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 โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ มีวตัถุประสงค์เพื่อ สร้างตน้แบบการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ และเพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัเก่ียวกบัการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุไปใชใ้นการวางแผนในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงพื้นท่ีวจิยัอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง  
 โดยในปีท่ี 2 คณะนกัวิจยั ไดใ้ห้ผูมี้ส่วนร่วมในพื้นท่ีเป็นผูเ้สนอแนะกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ใน
การคดัเลือก คือ เป็นผูสู้งอายุท่ีช่วยตนเองไดน้อ้ย อาศยัอยูล่  าพงั ฐานะยากจน หรืออาศยัอยูก่บัผูสู้งอายุ
ด้วยกนัหรือผูพ้ิการ และเต็มใจให้ท าการปรับปรุงบ้าน ทั้งน้ี แต่ละพื้นท่ีได้เตรียมการคดัเลือกบา้น
เป้าหมายจ านวน 10 หลงั เพื่อส ารวจอยา่งละเอียดต่อไป โดยผลการคดัเลือกพื้นท่ีตน้แบบของจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา คือ พื้นท่ีของต าบลปากกราน โดยมีบา้นท่ีมีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือก จ านวน 2 
หลงั ทั้งน้ี ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง ไม่มีพิ้นท่ีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือก ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงได้
เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะข้ึนอีก 1 พื้นท่ีในต าบลปากกราน เพื่อจดัท าเป็นพื้นท่ีตน้แบบส าหรับการเรียนรู้ 
 ทั้งน้ี ในการจดัปรับปรุงบา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นพื้นท่ีตน้แบบจะเนน้การปรับปรุงในส่วน
ท่ีผูสู้งอายุมีการใช้งานพื้นท่ีมากหรือบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถามในโครงการ ปีท่ี 1 รวมถึงองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ ในการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ ทั้งในส่วนของห้องนอน ห้องน ้ า ห้องครัว บนัได และการ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ ในการน้ีได้เลือกคนในพื้นท่ีมารับหน้าท่ีในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนั้น ยงัไดมี้การประยุกต์ใชส่ิ้งของท่ีหาไดง่้ายใน
ชุมชนมาใช ้ร่วมกบัองคค์วามรู้ทางดา้นการยศาสตร์ เช่น การใชท้่อพีวีซีท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัมือของ
ผูสู้งอาย ุติดตั้งแทนราวจบัในหอ้งน ้า เป็นตน้  
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Abstract 
 
Title: Public participation in improving the management of equipments and environment for the 
convenience and safety of the elderly. 
 
Researchers: (insert your names) 
 
Objectives: 
 1) To collect information regarding the types of equipment and environment that are considered safe 
for the elderly in the case study areas. 
 2) To encourage public participation in improving the management of equipments and environment 
for the convenience and safety of the elderly in the case study areas. 
3) To publish posters on the management of equipments and environment for the convenience and 
safety of the elderly in Phra Nakhon Sri Ayutthaya and Angthong provinces.  

Based on the information obtained from target group samples consisting of 772 elders, 57.4 
percent have ongoing medical conditions. The top three conditions are high blood pressure (24.3 
percent), high blood pressure and diabetes (9.8 percent), and diabetes (5.1 percent). Types of 
accidents involving the elderly include tripping (22.7 percent), getting cuts (7.9 percent), 
transportation accident (5.1 percent), falling down the stairs (3.8 percent), and mistaken medical 
consumption (0.4 percent). Most of the elderly lives in traditional Thai houses with high-ceiling and 
open lower floor (60.8 percent), 20.3 percent lives in two-storey houses, and 14.9 percent lives in 
one-storey houses. General conditions of these houses are not safe. For example, some staircases do 
not have hand-rails and steep, wooden floor, lack of door still plate, bathroom doors swing inward, or 
no hand-rails inside the bathrooms. 
 Based on the information, A3-size posters on practical management of equipments and 
environment for the convenience and safety of the elderly are made and distributed with pictures and 
illustrations for easy understanding. According to the survey, family members who take care of the 
elderly and the elderly themselves are quite satisfied with the poster. 



ค ำน ำและกติติกรรมประกำศ 
 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากชมรมผูสู้งอายุในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
รวมถึงประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีต าบลปากกราน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการวิจยัใน
ปีท่ี 2 ของโครงการวจิยัน้ี ซ่ึงบุคคลต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น ไดใ้หค้วามสนใจและความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการเป็นอยา่งดี ตลอดระยะเวลาของการท าการวจิยั 
 คณะผูท้  ำกำรวิจยั จึงขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยั
คร้ังน้ี หำกมีขอ้ผดิพลำดประกำรใด ทำงคณะผูว้จิยัตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ีดว้ย และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ ผล
ของกำรวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดกำรดูแลผูสู้งอำยุในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
ใหมี้สุขภำพกำยและใจท่ีแขง็แรงต่อไป 
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บทที ่1 
ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวจิยั 

และการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกีย่วข้อง 

 
1.1   ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
 
 1.1.1   ความส าคัญของปัญหา 
  ในศตวรรษท่ี 21 การกา้วสู่สังคมสูงวยัเป็นปรากฏการณ์ท่ีชดัเจนของสังคมไทย 
จากขอ้มูลพบว่า ขนาดหรือจ านวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนจากในปี พ.ศ. 
2503 จนถึงปัจจุบนัและมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต โดยจ านวนประชากรรวมเพิ่มจาก
ประมาณ 26.2   ลา้นคนในปี พ.ศ.2523 เป็น 66.5 ลา้นคนในปัจจุบนั และคาดวา่จะเพิ่มเป็น 70 ลา้น
คนในปี พ.ศ. 2573 ขณะท่ีจ านวนประชากรสูงอายุหรือประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มจาก 
1.5 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณ 7.4 ลา้นคนในปัจจุบนั และคาดวา่จะเพิ่มถึง 17.7 ลา้นคน
ในปี พ.ศ. 2573 (ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2552) ทั้งน้ี 
จ  านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท าให้อตัราตาย
ลดลง ผูสู้งอายมีุชีวติยนืยาวข้ึน แต่ผูสู้งอายุมกัมีผลกระทบต่อสุขภาพ เน่ืองจากความเส่ือมถอยของ
ร่างกายตามวยั รวมทั้งผลของโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหวัใจและ
หลอดเลือด การเป็นโรคตามวั และหูเส่ือมจะเพิ่มข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหา
อุบติัเหตุ ซ่ึงน าไปสู่ภาวะความถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้
หรือช่วยเหลือตวัเองได้น้อย หรืออาจมีอาการสมองเส่ือม ท าให้ตอ้งอาศยับุคคลอ่ืนในการดูแล 
ช่วยเหลือตลอดเวลาเพื่อด าเนินชีวิตประจ าวนั ดังนั้น การจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุจะเป็นการแบ่งเบาภาระ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ใหก้บัผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นปัจจุบนั 
  ทั้งน้ี จากการส ารวจพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
อ่างทอง ในปี พ.ศ. 2555 นั้น พบวา่ ทั้ง 2 จงัหวดั มีสถิติประชากรกลุ่มผูสู้งอายุมากข้ึน กล่าวคือ 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประชากรท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 131,553 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.83 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงในจ านวนน้ีมีประชากรท่ีอายุ 65 ปีข้ึนไป ถึง 101,049 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.16 ของประชากรทั้งหมด ส่วนในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง มีประชากรท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป
จ านวน 51,605 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.42 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงในจ านวนน้ีมีประชากรท่ี 
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อายุ 65 ปีข้ึนไปถึง 39,962 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 ของประชากรทั้งหมด จากสถิติดงักล่าว 
สามารถสรุปไดว้า่ จงัหวดัอ่างทองและจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จดัเป็นจงัหวดัท่ี 4 และจงัหวดัท่ี 
12 ของประเทศท่ีสถานการณ์เขา้ใกลส้ังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2553, ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2552) 
  จากปัญหาดงักล่าว จึงมีมาตรการทางกฎหมายท่ีให้ความส าคญัเร่ือง
การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  เช่น พระราชบญัญติั
ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ขอ้  (5) ท่ีก าหนดให้ผูสู้งอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ครอง และการ
สนบัสนุนในดา้นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผูสู้งอายุ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุมีท่ีอยู่
อาศยัและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภยั จึงเป็นเหตุผลท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จ านวนมาก ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ เพื่อให้
ผูสู้งอายไุดใ้ชชี้วติอยา่งมีคุณภาพและมีความสุข โดยแผนงานการด าเนินโครงการวจิยัในปีท่ี 2 น้ี จะ
เป็นการด าเนินการต่อจากโครงการในปีท่ี 1 ซ่ึงไดท้  าการส ารวจสภาพชุมชนเป้าหมาย ให้ความรู้
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใชท้ั้งวิธีการจดัการบรรยายให้ความรู้ และการ
จดัท าแผน่พบัให้ความรู้ดา้นบา้นปลอดภยัแก่ผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นโครงการในปีท่ี 1 ไปแลว้นั้น ในปีน้ี
ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง จึงไดท้  าการคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย และเน้นไปท่ีการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อให้เป็นพื้นท่ีตน้แบบ
ใหแ้ก่ชุมชนท่ีท าการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป  
 
 1.1.2   วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

 1.1.2.1  เพื่อสร้างตน้แบบการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั
ส าหรับผูสู้งอาย ุ 

 1.1.2.2 เพื่อน าข้อมูลจากการวิจัย เ ก่ียวกับการจัด ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายไุปใชใ้นการวางแผนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

 1.1.3   ขอบเขตของโครงการวจัิย 
         ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีช่วยตนเองได้น้อย อาศยัอยู่ล  าพงั ฐานะยากจน 
หรืออาศยัอยู่กบัผูสู้งอายุด้วยกนัหรือผูพ้ิการ และเต็มใจให้ท าการปรับปรุงบา้น ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง  



3 
 

 1.1.4   แนวคิดของโครงการวจัิย 
   ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตั้งแต่การส ารวจขอ้มูลและการ

พฒันารูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ          
เพื่อน าไปสู่การพฒันาและจดัท าคู่มือของส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั
ส าหรับผู สู้งอาย ุ แล ว้น า คู ่ม ือที ่ได น้ี้ไปสร้างต้นแบบการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ (ปีท่ี 2) รวมทั้ง น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัไปสู่การ
วางแผนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้กรอบแนวคิดดงักล่าวแสดงในแผนภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี  1   แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

จดัท าคู่มือเก่ียวกบัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ 
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 

สร้างตน้แบบการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 

(ปีท่ี 2) 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์อ ำนวย 
ควำมสะดวกและสภำพแวดลอ้ม 
ท่ีปลอดภยัส ำหรับผูสู้งอำยุ 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
(PAR) 

กำรพฒันำรูปแบบของ 
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกและ

สภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส ำหรับผูสู้งอำยุ 

กำรน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวจิยัเก่ียวกบักำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และสภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส ำหรับผูสู้งอำยุ 
ไปใชใ้นกำรวำงแผนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.1.5  วธีิการด าเนินการวจัิยและสถานทีท่ดลองเกบ็ข้อมูล 
 1.1.5.1   การเก็บขอ้มูล โดยการส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การส ารวจพื้นท่ีจริง เพื่อ
ระบุปัญหา และความตอ้งการในการด าเนินงาน 
   1.1.5.2   การก าหนดพื้นท่ี โดยด าเนินการต่อจากปีท่ี 1 คือ เลือกจากพื้นท่ี 8 
อ าเภอเป้าหมาย ท่ีท าการส ารวจขอ้มูลจากปีท่ี 1 ทั้งในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง แลว้
เพิ่มเติมเกณฑ์ส าหรับการคดัเลือกพื้นท่ีตวัอยา่ง คือ เลือกจากผูสู้งอายุท่ีช่วยตนเองไดน้อ้ย อาศยัอยู่
ล  าพงั ฐานะยากจน หรืออาศยัอยูก่บัผูสู้งอายดุว้ยกนัหรือผูพ้ิการ และเตม็ใจใหท้  าการปรับปรุงบา้น  
 1.1.5.3   ประชากร ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีช่วยตนเองไดน้อ้ย อาศยั
อยู่ล  าพงั ฐานะยากจน หรืออาศยัอยู่กบัผูสู้งอายุดว้ยกนัหรือผูพ้ิการ และเต็มใจให้ท าการปรับปรุง
บา้น ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

  ประชากรตวัอย่าง คือ บา้นของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การ
คดัเลือกท่ีก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ทั้งน้ีจากการคดัเลือก การสัมภาษณ์และการลงส ารวจพื้นท่ีจริง พบวา่
ในต าบลปากกราน มีบา้นท่ีตรงตามเกณฑก์ารคดัเลือกจ านวน 2 หลงั ส่วนในจงัหวดัอ่างทอง พบวา่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือก ในท่ีน้ีจึงมีการปรับปรุงพื้นท่ีเพิ่มในส่วนของพิ้นท่ีสาธารณะ
ส าหรับผูสู้งอายใุนต าบลปากกราน เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้ของชุมชนแทน  

  1.1.5.4   การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบ
อุปนยั  
 
 1.1.6   สถานทีท่ าการวจัิย 

  คดัเลือกไดเ้พียง 1 พื้นท่ี 3 จุดปรับปรุง ในต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรี 
อยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นตามเกณฑเ์ป้าหมาย 
 
 1.1.7   ระยะเวลาท าการวจัิยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
                            ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 แผนการ
ด าเนินงานมีดงัน้ี 
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กิจกรรม 
พศ. 2555-2556 

ต.ค.55-
ธ.ค.55 

ม.ค.56-
มี.ค.56 

เม.ย.56-
มิ.ย.56 

ก.ค.56-
ก.ย.56 

ติดต่อเครือข่ายท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการเพ่ือคดัเลือกพ้ืนท่ีตน้แบบ     
วางแผนงานในพ้ืนท่ีด าเนินงาน      
ด าเนินการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบดา้นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ

    

ประเมินความพึงพอใจของพ้ืนท่ีตน้แบบด้านอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ

    

น าข้อมูลจากการวิจัยเก่ียวกับการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุไปใช้ในการวางแผนใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลโครงการ จัดท าเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

    

 
 1.1.8   ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) สามารถส่งเสริมความรู้ด้านจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายโุดยใชคู้่มือท่ีจดัท าข้ึน ผา่นทางเครือข่ายผูสู้งอายใุนชุมชนอ่ืนๆ  

 2) มีการปรับปรุงบา้นตน้แบบในพื้นๆ ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้ในการจดัท าแผน

เก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายไุด ้
 

1.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 
1.2.1 แนวคิด/ทฤษฏีการมีส่วนร่วม  
1.2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูสู้งอายุ  
1.2.3 อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 
1.2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 1.2.1 แนวคิด/ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม (Participation)    
  1.2.1.1 ความหมาย การมีส่วนร่วม ในความหมายขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nation, 1981: 5) ระบุวา่ การมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรคท์างสังคม ทั้งในลกัษณะการ
มีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

   Reeders (1963:39) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า 
การมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของปัจเจกบุคคลและการมี ส่วนร่วมของกลุ่ม 
  โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981: 6.) ไดใ้ห้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนวา่ สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่  
   1)   การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรท าอะไร และท าอยา่งไร 
   2)   การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้ง ลงมือปฏิบติัตามท่ีได้
ตดัสินใจ 
   3)   การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
  4)   การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
  ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องคก์ารสหประชาชาติ 
ในปี ค.ศ.1975 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีไม่อาจ
ก าหนดนิยามความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได ้เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนั
ไปในแต่ละประเทศหรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม หากจะใหเ้ขา้ใจชดัแลว้การนิยามความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีลกัษณะจ ากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หน่ึงๆ เท่านั้น อย่างไรก็ดี กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
ครอบคลุมประเด็นดงัน้ี 
   1)   การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือให้
สมาชิกทุกคนของชุมชนและของสังคม ไดร่้วมกิจกรรมซ่ึงน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ 
พฒันา และเอ้ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
  2)   การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเ ก่ียวข้องโดยสมัครใจ และเป็น
ประชาธิปไตยในกรณีดงัน้ี 
  (2.1)   การเอ้ือใหเ้กิดการพยายามพฒันา 
    (2.2)    การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
    (2.3)    การตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย การวางแผน
ด าเนินการโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม 
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   3)   เม่ือพิจารณาในแง่น้ี การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างส่วนท่ี
ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อพฒันากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนลงแรงดงักล่าว กล่าว
อีกนัยหน่ึงก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ ไม่ว่าระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและ
ระดบัชาติจะช่วยก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชน์ท่ีได ้
   4)   การมีส่วนร่วมของประชาชน อาจผิดแผกแตกต่างกนัไป ตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้ง ลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ
ประชากร การมีส่วนร่วมของประชาชนมิไดเ้ป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจยัส าคญัในการประกนั
ใหเ้กิดกระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
  การพิจารณาการมีส่วนร่วมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา อาจน าไปสู่
ขอ้สรุปท่ีวา่ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการปลดปล่อยมนุษยจ์ากโซ่ตรวนผูกพนัให้เป็นอิสระใน
การก าหนดวถีิชีวติของตนเองดงัมีผูนิ้ยามวา่ โดยพื้นฐานแลว้การมีส่วนร่วมหมายถึง การปลดปล่อย
ประชาชนให้หลุดพน้จากการเป็นผูรั้บผลจากการพฒันา และให้กลายเป็นผูก้ระท าในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงและการเขา้สู่ภาวะทนัสมยั 

  1.2.1.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   อคิน  รพีพฒัน์ (2547: 49.) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 

ขั้นตอน คือ 
  1)  การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข  
  2) การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 
  3)   การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
  4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
  ในท่ีน้ี การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริม

สุขภาพของผูสู้งอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ มาวิเคราะห์วางแผนและด าเนินการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุและส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูสู้งอายใุนชุมชน 

 
1.2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

  1..2.2.1  ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปทั้งเพศหญิง
และเพศชาย (พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546)  
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  1.2.2.1 สถานการณ์สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ 
   ผูสู้งอายุมีปัญหาดา้นสุขภาพ แตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เพราะ

เป็นวยัท่ีก าลงัถดถอย ถูกโรคภยัเบียดเบียน โดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาดา้น
สุขภาพอนามยั ทั้ งทางร่างกายและจิตใจจะยิ่งมากข้ึน ประกอบกับผูสู้งอายุไทยส่วนใหญ่ด้อย
การศึกษา จึงท าให้ขาดขอ้มูลและความรู้พื้นฐานในดา้นการป้องกนัและการรักษาสุขภาพเบ้ืองตน้
ของตนเอง มาตั้งแต่วยัเด็ก จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่และเขา้สู่วยัชรา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีผลสัมพนัธ์และ
ต่อเน่ืองกนัตลอดช่วงชีวติ จึงท าใหผู้สู้งอายมีุปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัมากกวา่ท่ีควร 

   ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ไดร้วบรวมขอ้มูล
จากฐาน ขอ้มูลปีงบประมาณ 2551 ผูป่้วยในรายบุคคลหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และสวสัดิการ
การรักษา พยาบาลขา้ราชการและครอบครัว พบวา่สาเหตุท่ีผูสู้งอายุเจ็บป่วยตอ้งเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล  6 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความดนัโลหิตสูง 2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ/โภชนาการ/
เมตะบอลิกอ่ืน 3) เบาหวาน 4) โลหิตจาง 5) อาการ/อาการแสดง/ส่ิงผิดปกติท่ีพบจากการตรวจทาง
คลินิก/หอ้งปฏิบติัการท่ีไม่มีรหสัระบุไว ้และ 6) ไตวาย 

   ผูสู้งอายุมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุได้ง่ายและเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนแล้วก็มี
โอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาไดม้าก เช่น กระดูกขอ้มือ ขอ้สะโพกหรือกระดูกสันหลงัหัก 
จากฐานขอ้มูลผูป่้วยในรายบุคคลหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า และสวสัดิการการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการและครอบครัว ท่ีรวบรวมโดยส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขพบวา่ 
สาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายุได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในปีงบประมาณ 2551 ใน 5 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1) พลดัตกหกลม้ 2) ถูกวตัถุกลไกท่ีไม่มีชีวิต 3) อุบติัเหตุจากขบัข่ีจกัรยานยนต ์4) สัมผสักบั
สัตวห์รือพืชมีพิษ และ 5) การรักษาทางศลัยกรรมและอายรุกรรมท่ีท าใหเ้กิดความผดิปกติ  

 
1.2.3 อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตของ

ผูสู้งอายุเป็นไปอย่างปกติ ลดการพึ่งพาบุคคลอ่ืนและลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุกบัผูสู้งอายุ ซ่ึงใน
การวจิยัคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการจดัรูปแบบของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในบา้น ท่ีท างาน 
และพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน  

   สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัย  
  1.2.3.1  ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การไม่มีอุบติัเหตุและการด ารงชีวิตอยู่

อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่มีความมัน่ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกนัภยัไว้
ล่วงหนา้อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและสม ่าเสมอ (เอมอชัฌา วฒันบุรานนท,์ 2548 : 4)   
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  1.2.3.2 ทฤษฎกีารเกดิอุบัติเหตุและการป้องกนัอุบัติเหตุ 
  ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เฮนริช (H.W. Heinrich) เป็นผูคิ้ดคน้

ข้ึน เป็นทฤษฎีการเกิดอุบติัเหตุมีว่า การบาดเจ็บหรือการสูญเสียต่างๆ เป็นผลมาจากการเกิด
อุบติัเหตุ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ ก็มาจากการกระท าและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่
ปลอดภยั โดยทฤษฎีน้ีเปรียบเสมือนตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู ่5 ตวั ถา้ตวัใดตวัหน่ึงลม้ยอ่มมีผลให้
โดมิโนตวัอ่ืนๆ ลม้ตามไปดว้ยเหมือนลูกโซ่ ซ่ึงตวัโดมิโนทั้ง 5 ตวั มีดงัน้ีคือ (วิฑูรย ์สิมะโชคดี อา้ง
ถึงใน ววิรรธกร สวสัดี; 2547) 

 1) สภาพภูมิหลงัของบุคคล (Social environment of background) 
หมายถึง สภาพการเล้ียงดูจากครอบครัว รวมถึงการให้การศึกษาการสร้างเจตคติ ลกัษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ท่ีไดรั้บประสบเป็นเวลานาน  

 2) ความบกพร่องทางร่างกาย (Defect of person) หมายถึง ความ
บกพร่องทางร่างกาย เช่น ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม สายตา การเจ็บป่วย ความ
เม่ือยลา้ เป็นตน้  

 3)  การกระท าและสภาพท่ีไม่ปลอดภยั (Acting & status of unsafty) 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดอนัตรายรวมถึงสภาพของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีขาดประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัรวมถึง สภาพทัว่ ๆ ไปในการท างาน เช่น พื้น แสง เสียง ฝุ่ น เป็นตน้  

 4)  อุบติัเหตุ (Accident)  
 5)  การบาดเจบ็และความเสียหาย  

  ทฤษฎีโดมิโน พยายามจะอธิบายถึงการเกิดอุบัติภยัทั่วไปท่ีเกิดจาก
บุคคล การกระท าของบุคคลมีผลมาจากภูมิหลงัดา้นครอบครัว และการศึกษา  ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่
ปลอดภยั ก็เกิดจากความบกพร่องของบุคคลเช่นเดียวกนั  

  ตามทฤษฎีโดมิโน เม่ือโดมิโนตวัท่ีหน่ึง หรือสอง หรือสาม ลม้ ตวัท่ีส่ี 
หรือตวัท่ีหา้ก็จะลม้ตาม ดงันั้น การป้องกนัอุบติัเหตุเราสามารถพิจารณาได ้2 ประการ คือ  

  1)  การป้องกนัอุบติัภยัในระยะสั้น คือ การขจดัโดมิโนตวัท่ีสามออก คือ
การขจดัการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้โดมิโนตวัท่ีส่ี คือ อุบติัภยั
ไม่เกิดข้ึน  

 2)   การป้องกนัในระยะยาว คือ การสร้างจิตส านึกการให้การศึกษา การ
สาธารณสุขมูลฐานซ่ึงเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของสังคม จะท าให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและการ
กระท าท่ีปลอดภยัเป็นการป้องกนัอุบติัภยัท่ีย ัง่ยนืกวา่ในขอ้แรกมาก  
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นอกจาก น้ี  คณะกรรมการ รักษาความปลอดภัยแ ห่งชา ติของ
สหรัฐอเมริกา ไดเ้สนอการเสริมสร้างความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพไว ้ตามหลกั 3E คือ  

1)  Engineering หรือ วศิวกรรมศาสตร์ คือการใชค้วามรู้ทางวิชาการดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ในการค านวณการออกแบบเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีมีสภาพการใชง้านท่ีปลอดภยั
ท่ีสุด การติดตั้งเคร่ืองจกัร การวางผงัโรงงาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง อุณหภูมิ การ
ระบายอากาศ อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเกิดความปลอดภยั  

2) Education หรือ การให้การศึกษา การอบรมลูกจา้ง คนงาน หวัหนา้
งาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในโรงงาน ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ 
และการเสริมสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม ให้รู้วา่อุบติัเหตุจะเกิดข้ึนและป้องกนัได้
อยา่งไร และจะท างานอยา่งไรใหป้ลอดภยัท่ีสุด 

3)  Enforcement หรือ การออกกฎระเบียบขอ้บงัคบั การก าหนดวิธีการ
ท างานอยา่งปลอดภยั และมาตรการควบคุมบงัคบัคนงานใหป้ฏิบติัตาม เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีตอ้งถูก
ลงโทษ เพื่อใหเ้กิดความส านึกและหลีกเล่ียงการท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง (อภิรดี ศรีโอภาส, 2553) 
  จากตวัอยา่งทฤษฎีการเกิดอุบติัเหตุขา้งตน้ ท าให้ทราบถึงสาเหตุของการ
เกิดอุบติัเหตุว่ามาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงสาเหตุของ
อุบติัเหตุทั้งสองประการน้ีไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ในสถานประกอบการเท่านั้น แต่ในชุมชน ท่ีพกัอาศยั 
สถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ก็มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นการป้องกนัอุบติัเหตุ
ควรเร่ิมตั้งแต่หน่วยเล็กๆ ในชุมชนเสียก่อน โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีผูสู้งอายุเพราะสาเหตุของการ
เกิดอุบติัเหตุกบัผูสู้งอายุส่วนหน่ึงนั้น มาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัในบา้น ในชุมชน และ
สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ท่ีผูสู้งอายุต้องอยู่อาศยัหรือท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะท าใหท้ราบวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุกบัผูสู้งอายุใน
พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเป็นอยา่งไร และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ให้ปลอดภยัต่อผูสู้งอายุควร
ท าอยา่งไร 

  สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ในท่ีน้ีจึงหมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวนัและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายกับผูสู้งอายุ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี
หมายถึงสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัภายในสถานท่ีอยู่อาศยั และสถานท่ีสาธารณะในชุมชนหรือใน
พื้นท่ีท่ีท าการวจิยั 

  1.2.3.3 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและทีพ่กัอาศัยของผู้สูงอายุ 
    โดยส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ มีหลกัการดงัน้ี คือ  

1) มีความปลอดภยัทางกายภาพ 
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     จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณบันไดและทางเข้า มีราวจับใน
ห้องน ้ า พื้นกระเบ้ืองไม่ล่ืน อุปกรณ์ปิดเปิดน ้ า และเปิดประตูท่ีไม่ต้องออกแรงมาก มีสัญญาณ
ฉุกเฉินจากหวัเตียง หรือหอ้งน ้า ส าหรับเรียกขอความช่วยเหลือ 

2) สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
     การมีทางลาดส าหรับรถเข็น ความสูงของตูท่ี้ผูสู้งอายุสามารถหยิบ

ของได้สะดวก อยู่ใกลแ้หล่งบริการต่างๆ ใกลแ้หล่งชุมชนเดิม  เพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยม
เยยีนสะดวก 

3) สามารถสร้างแรงกระตุน้ 
     การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม มีความสว่างและชัดเจนจะท าให้การใช้

ชีวติดูกระชุ่มกระชวย ไมซ่ึ่มเศร้า และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กระตุน้ให้เกิดการน าความสามารถ
ต่างๆ ของผูสู้งอายุมาใช้อย่างเต็มท่ี เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุได้ใช้ความสามารถก่อประโยชน์กับ
ชุมชน 

4) ดูแลรักษาง่าย 
     ควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดว้ยเหตุน้ี บา้น

ทัว่ๆ ไปควรจะเล็ก ถา้เป็นหลงัใหญ่ควรจะมีห้องซ่ึงง่ายต่อการปิดเอาไวเ้พื่อสะดวกสบายในการ
ดูแล บา้นอาจจะมีบานเล่ือนอลูมิเนียมป้องกนัฝนและสนามหญา้ท่ีมีพุม่ไมเ้ต้ียเพื่อลดงานสนาม 

  1.2.3.4 ข้อแนะน าเกี่ยวกับระยะ และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม  หน่วยปฏิบติั
งานวจิยั สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายไุดแ้นะน าไว ้ดงัน้ี 

    1) ลกัษณะบา้นพกั 
     - เป็นบา้นชั้นเดียว หรือมีหอ้งนอนอยูบ่นชั้นล่างของบา้น  

- ทางเขา้บา้นควรมีระดบัเดียวกบัพื้นภายนอก 
- ทางลาดเขา้บา้นความชนั 1:12 วสัดุไม่ล่ืน 
- ไม่ควรจะมีพื้นต่างระดบั ไม่ควรมีธรณีประตู 
- มีบริเวณบา้นท่ีสามารถท าสวน เล้ียงสัตว ์และท ากิจกรรมเบาๆ ได ้
- พืชพนัธ์ุเป็นไมด้อก ไมห้อม หลีกเล่ียงไมผ้ล ไมห้นาม ไมท่ี้มียาง 
- ระยะห่างระหวา่งภายในบา้นมาท่ีร้ัวอยูใ่นระยะท่ีสามารถเดินไดง่้าย 
- ร้ัวบา้นควรโปร่ง 
- ประตูหน้าบา้นกวา้ง 90-150 ซม. มือจบัแบบกา้นโยกและไม่ติด

อุปกรณ์บงัคบัประตูปิดเอง (โช๊คอพั) 
- มีระบบตดัไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน 
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2) หอ้งรับแขก-หอ้งนัง่เล่น 
- ไม่มีส่ิงกีดขวางหรือเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง 
- มีพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ เช่น นนัทนาการและบนัเทิง 
- การจดัเฟอร์นิเจอร์ท่ีส่งเสริมใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัได ้
- ระดบัหนา้ต่างสูงจากพื้น 50 ซม. มองเห็นววิภายนอกได ้
- มีระบบระบายอากาศดี 
- พื้นหอ้งใชสี้สวา่ง นุ่มและบ ารุงรักษาง่าย 
- สีและพื้นผิวอุปกรณ์และส่วนของอาคาร ใช้สีท่ีตดักันหรือ

แตกต่าง ของส่วนใชส้อยต่างกนั เช่น พื้นทางเดิน พื้นต่างระดบั พื้นหอ้งส้วม บวัเชิงผนงั 
3) หอ้งครัว-อาหาร 

- ระดบัโตะ๊-เคาน์เตอร์สูงจากพื้น 80 ซม. 
- ดา้นล่างของอ่างลา้งมือ ควรโล่งส าหรับรถเขน็ 
- เตา ตูเ้ยน็หรือล้ินชกัในครัวไม่ควรอยูใ่นมุม 
- ห้ิงและตูต่้าง ๆ อยูใ่นระดบัท่ี 150-168 ซม. 
- มีระบบระบายอากาศดี 
- มีแสงสวา่งจากธรรมชาติและไฟแสงสวา่งเฉพาะจุด 
- ปลัก๊ไฟบริเวณเคาน์เตอร์สูง 90 ซม.จากพื้น 

4) หอ้งนอน 
- หนา้ต่างควรมองเห็นทิวทศัน์ภายนอก 
- เตียงนอนควรมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 180 ซม. และมีพื้นท่ีวา่ง 90 ซม. 

รอบเตียง 3 ดา้น ไม่ควรอยูใ่นมุมอบั ควรมีพื้นท่ีส าหรับเตียงคู่ เตียงนอนควรอยูใ่กลห้อ้งน ้า 
- หวัเตียงควรมีโทรศพัท ์และสัญญาณฉุกเฉิน 
- ระดบัของเตียงสูง 40 ซม. (สูงเท่าระดบัพื้นถึงขอ้พบัเข่า) 
- ระดบัหนา้ต่างสูงจากพื้น 50 ซม. มองเห็นววิภายนอกได ้
- ตูเ้ส้ือผา้เป็นแบบบานเล่ือน 
- มีแสงสวา่งส าหรับการอ่านหนงัสือ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- พื้นหอ้งใชสี้สวา่ง นุ่มและบ ารุงรักษาง่าย 

5) หอ้งน ้า 
- หอ้งน ้าควรกวา้ง 1.50-2.00 เมตร 
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- ประตูเปิดออก ระดบัพื้นภายใน-ภายนอก เท่ากนั 
- มีราวจบัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 ซม. ท่ีสามารถเดินไดท้ัว่หอ้งน ้า 
- บริเวณฝักบวัและท่ีอาบน ้ าควรมีท่ีนัง่และสัญญาณฉุกเฉิน ฝักบวั

ควรเป็นชนิดแรงดนัต ่า 
- พื้นผวิไม่ควรล่ืน ก๊อกน ้าเป็นแบบกา้นโยก 

6) ประต ู
- มีขนาดความกวา้งเป็นพิเศษอยา่งนอ้ย 90 เซนติเมตร 
- ประตูควรเป็นแบบผลกัเปิดออกไดง่้าย 
- หา้มติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง 

7) สวติช์ 
- สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร จากพื้น สามารถปิดเปิดไดใ้นระยะเอ้ือม

จากเตียงนอน สวติช์ใหญ่มีแสงตอนปิดสวติช์ 
8) ปลัก๊ไฟ 

- สูงจากพื้น อยา่งนอ้ย 45 เซนติเมตร เพื่อหลีกเล่ียงการกม้ 
- มีสวทิซ์ส าหรับปิด-เปิดปลัก๊ 

9) ราวจบั 
- ท าดว้ยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแขง็แรงในการจบัและไม่ล่ืน  
- มีลกัษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 ซม.  
- สูงจากพื้นทางลาด 80 ซม. ราวจบัดา้นท่ีอยูติ่ดผนงัให้มีระยะห่าง

จากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 5 ซม.  
- สามารถท าความสะอาดไดง่้าย 

10) ทางลาด 
- พื้นผวิทางลาดตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืน 
- พื้นผวิของจุดต่อเน่ืองระหวา่งพื้นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่สะดุด 
- ความกวา้งสุทธิกวา้ง 90-150 ซม. 
- มีพื้นท่ีหนา้ทางลาดเป็นท่ีวา่งยาวไม่นอ้ยกวา่ 150 ซม. 
- ตอ้งมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 

เมตร 
- ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ตอ้งมีราวจบัทั้งสองดา้น 
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 1.2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ประมวญ  พรัิชพนัธ์ุ (2543) ไดท้  าการโครงการวิจยัเร่ือง การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุในสังคมไทยดา้นท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของผูสู้งอายใุนดา้นท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม และศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายุและผู ้
ใกลชิ้ด เก่ียวกบัแนวทางการจดับริการในดา้นดงักล่าวอยา่งเหมาะสม จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า
พฒันารูปแบบหรือแนวทางในการจดับริการให้ความรู้ดา้นท่ีอยู่อาศยัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูสู้งอายุทั้งชายและหญิงในสาขาอาชีพต่างๆ กนั ซ่ึงมีอายุ
ระหวา่ง 55-70 ปี และผูดู้แลผูสู้งอายซ่ึุงอาศยัอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงคดัเลือกมาภาคละ 2 จงัหวดั รวม 
8 จงัหวดัทัว่ประเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานทัว่ๆ ไปของผูสู้งอายุ และ
แบบสังเกตชุมชน เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการผสมผสานระหวา่งการวิจยักบัการพฒันา วิธีการ
วิจยัจึงประกอบดว้ยทั้งการวิจยัเชิงส ารวจและเชิงทดลอง โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ แต่ละ
ระยะมีกลุ่มตวัอยา่งและรายละเอียดดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร งานวิจยั รายงาน บทความ และ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลจากผูสู้งอายุกลุ่มขนาดเล็กจ านวน 50 คน ในพื้นท่ี
และการศึกษาสภาพชุมชนเพื่อรวบรวมขอ้มูลมาพฒันาเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทัว่ประเทศ 
 ระยะท่ี 2 เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุจาก 8 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ จ านวน 500 คน และกลุ่มผูใ้กลชิ้ดผูสู้งอายุท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งอีก 500 คน น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ (โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ การหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสังเคราะห์เพื่อ
เสนอรูปแบบการพฒันาผูสู้งอายทุางดา้นท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 
 ระยะท่ี 3 เป็นการทดลองใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุทั้ง 4 ภาค 
ภาคละ 1 จงัหวดั จงัหวดัละ 30 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการ
ทดลองใชรู้ปแบบ โดยใชค้่าสถิติ t-test และสรุปผล 
 ผลการวจิยัในประเด็นหลกั ๆ สรุปไดด้งัน้ีคือ 
 1)  สภาพทัว่ไปของท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุไม่มีส่วนใด ส่ิงใด ท่ีจดัท าให้เหมาะสม
กบัการอยูอ่าศยัในวยัสูงอายโุดยเฉพาะ ท่ีอยูอ่าศยัมีความสะดวกสบายตามอตัภาพของผูอ้ยูอ่าศยัใน
วยัแข็งแรง ผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยูก่บัครอบครัว และหรือมีบุตรหลานท่ีคาดวา่จะอยูอ่าศยัดว้ยไดใ้น
บั้นปลายชีวติ 
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 2)  ผูสู้งอายุไม่มีการเตรียมการเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัท าและตกแต่งบา้นเรือนให้เหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั เพื่อให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย ปลอดภยั 
และยืดเวลาการพึ่งพาหรือเป็นภาระแก่บุตรหลานออกไป ผูสู้งอายุคิดวา่เม่ือถึงวนัช่วยตนเองไม่ได ้
ลูกหลานก็คงจะเล้ียงดู ไม่มีการมองการณ์ไกลในเร่ืองน้ี และไม่มีความรู้ว่ารัฐมีการจดับริการ
สวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนเร่ืองน้ีอยา่งใด 
 3)  ผูสู้งอายุพอใจอยู่อาศยัในท่ีสงบ ใกลชิ้ดธรรมชาติ ในแวดวงความอบอุ่นของ
ครอบครัว   ญาติมิตร ลกัษณะบา้นท่ีชอบคือ บา้นเด่ียว มีขนาด และบริเวณบา้นพอสมควร ไม่
ใหญ่โต เพียงมิให้คบัแคบอึดอดั มีส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีอ  านวยความสะดวกในดา้นการด ารงชีวิต
ประจ าวนัตามความจ าเป็น ตอ้งการให้รัฐจดับริการสวสัดิการหลากหลายในลกัษณะท่ีช่วยให้
ผูสู้งอายุไดอ้ยูก่บัครอบครัวยาวนานท่ีสุด และเป็นภาระต่อครอบครัวนอ้ยท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้งการให้รัฐ
จดับริการใหคื้อ บริการดา้นการแพทย ์การให้ค  าปรึกษาหารือ เป็นเพื่อนช่วยคิด สโมสร สถานดูแล
ผูสู้งอายุกลางวนั อาหารป่ินโต และการซกัรีดเส้ือผา้ และให้มีสวสัดิการเล้ียงดูผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วย 
ยากไร้ และขาดท่ีพึ่ง 
 4) ในด้านสภาพแวดล้อมหรือชุมชนไร้ท่ีอยู่อาศัยของผู ้สูงอายุ  แม้จะมี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกพอประมาณ แต่ยงัขาดคุณภาพ 
และมีช่องวา่งให้ปรับปรุงไดอี้กมากกวา่จะถึงขีด “ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มดี” ซ่ึงจะท าให้ผูค้นทุก
เพศวยั ไม่เฉพาะแต่ผูสู้งอายไุดอ้ยูอ่าศยัอยา่งมีความสุข ชุมชนท่ีผูสู้งอายุตอ้งการอยูอ่าศยัคือ ชุมชน
ท่ีมีบริการท าให้ชีวิตสะดวกสบายข้ึน รวมถึงบริการทางสังคม เช่น การศึกษา อนามยั และการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ มีความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติและภยัจากมนุษย ์
 ในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม ประเด็นท่ีผูสู้งอายุสนใจอยากทราบมากท่ีสุด
คือ บริการสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีรัฐจดัให้ผูสู้งอายุ รองลงมาคือ เร่ืองการจดับา้น
ให้สะดวกสบาย ปลอดภยัแก่การอยูอ่าศยั ส าหรับส่ือหรือวิธีการท่ีตอ้งการรับความรู้ ตอ้งการรับ
จากโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วิทยุ การสัมมนากลุ่มระหว่างผูสู้งอายุเอง และการอบรม
บรรยาย รูปแบบการน าเสนอตอ้งการรายการแบบสัมภาษณ์ เล่าเร่ือง หรือบรรยาย 
 ผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในสังคมไทย  ดว้ยการให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุและ
สังคม และการจดับริการสวสัดิการท่ีกวา้งขวางครอบคลุมความตอ้งการของผูสู้งอายุทุกกลุ่ม 
ตลอดไปถึงการท าเมืองและชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการวิจยั
ระยะท่ี 2 มาจดัท าเป็นรูปแบบการทดลองให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุในหวัขอ้ท่ีผูสู้งอายุอยากทราบ โดย
ใชว้ิธีฝึกอบรมดว้ยวิทยากร ผลปรากฏวา่ หลงัการทดลองผูสู้งอายุมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
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จดัแต่งบา้นให้อยูส่บายปลอดจากอุบติัเหตุ และเร่ืองบริการสวสัดิการท่ีรัฐจดัให้แก่ผูสู้งอายุโดยมี
ความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 

 หรรษธน สีรวิสุทธ์ิ และคณะ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การออกแบบครัวตวัอยา่ง
ส าหรับคนพิการท่ีใชร้ถเข็น มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบครัวตวัอยา่งส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุ
ท่ีใชร้ถเขน็ ณ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง โดยคดัเลือกจากสมาชิกชมรมผูพ้ิการและนกัศึกษาพิการในวิทยาลยัราชสุดาจ านวน 9 
คน รูปแบบการวจิยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท าการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตประกอบการสัมภาษณ์
เด่ียว สัมภาษณ์กลุ่ม การทดสอบการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ครัวจ าลองขนาด 1:1 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ ภาพประกอบแบบสัมภาษณ์ และตวัอย่างวสัดุ โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 ผลการวิจยัพบว่า จากการทดสอบเฟอร์นิเจอร์ครัว
จ าลองในการออกแบบครัวส าหรับคนพิการและผู ้สูงอายุท่ีใช้รถเข็น ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี คือ การเขา้ถึงพื้นท่ีใช้งานส่วนต่างๆ ต าแหน่งการจดัวางเคร่ืองเรือนท่ีเหมาะสม การ
ก าหนดระดบัความสูง ความลึก ระยะเอ้ือมของเคร่ืองเรือนและอุปกรณ์ครัว ต าแหน่งติดราวจบัท่ี
ช่วยในการพยงุตวั ต าแหน่งติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าในหอ้งครัว ตลอดจนการเลือกใชว้สัดุท่ีทนทาน
ง่ายต่อการบ ารุงรักษา ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ แบบครัวท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีเป็นการออกแบบ
ครัวส าหรับคนพิการและผูสู้งอายท่ีุใชร้ถเขน็ในบริบทของคนไทย ไดมี้การเปรียบเทียบขนาด ระยะ
สัดส่วนเคร่ืองเรือนท่ีได้จากการวิจยัและการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศพบว่ามีความ
แตกต่างกนั จึงควรมีการท าวิจยัหามาตรฐานระยะ ขนาดสัดส่วนเคร่ืองเรือนส าหรับคนพิการและ
ผูสู้งอายุท่ีใชร้ถเข็นส าหรับคนไทยเพิ่มเติม และควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้มีขนาดใหญ่กวา่น้ี 
เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงต่อไป 

 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ (2550) ได้ท าโครงการวิจยัเร่ือง การพฒันาตน้แบบ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
และพฒันาตน้แบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผูสู้งอายุของสถานบริการสาธารณสุข เป้าหมายหลกัคือ 1) เป็นแนวทางในการออกแบบตน้แบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุของสถาน
บริการสาธารณสุข และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ 
ได ้2) ไดแ้นวคิดพื้นฐานท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
ในอาคารประเภทอ่ืนๆ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ จากพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ ก าหนดให้ผูสู้งอายุมี
สิทธิไดรั้บการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนในดา้นการอ านวยความสะดวกและความ
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ปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน  โดยให้
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเร่ืองการบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีจดัไวโ้ดยให้
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายุเป็นกรณีพิเศษ  จนกระทัง่กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศให้
หน่วยบริการในระดบัโรงพยาบาลของรัฐให้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขโดยจดัให้มี   
“ช่องทางเฉพาะ” ส าหรับผูสู้งอายุแยกจากผูรั้บผิดชอบทัว่ไปในแผนกผูป่้วยนอก และก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุ

 ส าหรับรายละเอียดการออกแบบทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายทุางกรมโยธาธิการไดป้ระกาศเป็นกฎกระทรวง ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยก าหนด
รายละเอียดการออกแบบทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกดงักล่าวไว ้8 หมวดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต ์บนัได ท่ีจอดรถ ทางเขา้อาคาร ทางเดินระหวา่ง
อาคารและทางเช่ือมระหว่างอาคาร ประตู ห้องส้วมและพื้นผิวต่างสัมผสั โดยใชบ้งัคบักบัอาคาร    
2 ประเภท คือ อาคารโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สถานีอนามยั อาคารท่ีท า
การราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานีขนส่งมวลชน ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิด
ให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปเกิน 300 ตารางเมตร และอาคารส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม 
หอประชุม สนามกีฬา ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการแก่
บุคคลทัว่ไปเกิน 2,000 ตารางเมตร โดยท่ีมีบทเฉพาะกาลไม่บงัคบัใชก้ฎกระทรวงน้ีกบัอาคารท่ีมีอยู่
ก่อน ท าให้สถานบริการสาธารณสุข ท่ีมีอยู่แลว้ไม่อยู่ในกลุ่มตอ้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ  สถานบริการสาธารณสุขถือวา่เป็นทรัพยากร
สุขภาพท่ีส าคญัในระบบโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ   ถา้นบัเฉพาะโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สถานีอนามยัท่ีเขา้ข่ายบงัคบัใช้กฎกระทรวงดงักล่าว จะมีจ านวน 10,456 
แห่ง กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

 ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ (2551) ไดท้  าโครงการส ารวจอาคาร สถานท่ีสาธารณะ
ท่ีเป็นมิตรส าหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ซ่ึงไดล้งพื้นท่ีส ารวจตวัอยา่งอาคารทั้งภายใน
และภายนอกในเขตกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพชั้นนอก ไดแ้ก่ จตุจกัร ราชเทว ี
บางแค และลาดกระบงั โดยแบ่งออกเป็นอาคารราชการ 18 แห่ง ส านกังานเขต 4 แห่ง สถานีต ารวจ       
นครบาล 4 แห่ง ท่ีท าการไปรษณีย ์3 แห่ง สวนสาธารณะ 2 แห่ง ศาล 1 แห่ง สถานีอนามยัและ
โรงพยาบาลของรัฐ 4 แห่ง อาคารเอกชน 4 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง ห้างสรรพสินคา้ 6 แห่ง 
ตลาดสด 4 แห่ง อาคารขนส่งมวลชน 6 แห่ง (BTS และ MRT) และสุดทา้ยคือ วดั 2 แห่ง โดยส่ิง
อ านวยความสะดวกภายนอกท่ีคณะผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจมีตั้งแต่ท่ีจอดรถ ทางลาด ราวจบั บนัได 
ป้ายสัญลกัษณ์ ทางเดินทางเช่ือม และประตู ผลจากการส ารวจพบวา่ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
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(BTS และ MRT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ขณะท่ีท่ีท าการไปรษณียแ์ละ
ตลาดสด ไม่ผา่นเกณฑ์กฎหมายก าหนดไวเ้ลยแมแ้ต่ขอ้เดียว ส าหรับปัญหาท่ีท าให้อาคาร สถานท่ี
ต่างๆ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น เช่น การไม่ก าหนดจุดจอดรถส าหรับคนชราหรือคนพิการ ใน
อาคารสถานท่ีให้เหมาะสมตามท่ีกฎหมายก าหนด การขาดป้าย/สัญลักษณ์ส าหรับผูสู้งอายุใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม ต าแหน่งท่ีติดตั้งป้ายไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน หรือไม่มีแสงไฟส่องทั้ง
กลางวนัและกลางคืน ประตูอาคารเปิดปิดไดย้ากและมีขนาดไม่กวา้งพอ เป็นตน้ ขณะท่ีการส ารวจ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารนั้น คณะผูว้จิยัไดส้ ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด 
ราวจบั บนัได ป้ายสัญลกัษณ์ ประตู ลิฟต์ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ พบว่า ในห้างสรรพสินค้า 
สถานีอนามยั และโรงพยาบาลของรัฐมีความพร้อมในส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีเป็นอนัดบั
แรกๆ ในกลุ่มสถานท่ีท่ีท าการส ารวจ ส่วนสถานท่ีท่ีไม่มีความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ และตลาดสด 

 วิฑูรย์ เหลยีวรุ่งเรือง และคณะ (2552) ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีในชุมชนเพื่อ
เตรียมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ (เทศบาล
ต าบลแม่เหียะ) พบวา่ พื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่เหียะเป็นพื้นท่ีชานเมืองเชียงใหม่ มีผลกระทบโดยตรง
กบัการอยูอ่าศยัของประชากรผูสู้งอายุซ่ึงมาจากพื้นฐานเป็นเกษตรกรและรับจา้ง กลุ่มตวัอย่างได้
จากหมู่ท่ี 4 บา้นท่าขา้ม เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและขอ้มูลเชิงประจกัษร์วมทั้งวิธีการระดม
ความคิดเห็นของผูสู้งอายุในชุมชน การส ารวจพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพแต่
สามารถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นยามปรกติแมจ้ะมีปัญหาเกิดในร่างกาย ผูสู้งอายุเหล่าน้ีอาศยัอยู่ใน
บา้นของตนเองถึงร้อยละ 97.5 มีการด ารงชีวิตแบบพอดีดว้ยความมธัยสัถ์ อุบติัเหตุส่วนใหญ่จะ
เกิดข้ึนในท่ีอยูอ่าศยัในบา้นของตนเอง หอ้งน ้า/หอ้งอาบน ้า ชานบา้น/ระเบียงบา้น อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน
นอกท่ีอยูอ่าศยัเกิดข้ึนท่ีบริเวณถนนทางสัญจรและทางเดินเขา้บา้น บา้นไดรั้บการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมบา้งตามความเหมาะสมและฐานะ ในดา้นพื้นท่ีสาธารณะและชุมชน ผูสู้งวยัส่วนใหญ่จะ
ยงัพึงพอใจและมีความสุขความรักถ่ินอาศยัและตอ้งการอยู่ในชุมชนดั้งเดิมของตนในการอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคย แมว้า่ในกายภาพของพื้นท่ีชุมชนจะมีปัญหาเร่ืองการขยายตวัดา้นการอยูอ่าศยั
แบบเมือง การจราจรท่ีคบัคัง่และอนัตรายต่อการเดินทางของผูสู้งอายุ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ยงัขาด
การดูแลความเหมาะสม สะดวก ปลอดภยัอีกจ านวนมาก ดงันั้นจึงควรจดัแนวทางการส่งเสริมให้มี
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุของเทศบาล
ต าบลแม่เหียะ ด้านการออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบผลิตภณัฑ์และส่ิงอ านวยความ
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สะดวก ซ่ึงเป็นระดบัการดูแลผูสู้งอายุปัจเจกชน ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัได้แก่ สมาชิกในครอบครัว
ผูสู้งอายุ คนในชุมชน องคก์รในชุมชน จะเป็นผลให้การด าเนินงานของโครงการเพื่อปรับปรุงดา้น
คุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุหลุ้ล่วงต่อไป 

 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (2552) ไดท้ าการส ารวจขอ้มูลเทศบาลต าบล
หนองตองพฒันา เพื่อเตรียมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยั
ส าหรับผูสู้งอาย ุโดยพบวา่ พื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่เป็น
ตวัแทนพื้นท่ีชนบทจงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นเกษตรกรรมประชากรผูสู้งอายุมาจาก
พื้นฐานเป็นเกษตรกร กลุ่มตวัอยา่งมาจากหมู่ท่ี 2, 7, 8, 9, 10, 11 และ 14 ซ่ึงมีองคป์ระกอบชุมชนท่ี
ครบถ้วนและเป็นสังคมผูสู้งอายุ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและขอ้มูลเชิงประจกัษ์รวมทั้ง
วิธีการระดมความคิดเห็นของผูสู้งอายุในชุมชน การส ารวจพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ือง
สุขภาพแต่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นยามปรกติแมจ้ะมีปัญหาเกิดในร่างกาย ผูสู้งอายุเหล่าน้ี
อาศยัอยูใ่นบา้นของตนเองถึงร้อยละ 98.1 มีการด ารงชีวติแบบพอดีดว้ยความมธัยสัถ ์บา้นผูสู้งอายุมี
ลกัษณะเป็นบา้นไมย้กพื้นมีอายกุารใชง้านมานาน จ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง เน่ืองจากอุบติัเหตุ
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในท่ีอยูอ่าศยัในบา้นของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณหอ้งน ้ า/ห้องอาบน ้ า ชานบา้น/
ระเบียงบา้น อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนอกท่ีอยู่อาศยัเกิดข้ึนท่ีบริเวณทางเดินเขา้บา้นและถนนทางสัญจร 
ในดา้นพื้นท่ีสาธารณะและชุมชน ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ยงัพึงพอใจและมีความสุขมีความรักถ่ินอาศยั
และตอ้งการอยู่ในชุมชนดั้งเดิมของตนในการอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคยและไม่มีปัญหาทางดา้น
กายภาพของพื้นท่ีชุมชน เพราะกิจกรรมทัว่ไปจะอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัของตนและวดัใกลบ้า้น แต่พบว่า
ยงัมีความตอ้งการการดูแลดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภยัอีกจ านวนมาก
ดงันั้น จึงควรจดัแนวทางการส่งเสริมใหมี้การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวก
ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลหนองตองพฒันา ด้านการออกแบบชุมชนเมือง การ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และ
การออกแบบผลิตภณัฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็น ระดบัการดูแลผูสู้งอายุปัจเจกชน โดยผู ้
ท่ีมีบทบาทส าคญัไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัวผูสู้งอายุ คนในชุมชน องคก์รในชุมชน และจะเป็นผล
ใหก้ารด าเนินงานของโครงการเพื่อปรับปรุงดา้นคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุหลุ้ล่วงต่อไป 

 
 



บทที ่2 
วธีิด ำเนินกำรวจิยัและผลกำรวจิยั 

 
2.1   วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดั
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยส าหรับผู ้สูงอายุ  ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาและอ่างทอง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั
ส าหรับผูสู้งอายุ และสามารถน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีท่ีไม่ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุได ้
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1.1  ประชำกรในกำรศึกษำ 

   ประชากร ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีช่วยตนเอง=น้อย อาศยัอยู่ล  าพงั 
ฐานะยากจน หรืออาศยัอยู่กบัผูสู้งอายุดว้ยกนัหรือผูพ้ิการ และเต็มใจให้ท าการปรับปรุงบา้น ใน
พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

  ประชากรตวัอยา่ง คือ บา้นของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกท่ี
ก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ทั้งน้ีจากการคดัเลือก การสัมภาษณ์และการลงส ารวจพื้นท่ีจริง พบว่าในต าบล
ปากกราน มีบา้นท่ีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกจ านวน 2 หลงั ส่วนในจงัหวดัอ่างทอง พบว่าไม่
เป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลือก ในท่ีน้ีจึงมีการปรับปรุงพื้นท่ีเพิ่มในส่วนของพิ้นท่ีสาธารณะส าหรับ
ผูสู้งอายใุนต าบลปากกราน เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้ของชุมชนแทน  

  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย 
ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ และใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ SD. ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 
2.1.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informant) เก็บขอ้มูลโดย 
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) รวมทั้ง เก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) และการส ารวจพื้นท่ีจริง เพื่อระบุปัญหาและความตอ้งการในการด าเนินงาน 



22 
 

 2.1.3   สถำนทีท่ ำกำรวจัิย 
  คัดเลือกได้เพียง 1 พื้นท่ี 3 จุดปรับปรุง ในต าบลปากกราน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นตามเกณฑเ์ป้าหมาย 
 
2.1.4   ระยะเวลำท ำกำรวจัิย 
  ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2556  
 
2.1.5   กำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวจัิย 

2.1.5.1   ระยะเตรียมกำรวจัิย  
                          ในระยะเตรียมการวิจยัน้ี เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษาขอ้มูล
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ส ารวจสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีท่ีตั้ง และท าการก าหนดพื้นท่ีตวัอย่างในการเป็น
พื้นท่ีตน้แบบ        ดา้นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ โดย
มีการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกเบ้ืองตน้ จากนั้น น าขอ้มูลเบ้ืองตน้มาวิเคราะห์โดยคณะผูว้ิจยั 
และน าไปคดัเลือกผา่นการประชุมกลุ่มอีกคร้ัง 

2.1.5.2 ระยะด ำเนินกำรวจัิย 
  ในระยะด าเนินการวจิยัน้ี จะมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ  
  1) ด าเนินการพฒันาพื้นท่ีตน้แบบดา้นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ 
  2) ประเมินความพึงพอใจของพื้นท่ีตน้แบบด้านอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ 

2.1.5.3   ระยะหลงักำรวจัิย 
  โดยการน าขอ้มูลจากการวิจยัเก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายไุปใชใ้นการวางแผน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1.6   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 โดยการวเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  

 
 
 
 



23 
 

2.2   ผลกำรวจิัย  
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดัอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 

 กระบวนการศึกษาสามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1   ระยะเตรียมการวจิยั 
 2.2.2   ระยะด าเนินการวจิยั 
 2.2.3   ระยะหลงัการวจิยั 

 
  2.2.1  ระยะเตรียมกำรวจัิย 

ระยะน้ีได้มีการเตรียมทรัพยากรในการวิจยั คือ การเก็บขอ้มูลจากเอกสารเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษามีดงัน้ี  

โดยขอ้มูลพื้นท่ีวิจยัท่ีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ พื้นท่ี 
ต าบลปากกราน 

2.2.1.1   ขอ้มูลทัว่ไปของต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ประวติัความเป็นมา   

ต าบลปากกราน มีประชากรท่ีนบัถือศาสนามีอยู ่2 ศาสนา คือ พุทธ และ
อิสลาม ชาวพุทธเป็นคนพื้นเพเดิมของชาวไทยในสมยักรุงศรีอยุธยา ไม่ไดอ้พยพมาจากถ่ินท่ีอ่ืน 
ส่วนชาวอิสลามไดอ้พยพมาจากทางใต ้คือแถบประเทศมาเลเซีย อดีตเรียกวา่แหลมมาลาย ูเพื่อมาท า
การคา้กบักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ความเดิม ต าบลปากกรานและต าบลบา้นป้อมมีพื้นท่ีติดต่อกนั
มากท่ีสุดสมยักรุงศรีอยุธยา  2 ต  าบลน้ีเป็นส่วนเดียวกนั เรียกวา่ป้อมปราการทางทิศตะวนัตกของ
กรุงศรีอยุธยา มีไวเ้พื่อป้องกนัขา้ศึก และเป็นท่ีสอดแนมรายงานข่าวคราวต่างๆ เขา้ไปเมืองหลวง
โดยเฉพาะขา้ศึกท่ีเป็นพม่า ยกทพัมาทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้คือมาจากทางดา้นจงัหวดัระนอง 
จงัหวดักาญจนบุรีผ่านด่านเจดียส์ามองค์ กองทพัพม่าจะยกมาบ่อยคร้ัง แต่ไม่ประสพความส าเร็จ 
ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดจ้ดัการเก่ียวกบัระบบการปกครองแบ่งพื้นท่ีปกครองโดยก านนั ดูแลการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จึงแบ่งส่วนการปกครองเป็นต าบล บา้นป้อม และต าบลปากกราน จริงๆ แลว้เดิม
เรียกวา่บา้นปรากาฃ แต่ชาวบา้นเรียกเพี้ยนเป็นบา้นปากกรานจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
 สภาพทัว่ไปของต าบล  
 มีลกัษณะเป็นท่ีลุ่ม มีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผ่าน ลกัษณะเป็นทอ้งกระทะ 
โดยหมู่ท่ี 14 อยูติ่ดแม่น ้าเจา้พระยา 
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  อาณาเขตต าบล  
 ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
 ทิศใต ้ติดกบั ต.บา้นรุน อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.คลองตะเคียน และ ต.ส าเภาล่ม อ.
พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรีอยธุยา จ.
พระนครศรีอยธุยา 
  จ านวนประชากรของต าบล  
 จ านวนประชากรในเขต อบต. 5,265 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 1,186 
หลงัคาเรือน 

   

 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีอ าเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: http://www.ayutthaya.go.th/16/pranakon/pk_map.html 
 
 

http://www.ayutthaya.go.th/16/pranakon/pk_map.html
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 2.2.2   ระยะด ำเนินกำรวจัิย 
ระยะน้ีไดมี้การด าเนินการดงัน้ีคือ 
2.2.2.1   การประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของการด าเนินโครงการระหว่างกลุ่ม

ผูสู้งอายซ่ึุงเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง ผูน้ าชุมชนและ
นกัวจิยั โดยมีการใหแ้ต่ละชุมชนท าการคดัเลือกผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การคดัเลือก เพื่อ
น าขอ้มูลมาท าการวิเคาระห์เบ้ืองตน้ และท าการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเป็นพื้นท่ี
ตน้แบบดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัต่อผูสู้งอาย ุโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมคร้ังน้ี 
  เพื่ อส ารวจข้อมูล และท าก ารคัด เ ลือกพื้ น ท่ีต้นแบบในการจัด

สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุจากพื้นท่ีเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  ขั้นตอนการด าเนินการ  
   ขั้นตอนท่ี 1 คณะนักวิจยัแนะน าตวั และวตัถุประสงค์ของการด า เนิน

โครงการอยา่งคร่าวๆ จากนั้นท าการทกัทายผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   ขั้นตอนท่ี 2   คณะนกัวจิยั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา และผล

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการในภาพรวม และเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม 
   ขั้นตอนท่ี 3  มีการประเมินพื้นท่ีท่ีเขา้เกณฑ ์ซกัถามสภาพของพื้นท่ีท่ีได้

ท  าการคดัเลือกไวเ้บ้ืองตน้ 
   ขั้นตอนท่ี 4  ท าการนดัหมายกบัผูน้ าชุมชนเพื่อท าการส ารวจพื้นท่ีต่อไป  

 ผลการด าเนินการ 
 จากกิจกรรมดงักล่าวพบวา่ นกัวจิยัและผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรู้้จกักนัมาก
ข้ึน หลงัจากท่ีไดมี้การแนะน าตวัอีกคร้ัง ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มนกัวิจยัเร่ิมรู้จกักนัมากข้ึนแลว้ 
นกัวิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บของโครงการในภาพรวม 
และเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายไดซ้กัถามรายละเอียด  
 จากการสัง เกตพบว่า  ขณะท่ีนักวิจัยได้ท าการอธิบายในหัวข้อ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัต่อผูสู้งอายุ  พบวา่กผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดใ้ห้ความสนใจในการฟังดี โดย
มีการร่วมกนัซกัถามในประเด็นต่างๆ 
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            ภาพท่ี 2.2 – 2.3 แสดงภาพการประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของการด าเนินโครงการ 

ระหวา่งนกัวจิยัและกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.2.2.2  การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัผูน้ าแต่ละชุมชนเพื่อท าการส ารวจคดัเลือก

พื้นท่ีวจิยัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
  วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมคร้ังน้ี 
  เพื่อด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีๆ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตน้แบบด้าน

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 
  ขั้นตอนการด าเนินการ  
  คณะนักวิจยัร่วมกับผูน้ าชุมชนในการพิจารณาพื้นท่ีท่ีเข้าเกณฑ์การ

คดัเลือก เพื่อคดัพื้นท่ีท่ีไม่ตรงตามเกณฑอ์อก และท าการส ารวจพื้นท่ีท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 
  ผลการด าเนินการ 

 จากกิจกรรมดงักล่าวพบว่า เม่ือนกัวิจยัไดท้  าการส ารวจสภาพพื้นท่ีจริง
ในชุมชน ตามท่ีไดท้  าการคดัเลือกไว ้เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
นั้น พบว่าสภาพส่วนใหญ่ของพื้นท่ีวิจัยส่วนใหญ่กลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากเผชิญปัญหา         
มหาอุทกภยัคร้ังใหญ่แล้ว หากแต่ยงัมีบางหลังท่ีไม่สามารถปรับปรุงสภาพบ้านได้ เน่ืองจาก
บางส่วนเป็นผูสู้งอายุอยูบ่า้นคนเดียว จึงท าให้สภาพบา้นและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไป
จากภาวะปกติบา้ง โดยใน กิจกรรมน้ี พบวา่ บา้นท่ีผา่นตามเกณฑ์การคดัเลือก มีจ านวน 2 หลงั ซ่ึง
เป็นบา้นในพื้นท่ีต าบลปากกรานทั้งส้ิน และจากการส ารวจสภาพชุมชนในต าบลปากกราน พบว่า 
ในต าบลปากกรานมีผูสู้งอายุอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ท าให้ทราบ
วา่ ปกติแลว้ตามวนัเทศกาลต่างๆ ในพื้นท่ีน้ีก็มีแต่ผูสู้งอายมุาร่วมงาน เน่ืองจากคนวยัหนุ่มสาวส่วน
ใหญ่อยูใ่นวยัท างาน โดยมกัท างานต่างพื้นท่ี และกลบับา้นช่วงสุดสัปดาห์ หรือช่วงเทศกาลมากกวา่ 
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ดงันั้น ผูสู้งอายใุนชุมชนน้ีส่วนใหญ่จึงอาศยัอยูเ่พียงล าพงั หรืออยูก่บัผูสู้งอายุดว้ยกนั ทั้งน้ี จากการ
ซักถามจึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู ้สูงอายุ  ส่วนใหญ่มักมาท ากิจกรรมกันท่ีบริเวณข้างลาน
อเนกประสงค์ เช่น การออกก าลงักาย หรือการมารวมกลุ่มจกัสาน ซ่ึงจากการส ารวจพื้นท่ีพบว่า 
พื้นท่ีของลานอเนกประสงคน์ั้น มีสภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ เช่น มีห้องน ้ าอยูบ่นอาคารซ่ึงท า
เป็นอาคารยกพื้น และบริเวณอาคารไม่มีบนัได แต่เป็นทางลาด ไม่มีราวจบั เป็นตน้ ดงันั้น นกัวิจยั
จึงท าการปรับเปล่ียนแผนงานโดยการเพิ่มเติมการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณน้ี เพื่อให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ช้งานซ่ึงก็คือผูสู้งอายุ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มของ
ผูสู้งอายเุพิ่มอีก 1 จุดดว้ย  
 

  
 

ภาพท่ี 2.4 – 2.5  แสดงภาพการส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัผูน้ าชุมชน 
 

         
บนัไดลงไปยงัลานอเนกประสงค ์ไม่มีราวจบั         ทางลาดส าหรับเดินไปเขา้หอ้งน ้าดา้นในอาคาร 
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    ทางลาด ไม่มีท่ีจบั หอ้งน ้าอยูด่า้นในขวามือ                 พื้นท่ีเตรียมปรับปรุงท าหอ้งน ้าใหม่ 
 

ภาพท่ี 2.6– 2.9    แสดงสภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งลานอเนกประสงค ์
 

  ส าหรับบา้นของผูสู้งอายท่ีุผา่นการคดัเลือก 2 หลงั มีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  เจา้ของบา้น นางสาวส ารวย ดีนิล  อาย ุ72 ปี 
  ท่ีอยู ่  บา้นไม่มีเลขท่ี ต.ปากกราน 
  โรคประจ าตวั  โรคเบาหวาน รักษาท่ี รพ.พระนครศรีอยุธยา เวลา เดิน
ตอ้งใชไ้มเ้ทา้และท่ีพยงุเดินช่วยในการเคล่ือนไหว ร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง พอช่วยเหลือตวัเองได ้
  สถานภาพ  มีสามี แต่แยกกันอยู่คนละท่ี ก่อนหน้าน้ีสามีมาเป็น
ระยะๆ แต่ช่วงหลงัสามีป่วย ขณะน้ียงันอนอยูโ่รงพยาบาล โดยปกติอยูบ่า้นคนเดียว  
  จ านวนบุตร  ไม่มี 
  รายไดต่้อเดือน  ได้รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 700 บาท และได้
เงินบางส่วนจากลูกของเพื่อนท่ีฝากฝังใหดู้แล  
  ค่าใชจ่้าย  รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง
ค่าอาหารเอง 
  ลกัษณะบา้น  เป็นบา้นชั้นเดียวก่ึงปูนก่ึงไม ้ มีหนา้บา้นติดถนน และมี
พื้นท่ีต่างระดบัเพื่อเขา้บา้น และในบริเวณบา้นอีกหลายจุด ลกัษณะบา้นค่อนขา้งมืด ต่อไฟแบบตอ้ง
เสียบปลั๊ก โดยปลั๊กไฟมีสภาพเก่า  มีไม้เท้าและท่ีพยุงเดินวางเป็นจุดๆ รอบบ้าน ห้องน ้ าเป็น         
โถสุขภณัฑแ์บบนัง่ราบ ราดน ้า โดยถงัน ้าเป็นถงัสีตั้งอยูก่บัพื้น ท าใหต้อ้งกม้ตวั เวลาตกัน ้า 
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พื้นต่างระดบั 
บริเวณในและ
นอกบา้น 

บริเวณรอบบา้น
และในบา้น 
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ภาพท่ี 2.10– 2.25   แสดงสภาพพื้นท่ีบา้นนางสาวส ารวย ดีนิล 

 

ปลัก๊ไฟในบา้น สภาพเก่าและช ารุด 

สภาพหอ้งน ้า 

สภาพทัว่ไปในบา้น 
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  เจา้ของบา้น นางสาวทบัทิม ขนัธวทิย ์ อาย ุ67 ปี 
  ท่ีอยู ่  บา้นเลขท่ี 30/2 หมู่ 13  ต.ปากกราน 
  โรคประจ าตวั  โรคเบาหวาน รักษาท่ี รพ.พระนครศรีอยุธยา เวลา เดิน
ตอ้งใชท่ี้พยงุเดินช่วยในการเคล่ือนไหว โดยหากไม่ใชท่ี้พยุงเดินจะใชว้ิธีถดัไปกบัพิ้นแทน ร่างกาย
ไม่ค่อยแขง็แรง โดยเฉพาะขาทั้งสองขา้ง ไม่ค่อยมีแรง แต่พอช่วยเหลือตวัเองได ้
  สถานภาพ  โสด  โดยปกติอยูบ่า้นคนเดียว บางคร้ังจะมีหลานมาอยู่
ดว้ยช่วงสุดสัปดาห์ และหลานสาวอยูข่า้งบา้น กลางวนัไปท างาน 
  จ านวนบุตร  ไม่มี 
  รายไดต่้อเดือน  ได้รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 600 บาท และได้
เงินบางส่วนจากญาติ  
  ค่าใชจ่้าย  รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง
ค่าอาหารเอง 
  ลกัษณะบา้น  เป็นบา้นไมย้กพื้นใตถุ้นสูง  บนัไดหนา้บา้นสูง แคบและ
ชนัมาก  มีพื้นต่างระดบัท่ีหน้าประตูบา้นและทางลงไปครัว ลกัษณะบา้นมีแสงธรรมชาติ ห้องน ้ า
เป็นโถส้วมแบบส้วมซึมใชต้กัน ้าราด ประตูหอ้งน ้าดา้นในไม่มีท่ีจบั ปลัก๊ไฟค่อนขา้งเก่า 
 
 

    
 

 
  
 

  

ชั้นล่างของบา้นและบนัไดทางข้ึนลง 
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พื้นต่างระดบับริเวณหนา้บา้นและหอ้งครัว 

บริเวณท่ีนอนและท่ีตากผา้ 

บริเวณครัวและทางลงไปครัว 
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 ภาพท่ี 2.26 – 2.41   แสดงสภาพพื้นท่ีบา้นนางสาวทบัทิม ขนัธวทิย ์  

 
  2.2.2.3  การปรับปรุงพื้นท่ี 
  วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมคร้ังน้ี 
  เพื่อด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีๆ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตน้แบบด้าน

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 
  ขั้นตอนการด าเนินการ  
  คณะนกัวจิยัผู ้น าชุมชนและเจา้ของบา้น ร่วมกนัพิจารณาและด าเนินการ

ปรับปรุงพื้นท่ีท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 
  ผลการด าเนินการ 
  ในการสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีในงานวิจยัน้ี ไดมี้การอา้งอิงขอ้มูลจาก

หลายหน่วยงานท่ีไดท้  าการรวบรวมและวิจยัเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุและ     
ผูพ้ิการ เช่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัถ์ หน่วยปฏิบติัการวิจยัสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัผูสู้งอายแุละคนพิการ และส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ เป็นตน้ 

โถส้วมแบบส้วมซึม ประตูห้องน ้าดา้นในไม่มีท่ีจบั 

สายไฟและปลัก๊ไฟค่อนขา้งเก่า 
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 โดยในการการด าเนินการคร้ังน้ี เม่ือนกัวิจยัไดท้  าการส ารวจสภาพพื้นท่ี
จริงในชุมชน ตามท่ีได้ท าการคัดเลือกไว้ เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมนั้น นักวิจยัจึงได้ท าการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม และท าการวางแผนการปรับปรุง
พื้นท่ีวจิยั โดยเร่ิมจากพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูสู้งอายมุาใชง้านเป็นประจ า ในการน้ีนกัวิจยัไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงโดยจากอาคารอเนกประสงคเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่ทางข้ึนเป็นทางลาดไม่มีราวจบั จึงไดท้  าราว
จบัเพิ่มเติม ส าหรับบนัไดทางลงจากกลุ่มจกัสานนั้น ไดป้รับปรุงขั้นบนัไดใหม่และเพิ่มเติมราวจบั 
เพื่อใหเ้หมาะสมและปลอดภยัแก่การใชง้านมากข้ึน   ทั้งน้ี จากการพิจารณาโดยรอบพื้นท่ีโดยมีการ
ประชุมร่วมกบัผูน้ าชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแลว้  
  
 พืน้ทีบ่ริเวณลำนอเนกประสงค์ 
 

 
ภาพท่ี 2.42   แสดงสภาพพื้นท่ีบริเวณลานเอนกประสงค ์

  
   ในบริเวณลานอเนกประสงค์น้ี ได้มีการจดัสร้างห้องน ้ าใหม่ บริเวณ
ด้านข้างริมร้ัวด้านหลังของอาคารเอนกประสงค์ โดยเป็นห้องน ้ าท่ีใช้ร่วมกันทั้งชายและหญิง 
จ านวน 2 หอ้ง โดยไดจ้ดัใหมี้ลกัษณะ ดงัรูป  
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ภาพท่ี 2.43 -2.45   แสดงภาพหอ้งน ้าบริเวณลานเอนกประสงค ์
 
ภายในห้องน ้ า มีการติดตั้งสุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก พร้อมทั้งสายฉีดช าระ 

และโถส าหรับปัสสาวะ วตัถุท่ีใชท้  าพื้นห้องน ้ าใชว้สัดุกนัล่ืน กนัน ้ า ท าความสะอาดง่าย และจดัให้
มีระบบระบายน ้าท่ีดี ไม่ใหมี้น ้าขงับนพื้น สีของก าแพงกบัพื้นมึความแตกต่างกนั เพื่อให้ผูสู้งอายุใช้
งานไดส้ะดวก  ประตูหอ้งน ้าจดัใหเ้ป็นแบบเปิดออกดา้นนอก ขณะประตูห้องน ้ าเปิดออกเต็มท่ี ช่อง
ประตูควรความกวา้งอย่างน้อย 90 เซนติเมตร มีมือจบัประตูทั้งภายในและภายนอกห้องน ้ า โดย
กลอนล็อคของประตูเขา้ออกใชเ้ป็นแบบขอสับท่ีปิดเปิดสะดวก เพื่อสามารถปลดไดจ้ากภายนอก
ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งให้อยูใ่นความสูงระหวา่ง 90-100 เซนติเมตร ทั้งน้ี บริเวณดา้นนอก
หอ้งน ้าท าการติดตั้งอ่างลา้งมือจ านวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา 

นอกจากน้ี บริเวณลานเอนกประสงค์ ยงัมีการจัดท าราวจับบริเวณ
                                          เพื่อให้ผูสู้งอายุไดใ้ช้พยุงตวัขณะข้ึนไปท า
กิจกรรมในอาคารเอนกประสงค์ ส าหรับ                   – ลง ระหว่างพื้นท่ีจกัสานกบัลาน
เอนกประสงค์ท าการปรับปรุงขั้นบนัไดให้มีความยาวและความกวา้งท่ีมากกวา่กว่าเดิม พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมราวจบัดา้นขา้งอีกดว้ย 

 
 
 

 



36 
 

บ้ำนคุณยำยส ำรวย ดีนิล   
ในพื้นท่ีน้ี เป็นบา้นชั้นเดียวก่ึงปูนก่ึงไม ้ มีหนา้บา้นติดถนน และมีพื้นท่ี

ต่างระดบัเพื่อเขา้บา้น และในบริเวณบา้นอีกหลายจุด ลกัษณะบา้นค่อนขา้งมืด ต่อไฟแบบตอ้งเสียบ
ปลัก๊ โดยปลัก๊ไฟมีสภาพเก่า  มีไมเ้ทา้และท่ีพยุงเดินวางเป็นจุดๆ รอบบา้น ห้องน ้ าเป็นโถสุขภณัฑ์
แบบนัง่ราบ ราดน ้า โดยถงัน ้าเป็นถงัสีตั้งอยูก่บัพื้น  

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.46   แสดงภาพบา้นคุณยายส ารวย ดีนิล   
 
  

ห้องนอน 

ห้องครัว 

ห้องน ำ้ 

ล้ำงจำน 

พืน้ตำ่งระดบั 

พืน้ตำ่งระดบั หน้ำบ้ำน 
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 ในพื้นท่ีน้ีไดมี้การปรับปรุงปรับพื้นท่ีหน้าบา้นท่ีเป็นทางลาดซ่ึงไม่ได้
มาตรฐานใหมี้ความลาดเอียงในมุมท่ีไม่เกิน 20 องศาและปรับให้อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั รวมถึงท าพื้น
ลาดตรงบริเวณพื้นท่ีต่างระดบัในจุดท่ีจะเดินเขา้บา้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การกา้วเดินของผูสู้งอายไุด ้
 ภายในบา้นปรับปรุงสภาพของเตา้เสียบปลัก๊ไฟภายในบา้นใหม่ทั้งหมด 
และเดินสายไฟใหม่ให้มีความปลอดภยัมากข้ึน เพราะสภาพของเตา้เสียบและสายไฟภายในบา้นมี
สภาพท่ีเก่ามาก รวมทั้งเปล่ียนหลอดไฟภายในภายให้เป็นชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสง
สวา่งภายในบา้นในเวลากลางคืนและลดแสงจา้จากหลอดไฟชนิดหลอดไส้ 
 ปรับปรุงสภาพในห้องน ้ า โดยติดเก้าอ้ีนั่งส าหรับอาบน ้ าบริเวณผนัง
ดา้นขา้ง พร้อมติดราวจบับริเวณดา้นขา้งส าหรับใชพ้ยุงตวั และติดตั้งราวแขวนผา้ภายในห้องน ้ าให้
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถหยิบผา้เช็ดตวัไดใ้นท่านัง่ รวมทั้งการเดินระบบของท่อน ้ าใหม่เพื่อท่ีผูสู้งอายุ
จะไดไ้ม่ตอ้งกม้ตวัลงเพื่อตกัน ้ าอาบ ในส่วนของโถสุขภณัฑ์ ท าการปรับเปล่ียนเป็นชนิดชกัโครก 
พร้อมติดราวจบัเพื่อพยุงตวั ปรับปรุงประตูห้องน ้ าให้เป็นชนิดบานเปิดออกดา้นนอก พร้อมทั้งติด
มือจบัท่ีสามารถจบัไดง่้าย ไม่ล่ืน 
 ในห้องนอน ใชห้ลกัการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการ
นอนหลบัพกัผอ่น โดยการจดัทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพื้นท่ีเหลือสามดา้นและติดไฟบริเวณ
หวันอนเพิ่มเพือ่ความปลอดภยัในเวลากลางคืน  
 พื้นท่ีตรงกลางบ้าน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผู ้สูงอายุใช้เวลาอยู่มากท่ีสุด ใช้
หลกัการ 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ีให้มีความกวา้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย เช่น ล้ินชกัใส่ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ายบ่งช้ีเพื่อใหรู้้ไดโ้ดยทนัที และพื้นท่ีบริเวณน้ีจะท า
การติดราวจบั เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถพยุงตวัเวลาลุกข้ึนและสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของ
บา้นไดโ้ดยง่าย 
 ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว 
 ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการซักล้างให้กวา้งข้ึน โดยท าการปรับพื้นผิว
บางส่วนให้เป็นทางลาดลงมาเน่ืองจากเดิมเป็นพื้นต่างระดบั การท าพื้นท่ีซักลา้งให้กวา้ง จะท าให้
ผูสู้งอายุเกิดความสะดวกในการซักผา้หรือล้างจานได ้รวมถึงการปรับปรุงราวตากผา้ให้มีความ
แขง็แรงและปรับระดบัใหผู้สู้งอายแุขวนผา้ไดง่้ายข้ึน และติดราวกั้นท่ีดา้นขา้งของบา้นจากตรงลาน
ซกัลา้งไปจนถึงดา้นหนา้บา้น เพื่อป้องกนัการพลดัตก เพราะพื้นท่ีดา้นล่างเป็นบึงน ้า 
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 ท าการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์รอบๆ บ้าน โดยการทาสีให้เกิดความ
สดใสและสวยงาม 
 

         
 

ภาพท่ี 2.47   แสดงภาพการติดตั้งระบบไฟภายในบา้น 
 

  
 บ้ำนคุณยำยทบัทมิ ขันธวทิย์   
 ลกัษณะเป็นบา้นไมย้กพื้นใตถุ้นสูง  บนัไดหนา้บา้นสูง แคบและชนัมาก  
มีพื้นต่างระดบัท่ีหนา้ประตูบา้นและทางลงไปครัว ลกัษณะบา้นมีแสงธรรมชาติ หอ้งน ้ าเป็นโถส้วม
แบบส้วมซึมใชต้กัน ้าราด ประตูหอ้งน ้าดา้นในไม่มีท่ีจบั ปลัก๊ไฟค่อนขา้งเก่า 
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ภาพท่ี 2.48  แสดงภาพบา้นคุณยายทบัทิม ขนัธวทิย ์  
 
 

 ในพื้นท่ีน้ีไดมี้การปรับปรุงบริเวณต่างๆ ภายในบา้นให้เขา้กบัลกัษณะ
การใชง้านของเจา้ขอบา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ปรับปรุงบริเวณบนัไดทางข้ึนบา้น ให้มีความกวา้งของขั้นบนัไดมาก
กวา่เดิม และลดความชนัลงไม่เกิน 15 องศา เน่ืองจากสภาพของบนัไดเดิมเป็นบนัไดไมท่ี้แคบและ
ชนั ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิด ความปลอดภยัแก่ผูสู้งอายเุม่ือข้ึนหรือลงบนัไดบา้น 
 ปรับปรุงบริเวณระเบียงหนา้บา้น เน่ืองจากผูสู้งอายุใช้บริเวณหน้าบา้น
เหนือข้ึนไปจากเกา้อ้ีริมระเบียงในการตากผา้ ซ่ึงค่อนขา้งล าบากส าหรับเจา้ของบา้นท่ีตอ้งลุกข้ึน
และเอ้ือมแขนข้ึนไปตากผา้ โดยท าการติดตั้งราวชนิดพบัเก็บไดท่ี้ผนงัดา้นหนา้บา้นเพื่อให้ผูสู้งอายุ
สามารถแขวนผา้ไดส้ะดวกข้ึน และสามารถพบัเก็บไดเ้ม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 
 ท าทางลาดบริเวณทางเช่ือมระหวา่งในตวับา้นกบัครัว เพื่อให้เกิด ความ
สะดวกต่อเจา้ของบา้นและความปลอดภยั 

หอ้งน ้ า 
หอ้งครัว 

หอ้งนอน 

ชานบา้น 

บนัได 

พ้ืนต่างระดบั 
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 ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว 
 ท าการเดินท่อน ้าและต่อก๊อกน ้าเพื่อใหเ้จา้ของบา้นใชล้า้งจานภายในครัว 
เน่ืองจากเดิมเจา้ของบา้นตอ้งใชว้ิธีการถดัไปตกัน ้ าในห้องน ้ ามาใชล้า้งจาน รวมทั้งจดัหาภาชนะใน
การรองน ้าไวใ้ชด้ว้ย 
 ท าการปรับปรุงภายในห้องน ้ า โดยเปล่ียนสุขภณัฑ์จากส้วมซึมเป็น
สุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก พร้อมทั้งติดราวจบัเพื่อให้เจา้ของบา้นใช้ในการพยุงตวัขณะเขา้ห้องน ้ า ใน
ส่วนของอ่างเก็บน ้ าท่ีใชใ้ส่น ้ าอาบก็ท าไวค้งเดิม แต่มีการติดตั้งเกา้อ้ีอาบน ้ าบริเวณดา้นขา้ง พร้อม
ราวจบัเพื่อให้สามารถอาบน ้ าได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน และติดมือจบัด้านในให้มีขนาดท่ี
สามารถใชมื้อจบัไดส้ะดวก ทั้งน้ี ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนประตูหอ้งน ้ าให้เป็นชนิดเปิดสู่ดา้นนอกได ้
เพราะติดกบัพื้นบา้น แต่จากการส ารวจแล้ว การคงสภาพเดิมไวก้็ไม่ท  าให้เกิดความไม่ปลอดภยั
ส าหรับเจา้ของบา้นเพราะพฤติกรรมการเขา้หอ้งน ้าไม่ไดมี้การล็อคประตู 
 ท าการปรับปรุงสภาพของปลัก๊ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มีความ
ปลอดภยัและเป็นระเบียบ ในส่วนของเตา้เสียบท่ีเก่าก็ท  าการเปล่ียนใหม่ 
 ท าการจัดสภาพภายในบ้าน โดยใช้หลักการ 5ส เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น บริเวณตูเ้ก็บของ ท่ีนอน (ไม่
สามารถเปล่ียนเป็นท่ีนอนแบบยกสูงได ้เน่ืองจากเจา้ของบา้นไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทศัน์ และ
พื้นท่ีโดบรอบ เป็นตน้ 
 

                     
 

ภาพท่ี 2.49  แสดงการติดตั้งราวจบัในบา้นและการปรับปรุงบนัไดใหม่ 
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 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการปรับ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างพบว่า มีความพึงพอใจในการจดัท าโครงการใน
ระดบัท่ีดี เน่ืองจาก มองวา่เป็นการสร้างประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุและคนในชุมชน 
 
 



 
 

บทที ่3 
อภปิรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดัอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ (ปีท่ี 2) ประชากรในการศึกษา คือ ไดแ้ก่ 
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีช่วยตนเองได้น้อย อาศยัอยู่ล  าพงั ฐานะยากจน หรืออาศยัอยู่กับ
ผูสู้งอายดุว้ยกนัหรือผูพ้ิการ และเต็มใจให้ท าการปรับปรุงบา้น การน าเสนอในบทน้ี เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย นักวิจัยจึงอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นความ
สอดคลอ้ง และไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบักรอบแนวคดิ และวตัถุประสงค์ของการวจิัย 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี มี 2              อ 
3.1.1 เพื่อสร้างต้นแบบการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั

ส าหรับผูสู้งอาย ุ
 3.1.1.1 การปรับปรุงส าหรับบา้นของผูสู้งอายุท่ีผา่นการคดัเลือก หลงัท่ี 1 คือ บา้น
ของนางสาวส ารวย ดีนิล อาย ุ72 ปี ท าการปรับปรุงดงัน้ี 
  1) ปรับพื้นท่ีหน้าบา้นท่ีเป็นทางลาดซ่ึงไม่ไดม้าตรฐานให้มีความลาด
เอียงในมุมท่ีไม่เกิน                  อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั 
  2) ท าพื้นลาดตรงบริเวณพื้นท่ีต่างระดบัในจุดท่ีจะเดินเขา้บา้น เพื่อไม่ให้
เกิดความสูงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการกา้วเดินของผูสู้งอายไุด ้
  3) ปรับปรุงสภาพภายในห้องน ้ า โดยติดเกา้อ้ีนัง่ส าหรับอาบน ้ าบริเวณ
ผนังด้านข้าง พร้อมติดราวจบับริเวณด้านข้างส าหรับใช้พยุงตวั และติดตั้งราวแขวนผา้ภายใน
ห้องน ้ าให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถหยิบผา้เช็ดตวัได้ในท่านั่ง รวมทั้งการเดินระบบของท่อน ้ าใหม่
เพื่อท่ีผูสู้งอายุจะไดไ้ม่ตอ้งกม้ตวัลงเพื่อตกัน ้ าอาบ ในส่วนของโถสุขภณัฑ์ ท าการปรับเปล่ียนเป็น
ชนิดชกัโครก พร้อมติดราวจบัเพื่อพยุงตวั เพื่อท่ีผูสู้งอายุจะไดไ้ม่ตอ้งกม้ลงตกัน ้ าในถงัเพื่อราดท า
ความสะอาด และสามารถพยงุตวัเองในท่ายนืไดง่้าย  
  4) ปรับปรุงประตูหอ้งน ้าใหเ้ป็นชนิดบานเปิดออกดา้นนอก พร้อมทั้งติด
มือจบัท่ีสามารถจบัไดง่้าย ไม่ล่ืน  
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  5) ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการซักล้างให้กวา้งข้ึน โดยท าทางลาดลงมา
เน่ืองจากเดิมเป็นพื้นต่างระดบั การท าพื้นท่ีซกัลา้งใหก้วา้ง จะท าใหผู้สู้งอายเุกิดความสะดวกในการ
ซกัผา้หรือลา้งจานได ้รวมถึงการปรับปรุงราวตากผา้ให้มีความแข็งแรงและปรับระดบัให้ผูสู้งอายุ
แขวนผา้ไดง่้ายข้ึน และติดราวกั้นท่ีดา้นขา้งของบา้นจากตรงลานซกัลา้งไปจนถึงดา้นหนา้บา้น เพื่อ
ป้องกนัการพลดัตก เพราะพื้นท่ีดา้นล่างเป็นบึงน ้า 
  6) ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลกัการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว   
  7) ในห้องนอนของผูสู้งอายุ ใช้หลกัการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการนอนหลบัพกัผ่อน โดยการจดัทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพื้นท่ีเหลือสามดา้น
และติดไฟบริเวณหวันอนเพิ่มเพื่อความปลอดภยัในเวลากลางคืน  
  8) ในพื้นท่ีตรงกลางบา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูสู้งอายุใชเ้วลาอยูม่ากท่ีสุด ใช้
หลกัการ 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ีให้มีความกวา้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย เช่น ล้ินชกัใส่ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ายบ่งช้ีเพื่อใหรู้้ไดโ้ดยทนัที และพื้นท่ีบริเวณน้ีจะท า
การติดราวจบั เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถพยุงตวัเวลาลุกข้ึนและสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของ
บา้นไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ีการติดรางจบัเพื่อพยงุตวัภายในบา้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นในการใชง้านของผูสู้งอายเุจา้ของบา้นดว้ย 
  9) ปรับปรุงสภาพของเตา้เสียบปลัก๊ไฟภายในบา้นใหม่ทั้งหมด และเดิน
สายไฟใหม่ให้มีความปลอดภยัมากข้ึน เพราะสภาพของเตา้เสียบและสายไฟภายในบา้นมีสภาพท่ี
เก่ามาก รวมทั้งเปล่ียนหลอดไฟภายในภายให้เป็นชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ภายในบา้นในเวลากลางคืนและลดแสงจา้จากหลอดไฟชนิดหลอดไส้ 
  10) ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์รอบๆ บา้น โดยการทาสีให้เกิดความสดใส
และสวยงาม โดยการปรัปปรุงสภาพภูมิทศัน์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ของผูสู้งอายไุด ้
 
 3.1.1.2 การปรับปรุงส าหรับบา้นของผูสู้งอายุท่ีผา่นการคดัเลือก หลงัท่ี 2 คือ บา้น
ของนางสาวทบัทิม ขนัธวทิย ์อาย ุ67 ปี ท าการปรับปรุงดงัน้ี 
  1) ปรับปรุงบริเวณบนัไดข้ึนบา้น ให้มีความกวา้งมากข้ึนและความชนั
ไม่เกิน 15 องศา เน่ืองจากสภาพของบนัไดเดิมเป็นบนัไดไมท่ี้แคบและชนั ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด ความ
ปลอดภยัแก่ผูสู้งอายเุม่ือข้ึนหรือลงบนัไดบา้น 
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  2) ปรับปรุงบริเวณระเบียงหน้าบา้น เน่ืองจากผูสู้งอายุใช้บริเวณหน้า
บา้นเหนือข้ึนไปจากเกา้อ้ีริมระเบียงในการตากผา้ ซ่ึงค่อนขา้งล าบากส าหรับเจา้ของบา้นท่ีตอ้งลุก
ข้ึนและเอ้ือมแขนข้ึนไปตากผา้ โดยท าการติดตั้งราวชนิดพบัเก็บได้ท่ีผนังด้านหน้าบา้นเพื่อให้
ผูสู้งอายสุามารถแขวนผา้ไดส้ะดวกข้ึน และสามารถพบัเก็บไดเ้ม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 
  3) ท าทางลาดบริเวณทางเช่ือมระหว่างในตวับา้นกบัครัว เพื่อให้เกิด 
ความสะดวกต่อเจา้ของบา้นและความปลอดภยั 
  4) ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลกัการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว 
  5) ท าการเดินท่อน ้ าและต่อก๊อกน ้ าเพื่อให้เจา้ของบา้นใชล้า้งจานภายใน
ครัว เน่ืองจากเดิมเจ้าของบา้นตอ้งใช้วิธีการถัดไปตกัน ้ าในห้องน ้ ามาใช้ล้างจาน รวมทั้งจดัหา
ภาชนะในการรองน ้าไวใ้ชด้ว้ย 
  6) ท าการปรับปรุงภายในห้องน ้ า โดยเปล่ียนสุขภณัฑ์จากส้วมซึมเป็น
สุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก พร้อมทั้งติดราวจบัเพื่อให้เจา้ของบา้นใช้ในการพยุงตวัขณะเขา้ห้องน ้ า ใน
ส่วนของอ่างเก็บน ้ าท่ีใชใ้ส่น ้ าอาบก็ท าไวค้งเดิม แต่มีการติดตั้งเกา้อ้ีอาบน ้ าบริเวณดา้นขา้ง พร้อม
ราวจบัเพื่อให้สามารถอาบน ้ าได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน และติดมือจบัด้านในให้มีขนาดท่ี
สามารถใชมื้อจบัไดส้ะดวก ทั้งน้ี ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนประตูหอ้งน ้ าให้เป็นชนิดเปิดสู่ดา้นนอกได ้
เพราะติดกบัพื้นบา้น แต่จากการส ารวจแล้ว การคงสภาพเดิมไวก้็ไม่ท  าให้เกิดความไม่ปลอดภยั
ส าหรับเจา้ของบา้นเพราะพฤติกรรมการเขา้หอ้งน ้าไม่ไดมี้การล็อคประตู 
  7) ท าการปรับปรุงสภาพของปลัก๊ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มี
ความปลอดภยัและเป็นระเบียบ ในส่วนของเตา้เสียบท่ีเก่าก็ท  าการเปล่ียนใหม่ 
  8) ท าการจดัสภาพภายในบา้น โดยใช้หลกัการ 5ส เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น บริเวณตูเ้ก็บของ ท่ีนอน (ไม่
สามารถเปล่ียนเป็นท่ีนอนแบบยกสูงได ้เน่ืองจากเจา้ของบา้นไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทศัน์ และ
พื้นท่ีโดยรอบ เป็นตน้ 
   
 3.1.1.3 การปรับปรุงบริเวณลานเอนกประสงค์ของชุมชน มีรายละเอียดในการ
ปรับปรุง ดงัน้ี 
  1) ท าราวจบับริเวณบนัไดทางข้ึน – ลง ระหว่างพื้นท่ีจกัสานกบัลาน
เอนกประสงคแ์ละขยายบนัไดใหมี้ความยาวและความกวา้งมากข้ึน 
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  2) ท าราวจบับริเวณดา้นขา้งทางลาดของอาคารเอนกประสงคข์องชุมชน 
เน่ืองจากเดิมไม่มีราวจบัส าหรับผูสู้งอายุพยุงตวัขณะข้ึนไปท ากิจกรรมในอาคารเอนกประสงค ์การ
ติดตั้งราวจบั มีประโยชน์คือ สามารถช่วยใหผู้สู้งอายุสามารถพยุงตวัขณะกา้วข้ึนไปบนทาง ลาดได้
  3) ท าการสร้างห้องน ้ าใหม่บริเวณด้านขา้งริมร้ัวด้านหลงัของอาคาร
เอนกประสงค์ เน่ืองจากห้องน ้ าเดิมจะอยู่ในอาคารเอนกประสงค์ หากผูสู้งอายุตอ้งการเขา้ห้องน ้ า
จะต้องเดินข้ึนทางลาดและเปิดประตูร้ัวเพื่อไปเขา้ห้องน ้ าภายในอาคาร ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มผูท่ี้มา
ท างานจกัสานก็ตอ้งท าแบบเดียวกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่สะดวกต่อผูใ้ชง้าน  
  การสร้างห้องน ้ าน้ี ท าการสร้างห้องน ้ าจ  านวน 2 ห้อง โดยเป็นห้องน ้ า
ชนิดติดตั้งสุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก และโถส าหรับปัสสาวะ โดยเป็นห้องน ้ าท่ีใชร่้วมกนัทั้งชายและ
หญิง ภายในหอ้งน ้าจะติดราวจบัเพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถใชพ้ยงุตวัได ้พร้อมทั้งสายฉีดช าระ บริเวณ
ดา้นนอกหอ้งน ้าท าการติดตั้งอ่างลา้งมือจ านวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา  
  4) ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ภายนอกของอาคารเอนกประสงค์ โดยจะท า
การติดตั้งบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลตนเอง และสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุรวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งเสริมความรู้แก่คนในชุมชน
ได ้  
  

 3.1.2 เพื่อน าข้อมูลจากการวิจัยเ ก่ียวกับการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายไุปใชใ้นการวางแผนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน ผูน้ าชุมชน ตวัแทนชาวบา้นในพื้นท่ี เพื่อร่วมกนัคดัเลือกสถานท่ีท่ีสามารถ
เป็นตน้แบบในการจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุได้
อย่างเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการเสนอความคิดเห็นตามความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีอย่าง
แทจ้ริง ในส่วนของการน าขอ้มูลการวิจยัไปเผยแพร่นั้น ทางทีมผูว้ิจยัได้จดัให้มีการประชุมของ
เจ้าหน้าท่ี ผูน้  าชุมชน และชาวบ้านในพื้นท่ีเพื่อน าเสนอข้อมูลในการวิจยั รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของทั้ง                                                                     
   ติดตั้ งส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการวิจัย และข้อมูลความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภยัแก่ผูสู้งอายแุละชาวบา้นในชุมชนอีกดว้ย 

 ในส่วนของการน าขอ้มูลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่
เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากนกั เน่ืองจากทางเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม และ
ความจ าเป็นต่างๆ อีกสักระยะหน่ึง เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อขอสนับสนุน
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งบประมาณในการพฒันาในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป ผูว้ิจยัจึงไดเ้พียงให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
ท่ีสามารถน าไปประกอบการจดัท าแผนงานไดเ้ท่านั้น 
 

3.2 บทเรียนจากการศึกษา: การวเิคราะห์โครงการ 
 ในตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ นกัวิจยัไดท้  าเก็บรวบรวมขอ้มูล สัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวข้อง พร้อมทั้ งปรับปรุงและพฒันาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุทั้ง 3 สถานท่ี พบวา่ 
 3.2.1  จุดแขง็  
 3.2.1.1 ในพื้ น ท่ี ต าบลปากกราน  อ า เ ภอพระนครศ รีอยุ ธ ย า  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีท าการวิจยันั้น เป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งเพราะมีการจดัตั้ง
กลุ่มผูสู้งอาย ุและกลุ่มหตัถกรรมจกัสาน ท าให้คนภายในชุมชนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี และสามารถให้
ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจยัไดเ้ป็นอยา่งมาก รวมถึงการให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของทางภาครัฐภายในชุมชน ท่ีเป็นความส าคญัของผูสู้งอายุในพื้นท่ี จึงท า
ใหก้ารด าเนินการต่างๆ เกิดข้ึนไดโ้ดยง่ายและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 3.2.1.2   ชาวบา้นในชุมชนสามารถเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้
จริงในพื้นท่ี โดยแยกเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้งของผูน้ าในภาครัฐและตวับุคคลในครอบครัวท่ี
มีผู ้สูงอายุ ซ่ึงในภาครัฐจะเน้นในเร่ืองของการจัดท านโยบาย การส ารวจและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ี ส่วนคนในครอบครัวก็จะเนน้ในเร่ืองของการ
ปรับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน 
 

3.2.2 จุดอ่อน  
 3.2.2.1   การด าเนินโครงการอาจยงัไม่ครอบคลุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายุใน

พื้นท่ีต้นแบบได้ทั้ งหมด เน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด ท าให้ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงและพฒันาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัให้กบัผูสู้งอายุได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น  
 3.2.2.2 การส่ือสารระหว่างผูว้ิจยักบัผูสู้งอายุ ในบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลาในการ
ส่ือสารค่อนขา้งนาน เน่ืองจากภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ จึงอาจท าให้ขอ้มูลบางส่วนจากการเก็บ
แบบสอบถามหรือจากการสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลท่ีไม่ครบถว้นพอ 
 3.2.2.3 การปรับปรุงสภาพบา้นให้กบัผูสู้งอายุ อาจรบกวนเวลาในการพกัผ่อน
ของผูสู้งอายุ รวมถึงภายหลังการปรับปรุง ผูสู้งอายุอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตวัให้เขา้กับ
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สภาพแวดล้อมใหม่ท่ีทางผูว้ิจยัจดัให้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้ผูสู้งอายุเกิดความเครียดเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้
 
 3.2.3 โอกาส 

ขอ้มูลและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี อาจน าไปสู่เร่ืองของการปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มหรือท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้มี
ความปลอดภยัและเหมาะสมมากข้ึนได้ รวมทั้งหากสามารถน าไปเผยแพร่ในวงกวา้งได้ ก็อาจ
น าไปสู่การพฒันานโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและของประเทศไทยในอนาคตได ้ 

 
3.2.4  อุปสรรค 
 ระยะเวลาในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการ

จดัสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ี อาจจะใช้เวลานานกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้
เน่ืองจากการท างานของผูรั้บเหมาก่อสร้าง การติดตามงานของผูว้ิจยั รวมถึงงบประมาณในการ
ก่อสร้างท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
งานวจิยับา้งในบางช่วง 
   



 
 

บทที ่4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 

 การวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
และสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ ปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อสร้าง
ตน้แบบการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 2) เพื่อน า
ขอ้มูลจากการวิจยัเก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับ
ผูสู้งอายไุปใชใ้นการวางแผนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 4.1.1 วธีิการด าเนินการวิจยั และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บขอ้มูล 
  4.1.1.1 การก าหนดประชากรตวัอย่าง คือ บา้นของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะตรงตาม

เกณฑ์การคดัเลือกท่ีก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ทั้งน้ีจากการคดัเลือก การสัมภาษณ์และการลงส ารวจพื้นท่ี
จริง พบว่าในต าบลปากกราน มีบา้นท่ีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกจ านวน 2 หลงั ส่วนในจงัหวดั
อ่างทอง พบวา่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือก ในท่ีน้ีจึงมีการปรับปรุงพื้นท่ีเพิ่มในส่วนของพิ้นท่ี
สาธารณะส าหรับผูสู้งอายใุนต าบลปากกราน เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้ของชุมชนแทน  

  4.1.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบ
อุปนยั ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ และใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ SD. ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 
   4.1.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informant) เก็บขอ้มูล
โดย ให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) รวมทั้ง เก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) และการส ารวจพื้นท่ีจริง เพื่อระบุปัญหาและความตอ้งการในการ
ด าเนินงาน 
  4.1.1.4 สถานท่ีท าการวิจยั คดัเลือกไดเ้พียง 1 พื้นท่ี 3 จุดปรับปรุง ในต าบลปาก
กราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีคุณลักษณะครบถ้วนตามเกณฑ์
เป้าหมาย 
   4.1.1.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบ
อุปนยั  
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 4.1.2 ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเตรียมการวิจยั ระยะระหวา่งการวิจยัและ 
ระยะหลงัการวจิยั 
  4.1.2.1 ระยะเตรียมการวิจยั เป็นการศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษา  
  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ขอ้มูลทัว่ไปของต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงประวติัความเป็นมาของ ต าบลปากกรานโดยสรุปมีดงัน้ี   
  มีประชากรท่ีนบัถือศาสนามีอยู ่2 ศาสนา คือ พุทธ และอิสลาม ชาวพุทธเป็นคน
พื้นเพเดิมของชาวไทยในสมยักรุงศรีอยุธยา ไม่ไดอ้พยพมาจากถ่ินท่ีอ่ืน ส่วนชาวอิสลามไดอ้พยพ
มาจากทางใต ้คือแถบประเทศมาเลเซีย เพื่อมาท าการคา้กบักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ในสมยัรัชกาลท่ี 
5 ไดจ้ดัการเก่ียวกบัระบบการปกครองแบ่งพื้นท่ีปกครองโดยก านนั ดูแลการปกครองทอ้งถ่ิน จึง
แบ่งส่วนการปกครองเป็นต าบล บา้นป้อม และต าบลปากกราน จริงๆ แลว้เดิมเรียกวา่บา้นปรากาฃ 
แต่ชาวบา้นเรียกเพี้ยนเป็นบา้นปากกรานจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
  สภาพทัว่ไปของต าบล มีลกัษณะเป็นท่ีลุ่ม มีแม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่น ลกัษณะเป็น
ทอ้งกระทะ โดยหมู่ท่ี 14 อยูติ่ดแม่น ้าเจา้พระยา  
  อาณา เขตต าบล  ทิ ศ เห นือ  ติดกับ  ต .บ้าน ป้อม  อ .พระนครศ รีอยุธ ย า                        
จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ทิศ
ตะวนัออก ติดกบั ต.คลองตะเคียน และ ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
   จ านวนประชากรของต าบล ในเขต อบต. 5,265 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 1,186 
หลงัคาเรือน 
  
  4.1.2.2 ระยะด าเนินการวจิยั 

   1) การประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของการด าเนินโครงการระหวา่งกลุ่ม
ผูสู้งอายซ่ึุงเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง ผูน้ าชุมชนและ
นกัวจิยั โดยมีการใหแ้ต่ละชุมชนท าการคดัเลือกผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การคดัเลือก เพื่อ
น าขอ้มูลมาท าการวิเคาระห์เบ้ืองตน้ และท าการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเป็นพื้นท่ี
ตน้แบบดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัต่อผูสู้งอาย ุโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   2) วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมคร้ังน้ี เพื่อส ารวจขอ้มูลและท าการ
คดัเลือกพื้นท่ีตน้แบบในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุจากพื้นท่ีเป้าหมาย โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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   3) ขั้นตอนการด าเนินการ แบ่งเป็น 

   ขั้นตอนท่ี 1 คณะนักวิจยัแนะน าตวั และวตัถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการอยา่งคร่าวๆ จากนั้นท าการทกัทายผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

   ขั้นตอนท่ี 2   คณะนกัวจิยั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา และผล
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการในภาพรวม และเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม 

   ขั้นตอนท่ี 3  มีการประเมินพื้นท่ีท่ีเขา้เกณฑ ์ซกัถามสภาพของพื้นท่ีท่ีได้
ท  าการคดัเลือกไวเ้บ้ืองตน้ 

   ขั้นตอนท่ี 4  ท าการนัดหมายกับผู ้น าชุมชนเพื่อท าการส ารวจพื้นท่ี
ต่อไป  
   4) ผลการด าเนินการ 
   จากกิจกรรมดงักล่าวพบวา่ นกัวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรู้้จกักนัมาก
ข้ึน หลงัจากท่ีไดมี้การแนะน าตวัอีกคร้ัง ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มนกัวิจยัเร่ิมรู้จกักนัมากข้ึนแลว้ 
นกัวิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บของโครงการในภาพรวม 
และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดซ้กัถามรายละเอียด และจากการสังเกตพบวา่ ขณะท่ีนกัวิจยัได้
ท าการอธิบายในหวัขอ้สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัต่อผูสู้งอายุ  พบวา่กผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดใ้ห้ความ
สนใจในการฟังดี โดยมีการร่วมกนัซกัถามในประเด็นต่างๆ 
   5) การประชุมกลุ่มยอ่ยร่วมกบัผูน้ าแต่ละชุมชนเพื่อท าการส ารวจคดัเลือก
พื้นท่ีวิจัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อม วตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงพื้นท่ีๆ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือคณะนกัวิจยัร่วมกบัผูน้ า
ชุมชนในการพิจารณาพื้นท่ีท่ีเขา้เกณฑก์ารคดัเลือก เพื่อคดัพื้นท่ีท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์ออก และท าการ
ส ารวจพื้นท่ีท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 

  ผลการด าเนินการจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า เม่ือนักวิจัยได้ท าการ
ส ารวจสภาพพื้นท่ีจริงในชุมชน ตามท่ีไดท้  าการคดัเลือกไว ้เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนั้น พบว่าสภาพส่วนใหญ่ของพื้นท่ีวิจยัส่วนใหญ่กลับคืนสู่สภาพเดิม
หลงัจากเผชิญปัญหามหาอุทกภยัคร้ังใหญ่แล้ว หากแต่ยงัมีบางหลงัท่ีไม่สามารถปรับปรุงสภาพ
บา้นได ้เน่ืองจากบางส่วนเป็นผูสู้งอายอุยูบ่า้นคนเดียว จึงท าให้สภาพบา้นและสภาพแวดลอ้มมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติบา้ง โดยใน กิจกรรมน้ี พบว่า บา้นท่ีผา่นตามเกณฑ์การคดัเลือก มี
จ านวน 2 หลงั ซ่ึงเป็นบา้นในพื้นท่ีต าบลปากกรานทั้งส้ิน และจากการส ารวจสภาพชุมชนในต าบล
ปากกราน พบวา่ ในต าบลปากกรานมีผูสู้งอายุอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผูน้ า
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ชุมชน ท าให้ทราบวา่ ปกติแลว้ตามวนัเทศกาลต่างๆ ในพื้นท่ีน้ีก็มีแต่ผูสู้งอายุมาร่วมงาน เน่ืองจาก
คนวยัหนุ่มสาวส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน โดยมกัท างานต่างพื้นท่ี และกลบับา้นช่วงสุดสัปดาห์ หรือ
ช่วงเทศกาลมากกวา่ ดงันั้น ผูสู้งอายุในชุมชนน้ีส่วนใหญ่จึงอาศยัอยูเ่พียงล าพงั หรืออยูก่บัผูสู้งอายุ
ดว้ยกนั ทั้งน้ี จากการซกัถามจึงไดข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มกัมาท ากิจกรรมกนัท่ีบริเวณ
ขา้งลานอเนกประสงค ์เช่น การออกก าลงักาย หรือการมารวมกลุ่มจกัสาน ซ่ึงจากการส ารวจพื้นท่ี
พบว่า พื้นท่ีของลานอเนกประสงค์นั้น มีสภาพท่ีไม่เหมาะสมกับผูสู้งอายุ เช่น มีห้องน ้ าอยู่บน
อาคารซ่ึงท าเป็นอาคารยกพื้น และบริเวณอาคารไม่มีบนัได แต่เป็นทางลาด ไม่มีราวจบั เป็นตน้ 
ดงันั้น นกัวิจยัจึงท าการปรับเปล่ียนแผนงานโดยการเพิ่มเติมการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณน้ี 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชง้านซ่ึงก็คือผูสู้งอาย ุและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของผูสู้งอายเุพิ่มอีก 1 จุดดว้ย  
  ส าหรับบา้นของผูสู้งอายุท่ีผ่านการคดัเลือก 2 หลงั มีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี
  หลงัท่ี 1 เจา้ของบา้นช่ือ นางสาวส ารวย ดีนิล  อายุ 72 ปี อยูบ้า้นไม่มี
เลขท่ี ในพื้นท่ีต าบลปากกราน มีโรคประจ าตัว คือ โรคเบาหวาน ท าการรักษาท่ีโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เวลา เดินตอ้งใช้ไมเ้ทา้และท่ีพยุงเดินช่วยในการเคล่ือนไหว ร่างกายไม่ค่อย
แข็งแรง พอช่วยเหลือตวัเองได ้สถานภาพส่วนตวั มีสามี แต่แยกกนัอยูค่นละท่ี ซ่ึงก่อนหนา้น้ีสามี
มาเป็นระยะๆ แต่ช่วงหลงัสามีป่วย ขณะน้ียงันอนอยู่โรงพยาบาล โดยปกติอยู่บา้นคนเดียว ไม่มี
บุตร รายไดส่้วนตวัมาจากเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 700 บาท และไดเ้งินบางส่วนจากลูกของ
เพื่อนท่ีฝากฝังใหดู้แล ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งค่าอาหารเอง 
ลกัษณะบา้นเป็นบา้นชั้นเดียวก่ึงปูนก่ึงไม ้ มีหน้าบา้นติดถนน และมีพื้นท่ีต่างระดบัเพื่อเขา้บา้น 
และในบริเวณบา้นอีกหลายจุด ลกัษณะบา้นค่อนขา้งมืด ต่อไฟแบบตอ้งเสียบปลัก๊ โดยปลัก๊ไฟมี
สภาพเก่ามาก  มีไมเ้ทา้และท่ีพยุงเดินวางเป็นจุดๆ รอบบา้น ห้องน ้ าเป็นโถสุขภณัฑ์แบบนัง่ราบ 
ราดน ้า โดยถงัน ้าเป็นถงัสีตั้งอยูก่บัพื้น ท าใหต้อ้งกม้ตวั เวลาตกัน ้าท าความสะอาด 
  หลงัท่ี 2 เจา้ของบา้นช่ือ นางสาวทบัทิม ขนัธวิทย์  อายุ 67 ปีอยู่
บ้านเลขท่ี 30/2 หมู่ 13  ต าบลปากกราน มีโรคประจ าตวัคือ โรคเบาหวาน ท าการรักษาท่ี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เวลาเดินตอ้งใช้ท่ีพยุงเดินช่วยในการเคล่ือนไหว โดยหากไม่ใช้ท่ี
พยุงเดินจะใชว้ิธีถดัไปกบัพิ้นแทน ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง โดยเฉพาะขาทั้งสองขา้ง ไม่ค่อยมีแรง 
แต่พอช่วยเหลือตวัเองได ้สถานภาพโสด  โดยปกติอยู่บา้นคนเดียว บางคร้ังจะมีหลานมาอยู่ดว้ย
ช่วงสุดสัปดาห์ และหลานสาวอยูข่า้งบา้น กลางวนัไปท างาน ไม่มีบุตร รายไดส่้วนตวัมาจากเงินเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 600 บาท และไดเ้งินบางส่วนจากญาติ  ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งค่าอาหารเอง ลกัษณะบา้นเป็นบา้นไมย้กพื้นใตถุ้นสูง  บนัไดหนา้บา้น
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สูง แคบและชันมาก  มีพื้นต่างระดับท่ีหน้าประตูบ้านและทางลงไปครัว ลักษณะบ้านมีแสง
ธรรมชาติ ห้องน ้ าเป็นโถส้วมแบบส้วมซึมใช้ตกัน ้ าราด ประตูห้องน ้ าด้านในไม่มีท่ีจบั ปลัก๊ไฟ
ค่อนขา้งเก่า 
  6) การปรับปรุงพื้นท่ี 

  วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีๆ 
ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตน้แบบดา้นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

  ขั้นตอนการด าเนินการ คณะนกัวิจยัผู ้น าชุมชนและเจา้ของบา้น ร่วมกนั
พิจารณาและด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 

  ผลการด าเนินการจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า เม่ือนักวิจัยได้ท าการ
ส ารวจสภาพพื้นท่ีจริงในชุมชน ตามท่ีไดท้  าการคดัเลือกไว ้เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนั้น นักวิจยัจึงไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม และท าการวางแผนการ
ปรับปรุงพื้นท่ีวิจยั โดยเร่ิมจากพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูสู้งอายุมาใชง้านเป็นประจ า ในการน้ีนกัวิจยัได้
ด าเนินการปรับปรุงโดย  และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายุเพิ่มอีก 1 
จุดดว้ย 
   รายละเอียดการปรับปรุงมีดงัต่อไปน้ี 
   การปรับปรุงส าหรับบา้นของผูสู้งอายท่ีุผา่นการคดัเลือก หลงัท่ี 1 คือ บา้น
ของนางสาวส ารวย ดีนิล อาย ุ72 ปี ท าการปรับปรุงดงัน้ี 
  - ปรับพื้นท่ีหนา้บา้นท่ีเป็นทางลาดซ่ึงไม่ไดม้าตรฐานใหมี้ความลาดเอียง
ในมุมท่ีไม่เกิน                   อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั 
  - ท าพื้นลาดตรงบริเวณพื้นท่ีต่างระดบัในจุดท่ีจะเดินเขา้บา้น เพื่อไม่ให้
เกิดความสูงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการกา้วเดินของผูสู้งอายไุด ้
  - ปรับปรุงสภาพภายในห้องน ้ า โดยติดเกา้อ้ีนั่งส าหรับอาบน ้ าบริเวณ
ผนังด้านข้าง พร้อมติดราวจบับริเวณด้านข้างส าหรับใช้พยุงตวั และติดตั้งราวแขวนผา้ภายใน
ห้องน ้ าให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถหยิบผา้เช็ดตวัได้ในท่านั่ง รวมทั้งการเดินระบบของท่อน ้ าใหม่
เพื่อท่ีผูสู้งอายุจะไดไ้ม่ตอ้งกม้ตวัลงเพื่อตกัน ้ าอาบ ในส่วนของโถสุขภณัฑ์ ท าการปรับเปล่ียนเป็น
ชนิดชกัโครก พร้อมติดราวจบัเพื่อพยุงตวั เพื่อท่ีผูสู้งอายุจะไดไ้ม่ตอ้งกม้ลงตกัน ้ าในถงัเพื่อราดท า
ความสะอาด และสามารถพยงุตวัเองในท่ายนืไดง่้าย  
  - ปรับปรุงประตูห้องน ้ าให้เป็นชนิดบานเปิดออกดา้นนอก พร้อมทั้งติด
มือจบัท่ีสามารถจบัไดง่้าย ไม่ล่ืน  
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  - ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการซักล้างให้กวา้งข้ึน โดยท าทางลาดลงมา
เน่ืองจากเดิมเป็นพื้นต่างระดบั การท าพื้นท่ีซกัลา้งใหก้วา้ง จะท าใหผู้สู้งอายเุกิดความสะดวกในการ
ซกัผา้หรือลา้งจานได ้รวมถึงการปรับปรุงราวตากผา้ให้มีความแข็งแรงและปรับระดบัให้ผูสู้งอายุ
แขวนผา้ไดง่้ายข้ึน และติดราวกั้นท่ีดา้นขา้งของบา้นจากตรงลานซกัลา้งไปจนถึงดา้นหนา้บา้น เพื่อ
ป้องกนัการพลดัตก เพราะพื้นท่ีดา้นล่างเป็นบึงน ้า 
  - ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว   
  - ในห้องนอนของผูสู้งอายุ ใช้หลักการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการนอนหลบัพกัผ่อน โดยการจดัทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพื้นท่ีเหลือสามดา้น
และติดไฟบริเวณหวันอนเพิ่มเพื่อความปลอดภยัในเวลากลางคืน  
  - ในพื้นท่ีตรงกลางบา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูสู้งอายุใช้เวลาอยู่มากท่ีสุด ใช้
หลกัการ 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ีให้มีความกวา้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย เช่น ล้ินชกัใส่ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ายบ่งช้ีเพื่อใหรู้้ไดโ้ดยทนัที และพื้นท่ีบริเวณน้ีจะท า
การติดราวจบั เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถพยุงตวัเวลาลุกข้ึนและสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของ
บา้นไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ีการติดรางจบัเพื่อพยงุตวัภายในบา้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นในการใชง้านของผูสู้งอายเุจา้ของบา้นดว้ย 
  - ปรับปรุงสภาพของเตา้เสียบปลัก๊ไฟภายในบา้นใหม่ทั้งหมด และเดิน
สายไฟใหม่ให้มีความปลอดภยัมากข้ึน เพราะสภาพของเตา้เสียบและสายไฟภายในบา้นมีสภาพท่ี
เก่ามาก รวมทั้งเปล่ียนหลอดไฟภายในภายให้เป็นชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ภายในบา้นในเวลากลางคืนและลดแสงจา้จากหลอดไฟชนิดหลอดไส้ 
  - ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์รอบๆ บา้น โดยการทาสีใหเ้กิดความสดใสและ
สวยงาม โดยการปรัปปรุงสภาพภูมิทศัน์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของ
ผูสู้งอายไุด ้
   
  การปรับปรุงส าหรับบา้นของผูสู้งอายุท่ีผ่านการคดัเลือก หลงัท่ี 2 คือ 
บา้นของนางสาวทบัทิม ขนัธวทิย ์อาย ุ67 ปี ท าการปรับปรุงดงัน้ี 
  - ปรับปรุงบริเวณบนัไดข้ึนบา้น ให้มีความกวา้งมากข้ึนและความชนัไม่
เกิน 15 องศา เน่ืองจากสภาพของบนัไดเดิมเป็นบนัไดไมท่ี้แคบและชัน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัแก่ผูสู้งอายเุม่ือข้ึนหรือลงบนัไดบา้น 
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  - ปรับปรุงบริเวณระเบียงหนา้บา้น เน่ืองจากผูสู้งอายุใชบ้ริเวณหนา้บา้น
เหนือข้ึนไปจากเกา้อ้ีริมระเบียงในการตากผา้ ซ่ึงค่อนขา้งล าบากส าหรับเจา้ของบา้นท่ีตอ้งลุกข้ึน
และเอ้ือมแขนข้ึนไปตากผา้ โดยท าการติดตั้งราวชนิดพบัเก็บไดท่ี้ผนงัดา้นหนา้บา้นเพื่อให้ผูสู้งอายุ
สามารถแขวนผา้ไดส้ะดวกข้ึน และสามารถพบัเก็บไดเ้ม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 
  - ท าทางลาดบริเวณทางเช่ือมระหวา่งในตวับา้นกบัครัว เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อเจา้ของบา้นและความปลอดภยั 
  - ในพื้นท่ีห้องครัว ใช้หลกัการ 5ส เพื่อจดัสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหอ้งครัว 
  - ท าการเดินท่อน ้ าและต่อก๊อกน ้ าเพื่อให้เจา้ของบา้นใช้ลา้งจานภายใน
ครัว เน่ืองจากเดิมเจ้าของบา้นตอ้งใช้วิธีการถัดไปตกัน ้ าในห้องน ้ ามาใช้ล้างจาน รวมทั้งจดัหา
ภาชนะในการรองน ้าไวใ้ชด้ว้ย 
  - ท าการปรับปรุงภายในห้องน ้ า โดยเปล่ียนสุขภณัฑ์จากส้วมซึมเป็น
สุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก พร้อมทั้งติดราวจบัเพื่อให้เจา้ของบา้นใช้ในการพยุงตวัขณะเขา้ห้องน ้ า ใน
ส่วนของอ่างเก็บน ้ าท่ีใชใ้ส่น ้ าอาบก็ท าไวค้งเดิม แต่มีการติดตั้งเกา้อ้ีอาบน ้ าบริเวณดา้นขา้ง พร้อม
ราวจบัเพื่อให้สามารถอาบน ้ าได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน และติดมือจบัด้านในให้มีขนาดท่ี
สามารถใชมื้อจบัไดส้ะดวก ทั้งน้ี ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนประตูหอ้งน ้ าให้เป็นชนิดเปิดสู่ดา้นนอกได ้
เพราะติดกบัพื้นบา้น แต่จากการส ารวจแล้ว การคงสภาพเดิมไวก้็ไม่ท  าให้เกิดความไม่ปลอดภยั
ส าหรับเจา้ของบา้นเพราะพฤติกรรมการเขา้หอ้งน ้าไม่ไดมี้การล็อคประตู 
  - ท าการปรับปรุงสภาพของปลัก๊ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มีความ
ปลอดภยัและเป็นระเบียบ ในส่วนของเตา้เสียบท่ีเก่าก็ท  าการเปล่ียนใหม่ 
  - ท าการจดัสภาพภายในบา้น โดยใช้หลกัการ 5ส เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น บริเวณตูเ้ก็บของ ท่ีนอน (ไม่
สามารถเปล่ียนเป็นท่ีนอนแบบยกสูงได ้เน่ืองจากเจา้ของบา้นไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทศัน์ และ
พื้นท่ีโดยรอบ เป็นตน้ 
   
  การปรับปรุงบริเวณลานเอนกประสงคข์องชุมชน มีรายละเอียดในการ
ปรับปรุง ดงัน้ี 
  - ท  าราวจบับริเวณบนัไดทางข้ึน – ลง ระหว่างพื้นท่ีจกัสานกับลาน
เอนกประสงคแ์ละขยายบนัไดใหมี้ความยาวและความกวา้งมากข้ึน 
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  - ท าราวจบับริเวณดา้นขา้งทางลาดของอาคารเอนกประสงคข์องชุมชน 
เน่ืองจากเดิมไม่มีราวจบัส าหรับผูสู้งอายุพยุงตวัขณะข้ึนไปท ากิจกรรมในอาคารเอนกประสงค ์การ
ติดตั้งราวจบั มีประโยชน์คือ สามารถช่วยใหผู้สู้งอายุสามารถพยุงตวัขณะกา้วข้ึนไปบนทาง ลาดได้
  - ท าการสร้างห้องน ้ าใหม่บริเวณด้านข้างริมร้ัวด้านหลงัของอาคาร
เอนกประสงค์ เน่ืองจากห้องน ้ าเดิมจะอยู่ในอาคารเอนกประสงค์ หากผูสู้งอายุตอ้งการเขา้ห้องน ้ า
จะต้องเดินข้ึนทางลาดและเปิดประตูร้ัวเพื่อไปเขา้ห้องน ้ าภายในอาคาร ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มผูท่ี้มา
ท างานจกัสานก็ตอ้งท าแบบเดียวกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่สะดวกต่อผูใ้ชง้าน  
  การสร้างห้องน ้ าน้ี ท าการสร้างห้องน ้ าจ  านวน 2 ห้อง โดยเป็นห้องน ้ า
ชนิดติดตั้งสุขภณัฑ์ชนิดชกัโครก และโถส าหรับปัสสาวะ โดยเป็นห้องน ้ าท่ีใชร่้วมกนัทั้งชายและ
หญิง ภายในหอ้งน ้าจะติดราวจบัเพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถใชพ้ยงุตวัได ้พร้อมทั้งสายฉีดช าระ บริเวณ
ดา้นนอกหอ้งน ้าท าการติดตั้งอ่างลา้งมือจ านวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา  
  - ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ภายนอกของอาคารเอนกประสงค์ โดยจะท า
การติดตั้งบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลตนเอง และสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุรวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งเสริมความรู้แก่คนในชุมชน
ได ้
   
                        
  ทางผูว้ิจยัได้จดัให้มีการประชุมฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ี ทั้งเจา้หน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลปากราน ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีตน้แบบ เพื่อท าการเสนอ
ผลการวิจยั เก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการในการส ารวจขอ้มูล การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี
ตน้แบบ การสัมภาษณ์เจา้ของพื้นท่ีตน้แบบ และการหาแนวทางเพื่อจดัท านโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอายใุนพื้นท่ี จากการรับฟังผลการด าเนินการวจิยั ผลการประชุมพบวา่ เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปากราน ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีให้ความสนใจและซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของผูว้จิยัเป็นอยา่งมาก รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติม
ส าหรับผูท่ี้สนใจ และเสนอสถานท่ีท่ีประชาชนในพื้นท่ีเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัมากข้ึน เช่น วดั โรงเรียน เป็นตน้ 
  ในส่วนของการน าขอ้มูลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงั
ไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากนกั เน่ืองจากทางเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 
และความจ าเป็นต่างๆ อีกสักระยะหน่ึง เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อขอสนบัสนุน
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งบประมาณในการพฒันาในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป ผูว้ิจยัจึงไดเ้พียงให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
ท่ีสามารถน าไปประกอบการจดัท าแผนงานไดเ้ท่านั้น 

 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 4.2.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย   
 4.2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรก าหนดแผนงาน หรือนโยบายท่ี

ชดัเจนในการสนบัสนุนแนวคิดดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุในชุมชนอยา่งจริงจงั 
โดยอาจร่วมกันหาแนวทางกับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อสรุปความต้องการท่ีเกิดจากชุมชนอย่าง
แทจ้ริง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและเตรียมความพร้อมการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของประชาชนใน
พื้นท่ีในอนาคตได ้รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับ
ผูสู้งอายุแบบง่ายๆ ท่ีท าเองไดใ้นแต่ละบา้น และให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองของผูสู้งอายุใน
พื้นท่ีอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ  

4.2.2 ขอ้เสนอเชิงปฏิบติั 
4.2.2.1  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้

ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุใน
พื้นท่ี ผา่นกระบวนการประชุมกลุ่มต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ า และประสานงานกบับุคคลท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ เหล่าน้ี ให้ช่วยมาเผยแพร่ความรู้หรือสนบัสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในพื้นท่ี ใหเ้กิดความย ัง่ยนืและต่อเน่ืองไดต่้อไป 
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