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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาหลักการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและ

เสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก 2) ออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริม
อาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก และ 3) ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีต่อการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 5 คน คือ วิศวกรโยธา จำนวน 2 คน สถาปนิก จำนวน 2 คน อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 คน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ต่อการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการศึกษา พบว่า 1.หลักการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้
บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและที่ตั้งโดยรอบอาคาร 
ลักษณะรูปทรงที่ดิน ลักษณะรูปร่างที่ตั้งรอบๆ พฤติกรรมผู้ใช้ พ้ืนที่ใช้สอย และเปรียบเทียบ
อาคารกรณีศึกษา 2.อาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัด
พิษณุโลก มีองค์ประกอบหลักของอาคาร ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ ส่วนบริหาร ส่วนโถง
ทางเข้าหลัก ส่วนให้ความรู้ ส่วนจัดแสดง ส่วนสุขภาพ การแพทย์ ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนหอพัก 
และ ส่วนจอดรถ 3.ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะ
และเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน พบว่าอยู่ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

คำสำคัญ: ศูนย์ฝึกอาชีพ 1  ผู้พิการ 2  ผู้บกพร่องทางสายตา 3  
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The purposes of this research were 1) to study the principles of building 
design of the visually impaired skill training and occupational enhancement center 
in Phitsanulok Province, 2) to design the building for the visually impaired skill 
training and occupational enhancement center in Phitsanulok Province, and 3) to 
evaluate opinions. of the experts on the design of the building of the skill training 
and career enhancement center for the visually impaired, Phitsanulok Province 
There are 5 qualified persons: 2 civil engineers, 2 architects, and 1 project advisor. A 
questionnaire for the opinions of experts toward the design. Data were analyzed 
using the statistics used in the research, namely percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the study were as follows: 1. Principles of building design for 
the skill training and occupational enhancement center for the visually impaired, 
Phitsanulok Province, namely, analyzing the surrounding environment and location 
around the building. shape of land The appearance of the surrounding user behavior 
usable area and compare the case study buildings. There are main components of 
the building, consisting of 8 parts, namely the administrative area, the main entrance 
hall. knowledge section, exhibition section, health section, medical section, 
maintenance section, dormitory section and parking section. Overall, it was at the 
highest level. 

Keywords: Vocational Training Center 1  Disabled 2   Visually impaired 3  

 
 
 
บทนำ  

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยถือได้ว่ามีการดำเนินชีวิตที่หลากหลายไปตาม
ลักษณะการใช้ชีวิตและอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงยังมผีู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ถูกมองข้าม นั่น
คือ “คนพิการ” จากจำนวนสถิตคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2559 พบว่า คน
พิการส่วนมากได้รับการศึกษาแค่ช่วงประถมศึกษาเท่านั้น เนื่องจากได้รับจากศึกษาที่น้อย
เลยทำให้คนพิการไม่มีประสิทธิ์ภาพในการทำงาน อาชีพที่ได้รับการว่าจ้างเป็นอันดับ 1 คือ 



รับจ้างทั่วไป และเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่เงินน้อยจึงไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตทำให้
กลุ ่มผู้พิการ ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเนื ่องด้วยการศึกษาที ่น้อยและอาชีพที ่ไม่
เอ้ืออำนวยต่อความพิการ [1] 

จากการศึกษาพบว่า คนพิการที่ในประเทศไทยมีความบกพร่องทางสายตาเป็นผู้
พิการที ่มีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จากสถิติสมาคมคนตาบอดจังหวัด
พิษณุโลก มีจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และจังหวัดใกล้เคียงมีผู้พิการที่บกพร่องทาง
สายตาโดยประมาณมากกว่า 500 คน ซึ่งผู้พิการทางสายตาเหล่านี้เริ่มมีการออกมาใช้ชีวิตใน
สังคมแบบคนปกติทั่วไปมากขึ้น แต่ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตายังไม่
และมีอาชีพขั ้นพื ้นฐาน อีกทั ้งเนื ่องจากจังหวัดพิษณุ โลกเป็นเมืองหลักเพื ่อการพัฒนา        
อีกด้วย [2] 
             ในการกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทำการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้
บกพร่องทางสายตาพิษณุโลกขึ้นทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงยังขาด
ศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อเป็นสถานที่การเตรียมความพร้อม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการเพ่ิมศักยภาพด้านอาชีพให้มีประสบการณ์ความชำนาญในงานแต่
ละด้านมากขึ้นและสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆ  ได้ทัดเทียมคนปกต ิ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพื่อศึกษาหลักการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทาง
สายตาจังหวัดพิษณุโลก 
. 2 เพื่อออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัด
พิษณุโลก 

3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะ
และเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก  

 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2565 มีการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ในด้าน
แนวคิดที่ยึด " คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2565 เป็นแผนที่มีจุดเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพและการจ้างงาน และด้านสังคม [1] 



 
 

2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้ง
ในนามของสมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2510 จากคำปรารภของ
มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีชาวอเมริกัน ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [2] 

 3. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลก 
         พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั ้งอยู่ในภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย  เป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก และเป็นเมืองหลักเพื่อการพัฒนา 
เป็นศูนย์กลางความเจริญภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมขนส่งที่สามารถทำ
ได้อย่างสะดวกทั้งทางอากาศทางรถไฟและทางรถยนต์  และจากสถิติสมาคมคนตาบอด
จังหวัดพิษณุโลก มีมีคนตาบอดจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 25 [3] 

4. ข้อมูลทางวิชาการ 
        เนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมดจะคลอบคลุมและแสดงถึงที่มาที่ไปและมูลเหตุของความ
พิการของคนตาบอดทั้ง 5 ระดับ คือ 1) การเห็นเลือนราง 2) ตาบอด 3) ตาบอดขั้นที่หนึ่ง
หรือเริ่มบอด 4) ตาบอดขั้นที่สองหรือตาบอดเกือบสนิท และ 5) ตาบอดขั้นที่สามหรือตา
บอดสนิท อีกยังมีนิยามของคนตาบอด บทความทางการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนตา
บอด เทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับคนตาบอดทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นพื้นฐานทางกายภาพ
ทั้งหมดของคนตาบอดทั้ง 5 ระดับเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการศึกษาเพื่อค้นหา
แนวความคิดในการออกแบบในขั้นตอนต่อไป [4] 

5. เทคนิคการดำรงชีวิตของคนตาบอด 
   ในการดำรงชีวิตปกติของคนตาบอดนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนปกติทั่วไปต้องมีที่อยู่
อาศัย ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพ ต้องเดินทางไปทำงาน ต้องพบปะพุดคุยกับคนทั่วไปแต่สิ่ง
หนึ่งที่คนตาบอดไม่มีคือประสาทสัมผัสทางสายตาหรือการมองเห็นซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น
สิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ [5]   

6. แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
  แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ถือเป็นการพัฒนาที่ประหยัด

ทรัพยากร เพราะใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู พึ่งพากันเองในชุมชนให้มากที่สุด ทำให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของคนพิการและเชื่อว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้ [5] 

7. แนวคิดความต้องการด้านการมีงานทำของคนพิการ 
การมีงานทำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน อาชีพเป็นเครื่องกำหนดความอยู่รอด

คุณภาพชีวิต สถานะภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต สำหรับคนพิการก็เช่นเดียวกัน
มีความต้องการอยู่รอด มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้มาจุนเจือ



ตนเองและครอบครัว ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความเสมอภาค เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
และเหนือสิ่งอื่นใดคือ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของความเป็นคน [5] 

8. แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
การพึ่งตนเอง คือการรู้จักหารายได้ หาทรัพย์สินไว้เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระ

แก่คนอื่น แม้อยู่ในระหว่างเป็นเด็ก และต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ก็ตาม ซึ่งการรู้จักสร้างตัว สร้าง
อนาคต หากใครรู้จักช่วยตัวเองแล้ว คนนั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่อความ
ยากลำบากการพึ่งตนเองนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ให้คิดเป็นทำเป็น ดำรง
ตนเป็น แก้ปัญหาเป็น และเลี้ยงตนเองได้ทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือ การมีงานทำนั่นเอง [5] 

9. Universal Design 
         Universal Design หรือ จะเรียกเป็นภาษาไทยว่า อารยสถาปัตย์ คือ หลักการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมให้กับคนทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ 
ผู้พิการ (people with disabilities) เป็นการทำให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free) ในการใช้
งาน สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการ การออกแบบเพื่อให้ทุกคนไ ด้
เข้าถึงอย่างเท่าเทียม ถือเป็นหลักการที่พัฒนาพื้นที่ให้สังคมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ และทางลาด เป็นต้น [6] 

10. กฎหมายอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 [7] 

11. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ กำหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที ่ตั ้งของ
อาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่าง
อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ 
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวก
แก่การจราจร [8] 
 12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขวัญใจ ยงยศยิ่ง (2548) พบว่าการศึกษาประสิทธิผลของโครงการฝึกอาชีพนวด
แผนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอดและสตรีผู้ด้อยโอกาส ผู้จัดทำโครงการจะ
ได้ทราบถึงผลการแก้ปัญหาแรงงานด้อยโอกาส โดยการจัดสรรงบประมาณทางด้าน
สวัสดิการสังคมมาจัดหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและทางอาชีพให้แก่คนตาบอดและ
สตรีด้อยโอกาส [9] 



 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1)  วิธีดำเนินการศึกษา  

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร สภาพแวดล้อมและที่ตั้งโดยรอบอาคาร 
ลักษณะรูปทรงที่ดิน ลักษณะรูปร่างที่ตั้งรอบ ๆ อาคาร ทิศทางแนวแกนอาคาร ทบทวน
บทความที่เก่ียวข้องกับโครงการศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาพิษณุโลก
ขึ้นทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก พฤติกรรมข้อมูล องค์ประกอบหลักของโครงการ พื้นที่ใช้
สอย และเปรียบเทียบอาคารกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการใช้พื้นที่การออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทาง
สายตาพิษณุโลก เป็นการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้าง
ขึ้นตามแนววัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 2.1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Closed ended 
Questionnaire)แบบ ประมาณค่า (Rating Scale) ที่มีคำตอบให้เลือกตอบจำนวน 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับ ปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดย
กำหนดค่าเป็นตัวเลขแต่ละระดับเป็น 5-4-3-2-1 ตามลำดับได้ กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ
ความเป็นไปได้ที ่ค ่าเฉลี ่ย 3.50 หมายความว่า ถ้าค่าเฉลี ่ยความคิดเห็นของผู ้ตอบ 
แบบสอบถามมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จะถือว่า
Master Plan มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
 2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม วิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา
ด้านการออกแบบศูนย์ศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาพิษณุโลกและ
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ถูกต้อง 
  2) กำหนดหัวข้อในการสร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมลักษณะการประเมิน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยมีหัวข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 
      2.1) การออกแบบพื ้นที ่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงสังคมที่ 
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
      2.2) สภาพพ้ืนที่ภายนอกอาคารและภายในอาคารมีความสวยงาม และ
เหมาะสม 
      2.3) พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนที่กำหนด 
      2.4) ระบบอาคารออกแบบได ้ถ ูกต ้องตามพระราชบ ัญญัต ิและ
กฎกระทรวงที่กฎหมายกำหนด 
      2.5) การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 



      2.6) การออกแบบอาคารเอื้ออำนวยต่อการใช้งานสำหรับผู้พิการ 
      2.7) เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคง และทันสมัย 
      2.8) เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทาน และประหยัด 
      2.9) ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ 
      2.10) การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ในการใช้งานและได้
กำหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.50-4.49  หมายถึง  มาก 
2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  น้อย 
1.00-1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

3) จัดวางข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ตามรูปแบบการสร้างแบบสอบถามโดยจัดชุดคำถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำถามแบเลือกตอบ ได้

สอบถามจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ 
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ Master Plan เป็นข้อมูลปลายเปิดแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 
จำนวน 10 ข้อ 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลเปิดแบบให้เขียนตอบ 
4) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาในข้อคำถามกับสภาพความเป็นจริงของการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะ
และเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาพิษณุโลก ทางสถาปัตยกรรม ผู้ตรวจสอบความตรงตาม
เนื ้อหา ได้แก่ อาจารย์ผู ้สอนวิชาโครงการพิเศษ และอาจารย์ที ่ปรึกษา ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รวม 3 ท่าน โดยมีผลการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับข้อมูลเป็นความถ่ี 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายปิด  แบบ 



 
 

มาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายเปิดใช้วิธี 
การรวบรวมข้อมูลเป็นรายข้อ นับความถี่ของข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
 
 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการคิดและจัดกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือ S.D และได้
กำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.50-4.49  หมายถึง  มาก 
2.50-3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  น้อย 
1.00-1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ผลการศึกษา 
1. ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่อง

ทางสายตาพิษณุโลก 
   1.1 ประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้

บกพร่องทางสายตาพิษณุโลก ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกายภาพ 
2. ศึกษาขั้นตอนการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทาง

สายตาพิษณุโลก 
 เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ รายละเอียดที่ตั้งโครงการ 

วิเคราะห์พฤติกรรมผู ้ใช้ องค์ประกอบหลักของโครงการ และวิเคราะห์พื ้นที ่ใช้สอยใน
โครงการ เป็นต้น 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ขั้นตอนการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้
บกพร่องทางสายตาพิษณุโลก ดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบหลักของอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทาง
สายตาพิษณุโลก ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ ส่วนบริหาร ส่วนโถงทางเข้าหลัก ส่วนให้ความรู้ 
ส่วนจัดแสดง ส่วนสุขภาพ การแพทย์ ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนหอพัก และ ส่วนจอดรถ 



 2.2 พ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) พ้ืนที่ของโครงการมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 
3,745.95 ตารางเมตร และเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจาก เป็นพื้นที่เขตสีน้ำเงิน  ให้เป็นที่ดิน ประเภทสถาบันราชการ  การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2.3 กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาโดยประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 กฎหมายอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

   2.4 แนวคิดในการออกแบบเป็นการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสาธารณะเพ่ือ
รองรับกิจกรรมให้แก่ผู้พกพร่องทางสายตา ในด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัย ส่งเสริม
ทักษะปัญญาและส่งเสริมสังคม โดยมีแนวคิดที่สำคัญ คือออกแบบอาคารให้มีพื้นที่ ทางเดิน
เป็นทางตรงยาว ใช้วัสดุพื้นผิวของเสา ผนังและพื้นแตกต่างกัน มีอักษรเบรลล์ตามจุดสำคัญ
ต่างๆ มีเบรลล์บล็อคที่พื้นต่างระดับและมีระบบอัจฉริยะสำหรับตรวจจับความร้อน เปิด-ปิด
ประตู ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู ้บกพร่องทาง
สายตาได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด  

3. ผลงานการการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทาง
สายตาพิษณุโลก 

                                                                                
               ภาพที่ 1 แปลนชั้น 1                   ภาพที่ 2 แสดงแปลนชั้น 2 , แปลนชั้น 3 
 

  
 
ภาพที่ 3 แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 1    ภาพที่ 4 แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 2 



 
 

4.ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อ
การการออกแบบอาคารศูนยฝึ์กทกัษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาพษิณุโลก ดังนี ้

ตารางที่ 1. แสดงผลการออกแบบอาคารศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตา 
พิษณุโลก 

ข้อที ่ รายการ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ออกแบบอาคารได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่

กำหนด 
4.00 0.71 มาก 

2 อาคารออกแบบได้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ 3.80 0.84 มาก 

3 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน 3.80 0.84 มาก 
4 การออกแบบอาคารศูนย์การค้าชุมชนเมืองแพร่มีประโยชน์กับ

ชุมชนในท้องถิ่น 
3.60 0.55 มาก 

5 อาคารมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สวย 
งามสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่

3.60 0.55 มาก 

6 อาคารมีความเหมาะสมในการเลือกระบบโครงสร้างอาคาร 3.60 0.55 มาก 

7 อาคารมีความเหมาะสมของการเน้นมุมมอง การเข้าสู่อาคาร 3.40 0.89 มาก 

8 อาคารมีความเหมาะสมกับสัดส่วนและพื ้นที่ใช้สอยภายใน
อาคาร 

3.60 0.55 มาก 

9 มีการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 3.80 0.45 มาก 

10 การออกแบบอาคารได้ถูกต้องตาม 
 Universal Design 

4.00 0.71 มาก 

 รวม 3.72 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 1. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะ
และเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาพิษณุโลก พบว่าอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                   
( = 4.00, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ 
ข้อ 1.ออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และข้อ 10.การจัดพื ้นที ่ห ้อง
เหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน ( = 3.80, S.D.= 0.45) รองลงมา คือ ข้อ 2.พื ้นที่
ภายนอกและภายในมีความสวยงาม  ข้อ 3.พื้นที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนที่
กำหนด และ ข ้อ 9.ล ักษณะอาคารสามารถรองร ับเทคโนโลย ีที่ เปล ี ่ยนแปลงได้                      
( = 3.60,S.D.= 0.55 ) รองลงมา คือข้อ 4.ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ข้อ 5.การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน ข้อ 6.การออกแบบอาคาร
เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ข้อ 8.เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทนทานและ

   



ประหยัด  และระดับต่ำสุดคือ ข้อ 7.เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคงและทันสมัย        
( = 3.40 ,S.D.= 0.89 ) 

การอภิปรายผลการวิจัย  
จากการสรุปผลการวิจัย มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายดังนี้ 
1.ผลการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู ้บกพร่องทางสายตาจังหวัด

พิษณุโลก 
1.1 ผลการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตา 

จังหวัดพิษณุโลก พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับความคิดเห็นออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง และการจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 
  1.2 ผลการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตา
จังหวัดพิษณุโลกพบว่ายังต้องเพิ่ม Function Relationship Diagram ที่แยกประเภท User 
เพ่ือช่วยการวิเคราะห์การเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนต่างๆของผู้ใช้โครงการ  

2. ผลการศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและ
เสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1 การศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะ 
และเสริมอาชีพผู ้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นต่ อ
หลักการออกแบบด้วยสาเหตุว่าการวิจัยนี้ได้กำหนดหัวข้อแบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ ซึ่ง
เป็นคำถามที่ครอบคลุมหลักการออกแบบอาคารต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.2 การศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะ
และเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตาจังหวัดพิษณุโลก ผลการทดลองได้ภาพรวมทั้งหมด
ก่อให้เกิดการตอบรับอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงและการจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00  
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื ่องการออกแบบศูนย์ฝึกทักษะและเสริมอาชีพผู้บกพร่องทางสายตา
จังหวัดพิษณุโลกมี ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. ควรมี Function Relationship ที่แยกประเภท User เพื่อช่วยการวิเคราะห์การ
เข้าถึงพ้ืนที่ส่วนต่างๆของผู้ใช้โครงการ 

2. ควรนำเสนอเทคโนโลยีด้านแนวความคิด ผิวสัมผัส ให้ชัดเจน และรายละเอียด
โครงการเรื่อง Detail การลบมุมเสาเพื่อความปลอดภัย 

3. เพ่ิมแนวคิดรายละเอียดเรื่องงานออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน 
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