดา้น คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่
สามารถเรียนรูใ้นดา้นท่ีบกพรอ่งไดท้ัง้ท่ีมีระดบัสตปัิญญาปกติ 

2.6 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อตัราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือ
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บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งในเรื่องความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาพดู การเขียนหรือระบบสญัลกัษณอ่ื์น
ท่ีใชใ้นการตดิตอ่ส่ือสาร ซึ่งอาจเก่ียวกบัรูปแบบ เนือ้หาและหนา้ท่ีของภาษา                                                                                                                              

2.7 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี
พฤตกิรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมากและปัญหาทางพฤติกรรมนัน้เป็นไปอย่างตอ่เน่ืองซึ่ง
เป็นผลจากความบกพรอ่ง หรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรบัรู ้อารมณห์รือ
ความคดิ เชน่ โรคจิตเภท โรคซมึเศรา้ โรคสมองเส่ือม เป็นตน้     

2.8 บคุคลออทิสติก ไดแ้ก่ บคุคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการท างานของ
สมองบางสว่นซึ่งสง่ผลตอ่ความบกพรอ่งทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสงัคมและการปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม และมีขอ้จ ากดัดา้นพฤตกิรรม หรือมีความสนใจจ ากดัเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความ
ผิดปกตนิัน้คน้พบไดก้่อนอาย ุ๓๐ เดือน                                                                                                                                                           

2.9 บคุคลพิการซ า้ซอ้น ไดแ้ก่ บคุคลท่ีมีสภาพความบกพรอ่งหรือความพิการ
มากกวา่หนึ่งประเภทในบคุคลเดียวกนั”  

3. กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 “ก าหนดประเภทและคณุลกัษณะของคนพิการไว ้5 ประเภท ดงันี ้                
(กระทรวงแรงงาน, 2556) 

3.1 คนพิการทางการมองเห็น ไดแ้ก่ คนท่ีมีสายตาขา้งท่ีดีกว่าเม่ือใชแ้ว่น
สายตาธรรมดาแลว้มองเห็นนอ้ยกว่า 6/18 หรือ 20/70 ลงไปจนมองไม่เห็นแมแ้ตแ่สงสว่างหรือคน
ท่ีมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 

3.2 คนพิการทางการไดย้ินหรือการส่ือความหมาย ไดแ้ก่ คนท่ีไดย้ินเสียงท่ี
ความถ่ี 500 เฮิรตซ ์1000 เฮิรตซ ์หรือ 2000 เฮิรตซ ์ในหขูา้งท่ีดีกว่าท่ีมีความดงัเฉล่ียส าหรบัเด็ก
อายไุม่เกิน 7 ปี เกิน 40 เดซิเบลขึน้ไปจนไม่ไดย้ินเสียงและส าหรบัคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึน้ไป
จนไม่ไดย้ินเสียงหรือคนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรอ่งในการเขา้ใจ หรือการใชภ้าษาพดูจน
ไมส่ามารถส่ือความหมายกบัคนอ่ืนได ้

3.3 คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ คนท่ีมีความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องของร่างกายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจ าวนัไดห้รือคนท่ีมีการสญูเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ แขน ขา หรือล าตวั อนั
เน่ืองมาจากแขนหรือขาขาด อมัพาตหรืออ่อนแรง โรคขอ้ หรืออาการปวดเรือ้รงั รวมทัง้โรคเรือ้รงั
ของระบบการท างานของร่างกายอ่ืน ๆ ท่ีท าใหไ้ม่สามารถประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวัน
หรือด ารงชีวิตในสงัคมเย่ียงคนปกตไิด ้
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3.4 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแ้ก่ คนท่ีมีความผิดปกติ หรือ ความ
บกพรอ่งทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรบัรูอ้ารมณค์วามคิดจนไม่สามารถควบคมุพฤติกรรม
ท่ีจ าเป็นในการดแูลตนเองหรืออยู่รว่มกบัผูอ่ื้น 

3.5 คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู  ้คนพิการทางสติปัญญาหรือการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ คนท่ีมีความผิดปกต ิหรือความบกพรอ่งทางสตปัิญญาหรือสมองจนไม่สามารถเรียนรู้
ดว้ยวิธีการศกึษาปกตไิด”้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพกิาร 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพกิาร 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโอกาสการเขา้ถึงทางการศึกษาของ
นกัศึกษาพิการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสรา้งความเท่าเทียมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหแ้ก่บุคคลทุกคน ดงันัน้เพ่ือใหก้ารจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรบันกัศึกษาพิการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางท่ีชัดเจน จึงไดจ้ัดท าประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรบัคนพิการ โดยมี
เนือ้หาส าคญั (คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2553, น. 1-2) ดงันี ้

1. สถาบนัอดุมศกึษามีหนา้ท่ีรบันกัศกึษาพิการใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในจ านวนท่ีเหมาะสม 
โดยตอ้งค านึงถึงความพรอ้มของสถาบนัในการจดัการศึกษาส าหรบันกัศกึษาพิการเพ่ือใหก้ารจดั
การศกึษานัน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สถาบนัอดุมศึกษาท่ีรบันกัศึกษาพิการเขา้ศกึษา มีสิทธิไดร้บัคา่ใชจ้่าย ไดแ้ก่ ค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาพิการจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจ านวนเงินท่ีต้องเรียกเก็บจาก
นกัศกึษาพิการ 

3. สภาสถาบนัอดุมศกึษามีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรบันกัศกึษาพิการเขา้
ศึกษาต่อ โดยใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรบัคน
พิการของส านกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

4. สภาสถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบันกัศกึษาพิการ
เข้าศึกษาในสถาบัน ซึ่งตอ้งประกอบดว้ย จ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรบั หลัก เกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ประเภทความพิการท่ีตอ้งการรับ คณะ /สาขาท่ีเปิดรับ 
วิธีการคดัเลือก และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งการรบันกัศึกษาพิการเขา้ศึกษาตอ้งจดัท าแผนการรบั
สมัคร และแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการและส่งไปยังส านัก
คณะกรรมการการอดุมศกึษาภายในเดือนมกราคมของทกุปี 

6. สถาบนัอดุมศกึษาท่ีรบันกัศกึษาพิการเขา้ศกึษาจะตอ้งจดัสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือทางการศกึษาส าหรบันกัศกึษา
พิการอยา่งเหมาะสม เพียงพอและตรงตามความตอ้งการของนกัศกึษาพิการ รวมถึงจดับคุลากรท่ี
มีทกัษะพืน้ฐานในการใหบ้รกิารสนบัสนนุนกัศกึษาพิการในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา
พิการของสถาบัน ทั้งนีส้ถาบันอุดมศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านัก
งบประมาณโดยตรงหรือจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินได ้

7. ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษาส าหรบัคนพิการอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

จากแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการของ
กระทรวงศึกษาธิการดงักล่าวท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยเปิดรบันักศึกษาพิการเพิ่ม
มากขึน้ จากการส ารวจขอ้มูลนิสิต นกัศึกษาพิการท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทั่วประเทศ 
ในปีการศกึษา 2562 พบว่ามีจ านวนนกัศกึษาพิการทัง้สิน้ 2,961 คน โดยจ าแนกตามประเภทของ
ความพิการ ดงันี ้(ส านกัสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา, 2563) 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย   จ านวน 1,258 คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน    จ านวน   572  คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเห็น    จ านวน   438  คน 
บคุคลออทิสตกิ      จ านวน   289  คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางพฤตกิรรมหรืออารมณ ์ จ านวน   174  คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา    จ านวน     88  คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้   จ านวน     82  คน 
บคุคลพิการซ า้ซอ้น      จ  านวน    42  คน 
บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการพดูและภาษา   จ านวน     14  คน 

หน่วยงานบริการส าหรับนักศึกษาพกิาร 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการท่ี

ต้องการให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพ ไดก้ าหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจดัสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
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ความสะดวก ส่ือ บรกิารและความชว่ยเหลือทางการศกึษารวมถึงจดับคุลากรท่ีใหบ้ริการสนบัสนนุ
นกัศกึษาพิการ ท าใหส้ถาบนัอดุมศกึษาไดจ้ดัตัง้หน่วยงานบริการส าหรบันกัศกึษาพิการ หรือส่วน
ใหญ่เรียกว่า ศนูยบ์ริการนกัศึกษาพิการ (Disabilities Support Service: DSS) เพ่ือใหเ้ป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดบริการของ
ศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการของแต่ละสถาบันอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ประเภทของความพิการและความตอ้งการของนักศึกษาพิการ โดยจัดใหมี้บริการทั่วไปส าหรบั
นกัศกึษาพิการแตล่ะประเภท ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2555) 

1. บรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการท่ีมีความบกพรอ่งทางการมองเห็น ไดแ้ก่ 
1.1 บริการโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าหรบันกัศกึษาท่ีมีความบกพรอ่งทางการ

มองเห็น เชน่ โปรแกรมตาทิพย ์โปรแกรมเดซี (Daisy) เป็นตน้ 
1.2 บรกิารจดัท าเอกสารอกัษรเบรลล ์
1.3 บรกิารบนัทกึและส าเนาเทปเสียงการเรียนการสอน 
1.4 บรกิารบนัทกึหนงัสือเสียง   
1.5 บรกิารพิมพเ์อกสาร 
1.6 บรกิารอาสาสมคัรอา่นขอ้สอบ 
1.7 บรกิารตรวจสอบและแกไ้ขเอกสาร 

2. บริการส าหรับนักศึกษาพิการท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือส่ือ
ความหมาย ไดแ้ก่ 

2.1 บรกิารลา่มภาษามือ 
2.2 บรกิารผูช้ว่ยจดค าบรรยาย 
2.3 บรกิารส่ือและอปุกรณช์ว่ยการเรียนรู ้
2.4 บรกิารบนัทกึและส าเนาเทปวีดทิศันก์ารเรียนการสอน 

3. บริการส าหรับนักศึกษาพิการท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว ไดแ้ก่ 

3.1 การปรบัสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกแก่
นกัศกึษาพิการ เชน่ ลิฟต ์ทางลาดส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น หอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ เป็นตน้ 

3.2 บริการอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการไดอ้ยา่งเพียงพอและทั่วถึง 
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3.3 บริการเขา้ถึงหอ้งเรียน/หอ้งสอบ โดยนกัศึกษาพิการสามารถแจง้หน่วย
บรกิารนกัศกึษาพิการเพ่ือขอความชว่ยเหลือได ้

4. บรกิารอ่ืน ๆ ส าหรบันกัศกึษาพิการทกุประเภท ไดแ้ก่ 
4.1 บริการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Services 

Plan: ISP) 
4.2 บรกิารจดัส่ือสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอบ 
4,3 บริการเขียนเอกสาร ส าหรบันักศึกษาท่ีไม่สามารถเขียนเอกสารไดด้ว้ย

ตนเอง เชน่ การกรอกแบบฟอรม์เอกสารตา่ง ๆ เป็นตน้ 
4.4 บริการยืม/คืนหนังสือหอ้งสมุด โดยนกัศึกษาพิการสามารถรอ้งขอให้

ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการยืม/คืนหนงัสือแทนและน ามาสง่แก่นกัศกึษาพิการ 
4.5 บรกิารใหค้  าปรกึษาดา้นการเรียนและอ่ืน ๆ   

การบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพกิาร 
แนวคิดการบริการห้องสมุดส าหรับนักศึกษาพกิาร 

การบรกิารหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการ มีแนวคดิการบรกิาร ดงันี ้ 
1. แนวคิดการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการของสมาพนัธร์ะหว่างประเทศว่า

ดว้ยสมาคมหอ้งสมดุและสถาบนั (International Federation of Library Associations and 
Institutions, 2005, pp. 9-17) ไดก้ าหนดรายการตรวจสอบการเขา้ถึงหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ 
(Access to libraries for persons with disabilities – Checklist) ซึ่งมีแนวคิดการบริการหอ้งสมดุ
ส าหรบัคนพิการ เป็น 3 ดา้น ดงันี ้

1.1 ด้า นสภาพแวดล้อมของห้อ ง สมุด  แบ่ ง เ ป็น  3 สภ าพ  ไ ด้แ ก่ 
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและบรกิาร ซึ่งรายละเอียดดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แนวคิดการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการของสมาพนัธร์ะหวา่งประเทศว่าดว้ยสมาคม
หอ้งสมดุและสถาบนั ดา้นสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมดุ  

ด้านสภาพแวดล้อมของห้องสมุด รายการตรวจสอบ (มี/ไม่มี) 
1. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ 
 

1.1 ที่จอดรถเพียงพอและมีสญัลกัษณส์ากลส าหรบั
คนพิการ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ด้านสภาพแวดล้อมของห้องสมุด รายการตรวจสอบ (มี/ไม่มี) 
 1.2 ที่จอดรถใกลก้บัทางเขา้หอ้งสมดุ 

1.3 ปา้ยบอกทางชดัเจนและอา่นง่าย 
1.4 ทางเขา้ไมม่ีสิง่กีดขวางและมแีสงสวา่งเพียงพอ 
1.5 ทางเขา้เป็นพืน้ผิวเรยีบ 
1.6 ทางลาดไมล่ืน่และไมช่นัเกินไป 
1.7 ทางลาดมีราวบนัไดทัง้สองดา้น 
1.8 โทรศพัทท์ี่คนหหูนวกใชง้านได ้

2. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ประตกูวา้งเพียงพอเพื่อใหเ้กา้อีร้ถเข็นเคลือ่นท่ีได้
อยา่งสะดวก 
2.2 ประตเูปิด-ปิดอตัโนมตัิที่คนพิการสามารถเขา้ถึงได้
ดว้ยตนเอง 
2.3 ไมม่ีบนัไดหนา้ประตเูพื่อความสะดวกในการเขา้ถงึ
ของผูใ้ชเ้กา้อีร้ถเข็น 
2.4 ประตกูระจกมกีารท าเครือ่งหมายเพื่อเตือนบคุคล
ที่มีความบกพรอ่งทางสายตา 
2.5 จดุตรวจรกัษาความปลอดภยัที่เกา้อีร้ถเข็น
สามารถผา่นได ้
2.6 บนัไดมีการท าเครือ่งหมายดว้ยสตีดักนั                                                                        
2.7 มีสญัลกัษณท์ี่น าไปสูล่ฟิต ์
2.8 ลฟิตม์ีแสงสวา่งพรอ้มปุ่ มและสญัลกัษณอ์กัษร
เบรลลแ์ละเสยีงพดู                
2.9 ปุ่ มลฟิทเ์ขา้ถึงไดจ้ากเกา้อีร้ถเข็น 

3. สภาพแวดลอ้มการเขา้ถงึทรพัยากร 
สารสนเทศและบรกิาร 
 

3.1 สญัลกัษณบ์ง่บอกที่ชดัเจนและอา่นง่าย 
3.2 ชัน้วางหนงัสอืที่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยเกา้อีร้ถเข็น 
3.3 โต๊ะอา่นหนงัสอืและโต๊ะคอมพิวเตอรม์ีความสงู
หลายระดบั  
3.4 เกา้อีม้ีที่พกัแขนท่ีแข็งแรง 
3.5 ทางเดินระหวา่งชัน้หนงัสอืไมม่ีสิง่กีดขวาง3.6 3-
3.6 สญัญาณเตือนไฟไหมท้ี่มีทัง้เสยีงและสญัญาณที่
สามารถมองเห็นได ้
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ด้านสภาพแวดล้อมของห้องสมุด รายการตรวจสอบ (มี/ไม่มี) 
3. สภาพแวดลอ้มการเขา้ถงึทรพัยากร
สารสนเทศและบรกิาร  (ตอ่) 
 

3.7 มีสญัลกัษณแ์สดงต าแหนง่ของหอ้งน า้อยา่งชดัเจน 
3.8 ประตหูอ้งน า้มีความกวา้งเพยีงพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น 
3.9 หอ้งน า้มีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรบัรถเข็นท่ีจะดงึขึน้ถดัจากโถ
สว้ม  
3.10 หอ้งน า้ที่มีดา้มจบัหรอืสายช าระท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ส  าหรบัผูใ้ชเ้กา้อีร้ถเข็น 
3.11 ปุ่ มส าหรบัขอความช่วยเหลอืในหอ้งน า้ที่ผูใ้ชเ้กา้อี ้
รถเข็นสามารถใชง้านได ้
3.12 อา่งลา้งหนา้และกระจกในหอ้งน า้มคีวามสงูที่
เหมาะสม 
3.13 เคานเ์ตอรย์มืคืนทรพัยากรสารสนเทศสามารถปรบั
ระดบัได ้  
3.14 มีระบบช่วยฟังส าหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้ิน 
3.15 มีเกา้อีท้ี่เหมาะส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสงูอายแุละคนพิการ 
3.16 มีเคานเ์ตอรบ์รกิารท่ีสามารถยืมคืนดว้ยตนเอง 
3.17 มีพืน้ท่ีส  าหรบัรอรบับรกิาร  
3.18 พืน้ท่ีบรกิารส าหรบัคนพิการอยูบ่รเิวณ ใจกลางของ
หอ้งสมดุ 
3.19 มีสญัลกัษณท์ี่ชดัเจนที่น าไปสูพ่ืน้ท่ีบรกิาร 
3.20 พืน้ท่ีนั่งสะดวกสบายและมแีสงสวา่งเพียงพอ 
3.21 ใหบ้รกิารเครือ่งบนัทกึเทป เครือ่งเลน่ซดีี Daisy 
(หนงัสอืเสยีงส าหรบัคนตาบอด) และอปุกรณอ์ื่น ๆ ท่ีมีทัง้
ภาพและเสยีง  
3.22 ใหบ้รกิารแวน่ขยาย เครือ่งอา่นอิเลก็ทรอนิกส ์
3.23 ใหบ้รกิารคอมพิวเตอรท์ี่ออกแบบมาส าหรบัคนพิการ
ทางการอา่น  
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1.2 ดา้นสื่อและทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัคนพิการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สื่อ
พิเศษส าหรบัคนพิการ และคอมพิวเตอร ์ซึง่รายละเอียดดงัตาราง 2  

ตาราง 2 แนวคิดการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการของสมาพนัธร์ะหวา่งประเทศว่าดว้ยสมาคม
หอ้งสมดุและสถาบนั ดา้นส่ือและทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัคนพิการ 

ด้านสือ่และทรัพยากรสารสนเทศ 
ส าหรับคนพกิาร 

รายการตรวจสอบ (มี/ไม่มี) 

1. สือ่พิเศษส าหรบัคนพกิาร 1.1 หนงัสอืและวารสารเสยีง 
1.2 หนงัสอืและสิง่พิมพท์ี่มขีนาดใหญ่ 
1.3 หนงัสอืที่อา่นง่าย 
1.4 หนงัสอือกัษรเบรลล ์
1.5 วิดีโอ/ดวีีดีพรอ้มค าบรรยายหรอืภาษามอื 
1.6 หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์
1.7 หนงัสอืภาพสมัผสั 

2. คอมพิวเตอร ์ 2.1 พืน้ท่ีใชง้านคอมพวิเตอรถ์กูออกแบบใหผู้ใ้ชเ้กา้อี ้
รถเข็นสามารถเขา้ถึงได ้  
2.2 แปน้พิมพค์อมพิวเตอรส์ามารถปรบัได ้        
2.3 คอมพวิเตอรไ์ดร้บัการออกแบบมาพรอ้มกบั
โปรแกรมอา่นหนา้จอ และการพดูสงัเคราะห ์
2.4 คอมพวิเตอรท์ี่ไดร้บัการออกแบบมาพรอ้มกบั
การสะกดค าและซอฟตแ์วรก์ารสอนอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมส าหรบัผูท้ี่มีความบกพรอ่งทางสมอง 
2.5 ผูใ้หบ้รกิารสามารถสอนและช่วยเหลอืคนพิการ
เมื่อเกิดปัญหาการใชง้านได ้

 
1.3 ดา้นบริการและการส่ือสารกบัคนพิการ แบง่ลกัษณะการบริการและการ

ส่ือสารกับคนพิการเป็น 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมผูใ้หบ้ริการ การบริการพิเศษส าหรบัคน
พิการ และวิธีการใหข้อ้มลูแก่คนพิการ ดงันี ้

1.3.1 การฝึกอบรมผูใ้หบ้ริการ บรรณารกัษ์และเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการทุก
คนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับความพิการประเภทต่าง ๆ และวิธีการช่วยเหลือคนพิการ 
รวมถึงควรมีความสามารถในการส่ือสารโดยตรงกบัคนพิการ ตวัอยา่งของการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
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ไดแ้ก่ เชิญคนพิการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการพบปะกันเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับความตอ้งการและ
ปัญหาของคนพิการ รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการพิเศษตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ
รบัทราบรวมถึงใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้รกิารหอ้งสมดุแก่คนพิการแก่พนกังานใหม่ทกุครัง้ 

1.3.2 บริการพิเศษส าหรับคนพิการ เช่น บริการจัดส่งทรัพยากร
สารสนเทศถึงบา้น บริการเผยแพร่ความรูแ้ก่บุคคลในสถานบริการดแูลคนพิการ บริการการอ่าน
ส าหรบัคนพิการท่ีมีปัญหาในการอ่าน บริการใหค้  าปรึกษาส าหรบัคนพิการท่ีมีปัญหาในการอ่าน 
เป็นตน้ 

1.3.3 วิธีการใหข้อ้มูลแก่คนพิการ เพ่ือใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ข่าวสารของห้องสมุด และเพ่ือให้การส่ือสารระหว่างห้องสมุดกับคนพิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หอ้งสมดุควรค านงึถึงหลกัการส าคญั 3 ประการ คือ  

1.3.3.1 วิธีการให้ขอ้มูลตามประเภทของคนพิการ ไดแ้ก่ คนพิการ
ทางสายตา คนหหูนวกหรือผูบ้กพรอ่งทางการไดย้ิน ผูท่ี้มีปัญหาในการอ่าน ผูท้พุพลภาพ และคน
พิการทางปัญญา ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 วิธีการใหข้อ้มลูแก่คนพิการตามประเภทของคนพิการ    

คนพกิารทาง
สายตา 

คนหูหนวกหรือ 
ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยนิ 

คนที่มีปัญหา  
ในการอ่าน 

คนทุพพลภาพ คนพกิารทาง
ปัญญา 

1. ขอ้มลูรูปแบบ
เสยีง หรอืรูปแบบ 
Daisy 
2. ขอ้มลูรูปแบบ
อกัษรเบรลล ์  
3. ขอ้มลูเว็บไซตท์ี่
คนพิการทาง
สายตาเขา้ถึงได ้
4. สิง่พิมพพ์ิมพ์
ขนาดใหญ่ 

1. ขอ้มลูรูปแบบค า
บรรยายหรอืวดิีโอ
ภาษามือ   
2. ขอ้มลูทาง
โทรศพัทห์รอือีเมล   
3. ขอ้มลูบนเว็บไซต์
ที่ผูบ้กพรอ่งทางการ
ไดย้ินสามารถ
เขา้ถงึได ้ 
4. ขอ้ความที่อา่น
ง่าย 

1. ขอ้มลูที่เขียน
ดว้ยขอ้ความที่อา่น
ง่าย 
2. ขอ้มลูรูปแบบ
เทปเสยีง วิดีโอ CD 
DVD หรอืใน
รูปแบบ Daisy 
3. ขอ้มลูเว็บไซตท์ี่ผู้
ที่มีปัญหาในการ
อา่นสามารถเขา้ถงึ
ได ้
 

1. ขอ้มลูรูปแบบ
เทปเสยีง วิดีโอ CD 
DVD หรอืใน
รูปแบบ Daisy 
2. ขอ้มลูบนเว็บไซต์
ที่สามารถเขา้ถึงได ้
 

1. ขอ้มลูรูปแบบท่ี
อา่นงา่ย 
2. ขอ้มลูรูปแบบ
เทปเสยีง วิดีโอ CD 
DVD หรอืใน 
รูปแบบ Daisy 
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1.3.3.2 วิธีการท าใหข้อ้มูลเขา้ใจง่าย การส่ือสารขอ้มูลให้คนพิการ
เข้าใจไดง้่าย มีวิธีการ ไดแ้ก่ ควรเขียนประโยคสั้น ๆ ท่ีชัดเจนและกระชับ  ควรหลีกเล่ียง
ภาษาตา่งประเทศ ควรมีการแทรกชอ่งว่างขนาดใหญ่ระหว่างย่อหนา้และบล็อคขอ้ความ ขอ้ความ
และภาพประกอบควรอยู่ในหนา้เดียวกนั ควรใชข้อ้ความสีเขม้บนพืน้สีขาวหรือสีอ่อน และหา้มใช้
ตวัอกัษรสีออ่นบนพืน้สีเขม้ 

1.3.3.3 วิธีให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต ์เว็บไซตเ์พ่ือส่ือสารข้อมูลแก่คน
พิการ ควรมีวิธีการออกแบบและพฒันา ไดแ้ก่ ควรออกแบบเว็บไซตใ์หเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านได้
อย่างสะดวก ออกแบบเว็บไซตใ์หเ้ด็กสามารถเขา้ถึงได้ ออกแบบใหร้องรบัโปรแกรมส าหรบัขยาย
ขอ้ความ เปล่ียนแบบตวัอกัษรและปรบัความชดัเจนของหนา้จอ ควรออกแบบใหส้ามารถก าหนด
รูปแบบไฟลเ์ป็น .pdf .doc หรือ .txt ได ้ ออกแบบใหส้ามารถคน้หาบนหนา้เว็บไซตไ์ด้ หลีกเล่ียง
การใชต้ารางและการใชรู้ปหรือขอ้ความเคล่ือนไหวและควรออกแบบใหมี้การใชเ้สียงประกอบ
ขอ้ความ                      

2. แนวคิดการบริการห้องสมุดส าหรับคนพิการของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน 
(American Library Association, 2001) ไดก้ าหนดนโยบายการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ 
(Library Services for People with Disabilities Policy) ดงันี ้

2.1 ขอบเขตของกฎหมายคนพิการโดยอา้งอิงตามกฎหมายมาตรา 504 ใน
พระราชบญัญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการปี ค.ศ. 1973 ท่ีระบุว่าการใหก้ารเขา้ถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบรกิารหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการเป็นสิ่งท่ีพงึกระท า โดยกฎหมายนีก้ าหนดขึน้เพ่ือ
ลดการเลือกปฏิบตัิตอ่คนพิการ ตลอดจนส่งเสริมใหค้นพิการไดร้บัการบริการสาธารณะ การจา้ง
งาน การส่ือสารการใหค้วามรูต้า่ง ๆ การเดนิทางคมนาคม เชน่เดียวกบัคนทั่วไป  

2.2 การบรกิารหอ้งสมดุ หอ้งสมดุตอ้งไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่บคุคลท่ีมีความพิการ
และตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่บคุคลท่ีมีความพิการมีสิทธ์ิเขา้ถึงทรพัยากรของหอ้งสมดุอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยหอ้งสมดุอาจเพิ่มบริการแก่คนพิการ เช่น การขยายระยะเวลาการยืม การยกเวน้คา่ปรบัล่าชา้  
การเพิ่มระยะเวลาการส ารองทรพัยากรสารสนเทศ บัตรห้องสมุดส าหรบัผู้รบัมอบฉันทะ  การ
บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ทางอีเมล บริการจดัส่งถึงบา้น การสืบคน้หรือการเขา้ถึง
ทรัพยากรสารสนเทศโดยไม่ตอ้งเขา้มาท่ีหอ้งสมุด บริการล่ามภาษามือ  หรือค าบรรยายภาพ
เรียลไทม์ท่ีโปรแกรมห้องสมุดและบริการอ่านวิทยุ  เป็นต้น  และห้องสมุดควรให้คนพิการมี
ส่วนรวมในการวางแผนการบริการ ควรมีการสอบถามความตอ้งการและปัญหาการใชบ้ริการ 
เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจความตอ้งการของคนพิการมากยิ่งขึน้ 
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2.3 สิ่ งอ านวยความสะดวก ในพระราชบัญญัติคนพิการปี ค.ศ. 1990 
(Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)) ไดย้กตวัอย่างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั
คนพิการ เช่น มีท่ีจอดรถสะดวก เสน้ทางการเดินทางท่ีชดัเจน ทางเดินไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเขา้
หอ้งสมุดท่ีกว้างเพียงพอ ทางลาดมีราวจับทัง้ 2 ขา้ง ลิฟตท่ี์คนพิการสามารถใชง้านไดส้ะดวก 
หอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ โต๊ะนั่งตา่ง ๆ สามารถเขา้ใชง้านไดง้่าย  มีสญัญาณเตือนฉกุเฉินในหอ้งน า้ 
เป็นตน้ นอกจากนัน้ พระราชบญัญัติคนพิการปี ค.ศ. 1990 (Americans with Disabilities Act of 
1990 (ADA)) ยังระบุว่าห้องสมุดควรมีรูปแบบการส่ือสารกับคนพิการแต่ละประเภทอย่าง
หลากหลาย เช่น การส่ือสารผ่านทางสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ การบนัทึกเสียง อกัษรเบรลล ์ล่านภาษา
มือ หรือค าบรรยายตา่ง ๆ เป็นตน้    

2.4 รูปแบบทรพัยากรสารสนเทศ เนือ้หาทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด
จะตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยผูใ้ชบ้รกิารทกุคนรวมถึงคนพิการ และทรพัยากรสารสนเทศตอ้งมีใหส้  าหรบัคน
พิการในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหค้นพิการสามารถใชง้านไดเ้ชน่เดียวกบัผูใ้ชบ้รกิารทั่วไป  

2.5 เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หอ้งสมุดควรท างานร่วมกับคน
พิการ หน่วยงาน องคก์รและผูข้ายเพ่ือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของคนพิการท่ีมีหลากหลายประเภท รวมถึงเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุควรตระหนกัถึงความ
พร้อมของเทคโนโลยีท่ีมีต่อความพิการและรู้วิธีช่วยเหลือผู้ใช้เ พ่ือให้คนพิการได้รับความ
สะดวกสบายในการบรกิารของหอ้งสมดุ 

2.6 การจา้งงาน โดยสมาคมหอ้งสมดุอเมริกันจะตอ้งร่วมมือกับภาครฐัและ
เอกชนเพ่ือรบัสมคัรคนพิการเขา้สู่วิชาชีพหอ้งสมดุ โดยจะตอ้งก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
คณุสมบตัขิองคนพิการใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบตังิาน 

2.7 การใหก้ารศกึษาเก่ียวกับหอ้งสมุด การฝึกอบรมและการพฒันาวิชาชีพ 
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับหอ้งสมุดหรือสารสนเทศควรก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้ง
เรียนรูเ้ก่ียวกบัปัญหาการเขา้ถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยสะดวก สิ่งจ  าเป็นของคนพิการทัง้ในฐานะผูใ้ช้
และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงาน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิของคนพิการ หอ้งสมดุควรใหก้าร
ฝึกอบรมแก่พนกังานหอ้งสมดุและอาสาสมคัรเพ่ือใหพ้วกเขาเขา้ใจถึงปัญหาท่ีส่งผลกระทบตอ่คน
พิการและสอนเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชท่ี้พิการและท างานกบัเพ่ือนรว่มงาน
ท่ีมีความพิการ  

2.8 การประชมุของสมาคมหอ้งสมุดอเมริกัน การจดัการประชมุของสมาคม
หอ้งสมุดอเมริกัน แต่ละครัง้คนพิการตอ้งสามารถเขา้ถึงการประชุมได ้โดยในการจดัการประชุม
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ตอ้งค านึงถึงผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีมีความพิการ โดยตอ้งจดัใหมี้สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ แก่คน
พิการเพ่ือใหค้นพิการสามารถเขา้รว่มการประชมุไดเ้ชน่เดียวกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

2.9 สิ่งพิมพ์ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน สิ่งพิมพ์ของสมาคมห้องสมุด
อเมริกันทั้งหมดต้องมีในรูปแบบอ่ืนท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงได ้รวมถึงเว็บไซตข์องสมาคม
หอ้งสมดุอเมรกินัจะตอ้งมีการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางมาตรฐานท่ีออกโดย World Wide 
Web Consortium (องคก์รระหว่างประเทศท าหนา้ท่ีจดัระบบมาตรฐานท่ีใชง้านบนเวิลดไ์วดเ์ว็บ) 
เพ่ือใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงเว็บไซตไ์ด ้

3. แนวคิดการบริการห้องสมุดส าหรับคนพิการของสมาคมห้องสมุดและ
สารสนเทศออสเตรเลีย (Australian Library and Information Association, 1998) เรื่อง
มาตรฐานหอ้งสมุดส าหรบัคนพิการ (Guidelines on library and information services for 
people with disabilities) ไดก้ าหนดมาตรฐานหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ โดยแบง่เป็น 7 ดา้น ดงันี ้

3.1 ดา้นนโยบายและการวางแผน  
3.1.1 นโยบาย หอ้งสมุดทุกแห่งควรมีนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

ระบุถึงการเขา้ถึงและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันของผูใ้ชบ้ริการทุกคน รวมถึงการจา้งงานส าหรบัคน
พิการท่ีควรมีโอกาสไดร้บัการจา้งงานในหอ้งสมดุเชน่เดียวกบัผูส้มคัรคนอ่ืน  

3.1.2 การวางแผน หอ้งสมุดควรมีการวางแผนทั้งในระยะสัน้และระยะ
ยาวเพ่ือเป็นแนวทางในการใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทุกคนอย่าง
ครอบคลุม และควรมีการทบทวนแผนทุก 2-3 ปี เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานหรือ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.1.3 หลักการออกแบบสากล นโยบายหรือการวางแผนต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุดนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิตามหลักกฎหมายแลว้ยังควรปฏิบตัิตามหลักของการออกแบบ
สากลเพ่ือใหค้นทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการดดัแปลงหรือการออกแบบ
พิเศษ 

3.2. ดา้นการเข้าถึงทางกายภาพ การออกแบบห้องสมุดจะตอ้งเป็นการ
ออกแบบท่ีแนใ่จวา่คนพิการจะสามารถเขา้ถึงและใชอ้าคารสถานท่ีไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดไม่ว่า
จะเป็นพืน้ท่ีภายนอกหรือภายในหอ้งสมดุ 

3.3. ดา้นบรกิาร 
3.3.1 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ สิ่งหนึ่งท่ีจะท าให้การ

ให้บริการของห้องสมุดประสบความส าเร็จไดคื้อการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือ
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สอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ส าหรบัการบริการ ซึ่งรวมไปถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความ
พิการดว้ย 

3.3.2 การใหบ้ริการ หอ้งสมุดควรค านึงถึงความเท่าเทียม และเคารพใน
ความตอ้งการของแตล่ะบคุคล การใหบ้ริการส าหรบัคนพิการนัน้หอ้งสมดุไม่ควรแยกการบริการท่ี
ชัดเจนระหว่างคนพิการกับคนทั่วไป เพราะจะสรา้งความรูส้ึกแตกต่างหรือการกีดกันใหแ้ก่คน
พิการ แต่ห้องสมุดสามารถสนับสนุนการใช้บริการของคนพิการได้โดยจัดหาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการชว่ยเหลือคนพิการโดยเฉพาะเพื่อชว่ยอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ 

3.3.3 เทคโนโลยี หอ้งสมุดควรจดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ใหแ้กค่นพิการเพ่ือชว่ยในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศตลอดจนบริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุ และ
บคุลากรควรมีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลยีเหล่านัน้เพ่ือช่วยเหลือคนพิการรวมถึง
การสอนวิธีการใชใ้หค้นพิการสามารถใชเ้ทคโนโลยีเหลา่นัน้ไดด้ว้ยตนเอง 

3.3.4 ลิขสิทธ์ิ ในการท าส าเนาทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบพิเศษส าหรบั
คนพิการ หอ้งสมดุจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิและเขา้ใจถึงขอบเขตความสามารถในการ
ท าส าเนาทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบพิเศษแก่คนพิการ 

3.3.5 การประเมินบริการ การใหบ้ริการของหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมีการ
ประเมินการบริการ เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของบริการว่าตอบสนองตามความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการหรือไม่ รวมถึงเป็นการเพิ่มการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการได ้โดยในการประเมินการบริการนัน้นอกจากส ารวจจากผูใ้ชบ้ริการทั่วไปแลว้หอ้งสมุด
ไม่ควรมองขา้มการประเมินการบริการกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความพิการเพ่ือจะสามารถทราบถึง
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผู้ใชก้ลุ่มนีแ้ละสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ท่าเทียมกับ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่อ่ืน  

3.4. ดา้นการส่ือสาร ในกรณีท่ีหอ้งสมดุใหข้อ้มลูท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรควร
ใชภ้าษาท่ีอา่นง่าย ชดัเจน กระชบั ในกรณีท่ีมีการส่ือสารออนไลนค์วรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ
องคก์รพฒันาเว็บ (World Wide Web Consortium (W3C)) ท่ีจะท าใหม้ั่นใจว่าคนพิการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารนัน้ ๆ ไดเ้ชน่เดียวกบัคนทั่วไป 

3.5. ดา้นงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมานหอ้งสมุดควรค านึงถึงการ
จดัสรรงบประมาณส าหรบัการจดัซือ้ทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบพิเศษ รวมถึงเทคโนโลยี การ
บ ารุงรกัษาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการ 
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3.6. ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลายและครอบคลุมตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความ
พิการ 

3.7. ทรพัยากรมนุษยแ์ละการฝึกอบรม บุคลากรของหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมี
ความรูแ้ละทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือคนพิการตลอดจนรูก้ฎหมายหรือข้อมูลทั่วไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนพิการเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนี ้สิ่งส  าคญัท่ี
จะท าใหบ้คุลากรมีความรูแ้ละทกัษะ คือ หอ้งสมดุควรมีแผนพฒันาบคุลากรเพ่ือฝึกอบรมบคุลากร
ใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการดแูลใหบ้รกิารแก่คนพิการ  

4. แนวคดิการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการท่ีเรียกว่า การออกแบบเพ่ือทกุคน 
(Universal design) แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน เป็นค าท่ีถูกพูดถึงกันมากในวงการการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี รวมถึงอุปกรณต์่าง ๆ เพ่ือใหค้นทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้
โดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายแุละคนพิการ ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้

ส านกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ (2554) ใหค้วามหมายว่า 
การออกแบบเพ่ือทกุคน หมายถึง การออกแบบสถานท่ี สิ่งของตา่ง ๆ รวมถึงสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหค้น
ทกุกลุ่ม ทุกเพศทุกวยัในสงัคมสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งท่ีกล่าวมาไดอ้ย่างเท่าเทียมและเต็มท่ี 
โดยไมต่อ้งมีการดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงเฉพาะเจาะจงส าหรบับคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

ไตรรตัน ์จารุทศัน ์ (2558, น. 2) ใหค้วามหมายว่า การออกแบบเพ่ือทกุคน 
หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้ออกแบบ เปล่ียนแปลง หรือ
ดดัแปลงเป็นพิเศษส าหรบับุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าใหทุ้กคนสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเท่า
เทียมกนัโดยไมมี่ขอ้จ ากดัไมว่า่จะเป็นดา้นอายหุรือสภาพรา่งกาย 

ชตุกิาญจน ์แจง้เสนาะ (2561, น. 30) ใหค้วามหมายว่า การออกแบบเพ่ือทกุ
คน หมายถึง การออกแบบสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงสิ่งของตา่ง ๆ เพ่ือใหท้กุคนในสงัคมสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน โดยในการออกแบบนัน้ไม่มีการดดัแปลง
พิเศษเพ่ือบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ 

สมชาย รุ่งศิลป์ (2562) ใหค้วามหมายว่า การออกแบบเพ่ือทุกคน หมายถึง 
การออกแบบสิ่งแวดลอ้ม การสรา้งอาคาร ตลอดจนอุปกรณเ์ครื่องใชต้่าง ๆ อย่างเป็นสากล ท่ี
มนุษยท์ุกคนสามารถใชง้านไดอ้ย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการดดัแปลงเป็นพิเศษ หรือออกแบบมา
เฉพาะบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างตน้ การออกแบบเพ่ือทุกคน หมายถึง การ
ออกแบบสิ่งแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี รวมถึงอปุกรณต์า่ง ๆ เพ่ือใหค้นทกุคน ทกุเพศทกุวยัสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั โดยการออกแบบนัน้เป็นการออกแบบท่ีไม่ไดมี้การดดัแปลงเฉพาะหรือ
เป็นพิเศษส าหรบับคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน มีหลักการออกแบบทั้งหมด 7 ประการ 
(Centre for Excellence in Universal Design, 2020; Rossetti, 2006) ไดแ้ก่  

หลกัการท่ี 1 การใชง้านอย่างเท่าเทียม (Equitable use) หมายถึง การ
ออกแบบท่ีสามารถประโยชนส์  าหรบับคุคลทกุกลุม่ มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1.1 วิธีการใชง้านในลกัษณะเดียวกนัส าหรบับคุคลทกุกลุม่ 
1.2 หลีกเล่ียงการแบง่แยกกลุม่บคุคล 
1.3 ข้อก าหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย ควร

ครอบคลมุกบับคุคลทกุกลุม่ 
1.4 การออกแบบเป็นท่ีนา่สนใจกบับคุคลทกุกลุม่ 

หลกัการท่ี 2 ความยืดหยุ่นในการใชง้าน (Flexible use) หมายถึง การ
ออกแบบเพ่ือรองรบัความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีหลากหลาย มีแนวทาง
ปฏิบตั ิดงันี ้

2.1 อุปกรณห์รือสิ่งต่าง ๆ ควรมีวิธีการใชง้านท่ีหลากหลายเพ่ือเป็น
ตวัเลือกใหแ้ก่บคุคลแตล่ะกลุม่ 

2.2 รองรับการเข้าถึงหรือการใช้งานทั้งบุคคลท่ีถนัดมือซ้ายและ
บคุคลท่ีถนดัมือขวา 

2.3 อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
แมน่ย า 

2.4 อ านวยความสะดวกตอ่จงัหวะหรือความเรว็ในการเดินของบคุคล
แตล่ะกลุม่ท่ีมีความแตกตา่งกนั 

หลกัการท่ี 3 ใชง้านง่าย (Simple and intuitive use) หมายถึง การ
ออกแบบท่ีเขา้ใจ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงความรูป้ระสบการณ ์และทกัษะทางภาษา มีแนวทางปฏิบตั ิ
ดงันี ้

3.1 ขจดัความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีไมจ่  าเป็น 
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3.2 อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ท่ีมีความรูแ้ละทักษะทางภาษาท่ี
หลากหลาย 

3.3 สอดคลอ้งกบัความคาดหมายและสญัชาตญาณของผูใ้ช ้
3.4 จดัเรียงขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัความส าคญั 
3.5 ใหก้ารแจง้เตือนท่ีมีประสิทธิภาพและใหข้อ้เสนอแนะระหว่างการ

ใชง้านหรือหลงัจากเสรจ็สิน้แลว้ 
หลักการท่ี 4 ข้อมูลท่ีรับรู ้หรือเข้าใจได้ (Perceptible information) 

หมายถึง การออกแบบส าหรบัการส่ือสารขอ้มูลท่ีจ  าเป็นไปยังผูใ้ชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ค  านงึถึงสภาพแวดลอ้มหรือความสามารถทางประสาทสมัผสัของผูใ้ช ้มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

4.1 ใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันส าหรับน าเสนอข้อมูล เช่น รูปภาพ 
ตวัอกัษร และการสมัผสั 

4.2 ให้ความแตกต่าง ท่ี เ พียงพอระหว่างข้อมูล ท่ีจ  า เ ป็นและ
สภาพแวดลอ้ม 

4.3 ขอ้มลูท่ีส าคญัควรมีความชดัเจนและถกูตอ้ง 
4.4 องคป์ระกอบต่าง ๆ ของขอ้มูลสามารถแยกแยะและง่ายต่อการ

เขา้ใจ 
4.5 จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลท่ีมีข้อจ ากัดทางประสาทสัมผัส

สามารถใชง้านได ้
หลักการท่ี 5 รองรับความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ (Tolerance for 

error) หมายถึง การออกแบบท่ีช่วยลดอนัตรายหรือผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคท์ัง้จากการกระท า
ท่ีตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ   มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

5.1 จดัองคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ เช่น 
สิ่งท่ีใชง้านมากท่ีสุดจดัไวใ้หเ้ขา้ถึงง่ายท่ีสดุ และสิ่งของท่ีเป็นอนัตรายควรแยกไวเ้พ่ือปอ้งกันการ
เขา้ถึง 

5.2 แจง้เตือนถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
5.3 ระบถุึงสิ่งท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตราย 
5.4 ปอ้งกนัอนัตรายท่ีเกิดจากความไมร่ะมดัระวงั 
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หลักการท่ี 6 ใชค้วามพยามทางกายภาพต ่า (Low physical effort) 
หมายถึง การออกแบบท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและเกิดความเหน่ือย
ลา้นอ้ยท่ีสดุ มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

6.1 รกัษาต าแหนง่ท่ีเป็นกลางงของรา่งกาย 
6.2 ใชแ้รงท่ีเหมาะสม 
6.3 ลดการกระท าซ า้ ๆ 
6.4 ลดการใชแ้รงหรือความพยายามทางกายภาพ 

หลักการท่ี 7 ขนาดของพืน้ท่ีเหมาะส าหรบัการเขา้ถึงและใชง้าน (Size 
and space for approach and use) หมายถึง การจดัเตรียมขนาดและพืน้ท่ีเหมาะสมส าหรบัการ
เขา้ถึงและการใชง้านโดยไม่ค  านึงถึงขนาดรา่งกาย ท่าทาง หรือการเคล่ือนไหวของผูใ้ช้  มีแนวทาง
ปฏิบตั ิดงันี ้ 

7.1 ก าหนดขอบเขตการมองเห็นท่ีชดัเจนส าหรบัผูใ้ชท่ี้นั่งหรือยืน 
7.2 สามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ย่างสะดวกสบายส าหรบัผูใ้ชท่ี้นั่ง

หรือยืน 
7.3 อปุกรณต์า่ง ๆ มีท่ีจบัหลากหลายขนาด 
7.4 มีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรบัการใชอ้ปุกรณช์ว่ยเหลือ 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดส าหรับนักศึกษาพกิาร 
การบริการหอ้งสมุดส าหรบันกัศึกษาพิการมีกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น

บรรทดัฐานในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงการบรกิารหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการ ซึ่งไดแ้ก่ 
1. พระราชบญัญัติการจดัการศกึษาส าหรบัคนพิการ พ.ศ.2551 (2551, น. 3-4) 

พระราชบญัญัตินีเ้ป็นพระราชบัญญัติท่ีตราขึน้ เน่ืองจากการศึกษาส าหรบัคนพิการเป็นเรื่องท่ี
สถานศึกษาควรใหค้วามใหส้  าคญั อีกทัง้การจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตวัแตกต่างจากการศึกษาของบุคคลทั่ว ๆ ไป จึงจ าเป็นตอ้งจดับริการและความช่วยเหลือ 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถสนบัสนนุใหน้กัศกึษาพิการสามารถเขา้ถึงการศกึษาได้
เช่นเดียวกับบุคลทั่ว ๆ ไป โดยมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการหอ้งสมุดส าหรบันกัศึกษาพิการ 
ไดแ้ก่ 

“มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศกึษา ดงันี ้
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(1) ไดร้บัการศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้่ายตัง้แตแ่รกเกิดหรือพบความพิการ
ตลอดชีวิต พรอ้มทัง้ไดร้บัเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศกึษา 

(2) เลือกบริการทางการศกึษา สถานศกึษา ระบบและรูปแบบการศกึษา 
โดยค านงึถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบคุคลนัน้ 

(3) ไดร้บัการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบคุลนัน้” 

“มาตรา 8 ใหส้ถานศกึษาในทกุสงักดัจดัท าแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล โดย
ให้สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้
การเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ
พฒันาศกัยภาพในการด ารงชีวิตอิสระ การพฒันาทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น การฝึกอบรม หรือการ
บรกิารอ่ืนใด 

ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักัดจัดสภาพแวดลอ้ม ระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศกึษา ท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด ้

ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักัดมีหนา้ท่ีรบัคนพิการเขา้ศึกษาในสดัส่วนหรือ
จ านวนท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

สถานศกึษาใดปฏิเสธไมร่บัคนพิการเขา้ศกึษา ใหถื้อเป็นการเลือกปฏิบตัิ
โดยไมเ่ป็นธรรมตามกฎหมาย 

ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนดูแลคนพิการและ
ประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการไดร้บัการศึกษาทุกระดบั หรือ
บรกิารทางการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ” 

2. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัคนพิการ หรือ
ทพุพล ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (2548, น. 4-19) ไดก้ าหนดว่า “อาคารท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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ตอ้งจดัใหมี้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงนี ้ในบรเิวณท่ีเปิดใหบ้รกิารแก่บคุคลทั่วไป ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ สถานีอนามยั อาคารท่ี
ท าการของราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารของรฐัท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย สถานศกึษา หอสมดุและ
พิพิธภัณฑสถานของรฐั สถานีขนส่งมวลชนท่ีมีพืน้ท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดใหบ้ริการแก่บุคคล
ทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยก์ารคา้ 
หา้งสรรพสินคา้ประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีพืน้ท่ีสว่นใดของอาคารท่ีเปิดใหบ้ริการแก่บคุคลทั่วไปเกิน 2,000 
ตารางเมตร โดยกฎกระทรวงไดก้ าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
หอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษาพิการไดแ้ก่  

หมวด 1 ปา้ยแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ขอ้ 4 อาคารตอ้งจดัใหมี้ปา้ยแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคน

พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(1) สญัลกัษณรู์ปคนพิการ 
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคน

พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 
(3) สญัลกัษณ ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 
ขอ้ 5 สัญลักษณรู์ปคนพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณห์รือตัวอักษรแสดง
ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา ตามขอ้ 4 ใหเ้ป็น
สีขาวโดยพืน้ปา้ยเป็นสีน า้เงิน หรือเป็นสีน า้เงินโดยพืน้ปา้ยเป็นสีขาว 

ขอ้ 6 ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ตอ้งมีความชดัเจน มองเห็นไดง้่าย ติดอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้บัสน และตอ้ง
จดัใหมี้แสงสอ่งสวา่งเป็นพิเศษทัง้กลางวนัและกลางคืน 

หมวด 2 ทางลาดและลิฟต ์
ขอ้ 7 อาคารหากระดบัพืน้ภายในอาคาร หรือระดบัพืน้ภายในอาคาร

กบัภายนอกอาคาร หรือระดบัพืน้ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดบักันเกิน 20 มิลลิเมตร 
ใหมี้ทางลาดหรือลิฟตร์ะหว่างพืน้ท่ีต่างระดบักัน แต่ถา้มีความต่างระดบักันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร 
ตอ้งปาดมมุพืน้สว่นท่ีตา่งระดบักนัไมเ่กิน 45 องศา 
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ขอ้ 8 ทางลาดใหมี้ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) พืน้ผิวทางลาดตอ้งเป็นวสัดท่ีุไมล่ื่น 
(2) พืน้ผิวของจุดต่อเน่ืองระหว่างพืน้กับทางลาดตอ้งเรียบไม่

สะดดุ 
(3) ความกวา้งสทุธิไมน่อ้ยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาด

มีความยาวของทุกช่วงรวมกันตัง้แต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึน้ไป ตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 

(4)  มี พื ้น ท่ีหน้าทางลาดเป็น ท่ีว่างยาวไม่น้อยกว่า  1,500 
มิลลิเมตร 

(5) ทางลาดตอ้งมีความลาดชนัไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วง
ละไมเ่กิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้งจดัใหมี้ชานพกัยาวไม่
นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหวา่งแตล่ะชว่งของทางลาด 

(6) ทางลาดดา้นท่ีไม่มีผนังกั้นใหย้กขอบสูงจากพืน้ผิวของทาง
ลาดไมน่อ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร และมีราวกนัตก 

(7) ทางลาดท่ีมีความยาวตัง้แต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึน้ไป ตอ้งมี
ราวจบัทัง้สองดา้นโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ท าดว้ยวสัดเุรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอนัตราย
ในการจบัและไมล่ื่น 

(ข) มีลกัษณะกลม โดยมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 30 
มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 40 มลิลิเมตร 

(ค) สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 
มิลลิเมตร 

(ง) ราวจบัดา้นท่ีอยูต่ดิผนงัใหมี้ระยะหา่งจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 
50 มิลลิเมตร มีความสงูจากจดุยดึไมน่อ้ยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนงับริเวณราวจบัตอ้งเป็นผนงั
เรียบ 

(จ) ราวจบัตอ้งยาวต่อเน่ือง และส่วนท่ียึดติดกับผนงัจะตอ้ง
ไมกี่ดขวางหรือเป็นอปุสรรคตอ่การใชข้องคนพิการทางการมองเห็น 

(ฉ) ปลายของราวจับใหย่ื้นเลยจากจุดเริ่มตน้และจุดสิน้สุด
ของทางลาดไมน่อ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร 
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(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของอาคารท่ี
คนพิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได ้ตัง้อยูบ่รเิวณทางขึน้และทางลง
ของทางลาดท่ีเช่ือมระหวา่งชัน้ของอาคาร 

(9) ใหมี้สัญลักษณรู์ปคนพิการติดไว้ในบริเวณทางลาดท่ีจัดไว้
ใหแ้กค่นพิการหรือทพุพลภาพและคนชรา 

ขอ้ 9 อาคารท่ีมีจ  านวนชัน้ตัง้แต่สองชัน้ขึน้ไปตอ้งจัดใหมี้ลิฟตห์รือ
ทางลาดท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดร้ะหว่างชัน้ของอาคาร  ลิฟตท่ี์คนพิการหรือ
ทพุพลภาพ และคนชราใชไ้ดต้อ้งสามารถขึน้ลงไดท้กุชัน้ มีระบบควบคมุลิฟตท่ี์คนพิการหรือทพุพล
ภาพ และคนชราสามารถควบคมุได้เอง ใชง้านไดอ้ย่างปลอดภัย และจดัไวใ้นบริเวณท่ีคนพิการ
หรือทพุพลภาพ และคนชราสามารถใชไ้ดส้ะดวก ใหมี้สญัลกัษณรู์ปคนพิการติดไวท่ี้ช่องประตดูา้น
นอกของลิฟตท่ี์จดัไวใ้หค้นพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราใชไ้ด ้

ขอ้ 10 ลิฟตท่ี์คนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราใชไ้ดท่ี้มีลกัษณะ
เป็นหอ้งลิฟตต์อ้งมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 
มิลลิเมตร และยาวไมน่อ้ยกวา่ 1,400 มิลลิเมตร 

(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 
มิลลิเมตร และตอ้งมีระบบแสงเพ่ือปอ้งกนัไมใ่หป้ระตลูิฟตห์นีบผูโ้ดยสาร 

(3) มีพืน้ผิวต่างสัมผัสบนพืน้บริเวณหน้าประตูลิฟตก์ว้าง 300 
มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตลูิฟตไ์ม่นอ้ยกว่า 300 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 
600 มิลลิเมตร 

(4) ปุ่ มกดเรียกลิฟต ์ปุ่ มบังคับลิฟต ์และปุ่ มสัญญาณแจ้งเหตุ
ฉกุเฉินตอ้งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปุ่ มล่างสุดอยู่สูงจากพืน้ไม่นอ้ยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่ ม
บนสดุอยูส่งูจากพืน้ไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมมุภายในหอ้งลิฟตไ์ม่นอ้ยกว่า 400 
มิลลิเมตร ในกรณีท่ีหอ้งลิฟตมี์ขนาดกวา้งและยาวนอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 

(ข) มีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มี
อกัษรเบรลลก์ ากบัไวท้กุปุ่ มเม่ือกดปุ่ มจะตอ้งมีเสียงดงัและมีแสง 

(ค) ไมมี่สิ่งกีดขวางบรเิวณท่ีกดปุ่ มลิฟต ์
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(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 8(7) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 

(6) มีตวัเลขและเสียงบอกต าแหน่งชัน้ต่าง ๆ เม่ือลิฟต์หยุด และ
ขึน้หรือลง 

(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้า
ประตลูิฟตแ์ละตดิอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

(8) ในกรณีท่ีลิฟตข์ดัขอ้งใหมี้ทัง้เสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟ
กะพรบิสีแดง เพื่อใหค้นพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดย้ินทราบ และใหมี้ไฟกะพริบ
สีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการไดย้ินไดท้ราบว่าผู้ท่ีอยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์
ขดัขอ้งและก าลงัใหค้วามชว่ยเหลืออยู่ 

(9) มีโทรศพัทแ์จ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ์ึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอกได ้โดยตอ้งอยูส่งูจากพืน้ไมน่อ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 1,200 มิลลิเมตร 

(10) มีระบบการท างานท่ีท าให้ลิฟตเ์ล่ือนมาอยู่ตรงท่ีจอดชั้น
ระดบัพืน้ดนิและประตลูิฟตต์อ้งเปิดโดยอตัโนมตัเิม่ือไฟฟ้าดบั 

หมวด 3 บนัได 
ข้อ 11 อาคารต้องจัดให้มีบันไดท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชราใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ยชัน้ละ 1 แหง่ โดยตอ้งมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) มีความกวา้งสทุธิไมน่อ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
(2) มีชานพกัทกุระยะในแนวดิ่งไมเ่กิน 2,000 มิลลิเมตร 
(3) มีราวบนัไดทัง้สองขา้ง โดยใหร้าวมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน

ขอ้ 8 (7) 
(4) ลกูตัง้สงูไมเ่กิน 150 มิลลิเมตร ลกูนอนเม่ือหกัส่วนท่ีขัน้บนัได

เหล่ือมกันออกแลว้เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม ่าเสมอตลอดช่วง
บนัได ในกรณีท่ีขัน้บนัไดเหล่ือมกนัหรือมีจมกูบนัไดใหมี้ระยะเหล่ือมกนัไดไ้มเ่กิน 20 มิลลิเมตร 

(5) พืน้ผิวของบนัไดตอ้งใชว้สัดท่ีุไมล่ื่น 
(6) ลกูตัง้บนัไดหา้มเปิดเป็นชอ่งโลง่ 
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของอาคารท่ี

คนพิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได ้ตัง้อยูบ่รเิวณทางขึน้และทางลง
ของบนัไดท่ีเช่ือมระหวา่งชัน้ของอาคาร 
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หมวด 4 ท่ีจอดรถ 
ขอ้ 12 อาคารจดัใหมี้ท่ีจอดรถส าหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชรา อยา่งนอ้ยตามอตัราสว่น ดงันี ้
(1) ถา้จ านวนท่ีจอดรถตัง้แต ่10 คนั แตไ่ม่เกิน 50 คนั ใหมี้ท่ีจอด

รถส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 1 คนั 
(2) ถ้าจ านวนท่ีจอดรถตัง้แต่ 51 คนั แต่ไม่เกิน 100 คนั ให้มีท่ี

จอดรถส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 2 คนั 
(3) ถา้จ านวนท่ีจอดรถตัง้แต ่101 คนั ขึน้ไป ใหมี้ท่ีจอดรถส าหรบั

คนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 2 คนั และเพิ่มขึน้อีก 1 คนั ส าหรบัทกุ ๆ จ านวนรถ 
100 คนัท่ีเพิ่มขึน้ เศษของ 100 คนั ถา้เกินกวา่ 50คนั ใหค้ดิเป็น 100 คนั 

ขอ้ 13 ท่ีจอดรถส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราใหจ้ดัไว้
ใกลท้างเขา้ออกอาคารใหม้ากท่ีสดุ มีลกัษณะไม่ขนานกบัทางเดินรถ มีพืน้ผิวเรียบ มีระดบัเสมอ
กนั และมีสญัลกัษณรู์ปคนพิการนั่งเกา้อีล้อ้อยู่บนพืน้ของท่ีจอดรถดา้นท่ีติดกบัทางเดินรถ มีขนาด
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และยาวไมน่อ้ยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีปา้ยขนาดกวา้งไม่นอ้ย
กว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2,000 
มิลลิเมตร ในต าแหนง่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

ขอ้ 14 ท่ีจอดรถส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราตอ้งเป็น
พืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้ กวา้งไมน่อ้ยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และ
จดัใหมี้ท่ีว่างขา้งท่ีจอดรถกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ โดยท่ี
วา่งดงักลา่วตอ้งมีลกัษณะพืน้ผิวเรียบและมีระดบัเสมอกบัท่ีจอดรถ 

หมวด 5 ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเช่ือมระหว่าง
อาคาร 

ขอ้ 15 อาคารตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้อาคารเพ่ือให้คนพิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราเขา้ใชไ้ดโ้ดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นพืน้ผิวเรียบเสมอกนั ไม่ล่ืน ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของ
อาคารย่ืนล า้ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอันตรายต่อคนพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 
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(2) อยูใ่นระดบัเดียวกบัพืน้ถนนภายนอกอาคารหรือพืน้ลานจอด
รถ ในกรณีท่ีอยูต่า่งระดบั ตอ้งมีทางลาดท่ีสามารถขึน้ลงไดส้ะดวก และทางลาดนีใ้หอ้ยู่ใกลท่ี้จอด
รถ 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ้ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกนัท่ีมีการใชอ้าคารรว่มกัน จะมีรัว้ลอ้มหรือไม่ก็ตาม ตอ้งจดัใหมี้ทางเดินระหว่างอาคารนัน้ 
และจากอาคารแตล่ะอาคารนัน้ไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารท่ีจอดรถ  ทางเดินตอ้งมี
ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พืน้ทางเดนิตอ้งเรียบ ไมล่ื่น และมีความกวา้งสทุธิไม่นอ้ยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 

(2) หากมีท่อระบายน า้หรือรางระบายน า้บนพืน้ตอ้งมีฝาปิดสนิท 
ถา้ฝาเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ตอ้งมีขนาดของชอ่งตะแกรงหรือเสน้ผ่านศนูยก์ลางของรูกวา้งไม่
เกิน 13 มิลลิเมตร แนวรอ่งหรือแนวของรางจะตอ้งขวางกบัแนวทางเดนิ 

(3) ในบรเิวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเลีย้วใหมี้พืน้ผิวตา่งสมัผสั 
(4) ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางท่ีจ าเป็นบนทางเดิน ตอ้งจัดใหอ้ยู่ใน

แนวเดียวกนั โดยไมกี่ดขวางทางเดนิ และจดัใหมี้พืน้ผิวตา่งสมัผสัหรือมีการกัน้เพ่ือใหท้ราบก่อนถึง
สิ่งกีดขวาง และอยูห่า่งสิ่งกีดขวางไมน่อ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร 

(5) ปา้ยหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีแขวนอยู่เหนือทางเดิน ตอ้งมีความสงูจาก
พืน้ทางเดนิไมน่อ้ยกวา่ 2,000 มิลลิเมตร 

(6) ในกรณีท่ีพืน้ทางเดนิกบัพืน้ถนนมีระดบัตา่งกนั ใหมี้พืน้ลาดท่ี
มีความลาดชนัไมเ่กิน 1:10 

ขอ้ 17 อาคารตามขอ้ 3 ท่ีมีทางเช่ือมระหว่างอาคาร ตอ้งมีผนงัหรือ
ราวกนัตกทัง้สองดา้น โดยมีราวจบัซึ่งมีลกัษณะตามขอ้ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ท่ีผนงัหรือ
ราวกนัตกนัน้ และมีทางเดนิซึ่งมีลกัษณะตามขอ้ 16 (1) (2) (3) (4) และ (5) 

หมวด 6 ประต ู
ขอ้ 18 ประตขูองอาคารตามขอ้ 3 ตอ้งมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดปิดไดง้่าย 
(2) หากมีธรณีประต ูความสูงของธรณีประตตูอ้งไม่เกินกว่า 20 

มิลลิเมตร และใหข้อบทัง้สองดา้นมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพ่ือใหเ้กา้อีล้อ้หรือคนพิการ
หรือทพุพลภาพ และคนชราท่ีใชอ้ปุกรณช์ว่ยเดนิสามารถขา้มไดส้ะดวก 
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(3) ชอ่งประตตูอ้งมีความกวา้งสทุธิไมน่อ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร 
(4) ในกรณีท่ีประตเูป็นแบบบานเปิดผลกัเขา้ออก เม่ือเปิดออกสู่

ทางเดินหรือระเบียงตอ้งมีพืน้ท่ีว่างขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 

(5) ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเล่ือนหรือแบบบานเปิดใหมี้มือ
จบัท่ีมีขนาดเทา่กบัราวจบัตามขอ้ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทัง้ดา้นในและดา้นนอกของประตซูึ่งมีปลาย
ดา้นบนสงูจากพืน้ไม่นอ้ยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลายดา้นล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณี
ท่ีเป็นประตบูานเปิดออกใหมี้ราวจบัตามแนวนอนดา้นในประต ูและในกรณีท่ีเป็นประตบูานเปิด
เข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 800 
มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวา้งของประต ู

(6) ในกรณีท่ีประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติด
เครื่องหมายหรือแถบสีท่ีสงัเกตเห็นไดช้ดั 

(7) อุปกรณเ์ปิดปิดประตูตอ้งเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่
สงูจากพืน้ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 1,200 มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตัง้อุปกรณ์ชนิดท่ีบังคับให้บาน
ประตปิูดไดเ้องท่ีอาจท าใหป้ระตหูนีบหรือกระแทกคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 

ขอ้ 19 ขอ้ก าหนดตามขอ้ 18 ไม่ใชบ้งัคบักับประตูหนีไฟและประตู
เปิดปิดโดยใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

หมวด 7 หอ้งสว้ม 
ขอ้ 20 อาคารท่ีจดัใหมี้หอ้งสว้มส าหรบับุคคลทั่วไป ตอ้งจดัใหมี้หอ้ง

สว้มส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราเขา้ใชไ้ดอ้ย่างนอ้ย 1 หอ้งในหอ้งสว้มนัน้หรือจะ
จดัแยกออกมาอยูใ่นบรเิวณเดียวกนักบัหอ้งสว้มส าหรบับคุคลทั่วไปก็ได ้

ขอ้ 21 หอ้งสว้มส าหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมี
ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีพืน้ท่ีว่างภายในห้องสว้มเพ่ือให้เก้าอีล้อ้สามารถหมุนตัว
กลบัไดซ้ึ่งมีเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 

(2) ประตูของหอ้งท่ีตัง้โถสว้มเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก 
โดยตอ้งเปิดคา้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเล่ือน และมีสญัลกัษณรู์ปคนพิการติด
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ไวท่ี้ประตดูา้นหนา้หอ้งสว้ม ลกัษณะของประตนูอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
ในหมวด 6 

(3) พืน้หอ้งสว้มตอ้งมีระดบัเสมอกบัพืน้ภายนอก ถา้เป็นพืน้ตา่ง
ระดบัตอ้งมีลกัษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวสัดปุพืูน้หอ้งสว้มตอ้งไมล่ื่น 

(4) พืน้หอ้งสว้มตอ้งมีความลาดเอียงเพียงพอไปยงัช่องระบายน า้
ทิง้เพ่ือท่ีจะไมใ่หมี้น า้ขงับนพืน้ 

(5) มีโถสว้มชนิดนั่งราบ สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร 
แตไ่ม่เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนกัพิงหลงัท่ีให้คนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราท่ีไม่สามารถนั่ง
ทรงตวัไดเ้องใชพ้ิงได ้และท่ีปล่อยน า้เป็นชนิดคนัโยก ปุ่ มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนท่ีคนพิการหรือ
ทพุพลภาพ และคนชรา สามารถใชไ้ดอ้ย่างสะดวก มีดา้นขา้งดา้นหนึ่งของโถสว้มอยู่ชิดผนงัโดยมี
ระยะหา่งวดัจากกึ่งกลางโถสว้มถึงผนงัไมน่อ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 500 มิลลิเมตร ตอ้งมี
ราวจับท่ีผนัง ส่วนดา้นท่ีไม่ชิดผนังใหมี้ท่ีว่างมากพอท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีนั่ง
เกา้อีร้ถเข็นสามารถเขา้ไปใชโ้ถสว้มไดโ้ดยสะดวก ในกรณีท่ีดา้นขา้งของโถสว้มทัง้สองดา้นอยู่ห่าง
จากผนงัเกิน 500 มิลลิเมตร ตอ้งมีราวจบัท่ีมีลกัษณะตาม (7) 

(6) มีราวจบับริเวณดา้นท่ีชิดผนงัเพ่ือช่วยในการพยุงตวั เป็นราว
จบัในแนวนอนและแนวดิ่งโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 650 
มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 700 มิลลิเมตร และใหย่ื้นล า้ออกมาจากดา้นหนา้โถสว้มอีกไม่นอ้ยกว่า 250 
มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 300 มิลลิเมตร 

(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน
ดา้นหนา้โถสว้มมีความยาววดัจากปลายของราวจบัในแนวนอนขึน้ไปอยา่งนอ้ย 600 มิลลิเมตร 

ราวจบัตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็นราวตอ่เน่ืองกนัก็ได ้
(7) ดา้นขา้งโถสว้มดา้นท่ีไม่ชิดผนังใหมี้ราวจับติดผนงัแบบพับ

เก็บไดใ้นแนวราบ เม่ือกางออกใหมี้ระบบล็อกท่ีคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราสามารถปลด 
ล็อกไดง้่าย มีระยะห่างจากขอบของโถสว้มไม่นอ้ยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร 
และมีความยาวไมน่อ้ยกวา่ 550 มิลลิเมตร 

(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพ่ือ
น าไปสูส่ขุภณัฑอ่ื์น ๆ ภายในหอ้งสว้ม มีความสงูจากพืน้ไมน่อ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 900 
มิลลิเมตร 
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(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ท่ีอยู่
ภายนอกแจ้งภัยแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและ
สญัญาณเสียงใหค้นพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราสามารถแจง้เหตหุรือเรียกหาผูช้่วยในกรณีท่ี
เกิดเหตฉุกุเฉินไวใ้นหอ้งสว้ม โดยมีปุ่ มกดหรือปุ่ มสมัผสัใหส้ญัญาณท างานซึ่งติดตัง้อยู่ในต าแหน่ง
ท่ีคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราสามารถใชง้านไดส้ะดวก 

(10) มีอา่งลา้งมือโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ใตอ้่างลา้งมือดา้นท่ีติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นท่ีว่าง 

เพ่ือใหเ้กา้อีล้อ้สามารถสอดเขา้ไปได ้โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 450 มิลลิเมตร และ
ตอ้งอยูใ่นต าแหนง่ท่ีคนพิการหรือทพุพลภาพ และคนชราเขา้ประชิดไดโ้ดยไมมี่สิ่งกีดขวาง 

(ข) มีความสูงจากพืน้ถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 750 
มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 800 มิลลิเมตร และมีราวจบัในแนวนอนแบบพบัเก็บไดใ้นแนวดิ่งทัง้สองขา้ง
ของอา่ง 

(ค) ก๊อกน า้เป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือ
ระบบอตัโนมตั ิ

ข้อ 22 ในกรณีท่ีห้องส้วมส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราอยู่ภายในหอ้งสว้มท่ีจดัไวส้  าหรบับคุคลทั่วไป และมีทางเขา้ก่อนถึงตวัหอ้งสว้ม ตอ้งจดัให้
หอ้งสว้มส าหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในต าแหน่งท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก หอ้งสว้มส าหรบับุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจ้ัด
ส าหรบัผูช้ายและผูห้ญิงต่างหากจากกนัใหมี้อกัษรเบรลลแ์สดงใหรู้ว้่าเป็นหอ้งสว้มชายหรือหญิง
ตดิไวท่ี้ผนงัขา้งทางเขา้ในต าแหนง่ท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ย 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีเป็นหอ้งสว้มส าหรบัผูช้ายท่ีมิใช่หอ้งสว้มส าหรบัคน
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามขอ้ 20 และขอ้ 21 ใหมี้ท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีมีระดับเสมอพืน้
อย่างน้อย 1 ท่ี โดยมีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนของท่ีถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับดา้นขา้งของท่ีถ่ายปัสสาวะทัง้สองขา้ง มีความสูงจากพืน้ไม่นอ้ย
กว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งย่ืนออกมาจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 550มิลลิเมตร 
แตไ่มเ่กิน 600 มิลลิเมตร 

ขอ้ 24 ราวจับห้องส้วมใหมี้ลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 8 (7) (ก) 
และ (ข) 
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หมวด 8 พืน้ผิวตา่งสมัผสั 
ขอ้ 25 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัใหมี้พืน้ผิวตา่งสมัผสัส าหรบัคนพิการ

ทางการมองเห็นท่ีพืน้บริเวณต่างระดบัท่ีมีระดบัต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ท่ีทางขึน้และทางลง
ของทางลาดหรือบนัไดท่ีพืน้ดา้นหนา้และดา้นหลงัประตูทางเขา้อาคาร และท่ีพืน้ดา้นหนา้ของ
ประตูหอ้งสว้ม โดยมีขนาดกวา้ง 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความ
กวา้งของช่องทางเดินของพืน้ตา่งระดบั ทางลาด บนัได หรือประต ูและขอบของพืน้ผิวตา่งสมัผสั
อยู่ห่างจากจุดเริ่มตน้ของทางขึน้หรือทางลงของพืน้ต่างระดบั ทางลาด บนัได หรือประตไูม่นอ้ย
กวา่ 300 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 350 มิลลิเมตร 

ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน ใหข้อบนอกของพืน้ผิวตา่งสมัผสั
อยูห่า่งจากขอบของชานชาลาไมน่อ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กินกวา่ 650 มิลลิเมตร” 

3. กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะหรือการจดัใหมี้อุปกรณส์ิ่งอ านวยความสะดวก
หรือบริการในอาคารสถานท่ีหรือบริการสาธารณะอ่ืนเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ดพ้.ศ.2555 (2555, น. 2-6) 

กฎกระทรวงนีอ้อกมาเพ่ือให้คนพิการสามารถเขา้ถึงใชป้ระโยชนจ์ากอาคาร 
สถานท่ี หรือบรกิารสาธารณะได ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

“ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“อปุกรณ”์ หมายความว่า เครื่องช่วยอ านวยความสะดวกซึ่งเคล่ือนท่ี

หรือเคล่ือนยา้ยไดเ้พ่ือใหค้นพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนใ์นอาคารหรือสถานท่ีไดบ้นพืน้ฐานของ
ความตอ้งการพิเศษของคนพิการ 

“สิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือเพ่ือการช่วยเหลือ
ทัง้ภายในและภายนอกอาคารหรือสถานท่ี โดยการสรา้ง ติดตัง้ หรือดดัแปลงใหเ้ครื่องมือดงักล่าว
เป็นสว่นหนึ่งของอาคารหรือสถานท่ี 

เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื ้นฐานของความ
ตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะประเภท 

“บริการ” หมายความว่า การปฏิบตัิ การดแูล การใหค้วามช่วยเหลือ 
หรือการใหค้วามสะดวกเพ่ือให้คนพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดบ้นพืน้ฐานของความตอ้งการ
พิเศษของคนพิการ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น และให้หมายความรวมถึงการ
สนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั หรือ
การมีสว่นรว่มทางสงัคมไดอ้ยา่งเทา่เทียมกบับคุคลทั่วไป 
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“อาคาร” หมายความว่า พืน้ท่ีในส่วนของอาคารหรือส านกังานท่ีให้
ประชาชนใชป้ระโยชนไ์ดเ้พ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศกึษา การศาสนา การสงัคม การ
นนัทนาการ หรือการพาณิชยกรรมและใหห้มายความรวมถึงบรเิวณโดยรอบอาคารนัน้ดว้ย 

“สถานท่ี” หมายความว่า สถานท่ีท่ีให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้
ประโยชน์ได้ทั้งกรณีท่ีมีการจัดเก็บค่าบริการและกรณีท่ีไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ และให้
หมายความรวมถึงทางสญัจรสาธารณะดว้ย 

ขอ้ 2 อปุกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจดัใหมี้ในอาคารหรือสถานท่ี
ตามกฎกระทรวงนีต้อ้งมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชง้าน เพ่ือให้คนพิการสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะ
ประเภท 

ขอ้ 3 การจดัใหมี้อุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
หรือสถานท่ีเพ่ือใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด ้ใหน้  าบทบญัญัติกฎหมายว่าดว้ย
การควบคมุอาคารมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

ขอ้ 4 อาคารท่ีมีผูป้ฏิบตัิงานเป็นคนพิการร่วมอยู่ดว้ย ใหมี้อุปกรณ ์สิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะประเภท 

ขอ้ 5 อาคารหรือสถานท่ีของหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน หรือองคก์ร
อ่ืนใดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท่ีนั่งส  าหรบัคนพิการหรือพืน้ท่ีส  าหรบัจอดรถเข็นคนพิการ 
(2) ทางลาด 
(3) พืน้ผิวตา่งสมัผสัส าหรบัคนพิการทางการเห็น 
(4) บนัไดเล่ือนส าหรบัคนพิการ 
(5) ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ 
(6) ราวกนัตกหรือผนงักนัตก 
(7) ถงัขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได ้
(8) สถานท่ีตดิตอ่หรือประชาสมัพนัธส์  าหรบัคนพิการ 
(9) โทรศพัทส์าธารณะส าหรบัคนพิการ 
(10) จดุบรกิารน า้ด่ืมส าหรบัคนพิการ 
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(11) ตูบ้รกิารเงินดว่นส าหรบัคนพิการ 
(12) ประตสู  าหรบัคนพิการ 
(13) หอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ 
(14) ลิฟตส์  าหรบัคนพิการ 
(15) ท่ีจอดรถส าหรบัคนพิการ 
(16) สญัญาณเสียงและสญัญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรบัคน

พิการ 
(17) ปา้ยแสดงอปุกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการ 
(18) ทางสญัจรส าหรบัคนพิการ 
(19) ตูไ้ปรษณียส์  าหรบัคนพิการ 
(20) พืน้ท่ีส  าหรบัหนีภยัของคนพิการ 
(21) การประกาศเตือนภยัส าหรบัคนพิการทางการเห็น และตวัอกัษร

ไฟวิ่งหรือสญัญาณไฟเตือนภยัส าหรบัคนพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย 
(22) การประกาศขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนส์  าหรบัคนพิการทางการเห็น 

และตวัอกัษรไฟวิ่งหรือปา้ยแสดงความหมายส าหรบัคนพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย 
(23) เจ้าหน้าท่ีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความ

ตอ้งการของคนพิการแตล่ะประเภทอยา่งนอ้ยหนึ่งคนเพ่ือใหบ้รกิารคนพิการ 
ขอ้ 6 ในการจดัใหมี้อปุกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 

หรือสถานท่ีเพ่ือใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด ้ใหส้  านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาตดิ  าเนินการในเรื่อง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัใหมี้คูมื่อรายการอปุกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะประเภท ส าหรบัเป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานของ
รฐั องคก์รเอกชน หรือองคก์รอ่ืนใดใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดอุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือบรกิารสาหรบัคนพิการ 

(2) จดัใหมี้การฝึกอบรมหรือการใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในเรื่องการ
ใหบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะประเภท 

(3) จัดใหมี้การฝึกอบรมหรือใหค้วามรูแ้ก่คนพิการเก่ียวกับอุปกรณ์
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน หรือองคก์รอ่ืนใดจดัใหมี้ เพ่ือให้คน



 44 
 
พิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของ
คนพิการแตล่ะประเภท” 

4. พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิพ.ศ.2537 (2537, น. 7-12) เป็นพระราชบญัญัติท่ี
ปรบัปรุงมาจากพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงและการขยายตวั
ทางสงัคม เศรษฐกิจ และอตุสาหกรรมตา่ง ๆ รวมถึงความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท าใหเ้กิด
การสรา้งสรรคผ์ลงานในดา้นวรรณกรรม ศิลปกรรม และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากยิ่งขึน้ จึงท าให้
ตอ้งประกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิฉบบัใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละทนัสมยัมาก
ย่ิงขึน้ โดยพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการหอ้งสมดุส าหรบันกัศกึษา
พิการ ไดแ้ก่  

“สว่นท่ี 5 การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
มาตรา 27 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบญัญัตินี ้โดยไม่ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถื้อว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ได้
กระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท าซ า้หรือดดัแปลง 
(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน  

มาตรา 28 การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งแก่โสตทศันวสัด ุภาพยนตร ์หรือ
สิ่งบนัทึกเสียงอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินี ้โดยไม่ไดร้บัอนญุาตตามมาตรา 15 (5) ทัง้นี ้ไม่
วา่ในสว่นท่ีเป็นเสียงและหรือภาพ ใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท าซ า้หรือดดัแปลง 
(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน 
(3) ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรือส าเนางานดงักลา่ว 

มาตรา 29 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอนัมี
ลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินี ้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ตามมาตรา 15 (5) ใหถื้อว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัท าโสตทศันวสัด ุภาพยนตร ์สิ่งบนัทึกเสียง หรืองานแพร่เสียง
แพรภ่าพ ทัง้นี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

(2) แพรเ่สียงแพรภ่าพซ า้ ทัง้นี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
(3) จดัใหป้ระชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียก

เก็บเงินหรือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนในทางการคา้ 
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มาตรา 30 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์นัมี
ลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินี ้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ตามมาตรา 15 (5) ใหถื้อว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท าซ า้หรือดดัแปลง 
(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน 
(3) ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรือส าเนางานดงักลา่ว 

มาตรา 31 ผูใ้ดรูอ้ยู่แลว้หรือมีเหตอุนัควรรูว้่างานใดไดท้  าขึน้โดยละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น กระท าอยา่งใด อยา่งหนึ่ง แก่งานนัน้ เพ่ือหาก าไร ใหถื้อว่าผูน้ัน้กระท าการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขาย มีไวเ้พ่ือขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ หรือ
เสนอใหเ้ชา่ซือ้ 

(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน 
(3) แจกจ่ายในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ 
(4) น าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร 

สว่นท่ี 6 ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
มาตรา  32 กา รกระท าแ ก่ งานอัน มีลิ ขสิ ท ธ์ิ ของบุคคล อ่ืนตาม

พระราชบญัญัตินี ้หากไม่ขดัตอ่การแสวงหาประโยชนจ์าก งานอนัมีลิขสิทธ์ิ ตามปกติของเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและไมก่ระทบกระเทือนถึงสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายของเจา้ของลิขสิทธ์ิเกินสมควร มิใหถื้อ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ภายใตบ้งัคบับทบญัญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่
งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหนึ่ง มิใหถื้อวา่ เป็นการละเมิด ลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี ้

(1) วิจยัหรือศกึษางานนัน้ อนัมิใชก่ารกระท าเพ่ือหาก าไร 
(2) ใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือเพ่ือประโยชนข์องตนเองและ

บคุคลอ่ืนในครอบครวัหรือญาตสินิท 
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนัน้ 
(4) เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรบัรูถ้ึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนัน้ 
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(5) ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏ เพ่ือประโยชนใ์น
การพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการ
พิจารณาดงักลา่ว 

(6) ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏโดยผูส้อนเพ่ือ
ประโยชนใ์นการสอนของตน อนัมิใชก่ารกระท าเพ่ือหาก าไร 

(7) ท าซ า้ ดดัแปลงบางส่วนของงาน หรือตดัทอนหรือท าบทสรุปโดย
ผูส้อนหรือสถาบนัศกึษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผูเ้รียนในชัน้เรียนหรือในสถาบนัศกึษา ทัง้นี ้
ตอ้งไมเ่ป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 

(8) น างานนัน้มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
มาตรา 33 การกลา่ว คดั ลอก เลียน หรืออา้งอิงงานบางตอนตามสมควร

จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินี ้โดยมีการรบัรูถึ้งความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนัน้ มิ
ใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดป้ฏิบตัติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 34 การท าซ า้โดยบรรณารกัษ์ของหอ้งสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ตามพระราชบญัญตันีิ ้มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหากการท าซ า้นัน้มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหา
ก าไร และไดป้ฏิบตัติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การท าซ า้เพ่ือใชใ้นหอ้งสมดุหรือใหแ้ก่หอ้งสมดุอ่ืน 
(2) การท าซ า้งานบางตอนตามสมควรใหแ้ก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์

ในการวิจยัหรือการศกึษา 
มาตรา 35 การกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบัญญัตินี ้มิใหถื้อว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไม่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือหาก าไร และได้
ปฏิบตัติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) วิจยัหรือศกึษาโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ 
(2) ใชเ้พ่ือประโยชนข์องเจา้ของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ 
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ 
(4) เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรบัรูถ้ึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ 
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(5) ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นจ านวนท่ีสมควรโดยบคุคลผูซ้ึ่ง
ไดซื้อ้หรือไดร้บัโปรแกรมนัน้มาจากบคุคลอ่ืนโดยถกูตอ้ง เพ่ือเก็บไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการบ ารุงรกัษา
หรือปอ้งกนัการสญูหาย 

(6) ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏเพ่ือประโยชนใ์น
การพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงาน ผลการ
พิจารณา ดงักลา่ว 

(7) น าโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในการถามและ
ตอบในการสอบ 

(8) ดดัแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นกรณีท่ีจ  าเป็นแก่การใช ้
(9) จัดท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือเก็บรกัษาไวส้  าหรบัการ

อา้งอิง หรือคน้ควา้เพ่ือประโยชนข์องสาธารณชน” 
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558 (2558, น. 14-15) เป็น

พระราชบญัญัติท่ีแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมจากพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดยมาตราท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ  

“มาตราท่ี 4 ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็น (9) ของวรรคสองของมาตรา 32 แห่ง
พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  

(9) ท าซ า้หรือดดัแปลง เพ่ือประโยชนข์องคนพิการท่ีไม่สามารถเขา้ถึง
งานอนัมีลิขสิทธ์ิอนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่งทางการเห็น การไดเ้ย็น สติปัญญา หรือการเรียนรู ้
หรือความบกพร่องอ่ืนตามท่ีก าหนดในกระทรวง โดยตอ้งไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร ทั้งนี ้
รูปแบบของการท าซ า้หรือดัดแปลงตามความจ าเป็นของคนพิการและองคก์รผู้จัดท ารวมทั้ง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการเพ่ือท าซ า้หรือดดัแปลงใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานเุบกษา”   

6.พระราชบัญญัติลิขสิท ธ์ิ  (ฉบับ ท่ี4)  พ.ศ.2561 (2561, น. 19-21) 
พระราชบัญญัติ นี ้แก้ ไขปรับปรุง เพิ่ ม เติมจากพระราชบัญญัติลิขสิท ธ์ิ  พ.ศ.  2537 และ
พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  

โดยเหตุท่ีมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญัตินีเ้น่ืองจากเพ่ือให้คนพิการซึ่งมี
ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิ เน่ืองมาจากความบกพรอ่งทางการมองเห็น การไดย้ิน การ
เคล่ือนไหว สตปัิญญา การเรียนรูห้รือความบกพรอ่งอ่ืน ๆ ไดมี้โอกาสเขา้ถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิไดเ้ท่า
เทียมกบับคุคลทั่ว ๆ ไป โดยมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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“มาตรา 3 ใหย้กเลิก (9) ของวรรคสองมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา 32/4 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

““มาตรา 32/4 การกระท าใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้โดยองคก์รท่ีไดร้บัอนญุาต
หรือได้รับการยอมรับเพ่ือประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบญัญตันีิ ้อนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่งทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว สติปัญญา 
หรือการเรียนรู ้หรือความบกพรอ่งอ่ืน ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา มิใหถื้อ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาก าไร และไดป้ฏิบตัิตามมาตรา 32 วรรค
หนึ่ง”” 

(1) ท าซ า้หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีไดมี้การโฆษณาหรือ
เผยแพรต่อ่สาธารณชนแลว้ และไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชนซึ่งส  าเนางานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีท าซ า้หรือ
ดดัแปลงตาม (1) รวมถึง ส าเนางานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีไดร้บัจากองคก์รท่ีไดร้บัอนญุาตหรือไดร้บัการ
ยอมรบัในประเทศหรือตา่งประเทศ  

องค์กรท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ รูปแบบการ
ท าซ า้หรือดดัแปลงตามความจ าเป็น ของคนพิการ รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการเพ่ือ
ท าซ า้หรือดดัแปลงและเผยแพรต่่อสาธารณชน ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานเุบกษา”  

เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก (Assistive technology)   
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นประตูสู่การเข้าถึงข้อมูล 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจึงถือเป็นกุญแจส าคญัในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับคนพิการ 
(Sanaman & Kumar, 2014, p. 90) เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ อปุกรณห์รือโปรแกรม
ท่ีชว่ยเพิ่มพนูความสามารถของคนพิการใหส้ามารถปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัคนทั่วไป 
(Assistive Technology Industry Association (ATIA), 2021) ปัจจบุนัมีเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมายท่ีช่วยในการเขา้ถึงส่ือสิ่งพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีอยู่ในหอ้งสมุด แต่
ดว้ยขอ้จ ากัดทางดา้นงบประมาณ หอ้งสมุดจึงตอ้งมีการตดัสินใจคดัเลือกเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือมาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารเพ่ือใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสงูสดุ (Guder, 2012, p. 15) 
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ซึ่งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีห้องสมุดส่วนใหญ่น ามาอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารแก่คนพิการ ไดแ้ก่        

1. หนงัสือเดซ่ี (Daisy) ค  าว่า Daisy ย่อมาจาก Digital accessible information 
system เป็นหนงัสือเสียงระบบดิจิทลัท่ีออกแบบมาส าหรบัคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะ เป็น
รูปแบบหนงัสือเสียงท่ีมีคณุสมบตัิมากกว่าหนงัสือเสียงทั่วไป เพราะผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเนือ้หาได้
อย่างสะดวก สามารถคน้หา เลือกหนา้ เลือกหวัขอ้ หรือขา้มไปยงัหนา้ท่ีตอ้งการ รวมถึงยอ้นกลบั
มาอ่านซ า้ และยงัสามารถควบคมุความเร็วของเสียงได ้ซึ่งในการใชง้านจ าเป็นตอ้งใชง้านผ่าน
เครื่องเล่นหนังสือเสียงระบบเดซ่ี สมารท์โฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์มี โปรแกรมส าหรบัอ่าน
หนงัสือเสียงระบบเดซ่ี เช่น โปรแกรม AMIS และโปรแกรม DDReader plus เป็นตน้ (กลุ่มวิจยั
และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรบัคนพิการ , 2563) ซึ่งมี
ทัง้หมด 3 ประเภท คือ 1) หนงัสือเดซ่ีรูปแบบเสียงเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือเสียงส าหรบั
การพกัผอ่นหยอ่นใจ เชน่ นวนิยาย เรื่องสัน้ เป็นตน้ 2) หนงัสือเดซ่ีรูปแบบขอ้ความเท่านัน้ไม่มีการ
บันทึกเสียง หนังสือเหล่านี ้จะถูกอ่านด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีถูกติดตั้งใน
คอมพิวเตอรน์ัน้ ๆ  ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถอ่านหนงัสือเดซ่ีประเภทนีไ้ดห้ากไม่มีโปรแกรม
อ่านหนา้จอคอมพิวเตอร  ์ และ 3) หนงัสือเดซ่ีรูปแบบเต็ม หนงัสือประเภทนีจ้ะมีทัง้ขอ้ความและ
เสียงท าใหส้ามารถอ่านและฟังเสียงประกอบได้ (Kearney, 2011) ตวัอย่าง หอ้งสมดุท่ีน าหนงัสือ
เสียงเดซ่ีมาใหบ้ริการส าหรบัคนพิการ เช่น หอ้งสมุดคนตาบอดและคนพิการทางส่ือสิ่งพิมพ์
แห่งชาติ (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, 2563) ใหบ้ริการหนงัสือเดซ่ีทัง้ภายในหอ้งสมุด 
และบริการยืม-คืนหนงัสือเดซ่ีโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถยืมไดค้รัง้ละไม่เกิน 5 เรื่อง ในระยะเวลา 1 
เดือน นอกจากนั้นยังมีบริการแนะน าหนังสือเดซ่ีใหม่ท่ีน่าสนใจผ่านหนา้เพจ เฟซบุ๊ก Daisy 
Thailand Project – หอ้งสมดุคนตาบอดและคนพิการทางส่ือสิ่งพิมพแ์หง่ชาติ โดยใหบ้ริการเฉพาะ
สมาชิกของสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทยเทา่นัน้ เป็นตน้  

2. โปรแกรมอ่านหนา้จอคอมพิวเตอร ์(Screen reader) เป็นโปรแกรมส าหรบั
อ่านอกัษรหรือขอ้ความท่ีปรากฏอยู่บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร, 2563) โดยสามารถถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเมาสชี์ไ้ดท้ัง้แบบเสียงหรืออักษรเบรลลผ์่าน
จอแสดงผลอกัษรเบรลล  ์ (Hersh & Johnson, 2008) ช่วยใหค้นพิการทางสายตาสามารถใช้
คอมพิวเตอรไ์ดเ้ช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยสามารถเลือกลักษณะการท างาน (Function) หรือ
โปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีปรากฎบนหนา้จอไดต้ามเสียงสงัเคราะหท่ี์ไดย้ิน และรบัรูเ้หตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีเกิด
ขึน้อยู่บนหนา้จอคอมพิวเตอรข์ณะนัน้และท าใหส้ามารถควบคมุการท างานของคอมพิวเตอรไ์ด ้
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เช่น โปรแกรม JAWS โปรแกรม NVDA โปรแกรม ChromeVox เป็นตน้ ตวัอย่างหอ้งสมุดท่ีน า
โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพิวเตอรม์าใหบ้รกิารส าหรบัคนพิการ เชน่ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัอลับานี 
(University at Albany, 2020) รฐันิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นหอ้งสมดุท่ีสนบัสนุนคน
พิการในดา้นการศกึษา คน้ควา้วิจยั โดยหอ้งสมดุใชโ้ปรแกรม JAWS ในการอ่านเนือ้หาบนหนา้จอ
คอมพิวเตอรแ์ละสงัเคราะหเ์สียงออกไปผา่นทางล าโพงหรือหฟัูง เป็นตน้ 

3. โปรแกรมขยายภาพหนา้จอคอมพิวเตอร  ์(Screen magnifiers) เป็นโปรแกรม
ท่ีช่วยคนสายตาเลือนรางท่ียังมีความสามารถในการอ่านขอ้มูลจากหนา้จอคอมพิวเตอรไ์ด ้แต่
จ  าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมขยายภาพหนา้จอคอมพิวเตอรเ์พ่ือช่วยใหส้ามารถอ่านขอ้มูลหรือภาพบน
หนา้จอไดอ้ย่างชดัเจน และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ("Assistive technology for visually impaired 
and blind people,," 2008) โปรแกรมขยายภาพหนา้จอคอมพิวเตอรมี์อยู่หลายโปรแกรมซึ่งแตล่ะ
โปรแกรมมีคุณลักษณะพืน้ฐานท่ีคลา้ยคลึงกัน ไดแ้ก่ สามารถเลือกและขยายส่วนประกอบใด
ส่วนประกอบหนึ่งบนจอภาพได ้สามารถเลือกแบบตวัอักษรได ้สามารถปรบัมุมมองการอ่านได้
หลายแบบ สามารถปรบัสีตวัอกัษรหรือสีพืน้ได ้และสามารถปรบัขนาดตวัชีต้  าแหน่ง (Cursor) ให้
ชดัเจนมากขึน้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2563) เช่น โปรแกรม Zoom text  
โปรแกรม SuperNova โปรแกรม MagniSight เป็นตน้ ตวัอย่างหอ้งสมดุท่ีน าโปรแกรมขยายภาพ
หน้าจอคอมพิวเตอรม์าให้บริการส าหรับคนพิการ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเบิรค์แบลค ์
(Birkbeck University of London, 2020) เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ หอ้งสมดุท่ีมีบริการและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายส าหรบันักศึกษาพิการ หอ้งสมุดนีใ้ชโ้ปรแกรม
ขยายภาพหนา้จอคอมพิวเตอร ์Zoomtext ในการช่วยนกัศกึษาพิการท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยการขยายหนา้จอคอมพิวเตอรห์รือปรบัแต่งจอใหแ้สดงผลตามความตอ้งการ 
เป็นตน้ 

4. เครื่องขยายภาพและตวัอกัษร (Closed Circuit Television (CCTV)) เป็น
อุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการอ่านแก่คนพิการท่ีมีสายตาเลือนรางใหส้ามารถอ่าน
ขอ้ความหรือมองเห็นภาพไดช้ดัเจน ส่วนประกอบพืน้ฐานประกอบดว้ยจอภาพและกลอ้งส าหรบั
ขยายภาพท่ีมีก าลงัขยายสงู ท าหนา้ท่ีในการขยายภาพวตัถท่ีุถกูวางอยู่ใตก้ลอ้ง วตัถท่ีุอยู่ใตก้ลอ้ง
จะถูกขยายและปรากฎบนหนา้จอ ผูใ้ชส้ามารถปรบัขนาดและความชัดเจนไดต้ามความตอ้งการ 
ซึ่งปัจจบุนัมีทัง้รูปแบบท่ีเป็นแบบพกพาและแบบตัง้โต๊ะ (Labrum, 2020) ตวัอย่างหอ้งสมดุท่ีน า
เครื่องขยายภาพและตวัอกัษรมาใหบ้รกิารส าหรบัคนพิการ เช่น หอ้งสมดุวิทยาลยัราชสดุา (2563) 
หอ้งสมดุท่ีเป็นแหลง่เผยแพรค่วามรู ้และสนบัสนนุการเรียนการสอน การวิจยั ดา้นความพิการ แก่
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อาจารย ์บคุลากร นกัศกึษา และผูส้นใจทั่วไป โดยภายในหอ้งสมดุใหบ้ริการเครื่องขยายภาพและ
ตัวอักษรส าหรับคนสายตาเลือนรางเพ่ือให้สามารถอ่านหนังสือหรือข้อความต่าง ๆ ได้
สะดวกสบายมากขึน้ เป็นตน้     

5. แป้นพิมพส์  าหรับคนพิการ ในการใช้งานคอมพิวเตอรข์องคนพิการบาง
ประเภทจ าเป็นตอ้งมีการดดัแปลงแป้นพิมพเ์พ่ือใหเ้หมาะสมกบัคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหว ซึ่งท่ีพบไดใ้นปัจจุบนัมีดังนี ้1) แป้นพิมพท์างเลือก (Alternative 
keyboards)  เป็นแป้นพิมพท่ี์ออกแบบตามหลกัสรีระวิทยา มีหลายรูปแบบโดยการออกแบบ
ค านึงถึงความสะดวกสบายและใชง้านไดง้่ายโดยเฉพาะส าหรบัคนพิการทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว แปน้พิมพบ์างประเภทสามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างอิสระ สามารถปรบัระดบัความ
สงูต ่า หมนุ หรือตัง้เอียงได ้บางประเภทมีลกัษณะคลา้ยกบัแปน้พิมพม์าตรฐานแตมี่การออกแบบ
ใหส้ะดวกในการใชง้าน เช่น ตวัอกัษรท่ีถกูใชง้านมากท่ีสุดจะอยู่แถวบน  ตวัอกัษรจะถูกออกแบบ
ใหอ้ยูใ่กลก้นัท่ีสดุเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท่ี้สามารถใชน้ิว้เดียวเพ่ือพิมพ ์หรือมีปัญหาใน
การเคล่ือนไหว (Brodwin, Star, & Cardoso, 2004, pp. 29-30) 2) แปน้พิมพแ์บบแบน หรือ
แปน้พิมพแ์บบสมัผสั เป็นแปน้พิมพท่ี์สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบแปน้พิมพไ์ดต้ามความตอ้งการ
ของคนพิการ ไดแ้ก่ ขนาด รูปทรงของแป้นพิมพ ์เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2563) 3) แปน้พิมพท่ี์มีอปุกรณค์รอบแปน้พิมพ ์อปุกรณค์รอบแปน้พิมพเ์ป็นอปุกรณท่ี์ท า
ดว้ยพลาสติกหรืออุปกรณอ่ื์นมาตัดและเจาะช่องให้มีขนาดพอดีกับแป้นพิมพม์าตรฐานน ามา
ครอบบนแปน้พิมพ ์เพ่ือชว่ยควบคมุการกดแปน้พิมพข์องคนพิการใหต้รงต าแหน่ง ออกแบบมาเพ่ือ
คนพิการท่ีมีปัญหาในดา้นการควบคมุการเคล่ือนไหวใหส้ามารถกดแปน้พิมพไ์ดต้รงต าแหน่งมาก
ขึน้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 2563) ตวัอย่างหอ้งสมุดท่ีน าแป้นพิมพ์
ส  าหรบัคนพิการมาใหบ้ริการคนพิการ เช่น หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเวสตล์อนดอน (University of 
West London, 2021) เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นหอ้งสมดุท่ีมีพนัธกิจในการมุ่งมั่นท่ีจะ
ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงบริการของหอ้งสมุดได ้โดยภายในหอ้งสมดุใหบ้ริการคอมพิวเตอรท่ี์มี
โปรแกรมอ่านหนา้จอพรอ้มคียบ์อรด์และเมาสท่ี์ออกแบบตามหลกัสรีรศาสตรเ์ป็นการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใชง้านคอมพิวเตอรแ์ก่คนพิการ เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างแปน้พิมพท์างเลือกหรือแปน้พิมพท่ี์ออกแบบตามหลกัสรีระวิทยา 

 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างแปน้พิมพท่ี์มีอปุกรณค์รอบแปน้พิมพ ์ส าหรบัการควบคมุใหค้นพิการ
พิมพไ์ดต้รงต าแหนง่ 

6. เว็บไซตท่ี์ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้(Web accessibility) ปัจจบุนัเว็บไซตถื์อ
เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั การเขา้ถึงเว็บไซตจ์ึงเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือใหค้นทุกคนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั เว็บไซตท่ี์ทกุคนสามารถเขา้ถึงได ้หมายถึง เว็บไซตท่ี์กลุ่มคนทกุ
กลุม่ ไมว่า่จะเป็น ผูส้งูอายหุรือคนพิการ สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ และมีส่วนรว่มกบัเว็บไซตไ์ด ้(W3C 
Web Accessibility Initiative (WAI), 2020; มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, 2563) การ
เข้าถึงเว็บไซตส์  าหรับทุกคนถือเป็นประเด็นส าคัญในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากคณะริเริ่ม
ด าเนินการท าใหเ้ว็บเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด ้ (Web Accessibility Initiative (WAI)) ภายใต้
องคก์ร W3C (World Wide Web Consortium) ไดก้ าหนดมาตรฐานWCAG (Web Content 
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Accessibility Guideline) โดยปัจจบุนัใชม้าตรฐาน WCAG 2.0 เป็นมาตราฐานสากลส าหรบัการ
พฒันาเว็บไซตเ์พ่ือใหท้กุคนสามารถเขา้ถึงได ้(อมัพิกา นนัทิกาญจนะ และ อรนชุ เศวตรตันเสถียร, 
2561, น. 64-79) โดยประกอบดว้ย 4 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) การรบัรูไ้ด ้(Perceivable) หมายถึง ผูใ้ช้
สามารถรบัรูเ้นือ้หาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซตไ์ด ้เช่น การใส่ขอ้ความบรรยายภาพเพ่ือ
ช่วยใหค้นพิการทางสายตาสามารถรบัรูไ้ดผ้่านการฟัง การก าหนดสีตัวอักษรและพืน้หลังให้มี
ความแตกต่างกันเพ่ือใหค้นสายตาเลือนรางแยกแยะได ้เป็นตน้ 2) การใชง้านได ้ (Operable) 
หมายถึง ผูใ้ชส้ามารถใชง้านส่วนประกอบหรือค าสั่งการท างานต่าง ๆ บนหนา้เว็บไซตไ์ดทุ้กส่วน 
เช่น สามารถเขา้ถึงเนือ้หาหรือโครงสรา้งเว็บไซตไ์ดผ้่านแป้นพิมพ ์การออกแบบหนา้เว็บไซตต์อ้ง
เขา้ใจไดง้่ายไม่ซบัซอ้น เป็นตน้ 3) การเขา้ใจได ้(Understandable) หมายถึง ผูใ้ชส้ามารถอ่าน
และเขา้ใจเนือ้หา รวมถึงการท างานต่าง ๆ ของเว็บไซตไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งหรือมีการช่วยเหลือผู้ ใช้
ไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดหรือน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได ้เช่น ในกรณีกรอกขอ้มลูส าหรบั
สมัครสมาชิกเว็บไซตบ์างครัง้ผู้ใช้อาจกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน เว็บไซตจ์ะตอ้งมี
รายละเอียดบ่งบอกข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข เป็นต้น และ 4) การรองรับเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย (Robust) หมายถึง เว็บไซตส์ามารถรองรบัเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีหลายหลายรวมไปถึง
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้ ตวัอย่าง
ห้องสมุดท่ีน าเว็บไซตท่ี์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาให้บริการส าหรับคนพิการ เช่น ห้องสมุด
มหาวิทยาลยันอรท์เซ็นทรลั (Northcentral University Library, 2020) รฐัแอริโซนา ประเทศ
สหรฐัอเมริกา เป็นหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัท่ีสนบัสนุนความตอ้งการดา้นการวิจยัทางวิชาการของ
นักศึกษา คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี นอกจากนีห้้องสมุดยังเห็นความส าคัญของคนพิการ โดย
เว็บไซตห์อ้งสมดุเป็นเว็บไซตท่ี์ถูกออกแบบใหท้กุคนสามารถเขา้ถึงได ้โดยยึดหลกัตามมาตรฐาน  
WCAG 2.0 เป็นตน้ 

การประเมินความต้องการจ าเป็น        
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีจดุก าเนิดมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาโดยไดร้บัการ

ยอมรับและได้รับความสนใจตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1946 ซึ่งเป็นปีท่ีสหรัฐอเมริกามีการออก
กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา แต่เดิมการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไดร้บัความนิยม
เฉพาะในวงการการศึกษา และภายหลงัไดแ้พร่หลายไปสู่วงการท่ีเก่ียวข้องกับการใหบ้ริการแก่
ประชาชน และการบริการดา้นสขุภาพ (สวุิมล ว่องวานิช, 2558) ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายค าว่าความ
ตอ้งการจ าเป็น และการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้
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ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
ก่องเกียรต ิรกัษธ์รรม (2555, น. 18) ใหค้วามหมายวา่ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง 

ความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีคาดหวงักับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัท่ีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง
แกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่ไป ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพความ
เป็นจรงิ 

พัทธนันท ์หลีประเสริฐ (2558, น. 28) ให้ความหมายว่าความต้องการจ าเป็น 
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์ท่ีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง
แกไ้ข เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวับคุคลและองคก์ร 

วิชัย ลิขิตพรรกัษ์ (2558, น. 56)ใหค้วามหมายว่าความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง 
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กบัสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้
เพ่ือสนองความตอ้งการโดยมีการจัดล าดบัความส าคัญของความแตกต่างดงักล่าวเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการตดัสินใจเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 

ศิริพร อาจปักษา (2557, น. 7) ใหค้วามหมายว่าความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง 
สภาพของปัญหาท่ีตอ้งไดร้บัการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดประโยชนใ์นระดับองคก์รหรือต่อตัว
บคุคลซึ่งไดม้าจากการเปรียบเทียบสภาพปัจจบุนักบัสภาพท่ีพงึประสงค ์ 

กลา่วโดยสรุปแลว้ ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกตา่งระหว่างสภาพความ
เป็นจรงิท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนักบัสภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ซึ่งผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งดงักล่าว
จะน าไปสูก่ารแกปั้ญหาและพฒันาปรบัปรุงงานหรือองคก์รใหดี้ขึน้ 

ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ประจกัษ์ อินทรมงคล (2555, น. 11) ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างสภาพความคาดหวงักับ
สภาพปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้จรงิ ซึ่งท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาและน าไปสูก้ารแกไ้ข 

พทัธนนัท ์หลีประเสริฐ (2558, น. 29) ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการในการหาความแตกตา่งของผลลพัธร์ะหวา่งสภาพปัจจบุนัและสภาพ
พึงประสงคโ์ดยน าผลลพัธท่ี์ไดม้าจดัเรียงตามล าดบัความส าคญัเพ่ือหาความตอ้งการจ าเป็นท่ีอยู่
ในระดบัมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ มาปรบัปรุงแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก 

วิชยั ลิขิตพรรกัษ ์(2558, น. 57)  ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
หมายถึง กระบวนการในการประเมินเพ่ือหาความแตกตา่งของสภาพท่ีเป็นอยู่กับสภาพท่ีควรจะ
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เป็นโดยตอ้งระบสุิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ว่ามีลกัษณะอย่างไรและท าการจดัล าดบัความส าคญัเพ่ือ
หาความตอ้งการจ าเป็นแลว้ใชข้อ้มลูท่ีไดม้าก าหนดวิธีแกปั้ญหาเพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

สพุชัรกานต ์หมายกลา้ (2557, น. 12) ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีคาดหวงัไวก้บัสิ่งท่ีเป็นจริงในปัจจบุนั โดยน าผลลพัธท่ี์
ไดจ้ากความแตกต่างเหล่านัน้มาจดัเรียงล าดบัความส าคญัเพ่ือหาความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญั
มากท่ีสดุเพ่ือน าไปแกไ้ข ปรบัปรุง หรือ พฒันาต่อไป 

ศิริพร อาจปักษา (2557, น. 17) ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบส าหรบัหาความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส าหรบัการ
แกปั้ญหาใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ 

แววตา เตชาทวีวรรณ (2560, น. 37-38) ใหค้วามหมายว่าการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการวดัวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่
จรงิกบัสภาพท่ีตอ้งการใหเ้ป็น และมีการจดัล าดบัความส าคญัเพ่ือน าผลลพัธไ์ปใชใ้นการวางแผน
ในอนาคตหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีมี
ขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบในการหาความแตกตา่งระหว่างสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนักบั
สภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ซึ่งน าผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างดงักล่าวมาจดัเรียงตามล าดบัเพ่ือ
หาความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุและน าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาปรบัปรุงงานหรือองคก์ร
ใหดี้ขึน้ตอ่ไป 

ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น  
ประเภทของความตอ้งการจ าเป็นมีผูแ้บง่ไวห้ลากหลายตามหลักเกณฑท่ี์แตกตา่งกนั 

เช่น การจดัประเภทตามวิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น การจดัประเภทตามผลลพัธข์องการ
ด าเนินงาน  การจัดประเภทตามลักษณะของขอ้มูล การจัดประเภทตามช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขององคก์ร การจดัประเภทตามแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัประเภทตามองคก์รผูร้บั
หรือผูใ้หบ้รกิาร การจดัประเภทตามแนวคดิความขาดแคลนหรือการแกปั้ญหา ฯลฯ โดยสวุิมล ว่อง
วาณิช (2558, น. 165-477) ไดร้วบรวมประเภทของความตอ้งการจ าเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ี
แตกตา่งกนั ดงันี ้

1. การจดัประเภทตามวิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น แบง่ออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่  
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1.1 ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน (Normative needs) หมายถึง ความตอ้งการ
จ าเป็นของสภาพความเป็นจรงิกบัมาตรฐาน  

1.2 ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู ้(Perceived needs) หมายถึง ความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีถกูนิยามหรือก าหนดโดยทศันคตขิองผูถ้กูประเมิน  

1.3 ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออก (Expressed needs) หมายถึง ความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออกดว้ยจ านวนของผูท่ี้ตอ้งการไดร้บับรกิารอยา่งแทจ้รงิ  

1.4 ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสมัพทัธ ์(Relative needs) หมายถึง ความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีวดัจากความแตกตา่งของบรกิารท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั  

2. การจดัประเภทตามลกัษณะของขอ้มลู แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ความ
ตอ้งการจ าเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative needs) ขอ้ดีของความตอ้งการจ าเป็นประเภทนีคื้อ 
สามารถบอกปริมาณของความตอ้งการจ าเป็นไดดี้กว่า และ 2. ความตอ้งการจ าเป็นเชิงคณุภาพ 
(Qualitative needs) ขอ้ดีของความตอ้งการจ าเป็นประเภทนีคื้อ ท าใหท้ราบธรรมชาติของความ
ตอ้งการจ าเป็นไดดี้และเสียคา่ใชจ้า่ยไมม่ากเทา่ความตอ้งการจ าเป็นเชิงปรมิาณ 

3. การจดัประเภทตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององคก์ร  แบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 1. ประเภทเตรียมการ (Preparatory type) เป็นการด าเนินงานเม่ือจะมีการวางแผน
หรือผลผลิต 2. ประเภทยอ้นหลงั (Retrospective type) เป็นการด าเนินงานเม่ือมีการน าแผนไป
ปฏิบตัแิละเกิดผลขึน้แลว้  

4. การจดัประเภทตามองคก์รผูร้บัหรือผูใ้หบ้ริการ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. 
ความตอ้งการจ าเป็นระดบัปฐมภมูิ (Primary needs) หมายถึงความตอ้งการจ าเป็นของลกูคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ 2. ความตอ้งการจ าเป็นระดบัทตุิยภูมิ (Secondary needs) หมายถึงความตอ้งการ
จ าเป็นของตวัผูใ้หบ้ริการ และ 3. ความตอ้งการจ าเป็นระดบัตติยภูมิ (Tertiary needs) หมายถึง
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรและการแกไ้ขปัญหา ซึ่งความตอ้งการจ าเป็นในระดบั
ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดคือระดับปฐมภูมิ เน่ืองจากผู้ใช้บริการหรือลูกคา้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี
องคก์รตอ้งใหบ้รกิาร 

ข้ันตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สวุิมล วอ่งวาณิช (2558, น. 105) แบง่ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็น 

3 ระยะ ไดแ้ก่  ระยะแรกเป็นระยะก่อนการประเมินซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนการเตรียมการ โดยมี
การก าหนดวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิด มีการก าหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน ์
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความตอ้งการจ าเป็น รวมถึงการออกแบบการ
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ประเมิน ซึ่งไดแ้ก่การก าหนดนิยาม ประเภท ขอบเขต และการวางแผนการด าเนินงานในดา้นตา่ง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นค่าใชจ้่าย เวลา และดา้นทรัพยากร เป็นตน้ ระยะท่ีสอง ระยะระหว่างการ
ประเมิน ประกอบดว้ยการก าหนดวิธีเก็บขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือหาความตอ้งการจ าเป็น 
และการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น ระยะท่ีสาม ระยะหลงัการประเมิน เป็น
การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เสนอต่อผู้เ ก่ียวข้อง รวมถึงการก าหนดแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการจ าเป็นเหล่านัน้  

ก่องเกียรติ รกัษธ์รรม (2555, น. 16) ไดส้รุปขัน้ตอนของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นวา่มีวิธีการด าเนินการเชน่เดียวกบัการวิจยัทั่ว ๆ ไปคือ มีการก าหนดวตัปุระสงค ์การก าหนด
ขอบเขต การก าหนดวิธีการ การเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู การท ารายงาน การใชป้ระโยชน์
จากการประเมิน และขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็นคือการ
จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

การจัดล าดับความส าคัญ 
สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 165-477) กล่าวว่าการจดัล าดบัความส าคญั (Priority 

setting) ถือเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะท าใหก้ระบวนการเกิด
ความสมบรูณ ์โดยเป็นขัน้ตอนการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นแตล่ะประเด็น และน ามาจดัเรียง
ความส าคญัตามล าดบัมากไปหานอ้ย เพ่ือระบคุวามตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุเพ่ือน าไปพฒันา 
แก้ไข ภายใตเ้ง่ือนไขงบประมาณและทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรบัเทคนิคการจัดล าดบั
ความส าคญัมีอยู ่2 รูปแบบ ไดแ้ก่ เทคนิคการจดัล าดบัส าหรบัขอ้มลูแบบการตอบสนองเด่ียว และ
เทคนิคการจดัล าดบัส าหรบัขอ้มลูแบบการตอบสนองคู ่โดยแต่ละเทคนิคมีวิธีการ ดงันี ้  

1. เทคนิคการจดัล าดบัส าหรบัขอ้มูลแบบการตอบสนองเด่ียว ขอ้มูลแบบการ
ตอบสนองเด่ียว ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีผูต้อบเลือกตอบขอ้ค าถามในแบบสอบถามเพียงส่วนเดียว เช่น 
ค าถาม “ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้มากนอ้ย
เพียงใด” ซึ่งส  าหรบัเทคนิคในกลุม่นีมี้วิธีการจดัล าดบัความส าคญั 3 วิธีดว้ยกนั คือ  

1.1 วิธีการจดัเรียงล าดบัตามคา่มธัยฐานส าหรบัมาตรแบบกลุ่ม (Category 
scales) มีวิธีการคือใหก้ลุ่มตวัอย่างระบุน า้หนกัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในประเด็น
ต่าง ๆ โดยความตอ้งการจ าเป็นนัน้ ๆ อาจมีโอกาสท่ีน า้หนกัความส าคญัจะเท่ากันไดห้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ความตอ้งการจ าเป็นนัน้ ๆ มีความส าคญัเท่า ๆ กนั จากนัน้ท าการแจงนบัความถ่ีท่ี
กระจายตามมาตรประมาณค่าของแต่ละขอ้ เพ่ือหาค่ามธัยฐาน หรือฐานนิยม หรือคา่เฉล่ีย และ
น ามาจดัเรียงล าดบัความส าคญัจากค่านอ้ยไปหามากหรือค่ามากไปหานอ้ย โดยจดุอ่อนของการ
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จดัเรียงล าดบัโดยวิธีนีคื้อผลท่ีไดจ้ากการจดัล าดบัมีความเป็นไปไดส้งูท่ีความตอ้งการจ าเป็นแตล่ะ
ประเดน็จะมีคา่เทา่กนั ท าใหย้ากตอ่การจดัล าดบัความส าคญั 

1.2 วิธีสรา้งมาตรประมาณช่วงขนาด (Magnitude estimation scaling) เป็น
การเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือหาว่าความต้องการจ าเป็นด้านใดมี
ความส าคญัมากกว่ากนั วิธีนีถื้อเป็นวิธีท่ีลดจุดอ่อนของวิธีแรก โดยจะมีการก าหนดความส าคญั
ของแต่ละข้อโดยการให้คะแนนโดยเปรียบเทียบกับคะแนนความส าคัญในข้อแรก วิธีก ารคือ
นกัวิจยัจะก าหนดคะแนนความส าคญัใหก้บัขอ้แรก จากนัน้ผูต้อบจะเป็นผูใ้หค้ะแนนความส าคญั
ในขอ้ตอ่ ๆ ไปโดยเทียบระดบัความส าคญักบัขอ้แรก เชน่ ก าหนดคะแนนความส าคญัขอ้ความแรก
ใหเ้ป็น 500 คะแนน ขอ้ต่อ ๆ ไปผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้ะแนนเท่าใดก็ได ้โดยเทียบกบัระดบั
ความส าคญัของขอ้ความแรก และไมมี่การก าหนดคะแนนสงูสดุหรือต ่าสดุ 

1.3 วิธีการก าหนดน า้หนกัคะแนนรายคู่ (Paired-weighting procedure) 
เป็นการจัดล าดับความส าคัญด้วยการเปรียบเทียบความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นทุก
ประเด็นเป็นรายคูใ่หค้รบทุกคู ่แลว้นบัความถ่ีว่าขอ้ใดท่ีจ านวนวงกลมท่ีถกูลอ้มรอบมากท่ีสดุ ถือ
วา่ขอ้นัน้มีความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุ 

1.4 วิธีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัดว้ยการด์ (Card sort) วิธีการนีเ้ป็นวิธี
ท่ีตอ้งใชก้ารด์เป็นอุปกรณท์ าใหผู้ป้ระเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสะดวกในการจัดล าดับ
ความส าคญั โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้ 

1.4.1 เตรียมขอ้ความท่ีแสดงถึงความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งการจดัอนัดบั
โดยพิมพล์งบนการด์และจดัท าเป็นชดุ ๆ ตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง    

1.4.2 มอบการด์ใหก้ลุ่มตวัอย่าง ใหก้ลุ่มตวัอย่างแยกการด์ออกเป็นกอง 
ๆ ตามขอ้ความท่ีกลุม่ตวัอยา่งคดิว่ามีความส าคญัระดบัเดียวกนั  

1.4.3 ผูว้ิจยัท าการแจกแจงความถ่ีของคะแนนของการด์แต่ละใบ แลว้
สรุปคะแนนเป็นภาพรวมและจดัเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย 

2. เทคนิคการจดัล าดบัส าหรบัขอ้มลูแบบการตอบสนองคู ่ขอ้มลูแบบตอบสนอง
คู ่(Dual-response format) จะปรากฏในแบบสอบถามท่ีใหต้อบในรูปมาตรประมาณค่าโดยให้
ระบุขอ้มูลทัง้ระดบัของสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นโดยเทคนิคการจัดล าดบัส าหรบั
ขอ้มูลแบบการตอบสนองคู่ท่ีเป็นท่ีนิยมคือวิธีการท่ีใชห้ลักประเมินความแตกต่างซึ่งเป็นวิธีท่ีมี
รากฐานมาจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีใชโ้มเดลความแตกตา่งซึ่งมีการรวบรวมขอ้มูล
แบบการตอบสนองคูจ่ากมาตรวดัท่ีแสดงระดบัความส าคญั ( I = Importance) ของขอ้คามนัน้ 
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เปรียบเสมือนคา่ท่ีบอกระดบัของ “What should be” และมาตรวดัท่ีแสดงระดบัท่ีรายการนัน้ไดร้บั
การตอบสนองหรือระดบัสมัฤทธ์ิผล (D = Degree of success) ท่ีเป็นอยู่ขณะนัน้ เปรียบเสมือน
คา่ท่ีบอกระดบัของ “What is” วิธีการท่ีใชห้ลกัประเมินความแตกตา่งนีมี้อยู่ดว้ยกนัหลายวิธี และ
แตล่ะวิธีมีสตูรการค านวณระดบัความตอ้งการจ าเป็นท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

2.1 วิธี Mean difference method (MDF) เป็นการหาผลตา่งของคา่เฉล่ีย
ของ I และคา่เฉล่ียของ D 

สตูร MDF = I – D 

ตาราง 4 ตวัอยา่ง ความตอ้งการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี Mean difference method (MDF) 

ข้อความ  ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ทีค่วรจะเป็น (I) 

ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ความเป็นจริง (D) 

I-D 
  

ล าดับ 

ทกัษะทางดา้น
ภาษาองักฤษ 

 4.50 2.55 1.95 1 

ทกัษะทางดา้น
คณิตศาสตร ์

 3.30 2.20 1.10 2 

ทกัษะทางดา้น
ภาษาไทย 

 4.20 3.60 0.6 3 

   

วิธี Mean difference method (MDF) มีขอ้ดีคือ เป็นวิธีท่ีสามารถ
วิเคราะหไ์ดง้่าย ไมต่อ้งใชส้ถิตวิิเคราะหข์ัน้สงู แตมี่ขอ้เสียคือความตอ้งการจ าเป็นบางขอ้มีคะแนน
ความแตกตา่งเทา่กนัท าใหมี้การวิเคราะหแ์ละจดัอนัดบัว่ามีความส าคญัระดบัเท่ากนั โดยไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัระดบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีคาดหวงัว่ามากหรือนอ้ย ซึ่งขอ้จ ากัดนีท้  าให้
นกัวิชาการไดค้ิดหาวิธีการใหม่ท่ีมาทดแทนโดยใชน้  า้หนกัความส าคญัใหก้ับระดบัท่ีคาดหวงัเป็น
ตวัถ่วงคะแนน วิธีการนีเ้รียกวา่ Priority need index (PNI)   

2.2 วิธี Priority need index (PNI) วิธีนีเ้ป็นการเรียงล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นโดยใชค้า่สถิติในรูปดชันีท่ีสามารถบอกคา่สงูสดุและต ่าสดุได ้ซึ่งดดัแปลงมา
จากวิธีการเรียงต าแหน่งความตอ้งการจ าเป็นจากความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั
กบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยการถ่วงน า้หนกัของผลต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง I และ D ดว้ยน า้หนกั
ความส าคญัของ I  

สตูร PNI = (I – D) x I 
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ตาราง 5 ตวัอยา่งความตอ้งการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี Priority need index (PNI) 

 ข้อความ ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ทีค่วรจะเป็น (I) 

ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ความเป็นจริง (D) 

(I-D) (I-D)xD ล าดับ 

ทกัษะทางดา้น
ภาษาองักฤษ 

4.50 2.55 1.95 8.775 1 

ทกัษะทางดา้น
คณิตศาสตร ์

3.30 2.20 1.10 3.63 2 

ทกัษะทางดา้น
ภาษาไทย 

4.20 3.60 0.6 2.52 3 

   

2.3 วิธี Priority need index (PNI) แบบปรบัปรุง (PNImodified) ซึ่งปรบัปรุงมา
จากสตูร Priority need index (PNI) วิธีการนีเ้ป็นการหาคา่ผลตา่งของ (I - D) แลว้หารดว้ยคา่ D 
เพ่ือควบคมุขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัท่ีไม่มีช่วงกวา้งเกินไป และใหค้วามหมาย
เชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชร้ะดบัของสภาพท่ีเป็นจริงเป็นฐานในการค านวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่
สภาพท่ีคาดหวงัของกลุม่  

สตูร PNImodified = (I – D) / D 
 

ตาราง 6 ตวัอยา่งความตอ้งการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี PNImodified 

 
การใชส้ตูร PNI หรือ PNImodified ไม่ไดห้มายความว่าผลการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นจะแตกต่างจากสูตร MDF เสมอไป ในบางครัง้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูก็สามารถสอดคลอ้งกนัไดใ้นสว่นของล าดบัของความตอ้งการจ าเป็นซึ่งการเลือกใช้
ยอ่มขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของผูป้ระเมินวา่วิธีการใดจะเหมาะสมท่ีสดุ 

2.4 การวิเคราะหแ์บบเมทรกิซ ์(Matrix analysis) วิธีนีเ้ป็นการวิเคราะหท่ี์เนน้
เสนอผลการด าเนินงานขององคก์รในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีควรไดร้บัการพัฒนาและ

ข้อความ ค่าเฉล่ียของ
สภาพทีค่วรจะ

เป็น (I) 

ค่าเฉล่ียของ
สภาพความเป็น

จริง (D) 

 (I-D) (I-D)/D ล าดับ 

ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 4.50 2.55 1.95 0.76 1 

ทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร ์ 3.30 2.20 1.10 0.50 2 

ทกัษะทางดา้นภาษาไทย 4.20 3.60 0.60 0.17 3 
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ปรบัปรุง วิธีการคือการแบง่ตารางออกเป็น 4 ช่อง เพ่ือแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงั
กับสภาพท่ีเกิดขึน้จริง โดยจุดท่ีใช้แบ่งอาจเป็นค่าเฉล่ียแสดงจุดสูงต ่าท่ีก าหนดหรือเกณฑท่ี์ผู้
ประเมินเห็นวา่เหมาะสม 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

โทดาโร ่(Todaro, 2005) ศกึษาการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการในอารเ์จนตินา 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการทางสายตาและคนพิการทางร่างกายใน
อารเ์จนตินา โดยส ารวจจากหอ้งสมุด 20 แห่งทั่วอารเ์จนตินาท่ีใหบ้ริการส าหรบัคนพิการทาง
สายตาและคนพิการทางร่างกาย โดยใชแ้บบสอบถามซึ่งประกอบดว้ยค าถาม 114 ขอ้ตาม
แนวทางของ American Library Association โดยส่งแบบสอบถามไปยงัหอ้งสมุดท่ีเขา้ร่วม 
นอกจากนีย้ังมีการสัมภาษณบ์ุคลากรของหอ้งสมุดและผูใ้ช้บริการของหอ้งสมุดท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
แห่ง ผลการวิจยัพบว่าหอ้งสมดุเหล่านีไ้ม่อยู่ในฐานะหอ้งสมดุท่ีใหบ้ริการท่ีดีท่ีสดุส าหรบัคนพิการ
ทางสายตาและคนพิการทางร่างกายซึ่งปรากฏว่ามีหลายสิ่งท่ีตอ้งแก้ไขและปรับปรุง  โดย
ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศและบริการเฉพาะพบว่า
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลน้อยกว่า 1,000 เรื่อง โดยจ านวน
ทรพัยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการบริจาคและการยืมระหว่างหอ้งสมุด โดยทรพัยากร
สารสนเทศท่ีหอ้งสมดุส่วนใหญ่ใหบ้ริการแก่คนพิการ ไดแ้ก่ หนงัสือเสียง และหนงัสืออกัษรเบรลล ์
มีหอ้งสมดุบางแห่งเท่านัน้ท่ีใหบ้ริการหนงัสือสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ การบริการทางดา้นเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพบว่ามีหอ้งสมุดเพียง 9 แห่งเท่านัน้ท่ีมีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ใหบ้ริการแก่นักศึกษาพิการ ซึ่งไดแ้ก่ เครื่องเล่นเทปโปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS (Freedom 
Scientific) ซึ่งอ่านออกเสียงขอ้ความท่ีแสดงใหก้บัผูใ้ช้ และ ZoomText 2) ดา้นบคุลากร จากการ
ส ารวจพบวา่มีหอ้งสมดุเพียง 7 แห่ง (รอ้ยละ 35) เท่านัน้ท่ีมีบรรณารกัษส์  าหรบัดแูลและใหบ้ริการ
แก่คนพิการโดยเฉพาะ และ3) ดา้นอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ามีหอ้งสมุด
ไม่ก่ีแห่งท่ีมีอาคารหรือพืน้ท่ีพิเศษส าหรบัคนพิการ และหอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ัดพืน้ท่ีท่ีกวา้ง
เพียงพอส าหรบัการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารท่ีใชไ้มเ้ทา้หรือเกา้อีร้ถเข็น  

คลูิคดู ิ(Koulikourdi, 2008) ศกึษาบรกิารหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการในประเทศกรีซว่า
มีการตอบสนองความตอ้งการของคนพิการอยา่งไรบา้ง โดยศกึษาในดา้นการบริการ ดา้นบคุลากร 
และดา้นการจดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ ใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบง่เป็น 2 ชุด คือ มุมมองของผูใ้หบ้ริการและมุมมองของ
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ผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรและผูใ้ชห้อ้งสมุดในประเทศกรีซ 48 แห่ง 
จ  านวน 96 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการบริการ พบว่า หอ้งสมดุส่วนใหญ่มีลิฟตแ์ละทางลาด
ส าหรบัคนพิการ แตข่าดปา้ยหรือสญัลกัษณต์า่ง ๆ ส าหรบัคนพิการ มีบริการช่วยเหลือในการถ่าย
เอกสาร บริการรบัค ารอ้งขอทางโทรศพัท ์การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศตามความตอ้งการ และ
การปฐมนิเทศพิเศษ 2) ดา้นบุคลากร พบว่า หอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรส าหรบับริการคน
พิการโดยเฉพาะ ซึ่งไดแ้ก่ บุคลากรพิเศษท่ีคอยดแูลคนพิการ ผูรู้ภ้าษามือ และผูท่ี้ผ่านการอบรม
ส าหรับการให้บริการคนพิการ และ3) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีหอ้งสมุดมี ไดแ้ก่ โปรแกรมอ่านหนา้จอ อปุกรณข์ยายหนา้จอ เครื่องพิมพ์
อกัษรเบรลล ์เครื่องสงัเคราะหเ์สียงพูด และหนงัสือเสียง นอกจากนีมี้หอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่มีการ
ออกแบบเว็บไซตส์  าหรับการเข้าถึงของคนพิการและงบประมาณส าหรับการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตามความตอ้งการของคนพิการมีไมเ่พียงพอ 

ลี และคนอ่ืน ๆ (Lee et al., 2012) ศกึษาการเลือกทรพัยากรสารสนเทศทางวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพ่ือส ารวจวิธีการการเลือก
แหล่งขอ้มูลและเพ่ือหาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกทรพัยากรทางวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ใชว้ิธีวิจยัทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพถูกใชเ้พ่ือ
ส ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกทรพัยากรและการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณใชส้  าหรบัการ
ส ารวจลกัษณะของทรพัยากรท่ีเลือกใชบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่าง คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
233 คน การศกึษาพบวา่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การใชแ้หล่งขอ้มลูออนไลน ์ไม่ว่าจะ
เป็นหอ้งสมุดดิจิทลัหรือแอปพลิเคชันหอ้งสมดุมากกว่าหอ้งสมดุแบบเดิมโดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชท้รพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลู คณุลกัษณะทรัพยากรสารสนเทศ กลยทุธ์
ในการคน้หา และการปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิาร  

อีเควเลม (Ekwelem, 2013) ศกึษาการบริการหอ้งสมดุดิจิทลัส าหรบันกัศกึษาพิการ 
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส ารวจการใชท้รพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสข์องนกัศกึษาพิการในหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัจ านวน 9 แห่งในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไนจีเรีย โดยมีแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือวิจยั กลุ่มตวัอย่างการวิจยัไดแ้ก่ นกัศึกษาพิการจ านวน 194 คน แบง่เป็น นกัศึกษา
พิการทางสายตา 101 คน และนกัศึกษาพิการทางร่างกาย 93 คน ผลการวิจยัพบว่าแหล่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกสท่ี์นกัศึกษาพิการทางสายตาสามารถใชบ้ริการไดมี้เพียงหนงัสือเสียง และหนา้จอ
สืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ (OPAC) เทา่นัน้ สว่นทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ส  าหรบันกัศึกษาพิการทางร่างกายนัน้ไม่มีใหบ้ริการภายในหอ้งสมุด นอกจากนัน้ผลการวิจยัยัง
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พบว่าการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศส าหรบันกัศกึษาพิการนัน้ยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากทรพัยากร
สารสนเทศส่วนใหญ่ถูกจดัท ามาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการทั่วไปเท่านัน้ และในการออกแบบระบบการ
ใหบ้ริการหรือการจดัท านโยบายส าหรบัหอ้งสมุดควรค านึงถึงความตอ้งการของนกัศึกษาพิการ
เหลา่นีเ้ทียบเทา่กบันกัศกึษาทั่วไป 

อาหโ์รนี (N. Aharony, 2014) ศกึษาและเปรียบเทียบมุมมองของบรรณารกัษแ์ละ
นกัศึกษาสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์นประเทศอิสราเอลตอ่หอ้งสมุดมือ
ถือ (Mobile library) ใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม 2 ชุดกับกลุ่มตวัอย่างทัง้สอง
ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์ชโ้ทรศพัทมื์อถือ
รวมถึงเห็นถึงประโยชนข์องหอ้งสมดุมือถือหรือแอปพลิเคชนัหอ้งสมดุและตอ้งการใชแ้อปพลิเคชนั
หอ้งสมุดเพ่ือเข้าถึงแหล่งขอ้มูลและบริการของห้องสมุดมากกว่าบรรณารกัษ์ โดยนักศึกษามี
ทศันคติตอ่เทคโนโลยีมือถือว่าใชง้านง่าย มีประโยชน ์ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเขา้ถึง และ
นกัศึกษามีความตอ้งการสูงขึน้ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีหอ้งสมุดมือถือมากกว่าบรรณารกัษ์  เน่ืองจาก
นกัศกึษามีความพรอ้มท่ีจะรบัรูส้ิ่งใหม่ ๆ และพรอ้มจะท าความเขา้ใจหรือใชง้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มลูหรือใชบ้รกิารตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุ 

ซานามาน และกมุาร ์(Sanaman & Kumar, 2014) ศกึษาการจดับริการเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการในหอ้งสมุดเขตเมืองแห่งชาติ ประเทศอินเดีย (National 
Capital Region Libraries) โดยใชแ้บบสอบถามกับหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการแก่คนพิการจ านวน 15 
แห่ง ไดแ้ก่ หอ้งสมดุท่ีใหบ้ริการคนพิการทางสายตา หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการคนพิการทางการไดย้ิน 
และหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการคนพิการทางร่างกาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ห้องสมุดส่วนใหญ่เห็น
ความส าคญัในการตดิตามแนวโนม้เทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือปรบัปรุงเทคโนโลยีในหอ้งสมดุของตน
ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 2) หอ้งสมดุแตล่ะแห่งมีโปรแกรมอ านวยความสะดวก (Assistive software) 
ใหบ้ริการจ านวนนอ้ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการทางสายตา 
โดยห้องสมุดท่ีมีโปรแกรมอ านวยความสะดวกให้บริการจ านวนมากท่ีสุด คือ ห้องสมุดอักษร
เบรลล ์มหาวิทยาลยัเดลี (Braille Library (BL), University of Delhi) 3) อปุกรณอ์ านวยความ
สะดวก (Assistive hardware) ท่ีหอ้งสมุดให้บริการแก่คนพิการโดยจ าแนกตามประเภทของ
หอ้งสมดุ พบว่าหอ้งสมดุท่ีใหบ้ริการแก่คนพิการทางสายตาส่วนใหญ่ใหบ้ริการเครื่องอ่านเอกสาร 
และเครื่องสังเคราะหเ์สียง ห้องสมุดท่ีให้บริการแก่คนพิการทางการไดย้ิน ส่วนใหญ่ให้บริการ
เครื่องชว่ยฟัง และหอ้งสมดุท่ีใหบ้รกิารแก่คนพิการทางรา่งกายสว่นใหญ่ใหบ้ริการเกา้อีร้ถเข็น 
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ซา และคนอ่ืน ๆ (Zha et al., 2015) ศกึษาเปรียบเทียบบริบทของหอ้งสมดุดิจิทลั
ระหว่างหอ้งสมดุดิจิทลับนเว็บไซตแ์ละหอ้งสมดุดิจิทลับนมือถือของผูใ้ชห้อ้งสมดุมหาวิทยาลยัใน
ประเทศจีนในแง่มุมของการใช้งานง่ายและการใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัจ านวน 306 คน ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชส้่วนใหญ่คิดว่าหอ้งสมดุดิจิทลัเป็นสิ่งท่ีใชง้าน
ง่ายและมีประโยชน ์โดยห้องสมุดดิจิทัลบนมือถือมีความใช้งานง่ายและมีประโยชนม์ากกว่า
หอ้งสมดุดจิิทลับนเว็บไซต ์ซึ่งจากผลการวิจยัท าใหเ้ห็นวา่แอปพลิเคชนับนมือถือไดเ้ขา้ไปอยู่ในทกุ
มุมของชีวิต ผูค้นส่วนใหญ่แสวงหาและใชท้รพัยากรรวมถึงบริการดิจิทลัมากขึน้ และมีแนวโนม้
พฒันาไปอย่างรวดเร็ว แต่ในประเทศจีนมีหอ้งสมดุไม่ก่ีแห่งเท่านัน้ท่ีใหบ้ริการหอ้งสมดุดิจิทลับน
มือถือ จงึท าใหเ้กิดขอ้เสนอแนะวา่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศจีนควรใหค้วามส าคญัและควร
ด าเนินการใหบ้ริการหอ้งสมุดดิจิทัลบนมือถือเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ี
เปล่ียนไป 

ซานามาน และกมุาร ์(Sanaman & Kumar, 2015) ศกึษาการรบัรูแ้ละความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการในการบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของหอ้งสมุดเขตเมืองแห่งชาติ  
ประเทศอินเดีย (National Capital Region Libraries) โดยใชแ้บบสอบถามกับผูใ้ชบ้ริการ
หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการแก่คนพิการ 15 แห่ง จ  านวนทัง้สิน้ 375 คน วัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ 1) 
ศกึษาความเขา้ใจและการรบัรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ 
2) ศกึษามมุมองเก่ียวกบัความตอ้งการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ 3) ระบุ
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมดุ 4) ส ารวจความพึงพอใจใน
การใชบ้รกิารเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร 5) ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการ
ใชบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจและรบัรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัดี 2) ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีมุมมองว่าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยสนับสนุน
ความสามารถของคนพิการใหส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศหรือปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไปและผูใ้ชส้่วนใหญ่ตอ้งการใหห้อ้งสมุดใหบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีสามารถใช้งานไดใ้นสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล 3) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ี
ใหบ้รกิารในหอ้งสมดุสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เครื่องอ่านเอกสาร เครื่องสงัเคราะหเ์สียง เครื่องช่วยฟัง และ
เกา้อีร้ถเข็น โปรแกรมอ านวยความสะดวกท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมดุส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ โปรแกรมขยาย
ภาพหนา้จอ (Zoom text magnifier) โปรแกรมค าบรรยายวิดีโอ และ โปรแกรมแป้นพิมพบ์น
หนา้จอ (On-screen keyboard) 4) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่พอใจในการใหบ้ริการเทคโนโลยีสิ่ง
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อ านวยความสะดวกของหอ้งสมุดเหตผุลเพราะหอ้งสมุดมีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 5) ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ หอ้งสมุดใหบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอรไ์ม่ไดถู้กปรบัใหอ้ยู่ในรุน่ (Version) 
ท่ีทนัสมยั หอ้งสมดุไมมี่การฝึกอบรมการใชง้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการท า
ใหเ้กิดปัญหาในการใชง้าน หอ้งสมุดติดตัง้โปรแกรมอ่านหนา้จอแต่ไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่าง
สมบูรณก์ับเว็บไซตบ์างเว็บไซต ์และผูใ้ชบ้ริการไม่ไดร้บัการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

แชบปตูลูา และมาพแูลงกา (Chaputula & Mapulanga, 2016) ศกึษาการใหบ้ริการ
หอ้งสมุดส าหรบัคนพิการในสาธารณรฐัมาลาวี งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ส ารวจอาคาร
หอ้งสมดุแตล่ะแหง่วา่คนพิการสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดห้รือไม่ 2) ศกึษาการใหบ้ริการของหอ้งสมดุ
ว่าเหมาะสมส าหรบัคนพิการหรือไม่ 3)  ส  ารวจทรพัยากรสารสนเทศ รวมถึงอปุกรณอ์ านวยความ
สะดวกในหอ้งสมดุท่ีรองรบัส าหรบัการใชบ้ริการของคนพิการ และ4) ศกึษาปัญหาและอปุสรรคใน
การใช้บริการห้องสมุดของคนพิการ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทัง้เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ใชเ้ครื่องมือการวิจยัคือแบบสอบถามและการสมัภาษณ ์การวิจยัครอบคลมุทัง้หอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา หอ้งสมดุสถาบนัวิจยั และหอ้งสมุดโรงเรียนในสาธารณรฐัมาลาวี ทัง้หมด 56 
แห่ง โดยมีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งหมด 14 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการทาง
สายตาและคนพิการทางการเคล่ือนไหว และมีการส่งแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้ริการของหอ้งสมุด
ทั้ง 56 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1) ห้องสมุดส่วนใหญ่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงได้ เน่ืองจาก
หอ้งสมดุไม่ไดถ้กูออกแบบโครงสรา้งส าหรบัคนพิการ รวมถึงไม่มีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถึง เชน่ ลิฟตส์  าหรบัคนพิการ และโต๊ะท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้  าหรบัรถเข็นคนพิการ เป็นตน้ 2) 
หอ้งสมดุเพียงรอ้ยละ 37.5 เทา่นัน้ท่ีมีการจดัการปฐมนิเทศส าหรบัคนพิการ นอกจากนีผ้ลการวิจยั
ยังระบุว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีบริการพิเศษส าหรับคนพิการ และผู้ใช้บริการยังตอ้งการให้
ห้องสมุดมีการฝึกอบรมส าหรับการใช้ห้องสมุดแก่คนพิการ รวมถึงวิธีการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศดว้ยตนเอง 3) หอ้งสมุดเพียงรอ้ยละ 12.5 ท่ีมีหนังสืออักษรเบลล ์หนงัสือเสียง และ
หนงัสือสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ใหบ้ริการ และ 4) ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการหอ้งสมดุของคน
พิการไดแ้ก่ ขาดทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัคนพิการ ขาดการใหค้วามรูห้รือทรพัยากรสารสนเทศ
ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับคนพิการโดยเฉพาะ รวมถึงหอ้งสมุดไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรบัคน
พิการโดยเฉพาะ 
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ยูน (Yoon, 2016) ศึกษาการยอมรับของผู้ใช้แอปพลิเคชันหอ้งสมุดมือถือใน
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบัแอป
พลิเคชนัหอ้งสมดุเคล่ือนท่ีของผูใ้ชบ้รกิารในหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ  านวน 273 คน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส าคญัในการใช้
แอปพลิเคชั่นห้องสมุดคือ การรับรู ้ประโยชน์ ประสบการณ์ของผู้ใช้และการใช้งานง่ายของ
ผูใ้ชบ้รกิารสิ่งเหลา่นีล้ว้นมีอิทธิพลตอ่การใชแ้อปพลิเคชนัหอ้งสมดุ โดยหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัควร
ค านงึถึงความพึงพอใจและการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องแอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการ และส่งเสริมการ
ใหบ้ริการแอปพลิเคชนัหอ้งสมดุ โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
บรกิารหอ้งสมดุ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่หอ้งสมดุเปล่ียนแปลงไป โดยผูใ้ชบ้ริการ
เริ่มหันมานิยมและตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันหอ้งสมุดมากกว่าการใชบ้ริการหอ้งสมุดรูป
แบบเดมิ  

ซา และคนอ่ืน ๆ (Zha et al., 2016) ศึกษาปัจจยัการใชห้อ้งสมดุบนมือถือ กลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูใ้ชห้อ้งสมดุบนมือถือ ผลการวิจยัพบวา่หอ้งสมดุจ านวนมากไดน้  าเทคโนโลยีหอ้งสมดุ
บนมือถือมาใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัท่ีส่งผลอย่างมากต่อการใชง้านหอ้งสมุดบนมือถือ คือ 
หอ้งสมดุบนมือถือสามารถเขา้ถึงไดท้กุท่ีทกุเวลาผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ตวัอย่างเช่น เม่ือ
ผูใ้ชอ้ยูบ่นรถประจ าทาง หรือหอ้งฝึกอบรมและจ าเป็นตอ้งใชห้อ้งสมดุของมหาวิทยาลยัพวกเขาจึง
ตอ้งเขา้ผ่านหอ้งสมดุบนมือถือเท่านัน้ นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประสบการณ์
การใช้งานห้องสมุดบนมือถือส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท่ีดีและมีแนวโน้มท่ีจะใช้งานต่อไปใน
อนาคต 

พคูปูจ ์และเองโกเป (Phukubje & Ngoepe, 2017) ศกึษาความสะดวกสบายและ
การเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาคนพิการท่ี University of Limpopo ประเทศแอฟริกาใต ้ใช้
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์และแบบ
บนัทึกขอ้มูลท่ีพัฒนาจากตารางตรวจสอบของ IFLA เพ่ือการเขา้ถึงหอ้งสมุดส าหรบัคนพิการ 
(Access to Libraries for Persons with Disabilities Checklist) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาคนพิการ จ านวน 92 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 2556 และบรรณารกัษ์
ผูร้บัผิดชอบงานบริการ จ านวน 1 คน ผลการวิจัย พบว่า นกัศึกษาคนพิการมีความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกสบายและการเข้าถึงบริการของห้องสมุดในระดับน้อย เน่ืองจากห้องสมุดมี
บรรณารักษ์เพียงคนเดียวท่ีมีหน้าท่ีบริการห้องสมุดส าหรับคนพิการ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลยัควรจา้งบรรณารกัษเ์พิ่มเพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษาคนพิการไดเ้พียงพอ และคาดหวงัให้
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของนักศึกษาคนพิการ และปรับปรุงการบริการให้
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัศกึษาคนพิการ 

มลัลิเคน (Mulliken, 2017) ศึกษาเก่ียวกับประสบการณก์ารใชง้านและการเขา้ถึง
เว็บไซตห์อ้งสมุดของนกัศึกษาพิการทางสายตาในสถาบนัอุดมศึกษาในสหรฐัอเมริกา ใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพ มีผูใ้หข้อ้มลูหลกัจ านวน 18 คน ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาจ านวน 6 คน 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจ  านวน 8 คน และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน โดยผูใ้หข้อ้มลูหลกัเหล่านี ้
จะต้องเป็นนักศึกษาพิการทางสายตา มีประสบการณ์การเข้าใช้บริการของห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา และเคยใชโ้ปรแกรมอ่านหนา้จอเพ่ือเขา้ถึงอุปกรณค์อมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์
เนต ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือในการใชบ้ริการจากบรรณารกัษ์และส่วน
ใหญ่มีประสบการณใ์นเชิงบวก ผูใ้ชบ้ริการบางกลุ่มขอความช่วยเหลือจากบรรณารกัษ์โดยผ่าน
ทางเว็บไซตซ์ึ่งตอ้งใชโ้ปรแกรมอ่านหนา้จอในการเขา้ถึงเว็บไซต ์การขอความช่วยเหลือผ่านทาง
เว็บไซตนี์ท้  าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นอิสระในการใช้บริการมากกว่า ซึ่งแตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการอีกกลุ่มท่ีชอบใชบ้ริการกบับรรณารกัษ์โดยตรงซึ่งมีเหตผุลเพราะเว็บไซตข์องหอ้งสมุด
เข้าถึงไดย้ากและไม่อ านวยความสะดวกต่อนักศึกษาพิการทางสายตา นอกจากบริการความ
ช่วยเหลือผ่านหนา้เว็บไซตแ์ลว้ยังพบว่ามีบริการแนะน าการเขียนอา้งอิงทางบรรณานุกรมผ่าน
ใหก้ับนักศึกษาพิการทางหนา้เว็บไซต ์ซึ่งบริการนีน้ักศึกษาพิการส่วนใหญ่จะพบปัญหาการใช้
โปรแกรมอ่านหนา้จอในการอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ รวมถึงการเวน้วรรคในการเขียนอา้งอิงทาง
บรรณานุกรม ท าให้นักศึกษาพิการส่วนใหญ่เกิดปัญหาในการเขียนอา้งอิงทางบรรณานุกรมท่ี
ถกูตอ้งดว้ยตนเอง ท าใหต้อ้งขอความชว่ยเหลือจากบรรณารกัษโ์ดยตรง นอกจากนีน้กัศกึษาพิการ
ส่วนใหญ่ยังให้ค  าแนะน าว่าเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีบรรณารักษ์จะตอ้งรูว้ิธีการใช้โปรแกรมการอ่าน
หนา้จอเพ่ือท่ีจะชว่ยสอนวิธีการใชง้านใหแ้ก่นกัศกึษาพิการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

อลัซาเล็มและโดซ (Alsalem & Doush, 2018) ศึกษาความตอ้งการการเขา้ถึง
หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์หอ้งสมดุ และเว็บไซตส์  าหรบันกัศกึษาคนพิการของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศจอรแ์ดน รวมทั้งอุปสรรคดา้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากมุมมองของผู้ให้บริการ 
ความรูข้องผู้ช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยี และปัญหาการเข้าถึงของนักศึกษาคนพิการ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บคุลากรหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์บคุลากรหอ้งสมดุท่ีรบัผิดชอบ
ในการใหบ้ริการนกัศึกษาจ านวน 18 คน เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์และเจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมดุ จ านวน 6 คน และนกัพฒันาเว็บไซต ์และเจา้หนา้ท่ีงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์
จ  านวน 6 คน รวมทั้งสิน้ 30 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องหมาย
หรือป้ายก ากับท่ีอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการเขา้ถึงหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรแ์ละ
หอ้งสมุด ไม่มีสัญญาณเตือนท่ีมองเห็นไดห้รือเสียง ลิฟตไ์ม่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนักศึกษาคน
พิการ 2) ดา้นเทคโนโลยีในหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรแ์ละหอ้งสมุดพบว่าขาดอุปกรณห์รือ
เทคโนโลยีช่วยเหลือท่ีจ าเป็นส าหรบันกัศึกษาพิการในการใชค้อมพิวเตอรแ์ละเขา้ถึงสารสนเทศ 
เช่น แป้นพิมพข์นาดใหญ่ แว่นขยายส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางสายตา อุปกรณส์ าหรบัคน
พิการหหูนวก โปรแกรมอ่านหนา้จอและซอฟตแ์วรแ์ว่นขยายหนา้จอ เป็นตน้ 3) ดา้นบริการ พบว่า
มีบริการยืมและจองหนังสือ รวมถึงใหข้้อมูลแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลและโทรศัพท ์รวมถึง
ใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบอกัษรเบลล ์สิ่งพิมพข์นาดใหญ่ 
และขอ้มูลในรูปแบบเสียงและส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 4) ดา้นบคุลากร พบว่าบุคลากรไม่ไดร้บั
การฝึกอบรมส าหรบัการบริการแก่นกัศึกษาคนพิการอย่างเพียงพอ 5) ดา้นการเขา้ถึงเว็บไซต์
ส  าหรบันักศึกษาคนพิการ พบว่า นักพัฒนาเว็บไซตใ์นห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ไดต้ระหนักถึงการ
เขา้ถึงเว็บไซตข์องคนพิการ จงึท าใหน้กัศกึษาพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ใชง้านเว็บไซตไ์ดอ้ย่าง
สะดวก 

คาวิซและอิซิบิคา (Kavishe & Isibika, 2018) ศกึษาการบริการหอ้งสมดุส าหรบัคน
พิการในดา้นการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและโครงสรา้งสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพของหอ้งสมดุ
ท่ีตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการท่ีใช้เก้าอีร้ถเข็น ของห้องสมุด Ardhi University และห้องสมุด 
University of Dar es Salaam ประเทศแทนซาเนีย โดยใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามและการสมัภาษณ ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาคน
พิการท่ีใช้เก้าอีร้ถเข็นจ านวน 17 คน และบรรณารักษ์ จ  านวน 23 คน รวมทั้งสิน้ 40 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ หอ้งสมดุทัง้ 2 แหง่มีการบริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการบริการหอ้งสมดุสากล
ส าหรบัผูใ้ชเ้กา้อีร้ถเข็น ดา้นโครงสรา้งสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพพบว่าไม่เหมาะส าหรบัผูใ้ชเ้กา้อี ้
รถเข็น ไดแ้ก่ ไม่มีทางลาด ไม่ลิฟต ์ชัน้หนงัสือมีความสูงมากเกินไปท าใหเ้ขา้ถึงไม่สะดวก และ
ทางเขา้ของหอ้งสมดุมีขัน้บนัไดท าใหผู้ใ้ชเ้กา้อีร้ถเข็นไม่สามารถเขา้ใชห้อ้งสมดุไดด้ว้ยตนเอง ดา้น
บริการ พบว่า มีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีดูแลคนพิการโดยเฉพาะ แต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ไดร้ับการ
ฝึกอบรมส าหรบัการชว่ยเหลือหรือใหบ้รกิารคนพิการ   

โดดามานิ และโดดามานิ (Dodamani & Dodamani, 2019) ศึกษาการจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive technology) ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สายตาในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัของอินเดีย วตัถปุระสงคก์ารวิจยัคือ เพ่ือศกึษาความพรอ้มของ
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เทคโนโลยีช่วยเหลือส าหรบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาในหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอินเดียและเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความทา้ทายท่ีหอ้งสมดุตอ้งเผชิญในการจดัหาเทคโนโลยีการ
ชว่ยเหลือส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสายตา ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือ มหาวิทยาลยัในอินเดียจ านวน 185 แห่ง ผลการวิจยั 
1) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ พบว่าหอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่มีหนงัสืออกัษรเบรลลแ์ละหนงัสือเสียง
ใหบ้ริการ 2) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าหอ้งสมุดทุกแห่งมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยี ซึ่งไดแ้ก่ คอมพิวเตอร ์เครื่องถ่ายเอกสาร ปริน้เตอร ์เครื่อง
สแกน และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 3) ดา้นความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Assistive technology) พบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญ่ไมมี่เทคโนโลยีชว่ยเหลือส าหรบันกัเรียน
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสายตา ซึ่งไดแ้ก่ ซอฟตแ์วรก์ารขยายหนา้จอ ซอฟตแ์วรส์  าหรบัอ่านหนา้จอ  
อุปกรณช์่วยสแกนและอ่าน (SARA) เครื่องอ่านหนังสือเสียง เทคโนโลยีการแปลงรูปภาพเป็น
ขอ้ความ (Optical Character Recognition (OCR)) เครื่องพิมพอ์กัษรเบรลล ์ เครื่องบนัทึกเสียง
ดิจิตอล และ เครื่องพิมพข์นาดใหญ่ เป็นตน้ 4) ดา้นการเขา้ถึงเว็บไซหอ้งสมุด พบว่า เว็บไซต์
หอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส าหรับคนพิการทางสายตา 5) ดา้น
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั พบว่า หอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่มีทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ี์
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยคนพิการทางสายตา 6) ดา้นการจดับริการหอ้งอ่านหนงัสือส่วนตวัส าหรบัคน
พิการทางสายตา พบว่าหอ้งสมดุส่วนใหญ่ไม่มีบริการหอ้งอ่านหนงัสือส่วนตวัแก่คนพิการ 7) ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีทางเดินสัมผัสส าหรบัอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา 8) ดา้นนโยบาย พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนด
นโยบายส าหรบัคนพิการทางสายตาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 9) ดา้นบคุลากร พบว่า หอ้งสมุดส่วน
ใหญ่ไมมี่การมอบหมายใหบ้คุลากรดแูลคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะ 

งานวิจัยในประเทศ  
โสมรศัมิ ์วิจิตร (2553) ศกึษาการด าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรค การใชบ้ริการ และ

ความตอ้งการบริการทรพัยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดท่ีเป็นคนพิการทางสายตาจากห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ หอ้งสมดุวิทยาลยัราชสดุา หอ้งสมดุคนตาบอดและคนพิการทาง
ส่ือสิ่งพิมพแ์ห่งชาติ และศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บรรณารกัษ์  และเจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมดุ จ านวน 8 คน และผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นสมาชิกหอ้งสมดุ จ านวน 28 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
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วิจยั คือ แบบสมัภาษณ ์และแบบส ารวจส าหรบัเก็บขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในหอ้งสมุดแต่ละแห่ง ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานหอ้งสมุดใน 1) ดา้น
การบริหารห้องสมุด ห้องสมุดมีโครงสร้างการบริหารและก าหนดนโยบาย พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดเ พ่ือการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรควรมีความรู้ด้าน
บรรณารกัษศาสตร ์มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับคนพิการทางสายตาเป็นอย่างดี มีทักษะดา้น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการทางสายตา มี
งบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ และมีการออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการเข้าใช้
หอ้งสมุดของคนพิการทางสายตา  เช่น มีราวจบัสีแดงส าหรบัผูท่ี้สายตาเลือนราง การใชอ้ักษร
เบรลลบ์ล๊อกบนทางเดินภายในและรอบ ๆ อาคาร ลิฟตท่ี์มีเสียงบอกระหว่างชัน้และปุ่ มกดอกัษร
เบรลล์ ประตูทางเข้าออกเป็นแบบอัตโนมัติ เป็นต้น 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีเนือ้หา
ครอบคลมุทกุสาขาวิชา ทัง้สารคดีและบนัเทิงคดีตามวตัถปุระสงคข์องหอ้งสมดุและความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้มีการจดัหาและผลิตทรพัยากรสารสนเทศท่ีคนพิการทางสายตาเขา้ถึงไดง้่าย เช่น หนงัสือ
อักษรเบรลล ์หนังสือเสียงเดซ่ี เป็นตน้ 3) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก มีการจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการปฏิบตัิงานหอ้งสมุด โดยมีวสัดแุละอุปกรณส์ าหรบั
การผลิตทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัคนพิการทางสายตา เช่น เครื่องพิมพอ์ักษรเบรลล ์เครื่อง
บนัทึกหนงัสือเสียง เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มซอฟตแ์วรส์  าหรบัปฎิบตัิงาน และส าหรบัการบริการ 
เชน่ เครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัคนพิการทางสายตา เครื่องฟังหนงัสือเสียงเดซ่ี เครื่องส าหรบัขยาย
ภาพและตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 4) ดา้นการบริการ มีการจดับริการพืน้ฐานเช่นเดียวกับ
หอ้งสมดุทั่วไป แต่แตกตา่งกับหอ้งสมดุอ่ืน คือ รูปแบบของทรพัยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการ และ
วิธีใหบ้ริการท่ีมีบุคลากรดแูลเอาใจใส่ผูใ้ชเ้ป็นพิเศษเพ่ือช่วยเหลือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากร
สารสนเทศไดต้ามตอ้งการ รวมทัง้มีการสอนการใชห้อ้งสมดุเพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศ
ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งคนพิการทางสายตามีวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้ริการหอ้งสมดุ 4 ประการ ไดแ้ก่  1) 
เพ่ือการศกึษา 2) เพ่ือความบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจ 3) เพ่ือขอใหห้อ้งสมดุผลิตและแปรรูป
ทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบส่ือสิ่งพิมพใ์หเ้ป็นหนงัสืออกัษรเบรลลแ์ละหนงัสือเสียง และ 4) เพ่ือ
ใชบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งหอ้งสมุดควรจดัใหมี้บริการตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 1) บริการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 2) บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูล 3) บริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ (หยิบหนงัสือมายืมดว้ยตนเอง ยืมโดยบรรณารกัษห์ยิบหนงัสือให ้และยืมผ่านโทรศพัท์
โดยหอ้งสมุดจดัส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย) 4) บริการฟังหนงัสือเสียงทางโทรศพัท ์5) 
แนะน าทรพัยากรสารสนเทศใหม่ 6) บริการผลิต แปลงรูปและท าส าเนาหนงัสือเสียงตามความ
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ประสงค ์7) จัดหาอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการทางสายตาในการศึกษาค้นคว้า 8) แนะน า
ทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์9) แนะน าการใชห้อ้งสมดุและสอนทกัษะการสืบคน้
ทรพัยากรสารสนเทศ 10) บริการคน้ควา้วิจยั และ 11) บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่ง ๆ ในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ 

สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ (2553) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการการ
บริการของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาของนกัศึกษาคนพิการ โดยใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายบริการของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั จ านวน 
54 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ นักศึกษาคนพิการ จ านวน 16 คน 
เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่ารอ้ยละ 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริการของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 1) การไม่มี
นโยบายและแผนการด าเนินการใหบ้ริการนกัศึกษาคนพิการ 2) การไม่มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นกายภาพส าหรบันกัศกึษาคนพิการ เช่น ท่ีจอดรถ ทางเขา้หอ้งสมดุ หอ้งน า้ส  าหรบัคน
พิการ เป็นตน้ 3) การไม่มีทรพัยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ หนงัสือเสียง และหนงัสืออกัษร
เบรลล ์ 4) การไม่มีบคุลากรท่ีผ่านการอบรมโดยเฉพาะ  5) การไม่มีเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัคน
พิการและนักศึกษาคนพิการไม่สามารถเขา้ถึงและใชง้านเว็บไซตข์องหอ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวก 
ปัญหาการใชบ้ริการหอ้งสมุดของนกัศึกษาคนพิการ ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของหอ้งสมุดไม่
เอือ้อ านวยต่อนกัศกึษาพิการ ขาดทรพัยากรสารสนเทศส าหรบันกัศึกษาคนพิการ ไม่มีบุคลากรท่ี
ไดร้บัการฝึกอบรมเพ่ือใหบ้ริการแก่นักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะ และบริการคอมพิวเตอรแ์ละ
อินเทอรเ์น็ตมีไมเ่พียงพอ   สว่นความตอ้งการของนกัศกึษาคนพิการ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุควรมีบคุลากร
ท่ีรบัผิดชอบช่วยเหลือนกัศกึษาคนพิการโดยเฉพาะ มีทรพัยากรสารสนเทศท่ีทันสมยัและเพียงพอ 
และมีคอมพิวเตอรห์รือมมุส าหรบันกัศกึษาคนพิการใหบ้รกิาร  

ปราณี อศัวภูษิตกลุ (2553) ศกึษาความตอ้งการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ของศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน โดย
ใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 26 คน ผลการวิจยัพบว่า 1)ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่ตอ้งการสารสนเทศท่ีเป็นหนังสือเสียง 
หนังสืออักษรเบรลล ์และหนังสือสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ ท่ีมีเนือ้หาสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็น
ภาษาไทยมากท่ีสดุ 2) ดา้นการบรกิารสารสนเทศ นกัศกึษาท่ีมีความบกพรอ่งทางการมองเห็นส่วน
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ใหญ่ตอ้งการบริการหนงัสือเสียงและหนงัสือเบรลล ์และ3) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการการวางแผนการ ใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกรายบคุคลมากท่ีสดุ 

จิราพร บานลา (2555) ศึกษาการออกแบบอาคารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2542-2544 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความคิดเห็นตอ่องคป์ระกอบและ
บทบาทในการออกแบบอาคารหอ้งสมุดระหว่าง พ.ศ. 2542-2554 ของผูบ้ริหาร ศึกษาสภาพของ
อาคารห้องสมุด ศึกษาความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการออกแบบอาคารห้องสมุดของ
ผูป้ฏิบตัิงานและผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการ
ออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใชบ้ริการหอ้งสมุด กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูบ้ริหารหอ้งสมดุ จ านวน 23 คน ผูป้ฏิบตัิงาน จ านวน 184 คน และผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 432 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เหตุผลท่ีผูบ้ริหารหอ้งสมุดพิจารณาในการสรา้งอาคารหอ้งสมุดหลงัใหม่ 3 อันดบัแรก คือ เพ่ือ
ตอ้งการใหอ้าคารหอ้งสมดุมีความทนัสมยั สวยงาม ดงึดดูผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง
ของการใชพื้น้ท่ีของนกัศกึษาในการศกึษาคน้ควา้ และ เพ่ือขยายพืน้ท่ีของหอ้งสมดุ 2) บทบาทใน
การออกแบบอาคารหอ้งสมุดของผูบ้ริหาร 3 อันดบัแรก ไดแ้ก่ การร่วมรบัมอบงาน การร่วมเป็น
คณะกรรมการทดสอบระบบอาคารและตรวจรบังาน และการชีแ้จงขอ้มูลและความตอ้งการ 3) 
ผูบ้รหิารค านงึถึงองคป์ระกอบในการออกแบบอาคารหอ้งสมดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นระบบความ
ปลอดภยั ดา้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการจดัวางแผนผงัอาคาร 4)  
สภาพอาคารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มีลกัษณะมีหอ้งประชุมกลุ่ม มีหอ้งบริการชม
ภาพยนตร ์มีรา้นอาหาร รา้นถ่ายเอกสาร เครื่องยืมคืนอตัโนมตัิ หอ้งน า้ส  าหรบันกัศกึษาพิการ ทาง
ลาดภายนอกอาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ แตไ่ม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษาพิการ 5) ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุด
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นตอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคาร
หอ้งสมุดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ 6) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการ
ออกแบบอาคารหอ้งสมุดของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบตัิงานและผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด พบว่าผูบ้ริหารและ
ผูใ้ชบ้รกิารมีความคดิเห็นโดยรวมสงูกวา่ผูป้ฏิบตังิาน 

พลอยพนัธน ์พฤทธิรตันกูล (2557) ศึกษาลกัษณะของสิ่งชีแ้นะในสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย สี ความแตกตา่งของสี ขนาด ระยะห่าง เวลา และแสงสว่าง ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม กิจกรรม และความต้องการในการใช้ห้องสมุดของนักเรียนสายตาเลือนราง 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ ์แผ่นป้ายทดสอบสีจ านวน 8 สี แผ่นป้าย
ทดสอบความแตกตา่งสีจ านวน 32 คูสี่ และแบบทดสอบการอ่าน 4 แบบภายใตสี้ของแสงสว่าง 4 
ประเภท โดยสมัภาษณแ์ละทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนสายตาเลือนราง ท่ีเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้จังหวดัสุราษฎรธ์านี ผลการวิจยัพบว่า  การอ่านและ
คน้หาหนงัสือเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนสานตาเลือนรางใชบ้ริการมากท่ีสุด ซึ่งในการคน้หาหนงัสือ
นกัเรียนมีพฤติกรรมในการคน้หาแบบสุ่มหยิบดว้ยตนเองจากชัน้หนงัสือ แต่เน่ืองจากป้ายท่ีบอก
หมวดหมูข่องชัน้หนงัสือมีตวัอกัษรขนาดเล็กและความแตกตา่งของสีไม่ชดัจนท าใหน้ักเรียนตอ้งใช้
เวลานานในการคน้หาหนังสือ นักเรียนท่ีมีสายตาเลือนรางจึงตอ้งการใหต้วัอักษรบนป้ายบอก
หมวดหมู่มีขนาดใหญ่ขึน้ รวมถึงความแตกต่างของสีบนป้ายชัดเจนขึน้ ในส่วนของลักษณะสิ่ง
ชีแ้นะสภาพแวดลอ้มนัน้ ความชัดเจนในการมองเห็นสี ความต่างสี และสีของแสงสว่างในการ
ทดสอบแตล่ะระยะหา่งท่ีก าหนด ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั โดยในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร สีท่ี
นกัเรียนสายตาเลือนรางมองเห็นไดช้ดัเจนมากท่ีสดุ คือ สีเหลือง คูค่วามตา่งสีท่ีเหมาะสมส าหรบั
ออกแบบป้าย คือ พืน้หลังสีน า้เงินกับตวัอักษรสีเหลือง ส าหรับคู่ความแตกต่างสีท่ีเหาะสมกับ
เนือ้หาในหนงัสือท่ีระยะห่างของการอ่านไม่เกิน 40 เซนติเมตร คือ พืน้หลงัสีขาวและตวัอกัษรสีด า 
นอกจากนั้นแล้วการทดสอบสีของแสงสว่าง พบว่านักเรียนสายตาเลือนรางใช้เวลาอ่าน
แบบทดสอบนอ้งท่ีสุดเม่ือใชแ้สงสว่างท่ีมาจากหลอดไฟประเภท Cool white เน่ืองจากเป็นแสง
สวา่งท่ีไมท่  าใหบ้าดตาและใหแ้สงนวลตาท่ีสดุเม่ือเทียบกบัแสงสว่างทัง้ 4 ประเภท 

 อมัพิกา นนัทิกาญจนะ และอรนชุ เศวตรตันเสถียร (2561) ศึกษาความสามารถใน
การเข้าถึงไดท้างเว็บของเว็บไซตห์อสมุดแห่งชาติของคนพิการทางสายตาตามหลักการของ 
WCAG 2.0 ในดา้นการรบัรูไ้ด ้การใชง้านได ้การเขา้ใจได ้และการรองรบัเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
ใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คนพิการทางสายตาซึ่งเป็นอาสาสมคัร
จากสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย อายรุะหวา่ง 23-38 ปี จ  านวน 10 คน ซึ่งเป็นคนพิการทาง
สายตาตัง้แตก่ าเนิด จ าแนกเป็นคนพิการทางสายตาท่ีตาบอดสนิท จ านวน 5 คน และคนพิการทาง
สายตาท่ีตาเลือนราง จ านวน 5 คน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ซึ่งคนพิการทางสายตาเหล่านีมี้
ประสบการณใ์นการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต แต่ไม่เคยใชเ้ว็บไซตห์อสมุดแห่งชาติ  และ
เคยใชเ้ทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ โปรแกรมขยายหนา้จอ โปรแกรมอ่านจอภาพ เป็นตน้ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบประเมินความสามารถในการเขา้ถึงไดท้างเว็บและแบบบนัทึก
การท างานและการสัมภาษณ ์ผลการวิจัยพบว่าคนพิการทางสายตาส่วนใหญ่ท างานไดส้  าเร็จ
จ านวน 3 งาน และไม่ส  าเร็จจ านวน 3 งานเช่นเดียวกนั โดยงานท่ีท าส าเร็จมากท่ีสดุ คือ เขา้ไป
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หนา้เว็บหอ้งสมุดดิจิทัล D-Library ส่วนงานท่ีคนพิการทางสายตาทุกคนท าไม่ส  าเร็จ คือ การ
สอบถามบรรณารกัษ์จากหนา้เว็บไซต ์งานท่ีคนพิการทางสายตาใชเ้วลาในการท ามากท่ีสุด คือ 
การสืบค้นหนังสือจากช่ือเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ส่วนการประสบปัญหาเก่ียวกับ
ความสามารถในการเข้าถึงทางเว็บ พบว่าคนพิการทางสายตาทุกคนประสบปัญหาในการ
สอบถามบรรณารกัษ์จากหนา้เว็บไซต ์เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามหลกัการของ WCAG 2.0 
พบว่าดา้นการใชง้านได ้คนพิการทางสายตาประสบปัญหามากท่ีสดุหลกัการย่อยท่ี 4 (การจดัหา
วิธีการใหผู้ใ้ชส้ามารถท่องหนา้เว็บ คน้หาเนือ้หา และทราบว่าตนเองอยู่ต  าแหน่งใดในเว็บไซตไ์ด)้ 
โดยงานท่ีประสบปัญหาตามหลกัการย่อยนีม้ากท่ีสดุคือ งานท่ี 3 การสืบคน้หนงัสือจากค าส าคญั 
“คอมพิวเตอร”์ และงานท่ี 6 สอบถามบรรณารกัษจ์ากหนา้เว็บไซต ์ดา้นการเขา้ใจได ้พบว่าปัญหา
ในหลกัการย่อยท่ี 3 (การช่วยใหผู้ใ้ชห้ลีกเล่ียงความผิดพลาดและแนะน าวิธีแกปั้ญหา) งานท่ีคน
พิการทางสายตาประสบปัญหามากท่ีสุดคือ งานท่ี 3 การสืบค้นหนังสือจากค าส าคัญ 
“คอมพิวเตอร”์ ดา้นการรบัรูไ้ด ้หลกัการย่อยท่ีคนพิการทางสายตาประสบปัญหามากท่ีสดุ ไดแ้ก่ 
หลักการย่อยท่ี 1 (การจัดใหมี้ขอ้ความทดแทนส าหรบัเนือ้หาท่ีไม่ใช่ขอ้ความ เพ่ือใหส้ามารถ
เปล่ียนไปสูรู่ปแบบขอ้มลูอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการท่ีหลากหลายได)้ โดยปัญหาในงาน
ท่ี 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต ์เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด และดา้นการรองรับ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายพบว่า ปัญหาในหลกัการย่อยท่ี 1 (การเพิ่มความสามารถในการรองรบั
เทคโนโลยีเว็บตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตได)้ โดยเป็นปัญหาในงานท่ี 4 การ
สืบคน้หนงัสือจากช่ือเรื่อง “ประวตัศิาสตรไ์ทย” 

เอมอร พิทยายน (2561) ศกึษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุวิทยาลยัราช
สดุา มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการ ดา้นหอ้งสมดุในฐานะแหล่งคน้ควา้ ดา้น
การควบคุมสารสนเทศ ดา้นทักษะการรูส้ารสนเทศ รวมทัง้ศึกษาความตอ้งการพัฒนาของผูใ้ช้
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ประชากรในการวิจัย ไดแ้ก่ อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาของ
วิทยาลยัราชสดุา ปีการศกึษา 2556 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีปรบัปรุงมาจาก
แนวคิดของ LibQUAL วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ คา่รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุวิทยาลยัราชสดุามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1) ดา้นบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ผู้
ใหบ้ริการมีความสุภาพเอาใจใส่ และเต็มใจใหบ้ริการ ดา้นหอ้งสมดุในฐานะแหล่งคน้ควา้ พบว่า
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พืน้ท่ีหอ้งสมุดเหมาะส าหรบัการศึกษา เรียนรู ้และท่ีตัง้
หอ้งสมดุมีความสะดวกสบายและน่าเขา้ใชบ้ริการ ดา้นการควบคมุสารสนเทศ พบว่าผูใ้ชบ้ริการ
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พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไ์ดจ้ากท่ีบา้นและท่ี
ท างาน รวมถึงห้องสมุดยังมีเว็บไซตใ์ห้ค้นหาข้อมูลตามท่ีผู้ใช้ต้องการ และด้านทักษะการรู้
สารสนเทศพบวา่ผูใ้ชมี้ความพงึพอใจมากท่ีสดุ คือ การแนะน าวิธีสืบคน้สารสนเทศใหเ้ขา้ใจและมี
ทกัษะในการเลือกสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส าหรบัความตอ้งการพฒันาของผูใ้ชห้อ้งสมุด
วิทยาลัยราชสุดา หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1) ด้านผู้ให้บริการ อาจารยแ์ละบุคลากร
ตอ้งการใหพ้ฒันาบรกิารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั รวมถึงบคุลากรหอ้งสมดุควรพฒันาความรู้
และทักษะการท าวิจัย เพ่ือช่วยสนับสนุนการท าวิจัย ส าหรับนักศึกษาต้องการให้เน้นการ
พฒันาการใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ช ้และบุคลากรควรมีความรูแ้ละทกัษะทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือช่วยสืบคน้หรือแนะน าการคน้ขอ้มลูผ่านทางส่ือ
ออนไลนต์่าง ๆ และตอ้งการให้ขยายเวลาการช่วยสืบคน้ข้อมูล การอ่านสรุป จดบันทึกให้แก่
นกัศกึษาพิการทางสายตานานกว่าครัง้ละ 2 ชั่วโมง 2) ดา้นหอ้งสมุดในฐานะแหล่งคน้ควา้ พบว่า
อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งการพัฒนาพืน้ท่ีส าหรบัการคน้ควา้วิจัย และหอ้งเสวนาทางวิชาการ 
ในขณะท่ีนักศึกษาตอ้งการพัฒนาใหมี้พืน้ท่ีพักผ่อนหย่อนใจใหม้ากขึน้ นอกจากนีย้ังมีสิ่งท่ีทั้ง
อาจารย ์บคุลากรและนกัศกึษาตอ้งการใหป้รบัปรุงเหมือนกนั ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์และระบบ
เครือขา่ย เครื่องปรบัอาการ และขอใหเ้พิ่มระยะเวลาการยืมคืนหนงัสือใหม้ากกว่าเดิม 3) ดา้นการ
ควบคมุสารสนเทศ พบว่าอาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือใช้
ส  าหรบัการวิจยัและปฏิบตัิงาน ส่วนนกัศึกษาตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
และ 4) ดา้นทกัษะการรูส้ารสนเทศ พบว่า อาจารยแ์ละบคุลากรตอ้งการใหจ้ดักิจกรรม Book และ 
Journal Club เพ่ือเผยแพรค่วามรูจ้ากวารวารหรือหนงัสือใหม่ ๆ ส่วนนกัศกึษาตอ้งการใหมี้การ
สอนการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ โดยแยกตามประเภทความพิการ และตอ้งการ Facebook เพ่ือใช้
ส  าหรบัการตดิตามขา่วสารและติดตอ่กบัหอ้งสมดุ 

จฬุาลกัษณ ์วิหงษ์ (2563) ศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการตอ่การใหบ้ริการของ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือทอ้งถ่ินในยคุดิจิทลั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย คือ ประชาชนในอ าเภอเมืองท่ีอาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตัง้อยู่ จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มลู ผลการศกึษาพบวา่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
ราชภัฎเพ่ือทอ้งถ่ินในยคุดิจิทลั ดา้นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ
บริการยืม คืนทรพัยากรสารสนเทศดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลนม์ากท่ีสุด ดา้นการใหบ้ริการ
สารสนเทศในการพฒันาคณุภาพชีวิต ผูใ้ชบ้รกิารมีความตอ้งการบริการแอปพลิเคชันเพ่ือการดแูล
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สุขภาพและการออกก าลงักาย บริการสารสนเทศเก่ียวกับสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีประชาชน
ควรไดร้บัโดยใหบ้รกิารผา่นเทคโนโลยี QR-Code และเว็บไซตข์องหอ้งสมดุ ในระดบัความตอ้งการ
ท่ีเท่ากัน ดา้นการจัดบริการสารสนเทศท้องถ่ิน ผู้ใช้บริการมีความตอ้งการบริการสารสนเทศ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชั่นในมือถือ และด้านการสงวนรักษาภูมิปัญญา
สารสนเทศทอ้งถ่ิน ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการบรกิารสารสนเทศศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการ
แปลงทรพัยากรสารสนเทศภมูิปัญญาทอ้งถ่ินใหอ้ยูใ่นรูปแบบดจิิทลั 

สรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศข้างต้น สามารถสรุปประเด็นส าคัญท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยันีไ้ด ้4 ดา้น ดงันี ้
1. ดา้นอาคารสถานท่ี พบว่าหอ้งสมุดเฉพาะส าหรบัคนพิการส่วนใหญ่มีการ

ออกแบบอาคารสถานท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ เช่น มีราว
จบัสีแดงส าหรบัคนพิการท่ีมีสายตาเลือนราง มีการใชอ้กัษรเบรลลบ์ล็อคบนทางเดินภายในและ
ภายนอกหอ้งสมดุ ประตทูางเขา้ออกอตัโนมตัิ หอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ ลิฟตแ์ละทางลาดส าหรบั
คนพิการ ส าหรบัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาพบว่าดา้นอาคารสถานท่ีของหอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่
เอือ้อ านวยตอ่นกัศกึษาพิการ ไม่มีท่ีจอดรถส าหรบันกัศกึษาพิการ ไม่มีห้องน า้และลิฟตส์  าหรบัคน
พิการ ไม่ไดจ้ดัพืน้ท่ีท่ีกวา้งเพียงพอส าหรบัการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการท่ีใชไ้มเ้ทา้หรือเกา้อีร้ถเข็น 
ขาดปา้ยหรือสญัลกัษณต์า่ง ๆ ส าหรบัคนพิการ ไม่มีโต๊ะท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้  าหรบัเกา้อีร้ถเข็น ชัน้
หนงัสือมีความสงูมากเกินไปท าใหเ้ขา้ถึงไม่สะดวก ป้ายท่ีบอกหมวดหมู่ของชัน้หนงัสือมีตวัอกัษร
ขนาดเล็กและความแตกต่างของสีไม่ชัดจนท าให้เป็นปัญหาต่อนักศึกษาพิการทางสายตา  
(Alsalem & Doush, 2018; Chaputula & Mapulanga, 2016; Dodamani & Dodamani, 2019; 
Kavishe & Isibika, 2018; Koulikourdi, 2008; Todaro, 2005; เอมอร พิทยายน, 2557; โสมรศัมิ ์ 
วิจิตร, 2553; จิราพร บานลา, 2555; พลอยพนัธน ์พฤทธิรตันกลู, 2557; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน 
ๆ, 2557)  

2. ด้านบริการ พบว่าห้องสมุดเฉพาะส าหรับคนพิการและห้องสมุด
สถาบนัอดุมศึกษาบางแห่งมีบริการส าหรบัคนพิการเช่นเดียวกนัคือบริการรบัค ารอ้งขอในการยืม
หรือจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท ์หรือระบบออนไลน์  มีบริการแนะน าการใช้
หอ้งสมดุส าหรบัคนพิการใหส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง บริการปฐมนิเทศการ
ใชห้อ้งสมดุ โดยหอ้งสมดุบางแหง่มีบคุลากรท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการคนพิการโดยเฉพาะแตมี่ส่วนนอ้ย
ท่ีเป็นบุคลากรท่ีไดร้บัการฝึกอบรมในดา้นการช่วยเหลือหรือใหบ้ริการคนพิการโดยเฉพาะ และ
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หอ้งสมดุบางแห่งก็ไม่ไดจ้ดับคุลากรส าหรบัการใหบ้ริการส าหรบัคนพิการโดยเฉพาะ (Alsalem & 
Doush, 2018; Chaputula & Mapulanga, 2016; Dodamani & Dodamani, 2019; Kavishe & 
Isibika, 2018; Koulikourdi, 2008; Phukubje & Ngoepe, 2017; Todaro, 2005; โสมรศัมิ์  วิจิตร
, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ,์ 2563; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) 

3. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ พบว่าหอ้งสมดุเฉพาะส าหรบัคนพิการมีทรพัยากร
สารสนเทศท่ีมีเนือ้หาครอบคลุม มีการจัดหาและผลิตทรพัยากรสารสนเทศท่ีคนพิการสามารถ
เขา้ถึงได ้เช่น หนงัสืออกัษรเบรลล ์หนงัสือเสียงเดซ่ี เป็นตน้ ส่วนหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาส่วน
ใหญ่ไม่มีทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบท่ีเหมาะสมกบันกัศกึษาพิการ (Chaputula & Mapulanga, 
2016; Dodamani & Dodamani, 2019; Ekwelem, 2013; Todaro, 2005; เอมอร พิทยายน, 
2557; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ์, 2563; ปราณี อศัวภูษิตกลุ, 2559; สมาน ลอย
ฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) 

4. ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่าหอ้งสมดุเฉพาะส าหรบัคนพิการ
มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตทรัพยากรสารสนเทศส าหรับคนพิการ เช่น 
เครื่องพิมพอ์ักษรเบรลล ์เครื่องบันทึกหนังสือเสียง เป็นตน้ นอกจากนัน้ยังมีเทคโนโลยีส าหรับ
ใหบ้รกิารแก่คนพิการ ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัคนพิการทางสายตา เครื่องอ่านหนงัสือเดซ่ี 
เครื่องขยายภาพและตวัอกัษรขนาดใหญ่ และเครื่องสงัเคราะหเ์สียงพูด และโปรแกรมขยายภาพ
หนา้จอ ส าหรบัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดอุปกรณห์รือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรับนักศึกษาพิการ 
นอกจากนีย้งัพบวา่นกัศกึษาพิการส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชแ้อปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุ (N. Aharony, 2014; Alsalem & 
Doush, 2018; Dodamani & Dodamani, 2019; Koulikourdi, 2008; Lee et al., 2012; 
Mulliken, 2017; Sanaman & Kumar, 2014, 2015; Todaro, 2005; Yoon, 2016; Zha et al., 
2015; Zha et al., 2016; โสมรศัมิ์  วิจิตร, 2553; จฬุาลกัษณ ์วิหงษ์, 2563; ปราณี อศัวภูษิตกลุ, 
2559; สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557; อมัพิกา นนัทิกาญจนะ และ อรนชุ เศวตรตันเสถียร, 
2561) 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการหอ้งสมุดของนักศึกษา
พิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครัง้นี ้ผูว้ิจยัได้ใชว้ิธี
วิจยัแบบผสานวิธี (Mixed method) แบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ (The exploratory sequential 
design) (Cresswell, 2013) โดยแบง่วิธีวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน คือวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ และวิธีวิจยัเชิง
ปรมิาณ ดงัภาพประกอบ 4  

๐ 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 4 วิธีวิจยัแบบผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ 

ท่ีมา: Cresswell. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. p. 69. 

ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือ
ส ารวจท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานและปัญหาในการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษา
พิการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นสรุป
ผลการวิจยัเพ่ือน ามาพฒันาเครื่องมือวิจยัส าหรบัวิธีวิจยัขัน้ตอนท่ี 2 ซึ่งใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือ
ศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การเก็บและ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิง

คณุภาพ 

(Qualitative data 

collection and 

analysis) 

การเก็บและ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิง

ปรมิาณ

(Quantitative data 

collection and 

analysis) 

 

สรา้งขึน้เพ่ือ 

(Builds to) 

การตีความ 

(Interpretation) 
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การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาพิการท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 558 คน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2562)  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบง่เป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบดว้ย กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key 
informants) จ านวน 9 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง (Secondary informants) จ านวน 4 คน รวม
จ านวน 13 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
หลกั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์และบุคลากรงานบริการหอ้งสมุด จ านวน 6 คน และบุคลากรหน่วยงาน
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการให้บริการ
หอ้งสมดุและบริการการเรียนรูส้  าหรบัคนพิการ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรอง ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการทาง
สายตา จ านวน 2 คน และนกัศึกษาพิการทางรา่งกาย จ านวน 2 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบลกูโซ่ (Snowball sampling) จากการแนะน าของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งเป็นนกัศกึษาท่ีเคยเขา้ใช้
บรกิารหอ้งสมดุและ/หรือหนว่ยงานชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการ  

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการท่ีก าลงัศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน จ านวน 205 คน ซึ่งไม่
นอ้ยกว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต  ่า ตามสตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) 
ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัได ้± รอ้ยละ 10 โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะนกัศึกษาพิการทางสายตา
และนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย 

ตาราง 7 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั   

รายชื่อมหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 139 113 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 127 40 
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ตาราง 7 (ตอ่)   

รายชื่อมหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์            55      18 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั            51      13 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 28 7 
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ 26 0 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 17 0 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 16 0 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 15 0 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี  15 3 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  13 4 
มหาวิทยาลยัมหิดล 11 5 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9 0 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 9 0 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 9 0 
มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็ฯ 8 0 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 6 0 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3 2 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 1 0 
รวม 558 205 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถาม ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการหอ้งสมดุส าหรบั

นกัศกึษาพิการ เพ่ือสงัเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือวิจยั 
2. สรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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2.1 การสรา้งแบบสัมภาษณส์ าหรบัผูใ้หข้อ้มูลหลักซึ่งไดแ้ก่บรรณารกัษ์และ
บุคลากรงานบริการห้องสมุด และบุคลากรหน่วยงานช่วยเหลือนักศึกษาพิการ โดยเป็นแบบ
สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured interview) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) 
ขอ้มลูส่วนบคุคล 2) ท่านมีบทบาทในการก าหนด/มีส่วนรว่ม/รบัรู/้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบันโยบายการ
บริการส าหรบันกัศกึษาพิการหรือไม่ อย่างไร 3) หน่วยงานของท่านอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการส าหรับนักศึกษาพิการในด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ และดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างไร 4) ปัญหาและอุปสรรคของการ
บริการส าหรบันกัศกึษาพิการมีอะไรบา้ง และมีการแกไ้ขปัญหาอย่างไร 5) หน่วยงานของท่านมี
แผนงานหรือแนวคิดในการพัฒนาการเข้าถึงบริการส าหรับนักศึกษาพิการหรือไม่ อย่างไร
แบบสอบถามส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูรองซึ่งไดแ้ก่นกัศกึษาพิการ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) 
ขอ้มลูส่วนบคุคล 2) ท่านเคยเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านหรือไม่ เพราะ
เหตใุด 3) หอ้งสมดุของทา่นอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการส าหรบันกัศกึษาพิการในดา้น
อาคารสถานท่ี ดา้นการบริการ ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ และดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือไม่ อย่างไร 4) ปัญหาและอปุสรรคในการใชบ้ริการหอ้งสมดุท่ีท่านพบเจอมีอะไรบา้ง 
และมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  

น าแบบสมัภาษณเ์สนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พ่ือขอค าแนะน าใน
การปรบัแกข้อ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และน าไปทดลองสมัภาษณ ์(Try 
out) กับบรรณารกัษ์ จ  านวน 2 คน และนกัศึกษาพิการจ านวน 2 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพ่ือ
ทดสอบขอ้ค าถามวา่มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามตอ้งการ และตรง
ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัหรือไม ่จากนัน้น าขอ้ค าถามมาทบทวนและปรบัปรุงกบัอาจารยท่ี์ปรกึษา
ปรญิญานิพนธอี์กครัง้ เพ่ือใหข้อ้ค าถามมีความสมบรูณก์่อนน าไปเก็บขอ้มลูตอ่ไป 

2.2 แบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุ
ของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสรา้ง
จากการสงัเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1 
ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามแบบให้
เลือกตอบ  

ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพความคาดหวังในการเขา้ถึงบริการ
หอ้งสมุดของนกัศึกษาพิการ เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด (5 
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คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน)  นอ้ย (2 คะแนน) และนอ้ยท่ีสดุ (1 คะแนน) โดย
ในแต่ละขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้มลู 2 ดา้น คือ สภาพท่ีเป็นอยู่จริง และสภาพท่ีคาดหวงั ตาม
ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และผู้ท่ี มี
ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกับคนพิการ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(Content validity) โดยพิจารณาความถกูตอ้ง เหมาะสม และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย น าผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC 
เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึน้ไป ส าหรบัขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC นอ้ยกว่า 0.50 ผูว้ิจัยไดน้  ามา
พิจารณาความจ าเป็นท่ีตอ้งคงไว้ และปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ดัง
ตาราง 8 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม   

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 คน 

 

IOC 

 

แปลผล 

 1 0 -1 

ดา้นอาคารสถานท่ี  

1. โต๊ะและเกา้อีท้ี่ปรบัระดบัความสงูต ่าได ้หรอืขาโต๊ะมี

ความสงูและกวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็นสอดเขา้ได ้  

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

2. ชัน้หนงัสอืมีความสงูพอเหมาะในการเอือ้มหยิบหนงัสอื 

และมีระยะหา่งส าหรบัเกา้อีร้ถเขน็เขา้ถงึได ้

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

3. การใชส้ทีี่เหมาะสมส าหรบัผูม้ีสายตาเลอืนราง เช่น ไม่

ฉดูฉาดจนรบกวนการมองเห็น ใชส้ทีี่แตกตา่งเพื่อให้

แยกแยะได ้เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 คน 

 

IOC 

 

แปลผล 

 1 0 -1 

4. การอ านวยความสะดวกในการเขา้อาคารหอ้งสมดุ เช่น 

มีทางลาดส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มีทีจ่อดรถใกลอ้าคาร 

ทางเดินมายงัหอ้งสมดุมีพืน้ผิวตา่งสมัผสั เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

5. ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ เหมาะสมส าหรบั

เกา้อีร้ถเข็น เช่น กวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ที่

ทางเดินเป็นผิวเรยีบและไมม่ีสิง่กีดขวาง เป็นตน้  

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

6. บรเิวณส าคญัมีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทาง
แก่นกัศกึษาพิการทางสายตา เชน่ หนา้ลฟิต ์หนา้หอ้งน า้ 
บนัได ประตทูางเขา้หอ้งตา่ง ๆ เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

7. หอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพกิารพรอ้มสิง่อ านวย

ความสะดวก 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

8. ลฟิตม์ีความกวา้งเพยีงพอส าหรบัรถเข็นและปุ่ มกด มี

อกัษรเบรลล ์

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

ดา้นบรกิาร  

9. บรกิารยืม-คืน มีการขยายเวลายมืมากกวา่นกัศกึษา

ทั่วไป  

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

10. การยกเวน้คา่ปรบัหนงัสอืเกินก าหนดสง่   2 - 1 0.33 ใชไ้มไ่ด ้

)คงไว้(  

11. บรกิารแจง้ยืมออนไลนแ์ละสง่ทรพัยากรสารสนเทศถึงที่

พกั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 คน 

 

IOC 

 

แปลผล 

 1 0 -1 

12. บรกิารชว่ยเหลอืคน้ควา้ขอ้มลูส าหรบัการท ารายงานหรอื

วิจยัแก่นกัศกึษาพิการ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

13. ปฐมนิเทศหรอืแนะน าการใชห้อ้งสมดุส าหรบันกัศกึษา

พิการ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

14. บรกิารหยิบหนงัสอืบนชัน้ใหน้กัศกึษาพกิาร 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

15. บรกิารแจง้เตือนและสง่ขา่วสารหอ้งสมดุผา่น

โทรศพัทม์ือถือ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

16. บรกิารฝึกอบรมการใชเ้ครือ่งมือสบืคน้สารสนเทศและ

ฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ส าหรบันกัศกึษาพิการ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

17. บคุลากรไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัคนพิการเพื่อ

ใหบ้รกิารโดยเฉพาะแก่นกัศกึษาพิการ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  

18. หนงัสอื/ต าราเรยีนเสยีง 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

19. ไฟลเ์สยีงการบรรยายรายวชิา 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

20. บทความเสยีง  2 - 1 0.33 ใชไ้มไ่ด ้

(ปรบัปรุง) 

21. สือ่โสตทศัน ์เช่น ซีดีรอม เทปบนัทกึเสยีง เป็นตน้ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

22. หนงัสอื/ต าราเรยีนอกัษรเบรลล ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 คน 

 

IOC 

 

แปลผล 

 1 0 -1 

23. บทความอกัษรเบรลล ์ 2 - 1 0.33 ใชไ้มไ่ด ้

)คงไว้(  

24. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

25. ฐานขอ้มลูออนไลน ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

26. สิง่พิมพข์นาดใหญ่ (Large-print) 2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

ดา้นเทคโนโลยีสิง่อ  านวยความสะดวก 

27. โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพวิเตอร ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

28. โปรแกรมอา่นหนงัสอืเสยีงอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

29. โปรแกรมขยายตวัอกัษรและภาพบนหนา้

จอคอมพวิเตอร ์

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

30. เครือ่งขยายส าหรบัอา่นเอกสาร 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

31. เว็บไซตห์อ้งสมดุที่ไดม้าตรฐาน WCAG 2.0 ซึง่เป็นแนว

ทางการพฒันาและออกแบบเว็บไซตท์ี่ทกุคนเขา้ถงึได ้

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

32. หนา้จอ OPAC อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ

ในการสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

33. แอปพลเิคชนับรกิารหอ้งสมดุบนโทรศพัทม์ือถืออ านวย

ความมีความสะดวกในการใชง้าน 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 คน 

 

IOC 

 

แปลผล 

 1 0 -1 

34. ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ เป็นแบบอตัโนมตั ิ 1 1 1 0.00 ใชไ้มไ่ด ้

 
การแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้                                                                                                                                             

1. ปรบัแกส้  านวนภาษาในขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 5 “ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ เหมาะสมส าหรบัเกา้อี ้

รถเข็น เช่น กวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ท่ีทางเดินเป็นผิวเรียบและไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นตน้ ” 
แกไ้ขเป็น “ประตทูางเขา้หอ้งสมุดและหอ้งตา่ง ๆ สะดวกส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น เช่น ประตบูานเล่ือน
อตัโนมตั ิประตกูวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ตรงประตเูป็นผิวเรียบและไมมี่สิ่งกีดขวาง เป็นตน้” 

ขอ้ท่ี 6 “บริเวณส าคญัมีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทางแก่
นกัศึกษาพิการทางสายตา เช่น หนา้ลิฟต ์หนา้หอ้งน า้ บนัได ประตทูางเขา้หอ้งต่าง ๆ เป็นตน้ ” 
แกไ้ขเป็น “มีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทางแก่นกัศกึษาพิการทางสายตา เช่น หนา้ลิฟต ์
หนา้หอ้งน า้ บนัได ประตทูางเขา้หอ้งตา่ง ๆ เป็นตน้” 

ขอ้ท่ี 7 “หอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศึกษาพิการพรอ้มสิ่งอ านวยความ
สะดวก” แกไ้ขเป็น “มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก” 

ขอ้ท่ี 8 “ลิฟตมี์ความกวา้งเพียงพอส าหรบัรถเข็นและปุ่ มกด มีอกัษร
เบรลล”์ แกไ้ขเป็น “ลิฟตมี์ความกวา้งเพียงพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มีปุ่ มกดแนวนอน มีอกัษรเบรลล์
ท่ีปุ่ มกด และมีเสียงบอกต าแหนง่ชัน้ตา่ง ๆ” 

ขอ้ท่ี 18 “หนงัสือ/ต าราเรียนเสียง” แกไ้ขเป็น “หนงัสือ/ต าราเรียนใน
รูปแบบไฟลเ์สียง”   

ขอ้ท่ี 20 “บทความเสียง” แกไ้ขเป็น “บทความในรูปแบบไฟลเ์สียง” 
ขอ้ท่ี 21 “สิ่งพิมพข์นาดใหญ่ (Large-print)” แก้ไขเป็น “สิ่งพิมพ์

ขนาดใหญ่ (Large-print) ท่ีมีภาพและตวัอกัษรขนาดใหญ่”  
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ขอ้ท่ี 30 “เครื่องขยายส าหรบัอ่านเอกสาร” แกไ้ขเป็น “เครื่องขยาย
ส าหรบัอา่นเอกสารแบบตัง้โต๊ะ”  

ขอ้ท่ี 31 “เว็บไซตห์อ้งสมุดท่ีไดม้าตรฐาน WCAG 2.0 ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาและออกแบบเว็บไซตท่ี์ทุกคนเข้าถึงได้” แก้ไขเป็น “เว็บไซตห์้องสมุดท่ีทุกคน
สามารถเขา้ถึงได”้    

ขอ้ท่ี 32 “หนา้จอ OPAC อ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาพิการใน
การสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ” แกไ้ขเป็น “หนา้จอ OPAC สามารถคน้ดว้ยเสียง” 

2. ตดัขอ้ค าถามท่ีคะแนน IOC เท่ากบั 0.33 คือ ขอ้ท่ี 34 “ประตทูางเขา้
หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ เป็นแบบเปิดปิดอตัโนมตัิ”               

3. เพิ่มขอ้ค าถาม 3 ขอ้ ไดแ้ก่  
- “เคานเ์ตอรบ์รกิารมีความสงูพอเหมาะส าหรบัผูท่ี้ใชเ้กา้อีร้ถเข็น” 
- “เครื่องขยายส าหรบัอา่นเอกสารแบบมือถือ” 
- “คียบ์อรด์ส าหรบัคนพิการมือและแขน” 

น าแบบสอบถามการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการ
หอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท่ีปรบัแกแ้ละเพิ่มเติมตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 36 ขอ้ ไปทดลองใชก้ับนกัศึกษา
พิการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาพิการของมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีศึกษา ณ สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จ  านวน 30 คน น ามาหาค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า โดยรวมมีคา่ความเช่ือมั่น 0.970 และ รายขอ้มีคา่เฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 0.823 ถึง 0.961 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นอาคารสถานท่ี มีค่าความเช่ือมั่น 
0.935 ดา้นบริการ มีค่าความเช่ือมั่น 0.864 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ มีค่าความเช่ือมั่น 0.933 
และดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่น 0.960 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมี
คณุภาพสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 คา่สหสมัพนัธ ์CITC และคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียงแอลฟาของแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม CITC Cronbach’s Alpha if 
item deleted 

ดา้นอาคารสถานที่  

1. โต๊ะและเกา้อีท้ี่ปรบัระดบัความสงูต า่ได ้หรอืขาโต๊ะมีความสงูและกวา้งพอส าหรบั
เกา้อีร้ถเข็นสอดเขา้ได ้  

0.661 0.932 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อค าถาม CITC Cronbach’s Alpha if 
item deleted 

2. ชัน้หนงัสือมีความสงูพอเหมาะในการเอือ้มหยิบหนงัสือ และมีระยะหา่งส  าหรบั
เกา้อีร้ถเข็นเขา้ถึง 

0.792 0.925 

3. เคานเ์ตอรบ์รกิารมีความสงูพอเหมาะส าหรบัผูท้ี่ใชเ้กา้อีร้ถเข็น 0.738 0.928 

4. การใชส้ีที่เหมาะสมส าหรบัผูมี้สายตาเลือนราง เชน่ ไมใ่ชส้ีฉดูฉาดจนรบกวนการ
มองเห็น ใชส้ีที่ตดักนัเพ่ือใหแ้ยกแยะได ้เป็นตน้ 

0.646 0.933 

5. การอ านวยความสะดวกในการเขา้อาคารหอ้งสมดุ เชน่ มีทางลาดส าหรบัเกา้อี ้
รถเข็น มีที่จอดรถใกลอ้าคาร ทางเดินมายงัหอ้งสมดุมีพืน้ผิวตา่งสมัผสั เป็นตน้ 

0.732 0.931 

6. ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ สะดวกส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น เชน่ ประตบูาน
เลื่อนอตัโนมตัิ ประตกูวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ตรงประตเูป็นผิวเรยีบและไมมี่
สิ่งกีดขวาง เป็นตน้ 

0.881 0.919 

7. มีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทางแก่นกัศกึษาพิการทางสายตา เชน่ หนา้
ลิฟต ์หนา้หอ้งน า้ บนัได ประตทูางเขา้หอ้งตา่ง ๆ เป็นตน้ 

0.860 0.921 

8. มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก 0.811 0.925 

9. ลิฟตมี์ความกวา้งเพียงพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มีปุ่ มกดแนวนอน มีอกัษรเบรลลท์ี่
ปุ่ มกด และมีเสียงบอกต าแหน่งชัน้ตา่ง ๆ 

0.751 0.928 

ค่า Alpha (N = 9) 0.935 

ดา้นบรกิาร 

10. บรกิารยืม-คืน มีการขยายเวลายืมมากกวา่นกัศกึษาทั่วไป 0.582 0.851 

11. การยกเวน้คา่ปรบัหนงัสือเกินก าหนดสง่   0.605 0.849 

12. บรกิารแจง้ยืมออนไลนแ์ละสง่ทรพัยากรสารสนเทศถึงที่พกั 0.552 0.854 

13. บรกิารชว่ยเหลือการคน้ควา้ขอ้มลูส  าหรบัท ารายงานหรอืวิจยัแก่นกัศกึษาพิการ 0.713 0.840 
14. ปฐมนิเทศหรอืแนะน าการใชห้อ้งสมดุส  าหรบันกัศกึษาพิการ 0.494 0.862 

15. บรกิารหยิบหนงัสือบนชัน้ใหน้กัศกึษาพิการ 0.835 0.823 
16. บรกิารแจง้เตือนและสง่ข่าวสารหอ้งสมดุผ่านโทรศพัทมื์อถือ 0.362 0.875 

17. บรกิารฝึกอบรมการใชเ้ครือ่งมือสืบคน้สารสนเทศและฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ส  าหรบั
นกัศกึษาพิการ 

0.580 0.851 

18. บคุลากรไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัคนพิการเพ่ือใหบ้รกิารโดยเฉพาะส าหรบั
นกัศกึษาพิการ 

0.765 0.840 

ค่า Alpha (N = 9) 0.864 

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  

19. หนงัสือ/ต  าราเรยีนในรูปแบบไฟลเ์สียง 0.623 0.932 

20. ไฟลเ์สียงการบรรยายรายวิชา 0.687 0.929 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อค าถาม CITC Cronbach’s Alpha if 
item deleted 

21. บทความในรูปแบบไฟลเ์สียง 0.763 0.925 

22. สื่อโสตทศัน ์เชน่ ซีดีรอม เทปบนัทกึเสยีง เป็นตน้ 0.909 0.916 

23. หนงัสือ/ต  าราเรยีนอกัษรเบรลล ์ 0.902 0.916 

24. บทความอกัษรเบรลล ์ 0.920 0.915 

25. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) 0.801 0.922 

26. ฐานขอ้มลูออนไลน ์ 0.545 0.939 

27. สิ่งพิมพข์นาดใหญ่ (Large-print) ที่มีภาพและตวัอกัษรขนาดใหญ่ 0.665 0.930 
ค่า Alpha (N = 9) 0.933 

ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

28. โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพิวเตอร ์ 0.922 0.950 

29. โปรแกรมอา่นหนงัสือเสียงอิเล็กทรอนิกส ์ 0.922 0.950 

30. โปรแกรมขยายตวัอกัษรและภาพบนหนา้จอคอมพิวเตอร ์ 0.768 0.958 

31. เครือ่งขยายส าหรบัอา่นเอกสารแบบตัง้โต๊ะ 0.834 0.955 
32. เครือ่งขยายส าหรบัอา่นเอกสารแบบมือถือ 0.834 0.955 

33. เว็บไซตห์อ้งสมดุที่ทกุคนสามารถเขา้ถงึได ้ 0.939 0.949 

34. หนา้จอ OPAC สามารถคน้ดว้ยเสียง 0.692 0.961 

35. คียบ์อรด์ส  าหรบัคนพิการมือและแขน 0.899 0.953 

36. แอปพลิเคชนับรกิารหอ้งสมดุบนโทรศพัทมื์อถืออ านวยความมีความสะดวกในการ
ใชง้าน 

0.720 0.961 

ค่า Alpha (N = 9) 0.960 
ค่า Alpha รวมทัง้สิน้ (N = 36) 0.970 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มลูตามวิธีวิจยั ดงันี ้

1. ผู้วิจัยได้เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการพิจารณา คือ โครงการวิจยันี ้
เป็นโครงการวิจยัท่ีเขา้ขา่ยยกเวน้ ตามหมายเลขรบัรอง SWUEC/X/G-147/2563  

2. ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเชิงคณุภาพโดยใชแ้บบสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการส่งแบบ
สมัภาษณท์างอีเมลและนดัหมายกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือเก็บขอ้มูลวิจยัจากการสมัภาษณ ์โดยใชว้ิธี
สมัภาษณแ์บบเผชิญหนา้ ก่อนการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัจะอธิบายขอบเขตและจดุมุง่หมายของการวิจยั
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แก่ผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือความเขา้ใจและสมคัรใจใหข้อ้มูล ในการสมัภาษณแ์ต่ละรายใชเ้วลาประมาณ 
30 – 60 นาที ขณะสมัภาษณผ์ูว้ิจยัจดบนัทึกประเด็นส าคญัและขออนญุาตผูใ้หข้อ้มลูบนัทึกเสียง
ควบคูด่ว้ย เม่ือเสรจ็สิน้การสมัภาษณแ์ตล่ะครัง้ก็จะถอดเทปและตรวจสอบกบัขอ้มลูท่ีจดบนัทึกไว ้
พิจารณาว่าไดร้บัขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมก็ขอสมัภาษณ์
ทางโทรศพัทเ์พิ่มเตมิ นอกจากนีผู้ว้ิจยัจะใชเ้วลาหลงัการสมัภาษณใ์นการสงัเกตการใหบ้ริการของ
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาและการใชบ้ริการหอ้งสมุดของนักศึกษาพิการ เพ่ือสอบทานขอ้มูล
สมัภาษณแ์ละท าความเขา้ใจกบัสภาพการบรกิารหอ้งสมดุท่ีเกิดขึน้ 

3. ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม เน่ืองจากช่วงการระบาดของโรค
โควิด ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 วิธี ไดแ้ก่ การเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองและการเก็บ
ขอ้มลูออนไลน ์ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดร้บัความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการของแตล่ะ
มหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการส่งแบบสอบถามออนไลนไ์ปยงันกัศกึษาพิการท่ีสงักดั โดย
เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาพิการทางสายตาหรือนักศึกษาพิการทางร่างกาย ซึ่งได้
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 205 คน และเป็นแบบสอบถามท่ีสมบรูณท์ัง้หมด 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล  

1.  การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง มีวิธีการดงันี ้
1.1 ถอดเทปท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์จดัพิมพแ์ละเรียบเรียงเป็นไฟลเ์อกสาร 
1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเนือ้หา โดยการน าเนือ้หามา

พิสจูนอ์กัษร และทวนสอบกบัผูใ้หข้อ้มลูอีกครัง้วา่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ 
1.3 สรุปเนือ้หา จัดกลุ่มและใหร้หัสขอ้มูลตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ส าหรบั

ขอ้มลูท่ีไมไ่ดใ้หร้หสัจะถกูตดัทอนและไมไ่ดน้  าไปวิเคราะห ์
1.4 วิเคราะขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) และสงัเคราะห์

ขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเป็นผลวิจัย และเขียนบรรยายผลการวิเคราะหข์อ้มูลและผลวิจยัในเชิง
พรรณนา 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม มีวิธีการดงันี ้
2.1 วิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมค านวณ

ส าเรจ็รูปในการหาคา่ความถ่ีและรอ้ยละ 
2.2 วิเคราะหข์อ้มูลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุด

ของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการ
หาค่าเฉล่ียรายข้อและรายดา้น จากนั้นน ามาประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีอิงโมเดลความ
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แตกตา่ง โดยรวบรวมขอ้มลูแบบการตอบสนองคู่ จากการนิยามการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
คือ ความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (D) และสภาพท่ีคาดหวงั (I) ในการวิเคราะหข์อ้มลู
และจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดว้ยวิธี Priority Need Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) (สวุิมล 
วอ่งวานิช, 2558, น. 279) ตามสตูรดงันี ้

 
 
 
 

PNImodified = (I – D) / D 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

งานวิจยัเรื่องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษา
พิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัน าเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายของการวิจยัและขัน้ตอนการวิจยั ซึ่งประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 การด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดของนกัศึกษาพิการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลและการแปล

ความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
I   แทน  สภาพท่ีคาดหวงั  
D แทน  สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ 

การด า เ นินงานและ ปัญหาการบริ กา รส าห รับ นักศึ กษาพิกา ร ของห้อ งส มุด
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การสมัภาษณก์ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์และบคุลากร
งานบรกิารหอ้งสมดุ และบคุลากรหนว่ยงานชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการ ซึ่งมีประสบการณก์ารบริการ
และการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ และกลุ่มผู้ใหข้้อมูลรอง (Secondary informants) ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาพิการ พบว่า หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการ
ด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการ โดยมีประเดน็ท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลยัเรื่องการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรบัคนพิการโดยจดัอาคาร
และสถานท่ีทั้งภายนอกและภายในหอ้งสมุดใหเ้หมาะสมกับนักศึกษาพิการ ซึ่งแต่เดิมอาคาร
สถานท่ีของห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือใหบ้ริการแก่คนพิการจึงมีการปรบัปรุง
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อาคารสถานท่ีใหเ้หมาะสม รวมทัง้การออกแบบพืน้ท่ีและจัดหาครุภัณฑท่ี์อ านวยความสะดวก
ส าหรบันกัศกึษาพิการ ดงันี ้      

1.1 การจัดหาเฟอรน์ิเจอรท่ี์เหมาะสมกับคนพิการทางร่างกาย หอ้งสมุดจดัหา
เฟอรน์ิเจอรท่ี์เหมาะสมกบัการใชง้านทัง้การนั่งท างาน อ่านหนงัสือ และใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์อง
นกัศึกษาพิการทางร่างกายท่ีส่วนใหญ่ใชเ้ก้าอีร้ถเข็นเขา้มาใชบ้ริการในหอ้งสมุด เฟอรน์ิเจอรท่ี์
เหมาะสม ไดแ้ก่ โต๊ะและเก้าอีท่ี้ปรับระดบัความสูงต ่าได ้โต๊ะท่ีขาโต๊ะมีความสูงและกว้างพอ
ส าหรบัเกา้อีร้ถเข็นสอดเขา้ใตโ้ต๊ะเพ่ือนั่งได ้ และชัน้หนงัสือมีความสงูพอเหมาะในการเอือ้มหยิบ
หนงัสือจากรถเข็นได ้

1.2 การใชสี้ท่ีค  านึงถึงการรบัรูข้องคนพิการสายตาเลือนราง เน่ืองจากนกัศึกษา
พิการสายตาเลือนรางจะมีความไวในการรบัรูเ้รื่องโทนสีมืดหรือสว่าง ดงันัน้หอ้งสมุดจึงออกแบบ
การใช้สีส  าหรบัเฟอรน์ิเจอรแ์ละพืน้ท่ีบริการท่ีเหมาะสมและไม่รบกวนการรบัรูท้างสายตาของ
นกัศกึษาพิการท่ีมีสายตาเลือนราง  ไดแ้ก่ 1) การใชสี้เพ่ือใหเ้ห็นความแตกตา่งของเฟอรน์ิเจอรแ์ละ
พืน้ท่ี ท าใหส้ามารถแยกแยะและใชง้านไดถ้กูตอ้ง เชน่ การใชสี้ขอบบนัไดใหแ้ตกตา่งจากพืน้บนัได
และการใช้สีตัดกันส าหรับบันไดแต่ละขั้น ท าให้ผู้มีสายตาเลือนรางสามารถสังเกตเห็นความ
แตกต่างของขัน้บนัไดแ้ละป้องกันอุบตัิเหต ุการใชสี้พืน้หอ้งกับเฟอรน์ิเจอรแ์ตกต่างกัน ท าใหผู้มี้
สายตาเลือนรางสามารถแยกแยะได ้เป็นตน้ และ 2) การใชสี้พืน้หอ้ง ผนงัและเฟอรน์ิเจอรท่ี์ไม่
ฉูดฉาดหรือไม่ใชสี้โทนรอ้นมากเกินไป เพราะอาจรบกวนประสาทตาหรือการรบัรูด้า้นสีของผูมี้
สายตาเลือนรางได ้ 

1.3 การออกแบบพืน้ท่ีบริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่คนพิการทางสายตาและ
คนพิการทางร่างกาย หอ้งสมุดออกแบบหรือปรบัปรุงอาคารและสถานท่ีใหน้ักศึกษาพิการทาง
สายตาและทางร่างกายสามารถเขา้ใชแ้ละเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ภายในหอ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวก 
ไดแ้ก่ 1) การอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาพิการทางร่างกาย โดยจัดพืน้ท่ีจอดรถส าหรบัคน
พิการใกลอ้าคารหอ้งสมดุ พืน้ท่ีทางเดินภายในหอ้งสมดุตอ้งไม่มีสิ่งกีดขวางและมีทางลาดส าหรบั
เกา้อีร้ถเข็น มีลิฟตท่ี์กวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น  หอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ และการวางต าแหน่งชัน้
หนงัสือมีระยะห่างส าหรบัเกา้อีร้ถเข็นเขา้ได ้และ 2) การอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาพิการ
ทางสายตา โดยพืน้ท่ีทางเดนิภายในหอ้งสมดุตอ้งไมมี่สิ่งกีดขวางและมีพืน้ผิวตา่งสมัผสัส าหรบัน า
ทางหรือท่ีเรียกกนัโดยทั่วไปว่าเบรลลบ์ล๊อก (Braille block) รวมทัง้ลิฟตท่ี์มีทัง้อกัษรเบรลลบ์น
ปุ่ มกดและมีเสียงบอกการเปิดปิดหรือชัน้ตา่ง ๆ ของอาคาร ดงัค  าสมัภาษณ ์
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“แตเ่ดิมอาคารหอ้งสมดุไม่ไดถ้กูออกแบบส าหรบัใหบ้ริการนกัศกึษาพิการ ก็
ตอ้งปรบัปรุงพืน้ท่ีตัง้แตท่างเขา้ ทางเดนิ ท าทางลาดส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น การวางเฟอรน์ิเจอร ์โต๊ะ ตู ้
เกา้อีต้อ้งไม่ขวางทางเดิน บริเวณชัน้หนงัสือก็ตอ้งกวา้งพอใหเ้กา้อีร้ถเข็นเขา้ได.้.. เรายงั มีปัญหา
เรื่องตูห้นงัสือท่ีสงูเกินไปนกัศกึษาบางคนยืนไมไ่ดก็้เอือ้มไมถ่ึง”    

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 1) 
 
 "มหาวิทยาลยัมีนโยบายเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ 

ทัง้ทางเดินมายงัหอ้งสมดุก็ท าเบรลลบ์ล๊อก (Braille block) ใหน้กัศกึษาตาบอดใชไ้มเ้ทา้แตะเดิน
มาท่ีหอ้งสมดุได ้มีท่ีจอดรถใกลต้กึหอ้งสมดุท าสญัลกัษณไ์วช้ดัเจน”     

 “ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าใหห้อ้งสมดุอย่าใชสี้พืน้หอ้งและเฟอรน์ิเจอรสี์แดง สีสม้ 
ซึ่งเป็นสีฉดูฉาด รบกวนนกัศกึษาท่ีสายตาเลือนราง แตห่อ้งสมดุของเราก็ตกแตง่เนน้สีสนัใหส้ะดดุ
ตาวยัรุ่น ก็นึกไม่ถึงว่าจะกระทบกับนกัศึกษาพิการ และขอบบนัไดใหเ้ป็นสีเขม้ตดักับสีขัน้บนัได 
หากสีเดียวกันนักศึกษาแยกความแตกต่างไม่ไดท้  าใหก้า้วพลดัตกบนัได ้เรื่องนีเ้ราตอ้งปรบัปรุง
ตอ่ไป”  

“ทั่วทัง้มหาวิทยาลัย รวมถึงหอ้งสมุดมีหอ้งน า้ท่ีออกแบบส าหรบันักศึกษา
พิการ คือหอ้งน า้จะมีพืน้ท่ีกวา้งพอส าหรบัรถเข็นคนพิการมีทางลาดและราวจบัส าหรบัคนพิการ โถ
สขุภณัฑร์วมถึงอปุกรณต์า่ง ๆ ในหอ้งน า้มีความสงูในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัศึกษาพิการสามารถ
ใชง้านได”้ 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2) 
 
“โต๊ะนั่งอา่นบรเิวณนีส้งัเกตดดูา้นลา่งของโต๊ะจะสงูและโลง่ ใหใ้ชส้  าหรบัสอด

เกา้อีร้ถเข็นได ้โต๊ะพวกนีจ้ะไม่มีเกา้อี ้นกัศกึษาเขาทราบ จะเข็นรถมานั่งอ่านหรือท างานอะไรของ
เขาได ้โต๊ะคอมพิวเตอรแ์บบยืนก็จะท าใหเ้ตีย้ลงส าหรบัคนนั่งเกา้อีร้ถเข็นเขา้ไปใชไ้ด ้ส่วนโต๊ะเกา้อี ้
ส  าหรบัคนพิการท่ียกระดบัสงูต  ่าไดก็้คิดจะซือ้เขา้มา แตย่งัตดิเรื่องงบประมาณอยู”่ 

                                                 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 3) 
“ชัน้หนงัสือในหอ้งสมดุเราจะมีการเวน้ระยะห่างใหก้วา้งพอท่ีรถเข็นเขา้ถึงได ้

เผ่ือไวเ้วลาท่ีมีนกัศกึษาพิการท่ีใชร้ถเข็น รวมถึงโต๊ะท่ีนกัศกึษานั่งดว้ยขาโต๊ะจะมีความกวา้งและ
สงูพอท่ีรถเข็นจะเขา้ได”้ 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 4) 
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“ลิฟตข์องท่ีน่ีเป็นลิฟตท่ี์นกัศกึษาพิการสามารถใชง้านได ้ปุ่ มกดของลิฟตจ์ะ
อยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมากนกั นกัศกึษาท่ีนั่งรถเข็นสามารถกดไดเ้อง นอกจากนีปุ้่ มกดลิฟตย์งัมีอกัษร
เบรลลก์ ากบัไวแ้ละมีเสียงพดูออกมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการทางสายตา” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 5) 
 
“ตอนนีม้หาวิทยาลยัมีนโยบายปรบัปรุงลิฟตส์  าหรบันักศึกษาพิการ โดยจะ

เปล่ียนบริเวณอาคารท่ีนกัศึกษาพิการเขา้ใชม้าก ๆ ลิฟตก็์จะเป็นลิฟตส์  าหรบัคนพิการโดยเฉพาะ 
คือ ปุ่ มกดอยู่ในระดบัไม่สงูเกินไป มีอกัษรเบรลลก์ ากบั แลว้ตรงหนา้ลิฟตก็์มีการปรบัปรุงโดยจะมี
เบรลลบ์ล๊อกส าหรบัเตือนไวแ้จง้เตือนนกัศกึษาตาบอด” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 8) 
           

2. ดา้นการบริการ พบว่า หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาใหบ้ริการพืน้ฐานทุกประเภท
แก่นักศึกษาพิการเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่ วไป รวมทั้งช่องทางการติดต่อขอบริการทั้งแบบ
เผชิญหนา้ ทางโทรศพัท ์ทางอีเมลและส่ือสงัคมออนไลน ์แต่เพิ่มเติมวิธีการบริการท่ีแตกต่างกับ
การบริการนักศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงและใช้บริการไดเ้ช่นเดียวกับ
นกัศกึษาทั่วไป รวมทัง้การฝึกอบรมเก่ียวกับคนพิการหรือการบริการส าหรบัคนพิการแก่บุคลากร
งานบริการโดยหน่วยงานบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย หรือหอ้งสมุดส่งบุคลากรไป
อบรมจากหน่วยงานภายนอก บริการเฉพาะท่ีหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาจดัใหแ้ก่นกัศกึษาพิการ 
มีดงันี ้

2.1 บริการยืม-คืนหนงัสือ โดยเพิ่มเวลายืม-คืนหนงัสือมากกว่านักศึกษาทั่วไป
เป็นสองเท่า เน่ืองจากบริการนีถื้อเป็นบริการส าคัญของห้องสมุดซึ่งต้องติดต่อโดยตรงหรือ
เผชิญหนา้กบันกัศกึษาท่ีตอ้งการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ บางหอ้งสมดุจึงมีการใหค้วามรูห้รือ
ฝึกอบรมเก่ียวกับการบริการนักศึกษาพิการแก่บุคลากรบริการยืม -คืนหนังสือ หรือมอบหมาย
หนา้ท่ีใหมี้บคุลากรท่ีใหบ้รกิารแก่นกัศกึษาพิการโดยเฉพาะ 

2.2 บริการจัดส่งหนังสือ โดยทั่วไปหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใหบ้ริการจดัส่ง
หนังสือเฉพาะอาจารยโ์ดยส่งไปยังหอ้งท างานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จัดบริการนีแ้ก่
นกัศึกษาพิการดว้ย โดยนกัศึกษาพิการรอ้งขอมายงัหอ้งสมุดผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล 
โทรศัพท ์ส่ือสังคมออนไลน ์เป็นตน้ และห้องสมุดจะจัดส่งหนังสือท่ียืมและรับคืนท่ีหน่วยงาน
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บริการส าหรบันกัศึกษาพิการ ซึ่งช่วยลดขัน้ตอนการยืม-คืน และการเดินทางโดยนกัศึกษาพิการ
สามารถรบัและคืนหนงัสือไดท่ี้หนว่ยงานดงักลา่ว    

2.3 บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใหบ้ริการ
ชว่ยเหลือท ารายงาน โครงงานหรือการวิจยัแก่นกัศกึษาพิการโดยผ่านบรรณารกัษง์านบริการตอบ
ค าถามและช่วยการคน้ควา้ท่ีไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริการคนพิการหรือไดร้บัมอบหมาย
ใหท้ าหนา้ท่ีบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้แก่นกัศกึษาพิการ ซึ่งการบริการจะเป็นแบบเฉพาะ
บุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม ได้แก่  การปฐมนิเทศหรือแนะน าการใช้ห้องสมุด การแนะน าแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ การช่วยสืบคน้สารสนเทศ การช่วยหยิบหนงัสือบนชัน้ การสอนวิธีใชเ้ครื่องมือ
และโปรแกรมตา่ง ๆ ส าหรบัจดัการวิจยั ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมจดัการบรรณานกุรม EndNote การ
ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin และการลงรายการทาง
บรรณานกุรมรูปแบบ APA style เป็นตน้ ดงัค  าสมัภาษณ ์

 
“หอ้งสมุดจะปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุดแก่นักศึกษาพิการท่ีเขา้มาใหม่ โดย

จดัรว่มกบัศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการ (Disability Support Services Center) ของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งจดัขึน้ทกุปีการศกึษา ในส่วนหอ้งสมดุจะแนะน าการใชห้อ้งสมุด รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในหอ้งสมดุท่ีจดัใหส้  าหรบันกัศกึษาพิการ” 

“เวลาในการยืมคืนหนงัสือของนกัศกึษาพิการจะแตกต่างกบันกัศึกษาทั่วไป 
คือ หอ้งสมุดขยายสิทธ์ิในการยืมใหจ้ากปกติยืมได ้15 วนั นกัศกึษาพิการสามารถยืมได ้30 วนั 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการท่ีไมส่ะดวกเดนิทางมาท่ีหอ้งสมดุ” 

“หากนักศึกษาพิการไม่สะดวกมายืมหนังสือท่ีห้องสมุด เรามีการอ านวย
ความสะดวกใหโ้ดยจดัส่งทรพัยากรสารสนเทศท่ีนกัศกึษารอ้งขอไปยงัศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการ 
ซึ่งนักศึกษาอาจร้องขอมาทางไลน ์(Line) ของห้องสมุด ทางโทรศัพท ์หรือรอ้งขอผ่านทาง
ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการ” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2) 
 
“บริการหอ้งสมุดส าหรบันกัศึกษาพิการของท่ีน่ี เช่น การปฐมนิเทศเก่ียวกับ

การใชห้อ้งสมุด สอนวิธีใชอุ้ปกรณต์า่ง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ การช่วยเหลือ
เฉพาะบคุคลในการท าวิจยั สอนการใช ้EndNote Turnitin และการลงรายการทางบรรณานกุรม
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แบบ APA style บริการช่วยคน้ตอ่ตวัตอ่ บริการหยิบหนงัสือ ซึ่งเรามีบรรณารกัษท่ี์คอยใหบ้ริการ
แก่กลุม่นกัศกึษาท่ีพิการโดยเฉพาะ” 

   (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3)
  

“ในการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ทกุปีการศกึษามหาลยัจะจดัปฐมนิเทศนกัศกึษา
พิการ โดยศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการจะเป็นเจา้ภาพ เราก็เชิญหอ้งสมดุเขา้รว่ม หอ้งสมดุก็จะพูด
ในเรื่องการใหบ้ริกาของเขา…. เคยหอ้งสมุดเคยมาสอบถามความตอ้งการของนักศึกษาพิการ
นักศึกษาเก่ียวกับบริการของห้องสมุด พอได้ผลการศึกษาเขาก็จัดให้มีบริการส่งหนังสือให้
นกัศกึษาท่ีศนูยฯ์ มนัก็ชว่ยอ านวยความสะดวกใหน้กัศกึษา” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 9) 
 

3. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  พบว่า หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภทและรูปแบบ แตข่อ้จ ากดัของนกัศกึษาพิการทางสายตาท าใหมี้การ
จดัหาและจดัท าทรพัยากรสารสนเทศพิเศษส าหรบันกัศึกษาพิการทางสายตาโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 1) 
ส่ือสิ่งพิมพอ์กัษรเบรลล ์โดยแปลงจากส่ือสิ่งพิมพป์กติ  เช่น หนงัสือ ต าราเรียน บทความวารสาร 
เอกสารประกอบการสอน ค าบรรยายรายวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งไดร้บัจากศูนยบ์ริการนักศึกษา
พิการของมหาวิทยาลยั และ 2) ส่ือเสียง หอ้งสมดุจะจดัหาและจดัท าขึน้เองโดยบนัทึกจากการอ่าน
ออกเสียงหรือใชซ้อฟตแ์วรใ์นการแปลงจากส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นส่ือเสียง เช่น โปรแกรม PPA Tatip 
โปรแกรม Balabolka และโปรแกรม Vaja เป็นตน้  ดงัค  าสมัภาษณ ์

 
“หอ้งสมดุจดัท าหนงัสือเสียงให้กบันกัศึกษาตาบอดโดยแปลงจากไฟล  ์ text 

เป็นไฟล์หนังสือเสียงให้นักศึกษาฟังแทนการอ่าน หรืออีกแบบก็แปลงหนังสือเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกสใ์หน้กัศกึษาใชโ้ปรแกรม อา่นจากหนา้จอคอมพิวเตอร”์ 

“การผลิตหนงัสือเสียงใหบ้ริการแก่นกัศึกษาพิการตอ้งค านึงถึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
การใหบ้ริการหนงัสือเสียงตอ้งใหบ้ริการเฉพาะกลุ่มนกัศกึษาพิการเท่านัน้ ซึ่งหอ้งสมดุจะให ้User 
name และ Password แก่นกัศกึษาพิการเพ่ือใชใ้นการเขา้ถึงจึงท าใหน้กัศึกษาทั่วไปไม่สามารถ
เขา้ไปฟังหนงัสือเสียงเหลา่นัน้ได”้ 

 (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1)
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“ห้องสมุดมีสิ่ งพิมพ์เ ป็นส่วนใหญ่ เหมือนห้องสมุดทั่ ว ไป  มี ส่ือโสต 
(โสตทศันวสัด)ุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแนวโนม้จะจดัหาเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกสม์ากขึน้ แตห่นงัสือก็
มีเยอะอยูดี่ นกัศกึษาตาบอดหรือตาเลือนรางเขาอยากอ่านหนงัสือ อยากอ่านต าราเรียน หอ้งสมดุ
ตอ้งประสานงานกับศนูยบ์ริการนกัศึกษาพิการของมหาวิทยาลยัใหจ้ดัท าหรือขอส าเนาหนังสือ
เบรลลท่ี์เขาท าไวส้  าหรบัใหบ้รกิารนกัศกึษา” 

 (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2)
     

“การผลิตหนังสือเสียงเดซ่ีเราจะผลิตโดยมีอาสาสมคัรมาช่วยอ่าน  ซึ่งจะมี
การการอบรมอาสาสมคัรก่อนและมีการทดสอบการอา่น การผลิตหนงัสือเสียงตอ้งค านึงถึงเรื่องลิข
สิทธท์  าใหเ้ราสามารถใหบ้ริการไดเ้ฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งในการใชง้านจึงตอ้งมีการยืนยนั User 
name และรหสัผา่นก่อนทกุครัง้” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 6) 
 
“ทรพัยากรสารสนเทศของท่ีน่ีสว่นใหญ่จะเป็นประเภทเสียง หนงัสือเบรลลจ์ะ

เป็นส่วนน้อย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เขาจะชอบหนังสือเสียงมากกว่า ซึ่งหนังสือเสียงเราก็จะมี
อาสาสมคัรอา่นให ้และหนงัสือเสียงของเราก็จ ากดัใชไ้ดเ้ฉพาะคนพิการเทา่นัน้” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 7) 
 

4. ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาจดัหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรส์  าหรบัช่วยเหลือการเขา้ถึงและใช้
บรกิารหอ้งสมดุแก่นกัศกึษาพิการทางรา่งกายและนกัศกึษาพิการทางสายตา ดงันี ้

4.1 เทคโนโลยีการสงัเคราะหเ์สียงพูด (Text-to-speech synthesis) การใช้
ซอฟตแ์วรส์ังเคราะหเ์สียงจากไฟลข์อ้ความท่ีแสดงผลบนหนา้จอคอมพิวเตอร ์ซึ่งหอ้งสมุดตอ้ง
สแกนหรือแปลงขอ้ความจากส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นไฟลข์อ้ความอิเล็กทรอนิกส ์(Text file) จากนัน้ใช้
โปรแกรมประเภท  Text-to-speech แปลงไฟลด์งักล่าวเป็นเสียงพดูตามขอ้ความท่ีปรากฏบนหนา้
จอคอมพิวเตอร ์นอกจากนีส้ามารถบนัทึกเสียงจากการอ่านขอ้ความเป็นหนงัสือเสียง ซึ่งหอ้งสมดุ
ใชเ้ทคโนโลยีนีใ้นการจดัท าหนงัสือเสียงและใหบ้รกิารอา่นหนงัสือเสียงจากหนา้จอคอมพิวเตอรแ์ก่
นกัศึกษาพิการทางสายตา ซอฟตแ์วร ์Text-to-speech ท่ีหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษานิยมใช ้คือ 
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PPA Tatip หรือท่ีเรียกกันว่า โปรแกรมตาทิพย ์เน่ืองจากใช้อ่านภาษาไทยโดยเฉพาะ ส่วน
โปรแกรมอา่นภาษาองักฤษท่ีนิยมใช ้คือ Balabolka 

4.2 เทคโนโลยีการตดัตอ่เสียง (Audio editing technology) การใชซ้อฟตแ์วรต์ดั
ต่อหรือเพิ่มคุณภาพเสียงส าหรบัหนังสือเสียง เพ่ือใหเ้หมาะสมและไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ ซึ่ง
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาน ามาใชป้รบัเนือ้หาและคณุภาพของหนงัสือเสียงหรือไฟลเ์สียงส าหรบั
ให้บริการแก่นักศึกษาพิการทางสายตา ซอฟตแ์วรท่ี์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานิ ยมใช้ คือ 
โปรแกรม Audacity  

4.3 เทคโนโลยีการขยายภาพและตัวอักษร (Screen magnifier) การใช้
ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรช์่วยเหลือในการอ่านหนา้จอส าหรบันักศึกษาท่ีมีสายตาเลือนราง โดย
ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรช์่วยเพิ่มขนาดของภาพและตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่ขึน้ หรือภาพและสี
ชดัเจนกว่าเดิมตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ท าใหค้นสายตาเลือนรางสามารถอ่านหรือมองเห็นได้
ชดัเจนขึน้ ซอฟตแ์วรข์ยายภาพและตวัอกัษรท่ีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษานิยมใช ้คือ โปรแกรม 
Magnifier ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับขยายหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาพร้อมกับ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทว์ินโดวส ์และฮารด์แวรท่ี์ใช้ในการขยายภาพและตัวอักษร ไดแ้ก่ 
เครื่องขยายภาพแบบตัง้โต๊ะ ท่ีมีอปุกรณอ์า่นหรือสแกนภาพและขอ้ความจากสิ่งพิมพแ์ละขยายให้
มีขนาดใหญ่ขึน้บนหนา้จอของเครื่องดงักล่าว 

4.4 เทคโนโลยีการอ่านหนา้จอคอมพิวเตอร ์(Screen reader) การใชซ้อฟตแ์วร์
อ่านขอ้ความและเมนคู  าสั่งตา่ง ๆ บนหนา้จอคอมพิวเตอร ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชง้าน
เครื่องคอมพิวเตอร ์สมารต์โฟน และอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพาตา่ง ๆ ส าหรบันกัศกึษาพิการ
ทางสายตา ซอฟตแ์วรก์ารอ่านหน้าจอคอมพิวเตอรท่ี์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานิยมใช้ คือ 
โปรแกรม Nvda  ดงัค าสมัภาษณ ์

 
“เน่ืองจากหนงัสือเสียงท่ีใหบ้ริการส าหรบันกัศึกษาพิการทางสายตามีนอ้ย

มาก หอ้งสมดุจงึตอ้งจดัท าขึน้เอง โดยขออนญุาตจากเจา้ของผลงานในการน าผลงานมาดดัแปลง 
เม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้จะใชโ้ปรแกรมประเภท Text-to-speech เพ่ือแปลงขอ้ความเป็นหนงัสือเสียง 
ซึ่งหอ้งสมุดจะใชอ้ยู่ 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมตาทิพยส์  าหรบัแปลงเป็นเสียงภาษาไทย และ 
โปรแกรม Balabolka ส าหรบัแปลงเป็นเสียงภาษาองักฤษ นอกจากนีย้งัมีโปรแกรมอีกโปรแกรมท่ี
ช่วยตดัแตง่เสียง หรือปรบัระดบัความชา้เร็วของเสียงท าใหห้นงัสือเสียงท่ีท าขึน้มีคณุภาพ และน่า
ฟัง คือ โปรแกรม Audacity” 
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“หอ้งสมุดไดท้  า Focus group กับนกัศึกษาพิการเพ่ือใหท้ราบถึงความ
ตอ้งการบริการของหอ้งสมุดซึ่งผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาพิการทางสายตาตอ้งการโปรแกรม
อา่นหนา้จอ หอ้งสมดุจึงลงโปรแกรมอ่านหนา้จอในคอมพิวเตอรบ์ริการโอแพคและอินเทอรเ์น็ตใน
หอ้งสมดุเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการทางสายตา” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 1) 
 
“นกัศกึษาท่ีมีสายตาเลือนรางเขายงัตอ้งการใชค้อมพิวเตอร ์หรืออ่านหนงัสือ

เช่นเดียวกบันกัศกึษาทั่วไป ซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอรมี์โปรแกรม Magnifier ส าหรบัขยายหนา้จอ
อยูแ่ลว้ หรือหากนกัศกึษาตอ้งการอ่านหนงัสือท่ีเป็นเล่ม หอ้งสมดุก็มีเครื่องขยายตวัอกัษรแบบตัง้
โต๊ะใหบ้รกิาร” 

                                           (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5)
  

5.  ปัญหาการ เ ข้าถึ งบริก า รห้อ งสมุดของนักศึกษาพิ กา รของห้อ งสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นกัศกึษาพิการประสบปัญหาการ
เขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุ 4 ดา้น ดงันี ้ 

5.1 ดา้นอาคารสถานท่ี การออกแบบอาคารสถานท่ีไม่สะดวกต่อการเข้าใช้
บรกิารของนกัศกึษาพิการ เชน่ บนัไดทางเขา้หอ้งสมดุมีความสงูและชนัมากซึ่งไมเ่หมาะสมส าหรบั
การใชเ้กา้อีร้ถเข็น หอ้งสมดุมีทางลาดแตพื่น้ท่ีท่ีน าไปสู่ทางลาดไม่สะดวกส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น เป็น
ตน้  

5.2 ดา้นบรกิาร นกัศกึษาพิการไมท่ราบวา่หอ้งสมดุมีบริการอะไรบา้ง ซึ่งเกิดจาก
หอ้งสมดุไม่มีการประชาสมัพนัธก์ับกลุ่มนกัศึกษาพิการโดยตรง นอกจากนีบ้างหอ้งสมดุไม่มีการ
จดับริการพิเศษหรือใหค้วามส าคญักับการบริการแก่นักศึกษาพิการ เน่ืองจากนักศึกษาพิการมี
จ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบันกัศกึษาปกต ิ   

5.3 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมีทรพัยากรสารสนเทศไม่เพียงพอหรือ
ตรงตามความตอ้งการของนกัศกึษาพิการ รวมถึงทรพัยากรสารสนเทศไมท่นัสมยั  

5.4 ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุดไม่ไดจ้ัดหาเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรบัการอ่านของนกัศึกษาพิการ เช่น เครื่องขยายภาพตวัหนงัสือ 
(CCTV) ซอฟตแ์วรข์ยายหนา้จอ เป็นตน้ ซึ่งปัญหานีท้  าใหน้กัศึกษาพิการไม่เขา้ใชบ้ริการของ
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ห้องสมุดแต่กลับใช้บริการหน่วยงานบริการส าหรับนักศึกษาพิการท่ีมีเทคโนโลยีดังกล่าว ดัง
บางสว่นของค าสมัภาษณ ์

  
“ หอ้งสมุดไม่ไดต้อบสนองการใชบ้ริการแก่นกัศึกษาพิการ มีเพียงแค่เบลล์

บล็อคหนา้ประตทูางเขา้หอ้งสมดุ ไม่มีหอ้งน า้ส  าหรบัคนพิการ ไม่มีทางลาดส าหรบัคนพิการ การ
คน้หาหนงัสือตามชัน้หนงัสือไม่สะดวกเพราะไม่มีอกัษรเบลลใ์นการบอกชัน้บางทีเราตอ้งการหา
หนงัสือดว้ยตนเองก่อนหากหาไมพ่บจรงิ ๆ คอ่ยขอความชว่ยเหลือจากเจา้หนา้ท่ี” 

“หอ้งสมุดไม่มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ในการอ่านให้เรา อย่างท่ีศูนยจ์ะมีเครื่องขยายตัวอักษรให้เราใช้เวลาเราอ่านหนังสือ หรือลง
โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพิวเตอรไ์วท่ี้คอม (คอมพิวเตอร)์ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกใหเ้ราระดบั
หนึ่ง” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูรองคนท่ี 1) 
 
“รูส้ึกว่าการเขา้ใช้หอ้งสมุดแต่ละครัง้มันล าบาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง 

หรือการเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ เพราะอาคารสถานท่ีไม่ไดเ้อือ้อ านวยใหเ้ราเขา้ถึงไดง้่าย ถึงแมว้่า
หอ้งสมุดจะมีทางลาดส าหรบัเก้าอีร้ถเข็น มนัเหมือนว่าเราจะเขา้ไดง้่ายเพราะมนัมีทางลาด แต่
กว่าเราจะถึงทางลาด พืน้ท่ีถนนมันไม่ไดเ้อือ้อ านวย หรือพอเราผ่านทางลาดไปจะเขา้หอ้งสมุด
ประตทูางเขา้มนัก็ไม่ไดเ้อือ้ใหเ้ราเขา้ถึงไดง้่าย เพราะมนัเป็นบนัไดหรือพืน้ท่ีตา่งระดบั ตอ้งไปกับ
เพ่ือนเทา่นัน้ถึงจะเขา้ใชบ้รกิารได”้ 

 (ผูใ้หข้อ้มลูรองคนท่ี 2) 
    

“เคยเขา้ไปใชบ้ริการต าราเรียนอกัษรเบรลลท่ี์หอ้งสมุดแตห่นงัสือต าราเรียน
อกัษรเบรลลมี์นอ้ย บางวิชาก็ไม่มี แลว้ต าราเรียนก็เก่า ไม่ทนัสมยั อยากใหห้อ้งสมุดจดัหาต ารา
เรียนอกัษรเบรลลใ์หไ้ดห้ลาย ๆ วิชามากกวา่นี ้และทนัสมยักวา่นี”้  

“ห้องสมุดไม่มีหนังสือเสียงให้บริการ มีแต่หนังสืออักษรเบรลล์ แต่ท่ี
ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการถา้เราตอ้งการต าราเรียนในรูปแบบเสียงเราสามารถไปขอเคา้ได ้ถึงเคา้
ไมมี่เคา้ก็พยายามจดัหาใหเ้รา เลยรูส้ึกว่าสะดวกกว่าท่ีศนูยฯ์ เขา้ใจและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของเราไดม้ากกวา่” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูรองคนท่ี 3) 
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“ไม่รู ้ว่าห้องสมุดให้บริการอะไรบ้าง การเดินทางไปใช้ห้องสมุดก็ไม่ได้

สะดวกสบาย เลยคิดว่าไม่จ  าเป็นตอ้งไปใชบ้ริการท่ีหอ้งสมุด หรือถา้เราอยากหาขอ้มูลอะไรเราก็
หาใน Google ไดส้ะดวกกวา่” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูรองคนท่ี 4) 

ความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบวา่ 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏดงัตาราง 10  

ตาราง 10 ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 หญิง 110 53.66 

1.2 ชาย 84 40.98 

1.3 ไมร่ะบ ุ 11 5.36 

รวม 205 100.00 

2. ก าลงัศกึษาในระดบั 

 2.1 ปรญิญาตร ี 191 93.17 

 2.2 ปรญิญาโท 14 6.83 

รวม 205 100.00 

3. คณะที่ศกึษา 

3.1 รฐัศาสตร ์ 39 19.02 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

3.2 มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 37 18.05 

3.3 นิติศาสตร ์  32 15.61 

3.4 ศิลปกรรมศาสตร ์ 14 6.83 

3.5 สือ่สารมวลชน  13 6.34 

3.6 ศกึษาศาสตร ์ 10 4.88 

3.7 บรหิารธุรกิจ  9 4.39 

3.8 เศรษฐศาสตร ์ 6 2.93 

3.9 วิทยาศาสตร ์ 6 2.93 

3.10 จิตวิทยา  4 1.95 

3.11 วิศวกรรมศาสตร ์ 5 2.44 

3.12 อกัษรศาสตร ์ 3 1.46 

3.13 เภสชัศาสตร ์ 2 0.98 

3.14 เกษตร 2 0.98 

3.15 วิทยาการจดัการ  2 0.98 

3.16 ประมง  1 0.49 

3.17 วิทยาลยัราชสดุา 1 0.49 

3.18 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.49 

3.19 ไมร่ะบ ุ  18 8.78 

รวม 205 100.00 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

4. มหาวิทยาลยัทีศ่กึษา 

4.1 มหาวิทยาลยัรามค าแหง  113 55.12 

4.2 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  40 19.51 

4.3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 18 8.78 

4.4 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  13 6.34 

4.5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 7 3.41 

4.6 มหาวิทยาลยัมหิดล  5 2.44 

4.7 มหาวิทยาลยัสวนดสุติ               4 1.95 

4.8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี              3 1.47 

4.9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ              2 0.98 

รวม          205 100.00 

5. ประเภทความพิการ 

5.1 รา่งกาย  141 68.78 

5.2 สายตา  64 31.22 

รวม 205 100.00 

6. ความถ่ีในการเขา้ใชห้อ้งสมดุมหาวิทยาลยั 

6.1 ไมเ่คย  121 59.02 

6.2 นอ้ยกวา่ 1 วนั/ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 69 33.66 

6.3 1-3 วนั/ครัง้ ตอ่สปัดาห ์ 14 6.83 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

6.4 มากกวา่ 4 วนั/ครัง้ ตอ่สปัดาห ์ 1 0.49 

รวม 205 100 

7. ความถ่ีในการเขา้ใชศ้นูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการของมหาวิทยาลยั 

7.1 นอ้ยกวา่ 1 วนั/ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 104 50.73 

7.2 ไมเ่คย  83 40.49 

7.3 1-3 วนั/ครัง้ ตอ่สปัดาห ์ 13 6.34 

7.4 มากกวา่ 4 วนั/ครัง้ ตอ่สปัดาห ์  5 2.44 

รวม 205 100.00 

 

จากตาราง 10 พบว่า นกัศึกษาพิการท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน  205 คน เพศ
ชาย 84 คน (รอ้ยละ 40.98) เพศหญิง 110 คน (รอ้ยละ 53.66) ไม่ระบุ 11 คน (รอ้ยละ 5.36) 
ศกึษาในระดบัปริญญาตรี 191 คน (รอ้ยละ 93.17) ระดบัปริญญาโท 14 คน (รอ้ยละ 6.83) ส่วน
ใหญ่ศึกษาในคณะรฐัศาสตร ์ 39  คน (รอ้ยละ 19.02) สงักัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 113 คน 
(รอ้ยละ 55.12) เป็นนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย 141 คน (รอ้ยละ 68.78) พิการทางสายตา 64 คน 
(รอ้ยละ 31.22) ความถ่ีในการเขา้ใชห้อ้งสมดุมหาวิทยาลยั มากกว่า 4 วนั/ครัง้ ตอ่สปัดาห ์ 1 คน 
(รอ้ยละ 0.49) 1-3 วนั/ครัง้ ต่อสปัดาห ์14 คน (รอ้ยละ 6.83) นอ้ยกว่า 1 วนั/ครัง้ต่อสปัดาห ์69 
คน (รอ้ยละ33.66) ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ 121 คน (รอ้ยละ 59.02) ความถ่ีในการเขา้ใช้
บริการศนูยบ์ริการนกัศึกษาพิการ มากกว่า 4 วนั/ครัง้ ต่อสปัดาห ์ 5 คน (รอ้ยละ 2.44) 1-3 วนั/
ครัง้ ตอ่สปัดาห ์13 คน (รอ้ยละ 6.34) นอ้ยกวา่ 1 วนั/ครัง้ตอ่สปัดาห ์104 คน  (รอ้ยละ50.73) และ
ไมเ่คยเขา้ใชบ้รกิารเลย 83 คน (รอ้ยละ 40.49)  

2. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปรากฏดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

การบริการห้องสมุด I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

ดา้นอาคารสถานท่ี  3.953 1.992 1.961 0.984 (4) 

1. โต๊ะและเกา้อีท้ี่ปรบัระดบัความสงูต ่าได ้หรอืขา
โต๊ะมีความสงูและกวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น
สอดเขา้ได ้  

3.932 2.132 1.800 0.844 33 

2. ชัน้หนงัสอืมีความสงูพอเหมาะในการเอือ้มหยิบ
หนงัสอื และมีระยะหา่งส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น 

3.946 2.068 1.878 0.908 28 

3. เคานเ์ตอรบ์รกิารมีความสงูพอเหมาะส าหรบัผูท้ี่
ใชเ้กา้อีร้ถเข็น 

3.815 2.176 1.639 0.753 35 

4. การใชส้ทีี่เหมาะสมส าหรบัผูม้ีสายตาเลอืนราง 
เช่น ไมใ่ชส้ฉีดูฉาดจนรบกวนการมองเห็น ใชส้ทีี่
ตดักนัเพื่อใหแ้ยกแยะได ้เป็นตน้ 

3.795 1.839 1.956 1.063 16 

5. การอ านวยความสะดวกในการเขา้อาคาร
หอ้งสมดุ เช่น มีทางลาดส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มีที่
จอดรถใกลอ้าคาร ทางเดินมายงัหอ้งสมดุมีพืน้ผิว
ตา่งสมัผสั เป็นตน้ 

3.985 1.961 2.024 1.032 20 

6. ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ สะดวก
ส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น เช่น ประตบูานเลือ่นอตัโนมตัิ 
ประตกูวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ตรงประตู
เป็นผิวเรยีบและไมม่ีสิง่กีดขวาง เป็นตน้ 

3.980 1.941 2.039 1.050 19 

7. มีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทางแก่
นกัศกึษาพิการทางสายตา เช่น หนา้ลฟิต ์หนา้
หอ้งน า้ บนัได ประตทูางเขา้หอ้งตา่ง ๆ เป็นตน้ 

3.785 1.839 1.946 1.058 18 

8. มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการพรอ้มสิง่
อ านวยความสะดวก 

4.307 1.878 2.429 1.293 3 

9. ลฟิตม์ีความกวา้งเพยีงพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มี
ปุ่ มกดแนวนอน มีอกัษรเบรลลท์ี่ปุ่ มกด และมี
เสยีงบอกต าแหนง่ชัน้ตา่ง ๆ 

4.029 2.093 1.936 0.924 27 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

การบริการห้องสมุด I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

ดา้นบรกิาร  3.966 1.998 1.968 0.985 )3(  

10. บรกิารยืม-คืน มีการขยายเวลายมืมากกวา่
นกัศกึษาทั่วไป 

4.078 1.829 2.249 1.230 5 

11. การยกเวน้คา่ปรบัหนงัสอืเกินก าหนดสง่   3.961 1.795 2.166 1.207 6 

12. บรกิารแจง้ยืมออนไลนแ์ละสง่ทรพัยากร
สารสนเทศถึงที่พกั 

3.922 1.722 2.200 1.278 4 

13. บรกิารชว่ยเหลอืการคน้ควา้ขอ้มลูส าหรบัท า
รายงานหรอืวิจยัแก่นกัศกึษาพกิาร 

4.068 2.029 2.039 1.005 23 

14. ปฐมนิเทศหรอืแนะน าการใชห้อ้งสมดุส าหรบั
นกัศกึษาพิการ 

3.961 2.224 1.737 0.781 34 

15. บรกิารหยิบหนงัสอืบนชัน้ใหน้กัศกึษาพกิาร 3.937 2.249 1.688 0.751 36 

16. บรกิารแจง้เตือนและสง่ขา่วสารหอ้งสมดุผา่น
โทรศพัทม์ือถือ 

3.951 1.971 1.980 1.005 22 

17. บรกิารฝึกอบรมการใชเ้ครือ่งมือสบืคน้สารสนเทศ
และฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ส าหรบันกัศกึษาพิการ 

3.878 2.049 1.829 0.893 29 

18. บคุลากรไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัคนพิการเพื่อ
ใหบ้รกิารโดยเฉพาะส าหรบันกัศกึษาพกิาร 

3.937 2.112 1.825 0.864 32 

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  3.958 1.966 1.992 1.014 (2) 

19. หนงัสอื/ต าราเรยีนในรูปแบบไฟลเ์สยีง 4.190 1.951 2.239 1.148 11 
20. ไฟลเ์สยีงการบรรยายรายวชิา 4.302 1.971 2.331 1.183 8 
21. บทความในรูปแบบไฟลเ์สยีง 4.029 1.951 2.078 1.065 15 
22. สือ่โสตทศัน ์เช่น ซีดีรอม เทปบนัทกึเสยีง เป็นตน้ 3.576 1.893 1.683 0.890 31 
23. หนงัสอื/ต าราเรยีนอกัษรเบรลล ์ 3.961 2.005 1.956 0.975 25 
24. บทความอกัษรเบรลล ์ 3.859 1.937 1.922 0.992 24 
25. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 4.166 2.073 2.093 1.009 21 
26. ฐานขอ้มลูออนไลน ์ 4.020 2.127 1.893 0.890 30 



 108 
 

ตาราง 11 (ตอ่) 

การบริการห้องสมุด I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

27. สิง่พิมพข์นาดใหญ่ (Large-print) ที่มีภาพและ
ตวัอกัษรขนาดใหญ่ 

3.522 1.785 
 

1.737 0.973 26 

ดา้นเทคโนโลยีสิง่อ  านวยความสะดวก 3.971 1.820 2.151 1.182 (1) 

28. โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพวิเตอร ์ 4.073 1.854 2.129 1.197 7 
29. โปรแกรมอา่นหนงัสอืเสยีงอิเลก็ทรอนิกส ์ 4.063 1.868 2.195 1.175 9 
30. โปรแกรมขยายตวัอกัษรและภาพบนหนา้

จอคอมพวิเตอร ์
4.049 1.951 2.098 1.075 14 

31. เครือ่งขยายส าหรบัอา่นเอกสารแบบตัง้โต๊ะ 3.985 1.844 2.141 1.161 10 
32. เครือ่งขยายส าหรบัอา่นเอกสารแบบมือถือ 4.073 1.746 2.327 1.332 2 
33. เว็บไซตห์อ้งสมดุที่ทกุคนสามารถเขา้ถึงได ้ 3.873 1.805 2.068 1.146 13 
34. หนา้จอ OPAC ส  าหรบัสบืคน้ทรพัยากร

สารสนเทศ สามารถคน้ดว้ยเสยีง 
3.717 1.732 1.985 1.147 12 

35. คียบ์อรด์ส าหรบัคนพิการมือและแขน 3.659 1.776 1.883 1.060 17 
36. แอปพลิเคชนับริการหอ้งสมดุบนโทรศพัทม์ือถือมี

ความสะดวกในการใชง้าน 
4.254 1.805 2.449 1.357 1 

 

จากตาราง 11 พบว่าการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการ
หอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในปัจจบุนัและท่ีควรจะเป็นดว้ยวิธี Priority Need Index 
แบบปรบัปรุง (PNImodified) ค านวณจากค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น (I) และค่าเฉล่ียของ
สภาพท่ีเป็นจริง (D) เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษา
พิการของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 ดา้น พบว่า ดา้น
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNImodified = 1.182) 
รองลงมา คือ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ(PNImodified = 1.014) ดา้นบริการ (PNImodified = 
0.985) และดา้นอาคารสถานท่ี (PNImodified = 0.984) ตามล าดบั หากพิจารณาเป็นรายขอ้
ค าถาม พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 1 คือ แอปพลิเคชนับริการหอ้งสมดุบนโทรศัพทมื์อถือมี
ความสะดวกในการใชง้าน (PNImodified = 1.357) อนัดบั 2 คือ เครื่องขยายส าหรบัอ่านเอกสาร
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แบบมือถือ (PNImodified = 1.332) และอนัดบัท่ี 3 คือ มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการ
พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก (PNImodified = 1.293) 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษา
พิการของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยั
แบบผสานวิธี (Mixed method) แบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ (The exploratory sequential design) 
(Cresswell, 2013) ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ความมุง่หมายของงานวิจยั 
2. วิธีด  าเนินการวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการบริการส าหรบันกัศึกษาพิการของหอ้งสมุด

สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
2. เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของ

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีใ้ชว้ิธีวิจยัแบบผสานวิธี คือ วิธีวิจยัเชิงคณุภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดย

ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศึกษาพิการท่ีก าลังศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 558 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562) 

1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบง่ตามวิธีวิจยัเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 
1.2.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบดว้ย กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

(Key informants) จ านวน 9 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง (Secondary informants) จ านวน 4 คน 
รวมจ านวน 13 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกลุ่มผูใ้ห้
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ข้อมูลหลัก ไดแ้ก่ บรรณารักษ์และบุคลากรงานบริการห้องสมุด จ านวน 6 คน และบุคลากร
หน่วยงานช่วยเหลือนักศึกษาพิการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการ
ใหบ้ริการหอ้งสมุดและบริการการเรียนรูส้  าหรบัคนพิการ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง ไดแ้ก่ นกัศึกษา
พิการทางสายตา จ านวน 2 คน และนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย จ านวน 2 คน โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) จากการแนะน าของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งเป็นนกัศกึษาท่ี
เคยเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุและ/หรือหนว่ยงานชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการ  

1.2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ นกัศกึษาพิการท่ีก าลงั
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน จ านวน 205 คน 
ซึ่งไม่นอ้ยกว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต  ่า ตามสูตรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 
1967) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัได ้± รอ้ยละ 10 โดย
ใชว้ิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะนกัศกึษาพิการทางสายตา
และนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่
2.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) โดยผูว้ิจยัน าแบบสมัภาษณเ์สนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พ่ือขอค าแนะน าใน
การปรบัแกข้อ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และน าไปทดลองสมัภาษณ ์(Try 
out) กับบรรณารกัษ ์จ านวน 2 คน และนกัศึกษาพิการ จ านวน 2 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือ
ทดสอบขอ้ค าถามวา่มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามตอ้งการ และตรง
ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัหรือไม ่จากนัน้น าขอ้ค าถามมาทบทวนและปรบัปรุงกบัอาจารยท่ี์ปรกึษา
ปรญิญานิพนธอี์กครัง้ เพ่ือใหข้อ้ค าถามมีความสมบรูณก์่อนน าไปเก็บขอ้มลูตอ่ไป 

2.2 แบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นซึ่งพฒันาจากการสังเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลประกอบดว้ยข้อ
ค าถาม 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามแบบให้
เลือกตอบ  

ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพความคาดหวังในการเขา้ถึงบริการ
หอ้งสมุดของนกัศึกษาพิการ เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด (5 
คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน)  นอ้ย (2 คะแนน) และนอ้ยท่ีสดุ (1 คะแนน) โดย
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ในแตล่ะขอ้ค าถามประกอบดว้นขอ้มูล 2 ดา้น คือ สภาพท่ีเป็นอยู่จริง และสภาพท่ีคาดหวงั ตาม
ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม    

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ท รงคุณวุฒิ ด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละผูท่ี้มีประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกับคนพิการ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และมาค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC เท่ากบัหรือ
มากกว่า 0.50 ขึน้ไป ส าหรบัขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC นอ้ยกว่า 0.50 ผูว้ิจยัไดน้  ามาพิจารณาอีกครัง้
เพ่ือปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม่ตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ  จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบันกัศกึษาพิการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน น ามาหาคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียงแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า โดยรวมมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.970 
และ รายขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.823 ถึง 0.961 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีคณุภาพสามารถ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการวิจยั โดย
แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยได้
ด  าเนินการส่งแบบสัมภาษณท์างอีเมลและนัดหมายกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือเก็บขอ้มูลวิจัยจากการ
สมัภาษณ ์โดยใชว้ิธีสมัภาษณแ์บบเผชิญหนา้ ก่อนการสัมภาษณผ์ูว้ิจยัจะอธิบายขอบเขตและ
จดุมุ่งหมายของการวิจยัแก่ผู้ใหข้อ้มลูเพ่ือความเขา้ใจและสมคัรใจใหข้อ้มูล ในการสมัภาษณแ์ต่
ละรายใชเ้วลาประมาณ 30 – 60 นาที ขณะสมัภาษณผ์ูว้ิจยัจดบนัทึกประเด็นส าคญัและขอ
อนุญาตผูใ้หข้อ้มูลบนัทึกเสียงควบคู่ดว้ย เม่ือเสร็จสิน้การสมัภาษณแ์ต่ละครัง้ก็จะถอดเทปและ
ตรวจสอบกับขอ้มูลท่ีจดบันทึกไว ้พิจารณาว่าไดร้ับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หากมีขอ้สงสัยหรือ
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมก็ขอสมัภาษณท์างโทรศพัทเ์พิ่มเติม นอกจากนีผู้ว้ิจยัจะใชเ้วลาหลังการ
สมัภาษณใ์นการสงัเกตการใหบ้ริการของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศึกษาและการใชบ้ริการหอ้งสมุด
ของนกัศกึษาพิการ เพ่ือสอบทานขอ้มลูสมัภาษณแ์ละท าความเขา้ใจกบัสภาพการบริการหอ้งสมดุ
ท่ีเกิดขึน้ และระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม เน่ืองจากช่วงการระบาด
ของโรคโควิด ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 วิธี ไดแ้ก่ การเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองและ
การเก็บขอ้มูลออนไลน ์ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดร้บัความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการ
ของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการส่งแบบสอบถามออนไลนไ์ปยงันกัศกึษาพิการท่ี
สงักดั โดยเลือกเก็บขอ้มลูเฉพาะนกัศึกษาพิการทางสายตาหรือนกัศึกษาพิการทางรา่งกาย ซึ่งได้
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 205 คน และเป็นแบบสอบถามท่ีสมบรูณท์ัง้หมด 
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4. การจดักระท าขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลู  
4.1 ขอ้มูลวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ วิเคราะขอ้มูลดว้ยวิธีการ

วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเป็นผลวิจยั และเขียนบรรยายผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูและผลวิจยัในเชิงพรรณนา 

4.2 ขอ้มลูวิจยัเชิงปรมิาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มีวิธีการดงันี ้
4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรม

ค านวณส าเรจ็รูปในการหาคา่ความถ่ีและรอ้ยละ 
4.2.2 วิเคราะหข์อ้มูลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการ

หอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดว้ยวิธี Priority Need Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) (สวุิมล วอ่งวานิช, 2558, น. 279) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของ

นกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั  
ดงันี ้

1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการ
ด าเนินงานส าหรบัการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการ 4 ดา้น ดงันี ้

1.1 ดา้นอาคารสถานท่ี หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาจดัอาคารสถานท่ีทัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งสมุดเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ คือ การจัดหาเฟอรน์ิเจอรท่ี์
เหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางร่างกาย การใชสี้ท่ีค  านึงถึงการรบัรูข้องนักศึกษาพิการสายตา
เลือนราง และการออกแบบพืน้ท่ีบรกิารท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ 

1.2 ดา้นบริการ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้บริการพืน้ฐานทุกประเภทแก่
นกัศึกษาพิการเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปแต่เพิ่มวิธีการบริการท่ีแตกต่างกันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นักศึกษาพิการ ไดแ้ก่ บริการยืม-คืนโดยหอ้งสมุดเพิ่มเวลายืม-คืนหนงัสือมากกว่า
นกัศึกษาทั่วไปเป็นสองเท่า บริการจดัส่งหนงัสือท่ีนกัศึกษาพิการรอ้งขอโดยส่งไปยงัศนูยบ์ริการ
นกัศกึษาพิการของมหาวิทยาลยั และบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ โดยมีการใหบ้ริการตอบ
ค าถามและช่วยการคน้ควา้ ช่วยเหลือท ารายงานหรือวิจยัซึ่งเป็นการใหบ้ริการเฉพาะบุคคลหรือ
เฉพาะกลุม่ 



 114 
 

1.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจัดหาและจัดท า
ทรพัยากรสารสนเทศพิเศษส าหรบันกัศึกษาพิการทางสายตาโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ ส่ือสิ่งพิมพอ์กัษร
เบรลล ์และส่ือเสียง 

1.4 ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรส์  าหรบัชว่ยเหลือการเขา้ถึงและการใช้
บริการหอ้งสมดุแก่นกัศกึษาพิการ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสงัเคราะหเ์สียงพดู เทคโนโลยีการตดัตอ่เสียง 
เทคโนโลยีการขยายภาพและตวัอกัษร และเทคโนโลยีการอา่นหนา้จอคอมพิวเตร ์

2. หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบปัญหาการบริการส าหรบันักศึกษาพิการ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี การออกแบบอาคารสถานท่ีไม่สะดวกตอ่การเขา้ใชบ้ริการของ
นกัศกึษาพิการ 2) ดา้นบริการ นกัศึกษาพิการไม่ทราบว่าหอ้งสมดุมีบริการอะไรบา้ง ซึ่งเกิดจาก
หอ้งสมดุไม่มีการประชาสมัพนัธก์ับกลุ่มนกัศึกษาพิการโดยตรง นอกจากนีบ้างหอ้งสมดุไม่มีการ
จดับริการพิเศษหรือใหค้วามส าคญักับการบริการแก่นักศึกษาพิการ เน่ืองจากนักศึกษาพิการมี
จ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกับนักศึกษาปกติ 3) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมีทรพัยากร
สารสนเทศไม่เพียงพอหรือตรงตามความตอ้งการของนกัศกึษาพิการ รวมถึงทรพัยากรสารสนเทศ
ไมท่นัสมยั และ4) ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หอ้งสมดุไม่ไดจ้ดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรบัการอ่านของนกัศกึษาพิการ ซึ่งปัญหาเหล่านีท้  าใหน้กัศกึษาพิการไม่
เขา้ใชบ้รกิารของหอ้งสมดุแตก่ลบัใชบ้รกิารหน่วยงานบรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการ  

3. ความต้องการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิจยั ดงันี ้

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นกัศึกษาพิการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 110 คน (รอ้ยละ 53.66)  ศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวย 191 คน (รอ้ย
ละ 93.17) ศึกษาในคณะรัฐศาสตร ์จ  านวน 39  คน (รอ้ยละ 19.02) สังกัดมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ านวน 113 คน (รอ้ยละ 55.12) เป็นนกัศึกษาพิการทางร่างกาย จ านวน 141 คน 
(รอ้ยละ 68.78) ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ จ านวน 121 คน (รอ้ยละ 59.02) และเขา้ใชบ้ริการ
ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการ นอ้ยกวา่ 1 วนั/ครัง้ตอ่สปัดาห ์จ านวน 104 คน (รอ้ยละ50.73)  

3.2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษา
พิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ดา้นเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสดุ (PNImodified = 1.182) รองลงมา คือ ดา้น
ทรพัยากรสารสนเทศ (PNImodified = 1.014) ดา้นบริการ (PNImodified = 0.985) และดา้นอาคาร
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สถานท่ี (PNImodified = 0.984) ตามล าดบั หากพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม พบว่า ความตอ้งการ
จ าเป็นอนัดบั 1 คือ แอปพลิเคชนับริการหอ้งสมุดบนโทรศพัทมื์อถือมีความสะดวกในการใชง้าน 
(PNImodified = 1.357) อนัดบั 2 คือ เครื่องขยายส าหรบัอ่านเอกสารแบบมือถือ (PNImodified = 1.332) 
และอนัดบัท่ี 3 คือ มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก (PNImodified 
= 1.293) 

อภปิรายผล 
ผลการวิจัยเรื่องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของ

นกัศึกษาพิการของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเด็น
ส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย ดงันี ้

หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดบริการส าหรับ
นกัศึกษาพิการใหส้ามารถเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดเช่นเดียวกับนกัศึกษาทั่วไป เน่ืองจากนกัศึกษา
พิการเป็นบคุคลท่ีมีขอ้จ ากดัของความสามารถในการด ารงชีวิตและการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความบกพร่องทางการเห็น 
ความบกพร่องทางการไดย้ิน ความบกพร่องทางการส่ือความหมาย ความบกพร่องทางรา่งกาย
หรือการเคล่ือนไหว ความบกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความบกพร่องทางสติปัญญา และ
ความบกพร่องทางการเรียนรู  ้ (ระพีพรรณ ฉลองสุข, 2558) หอ้งสมุดตอ้งตระหนกัถึงขอ้จ ากัด
ดงักลา่วเน่ืองจากการบรกิารสารสนเทศแก่นกัศกึษาเพ่ือการศกึษา คน้ควา้และการวิจยัเป็นภารกิจ
หลกัของหอ้งสมดุ ตลอดจนการปฏิบตัิตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2560 (2560) 
ว่าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล ซึ่งกฎหมายแต่ละประเทศและสากลให้
ความส าคญัตอ่สิทธิและการบรกิารพืน้ฐานแก่คนพิการ รวมทัง้การปฏิบตัิตามแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริการของหอ้งสมุดท่ีไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลท่ีมีความพิการและตอ้งท าใหม้ั่นใจว่าบุคคลท่ีมี
ความพิการมีสิทธ์ิเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดอย่างเท่าเทียมกัน (American Library 
Association, 2001)  

หอ้งสมุดมีการด าเนินงานส าหรบันกัศึกษาพิการในประเด็นส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
อาคารสถานท่ี ดา้นบริการ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในดา้นอาคารสถานท่ีนั้นหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจดัหาเฟอรน์ิเจอรท่ี์เหมาะสมกับนกัศึกษา
พิการทางรา่งกาย เน่ืองจากเป็นบคุคลท่ีมีอวยัวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป ซึ่งเป็นอปุสรรคในการ
เคล่ือนไหวและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั (ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์เรื่อง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ , 2552, น. 45-47) และ
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บางครั้งต้องใช้เก้าอี ้รถเข็นในการท ากิจกรรมและเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนั้นการจัดหา
เฟอรน์ิเจอรต์อ้งค านึงถึงขนาดและการเคล่ือนท่ีของเก้าอีร้ถเข็น โต๊ะ  เก้าอีจ้ึงตอ้งสามารถปรบั
ความสูงต ่าได ้เพ่ือนกัศึกษาใชเ้กา้อีร้ถเข็นนั่งอ่านหนงัสือแทนเกา้อีใ้นหอ้งสมดุ ขาโต๊ะมีความสูง
และกวา้งพอส าหรบัเก้าอีร้ถเข็นสอดเขา้ใตโ้ต๊ะได ้รวมทัง้ระยะห่างของชัน้หนังสือตอ้งค านึงถึง
นักศึกษาพิการนั่งเก้าอีร้ถเข็นเขา้ไปบริเวณชัน้หนังสือและค านึงถึงความสูงของชัน้ท่ีนักศึกษา
พิการจะเอือ้มหยิบหนงัสือบนชัน้ได ้การออกแบบพืน้ท่ีบริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา
พิการดงักล่าวเป็นเกณฑด์า้นกายภาพในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการหอ้งสมดุของ
สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด (International Federation of 
Library Associations and Institutions, 2005, p. 6) ท่ีตอ้งค านึงถึงการเคล่ือนท่ีของเกา้อีร้ถเข็น 
โต๊ะเกา้อี ้การจดัพืน้ท่ีท่ีปรบัใหเ้หมาะกบัคนพิการ รวมทัง้ยงัเป็นการออกแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 (2548) ท่ีก าหนดใหอ้าคารสาธารณะตอ้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคน
พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือให้บุคคลเหล่านีมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ รวมทั้ง
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดรบันักศึกษาพิการเขา้มาศึกษามากขึน้ ผลกัดนัใหก้ารออกแบบ
อาคารสถานท่ีของหอ้งสมดุตอ้งสามารถอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการได ้ซึ่งหอ้งสมดุบาง
แห่งท่ีถูกสรา้งขึน้ก่อนประกาศดงักล่าวมีการปรบัปรุงอาคารและสถานท่ีเท่าท่ีกระท าได ้เพ่ื อให้
นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุดได้อย่างสะดวก ผลการวิจัยนี ้
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของคูลิคดูิ (Koulikourdi, 2008, pp. 140-141) จิราพร บานลา (2555) 
โสมรศัมิ ์วิจิตร (2553) และเอมอร พิทยายน (2557) ท่ีศกึษาพบว่าหอ้งสมดุมีการออกแบบอาคาร
สถานท่ีใหเ้หมาะสมในการเขา้ใชบ้ริการของคนพิการ เช่น การใชเ้บรลลบ์ล๊อกบนทางเดินภายใน
และรอบ ๆ อาคาร มีประตูทางเขา้ออกเป็นแบบอัตโนมตัิ มีลิฟต ์หอ้งน า้เฉพาะส าหรบัคนพิการ 
เป็นตน้  

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษายังด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ีในการใชสี้ผนัง พืน้และ
เฟอรน์ิเจอรเ์พ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการสายตาเลือนราง ท่ีสามารถมองเห็นได้
บางส่วนและสามารถแยกแยะสิ่งตา่ง ๆ ไดจ้ากความแตกตา่งของสี ดงันัน้สีจึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญในการออกแบบห้องสมุดส าหรับนักศึกษาพิการ เพราะการใช้โทนสีและสีท่ีแตกต่างมี
อิทธิพลตอ่ความรูส้กึ อารมณ ์ และจิตใจ รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดการรบัรูผ้า่นตาสรา้งภาพท่ีชดัเจนใน
การมองเห็นของคนพิการสายตาเลือนรางได้ดียิ่ งขึน้ โดยท าให้สามารถแยกแยะวัตถุหรือ
สภาพแวดลอ้มไดจ้ากความแตกต่างของสี (พลอยพันธน ์พฤทธิรตันกูล, 2557) ผลการวิจยันี ้
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สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนี นิติเรืองจรัส และนวลอนงค์ ธนสมบัติกุล (Kanjanee 
Nitiruangjarus & Nualanong Thanasombatskul, 2009) ประชา พิจกัขณา ก่ิงกาญจน ์เสมอใจ 
ทินวงษ์ รักอิสระกุล และนพพร สกุลยืนยงสุข (2551) ท่ีพบว่า การใช้สีพื ้นห้อง ผนังและ
เฟอรน์ิเจอรต์อ้งมีความแตกตา่งกนัท าให้คนพิการสายตาเลือนรางแยกแยะได ้รวมทัง้การไม่ใชสี้
ฉดูฉาดท่ีรบกวนการมองเห็นของผูท่ี้มีสายตาเลือนราง  

หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศึกษาใหบ้ริการพืน้ฐานทกุประเภทแก่นกัศกึษาพิการเช่นเดียวกับ
นกัศกึษาทั่วไป แตมี่บรกิารพิเศษท่ีแตกตา่งกบันกัศกึษาทั่วไปเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา
พิการทางสายตาและนักศึกษาพิการทางร่างกาย ไดแ้ก่ การขยายเวลายืม-คืนหนังสือมากกว่า
นกัศึกษาปกติ เน่ืองจากนกัศกึษาพิการทางสายตาท่ีตาบอดสนิท และนกัศกึษาพิการทางสายตา
ประเภทสายตาเลือนรางซึ่งมีลกัษณะการมองเห็นท่ีผิดปกติเช่นเดียวกันแตย่งัสามารถมองเห็นได้
บางส่วนโดยมีลานสายตาแคบมากกว่า 10 องศาท าใหต้อ้งอ่านหนงัสือท่ีระยะ 2 นิว้ห่างจากตา 
และลานสายตามีความกวา้งเพียง 9 มิลลิเมตร เทียบไดก้บัตวัอกัษรประมาณ 4 ตวัอกัษรเท่านัน้ 
ท าใหต้าลา้หากอ่านหนังสือนาน และอ่านไดช้า้กว่าคนทั่วไปจึงตอ้งใชเ้วลาในการอ่านมากกว่า
นกัศกึษาทั่วไป (อภิมขุ ซุยยะกิจ, 2560) การบริการจดัส่งหนงัสือถึงท่ีหรือผ่านหน่วยงานบริการ
ส าหรบันกัศกึษาพิการก็จะชว่ยอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาพิการ เช่นเดียวกบัการบริการตอบ
ค าถามและช่วยการคน้ควา้ท่ีจัดบุคลากรใหบ้ริการนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ ซึ่งบุคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีดงักล่าวจะไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกับคนพิการ นอกจากนีน้กัศึกษาพิการทางสายตาทัง้ 2 
ประเภทบางครัง้จ  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
สงัเคราะหเ์สียงพดู ซอฟตแ์วรต์ดัตอ่เสียง เครื่องมือการขยายภาพและตวัอกัษร และซอฟตแ์วรอ์่าน
หนา้จอคอมพิวเตอร ์รวมถึงช่องทางการบริการท่ีหลากหลายใหน้กัศกึษาพิการสามารถใชบ้ริการ
ของหอ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวก ทัง้แบบเผชิญหนา้ ทางโทรศพัท ์ทางอีเมล และส่ือสงัคมออนไลน ์

เพ่ือใหน้กัศกึษาพิการสามารถเขา้ถึงบริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุไดส้ะดวก ผลการวิจยันีส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ คลูิคดูิ (Koulikourdi, 2008) ศึกษาพบว่าหอ้งสมดุมีบริการช่วยเหลือและรบัค า
รอ้งขอทางโทรศพัท ์และการปฐมนิเทศพิเศษแก่นกัศกึษาพิการเชน่เดียวกบังานวิจยัของแชบปตูลูา
และมาพูแลงกา (Chaputula & Mapulanga, 2016) ท่ีพบว่าหอ้งสมดุมีการจดัการปฐมนิเทศ
ส าหรบัคนพิการ งานวิจยัของมลัลิเคน (Mulliken, 2017) ท่ีศกึษาพบว่าหอ้งสมดุมีบริการแนะน า
การเขียนอา้งอิงทางบรรณานกุรม งานวิจยัของพคูปูจ ์และเองโกเป (Phukubje & Ngoepe, 2017) 
คาวิซและอิซิบิคา (Kavishe & Isibika, 2018) และโสมรศัมิ์ วิจิตร (2553) ท่ีพบว่าหอ้งสมุดมี
บุคลากรเฉพาะท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนกัศึกษาพิการ รวมทัง้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
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สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ (2557) ท่ีพบว่านักศึกษาพิการตอ้งการใหห้อ้งสมุดจดับุคลากรท่ี
รบัผิดชอบชว่ยเหลือนกัศกึษาพิการโดยเฉพาะ 

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาจดัหาและจดัท าทรพัยากรสารสนเทศพิเศษเพ่ือใหบ้ริการแก่
นกัศึกษาพิการทางสายตา ไดแ้ก่ ส่ือสิ่งพิมพอ์ักษรเบรลลแ์ละส่ือเสียง เน่ืองจากนกัศึกษาพิการ
ทางสายตาสามารถอา่นทรพัยากรสารสนเทศพิเศษดงักลา่วผา่นการสมัผสัหรือฟังเสียงได ้(นาตยา 
วงศร์กัมิตร, 2562) ซึ่งการท าซ า้หรือดดัแปลงจากตน้ฉบบัเดิมท่ีเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  มาตรา 32/4 ความว่า 
“การกระท าใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้โดยองคก์รท่ีไดร้บัอนญุาตหรือไดร้บัการยอมรบัเพ่ือประโยชนข์องคน
พิการซึ่งไม่สามารถเขา้ถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินี ้อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง
ทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู ้หรือความบกพร่องอ่ืน ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไม่มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือหาก าไร” ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของอีเควเลม (Ekwelem, 2013) 
แชบปตูลูา และมาพูแลงกา (Chaputula & Mapulanga, 2016) ท่ีพบว่าหอ้งสมุดใหบ้ริการ
ทรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบอกัษรเบรลล ์สิ่งพิมพข์นาดใหญ่ และขอ้มลู
ในรูปแบบเสียงและส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เชน่เดียวกบังานวิจยัของปราณี อศัวภูษิตกลุ (2559) ท่ีพบว่า
นกัศึกษาพิการทางสายตาส่วนใหญ่ตอ้งการสารสนเทศท่ีเป็นหนงัสือเสียง หนังสืออกัษรเบรลล ์
และหนงัสือสิ่งพิมพข์นาดใหญ่ และงานวิจยัของโสมรศัมิ์ วิจิตร (2553) ท่ีพบว่าหอ้งสมุดมีการ
จดัหาและผลิตทรพัยากรสารสนเทศท่ีคนพิการทางสายตาเขา้ถึงไดง้่าย เช่น หนงัสืออกัษรเบรลล ์
หนงัสือเสียงเดซ่ี เป็นตน้ 

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วรส์  าหรบัช่วยเหลือการเขา้ถึงและใชบ้ริการหอ้งสมุดแก่นกัศึกษาพิการทางสายตา ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีการสังเคราะหเ์สียงพูด เทคโนโลยีการตัดต่อเสียง เทคโนโลยีการขยายภาพและ
ตวัอกัษร และเทคโนโลยีการอ่านหนา้จอคอมพิวเตอร ์ซึ่งช่วยเหลือดา้นการอ่านส าหรับนกัศึกษา
พิการทางสายตาทัง้สิน้ เน่ืองจากนกัศกึษาพิการทางสายตาสามารถรบัรูข้อ้ความในสิ่งพิมพโ์ดยใช้
ซอฟตแ์วรแ์ละอุปกรณก์ารอ่านตวัหนงัสือจากสิ่งพิมพห์รือไฟลข์อ้ความบนหนา้จอคอมพิวเตอร์
และแปลงหรือสงัเคราะหใ์หเ้ป็นเสียงพดู (ธนวฒัน ์กนัพานิชย,์ วิทวฒัน ์วะสรุี, และนิตยา หลกัชยั, 
2550) หอ้งสมดุบางแหง่หรือหนว่ยงานรวมถึงอาสาสมคัรตา่ง ๆ ท่ีช่วยเหลือคนพิการทางสายตามี
การจัดท าหนงัสือเสียง ซึ่งการอ่านของแต่ละคนอาจมีจงัหวะ ความชา้เร็ว โทนเสียงแตกต่างกัน 
การอ่านท่ีผิดพลาดจากการเวน้วรรคหรืออ่านผิด รวมทัง้การสงัเคราะหเ์สียงจากส่ือสิ่งพิมพห์รือ
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ไฟลข์อ้ความอาจไม่สมบูรณ ์จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีการตดัตอ่เสียงเพ่ือตดัต่อและปรบัแตง่คณุภาพ
เสียงใหมี้คณุภาพเหมาะสมกบัการใชง้านของคนพิการทางสายตามากท่ีสุด ส่วนนกัศกึษาพิการ
ทางสายตาประเภทสายตาเลือนรางสามารถอ่านหนังสือไดบ้า้งแต่จ  าเป็นตอ้งใชก้ารขยายภาพ
และตวัอกัษรท าใหต้วัอกัษรและรูปภาพในคอมพิวเตอรมี์ขนาดใหญ่ จึงอ่านขอ้ความและมองเห็น
ภาพต่าง ๆ บนหนา้จอคอมพิวเตอรไ์ดช้ัดเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการนีเ้ป็น
พืน้ฐานท่ีมาพรอ้มกบัระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอรข์องทุกบริษัท เช่น ระบบปฏิบตัิการวินโดวสมี์
ฟังกช์นั Accessibility tools ระบบปฏิบตัิการ MacOS มีระบบ VoiceOver อ่านขอ้ความบน
หนา้จอเหมาะส าหรบัคนพิการทางสายตา เป็นตน้ ทัง้นีเ้ทคโนโลยีการอ่านหนา้จอคอมพิวเตอรเ์ป็น
เครื่องมือท่ีท าให้นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนได้
เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป เน่ืองจากระบบจะสรา้งเสียงสังเคราะหอ์่านขอ้ความในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการและปรบัเสียงใหช้า้เรว็หรือเหมาะสมตามตอ้งการได ้(อติวงศ ์สชุาโต, 2562) ซึ่งเทคโนโลยี
ท่ีกล่าวนีเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษาพิการทางสายตาให้
สามารถใชบ้ริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุไดเ้ช่นเดียวกบันกัศกึษาทั่วไป ซึ่งผลการวิจยัสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ คลูิคดูิ (Koulikourdi, 2008) มลัลิเคน (Mulliken, 2017) และโสมรศัมิ์ วิจิตร (2553) 
ท่ีพบวา่หอ้งสมดุมีการจดัหาอปุกรณท์ัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรส์  าหรบัอ านวยความสะดวกแก่คน
พิการทางสายตา ไดแ้ก่ โปรแกรมอ่านหนา้จอ อุปกรณข์ยายหนา้จอแบบตัง้โต๊ะและแบบพกพา 
เครื่องพิมพอ์กัษรเบรลล ์เครื่องสงัเคราะหเ์สียงพดู เครื่องฟังหนงัสือเสียงเดซ่ี และเครื่องบนัทกึเสียง 

ปัญหาในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการ ทั้งด้านอาคารสถานท่ี การ
บริการ ทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจากปัญหาเหล่านีเ้กิด
จากหอ้งสมุดไม่ไดมี้นโยบายและแผนการด าเนินงานส าหรบัการบริการนกัศึกษาพิการท่ีชดัเจน 
(สมาน ลอยฟ้า และคนอ่ืน ๆ, 2557) และจ านวนนกัศกึษาพิการในแตล่ะมหาวิทยาลยัมีจ านวน
น้อยมากหรือประมาณร้อยละ  0.19 ของนักศึกษาทั้งหมด (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา, 2562) จึงท าใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่ไดค้  านึงถึงนกัศกึษาพิการท่ี
เป็นผูใ้ชก้ลุ่มนอ้ย  ประกอบกบัอาคารหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าแก่หรือ
สรา้งมานานแลว้ ซึ่งดัง้เดิมไม่มีการออกแบบส าหรบัอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เม่ือตอ้งการ
ปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงจงึกระท าไดย้ากหรือท าไดแ้ตไ่มส่มบรูณ ์การขาดประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
บริการและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเพ่ือใหน้ักศึกษาพิการเขา้ถึงได ้ท าให้
นกัศกึษาพิการไมท่ราบและไมเ่ขา้ใชห้อ้งสมดุ จึงย า้การเป็นผูใ้ช้กลุ่มนอ้ยของหอ้งสมดุมากขึน้ อีก
ทัง้ทรพัยากรสารสนเทศส าหรบันกัศกึษาพิการทางสายตา เช่น หนงัสืออกัษรเบรลล ์หนงัสือเสียง 
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เป็นตน้ แทบไม่มีขายในทอ้งตลาด หอ้งสมุดตอ้งจดัหาโดยการรบับริจาคหรือขอความช่วยเหลือ
จากอาสาสมคัร และจดัท าขึน้มาเอง ซึ่งใชเ้วลาและไม่สามารถจดัหาหรือผลิตไดค้รอบคลมุความ
ตอ้งการของนักศึกษาพิการทางสายตาไดท้ัง้หมด  นอกจากนีห้อ้งสมุดบางแห่งไม่มีการจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการ 
เน่ืองจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ประกอบกับมหาวิทยาลัยรับ
นโยบายจากคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการจดัตัง้หนว่ยงานบรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการ ซึ่ง
มีนโยบายและท าหนา้ท่ีใหบ้ริการสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัศกึษาพิการใหส้ามารถเขา้ถึงและลด
อุปสรรคทางดา้นการเรียนการสอน รวมถึงจดับริการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้
นกัศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาไดเ้ช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป จึงมีความ
พร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับบริการนักศึกษาพิการ
โดยเฉพาะมากกว่าหอ้งสมดุ ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของอีเควเลม (Ekwelem, 2013) 
ศกึษาพบว่าการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัคนพิการนัน้ยงัมีขอ้จ ากัด เน่ืองจากทรพัยากร
สารสนเทศส่วนใหญ่ถูกจดัท ามาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการทั่วไปเท่านัน้ และงานวิจยัของ สมาน ลอยฟ้า 
และคนอ่ืน ๆ (2557) ท่ีพบว่า อาคารของหอ้งสมดุไม่ไดถ้กูออกแบบมาใหเ้อือ้ตอ่การเขา้ถึงบริการ
ของหอ้งสมดุ อีกทัง้หอ้งสมดุยงัขาดทรพัยากรสารสนเทศส าหรบันกัศกึษาพิการ  

ความตอ้งการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อนัดบัแรก คือ ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก กลา่วคือ หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาขาดแคลนหรือจดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบับรกิารแก่นกัศกึษาพิการไมเ่พียงพอ เน่ืองจากเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
เครื่องมือ อปุกรณ ์ฮารด์แวรท่ี์ใชส้  าหรบัคนพิการโดยเฉพาะ มีความสมัพนัธก์ับความสามารถใน
การศกึษาของนกัศกึษาพิการ ท าใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึงขอ้มลู ข่าวสาร การส่ือสาร ท ากิจกรรม
การเรียนทัง้ในชัน้เรียนและออนไลน ์เรียนรูอ้ย่างมีปฏิสมัพนัธก์บัผูส้อนและผูเ้รียนอ่ืน รวมถึงการ
ใชชี้วิตประจ าวนัของนกัศกึษาพิการ (Seale, Georgeson, Manas, & Swain, 2015; ปรีดี ปลืม้
ส าราญกิจ, 2558; พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551, 2551) 
โดยเฉพาะนกัศึกษาพิการทางสายตามีความตอ้งการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า
นักศึกษาพิการประเภทอ่ืน เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมส าหรับอ่าน
หนงัสือเสียงอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีช่วยในการอ่านของนกัศึกษาพิการทางสายตา เป็นตน้ (Theeratorn 
Lersilp, 2016; ปราณี อศัวภูษิตกุล, 2559) ทัง้นีก้ฎหมายไทย ไดแ้ก่  พระราชบญัญัติการจดั
การศึกษาส าหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551) ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวย



 121 
 
ความสะดวกส าหรบันกัศึกษาพิการใชใ้นการศึกษาและเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา แต่
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาส่วนใหญ่มาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ การ
จดัสรรโดยรฐับาล และความร่วมมือของหน่วยงานเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านีถู้กน าใหบ้ริการท่ีศนูยบ์ริการนกัศกึษาพิการของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการ
ใหบ้ริการนกัศึกษาพิการโดยเฉพาะ (ธีรธร เลอศิลป์, 2560) หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้ง
จดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกดว้ยงบประมาณของหอ้งสมุด ซึ่งเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเป็นอุปกรณห์รือฮารด์แวรส์่วนใหญ่มีราคาแพงท าใหห้อ้งสมดุไม่สามารถจดัหาได้
ครบครนัหรือตรงความตอ้งการของนกัศึกษาพิการ ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกับงานวิจยัของปราณี 
อศัวภูษิตกลุ (2559) ท่ีพบว่า นกัศึกษาพิการทางสายตาตอ้งการบริการดว้ยเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากท่ีสดุ งานวิจยัของโสมรศัมิ ์วิจิตร (2553) งานวิจยัของเอมอร พิทยายน (2557) ท่ี
พบว่า นักศึกษาพิการต้องการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากท่ีบ้านและท่ีท างาน 
อมัพิกา นนัทิกาญจนะ และอรนชุ เศวตรตัน (2561) ท่ีพบว่า คนพิการตอ้งการเว็บไซตห์อ้งสมดุท่ี
เขา้ถึงไดแ้ละสะดวกในการใชง้าน งานวิจัยของโทดาโร่ (Todaro, 2005) พูคูปจ ์และเองโกเป 
(Phukubje & Ngoepe, 2017) อลัซาเล็มและโดซ (Alsalem & Doush, 2018) โดดามานิ และโด
ดามานิ (Dodamani & Dodamani, 2019a) ท่ีพบว่า หอ้งสมดุส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไมเ่พียงพอตอ่การบรกิารนกัศกึษาพิการ  

นอกจากนีผ้ลการวิจยัรายขอ้ของความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของ
นกัศกึษาพิการ อนัดบั 1 คือ แอปพลิเคชนับริการหอ้งสมดุบนโทรศพัทมื์อถือมีความสะดวกในการ
ใชง้าน เน่ืองจากปัจจบุนัเทคโนโลยีสมารต์โฟนถูกพฒันาใหใ้ชง้านง่ายทัง้ผูใ้ชท้ั่วไปและคนพิการ 
ท าใหน้กัศกึษาพิการสามารถใชส้มารต์โฟนเชน่เดียวกบับคุคลทั่วไป ซึ่งในปัจจบุนัแอปพลิเคชนับน
สมารต์โฟนถูกพฒันาจ านวนมากรวมทัง้แอปพลิเคชนัช่วยเหลือในการใชชี้วิตประจ าวนัและการ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศตา่ง ๆ ของคนพิการ (เสกสรร อามาตยม์นตรี และอญัชลีุ สวุฑัฒน, 2562) 
เช่น แอปพลิเคชนั  Tab2read ส  าหรบัอ่านหนงัสือเสียงระบบเดซ่ีของคนพิการทางสายตา เป็นตน้ 
รวมทัง้ความหลากหลายของแอปพลิเคชนับนสมารต์โฟนท่ีใหเ้ลือกใช้ทัง้เชิงพาณิชยท่ี์มีฟังกช์ัน
การใชง้านครบครนัหรือฟรีแวรท่ี์สามารถดาวนโ์หลดและติดตัง้ไดโ้ดยง่าย ผนวกกับเทคโนโลยี
เว็บไซตท่ี์เอือ้ตอ่การใชง้านบนสมารต์โฟน เช่น เว็บแบบตอบสนอง (Responsive web) เป็นตน้ 
สามารถบริการแบบส่วนบคุคล (Personalized service experience) และเป็นบริการเชิงรุกท าให้
ปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (Zhu & Zhang, 2014) นกัศกึษาพิการในปัจจบุนั
คุน้เคยกับการใชแ้อปพลิเคชนัต่าง ๆ บนสมารต์โฟน จึงเรียกรอ้งหรือตอ้งการใหห้อ้งสมุดพฒันา
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หรือจดัหาแอปพลิเคชนัเพ่ืออ านวยการเขา้ถึงบริการตา่ง ๆ เช่นเดียวกับนกัศกึษาทั่วไปนอกจากนี้
เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมุดในปัจจุบนัสามารถใหบ้ริการไดทุ้กดา้นไม่ว่าจะเป็น
การบริการทางกายภาพ ทัง้การประชาสัมพันธ์หอ้งสมุด การสืบคน้สารสนเทศ บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า การจองห้องศึกษาและอ่ืน ๆ 
ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลนข์องห้องสมุด (เจนจิรา อาบสีนาค และสุ
กญัญา ปัญญาอ่ินแกว้, 2561; แววตา เตชาทวีวรรณ, 2560) หากมีการพฒันาตอ่ยอดใหเ้หมาะ
ส าหรบันกัศกึษาพิการ จะท าใหน้กัศกึษาพิการสามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการหอ้งสมดุเพ่ือการศกึษา
ไดเ้ชน่เดียวกบันกัศกึษาทั่วไป ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของจฬุาลกัษณ ์วิหงษ์ (2563) อี
เควเลม (Ekwelem, 2013) มลัลิเคน (Mulliken, 2017) ท่ีพบว่า นกัศกึษาพิการตอ้งการใชโ้อแพค
ส าหรบัสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ งานวิจยัของลี เปีย และจ ู(Lee et al., 2012) ท่ีศกึษา
พบว่านกัศึกษาในยคุดิจิทลัมีความตอ้งการใชห้อ้งสมดุดิจิทลัหรือแอปพลิเคชนัหอ้งสมุดมากกว่า
หอ้งสมดุแบบเดมิ งานวิจยัของอาหโ์รนี (N. Aharony, 2014) ยนู (Yoon, 2016) ซา จาง และหยาง 
(Zha, Zhang, & Yan, 2014) ซา จาง และยนั (Zha et al., 2016) ท่ีพบว่านกัศกึษาพิการเห็นดว้ย
กับประโยชน์ของแอปพลิ เคชันห้องสมุดและต้องการใช้แอปพลิเคชันห้องสมุดเพ่ือเข้าถึง
แหลง่ขอ้มลูและบรกิารของหอ้งสมดุ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย         

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้      

1.1 หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศึกษารวมทัง้หอ้งสมดุประเภทอ่ืน ควรน าผลการวิจยัดา้น
อาคารสถานท่ีมาใชใ้นการออกแบบหรือปรบัปรุงอาคารสถานท่ีทัง้ภายในอาคารและภายนอก
อาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงของนกัศกึษาพิการ 

1.2 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายส าหรับการจัดบริการแก่
นกัศึกษาพิการอย่างชดัเจนและด าเนินการเป็นรูปธรรมทัง้ดา้นอาคารสถานท่ี การบริการเฉพาะ
บคุคล ทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  รวมทัง้มีวิธีการประชาสมัพนัธ์
ท่ีเขา้ถึงนกัศกึษาพิการทกุคน     

1.3 หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาควรมีความรว่มมือกบัหน่วยงานช่วยเหลือนกัศกึษา
พิการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ เพ่ือขอค าแนะน า การฝึกอบรม และความ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพการบริการส าหรบันกัศึกษาพิการ รวมทัง้การ
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พฒันาส่ือการเรียนรูส้  าหรบันกัศึกษาพิการทางสายตา เช่น หนงัสือเสียง โปรแกรมช่วยเหลือการ
อา่นส่ือสิ่งพิมพ ์เป็นตน้ 

1.4 หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาควรมีการศึกษาและติดตามเก่ียวกบัเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือจดัหามาใหบ้ริการแก่นกัศึกษาพิการ เช่น โปรแกรมอ่านหนา้จอ เครื่อง
ขยายตวัอกัษร เป็นตนั ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นฟรีแวรแ์ละเชิงพาณิชยโ์ดยประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมตาม
บรบิทของแตล่ะหอ้งสมดุ  

1.5 หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาควรรว่มมือกบัหน่วยงานดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ือการวิจยัและร่วมพฒันาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและแอปพลิเคชนัส าหรบัการเขา้ถึง
บรกิารของนกัศกึษาพิการ   

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป   
2.1 ควรศกึษาการด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุส าหรบัคนพิการ

ของห้องสมุดประเภทอ่ืน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ 
เน่ืองจากมีบรบิทการบรกิารและกลุม่ผูใ้ชห้อ้งสมดุท่ีแตกตา่งจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 

2.2 ควรศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดของนกัศึกษา
พิการประเภทอ่ืน เช่น พิการทางการไดย้ิน พิการทางการเรียนรู ้เป็นตน้ เพ่ือน ามาวางแผนและ
พฒันาการบรกิารแก่นกัศกึษาพิการกลุม่ดงักลา่ว 

2.3 ควรศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนกัศกึษาพิการทางสายตาและนกัศกึษาพิการทางรา่งกาย 

2.4 ควรศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของคนพิการ
โดยทั่วไป เพ่ือพฒันากรอบแนวคิดการบริการหอ้งสมุดท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ
ไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั  
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แบบสัมภาษณ ์
การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถงึบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  เพ่ือศกึษาการด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของ
นกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือสกลุ (ผูใ้หส้มัภาษณ)์...............................วนั เดือน ปีสมัภาษณ.์........................................... 
เวลา........................................................สถานท่ี................................................................... 
สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
ต าแหนง่................................................................................................................................. 
ข้อค าถาม 
1. ทา่นมีบทบาทในการก าหนด/มีสว่นรว่ม/รบัรู/้ปฏิบตังิานเก่ียวกบันโยบายการบรกิารส าหรบั
นกัศกึษาพิการหรือไม ่อยา่งไร 
2. หนว่ยงานของทา่นอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการส าหรบันกัศกึษาพิการในดา้นตา่ง ๆ 
ตอ่ไปนีอ้ย่างไร 

2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
2.2 ดา้นการบริการ  
2.3 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  
2.4 ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ปัญหาและอปุสรรคของการบรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการมีอะไรบา้ง และมีการแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
4. หอ้งสมดุของทา่นมีแผนงานหรือแนวคดิในการพฒันาการเขา้ถึงบรกิารส าหรบันกัศกึษาพิการ
หรือไม ่อยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ ์

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถงึบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  เพ่ือศกึษาการด าเนินงานและปัญหาการเขา้ถึงบรกิารหอ้งสมดุของ
นกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือสกลุ (ผูใ้หส้มัภาษณ)์.......................... วนั เดือน ปีสมัภาษณ.์............................................ 
เวลา................................................สถานท่ี......................................................................... 
สถานศกึษา............................................ประเภทความพิการ.................................................. 
ข้อค าถาม 
1. ทา่นเคยเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุในสถาบนัอดุมศกึษาของทา่นหรือไม ่เพราะเหตใุด 
2. หอ้งสมดุของทา่นอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการส าหรบันกัศกึษาพิการในดา้นตา่ง ๆ 
ตอ่ไปนีอ้ย่างไร 

2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
2.2 ดา้นการบริการ  
2.3 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  
2.4 ดา้นเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ปัญหาและอปุสรรคในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุท่ีทา่นพบเจอมีอะไรบา้ง และมีการแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
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แบบสอบถาม 

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเข้าถงึบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ค าชีแ้จง 
 ความมุ่งหมายของการวิจัย  เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึงบรกิาร
หอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิและสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้ถึง
บรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษาพิการ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน  หนา้ขอ้ความหรือเตมิค าลงในชอ่งว่างตาม
ความเป็นจรงิของทา่น   

1. เพศ    ชาย    หญิง   ไมร่ะบ ุ

2. ก าลงัศกึษาในระดบั    ปรญิญาตรี    ปรญิญาโท 

       ปรญิญาเอก     
3. คณะท่ีศกึษา  

 มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 นิติศาสตร ์

 รฐัศาสตร ์

 บรหิารธุรกิจ 

 ส่ือสารมวลชน 

 วิทยาศาสตร ์

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
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4. มหาวิทยาลยัท่ีศกึษา  

 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
5. ประเภทความพิการ 

  ทางรา่งกาย   

 ทางสายตา 
 6.   ความถ่ีในการเขา้ใชห้อ้งสมดุมหาวิทยาลยั 

  มากกวา่ 4 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์

  1-3 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์

  นอ้ยกว่า 1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

 ไมเ่คย 
 7. ความถ่ีในการเขา้ใชศ้นูยบ์รกิารนกัศกึษาพิการของมหาวิทยาลยั 

  มากกวา่ 4 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์

  1-3 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์

  นอ้ยกว่า 1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

  ไมเ่คย 
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ตอนที ่2 สภาพทีเ่ป็นอยู่จริงและสภาพทีค่าดหวังของความต้องการจ าเป็นในการเข้าถงึ
บริการห้องสมุดของนักศึกษาพกิาร 
 ค าชีแ้จง ใหพ้ิจารณาการบริการของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัท่ีทา่นศกึษาอยู ่โดยท า

เครื่องหมาย √ ลงในช่อง “สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ” ในปัจจบุนั และ “สภาพท่ีคาดหวงั” ตามความ
คดิเห็นหรือความตอ้งการของทา่น โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  ้
   5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง ระดบัมาก 
  3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
 
รายการ 

สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
0 หอ้งสมดุมีบริการหอ้งปฏิบตักิารภาษาองักฤษ  √        √ 
00 หอ้งสมดุสง่ข่าวสารหอ้งสมดุแก่นกัศกึษาทกุ
วนั 

   √  √     

แปลความหมายจากค าตอบ ไดด้งันี ้
 ขอ้ 0 แปลความหมายไดว้า่ “สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ” หอ้งสมดุมีบรกิารหอ้งปฏิบตักิาร
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบันอ้ย แต ่“สภาพท่ีคาดหวงั” ทา่นตอ้งการหอ้งสมดุมีบริการ
หอ้งปฏิบตักิารภาษาองักฤษในระดบัมากท่ีสดุ 
 ขอ้ 00 แปลความหมายไดว้่า “สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ” หอ้งสมดุสง่ขา่วสารหอ้งสมดุแก่
นกัศกึษาทกุวนัอยูใ่นระดบัมาก แต ่“สภาพท่ีคาดหวงั” ท่านตอ้งการใหห้อ้งสมดุสง่ขา่วสาร
หอ้งสมดุทกุวนัในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
 

รายการ 
สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ด้านอาคารสถานที ่หมายถึง การจดัอาคารและ
สถานท่ีทัง้ภายนอกและภายในหอ้งสมดุเพ่ือการ
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รายการ 

สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
เขา้ใชแ้ละเขา้ถึงบริการตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุอยา่ง
สะดวก รวมทัง้การจดัหาเฟอรน์ิเจอร ์การใชสี้ 
และการออกแบบพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรบั
นกัศกึษาพิการ 
1. โต๊ะและเกา้อีท่ี้ปรบัระดบัความสงูต ่าได ้หรือขา
โต๊ะมีความสงูและกวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น
สอดเขา้ได ้  

          

2. ชัน้หนงัสือมีความสงูพอเหมาะในการเอือ้ม
หยิบหนงัสือ และมีระยะหา่งส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น
เขา้ถึง 

          

3. เคานเ์ตอรบ์รกิารมีความสงูพอเหมาะส าหรบัผู้
ท่ีใชเ้กา้อีร้ถเข็น 

          

4. การใชสี้ท่ีเหมาะสมส าหรบัผูมี้สายตาเลือนราง 
เชน่ ไมใ่ชสี้ฉดูฉาดจนรบกวนการมองเห็น ใชสี้ท่ี
ตดักนัเพ่ือใหแ้ยกแยะได ้เป็นตน้ 

          

5. การอ านวยความสะดวกในการเขา้อาคาร
หอ้งสมดุ เชน่ มีทางลาดส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น มีท่ี
จอดรถใกลอ้าคาร ทางเดนิมายงัหอ้งสมดุมีพืน้ผิว
ตา่งสมัผสั เป็นตน้ 

          

6. ประตทูางเขา้หอ้งสมดุและหอ้งตา่ง ๆ สะดวก
ส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น เชน่ ประตบูานเล่ือนอตัโนมตัิ 
ประตกูวา้งพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น พืน้ตรงประตู
เป็นผิวเรียบและไมมี่สิ่งกีดขวาง เป็นตน้ 

          

7. มีพืน้ผิวตา่งสมัผสั (Braille block) น าทางแก่
นกัศกึษาพิการทางสายตา เชน่ หนา้ลิฟต ์หนา้
หอ้งน า้ บนัได ประตทูางเขา้หอ้งตา่ง ๆ เป็นตน้ 

          

8. มีหอ้งน า้เฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการพรอ้มสิ่ง           
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รายการ 

สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
อ านวยความสะดวก 
9. ลิฟตมี์ความกวา้งเพียงพอส าหรบัเกา้อีร้ถเข็น 
มีปุ่ มกดแนวนอน มีอกัษรเบรลลท่ี์ปุ่ มกด และมี
เสียงบอกต าแหนง่ชัน้ตา่ง ๆ 

          

ด้านบริการ หมายถึง บรกิารหอ้งสมดุท่ีจดัเฉพาะ
ส าหรบันกัศกึษาพิการหรือเพิ่มเตมิจากบรกิารท่ีมี
อยูเ่ดมิ รวมถึงการจดับคุลากรอ านวยความ
สะดวกแก่นกัศกึษาพิการ เพ่ือใหน้กัศกึษาพิการ
สามารถเขา้ถึงบรกิารตา่ง ๆ ของหอ้งสมดุได้
เชน่เดียวกบันกัศกึษาทั่วไป 

          

10. บรกิารยืม-คืน มีการขยายเวลายืมมากกวา่
นกัศกึษาทั่วไป 

          

11. การยกเวน้คา่ปรบัหนงัสือเกินก าหนดสง่             
12. บรกิารแจง้ยืมออนไลนแ์ละสง่ทรพัยากร
สารสนเทศถึงท่ีพกั 

          

13. บรกิารชว่ยเหลือการคน้ควา้ขอ้มลูส าหรบัท า
รายงานหรือวิจยัแก่นกัศกึษาพิการ 

          

14. ปฐมนิเทศหรือแนะน าการใชห้อ้งสมดุส าหรบั
นกัศกึษาพิการ 

          

15. บรกิารหยิบหนงัสือบนชัน้ใหน้กัศกึษาพิการ           
16. บรกิารแจง้เตือนและสง่ข่าวสารหอ้งสมดุผา่น
โทรศพัทมื์อถือ 

          

17. บรกิารฝึกอบรมการใชเ้ครื่องมือสืบคน้
สารสนเทศและฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ส าหรบันกัศกึษา
พิการ 

          

18. บคุลากรไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัคนพิการ
เพ่ือใหบ้รกิารโดยเฉพาะส าหรบันกัศกึษาพิการ 

          



  145 

 
รายการ 

สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรพัยากร
สารสนเทศรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีหอ้งสมดุจดัหาให้
เหมาะสมกบันกัศกึษาพิการทางสายตาและทาง
รา่งกาย เพ่ือสามารถเขา้ถึงสารสนเทศจาก
ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุได ้

          

19. หนงัสือ/ต าราเรียนในรูปแบบไฟลเ์สียง           
20. ไฟลเ์สียงการบรรยายรายวิชา           
21. บทความในรูปแบบไฟลเ์สียง           
22. ส่ือโสตทศัน ์เชน่ ซีดีรอม เทปบนัทกึเสียง เป็น
ตน้ 

          

23. หนงัสือ/ต าราเรียนอกัษรเบรลล ์           
24. บทความอกัษรเบรลล ์           
25. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book)           
26. ฐานขอ้มลูออนไลน ์           
27. สิ่งพิมพข์นาดใหญ่ (Large-print) ท่ีมีภาพ
และตวัอกัษรขนาดใหญ่ 

          

ด้านเทคโนโลยี ส่ิ งอ านวยความสะดวก 
หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละการส่ือสาร 
รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีอ านวย
ความสะดวกแก่นกัศึกษาพิการใหส้ามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของ
หอ้งสมดุได ้

          

28. โปรแกรมอา่นหนา้จอคอมพิวเตอร ์           
29. โปรแกรมอา่นหนงัสือเสียงอิเล็กทรอนิกส ์           
30. โปรแกรมขยายตวัอกัษรและภาพบนหนา้
จอคอมพิวเตอร ์

          

31. เครื่องขยายส าหรบัอ่านเอกสารแบบตัง้โต๊ะ           
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รายการ 

สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ สภาพท่ีคาดหวงั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
32. เครื่องขยายส าหรบัอ่านเอกสารแบบมือถือ           
33. เว็บไซตห์อ้งสมดุท่ีทกุคนสามารถเขา้ถึงได ้           
34. หนา้จอ OPAC สามารถคน้ดว้ยเสียง           
35. คียบ์อรด์ส าหรบัคนพิการ           
36. แอปพลิเคชนับรกิารหอ้งสมดุบน
โทรศพัทมื์อถืออ านวยความมีความสะดวกในการ
ใชง้าน 

          

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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