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The objectives of this study were: 1) to study the provision of infrastructure 

for the elderly in public places in Payayen subdistrict, 2) to investigate the 

understanding in the preparation of the infrastructure  for elderly  of the homestay 

business in Phayayen subdistrict, and 3) to obtain the expectation and need of 

homestay customers. The sample in this study were 167 tourists and 30 homestay 

owners.  A questionnaire was used to collect data and statistical software was used to 

compute the percentage.  

The results showed that most tourist samples were females with the age of  50-

59 years old.  Most of them graduated at high school level and were retired.  Their 

salary was 10,001 to 15,000 Baht.  Fifty percent of tourist samples were satisfied with 

the arrangement of place, staying condition, and environment, as well as the facilities 

for elderly inside and outside the buildings.   

Most homestay samples were one floor concrete building  with the age of 2-4 

years and 100 square meters for 2 persons guests. Thirty percent of homestay samples 

were ready in terms of the arrangement of place, staying condition, and environment, 

as well as the facilities for elderly inside and outside the buildings.   

It was concluded that most homestay still lacked of infrastructure for the 

elderly. Therefore, the improvement was needed to allow seniors stay safely. 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจ   ดา้นการจดับริการ       
สาธารณะแก่ชุมชน  รวมทั้งภารกิจเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต     
ผูสู้งอายุ    ซ่ึง  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้นไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดับริการ
สาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ ในการด ารงชีวิตและติดต่อสัมพนัธ์ โดยจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวก ในสถานท่ีสาธารณะ  ให้สะดวกเหมาะสมแก่ผูสู้งอายุ   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดและรับรู้ถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ และไดมี้การส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูสู้งอายุมีท่ีมีอาศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  โดยสนบัสนุนเงินทุน  วสัดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
และปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัและสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ 

ต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เป็นอ าเภอท่ีมีความสวยงามทางดา้น
ธรรมชาติ  และอากาศ  บริสุทธ์ิ โดยในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว และพกัผอ่นเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงในจ านวนนั้นมีนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูสู้งอายุ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ต าบล
พญาเยน็   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของนกัท่องเท่ียว  ท่ีเป็น
ผูสู้งอายุจึงจดัให้มีการศึกษาสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุภายใน ต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา  
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการจดัเตรียมสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายใุนสถานท่ีสาธารณะ ในต าบล
พญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัความเขา้ใจในการจดัเตรียมสาธารณูปโภคของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวในเขต ต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 

1.2.3 เพื่อทราบถึงความมุ่งหวงัและความตอ้งการของผูม้ารับบริการ 
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1.3  สมมติฐานการวจัิย 
1.3.1 ผูสู้งอายุท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อม

ดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 

1.3.2 ผูสู้งอายุท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อ
ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 

1.3.3 ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความ
พร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต าบลพญาเยน็ อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท า  
1.4.2 ศึกษากฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4.3 ศึกษาสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุในท่ีสาธารณะและสถานประกอบการใน 

ต าบลพญาเยน็   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
1.4.4 เก็บขอ้มูลการเตรียมพร้อมสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอาย ุ
1.4.5 จดัท าแบบสอบถาม 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพื่อน าไปใชใ้นการจดัเตรียมสถานท่ีสาธารณะให้เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
1.5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเขา้ใจของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการเตรียม 

ความพร้อมของสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ 
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บทที ่ 2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ความหมายของ "สาธารณูปโภค" 
2.  ความหมายของ "ผูสู้งอาย"ุ 
3.  ความหมายของ "โฮมสเตย"์ 
4.  พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ 
5.  มาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายุ 
6. กฏกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการ ทุพพลภาพ และ

คนชรา พ.ศ.2548 
 

2.1 ความหมายของ "สาธารณูปโภค"(Public Utilities) 
ศ.จ านงค ์ ทองประเสริฐ (2528)  กล่าววา่  ค  าท่ีเราใชก้นัโดยทัว่ ๆ ไป และพอเป็นท่ีรู้จกักนั

บา้ง ก็คือค าวา่ “สาธารณูปโภค” ซ่ึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2524 ไดใ้ห้บทนิยาม
ไวด้งัน้ี “น.การประกอบเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา”   ทั้งน้ีเพราะค าวา่ 
“สาธารณูปโภค”  เกิดจากการน าค าวา่ “สาธารณ” ซ่ึงแปลว่า “ทัว่ไป” หรือท่ีเรามาใช้ในภาษาไทย
เป็นค าวเิศษณ์ หมายความวา่ “เพื่อประชาชนทัว่ไป” กบัค าวา่ “อุปโภค” ซ่ึงหมายความวา่ “เอามาใช้
ให้เกิดประโยชน์” มาเขา้สนธิกันจึงได้หมายถึง “การประกอบการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
ทัว่ไป” ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 
2.2 ความหมายของ "ผู้สูงอายุ" 

นายแพทยบ์รรลุ  ศิริพาณิช (2548) ในภาคองค์กรสหประชาชาติ  ผูสู้งอายุหมายถึง ผูท่ี้มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ภาคภาษาไทย ผูสู้งอายุหมายถึงเอาอายุเป็นหลกัในการเรียก (60+ปี) คนชรา 
หมายถึงลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการเรียก ผูอ้าวุโสหมายถึงเอาสถานภาพทางราชการแก่
กวา่เก่ากวา่เป็นหลกัในการเรียก (ในทางศาสนาภิกษุผูใ้หญ่เรียกภิกษุผูน้อ้ยวา่อาวุโสภิกษุนอ้ยเรียก
ภิกษุผูใ้หญ่ว่าภนัเต)   ภาคภาษาองักฤษ วิทยาการว่าดว้ยผูสู้งอายุเรียกว่า ผูสู้งอายุ วิทยาการดา้น
การแพทยเ์ก่ียวกบัผูสู้งอายเุรียกวา่ยา geritics ในองคก์รสหประชาชาติตกลงใชค้  าวา่ผูสู้งอาย ุมีหลาย
ค าใช้เป็นสรรพนามเรียกผู ้สูงอายุเช่นร้ิวรอย , ผู ้สูงอายุ ในส านักงานสถิติแห่งชาติส านัก
นายกรัฐมนตรี ผูสู้งอายหุมายถึงบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง ผูสู้งอายุแบ่งเป็น 2 
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กลุ่มคือ ผูสู้งอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60-69 ปีทั้ งชายและหญิง ผูสู้งอายุตอนปลาย
หมายถึงบุคคลท่ีมีอาย ุ70 ปีข้ึนไป ทั้งชายและหญิง 
 สุรกุล  เจนอบรม (2541) ไดก้ าหนดการเป็นบุคคลสูงอายุวา่ บุคคลผูจ้ะเขา้ข่ายเป็นผูสู้งอายุ
มี เกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู ้สูงอาย ุ
ไว ้ 4  ลกัษณะดงัน้ี 

1. พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากอายุจริงท่ี ปรากฏ  (Chronological  Aging)  จากจ านวน
ปีหรืออายท่ีุปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไม่น าเอาปัจจยัอ่ืนมาร่วมพิจารณาดว้ย 

2.  พิจารณาความเป็นผู ้สูงอายุจากลักษณะการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ร่างกาย
(Physiological  Aging  หรือ   Biological  Aging) กระบวนการ เป ล่ียนแปลง น้ีจะ
เพิ่มข้ึนตามอายขุยัในแต่ละปี 

3. พิ จ า รณ า ค ว า ม เ ป็ น ผู ้ สู ง อ า ยุ จ า ก ลั ก ษณะ ก า ร เ ป ล่ี ย น แป ล งท า ง จิ ต ใ จ  
(Psychological Aging) จากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ   สติปัญญา  การ
รับรู้และเรียนรู้ท่ีถดถอยลง 

4. พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากบทบาททางสังคม  (Sociological  Aging)  จากบทบาท
หน้าท่ีทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มบุคคล ตลอดจนความ
รับผิดชอบในการท างานลดลง ศศิพฒัน์  ยอดเพชร (2544) ไดเ้สนอขอ้คิดเห็น ของ
บาร์โร และสมิธ  (Barrow  and  Smith) วา่  เป็นการยากท่ีจะก าหนดวา่ผูใ้ดชราภาพ
หรือสูงอาย ุ  แต่สามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ  ไดด้งัน้ีคือ 
1. ประเพณีนิยม  (Tradition)   เป็นการก าหนดผูสู้งอายุ โดยยึดตามเกณฑ์อายุท่ีออก

จากงานเช่น ประเทศไทยก าหนดอายวุยัเกษียณอายุ เม่ืออายุครบ 60 ปี  แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก าหนดอาย ุ 65  ปี  เป็นตน้ 

2. การปฏิบติัหน้าท่ีทางร่างกาย  (Body  Functioning)  เป็นการก าหนดโดยยึดตาม
เกณฑ์ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ   บุคคลจะมีการเส่ือมสลายทางสรีรวิทยาท่ี
แตกต่างกนัในวยัสูงอายุอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย จะท างานน้อยลงซ่ึงแตกต่างกนั
ในแต่ละบุคคล  บางคนอายุ 50 ปี ฟันอาจจะหลุดทั้งปากแต่บางคนอายุถึง  80 ปี 
ฟันจึงจะเร่ิมหลุด เป็นตน้ 

3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีทางดา้นจิตใจ  (Mental  Functioning)  เป็นการก าหนดตามเกณฑ์
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  การจ า  การเรียนรู้ และความเส่ือมทางดา้น
จิตใจ  ส่ิงท่ีพบมากท่ีสุดในผูท่ี้สูงอายุคือ ความจ าเร่ิมเส่ือม ขาดแรงจูงใจซ่ึงไม่ได้
หมายความวา่บุคคลผูสู้งอายทุุกคนจะมีสภาพเช่นน้ี 
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4.  ความคิดเก่ียวกับตนเอง  (Self  -  Concept) เป็นการก าหนดโดยยึดความคิดท่ี
ผูสู้งอายมุองตนเอง เพราะโดยปกติผูสู้งอายุมกัจะเกิดความคิดวา่  “ตนเองแก่  อายุ
มากแล้ว”   และส่งผลต่อบุคลิกภาพทางกาย  ความรู้สึกทางด้านจิตใจ และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั  ส่ิงเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามแนวความคิดท่ีผูสู้งอายุ
นั้นๆ  ไดก้ าหนดข้ึน 

5.  ความสามารถในการประกอบอาชีพ   (Occupation)   เป็นการก าหนดโดยยึด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  โดยใช้แนวความคิด จากการเส่ือมถอยของ
สภาพทางร่างกาย และจิตใจ  คนทั่วไปจึงก าหนดว่า  วยัสูงอายุเป็นวยัท่ีต้อง
พกัผ่อน  หยุดการประกอบอาชีพ  ดงันั้น  บุคคลท่ีอยู่ในวยัสูงอายุ  จึงหมายถึง
บุคคลท่ีมีวยัเกินกวา่วยัท่ีจะอยูใ่นก าลงัแรงงาน 

6. ความกดดนัทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with  Stress  and  Illness)  เป็น
การก าหนดโดยยดึตามสภาพร่างกาย และจิตใจ  ผูสู้งอายุจะเผชิญกบัสภาพโรคภยั
ไข้ เ จ็บอยู่ เสมอ   เพราะสภาพทาง ร่ างกายและอวัย วะ ต่ างๆ  เ ร่ิม เ ส่ื อม
ลง  นอกจากนั้น ยงัอาจเผชิญกบัปัญหาทางดา้นสังคมอ่ืนๆ ท าให้เกิดความกดดนั
ทางอารมณ์เพิ่มข้ึนอีก ส่วนมากมกัพบกบัผูมี้อายรุะหวา่ง 60 - 65 ปีข้ึนไป 

จ า ก ค ว า ม ห ม า ย  ผู้ สู ง อ า ยุ   ท่ี นั ก วิ ช า ก า ร ห ล า ย ท่ า น ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง   ส รุ ป ไ ด้
ว่า  ผูสู้งอายุ  หมายถึง ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย และจิตใจไป
ในทางท่ีเส่ือมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 

 
2.3 ความหมายของ "โฮมสเตย์" 

กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อธิบายค า "โฮมสเตย"์ (Home Stay) วา่ 
หมายถึงท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท คือบา้นพกัท่ีอยู่ในชุมชนชนบทท่ีมีประชาชนเป็นเจา้ของ
บา้น และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศยัอยู่ประจ า และบา้นนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม/
ชมรม หรือสหกรณ์ท่ีร่วมจดักนัเป็นโฮมสเตยใ์นชุมชน โดยนกัท่องเท่ียวเขา้พกัร่วมกบัเจา้ของบา้น
ได้และสมาชิกในบ้านมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนักท่องเท่ียว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี 
วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียว และพานกัท่องเท่ียวเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวและท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน ้าตก ข่ีจกัรยาน นัง่เรือ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

โฮมสเตย ์ ถือเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพกัร่วมกบัเจา้ของบ้าน ใช้บา้นเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเช่ือมโยงกบัแหล่ง ท่องเท่ียว วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน
เขา้ดว้ยกนั ทั้งนกัท่องเท่ียวและเจา้ของบา้นมีวตัถุประสงค ์ร่วมกนัท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม
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และวิถีชีวิตดว้ยความเต็มใจ พร้อมทั้งจดัท่ีพกัและอาหาร น าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง โดย
ไดรั้บค่าตอบแทนตามความเหมาะสม   หลกัการของโฮมสเตยเ์ป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีทุกฝ่ายตั้งแต่
รัฐบาลไปจนถึงชุมชนจะตอ้งเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อมิให้การส่งเสริมและพฒันาเก่ียวกบั
โฮมสเตยห์ลงทางและก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลงั ประการแรก ต้องไม่ถือเป็นนโยบายว่า
จะต้องมีโฮมสเตยเ์กิดข้ึนในทุกๆ หมู่บา้น แต่ตอ้งค านึงถึงความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจของ
ชุมชนเป็นส าคญั และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยเนน้จุดขายอยูท่ี่วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ และให้เขา้ใจตั้งแต่เร่ิมแรกว่าการท่องเท่ียวน้ีจะเป็นเพียง
รายไดเ้สริมมิใช่รายไดห้ลกัของชุมชน  โดยสรุป ชุมชนตอ้งมีความเขม้แข็ง มีความรู้เท่าทนัส่ิงท่ี 
น าไปสู่ความเปล่ียน แปลง และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีตนก าลงัด าเนินการ เน่ืองจากโฮมสเตย์
มีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่บา้นพกัในชุมชน ดงันั้นการจดัการเก่ียวกบัท่ีพกัจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี ชุมชนหรือ
เจา้ของบา้นตอ้งมีหลกัและแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึงอาจ เรียกวา่บญัญติั 10 ประการ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. เตียงนอนสะอาด สะดวก ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ในราคาสมเหตุสมผล  
2. หอ้งอาบน ้าและส้วมสะอาด  
3. อาหาร พื้นบา้นง่ายๆ แต่ปรุงมาอยา่งดี  
4. ทิวทศัน์และธรรมชาติ ของชนบทสวยงาม 
5. ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  
6. กิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี อาทิ เดินป่า ข่ีมา้ ปีนเขา  
7. ร้านคา้ทัว่ไปและร้านจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก  
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8. ความบนัเทิง การแสดงพื้นบา้น อาทิ ดนตรี การเตน้ร า  
9. ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และ  
10. ความเป็นมิตรและรอยยิม้ของเจา้บา้น 
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย นอกจากหมายถึงบา้นท่ีอยูใ่นชุมชนชนบทท่ีเจา้ของบา้นหรือ

สมาชิกในครอบครัวอาศยัอยูป่ระจ า หรือใชชี้วิตประจ าวนัอยูใ่นบา้นดงัท่ีกล่าวมาแลว้ บา้นนั้นตอ้ง
มีความพร้อมโดยมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้  6  ประการ ดงัน้ี 

1. เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวตอ้งถือว่าการท าโฮมสเตยเ์ป็นเพียง รายไดเ้สริม
นอกเหนือรายไดจ้ากอาชีพหลกัของครอบครัวเท่านั้น  

2.  มีห้องพกัหรือพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์ สามารถน ามา
ดดัแปลงใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกัได ้

3. นกัท่องเท่ียวตอ้งเขา้พกัคา้งแรมในชายคาเดียวกบัท่ีเจา้ของบา้นอาศยัอยู ่โดยมีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติระหวา่งกนั  

4. สมาชิกในครอบครัวตอ้งมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาพกัคา้ง
แรมในชายคาเดียวกบัเจา้ของบา้น พร้อมทั้งถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน
นั้นแก่ นกัท่องเท่ียว  

5. เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการโฮมสเตย์
เป็นอยา่งดี  

6. บา้นนั้นตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ท่ีร่วมกนัจดัการ โฮมสเตยข์อง
ชุมชนนั้น 

 
2.4 พระราชบัญญตัิทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สูงอายุ 
 พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546  มาตรา 11 ผูสู้งอายุมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง การส่ง
เสิรมและการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

มาตรา  11 (5)  การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร  
สถานท่ี  ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน 

มาตรา  11 (10)  การจดัท่ีพกัอาศยั อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มใหต้ามความจ าเป็นอยา่งทัว่ถึง 
 ทั้งน้ีสัดส่วนของประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปี ข้ืนไป เพิ่มสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 10  ของประชากร
ทั้งหมด ตามตารางท่ี  2.1 
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนและร้อยละของผูสู้งอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2538-2553  
สถิติผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

จ านวนและร้อยละของผูสู้งอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2538-2553 จ าแนกตามเพศ 

ทัว่ราชอาณาจักร 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนผู้สูงอายุ 60+ (คน) ร้อยละของผู้สูงอายุ 

รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 

2538 4,816,000 2,228,000 2,588,000 8.11 7.51 8.71 

2543 5,733,000 2,637,000 3,096,000 9.19 8.48 9.89 

2548 6,617,000 3,022,000 3,595,000 10.17 9.34 11.01 

2553 7,639,000 3,477,000 4,162,000 11.36 10.40 12.31 

 
แหล่งทีม่า  :  การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2533-2563.กรุงเทพฯ : กองวางแผน
 ทรัพยากรมนุษย ์ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
 2538 
   
 ผูสู้งอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั ผูสู้งอายุจ  านวนหน่ึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและให้ความส าคญั เพราะมี
ก าลงัซ้ือ ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเดินทาง และยงัมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจึงควรตระหนกัวา่ช่องทางการตลาดของกลุ่มคนจากกลุ่มเหล่าน้ี เพื่อ
จะได้วางแผนการด าเนินงานและจดับริการการท่องเท่ียวให้เหมาะสม และดึงดูดให้ผูสู้งอายุ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 
2.5 มาตรฐานข้ันต ่าส าหรับทีพ่กัอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 
 ท่ีพกัอาศยัเพื่อผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. พื้นท่ีภายนอกอาคาร 
2. พื้นท่ีภายในอาคาร 
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2.5.1  พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร 
มาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายุในพื้นท่ีภายนอกอาคาร

ควรออกแบบทางเดินเทา้ ทางลาด บนัได รวมทั้งการมองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี                                    
1. ทางเดินเทา้  
2. ทางลาด 
3. บนัไดภายนอกอาคาร 
4. การมองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.5.2  พืน้ทีภ่ายในอาคาร 
พื้นท่ีภายในอาคารส าหรับผูสู้งอายุ ควรมีมาตรฐานขั้นต ่าในดา้นการก าหนดขนาดพื้นท่ี 

การก าหนดขนาดพื้นท่ีใชส้อยดงัต่อไปน้ี 
1. การก าหนดขนาดพื้นท่ี บา้นควรมีพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น นนัทนาการและรับประทาน

อาหาร แยกออกจากหอ้งพกัแต่ละหอ้งโดยไม่นบัรวมพื้นท่ีทางเดินและโถงทางเขา้
อยา่งนอ้ย 4.1 ตารางเมตรต่อผูพ้กัอาศยั 1 คน 

2. การก าหนดพื้นท่ีใชส้อย มีห้องน ้ าในพื้นท่ีส่วนกลาง อยา่งนอ้ย 1 ห้อง ท่ีผูสู้งอายุ
สามารถเขา้ถึงได้ ในระยะ 12 เมตร จากห้องอาหาร มีห้องน ้ าพิเศษท่ีมีผูช่้วย
อาบน ้าได ้1 หอ้งต่อ 8 คน และหอ้งน ้าท่ีอยา่งมีโถส้วมอ่างลา้งมือ 

 
2.6 กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
 คนชรา พ.ศ.2548 
              อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (1) (4) 
(5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2543 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา
35  มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นตน้ไป 
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ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี "ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา " หมายความวา่  ส่วนของอาคารท่ีสร้างข้ึนและอุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบ
ของอาคารท่ีติดหรือตั้งอยูภ่ายในและภายนอกอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใชอ้าคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

“ลิฟต”์ หมายความวา่ อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับน าคนข้ึนลงระหวา่งพื้นของอาคารท่ีต่างระดบั
กนั แต่ไม่ใช่บนัไดเล่ือนหรือทางเล่ือน 

“พื้นผิวต่างสัมผสั” หมายความว่า พื้นผิวท่ีมีผิวสัมผสัและสีซ่ึงมีความแตกต่างไปจาก
พื้นผวิ และสีในบริเวณขา้งเคียงซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผสัได ้

“ความกวา้งสุทธิ” หมายความวา่ ความกวา้งท่ีวดัจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงโดยปราศจาก 
ส่ิงใด ๆ กีดขวาง 

ขอ้ 3 อาคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้
พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ในบริเวณท่ีเปิด
ใหบ้ริการแก่ บุคคลทัว่ไป 
(1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  สถานีอนามยั อาคารท่ีท า

การของราชการ รัฐวสิาหกิจองคก์ารของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย สถานศึกษา 
หอสมุดและพิพิธภณัฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่นท่าอากาศยาน 
สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือ ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการแก่
บุคคลทัว่ไปไม่เกิน300  ตารางเมตร 

(2) ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม  สนามกีฬา ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินคา้ ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการแก่
บุคคลทัว่ไปเกิน 2,000 ตารางเมตร 

หมวด 1 
ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก 

ขอ้ 4  อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัให้มีป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราตามสมควร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1) สัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการ 
(2) เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพล

ภาพ และคนชรา 
(3) สัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้

พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
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ขอ้ 5 สัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการ เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของส่ิง
อ านวยความสะดวก ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ้ 4 ให้เป็นสี
ขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน ้าเงิน หรือเป็น สีน ้าเงินโดยพื้นเป็นสีขาว 

ขอ้ 6 ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมี
ความชดัเจน มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสน และตอ้งจดัให้มี
แสงส่องสวา่งเป็นพิเศษทั้งกลางวนัและกลางคืน 

 
หมวด 2 
ทางลาดและลฟิต์ 

ขอ้ 7 อาคารตามขอ้ 3 หากระดบัพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคาร กับ
ภายนอกอาคาร หรือระดบัพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดบักนัเกิน 20 
มิลลิเมตร ให้มีทางลาดหรือลิฟตร์ะหวา่งพื้นท่ีต่างระดบักนั แต่ถา้มีความต่างระดบั
กนัไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ตอ้งปาดมุมพื้นส่วนท่ีต่างระดบักนัไม่เกิน 45 องศา 

ขอ้ 8 ทางลาดใหมี้ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) พื้นผวิทางลาดตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืน 
(2) พื้นผวิของจุดต่อเน่ืองระหวา่งพื้นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่สะดุด 
(3) ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุก

ช่วง รวมกนัตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 

(4) มีพื้นท่ีหนา้ทางลาดเป็นท่ีวา่งยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
(5) ทางลาดตอ้งมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 

มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้งจดัให้มีชานพกัยาวไม่
นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของทางลาด 

(6) ทางลาดดา้นท่ีไม่มีผนงักั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิเมตรและมีราวกนัตก 

(7) ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตอ้งมีราวจบัทั้งสองดา้นโดย
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ท าดว้ยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแขง็แรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ล่ืน 
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 (ข) มีลกัษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
40 มิลลิเมตร 

      (ค) สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
 (ง) ราวจบัดา้นท่ีอยูติ่ดผนงัให้มีระยะห่างจากผนงัไม่น้อยกวา่ 50 มิลลิเมตร มี

ความสูงจากจุดยึดไม่นอ้ยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนงับริเวณราวจบัตอ้ง
เป็นผนงัเรียบ 

      (จ) ราวจบัตอ้งยาวต่อเน่ือง และส่วนท่ียึดติดกบัผนงัจะตอ้งไม่กีดขวางหรือเป็น
อุปสรรคต่อการใชข้องคนพิการทางการมองเห็น 

    (ฉ) ปลายของราวจบัให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของทางลาดไม่นอ้ย
กวา่ 300 มิลลิเมตร 

(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการ
มองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยูบ่ริเวณทางข้ึนและทาง
ลงของทางลาดท่ีเช่ือมระหวา่งชั้นของอาคาร 

(9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผูพ้ิการติดไวใ้นบริเวณทางลาดท่ีจัดไวใ้ห้แก่ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 

ขอ้ 9 อาคารตามขอ้ 3 ท่ีมีจ  านวนชั้นตั้งแต่สองชั้นข้ึนไปตอ้งจดัให้มีลิฟตห์รือทางลาด ท่ีผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดต้อ้งสามารถควบคุมไดเ้อง ใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และจดัไวใ้นบริเวณท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ   และคนชราสามารถใชไ้ด้
สะดวก ให้มีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้ช่องประตูดา้นนอกของลิฟต์ท่ีจดัไวใ้ห้ผู ้
พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ด ้                           

ขอ้ 10 ลิฟต์ท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ท่ีมีลกัษณะเป็นห้องลิฟต์ตอ้งมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ตอ้งมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่

นอ้ยกวา่ 1,400 มิลลิเมตร 
(2) ช่องประตูลิฟตต์อ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และตอ้งมีระบบ

แสง เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระตูลิฟตห์นีบผูโ้ดยสาร 
(3) มีพื้นผิวต่างสัมผสับนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กวา้ง 300 มิลลิเมตร และยาว 

900 มิลลิเมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากประตูลิฟตไ์ม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
600 มิลลิเมตร 
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(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต ์ปุ่มบงัคบัลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉินตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ปุ่มล่างสุดอยูสู่งจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยูสู่งจากพื้น

ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 
มิลลิเมตร ในกรณีท่ีหอ้งลิฟตมี์ขนาดกวา้ง และยาวนอ้ยกวา่1,500 มิลลิเมตร 

(ข) มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 20 มิลลิเมตร มีอกัษรเบรลล์ก ากบัไว้
ทุกปุ่ม เม่ือกดปุ่ม  จะตอ้งมีเสียงดงัและมีแสง 

(ค) ไม่มีส่ิงกีดขวางบริเวณท่ีกดปุ่มลิฟต ์      
(5) มีราวจบัโดยรอบภายในลิฟต ์โดยราวมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 (7) (ก) (ข) 

(ค) และ (ง) 
(6) มีตวัเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆ เม่ือลิฟตห์ยดุ และข้ึนหรือลง 
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนา้ประตูลิฟตแ์ละติดอยู่

ในต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน 
(8) ในกรณีท่ีลิฟต์ขดัขอ้งให้มีทั้ งเสียงและแสงไฟเตือนภยัเป็นไฟกะพริบสีแดง 

เพื่อใหค้นพิการทางการมอง  เห็นและคนพิการทางการไดย้ินทราบ และให้มีไฟ
กะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณ ใหค้นพิการทางการไดย้ินไดท้ราบวา่ผูท่ี้อยูข่า้งนอก
รับทราบแลว้วา่ลิฟตข์ดัขอ้งและก าลงัใหค้วามช่วยเหลืออยู ่

(9) มีโทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึ์งสามารถติดต่อกบัภายนอกได ้โดยตอ้ง
อยูสู่งจากพื้นไม่นอ้ยกวา่900  มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 

(10) มีระบบการท างานท่ีให้ประตูลิฟต์เล่ือนมาอยู่ตรงท่ีจอดชั้นระดับพื้นดินและ
ประตลิูฟตต์อ้งเปิดโดยอตัโนมติัเม่ือมีไฟฟ้าดบั 

 
หมวด 3 
บันได 

ขอ้ 11  อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัให้มีบนัไดท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดอ้ยา่ง
นอ้ยชั้นละ 1  แห่ง โดยตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
(2) มีชานพกัทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร 
(3) มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง โดยใหร้าวมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 (7) 
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(4) ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเม่ือหกัส่วนท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัออก
แลว้เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกวา่เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 280 มิลลิเมตร และ
มีขนาดสม ่าเสมอตลอดช่วงบนัได ในกรณีท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัมีจมูกบนัไดให้
มีระยะเหล่ือมกนัไดไ้ม่เกิน 20 มิลลิเมตร 

(5) พื้นผวิของบนัไดตอ้งใชว้สัดุท่ีไม่ล่ืน 
(6) ลูกตั้งบนัไดหา้มเปิดเป็นช่องโล่ง 
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการ

มองเห็น และคนชราสามารถสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยูบ่ริเวณทางข้ึน
และทางลงของบนัไดท่ีเช่ือมระหวา่งชั้นของอาคาร 

 
หมวด 4 
ทีจ่อดรถ 

ขอ้ 12 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อยา่งนอ้ยตามอตัราส่วน  ดงัน้ี 

(1) ถา้จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 10 คนั แต่ไม่เกิน 50 คนั ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 1 คนั 

(2) ถา้จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 51 คนั แต่ไม่เกิน 100 คนั ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ 
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยา่งนอ้ย 2 คนั 

(3) ถา้จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 101 คนั ข้ึนไป ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คนั และเพิ่มข้ึนอีก 1 คนั ส าหรับทุก ๆ 
จ านวนรถ 100 คนัท่ีเพิ่มข้ึน เศษของ 100 คนั ถา้เกินกวา่ 50 คนั ให้คิดเป็น 100 
คนั 

ขอ้ 13 ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจ้ดัไวใ้กลท้างเขา้ออกอาคาร
ใหม้ากท่ีสุดมีลกัษณะไม่ขนานกบัทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดบัเสมอกนั และมี
สัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการนัง่เกา้อ้ีลอ้อยู่บนพื้นของท่ีจอดรถดา้นท่ีติดกบัทางเดินรถ มี
ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และมีป้าย
ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร ติดอยูสู่ง
จากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

ขอ้ 14 ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตอ้งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 6,000 มิลลิเมตร และจดัให้มี
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ท่ีวา่ง ขา้งท่ีจอดรถกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000 มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ 
โดยท่ีวา่งดงักล่าวตอ้งมี ลกัษณะพื้นผวิเรียบและมีระดบัเสมอกบัท่ีจอดรถ 

 
หมวด 5 
ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเช่ือมระหว่างอาคาร 

ขอ้ 15 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัให้มีทางเขา้อาคารเพื่อให้ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใชไ้ดโ้ดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกนั ไม่ล่ืน ไม่มีส่ิงกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล ้ า

ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 

(2) อยู่ในระดบัเดียวกบัพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีท่ีอยู่
ต่างระดบั ตอ้งมีทางลาดท่ีท่ีสามารถข้ึนลงไดส้ะดวก และทางลาดน้ีให้อยูใ่กล้
ท่ีจอดรถ 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ้ 3 หลายอาคารอยูภ่ายในบริเวณเดียวกนัท่ีมีการใชอ้าคาร
ร่วมกนั จะมีร้ัวลอ้มหรือไม่ก็ตาม ตอ้งจดัให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจาก
อาคารแต่ละอาคารนั้น ไปสู่ทางสาธารณะลานจอดรถหรืออาคารท่ีจอดรถ ทางเดิน
ตามวรรคหน่ึงตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) พื้นทางเดินตอ้งเรียบ ไม่ล่ืน และมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
(2) หากมีท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ าบนพื้นตอ้งมีฝาปิดสนิท ถา้ฝาเป็นแบบ

ตะแกรงหรือแบบรู ตอ้งมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนยก์ลางของรู
กวา้งไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะตอ้งขวางกบัแนวทาง
เดิน 

(3) ในบริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผวิต่างสัมผสั 
(4) ในกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางท่ีจ าเป็นบนทางเดิน ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนั โดยไม่

กีดขวาง ทางเดิน และจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อน
ถึงส่ิงกีดขวาง และอยูห่่างส่ิงกีดขวางไม่นอ้ยกวา่  300  มิลลิเมตร 

(5) ป้ายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีแขวนอยู่เหนือทางเดิน ตอ้งมีความสูงจากพื้นทางเดินไม่
นอ้ยกวา่ 2,000 มิลลิเมตร 

(6) ในกรณีท่ีพื้นทางเดินกบัพื้นถนนมีระดบัต่างกนั ให้มีพื้นลาดท่ีมีความลาดชนั
ไม่เกิน 1:10 
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ขอ้ 17 อาคารตามขอ้ ๓ ท่ีมีทางเช่ือมระหวา่งอาคาร ตอ้งมีผนงัหรือราวกนัตกทั้งสองดา้น 
โดยมีราวจบัซ่ึงมีลกัษณะตามขอ้ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ท่ีผนงัหรือราวกนัตก
นั้น และมีทางเดินซ่ึงมีลกัษณะตามขอ้  16  (1) (2) (3) (4) และ (5) 

 
หมวด 6 
ประตู 

ขอ้ 18 ประตูของอาคารตามขอ้ 3 ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) เปิดปิดไดง่้าย 
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตอ้งไม่เกินกวา่ 20 มิลลิเมตร และให้

ขอบทั้งสองดา้นมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เกา้อ้ีลอ้หรือผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ท่ีใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินสามารถขา้มไดส้ะดวก 

(3) ช่องประตูตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร 
(4) ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเปิดผลกัเขา้ออก  เม่ือเปิดออกสู่ทางเดินหรือ

ระเบียงตอ้งมีพื้นท่ีวา่งขนาดกวา้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ย
กวา่ 1,500 มิลลิเมตร 

(5) ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเล่ือนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับท่ีมีขนาด
เท่ากบัราวจบั ตามขอ้ 8 (7) (ข) ในแนวด่ิงทั้งดา้นในและดา้นนอกของประตูซ่ึง
มีปลายดา้นบนสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 1,000 มิลลิเมตร และปลายดา้นล่าง ไม่
เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีเป็นประตูบานเปิดออกให้มีราวจบั ตามแนวนอน
ดา้นในประตูและในกรณีท่ีเป็นประตูบานเปิดเขา้ให้มีราวจบัตามแนวนอนดา้น
นอกประตูราวจบัดงักล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน  
900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวา้งของประตู 

(6) ในกรณีท่ีประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเคร่ืองหมายหรือแถบสี
ท่ีสังเกตเห็นไดช้ดั 

(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูตอ้งเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั อยูสู่งจากพื้นไม่นอ้ย
กวา่ 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูได้เองท่ีอาจท าให้ประตูหนีบประตู
หนีบหรือกระแทกผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 ขอ้ 19 ขอ้ก าหนดตามขอ้ 18 ไม่ใชบ้งัคบักบัประตูหนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใชร้ะบบ
อตัโนมติั 
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หมวด  7 
ห้องส้วม 

 ขอ้ 20 อาคารตามขอ้ 3 ท่ีจดัให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไป ตอ้งจดัให้มีห้องส้วม
ส าหรับผูพ้ิการหรือส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 
หอ้งในหอ้งส้วมนั้นหรือจะจดัแยกออกมาอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัห้องส้วมส าหรับ
บุคคลทัว่ไปก็ได ้สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ตอ้งจดัให้มีห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าได้
อยา่งนอ้ย 1  หอ้ง 

ขอ้ 21 หอ้งส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) มีพื้นท่ีวา่งภายในหอ้งส้วมเพื่อใหเ้กา้อ้ีลอ้สามารถหมุนตวักลบัไดซ่ึ้งมีเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร 
(2) ประตูของหอ้งท่ีตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยตอ้งเปิดคา้งได้

ไม่นอ้ยกวา่ 90 องศา  หรือเป็นแบบบานเล่ือน และมีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติดไว้
ท่ีประตูดา้นหน้าห้องส้วม ลกัษณะของประตูนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 6 

(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดบัเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดบัตอ้งมี
ลกัษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2  และวสัดุปูพื้นหอ้งส้วมตอ้งไม่ล่ืน 

(4) พื้นหอ้งส้วมตอ้งมีความลาดเอียงเพียงพอไปยงัช่องระบายน ้ าทิ้งเพื่อท่ีจะไม่ให้
มีน ้าขงับนพื้น 

(5) มีโถส้วมชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร มีพนกัพิงหลงัท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีไม่สามารถนัง่
ทรงตวัไดเ้องใชพ้ิงไดแ้ละท่ีปล่อยน ้ าเป็นชนิดคนัโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่ หรือ
ชนิดอ่ืนท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ไดอ้ย่างสะดวก มี
ดา้นขา้งดา้นหน่ึงของโถส้วมอยูชิ่ดผนงัโดยมีระยะห่างวดัจากก่ึงกลางโถส้วม
ถึงผนงัไม่นอ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ตอ้งมีราวจบัท่ีผนงั 
ส่วนดา้นท่ีไม่ชิดผนงัให้มีท่ีวา่งมากพอท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ี
นัง่เกา้อ้ีลอ้สามารถเขา้ไปใชโ้ถส้วม ไดโ้ดย ในกรณีท่ีดา้นขา้งของโถส้วมทั้ง
สองดา้นอยูห่่างจากผนงัเกิน 500 มิลลิเมตร ตอ้งมีราวจบัท่ีมีลกัษณะตาม (7) 

(6) มีราวจบับริเวณดา้นท่ีชิดผนงัเพื่อช่วยในการพยุงตวั เป็นราวจบัในแนวนอน
และแนวด่ิง โดยมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ราวจบัในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
700 มิลลิเมตร และใหย้ืน่ล ้าออกมาจากดา้นหนา้โถส้วมอีกไม่นอ้ยกวา่ 250 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 

(ข) ราวจบัในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจบัในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมี
ความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนข้ึนไปอย่างน้อย 600 
มิลลิเมตร  ราวจบัตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเน่ืองกนัก็ได ้

(7) ดา้นขา้งโถส้วมดา้นท่ีไม่ชิดผนงัให้มีราวจบัติดผนงัแบบพบัเก็บไดใ้นแนวราบ 
เม่ือกางออกใหมี้ระบบล๊อกท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็
อกไดง่้าย มีระยะห่างจากขอบข5องโถส้วมไม่นอ้ยกว่า 150 มิลลิเมตร  แต่ไม่
เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 550 มิลลิเมตร 

(8) นอกเหนือจากราวจบัตาม (6) และ (7) ตอ้งมีราวจบัเพื่อน าไปสู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ 
ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 
มิลลิเมตร 

(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผูท่ี้อยูภ่ายนอกแจง้ภยัแก่ผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจง้เหตุหรือเรียกหาผูช่้วยในกรณีท่ี
เกิดเหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผสัให้สัญญาณท างานซ่ึง
ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้
สะดวก 

(10)  มีอ่างลา้งมือโดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ใตอ่้างล้างมือด้านท่ีติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นท่ีว่าง เพื่อให้เกา้อ้ีล้อ

สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 
มิลลิเมตร และตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา้
ประชิดไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่นอ้ยกวา่ 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
800 มิลลิเมตร และมีราวจบัในแนวนอนแบบพบัเก็บไดใ้นแนวด่ิงทั้งสอง
ขา้งของอ่าง 

(ค) ก๊อกน ้าเป็นชนิดกา้นโยกหรือกา้นกดหรือกา้นหมุนหรือระบบอตัโนมติั 
ขอ้ 22 ในกรณีท่ีหอ้งส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภ่ายในห้องส้วม ท่ี

จดัไวส้ าหรับบุคคลทัว่ไป และมีทางเขา้ก่อนถึงตวัห้องส้วม ตอ้งจดัให้ห้องส้วม
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ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูใ่นต าแหน่งท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ห้องส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไปตามวรรค
หน่ึง หากไดจ้ดัส าหรับผูช้ายและผูห้ญิงต่างหาก จากนัมีอกัษรเบรลล์แสดงให้รู้วา่
เป็นหอ้งส้วมชายหรือหญิงติดไวท่ี้ผนงัทางเขา้ในต าแหน่งท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ย 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีเป็นห้องส้วมส าหรับผูช้ายท่ีมิใช่ห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราตาม ขอ้20 และขอ้ 22 ใหมี้ท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีมีระดบัเสมอพื้นอยา่งนอ้ย 1 
ท่ี โดยมีราวจบัในแนวนอนอยู่ดา้นบนของท่ีถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 1,200 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 1,300  มิลลิเมตร และมีราวจบัดา้นขา้งของท่ีถ่ายปัสสาวะทั้งสองขา้ง มี
ความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000  มิลลิเมตร ซ่ึงยื่น
ออกมาจากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 550  มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร 

ขอ้ 24 ราวจบัหอ้งส้วมใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 (7) (ก) และ (ข) 
 
หมวด 8 
พืน้ผวิต่างสัมผสั 

ขอ้ 25 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัใหมี้พื้นผวิต่างสัมผสัส าหรับคนพิการทางการมองเห็นท่ีพื้น
บริเวณต่างระดบัท่ีมีระดบัต่างกนัเกิน 200 มิลลิเมตร ท่ีทางข้ึนและทางลงของทาง
ลาดหรือบนัไดท่ีพื้นดา้นหนา้และดา้นหลงัประตูทางเขา้อาคาร และท่ีพื้นดา้นหน้า
ของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกวา้ง 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากบัและ
ขนานไปกบัความกวา้งของช่องทางเดินของพื้นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรือ
ประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผสัอยู่ห่างจากจุดเร่ิมตน้ของทางข้ึนหรือทางลง
ของพื้นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรือประตูไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
350  มิลลิเมตร ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผสั
อยู่ห่างจากขอบของชานชาลา ไม่น้อยกว่า  600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า 650 
มิลลิเมตร 

 
หมวด 9 
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 

ขอ้ 26 อาคารตามขอ้ 3 ท่ีเป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมตอ้งจดัให้มีพื้นท่ีเฉพาะส าหรับ
เกา้อ้ีลอ้อยา่งนอ้ยหน่ึงท่ีทุก ๆ จ านวน 100  ท่ีนัง่ โดยพื้นท่ีเฉพาะน้ีเป็นพื้นท่ีราบ
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ขนาดความกวา้ง ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1,400 
มิลลิเมตร ต่อหน่ึงท่ี อยูใ่นต าแหน่งท่ีเขา้ออกได ้

ขอ้ 27 อาคารตามขอ้ 3 ท่ีเป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัตั้งแต่ 100 ห้อง ข้ึนไป ตอ้งจดัให้มี
ห้องพกัท่ีผูพ้ิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา เขา้ใช้ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงห้องต่อ
จ านวนหอ้งพกัทุก 100 หอ้ง โดยหอ้งพกัดงักล่าวตอ้งมีส่วนประกอบและมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) อยูใ่กลบ้นัไดหรือบนัไดหนีไฟหรือลิฟตด์บัเพลิง 
(2) ภายในห้องพกัต้องจดัให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภยัทั้งสัญญาณท่ีเป็น

เสียงและแสง และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณท่ีนอนในกรณีเกิดอคัคีภยั
หรือเหตุอนัตรายอย่างอ่ืน เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ภายในห้องพกัทราบ และมีสวิตช์
สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจง้ภยัหรือเรียกให้ผูท่ี้อยูภ่ายนอกทราบ
วา่มีคนอยูใ่นหอ้งพกั 

(3) มีแผนผงัต่างสัมผสัของอาคารในชั้นท่ีมีห้องพกัท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา เขา้ใชไ้ด ้มีอกัษรเบรลล์แสดงต าแหน่งของห้องพกั บนัไดหนีไฟ และ
ทิศทางไปสู่บนัไดหนีไฟโดยติดไวท่ี้ก่ึงกลางบานประตูดา้นใน  และอยูสู่งจาก
พื้นไม่นอ้ยกวา่ 1,300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,700 มิลลิเมตร 

(4) มีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้ประตูดา้นหนา้หอ้งพกัส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา 

ขอ้ 28 ห้องพกัในโรงแรมท่ีจดัส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมีท่ีอาบน ้ า
ซ่ึงเป็นแบบฝักบวัหรือแบบอ่างอาบน ้าโดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ท่ีอาบน ้าแบบฝักบวั 

(ก) มีพื้นท่ีวา่งขนาดความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 1200 มิลลิเมตร 

(ข) มีท่ีนัง่ส าหรับอาบน ้ าท่ีมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 500 มิลลิเมตร 

(ค) มีราวจบัในแนวนอนท่ีดา้นขา้งของท่ีนัง่ มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 650 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน700 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 650 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจบัในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจบัใน
แนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจบัในแนวนอนข้ึนไปอย่าง
นอ้ย 600 มิลลิเมตร 
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(2) ท่ีอาบน ้าแบบอ่างอาบน ้า 
(ก) มีราวจบัในแนวด่ิงอยูห่่างจากผนงัดา้นหวัอ่างอาบน ้ า จ600 มิลลิเมตร โดย

ปลายดา้นล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 
มิลลิเมตร มีความยาวอยา่งนอ้ย 600 มิลลิเมตร 

(ข) มีราวจบัในแนวนอนท่ีปลายของราวจบัในแนวด่ิง และยาวไปจนจดผนงั
หอ้งอาบน ้าดา้นทา้ยอ่างอาบน ้ า ราวจบัในแนวนอนและในแนวด่ิงอาจเป็น
ราวต่อเน่ืองกนัก็ได ้และมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 (7) (ก) และ (ข) 

(3) ส่ิงของ เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ภายในท่ีอาบน ้ าให้อยูสู่งจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 300 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 

 

บทเฉพาะกาล  
ขอ้ 29 อาคารท่ีมีอยู่ก่อน หรือไดรั้บอนุญาตหรือไดย้ื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือดดัแปลง

อาคาร หรือไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและไดด้ าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ แลว้ 
ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ี ใชบ้งัคบัใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี 

ขอ้ 30 การดดัแปลงอาคารส าหรับอาคารท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 29 ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นท่ีอาคาร

รวมกนัทุกชั้นท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อนกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
(2) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(3) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมดิน 
(4) ไม่เป็นการเปล่ียนต าแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับ

อนุญาตไวก่้อนกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
การดดัแปลงอาคารท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง หรือการเปล่ียนการใชอ้าคารท่ี

เขา้ลกัษณะอาคารตามขอ้ 3ตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ 
การดัดแปลงอาคารท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง หรือการเปล่ียนการใช้อาคาร ท่ีเข้า
ลกัษณะอาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจั้ดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23 
ขอ้ 24 และขอ้ 25 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
พลต ารวจเอก ชิดชยั วรรณสถิตย ์
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้
อาคารบางประเภทตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได ้ประกอบกบัมาตรา 55 และมาตรา 80 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัไวว้่า บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิง
อ านวยความสะดวก อนัเป็นสาธารณะความช่วยเหลืออ่ืน และการสงเคราะห์จากรัฐ จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ือง  “สาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ" กรณีศึกษา ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจยั  โดยการใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 นักท่องเทีย่วและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว"โฮมสเตย"์ ในเขตต าบล
พญาเยน็  อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 167 ราย และสถานประกอบการ
ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการใหท้่องเท่ียวแบบ "โฮมสเตย"์  จ านวน  30 ราย  

 

3.2 วธีิทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
                กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาน้ี  จะถูกก าหนดจากจ านวนนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว โฮมสเตย ์ต าบลพญาเยน็   จ านวน   30  คน  และท าการแจกแบบสอบถามแบบ บงัเอิญ
(Accidental randorm sampling) โดยก าหนด คือเม่ือเดินทางไปตามโฮมสเตยใ์นต าบลพญาเยน็ จ่ึง
เขา้ไปส ารวจผูท่ี้มาท่องเท่ียว และท าการเก็บ ขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีใช้
เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาคน้ควา้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  เคร่ืองมือแบบสอบถาม โดย
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีวธีิการ  ดงัน้ี 

1.  ศึกษาขอ้มูลจาก  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูล
ดงักล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ชุด  ดงัน้ี  คือ แบบสอบถาม
ส าหรับนกัท่องเท่ียว และ แบบสอบถามส าหรับสถานประกอบการ ซ่ึงแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี   
ตอนท่ี 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check  list)   แบบสอบถามส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็น

ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ แบบสอบถามประกอบดว้ย  อาย ุ 
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เพศ อาชีพ รายได ้  ของผูต้อบแบบสอบถาม  และแบบสอบถามส าหรับ
สถานประกอบการเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
ประกอบดว้ย  ช่ือ ท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ประเภทอาคาร จ านวนปีท่ี
สร้าง ขนาดของอาคาร และจ านวนผูพ้กัอาศยั 

ตอนท่ี  2 เป็นมาตรวดัระดบัความพึงพอใจ (Satisfaction)  เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ของ “โฮมสเตย ์“ ในเขตต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ประกอบด้วยส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุด้านการจดัสถานท่ี การให ้
บริการในด้านต่างๆ และมาตรวัดระดับความพร้อมส าหรับสถาน
ประกอบการ “โฮมสเตย์” ในเขตต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา 

ตอนท่ี  3 เป็นขอ้เสนอแนะส าหรับนกัท่องเท่ียว และแสดงความคิดเห็นส าหรับสถาน
ประกอบการ 

2.  ในการสร้างแบบสอบถาม  ไดข้อค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบเน้ือหา
ของแบบสอบถามให้ถูกต้องตามแนวทางของการศึกษา สาธารณูปโภคส าหรับ
ผูสู้งอายุ ต  าบลพญาเย็น ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา จากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และให้ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

3.   น าแบบสอบถามท่ีไดแ้กไ้ขในเบ้ืองตน้ไปทดลองใชน้กัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูสู้งอายุ ในเขต
ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 167 คน  และไปทดลอง
ใช้กบัผูป้ระกอบการ “โฮมสเตย”์  ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันคราชสีมา  
แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช ้ วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่า (coefficient  alpha)  

4. น าแบบสอบถามผา่นการทดสอบ และปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกคร้ัง ไปใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวโฮมสเตยต์  าบลพญาเยน็ 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยก าหนดสุ่มตวัแทน 1 คน ต่อ 1 โฮมสเตย ์

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ไดส่้งแบบสอบถามถึงโฮมสเตยใ์นเขตต าบลพญาเยน็ อ าเภอ
ปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา โดยตรง โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี คือ 
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น าแบบสอบถามจ านวน  167  ชุด ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายย ุและแบบสอบถามจ านวน  
30  ชุด ส าหรับสถานประกอบการ “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
ไปท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีศึกษา โดยด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม  และ
เก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนจากโฮมสเตยต่์างๆ ใน
เขตต าบลพญาเยน็ แลว้ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากโฮมสเตย ์ในเขตต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บ น าแบบสอบถามท่ี
ตรวจไดค้ะแนนแลว้ ไปวเิคราะห์ตามระดบั ไดค้ะแนน แลว้ไปวิเคราะห์ตามระดบัการ
บริหารจดัการของโฮมสเตยใ์นเขตต าบลพญาเยน็  

 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ อธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive  statistics) โดยใชค้่าร้อยละ (percentage) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
รายงานการวิจยัเร่ือง ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต าบล

พญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดต้ามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ 
4.2 ผลการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 

               
4.1   ผลการส ารวจความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

4.1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการจ าแนกเพศของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใน  ตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 102 ราย  คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงไปเป็นเพศชาย จ านวน 65 ราย  คิดเป็นร้อย
ละ  38.9  

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 65 38.9 
หญิง 102 61.1 
รวม 167 100.0 

 
ผลการการจ าแนกอายุของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงใน  ตารางท่ี  4.2  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่อายุ 50-59 ปี จ  านวน 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ  57.5  รองลงไปคือ 40 - 49 ปี จ  านวน 40 ราย คิด
เป็นร้อยละ 24.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 31  ราย  คิดเป็นร้อยละ 
18.5 
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี - - 

31-39 ปี  - - 
40-49 ปี 40 24.0 
50-59 ปี 96 57.5 

60 ปีข้ึนไป 31 18.5 
รวม 167 100.0 

 
ผลการจ าแนกการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างแสดงใน   ตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 65 ราย  คิดเป็นร้อยละ  38.9  รองลงไปคือ
ระดบัปริญญาตรีและอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 46 รายและ 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ18.6 
ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 25 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 15.0 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา - - 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 15.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 65 38.9 
อนุปริญญา/ปวส. 31 18.6 

ปริญญาตรี 46 27.5 
รวม 167 100.0 

 
ผลการจ าแนกอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใน   ตารางท่ี 4.4  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

อาชีพอ่ืนๆ (เกษียณ) จ านวน 140  ราย  คิดเป็นร้อยละ  83.8  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคืออาชีพ
คา้ขาย จ านวน 27 ราย  คิดเป็นร้อยละ  16.2 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจา้ง - - 
คา้ขาย 27 16.2 
ลูกจา้ง - - 

รับราชการ/พนกังานวสิาหกิจ - - 
อ่ืน ๆ (เกษียณ) 140 83.8 

รวม 167 100.0 

 
ผลการจ าแนกรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งแสดงใน  ตารางท่ี 4.5 พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน  106 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 63.5 รองลงไปรายได้ต่อ
เดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท จ านวน 33  ราย คิดเป็น   ร้อยละ 19.8   ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ
รายไดต่้อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 28 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.7 

 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้ 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 33 19.8 
5,001-10,000 บาท 28 16.7 

10,001-15,000 บาท 106 63.5 
มากกวา่ 15,000 บาท - - 

รวม 167 100.0 

 
4.1.2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี ต่อความพร้อมด้าน

สาธารณูปโภคในสถานที่ท่องเที่ยว “โฮมสเตย์” ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวดันครราชสีมา 

ผลการจ าแนกดา้นการจดัสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างแสดงใน   
ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภคในสถานท่ี
ท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการจดัสถานท่ี  
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัความพอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ี
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สวยงามและอาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้าน และมีระดบัความพอใจร้อยละ 
40  ในเร่ืองมีความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น 
 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนร้อยละความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค 

ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการจัดสถานที ่  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับความพอใจ 

ไม่พอใจ พอใจ 
1.  ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น 50.9 49.1 
2.  มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม 46.1 53.9 
3.  มีความสะดวกสบาย 50.3 49.7 
4.  อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้าน 46.1 53.9 

 
ผลการจ าแนกดา้นการจดัสถานท่ี บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามเพศ ส าหรับ

นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.7  
โดยภาพรวมแลว้เพศชายมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 60  ในเร่ือง มีความสะดวกสบาย , 

ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่นและมีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม  แต่มี
ระดบัความไม่พอใจร้อยละ 58  ในเร่ืองอาคารสถานท่ีเหมาะสมในการใชง้าน  

เพศหญิงมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่
การพกัผอ่น แต่มีระดบัความไม่พอใจประมาณร้อยละ 30  ในเร่ือง มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ี
สวยงาม , อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้านและมีความสะดวกสบาย จะเห็นได้
ว่าเพศชายมีระดับความไม่พอใจสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิง
อ านวยความสะดวกของเพศชายมีมากกวา่เพศหญิง 

โดยภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง มีความเป็น
ส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่นและมีความสะดวกสบาย และเพศชายมีระดบัความไม่พอใจ
ในภาพรวมร้อยละ 40  ในเร่ืองมีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงามและมีสภาพอากาศท่ีดี 
ทศันียภาพท่ีสวยงาม   
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ตารางท่ี 4.7  จ านวนร้อยละของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  
       ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามเพศ 

ด้านการจัดสถานที ่ บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม 

ไม่พอใจ พอใจ 

เพศชาย( n=65) เพศหญงิ(n=102) รวม  เพศชาย(n=102) เพศหญงิ(n=102) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบ
เหมาะแก่การพกัผอ่น 

43 66.2 42 41.2 85 50.9 22 33.8 60 58.8 82 49.1 

2.  มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ี
สวยงาม 

40 61.5 37 36.3 77 46.1 25 38.5 65 63.7 90 53.9 

3.  มีความสะดวกสบาย 44 67.7 40 39.2 84 50.3 21 32.3 62 60.8 83 49.7 
4.  อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวในการใชง้าน 

38 58.5 39 38.2 77 46.1 27 41.5 63 61.8 90 53.9 

30 
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ผลการจ าแนกดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงใน   ตารางท่ี 4.8 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย์” ต  าบลพญาเย็น อ า เภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว  มีระดบัความพอใจ
ร้อยละ  50  ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืน ,  บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวให้มีพื้นผิวต่าง
สัมผสั , มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเข็นมีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั ,  
มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั มีความพร้อมร้อยละ 40 ในเร่ืองป้ายแสดงส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนั
และกลางคืน , ท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท , อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้น
บิดหรือแกนผลกั , ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุแจ้งเหตุฉุกเฉินไวใ้น
หอ้งน ้า , ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสมและ มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง 
 
ตารางท่ี 4.8  จ านวนร้อยละความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค ใน

สถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเทีย่ว 
ระดับ 

ความพอใจ 

ไม่พอใจ พอใจ 

1.   ทางเดินเท้า  
1.1 ทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน 40.7 59.3 
1.2 มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเขน็มีราวจบับริเวณ

ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 
46.1 53.9 

1.3 มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 46.1 53.9 
1.4 บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผวิต่างสัมผสั 45.5 54.5 
1.5 ท่อระบายน ้าหรือรางระบายน ้ามีฝาปิดสนิท 55.1 44.9 

2.   บันได  
2.1 ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม 54.5 45.5 
2.2 มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง 55.7 44.3 

3.   ประตู  
3.1 อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั 55.1 44.9 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเทีย่ว 
ระดับ 

ความพอใจ 

ไม่พอใจ พอใจ 

4. ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อใหผู้สู้งอายแุจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้น
หอ้งน ้า 

55.1 44.9 

5. ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 

53.9 46.1 

 
ผลการจ าแนกด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารจ าแนกตามเพศ ส าหรับ

นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.9 
 เพศชาย มีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 70  ในเร่ืองควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้ง
ท่ีเหมาะสม , อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก, ระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงเพื่อใหผู้สู้งอายแุจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นห้องน ้ า , บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวให้มี
พื้นผิวต่างสัมผสั , มีราวบนัไดทั้งสองขา้งและป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นได้
ง่าย ติดอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสนและมีแสงส่องสว่างทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่มีระดบั
ความไม่พอใจร้อยละ 60 ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืนและมีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาด
ชนั และมีระดบัความพอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืนและมีราวจบับริเวณ
ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 
 เพศหญิง มีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 40 ในเร่ืองมีราวบนัไดทั้งสองขา้ง , ท่อระบายน ้ า
หรือรางระบายน ้ามีฝาปิดสนิท, บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวให้มีพื้นผิวต่างสัมผสั , อุปกรณ์
เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก , ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้
ผูสู้งอายุแจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นห้องน ้ า และป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย 
ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่มีระดบัความไม่
พอใจร้อยละ 30  ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน 

โดยภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง มีราวบนัได
ทั้งสองขา้ง,ท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท, อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิด
หรือแกนผลกั, ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุแจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นห้องน ้ า, 
บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผวิต่างสัมผสั, ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ี
เหมาะสมและป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าให้
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สับสนและมีแสงส่องสว่างทั้งกลางวนัและกลางคืน  และโดยภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ระดบัความไม่พอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองมีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเข็นมีราวจบั
บริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั,มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนัและทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่
ล่ืน   
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนร้อยละของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์   
 ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียว  จ าแนกตามเพศ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พอใจ พอใจ 

เพศชาย( n=65) เพศหญงิ(n=102) รวม เพศชาย( n=65) เพศหญงิ(n=102) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ทางเดินเท้า   
1.1 ทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน 39 60.0 29 28.4 68 40.7 26 40.0 73 71.6 99 59.3 
1.2 มีความกวา้งส าหรับทางเดินและ

เพียงพอแก่รถเข็น 
41 63.1 36 35.3 77 46.1 24 36.9 66 64.7 90 53.9 

1.3 มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 39 60.0 38 37.3 77 46.1 26 40.0 64 62.7 90 53.9 
1.4 บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้

พื้นผวิต่างสัมผสั 
48 73.8 43 42.2 91 54.5 17 26.2 59 57.8 76 45.5 

1.5 ท่อระบายน ้าหรือรางระบายน ้ามีฝาปิด
สนิท 

48 73.8 44 43.1 92 55.1 17 26.2 58 56.9 75 44.9 

2.  บันได   
2.1 ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้ง

ท่ีเหมาะสม 
49 75.4 42 41.2 91 54.5 16 24.6 60 58.8 76 45.5 

2.2 มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง 48 73.8 45 44.1 93 55.7 17 26.2 57 55.9 74 44.3 

34 
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  ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พอใจ พอใจ 

เพศชาย( n=65) เพศหญงิ(n=102) รวม เพศชาย( n=65) เพศหญงิ(n=102) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3.   ประตู   
3.1 อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้น

บิดหรือแกนผลกั 
49 75.4 43 42.2 92 55.1 16 24.6 59 57.8 75 44.9 

4. ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง 
เพื่อใหผู้สู้งอายแุจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

49 75.4 43 42.2 92 55.1 16 24.6 59 57.8 75 44.9 

5. ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท า
ใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนั
และกลางคืน 

47 72.3 43 42.2 90 53.9 18 27.7 59 57.8 77 46.1 

 
  

 
 

 
35 
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ผลการจ าแนกด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนักท่องเท่ียวของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงใน  ตารางท่ี 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย์” ต  าบลพญาเย็น อ า เภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว มีระดบัความพอใจร้อย
ละ 50  ในเร่ือง วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด และประตูเป็นบานเปิดออกสู่
ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน  และร้อยละ 40 ในเร่ือง พื้นห้องน ้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้น
ภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ , สูงไม่เกิน 90 ซม.
เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ , ก๊อกน ้ าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , ลูกบิดประตู มือ
จบัประตู และกลอนประตูไม่ซับซ้อน , ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าด้วยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  
แขง็แรง และไม่ล่ืน และ ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั  
 
ตารางท่ี 4.10  จ านวนร้อยละความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
 ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนักท่องเทีย่ว 
ระดับ 

   ความพอใจ 

ไม่พอใจ พอใจ 

1.   ห้องน า้  
1.1 ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน 47.3 52.7 
1.2 พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก 50.9 49.1 
1.3 วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน 43.1 56.9 
1.4 มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 50.9 49.1 
1.5 ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั 55.1 44.9 
1.6 ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง 51.5 48.5 

2.   สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า  
       2.1  มีความสะดวกในการเปิด-ปิด 45.5 54.5 
       2.2  สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ 50.9 49.1 
3.    ลูกบิดประตู มือจับประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น       53.3 46.7 
4.    ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 53.9 46.1 
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ผลการจ าแนกดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนักท่องเท่ียวจ าแนกตาม
เพศ  ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.11 

เพศชาย มีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 70  ในเร่ืองราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมี
ความมัน่คง  แข็งแรง และไม่ล่ืน แต่มีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 60  ในเร่ืองวสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน
และประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน 

เพศหญิง มีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองท่ีอาบน ้ าเป็นแบบฝักบวั , ลูกบิดประตู 
มือจบัประตู และกลอนประตูไม่ซับซ้อน,  วสัดุปูพื้นต้องไม่ล่ืนและประตูเป็นบานเปิดออกสู่
ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน, ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แข็งแรง 
และไม่ล่ืน , ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุง
ตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ และสูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการก้ม  แต่ระดบั
ความไม่พอใจร้อยละ 40 ในเร่ือง มีความสะดวกในการเปิด-ปิด, วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืนและประตูเป็น
บานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน 

โดยภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง  ท่ีอาบน ้ า
เป็นแบบฝักบวั , ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แข็งแรง และไม่ล่ืน, ลูกบิด
ประตู มือจบัประตู และกลอนประตูไม่ซับซ้อน, ก๊อกน ้ าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้ง
ออกแรง, พื้นห้องน ้ าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุงตวัและราวจบั
เพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆและสูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ และโดยภาพรวมทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีระดบัความไม่พอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็น
แบบบานเล่ือน, มีความสะดวกในการเปิด-ปิด  และวสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน  
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ตารางท่ี  4.11  จ  านวนค่าร้อยละของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  
          ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พอใจ พอใจ 

เพศชาย(n=102) เพศหญงิ(n=102) รวม เพศชาย(n=102) เพศหญงิ(n=102) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ห้องน า้   
1.1 ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอก

หรือเป็นแบบบานเล่ือน 
39 60.0 40 39.2 79 47.3 26 40.0 62 60.8 88 52.7 

1.2 พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบั 
พื้นภายนอก 

43 66.2 42 41.2 85 50.9 22 33.8 60 58.8 82 49.1 

1.3 วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน 35 53.8 37 36.3 72 43.1 30 43.2 65 63.7 95 56.9 
1.4 มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและ

ราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 
43 66.2 42 41.2 85 50.9 22 33.8 60 58.8 82 49.1 

1.5 ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั 45 69.2 47 46.1 92 55.1 20 30.8 55 53.9 75 44.9 
1.6 ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิด

ง่าย ไม่ตอ้งออกแรง 
43 66.2 43 42.2 86 51.5 22 33.8 59 57.8 81 48.5 
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ตารางท่ี 4.11   (ต่อ) 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พอใจ พอใจ 

เพศชาย(n=102) เพศหญงิ(n=102) รวม เพศชาย(n=102) เพศหญงิ(n=102) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.  สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า   
      2.1  มีความสะดวกในการเปิด-ปิด 40 61.5 36 35.3 76 45.5 25 38.5 66 64.7 91 54.5 

2.2 สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ 43 66.2 42 41.2 85 50.9 22 33.8 60 58.8 82 49.1 
3.  ลูกบิดประตู มือจับประตู  และกลอน

ประตูไม่ซบัซอ้น       
45 69.2 44 43.1 89 53.3 20 30.8 58 56.9 78 46.7 

4.  ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุ 
 เรียบ มีความมัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 

46 70.8 44 43.1 90 53.9 19 29.2 58 56.9 77 46.1 
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4.1.3  ข้อเสนอแนะของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี ต่อความพร้อม   ด้าน
สาธารณูปโภคในสถานที่ท่องเที่ยว “โฮมสเตย์” ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวดันครราชสีมา 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ 
1. ควรมีความสงบเงียบ มีความเป็นส่วนตวั 
2. ควรมีกร่ิงกดเพื่อขอความช่วยเหลือหรือยามท่ีผูสู้งอายุอาจจะไม่สบายเพื่อเป็น

กร่ิงเรียกเจา้ของโฮมสเตยเ์พื่อขอความช่วยเหลือ  
3. ทางเดินท่ีเป็นเนินสูงควรท่ีจะมีราวบนัไดจบัเพื่อความปลอดภยัของผูสู้งอายุ 
4. ควรมีป้ายบอกทางชนั ทางลาดเอียง เน่ืองจากผูสู้งอายอุาจจะลม้ไดง่้าย 
5. ในห้องน ้ าควรจะปูกระเบ้ืองแบบไม่ล่ืนเพื่อป้องกนัการล่ืนลม้ในห้องน ้ าของ

ผูสู้งอายท่ีุเขา้ใชบ้ริการ 
 4.1.4 อภิปรายผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี ต่อความพร้อมด้าน

สาธารณูปโภค 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่สถานประกอบการทั้งหมดยงัไม่มีความพร้อมในเร่ืองของส่ิง

อ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงด้านบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการให้บริการ เน่ืองจากการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวตอ้งมีความปลอดภยั และมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อสถานประกอบการ 
 

4.2   ผลการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
ผลการจ าแนกประเภทอาคารของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใน   ตารางท่ี 4.12  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคารแบบ  คสล.1 ชั้น จ านวน 22 ราย  คิดเป็นร้อยละ 73.3  รองลงไปเป็น
ประเภทอาคารแบบ คสล.2 ชั้น จ านวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ  26.7  
 

ตารางท่ี 4.12  จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทอาคาร 

ประเภทอาคาร จ านวน ร้อยละ 
คสล.1 ชั้น 22 73.3 
คสล.2 ชั้น 8 26.7 
คสล.3 ชั้น - - 

รวม 30 100.0 
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ผลการจ าแนกจ านวนปีท่ีก่อสร้างของกลุ่มตวัอย่างแสดงใน ตารางท่ี  4.13 พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ านวนปีท่ีก่อสร้าง  2 - 4 ปี จ  านวน 12  ราย  คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงไปคือ
จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 5-7 ปี จ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ
จ านวนปีท่ีก่อสร้าง มากกวา่ 8 ปีข้ึนไป จ านวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.7 
 
 ตารางท่ี 4.13 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนปีท่ีก่อสร้าง 

จ านวนปีทีก่่อสร้าง จ านวน ร้อยละ 
2 - 4  ปี 12 40.0 
5 – 7  ปี 10 33.3 

มากกวา่ 8 ปี 8 26.7 
รวม 30 100.0 

 
ผลการจ าแนกขนาดของอาคารของกลุ่มตวัอย่างแสดงใน  ตารางท่ี 4.14 พบว่า  กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีขนาดของอาคาร 100 ตรม. จ านวน 18 ราย  คิดเป็นร้อยละ  60 รองลงไปคือ
ขนาดของอาคาร 150 ตรม. จ านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.3 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ
ขนาดของอาคาร  200 ตรม. จ านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 
ตารางท่ี 4.14 จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขนาดของอาคาร 

ขนาดของอาคาร จ านวน ร้อยละ 
100  ตรม. 18 60.0 
150  ตรม. 7 23.3 
200  ตรม. 5 16.7 
รวม 30 100.0 

 
ผลการจ าแนกจ านวนผูพ้กัอาศยัของกลุ่มตวัอย่างแสดงใน  ตารางท่ี 4.15  พบว่า  กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวนผูพ้กัอาศยั 2 คนจ านวน 20  ราย  คิดเป็นร้อยละ  66.7 รองลงไปคือจ านวน
ผูพ้กัอาศยั  3 คน และ 4 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 16.7 และ 10.0 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด
คือ 5 คนข้ึนไป  จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.6 
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ตารางท่ี 4.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยั 

จ านวนผู้พกัอาศัย จ านวน ร้อยละ 
2 คน 20 66.7 
3 คน 5 16.7 
4 คน 3 10.0 

5 คนข้ึนไป 2 6.6 
รวม 30 100.0 

 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ส าหรับนักท่องเที่ยวของสถาน

ประกอบการ  “โฮมสเตย์” ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 
ผลการจ าแนกดา้นการจดัสถานท่ี บรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงใน  

ตารางท่ี 4.16 พบว่า ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถานประกอบการ  
“โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้ม  มีระดบัความพร้อม  ร้อยละ30 ในเร่ือง ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การ
พกัผอ่น , อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้านและมีความสะดวกสบาย 
 
ตารางท่ี 4.16 จ านวนร้อยละของความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค  ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถาน

ประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
การจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการจัดสถานที ่ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ระดับความพร้อม 

ไม่พร้อม พร้อม 
1.  ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น 63.3 36.7 
2.  มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม 76.7 23.3 
3.  มีความสะดวกสบาย 66.7 33.3 
4.  อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนการใชง้าน 63.3 36.7 
 

ผลการจ าแนกด้านการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม  จ  าแนกตามจ านวนปีท่ี
ก่อสร้าง ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.17 
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จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปีมีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมในร้อยละ 70  ในเร่ือง อาคารสถานท่ี
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในการใชง้าน และจ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปีมีความคิดเห็นว่า
พร้อมในร้อยละ 50  ในเร่ืองความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 5 - 7 ปีมีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมในร้อยละ 80  ในเร่ือง มีสภาพอากาศ
ท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม และจ านวนปีท่ีก่อสร้าง  5 – 7  ปีมีความคิดเห็นวา่พร้อมในร้อยละ 60  ใน
เร่ืองอาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้าน 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง มากกว่า 8 ปีมีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ในร้อยละ 80 ในเร่ือง มีสภาพ
อากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม และจ านวนปีท่ีก่อสร้างมากกวา่ 8 ปีมีความคิดเห็นวา่พร้อมในร้อย
ละ 20  ในเร่ืองความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น , มีความสะดวกสบายและอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในการใชง้าน 
 ในภาพรวมของจ านวนปีท่ีก่อสร้าง มีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมในร้อยละ 70 ในเร่ืองมีสภาพ
อากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม และในภาพรวมของจ านวนปีท่ีก่อสร้าง มีความคิดเห็นวา่พร้อมใน
ร้อยละ 30  ในเร่ืองความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น , อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวในการใชง้านและมีความสะดวกสบาย 
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ตารางท่ี 4.17 จ านวนร้อยละของความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถานประกอบการ “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นการจดัสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตาม จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 

ด้านการจัดสถานที ่ 
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ความเป็นส่วนตวั สงบ
เงียบเหมาะแก่การ
พกัผอ่น 

6 50.0 7 70.0 6 75.0 19 63.3 6 50.0 3 30.0 2 25.0 11 36.7 

2.  มีสภาพอากาศท่ีดี 
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 

8 66.7 8 80.0 7 87.5 23 76.7 4 33.3 2 20.0 1 12.5 7 23.3 

3.  มีความสะดวกสบาย 8 66.7 6 60.0 6 75.0 20 66.7 4 33.3 4 40.0 2 25.0 10 33.3 
4.  อาคารสถานท่ี
เหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุน
การใชง้าน 

9 75.0 4 40.0 6 75.0 16 63.3 3 25.0 6 60.0 2 25.0 11 36.7 
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ผลการจ าแนกดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงใน   ตารางท่ี 4.18 พบว่า ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค ของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ส าหรับสถานประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว มีระดบัความพร้อมร้อยละ 30  ในเร่ือง 
มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง , ทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืน , ท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท , 
ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม , อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือ
แกนผลกัและป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าให้
สับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 
 

ตารางท่ี 4.18 จ านวนร้อยละของความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค  ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถาน
 ประกอบการ “โฮมสเตย์” ต  าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเทีย่ว 
ระดับความพร้อม 

ไม่พร้อม พร้อม 

1.   ทางเดินเท้า  
1.1 ทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน 66.7 33.3 
1.2 มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเขน็มีราวจบับริเวณ

ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 
70.0 30.0 

1.3 มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 60.0 40.0 
1.4 บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผวิต่างสัมผสั 70.0 30.0 
1.5 ท่อระบายน ้าหรือรางระบายน ้ามีฝาปิดสนิท 66.7 33.3 

2.   บันได  
2.1 ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม 66.7 33.3 
2.2 มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง 63.3 36.7 

3.   ประตู  
3.1 อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั 66.7 33.3 

4. ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อใหผู้สู้งอายแุจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้น
หอ้งน ้า 

73.3 26.7 

5. ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 

66.7 33.3 
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ผลการจ าแนกดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม
จ านวนปีท่ีก่อสร้าง ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.19 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปี มีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมในร้อยละ 70 ในเร่ืองระบบสัญญาณ
แสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุแจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นห้องน ้ า และจ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปี
มีความคิดเห็นวา่พร้อมร้อยละ 50  ในเร่ืองป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มองเห็นไดง่้าย 
ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 5 - 7 ปี มีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมร้อยละ 80  ในเร่ือง ควรมีความกวา้ง
และความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม และป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มองเห็นไดง่้าย ติด
อยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสนและมีแสงส่องสว่างทั้งกลางวนัและกลางคืน และจ านวนปีท่ี
ก่อสร้าง 5 – 7 ปี มีความคิดเห็นวา่พร้อมร้อยละ 60 ในเร่ืองอาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียว
ในการใชง้าน 
 
 



 45 

ตารางท่ี 4.19 จ านวนร้อยละของความพร้อมด้านสาธารณูปโภค  ของนักท่องเท่ียวส าหรับสถานประกอบการ “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
 นครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว  จ าแนกตาม จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายนอกอาคาร ส าหรับ

นักท่องเทีย่ว 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.   ทางเดินเท้า   
1.1 ทางเดินเรียบพื้นผวิไม่ล่ืน 8 66.7 7 70.0 5 62.5 20 66.7 4 33.3 3 30.0 3 37.5 10 33.3 
1.2 มีความกวา้งส าหรับ

ทางเดินและเพียงพอแก่
รถเขน็มีราวจบับริเวณ
ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 

7 58.3 7 70.0 7 57.5 21 70.0 5 41.7 3 30.0 1 12.5 9 30.0 

1.3 มีราวจบับริเวณทางเดิน
ท่ีมีทางลาดชนั 

5 41.7 6 60.0 7 87.5 18 60.0 7 58.3 4 40.0 1 12.5 12 40.0 

1.4 บริเวณท่ีเป็นทางแยก
หรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผวิ
ต่างสัมผสั 

8 66.7 7 70.0 6 75.0 21 70.0 4 33.3 3 30.0 2 25.0 9 30.0 

1.5 ท่อระบายน ้าหรือราง
ระบายน ้ามีฝาปิดสนิท 

7 58.3 7 70.0 6 75.0 20 66.7 5 41.7 3 30.0 2 25.0 10 33.3 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายนอกอาคาร 
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.   บันได   
2.1  ควรมีความกวา้งและ

ความสูงของลูกตั้งท่ี
เหมาะสม 

7 58.3 8 80.0 5 62.5 20 66.7 5 41.7 2 20.0 3 37.5 10 33.3 

2.2 มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง 7 58.3 7 70.0 5 62.5 19 63.3 5 41.7 3 30.0 3 37.5 11 36.7 
3.   ประตู   
3.1 อุปกรณ์เปิด-ปิด 

ประตูเป็นชนิดกา้น
บิดหรือแกนผลกั 

6 50.0 7 70.0 7 57.5 20 66.7 6 50.0 3 30.0 1 12.5 10 33.3 

4.  ระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงเพื่อให้
ผูสู้งอายแุจง้เหตุฉุกเฉิน
ไวใ้นหอ้งน ้า 

9 75.0 6 60.0 7 87.5 22 73.3 3 25.0 4 40.0 1 12.5 8 26.7 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายนอกอาคาร 
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5.  ป้ายแสดงส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ต่าง ๆ 
มองเห็นไดง่้าย ติดอยู่
ในต าแหน่งท่ีไม่ท าให้
สับสนและมีแสงส่อง
สวา่งทั้งกลางวนัและ
กลางคืน 

5 41.7 8 80.0 7 87.5 20 66.7 7 58.3 2 20.0 1 12.5 10 33.3 
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ผลการจ าแนกด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนักท่องเท่ียวของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงใน  ตารางท่ี 4.20 พบว่า ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค ของนกัท่องเท่ียวส าหรับ
สถานประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว  มีระดบัความพร้อมร้อยละ 30 ในเร่ืองพื้นห้องน ้ า
ตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุงตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์
อ่ืน ๆ , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด , ท่ีอาบน ้ าเป็นแบบฝักบวั , ก๊อกน ้ าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –
ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน วสัดุปูพื้นตอ้ง
ไม่ล่ืน , สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้และราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความ
มัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 

 
ตารางท่ี 4.20 จ านวนร้อยละของความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค  ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถาน

ประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนักท่องเทีย่ว 
ระดับความพร้อม 

ไม่พร้อม พร้อม 

1.   ห้องน า้  
1.1 ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน 70.0 30.0 
1.2 พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก 63.3 36.7 
1.3 วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน 70.0 30.0 
1.4 มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 63.3 36.7 
1.5 ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั 66.7 33.3 
1.6 ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง 66.7 33.3 

2.   สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า  
      2.1  มีความสะดวกในการเปิด-ปิด 63.3 36.7 
      2.2  สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ 70.0 30.0 
3.    ลูกบิดประตู มือจับประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น       76.7 23.3 
4.    ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 70.0 30.0 
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ผลการจ าแนกดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
จ านวนปีท่ีก่อสร้าง ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.21 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปีมีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมร้อยละ 80  ในเร่ือง ลูกบิดประตู มือ
จบัประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น และจ านวนปีท่ีก่อสร้าง 2 – 4 ปีมีความคิดเห็นวพ่ร้อมร้อยละ 
50  ในเร่ืองมีความสะดวกในการเปิด-ปิด 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 5 - 7 ปีมีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมร้อยละ 80  ในเร่ือง วสัดุปูพื้นตอ้งไม่
ล่ืนและลูกบิดประตู มือจบัประตู และกลอนประตูไม่ซบัซ้อน และจ านวนปีท่ีก่อสร้าง  5 – 7  ปีมี
ความคิดเห็นวา่พร้อมร้อยละ 50  ในเร่ืองก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง 

จ านวนปีท่ีก่อสร้าง มากกวา่ 8 ปีมีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมร้อยละ 80  ในเร่ือง สูงไม่เกิน 
90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้  และจ านวนปีท่ีก่อสร้างมากกวา่ 8 ปีมีความคิดเห็นวา่พร้อมร้อยละ 30  
ในเร่ืองมีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุงตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆและลูกบิดประตู มือ
จบัประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น       
 ในภาพรวมของจ านวนปีท่ีก่อสร้าง มีความคิดเห็นวา่ไม่พร้อมร้อยละ 70  ในเร่ืองลูกบิด
ประตู มือจบัประตู และกลอนประตูไม่ซบัซ้อน , ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ
บานเล่ือน , วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน ,สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้และราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ 
ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แข็งแรง และไม่ล่ืน มีความคิดเห็นวา่พร้อมร้อยละ 30  ในเร่ืองพื้น
ห้องน ้ าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุงตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่
สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด , ท่ีอาบน ้ าเป็นแบบฝักบวั , ก๊อกน ้ าแบบปัดไป
ดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน , 
วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้และราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุ
เรียบมีความมัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 
 ผลการส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ และการประมาณราคา
แสดงในภาคผนวก และการสรุปภาพรวมของราคาส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานประกอบการ
แสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.21 จ านวนร้อยละของความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค  ของนกัท่องเท่ียวส าหรับสถานประกอบการ “โฮมสเตย”์ ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม จ านวนปีท่ีก่อสร้าง 

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในอาคาร 
ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.   ห้องน า้   
1.1 ประตูเป็นบานเปิดออก

สู่ภายนอกหรือเป็น
แบบบานเล่ือน 

8 66.7 7 70.0 6 75.0 21 70.0 4 33.3 3 30.0 2 25.0 9 30.0 

1.2 พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบั 
เสมอกบัพื้นภายนอก 

7 58.3 7 70.0 5 62.5 19 63.3 5 41.7 3 30.0 3 37.5 11 36.7 

1.3 วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน 7 58.3 8 80.0 6 75.0 21 70.0 5 41.7 2 20.0 2 25.0 9 30.0 
1.4 มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อ

พยงุตวัและราวจบัเพื่อ
น าไป สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 

8 66.7 6 60.0 5 62.5 19 63.3 4 33.3 4 40.0 3 37.5 11 36.7 

1.5 ท่ีอาบน ้าเป็นแบบ
ฝักบวั 

7 58.3 7 70.0 6 75.0 20 66.7 5 41.7 3 30.0 2 25.0 10 33.3 

 

52 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในอาคาร ส าหรับ

นักท่องเทีย่ว 

ไม่พร้อม พร้อม 

2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี มากกว่า 8 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.6  ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้น 

ขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้ง
ออกแรง 

9 75.0 5 50.0 6 75.0 20 66.7 3 25.0 5 50.0 2 25.0 10 33.3 

2. สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า   

2.1  มีความสะดวกในการ
เปิด-ปิด 

6 50.0 7 70.0 6 75.0 19 63.3 6 50.0 3 30.0 2 25.0 11 36.7 

2.2  สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อ
หลีกเล่ียงการกม้ 

7 58.3 7 70.0 7 87.5 21 70.0 5 41.7 3 30.0 1 12.5 9 30.0 

3.   ลูกบิดประตู มือจับ
ประตู และกลอนประตู
ไม่ซบัซอ้น       

10 83.3 8 80.0 5 62.5 23 76.7 2 16.7 2 20.0 3 37.5 7 23.3 

4. ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท า
ดว้ยวสัดุเรียบมีความ
มัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน 

7 58.3 7 70.0 7 57.5 21 70.0 5 41.7 3 30.0 1 12.5 9 30.0 
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ตารางท่ี  4.22 ตารางสรุปภาพรวมประมาณราคาส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก และภายในอาคาร 
ท่ีสถานประกอบการตอ้งด าเนินการปรับปรุง 

สถาน
ประกอบ
การ 

ประมาณราคาส่วนท่ี
ยงัไม่มีของส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายนอก

อาคาร 

ประมาณราคาส่วนท่ี
ยงัไม่มีของส่ิง

อ านวยความสะดวก
ภายในอาคาร 

 

 

รวม 

1 85,150 21,215 106,365 
2 8,250 - 8,250 
3 14,850 25,900 40,750 
4 86,200 8,500 94,700 
5 143,150 17,400 160,550 
6 78,550 15,080 93,630 
7 125,950 7,600 133,550 
8 29,900 4,620 34,520 
9 89,050 17,320 106,370 
10 148,480 14,970 163,450 
11 80,800 8,170 88,970 
12 51,900 8,650 60,550 
13 111,150 12,200 123,350 
14 45,900 13,900 59,800 
15 37,150 32,100 69,250 
16 45,480 21,590 67,070 
17 22,900 14,800 37,700 
18 3,250 5,050 8,300 
19 95,900 18,550 114,450 
20 73,250 18,450 91,700 
21 82,350 20,620 102,970 
22 132,850 20,710 153,560 
23 126,000 4,500 130,500 
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ตารางท่ี  4.22 (ต่อ) 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

ประมาณราคาส่วนท่ี
ยงัไม่มีของส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายนอก

อาคาร 

ประมาณราคาส่วนท่ี
ยงัไม่มีของส่ิง

อ านวยความสะดวก
ภายในอาคาร 

 
รวม 

24 25,800 2,500 28,300 
25 6,800 3,700 10,500 
26 95,100 21,700 116,800 
27 143,850 31,830 178,230 
28 54,600 25,850 80,450 
29 58,200 23,060 81,260 
30 135,450 16,940 152,390 

 

4.2.3  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเร่ืองความพร้อมในการปรับส่ิงอ านวยความสะดวก
 เพือ่รองรับนักท่องเทีย่ว 

สถานประกอบการ โดยส่วนใหญ่ยงัขาดความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากจะตอ้งใชง้บประมาณในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นจ านวนมาก 
แต่ในการคิดค่าบริการต่อนกัท่องเท่ียว สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่คิดค่าบริการในราคาท่ีต ่า
จึงไม่สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ตรงกบัความตอ้งการในคราวเดียวกนัได ้จึงตอ้งค่อย 
ๆ ด าเนินการปรับส่ิงอ านวยความสะดวกในแต่ละดา้น 
 

4.2.4 อภิปรายผลด้านส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับสถานประการ 
ในภาพรวมสถานประกอบการยงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก และภายในอาคาร 

โดยเฉพาะไม่มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง ท่อระบายน ้ าไม่มีฝาปิด ประตูยงัไม่ใช้ชนิดกา้นบิด หรือแกนผลกั  
ยงัไม่มีระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุไวแ้จง้เหตุในห้องน ้ า  ป้ายแสดงส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ยงัไม่มีความชดัเจน ห้องน ้ ายงัขาดอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน
หอ้งน ้า สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้าไม่อยูใ่นระดบัท่ีก าหนด 
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บทที ่5  
 สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีเป็นน าเสนอผลการศึกษาเร่ืองความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคส าหรับนกัท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุ ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือ ดงัน้ีคือ ใช้แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ประกอบดว้ยแบบสอบถาม
เร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภคในสถานท่ี
ท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  และแบบสอบถาม เร่ืองความพร้อมของสถานประกอบการ “โฮมสเตย”์  
ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
 
5.1 สรุป 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)ให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ในต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา   2) เพื่อให้สถาน
ประกอบการได้ทราบถึงความมุ่งหวงัและความต้องการของผูม้ารับบริการ  3)เพื่อศึกษาการ
จดัเตรียมสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุใน “โฮมสเตย”์  ต  าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดั
นครราชสีมา   4)เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  5) เพื่อให้ทราบถึงระดบัความเขา้ใจในระเบียบกฎหมายของสถานประกอบการ  วิธี
การศึกษาเป็นการส ารวจความพึงพอใจโดยมีเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม  การส ารวจมีนกัท่องเท่ียว
จ านวน  167  ราย และสถานประกอบการ  จ านวน  30  ราย   ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดย
ค านวณหาค่าเฉล่ียและผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 61.1  อายุ 50-59 ปี   คิดเป็นร้อยละ  
57.5  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ  38.9  อาชีพอ่ืนๆ (เกษียณ)   
คิดเป็นร้อยละ  83.8  รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท   คิดเป็น ร้อยละ 63.5  

2. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภคใน
สถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
การจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัความพอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง มี
สภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงามและอาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันักท่องเท่ียว
ผูสู้งอายใุนการใชง้าน และมีระดบัความพอใจร้อยละ 40  ในเร่ืองมีความสะดวกสบาย
และความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น 
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3. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ใน
สถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  มีระดบัความ
พอใจร้อยละ  50  ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืน ,  บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทาง
เล้ียวให้มีพื้นผิวต่างสัมผสั , มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเข็นมีราว
จบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั ,  มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั มีความ
พร้อมร้อยละ 40 ในเร่ืองป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยู่
ในต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน , ท่อระบาย
น ้ าหรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท , อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกน
ผลัก , ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุแจ้งเหตุฉุกเฉินไวใ้น
ห้องน ้ า , ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสมและ มีราวบนัไดทั้งสอง
ขา้ง 

4.  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ใน
สถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ มีระดบัความพอใจ
ร้อยละ 50  ในเร่ือง วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด และประตูเป็น
บานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน  และร้อยละ 40 ในเร่ือง พื้นห้องน ้ า
ตอ้งมีระดบัเสมอกับพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนังเพื่อพยุงตวัและราวจบัเพื่อ
น าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ , สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ , ก๊อกน ้ าแบบปัดไป
ดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , ลูกบิดประตู มือจบัประตู และกลอนประตูไม่
ซับซ้อน , ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แข็งแรง และไม่ล่ืน 
และ ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั 

5. กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่  ควรมีความสงบ เงียบ  มีความเป็นส่วนตวั  
ควรมีกร่ิงกดเพื่อขอความช่วยเหลือหรือยามท่ีผูสู้งอายอุาจจะไม่สบายเพื่อเป็นกร่ิงเรียก
เจา้ของโฮมสเตยเ์พื่อขอความช่วยเหลือ  ทางเดินท่ีเป็นเนินสูงควรท่ีจะมีราวบนัไดจบั
เพื่อความปลอดภยัของผูสู้งอาย ุควรมีป้ายบอกทางชนั  ทางลาดเอียง เน่ืองจากผูสู้งอายุ
อาจจะลม้ไดง่้ายและในห้องน ้ าควรจะปูกระเบ้ืองแบบไม่ล่ืนเพื่อป้องกนัการล่ืนลม้ใน
หอ้งน ้าของผูสู้งอายท่ีุเขา้ใชบ้ริการ 
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6. กลุ่มตวัอยา่งสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคารแบบ  คสล.1 ชั้น จ  านวน
ปีท่ีก่อสร้าง  2 - 4 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.0  ขนาดของอาคาร 100 ตรม.  คิดเป็นร้อยละ  
60.0 จ  านวนผูพ้กัอาศยั 2 คน คิดเป็นร้อยละ  66.7 

7. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุส าหรับสถาน
ประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
การจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  มีระดบัความพอใจ  ร้อยละ30 ในเร่ือง 
ความเป็นส่วนตัว สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผ่อน , อาคารสถานท่ีเหมาะสมกับ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนการใชง้านและมีความสะดวกสบาย 

8. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุส าหรับสถาน
ประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  มีระดบัความพร้อม
ร้อยละ 30  ในเร่ือง มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง , ทางเดินเรียบ พื้นผิวไม่ล่ืน , ท่อระบายน ้ า
หรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท , ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม , 
อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลกัและป้ายแสดงส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสนและมีแสงส่องสวา่ง
ทั้งกลางวนัและกลางคืน 

9. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุส าหรับสถาน
ประกอบการ  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  มีระดบัความพร้อม
ร้อยละ 30 ในเร่ืองพื้นห้องน ้ าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงั
เพื่อพยุงตวัและราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด , ท่ี
อาบน ้ าเป็นแบบฝักบวั , ก๊อกน ้ าแบบปัดไปด้านขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , 
ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน , วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , สูง
ไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้และราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความ
มัน่คง  แขง็แรง และไม่ล่ืน  

10. สถานประกอบการทั้งหมดยงัไม่มีความพร้อมในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเท่ียว    จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนด้านบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ  เน่ืองจากการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีความ
ปลอดภยัมีความส าคญัยิง่ต่อสถานประกอบการ 
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5.2  อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
ในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์  ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา อภิปราย
ผลไดด้งัน้ี  
 1. ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ พบวา่ ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม มี

ระดบัความพอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงามและ
อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในการใช้งาน  ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  มีระดบัความพอใจร้อยละ  50  
ในเร่ืองทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน ,  บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวให้มีพื้นผิวต่าง
สัมผสั , มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเข็นมีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมี
ทางลาดชนั ,  มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชันและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ มีระดบัความพอใจร้อยละ 50  ในเร่ือง 
วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด และประตูเป็นบานเปิดออกสู่
ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน     สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ การจดัการการเก่ียวกบั
ท่ีพกั จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีชุมชม หรือเจา้ของบา้นตอ้งมีหลกัและแนวทางในการปฏิบติั
ซ่ึงอาจเรียกวา่ บญัญติั 10 ประการ คือ  1)  เตียงนอนท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะ ในราคา สมเหตุสมผล 2) ห้องอาบน ้ าและส้วมท่ีสะอาด 3) อาหาร
พื้นบา้นง่าย ๆ แต่ปรุงมาอย่างดี 4) ทิวทศัน์และธรรมชาติของชนบทท่ีสวยงาม 5) 
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  6) กิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี อาทิ เดิน
ป่า ตกปลา ข่ีมา้ ปืนเขา ข่ีจกัรยาน  7) ร้านคา้ทัว่ไปและร้านจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก  
8) ความบนัเทิง การแสดงพื้นบา้น อาทิ ดนตรี การเตน้ร า  9) ความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวและ 10) ความเป็นมิตรและรอยยิม้ของ เจา้บา้น นัน่แสดงวา่ผูสู้งอายุท่ีเขา้
มาใช้บริการท่ี “โฮมสเตย”์  เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในการไดรั้บ
บริการ  ความปลอดภยัในการเขา้พกัทั้งดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีทั้ง
ภายในและภายนอก   

 2. ส าหรับสถานประกอบการ  พบวา่  ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  มี
ระดับความพอใจ  ร้อยละ30 ในเร่ือง ความเป็นส่วนตวั  สงบเงียบเหมาะแก่การ
พกัผอ่น , อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในการใชง้านและมีความ
สะดวกสบาย  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอายุ  มีระดบัความพร้อมร้อยละ 30  ในเร่ือง มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง , ทางเดิน
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เรียบ พื้นผิวไม่ล่ืน , ท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ ามีฝาปิดสนิท , ควรมีความกวา้ง
และความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม , อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกน
ผลกัและป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ี
ไม่ท าให้สับสนและมีแสงส่องสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืนและดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในอาคาร ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  มีระดบัความพร้อมร้อยละ 30 ใน
เร่ืองพื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก , มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยุงตวัและ
ราวจบัเพื่อน าไป สู่สุขภณัฑ์อ่ืน ๆ , มีความสะดวกในการเปิด-ปิด , ท่ีอาบน ้ าเป็นแบบ
ฝักบวั , ก๊อกน ้ าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้งออกแรง , ประตูเป็นบานเปิด
ออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบบานเล่ือน , วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน , สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อ
หลีกเล่ียงการก้มและราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง  แข็งแรง 
และไม่ล่ืน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มของ
ผูสู้งอายุ  การออกแบบท่ีพกัอาศยัเพื่อผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 1) 
พื้นท่ีภายนอกอาคาร มาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดล้อมของ
ผูสู้งอายุในพื้นท่ีภายนอกอาคารควรออกแบบทางเดินเทา้ ทางลาด บนัได รวมทั้งการ
มองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 1.1)  ทางเดินเทา้  1.2)  ทางลาด  1.3) 
บนัไดภายนอกอาคาร 1.4) การมองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ  2) พื้นท่ีภายในอาคาร 
พื้นท่ีภายในอาคารส าหรับผูสู้งอายุ ควรมีมาตรฐานขั้นต ่าในด้านการก าหนดขนาด
พื้นท่ี การก าหนดขนาดพื้นท่ีใชส้อยดงัต่อไปน้ี 2.1)  การก าหนดขนาดพื้นท่ี บา้นควรมี
พื้นท่ีนัง่พกัผ่อน นนัทนาการและรับประทานอาหาร แยกออกจากห้องพกัแต่ละห้อง
โดยไม่นบัรวมพื้นท่ีทางเดินและโถงทางเขา้อยา่งนอ้ย 4.1 ตารางเมตรต่อผูพ้กัอาศยั 1 
คน 2.2) การก าหนดพื้นท่ีใช้สอย มีห้องน ้ าในพื้นท่ีส่วนกลาง อย่างน้อย 1 ห้อง ท่ี
ผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึงได ้ในระยะ 12 เมตร จากห้องอาหาร มีห้องน ้ าพิเศษท่ีมีผูช่้วย
อาบน ้าได ้1 หอ้งต่อ 8 คน และหอ้งน ้าท่ีอยา่งมีโถส้วมอ่างลา้งมือ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้  
 1.1 ในงานวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีเขา้พกัในโฮมสเตย์

ดงันั้นจึงสามารถน างานวิจยัน้ีเสนอต่อผูป้ระกอบการโฮมสเตยเ์พื่อน าไปพฒันา
ใหผู้เ้ขา้มาใชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจและเขา้มาใชบ้ริการในโอกาสต่อไปอีก 
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 1.2 ควรมีการส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงกนัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกนัเป็น
เครือข่ายท่องเท่ียว  และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนและเป็น
ทางเลือกใหก้บันกัท่องเท่ียวในการเขา้มาใชบ้ริการ 

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 เพื่อใหส้ถานประกอบการสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนควรท่ีจะตอ้งมีการศึกษา

ถึงการจัดการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

 2.2 เพื่อให้สถานประกอบการไดรั้บทราบถึงความตอ้งการของผูเ้ขา้มาใช้บริการใน
โฮมสเตย์ควรศึกษาถึง ความคาดหวงัและการรับรู้จริงของการให้บริการการ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
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ตารางท่ี ก.1  การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับสถานประกอบการประเภท  ทางเดินเทา้ 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

 
ทางเดินเรียบ 
พื้นผวิไม่ล่ืน 

 

มีความกวา้งส าหรับ
ทางเดินและเพียงพอแก่
รถเขน็มีราวจบับริเวณ
ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 

บริเวณทางแยก
หรือทาง 

เล้ียวใหมี้พื้นผวิ
ต่างสัมผสั 

ท่อระบายน ้า
หรือราง 

ระบายน ้ามีฝา
ปิดสนิท 

 
 ประมาณการราคาส่วนท่ียงัไม่มี 
 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
1         49,600 
2         - 
3         121,500 
4         85,200 
5         100,800 
6         47,900 
7         71,700 
8         29,900 
9         60,500 
10         113,800 
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ตารางท่ี ก.1  (ต่อ) 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

 
ทางเดินเรียบ
พื้นผวิไม่ล่ืน 

 

มีความกวา้งส าหรับ
ทางเดินและเพียงพอแก่
รถเขน็มีราวจบับริเวณ
ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 

บริเวณทางแยก
หรือทาง 

เล้ียวใหมี้พื้นผวิ
ต่างสัมผสั 

ท่อระบายน ้า
หรือราง 

ระบายน ้ามีฝา
ปิดสนิท 

 
 ประมาณการราคาส่วนท่ียงัไม่มี 
 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
11         60,400 
12         49,900 
13         89,700 
14         7,300 
15         8,400 
16         4,800 
17         2,600 
18         1,500 
19         88,200 
20         64,600 
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ตารางท่ี ก.1  (ต่อ) 
   

สถาน
ประกอบ
การ 

 
ทางเดินเรียบ
พื้นผวิไม่ล่ืน 

 

มีความกวา้งส าหรับ
ทางเดินและเพียงพอแก่
รถเขน็มีราวจบับริเวณ
ทางเดินท่ีมีทางลาดชนั 

บริเวณทางแยก
หรือทาง 

เล้ียวใหมี้พื้นผวิ
ต่างสัมผสั 

ท่อระบายน ้า
หรือราง 

ระบายน ้ามีฝา
ปิดสนิท 

 
  ประมาณการราคาส่วนท่ียงัไม่มี 
 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
21         49,600 
22         86,500 
23         111,500 
24         2,600 
25         6,800 
26         67,100 
27         107,700 
28         27,900 
29         91,200 
30         117,900 
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ตารางท่ี ก.2 การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับสถาน
 ประกอบการ ประเภท  บนัได 

 

สถาน
ประกอบ
การ 

ควรมีความกวา้ง
และความสูง
ของลูกตั้งท่ี
เหมาะสม 

 
มีราวบนัไดทั้ง 

สองขา้ง 
ประมาณการ 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 

มี ไม่มี มี      ไม่มี  

1     34,800 
2     7,000 
3     17,400 
4     - 
5     37,500 
6     25,300 
7     50,600 
8     - 
9     25,300 
10     29,700 
11     15,100 
12     - 
13     18,500 
14     33,600 
15     25,300 
16     37,000 
17     20,300 
18     - 
19     3,000 
20     4,500 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ก.3 การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับสถาน
 ประกอบการประเภท  ประต ู

สถาน
ประกอบ
การ 

อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็น
ชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั 

ประมาณการราคา 
ส่วนท่ียงัไม่มี 

มี      ไม่มี  

1   - 
2   1,250 
3   - 
4   1,000 
5   1,250 
6   1,750 

 

สถาน
ประกอบการ 

ควรมีความ
กวา้งและความ
สูงของลูกตั้งท่ี
เหมาะสม 

 
มีราวบนัได 
ทั้งสองขา้ง 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
 

มี      ไม่มี มี ไม่มี  

21     25,800 
22     41,400 
23     14,500 
24     23,200 
25     - 
26     26,800 
27     30,200 
28     21,400 
29     31,700 
30     14,600 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
สถาน

ประกอบ
การ 

อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็น
ชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั 

ประมาณการราคา 
ส่วนท่ียงัไม่มี 

มี      ไม่มี  

7   1,250 
8   - 
9   1,000 
10   1,500 
11   1,500 
12   2,000 
13   - 
14   - 
15   - 
16   1,000 
17   - 
18   - 
19   1,250 
20   1,750 
21   1,250 
22   1,500 
23   - 
24   - 
25   - 
26   - 
27   2,500 
28   1,500 
29   1,000 
30   - 
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ตารางท่ี ก.4 การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับสถาน
 ประกอบการ ประเภท  ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อให้ผูสู้งอายุแจง้เหตุ
 ฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

สถาน
ประกอบ
การ 

ระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียง เพื่อใหผู้สู้งอายุ
แจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

ประมาณการราคา 
ส่วนท่ียงัไม่มี 

          
มี      ไม่มี  

1   2,400 
2   - 
3   1,200 
4   - 
5   3,600 
6   3,600 
7   2,400 
8   - 
9   1,200 
10   2,400 
11   2,400 
12   - 
13   1,200 
14   3,600 
15   2,400 
16   1,200 
17   - 
18   - 
19   2,400 
20   1,200 
21   3,600 
22   2,400 
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ตารางท่ี ก.4  (ต่อ) 
 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ก.5 การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับสถาน
 ประกอบการ ประเภท  ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

สถาน
ประกอบ
การ 

มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่อง
สวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี          
มี ไม่มี  

1   1,050 
2   - 
3   1,750 
4   - 
5   - 
6   - 
7   - 
8   - 
9   1,050 

สถาน
ประกอบ
การ 

ระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียง เพื่อใหผู้สู้งอายุ
แจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

ประมาณการราคา 
ส่วนท่ียงัไม่มี 

          
มี      ไม่มี  

23   - 
24   - 
25   - 
26   1,200 
27   2,400 
28   2,400 
29   3,600 
30   1,200 
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ตารางท่ี ก.5 (ต่อ) 
สถาน

ประกอบ
การ 

มองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่อง
สวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี          
มี ไม่มี  

10   1,050 
11   1,400 
12   - 
13   1,750 
14   1,400 
15   1,050 
16   1,400 
17   - 
18   1,750 
19   1,050 
20   1,400 
21   2,100 
22   1,050 
23   - 
24   - 
25   - 
26   - 
27   1,050 
28   1,400 
29   700 
30   1,750 
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ตารางท่ี ก.6 การส ารวจความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับสถานประกอบการประเภท หอ้งน ้า 
 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

ประตูเป็น
บานเปิดออก
สู่ภายนอก

หรือเป็นแบบ
บานเล่ือน 

 
พื้นหอ้งน ้า
ตอ้งมีระดบั 
เสมอกบัพื้น
ภายนอก 

 
 

วสัดุปูพื้นตอ้ง
ไม่ล่ืน 

มีราวจบับริเวณ
ผนงัเพื่อพยงุตวั
และราวจบั

น าไปสู่สุขภณัฑ์
อ่ืน 

 
 

ท่ีอาบน ้าเป็น
แบบฝักบวั 

ก๊อกน ้าแบบ
ปัดไป
ดา้นขา้ง 

เปิด-ปิดง่าย
ไม่ตอ้งออก

แรง 

 
ประมาณการ 
ราคาส่วนท่ี 
ยงัไม่มี 

 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
1             14,020 
2             - 
3             13,050 
4             - 
5             9,880 
6             8,900 
7             3,300 
8             3,900 
9             8,970 
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ตารางท่ี ก.6 (ต่อ) 
 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

ประตูเป็น
บานเปิดออก
สู่ภายนอก

หรือเป็นแบบ
บานเล่ือน 

พื้นหอ้งน ้า
ตอ้งมีระดบั 
เสมอกบัพื้น
ภายนอก 

 
 

วสัดุปูพื้นตอ้ง
ไม่ล่ืน 

มีราวจบับริเวณ
ผนงัเพื่อพยงุตวั
และราวจบั

น าไปสู่สุขภณัฑ์
อ่ืน 

ท่ีอาบน ้าเป็น
แบบฝักบวั 

ก๊อกน ้าแบบ
ปัดไป
ดา้นขา้ง 

เปิด-ปิดง่าย
ไม่ตอ้งออก

แรง 

 
ประมาณการ 
ราคาส่วนท่ี 
ยงัไม่มี 

 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
10             9,720 
11             6,970 
12             6,550 
13             9,620 
14             11,620 
15             16,900 
16             14,020 
17             13,300 
18             3,550 
19             12,450 
20             10,720 
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ตารางท่ี ก.6 (ต่อ) 
 
 

สถาน
ประกอบ
การ 

ประตูเป็น
บานเปิดออก
สู่ภายนอก

หรือเป็นแบบ
บานเล่ือน 

พื้นหอ้งน ้า
ตอ้งมีระดบั 
เสมอกบัพื้น
ภายนอก 

 
 

วสัดุปูพื้นตอ้ง
ไม่ล่ืน 

มีราวจบับริเวณ
ผนงัเพื่อพยงุตวั
และราวจบั

น าไปสู่สุขภณัฑ์
อ่ืน 

 
 

ท่ีอาบน ้าเป็น
แบบฝักบวั 

ก๊อกน ้าแบบ
ปัดไป
ดา้นขา้ง 

เปิด-ปิดง่าย
ไม่ตอ้งออก

แรง 

 
ประมาณการ 
ราคาส่วนท่ี 
ยงัไม่มี 

 

มี   ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี  
21             12,820 
22             13,390 
23             4,500 
24             2,500 
25             3,700 
26             19,300 
27             24,030 
28             14,770 
29             15,570 
30             11,320 

 

 
75 
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ตารางท่ี  ก.7  การส ารวจความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับสถาน
 ประกอบการ  ประเภท   สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า 

สถาน
ประกอบ
การ 

 

มีความสะดวกใน
การเปิด-ปิด 

สูงไม่เกิน 90 ซม. 
เพื่อหลีกเล่ียงการ

กม้ 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี      ไม่มี มี ไม่มี  

1     1,375 
2     - 

3     1,800 
4     - 
5     - 
6     - 
7     - 
8     - 
9     1,500 
10     1,000 
11     1,200 
12     2,100 
13     1,500 
14     1,200 
15     2,400 
16     1,750 
17     1,500 
18     1,500 
19     1,800 
20     2,400 
21     1,800 
22     1,500 
23     - 
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ตารางท่ี  ก.7  (ต่อ)  

สถาน
ประกอบ
การ 

มีความสะดวกใน
การเปิด-ปิด 

สูงไม่เกิน 90 ซม. 
เพื่อหลีกเล่ียงการ

กม้ 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี      ไม่มี มี ไม่มี  

24     - 
25     - 
26     2,400 
27     1,800 
28     1,500 
29     1,800 
30     1,500 

 
ตารางท่ี  ก.8 การส ารวจความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับสถาน
 ประกอบการ ประเภท ลูกบิดประตู มือจบัประตูและกลอนประตู 

สถาน
ประกอบ
การ 

ลูกบิดประตูมือจบัประตู และ 
กลอนประตูไม่ซบัซอ้น 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี ไม่มี  

1   720 
2   - 
3   900 
4   - 
5   720 
6   1,080 
7   900 
8   720 
9   900 
10   - 
11   - 
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ตารางท่ี  ก.8 (ต่อ) 
สถาน

ประกอบ
การ 

ลูกบิดประตูมือจบัประตู และ 
กลอนประตูไม่ซบัซอ้น 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี ไม่มี  

12   - 
13   1,080 
14   1,080 
15   900 
16   720 
17   - 
18   - 
19   900 
20   1,080 
21   900 
22   720 
23   - 
24   - 
25   - 
26   - 
27   900 
28   1,080 
29   1,440 
30   720 
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ตารางท่ี  ก.9 การส ารวจความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับสถาน  
 ประกอบการ  ประเภทราวจบั 

สถาน
ประกอบ
การ 

ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ย
วสัดุเรียบมีความมัน่คง แขง็แรง

และไม่ล่ืน 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี ไม่มี  

1   5,100 
2   - 
3   10,200 
4   8,500 
5   6,800 
6   5,100 
7   3,400 
8   - 
9   5,950 
10   4,250 
11   - 
12   - 
13   - 
14   - 
15   11,900 
16   5,100 
17   - 
18   - 
19   3,400 
20   4,250 
21   5,100 
22   5,100 
23   - 
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ตารางท่ี  ก.9 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถาน
ประกอบ
การ 

ราวจบั ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ย
วสัดุเรียบมีความมัน่คง 
แขง็แรงและไม่ล่ืน 

ประมาณการ
ราคา 

ส่วนท่ียงัไม่มี 
มี ไม่มี  

24   - 
25   - 
26   - 
27   5,100 
28   8,500 
29   4,250 
30   3,400 
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ภาคผนวก ข 
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รูปท่ี 1 ขนาดความกวา้งของทางเดินในสวน (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 
 

 

 
 

รูปท่ี  2  ระยะห่างระหวา่งแผน่ปูทางเดิน    (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ)พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  3  ทางลาด   (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี  4  ขนาดของบนัได  (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
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รูปท่ี   5  การมองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี   6  การมองเห็นพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ  (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ)  พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  7  หอ้งน ้า  (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ)  พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  8  สวทิช์ไฟ  (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 

 

 
 

 

 

 
รูปท่ี  9  ปลัก๊ไฟ มีสวทิช์ตดัไฟ (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 

 
 

 

 
 

รูปท่ี  10  ลูกบิดประตูแบบมีร่อง (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  11  มือจบัประตู (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 

 
 

 

รูปท่ี  12  กลอนประตู (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  13  กลอนประตู (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 

 
 

รูปท่ี  14  ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
 

 

 
 
 

รูปท่ี  15  ราวจบัท่ีใชใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ใชว้สัดุเป็นสแตนเลส  

          (ผศ. ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ) พ.ศ.2548 
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  พ้ืนผิวต่างสมัผสั 

          
         วสัดุปูพ้ืนตอ้งไม่ล่ืน 

 

 รูปท่ี  16 ทางสัญจร  ทางเทา้  (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังานส่งเสริม 
  สวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ  พ.ศ.2548 
 

 

 

 รูปท่ี  17  ท่ีจอดรถ (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพ 
       และพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ  พ.ศ.2548 
 
 



 90 

 

                                          มีราวจบัทั้งสองขา้ง  

  พ้ืนผิวต่างสมัผสัแจง้ตือน 
 

 

 รูปท่ี  18  ทางลาด (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
      พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ พ.ศ.2548 
 

 
อตัราความชันต่อความสูงของทางลาด 

 

ความสูงของทาง (มิลลิเมตร) อตัราความชนัสูงสุด 

0-15 1: 2 
ระหวา่ง  15-50 1:5 
ระหวา่ง  50-200 1:10 

มากกวา่  200  ข้ึนไป 1:12 
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                                               อยา่งนอ้ย 1.50 เมตร 

 

                                                                       พื้นผวิต่างสัมผสัแจง้เตือน 
 

รูปท่ี  19  ทางลาดเขา้สู่อาคาร/ภายในอาคาร (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังาน  

     ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ พ.ศ.2548 
 

 

ความชันของทางลาดที่ผู้สูงอายุทีใ่ช้เก้าอีเ้ข็นสามารถใช้ได้ 
 
 

ความชนัสูงสุด ความสามารถในการใชท้างลาดของผูสู้งอายท่ีุใชเ้กา้อ้ีรถเข็น 
ทางราบ สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

1:20-1:12 สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

1:10 จ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยเหลือ ช่วยเขน็เกา้อ้ี คนพิการ 
> 1:10 ก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้
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                                                                                            พ้ืนผิวต่างสมัผสัเตือน 

 
                                                                       ติตตั้งราวจบัทั้งสองขา้ง 
 

 

รูปท่ี  20   บนัได (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 
    เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ  พ.ศ.2548 
 

 

ระยะของลูกตั้งและลูกนอน 
 

                                           0.30  เมตร 
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                                                                                        ราวจบั                               ราวกนัตก 

 
 

รูปท่ี  21 ราวจบั (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ ์    
   เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ พ.ศ.2548 

 

ราวกนัตกหรือราวกั้น มีหนา้ท่ีช่วยป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลกัตกตามสถานอนัตราย เช่น 
บนัได ทางลาด ระเบียง บริเวณท่ียกสูงข้ึนจากพื้น ตั้งแต่ 80  เซนติเมตร ข้ึนไป 

 

                     0.90-1.20 ม. 

 

                                                        ป้ายสัญลกัษณ์ 
 

 

  

รูปท่ี  22  ประตู  (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ ์  
   เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ  พ.ศ.2548 
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  ป้ายภายในอาคาร                                    ป้ายภายนอกอาคาร 

   
 

รูปท่ี  23  ป้ายภายนอกและภายในอาคาร (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ, ส านกังานส่งเสริม
      สวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย)ุ  พ.ศ.2548 
 

ป้ายแจ้งข้อมูลหรือแผนทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีม่องเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน 
ความสูงของป้าย 

1. ป้ายภายนอกอาคาร จากระดบัพื้นถึงป้าย สูง 2.00 เมตร 
2. ป้ายภายในอาคาร  จากระดบัพื้นถึงป้าย  สูง 1.50 – 2.00 เมตร 
3. ป้ายแจง้ขอ้มูลหรือแผนท่ี จากระดบัพื้นถึงป้าย สูง 0.90-1.80 เมตร 
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รูปท่ี 24    ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ ในต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 
 

 
 

รูปท่ี 25   ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ ในต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 



 96 

 
 

รูปท่ี  26  ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ ในต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
        หอ้งน ้า 
 

 
 
 รูปท่ี 27  ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ ในต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
   บนัได ขนาดของลูกตั้งบนัได 
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 รูปท่ี  28   ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ในต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา    
                     บนัไดมีราวจบัทั้งสองขา้ง 
 
 

 
 

รูปท่ี  29  ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ในต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  
                  ทางลาด ไม่มีป้ายเตือน และไม่มีพื้นผวิต่างสัมผสัแจง้เตือน 
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 รูปท่ี  30 ภาพถ่ายโฮมสเตย ์ในต าบลพญาเยน็  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
  บนัไดไม่มีราวจบัทั้งสองขา้ง 
 

 
 
รูปท่ี  31 แจกแบบสอบถาม ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ในต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง 
               จงัหวดันครราชสีมา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 
เร่ือง     ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภคในสถานท่ี
ท่องเท่ียว   “โฮมสเตย”์  ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
 

************************************** 
ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว ผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว  “โฮมสเตย์”        
ต  าบลพญาเยน็   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท  
หลกัสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี  เป็นการส ารวจความเช่ือมัน่ของประชากรผูสู้งอายุท่ีมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลพญาเยน็  ค  าตอบ
ของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ กบัสถานภาพของท่านเพราะจะน าเสนอเป็นภาพรวม ความคิดเห็น
อยา่งจริงใจและตรงไปตรงมาของท่านจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอยา่งสูงยิ่งต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
ดงันั้น จึงขอความกรุณาไดต้อบแบบสอบถาม 
น้ีตามความเป็นจริง  ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น  3  ส่วน ดงัน้ี 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ี        
ท่องเท่ียว  “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ี
ท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
                 ผูศึ้กษาวจิยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม
ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี   
                                                                                                 

                                                                             นายทรงพล  บุ่นวรรณา 
                                                                         รหสัประจ าตวันกัศึกษา M5441525 

                                                                            นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
                                                                              หลกัสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
                                                                              สาขาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่  1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ                         ชาย                                  หญิง 
 

1.2  อายุ                        ต  ่ากวา่ 30  ปี                     31-39 ปี                               4 0-49 ปี   
                                      50-59  ปี                          60 ปีข้ึนไป 

 
1.3  ระดับ                    ประถมศึกษา                    มธัยมศึกษาตอนตน้             มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การศึกษา                      อนุปริญญา/ปวส.             ปริญญาตรีข้ึนไป 
 
1.4  อาชีพ                     รับจา้ง                              คา้ขาย                                  ลูกจา้ง 
                                      รับราชการ/พนกังานวสิาหกิจ                                      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......... 
 
1.5  รายได้                   นอ้ยกวา่ 5,000 บาท         5,001 – 10,000  บาท            10,000 - 15,000  บาท 
                                    มากกวา่ 15,000 บาท 
 
ตอนที ่ 2  ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทีม่ีต่อความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
ในสถานที่ท่องเทีย่ว “โฮมสเตย์” ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 
ค าช้ีแจง :  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 
ความพงึพอใจ 

 

        ระดับ 
  ความพงึพอใจ 

     ส าหรับผู้ศึกษา 

     ใช่   ไม่ใช่  
2.1   ความพงึพอใจในการจัดสถานที ่ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
             มีความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น    

             มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม    

             มีความสะดวกสบาย    

              อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
ในการใชง้าน 
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ความพงึพอใจ 
 

         ระดับ 
  ความพงึพอใจ 

     ส าหรับผู้ศึกษา 

     ใช่   ไม่ใช่  
2.2  ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร 
ส าหรับนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

       1.   ทางเดินเท้า 

                   ทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน    

                   มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเขน็    

                   มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั    

                    บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผิวต่าง 
สัมผสั 

   

                    ท่อระบายน ้าหรือรางระบายน ้ามีฝาปิดสนิท    

        2.   บันได 

                    ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม    

                    มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง    

        3.   ประตู 

                   อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั    

4. ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อใหผู้สู้งอายุ 
แจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

   

5. ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นได ้
ง่าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่ง
ทั้งกลางวนัและกลางคืน 
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ความพงึพอใจ 
 

         ระดับ 
   ความพงึพอใจ 

     ส าหรับผู้ศึกษา 

     ใช่    ไม่ใช่  
2.3  ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 
ส าหรับนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

       1.   ห้องน า้ 

                    ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ 
บานเล่ือน 

   

                    พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก    

                    วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน    

                     มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและราวจบัเพื่อน าไป   
สู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 

   

                     ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั    

                     ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้ง 
ออกแรง 

   

       2.   สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า 

                     มีความสะดวกในการเปิด-ปิด    

                     สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้    

3. ลูกบิดประตู มือจับประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น          

4. ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง   
แขง็แรง และไม่ล่ืน 
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ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะ ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อความพร้อมดา้น 
สาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
3.1 ควรปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด.................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.2 อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ผู้สูงอายุ  คือ พลงัส าคัญในการสร้างท้องถิ่นไทยให้ก้าวหน้า” 
 

*******ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม******* 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 
เร่ือง         ความพร้อมของสถานประกอบการ     “โฮมสเตย”์       ต  าบลพญาเยน็     อ าเภอปากช่อง   
จงัหวดันครราชสีมา    ท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ 
 

************************************** 
 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว ผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียว        “โฮมสเตย”์        
ต  าบลพญาเยน็   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท  
หลกัสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี  เป็นการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ในพื้นท่ีต าบลพญาเยน็  ค  าตอบของท่านจะไม่
มีผลกระทบใด ๆ กบัสถานภาพของท่านเพราะจะน าเสนอเป็นภาพรวม ความคิดเห็นอยา่งจริงใจและ
ตรงไปตรงมาของท่านจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอ
ความกรุณาไดต้อบแบบสอบถาม น้ีตามความเป็นจริง  ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น  3  ส่วน ดงัน้ี 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
ตอนท่ี  2  ค  าถามเก่ียวกับความพร้อมด้านสาธารณูปโภคของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  ในสถานท่ี
ท่องเท่ียว “โฮมสเตย”์ ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็น 

          ผูศึ้กษาวจิยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม
ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี   
                                                                                                 
                                                                                                      นายทรงพล  บุ่นวรรณา 
                                                                                             รหสัประจ าตวันกัศึกษา M5441525 
                                                                                                        นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
                                                                                   หลกัสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
                                                                              สาขาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่  1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือ ทีต่ั้ง สถานประกอบการ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.2  ประเภทอาคาร                   คสล. 1  ชั้น                           คสล. 2 ชั้นข้ึนไป       
                                                  คสล. 2  ชั้น       
                

1.2 จ านวนปีที่                           2 – 4 ปี                                 มากกวา่ 8 ปี 
        ก่อสร้าง                               5 – 7 ปี                   
                   
1.3 ขนาดของ                             100  ตรม.                            200  ตรม.ข้ึนไป 
        อาคาร                                  150  ตรม.                
                                      
1.4 จ านวนผู้พกั                          2  คน                                   4  คน 
        อาศัย                                    3  คน                                   5  คนข้ึนไป 
                                    
ตอนที ่ 2      ค าถามเกีย่วกบัความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส าหรับสถาน 
ประกอบการ    “โฮมสเตย์” ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 
ค าช้ีแจง :  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 
ความพร้อม 

 

        ระดับ 
   ความพร้อม      ส าหรับผู้ศึกษา 
     ใช่   ไม่ใช่ 

2.1   ความพร้อมด้านสถานที่  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
             มีความเป็นส่วนตวั สงบเงียบเหมาะแก่การพกัผอ่น    

             มีสภาพอากาศท่ีดี ทศันียภาพท่ีสวยงาม    

             มีความสะดวกสบาย    

              อาคารสถานท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
ในการใชง้าน 
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ความพร้อม 

 

        ระดับ 
    ความพร้อม     ส าหรับผู้ศึกษา 
     ใช่   ไม่ใช่ 

2.2  ความพร้อมด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 

       1.   ทางเดินเท้า 

                   ทางเดินเรียบ พื้นผวิไม่ล่ืน    

                   มีความกวา้งส าหรับทางเดินและเพียงพอแก่รถเขน็    

                   มีราวจบับริเวณทางเดินท่ีมีทางลาดชนั    

                    บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวใหมี้พื้นผิวต่าง 
สัมผสั 

   

                    ท่อระบายน ้าหรือรางระบายน ้ามีฝาปิดสนิท    

        2.   บันได 

                    ควรมีความกวา้งและความสูงของลูกตั้งท่ีเหมาะสม    

                    มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง    

        3.   ประตู 

                   อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั    

4.    ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อใหผู้สู้งอาย ุ
แจง้เหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งน ้า 

   

5.   ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มองเห็นได ้
ง่าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าใหส้ับสนและมีแสงส่องสวา่ง
ทั้งกลางวนัและกลางคืน 
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ความพร้อม 
 

         ระดับ 
    ความพร้อม     ส าหรับผู้ศึกษา 
     ใช่    ไม่ใช่ 

2.3  ความพร้อมด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

       1.   ห้องน า้ 

                    ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ 
บานเล่ือน 

   

                    พื้นหอ้งน ้าตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก    

                    วสัดุปูพื้นตอ้งไม่ล่ืน    

                     มีราวจบับริเวณผนงัเพื่อพยงุตวัและราวจบัเพื่อน า 
ไปสู่สุขภณัฑอ่ื์น ๆ 

   

                     ท่ีอาบน ้าเป็นแบบฝักบวั    

                     ก๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง เปิด –ปิดง่าย ไม่ตอ้ง 
ออกแรง 

   

       2.   สวทิช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า 

                     มีความสะดวกในการเปิด-ปิด    

                     สูงไม่เกิน 90 ซม.เพื่อหลีกเล่ียงการกม้    

       3.    ลูกบิดประตู มือจับประตู และกลอนประตูไม่ซบัซอ้น          

       4.    ราวจับ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าดว้ยวสัดุเรียบมีความมัน่คง   
แขง็แรง และไม่ล่ืน 
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ตอนที ่ 3    ความคิดเห็น   ท่านมีความพร้อมในการปรับส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ 
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายหุรือไม่ 
 
                                             ไม่พร้อมในขณะน้ี 
                                              พร้อม 
 
ความเห็น................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ผู้สูงอายุ  คือ พลงัส าคัญในการสร้างท้องถิ่นไทยให้ก้าวหน้า” 
 

*******ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม******* 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
 นายทรงพล  บุ่นวรรณา เกิดเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2515 อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 316 หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการศึกษาจบ
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยาอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ าเภอเมืองจังหวดันครราชสีมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครราชสีมา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโท หลกัสูตร
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั นกับริหารงานช่าง 7 สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 

 


