
เอกสารขอมูลสำหรับผูเขารวมงานวิจัย (Participant Information Sheet)

โครงการวิจัย: การศึกษาพฤติกรรมของผูบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเดินทางภายอาคารสถาน (A study of indoor
navigation behavior by visually impaired and blind people)

ชื่อนักวิจัย: วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย
Ethics number: ERGO/FEPS/23512

โปรดอานขอมูลนี้อยางถี่ถวนกอนตัดสินใจเขารวมในการวิจัยนี้ หากคุณยินดีที่จะเขารวมกรุณาลงนามในแบบฟอรม
แสดงความยินยอมเขารวมงานวิจัย

รายละเอียดของโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้เสนอวิธีการจัดเก็บขอมูลของอาคารเพื่อนำไปใชในการสรางแผนที่สำหรับระบบนำทางภายในอาคารและเทคโน-
โลยีอื่น ที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหผูที่มีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดนั้นสามารถมีอิสระภาพในการเดินทางภายใน
อาคารโดยไมไดรับบาดเจ็บ

เหตุผลที่ผูเขารวมวิจัยไดรับเชิญ
ขณะนี้การดำเนินงานวิจัยอยูในขั้นการประเมินพฤติกรรมการเดินภายในอาคารของผูมีความ บกพรองทางสายตาและคน
พิการ เพื่อใหไดขอมูลที่ไดมีความชัดเจนและประโยชนสูงสุด ดังนั้นขอมูลที่ไดจากผูที่มีความบกพรองทางสายตาและคน
พิการนั้นถือวามีความสำคัญอยางมากและรวมถึงขอมูลจากเจาหนาที่ที่ดูแลคนเหลานี้ซึ่งจะใหอีกมุมมองหนึ่ง ซึ้งขอมูลทั่ง
หมดที่กลาวมานั้นมีความสำคัญและเปนประโยชนตองานวิจัยนี้เปนอยางมาก

สิ่งที่ผูเขารวมวิจัยตองปฏิบัติ

๑. อานเอกสารชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัยนี้โดยละเอียดและทำเครื่องหมายถูก (✓) ในเอกสารยินยอมเขารวมวิจัยไว
เปนหลักฐาน

๒. ในกรณีผู เขารวมเปนผูมีความรูพรองทางสายตาและคนตาบอด ผู เขารวมจะใหสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เดินภายในอาคารสถาน ปญหาที่ประสบในขณะที่ เดินอยูภายในอาคาร และขอมูลสำคัญที่มีความจำเปนและเปน
ประโยชนเพื่อชวยหามารถเดินภายในอาคารไดอยางอิสระและปลอดภัย ซึ่งในการสัมภาษณนี้จะใชระยะเวลา 30-40
นาที

๓. ในกรณีผู เขารวมไมใชผูมีความพรองทางสายตาหรือคนตาบอด ผูเขารวมจะตองกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติ-
กรรมการเดินภายในอาคารสถานของ ผูที่มีความปกพรองทางสายตาและคนตาบอด ซึ่งจะใชระยะเวลา20-25 นาที



วิธีตอบรับการเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ
การทำเครื่องหมายถูก (✓) ในเอกสารยินยอมเขารวมวิจัยแสดงถึงการตอบรับการเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ ในกรณีผู
เขารวมเปนผูมีความรูพรองทางสายตาและคนตาบอด การยินยอมและตอบรับการเขารวมนั้นจะถูกบันทึกดวยเสียงและทำ
เครื่องหมายถูกโดยผูทำการสัมภาษณ ทั้งนี้ผูเขารวมวิจัยมีสิทธิในการปฏิเสธการเขารวมวิจัยโดยไมสงผลกระทบใดๆ กับวิถี
ชีวิตและมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดทุกเวลาโดยไมตองแจงใหผูวิจัยทราบลวงหนา

ประโยชนที่จะไดรับสำหรับผูเขารวมวิจัยและสวนรวม
ผลของการศึกษาวิจัยนี้จะสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการเดินภายในอาคารสถานที่ ของผูมีความบกพรองทางสายตาและ
คนตาบอด การเดินภายในอาคารสถานที่ ปญหาที่พบเจอและรวมถึงขอมูลที่มีความสำคัญและเปนประโยชนตอผูคนเหลา
นี้ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนำไปใชในการพัฒนาตอยอดใหบริการดานตางๆ ที่มีประโยชนตอผูที่มีความบกพรองทางสายตา
และคนตาบอด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเขารวมวิจัย
การกรอกแบบสอบถามและการสัมภาษณความคิดเห็นไมกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายใดๆแกผูเขารวมวิจัย

การจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
คำตอบของผูเขารวมวิจัยจะถือเปนความลับและไมมีการเก็บขอมูลชื่อของผูเขารวมวิจัยโดยขอมูลสวนตัวของผูเขารวม วิจัย
จะถูกเก็บรักษาไวไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคลแตจะรายงานผลการวิจัยในขอมูลสวนรวมและขอมูลทั้งหมดจะถูก
บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอยางดี

กรณีมีปญหาหรือขอสงสัย
หากผู เขารวมวิจัยมีปญหาหรือขอสงสัย เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดตอผู วิจัย นายวัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย ทางอีเมล
wj1g14@ecs.soton.ac.uk

mailto:wj1g14@ecs.soton.ac.uk


แบบสอบถาม

โครงการวิจัย: การศึกษาพฤติกรรมของผูบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเดินทางภายอาคารสถาน (A study of
indoor navigation behavior by visually impaired and blind people)

ชื่อนักวิจัย: วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย
Ethics number: ERGO/FEPS/23512

ขอเชิญชวนเขารวมงานวิจัย

งานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดขณะเดินภายในอาคารดวยตัว
เอง แบบสอบถามฉบับนี้ถูกสรางขึ้นการเก็บขอมูลทางดานพฤติกรรมของผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดขณะ
เดินภายในอาคารดวยตัวเอง การเก็บขอมูลครั้งนี้จะประกอบไปดวยกลุมตัวอยางทั่งสิ้น สองกลุม กลุมที่ 1 ผูพิการทาง
สายตาและคนตาบอด และ กลุมที่ 2 เจาหนาที่ที่ดูแลผูพิการทางสายตาและคนตาบอดหรือกลุมคนที่ทำงานใกลชิดกับผู
พิการทางสายตาและคนตาบอด ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะใชระยะเวลา 15-20 นาที

ความคิดเห็นของคุณจะถูกเก็บเปนความลับไมมีการเปดเผยชื่อผูเขารวมและเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปกปองขอมูล

• แบบสอบถามจะถูกแสกนเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (PDF) และไมมีการทำสำเนา

• แบบสอบถามจะถูกจัดเก็บในตูเอกสารที่ใชกุญแจในการเขาถึง ณ มหาวิทยาลัยเซาทแฮมปตัน

• เอกสารอิเล็กทรอนิกสจะถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการใชรหัสผานในการเขาถึงขอมูล ณ มหาวิทยาลัยเซาท
แฮมปตัน

• แบบสอบถามและเอกสารอิเล็กทรอนิกสจะถูกทำลายภายใน 1 ปหลังงานวิจัยนี้สำเร็จเสร็จสิ้น

หากผู เขารวมวิจัยมีปญหาหรือขอสงสัย เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดตอผู วิจัย นายวัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย ทางอีเมล
wj1g14@ecs.soton.ac.uk

ขอบพระคุณที่เขารวมงานวิจัย,

วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย นักวิจัย wj1g14@ecs.soton.ac.uk
Prof Gary Wills ที่ปรึกษา gbw@ecs.soton.ac.uk
Prof Mike Wald ที่ปรึกษา mw@ecs.soton.ac.uk



คำแนะนำ:

แบบสอบถามฉบับนี้จะใชระยะเวลา 1.30-2 ชั่วโมง

ชุดคำถามในแบบสอบถามฉบับนี้สามารถตอบได 3 วิธี ดังตอไปนี้:

• ติ้กเครื่องหมายถูก (✓) ลงในชองสี่เหลี่ยม ตัวอยาง✓
• วงกลมตัวเลือกที่ตรงตามที่ตองการ ตัวอยาง a. important

• เขียนคำอธิบายลงในชองวาที่เตรียมไวให ตัวอยาง 2 years

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยคนพิการทางสายตาและคนตาบอดใหมีอิสระและความมั่นใจในการเดินในพื้นที่ที่ไม
คุนเคยภายในตัวอาคารและสถานที่ตางๆ

นิยาม: พื้นที่ที่ไมคุน: พื้นที่ภายในอาคารและสถานที่ตางๆที่คนพิการทางสายตาและคนตาบอดไมมีความคุนเคย/ไมสมารถ
คาดเดาสภาพแวดลอมภายในได

นิยามที่ไมมีการกลางถึงในงานวิจัย: ชองวางที่คุนเคย (ไมวาชองวางที่คุนเคยเหลานี้จะอยูดานในหรือดานนอก) พื้นที่กลาง
แจง (ไมวาพื้นที่กลางแจงเหลานี้จะคุนเคยหรือไมคุนเคยก็ตาม)



สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. คุณทำงานทางดานนี้มาเปนระยะเวลากี่ป?

ป (โดยประมาณ)



สวนที่ ๒ พฤติกรรมและการเดินภายในอาคาร

๒. การฝกอบรมทักษะการทำความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility , O&M) มี
ความสำคัญตอผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดหรือไม?

ก. สำคัญ

ข. สำคัญแตไมจำเปน

ค. ไมสำคัญ

๓. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดตัวชวยเหลานี้สำหรับทำกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอเทาใด?

• ไมเทาขาว (White Cane)

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย , โปรดระบุเหตุผล:

• สุนัขนำทาง (Guide Dog)

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย , โปรดระบุเหตุผล:

• คนนำทาง (Sighted Guide)

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส



ไมเคย , โปรดระบุเหตุผล:

• แผนที่คนตาบอด (Tactile Map)

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย , โปรดระบุเหตุผล:

• อื่นๆ:

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย , โปรดระบุเหตุผล:

๔. ในกรณีที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเดินภายในอาคารดวยตนเอง เขาใชวิธีใดในการคำนวนระยะทาง?

ก. โดยใชการนับจำนวนการกาวเทา (foot steps)

ข. ดวยระยะทาง เชน ฟุต (feet) หรือ เมตร (meter)

ค. โดยการจับเวลา เชน 5 วินาที

ง. อื่นๆ โปรดระบุ



สวนที่ ๓ สถานที่ไมคุนเคย

นิยาม: สถานที่ที่ไมคุนเคย คือ สถานที่ที่คุณไมไดไปเปนประจำ (Rarely visit) หรืออาคารสถานที่ที่คุณยังไมเคยรูจำ ใน
กรณีการที่ตองเดินทางดวยตัวเอง เชนการเดินทางไปมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ หางสรรพสินคา และสนามบิน

๕. บอยครั้งไหมที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดตองเดินดวยตนเองภายในอาคารสถานที่ที่ไมคุนเคย เชน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ หางสรรพสินคา และสนามบิน?

• มหาวิทยาลัย

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• โรงพยาบาล

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• หางสรรพสินคา

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส



ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• พิพิธภัณฑ

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• สนามบิน

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• อื่นๆ:

ความถี่: ทุกวัน

หลายครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/เดือน

บางโอกาส

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:



๖. ในมุมมองของคุณ คุณคิดวาระดับความยากงายในการเดินทางภายในอาคาร สถานที่ที่ไมคุนเคยตอไปนี้อยางไร

• มหาวิทยาลัย

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:

• โรงพยาบาล

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:

• หางสรรพสินคา

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:

• พิพิธภัณฑ

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:

• สนามบิน

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:



• อื่นๆ:

ระดับความยาก: งาย

ปานกลาง

ยาก

โปรดระบุเหตุผล:

๗. ในมุมมองของคุณ คุณคิดวาผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดมีความมั่นใจในการเดินดวยตนเอง ในสถานที่ที่
ไมคุนเคยตอไปนี้หรือไม?

• พื้นที่เปด โลงกวางไมมีจุดสังเกต (landmarks)

ระดับความยาก: มั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมแนใจ

โปรดระบุเหตุผล:

• หองโถง (Hallway)

ระดับความยาก: มั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมแนใจ

โปรดระบุเหตุผล:

• หองที่มีขนาดเล็ก เชน ออฟฟต

ระดับความยาก: มั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมแนใจ

โปรดระบุเหตุผล:

• หองที่มีขนาดใหญ (เชนหอประชุม, หองประชุม, โรงภาพยนตรและพื้นที่แสดงนิทรรศการ)

ระดับความยาก: มั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมแนใจ

โปรดระบุเหตุผล:



๘. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดจะทำอยางไรเพื่อใหรูไดวาเขาอยูตรงไหนของอาคาร ในกรณีที่เขาอยูใน
อาคาร สถานที่ที่ไมคุนเคย?

๙. ในอาคารสถานที่ที่ไมคุนเคย ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดจะทำอยางไรเพื่อใหสามารถเดินไปยังปลาย
ทางที่เขาตองการ?

๑๐. ในขณะเดินดวยตนเองในสถานที่ที่ไมคุนเคย ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดมีวิธีในการคนหาทิศ (direction
or orientation) ตรงหนาของเขาไดอยางไร.

๑๑. ในขณะเดินดวยตนเองในสถานที่ที่คุณไมคุนเคย ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดใชจุดสังเกต (landmark)
อะไรเพื่อชวยใหเขาสามารถเดินภายในอาคารไดดวยตนเอง?

๑๒. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยสอบถามคนในพื้นที่ (เชน เจาหนาที่ แผนกตอนรับ) หรือไม เพื่อหา
ทิศทางหรือวิธีการเพื่อใหสามารถเดินไปยังปลายทางที่คุณตองการไดหรือไม?

ก. เคย

ข. ไมเคย

๑๓. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยไดรับขอมูลที่สับสน (confusing) หรือ ไมชัดเจน (ambiguous) ในการ
สอบถามขอมูลจากคนในพื้นที่หรือไม

ก. เคย, กรุณายกตัวอยาง

ข. ไมเคย



สวนที่ ๔ สิ่งกีดขวางและพื้นที่อันตราย

๑๔. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยประสบปญหาใดๆ ในขณะที่เดินภายในอาคารดวยตนเองหรือไม เชน
สิ่งกีดขวางระดับพื้น สิ่งกีดขวางระดับรางกาย สิ่งกีดขวางระดับหัว พื้นที่ที่มีเสียงดังเกินไปหรือเงียบเกิน หรือพื้นที่ที่มี
แสงสวางมากเกินไป?

ก. เคย, กรุณายกตัวอยาง

ข. ไมเคย

๑๕. ในขณะที่เดินภายในอาคารดวยตนเอง ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยประสบปญหาเดินชนหรือถูกชน
โดยสิ่งกีดขวางตอไปนี้หรือไม?

• สิ่งกีดขวางระดับพื้น เชน ขอบพื้น หลุม พื้นเอียง ทางราดชัน

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• สิ่งกีดขวางระดับรางกาย เชน เฟอรนิเจอร อุปกรณติดตามผนัง

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• สิ่งกีดขวางระดับหัว เชน บันได ปายแขวน

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง



ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• พื้นที่ที่มีเสียงรบกวน

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• พื้นที่เงียบเกินไป

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• พื้นที่ที่มีแสงสวางมากเกินไป

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• สิ่งกีดขวางที่เดินได เชน คน สัตว รถเข็น

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง



ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

• อื่นๆ โปรดระบุ:

ความถี่: ทุกครั้ง

บอยครั้ง

บางครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคย

โปรดระบุเหตุผล:

๑๖. สิ่งกีดขวางอะไรบางที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดสามารถตรวจหาไดโดยใชตัวชวยทั่วไป เชน ไมเทา
ขาว (White cane) สุนัขนำทาง (Guide dog) แผนที่คนตาบอด (tactile map)?

สิ่งของที่วางบนพื้น

ขอบพื้นและหลุม

อื่นๆ โปรดระบุ

๑๗. สิ่งกีดขวางอะไรบางที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดไมสามารถตรวจหาไดโดยใชตัวชวยทั่วไป เชน ไมเทา
ขาว (White cane) สุนัขนำทาง (Guide dog) แผนที่คนตาบอด (tactile map)?

พื้นเอียงและลื่น

สิ่งของในดับเอวขึ้นไป เชน สิ่งกีดขวางระดับรางกาย และ สิ่งกีดขวางระดับหัว

อื่นๆ โปรดระบุ

๑๘. ในขณะที่เดินภายในอาคารดวยตนเอง ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดมีวิธีหรือตัวชวยใหในการรับรูได
อยางไรวามีสิ่งอันตรายกีดขวางทางเดินของคุณ

ใชตัวชวยทั่วไป เชน ไมเทาขาว (White cane) สุนัขนำทาง (Guide dog) แผนที่คนตาบอด (tactile map)

ใชการไดยิน (hearing sense)

ใชการดมกลิ่น (odor sense)

อื่นๆ โปรดระบุ



๑๙. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยประสบปญหากับการใชงานบันได บันไดเลื่อนหรือลิฟตนั้นมีความยาก
การอันตรายในการใชงาน เชน ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดถูกติดตั้งไวสูงหรือต่ำเกินไป หรือความกวางของบันไดไม
ไดมาตรฐาน เชน กวางเกินไป

ก. เคย, กรุณายกตัวอยาง

ข. ไมเคย

ค. ไมแนใจ



สวนที่ ๕ การเขาถึงขอมูล (Accessibility)

๒๐. ในขณะที่เดินภายในอาคารดวยตนเอง มีขอมูลอะไรบางที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดสามารถนำมาใช
เพื่อใหสามารถเดินภายในอาคารไดดวยตัวเอง เชน แผนที่สำหรับคนตาบอด (tactile map), ทางเทาสำหรับคนตาบอด
(tactile pavement), อักษรเบรลล (Braille) เสียงและการสัมผัส (audio and haptic feedback)?

ก. มี

ข. ไมมี

ถามี, โปรดยกตัวอยาง

๒๑. คุณคิดวาผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดรูหรือไมวาในบางอาคารแผนที่สำหรับคนตาบอด (tactile map)
ไดถูกติดตั้งไวเพื่อบอกรายละเอียดของอาคาร เชน หอง (room) ระเบียง (corridor) จุดสังเกต (landmark) ที่จะชวย
ใหเขาสามารถเดินไดดวยตนเอง?

ก. รู

ข. ไมรู

๒๒. ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดเคยใชแผนที่สำหรับคนตาบอดหรือไม เพื่อชวยใหคุณเดินไปยังปลายทางที่
ตองการได?

ก. เคย ถา เคย ไปขอที่ 25

ข. ไมเคย ถา ไมเคย ขามไปขอที่ 27

๒๓. แผนที่คนตาบอดนั้นไดพาผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดไปถึงเปาหมายปลายทางหรือไม?

ก. ทุกครั้ง

ข. บางครั้ง, เพราะ

ค. ไมเคย, เพราะ

๒๔. ในขณะที่ใชงานแผนที่คนตาบอด (tactile map) คุณคิดวาอะไรคือขอมูลที่สำคัญที่ชวยใหผูมีความบกพรองทางสายตา
และคนตาบอดสามารถเดินไปยังปลายทางที่ตองการได?



๒๕. เพื่อทำใหผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอดสามารถเดินภายในอาคารไดดวยตนเองและตระหนักถึงความ
ปลอดภัย คุณคิดวาขอมูลตอไปนี้มีความสำคัญมากนอยเทาไหรในขณะที่ผูมีความบกพรองทางสายตาและคนตาบอด
เดินอยูภายในอาคาร?

ประเภทของขอมูล สำคัญมาก สำคัญ
บางสวน
สำคัญ

ไมคอยสำคัญ ไมสำคัญ ไมมีความคิดเห็น

ขอมูลอาคาร เชน เวลาเปด-ปด

แผนผังอาคาร (e.g. rooms and layout)

เลขชั้น

เลขหอง

หองน้ำ

ทางเขาและทางออก

ประตู

ทางออกฉุกเฉิน

แสงสวาง

พื้นที่ของ Wi-FI

ทางเดิน

ทางเทาสำหรับคนตาบอด

บันได

ทางขึ้น ทางลาดชัน และขอบพื้น

ลิฟต

บันไดเลื่อน

พื้นกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการ

เฟอรนิเจอร

พื้นที่อันตราย

ผูคนกำลังเดิน

สภาพอากาศ

แผนกตอนรับ

เสียงรบกวน



๒๖. ในขณะที่เดินอยูภายในอาคารดวยตัวเอง คุณคิดวามีความสำคัญมากหรือนอยสำหรับผูมีความบกพรองทางสายตาและ
คนตาบอดอยางไรถาเขาสามารถระบุตำแหนงของจุดสังเกต (landmark) ภายในอาคาร?

ก. สำคัญมาก

ข. สำคัญ

ค. บางสวนสำคัญ

ง. ไมสำคัญ

จ. ไมมีความคิดเห็น

๒๗. ในขณะที่เดินอยูภายในอาคารดวยตนเอง คุณคิดสิ่งใดบางตอไปนี้มีความสำคัญกับผูมีความบกพรองทางสายตาและคน
ตาบอดเพื่อการเรียนรูและจดจำพื้นที่ เพื่อที่เขาสามารถเดินภายในอาคารไดดวยตนเอง?

จุดสังเกต (landmark) เชน บันไดเลื่อน ลิฟต เสา ตนไม หรือรูปปน

เสียงรบกวน

ลักษณะของพื้น

กลิ่น

อื่นๆ, โปรดระบุ
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