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This project focus on cost estimation and priority of facilities installation for 

elderly in tourist places in Pak Thong Chai district including Wat Na Pratat, Lam Pra 

Ploeng Dam, and Mutchada Thai silk store. The objective of this project was to study 

need and priority of facilities installation for elderly.  Data were collected from local 

elderly and tourist place officers.  The data were recorded, analyzed and concluded.  

Taro Yamane’s method was used to determine sample size.  Closed and opened-end 

questionnaires were used to collect data from hundred and ninety samples.  SPSS was 

used to analyze data.  The results showed that elderly in Pak Thong Chai district 

needed facilities at high level, whereas tourist place officers needed facilities at 

moderate level.  Both sample groups need washroom for elderly and disabled people.  

This study also showed the cost estimation and drawing of facilities according to 

universal design as the way to improve facilities for elderly in the future. 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

n = จ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมายของ  
X  = ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย “จากการฉายภาพประชากรในอนาคต”  
สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรทั้งในเมืองและในชนบท  การเตรียมการ
ด าเนินการรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ  เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย  มีความมั่นคงปลอดภัยในที่อยู่อาศัย  สามารถ
พึ่งตนเองในชีวิตประจ าวัน  และเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  เป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความส าคัญ  
และก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546  มาตรา  11 (5)  ให้การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ด้านการอ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะหรือการ
บริการสาธารณะอ่ืน ๆ  และกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ. 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กรกฎาคม 2548)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้รับรองให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้แก่บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งในกฎหมายใช้ค าว่า 
สิทธิผู้สูงอายุ ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

การฉายภาพประชากรคือการคาดประมาณประชากรในอนาคต สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มีคณะท างานฉายภาพประชากร ซึ่งท าหน้าที่คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พิมพ์
เผยแพร่ออกมาเป็นระยะ ๆ ปรับแก้การคาดประมาณนั้นเมื่อมี่ข้อมูลใหม่ รวมทั้งค านวณหาดัชนี
ตัวชี้วัดที่แสดงสถานการณ์ด้านประชากรเป็นประจ าปี 

การฉายภาพประชากรได้เร่ิมต้นจาก “ประชากรฐาน” คือ ประชากรปี พ.ศ. 2548 ซึ่งปรับ
จ านวนรวมตามข้อมูลจากทะเบียนราษฎรล่าสุด  และปรับโครงสร้างอายุตามผลการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรรอบแรกในปี พ.ศ. 2548 จากนั้นได้ใช้ “วิธีคาดประมาณประชากรตาม
โคฮอท” (รุ่นอายุ) ที่เปลี่ยนไปตามองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร” (Cohort – 
component method) หลักการของวิธีนี้ คือ จ านวนประชากรแต่ละรุ่นอายุจะเปลี่ยนไปแต่ละปีตาม
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร 3 ด้าน อันได้แก่ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น เมื่อ
เวลาผ่านไปในแต่ละปี ประชากรแต่ละรุ่นอายุจะลดลงไปเพราะมีการตาย และเพิ่มขึ้นเพราะมีการ
เกิด นอกจากนั้นหากมีการย้ายเข้า ประชากรจะเพิ่มขึ้น และหากมีการย้ายออก ประชากรก็จะลดลง 
ดังนั้น การฉายภาพประชากรจึงอาศัยการตั้งข้อสมมุติว่าต่อไปในอนาคตนั้น การเกิด การตาย และ
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การย้ายถิ่นแต่ละปีควรเป็นเท่าไร(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2556) 

ในการฉายภาพประชากรได้ตั้งข้อสมมุติว่าในอนาคต การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ของสตรี
ไทยจะยังคงลดลงไปอีก โดยที่จ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน
จะลดจาก 1.65 คนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 1.45 คน ในปี พ.ศ. 2568 และกลุ่มสตรีที่ให้ก าเนิดบุตร
สูงสุด (อัตราเกิดรายอายุ) ค่อย ๆ เปลี่ยนจากกลุ่มอายุ 20 – 24 ปีในปี พ.ศ. 2548 เป็นกลุ่มอายุ  
25 – 29 ปี ในปี พ.ศ. 2568 และเมื่อหลังจากปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ได้ตั้งข้อสมมุติว่าภาวะเจริญ
พันธุ์ทั้งจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์และอัตราเกิดรายอายุคงที่  
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2546) 

ในเร่ืองการตายได้ตั้งข้อสมมุติว่าความยืนยาวชีวิตของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นไปอีก  เร่ิม
จากในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีฐาน อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายเท่ากับ 68 ปี และของผู้หญิง
เท่ากับ 75 ปี ได้มีข้อสมมุติว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มเส้นตรง ใน
ระยะยาวอีก 50 ปีข้างหน้าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายจะเพิ่มเป็น 75 ปี ส่วนผู้หญิงจะเพิ่มเป็น 
80 ปี 

ส าหรับองค์ประกอบสุดท้ายคือการย้ายถิ่นนั้นได้สมมุติให้การย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่
ถูกต้องตามกฎหมายของประชากรไทยมีน้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อจ านวนและโครงสร้าง
ประชากรมากนัก หมายความว่าการฉายภาพประชากรชุดนี้มิได้รวมการย้ายถิ่นของแรงงานที่เข้า
หรือออกจากประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีฐานของการฉายภาพประชากร ประเทศไทยมีประชากร 
62.2 ล้านคน หนึ่งปีถัดไปประมาณได้ว่าประชากรไทย ณ กลางปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 62.5 ล้านคน 
เท่ากับว่าหนึ่งปีมีคนเพิ่มขึ้น 3 แสนคนเศษ คิดเป็นอัตราเพิ่มประชากรร้อยละ 0.6 ต่อปี การเพิ่มของ
ประชากรไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต แต่เป็นการเพิ่มที่ช้าลง แต่ละปีอัตราเพิ่มประชากรค่อย 
ๆ ลดลง ๆ ในปี พ.ศ. 2565 ดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่ประชากรไทยถึงจุดอ่ิมตัว อัตราเกิดจะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับอัตราตายท าให้อัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ จ านวนเกิดในแต่ละปีพอ ๆ 
กับจ านวนตาย จากการฉายภาพประชากรชุดนี้แสดงว่าประชากรไทยจะถึงจุดอ่ิมตัวที่จ านวน
ประมาณ 65 ล้านคนในราวปี พ.ศ. 2565 หลังจากนั้น เป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่มประชากรจะติดลบคือ
ต่ ากว่าศูนย์บ้างเล็กน้อย ท าให้จ านวนประชากรแต่ละปีลดลง 
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รูปที่ 1.1 อัตราเพิ่มและจ านวนประชากร, พ.ศ. 2548 – 2578  (มหาวิทยาลัยมหิดล,2549) 

 

การที่ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนอ่ิมตัวแล้วลดลงนั้น เป็นผลเนื่องมาจาก
ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ าลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก  ลักษณะเช่นนี้ท าให้โครงสร้างอายุของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน หากดูที่จ านวนประชากร เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจ านวนลดลงจาก 14 ล้าน (ร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ล้าน
คนเศษ (ร้อยละ 14) ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2548 – 2558 จ านวนจะเพิ่มขึ้นจาก 41 ล้าน เป็น 43 ล้านคน หลังจากนั้นจะลด
จ านวนลงเหลือ 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 อาจกล่าวได้ว่าจ านวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 
30 ปีข้างหน้าเกือบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม การที่จ านวนประชากรวัยเด็กจะลดลง
อย่างมากจะมีผลท าให้จ านวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 6 – 21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 (ปัทมา ว่าวัฒนพงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, 
2006) 

ส าหรับประชากรกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คนกลุ่มนี้มีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้าน
คนเศษ (ร้อยละ 10) เมื่อถึงปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 25) 
เท่ากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลาราว ๆ 30 ปีเท่านั้น 
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รูปที่  1.2  จ านวนประชากรวัยต่าง ๆ พ.ศ. 2548 – 2578  (มหาวิทยาลัยมหิดล,2549) 
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  จะก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ส าคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างมากนั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้
เกิดขึ้นจากจ านวนเด็กที่ลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า 
จ านวนเด็กจะพอ ๆ กับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก 

เราอาจใช้ “ดัชนีผู้สูงอายุ” (Ageing index) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างจ านวนเด็กกับผู้สูงอายุ 
ดัชนีผู้สูงอายุ เป็นอัตราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจ านวนประชากรวัยเด็ก 
(อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 คน ตามความหมายนี ้ดัชนีผู้สูงอายุแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100 
คน ถ้าดัชนีมีค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่ามีเด็กมากกว่าผู้สูงอายุ และในทางกลับกัน ถ้าดัชนีมีค่าสูงกว่า 
100 ก็แสดงว่ามีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก 
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ตารางที่  1.1  ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2578  (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549) 

 
 

จากตารางที่  1.1  แสดงแนวโน้มของดัชนีผู้สูงอายุ หรืออัตราส่วนผู้สูงอายุต่อเด็ก 100 คน 
“ดัชนีผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความจริงแนวโน้มเช่นนี้ไม่ใช่
เพิ่งเกิดเร็ว ๆ นี ้หากแต่เกิดมานานแล้ว เช่น ในปี พ.ศ. 2503 และ 2513 มีผู้สูงอายุเพียง 11 คนต่อเด็ก 
100 คน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2548 จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดัชนีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 45 อีก 5 ปีถัดไป 
ผู้สูงอายุมีจ านวนเกินกว่าคร่ึงของจ านวนเด็กแล้ว ดัชนีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงมากในช่วงปี 
พ.ศ. 2548 – 2553 และ 2553 – 2558 นั้น คือประมาณเกือบร้อยละ 6 ต่อปี แต่ในช่วง พ.ศ. 2558 – 
2563 ดัชนีผู้สูงอายุยิ่งเพิ่มเร็วมาก คือสูงถึงร้อยละ 7 ต่อปี หลังจากช่วงนี้ไปแล้ว อัตราเพิ่มของดัชนี
ผู้สูงอายุลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 – 5 ต่อปี 

ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นช่วงเวลาที่ดัชนีผู้สูงอายุเท่ากับ 100 หมายความว่า
ช่วงเวลานี้ประเทศไทยมีประชากรวัยเด็กเท่า ๆ กับผู้สูงอายุ หลังจากปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วประเทศ
ไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กต่อไปเร่ือย ๆ ปรากฏการณ์ที่มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเช่นนี้จะไม่สามารถ
ย้อนกลับได้อีกเลย ดังเช่นเหตุการณ์ที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายประสบมาก่อนหน้าประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตได้ก่อให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการ 
 การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคตจะท าให้รัฐไม่ต้องกังวลเร่ือง

ปริมาณและสามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม่  โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และ
เด็กได้มากยิ่งขึ้น 

 เช่นเดียวกับประชากรเด็ก ประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง  รัฐจะ
สามารถเน้นคุณภาพของการศึกษาได้ดีขึ้น 

 แม้จ านวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคต  แต่
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพิ่มขึ้น “การน าเข้า”
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แรงงานจากต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นการจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็น
ระบบที่ดีจึงเป็นเร่ืองที่ควรได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 ประชากรที่มีอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตรการและ
โครงการที่จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่
ทั่วไป หรือเร่ืองสุขภาพอนามัย ควรที่จะได้เร่ิมกันตั้งแต่วันนี้ และจะต้องพัฒนาไปให้
ทันกับการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในอนาคต 

การบังคับใช้กฎหมายตามกฎกระทรวง  เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะ อ่ืน ๆ  นั้นยังไม่
เข้มงวดท าให้สถานที่และอาคารสาธารณะส่วนใหญ่ยังออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผู้สูงยังไม่ได้มาตรฐาน  ด้วยเหตุนี้เองงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ ประมาณ
การและล าดับความส าคัญ การติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุตามมาตรฐานขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ (ส านักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ)  ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ โดยพื้นที่ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ
สถานที่ท่องเที่ยวหลักในเขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่  ร้านมัชชาดาไหม
ไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาต ุ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ 
ของอ าเภอปักธงชัย มีประชาชนจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวรวมถึงผู้สูงอายุด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้สูงอายุของร้านมัชชาดา

ไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 

1.2.2 เพื่อทราบล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้สูงอายุของร้านมัชชาดา
ไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้สูงอายุมากที่สุด 

1.2.3 เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่อ าเภอปักธงชัย 

1.2.4 เพื่อจัดหาแบบก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุล าดับต้นๆ  
ตามความต้องการของผู้สูงอายุอ าเภอปักธงชัยและบุคลากรของร้านมัชชาดาไหม
ไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ   ให้ เป็นไปตามคู่มือการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ)มาตรฐานขั้นต่ าของอาคารสาธารณะ  ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
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(Universal Design)  พร้อมทั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ. 2548  
ประเมินค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 การศึกษาเชิงเอกสาร  คือการทบทวนวรรณกรรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ครอบคลุม

ตั้งแต่ทฤษฏีแนวคิดพื้นฐาน  แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 
Design)  คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ และ
มาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย 

1.3.2 การลงพื้นที่เพื่อส ารวจสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้สูงอายุในร้านมัชชาดา
ไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุและส ารวจความต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกแต่ละประเภทส าหรับผู้สูงอายุ 

1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  เพื่อก าหนดแนวทางการจัดหาแบบก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกพร้อมประมาณราคาและล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้สูงอายุของร้านมัชชาดาไหม
ไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  โดยเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 

1.4.2 สามารถล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้สูงอายุ  ที่
จะติดตั้งในร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ   และ
สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

1.4.3 ได้แบบก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในล าดับต้นๆ ตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุอ าเภอปักธงชัยและบุคลากรของร้านมัชชาดาไหมไทย  
เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ   ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของอาคาร
สาธารณะ  ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และข้อก าหนด
ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 พร้อมกับรายการประเมินราคาก่อสร้างปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ผู้มีอายุตั้งแต่  60 ปี  ขึ้นไป) สังคมไทย

ก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ  มาตรการและโครงการที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยทั้งในบ้านและชุมชนได้อย่างปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  (ส านัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555)  จึงควรที่จะเร่ิมกันตั้งแต่วันนี้ และจะต้องพัฒนาไปให้ทันกับ
การเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในอนาคต  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อประมาณการและ
ล าดับความส าคัญ  การติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ ในศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย  
เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  บทความ  ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  โดยจะเสนอหัวข้อตามล าดับ  ดังนี้   

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

2. กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ  และคนทุกวัย 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
การศึกษาเร่ืองแนวความคิดและกฎหมายในด้านการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ

ผู้สูงอายุ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะท าให้เกิดความเข้าใจใน
การศึกษาต่อไป 

2.1.1 ความหมายและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและกฎหมายในด้านการจัดสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับ

ผู้สูงอายุจะต้องเข้าใจความหมายและที่มาเพื่อทราบว่าการระบุศัพท์นั้นหมายรวมถึงสิ่งใดมีความ
เกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างไร โดยในภาพรวมมีดังต่อไปนี้ 

 2.1.1.1  ผู้สูงอายุ (คนชรา) 
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ

อาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ เช่น ทางชีววิทยาประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา 
  2.1.1.2  ค าจ ากัดความเกี่ยวกับผูสู้งอายุ  

-     องค์กรสหประชาชาติ  
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต ่60 ปี ขึ้นไป  
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-     ในสานักงานสถิติแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี  
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและ
หญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง 
ผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้นและผู้สูงอายุตอนปลาย 
ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและ
หญิงผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้ง
ชายและหญิง 

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย 

โดยสรุปแล้ว “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และ“คนชรา” นั้นถือเอา
ลักษณะทางกายภาพเป็นหลักซึ่งท าให้จ าแนก ได้ยากกว่าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตอนต้นเป็นกลุ่มที่
สามารถยังด ารงชีวิตโดยอาศัยการพึ่งพาตนเองได้ และกลุ่มผู้สูงอายุประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะมี
จ านวนสูงขึ้นในประเทศไทยด้วย จึงจ าเป็นต้องได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้ด ารงชีวิตได้
อย่างสะดวกดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุประเภทนี้จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อท าการวิจัยครั้งนี ้

 
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ  และคนทุกวัย 

การศึกษากฎหมายในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในงานวิจัยคร้ังนี้
เน้นการศึกษากฎหมายภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีการกล่าวถึงอยู่หลายฉบับกฎหมายส่วนใหญ่ 
กล่าวถึงสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร ควรได้รับ
สิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  การออกแบบสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการต้อง
ปราศจากสิ่งกีดขวางมีส่วนประกอบทั้ง 4 ปัจจัยดังนี ้ 1.ภายในอาคาร  2.ในพื้นที่รอบอาคาร  3.ถนน
และเส้นทางในพื้นที่  4.พื้นที่โล่งและพื้นที่นันทนาการ  โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมี ดังนี ้

2.2.1  กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2548 

เหตุผล เป็นการก าหนดให้อาคารบางประเภท ต้องมี่สิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือทุพลภาพและคนชรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้
ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า
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บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ความช่วยเหลืออ่ืน และการ
สงเคราะห์จากรัฐจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้

กฎกระทรวงนี้ แบ่งได้เป็น 9 หมวดหลัก แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในหมวดที่ 1-8 เท่านั้น 
เน่ืองจากหมวดที่ 9 นั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก  
ต้องจัดให้มีป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชรา ตามสมควร ต้องมีความชัดเจน มีแสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืน ป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมดพื้น
ขาวตัวหนังสือสีน้ าเงิน หรือ พื้นน้ าเงินตัวหนังสือขาว สลับกัน 
 

 
รูปที่ 2.1  ตัวอย่างป้ายแสดงประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ   
 (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 
 

 หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์  
ระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้น 

ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตรให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ 
ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่ 
เกิน 45 องศา  

ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น พื้นผิวของจุดต่อเนื่อง 
ระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทาง 
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ลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร ทางลาดต้องมีความ 
ลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 
มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า  50 มิลลิเมตร และมีราว 
กันตก 

 

 
รูปที่ 2.2  ตัวอย่างทางลาดส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 
 มิลลิเมตร  แบบชนิด 1 ช่วง (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 

 
ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดยมีลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น มีลักษณะ
กลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็น
ผนังเรียบ ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ของคนพิการทางการมองเห็น ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของทาง
ลาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
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มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 

 

 
 

รูปที่ 2.3  ตัวอย่างทางลาดส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร 
    แบบชนิด 2 ช่วง  (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 

 

อาคารที่มีจ านวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร 

ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น  มีระบบ
ควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้
พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ 

ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใช้ได้ที่มี  ลักษณะ  เปน็ห้องลิฟต์ ต้องมี ลักษณะ 
ดังนี้ ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,400 
มิลลิเมตร ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 300 
มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
600 มิลลิเมตร 
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ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังนี้  ปุ่ม
ล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร 
และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาว
น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์กากับ
ไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ มีราวจับ
โดยรอบภายในลิฟต์ มีตัวเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง มีป้าย
แสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ  และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คน
พิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขั ดข้องและก าลังให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้  โดยต้องอยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร มีระบบการท างานที่ท าให้ลิฟต์
เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ 

 

 
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างลิฟต์ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   

(ส านักส่งเสริมและศักยภาพและสิทธิ,2554) 
 

หมวด 3 บันได  
อาคารต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง 

โดยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร มีชานพักทุกระยะใน
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แนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร มีราวบันไดทั้งสองข้าง ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อ
หักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาด
สม่ าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้
ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง มีป้าย
แสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 
 

 
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างบันไดส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 

 
หมวด 4 ท่ีจอดรถ  
อาคารต้องจัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อยตาม 

อัตราส่วน ดังนี ้ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1 คัน ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่ 
จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน 
ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน 
ส าหรับทุก ๆ จ านวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้นเศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน ที่
จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร ให้มากที่สุด มี 
ลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่ง เก้าอ้ี
ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาว
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ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย กว่า 
300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ที่จอด รถ
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกว่า 2,400 
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า  
1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่าดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ 

 

 
 

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างที่จอดรถส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   
(ส านักส่งเสริมและศักยภาพและสิทธิ,2554) 

 
 หมวด 5 ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหวา่งอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร  

อาคารต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล้ า
ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อยู่ในระดับ 
เดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถ 
ขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ ในกรณีที่มีอาคารหลายอาคารอยู่ภายในบริเวณ 
เดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น 
และจากอาคารแต่ละอาคารน้ันไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรือที่จอดรถ 
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ทางเดินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่ 
น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร หากมีท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็น 
แบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน  13 
มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน  ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทาง
เลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จ าเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน 
โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง 
และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ป้ายหรือสิ่งอ่ืนใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมี
ความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับ
ต่างกัน ให้มีพื้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10 อาคารที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือ
ราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับที่ผนังหรือราวกันตกนั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 2.7  ตัวอย่างทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับคนพิการและ
  ผู้สูงอายุ  (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง, 2555) 

 
 หมวด 6 ประตู  

ประตูของอาคารต้องมีลักษณะ เปิดปิดได้ง่าย หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้อง
ไม่เกินกว่า 20 มิลลิเมตร และให้ขอบ ทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เก้าอ้ีล้อ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวกช่องประตูต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิด
ออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 1,500 มิลลิเมตร ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับที่มีขนาด
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เท่ากับราวจับ ในแนวด่ิงทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  
1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มีราว 
จับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้าน 
นอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไป 
ตามความกว้างของประตู ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเคร่ืองหมายหรือ
แถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัด อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก  อยู่สูงจากพื้นไม่ 
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตรประตูต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้ 
บานประตูปิดได้เองที่อาจท าให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
             
 

 
 

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างประตูของอาคารส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 
 

 หมวด 7 ห้องส้วม  
อาคารตามที่จัดให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ หรือ

ทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ใน 
บริเวณเดียวกันกับห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ 
คนชรา ต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าน  
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก 
โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่
ประตูด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
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หมวด 6 พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทาง
ลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยัง
ช่องระบายน้ าทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ าขังบนพื้น มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่
สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้และที่ปล่อยน้ าเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ได้อย่างสะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิด
ผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถ ส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้านที่ ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมากพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราที่นั่งเก้าอ้ีล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก  ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสอง
ด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร และต้องมีราวจับ 

ราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดย
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
700 มิลลิเมตร และให้ยื่นล้ าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
300 มิลลิเมตร ราวจับในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย  600 มิลลิเมตร ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนัง
ให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบ ล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณ
แสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทางานซึ่งติดตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 
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รูปที่ 2.9  ตัวอย่างห้องน้ า-ห้องส้วมส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  (ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555)   

 

 
รูปที่ 2.10 รูปตัดตัวอย่างห้องน้ า-ห้องส้วมส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   

(ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง,2555) 
 

อ่างล้างมือควรมีลักษณะ ดังนี้ ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง 
เพื่อให้เก้าอ้ีล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และ
ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีความ
สูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800 มิลลิเมตร และมีราวจับใน
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แนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง  ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือ
ก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างอ่างล้างมือส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   
(ส านักส่งเสริมและศักยภาพและสิทธิ,2554) 

 
ในกรณีที่ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้ 

ส าหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไป หากได้จัดส าหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษร
เบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในต าแหน่งที่สามารถสัมผัส
ได้ด้วย ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส าหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ โดยมีราวจับ ในแนวนอนอยู่ด้านบน
ของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้ง
สองข้าง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจาก
ผนังไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.12 ตัวอย่างที่ถ่ายปัสสาวะส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   
(ส านักส่งเสริมและศักยภาพและสิทธิ,2554) 

 
 หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส  

อาคารต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ส าหรับ คนพิการ ทางการมองเห็น ที่พื้นบริเวณต่าง
ระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันไดที่พื้นด้านหน้า
และด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง 300 
มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทาง
ลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเร่ิมต้นของทางขึ้นหรือ  ทางลง
ของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2.13 ตัวอย่างพื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ   
(ส านักส่งเสริมและศักยภาพและสิทธิ,2554) 

 
2.3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภาณุวัฒน์ ปลั่งกลาง  (2555)  ได้วิจัยเร่ือง  การส ารวจและการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุ รี  โดยได้จัดท าแบบ
ก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี ให้สอดคล้องกับสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ในอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร 
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548   

เสกสรร พันธ์สวัสดิ์ (2555)  การทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่าลักษณะของราวจับที่ผู้สูงอายุพึงพอใจมากที่สุด
คือระดับความสูง 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และวัสดุที่ใช้ทาราวจับคือ 
สแตนเลส ส่วนลักษณะของบันไดที่ผู้สูงอายุพึงพอใจมากที่สุดคือ  ลูกตั้งความสูงขนาด 13 
เซนติเมตร จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจสาหรับอุปกรณ์อานวยความสะดวก  สาหรับ
ผู้สูงอายุทาให้ทราบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากและต้องการได้รับในสิ่งที่ได้ทาการทดสอบเป็น
ตัวช่วยในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถนาผลการวิจัยไปเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และหรือส่วนราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ
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ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดาเนินการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 3 ปี และจัดทาเป็น
รายละเอียดเข้าสู่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 ต่อไป 
 ศรินยา  สุริยะฉาย  (2552)  ได้วิจัยเร่ือง  การประเมินผลความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญและเตรียมพร้อมในการรับมือกับ
สังคมผู้สูงอายุ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป  งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการประมาณราคาและล าดับ
ความส าคัญสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในบริเวณอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล า
พระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  เพื่อเสนอเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารใช้ในการพิจารณาติดตั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  
ได้อย่างตรงจุด 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการล าดับความส าคัญและการก าหนดมาตรฐานการออกแบบ

ประมาณการ  การติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  โดยเน้นลักษณะทางกายภาพขนาด
ของพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมที่จัดไว้ส าหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งมีขั้นตอนและวิธี
การศึกษาดังนี้  

1.  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  

2. การเก็บข้อมูลโครงการศึกษา  
3. การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  
4. จัดล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว 
5. จัดหาแบบที่ได้มาตรฐานพร้อมประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสิ่งอ านวยความ

สะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 

 
3.1 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาก าหนดมาตรฐานการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในร้านมัชชาดาไหมไทย  
เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ โดยจะท าการส ารวจทางกายภาพของอาคาร ส ารวจพื้นที่ใช้
สอยต่าง ๆภายในสถานที่ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ส าหรับ
ผู้สูงอายุ และวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อสรุปผลการศึกษา  เสนอแนะ และท าการจัดหาแบบที่ได้
มาตรฐานพร้อมประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 

-  ระยะที่ 1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 
Design) ข้อบังคับและข้อกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกของแต่ละมาตรฐาน 
และเป็นแนวทางในการจัดท าแบบส ารวจอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระ
เพลิงและวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นอาคารบริการสาธารณะ  

-  ระยะที่ 2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจพื้นที่อาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  
เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  ในการส ารวจใช้วิธีการสังเกตความเชื่อมโยง
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ของพื้นที่ใช้สอยและใช้แบบสอบถามเพื่อจัดล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ  

-  ระยะที่ 3 ส ารวจการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการต่าง ๆ และสัมภาษณ์ปัญหาในการใช้
พื้นที่ภายในอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุจาก
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร เพื่อท าการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ ท าการส ารวจพื้นที่ใช้สอย ความเชื่อมโยงของพื้นที่
ใช้สอย และการเข้าถึงพื้น ที่ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิง
และวัดหน้าพระธาตุและเก็บข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  และมาตรฐานของกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 

 
3.3   การศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และการสังเกตและการใช้
แบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพรวม โดยแยกแยะและสรุปประเด็นส าคัญด้วยการน าเสนอผล
ในวิธีพรรณนา 
 3.3.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  และ

มาตรฐานของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 

 3.3.2  สรุปและวิเคราะห์การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม และการใช้แบบสอบถาม โดย
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขเชิงพรรณนา  แบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับคุณภาพ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2541)  ดังนี ้

 5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี้ 
4.51-5.00  หมายความว่า   มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
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3.51-4.50  หมายความว่า   มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ “มาก ” 
2.51-3.50  หมายความว่า   มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
1.51-2.50  หมายความว่า   มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ “น้อย” 
1.00-1.50  หมายความว่า   มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” 
 

3.4   จัดล าดับความส าคัญ 
 น าผลที่ได้จาการส ารวจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา มาจัดล าดับความส าคัญสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ของอาคารร้านมัชชาชาดาไหม
ไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของอาคารสาธารณะ 
ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ. 2548  
 
3.5   จัดหาแบบมาตรฐานพร้อมราคาในการก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
 น าผลที่ได้จาการส ารวจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา มาจัดหาแบบที่ได้มาตรฐานในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว  
ของอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้น
ต่ าของอาคารสาธารณะ ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ. 
2548 พร้อมกับรายการประเมินราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นในการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ในอ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ในเขตอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ท าการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ และบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน  390 คน  
 
การวิคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ผลการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ตามประเด็นดังนี้     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดย
หาค่าความถี่ร้อยละ  ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกโดยหาค่าความถี่ร้อยละ ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว ตามประเด็นดังนี้  ข้อมูลส่วนบุคคล โดยหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ความคิดเห็นในการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว  
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีกลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 
  การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
60 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 40 ดังแสดงรูปที่  4.1 
 

 
รูปที่ 4.1  ร้อยละเพศของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

ชาย 
60% 

หญิง 
40% 
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 การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ  27  
มีอายุ  75 ปี  รองลงมาร้อยละ  13  มีอายุ  71, 76  และ  78  ปี    ดังแสดงดังรูปที่ 4.2   
 

 
รูปที่ 4.2 ร้อยละอายุของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพ  

สมรส ร้อยละ 67 รองลงมา เป็นหม้าย  ร้อยละ 26 และโสด ร้อยละ 7 ดังแสดงดังรูปที่ 4.3   
 

 
รูปที่ 4.3  ร้อยละสถานภาพของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

อายุ 66 
6% 

 อายุ 69 
7%   อายุ 70 

7% 

อายุ 71 
13% 

อายุ 75 
27% 

อายุ 76 
13% 

อายุ 78 
13% 

อายุ 82 
7% 

อายุ 84 
7% 

โสด 
7% 

สมรส 
67% 

หม้าย 
26% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธ 
จ านวน  387  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในรูปที่  4.4 
 

 
 รูปที่ 4.4  ร้อยละการนับถือศาสนาของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่  มีการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาร้อยละ 60 และไม่ได้เรียนหนังสือ  ร้อยละ 40 ดังรูปที่ 4.5 
 

 
รูปที่ 4.5 ร้อยละระดับการศึกษาของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

พุทธ 
100% 

คริสต ์
0% 

อิสลาม 
0% 

ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

40% 
จบ

ประถมศึกษา 
60% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ร้อยละ 54  รองลงมาอ่านออก/เขียนไม่ได้  
ร้อยละ 33 และอ่านไม่/ออกเขียนไม่ได้ ร้อยละ 13 ดังรูปที่ 4.6 
 

 
รูปที่ 4.6 ร้อยละความสามารถในการเขียนของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการมองเห็นชัดเจนดี ร้อยละ 74   และมองเห็นแต่ไม่ชัดเจน ร้อยละ 26 ดังรูปที่ 4.7   
 

 
รูปที่ 4.7 ร้อยละความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

อ่านออก/เขียนได้ 
54% 

อ่านออก/เขียน
ไม่ได้ 
33% 

อ่านไม่ออก/เขียน
ไม่ได้ 
13% 

มองเห็นชัดเจนดี 
74% 

มองเห็นแต่ไม่
ชัดเจน 
26% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรค
ประจ าตัว คือโรคกระดูกเข่าและข้อเสื่อมร้อยละ 34  ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 27  โรคกระดูกสัน
หลังและสะโพกเสื่อมร้อยละ  20  โรคความดันโลหิตร้อยละ  13  และโรคเบาหวานร้อยละ  6  ดัง
รูปที่ 4.8 
 

 
 

รูปที่ 4.8 ร้อยละโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ
แข็งแรงเท่ากับคนในวัยเดียวกันร้อยละ 54  รองลงมาแข็งแรงน้อยกว่าคนในวัยเดียวกันร้อยละ 40 
และแข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันร้อยละ 6  ดังรูปที่ 4.9   
 

 
 

รูปที่ 4.9 ร้อยละความแข็งแรงของผูสู้งอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

ไม่มีโรคประจ าตัว 
27% 

โรคหัวใจ 
0% 

โรคเบาหวาน 
6% 

โรคความดันโลหิต 
13% 

โรคกระดูกเข่าและ
ข้อเสื่อม 

34% 

โรคกระดูกสันหลัง
และสะโพกเสื่อม 

20% 

แข็งแรงกว่าคน
ในวัยเดียวกัน 

6% 

แข็งแรงเท่ากับ
คนในวัย
เดียวกัน 

54% 

แข็งแรงน้อย
กว่าคนในวัย
เดียวกัน 

40% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เคยล้ม 3-
5 คร้ังในระยะเวลา 3 ปีร้อยละ 64  รองลงมา ไม่เคยล้มร้อยละ 29  และเคยล้มมากกว่า  5  คร้ังใน
ระยะเวลา  3  ปีร้อยละ 7   ดังรูปที่ 4.10 
 

 
รูปที่ 4.10 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยล้มหรือไม่ 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ ไม้เท้า

เป็นอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันร้อยละ 53 และไม่ใช้อุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวกร้อยละ 47  ดังรูปที่ 4.11 

 
 รูปที่ 4.11 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามว่าในชีวิตประจ าวันใช้อุปกรณ์ในการ
  อ านวยความสะดวกหรือไม่ 

ไม่เคยล้ม 
29% 

เคยล้ม 3-5 ครั้งใน
ระยะเวลา 3 ปี 

64% 

มากกว่า 5 ครั้งใน
ระยะเวลา 3 ปี 
[เปอร์เซ็นต์] 

ไม่ใช ้
47% ไม้เท้า 

53% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ท่องเที่ยว

กับกลุ่มครอบครัวร้อยละ 81  รองลงมาท่องเที่ยวกับกลุ่มน าเที่ยวร้อยละ  7  และท่องเที่ยวกับ

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจและท่องเที่ยวคนเดียวร้อยละ  6%  ดังรูปที่ 4.12   

 

 
รูปที่ 4.12 ร้อยละลักษณะการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมไทยร้อยละ 67 รองลงมาท่องเที่ยวเชิงจับจ่าย ซื้อสินค้าร้อยละ 20  และ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติร้อยละ 13 ดังรูปที่ 4.13    
 

  
 

รูปที่ 4.13  ร้อยละรูปแบบการท่องเที่ยว ณ อ าเภอปักธงชัย ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

ท่องเที่ยวกับกลุ่ม
น าเที่ยว 

[เปอร์เซ็นต์] 

ท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ครอบครัว 

81% 

ท่องเที่ยวกับ
หน่วยงาน
ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
6% 

ท่องเที่ยวคนเดียว 
6% 

ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

13% 

ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศาสนา 
วัฒนธรรมไทย 

67% 

ท่องเที่ยวเชิง
จับจ่าย ซ้ือ
สินค้า 
20% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มาเที่ยว
วัดหน้าพระธาตุร้อยละ 79.80  รองลงมาเขื่อนล าพระเพลิงร้อยละ 73.60  และร้านมัชชาดาไหมไทย
ร้อยละ  53.20  ดังรูปที่ 4.14   

 

 
 

รูปที่ 4.14  ร้อยละสถานที่ท่องเที่ยว ณ อ าเภอปักธงชัยที่ผู้สูงอายุมาเที่ยว 
 

การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุที่เคยมาเที่ยววัดหน้าพระธาตุ 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยไปเที่ยว 5, 4, 3, ครั้งและไม่เคยมาเที่ยวร้อยละ  20  เท่ากัน  ดังรูปที่ 4.15   
 

 
 

รูปที่ 4.15 ร้อยละ ความถี่ที่ผู้สูงอายุมาเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุ 

วัดหน้าพระธาตุ 
อ าเภอปักธงชัย เขื่อนล าพระเพลิง 

อ าเภอปักธงชัย ร้านมัชดาไหมไทย 
อ าเภอปักธงชัย 

79.8 
73.6 

53.2 

ไม่เคย 
20% 

จ านวน 1 ครั้ง 
7% 

จ านวน 2 ครั้ง 
7% 

จ านวน 3 ครั้ง 
20% 

จ านวน 4 ครั้ง 
19% 

จ านวน 5 ครั้ง 
20% 

อ่ืนๆ   
7% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุที่เคยมาเที่ยวเขื่อนล าพระเพลิง 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มาเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิง   จ านวน 5 คร้ัง   คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมา
จ านวน 4 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 27  และไม่เคยมาเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 20 ดังรูปที่ 4.16   

 

 
รูปที่ 4.16  ร้อยละ ความถี่ที่ผู้สูงอายุมาเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิง 

 
การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุที่เคยมาเที่ยวร้านมัชชาดาไหมไทย 

พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเคยมาเที่ยว จ านวน 2 คร้ัง  คิด
เป็นร้อยละ 20 และเคยมาเที่ยว จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13 ดังรูปที่ 4.17  

 

 
 

รูปที่ 4.17 ร้อยละ ความถี่ที่ผู้สูงอายุมาเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทย 

ไม่เคย 
20% 

จ านวน 1 ครั้ง 
13% 

จ านวน 2 ครั้ง 
7% จ านวน 3 ครั้ง 

0% 
จ านวน 4 ครั้ง 

27% 

จ านวน 5 ครั้ง 
33% 

ไม่เคย 
40% 

จ านวน 1 ครั้ง 
7% 

จ านวน 2 ครั้ง 
20% 

จ านวน 3 ครั้ง 
7% 

จ านวน 4 ครั้ง 
13% 

จ านวน 5 ครั้ง 
13% 
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การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยไป
ซื้อผ้าไหมที่ร้านมัชชาดาไหมไทย  คิดเป็นร้อยละ 40   รองลงมาเคยเดินทางไปซื้อผ้าไหมที่ร้านมัช
ชาดาไหมไทย 3  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20 และจ านวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7  ดังรูปที่ 4.18   

 

 

 
รูปที่ 4.18  ร้อยละ ความถี่ที่ผู้สูงอายุเดินทางมาซื้อผ้าไหมที่ร้านขายผ้าไหมในอ าเภอปักธงชัย 

 
4.1.2  ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ  
        จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทั้ง 8 
ประเภท  โดยพิจารณาความต้องการการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม พบว่า มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก  เมื่อแยกประเภทแล้วพบว่าส่วนที่มีความต้องการ มากที่สุด คือ  พื้นที่
ห้องน้ า  อยู่ในระดับ “มากที่สุด” รองลงมาคือ ทางลาดภายนอกอาคาร อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
และมีความต้องการน้อยที่สุด คือป้ายและสัญลักษณ์   อยู่ในระดับ “มาก ”  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุดคือ ราวจับในพื้นที่
ห้องน้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 รองลงมา การใช้วัสดุชนิดไม่ลื่นในการท าทางลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74  และความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด  มีป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายใน
อาคาร และภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
 
 
  

ไม่เคย 
40% 

จ านวน 1 คร้ัง 
13% 

จ านวน 2 คร้ัง 
7% 

จ านวน 3 คร้ัง 
20% 

จ านวน 4 คร้ัง 
0% 

จ านวน 5 คร้ัง 
20% 
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ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการในการติดตั้งสิ่งอ านวยความ
 สะดวก 8 ประเภทส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅ S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

ป้ายและสัญลักษณ ์ 4.16 0.65 มาก 
- ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่อยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้

ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคนื 
4.20 0.65 

มาก 

- มีป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร 

4.13 0.81 
มาก 

ทางสัญจร ทางเท้า 4.53 0.53 มากที่สุด 
- มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเตือนส่ิงกีดขวาง 4.53 0.50 มากที่สุด 
- มีการใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ล่ืน 4.53 0.62 มากที่สุด 
ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน 4.64 0.56 มากที่สุด 
- ใช้วัสดุชนิดไม่ล่ืนในการท าทางลาด 4.74 0.57 มากที่สุด 
- มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเตือน 4.53 0.62 มากที่สุด 
ทางข้ามถนน 4.40 0.42 มาก 
- ติดตั้งสัญญาณไฟและอุปกรณ์เสริม เช่น สัญลักษณ์

ภาษามือ ล าโพงขยาย เป็นต้น 
4.40 0.61 

มาก 

- ใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม่ลื่นและใช้สีแตกต่างกับถนน 4.40 0.49 มาก 
ที่จอดรถ 4.47 0.46 มากที่สุด 
- มีป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 4.40 0.61 มาก 
- มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 4.53 0.50 มากที่สุด 
ทางลาดภายนอกอาคาร 4.63 0.43 มากที่สุด 
- มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเตือน 4.47 0.62 มาก 
- มีทางลาดที่ตดิตั้งราวจบัทั้งสองขา้ง 4.60 0.61 มากที่สุด 
พื้นที่ภายนอก 4.53 0.59 มากที่สุด 
- มีจุดทีน่ั่งพักและหลงัคากันแดดกันฝน 4.73 0.44 มากที่สุด 
- มีพ้ืนที่ทางเดินเรียบ ไม่ลื่น และไม่มีส่ิงกีดขวาง

ทางเดนิ 
4.53 0.50 มากที่สุด 

พื้นที่ห้องน้ า 4.65 0.32 มากที่สุด 
- มีราวจับในห้องน้ า 4.93 0.25 มากที่สุด 
- พื้นกระเบื้องไม่ลืน่ 4.73 0.44 มากที่สุด 
- สัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ า 4.47 0.50 มาก 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅ S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

- มีป้ายบอกทางเข้าห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 4.60 0.49 มากที่สุด 
- มีโถส้มแบบนั่งราบ (ชักโครก) 4.47 0.72 มากที่สุด 
- ประตหู้องน้ าเป็นแบบเปิดใหค้นอื่นสามารถเข้าไปได้

เมื่อเกิดอุบตัิเหต ุ
4.73 0.44 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.12 0.25 มาก 

 

4.1.3 ความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
 นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   
 จากตารางที่ 4.2 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ  ที่จอดรถส าหรับผู้
พิการ และผู้สูงอายุ อยู่ในล าดับที่ 1 มากสุด คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาเป็นล าดับที่ 2  คิดเป็น
ร้อยละ 19.90 และ ล าดับที่ 5   คิดเป็นร้อยละ 19.60   
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งที่จอดรถส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ  

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    1 234 60.50 
ล าดับที่    2 77 19.90 
ล าดับที่    5 76 19.60 

  
จากตารางที่ 4.3 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ทางลาดส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ อยู่ในล าดับที่ 2 มากสุด คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาเป็นล าดับที่ 3  คิดเป็น
ร้อยละ 26.60 และ ล าดับที่ 5   คิดเป็นร้อยละ 26.40   
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ตารางที่ 4.3 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งทางลาดส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ 

  
  
 
 
 

จากตารางที่ 4.4 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ เคาน์เตอร์ติดต่อ
ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ อยู่ในล าดับ ที่ 11 มากสุด คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาเป็นล าดับที่ 9  
คิดเป็นร้อยละ 19.60 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 5 และ 10   คิดเป็นร้อยละ 6.70   
 
 ตารางที่ 4.4 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งเคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการ
  และผู้สูงอายุ 

 
  
 
 
 
 
  

 

 จากตารางที่ 4.5 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ห้องส้วมส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ  อยู่ในล าดับ ที่ 1 มากสุด ร้อยละ 39.50รองลงมาเป็นล าดับที่ 3  ร้อยละ 33.60 
และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 5 และ 10  ร้อยละ 6.70   
 
  
  

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    2 182 47.00 
ล าดับที่    3 103 26.60 
ล าดับที่    4 102 26.40 

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    5 26 6.70 
ล าดับที่    8 52 13.40 
ล าดับที่    9 76 19.60 
ล าดับที่    10 26 6.70 
ล าดับที่    11 207 53.50 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งห้องส้วมส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ 

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    1 153 39.50 
ล าดับที่    2 52 13.40 
ล าดับที่    3 130 33.60 
ล าดับที่    5 26 6.70 
ล าดับที่    10 26 6.70 

  
จากตารางที่ 4.6 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ทางเข้าอาคาร 
ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับพิการและผู้สูงอายุ  อยู่ในล าดับ ที่ 4 มากสุด 
คิดเป็นร้อยละ 26.90 รองลงมาเป็นล าดับที่ 2   คิดเป็นร้อยละ 19.60 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 3 และ 
9   คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่าง
 อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    2 76 19.60 
ล าดับที่    3 26 6.70 
ล าดับที่    4 104 26.90 
ล าดับที่    5 51 13.20 
ล าดับที่    9 26 6.70 
ล าดับที่    10 52 13.40 
ล าดับที่    11 52 13.40 

  
จากตารางที่ 4.7 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ราวจับส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ  อยู่ในล าดับ ที่ 4 มากสุด คิดเป็นร้อยละ 40.10 รองลงมาเป็นล าดับที่ 3  คิดเป็น
ร้อยละ 33.10 และล าดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 26.90  



41 
 

ตารางที่ 4.7 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งราวจับส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ 

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    3 128 33.10 
ล าดับที่    4 155 40.10 
ล าดับที่    5 104 26.90 

 
จากตารางที่ 4.8 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ลิฟต์ส าหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ   อยู่ในล าดับ ที่ 10  มากสุด คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาเป็นล าดับที่ 6  คิดเป็นร้อย
ละ 20.20 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 5 และ 7 คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งลิฟต์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ    
 

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    5 26 6.70 
ล าดับที่    6 78 20.20 
ล าดับที่    7 26 6.70 
ล าดับที่    9 52 13.40 
ล าดับที่    10 153 39.50 
ล าดับที่    11 52 13.40 

  
จากตารางที่ 4.9 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ บันไดส าหรับผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ    อยู่ในล าดับ ที่ 6   มากสุด คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาเป็นล าดับที่ 7   คิดเป็นร้อย
ละ 20.20 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 9   คิดเป็นร้อยละ 6.70  
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ตารางที่ 4.9 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งบันไดส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ  

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    5 52 13.40 
ล าดับที่    6 231 59.70 
ล าดับที่    7 78 20.20 
ล าดับที่    9 26 6.70 

  
จากตารางที่ 4.10 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ป้ายเตือนและ
สัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ  อยู่ในล าดับ ที่ 7   มากสุด คิดเป็นร้อยละ 40.10 รองลงมา
เป็นล าดับที่ 8   คิดเป็นร้อยละ 26.90  และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 4  5 และ 10    คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 
ตารางที่ 4.10 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์
 ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    4 26 6.70 
ล าดับที่    5 26 6.70 
ล าดับที่    7 155 40.10 
ล าดับที่    8 104 26.90 
ล าดับที่    10 26 6.70 
ล าดับที่    11 50 12.90 

 

จากตารางที่ 4.11 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ ประตูส าหรับผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ  อยู่ในล าดับ ที่ 9   มากสุด คิดเป็นร้อยละ 26.90 รองลงมาเป็นล าดับที่ 8   คิดเป็นร้อย
ละ 26.60 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 11    คิดเป็นร้อยละ 6.70  
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งประตูส าหรับผู้พิการและ
 ผู้สูงอายุ 

 ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    6 52 13.40 
ล าดับที่    7 50 12.90 
ล าดับที่    8 103 26.60 
ล าดับที่    9 104 26.90 
ล าดับที่    10 52 13.40 
ล าดับที่    11 26 6.70 

 
จากตารางที่ 4.12 การแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ พื้นผิวต่างสัมผัส
ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ   อยู่ในล าดับ ที่ 8   มากสุด คิดเป็นร้อยละ  33.10 รองลงมาเป็นล าดับที่ 
9   คิดเป็นร้อยละ 26.60 และ น้อยที่สุดคือล าดับที่ 6   คิดเป็นร้อยละ 6.70   
 
ตารางที่ 4.12 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับ ผู้
 พิการและผู้สูงอายุ  

       ล าดับความส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ล าดับที่    6 26 6.70 
ล าดับที่    7 78 20.20 
ล าดับที่    8 128 33.10 
ล าดับที่    9 103 26.60 
ล าดับที่    10 52 13.40 

 
จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ผลตารางที่ 4.3-4.13 สามารถสรุปความต้องการในการจัด

อันดับความส าคัญในการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้ดังนี้อันดับที่ 
1  คือ ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ  ร้อยละ 60.50   อันดับที่ 2 คือ ทางลาดส าหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ   ร้อยละ 47.00  อันดับที่ 3  คือ ห้องส้วมส าหรับพิการและผู้สูงอายุ    ร้อยละ 33.60  
และอันดับสุดท้าย คือ เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ   ร้อยละ 53.50  และไม่มีติด
อันดับ คือ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร  
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ตารางที่ 4.13 สรุปการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว
 ผู้สูงอายุ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน ร้อยละ 

1 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 234 60.50 
2 ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 182 47.00 
3 ห้องส้วมส าหรับพิการและผู้สูงอายุ 130 33.60 
4 ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 155 40.10 
5 ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 104 26.90 
6 บันไดส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 231 59.70 
7 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการ 

และผู้สูงอายุ 
155 40.10 

8 พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ 

128 33.10 

9 ประตูส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 104 26.90 
10 ลิฟท์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 153 39.50 
11 เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการ และ

ผู้สูงอายุ 
207 53.50 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสถานที่ท่องเท่ียว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิง  จ านวน   3  คนคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุ  42 49 และ 53  ปี  มีสถานภาพสมรส 
จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมีสถานภาพหม้าย จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือ ศาสนา พุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  2   คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.70  และไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 6 ประเภทคือ  ที่จอดรถส าหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ  ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  ห้องส้วม ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ   ราวจับ 
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  ลิฟต์ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ   ส าหรับความต้องการติดตั้งสิ่ง
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อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุของบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ มีความต้องการ
จ านวน  2   คน คิดเป็นร้อยละ 66.70  และไม่ตอ้งการ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 33.30 
     
ตารางที่ 4.14 จ านวนร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 0 0 
 หญิง 3 100.00 
2. อายุ   
 42 1 33.30 
 49 1 33.30 
 53 1 33.30 
3. สถานภาพ   
 โสด 0 0 
 สมรส 2 66.70 
 หม้าย 1 33.30 
4. ศาสนา   
 พุทธ 3 100.00 
 คริสต์ 0 0 
 อิสลาม 0 0 
5. ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียนหนังสือ 0 0 
 จบประถมศึกษา 2 66.70 
 จบมัธยมศึกษา 1 33.30 
 จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า 0 0 
 จบปริญญาตรี 0 0 
 จบปริญญาโท 0 0 
 จบปริญญาเอก 0 0 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

6.  ท่านรู้จักสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุชนิด
ใดบ้าง 

  

 1. ไม่เคยรู้จักสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

1 33.30 

 2. ที่จอดรถส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1 33.30 
 3. ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1 33.30 
 4. เคาน์เตอร์ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 0 0 
 5. ห้องส้วม ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 3 100.00 
 6. ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อม

ระหว่างอาคารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
1 33.30 

 7. ราวจับ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1 33.30 
 8. ลิฟต์ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1 33.30 
 9. บันได ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 0 0 
 10. ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ ส าหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ 
0 0 

 11. ประตู ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 0 0 
 12. พื้นผิว ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 0 0 
7.  ท่านมีความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานประกอบการของท่านหรือไม่ 

  

 ต้องการ 2 66.70 
 ไม่ต้องการ 1 33.30 

 
4.2.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

 นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ ส าหรับบุคลากรสถานท่ีท่องเท่ียว 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรสถานทีท่องเที่ยว    พบว่า
บุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนล าพระเพลิงมีความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาเป็น บุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวร้านรัชดาไหมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 และบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50   
 
ตารางที่  4.15 การเปรียบเทียบความต้องการในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรสถานทีท่องเที่ยว    

 ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
วัดพระ
ธาตุ 

เขื่อนล า
พระเพลิง 

ร้านมัชชาดา 
ไหมไทย 

 ̅  ̅  ̅ 
ป้ายและสัญลักษณ ์ 3.50 4.00 3.50 
- ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่อยู่ในต าแหน่งที่

มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 
4 4.00 3.00 

- มีป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร 

3 4.00 4.00 

ทางสัญจร ทางเท้า 2.50 4.00 4.50 
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนสิ่งกีดขวาง 2 4.00 5.00 
- มีการใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น 3 4.00 4.00 
ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน 3.00 5.00 4.00 
- ใช้วัสดุชนิดไม่ลื่นในการท าทางลาด 3 5.00 4.00 
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน 3 5.00 4.00 
ทางข้ามถนน 3.50 4.00 4.50 
- ติดตั้งสัญญาณไฟและอุปกรณ์เสริม เช่น 

สัญลักษณ์ภาษามือ ล าโพงขยาย เป็นต้น 
3 4.00 4.00 

-ใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม่ลื่นและใช้สีแตกต่างกับถนน 3 4.00 5.00 
ที่จอดรถ 3.00 4.50 4.50 
- มีป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 4 4.00 5.00 
- มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 3 5.00 4.00 
ทางลาดภายนอกอาคาร 3.00 4.50 5.00 
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน 3 4.00 5.00 
- มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 3 5.00 5.00 
พื้นที่ภายนอก 3.00 5.00 4.00 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 

 ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
วัดพระ
ธาตุ 

เขื่อนล า
พระเพลิง 

ร้านมัชชาดา 
ไหมไทย 

 ̅  ̅  ̅ 
- มีจุดที่นั่งพักและหลังคากันแดดกันฝน 3 5.00 3.00 
- มีพื้นที่ทางเดินเรียบ ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง

ทางเดิน 
3 

5.00 5.00 
พื้นที่ห้องน้ า 3.33 4.83 5.00 
- มีราวจับในห้องน้ า 3 5.00 5.00 
- พื้นกระเบื้องไม่ลื่น 3 5.00 5.00 
- สัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ า 4 4.00 5.00 
- มีป้ายบอกทางเข้าห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 3 5.00 5.00 
- มีโถส้มแบบนั่งราบ (ชักโครก) 3 5.00 5.00 
- ประตูห้องน้ าเป็นแบบเปิดให้คนอ่ืนสามารถเข้า

ไปได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
4 5.00 5.00 

ภาพรวมแต่ละพื้นที่ 3.50 4.48 4.38 
ภาพรวมทั้งหมด 3.95 

 

4.2.2 ความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
 นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ โดยสอบถามจากบุคลากรสถานที่ท่องเท่ียว 
    จากตารางที่ 4.16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้จัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ดังนี้ อันดับที่ 1 คือห้องส้วมส าหรับพิการและผู้สูงอายุ 
และราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  จ านวน  3 คนคิดเป็นร้อยละ 100.00  อันดับที่ 2 คือ ป้าย
เตือนและสัญลักษณ์  ประต ู พื้นผิวต่างสัมผัส ทางลาด  บันได  ลิฟท์ เคาน์เตอร์ติดต่อ ที่จอดรถ และ
ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่าง  ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.70     
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ตารางท่ี 4.16 จ านวนร้อยละของการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน ร้อยละ 

1 ห้องส้วมส าหรับพิการและผู้สูงอายุ 3 100 
2 ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 3 100 
3 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการ 

และผู้สูงอายุ 
2 66.70 

4 ประตูส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 2 66.70 
5 พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการ และ

ผู้สูงอายุ 
2 66.70 

6 ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 2 66.70 
7 บันไดส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 2 66.70 
8 ลิฟท์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 2 66.70 
9 เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการ และ

ผู้สูงอายุ 
2 66.70 

10 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 2 66.70 
11 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร 

ทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับพิการ
และผู้สูงอายุ 

2 66.70 

 
4.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

4.3.1  สมมติฐานท่ี 1  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการที่จอด
 รถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการหรือไม่ 

HO  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความต้องการ ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้
 พิการ 

HA  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความต้องการ ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้
 พิการ 

จากตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ ปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า ความแข็งแรง
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ของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ซึ่งจะต้องมีการทดลองรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นเป็นความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ตัวแปร
 ตามคือความต้องการที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ผลรวมของความ

เบี่ยงเบนก าลังสอง
ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้นเสรี 
(df=k-1) 

ค่าเฉลี่ยผลบวก
ก าลังสอง 

F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 9.029 2 4.515 19.869 **0.000 
ภายในกลุ่ม 87.250 384 0.227   
ทั้งหมด 96.279 386    
* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

จากตารางที่  4.18  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความต้องการที่จอดรถส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัย
เดียวกัน)  และความต้องการที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัย
เดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  นอกจากนี้ความต้องการที่จอดรถ
ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการของกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 
(แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่  4.18  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 1)
แข็งแรงกว่าวัย

เดียวกัน 

5.00 - 3.50** 2.85** 
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ตารางที่  4.18  (ต่อ) 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 2)
แข็งแรงเท่ากับ
วัยเดียวกัน 

1.50 - - -0.65** 

(กลุ่มที่ 3)
แข็งแรงน้อยกว่า

วัยเดียวกัน 

2.15 - - - 

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
  

4.3.2  สมมติฐานท่ี 2  ความแข็งแรงของผู้สูงที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการ  ทางลาด
 ที่ติดต้ังราวจับทั้งสองข้างหรือไม่ 

HO  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความต้องการ ทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสอง
 ข้าง 
HA  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความต้องการ ทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 

 
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

0.05  นั่นคือ สามารถปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า ความ
แข็งแรงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ซึ่งจะต้องมีการทดลองรายคู่ต่อไป 
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นเป็นความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ตัวแปร
 ตามคือความต้องการติดต้ังทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 
 ผลรวมของความ

เบี่ยงเบนก าลังสอง
ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้น
เสรี 

(df=k-1) 

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกก าลัง

สอง 
F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5.670 2 2.835 7.818 **0.000 
ภายในกลุ่ม 139.250 384 0.363   
ทั้งหมด 144.920 386    
* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 
 จากตารางที่  4.20  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราว
จับทั้งสองข้างของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัย
เดียวกัน)  และความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้างของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัย
เดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้
ความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้างของกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน) ไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน) 
 
ตารางที่  4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 1)
แข็งแรงกว่าวัย

เดียวกัน 

5.00 - 0.38* 0.50** 

(กลุ่มที่ 2)
แข็งแรงเท่ากับ
วัยเดียวกัน 

4.63 - - 0.13 

 



53 
 

ตารางที่  4.20 (ต่อ) 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 
(กลุ่มท่ี 1)

แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 3)
แข็งแรงน้อยกว่า

วัยเดียวกัน 

4.50 - - - 

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

 4.3.3  สมมติฐานท่ี 3  ความแข็งแรงของผู้สูงที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการ  เดินทาง
  มาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุหรือไม่ 
 HO  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้า
  พระธาตุ 
 HA  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระ
  ธาต ุ
 

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ สามารถปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า ความ
แข็งแรงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งจะต้องมีการทดลองรายคู่ต่อไป 
 

ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นเป็นความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ตัวแปร
 ตามคือความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุ 
 ผลรวมของความ

เบี่ยงเบนก าลังสอง
ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้น
เสรี 

(df=k-1) 

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกก าลัง

สอง 
F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 113.485 2 56.742 16.303 **0.000 
ภายในกลุ่ม 1136.474 384 3.480   
ทั้งหมด 1449.959 386    

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
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จากตารางที่  4.22  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความต้องการต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรง
เท่ากับวัยเดียวกัน)  และความต้องการต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุของกลุ่มที่ 2 
(แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  นอกจากนี้ความต้องการต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุของกลุ่มที่ 1 
(แข็งแรงมากกว่าวัยเดียวกัน)  ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน) 
 

ตารางที่  4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการ เดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุ 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 1)
แข็งแรงกว่าวัย

เดียวกัน 

5.00 - 1.50** 0.51 

(กลุ่มที่ 2)
แข็งแรงเท่ากับ
วัยเดียวกัน 

3.50 - - -0.99** 

(กลุ่มที่ 3)
แข็งแรงน้อยกว่า

วัยเดียวกัน 

4.49 - - - 

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

4.3.4   สมมติฐานท่ี 4  ความแข็งแรงของผู้สูงที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการ  เดินทาง
มาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิงหรือไม่ 

HO  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล า
 พระเพลิง 
HA  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล า
 พระเพลิง 
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จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ สามารถปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า ความ
แข็งแรงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งจะต้องมีการทดลองรายคู่ต่อไป 
 

ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นเป็นความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ตัวแปร
ตามคือความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิง 

 ผลรวมของความ
เบี่ยงเบนก าลังสอง

ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้น
เสรี (df=k-

1) 

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกก าลัง

สอง 
F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 323.785 2 161.893 50.990 **0.000 
ภายในกลุ่ม 1219.192 384 3.175   
ทั้งหมด 1542.977 386    
* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

จากตารางที่  4.24  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว 
ณ เขื่อนล าพระเพลิงของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัย
เดียวกัน)  และความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิงของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัย
เดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  นอกจากนี้ความต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิงของกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 
(แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่  4.24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิง 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 1)
แข็งแรงกว่าวัย

เดียวกัน 

1.00 - -3.63** -2.66** 
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ตารางที่  4.24 (ต่อ) 
ความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 2)
แข็งแรงเท่ากับ
วัยเดียวกัน 

4.63 - - -0.96** 

(กลุ่มที่ 3)
แข็งแรงน้อยกว่า

วัยเดียวกัน 

3.66 - - - 

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

4.3.5 สมมติฐานท่ี 5  ความแข็งแรงของผู้สูงที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการ  เดินทาง
 มาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทยหรือไม่ 

HO  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชา
 ดาไหมไทย 

HA  :  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชา
 ดาไหมไทย 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ สามารถปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า ความ
แข็งแรงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งจะต้องมีการทดลองรายคู่ต่อไป 
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ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นเป็นความแข็งแรงของผู้สูงอายุ ตัวแปร
ตามคือความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทย 

 ผลรวมของความ
เบี่ยงเบนก าลังสอง

ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้น
เสรี 

(df=k-1) 

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกก าลัง

สอง 
F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 323.785 2 161.893 50.990 **0.000 
ภายในกลุ่ม 1219.192 384 3.175   
ทั้งหมด 1542.977 386    
* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

 จากตารางที่  4.26  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว 
ณ ร้านมัชชาดาไหมไทยของกลุ่มที่ 1 (แข็งแรงกว่าวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อย
กว่าวัยเดียวกัน)  และความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทยของกลุ่มที่ 2 
(แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน)  แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 (แข็งแรงน้อยกว่าวัยเดียวกัน)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  นอกจากนี้ความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทยของกลุ่มที่ 1 
(แข็งแรงมากกว่าวัยเดียวกัน)  ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (แข็งแรงเท่ากับวัยเดียวกัน) 
 
ตารางที่  4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชชาดาไหมไทย 

ความแข็งแรงของ
ผู้สูงอายุ 

ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

(กลุ่มท่ี 1)
แข็งแรงกว่าคน
วัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 2)
แข็งแรงเท่ากับ
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มท่ี 3)
แข็งแรงน้อยกว่า
คนวัยเดียวกัน 

(กลุ่มที่ 1) แข็งแรงกว่า
วัยเดียวกัน 

3.00 - -0.38 0.86* 

(กลุ่มที่ 2) แข็งแรง
เท่ากับวัยเดียวกัน 

3.38 - - 1.24** 

(กลุ่มที่ 3) แข็งแรงน้อย
กว่าวัยเดียวกัน 

2.14 - - - 

*P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
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4.3.6  สมมติฐานท่ี 6  อายุที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุ  มีผลต่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุ
 หรือไม่ 

HO  :  อายุที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุ ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 
HA :  อายุที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุ มีผลต่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 

 
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

0.05  นั่นคือ สามารถปฏิเสธ  สมมติฐานหลัก HO   และยอมรับสมมติฐาน  HA  หมายความว่า อายุที่
แตกต่างกันของผู้สูงอายุ มีผลต่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งจะต้องมี
การทดลองรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยมีตัวแปรต้นคืออายุของผู้สูงอายุ  ตัวแปรตามคือ
 ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 
 ผลรวมของความ

เบี่ยงเบนก าลังสอง
ระหว่างกลุ่ม 

ระดับขั้น
เสรี 

(df=k-1) 

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกก าลัง

สอง 
F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 40.088 8 5.011 19.749 **0.000 
ภายในกลุ่ม 95.912 378 0.254   
ทั้งหมด 136.000 386    
* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 

จากตารางที่  4.28  การเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของผู้สูงอายุกลุ่มที่  
1  (อายุ  66 ปี)  มีความแตกต่างจากผู้สูงอายุทุกกลุ่ม  และค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของผู้สูงอายุกลุ่มที่  
8  (อายุ  82 ปี)  มีความแตกต่างจากผู้สูงอายุทุกกลุ่ม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่  4.28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มอายุ
ของ

ผู้สูงอายุ 

ค่า 
เฉลี่ย 

กลุ่มอายุของผู้สูงอายุ 
( 1 ) 
66 ปี 

( 2 ) 
69 ปี 

( 3 ) 
70 ปี 

( 4 ) 
71 ปี 

( 5 ) 
75 ปี 

( 6 ) 
76 ปี 

( 7 ) 
78 ปี 

( 8 ) 
82 ปี 

( 9 ) 
84 ปี 

(กลุ่ม 1) 
66 ปี 

3.00 - 1.00** 1.00** 0.98** 0.76** 0.50** 0.50** 1.00** 0.00** 

(กลุ่ม 2) 
69 ปี 

2.00 - - 0.00 -0.02 -0.24* -0.50** -0.50** 0.00 -1.00** 

(กลุ่ม 3) 
70 ปี 

2.00 - - - -0.02 -0.24* -0.50** -0.50** 0.00 -1.00** 

(กลุ่ม 4) 
71 ปี 

2.02 - - - - -0.22** -0.48** -0.48** 0.02 -0.98** 

(กลุ่ม 5) 
75 ปี 

2.24 - - - - - -0.26** -0.26** 0.24** -0.76** 

(กลุ่ม 6) 
76 ปี 

2.50 - - - - - - 0.00 0.50** -0.50** 

(กลุ่ม 7) 
78 ปี 

2.50 - - - - - - - 0.50** -0.50** 

(กลุ่ม 8) 
82 ปี 

2.00 - - - - - - - - -1.00** 

(กลุ่ม 9) 
84 ปี 

3.00 - - - - - - - - - 

* P-value < 0.05 
** P-value < 0.01 
 
4.4   แบบมาตรฐานพร้อมประมาณราคา 
 จากการลงพื้นที่ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพื้นที่ใช้สอย และการ
เข้าถึงพื้น ที่ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระ
ธาตุพร้อมทั้งเก็บข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานของผู้สูงอายุ โดย
เปรียบเทียบกับแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  และมาตรฐานของกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548  พร้อมทั้งสรุป
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ความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในล าดับต้น  ๆ  ที่มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอปักธงชัยและบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอปักธงชัย  ดังนั้นจึง
สามารถจัดหาแบบมาตรฐานพร้อมประมาณราคาที่เป็นปัจจุบันในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอปักธงชัย  ในที่นี้คือห้องส้วมส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโดยประมาณ  105,000  บาทถ้วน     
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้สูงอายุของร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  เปรียบเทียบกับ
ข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ. 2548  และล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่
ผู้สูงอายุของร้านมัชชาดาไหมไทย  เขื่อนล าพระเพลิงและวัดหน้าพระธาตุ  เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุมากที่สุด ลงพื้นที่เพื่อส ารวจความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ  จ านวนทั้งหมด 390 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้  1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ และบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยว  2) ระดับ
ต้องการในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  3) การล าดับความส าคัญในการติดตั้ง
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ร้อยละและท าการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จากการส ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเป็นเพศ
ชายส่วนใหญ่มีอายุ 75 ปี ส่วนบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเพศชายทั้งหมด บุคลากร
สถานที่ท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 42 - 53 ปี ส าหรับความสามารถในการอ่านเขียน
หนังสือ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขียนหนังสือได้ / อ่านออก  ส่วนโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ
พบว่าส่วนมากเป็นโรคกระดูกเข่าและข้อเสื่อม  และเมื่อเทียบความแข็งแรงกับคนใน
วัยกัน ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงเท่ากับคนในวัยเดียวกัน และพบว่าส่วนใหญ่เคยล้ม 3-
5 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี และส่วนใหญ่ใช้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน   
ส่วนบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
ประเภทห้องส้วมส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  และมีความต้องการให้ติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

2. ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ความ
ต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก 8 ประเภทได้แก่ ป้ายและสัญลักษณ์  ทางสัญจร 
ทางเท้า  ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน ทางข้ามถนน ที่จอดรถ ทางลาด
ภายนอกอาคาร  พื้นที่ภายนอก และพื้นที่ในห้องน้ า ในภาพรวม พบว่า มีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก  ส่วนความต้องการ มากที่สุด คือ พื้นที่ห้องน้ า  และทางลาดภายนอก
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อาคาร และข้อที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือป้ายคือป้ายและสัญลักษณ์  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุดคือราวจับใน
พื้นที่ห้องน้ าการใช้วัสดุชนิดไม่ลื่นในการท าทางลาดและน้อยที่สุดมีป้ายแจ้งข้อมูล
และแผนที่ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ส าหรับความคิดของบุคลากรสถานที่
ท่องเที่ยว มีความองการมากที่สุดคือ ความต้องการติดตั้งประตูห้องน้ าเป็นแบบเปิดให้
คนอ่ืนสามารถเข้าไปได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความต้องการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง พื้นที่ทางเดินเรียบ ไม่ลื่น 
และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน  มีราวจับในห้องน้ า  พื้นกระเบื้องไม่ลื่น  สัญญาณฉุกเฉิน
ในห้องน้ า   มีป้ายบอกทางเข้าห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ  และมีโถส้มแบบนั่งราบ (ชัก
โครก)   และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พบว่าบุคลากรสถานที่ท่องเที่ยวมีความต้องการ ติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เขื่อนล าพระเพลิง และร้านรัชดาไหมไทย  โดยประเภทของสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุที่มีต้องการมากที่สุด คือ ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัด
ขอบคันหิน พื้นที่ภายนอก และพื้นที่ห้องน้ า  

3. การจัดล าดับความส าคัญการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ   
  พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุได้จัดอันดับความส าคัญ ดังนี้อันดับที่ 1  คือ ที่จอดรถ

ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ   อันดับที่ 2 คือ ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ   
อันดับที่ 3  คือ ห้องส้วมส าหรับพิการและผู้สูงอายุ  และอันดับสุดท้าย คือ เคาน์เตอร์
ติดต่อส าหรับผู้พิการ  ในขณะที่บุคลากรสถานที่ได้จัดอันดับความส าคัญในการติดตั้ง
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ   อันดับที่ 1 คือ ห้องส้วมส าหรับ
พิการและผู้สูงอายุ  อันดับ 2 คือ ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ส่วนอันดับที่ 3 คือ
ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 

4.  จากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุมีผลต่อ
ความต้องการที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการหรือไม่  ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ
มีผลต่อความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้างหรือไม่  ความแข็งแรงของ
ผู้สูงอายุมีผลต่อความต้องการเดินทางมาเที่ยวหรือไม่ และอายุที่แตกต่างกันของ
ผู้สูงอายุมีผลต่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุหรือไม่  โดยจากการทดสอบด้วยโปรแกรม
ทางสถิติ    พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  ดังนั้นสรุปได้ว่า
ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการ ที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ความต้องการทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง ความต้องการเดินทางมาเที่ยวอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ  และอายุที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุมีผลต่อความแข็งแรงของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นในการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้
อายุ กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา”  สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  ได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้อายุ ในเขตพื้นที่อ าเภอ
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ท าการศึกษาจากสถานที่ท่องเที่ยว คือวัดหน้าพระ
ธาตุ  เขื่อนล าพระเพลิง และร้านมัชชาดาไหมไทย พบว่ายังไม่มีการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และมีความต้องการที่จะติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 2. ล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคือ ที่
จอดรถส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  และห้องส้วม
ส าหรับพิการและผู้สูงอายุตามล าดับ  

 สรุปได้ว่า  ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีความต้องการเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ า และการใช้เส้นทาง
เดินทางในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งห้องน้ าเป็นสิ่งส าคัญและขาดไม่ได้ส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดล าดับความส าคัญการติดติดตั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุที่มีความสอดคล้องกันทั้ งผู้สูงอายุและบุคลากรสถานที่
ท่องเที่ยว  จึงได้มีการจัดหาแบบมาตรฐานพร้อมประมาณราคาที่เป็นปัจจุบันในการติดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของสถานที่ท่องเที่ยวในการที่จะ
ติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุต่อไป 

  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิจัยความคิดเห็นในการติดตั้ งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้อายุ กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย คร้ังต่อไป ดังนี้  
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1. ควรมีการศึกษาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุให้มากที่สุด  

2. นอกจากสิ่งอ านวยสะดวกส าหรับผู้สูงอายุแล้ว  ควรเพิ่มตัวแปรของอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล หรือมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย 
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เลขที่แบบสอบถาม(ส าหรับผู้สูงอายุ) 

 

 
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   
กรณีศึกษา สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย   

จังหวัดนครราชสีมา 
*************************** 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
 ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง   หน้าข้อความ หรือเขียนตอบตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่าน  

1. เพศ   (1)   ชาย           หญิง   

2. อายุ _____________________ ปี  

3. สถานภาพ    

  โสด        สมรส         หม้าย           หย่าร้าง/ แยกทาง       

4. ศาสนา  
       พุทธ        คริสต์      อิสลาม         อ่ืนๆระบุ……….... . . . . . . . . . .  

5. ระดับการศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ   จบปริญญาตรี            

จบประถมศึกษา จบปริญญาโท       

จบมัธยมศึกษา 

จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า   

จบการศึกษาปริญญาเอก  

อื่นๆ (ระบ)ุ............................. 
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6. ความสามารถในการอ่านเขียน   

 อ่านออก/เขียนได้       อ่านออก/เขียนไม่ได้    อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ 

7. ความสามารถในการมองเห็น 

มองเห็นชัดเจนดี       มองเห็นแต่ไม่ชัดเจน    อ่ืนๆ โปรดระบุ………  

8. โรคประจ าตัว 

 1. ไม่มีโรคประจ าตัว    
 2. โรคหัวใจ 
 3. โรคเบาหวาน 
 4. โรคความดันโลหิต 
 5. โรคกระดูกเข่าและข้อเสื่อม 
 6. โรคกระดูกสันหลังและสะโพกเสื่อม 
 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………. 

 

9. ความแข็งแรงของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 
 1. แข็งแรงมากกว่าคนในวัยเดียวกัน    
 2. แข็งแรงเท่ากับคนในวัยเดียวกัน 
 3. แข็งแรงน้อยกว่าคนในวัยเดียวกัน 

 

10. ท่านเคยล้มหรือไม่ 
 1. ไม่เคยล้ม    
 2. เคยล้ม  โปรดระบุความถี่ 

 2.1      1-2  คร้ัง ในระยะเวลา  3  ปี 
 2.2      3-5  คร้ัง ในระยะเวลา  3  ปี 
 2.3      มากกว่า  3  คร้ัง ในระยะเวลา  3  ปี 

 

11. อุปกรณ์ส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ท่านใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  1. ไม่ใช้ 
  2. รถเข็นนั่งล้อเลื่อน 
  3. หูฟัง 
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  4. ไม้เท้า 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………….. 
 

12. ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่านเดินทางในลักษณะการท่องเท่ียวประเภทใด 
 1. ท่องเที่ยวคนเดียว    
 2. ท่องเที่ยวกับกลุ่มครอบครัว 
 3. ท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มทัวร์น าเที่ยว 
 4. ท่องเที่ยวกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

13. ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ อ าเภอปักธงชัย  ท่านมีรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใด 
 1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ    
 2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมไทย 
 3. ท่องเที่ยวเชิงจับจ่าย ซื้อสินค้า 
 4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………. 

 

14. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ไม่เคย 

 2. วัดหน้าพระธาตุ  อ าเภอปักธงชัย   
 3. เขื่อนล าพระเพลิง  อ าเภอปักธงชัย 
 4. ร้านมัชดาไหมไทย  อ าเภอปักธงชัย 
 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 

 

15. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ณ วัดหน้าพระธาตุจ านวนกี่ครั้ง 
  1. ไม่เคย  

 2. จ านวน  1  คร้ัง   
 3. จ านวน  2  คร้ัง 
 4. จ านวน  3  คร้ัง 
 5. จ านวน  4  คร้ัง 
 6. จ านวน  5  คร้ัง 
 7. อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................... 
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16. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ณ เขื่อนล าพระเพลิงจ านวนกี่ครั้ง  
  1. ไม่เคย 

 2. จ านวน  1  คร้ัง   
 3. จ านวน  2  คร้ัง 
 4. จ านวน  3  คร้ัง 
 5. จ านวน  4  คร้ัง 
 6. จ านวน  5  คร้ัง 
 7. อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................... 

 
17. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ร้านมัชดาไหมไทยจ านวนกี่ครั้ง 
  1. ไม่เคย 

 2. จ านวน  1  คร้ัง   
 3. จ านวน  2  คร้ัง 
 4. จ านวน  3  คร้ัง 
 5. จ านวน  4  คร้ัง 
 6. จ านวน  5  คร้ัง 
 7. อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................... 

 

18. ท่านเคยเดินทางมาซื้อผ้าไหมท่ีร้านขายผ้าไหม ในอ าเภอปักธงชัยจ านวนกี่ครั้ง 
  1. ไม่เคย 

 2. จ านวน  1  คร้ัง   
 3. จ านวน  2  คร้ัง 
 4. จ านวน  3  คร้ัง 
 5. จ านวน  4  คร้ัง 
 6. จ านวน  5  คร้ัง 
 7. อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................... 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องว่างท้ายข้อความแต่ละข้อๆ ละ 1 ค าตอบเท่านั้น       

ที่ตรงกับความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความต้องการในการติดตั้ง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ป้ายและสัญลักษณ์      
- ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่อยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 

     

- มีป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร 

     

ทางสัญจร  ทางเท้า      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนสิ่งกีดขวาง      
- มีการใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น      

ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน      
- ใช้วัสดุชนิดไม่ลื่นในการท าทางลาด      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน      

ทางข้ามถนน      
- ติดตั้งสัญญาณไฟและอุปกรณ์เสริม เช่น สัญลักษณ์ภาษา
มือ ล าโพงขยาย เป็นต้น 

     

- ใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม่ลื่นและใช้สีแตกต่างกับถนน      

ท่ีจอดรถ      
- มีป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ      
- มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ      

ทางลาดภายนอกอาคาร      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน      
- มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง      
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ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความต้องการในการติดตั้ง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

พื้นที่ภายนอก      
- มีจุดน่ังพักและหลังคากันแดดกันฝน      
- มีพื้นทางเดินเรียบ ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน      
ห้องน้ า      
- มีราวจับในห้องน้ า      
- พื้นกระเบื้องไม่ลื่น      
- สัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ า      
- มีป้ายบอกทางเข้าห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ      
- มีโถส้วมแบบนั่งราบ (ชักโครก)      
- ประตูห้องน้ าเป็นแบบเปิดให้คนอ่ืนสามารถเข้าไปได้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   

ค าชี้แจง โปรดจัดเรียงล าดับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท่านต้องการลงในช่องว่างท้าย
ข้อความๆ ละ 1 ค าตอบเท่านั้น  โดยให้ตรงกับความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 

ล าดับ
ท่ี 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ล าดับความ

ต้องการในการ
ติดตั้งก่อน-หลัง 

1 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
2 ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
3 เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
4 ห้องส้วมส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
5 ทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร  ทางเชื่อมระหว่างอาคาร

ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 

6 ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
7 ลิฟต์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
8 บันไดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
9 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

10 ประตูส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
11 พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

        ผู้เก็บแบบส ารวจ 

…………………………………………… 
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เลขที่แบบสอบถาม(ส าหรับผู้ประกอบการ) 

 

 
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   
กรณีศึกษา สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย   

จังหวัดนครราชสีมา 
*************************** 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 
 ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง   หน้าข้อความ หรือเขียนตอบตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่าน  

1. เพศ   (1)   ชาย           หญิง   

2. อายุ _____________________ ปี  

3. สถานภาพ    

  โสด        สมรส         หม้าย           หย่าร้าง/ แยกทาง       
 

4. ศาสนา  
       พุทธ        คริสต์      อิสลาม         อ่ืนๆระบุ……….... . . . . . . . . . .  

5. ระดับการศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ   จบปริญญาตรี            

จบประถมศึกษา จบปริญญาโท       

จบมัธยมศึกษา 

จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า   

จบการศึกษาปริญญาเอก  

อื่นๆ (ระบ)ุ............................ 
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6. ท่านรู้จักสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ)  

 1. ไม่รู้จัก    
 2. ที่จอดรถส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 3. ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 4. เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 5. ห้องส้วมส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 6. ทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร  ทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ 
 7. ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 8. ลิฟต์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 9. บันไดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 10. ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 11. ประตูส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 12. พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 

7. ท่านมีความต้องการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในสถานประกอบการของท่าน

หรือไม่   

 1. ต้องการ 
 2. ไม่ต้องการ 

 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………….  
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องว่างท้ายข้อความแต่ละข้อๆ ละ 1 ค าตอบเท่านั้น       

ที่ตรงกับความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความต้องการในการติดตั้ง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ป้ายและสัญลักษณ์      
- ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่อยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 

     

- มีป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร 

     

ทางสัญจร  ทางเท้า      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนสิ่งกีดขวาง      
- มีการใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น      

ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน      
- ใช้วัสดุชนิดไม่ลื่นในการท าทางลาด      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน      

ทางข้ามถนน      
- ติดตั้งสัญญาณไฟและอุปกรณ์เสริม เช่น สัญลักษณ์
ภาษามือ ล าโพงขยาย เป็นต้น 

     

- ใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม่ลื่นและใช้สีแตกต่างกับถนน      

ท่ีจอดรถ      
- มีป้ายสัญลักษณ์ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ      
- มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ      

ทางลาดภายนอกอาคาร      
- มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน      
- มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง      
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ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความต้องการในการติดตั้ง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

พื้นที่ภายนอก      
- มีจุดน่ังพักและหลังคากันแดดกันฝน      
- มีพื้นทางเดินเรียบ ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน      
ห้องน้ า      
- มีราวจับในห้องน้ า      
- พื้นกระเบื้องไม่ลื่น      
- สัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ า      
- มีป้ายบอกทางเข้าห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ      
- มีโถส้วมแบบนั่งราบ (ชักโครก)      
- ประตูห้องน้ าเป็นแบบเปิดให้คนอ่ืนสามารถเข้าไปได้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ   

ค าชี้แจง โปรดจัดเรียงล าดับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท่านต้องการลงในช่องว่างท้าย
ข้อความๆ ละ 1 ค าตอบเท่านั้น  โดยให้ตรงกับความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 

ล าดับ
ท่ี 

ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ล าดับความ

ต้องการในการ
ติดตั้งก่อน-หลัง 

1 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
2 ทางลาดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
3 เคาน์เตอร์ติดต่อส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
4 ห้องส้วมส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
5 ทางเข้าอาคาร  ทางเดินระหว่างอาคาร  ทางเชื่อมระหว่างอาคาร

ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 

6 ราวจับส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
7 ลิฟต์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
8 บันไดส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
9 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

10 ประตูส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
11 พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

        ผู้เก็บแบบส ารวจ 

…………………………………………… 
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ภาพถ่ายบริเวณร้านมัชชาดาไหมไทย 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณร้านมัชชาดาไหมไทย 
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ภาพถ่ายบริเวณร้านมัชชาดาไหมไทย 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณร้านมัชชาดาไหมไทย 
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ภาพถ่ายบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง 



83 
 

 

ภาพถ่ายบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง 
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ภาพถ่ายบริเวณวัดหน้าพระธาตุ 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณวัดหน้าพระธาตุ 
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ภาพถ่ายบริเวณวัดหน้าพระธาตุ 

 

 

ภาพถ่ายบริเวณวัดหน้าพระธาตุ 
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ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 

 

ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 
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ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 

 

ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 
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ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 

 

ภาพถ่ายการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 



89 
 

Descriptives 

ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอาย ุ

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัย

เดียวกนั 
25 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัย

เดียวกนั 
208 1.50 1.326 .092 1.32 1.68 1 5 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนใน

วัยเดียวกนั 
154 2.15 1.337 .108 1.94 2.36 1 5 

Total 387 1.98 1.542 .078 1.83 2.14 1 5 

 

 

ANOVA 

ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอาย ุ

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 280.342 2 140.171 84.424 .000 

Within Groups 637.565 384 1.660   

Total 917.907 386    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ที่จอดรถส าหรบัผู้พิการ และผู้สูงอายุ  

 LSD 

(I) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

(J) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 
แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 3.500

*
 .273 .000 2.96 4.04 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 2.851
*
 .278 .000 2.30 3.40 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -3.500

*
 .273 .000 -4.04 -2.96 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน -.649
*
 .137 .000 -.92 -.38 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -2.851

*
 .278 .000 -3.40 -2.30 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน .649
*
 .137 .000 .38 .92 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Descriptives 

มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัย

เดียวกนั 
25 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัย

เดียวกนั 
208 4.63 .698 .048 4.53 4.72 3 5 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนใน

วัยเดียวกนั 
154 4.50 .502 .040 4.42 4.58 4 5 

Total 387 4.60 .613 .031 4.54 4.66 3 5 

 

 

ANOVA 

มีทางลาดที่ติดตั้งราวจับทั้งสองข้าง 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.670 2 2.835 7.818 .000 

Within Groups 139.250 384 .363   

Total 144.920 386    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: มีทางลาดที่ติดตัง้ราวจับทั้งสองข้าง  

 LSD 

(I) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

(J) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 
แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน .375

*
 .127 .003 .12 .63 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน .500
*
 .130 .000 .24 .76 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -.375

*
 .127 .003 -.63 -.12 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน .125 .064 .052 .00 .25 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -.500

*
 .130 .000 -.76 -.24 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน -.125 .064 .052 -.25 .00 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Descriptives 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ วัดหน้าพระธาตุจ านวนกี่ครัง้ 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัย

เดียวกนั 
25 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัย

เดียวกนั 
208 3.50 1.941 .135 3.23 3.77 1 7 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนใน

วัยเดียวกนั 
154 4.49 1.907 .154 4.18 4.79 1 6 

Total 387 3.99 1.938 .099 3.80 4.18 1 7 

 

 

ANOVA 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ วัดหน้าพระธาตุจ านวนกี่ครัง้ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 113.485 2 56.742 16.303 .000 

Within Groups 1336.474 384 3.480   

Total 1449.959 386    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดหน้าพระธาตุจ านวนกี่ครัง้  

 LSD 

(I) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

(J) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 
แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 1.500

*
 .395 .000 .72 2.28 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน .513 .402 .203 -.28 1.30 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -1.500

*
 .395 .000 -2.28 -.72 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน -.987
*
 .198 .000 -1.38 -.60 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -.513 .402 .203 -1.30 .28 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน .987
*
 .198 .000 .60 1.38 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Descriptives 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ เขื่อนล าพระเพลงิ จ านวนกี่ครัง้ 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัย

เดียวกนั 
25 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัย

เดียวกนั 
208 4.63 1.658 .115 4.40 4.85 1 6 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนใน

วัยเดียวกนั 
154 3.66 2.062 .166 3.33 3.99 1 6 

Total 387 4.01 1.999 .102 3.81 4.21 1 6 

 

 

ANOVA 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ เขื่อนล าพระเพลงิ จ านวนกี่ครัง้ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 323.785 2 161.893 50.990 .000 

Within Groups 1219.192 384 3.175   

Total 1542.977 386    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยว ณ เขื่อนล าพระเพลิง จ านวนกี่ครั้ง  

 LSD 

(I) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

(J) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 
แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน -3.625

*
 .377 .000 -4.37 -2.88 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน -2.662
*
 .384 .000 -3.42 -1.91 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 3.625

*
 .377 .000 2.88 4.37 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน .963
*
 .189 .000 .59 1.34 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 2.662

*
 .384 .000 1.91 3.42 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน -.963
*
 .189 .000 -1.34 -.59 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Descriptives 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ ร้านมัชดาไหมไทย จ านวนกี่ครัง้ 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัย

เดียวกนั 
25 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัย

เดียวกนั 
208 3.38 1.803 .125 3.13 3.62 1 6 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนใน

วัยเดียวกนั 
154 2.14 1.854 .149 1.84 2.43 1 6 

Total 387 2.86 1.860 .095 2.67 3.04 1 6 

 

 

ANOVA 

ท่านเคยเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ ร้านมัชดาไหมไทย จ านวนกี่ครัง้ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 136.297 2 68.149 21.828 .000 

Within Groups 1198.886 384 3.122   

Total 1335.183 386    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ร้านมัชดาไหมไทย จ านวนกีค่รั้ง  

 LSD 

(I) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

(J) ความแข็งแรงของท่านเมือ่

เปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั 
แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน -.375 .374 .317 -1.11 .36 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน .864
*
 .381 .024 .11 1.61 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั .375 .374 .317 -.36 1.11 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 1.239
*
 .188 .000 .87 1.61 

แข็งแรงนอ้ยกว่าคนในวัยเดียวกัน 
แข็งแรงกว่าคนในวัยเดยีวกนั -.864

*
 .381 .024 -1.61 -.11 

แข็งแรงเท่ากบัคนในวัยเดียวกัน -1.239
*
 .188 .000 -1.61 -.87 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Descriptives 

ความแข็งแรงของท่านเมื่อเปรียบเทยีบกับคนในวัยเดียวกนั 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

66 25 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

69 26 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

70 26 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

71 51 2.02 1.010 .141 1.74 2.30 1 3 

75 103 2.24 .431 .042 2.16 2.33 2 3 

76 52 2.50 .505 .070 2.36 2.64 2 3 

78 52 2.50 .505 .070 2.36 2.64 2 3 

82 26 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

84 26 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Total 387 2.33 .594 .030 2.27 2.39 1 3 

 

 

ANOVA 

ความแข็งแรงของท่านเมื่อเปรียบเทยีบกับคนในวัยเดียวกนั 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 40.088 8 5.011 19.749 .000 

Within Groups 95.912 378 .254   

Total 136.000 386    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



95 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ความแข็งแรงของท่านเมือ่เปรียบเทียบกับคนในวยัเดียวกนั  

 LSD 

(I) อาย ุ (J) อายุ Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

66 

69 1.000
*
 .141 .000 .72 1.28 

70 1.000
*
 .141 .000 .72 1.28 

71 .980
*
 .123 .000 .74 1.22 

75 .757
*
 .112 .000 .54 .98 

76 .500
*
 .123 .000 .26 .74 

78 .500
*
 .123 .000 .26 .74 

82 1.000
*
 .141 .000 .72 1.28 

84 .000 .141 1.000 -.28 .28 

69 

66 -1.000
*
 .141 .000 -1.28 -.72 

70 .000 .140 1.000 -.27 .27 

71 -.020 .121 .872 -.26 .22 

75 -.243
*
 .111 .029 -.46 -.03 

76 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

78 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

82 .000 .140 1.000 -.27 .27 

84 -1.000
*
 .140 .000 -1.27 -.73 

70 

66 -1.000
*
 .141 .000 -1.28 -.72 

69 .000 .140 1.000 -.27 .27 

71 -.020 .121 .872 -.26 .22 

75 -.243
*
 .111 .029 -.46 -.03 

76 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

78 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

82 .000 .140 1.000 -.27 .27 

84 -1.000
*
 .140 .000 -1.27 -.73 

71 

66 -.980
*
 .123 .000 -1.22 -.74 

69 .020 .121 .872 -.22 .26 

70 .020 .121 .872 -.22 .26 

75 -.223
*
 .086 .010 -.39 -.05 

76 -.480
*
 .099 .000 -.68 -.29 

78 -.480
*
 .099 .000 -.68 -.29 

82 .020 .121 .872 -.22 .26 

84 -.980
*
 .121 .000 -1.22 -.74 

75 

66 -.757
*
 .112 .000 -.98 -.54 

69 .243
*
 .111 .029 .03 .46 

70 .243
*
 .111 .029 .03 .46 
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71 .223
*
 .086 .010 .05 .39 

76 -.257
*
 .086 .003 -.43 -.09 

78 -.257
*
 .086 .003 -.43 -.09 

82 .243
*
 .111 .029 .03 .46 

84 -.757
*
 .111 .000 -.97 -.54 

76 

66 -.500
*
 .123 .000 -.74 -.26 

69 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

70 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

71 .480
*
 .099 .000 .29 .68 

75 .257
*
 .086 .003 .09 .43 

78 .000 .099 1.000 -.19 .19 

82 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

84 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

78 

66 -.500
*
 .123 .000 -.74 -.26 

69 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

70 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

71 .480
*
 .099 .000 .29 .68 

75 .257
*
 .086 .003 .09 .43 

76 .000 .099 1.000 -.19 .19 

82 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

84 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

82 

66 -1.000
*
 .141 .000 -1.28 -.72 

69 .000 .140 1.000 -.27 .27 

70 .000 .140 1.000 -.27 .27 

71 -.020 .121 .872 -.26 .22 

75 -.243
*
 .111 .029 -.46 -.03 

76 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

78 -.500
*
 .121 .000 -.74 -.26 

84 -1.000
*
 .140 .000 -1.27 -.73 

84 

66 .000 .141 1.000 -.28 .28 

69 1.000
*
 .140 .000 .73 1.27 

70 1.000
*
 .140 .000 .73 1.27 

71 .980
*
 .121 .000 .74 1.22 

75 .757
*
 .111 .000 .54 .97 

76 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

78 .500
*
 .121 .000 .26 .74 

82 1.000
*
 .140 .000 .73 1.27 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ  และคนทุกวัย 
 

แนวคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและคนทุกวัยนั้น มีการศึกษา
เร่ิมต้นในประเทศประเทศที่ได้พัฒนาแล้วเช่น  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและหลายประเทศในยุโรป 
แนวคิดต่าง ๆเหล่านี้มีการศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังจนออกมาเป็นมาตรฐานที่ยอมรับและ
น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการออกกฎหมาย การศึกษาคร้ังนี้จึงได้น ามาสรุปเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการ
ท าการศึกษาในงานวิจัย ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางด้านการด าเนินการและ
ทางด้านการออกแบบ เฉพาะเจาะจงถึงเร่ืองการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกของอาคารสาธารณะ 

 
1  แนวคิดด้านการออกแบบเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) 

มีการใช้ค าภาษาไทยแทนค าว่า Universal design อย่างหลากหลาย เช่น การออกแบบเพื่อ
คนทุกวัย การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลการ
ออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อารยะสถาปัตย์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ขอใช้ค า
ว่า การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตามสมาคมสถาปนิกแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน และเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เร่ิมต้นจาก
แนวความคิดเดิมขององค์การสหประชาชาติที่ได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมแนวความคิดเพื่อให้ผู้
พิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ 
Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disable Persons และได้มีการพัฒนา
เร่ือยมา จนกระทั่งในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 ได้มีการเผยแพร่หลักการของ Universal design 1.1 
(Principles of Universal designVersion1.1) ภายหลังได้มีการปรับปรุงล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ซึ่ง
ได้รับการเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1997 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นแนวคิดเร่ืองการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ อยู่ในสังคมสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ 
หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่แล้ว  หรือใช้เป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบ
หลักการของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 เสมอภาค (Equitable Use)  
ใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ  เช่น การ

ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะสองระดับ ระดับทั่วไปสาหรับผู้ใหญ่หรือคนที่นั่งรถเข็นใช้ได้  
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1.2  ยืดหยุ่น (Flexible Use)  
ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้าย และขวาหรือปรับสภาพความสูงต่ าขึ้นลงได้ตามความสูงของผู้ใช้  
1.3  เรียบง่ายและเข้าใจได้ดี (Simple and Intuitive) 
มีภาพหรือค าอธิบายที่เรียบง่าย ส าหรับคนทุกประเภทไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหน อ่าน

หนังสือออกหรือไม่ อ่านภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ หรืออาจใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากล 
สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ฯลฯ  

1.4  มีข้อมูลเพียงพอ (Perceptible Information)  
มีข้อมูลง่ายส าหรับประกอบการใช้งานที่พอเพียง  
1.5  ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาด (Tolerance for error)  
มีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้ผิดพลาด รวมทั้งไม่เสียหายได้โดยง่าย  
1.6  ทุ่นแรงกาย (Low Physical Effort)  
สะดวกและไม่ต้องออกแรง  
1.6  ขนาด และพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และใช้งานในเชิงปฏิบัติได้ (Size and space for approach 

 and use)  
โดยคิดออกแบบเผื่อส าหรับคนร่างกายใหญ่โต คนที่เคลื่อนไหวร่างกายยาก คนพิการ คน

สูงอายุ  
 

2   แนวคิดด้านการออกแบบ จากหนังสือ คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ  และ
คนทุกวัย     

  ส านักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปี พ.ศ. 2554) ได้เผยแพร่เอกสารการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถอ่าน
และท าความเข้าใจอย่างง่าย ๆ โดยรวบรวมแนวทางการออกแบบจากหลายแหล่ง เช่น ADA ของ
สหรัฐอเมริกา Accessibility for the Disabled ของ UN Architectural Services Department ของ
ฮ่องกง Building Construction Authority ของสิงคโปร์ Code of Practice on Access and Mobility  
ของลิเวอร์พูล อังกฤษ และ Barrier Free Design Guideline ของญ่ีปุ่น ซึ่งมีแนวคิดว่า คนพิการ 
คนชรา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระกับสังคม รายละเอียดขนาดลักษณะ
รูปทรง พื้นผิวของบริเวณต่าง ๆ ในอาคารเพื่อให้คนพิการประเภทต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ โดย
ข้อมูลต่าง ๆสอดคล้องกับข้อกฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 



99 
 

3    แนวคิดด้านการออกแบบ จากคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2555) จัดท าแนวคิดด้านการออกแบบ จากคู่มือการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัด
สภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุภายใต้บริบทของเมืองไทย เนื้อหาเป็นข้อมูลด้านขนาดลักษณะ
รูปทรงต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้ โดยข้อมูลส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับคู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ 
และคนทุกวัย  ซึ่งมี รายละเอียดขนาดลักษณะรูปทรง พื้นผิวของบริเวณต่าง ๆ ในอาคารเพื่อให้ 
สามารถใช้งานได้ โดยข้อมูลต่าง ๆสอดคล้องกับข้อกฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 

 
4  แนวคิดด้านการออกแบบ จากหนังสือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา มาตรฐานขั้นต่ า

ส าหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 
 ผ.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ (ปี พ.ศ. 2548)โดยการสนับสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2548 ท าการศึกษามาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่พัก
อาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยลงพื้นที่ส ารวจขนาด
ร่างกายของผู้สูงอายุ การส ารวจที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม จากกรณีศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิง
เอกสาร น าข้อมูลที่ได้มาสอบทานกับผู้เชี่ยวชาญ และสรุปเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของที่พักอาศัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ โดยมีใจความส าคัญดังนี้  

องค์ประกอบภายนอกอาคาร  
ในการศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบภายนอกอาคาร โดยให้ผู้สูงอายุทดสอบ 

ความสูงลูกตั้งบันได ความชันของทางลาด พื้นผิวแบบต่าง ๆ ร้ัว และเก้าอ้ีสนาม และให้ผู้สูงอายุ
เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง สรุปได้ดังนี ้

4.1  ความสูงลูกตั้งบันได  
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกความสูงลูกตั้งบันได  ที่ความสูง 130 

มิลลิเมตร ร้อยละ 51 ต่ ากว่าที่ระบุในร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคารที่ก าหนดให้ความสูงลูกตั้งบันไดไม่เกิน 150 มิลลิเมตร เป็น
ข้อสังเกตว่ามาตรฐานที่ก าหนดส าหรับผู้พิการซึ่งก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ อาจใช้ไม่ได้กับ
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ผู้สูงอายุชาวไทยเน่ืองจากความแตกต่างด้านสรีระ และความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุและผู้
พิการแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้ผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ  คือการ
หกล้มและตกบันได โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 75 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับแนวความคิดในการ
ออกแบบที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่แนะน าว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ออกแบบสาหรับผู้สูงอายุไม่ควร
จะมีพื้นต่างระดับหรือบันได เนื่องจากการใช้บันไดเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ และ
เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ 

4.2  ความชันของทางลาด  
ความชันของทางลาดที่ผู้สูงอายุเลือกมากที่สุดอยู่คืออัตราส่วน  1: 6 มีความชันมากกว่า

อัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราในอาคาร ซึ่งก าหนดไว้ที่อัตราส่วน 1: 12 มีข้อสังเกตคือ ในการศึกษาให้ผู้สูงอายุ
ทดสอบทางลาดโดยใช้การเดินขึ้นลง ไม่ได้ใช้รถเข็น จึงอาจเป็นเหตุผลให้ความชันที่ผู้สูงอายุเลือก
มีความชันมากกว่าที่ระบุไว้ในร่างกฎกระทรวงสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราในอาคาร ข้อ 10 (5) ซึ่งก าหนดให้ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมี
ความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชาน
พักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด แต่มีความชันน้อยกว่าความ
ชันส าหรับความลาดชันของพื้นต่างระดับในสถานพยาบาลที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ข้อ 5(4) ก าหนด
ไว้ว่า ทางสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร ถ้ามีระดับพื้นสูงต่ าไม่
เท่ากัน ต้องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม่เกินสิบห้าองศา หรือวัดได้เท่ากับอัตราส่วน 1: 3.73 
ฉะนั้นความชันของทางลาดที่เหมาะสมน่าจะเป็นอัตราส่วน  1: 12 และมีช่วงยาวไม่เกิน 6,000 
มิลลิเมตร 

4.3  พื้นผิวแบบต่าง ๆ  
พื้นผิวที่ท าการทดสอบแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งาน จากการศึกษาพบว่า

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เลือกพื้นทรายล้างเป็นพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในการเดิน และให้ความรู้สึกเดินสบาย 
สมควรใช้เป็นพื้นชานบ้านหรือระเบียงบ้าน และลานกิจกรรมออกกาลังกาย ผู้สูงอายุเลือกพื้น
คอนกรีตตัวหนอนเป็นพื้นถนน ผู้สูงอายุเลือกพื้นกรวดล้างเป็นพื้นทางเดินในสวน และ ผู้สูงอายุ
เลือกพื้นหินอ่อนเป็นพื้นที่สวยงาม และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกพื้นผิวที่ไม่ลื่นเป็นพื้นผิวทางเดินเท้า
ในสวน เน่ืองจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการความปลอดภัยในการเดินหรือการเคลื่อนไหว ดังนั้นสิ่ง
ที่ควรค านึงในการออกแบบบ้านส าหรับผู้สูงอายุคือพื้นจะต้องไม่ลื่น สามารถเดินหรือ เข็นรถเข็น



101 
 

ได้สะดวกสอดคล้องกับ ในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 33 ที่ได้ก าหนดให้พื้นผิวทางเดินส าหรับผู้สูงอายุ
จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 

4.4  ร้ัวบ้าน  
พบว่าผู้สูงอายุเลือกร้ัวบ้านที่มีความสูง 1,200 มิลลิเมตร ร้อยละ 47 โดยรูปแบบร้ัวที่เลือก

มากที่สุดคือร้ัวกึ่งทึบกึ่งโปร่งร้อยละ 61.1 และเลือกใช้เหล็กเป็นวัสดุมากที่สุดร้อยละ 44.6 แสดงว่า
ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในขณะเดียวกันก็ต้องการความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวด้วย และเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณร้อยละ 80-90 อยู่ที่บ้าน การ
ที่เลือกใช้รั้วสูง 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งมีความสูงระดับหน้าอกและเป็นร้ัวกึ่งทึบกึ่งโปร่งนั้นจะช่วยให้
ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุสามารถมองเห็นและได้ยิน
เสียงข้างนอกบ้านได้เป็นการเพิ่มระดับของสิ่งเร้า ช่วยให้ไม่รู้สึกเบื่อ มีผลต่อสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ร้ัวที่ไม่สูงจนเกินไป และทาด้วยวัสดุที่โปร่งจะช่วยให้ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ได้รับทัศนียภาพที่ดี เกิดการไหลเวียนของอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอสาหรับผู้สูงอายุ 

4.5  เก้าอี้สนาม  
พบว่าผู้สูงอายุเลือกเก้าอี้สนามแบบชุดเก้าอ้ีไม้มีพนักพิงมากที่สุดร้อยละ 37.9 โดยลักษณะ

ของเก้าอ้ีเป็นชุดเก้าอ้ีที่มีโต๊ะวางของตรงกลาง และสามารถนั่งได้หลายคน ท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
นั่งสนทนากันได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะพูดคุยจับกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกันกับ
บุคคลอ่ืนได้หลาย ๆ คน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้า สังคมได้มากขึ้น การจัดลักษณะ
ของเก้าอ้ีให้เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพูดคุยกันได้สะดวกและสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
กับทุกคน 
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กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ  และคนทุกวัย 
 

1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. 2534 

หลักการ ก าหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ที่ต้องมี
อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 

เหตุผล โดยที่มาตรา 17 (1) แห่ง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
บัญญัติให้ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการ สมควรด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้

สาระส าคัญ  
ข้อ 2 ลักษณะอาคารที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการได้แก่ 

อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาส าหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม 
หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนส่งมวลชน และอาคารในลักษณะอ่ืนใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารก าหนด 

ข้อ 3 ลักษณะสถานที่ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการได้แก่  
1. สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือสถานที่ที่ให้บริการท านองเดียวกัน  
2. สถานที่อื่นใดที่ได้จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะ หรือให้ประชาชน กลุ่มหนึ่งกลุ่ม

ใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยู่ด้วยได้ใช้บริการ 
ข้อ 6 อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนจะได้ก าหนดอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คน
พิการไว้โดยเฉพาะและมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการก าหนด 

ข้อ 7 ให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่
อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ จัดให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการด้วย 
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1.1 พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่มีการกล่าวถึงสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมได้แก่ 

มาตรา 17 เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด 

1.  ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 

มาตรา 18 เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งได้จัดอุปกรณ์
ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าของ
เงินที่เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินได้สุทธิหรือก าไรสุทธิของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น แล้วแต่กรณี
ตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด 

1.2  ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์ หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544 
เหตุผล เพื่อให้การก าหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ

ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คน พิการ พ.ศ. 2534 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 7 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
คณะกรรมการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการจึงได้ออกระเบียบนี้  

สาระส าคัญ ระเบียบนี้จะแบ่งออกเป็น 5 หมวดที่ส าคัญได้แก่  
หมวดที ่1 อาคาร, หมวดที่ 2 สถานที่, หมวดที่ 3 ยานพาหนะ, หมวดที่ 4 บริการสาธารณะ, 
หมวดที ่5 สัญลักษณ์ 

1.3  มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี19 พฤษภาคม 2552 เร่ืองการจัดท าสิ่งอ านวยความ  
สะดวกส าหรับคนพิการ 
สาระส าคัญ ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้ ตามที่กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เสนอดังนี ้
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ให้หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต/ที่ท า
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนต าบล/ส านักงาน
เทศบาลนคร / เมือง / ต าบล และเมืองพัทยา ) สถาบันการศึกษา และสถานีต ารวจ จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้ายและ
สัญลักษณ์ และบริการข้อมูล 

1.4  หนังสือส านักงบประมาณท่ี นร 0713/327 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 เร่ืองให้
หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการเขา้ถึงได้ 
สาระส าคัญ เห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐพิจารณาจัดให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคนพิการ ส าหรับอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมที่
ก่อสร้างแล้ว ยังไม่มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ขอให้พิจารณาจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคนพิการด้วย โดยให้ใช้เงินรายได้
สมทบเหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากงบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะด าเนินการดังกล่าว 

1.5  ประกาศกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการ
คุ้มคลอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการเพื่ออ านวย
ความสะดวกสถานท่ีท่องเท่ียว  และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เหตุผล ก าหนดให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการ

จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกและให้สิทธิส าหรับผู้สูงอายุทุกคนในสถานที่ท่องเที่ยว  
หรือสนามกีฬา  หรือสถานออกก าลังกายอ่ืนๆ และก าหนดมาตรฐานการบริการอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในสถานที่ท่องเที่ยว  หรือสนามกีฬา  หรือสถานออกก าลัง
กายอื่นๆ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 การประเมินความต้องการจ าเป็น  เป็นกระบวนการประเมินเพื่อก าหนดความแต่งต่างของ
สภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น  โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด  และประเมิน
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด  จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่า
สมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูล  ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง  การเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางบวก 
 กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์จึงประกอบด้วยขั้นตอน  (1) การ
ระบุความต้องการจ าเป็น  (2) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ  และ (3) การ
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น  เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
1.  วิธีศึกษาและขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น 

วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  ไม่มีเทคนิคเฉพาะส าหรับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นแต่ได้ยืมเทคนิคต่าง ๆ  จากกระบวนการอ่ืนมาใช้ในการประเมิน  เช่น 

1.1  วิธีการส ารวจ  (survey) 
เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความต้องการจ าเป็น  ทั้งนี้เนื่องมาจากการส ารวจเป็นวิธีการที่รู้จักกันทั่วไป  สามารถด าเนินการได้
ง่ายและสะดวกนอกจากนี้ยังใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่  แต่การส ารวจก็มีข้อจ ากัดหรือ
ข้อบกพร่องในด้านการออกแบบสร้างเคร่ืองมือที่จะให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการตรงตามความ
ต้องการของผู้ด าเนินการได้ 

1.2  การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากประมาณร้อยละ 80  เพราะแบบสอบถามมีข้อดีหลายประการ เช่น  

ลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์  สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  สามารเก็บข้อมูลได้
ครอบคลุม เป็นต้น  ส าหรับการน ามาใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น  เช่นเดียวกันมีผู้นิยมใช้
กันมากเกี่ยวกับสภาพการประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่ามีการใช้แบบสอบถามมากที่สุด  คือ
มากกว่าร้อยละ  45 
 1.3  การส ารวจโดยการสัมภาษณ์ 

เป็นวิธีการโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง  มีทั้งการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว  และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซึ่งทั้งสองวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย
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ต่างกัน  คือการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้โทรศัพท์  หากแต่การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มีโอกาสแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์น้อยกว่าการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  ในการประเมินความต้องการจ าเป็นสามารถน าการสัมภาษณ์มาช่วยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วย 

1.4  การส ารวจโดยการสังเกต 
เป็นวิธีการส ารวจวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นได้  โดยผู้

ประเมินสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและสังเกตพฤติกรรมและสภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสภาพที่
ต้องการและสภาพที่เป็นอยู่  ซึ่งการส ารวจโดยการสังเกตควรจะมีวิธีการอ่ืนร่วมด้วย  เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วนเพียงพอส าหรับการประเมิน  เช่นการตอบแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์ 

 
2.  การใช้เทคนิคการจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
 การจัดเรียงล าดับความส าคัญเป็นเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนหลังการประเมินความต้องการ
เสร็จสิ้น  เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือความต้องการ  ว่าอะไรเป็นอันดับที่ต้องการแก้ไข
ก่อนและเพื่อให้การประเมินความต้องการจ าเป็นสมบูรณ์  แต่เป็นขั้นตอนที่ต้องออกแบบตั้งแต่
เร่ิมต้นของการประเมินความต้องการจ าเป็น เช่น 
 2.1  การจัดล าดับ  (ranking) 

เป็นการจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่ง่ายและนิยมใช้กัน  โดยให้จัดเรียงล าดับข้อ
รายการตามความส าคัญของปัญหา 
 2.2  การหาน้ าหนักรายคู่  (paired  weighting  procedures) หรือ  PWP 

เป็นการจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยการเปรียบเทียบความส าคัญและน้ าหนัก
ทุกข้อเป็นรายคู่ทีละคู่จนครบทุกข้อ  นับความถี่ในการเลือกในแต่ละรายการแล้วน ามาเรียงล าดับ
ตามความถี่  ซึ่งจ านวนข้อในการหาน้ าหนักรายคู่ไม่ควรเกิน  15  ข้อ  เพราะถ้าหากมากเกินจะท าให้
เกิดความสับสนในการตัดสินใจ 

 
3.  ประโยชน์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

3.1 ท าให้ทราบปัญหาที่ต้องการแก้ไขตามล าดับความส าคัญ  อันจะน าไปสู่การก าหนด
 จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการด าเนินงาน 
3.2 ช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับความ
 ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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3.3 ช่วยลดการศูนย์เปล่าของงบประมาณ  ทรัพยากร  ก าลังคนและเวลา 
3.4 เป็นแนวทางในการวางแผนงานและน าแผนงานมาใช้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
 ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานและการบริหารต่อไป 
3.5  เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและหน่วยงาน 
3.6  ช่วยให้สามารถปฏิบัติหรือด าเนินการได้สอดคล้องตามความต้องการ 
3.7  ช่วยระบุปัญหาที่แท้จริงท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
3.8  หากมีการประเมินความต้องการจ าเป็น  เพื่อช่วยในการส ารวจปัญหาและความ

ต้องการก่อนแล้วจะท าให้โครงการนั้นน่าเชื่อถือและเป็นไปได้สูงและส่งผลท าให้
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
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