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เสกสรร  พนัธ์สวสัด์ิ : การทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวก
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อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. พรศิริ  จงกล 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกส าหรับผูสู้งอายุ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีจริงเพื่อเก็บ
ขอ้มูลจากผูสู้งอายุ จ  านวน 51 คน บา้นหนองคู  หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ  ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ร่วมกบัการวจิยัเชิงเอกสาร การทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 รูปแบบคือ (1) 
แบบทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ราวจบั ตามความสูง,ขนาด,วสัดุท่ีใชแ้ละชุดบนัได
ทดสอบ  (2) แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation)  เพื่อหาขอ้มูลของผูสู้งอายุและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ท่ีจะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ลกัษณะของราวจบัท่ีผูสู้งอายุพึงพอใจมากท่ีสุดคือระดบั
ความสูง 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร และวสัดุท่ีใชท้  าราวจบัคือ สแตนเลส   
ส่วนลกัษณะของบนัไดท่ีผูสู้งอายพุึงพอใจมากท่ีสุดคือ ลูกตั้งความสูงขนาด 13 เซนติเมตร  

จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ส าหรับ
ผูสู้งอายทุ  าใหท้ราบวา่ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจมากและตอ้งการไดรั้บในส่ิงท่ีไดท้  าการทดสอบเป็น
ตวัช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัไปเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา และหรือส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อด าเนินการบรรจุเข้าสู่แผนพฒันาตามยุทธศาสตร์ 3 ปี และจดัท าเป็น
รายละเอียดเขา้สู่เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 ต่อไป 
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 This study aimed to test and study satisfaction of facilities for the elderly. A 

Survey Research was applied by collecting data from 51 elderly people who were 

residing at Baan Nong Ku, Village No. 2, Kham Thalaesor Sub-district, Kham 

Thalaesor District, Nakhon Ratchasima Province and also Documentary Research, 

Review of  Literature, and related research  were also used in this research. Tools 

used in data collection were two forms as follows : (1) Facilities Test: There were a 

variety  of  banisters depends on the height, size, materials used, and the staircase test 

(2) Questionnaires: Frequency,  Percentage, Mean and Standard Deviation  were used 

in order to collect information and to analyze the data to find out which facilities were 

able to accommodate the elderly more effectively and efficiently.  The results of this 

study found that the characteristics of the banister with most satisfaction for the 

elderly was 80 cm high with a diameter of 4 cm and the material used was stainless 

steel. Moreover, the characteristic of the stairs that satisfied the elderly the most was 

13 cm height of riser. 

 Regarding the test and satisfaction of facilities for the elderly, it is found that 

the elderly were very satisfied with the facilities test and wish to have something like 

these to use in daily life. This research can be presented to administrators of Kham 

Thalesor Municipality, Kham Thalesor District, Nakhon Ratchasima Province or 

government offices and other agencies, both public and private to contain the result of 

research into the three-year strategic development plan and to publish a detailed 

annual budget ordinance for the year of 2014. 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญของปัญหา 
 ประชากรผูสู้งอายุไทย หมายถึง ผูท่ี้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2553) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
เร่ิมกา้วเขา้สู่การเป็นสังคมสูงวยั (Aging Society) ทั้งน้ีเพราะสัดส่วนของประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไป เพิ่มสูงข้ึนจนมากกวา่ ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  ตารางท่ี 1.1 แสดงการคาดประมาณ
จ านวนผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2553-2573 จะเห็นไดว้่าร้อยละของจ านวนผูสู้งอายุมีค่าสูงมากข้ึนถึง  
25.1 ในปี พ.ศ. 2573  
 
ตารางท่ี  1.1  ขนาดและแนวโนม้ของประชากรผูสู้งอาย ุปี พ.ศ. 2503-2573 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร

รวม 

จ านวนประชากรอายุ 60 

ปีขึน้ไป 

ร้อยละของจ านวน

ประชากรอายุ 60 ปีขึน้

ไป 

อายุมัธย

ฐาน 

2503 26,257,916 1,506,000 5.4 18.4 

2513 34,397,371 1,680,900 4.9 17.8 

2523 44,824,540 2,912,000 6.3 19.9 

2533 54,509,500 4,014,000 7.4 25.1 

2543 60,916,441 5,792,970 9.5 29.2 

2553 67,313,000 8,011,000 11.9 33.9 

2563 70,100,000 12,272,000 17.5 38.5 

2573 70,629,000 17,763,000 25.1 43.1 
   
ท่ีมา  :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 

 

 



2 

 

องค์การสหประชาชาติจึงไดมี้นโยบายให้ผูสู้งอายุพึ่งพาตนเอง   จากการประชุมสัมมนา
เก่ียวกบัผูสู้งอายุในปี ค.ศ.1991  และก าหนดเป็นนโยบายต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั  ดงันั้นการวางแผน
เพื่อรองรับให้ผูสู้งอายุมีความพร้อมอยู่ล  าพงัด้วยตนเอง จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เช่นส่ิงอ านวยความ
สะดวก และการใหส้วสัดิการการบริการในดา้นต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  แผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ไดใ้ห้ความส าคญัและมีวิสัยทศัน์วา่ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีมี
ประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไวใ้ห้นานท่ีสุด โดยครอบครัวและชุมชน
เก้ือกูล  เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ีสมเหตุผล  โดยมีสวสัดิการ
จากรัฐเป็นระบบเสริม  เพื่อให้เกิดหลักประกันในวยัสูงอายุและความมัน่คงของสังคม โดยมี
มาตรการในการติดตามอย่างต่อเน่ือง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชากรทุกคนเตรียมการเขา้สู่
การเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี  พึ่งตนเองได ้มีคุณภาพชีวิตและมีหลกัประกนั  
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายุท่ีมีคุณภาพ ปลูก
จิตส านึกให้คนในสังคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอายุ จากแผนดงักล่าวแสดงให้เห็น
ถึงการใหค้วามส าคญักบัความเป็นผูสู้งอาย ุ ทั้งท่ีเป็นผูอ้ยูก่บัครอบครัว  อยูต่ามล าพงั  มีท่ีพึ่งพาและ
ไม่มีท่ีพึ่ งพา  ต่างพึงได้รับสิทธิ  สวสัดิการ และการให้ความช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงจากภาครัฐ  
องค์กรและชุมชน  เพื่อให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  มีคุณค่า มีหลักประกัน  และมี
มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีท่ีอยู่อาศยัและมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยั 
เหมาะสมกบัสรีระ  สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ   ซ่ึงท าให้ในปี พ.ศ. 2548  กระทรวงมหาดไทย
ไดอ้อกกฎกระทรวง  ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา โดยในกฎกระทรวงน้ี “ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” 
หมายความว่า  ส่วนของอาคารท่ีสร้างข้ึนและอุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบของอาคารท่ีติดหรือ
ตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร  เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 

ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะ สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส จะเห็นไดว้า่
หนา้ท่ีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการดูแลประชาชนซ่ึงเป็นผูสู้งอายุดว้ย หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถจดัการเร่ืองดงักล่าวไดดี้ ก็จะส่งผลให้ประชากรผูสู้งอายุในทอ้งถ่ินมีความปลอดภยัในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัและมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจ
ต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายท่ีุภาครัฐ จดัสร้างข้ึน เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ
และศึกษาความพึงพอใจดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาใหต้รงต่อความตอ้งการของผูสู้งอายตุ่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.2.1 เพื่อทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขต

บา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา 

ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ไดท้ราบถึงความสูง ขนาด และวสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเล
สอ จงัหวดันครราชสีมา 

 1.3.2 ไดท้ราบความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา 
ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา 

 1.3.3 น าผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุในเขตบา้น
หนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา และ
โดยทัว่ไป 

 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
 1.4.1 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั 2 รูปแบบคือการทดสอบและการส ารวจ ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บ

ขอ้มูลจากผูสู้งอาย ุ  ในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเล
สอ จงัหวดันครราชสีมา ร่วมกบัการวิจยัเชิงเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 1.4.2 ประชากร คือผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2  ต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน 178  คน (รายช่ือผูสู้งอายุ กองสวสัดิการ
สังคม เทศบาลต าบลขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ.2556) 
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 1.4.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ  ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบล
ขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมาใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
จ านวน 51 คน 

 1.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 รูปแบบคือ แบบทดสอบอุปกรณ์ คือ  
ราวจับ ตามความสูง ตามขนาด ตามวัสดุ ท่ีใช้และชุดบันไดทดสอบ  และ
แบบสอบถาม  

 1.4.5 พื้นท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  ในเขตบา้นหนองคู  หมู่ท่ี 2  ต าบลขาม
ทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

 

1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ส าหรับการวจัิย 
 1.5.1 ตวัแปรดา้นคุณลกัษณะของบุคคล ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ การออกก าลังกาย 

การศึกษาและอาชีพ 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประเภทของท่ีอยู่อาศยั 

ปัจจุบนัพกัอาศยัอยูก่บัใคร ระยะเวลาในการพกัอาศยั ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัท่ีพกั
อาศยั 

 1.5.2 ตวัแปรดา้นแบบอุปกรณ์ทดสอบ คือ ชุดบนัไดทดสอบ จ านวน 2 ชุด โดยมีลูกนอน
บนัไดขนาดความกวา้ง 28 เซนติเมตร และมีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ระดบัความสูง 13 
เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 

 1.5.3  ตวัแปรดา้นแบบอุปกรณ์ทดสอบ คือราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด และวสัดุท่ีใช้ 
ดงัน้ี 

 1. ความสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 70 , 80 , 90 และ 100 เซนติเมตร 
 2. ขนาด แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 3 เซนติเมตร , 4 เซนติเมตร , 5 เซนติเมตร 
 3. วสัดุท่ีเลือกใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เหล็กและสแตนเลส  
 
1.6 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 การวิจัยเพื่อทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ 
จงัหวดันครราชสีมา ในคร้ังน้ี โดยมีกรอบแนวคิดดงัรูปท่ี 1.1 ดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้

สถานภาพ การออกก าลงักาย การศึกษา 

อาชีพ 

 

 

 

                                                                                                               

 

รูปท่ี  1.1  กรอบแนวคิดของงานวจิยั 

 

  

 

ความเหมาะสมและความพึงพอใจใน

อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ การ

ใชร้าวจบัและชุดบนัไดทดสอบ ส าหรับ

ผูสู้งอาย ุในเขตบา้นหนองคู ต าบลขาม

ทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 

ได้แก่ ประเภทของท่ีอยู่อาศยั การพกัอาศยั

ปัจจุบนัอยูก่บัใคร ระยะเวลาในการพกัอาศยั 

ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 

 

การทดสอบอุปกรณ์ 2 รูปแบบ คือ 

1.ราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด วสัดุท่ีใช ้

2.ลู กนอนบันไดขนาดคว ามกว้า ง  28 

เซนติเมตร และมีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ระดบั

ความสูง 13 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.7.1 ผูสู้งอายไุทย หมายถึง ผูท่ี้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 

60 ปีข้ึนไป (มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2553) ในเขตเทศบาลต าบล
ขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

 1.7.2 แบบทดสอบ หมายถึง ราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด และวสัดุท่ีใช ้ดงัน้ี 
 1. ความสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 70, 80 , 90 และ 100 เซนติเมตร 
 2. ขนาด แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร , 5 เซนติเมตร 
 3. วสัดุท่ีเลือกใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เหล็กและสแตนเลส 
 1.7.3 ชุดบนัไดทดสอบจ านวน 2 ชุด โดยมี ลูกนอนบนัไดขนาดความกวา้ง 28 เซนติเมตร 

และมีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ระดบัความสูง 13 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับผูสู้งอายุ  กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  ดงันั้นจึงไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 ความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 2.2 หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
 2.3 แนวความคิดและหลกัการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ 
 1. ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” 
 สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข (2536) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผูสู้งอายหุมายถึง บุคคลท่ีสังคมไดก้ าหนด
เกณฑอ์ายเุม่ือมีชีวติอยูใ่นช่วงวยัสุดทา้ยของชีวติ ซ่ึงเป็นวยัเส่ือมทางร่างกาย จิตใจ และสังคม แต่ละ
คนจะปรากฏอาการเส่ือมแตกต่างกนั นอกจากอาการเส่ือมดงักล่าวแลว้ ยงัใชเ้กณฑ์อายุ 60 ปี เป็น
เกณฑส์ากลเพื่อใหท้ราบวา่บุคคลใดสมควรเป็นผูสู้งอายนุ ามาพิจารณาประกอบกนัดว้ย 
 บรรลุ ศิริพานิช (2548) องคก์ารสหประชาชาติระบุวา่ ผูสู้งอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีข้ึนไป ภาษาไทยค าว่า ผูสู้งอายุ หมายถึง ใช้อายุเป็นหลักในการเรียก (60+ ปี) ค  าว่า คนชรา 
หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการเรียก ค าวา่ อาวโุส หมายถึง สถานภาพทางราชการแก่
กวา่ เก่ากวา่ เป็นหลกัในการเรียก (ในทางศาสนา ภิกษุผูใ้หญ่ เรียก ภิกษุผูน้อ้ยกวา่ อาวุโส ภิกษุนอ้ย
เรียกภิกษุผู ้ใหญ่ว่า ภันเต) ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาการว่าด้วยผู ้สูงอายุ เรียกว่า Gerontology 
วทิยาการดา้นการแพทยเ์ก่ียวกบัผูสู้งอายุ เรียกวา่ Geri tics medicine มีค าหลายค า ใชเ้ป็นสรรพนาม
เรียกผูสู้งอายุ เช่น aging, elderly, older person, senior citizen สุดแต่จะใช้ แต่ในองค์การ
สหประชาชาติ ตกลงใชค้  าวา่ older persons เรียกผูสู้งอาย ุ
 สุรกุล เจนอบรม (2534) ไดใ้ห้ความหมายของคนสูงอายุวา่ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุมนุษย ์ดงันั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้ง
กบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามอาย ุ
บรรลุ ศิริพานิช (2542) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุว่า เป็นบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป โดย
นบัอายุในปีปฏิทินซ่ึงเห็นเกณฑ์ท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศไดป้ระชุมตกลงกนัเป็นมาตรฐานสากล
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เจมส์และเรนเนอร์(อ้างถึงใน เพ็ญผกา กาญจโนภาส 2541) ได้ให้ความหมายของผูสู้งอายุ ว่า 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดาในส่ิงมีชีวิตและได้แบ่งระดับของความสูงอายุ
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การสูงอายตุามวยั (Chronological aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทินโดยนบัจาก

ปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป 
 2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้น

ร่างกายและกระบวนการหนา้ท่ีท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน 
 3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ี

ของการรับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญาและลกัษณะท่ีปรากฏใน
ระยะต่างๆของแต่ละคนท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน 

 4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงบทบาท
หน้าท่ี สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หน้าท่ีการงาน รวมถึง
ความส าคญัในฐานะผูท่ี้มีประสบการณ์ 

 บริบูรณ์ พรพิบูลย ์(2536 อา้งถึงใน ธราธร ดวงแกว้ และ หิรัญญา เดชอุดม,2550,หนา้ 12) 
กล่าวว่าความสูงอายุ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุ
มนุษยด์งันั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และความประพฤติท่ีเกิดข้ึนตามอายุ เช่น เม่ือบุคคลมีอายุเพิ่มมากข้ึน ความสามารถทางร่างกายจะ
ลดลงดงันั้น ความสูงอายจึุงมี 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 
 1. ความสูงอายุแบบปฐมภูมิ (Primary aging) เป็นความสูงอายุท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกคน

เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ กล่าวคือ เม่ืออวยัวะต่างๆหรือเซลล์
ต่างๆในร่างกายมนุษยถู์กใชง้านมานานก็ยอ่มเกิดความเส่ือมโทรม เส่ือมสภาพไปตาม
อายุขยัของการท างาน ซ่ึงการเส่ือมโทรมลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายน้ีจะส่งผลให้
เห็นเด่นชดัข้ึนทีละน้อย เช่น ผิวหนงัเร่ิมเห่ียวย่น ผมเร่ิมเปล่ียนเป็นสีขาว สายตายาว 
พละก าลงัเร่ิมถดถอยลง เป็นตน้ 

 2. ความสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary aging) เป็นความสูงอายุท่ีมนุษยเ์ราสามารถ
หลีกเล่ียงได ้ความสูงอายุลกัษณะน้ีมกัจะเกิดจากความปล่อยปละละเลย ไม่ห่วงกงัวล
หรือไม่รักษาสุขภาพร่างกาย การใชร่้างกายท างานหนกัเกินไป การรับประทานอาหาร
มากเกินควร การท่ีร่างกายมีโรคภยัมาเบียดเบียน  
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 ในการก าหนดพิจารณาอายุเ ม่ือเข้าสู่ผู ้สูงอายุนั้ น โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เกณฑ์การ
เกษียณอายุการท างาน แต่ในประเทศท่ีมีความเจริญทางดา้นการแพทย ์พบวา่ ผูสู้งอายุ 60 ปีแลว้ยงั
แข็งแรงและมีความสามารถในการท างานไดดี้ ดงันั้น องคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑ์อายุตาม
สภาพการของการมีอายเุพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 1. ผูสู้งอาย ุมีอายรุะหวา่ง 60-74 ปี 
 2. คนชรา มีอายรุะหวา่ง 75-90 ปี 
 3. คนชรามาก มีอาย ุ90 ปี ข้ึนไป 
 บ่อยคร้ังท่ีค าวา่ “ผูสู้งอายุ” ในภาษาไทยถูกใชใ้นความหมายเดียวกบัค าวา่“อาวุโส”(Elder 
hood) เช่น การกล่าวถึงผูสู้งอายุว่าเป็นผูมี้อาวุโสเพราะวยัวุฒิท่ีมี หมายความว่าผูอ้าวุโสเป็นผูท่ี้มี
อายตุามจ านวนปีปฏิทินสูงกวา่คนรุ่นอ่ืนท่ีมีชีวติอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั  
 จะเห็นได้ว่ามีผูใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุไวห้ลายท่าน แต่โดยความหมายท่ีค่อนข้าง
ใกลเ้คียงกนั โดยสรุปแลว้ผูสู้งอายุ คือผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความ
เปล่ียนแปลงเส่ือมถอยทางดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม   
 
2.2 หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจดา้นการจดับริการ
สาธารณะแก่ชุมชน รวมทั้งภารกิจเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้นได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดับริการสาธารณะไวห้ลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการสังคมสงเคราะห์ และการพฒันา
คุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ไวใ้นหมวด 2 มาตรา 16(10) ให้เทศบาล เมืองพทัยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผูด้้อยโอกาส และมาตรา  17(27) ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีอ านาจหน้าท่ีในการสังคม
สงเคราะห์ และพฒันาคุณภาพชีวติเช่นเดียวกบัเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

            เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามพระราชบญัญติัขา้งตน้ จึงไดก้ าหนดให้จดัท าแผนปฏิบติัการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแผนดงักล่าวก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ และเร่ืองการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย การสังคม
สงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส การนนัทนาการ การ
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ส่งเสริมกีฬา หรือการจดัให้มีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการ
สาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นว่าใน
ปัจจุบนัการจดับริการสาธารณะในดา้นสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไดมี้การด าเนินการ
ถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ี งบประมาณ และบุคลากรบางส่วนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้ส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการ 

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไวเ้ป็นการเฉพาะตั้ งแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา  290เพื่อกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน โดยมีสาระส าคญัสรุปไดว้่า รัฐตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ิน
ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีรวมทั้งมีอ านาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไปในการดูแลประชาชนในทอ้งถ่ิน และ
ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุไว ้ดงัน้ี คือ มาตรา53 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหก
สิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก
อนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัด์ิศรี และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 80 (1) โดยสรุปคือ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวฒันธรรม ไดแ้ก่ คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดู
และให้การศึกษาปฐมวยัส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็น
ปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผู ้
ยากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพา
ตนเองได ้

            จากภารกิจท่ีรับการถ่ายโอนและกฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยอ่มจะส่งผลให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจเพิ่มมากข้ึน และภารกิจหน่ึงท่ีควรใหค้วามส าคญั คือ งานสวสัดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส   โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงตามโครงสร้างของประชากร ใน
อีก 10 -20 ปี ขา้งหนา้ประเทศไทยจะมีประชากรกลุ่มน้ีไม่นอ้ยกวา่ 11 ลา้นคน จนอาจเป็นปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อการจดัสวสัดิการสังคมและมาตรการในการรองรับและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งในดา้นความรู้การจดัการทรัพยากรและบริการทางสังคม รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกบัจ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   
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2.3  แนวความคิดและหลกัการออกแบบทีพ่กัอาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
สอดคล้องกบัการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายุ กบัการคาดหวงัในการเข้ารับการสงเคราะห์ 

ประเภทเสียค่าบริการ โดยท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาไดแ้ก่ผูสู้งอายุท่ี
เป็นผูม้าสมคัรข้ึนบญัชีรอการถูกเรียกตวัเขา้รับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบาง
แค ความคาดหวงัของผูสู้งอายุท่ีมีต่อสถานสงเคราะห์คนชรานั้นพบวา่ กลุ่มกรณีศึกษามองสถาน
สงเคราะห์วา่เป็นสถานท่ีเงียบสงบ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีผูค้อยช่วยเหลือดูแล มี
ความเป็นอิสระ มีเพื่อนวยัเดียวกนัคอยพูดคุยแกเ้หงา และความสะดวกสบายในเร่ืองการคมนาคม
และท่ีอยูอ่าศยั ขา้งหนา้สถานสงเคราะห์เป็นตลาดบางแคสะดวกในการซ้ือของรับประทาน และอยู่
ใกลว้ดั แสดงให้เห็นวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการในละแวกบา้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัใน
การเลือกท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุ 

เป็นท่ีมาของการออกแบบการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อผูสู้งอายุและผูพ้ิการ
บริเวณสวนสุขภาพอ่างหนองคู  บา้นหนองคู  หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ  
จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงมีสภาพทางกายภาพเดิมท่ีไม่ไดอ้อกแบบไวใ้ห้ผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึงได ้ 
เน่ืองจากสภาพพื้นทางเดิมเป็นหินกาบซ่ึงมีสภาพขรุขระและไม่ไดมี้ราวจบัตามทางเดิน อีกทั้งยงั
ขาดการดูแล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ร่วมมือกบัเทศบาลต าบลขามทะเลสอด าเนินการ
ออกแบบและปรับปรุงใหม่โดยมีนายวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย ์ เป็นผูอ้อกแบบเพื่อให้สอดคล้องต่อ
ความตอ้งการของผูสู้งอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ โดยมีกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 เป็นแนวทางในการออกแบบ
และจะมีการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่อราวจบัและอุปกรณ์ทดสอบเพื่อหาความพึงพอใจ
ท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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รูปท่ี  2.1  สภาพถนนเก่าภายในสวนสุขภาพ 

 
รูปท่ี  2.2  แบบปรับปรุงถนนภายในสวนสุขภาพ 
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รูปท่ี  2.3  รูปตดัทางเดินและราวจบั 

 
2.3.1 มาตรฐานข้ันต ่าของต่างประเทศและประเทศไทย 
มาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายยุงัไม่มีการจดัท าเป็นกฎหมายโดยตรง โดยมี

กฎหมายท่ีใกลเ้คียงควบคุมอยูห่ลายฉบบั ไดแ้ก่ 
1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราในอาคาร ซ่ึงก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับผูสู้งอายุเอาไวแ้ละรวมถึงผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพด้วย เน้ือหาส่วนใหญ่จึงเก่ียวข้องกับการเข้าถึงพื้นท่ี โดยร่าง
กฎกระทรวงฉบบัน้ีไดนิ้ยามส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา หมายความวา่ ส่วนของอาคารท่ีสร้างข้ึนและอุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบของ
อาคารท่ีติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
อาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

2. พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2547 โดยใหค้  านิยามวา่ สถานพยาบาลหมายความ
ถึง สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจดัไวเ้พื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่า
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ด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทนัตกรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพทนัตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัตามกฎหมายวา่
ดว้ยวิชาชีพกายภาพบ าบดั หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยต์ามกฎหมายวา่
ดว้ยวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ์ ทั้งน้ี โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่วา่จะไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา ซ่ึงประกอบธุรกิจ
การขายยาโดยเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุในท่ีให้บริการทางดา้นการดูแล
และพยาบาล เช่น Nursing Homes โดยไม่รวมท่ีอยูอ่าศยัของภาครัฐ เช่น สถาน
สงเคราะห์ผู ้สูงอายุโดยเน้นการควบคุมการด าเนินงาน  และการบริการของ
สถานพยาบาล ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ียงัเป็นการรวมผูสู้งอายุเขา้กบัประชากรอ่ืน ๆ เช่น 
ผูสู้งอาย ุหรือผูป่้วย ซ่ึงท าให้ขอ้บงัคบับางขอ้ไม่จ  าเป็นหรือไม่เหมาะสมกบัการบงัคบั
ใชใ้นท่ีพกัอาศยัส าหรับของผูสู้งอายโุดยตรง 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ฉตัรทอง  อินทร์นอก (2540) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ในภาคตะวนัอออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยทัว่ไป ดงัน้ี รับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ ด่ืมน ้ าวนัละ 6-8 แกว้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา 
นอนหลบัวนัละ 6-8 ชัว่โมง ขบัถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นปกติ มีการออกก าลงักาย มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางสังคม มีการป้องกนัอุบติัเหตุภายในบ้านและภายนอกบา้น ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพฒันาการ พบวา่ ผูสู้งอายุมีการแกปั้ญหาเม่ือรู้สึกเหงา โดย
การหางานอดิเรกท า และเม่ือรู้สึกวา่บทบาทของตนเองลดลง จะท าใจยอมรับได ้พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเม่ือเกิดภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพ พบว่า เม่ือเจ็บป่วยเล็กน้อยจะซ้ือยามารับประทาน เม่ือ
เจ็บป่วยรุนแรงจะรักษากบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต พบว่าผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี 
 สุทิน  ออ้นอุบล (2541) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการ
สังคมของผูสู้งอายุในเขตชนบท จงัหวดัชยัภูมิ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการบริการ
สวสัดิการสังคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตชนบท 
จดัหวดัชยัภูมิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายทุั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูน่อก
เขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลของจังหวดัชัยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตชนบท จงัหวดั
ชยัภูมิ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ผูสู้งอายมีุความตอ้งการบริการ
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สวสัดิการสังคมด้านสุขภาพอนามยัอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมือการจดัท่ีอยู่อาศยั ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและความมัน่คงของรายได ้ตามล าดบั 
 วิไลวรรณ  วฒันานนท์ (2543) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ชุมชนบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุชุมชนบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายุทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ในชุมชนบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 180 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการเร่ืองสภาวะสุขภาพอนามยั ส่วน
ความตอ้งการดา้นสังคมของผูสู้งอายุอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีพบวา่มีความตอ้งการมากท่ีสุด
คือ เร่ืองความตอ้งการมีบทบาทและความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ (2548) ได้ศึกษามาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ีพกัอาศัย และ
สภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายุ จากงานวิจยัน้ีไดท้  าการส ารวจขนาดร่างกายของผูสู้งอายุ ตั้งแต่อายุ 60 
ปี จากสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ คลินิกผูสู้งอายุในโรงพยาบาลและชมรมผูสู้งอายุภาคเอกชน 
กระจายตามจงัหวดัต่างๆ จ านวน 404 ตวัอยา่งและท าการวดัขนาดสัดส่วนร่างกายจ านวน 71 จุด 
นอกจากน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์  ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นท่ีพกัอาศยั  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง
ผูสู้งอายุพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองการมองเห็น คิดเป็นร้อยละ 40.1 
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือการหกลม้ คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใชเ้วลาในแต่ละวนัมากท่ีสุดคือ ห้องนัง่เล่น คิดเป็นร้อยละ 34.1 
รองลงมาคือหอ้งนอน  ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัในดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้นพื้นท่ีใช้
สอย สภาพแวดลอ้ม และดา้นความสะดวกสบาย และไม่เคยคิดยา้ยจากท่ีอยูปั่จจุบนั ร้อยละ 86.1 ผล
การส ารวจการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุ ทั้งหมดรวม 14 อุปกรณ์ ไดแ้ก่ ราวจบั 
สวิทช์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า โถสุขภณัฑ์ การใชสี้ ก๊อกน ้ า ทางลาด บนัได ลูกบิดประตู มือจบัประตู 
กลอนประตู พื้น ร้ัวและเกา้อ้ี ซ่ึงสามารถแยกสรุปเป็นองคป์ระกอบภายนอกอาคาร  และพื้นท่ี
ภายในอาคาร โดยสามารถสรุปพอสังเขปไดด้งัน้ี ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกความสูงลูกตั้งบนัได
ประมาณ 13 เซนติเมตร ความชนัของทางลาด อตัราส่วน 1: 12 พื้นผิวจะตอ้งไม่ล่ืน สามารถเดิน
หรือเขน็รถเข็นไดส้ะดวก ร้ัวบา้นท่ีมีความสูงระดบัหนา้อก แบบร้ัวก่ึงทึบก่ึงโปร่ง เกา้อ้ีสนามแบบ
ชุดเกา้อ้ีไม ้พนกัพิง มีโต๊ะวางของตรงกลางและสามารถนัง่ไดห้ลายคน ส าหรับการใชพ้ื้นท่ีภายใน
อาคาร ห้องนอนมีพื้นท่ีอยา่งนอ้ย 10-12 ตารางเมตรต่อคน ไม่รวมห้องน ้ าและ 16-20 ตารางเมตร
ส าหรับห้องพกัรวม (2 คน) และให้มีการเคล่ือนท่ีของรถเข็นไดส้ะดวก ระดบัของสวิทช์ท่ีผูสู้งอายุ
เลือกมากท่ีสุดคือระดบั 120 เซนติเมตรจากพื้น สวิทช์ไฟฟ้าไม่ควรสูงเกินไปเพื่อให้ผูสู้งอายุกดได้
สะดวกโดยไม่ตอ้งเอ้ือม ส่วนระดบัของปลัก๊ไฟฟ้าท่ีผูสู้งอายุเลือกมากท่ีสุดคือระดบั 90 เซนติเมตร



16 

 

จากพื้นระดบัปลัก๊ไฟฟ้าตอ้งไม่ต ่าเกินไปเพื่อไม่ให้ผูสู้งอายุตอ้งก้มลงไปมาก โดยรูปแบบของ
สวิทช์มีขนาดใหญ่ไม่มากนกั แสดงว่าผูสู้งอายุเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีคุน้เคยอยู่แลว้ ส่วนปลัก๊ไฟฟ้า
เลือกใชป้ลัก๊แบบท่ีมีสวทิช์ตดัไฟประกอบดว้ยมากท่ีสุด แสดงวา่ผูสู้งอายมีุความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์
ท่ีมีความปลอดภยั และไม่ยุง่ยากท่ีจะใชง้าน ส าหรับอุปกรณ์ ลูกบิด มือจบัเปิดประตู และกลอน
ประต ูมีการเลือกใชลู้กบิดประตูมากกวา่มือจบัเปิดประตู ในอตัราส่วน ร้อยละ 52.6 กบัร้อยละ 47.4 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากความเคยชินของผูสู้งอายท่ีุมีความยดึติดกบัส่ิงแวดลอ้มเก่าๆ แต่ส าหรับก๊อกน ้ า
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เลือกใชก้๊อกน ้าแบบปัดไปดา้นขา้ง โถส้วมชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่400 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ราวจบัผูสู้งอายุเลือกราวจบัท่ีใชใ้นพื้นท่ีทัว่ไปเป็น สแตนเลส 
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.5 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงระดบับนสุดของราวจบัผูสู้งอายุเลือกความสูง 
80 เซนติเมตร ราวจบัดา้นท่ีอยูติ่ดผนงัให้มีระยะห่างจากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 5 เซนติเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไม่นอ้ยกวา่ 12 เซนติเมตร และรูปแบบราวจบัในห้องน ้ า เลือกแบบราวติดพื้น 2 ขา้ง การ
ใชสี้ส าหรับป้ายต่าง ๆ จากผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกสี สีน ้ าเงินบนพื้นสีขาวเป็น 
ตวัอกัษรท่ีผูสู้งอายมุองเห็นชดัท่ีสุด 

ปัณณทตั  บนขุนทด (2554) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ ต  าบลบา้นทุ่ม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น ในด้านต่าง ๆ คือ พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านการ
รับประทานอาหาร ด้านการปฏิบติัตนในภาวะเจ็บป่วย ด้านจดัการความเครียด เปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายุตามความแตกต่าง ดงัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้และความพอเพียงของรายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้ส่วนใหญ่
กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งอายุ ต  าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 335 คน สุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
การสัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอาย ุสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 
ใช้การทดสอบค่า (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุโดยรวมระดบัปานกลาง รายด้านพบว่า การรับประทานอาหาร
ระดบัดี การออกก าลงักายระดบัปานกลาง การจดัการความเครียดระดบัพอใช้ และการปฏิบติัจน
ในภาวะเจ็บป่วยระดบัดี ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้และความพอเพียงของรายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 
ขอ้เสนอแนะควรให้เทศบาลหรือสถานีอนามยั จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ อาทิ การ
ออกก าลังกานท่ีเหมาะสมกับวยั และสภาพความพร้อมของร่างกาย   เช่น  ร าไม้พอง เปตอง         
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ร าไทเ้ก๊ก ฯลฯ   และมีการพบปะสังสรรคข์องผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งอายไุดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และความคิดเห็นระหวา่งกนั  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ผูสู้งอายุมีความต้องการทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ดงันั้นการให้บริการทางดา้นสวสัดิการทางสังคม ในเร่ืองของส่ิง
อ านวยความสะดวก จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ  เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถ
ด าเนินกิจวตัรประจ าวนัและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองและเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบและ
ศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้น
หนองคู ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีการเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3 การด าเนินการวิจยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขาม    

ทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา จ านวนทั้งหมด 178 คน (รายช่ือผูสู้งอายุ กองสวสัดิการ
สังคม เทศบาลต าบลขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ.2556) 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขาม
ทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสวนสาธารณะอ่าง
หนองคู จ านวน 51 คน  

3. พื้นท่ีวิจยั คือ สวนสุขภาพอ่างหนองคู บา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 1. เคร่ืองมือชุดท่ี 1 คือ แบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการศึกษาบริบทชุมชน ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การออกก าลงักาย การศึกษา

และอาชีพ 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั ปัจจุบนั

พกัอาศยัอยูก่บัใคร ระยะเวลาในการพกัอาศยั ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 
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 2. แบบอุปกรณ์ทดสอบ คือราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด และวสัดุท่ีใช ้ดงัน้ี 
 1. ความสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 70 , 80 , 90 และ 100 เซนติเมตร 
 2. ขนาด แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร, 5 เซนติเมตร 
 3. วสัดุท่ีเลือกใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เหล็กและสแตนเลส 
 3. ชุดบนัไดทดสอบจ านวน 2 ชุด  โดยมี ลูกนอนบนัไดขนาดความกวา้ง 28 เซนติเมตร 

และมีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ระดบัความสูง 13 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 

  

 
รูปท่ี  3.1  ถนนท่ีท าการปรับปรุงเสร็จแลว้ 
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รูปท่ี  3.2  จุดท่ีจะท าการทดสอบความพึงพอใจของอุปกรณ์ราวจบั 
 

 
 

รูปท่ี  3.3  อุปกรณ์ราวจบัแยกตามขนาดและวสัดุท่ีจะใชใ้นการทดสอบ 
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รูปท่ี  3.4  ชุดบนัไดทดสอบ 
 

3.3 การด าเนินการวจัิย 
1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (secondary data) ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้ 

ทฤษฎีแนวความคิด ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีมีอยู่แล้ว กฎเกณฑ ์
หลกัฐานและเอกสารของทางราชการ   

2. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการศึกษาบริบทชุมชน ไดแ้ก่ 
  2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การออกก าลงักาย การศึกษา 

อาชีพ 

 2.2 ข้อมูลเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประเภทของท่ีอยู่อาศัย 

ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบัใคร ระยะเวลาในการพกัอาศยั ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัท่ีพกั

อาศยั 

3. สร้างแบบอุปกรณ์ทดสอบ คือราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด และวสัดุท่ีใช ้ดงัน้ี 
 3.1 ความสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 70 , 80 , 90 และ 100 เซนติเมตร 

 3.2 ขนาด แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร, 5 เซนติเมตร 
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 3.3 วสัดุท่ีเลือกใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เหล็กและสแตนเลส 

 3.4 ชุดบันไดทดสอบจ านวน 2 ชุด โดยมี ลูกนอนบันไดขนาดความกวา้ง 28 

เซนติเมตร และมีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ระดบัความสูง 13 เซนติเมตร และ 15 

เซนติเมตร 

4. น าเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบทสอบอุปกรณ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ไปให้กลุ่มตวัอยา่งได้
ท าการทดลองใชแ้ละเก็บขอ้มูลเพื่อหาความพึงพอใจท่ีสุดของคุณภาพของแบบจ าลอง  

5. ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 51 คน 

6. น าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  

7. สรุปโครงการวิจยั และเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการ “การทดสอบและศึกษา
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ  กรณีศึกษา ผูสู้งอายุใน
เขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา” 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณะชน ต่อไป 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (secondary data) ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา

ค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีมีอยู่แล้ว 
กฎเกณฑ ์หลกัฐานและเอกสารของทางราชการ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาบริบทชุมชน ไดแ้ก่ 
 2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การออกก าลงักาย การศึกษา 

อาชีพ 

 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั ปัจจุบนั

พกัอาศยัอยูก่บัใคร ระยะเวลาในการพกัอาศยั ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบอุปกรณ์ทดสอบ คือราวจบั ไดแ้ก่ ความสูง ขนาด และวสัดุ
ท่ีใช ้ดงัน้ี 

 3.1 ความสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 70, 80, 90 และ 100 เซนติเมตร 
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3.2 ขนาด แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 3 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร, 5 เซนติเมตร 
3.3 วสัดุท่ีเลือกใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เหล็กและสแตนเลส 
3.4 ชุดบันไดทดสอบจ านวน  2 ชุด  โดยมี  ลูกนอนบันไดขนาดความกว้าง  28 

เซนติเมตร  และมีลูกตั้ งบันได  3 ขั้น ระดับความสูง  13 เซนติเมตร  และ  15 
เซนติเมตร 

โดยท าการสอบถามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูสู้งอายุ  และทดสอบกบัอุปกรณ์
เก่ียวกบัความสูง ขนาดและวสัดุท่ีผูสู้งอายเุลือกใชแ้ละเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามและอุปกรณ์ทดสอบ มาประมวลผล และวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ขอ้มูลการศึกษาบริบทชุมชน ประกอบดว้ย   
1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การออกก าลงักาย การศึกษา 

อาชีพใชก้ารวเิคราะห์ดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency)  
2. ขอ้มูลจากแบบอุปกรณ์ทดสอบ คือราวจบั ได้แก่ ความสูง ขนาด วสัดุท่ีใช้ และชุด

บนัไดทดสอบจ านวน 2 ชุด  โดยมี ลูกนอนบนัไดขนาดความกวา้ง 28 เซนติเมตร และ
มีลูกตั้งบนัได 3 ขั้น  ระดบัความสูง 13 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ใชก้ารทดสอบ
โดยการใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) แล้วก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
(Mean) ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด: 2535) 

   ค่าเฉล่ียของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉล่ียของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

                           ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง นอ้ย  
               ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐานดงัน้ี 

 - ร้อยละ (Percentage) 
 - ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 - ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
บทน้ีเป็นการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ  
อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงผลการวเิคราะห์แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลดา้นสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ขอ้มูลดา้นการทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ 
4.3 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ

 

4.1  ข้อมูลด้านสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูสู้งอายจุ  านวน  51  คน  ท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัน้ี   พบวา่เป็นเพศชาย
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 27.5)   และเพศหญิงจ านวน 37 คน (ร้อยละ 72.5)   ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1   
 

ตารางท่ี  4.1  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 14 27.5 

2. หญิง 37 72.5 

รวม 51 100.0 
 

เม่ือวิเคราะห์อายุของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน  พบว่าผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 ปี  มี
จ  านวน 13 คน (ร้อยละ 25.5)    ผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 65-69 ปี  มีจ  านวน 11 คน (ร้อยละ 21.6)   
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 70-74 ปีมีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 9.8)  และ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 75 ปีข้ึนไปมี
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 43.1)  ซ่ึงกลุ่มช่วงวยัน้ีมีจ  านวนร้อยละสูงสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี  4.2  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. อายรุะหวา่ง 60-64 ปี 13 25.5 

2. อายรุะหวา่ง 65-69 ปี 11 21.6 

3. อายรุะหวา่ง 70-74 ปี 5 9.8 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

4. อาย ุ75 ปีข้ึนไป 22 43.1 

รวม 51 100.0 

  
เม่ือวิเคราะห์อาชีพของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 

15 คน (ร้อยละ 29.4)  ผูสู้งอายุอาชีพเกษตรกร/ท าไร่ท านา มีจ  านวน 22 คน (ร้อยละ 43.1) ซ่ึงอาชีพ
น้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด ผูสู้งอายุอาชีพขา้ราชการบ านาญมีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.9) ผูสู้งอายุ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน  6  คน (ร้อยละ 11.8)  ผูสู้งอายุไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีจ านวน 
2 คน (ร้อยละ 3.9)  และผูสู้งอายุประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน  4  คน (ร้อยละ 7.8)  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.3 

 
ตารางท่ี  4.3  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1. รับจา้งทัว่ไป 15 29.4 

2. เกษตรกร/ท าไร่ท านา 22 43.1 

3. ขา้ราชการบ านาญ 2 3.9 

4. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 6 11.8 

5. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ               2 3.9 

6. อ่ืนๆ ประกอบดว้ย     

 ช่างไม ้ เยบ็ผา้  และ

พนกังานดบัเพลิง  

4 7.8 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์รายได้ของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 

5,000 บาท มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 82.4) ซ่ึงรายไดน้ี้มีจ านวนร้อยละสูงสุด ผูสู้งอายุรายได ้5,001 – 
10,000 บาท มีจ านวน  6  คน (ร้อยละ 11.8) ผูสู้งอายุรายได้ 10,001 – 15,000 บาท มีจ านวน 2 คน 
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(ร้อยละ 3.9)  และ ผูสู้งอายรุายไดม้ากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 1  คน (ร้อยละ 2.0) ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี  4.4  ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 42 82.4 

2. 5,001 – 10,000 บาท 6 11.8 

3. 10,001 –15,000 บาท 2 3.9 

4. 15,001 – 20,000 บาท - - 

5. มากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป 1 2.0 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์ระดบัการศึกษาของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุไม่ไดรั้บการศึกษา 

มีจ านวน  2 คน (ร้อยละ 3.9)  ผูสู้งอายรุะดบัการศึกษาประถมศึกษา มีจ านวน  42  คน (ร้อยละ 82.4)  
ซ่ึงระดบัการศึกษาน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด  ผูสู้งอายรุะดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวน 3 คน (ร้อย
ละ 5.9)  ผูสู้งอายุระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.9) และ ผูสู้งอายุระดบั
ปริญญาตรี มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.9) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี  4.5  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่ไดรั้บการศึกษา 2 3.9 

2. ระดบัประถมศึกษา 42 82.4 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 5.9 

4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 3.9 

5. ระดบัปริญญาตรี               2 3.9 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

6. ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป - - 

รวม 51 100.0 
 

เม่ือวิเคราะห์สถานภาพของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุโสด มีจ านวน  6  คน 
(ร้อยละ 11.8)  ผูสู้งอายุสมรส  มีจ านวน  22  คน (ร้อยละ 43.1) และผูสู้งอายุหมา้ย/หย่าร้าง มี
จ านวน 23 คน (ร้อยละ 45.1)  ซ่ึงสถานภาพน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี  4.6  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. โสด 6 11.8 

2. สมรส 22 43.1 

3. หมา้ย/หยา่ร้าง 23 45.1 

รวม 51 100.0 
 

เม่ือวิเคราะห์ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุ
อาศยัอยูบ่า้นเด่ียว มีจ  านวน  25  คน (ร้อยละ 49.0)  ผูสู้งอายุอาศยับา้นไมย้กพื้น  มีจ  านวน  25  คน 
(ร้อยละ 49.0)  ซ่ึงบา้นเด่ียวและบา้นไมย้กพื้นมีจ านวนร้อยละสูงสุดเท่ากนั  และผูสู้งอายุอาศยับา้น
เช่า  มีจ  านวน 1 คน (ร้อยละ 2.0)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7  
 

ตารางท่ี  4.7  ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัประเภทของท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเภทของทีอ่ยู่อาศัยใน

ปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

1.  บา้นเด่ียว 25 49.0 

2.  บา้นไมย้กพื้น 25 49.0 

3.  ตึกแถว - - 

4.  ทาวน์เฮาส์ - - 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

ประเภทของทีอ่ยู่อาศัยใน

ปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

5.  บา้นแฝด - - 

6.  อ่ืนๆ คือ บา้นเช่า 1 2.0 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์วา่ปัจจุบนัท่านพกัอาศยัอยูก่บัผูใ้ดของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุ

อาศยัอยูก่บัสามี/ภรรยา มีจ านวน  9  คน (ร้อยละ 17.6)  ผูสู้งอายุอาศยัอยูก่บัลูก-หลาน มีจ านวน  32  
คน (ร้อยละ 62.7)  ซ่ึงการพกัอาศยัดงักล่าวน้ีมีจ  านวนร้อยละสูงสุด  ผูสู้งอายุอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้ง 
มีจ านวน  5  คน (ร้อยละ 9.8)  และผูสู้งอายอุาศยัอยูค่นเดียว มีจ านวน  5  คน (ร้อยละ 9.8)  ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.8  

 
ตารางท่ี  4.8  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัปัจจุบนัท่านพกัอาศยัอยูก่บัผูใ้ดของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
ปัจจุบันท่านพกัอาศัยอยู่กบัผู้ใด จ านวน ร้อยละ 

1.  สามี/ภรรยา 9 17.6 

2.  ลูก-หลาน 32 62.7 

3.  ญาติพี่นอ้ง 5 9.8 

4.  คนเดียว 5 9.8 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุ

พบปัญหา มีจ านวน  4 คน (ร้อยละ 7.8) และผูสู้งอายุอาศยัไม่พบปัญหา มีจ านวน 47 คน (ร้อยละ 
92.2) ซ่ึงการไม่พบปัญหาดงักล่าวน้ีมีจ  านวนร้อยละสูงสุด  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี  4.9  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัการพบปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหาเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

1.  พบปัญหา 4 7.8 

2.  ไม่พบปัญหา 47 92.2 

รวม 51 100.0 
 

เม่ือวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุ
ไม่พบปัญหา มีจ านวน  47 คน (ร้อยละ 92.2) ซ่ึงการไม่พบปัญหาดงักล่าวน้ีมีจ  านวนร้อยละสูงสุด  
ผูสู้งอายุมีปัญหาพื้นท่ีใชส้อย มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.0) ผูสู้งอายุมีปัญหาความสะดวกสบาย มี
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.0) และผูสู้งอายุมีปัญหาอ่ืนๆ คือกล่ินรบกวนจากห้องน ้ า และสภาพความ
เก่าของท่ีอยูอ่าศยั  มีจ านวน 2  คน (ร้อยละ 3.9) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10  

 

ตารางท่ี  4.10  ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัผลการพบปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัใน
ปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหาเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่พบปัญหา 47 92.2 

2.  พื้นท่ีใชส้อย 1 2.0 

3.  ความสะดวกสบาย 1 2.0 

4. อ่ืนๆ คือ กล่ินรบกวนจาก
ห้องน ้ า และสภาพความเก่า
ของท่ีอยูอ่าศยั 

2 3.9 

รวม 51 100.0 
 

เม่ือวเิคราะห์สุขภาพโดยรวมในปัจจุบนัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุสุขภาพ
แข็งแรงมาก มีจ านวน  11 คน (ร้อยละ 21.6) ผูสู้งอายุสุขภาพค่อนขา้งแข็งแรง มีจ านวน 19 คน 
(ร้อยละ 37.3)  ซ่ึงสุขภาพค่อนขา้งแข็งแรงน้ีมีจ  านวนร้อยละสูงสุด ผูสู้งอายุมีสุขภาพปานกลาง มี
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จ านวน 18 คน (ร้อยละ 35.3) และผูสู้งอายุสุขภาพค่อนขา้งอ่อนแอ  มีจ านวน 3  คน (ร้อยละ 5.9)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11  

 
ตารางท่ี  4.11 ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวมในปัจจุบนัของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
สุขภาพโดยรวมในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

1.  แขง็แรงมาก 11 21.6 

2.  ค่อนขา้งแขง็แรง 19 37.3 

3.  ปานกลาง 18 35.3 

4.  ค่อนขา้งอ่อนแอ 3 5.9 

5.  อ่อนแอ - - 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์โรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตวัท่ีตอ้งไปพบแพทยห์รือรับการรักษา เป็น

ประจ า หรือบ่อยๆ ของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุเป็นความดนัโลหิตสูง มีจ  านวน 21  
คน (ร้อยละ 20.2)  ผูสู้งอายุเป็นโรคหัวใจ มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.0) ผูสู้งอายุเป็นเบาหวาน มี
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 6.7)  ผูสู้งอายเุป็นโรคตา โรคตอ้ มีจ านวน 14 คน (ร้อยละ 13.5) ผูสู้งอายุปวด
หลงั ปวดเอว มีจ านวน  31  คน (ร้อยละ 29.8)  ซ่ึงอาการปวดหลงั ปวดเอวน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด    
ผูสู้งอายุเป็นขอ้เส่ือม/ไขขอ้อกัเสบ/กระดูกพรุน มีจ านวน  24  คน (ร้อยละ 23.1) และผูสู้งอายุมี
อาการอ่ืน ๆ คือ นอนไม่หลบั /ไม่มีโรคประจ าตวั /ขนตาน ้ าต าแลว้เจ็บ/ไขมนัอุดตนั /เจ็บเทา้ /ต่อม
ลูกหมาก มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.8)   ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

 
ตารางท่ี  4.12  ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัโรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตวัท่ีตอ้ง

ไปพบแพทยห์รือรับการรักษา เป็นประจ า หรือบ่อยๆของผูต้อบแบบสอบถาม 
โรคหรืออาการเจ็บป่วย

ประจ าตัว 
จ านวน ร้อยละ 

1.  ความดนัโลหิตสูง 21 20.2 

2.  โรคหวัใจ 1 1.0 
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ตารางท่ี  4.12  (ต่อ) 
โรคหรืออาการเจ็บป่วย

ประจ าตัว 
จ านวน ร้อยละ 

3.  เบาหวาน 7 6.7 

4.  อมัพาต / อมัพฤกษ ์ - - 

5.  โรคตา โรคตอ้ 14 13.5 

6.  ปวดหลงั ปวดเอว 31 29.8 

7.  ขอ้เส่ือม/ไขขอ้อกัเสบ  

 และกระดูกพรุน 

24 23.1 

8.  อ่ืนๆ คือ นอนไม่หลบั /ไม่มี

โรคประจ าตวั /ขนตาน ้าต า

แลว้เจบ็/ไขมนัอุดตนั /เจบ็เทา้ 

/ต่อมลูกหมาก 

6 5.8 

รวม 104 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์การออกก าลงักาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่า

ผูสู้งอายุมีการออกก าลงักายเป็นประจ า มีจ  านวน  49 คน (ร้อยละ 40.8) ซ่ึงมีจ านวนร้อยละสูงสุด    
ผูสู้งอายุออกก าลงักายโดยการเดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.0)  ผูสู้งอายุออกก าลงั
กายโดยการถีบจกัรยาน มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 8.3)  ผูสู้งอายุออกก าลงักายโดยการกายบริหาร มี
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 15.0) และผูสู้งอายุออกก าลงักายแบบอ่ืน ๆ คือ ท าสวน/เดิน /ท างาน/ ตี
แบดมินตนั/ท าความสะอาดบา้น   มีจ  านวน  37 คน (ร้อยละ 30.8)   ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13  

 
ตารางท่ี  4.13 ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัการออกก าลงักาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

ของผูต้อบแบบสอบถาม 
การออกก าลงักาย  จ านวน ร้อยละ 

1.  มีการออกก าลงักายเป็นประจ า 49 40.8 

2.  เดินเร็ว วิง่เหยาะๆ 6 5.0 
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ตารางท่ี  4.13 (ต่อ) 
การออกก าลงักาย  จ านวน ร้อยละ 

3.  ถีบจกัรยาน 10 8.3 

4.  กายบริหาร 18 15.0 

5.  อ่ืน ๆ คือ ท าสวน/เดิน /

ท างาน/ ตีแบดมินตนั/ท า

ความสะอาดบา้น  

37 30.8 

รวม 120 100.0 

 
4.2 ข้อมูลด้านการทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

เม่ือวิเคราะห์ระดบัความสูงของราวจบัท่ีถนดัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุ มี
ความถนัดท่ีระดับความสูง 70 เซนติเมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ระดับความสูง 80 
เซนติเมตร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0  ซ่ึงระดบัความสูง 80 เซนติเมตร น้ีมีจ  านวนร้อยละ
สูงสุด  ความถนดัท่ีระดบัความสูง 90 เซนติเมตร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1  และระดบั
ความสูง 100 เซนติเมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  จากการสังเกตและการสอบถามพบวา่คน
ตวัเล็กจะใช้ลกัษณะการจบัเหมือนกบัการโหนท่ีระดบั 70 เซนติเมตร ส่วนคนท่ีตวัสูงจะใช้เป็น
ลกัษณะเหมือนกบัการวางแขนเพื่อพยุงตวัเองจะอยูท่ี่ระดบั 80 - 90 เซนติเมตร และท่ีระดบั 100 
เซนติเมตร เป็นคนท่ีตวัสูงมาก  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี  4.14 ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัระดบัความสูงของราวจบัท่ีถนัดของ
 ผูต้อบแบบสอบถาม  

ระดับความสูง  จ านวน ร้อยละ 

1.  70 เซนติเมตร 1 2.0 

2.  80 เซนติเมตร 26 51.0 

3.  90 เซนติเมตร 23 45.1 

4.  100 เซนติเมตร 1 2.0 

รวม 51 100.0 
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 เม่ือวิเคราะห์ขนาดของราวจบัท่ีถนัดของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบว่าผูสู้งอายุ  มีความ
ถนดัท่ีขนาด  3 เซนติเมตร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6   ความถนดัท่ีขนาด 4 เซนติเมตร 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4  ซ่ึงขนาด 4  เซนติเมตรน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด  จากการสังเกต
และการสอบถามพบว่าการท่ีผูท้ดลองส่วนใหญ่เลือกขนาดของราวจบัท่ี 4 เซนติเมตร เน่ืองจาก
ขนาดมือของผูท้ดสอบสามมารถก าไดร้อบเต็มพอดีกบัเส้นรอบวงของราวจบั  จะมีส่วนของน้ิวมือ
ท่ีเหลือ ขาดเกิน ± ไม่เกิน 1 เซนติเมตร จึงเกิดความถนัดมากท่ีสุด ส่วนขนาดของราวจบัท่ี 3 
เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร  จะมีส่วนของน้ิวมือท่ีเหลือ มากและน้อย ± เกิน 1 เซนติเมตร ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.15 

 
ตารางท่ี  4.15 ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกับขนาดของราวจับท่ีถนัดของผูต้อบ 

แบบสอบถาม  
ขนาดของราวจับ จ านวน ร้อยละ 

1.  ขนาด 3 เซนติเมตร 11 21.6 

2.  ขนาด 4 เซนติเมตร 40 78.4 

3.  ขนาด 5 เซนติเมตร - - 

รวม 51 100.0 

 
เม่ือวิเคราะห์วสัดุของราวจบัท่ีถนดัของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน พบวา่ผูสู้งอายุมีความถนดั

ราวจับแบบเหล็กจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 แบบสแตนเลส จ านวน 38 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 74.5 ซ่ึงแบบสแตนเลสน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด   จากการสอบถามพบวา่ส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้
แสตนเลสเน่ืองจากลกัษณะของผวิท่ีมนัวาวและมีความสวยงาม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 

  
ตารางท่ี  4.16  ผลการวเิคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัวสัดุราวจบัของผูต้อบแบบสอบถาม 

วสัดุของราวจับ  จ านวน ร้อยละ 

1.  เหล็ก 13 25.5 

2.  สแตนเลส 38 74.5 

รวม 51 100.0 
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 เม่ือวเิคราะห์ความกวา้งลูกนอน 28 เซนติเมตร  ระดบัความสูงของบนัได 3 ขั้นของผูสู้งอายุ
จ  านวน  51 คน พบว่าผูสู้งอายุมีความถนดัท่ีระดบัความสูง 13 เซนติเมตร จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.6 ซ่ึงระดบัความสูง  13 เซนติเมตรน้ีมีจ านวนร้อยละสูงสุด  ระดบัความสูง 15 เซนติเมตร 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4  จากการสังเกตและสอบถามท าให้ทราบว่าการยกเทา้ของผู ้
ทดสอบแต่ละคนไม่เท่ากนัโดยส่วนมากจะมีการยกเทา้ต ่าเพื่อการประคองตวัไม่ให้ลม้เน่ืองจากเม่ือ
เข้าสู่ช่วงอายุท่ีมากข้ึนผูท้ดสอบหลายท่านกลัวการล่ืนหรือหกล้มมากท่ีสุด ส่วนผูท่ี้เลือก 15 
เซนติเมตร จะเป็นกลุ่มท่ียงัอยู่ในช่วงอายุท่ียงัไม่สูงเกินไปลกัษณะการเดินและการกา้วเทา้จะเร็ว
กวา่และสูงกวา่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี  4.17  ผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัความกวา้งลูกนอน 28 เซนติเมตร ระดบั

ความสูงของบนัได 3 ขั้นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ระดับความสูง จ านวน ร้อยละ 

1.  ลูกตั้ง 13 เซนติเมตร 35 68.6 

2.  ลูกตั้ง 15 เซนติเมตร 16 31.4 

รวม 51 100.0 

 
4.3  ข้อมูลด้านความพงึพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกของผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน 
พบว่าผูสู้งอายุด้านระดบัความสูงของราวจบัท่ีท่านถนัด กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 80 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย 4.45 ดา้นขนาดของราวจบัท่ีท่านถนดั มีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน 
ขนาด 4 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย 4.78 ดา้นวสัดุท่ีเลือกใช้ของราวจบั ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
สแตนเลส มีค่าเฉล่ีย 4.71 ดา้นระดบัความสูงของบนัได 3 ขั้น ลูกนอน 28 เซนติเมตร มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ระดบั 13 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย 4.69  และทางเดินภายในสวนสุขภาพอ่างหนองคู มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.96 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี  4.18  ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ
ประเด็นวดัความพงึพอใจ  S.D. ความหมาย 

1. ระดับความสูงของราวจับทีท่่านถนัด  
   1.1  ความสูง 70 เซนติเมตร 3.35 .688 มาก 
   1.2  ความสูง 80 เซนติเมตร 4.45 .610 มากทีสุ่ด 
   1.3  ความสูง 90 เซนติเมตร 4.04 .937 มาก 
   1.4  ความสูง 100 เซนติเมตร 2.16 .543 ปานกลาง 

 

2. ขนาดของราวจับทีท่่านถนัด  
   2.1  ขนาด 3 เซนติเมตร 4.18 .478 มาก 
   2.2  ขนาด 4 เซนติเมตร 4.78 .415 มากทีสุ่ด 
   2.3  ขนาด 5 เซนติเมตร 3.04 .196 ปานกลาง 
 

3. วสัดุทีเ่ลอืกใช้ของราวจับทีท่่านถนัด  
    3.1  เหล็ก 4.29 .460 มาก 
    3.2  สแตนเลส 4.71 .460 มากทีสุ่ด 
 

4. ระดับความสูงของบันได 3 ขั้น ความกว้าง
ลูกนอน 28 เซนติเมตร 

 

     4.1  ความสูงลูกตั้ง 13 เซนติเมตร 4.69 .469 มากทีสุ่ด 
     4.2  ความสูงลูกตั้ง 15 เซนติเมตร 4.31 .469 มาก 

 

5. ทางเดินภายในสวนสาธารณะ อ่างหนองคู 4.96 .196 มากทีสุ่ด 

 
4.4 ข้อมูลการเปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุโดยแยกระหว่าง

เพศชายและเพศหญงิ 
เม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดย

แยกระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ตามความสูงของราวจบั พบวา่ความสูงราวจบั 70 เซนติเมตร เพศ
ชายไม่เลือก ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ความสูงราวจบั 80 เซนติเมตร 
เพศชายเลือก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.05 ซ่ึงระดบัความสูง 80 เซนติเมตร เพศหญิงเลือกมากท่ีสุด  ความสูงราวจบั 90 เซนติเมตร เพศ
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ชายเลือก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซ่ึงระดบัความสูงท่ี 90 เซนติเมตร เพศชายเลือกมาก
ท่ีสุด ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 และความสูงราวจบั 100 เซนติเมตร 
เพศชายเลือก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ส่วนเพศหญิงไม่เลือก ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี  4.19  เปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยกระหวา่ง
 เพศชายและเพศหญิง ตามความสูงของราวจบั 

ความสูงราวจับ 
(เซนติเมตร) 

เพศชาย เพศหญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  70 เซนติเมตร 0 0.00 1 2.70 
2.  80 เซนติเมตร 6 42.86 20 54.05 
3.  90 เซนติเมตร 7 50.00 16 43.24 
4.  100 เซนติเมตร 1 7.14 0 0.00 

รวม 14 100.00 37 100.00 

 
เม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยก

ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ตามความขนาดของราวจบั พบวา่ขนาดราวจบั 3 เซนติเมตร เพศชาย
เลือก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 
ขนาดราวจบั 4 เซนติเมตร เพศชายเลือก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ส่วนเพศหญิงเลือก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 ซ่ึงขนาด 4 เซนติเมตร ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกมากท่ีสุด  
และขนาดราวจบั 5 เซนติเมตร ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ผูเ้ลือก ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี  4.20  เปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยกระหวา่ง

เพศชายและเพศหญิง ตามขนาดของราวจบั 

ขนาดราวจับ (เซนติเมตร) 
เพศชาย เพศหญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  3  เซนติเมตร 1 7.14 10 27.03 
2.  4  เซนติเมตร 13 92.86 27 72.97 
3.  5  เซนติเมตร 0 0.00 0 0.00 

รวม 14 100.00 37 100.00 
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เม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยก
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ตามวสัดุของราวจบั พบว่าวสัดุราวจบัท่ีเป็นเหล็ก เพศชายเลือก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 เพศหญิงเลือก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ส่วนวสัดุท่ี
เป็นสแตนเลส เพศชายเลือก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.38 ซ่ึงวสัดุท่ีเป็นสแตนเลส ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกมากท่ีสุด  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี  4.21 เปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยกระหวา่ง
 เพศชายและเพศหญิง ตามวสัดุของราวจบั 

วสัดุราวจับ 
เพศชาย เพศหญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  เหล็ก 6 42.86 8 21.62 
2.  สแตนเลส 8 57.14 29 78.38 

รวม 14 100.00 37 100.00 

 
เม่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยก

ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ตามความสูงของลูกตั้ง พบวา่ลูกตั้งท่ีมีขนาดความสูง 13 เซนติเมตร 
เพศชายเลือก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ส่วนเพศหญิงเลือก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.27 ซ่ึงเป็นลูกตั้งท่ีมีความสูง 13 เซนติเมตร ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกมากท่ีสุด ส่วนลูกตั้งท่ีมี
ขนาดความสูง 15 เซนติเมตร เพศชายเลือก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ส่วนเพศหญิงเลือก 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 

 
ตารางท่ี  4.22 เปรียบเทียบการเลือกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ โดยแยกระหวา่ง
 เพศชายและเพศหญิง ตามความสูงของลูกตั้ง 

ความสูงของลูกตั้ง 
(เซนติเมตร) 

เพศชาย เพศหญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  13 เซนติเมตร 9 64.29 26 70.27 
2.  15 เซนติเมตร 5 35.71 11 29.73 

รวม 14 100.00 37 100.00 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ

กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา ในบทน้ี มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ 
กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี  

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  เพื่อทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา 
ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
ไดแ้ก่ ชุดอุปกรณ์ทดสอบราวจบั โดยทดสอบความสูง ขนาด และวสัดุท่ีใช้ ชุดทดสอบบนัไดขนาด
ของลูกตั้ง และทางเดินภายในสวนสุขภาพอ่างหนองคู กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ จ  านวน 51 คน พบว่า
ลกัษณะของราวจบัท่ีผูสู้งอายุพึงพอใจมากท่ีสุดคือระดบัความสูง 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร และวสัดุท่ีใชท้  าราวจบัคือ สแตนเลส   ส่วนลกัษณะของบนัไดท่ีผูสู้งอายุพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ ลูกตั้งความสูงขนาด 13 เซนติเมตร 

จากผลการทดสอบท่ีได้น้ี  จะมีการน าไปปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพของราวจบัภายใน
สวนสุขภาพอ่างหนองคู ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ตามท่ีทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดด้ าเนินการก่อสร้างไปแลว้ก่อนหนา้น้ีโดยจะมีการปรับปรุงราว
จบัให้มีระดบัความสูง 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร โดยใช ้สแตนเลสเป็น
วสัดุ ตามผลการทดสอบส าหรับผูสู้งอายุ และน าอุปกรณ์ทดสอบดังกล่าวเป็นตวัอย่างส าหรับ
ผูสู้งอายุท่ีสนใจโดยทัว่ไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป โดยอาจจะจดัหางบประมาณดว้ยการประสานผา่น
ทางเทศบาลต าบลขามทะเลสอหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรืออาจจะท าการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบและก่อสร้างตามหน่วยงานต่าง ๆ  ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 

ดา้นสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  (เพศหญิง
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5) และมีช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 

ดา้นลกัษณะการด ารงชีวิตดงัน้ี เป็นเกษตรกร/ท าไร่ท านา จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 
43.1 มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 82.4 มีการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 สถานภาพเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 23  
คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 พกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียวและบา้นไมย้กพื้นในสัดส่วนเท่ากนัคือจ านวนอยา่งละ 
25 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากนัคือ 49.0  ไดรั้บการดูแลพกัอาศยัอยูก่บัลูก-หลาน จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.7 ส่วนใหญ่พบปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 มีสุขภาพ
ค่อนขา้งแข็งแรง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตวัท่ีตอ้งไป
พบแพทยห์รือรับการรักษาเป็นประจ า คือ ปวดหลงั ปวดเอว จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
โดยส่วนใหญ่มีการออกก าลงักาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และมีวิธีการออกก าลงักาย
เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรงท่ีนิยมมากท่ีสุด คือการกายบริหารและการเดิน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.0 

ดา้นลกัษณะความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวก ราวจบัท่ีผูสู้งอายุพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือระดบัความสูง 80 เซนติเมตร โดยได้ระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 51 % ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางท่ีผูสู้งอายุพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 4 เซนติเมตรโดยไดร้ะดบัความพึงพอใจเท่ากบั 78.4 %   
วสัดุของราวจบัท่ีผูสู้งอายพุึงพอใจมากท่ีสุดคือ สแตนเลส โดยไดร้ะดบัความพึงพอใจเท่ากบั 74.5%   
ระดบัความสูงของลูกตั้งบนัได ท่ีผูสู้งอายพุึงพอใจมากท่ีสุดคือ 13 เซนติเมตร โดยไดร้ะดบัความพึง
พอใจเท่ากบั 68.6 %  ทางเดินภายในสวนสาธารณะ อ่างหนองคู  ผูสู้งอายุพึงพอใจมากท่ีสุด โดยได้
ระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 96.1 % 

จากความพึงพอใจส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุท  าให้ทราบว่า
ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจมากและตอ้งการไดรั้บในส่ิงท่ีไดท้  าการทดสอบเป็นตวัช่วยในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั  สามารถน าผลการวจิยัไปเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลขามทะเลสอและหรือ
ส่วนราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อด าเนินการบรรจุเข้าสู่แผนพฒันาตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ปี และจดัท าเป็นรายละเอียดเขา้สู่เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 
ต่อไป 
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5.2 อภิปรายผล 
จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ

กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 51 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. เพื่อทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขต
บา้นหนองคู หมู่ท่ี 2  ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษา 
ผูสู้งอายุในเขตบา้นหนองคู หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั
นครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้งอยูบ่า้นตามล าพงั  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นหมา้ยและหย่าร้างกนัไป  
การประกอบอาชีพก็ค่อนขา้งอตัคดัไม่พอใชจ่้าย  การใชชี้วิตประจ าวนัก็ค่อนขา้งล าบากไม่สามารถ
เดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวก  ส่วนลูก –หลานหรือผูท่ี้จะดูแลนั้น  ก็อยู่ในช่วงของวยัท างาน
เป็นส่วนใหญ่  ไม่มีเวลาท่ีจะสามารถดูแลผูสู้งอายุเหล่าน้ีไดอ้ย่างเต็มท่ีและพอเหมาะกบัส่ิงท่ีควร
ไดรั้บ และจากการวิจยัพบวา่ ราวจบัท่ีถนดัมีระดบัความสูง 80 เซนติเมตร มีขนาด 4 เซนติเมตร   
แบบสแตนเลส และดา้นระดบัความสูงของบนัได 3 ขั้น ความกวา้งลูกนอน 28 เซนติเมตรมีความ
ถนดัท่ีระดบัความสูง 13 เซนติเมตรจากผลการวิจยัดงักล่าวเป็นผลท่ีควรสร้างอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายุเพื่อให้ผูสู้งอายุเหล่าน้ีได้ทดสอบและหาเหตุผล บทสรุปของความ
ต้องการและความพึงพอใจในหลาย  ๆ ด้าน ท่ีจะช่วยให้ผู ้สูงอายุสามารถออกมาด า เนิน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติโดยไม่รู้สึกโดดเด่ียวและเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น และจากผลการสอบถามและ
ทดสอบกบัผูสู้งอายุจ  านวน 51 คน น้ี ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจว่า  ผูสู้งอายุมีความตอ้งการส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีไดจ้ดัท าไวใ้ห้ทดสอบ ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะตอ้งเดินทางไปท าธุระหรือติดต่องาน  
เพราะจากการทดสอบอุปกรณ์  ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากไดช่้วยแบ่งเบาภาระ
และความยุง่ยากในการใชชี้วติประจ าวนั 

ผลการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ
กรณีศึกษา ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน  51 คน ไดรั้บการตอบรับดีและผูสู้งอายุมีความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก คือ ราวจบั , 
ชุดบนัไดทดสอบและทางเดินภายในสวนสาธารณะ  ตามท่ีไดท้  าการวจิยั 

จากผลการศึกษาน้ี  สามารถน าผลไปใชใ้นการสร้างอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ผูสู้งอายุ และยงัสามารถปรับปรุงพฒันาและออกเป็นกฎหมายต่อไป  และน าผลท่ีได้จากการ
ทดสอบวสัดุและอุปกรณ์พิมพแ์จกเป็นเอกสารแนะน า หนงัสือเวียน หนังสือขอความร่วมมือ ให้
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ก่อสร้างจริงตามสถานท่ีราชการ ร้านคา้ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  เพื่อเป็นสาธารณะกุศลแก่ผูสู้งอายุหรือ
ออกเป็นกฎหมายบงัคบัใชว้า่จะตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีส่วนของผูสู้งอายท่ีุจะตอ้งไดรั้บการดูแลจากสังคม
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ ประกอบด้วย
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจากผลการวิจยั หน่วยงานต่าง ๆ ควรพิจารณาและจดั
สวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุดงัน้ี 
 1.1 การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ซ่ึงถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานท่ีผูสู้งอายุพึง

ไดรั้บ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งด าเนินการส ารวจและเน้นการบริการ
สุขภาพท่ีสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายุใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 1.2 การจัดสวสัดิการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้สูงอายุ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเร่งเขา้ไปใหบ้ริการติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ซ่ึงจาก
การวิจยัดงักล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปปรับใช้ เพื่อให้ส่ิง
อ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอายมุากท่ีสุด 

 1.3 การจัดสวสัดิการด้านสวนสาธารณะ อ่างหนองคูซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า 
ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจมาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงและขยาย
พื้นท่ีใหม้ากข้ึน เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสเขา้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการขยายการด าเนินการวิจยัความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ส าหรับผูสู้งอาย ุในพื้นท่ีและมีความแตกต่างกนัในบริบทต่าง ๆ  
 2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ ใน

ดา้นอ่ืน ๆ เช่นอุปกรณ์ ไดแ้ก่ราวจบัสวิทช์ไฟฟ้าปลัก๊ไฟฟ้าโถสุขภณัฑ์การใช้สี
ก๊อกน ้าเป็นตน้ 
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ช่ือผูใ้หข้อ้มูล นาย, นาง, นางสาว..................................................................................................... 

 

ตอนที ่1:ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ 
    1. ชาย     2. หญิง 

2.  อาย ุ
   1.60 – 64 ปี     2. 65 – 69 ปี 

   3.70 – 74 ปี      4. 75 ปีข้ึนไป 

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

โครงการวจัิย “การศึกษาความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายกุรณีศึกษา ผูสู้งอาย ุ

ในเขตต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา” 
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3. อาชีพ 
    1. รับจา้งทัว่ไป    2. เกษตรกร/ท าไร่ท านา 

    3. ขา้ราชการบ านาญ   4. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

    5. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ    6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................. 

4.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

     1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท   2. 5,001 – 10,000 บาท 

     3.10,001 –15,000 บาท    4. 15,001 – 20,000 บาท 

     5. มากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป 

5. ระดบัการศึกษา 
    1. ไม่ไดรั้บการศึกษา      2. ระดบัประถมศึกษา 

    3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้      4.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

    5. ระดบัปริญญาตรี     6. ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

6.  สถานภาพ 
   1. โสด                        2. สมรส     3. หมา้ย/หยา่ร้าง 

7. ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 
    1. บา้นเด่ียว       2. บา้นไมย้กพื้น 

   3. ตึกแถว      4.  ทาวน์เฮาส์ 

   5. บา้นแฝด       6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 

8. ปัจจุบนัท่านพกัอาศยัอยูก่บัผูใ้ด 
    1. สามี/ภรรยา       2. ลูก-หลาน 

    3. ญาติพี่นอ้ง      4.  คนเดียว 

9. ท่านพบปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัหรือไม่ 
    1. พบ        2. ไม่พบ 

10. จากขอ้ 9 หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั เป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองใด 

    1. พื้นท่ีใชส้อย       2. ความสะอาด 

   3. ความสะดวกสบาย      4.  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

   5. เสียงรบกวน       6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
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11.  ท่านรู้สึกวา่สุขภาพโดยรวมของท่านในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

    1. แขง็แรงมาก       2. ค่อนขา้งแขง็แรง 

    3. ปานกลาง      4.  ค่อนขา้งอ่อนแอ 

     5.  อ่อนแอ      6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 

12.  ท่านมีโรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตวัท่ีตอ้งไปพบแพทยห์รือรับการรักษา เป็น

ประจ า หรือบ่อยๆ หรือไม่ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

    1. ความดนัโลหิตสูง       2. โรคหวัใจ 

   3. เบาหวาน       4.  อมัพาต / อมัพฤกษ ์

   5. โรคตา โรคตอ้       6.  ปวดหลงั ปวดเอว 

   7. ขอ้เส่ือม / ไขขอ้อกัเสบ / กระดูกพรุน     8.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ...... 

 13. ท่านออกก าลงักาย เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรงหรือไม่ (ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     1. ไม่มีการออกก าลงักาย      2. มีการออกก าลงักายเป็นประจ า 

(เลือกรายการต่อ) 

    3. เดินเร็ว วิง่เหยาะๆ      4.  ถีบจกัรยาน 

    5. กายบริหาร      6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
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ตอนที ่2:  การทดสอบอุปกรณ์ คือราวจับและข้ันบันได 

 1.  ระดบัความสูงของราวจบัท่ีท่านถนดั อยูใ่นระดบัใด 

ระดับความสูง ความถนัด 

70 เซนติเมตร  

80 เซนติเมตร  

90 เซนติเมตร  

100 เซนติเมตร  

 

2.  ขนาดของราวจบัท่ีท่านถนดั คือขนาดใด 

ขนาด ความถนัด 

3 เซนติเมตร  

4 เซนติเมตร  

5 เซนติเมตร  

 

3.  วสัดุท่ีเลือกใชข้องราวจบัท่ีท่านถนดั คือ 

วสัดุท่ีเลือกใช ้ ความถนัด 

เหล็ก  

สแตนเลส  
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4.  ระดบัความสูงของลูกตั้งบนัได 3 ขั้น ลูกนอน 28 เซนติเมตร ท่านถนดั อยูใ่นระดบัใด 

ระดับความสูงของลูกตั้งบันได ความถนัด 

13 เซนติเมตร  

15 เซนติเมตร  

 

ตอนท่ี 3:  ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่ออุปกรณ์ทดสอบ 

อุปกรณ์ทดสอบ (ราวจับ) 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ระดับความสูงของราวจับทีท่่านถนัด   

    1.1  70 เซนติเมตร      

    1.2  80 เซนติเมตร      

    1.2  90 เซนติเมตร      

    1.3  100 เซนติเมตร      

 

2. ขนาดของราวจับทีท่่านถนัด   

    2.1  ขนาด 3 เซนติเมตร      

    2.2  ขนาด 4 เซนติเมตร      



49 

 

ตอนที ่3 : (ต่อ) 

    2.3  ขนาด 5 เซนติเมตร      

 

3. วสัดุทีเ่ลอืกใช้ของราวจับที่ท่านถนัด   

3.1  เหล็ก      

3.2  สแตนเลส      

 

4.  ระดับความสูงของลูกตั้งบันได 3 ข้ัน ลูกนอน 28 

เซนติเมตร ที่ท่านถนัด  

     

     4.1  13 เซนติเมตร      

     4.2  15 เซนติเมตร      

 

5.  ทางเดินภายในสวนสาธารณะ อ่างหนองคู      
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