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The objective of this study was to investigate and survey facilities need for 

elderly and disabled people in government offices and public service places that 

service elderly and disabled people in Sikhio district.This study used a questionnaire 

to collect data from 370 elderly and disabled people in Sikhio district. The data were 

then recorded, analyzed, evaluated, and concluded. SPSS was used to compute 

averages and create data distribution. The results provided information regarding 

facilities need for elderly and disabled people, and also recommendation used as 

facilities improvement method.  Overall, the facilities need was at high level with the 

mean of 4.21. The results also showed that gait aids affected the need of sign, ramp, 

car parking, and washroom significantly. 
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4.37   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุน 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ผ่านมา จากความก้าวหน้าของการสื่อสารและคมนาคมใน

ปัจจุบัน มีส่วนส าคัญที่ท าให้มนุษย์สามารถติดต่อและเดินทางถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนสามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆได้โดยสะดวกแต่นั่นไม่ใช่ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ พวกเขาเป็นผู้ที่
มีสิทธิเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมแต่โอกาสที่จะได้รับความสุข สะดวกสบายต่อการไปยังสถานที่
ต่าง ๆ  ก็มีข้อจ ากัด  ซึ่งข้อจ ากัดนั้นไม่ใช่เกิดจากการไร้ความสามารถที่จะดูแลตนเอง  แต่เป็น
ข้อจ ากัดที่เกิดจากความขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับพวกเขา   

ในการด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการจะเป็นการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเฉพาะในการเดินทาง  
การติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการของส่วนราชการ  ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับ
โอกาสมากขึ้น  เช่น  บริการขนส่งมวลชน  บริการสาธารณะ  โทรศัพท์  ไปรษณีย์  ห้องน้ า  ห้อง
ส้วม    ที่จอดรถ  อาคาร  สถานที่  สภาพแวดล้อม  สาธารณะและบริการอ่ืน ๆ  โดยสามารถเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มที่  สังคมเองก็เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้แสดง
ความสามารถ  เอ้ืออ านวยประโยชน์ด้านการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการให้มีการด ารงชีวิตที่มีคุณค่า  เช่นเดียวกับคนทั่วไป  อย่างไรก็ตามการประกาศใช้กฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  น า
หลักการไปปฏิบัติยังเป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติ  ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ หลาย
หน่วยงานยังไม่ตระหนักคิด  โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุและคน
พิการต่อการใช้บริการสถานที่ราชการ  สถานที่บริการสาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว  และเพื่อส ารวจ
สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่เหล่านั้นว่าได้จัดให้มีตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  พ .ศ.  2548  หรือไม่  โดยอาศัยข้อมูล
ผู้สูงอายุและคนพิการ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  การศึกษาโครงงานนี้จะศึกษาในสถานที่
ราชการ  และสถานบริการสาธารณะต่าง ๆในเขตอ าเภอสีคิ้ว มาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด าเนินการน าข้อมูลที่ได้สะท้อนให้สถานที่ต่าง ๆ ได้ทราบถึงความต้องการไปใช้
บริการของผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  ซึ่งจะน าไปสู่การจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสมต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ และคนพิการ ต่อการใช้บริการสถานที่ราชการ  

สถานที่บริการสาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
 1.2.2 เพื่อส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานราชการ  สถานที่บริการ

สาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว ที่ผู้สูงอายุและคนพิการส่วนใหญ่ต้องการไปใช้บริการ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา  
1.3.1  เป็นโครงงานเชิงส ารวจ  (Survey study)   
1.3.2  ประชากรตัวอย่าง  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  รวมจ านวน 370 คน ที่อาศัยอยู่ในเขต

อ าเภอสีคิ้วที่พูดคุยได้รู้เร่ืองดีและยินดีให้ข้อมูล 
1.3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าโครงงาน 

  1.3.3.1  แบบสัมภาษณ์เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาทดสอบสัมภาษณ์โดย
สุ่มสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและคนพิการที่มาใช้สิทธิ์ที่หน่วยงานราชการ และ
สถานที่บริการสาธารณะ  ในอ าเภอสีคิ้ว  เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุและคนพิการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ต่าง ๆ   

  1.3.3.2  แบบส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการในสถาน
ราชการ  สถานที่บริการสาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว  

1.3.4  เทคนิคการเก็บข้อมูล  เร่ิมจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอสีคิ้วแต่และ
แห่ง  รวมจ านวน  11 ต าบล เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยแนะน าตัวและบอก
ถึงวัตถุประสงค์ของการท าโครงงานเพื่อขอทราบที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จากนั้นเข้าพบเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ 

1.3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของข้อมูล วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.4.1  ทราบความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่

ราชการ  สถานที่บริการสาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว 



 3 

 1.4.2  ทราบว่าสถานที่ราชการ  สถานที่บริการสาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว  ที่ผู้สูงอายุและ
คนพิการต้องไปใช้บริการได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมหรือไม่ 

 1.4.3  น าข้อมูลที่ได้สะท้อนให้สถานที่ต่าง ๆ  ได้ทราบถึงความต้องการไปใช้บริการของ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  ซึ่งจะน าไปสู่การจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การจัดท าโครงงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุและคนพิการในเขต อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ดังนั้นจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

2.1  ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ  
2.2  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ  
2.3  แนวความคิดและหลักการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคน

พิการ  
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1  ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ  

2.1.1  ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” เจมส์และเรนเนอร์ (อ้างถึงใน เพ็ญผกา กาญ์จโนภาส, 
2541) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น
ธรรมดาในสิ่งมีชีวิตและได้แบ่งระดับของความสูงอายุออกเป็น 4 ประเภท คือ  
2.1.1.1  การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทิน

โดยนับจากปีที่เกิดเป็นต้นไป  
2.1.1.2  การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกายและกระบวนการหน้าที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพิ่มขึ้น  
2.1.1.3  การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological aging) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของการรับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวน์
ปัญญาและลักษณะที่ปรากฏในระยะต่าง ๆของแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น  

2.1.1.4  การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หน้าที่
การงาน รวมถึงความส าคัญในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์  

 

บริบูรณ์ พรพิบูลย์ (2536 อ้างถึงใน ธราธร ดวงแก้ว และ หิรัญญา เดชอุดม,2550,หน้า 12) 
กล่าวว่าความสูงอายุ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้ายของช่วงอายุ
มนุษย์ดังนั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
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และความประพฤติที่เกิดขึ้นตามอายุ เช่น เมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้น ความสามารถทางร่างกายจะ
ลดลงดังนั้น ความสูงอายุจึงมี 2 ลักษณะ กล่าวคือ  

1.  ความสูงอายุแบบปฐมภูมิ (Primary aging) เป็นความสูงอายุที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ เมื่ออวัยวะต่าง ๆหรือเซลล์ต่าง 
ๆในร่างกายมนุษย์ถูกใช้งานมานานก็ย่อมเกิดความเสื่อมโทรม  เสื่อมสภาพไปตาม
อายุขัยของการท างาน ซึ่งการเสื่อมโทรมลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายนี้จะส่งผลให้
เห็นเด่นชัดขึ้นทีละน้อย เช่น ผิวหนังเร่ิมเหี่ยวย่น ผมเร่ิมเปลี่ยนเป็นสีขาว สายตายาว 
พละกาลังเร่ิมถดถอยลง เป็นต้น  

2.  ความสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary aging) เป็นความสูงอายุที่มนุษย์เราสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ความสูงอายุลักษณะนี้มักจะเกิดจากความปล่อยปละละเลย  ไม่ห่วงกังวล
หรือไม่รักษาสุขภาพร่างกาย การใช้ร่างกายท างานหนักเกินไป การรับประทานอาหาร
มากเกินควร การที่ร่างกายมีโรคภัยมาเบียดเบียนอายุการท างาน แต่ในประเทศที่มี
ความเจริญทางด้านการแพทย์ พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีแล้วยังแข็งแรงและมีความสามารถ
ในการทางานได้ดี ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพการของ
การมีอายุเพิ่มขึ้น ดังนี ้ 
1.  ผู้สูงอายุ มีอายุระหว่าง 60-74 ปี  
2.  คนชรา มีอายุระหว่าง 75-90 ปี  
3.  คนชรามาก มีอายุ 90 ป ีขึ้นไป  

บ่อยคร้ังที่ค าว่า “ผู้สูงอายุ” ในภาษาไทยถูกใช้ในความหมายเดียวกับค าว่า“อาวุโส” (Elder 
hood) เช่น การกล่าวถึงผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีอาวุโสเพราะวัยวุฒิที่มี  หมายความว่าผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มี
อายุตามจ านวนปีปฏิทินสูงกว่าคนรุ่นอ่ืนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน  
จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้หลายท่าน  แต่โดยความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
โดยสรุปแล้วผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเปลี่ยนแปลง
เสื่อมถอยทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม  

สมศักดิ ์ศรีสันติสุข (2536) ได้ให้ความหมายว่า ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่สังคมได้ก าหนด
เกณฑ์อายุเมื่อมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นวัยเสื่อมทางร่างกาย จิตใจ และสังคม แต่ละ
คนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกต่างกัน นอกจากอาการเสื่อมดังกล่าวแล้ว ยังใช้เกณฑ์อายุ 60 ปี เป็น
เกณฑ์สากลเพื่อให้ทราบว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้สูงอายุน ามาพิจารณาประกอบกันด้วย  

บรรลุ ศิริพานิช (2548) องค์การสหประชาชาติระบุว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป ภาษาไทยค าว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ใช้อายุเป็นหลักในการเรียก (60 ปี) ค าว่า คนชรา 
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หมายถึง ลักษณะทางกายภาพเป็นหลักในการเรียก ค าว่า อาวุโส หมายถึง สถานภาพทางราชการแก่
กว่า เก่ากว่า เป็นหลักในการเรียก (ในทางศาสนา ภิกษุผู้ใหญ่ เรียก ภิกษุผู้น้อยกว่า อาวุโส ภิกษุน้อย
เรียกภิกษุผู้ใหญ่ว่า ภันเต) ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาการว่าด้วยผู้สูงอายุ เรียกว่า Gerontology 
วิทยาการด้านการแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เรียกว่า Geri tics medicine มีค าหลายค า ใช้เป็นสรรพนาม
เรียกผู้สูงอายุ เช่น aging, elderly, older person, senior citizen สุดแต่จะใช้ แต่ในองค์การ
สหประชาชาติ ตกลงใช้ค าว่า older persons เรียกผู้สูงอายุ  

สุรกุล เจนอบรม (2534) ได้ให้ความหมายของคนสูงอายุว่า เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ดังนั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้อง
กับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอายุ  

2.1.2  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา - ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมี
อุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหน่ึงด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด 

“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้องหรือ
บุคคลอ่ืนใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 

“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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“เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
หรือบริการที่ใช้ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวันเพื่อการ
ด ารงชีวิตอิสระ 

“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

“การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุก
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับ
คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 

“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่
ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 

“ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอ่ืนเป็นผู้
จัด ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 

“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภท
ความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้ 
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2.2 หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดบริการ

สาธารณะแก่ชุมชน รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นั้นได้ก าหนดอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไว้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ไว้ในหมวด 2 มาตรา 16(10) ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 17(27) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการ
สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติข้างต้น  จึงได้ก าหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนดังกล่าวก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และเร่ืองการส่งเสริมอาชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การนันทนาการ การ
ส่งเสริมกีฬา หรือการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการ
สาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าใน
ปัจจุบันการจัดบริการสาธารณะในด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ได้มีการดาเนินการ
ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรบางส่วนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้ส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการ  

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะตั้งแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290เพื่อกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น และ
ได้บัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ คือ มาตรา53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหก
สิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ  



 9 

มาตรา 80 (1) โดยสรุปคือ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ได้แก่ คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพา
ตนเองได้  

จากภารกิจที่รับการถ่ายโอนและกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น และภารกิจหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ คือ งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตามโครงสร้างของประชากร ในอีก 
10 -20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า  11 ล้านคน จนอาจเป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการในการรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้การจัดการทรัพยากรและบริการทางสังคม  รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

 
2.3  แนวความคิดและหลักการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายแุละคนพิการ  

สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ กับการคาดหวังในการเข้ารับการ
สงเคราะห์ ประเภทเสียค่าบริการ โดยท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ใช้เป็นกรณีศึกษาได้แก่
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มาสมัครขึ้นบัญชีรอการถูกเรียกตัวเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสถานสงเคราะห์คนชรานั้นพบว่า กลุ่มกรณีศึกษามอง
สถานสงเคราะห์ว่าเป็นสถานที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้คอยช่วยเหลือ
ดูแล มีความเป็นอิสระ มีเพื่อนวัยเดียวกันคอยพูดคุยแก้เหงา และความสะดวกสบายในเร่ืองการ
คมนาคมและที่อยู่อาศัย  ข้างหน้าสถานสงเคราะห์เป็นตลาดบางแคสะดวกในการซื้อของ
รับประทาน และอยู่ใกล้วัด แสดงให้เห็นว่าสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในละแวกบ้านเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการเลือกที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ เป็นที่มาของการออกแบบการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตอ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสภาพทาง
กายภาพเดิมที่ไม่ได้ออกแบบไว้ให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงได้ โดยมีกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ.2548 เป็น
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แนวทางในการออกแบบและจะมีการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่อราวจับและอุปกรณ์
ทดสอบเพื่อหาความพึงพอใจที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง 

2.3.1  มาตรฐานของต่างประเทศและประเทศไทย  
มาตรฐานสาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการยังไม่มีการจัดท าเป็นกฎหมาย

โดยตรง โดยมีกฎหมายที่ใกล้เคียงควบคุมอยู่หลายฉบับ ได้แก่  
2.3.1.1  ร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพล

ภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ในอาคาร ซึ่งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าสาหรับ
ผู้สูงอายุเอาไว้และรวมถึงผู้พิการหรือทุพพลภาพด้วย  เนื้อหาส่วนใหญ่จึง
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงพื้นที่ โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้นิยามสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา หมายความว่า ส่วน
ของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือ
ตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้อาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  

2.3.1.2  พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. 2547 โดยให้คานิยามว่า สถานพยาบาล
หมายความถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตก
รรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพ
บาบัด หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วย
ยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ในที่ให้บริการทางด้านการดูแลและพยาบาล เช่น Nursing Homes โดยไม่
รวมที่อยู่อาศัยของภาครัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยเน้นการควบคุม
การด าเนินงาน และการบริการของสถานพยาบาล ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ยังเป็น
การรวมผู้สูงอายุเข้ากับประชากรอ่ืน ๆ เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ซึ่งท าให้
ข้อบังคับบางข้อไม่จ าเป็นหรือไม่เหมาะสมกับการบังคับใช้ในที่พักอาศัยสา
หรับของผู้สูงอายุและคนพิการโดยตรง  
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ฉัตรทอง อินทร์นอก (2540) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยทั่วไป ดังนี้ รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ดื่มน้าวันละ 6-8 แก้ว ไม่สูบบุหร่ี ไม่ดื่มสุรา 
นอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นปกติ มีการออกก าลังกาย มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม มีการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านและภายนอกบ้าน  ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพัฒนาการ พบว่า ผู้สูงอายุมีการแก้ปัญหาเมื่อรู้สึกเหงา โดย
การหางานอดิเรกท า และเมื่อรู้สึกว่าบทบาทของตนเองลดลง จะท าใจยอมรับได้ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเมื่อเกิดภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ พบว่า เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยจะซื้อยามารับประทาน เมื่อ
เจ็บป่วยรุนแรงจะรักษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบว่าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี  

สุทิน อ้อนอุบล (2541) ได้ทาการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการบริการ
สวัสดิการสังคม และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท 
จัดหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่นอก
เขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลของจังหวัดชัยภูมิ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท  จังหวัด
ชัยภูมิ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการ 
สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมือการจัดที่อยู่อาศัย ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงของรายได้ ตามลาดับ  

ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ (2548) ได้ศึกษามาตรฐานขั้นต่ าสาหรับที่พักอาศัย และ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ จากงานวิจัยนี้ได้ทาการส ารวจขนาดร่างกายของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 
ปี จากสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชมรมผู้สูงอายุภาคเอกชน 
กระจายตามจังหวัดต่าง ๆ จานวน 404 ตัวอย่างและทาการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายจานวน 71 จุด 
นอกจากนี้ได้ทาการสัมภาษณ์ ทดสอบอุปกรณต์่าง ๆที่ใช้ในที่พักอาศัย จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหามากที่สุดในเร่ืองการมองเห็น คิดเป็นร้อยละ 40.1 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาที่พบบ่อยที่สุดคือการหกล้ม คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันมากที่สุดคือ ห้องนั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 34.1 
รองลงมาคือห้องนอน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านพื้นที่ใช้
สอย สภาพแวดล้อม และด้านความสะดวกสบาย และไม่เคยคิดย้ายจากที่อยู่ปัจจุบัน ร้อยละ 86.1 ผล
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การส ารวจการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ทั้งหมดรวม 14 อุปกรณ์ ได้แก่ ราวจับ 
สวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โถสุขภัณฑ์ การใช้สี ก๊อกน้า ทางลาด บันได ลูกบิดประตู มือจับประตู 
กลอนประตู พื้น ร้ัวและเก้าอ้ี ซึ่งสามารถแยกสรุปเป็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร  และพื้นที่
ภายในอาคาร โดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกความสูงลูกตั้งบันได
ประมาณ 13 เซนติเมตร ความชันของทางลาด อัตราส่วน 1: 12 พื้นผิวจะต้องไม่ลื่น สามารถเดิน
หรือเข็นรถเข็นได้สะดวก ร้ัวบ้านที่มีความสูงระดับหน้าอก แบบร้ัวกึ่งทึบกึ่งโปร่ง เก้าอ้ีสนามแบบ
ชุดเก้าอ้ีไม้ พนักพิง มีโต๊ะวางของตรงกลางและสามารถนั่งได้หลายคน สาหรับการใช้พื้นที่ภายใน
อาคาร ห้องนอนมีพื้นที่อย่างน้อย 10-12 ตารางเมตรต่อคน ไม่รวมห้องน้ าและ 16-20 ตารางเมตร
ส าหรับห้องพักรวม (2 คน) และให้มีการเคลื่อนที่ของรถเข็นได้สะดวก ระดับของสวิทช์ที่ผู้สูงอายุ
เลือกมากที่สุดคือระดับ 120 เซนติเมตรจากพื้น สวิทช์ไฟฟ้าไม่ควรสูงเกินไปเพื่อให้ผู้สูงอายุกดได้
สะดวกโดยไม่ต้องเอ้ือม ส่วนระดับของปลั๊กไฟฟ้าที่ผู้สูงอายุเลือกมากที่สุดคือระดับ  90 เซนติเมตร
จากพื้นระดับปลั๊กไฟฟ้าต้องไม่ต่ าเกินไปเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องก้มลงไปมาก โดยรูปแบบของ
สวิทช์มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก แสดงว่าผู้สูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ส่วนปลั๊กไฟฟ้า
เลือกใช้ปลั๊กแบบที่มีสวิทช์ตัดไฟประกอบด้วยมากที่สุด แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้อุปกรณ์
ที่มีความปลอดภัย และไม่ยุ่งยากที่จะใช้งาน ส าหรับอุปกรณ์ ลูกบิด มือจับเปิดประตู และกลอน
ประต ูมีการเลือกใช้ลูกบิดประตูมากกว่ามือจับเปิดประตู ในอัตราส่วน ร้อยละ 52.6 กับร้อยละ 47.4 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความเคยชินของผู้สูงอายุที่มีความยึดติดกับสิ่งแวดล้อมเก่าๆ แต่สาหรับก๊อกน้า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกใช้ก๊อกน้าแบบปัดไปด้านข้าง โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า400 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ราวจับผู้สูงอายุเลือกราวจับที่ใช้ในพื้นที่ทั่วไปเป็น สแตนเลส 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงระดับบนสุดของราวจับผู้สูงอายุเลือกความสูง 
80 เซนติเมตร ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า  5 เซนติเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร และรูปแบบราวจับในห้องน้ า เลือกแบบราวติดพื้น 2 ข้าง การ
ใช้สีส าหรับป้ายต่าง ๆ จากผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกสี สีน้าเงินบนพื้นสีขาวเป็น 
ตัวอักษรที่ผู้สูงอายุมองเห็นชัดที่สุด  

ปัณณทัต บนขุนทด (2554) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ในด้านต่าง ๆ คือ พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านการรับประทาน
อาหาร ด้านการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วย ด้านจัดการความเครียด เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามความแตกต่าง ดังนี ้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ และความพอเพียงของรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 335 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
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(Multiple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ใช้การทดสอบค่า 
(t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโดยรวมระดับปานกลาง รายด้านพบว่า การรับประทานอาหารระดับดี การออกก าลังกาย
ระดับปานกลาง การจัดการความเครียดระดับพอใช้ และการปฏิบัติจนในภาวะเจ็บป่วยระดับดี 
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ และความพอเพียงของรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะควรให้เทศบาล
หรือสถานีอนามัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ อาทิ การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
และสภาพความพร้อมของร่างกาย เช่น ร าไม้พอง เปตอง  ร าไท้เก๊ก ฯลฯ และมีการพบปะสังสรรค์
ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า  ผู้สูงอายุและคนพิการมีความ
ต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นการให้บริการทางด้านสวัสดิการทางสังคม ใน
เร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถด าเนินกิจวัตรประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและ
มีความสุข 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

การจัดท าโครงงานคร้ังนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตอ าเภอ
สีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการเสนอตามล าดับ ดังนี ้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.3  การด าเนินการวิจัย  
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1  ประชากร คือในเขต อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งหมด 4,240 คน 

(รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ว่าการอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2556)  
3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ  รวมจ านวน 370 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ  จ านวน 250 คน และผู้

พิการจ านวน 120 คน  ในเขตอ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   
ใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหา จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้ก า 

หนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 
ตามสูตร        

  n   =               N 
                 1 +  N ( e )2  

โดยที่ n = จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ  
         N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
          e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)  

         n   =                4,240 
                                       1 + 4,240(0.05)2  
แทนค่าสูตร       n  = 365.51  หรือ   366 คน  
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3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
3.2.1  เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่  

3.2.1.1  แบบสอบถามเน้ือหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาทดสอบสัมภาษณ์โดยสุ่ม
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุและคนพิการที่มาใช้สิทธิ์ที่หน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน11 ต าบลในอ าเภอสีคิ้ว เนื้อหาของแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุและคนพิการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ต่าง ๆ   

3.2.1.2  แบบส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานราชการ  สถานที่บริการ
สาธารณะในเขตอ าเภอสีคิ้ว  ที่ผู้สูงอายุและคนพิการส่วนใหญ่ต้องการไป
ใช้บริการ 

 
    ตัวแปรต้น                                                                                           ตัวแปรตาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  
 -เพศ 
- อายุ  
-โรคประจ าตัว 
- สถานภาพ 
- การศึกษา  
-การศึกษา  
-สวัสดิการสังคม  
-รายได้ 
-การออกก าลังกาย 
-การใช้อุปกรณ์ 
-พื้นที่อาศัย 
-ความรู้กฎกระทรวงก าหนด 
สิ่งอ านวยความสะดวกฯ 
-ความต้องการสนับสนุน 
จากภาครัฐ 
 

ความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในสถานที่ต่าง ๆที่เข้าใช้บริการ ได้แก่ 
-       สถานที่ราชการที่ไปติดต่อ 
-  สถานที่บริการสาธารณะ 
เช่น ตลาดเทศบาลสีคิ้ว  สวนสุขภาพ 
มูลนิธิวิหารหลวงปู่โต  อ่างเก็บน้ าซับ
ประดู่  คลองไผ่  
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3.3  การด าเนินการวิจัย  
3.3.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (secondary data) ในการศึกษาครั้งน้ีจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้า 

ทฤษฎีแนวความคิด ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว  กฎเกณฑ์ 
หลักฐานและเอกสารของทางราชการ  

3.3.2  สร้างเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่  
3.3.2.1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้แก่ เพศ อายุ โรค

ประจ าตัว สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สิทธิในการรับบริการทาง
สังคม  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การออกก าลังกาย  การใช้อุปกรณ์ช่วย  พื้นที่
อยู่อาศัย  ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกฯ   และ
ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ  

3.3.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ราชการที่ไปติดต่อ 
และสถานที่บริการสาธารณะเช่น ตลาดเทศบาลสีคิ้ว สวนสุขภาพ  มูลนิธิ
วิหารหลวงปู่โต  อ่างเก็บน้ าซับประดู่  คลองไผ่   

3.3.2.3  น าเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ที่ได้จัดท าขึ้น ไปให้กลุ่มตัวอย่างและท าการเก็บ
ข้อมูลเพื่อหาความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกดของผู้สูงอายุและคน
พิการในเขตอ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   

3.3.2.4  ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุและคนพิการใน
เขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

3.3.2.5  น าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามกระบวนการวิจัย ดังนี ้ 
3.4.1  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (secondary data) ในการศึกษาคร้ังนี้จ าเป็นต้องศึกษา

ค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว 
กฎเกณฑ์ หลักฐานและเอกสารของทางราชการ  

3.4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
3.4.2.1  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ การออกก าลังกาย 

การศึกษา อาชีพ  โรคประจ าตัว  การใช้อุปกรณ์ช่วย  เช่นรถเข็น หูฟัง  
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3.4.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ราชการที่ไปติดต่อ 
และสถานที่บริการสาธารณะ เช่น ตลาดเทศบาลสีคิ้ว   สวนสุขภาพ  มูลนิธิ
วิหารหลวงปู่โต  อ่างเก็บน้ าซับประดู่  คลองไผ่ 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  

น าข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสัมภาษณ์ มาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ  

3.5.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจ าตัว 
สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สิทธิในการรับบริการทางสังคม  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  การออกก าลังกาย การใช้อุปกรณ์ช่วย  พื้นที่อยู่ อาศัย  ความรู้เกี่ยวกับ
กฎกระทรวงเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกฯ   และความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใช้การวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)  

3.5.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ราชการที่ไปติดต่อ และสถานที่
บริการสาธารณะ เช่น ตลาดเทศบาลสีคิ้ว  สวนสุขภาพ  มูลนิธิวิหารหลวงปู่โต  อ่าง
เก็บน้ าซับประดู่  คลองไผ่  

ใช้การทดสอบโดยการใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) แล้วก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด: 2535)  

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด  

 
3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐานดังนี้  
- ร้อยละ (Percentage)  
- ค่าเฉลี่ย (Mean)  
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation ) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ในเขต
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ 

1)   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูสู้งอายุ   
2)   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้พิการ 
3)   ผลการวิเคราะห์ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
4)   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของ

ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
5)   ผลการวิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่ง

อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้พิการ คือ เพศ อายุ โรคประจ าตัว สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  

สิทธิในการรับบริการทางสังคม  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การออกก าลังกาย  การใช้อุปกรณ์ช่วย  พื้นที่
อยู่อาศัย  ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกฯ และความต้องการสนับสนุน
จากภาครัฐ  ผลปรากฏดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ  ดังแสดงในตารางที่  4.1  พบว่าจ านวน 
250 คน เป็นเพศชายจ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ  48.80 และเพศหญิงจ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.20   
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 122 48.8 
หญิง 128 51.2 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามอายุ ดังแสดงในตารางที่  4.2 พบว่าช่วงอายุที่มี

จ านวนมากสุดคือช่วงอายุ  65-69  ปี  มีจ านวน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.80  รองลงมาคือ  ช่วงอายุ  
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น้อยกว่า 60-64 ปี จ านวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  ล าดับต่อมาคือ  ช่วงอายุ 75-79  ปี  จ านวน  
52 คน คิดเป็นร้อยละ  20.80  และล าดับสุดท้ายคือ ช่วงอายุ 70-74  ปี จ านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.40   

 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 
60 -64 ปี 70 28.0 
65 - 69 ปี 77 30.8 
70 - 74 ปี 51 20.4 
75 - 79 ปี 52 20.8 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามโรคประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการ

รักษาเป็นประจ า  ดังแสดงในตารางที่  4.3  พบว่าโรคกลุ่มตัวอย่างผู้พิการเป็นมากสุดคือปวดหลัง 
ปวดเอว  จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.60  รองลงมาคือ  ความดันโลหิตสูงจ านวน 65 คน  คิด
เป็นร้อยละ 26.00  ล าดับต่อมาคือ  ข้อเสื่อม/ไขข้ออักเสบ/กระดูกพรุน จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.80  ล าดับต่อมาคือ  โรคตา โรคต้อ  จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ  13.20  ล าดับต่อมา  
เบาหวาน จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ  10.80    ล าดับต่อมาคือ  โรคอ่ืนๆ ได้แก่ โรคโลหิตจาง , 
โรคผิวหนัง  จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ  3.20  ล าดับต่อมา  โรคหัวใจ  จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อย
ละ  1.60  และล าดับสุดท้ายคือ อัมพาต / อัมพฤกษ์ จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 
ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามโรคประจ าตัวที่ต้องไปพบ
 แพทย์หรือรับการรักษาเป็นประจ า 

โรคประจ าตัว จ านวนคน ร้อยละ 
ความดันโลหิตสูง 65 26.0 
ปวดหลัง ปวดเอว 69 27.6 
ข้อเสื่อม/ไขข้ออักเสบ/กระดูกพรุน 42 16.8 
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ตารางที่  4.3 (ต่อ) 
โรคประจ าตัว จ านวนคน ร้อยละ 

โรคหัวใจ 4 1.6 
เบาหวาน 27 10.8 
โรคตา โรคต้อ 33 13.2 
อัมพาต / อัมพฤกษ์ 2 .8 
อ่ืนๆ 8 3.2 

รวม 250 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามสถานภาพ  ดังแสดงในตารางที่  4.4  พบว่า
สถานภาพที่มีจ านวนมากสุดคือสมรส  จ านวน 175 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมาคือ  หม้าย/
หย่าร้าง  จ านวน  67 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.80  และล าดับสุดท้ายคือ โสด จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.20 

 
ตารางที่  4.4   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
โสด 8 3.2 
สมรส 175 70.0 

หม้าย/อย่าล้าง 67 26.8 
รวม 250 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่  4.5   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ ระดับประถมศึกษา  จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60  
รองลงมาคือ  ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน  91 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.40 ล าดับต่อมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.20 และล าดับสุดท้ายคือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับสูงกว่าปริญญาตรีทั่วไป จ านวน  1 คน  เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
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ตารางที่  4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่ได้รับการศึกษา 91 36.4 
ระดับประถมศึกษา 154 61.6 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 1.2 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 .4 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีทั่วไป 1 .4 

รวม 250 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามอาชีพ  ดังแสดงในตารางที่  4.6   พบว่าส่วน
ใหญเ่ป็นเกษตรกร/ท าไร่ท านา จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.00  รองลงมาคือ  ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ  จ านวน  89 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.60   ล าดับต่อมา คือ เกษตรรับจ้างทั่วไป  จ านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.20  ล าดับต่อมา คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00  
ล าดับต่อมา คือ อ่ืนๆ ได้แก่ ประมง  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.80 และล าดับสุดท้ายคือ 
ข้าราชการบ านาญ  จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 
ตารางที่  4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป 38 15.2 
เกษตรกร/ท าไร่ท านา 115 46.0 
ข้าราชการบ านาญ 1 .4 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 2.0 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 89 35.6 
อ่ืนๆ 2 .8 

รวม 250 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามสิทธิการรับสวัสดิการทางสังคม  ดังแสดงใน

ตารางที่  4.7  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมดได้รับสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุจ านวน 250 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที่  4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามสิทธิรับสวัสดิการทางสังคม 
สิทธิรับสวัสดิการทางสังคม จ านวนคน ร้อยละ 

ผู้สูงอายุ 250 100.0 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ดังแสดงในตารางที่  4.8   

พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้มากสุด คือ น้อยกว่า 5,000  บาท  ซึ่งมีจ านวน 210 คน  คิดเป็นร้อยละ  
84.00  ล าดับต่อมา  รายได้ 5001-10,000 บาท  จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60  และรายได้ 
10,001-15,000 บาท  จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 

 
ตารางที่  4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 210 84.0 
5,001 - 10,000 บาท 39 15.6 
10,001 - 15,000 บาท 1 .4 

รวม 250 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ดังแสดงใน
ตารางที่  4.9   พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีการออกก าลังกาย จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.00 ล าดับ
ต่อมามีการออกก าลังกาย คือเดิน วิ่งเหยาะ ๆ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20  ล าดับต่อมา คือ
ถีบจักรยาน และออกก าลังกายอ่ืนๆ ได้แก่ เล่นเปตอง, ท าสวน  จ านวน 14 คน เท่ากัน  คิดเป็นร้อย
ละ 5.60  ล าดับต่อมา คือโยคะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80  ล าดับสุดท้าย คือกายบริหาร 
จ านวนเท่ากัน คือ  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 เท่ากัน 
 
ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามการออกก าลังกายเพื่อ
 สุขภาพ 
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่มีการออกก าลังกาย 115 46.0 
เดิน วิ่งเหยาะๆ 98 39.2 
ถีบจักรยาน 14 5.6 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
กายบริหาร 2 .8 
โยคะ 7 2.8 
อ่ืนๆ 14 5.6 

รวม 250 100.0 
 

ผลการวิ เคราะห์ตัวอย่ างผู้สู งอายุ   จ าแนกตามการใช้ อุปกรณ์ช่วยในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน  ดังแสดงในตารางที่  4.10 พบว่าอุปกรณ์ช่วยที่ใช้มากที่สุด คือ ไม้เท้า จ านวน 109 
คน  คิดเป็นร้อยละ  43.60  รองลงมา คือ แว่นตา  จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 ล าดับต่อมา 
คือ อุปกรณ์ช่วยอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยันรักแร้ , ผ้าอ้อม  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20  ล าดับต่อมา 
คือ เคร่ืองช่วยฟัง  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และล าดับสุดท้ายคือ รถเข็น จ านวน  4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.60 
 
ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
 ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

การใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

จ านวนคน ร้อยละ 

เคร่ืองช่วยฟัง 8 3.2 
รถเข็น 4 1.6 
แว่นตา 101 40.4 
ไม่เท้า 109 43.6 
อ่ืนๆ 28 11.2 

รวม 250 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่  

4.11 พบว่าพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นที่มีจ านวนมากสุด คือ ต าบลสีคิ้ว จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ  9.60 รองลงมา คือต าบลกฤษณา, ต าบลกุดน้อย, ต าบลหนองบัวน้อย, ต าบลหนองหญ้าขาว,  
ต าบลวังโรงใหญ่ , ต าบลดอนเมือง และต าบลคลองไผ่ จ านวน 23 คน เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  9.20  
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เท่ากัน ล าดับต่อมา คือ ต าบลมิตรภาพ จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80  เท่ากัน  และล าดับ
สุดท้ายคือ ต าบลลาดบัวขาว จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40    
 
ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

พื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จ านวนคน ร้อยละ 
ต าบลกฤษณา 23 9.2 
ต าบลกุดน้อย 23 9.2 
ต าบลสีคิ้ว 24 9.6 
ต าบลมิตรภาพ 22 8.8 
ต าบลลาดบัวขาว 21 8.4 
ต าบลหนองน้ าใส 22 8.8 
ต าบลหนองบัวน้อย 23 9.2 
ต าบลหนองหญ้าขาว 23 9.2 
ต าบลวังโรงใหญ่ 23 9.2 
ต าบลดอนเมือง 23 9.2 
ต าบลคลองไผ่ 23 9.2 

รวม 250 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการ

ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548   ดัง
แสดงในตารางที่  4.12   พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ไม่รู้/ไม่เคยได้ยิน จ านวน 179 คน  คิดเป็นร้อยละ  
71.60  ในขณะที่มีผู้ รู้/เคยได้ยิน  จ านวน  71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 
 
ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับ กฎกระทรวง

การก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548 

ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่รู/้ไม่เคยได้ยิน 179 71.6 

รู้เคยได้ยิน 71 28.4 
รวม 250 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังแสดงในตารางที่  4.13  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับ
ที่ 1 มีจ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.80  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  
24.40  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ  19.60  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มี
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ  32.40  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  12.80  
และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6  มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  6.00   
 
ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องกาสนับสนุน

จากภาครัฐ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 12 4.8 
ล าดับที่ 2 61 24.4 
ล าดับที่ 3 49 19.6 
ล าดับที่ 4 81 32.4 
ล าดับที่ 5 32 12.8 
ล าดับที่ 6 15 6.0 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  ด้านเบี้ยยังชีพ ดังแสดงในตารางที่  4.14  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มีจ านวน 
183 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.20  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  จัดให้
อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  2.80  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ  5.20  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  6.80  และจัดให้อยู่ล าดับที่ 6 
ไม่มี 

 
ตารางที่ 4.14  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องกาสนับสนุน

จากภาครัฐ ด้านเบี้ยยังชีพ 
ด้านเบี้ยยังชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 1 183 73.2 
ล าดับที่ 2 30 12.0 
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ตารางที่ 4.14   (ต่อ) 
ด้านเบี้ยยังชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 3 7 2.8 
ล าดับที่ 4 13 5.2 
ล าดับที่ 5 17 6.8 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย ดังแสดงในตารางที่ 4.15  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับ
ที่ 1 มีจ านวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.60  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ  
45.60 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  24.40  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และจัดให้อยู่
ล าดับที่ 6 มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.40 
 
ตารางที่ 4.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย 
ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 44 17.6 
ล าดับที่ 2 114 45.6 
ล าดับที่ 3 61 24.4 
ล าดับที่ 4 25 10.0 
ล าดับที่ 5 5 2.0 
ล าดับที่ 6 1 .4 
รวม 250 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์ทางการแพทย์/อสม. ดังแสดงในตารางที่  4.16  พบว่า
ความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มีจ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.20  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มี
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  11.60  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  31.60  
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จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ  25.60  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ  15.20  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6  มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  12.80   
 

ตารางที่ 4.16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์ทางการแพทย์/อสม. 
ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์

ทางการแพทย์/อสม. 
จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 8 3.2 
ล าดับที่ 2 29 11.6 
ล าดับที่ 3 79 31.6 
ล าดับที่ 4 64 25.6 
ล าดับที่ 5 38 15.2 
ล าดับที่ 6 32 12.8 
รวม 250 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ/คนพิการ  ดังแสดงในตารางที่  4.17  พบว่าความต้องการ
ที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 ไม่มี  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.40  จัดให้อยู่ใน
ล าดับที่ 3  มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  12.00  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ  11.20  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ  34.40  และจัดให้อยู่ในล าดับ
ที่ 6  มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ  42.00   

 

ตารางที่ 4.17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ด้านพื้นท่ีท ากิจกรรม จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 2 1 .4 
ล าดับที่ 3 30 12.0 
ล าดับที่ 4 28 11.2 
ล าดับที่ 5 86 34.4 
ล าดับที่ 6 105 42.0 
รวม 250 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้สูงอายุ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านอุปกรณ์ช่วย  ดังแสดงในตารางที่  4.18  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มี
จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.80  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  6.00  จัด
ให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  9.60  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ  16.00  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ  28.80  และจัดให้อยู่ใน
ล าดับที่ 6  มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ  38.80   
 
ตารางที่ 4.18 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านอุปกรณ์ช่วย 

ด้านอุปกรณ์ช่วย จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 1 2 .8 
ล าดับที่ 2 15 6.0 
ล าดับที่ 3 24 9.6 
ล าดับที่ 4 40 16.0 
ล าดับที่ 5 72 28.8 
ล าดับที่ 6 97 38.8 
รวม 250 100.0 

 
4.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้พิการ 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามเพศ  ดังแสดงในตารางที่  4.19  พบว่าจ านวน 
120 คน เป็นเพศชายจ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ  51.70   และเพศหญิงจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.30   
 
ตารางที่ 4.19  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชาย 62 51.7 
หญิง 58 48.3 
รวม 120 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามอายุ ดังแสดงในตารางที่  4.20  พบว่าช่วงอายุที่
มีจ านวนมากสุดคือช่วงอายุ  46-59  ปี  มีจ านวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.30  รองลงมาคือ ช่วง
อายุ  น้อยกว่า 16-30 ปี จ านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20  ล าดับต่อมาคือ  ช่วงอายุ 31-45  ปี  
จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ  20.80  และล าดับสุดท้ายคือ ช่วงอายุ 15  ปี จ านวน  8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70   
 
ตารางที่ 4.20  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15 ปี 8 6.7 

16 - 30 ปี 35 29.2 
31 - 45 ปี 25 20.8 
46 - 59 ปี 52 43.3 
รวม 120 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามประเภทของความพิการตามภาครัฐ  ดังแสดงใน

ตารางที่  4.21 พบว่าความพิการที่มีจ านวนมากสุด คือ ทางกายหรือการเคลื่อนไหว  จ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.50 ล าดับต่อมาคือ  ทางการมองเห็น  จ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ  24.20  และ
ล าดับสุดท้ายคือ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30   
 
ตารางที่  4.21 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกประเภทของความพิการตาม
 ภาครัฐ 
ประเภทของความพิการตามภาครัฐ จ านวนคน ร้อยละ 
ทางการมองเห็น 29 24.2 
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 22 18.3 
ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 69 57.5 

รวม 120 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามโรคประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการ
รักษาเป็นประจ า  ดังแสดงในตารางที่  4.22  พบว่าโรคกลุ่มตัวอย่างผู้พิการเป็นมากสุดคือปวดหลัง 
ปวดเอว  จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.20  รองลงมาคือ  อัมพาต /อัมพฤกษ์ จ านวน 21 คน  คิด
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เป็นร้อยละ 17.50  ล าดับต่อมาคือ  โรคตา โรคต้อ จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  ล าดับต่อมา
คือ  โรคความดันโลหิตสูง และข้อเสื่อม/ไขข้ออักเสบ/กระดูกพรุน จ านวนเท่ากัน คือ 15 คน คิด
เป็นร้อยละ  12.50  ล าดับต่อมา  เบาหวาน จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00    และล าดับสุดท้าย
คือ โรคหัวใจ จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 
ตารางที่ 4.22  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามโรคประจ าตัวที่ต้องไปพบ
 แพทย์หรือรับการรักษาเป็นประจ า 

โรคประจ าตัว จ านวนคน ร้อยละ 
ความดันโลหิตสูง 15 12.5 
ปวดหลัง ปวดเอว 41 34.2 
ข้อเสื่อม/ไขข้ออักเสบ/กระดูกพรุน 15 12.5 
โรคหัวใจ 2 1.7 
เบาหวาน 6 5.0 
โรคตา โรคต้อ 20 16.7 
อัมพาต / อัมพฤกษ์ 21 17.5 

รวม 120 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามสถานภาพ  ดังแสดงในตารางที่ 4.23  พบว่า
สถานภาพที่มีจ านวนมากสุดคือสมรส  จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.20  รองลงมาคือ โสด 
จ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  และล าดับสุดท้ายคือหม้าย/หย่าร้าง  จ านวน  7 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 5.80   
 
ตารางที่ 4.23  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
โสด 48 40.0 
สมรส 65 54.2 

หม้าย/อย่าล้าง 7 5.8 
รวม 120 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่  4.24   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ ระดับประถมศึกษา จ านวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมา
คือ  ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.80  ล าดับต่อมา คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 และล าดับสุดท้ายคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 
ตารางที่ 4.24  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่ได้รับการศึกษา 37 30.8 
ระดับประถมศึกษา 66 55.0 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 12.5 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.7 

รวม 120 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามอาชีพ  ดังแสดงในตารางที่  4.25   พบว่าส่วน
ใหญไ่ม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.20  รองลงมาคือ  รับจ้างทั่วไปจ านวน  
32 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.70   ล าดับต่อมา คือ เกษตรกร/ท าไร่ท านา  จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 
17.50  และล าดับสุดท้ายคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 
ตารางที่ 4.25  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป 32 26.7 

เกษตรกร/ท าไร่ท านา 21 17.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 1.7 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 65 54.2 

รวม 120 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามสิทธิการรับสวัสดิการทางสังคม  ดังแสดงใน

ตารางที่  4.26   พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมดได้รับสวัสดิการทางสังคมของผู้พิการจ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที่ 4.26  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามสิทธิการรับสวัสดิการทาง
 สังคม 
สิทธิการรับสวัสดิการทาง

สังคม 
จ านวนคน ร้อยละ 

ผู้พิการ 120 100.0 
รวม 120 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ดังแสดงในตารางที่ 4.27   

พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้มากสุด คือ น้อยกว่า5,000  บาท  ซึ่งมีจ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ  
92.50  และรายได้ 5001-10,000 บาท  จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
 
ตารางที่ 4.27  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 111 92.5 

5,001 - 10,000 บาท 9 7.5 
รวม 120 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ดังแสดงใน

ตารางที่  4.28  พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีการออกก าลังกาย จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.80 ล าดับ
ต่อมามีการออกก าลังกาย คือเดิน วิ่งเหยาะๆ จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 ล าดับสุดท้าย คือ
กายบริหาร และ ออกก าลังกายอ่ืน ๆ ได้แก่ เล่นเปตอง , ท าสวน  จ านวนเท่ากัน คือ  2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.70 เท่ากัน 
 

ตารางที่ 4.28 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่มีการออกก าลังกาย 85 70.8 
เดิน วิ่งเหยาะๆ 31 25.8 
กายบริหาร 2 1.7 
อ่ืนๆ 2 1.7 

รวม 120 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์ช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ดังแสดงในตารางที่  4.29 พบว่าอุปกรณ์ช่วยที่ใช้มากที่สุด คือ รถเข็น จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  
29.20  รองลงมา คือ ไม้เท้า  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ล าดับต่อมา คือ แว่นตา  จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ล าดับต่อมา คือ เคร่ืองช่วยฟัง  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  ล าดับ
ต่อมา คือ อุปกรณ์ช่วยอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยันรักแร้ , ผ้าอ้อม  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ
ล าดับสุดท้ายคือ คอกช่วยเดิน จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

ตารางที่ 4.29  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
 ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อุปกรณ์ช่วยในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
จ านวนคน ร้อยละ 

เคร่ืองช่วยฟัง 20 16.7 
รถเข็น 35 29.2 
แว่นตา 25 20.8 
ไม่เท้า 30 25.0 

คอกช่วยเดิน 4 3.3 
อ่ืนๆ 6 5.0 
รวม 120 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่  

4.30  พบว่าพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นที่มีจ านวนมากสุด คือ ต าบลหนองหญ้าขาว จ านวน 12 
คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00 รองลงมา คือต าบลกฤษณา  ต าบลกุดน้อย ต าบลมิตรภาพ ต าบลลาดบัว
ขาว  ต าบลหนองบัวน้อย  ต าบลวังโรงใหญ่  ต าบลดอนเมือง และต าบลคลองไผ่ จ านวน 11 คน  คิด
เป็นร้อยละ  9.20  เท่ากัน  และล าดับสุดท้ายคือ ต าบลสีคิ้ว  และต าบลหนองน้ าใส จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.30  เท่ากัน  
 
ตารางที่ 4.30 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

พื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จ านวนคน ร้อยละ 
ต าบลกฤษณา 11 9.2 
ต าบลกุดน้อย 11 9.2 
ต าบลสีคิ้ว 10 8.3 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 
พื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จ านวนคน ร้อยละ 

ต าบลมิตรภาพ 11 9.2 
ต าบลลาดบัวขาว 11 9.2 
ต าบลหนองน้ าใส 10 8.3 
ต าบลหนองบัวน้อย 11 9.2 
ต าบลหนองหญ้าขาว 12 10.0 
ต าบลวังโรงใหญ่ 11 9.2 
ต าบลดอนเมือง 11 9.2 
ต าบลคลองไผ่ 11 9.2 

รวม 120 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ  จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการ

ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548   ดัง
แสดงในตารางที่  4.31 พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ไม่รู้/ไม่เคยได้ยิน จ านวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ  
71.70  ในขณะที่มีผู้ รู้/เคยได้ยิน  จ านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
 
ตารางที่  4.31 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง
 การก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและ
 คนชรา พ.ศ.2548 
ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่รู/้ไม่เคยได้ยิน 86 71.7 
รู้เคยได้ยิน 34 28.3 

รวม 120 100.0 
 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังแสดงในตารางที่  4.32  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับ
ที่ 1 มีจ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.50  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  
23.30  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  14.20  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มี
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จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ  27.50  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  21.70
และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6  มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  5.80   
 

ตารางที่ 4.32 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 9 7.5 
ล าดับที่ 2 28 23.3 
ล าดับที่ 3 17 14.2 
ล าดับที่ 4 33 27.5 
ล าดับที่ 5 26 21.7 
ล าดับที่ 6 7 5.8 
รวม 120 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านเบี้ยยังชีพ ดังแสดงในตารางที่  4.33  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มีจ านวน 
81 คน  คิดเป็นร้อยละ  67.50  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  13.30  จัดให้
อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  2.50  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และจัดให้อยู่ล าดับที่ 6 ไม่มี 
 
ตารางที่ 4.33 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านเบี้ยยังชีพ 

ด้านเบี้ยยังชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 1 81 67.5 
ล าดับที่ 2 16 13.3 
ล าดับที่ 3 3 2.5 
ล าดับที่ 4 8 6.7 
ล าดับที่ 5 12 10.0 
รวม 120 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ  
ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย ดังแสดงในตารางที่ 4.34  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มี
จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  41.70  
จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3  มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ  8.30 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และจัดให้อยู่ล าดับที่ 
6 ไม่มี 
 
ตารางที่ 4.34 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย 
ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 24 20.0 
ล าดับที่ 2 50 41.7 
ล าดับที่ 3 33 27.5 
ล าดับที่ 4 10 8.3 
ล าดับที่ 5 3 2.5 
รวม 120 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์ทางการแพทย์/อสม. ดังแสดงในตารางที่ 4.35 พบว่า
ความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มีจ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.30  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มี
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3 มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 จัด
ให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ  29.20 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 มีจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.80  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6 มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80   
 

ตารางที่ 4.35  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรทางการแพทย์/อสม. 

ด้านการตรวจเยี่ยมของ
บุคลากรทางการแพทย์/อสม. 

จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 1 4 3.3 
ล าดับที่ 2 17 14.2 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ) 
ด้านการตรวจเยี่ยมของ

บุคลากรทางการแพทย์/อสม. 
จ านวนคน ร้อยละ 

ล าดับที่ 3 32 26.7 
ล าดับที่ 4 35 29.2 
ล าดับที่ 5 19 15.8 
ล าดับที่ 6 13 10.8 
รวม 120 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ/คนพิการ  ดังแสดงในตารางที่  4.36  พบว่าความต้องการ
ที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 ไม่มี  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 จัดให้อยู่ใน
ล าดับที่ 3  มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ  15.80  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  31.70  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6  
มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  35.00   

 

ตารางที่ 4.36 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ  จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ/คนพิการ 

ด้านพื้นท่ีท ากิจกรรม จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 2 1 .8 
ล าดับที่ 3 20 16.7 
ล าดับที่ 4 19 15.8 
ล าดับที่ 5 38 31.7 
ล าดับที่ 6 42 35.0 
รวม 120 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้พิการผู้พิการ จ าแนกตามล าดับความต้องการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านอุปกรณ์ช่วย  ดังแสดงในตารางที่  4.37  พบว่าความต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 มี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 จัดให้อยู่
ในล าดับที่ 3 และที่ 4  มีจ านวน 15 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.50  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5  มีจ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ  18.30  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6  มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  48.30   
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ตารางที่  4.37 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ จ าแนกตามล าดับความต้องการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านอุปกรณ์ช่วย 

ด้านอุปกรณ์ช่วย จ านวนคน ร้อยละ 
ล าดับที่ 1 2 1.7 
ล าดับที่ 2 8 6.7 
ล าดับที่ 3 15 12.5 
ล าดับที่ 4 15 12.5 
ล าดับที่ 5 22 18.3 
ล าดับที่ 6 58 48.3 
รวม 120 100.0 

 

4.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  สถานที่ราชการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับ

สิ่งอ านวยความสะดวก  ดังแสดงในตารางที่  4.38  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (X   = 3.75)  เมื่อ
พิจารณาความต้องการใช้บริการในสถานที่ราชการพบว่าความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โรงพยาบาลสีคิ้ว  มีค่าเฉลี่ย  4.14 รองลงมา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มีค่าเฉลี่ย  
4.05  ล าดับต่อมา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  มีค่าเฉลี่ย 3.86   ล าดับต่อมา คือ ที่ว่าการอ าเภอ  มี
ค่าเฉลี่ย 3.81  ล าดับต่อมา คือ เทศบาล ค่าเฉลี่ย 3.55  และล าดับสุดท้าย คือ สถานีต ารวจภูธรสีคิ้ว มี
ค่าเฉลี่ย  3.11  
 

ตารางที่  4.38  สถานที่ราชการที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   และผู้พิการต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานท่ีราชการ ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

ที่ว่าการอ าเภอ 3.8189 1.14866 มาก 
เทศบาล 3.5514 1.32674 มาก 
องค์การบริหารส่วนต าบล 3.8622 1.28781 มาก 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 4.1432 1.08626 มาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสูขภาพประจ าต าบล 4.0568 1.11142 มาก 
สถานีต ารวจภูธรสีคิ้ว 3.1108 1.54644 ปานกลาง 

รวม 3.7572 1.25122 มาก 
 



 39 

พบว่าผลการวิเคราะห์ในตารางที่  4.39  แสดงว่าความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 3.18) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามสถานที่พบว่า
ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก ในตลาดสดอ าเภอ  มีค่าเฉลี่ย 3.42  ซึ่งเป็นค่าสูงสุด  รองลงมา 
คือ มูลนิธิวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงปู่โต) มีค่าเฉลี่ย 3.33 ล าดับต่อมา คือ สวนสุขภาพ
อ าเภอสีคิ้ว มีค่าเฉลี่ย 3.23 ล าดับต่อมา คือ อ่างเก็บน้ าล าตะคลอง มีค่าเฉลี่ย 2.99 และล าดับสุดท้าย 
คือ อ่างเก็บน้ าซับประดู่ มีค่าเฉลี่ย  2.91 
 
ตารางที่ 4.39 สถานที่สาธารณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  

สถานท่ีราชการ ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
ตลาดสดอ าเภอ 3.4243 1.26917 ปานกลาง 
สวนสุขภาพอ าเภอสีคิ้ว 3.2351 1.36203 ปานกลาง 
มูลนิธิวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์
(หลวงปู่โต) 

3.3378 1.46760 ปานกลาง 

อ่างเก็บน้ าล าคะคลอง 2.9946 1.47241 ปานกลาง 
อ่างเก็บน้ าซับประดู่ 2.9135 1.40964 ปานกลาง 

รวม 3.1811 1.39617 ปานกลาง 
 

ค่าเฉลี่ยของความต้องการด้านป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ  ดังแสดงในตารางที่  4.40  ซึ่งอยู่ในระดับมาก (X  = 4.35) เมื่อพิจารณารายด้านมีเคร่ืองหมาย
แสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  มีค่าเฉลี่ย 4.40  รองลงมา คือ มี
สัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการ มีค่าเฉลี่ย 4.38  ล าดับต่อมา คือ ป้ายอ านวยสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มีความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน  มีค่าเฉลี่ย 4.35  ล าดับต่อมา คือ มีตัวอักษรแสดง
ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และล าดับสุดท้าย 
คือสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการตัวหนังสือสีน้ าเงินพื้นสีขาว  มีค่าเฉลี่ย  4.30 
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ตารางที่  4.40 ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ด้านป้ายแสดง
 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านป้าย ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการ 4.3838 .87343 มาก 
มีเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

4.4000 .83097 มาก 

มีตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

4.3486 .84588 มาก 

สีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคน
พิการตัวหนังสือสีน้ าเงินพื้นสีขาว 

4.3027 .84600 มาก 

ป้ายอ านวยสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ มีความชัดเจน
มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

4.3595 .80175 มาก 

รวม 4.3589 0.83961 มาก 

 
ภาพรวมความต้องการด้านทางลาดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ดัง

แสดงในตารางที่  4.41   อยู่ในระดับมาก  (X   = 4.40)   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พื้นผิวทางลาด
เป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีค่าเฉลี่ย  4.55  รองลงมา  คือพื้นผิวของจุดต่อเนื่องกับทางลาดเรียบไม่สะดุด  มี
ค่าเฉลี่ย 4.46   ล าดับต่อมา คือ บริเวณทางลาดจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการติดไว้  มี
ค่าเฉลี่ย 4.40  ล าดับต่อมา คือ ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบพื้นสูงจากพื้นที่ผิวทางลาดไม่น้อย
กว่า 50มม.และมีราวกันตก  มีค่าเฉลี่ย 4.31 ล าดับสุดท้าย คือ มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่
น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ย  4.26  
 
ตารางที่  4.41  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการด้านทางลาดอ านวยความสะดวก 

ทางลาด ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
พื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 4.5514 .65751 มากที่สุด 
พื้นผิวของจุดต่อเนื่องกับทางลาดเรียบไม่สะดุด 4.4649 .72516 มาก 
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ตารางที่  4.41  (ต่อ) 
ทางลาด ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบพื้นสูงจากพื้น 
ที่ผิวทางลาดไม่น้อยกว่า 50มมและมีราวกันตก 

4.2622 .91000 มาก 

ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบพื้นสูงจากพื้น 
ที่ผิวทางลาดไม่น้อยกว่า 50มมและมีราวกันตก 

4.3189 .84000 มาก 

บริเวณทางลาดจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุ
และคนพิการติดไว้ 

4.4027 .78433 มาก 

รวม 4.4000 0.78340 มาก 

 

สรุปภาพรวมความต้องการด้านลิฟต์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก (X   = 4.30) ดังแสดงในตารางที่ 4.42 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีระบบแสงเพื่อ
ป้องกันมิให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย  4.37  รองลงมา คือ มีต าเลขและแสงบอกต าแหน่ง
ชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง มีค่าเฉลี่ย 4.32 ล าดับต่อมา คือ คือ มีทั้งเสียงและแสงไฟ
เตือนภัยเป็นไฟกระพริบสีแดงกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง มีค่าเฉลี่ย 4.248 ล าดับต่อมา คือ มีปุ่มสัญญาณ
แจ้งเหตุฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มม. มีค่าเฉลี่ย 4.240  และล าดับสุดท้าย มีโทรศัพท์แจ้ง
เหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้  มีค่าเฉลี่ย  4.31 

 

ตารางที่ 4.42  ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านลิฟต ์
ด้านลิฟต์ ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

มีระบบแสงเพื่อป้องกันมิให้ประตูลิฟต์หนีบ
ผู้โดยสาร 

4.3730 .89946 มาก 

มีปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 900 มม. 

4.2405 .96215 มาก 

มีต าเลขและแสงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อ
ลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 

4.3270 .88564 มาก 

มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟ
กระพริบสีแดงกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง 

4.2486 1.00287 มาก 

มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่ง
สามารถติดต่อกับภายนอกได้ 

4.3162 .97113 มาก 

รวม 4.3011 0.94425 มาก 
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 ภาพรวมความต้องการด้านบันไดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  อยู่ใน
ระดับมาก  (X   = 4.37) ดังแสดงในตารางที่ 4.43 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีราวบันไดทั้งสอง
ข้าง  มีค่าเฉลี่ย  4.49  รองลงมา คือ พื้นผิวของบันใดมีวัสดุที่ไม่ลื่น  มีค่าเฉลี่ย  4.48  ล าดับต่อมา คือ 
ลูกตั้งบันใดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง มีค่าเฉลี่ย 4.53 ล าดับต่อมา คือ มีชานพักบันใดทุกระยะในแนวดิ่ง
ไม่เกิน 2,000 มม.  มีค่าเฉลี่ย 4.28 และล าดับสุดท้าย คือ ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มม.  มี
ค่าเฉลี่ย  4.25 
 
ตารางที่  4.43  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ด้านบันไดอ านวยความสะดวก 

ด้านบันได ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 4.2568 .75189 มาก 

มีราวบันไดทั้งสองข้าง 4.4946 .69938 มาก 

พื้นผิวของบันใดมีวัสดุที่ไม่ลื่น 4.4865 .74432 มาก 

มีชานพักบันใดทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 
2,000 มม. 

4.2892 .84913 มาก 

ลูกตั้งบันใดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง 4.3541 .87825 มาก 

รวม 4.3726 0.78459 มาก 
 

ภาพรวมความต้องการด้านที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่ในระดับมาก (X   = 
4.39) ดังแสดงในตารางที่ 4.44   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร มีค่าเฉลี่ย  
4.45  รองลงมา คือ มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการมีรูปผู้พิการนั่งเก้าอ้ีล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถด้านติดกับ
ทางเดินรถ ค่าเฉลี่ย 4.40 ล าดับต่อมา คือ พื้นที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบ ระดับเสมอกัน มีค่าเฉลี่ย  4.43  
ล าดับต่อมา คือ มีป้ายปิดตั้งให้เห็นในต าแหน่งที่ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย  4.38  และล าดับสุดท้าย คือ ที่
จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 มม. มีค่าเฉลี่ย  4.26 
 
ตารางที่  4.44  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ด้านที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ด้านท่ีจอดรถ ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร 4.4595 .72488 มาก 
มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการมีรูปผู้พิการน่ังเก้าอี้
ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถด้านติดกับทางเดินรถ 

4.4054 .73840 มาก 
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ตารางที่  4.44  (ต่อ) 
ด้านท่ีจอดรถ ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

ที่จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้าง
ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 มม. 

4.2676 .83700 มาก 

พื้นที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบ ระดับเสมอกัน 4.4324 .71532 มาก 

มีป้ายปิดตั้งให้เห็นในต าแหน่งที่ชัดเจน 4.3892 .82960 มาก 

รวม 4.3908 0.76904 มาก 
 

แสดงภาพรวมความต้องการ  ด้านทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ ผลปารกฎว่าคะแนนความต้องการอยู่ในระดับมาก  (X   = 4.38)  ดังแสดงในตารางที่ 4.45    
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีค่าเฉลี่ย 4.53  รองลงมา 
คือ พื้นต่างระดับมีทางขึ้นลงได้สะดวก ใกล้ที่จอดรถ  มีค่าเฉลี่ย 4.45  ล าดับต่อมา คือ ทางระบายน้ า
บนพื้นมีฝาปิดสนิท  มีค่าเฉลี่ย  4.38 ล าดับต่อมา คือ สิ่งใดที่แขวนเหนือจากทางเดินมีความสูงไม่
น้อยกว่า 2,000 มม มีค่าเฉลี่ย 4.28  และล าดับสุดท้าย คือ บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวมีพื้นผิวต่าง
สัมผัส มีค่าเฉลี่ย 4.26 
 

ตารางที่  4.45  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร 
ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคาร ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
พื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง 4.5351 .65029 มากที่สุด 
พื้นต่างระดับมีทางขึ้นลงได้สะดวก ใกล้ที่
จอดรถ 

4.4541 .72829 มาก 

ทางระบายน้ าบนพื้นมีฝาปิดสนิท 4.3892 .79626 มาก 
บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวมีพื้นผิวต่าง
สัมผัส 

4.2676 .81402 มาก 

สิ่งใดที่แขวนเหนือจากทางเดินมีความสูงไม่
น้อยกว่า 2,000 มม 

4.2892 .84272 มาก 

รวม 4.3870 0.76632 มาก 
 

ภาพรวมความต้องการ  ด้านประตูส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่ในระดับมาก    (X   = 
4.40) ดังแสดงในตารางที่ 4.46    เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เปิดปิดง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมา  
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คือมีการติดเคร่ืองหมายหรือแถบสีสังเกตเห็นได้ชัดเจนกรณีประตูเป็นกระจก   มีค่าเฉลี่ย  4.39  
ล าดับต่อมา คือ อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก  มีค่าเฉลี่ย  4.37  ล าดับต่อมา 
คือช่องประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มม.  มีค่าเฉลี่ย 4.34  และล าดับสุดท้าย คือ ราวจับประตู
ด้านนอกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800   มม.  ยาวตามกว้างประตู  มีค่าเฉลี่ย  4.33 
 

ตารางที่  4.46  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านประตู 
ด้านประตู ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

เปิดปิดง่าย 4.6000 .61771 มากที่สุด 
ช่องประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มม. 4.3405 .82818 มาก 
มีการติดเคร่ืองหมายหรือแถบสีสังเกตเห็น
ได้ชัดเจนกรณีประตูเป็นกระจก 

4.3973 .88130 มาก 

อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือ
แกนผลัก 

4.3757 .85028 มาก 

ราวจับประตูด้านนอกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
800   มม.  ยาวตามกว้างประตู 

4.3324 .81999 มาก 

รวม 4.4092 0.79949 มาก 
 

ภาพรวมความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการด้านห้อง
ส้วมส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.55) ดังแสดงในตารางที่ 4.47    
เมื่อพิจารณาด้านประตูเปิดเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอก หรือเป็นแบบบานเลื่อน   มีค่าเฉลี่ย 4.61 
รองลงมา คือ วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น  มีค่าเฉลี่ย  4.57 ล าดับต่อมา คือ มีราวจับบริเวณผนังเพื่อพยุงตัว
และราวจับเพื่อน าไป สู่สุขภัณฑ์อ่ืนๆ  มีค่าเฉลี่ย  4.53 ล าดับต่อมา คือ พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอ
กับพื้นภายนอกมีค่าเฉลี่ย  4.52 และล าดับสุดท้าย คือ ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด – ปิดง่าย ไม่
ต้องออกแรง มีค่าเฉลี่ย 4.51   
 
ตารางที่  4.47  ความต้องการของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านห้องส้วม 

ด้านห้องส้วม ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 
ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็น
แบบ บานเลื่อน 

4.6162 .58319 มากที่สุด 

พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก 4.5243 .71810 มากที่สุด 
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ตารางที่  4.47  (ต่อ) 
ด้านห้องส้วม ค่าเฉลี่ย  X S.D. การแปลผล 

มีราวจับบริเวณผนังเพื่อพยุงตัวและราวจับ
เพื่อน าไป สู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ 

4.5432 .65396 มากที่สุด 

ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่
ต้อง ออกแรง 

4.5162 .74062 มากที่สุด 

วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น 4.5703 .78030 มากที่สุด 
รวม 4.5540 0.69523 มากท่ีสุด 

 
4.4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  
 และผู้พิการ 

4.4.1 ด้านความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อ
สถานท่ีราชการ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่
ราชการ ดังแสดงในตารางที่ 4.48 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของที่ว่าการอ าเภอ  ต้องการด้านมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  
และผู้พิการเพราะติดต่อราชการใช้เวลานาน ล าดับต่อมามีบริการแบบ one stop service (ติดต่อจุด
เดียวได้ทุกเร่ือง)  และล าดับสุดท้ายควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 

 
ตารางที่  4.48 ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 ราชการ  ที่ว่าการอ าเภอ 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ที่ว่าการอ าเภอ 1.มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการเพราะติดต่อราชการใช้เวลานาน 

2.มีบริการแบบ one stop service (ติดต่อจุดเดียวได้ทุกเร่ือง) 
3.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

ราชการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.49 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของเทศบาล  ต้องการด้านมีเก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ ล าดับต่อมา
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ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ  และล าดับสุดท้ายประตูควรเป็นแบบบาน
เลื่อนที่เปิดง่าย ไม่ต้องใช้แรงผลัก 
 
ตารางที่  4.49   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 ราชการ  เทศบาล 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
เทศบาล 1.มีเก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ 

2.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 
3.ประตูควรเป็นแบบบานเลื่อนที่เปิดง่าย ไม่ต้องใช้แรงผลัก 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

ราชการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.50 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องการด้านควรมีห้องน้ า
ส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ แบบโถนั่งโดยเฉพาะมีราวจับและกว้างพอส าหรับเก้าอ้ีรถเข็น  ล าดับ
ต่อมามีทางลาดที่ได้มาตรฐานและมีราวจับทั้งสองด้าน  ล าดับต่อมามีเก้าอ้ีเข็นไว้คอยบริการ   และ
ล าดับสุดท้ายพื้นผิวทางเดินภายนอกควรเรียบไม่ขรุขระ 
 
ตารางที่  4.50 ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 ราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบล 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ แบบโถนั่งโดยเฉพาะมีราวจับ
และกว้างพอส าหรับเก้าอี้รถเข็น 
2.มีทางลาดที่ได้มาตรฐานและมีราวจับทั้งสองด้าน 
3.มีเก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ 
4.พื้นผิวทางเดินภายนอกควรเรียบไม่ขรุขระ 

   
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

ราชการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.51 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของโรงพยาบาลสีคิ้ว  ต้องการด้านมีบริการแบบ one stop 
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service  ล าดับต่อมามีพนักงานกดลิฟต์ให้และล าดับสุดท้ายควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้
พิการโดยเฉพาะ 
 
ตารางที่  4.51 ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ต่อสถานที่
 ราชการ โรงพยาบาลสีคิ้ว 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 1.มีบริการแบบ one stop service 

2.มีพนักงานกดลิฟต์ให้ 
3.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

ราชการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.52 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ต้องการด้านควรมี
ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และด้านมีทางลาดที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น ไม้
เท้า และมีราวจับทั้งสองด้าน 
 
ตารางที่ 4.52   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ต่อสถานที่
 ราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
2.มีทางลาดที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น ไม้เท้า และมีราวจับทั้ง
สองด้าน 
3.มีเก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ต่อสถานที่

ราชการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.53 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มี
เพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสีคิ้ว  ต้องการด้านบันไดทางขึ้นไม่
สูงชันและควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 4.53   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 ราชการ  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสีคิ้ว 

สถานท่ีราชการ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอสีคิ้ว 

1.บันไดทางขึ้นไม่สูงชัน 
2.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 

 
4.4.2  ด้านความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อ

สถานท่ีบริการสาธารณะ 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

บริการสาธารณะ  ดังแสดงในตารางที่ 4.54 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของตลาดสดเทศบาลอ าเภอสีคิ้ว  ต้องการด้านมี
เก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ  ล าดับต่อมามีการจัดท าราวจับหรือมีเก้าอี้ตามทางเดินเป็นระยะๆ  และล าดับ
สุดท้ายควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 
 
ตารางที่  4.54 ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 บริการสาธารณะ  ตลาดสดเทศบาลอ าเภอสีคิ้ว   
สถานท่ีบริการสาธารณะ ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้

พิการ 
ตลาดสดเทศบาลอ าเภอสี
คิ้ว 

1.มีเก้าอี้เข็นไว้คอยบริการ 
2.มีการจัดท าราวจับหรือมีเก้าอี้ตามทางเดินเป็นระยะๆ 
3.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

บริการสาธารณะ  ดังแสดงในตารางที่ 4.55 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของสวนสุขภาพอ าเภอสีคิ้ว  ต้องการด้านจัดแบ่ง
พื้นที่ส าหรับออกก าลังกายเป็นสัดส่วนส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ล าดับต่อมาควรมีห้องน้ า
ส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ โดยเฉพาะ  และล าดับสุดท้ายทางต่างระดับควรท าทางลาดที่มี
มาตรฐานเพื่อให้เดิน/เก้าอี้เข็นผ่านได้สะดวก 
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ตารางที่  4.55   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 บริการสาธารณะ  สวนสุขภาพอ าเภอสีคิ้ว 

สถานท่ีบริการ
สาธารณะ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

สวนสุขภาพอ าเภอ 
สีคิ้ว 

1.จัดแบ่งพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายเป็นสัดส่วนส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้
พิการ 
2.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ โดยเฉพาะ 
3.ทางต่างระดับควรท าทางลาดที่มีมาตรฐานเพื่อให้เดิน/เก้าอี้เข็นผ่านได้
สะดวก 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

บริการสาธารณะ  ดังแสดงในตารางที่ 4.56 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของมูลนิธิวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงปู่โต 
พรหมรังสี) ต้องการด้านควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และพิการโดยเฉพาะ  ล าดับต่อมาควรมี
ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   และล าดับสุดท้ายมีการจัดท าราวจับหรือมีเก้าอ้ีตามทางเดิน
เป็นระยะๆ 

 
ตารางที่  4.56   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ต่อสถานที่
 บริการสาธารณะ  มูลนิธิวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงปู่โต พรหมรังสี)    

สถานท่ีบริการ
สาธารณะ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

มูลนิธิวิหารสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ 
(หลวงปู่โต พรหม
รังสี) 

1.ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และพิการโดยเฉพาะ 
2.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
3.มีการจัดท าราวจับหรือมีเก้าอี้ตามทางเดินเป็นระยะๆ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

บริการสาธารณะ  ดังแสดงในตารางที่ 4.57 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของอ่างเก็บน้ าล าตะคลอง (คลองไผ่)   ต้องการ
ด้านเดียว คือควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
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ตารางที่  4.57   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 บริการสาธารณะ  อ่างเก็บน้ าล าตะคลอง (คลองไผ่)    

สถานท่ีบริการ
สาธารณะ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

อ่างเก็บน้ าล าตะ
คลอง (คลองไผ่) 

1.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

 
ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่

บริการสาธารณะ  ดังแสดงในตารางที่ 4.58 เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการของอ่างเก็บน้ าซับประดู่  ต้องการด้านเดียว คือ
ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
 
ตารางที่  4.58   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ต่อสถานที่
 บริการสาธารณะ  อ่างเก็บน้ าซับประดู่ 

สถานท่ีบริการ
สาธารณะ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

อ่างเก็บน้ าซับประดู่ 1.ควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวย

ความสะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านป้าย  แสดงดังตาราง 4.59  พบว่า ค่า P - Value   ของการมี
เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  มีค่าเท่ากับ  
 0.007  <  0.05  แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่ง
อ านวยความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญ  ในขณะที่การใช้อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อความต้องการด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ  
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ตารางที่  4.59   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านป้าย  
ด้านป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผู้สูงอายุและคนพิการ 
df F Sig ความสัมพันธ์ 

 มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการ 4 1.046 0.384 ไม่มีความสัมพันธ์ 
  มีเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

4 3.636 0.007 มีความสัมพันธ์ 

  มีตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ   และคนพิการ 

4 1.026 0.395 ไม่มีความสัมพันธ์ 

  สีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการ
ตัวหนังสือสีน้ าเงินพื้นป้ายสีขาว 

4 1.579 0.181 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและพิการ มีความชัดเจนมองเห็นได้
ง่าย ติดอยู่ใต าแหน่งที่เหมาะสม มีแสงส่อง
สว่าง เป็นพิเศษทั้งกลางวันและคืน 

4 1.339 0.256 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
ตารางที่ 4.60  แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการ  พื้นผิวทางลาดเป็น

วัสดุที่ไม่ลื่นอย่างมีนัยส าคัญ (P - Value  = 0.016  <  0.05) ในขณะที่การใช้อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อ
ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านทางลาด  
 
ตารางที่  4.60   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านทางลาด  

ด้านทางลาดอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

df F Sig ความสัมพันธ์ 

 พื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 4 3.101 0.016 มีความสัมพันธ์ 
พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาด
เรียบไม่สะดุด 

4 1.888 0.113 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร 

4 1.885 0.114 ไม่มีความสัมพันธ์ 
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ตารางที่  4.60   (ต่อ)  
ด้านทางลาดอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผู้สูงอายุและคนพิการ 
df F Sig ความสัมพันธ์ 

 ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบพื้นสูงจาก
พื้นที่ผิวทางลาดไม่น้อยกว่า50 มิลลิเมตร และมี
ราวกันตก 

4 1.310 0.267 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 บริเวณทางลาดจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุ
และคนพิการติดไว้ 

4 2.366 0.053 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
ตารางที่ 4.61  แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ไม่มีผลต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านลิฟต ์
 
ตารางที่  4.61   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านลิฟต์  
ด้านลิฟต์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ

และคนพิการ 
df F Sig ความสัมพันธ์ 

มีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบ
ผู้โดยสาร 

4 2.019 0.092 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีปุ่มสัญญาณแจ้งเหตูฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 900 มิลลิเมตร 

4 0.944 0.439 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีตัวเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆเมื่อ
ลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 

4 1.452 0.217 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสี
แดงกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง 

4 1.045 0.384 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีโทรศัพท์แจ้งเหตูฉุกเฉินภายในลิฟต์ที่
สามารถติดต่อกับภายนอกได้ 

4 1.252 0.289 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ตารางที่ 4.62  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวญ  จากตารางดังกล่าวพบว่าการใช้
อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบันได   
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ตารางที่  4.62   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านบันได  
ด้านบันไดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ

และคนพิการ 
df F Sig ความสัมพันธ์ 

มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 4 1.070 0.372 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีราวบันไดทั้งสองข้าง  4 0.248 0.910 ไม่มีความสัมพันธ์ 
พื้นผิวของบันไดใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 4 1.104 0.355 ไม่มีความสัมพันธ์ 

มีชานพักบันไดทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2,000 
มิลลิเมตร 

4 0.465 0.762 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ลูกตั้งบันไดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง 4 0.452 0.771 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการที่จอดเป็นพื้นที่

สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ไม่มีผลต่อความต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับที่จอดรถในประเด็นอ่ืนๆ 
 
ตารางที่  4.63 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านที่จอดรถ 

ด้านท่ีจอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ df F Sig ความสัมพันธ์ 
จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร 4 1.520 0.197 ไม่มีความสัมพันธ์ 
มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่
จอดรถด้านติดกับทางเดินรถ 

4 1.547 0.189 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ที่จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้างที่
จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 มม. 

4 3.603 0.007 มีความสัมพันธ์ 

พื้นที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบ ระดับเสมอกัน 4 0.881 0.476 ไม่มีความสัมพันธ์ 
มีป้ายติดตั้งให้เห็นในต าแหน่งที่ชัดเจน 4 1.565 0.184 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
ตารางที่ 4.64  แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร (P - Value  >  0.05)   
 



 54 

ตารางที่  4.64 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร  

ด้านทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

df F Sig ความสัมพันธ์ 

พื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง 4 0.397 0.811 ไม่มีความสัมพันธ์ 
พื้นต่างระดับมีทางลาดขึ้นลงได้สะดวก ใกล้ที่
จอดรถ 

4 1.849 0.120 ไม่มีความสัมพันธ์ 

รางระบายน้ าบนพื้นมีฝาปิดสนิท 4 1.234 0.297 ไม่มีความสัมพันธ์ 
บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวมีพื้นผิวต่างสัมผัส 4 0.856 0.491 ไม่มีความสัมพันธ์ 
สิ่งใดที่แขวนเหนือทางเดินมีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร 

4 1.288 0.275 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านประตู  ดังแสดงที่ตาราง 4.65  พบว่า ค่า P - Value  ของทุก
ข้อ(0.319,0.335,0.159,0.273,0.995)  >  0.05  แสดงว่าปฎิเสธ  นั่นคือ ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางที่  4.65   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านประตู  

ด้านประตู  ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ df F Sig ความสัมพันธ์ 
เปิดปิดง่าย 4 1.183 0.319 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ช่องประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร 4 1.146 0.335 ไม่มีความสัมพันธ์ 
มีการติดเคร่ืองหมายหรือแถบสีสังเกตเห็นได้
ชัดเจนกรณีประตูเป็นกระจก 

4 1.666 0.159 ไม่มีความสัมพันธ์ 

อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกน
ผลัก  

4 1.249 0.273 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ราวจับประตูด้านนอกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 
มม. ยาวตามกว้างประตู 

4 0.052 0.995 ไม่มีความสัมพันธ์ 
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านห้องส้วม  แสดงดังที่ตาราง 4.66  พบว่า ค่า P - Value  <  
0.05  จ านวน 3 รายการ ล าดับแรกคือประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ บานเลื่อน 
ค่าที่ได้  0.014  <  0.05  ล าดับที่สองพื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก  ค่าที่ได้  0.024  <  
0.05  และล าดับที่สามก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่ต้อง ออกแรง  ค่าที่ได้  0.019  <  
0.05 นั่นคือ การใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็น
แบบ บานเลื่อน , พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก  และก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด 
–ปิดง่าย ไม่ต้อง ออกแรง   
 
ตารางที่  4.66   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านห้องส้วม  
ด้านห้องส้วม  ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ df F Sig ความสัมพันธ์ 
ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ 
บานเลื่อน  

4 3.187 0.014 มีความสัมพันธ์ 

พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก  4 0.024 0.024 มีความสัมพันธ์ 
มีราวจับบริเวณผนังเพื่อพยุงตัวและราวจับเพื่อ
น าไป สู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ 

4 1.914 0.109 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่ต้อง 
ออกแรง   

4 3.017 0.019 มีความสัมพันธ์ 

วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น  4 1.326 0.261 ไม่มีความสัมพันธ์ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”  ในบทนี้ เป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวมของการศึกษา 
โดยได้สรุปผลการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุป 

จากการศึกษาความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้เป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก

ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ส่วนที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอาย ุ และผู้พิการ   
ผู้ตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 128 คน (ร้อยละ 51.20)  มี

อายุระหว่าง  65-69  ปี  (ร้อยละ  30.80)  โรคประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเป็น
ประจ าส่วนใหญ่ คือปวดหลัง ปวดเอว (คิดเป็นร้อยละ 27.60)  สถานภาพส่วนใหญ่สมรส (ร้อยละ 
70.00)  การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ ระดับประถมศึกษา  จ านวน 154 คน (ร้อยละ 
61.60)  อาชีพ  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร/ท าไร่ท านา (ร้อยละ 46.00) สิทธิการรับสวัสดิการทาง
สังคม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมดได้รับสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 100)
รายได้ต่อเดือน  พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้มากสุด คือ น้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 84.00) การออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีการออกก าลังกาย (ร้อยละ 46.00) การใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  พบว่าอุปกรณ์ช่วยที่ใช้มากที่สุด คือ ไม้เท้า (ร้อยละ 43.60) พื้นที่อยู่อาศัย
ในปัจจุบัน พบว่าพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นที่มีจ านวนมากสุด คือ ต าบลสีคิ้ว (ร้อยละ 9.60)  
ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.2548 พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ไม่รู้/ไม่เคยได้ยิน (ร้อยละ 71.60)  ในขณะที่มีผู้ รู้/
เคยได้ยิน (ร้อยละ 28.40) ล าดับความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ  ด้านเบี้ยยังชีพ พบว่าความ
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ต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 (ร้อยละ 73.20)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย  
(ร้อยละ  45.60)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3 ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์ทางการแพทย์/อส(ร้อยละ  
31.60)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ร้อยละ 32.40) จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 
ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (ร้อยละ 34.40)  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6 ด้าน
อุปกรณ์ช่วย (ร้อยละ  38.80)   

ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้พิการส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.70) อายุ พบว่าช่วง
อายุที่มีจ านวนมากสุดคือช่วงอายุ  46-59  ปี (ร้อยละ  43.30)  ประเภทของความพิการตามภาครัฐ  
พบว่าความพิการที่มีจ านวนมากสุด คือ ทางกายหรือการเคลื่อนไหว (ร้อยละ  57.50)  โรคประจ าตัว
ที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเป็นประจ า  พบว่าโรคกลุ่มตัวอย่างผู้พิการเป็นมากสุดคือปวด
หลัง ปวดเอว  (ร้อยละ  34.20)  พบว่าสถานภาพที่มีจ านวนมากสุดคือสมรสอ (ร้อยละ 54.20)  
ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ ระดับประถมศึกษา  (ร้อยละ 55.00)อาชีพ  พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  (ร้อยละ  54.20)  สิทธิการรับสวัสดิการทางสังคม  พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งหมดได้รับสวัสดิการทางสังคมของผู้พิการ (ร้อยละ 100) รายได้ต่อเดือน พบว่า
ส่วนใหญ่มีรายได้มากสุด คือ น้อยกว่า5,000  บาท (ร้อยละ  92.50)  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีการออกก าลังกาย (ร้อยละ 70.80) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  พบว่าอุปกรณ์ช่วยที่ใช้มากที่สุด คือ รถเข็น (ร้อยละ 29.20) พื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 
พบว่าพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นที่มีจ านวนมากสุด คือ ต าบลหนองหญ้าขาว (ร้อยละ 10.00)  
ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.2548  พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ไม่รู้/ไม่เคยได้ยิน (ร้อยละ 71.70) ในขณะที่มีผู้รู้/
เคยได้ยิน  (ร้อยละ 28.30)  ล าดับความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ  ด้านเบี้ยยังชีพ พบว่าความ
ต้องการที่จัดให้อยู่ล าดับที่ 1 (ร้อยละ  67.50)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 2 ด้านสวัสดิการความเจ็บป่วย  
(ร้อยละ 41.70)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 3 ด้านการตรวจเยี่ยมของบุคลากรณ์ทางการแพทย์/อส  (ร้อยละ 
26.70)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  (ร้อยละ 27.50)  จัดให้อยู่ในล าดับที่ 5 
ด้านพื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ร้อยละ 31.70)  และจัดให้อยู่ในล าดับที่ 6 ด้าน
อุปกรณ์ช่วย (ร้อยละ 48.30)  

5.1.2  ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
สถานที่ราชการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก  (X   = 3.75)   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ   (X  = 3.18) อยู่ในระดับปานกลาง  ความต้องการด้านป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  (X   = 4.35)  ความต้องการด้านทางลาดอ านวย
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ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ในระดับมาก  (X   = 4.40)  ความต้องการด้านลิฟต์
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งอยู่ในระดับมาก (X   = 4.30) ความต้องการ
ด้านบันไดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  อยู่ในระดับมาก  (X   = 4.37)  ความ
ต้องการด้านที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่ในระดับมาก (X   = 4.39) ความต้องการ  
ด้านทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ผลปรากฎว่าคะแนนความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก  (X   = 4.38)  ความต้องการ  ด้านประตูส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่
ในระดับมาก  (X   = 4.40) ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ และคน
พิการด้านห้องส้วมส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อยู่ในระดับมากที่สุด  (X   = 4.55) 

5.1.3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
 ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่
ราชการ  ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการ  ล าดับแรกต้องการด้านมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการเพราะติดต่อราชการใช้เวลานาน ล าดับต่อมามีบริการแบบ one stop service (ติดต่อจุด
เดียวได้ทุกเร่ือง)  ล าดับต่อมาควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ  ล าดับต่อมามี
เก้าอ้ีเข็นไว้คอยบริการ   ล าดับต่อมาประตูควรเป็นแบบบานเลื่อนที่เปิดง่าย ไม่ต้องใช้แรงผลัก   
ล าดับต่อมาควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ แบบโถนั่งโดยเฉพาะมีราวจับและกว้างพอ
ส าหรับเก้าอ้ีรถเข็น  ล าดับต่อมามีทางลาดที่ได้มาตรฐานและมีราวจับทั้งสองด้าน  ล าดับต่อมา
พื้นผิวทางเดินภายนอกควรเรียบไม่ขรุขระ  ล าดับต่อมามีพนักงานกดลิฟต์ให้  ล าดับต่อมามีทางลาด
ที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ไม้เท้า และมีราวจับทั้งสองด้าน  และล าดับสุดท้ายบันไดทาง
ขึ้นไม่สูงชัน 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และคนพิการ ต่อสถานที่
บริการสาธารณะ  ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้มีเพื่อความสะดวกต่อการไปใช้บริการ  ล าดับแรกต้องการมีเก้าอ้ีเข็นไว้
คอยบริการ  ล าดับต่อมามีการจัดท าราวจับหรือมีเก้าอ้ีตามทางเดินเป็นระยะ  ๆ  ล าดับต่อมาควรมีที่
จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการโดยเฉพาะ   ล าดับต่อมาจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายเป็น
สัดส่วนส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ล าดับต่อมาควรมีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
โดยเฉพาะ  ล าดับต่อมาทางต่างระดับควรท าทางลาดที่มีมาตรฐานเพื่อให้เดิน/เก้าอ้ีเข็นผ่านได้
สะดวก   และล าดับสุดท้ายควรมีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  และพิการโดยเฉพาะ   
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5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วย  ต่อความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ด้านป้าย  พบว่า ค่า P - Value  ของการมีเคร่ืองหมายแสดงทาง
ไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  มีค่าเท่ากับ 0.007  <  0.05 แสดงว่าการใช้
อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวก อย่างมี
นัยส าคัญ  ในขณะที่การใช้อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ  พื้นผิว
ทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นอย่างมีนัยส าคัญ (P - Value  = 0.016  <  0.05) ในขณะที่การใช้อุปกรณ์ช่วย
ไม่มีผลต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านทางลาด ด้านลิฟตก์ารใช้อุปกรณ์ไม่มีผลตความ
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   ด้านบันไดพบว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยไม่มีผลต่อความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวก   ด้านที่จอดรถการใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการที่จอดเป็นพื้นที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ไม่มีผลต่อความต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับที่จอดรถในประเด็นอ่ืน ๆ   ด้านทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่าง
อาคารการใช้อุปกรณ์ไม่มีผลต่อความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก (P - Value  > 0.05) ด้านประตู  
พบว่า ค่า P - Value  ของทุกข้อ (0.319, 0.335, 0.159, 0.273, 0.995)  > 0.05  แสดงว่าปฎิเสธ  นั่นคือ 
ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านห้องส้วม  พบว่า ค่า P - Value  <  0.05  
จ านวน 3 รายการ ล าดับแรกคือประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ บานเลื่อน ค่าที่ได้  
0.014  <  0.05  ล าดับต่อมาพื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ค่าที่ได้  0.024  <  0.05  
ล าดับที่สามก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่ต้อง ออกแรง ค่าที่ได้  0.019  <  0.05 นั่นคือ 
การใช้อุปกรณ์ช่วยมีผลต่อความต้องการประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ บานเลื่อน 
, พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก  และก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่ต้อง 
ออกแรง   
 
5.2  อภิปรายผล 
 การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมามีสี่ปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ของผู้สูงอายุและคน
พิการ  
 โดยเพศมีผลท าให้ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการในเขต
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น ด้านอายุ เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุและคนพิการที่อายุน้อย ยัง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากเท่าที่ควร จึงท าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมสูง
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กว่าผู้สูงอายุและคนพิการมีอายุมาก ส าหรับด้านระดับการศึกษาสูงสุด เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุและคน
พิการมีการศึกษาสูง จะสามารถเรียนรู้กฎระเบียบ วิธีการต่าง ๆ จึงรู้ถึงสิทธิของผู้สูงอายุและคน
พิการ และได้รักษาสิทธิของตนเอง ท าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุ
และคนพิการที่ด้อย การศึกษา ด้านรายได้ เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้สูง อาจจะ
สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลท าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการทาง
สังคม ลดน้อยลง  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาค้นคว้าเร่ืองความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการได้รับ
สวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการ
ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จากผลการศึกษาที่พบว่า เพศของผู้สูงอายุและคนพิการที่ต่ าจะมีผลท าให้ความต้องการ
ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการของคนพิการในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มขึ้น ด้านอายุ ผู้สูงอายุและคนพิการมีอายุน้อย จะมีผลท าให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุและคนพิการมีอายุมาก ด้านระดับการศึกษาสูงสุด 
ผู้สูงอายุและคนพิการมีการศึกษาสูง จะมีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุ
และคนพิการที่ด้อยการศึกษา ด้านรายได้ หากรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการสูงขึ้น จะมีผลท าให้
ผู้สูงอายุและคนพิการมีความต้องการสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการ ลดลง ดังนั้น ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการจึงควรก าหนดแนวทางในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการให้เป็นไปตามหลักอุปสงค์ ดังนี้ 
 5.3.1 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของผู้สูงอายุและคนพิการ ควรก าหนดมาตรการใน

การใช้บริการของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะจัดศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่หรือชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการ เจ้ าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องลงพื้นที่เพื่อบริการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการให้กับคน
พิการ ทั้งนี้เพราะคนพิการหรือครอบครัวคนพิการส่วนใหญ่ค่อนข้างมี ฐานะยากจน 
การศึกษาต่ า และอยู่ห่างไกลจากแหล่งให้บริการ ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลหรือแหล่งที่ให้บริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ จึงค่อนข้างมี
จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการแพทย์การศึกษา การมีงานท า หรือการมีส่วน
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ร่วมในสังคม อีกทั้งผู้สูงอายุและคนพิการและครอบครัวส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิที่พึงได้ 
จึงท าให้ไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ของคนพิการหวังรอคอยบริการตามหน่วยงานต่าง ๆ จะ
หยิบยื่นให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรออกไปให้บริการดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุและคนพิการถึงที่ 

 5.3.2  ด้านอายุ ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้สวัสดิการส าหรับคนพิการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับอายุของคนพิการ เช่น คนพิการที่อายุน้อย อาจจะจัดเป็น
กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพและการมีรายได้ ส่วนผู้สูงอายุและคนพิการที่มีอายุมาก 
อาจจะจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพคนพิการ การเยี่ยมบ้านคน
พิการ เป็นต้น  

 5.3.3  ด้านการศึกษา แม้ว่าผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุและคนพิการมีการศึกษาสูง จะมี
ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุและคนพิการที่ด้อยการศึกษา 
ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อ
ผู้สูงอายุและคนพิการจะได้มีต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมน้อยลง แต่ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุคนพิการให้มากที่สุด
เท่าที่ท าได้ ควรจัดบริการการศึกษาที่หลากหลายตามรูปแบบตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ และถ้าผู้สูงอายุและคนพิการที่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติได้ก็ควรส่งเสริมคนเหล่านั้น โดยค านึงถึงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษ 
หรืออุปกรณ์พิเศษส าหรับคนพิการด้วย นอกจากนี้ ควรขยายบริการด้านการศึกษาให้
เหมาะสมด้านอาชีพ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถพึ่งตนเอง และ
ประกอบอาชีพอิสระได้ อาทิ บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และเคร่ืองมือวัสดุ
อุปกรณ์ 

 5.3.4  ด้านรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการคน
พิการ ควรตระหนัก ถึงปัจจัยด้านรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการมาพิจารณาในการ
จัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะการส่งเสริมการมีรายได้ควร
พิจารณากลุ่มเป้าหมายคนพิการที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องการผู้สูงอายุ
และคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังคมอย่างชัดเจน ครอบครัว
ขอคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน รายได้ไม่แน่นอน  ดังนั้น การมี
ผู้สูงอายุและคนพิการอยู่ในครอบครัว จึงเป็นภาระซ้ าเติมอันหนักหน่วงที่ต้องแบก
รับไว้ ปัญหาที่ส าคัญของคนพิการ  คือ ขาดการศึกษา ขาดทางเลือกทางอาชีพ คน
ส่วนใหญ่ในสังคมยังมีทัศนคติในทางลบ ไม่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ
รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิดของคนพิการบางคนก็ยังมีทัศนคติทางลบ 



 62 

และมักจะกักขังคนพิการให้อยู่แต่ในบ้าน ไม่ปล่อยให้คนพิการได้มีโอกาสเรียนรู้ 
หรือปรับตัวกับสังคมภายนอก และคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของรัฐ เนื่องจากขาดข้อมูล ขาดความรู้ความเข้าใจ และการเดินทางไปรับ
สวัสดิการมีความยากล าบากส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้อ่ืน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้
ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าวสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อผู้สูงอายุและ
คนพิการจะได้ไม่เป็นภาระของสังคม  

 
5.4  ข้อเสนอส าหรับการท าการศึกษาครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการ
ท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้พบข้อที่ควรปรับปรุง และเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 
 5.4.1  ควรมีการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการคนพิการ ในตัวแปรอ่ืนที่อาจมี

ผลกระทบต่อความต้องการได้รับสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น  

 5.4.2  ควรศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการจัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

 5.4.3  ควรท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
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ค าชี้แจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงตามความจริง 

ตอนท่ี 1:ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล  
 

1. เพศ  
  1.ชาย       2. หญิง  
 

2. อายุ ผู้พิการ (ส าหรับผู้สูงอายุให้ข้ามไปท าข้อ 3 )    ประเภทของความพิการ จ าแนกตามภาครัฐ 
  1. น้อยกว่า 15 ปี           2. 16 – 30  ปี                     2.1  ทางการมองเห็น          
  3. 31 – 45 ปี                 4. 46 – 59  ปี                     2.2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย                                                                                                                
                                                                                          2.3  ทางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
                                                                                          2.4  ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
                                                                                          2.5  ทางสตปิัญญา หรือการเรียนรู้ 
 

3.อายุ ผู้สูงอายุ  
  1.60 – 64 ปี     2. 65 – 69 ป ี 
  3.70 – 74 ปี      4. 75 – 79 ป ี

แบบสอบถาม 
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  5. 80 ปีขึ้นไป 
4.โรคประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์ หรือรับการรักษาเป็นประจ า  
  1.ความดันโลหิตสูง                              2.ปวดหลัง ปวดเอว  
  3.ข้อเสื่อม / ไขข้ออักเสบ / กระดูกพรุน              4.โรคหัวใจ 
  5.เบาหวาน                                            6.โรคตา โรคต้อ  
  7.อัมพาต / อัมพฤกษ์                               8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
 
 5. สถานภาพ  
  1.โสด           2.สมรส           3.หม้าย/หย่าร้าง 

6. ระดับการศึกษา  
  1. ไม่ได้รับการศึกษา                             2. ระดับประถมศึกษา  
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  5. ระดับปริญญาตรี                                6. ระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

 

7. อาชีพ  
  1. รับจ้างทั่วไป                          2. เกษตรกร/ท าไร่ทานา  
  3. ข้าราชการบ านาญ                  4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
  5. ไม่ได้ประกอบอาชีพ              6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 

 

8. สิทธิในการขอรับสวัสดิการทางสังคม  
  1. ผู้สูงอายุ               2. ผู้พิการ                3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
 
  
9. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท   2. 5,001 – 10,000 บาท  
  3. 10,001 –15,000 บาท    4. 15,001 – 20,000 บาท  
  5. มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป  
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10. ท่านออกก าลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงหรือไม่   
  1. ไม่มีการออกก าลังกาย    2. มีการออกก าลังกายเป็นประจ า (โปรดเลือกรายการดังนี้) 
                                                         2.1 เดิน วิ่งเหยาะๆ      2.2  ถีบจักรยาน  
                                                         2.3 กายบริหาร              2.4  ล ากระบอง                                                                

                                             2.5 โยคะ                      2.6  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 

11. การใช้อุปกรณ์ช่วย ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  1.เคร่ืองช่วยฟัง                2.รถเข็น 
  3.แว่นตา                                   4.ไม้เท้า                                                                                                           
  5.คอกช่วยเดิน                          6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................  
 
12. พื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 
  1.ต าบลกฤษณา                     2.ต าบลกุดน้อย 
  3.ต าบลสีคิ้ว                                   4.ต าบลมิตรภาพ                                                             
  5.ต าบลลาดบัวขาว                        6.ต าบลหนองน้ าใส 
  7.ต าบลหนองบัวน้อย                     8.ต าบลหนองหญ้าขาว 
  9.ต าบลวังโรงใหญ่                        10.ต าบลดอนเมือง                                                                
  11.ต าบลคลองไผ่                                 
 
13. ท่านเคยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  หรือไม่ 
  1. ไม่รู้ / ไม่เคยได้ยิน                   2.  รู้ / เคยได้ยิน                
 
14. โปรดเรียงล าดับความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ (ให้เรียงล าดับ 1  2   3  ……….) 
....................... สิ่งอ านวยความสะดวก 
....................... เบี้ยยังชีพ 
....................... สวัสดิการความเจ็บป่วย 
....................... การตรวจเยี่ยมของบุคลากรทางการแพทย์ / อสม. 
....................... พื้นที่ท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ / คนพิการ 
....................... อุปกรณ์ช่วย     
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ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวย ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ   
และคนพิการ   กรณีศึกษาผู้สูงอายุและคนพิการในเขต 

อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย            ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว 
 

5  หมายถึง  ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ในระดับ  มากที่สุด 
      4  หมายถึง   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ   
ในระดับ  มาก 
      3  หมายถึง   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ในระดับ  ปานกลาง 
      2   หมายถึง   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ในระดับ  น้อย 
      1   หมายถึง   ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 

ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการต่อการใช้บริการในสถานท่ีราชการและสถานท่ีสาธารณะ 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

2.1 ความต้องการ การใช้บริการในสถานท่ีราชาร 

๏ ที่ว่าการอ าเภอสีคิ้ว           

๏ เทศบาล           

๏ องค์การบริหารส่วนต าบล           

๏ โรงพยาบาลสีคิ้ว           

๏ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล           

๏ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสีคิ้ว           
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ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการต่อการใช้บริการในสถานท่ีราชการและสถานท่ีสาธารณะ 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

2.2 ความต้องการ การใช้บริการในสถานท่ีสาธารณะ 

๏ ตลาดสดเทศบาลอ าเภอสีคิ้ว           

๏ สวนสุขภาพอ าเภอสีคิ้ว           

๏ มูลนิธิวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงปู่โต พรหมรังสี)           

๏ อ่างเก็บน้ าล าตะคลอง (คลองไผ่)           

๏ อ่างเก็บน้ าซับประดู่           
 

2.3  ด้านป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏  มีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการ           
๏  มีเคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ           
๏  มีตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ   และคนพิการ           
๏  สีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการตัวหนังสือสีน้ า
เงินพื้นป้ายสีขาว           
๏  ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
มีความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มีแสง
ส่องสว่าง เป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน           

2.4  ด้านทางลาดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏ พื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น           

๏ พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดเรียบไม่สะดุด           

๏ มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร           
๏ ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นยกขอบพื้นสูงจากพื้นที่ผิวทางลาด
ไม่น้อยกว่า50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก           
๏ บริเวณทางลาดจัดให้มีสัญญลักษณ์รูปผู้สูงอายุและคนพิการติด
ไว้           
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ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการต่อการใช้บริการในสถานท่ีราชการและสถานท่ีสาธารณะ 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

2.5  ด้านลิฟต์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏   มีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร           
๏   มีปุ่มสัญญาณแจ้งเหตูฉุกเฉินสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 
มิลลิเมตร           
๏   มีตัวเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆเมื่อลิฟต์หยุด และขึ้น
หรือลง           
๏   มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสีแดงกรณีที่
ลิฟต์ขัดข้อง           
๏   มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับ
ภายนอกได้           

      

2.6 บันไดอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏   มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร           

๏  มีราวบันไดทั้งสองข้าง            

๏   พื้นผิวของบันไดใช้วัสดุที่ไม่ลื่น           

๏   มีชานพักบันไดทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร           

๏   ลูกตั้งบันไดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง           
 

2.7 ท่ีจอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏   จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร           
๏   มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถด้านติด
กับทางเดินรถ           
๏   ที่จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อย
กว่า 1,000 มม.           

๏   พื้นที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบ ระดับเสมอกัน           

๏   มีป้ายติดตั้งให้เห็นในต าแหน่งที่ชัดเจน           
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ความต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการต่อการใช้บริการในสถานท่ีราชการและสถานท่ีสาธารณะ 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

2.8ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏   พื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง           

๏   พื้นต่างระดับมีทางลาดขึ้นลงได้สะดวก ใกล้ที่จอดรถ           

๏   รางระบายน้ าบนพื้นมีฝาปิดสนิท           

๏   บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวมีพื้นผิวต่างสัมผัส           
๏   สิ่งใดที่แขวนเหนือทางเดินมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
2,000 มิลลิเมตร           

      

2.9  ประตู  ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏ เปิดปิดง่าย           

๏ ช่องประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร           
๏ มีการติดเคร่ืองหมายหรือแถบสีสังเกตเห็นได้ชัดเจนกรณีประตู
เป็นกระจก           

๏ อุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก            
๏ ราวจับประตูด้านนอกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มม. ยาว
ตามกว้างประตู           
 

2.10  ห้องส้วม  ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๏ ประตูเป็นบานเปิดออกสู่ภายนอกหรือเป็นแบบ บานเลื่อน            

๏ พื้นห้องน้ าต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก            
๏  มีราวจับบริเวณผนังเพื่อพยุงตัวและราวจับเพื่อน าไป สู่
สุขภัณฑ์อื่น ๆ           

๏ ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้าง เปิด –ปิดง่าย ไม่ต้อง ออกแรง             

๏ วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น            
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการได้รับสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ   กรณีศึกษาผู้สูงอายุและคนพิการ 

ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.1 ควรปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองใดมากท่ี.………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2 อื่น ๆ ...………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายวีรวิชญ์  สงสันเทียะ เกิดวันอังคาร ที่ 17  สิงหาคม 2519 ประวัติการศึกษา : 2545 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  การ
ท างาน : 30  สิงหาคม 2539 รับราชการต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 2 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าเพียก  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  ระดับ 7 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ติดต่อ : 655 หมู่ที่ 8 ต าบลสูงเนิน  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 30170 E – Mail : 
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