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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้
ของนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น และเพื่อนำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร ประชำกรคือ นักศึกษำผู้พิกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย นักศึกษำผู้พิกำร 4 ประเภท คือ
นักศึกษำผู้พิกำรทำงสำยตำ นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว และ
นักศึกษำออทิสติก รวมทั้งสิ้น 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรพรรณนำ ผลกำรวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ
นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงน้อยมำกปีละ 1-2 ครั้ง
โดยส่วนใหญ่จะมำใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงขณะที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ 1 เพื่อทำรำยงำน
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษำปกติ รองลงมำคือ ยืมหนังสือ และเยี่ยมชมห้องสมุด ซึ่งปัญหำในกำรมำใช้พื้นที่
เรียนรู้ภำยในอำคำรหอสมุดกลำง พบว่ำ นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่จะมีปัญหำในกำรเดินทำงมำ
หอสมุดกลำงเนื่องจำก ระบบขนส่งมวลชนของมหำวิทยำลัยไม่เอื้อต่อกำรเดินทำง รองลงมำคือ
สถำนที่ภำยนอกอำคำรหอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงตัวอำคำรหอสมุดกลำง สถำนที่ภำยในอำคำร
หอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงพื้นที่ให้บริกำรต่ำง ๆ หอสมุดกลำงไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
จำเป็นให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ไม่เอื้อต่อกำรใช้งำน
2. ควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ นักศึกษำ
ผู้พิกำรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรโดยเฉพำะมำกที่สุด รองลงมำ
คือ ห้องศึกษำแบบเดียว ห้องศึกษำแบบกลุ่ม พื้นที่เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษำปกติ และพื้นที่สำหรับชม
วีดีทัศน์

3. แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร นำมำ
วิเครำะห์และกำหนดเป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร ดังนี้ 1) พื้นที่เรียนรู้
สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร สถำนที่ตง้ั ควรอยู่ใกล้กับประตูทำงเข้ำ-ออกห้องสมุดหรือบริเวณที่นักศึกษำ
ผู้พิกำรสำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออกได้ด้วยควำมสะดวกและปลอดภัย สำมำรถใช้เสียงได้ มีที่บังตำ
รวมถึงมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 2) ห้องศึกษำแบบเดี่ยว ภำยในห้องควรมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และชั้นวำงหนังสือ และสำมำรถให้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำ-ออกได้สะดวก
3) ห้องศึกษำแบบกลุ่ม ควรมีจอภำพติดผนังและสำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 4) พื้นที่
นั่งอ่ำนร่วมกับนักศึกษำปกติ ควรอยู่กระจำยอยู่ทั่วอำคำรของห้องสมุดและมีโต๊ะนั่งอ่ำนที่สำมำรถ
สอดรถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำไปได้ 5) พื้นที่สำหรับชมวีดีทัศน์ ควรมีชุดเครื่องเสียงที่สำมำรถ
รับฟังภำยในห้องได้ และมีหูฟังให้เลือกใช้ด้วย

คาสาคัญ:
พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำพิกำร, กำรจัดบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำพิกำร,
นักศึกษำพิกำร

Abstract
The purposes of this research were to study experience, problems and
needs of the disabled students use learning area in the central library, Khon Kaen
University. And to set guidelines for organizing the learning area in the Central Library
for disabled students. The population is 30 disabled students. The sample for the
study consisted of 8 disabled students. The tools for collecting data were semistructured interview. Descriptive Analysis. The research results were summarized as
follows:
1. Experience in using the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities had experience in
using the library at least one to three times a year. Most of the disabled students
used the learning area at the central library while studying. Year 1
2. The need to use the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities need Learning areas
for students with disabilities. Single study room, Group study room, and Edutainment
room.
3. Guidelines for organizing learning areas for disabled students in the
central library, Khon Kaen University. Information obtained from the study of
experience and needs of disabled students. Analyze and define a guideline for
organizing learning areas for disabled students AS follows: 1) Learning Areas for

Disabled Students 2) Single study room 3) Group study room 4) Reading area with
regular students and 5) Edutainment room.

Keywords:
Learning Area for Students with Disabilities, Library Services for Students
with Disabilities, Students with Disabilities
บทนา
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่คนพิกำรได้เข้ำมำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้นโดยตลอด (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2558) ห้องสมุด
มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำที่สำคัญของนักศึกษำทุกคน รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
นักศึกษำผู้พิกำรมีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในกำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำ
ปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงและ
ใช้บริกำรห้องสมุดบำงอย่ำงที่จัดให้กับนักศึกษำปกติ ดังนั้นเป้ำหมำยของห้องสมุดจึงไม่ใช่ทำอย่ำงไร
ให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ แต่เป็นเรื่องที่ห้องสมุดจะทำอย่ำงไรเพื่อให้นักศึกษำ
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรห้องสมุดได้ด้วยควำมเท่ำเทียมกันให้ได้มำกที่สุด
พื้นทีเ่ รียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งบริกำรที่ห้องสมุดมหำวิทยำลัยทุกแห่ง
ในประเทศไทยจัดให้บริกำรแก่นักศึกษำ พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบ
มำเพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรตั้งแต่เริ่มแรก ควำมบกพร่องทำให้นักศึกษำผู้พิกำร
มีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำใช้งำนพื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำว ดังนั้นห้องสมุดจึงพึ่งให้ควำมสำคัญ
และจัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงและใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
และเมื่อนักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดได้ด้วยควำมสะดวก
และปลอดภัยแล้ว ถือเป็นโอกำสอันดีทบี่ ุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้กำรให้บริกำรร่วมกัน
ได้รับทรำบถึงควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร และพัฒนำบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงห้องสมุดกับนักศึกษำผู้พิกำร ทำให้เกิดควำมผูกพัน
มีกำรบอกต่อและกลับมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ของนักศึกษำผู้พิกำร
2. เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
3. วิเครำะห์ข้อมูล และกำหนด “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น”
4. จัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรตำมควำมพร้อมของหอสมุดกลำง และให้
นักศึกษำผู้พิกำรมำทดลองใช้บริกำร รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะ
5. ยืนยัน “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” โดยใช้วิธีกำรอ้ำงอิงจำกผู้เชี่ยวชำญ และตัวแทนนักศึกษำผู้พิกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
คนพิกำรเมื่อเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยก็มีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน
กำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำ
และอุปสรรคในกำรใช้บริกำรห้องสมุดโดยเฉพำะพื้นที่เรียนรู้ในห้องสมุด ดังนั้นกำรจัดพื้นที่เรียนรู้
ในห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงควำมบกพร่องของนักศึกษำผู้พิกำร
และประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรเป็นสำคัญ กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรจึงเป็น
กำรเตรียมพื้นที่ รวมถึงเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อเอื้อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรพื้นที่
เรียนรู้ในห้องสมุดได้
กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุดนั้น ห้องสมุดสำมำรถดำเนินกำรได้
ทันทีตำมศักยภำพของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยอำจจะเริ่มต้นจำกกำรจัดมุมหรือพื้นที่เรียนรู้สำหรับ
นักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ตลอดเวลำเมื่อเดินทำง
มำห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นสถำนทีภ่ ำยในอำคำรห้องสมุดทีน่ ักศึกษำผู้พิกำร
จะได้ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำแล้ว พื้นทีด่ ังกล่ำวยังเป็นจุดนัดพบที่นักศึกษำผู้พิกำรใช้ในกำรพบปะกับ
เพื่อนนักศึกษำปกติ รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรต่ำงคณะอีกด้วย ดังนั้นถ้ำห้องสมุดให้ควำมสำคัญและ
จัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงของนักศึกษำผู้พิกำร นักศึกษำผู้พิกำรจะเกิด
ควำมรู้สึกที่ดีและมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ บุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้และเกิด
ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำผู้พิกำรร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยของ
ห้องสมุดในกำรพัฒนำบริกำรห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพสำหรับผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม รวมถึง
กลุ่มนักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรศึกษำนี้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย สำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่
เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในอำคำรห้องสมุดได้
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