
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความสําคัญ ท่ีมาและปญหาของการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาประชากร

ของไทยจะเพิ่มข้ึนจาก 66.48 ลานคนในป พ.ศ.2551 เปน 70.65 ลานคนในป พ.ศ.2568 และจะคอย 
ๆ ลดลง (Depopulation) เปน 70.63 ลานคนในป พ.ศ.2573 โดยประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึน
ไป) จะเพิ่มข้ึนกวา 3 เทาจาก 4.02 ลานคนในป พ.ศ.2533 เปน 17.74 ลานคนในป พ.ศ.2573 เม่ือคิด
เปนสัดสวนจะเพิ่มจากรอยละ 7.36 เปนรอยละ 25.12  ประเทศไทยเร่ิมกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในป 
พ.ศ.2547 เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมีสัดสวนมากกวารอยละ 10 โดยผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาจํานวนประชากรผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ เปนผลมาจากการ
พัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุข และถือวาเปนกลุมท่ีมีอัตราการเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว ซ่ึง
ขณะนี้ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ในป พ.ศ.2550 มีผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 7 
ลานคน คิดเปนรอยละ 10.7 ของประชากรทั้งหมด 65 ลานคน  และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณในป พ.ศ.2568 ซ่ึงจํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 

จากปญหาขางตนทําใหสังคมตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับความเปนสังคมผูสูงอายุใน
หลายๆ ดาน แตดานท่ีสําคัญมากคือเร่ืองสุขภาพ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 
พ.ศ.2550 พบวา ผูสูงอายุมีโรคความดันโลหิต รอยละ 31.7 โรคเบาหวาน รอยละ 13.3 และ
โรคหัวใจ รอยละ 7.0 นอกจากนี้ อาการท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก ภาวะหกลม การสูญเสีย
ความสามารถในการเดิน  สติปญญาเส่ือมถอย  เ บ่ืออาหาร  ปสสาวะอุจจาระราด  และเกิด
ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ไดงาย ดังนั้นจึงควรใสใจในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรสําหรับ
ผูสูงอายุเพื่อใหสามารถมีอายุยืนยาวตอไป ซ่ึงตัวอยางผลวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) และหนวยวิจัยสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยอาศัยขอบังคับในกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ ผูทุพพลภาพ และผูสูงอายุ พ.ศ.2548 เปนเกณฑในการชี้วัด
พบวา บันไดและหองน้ําเปนสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยสุดของผูสูงอายุ และเผยผลสํารวจพื้นท่ี
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สาธารณะใน 4 เขต กรุงเทพฯ พบวามีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อผูสูงอายุ คนพิการไมถึง 30% ของ
สถานท่ีท่ีสํารวจท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2552) 

อยางไรก็ตาม แมวาผูสูงอายุจะกอใหเกิดภาระหนาท่ีของสังคมในการท่ีจะตองดูแลรักษา
สุขภาพ แตผูสูงอายุก็มีคุณคาและความสําคัญตอสังคมมิใชนอย เพราะนอกจากจะเปนท่ีพึ่งทางใจ
ของบุตรหลาน และเปนท่ีเคารพนับถือของบุคคล ในวงศาคณาญาติแลว ผูสูงอายุยังจะไดรับการยก
ยองจากสังคมในฐานะเปนผูท่ีมีประสบการณ มีความคิดอานสุขุมรอบคอบ และเคยทํา
คุณประโยชนใหแกสังคมมาแลวเม่ือตอนท่ีอยูในวัยทํางาน (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมท่ี 
27) ซ่ึงการสงเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 10 ท่ีเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา กลาวคือประสบการณ ความรูเกี่ยวกับสังคม 
การดําเนินชีวิต การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก และการปรับพฤติกรรมของผูสูงอายุท่ีตองเพ่ิม
ความระมัดระวังมากข้ึนในการออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพ นาจะสนับสนุนใหผูสูงอายุมีชีวิตท่ี
ยืนยาว ปลอดภัยเพราะลดอุบัติเหตุได ลดการพึ่งพาคนรอบขางอันนําไปสูความภาคภูมิใจ ทําให
ผูสูงอายุใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม  
 จากสภาพเมืองเชียงใหมในปจจุบันเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายท้ังทางกายภาพและ
วัฒนธรรม ท้ังทรัพยากรปาไมท่ีอุดมสมบูรณผนวกกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ทําให
เ ชี ย ง ใหม กลาย เปน ศูนย กล างแหล งก ารท อ ง เ ท่ี ย ว  ( สํ านั กส ง เส ริม ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539) ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก็เพ่ิมข้ึน ลักษณะเมือง
เร่ิมมีอาคารสูงและการจราจรเร่ิมแออัด ความเปนอยูของคนเชียงใหมกลายสภาพเปนสังคมเมือง
หลวงมากข้ึน (ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, 2541) การขยายตัวของเมือง การเปล่ียนแปลง
การใชท่ีดิน และการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ อันเนื่องมาจาการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรใน
ภาคเศรษฐกิจการพาณิชยและอุตสาหกรรม สงผลทําใหชุมชนเมืองขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางดาน
สังคมและสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
(สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2549) และจากการสํารวจขอมูลภาคสนามเบื้องตนไม
พบวาพื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีสาธารณะเหลานั้นมีส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายของผูสูงอายุจัดเตรียมไวอยางเพียงพอ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพื้นท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม จึงมีความจําเปนและตองเรงดําเนินการใหสอดคลองกับ
ปริมาณผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งการ
จัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมท่ียังยืน
ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ืออธิบายสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 

2. เพ่ือออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะที่เหมาะสมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม 
 
1.3 สมมติฐาน 
 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ จะสนับสนุนใหผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมมีสุขภาพดี และปลอดภัย 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัยและวิธีวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตในการกําหนดพื้นท่ีศึกษา 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ไดแก แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค และแขวงกาวิละ  
 2. ขอบเขตในกําหนดกลุมตัวอยาง 
 คือผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีชวยเหลือตัวเองไดและออกกําลังกายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม 
 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. แบบสํารวจสภาพแวดลอมบนพื้นท่ีสาธารณะ (Check List) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของพื้นท่ีสาธารณะ 
 2. แบบสัมภาษณตัวแทนผูสูงอายุสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุ การออกกําลังกาย
ผูสูงอายุและความตองการดานส่ิงอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยบนพ้ืนที่สาธารณะท่ี
ผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายเพื่อเปนแนวทางในการทํา Pre – test แบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามขอมูลเพื่อใชรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการออกกําลัง
กาย ความตองการดานส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 
 4. เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูป เคร่ืองประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองพิมพ 
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1.5 วิธีวิจัย 
 การศึกษานี้จะใชการสํารวจโดยการจัดทําแบบสํารวจพื้นท่ีสาธารณะ แบบสัมภาษณ
ตัวแทนกลุมผูสูงอายุท่ีมาใชบริการออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
โดยการเก็บขอมูลดวยสัมภาษณและการสังเกตอยางมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความคุนเคย และนํา
ขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการทดสอบแบบสอบถาม (Pre – test) และจัดทําแบบสอบถาม เพื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพและปจจัยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
สําหรับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาสรุปหา
แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมและพื้นท่ีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุ โดยมีแผนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. การเก็บขอมูลภาคทฤษฎีคือศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอม จากการ
รวบรวม คนหาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. กําหนดกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป ท่ีออกกําลังกายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม จากขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม กันยายน ป 2553 พบวามีผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม จํานวน 5,063 คน แตมีจํานวนผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายประมาณ 480 คน โดยวิธีการ
หากลุมตัวอยางของ Taro Yamane สามารถคํานวณจํานวนผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยางได 220 คน 
ในการศึกษาคร้ังนี้ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบคํานึงถึงความนาจะเปนแบบแบงออกเปนช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยแตละแขวงเก็บขอมูลตามสัดสวนท่ีเทากัน แบงเปน 4 แขวง 
ไดแก 
 1) แขวงศรีวิชัย จํานวน 55 คน 
 2) แขวงเม็งราย จํานวน 55 คน 
 3) แขวงนครพิงค จํานวน 55 คน 
 4) แขวงกาวิละ จํานวน 55 คน 
 ท้ังนี้ในการศึกษาจะไมแยกเพศ ฐานะทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อหลีกเล่ียงการ
เลือกปฏิบัติ 
 3. การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาคือพื้นท่ีสาธารณะท่ีมี
ผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุออกกําลังกายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ดังนี้ 
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 3.1) สํารวจดวยการสัมภาษณและสังเกตอยางมีสวนรวม เก็บขอมูล ดวยการจดบันทึก 
บันทึกเปนภาพวาด ภาพถาย ฯลฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางแบบสํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะ (Check 
List) เพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่สาธารณะท่ีจะเปนตัวอยางในการออกแบบ 
 3.2) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและการสังเกตอยางมีสวนรวมอีกคร้ัง 
โดยใชแบบสัมภาษณเขาไปทําการสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ
สภาพแวดลอม 
 3.3) สรุปประเด็นขอมูลจากแบบสํารวจและแบบสัมภาษณผูสูงอายุท่ีมาใชบริการในพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใชในการจัดทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre – test)  
 4. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคลมาปรับปรุง เพื่อจัดทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre – test) โดยขอมูลท่ีไดจะนําไปใช
เปนแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะหและสรุปเปนแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ใน
กรณีพบวาขอมูลยังไมเพียงพอจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังสุดทาย 
 5. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการประมวลผลขอมูล SPSS for 
Windows (Statistical Package for the Social Sciences) และนําขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวกับความ
ตองการ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและขอเสนอแนะมาวิเคราะห (Coding) 
 6. สรุปประเด็นจากแบบสอบถาม 
 7. สังเคราะหขอมูลและทฤษฎีการออกแบบการจัดสภาพแวดลอมกับผลการวิเคราะหจาก
แบบสอบถาม และเลือกเฟนปญหาหรืออุปสรรค เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ี
สาธารณะ 
 8. สรุปขอเสนอแนะและจัดทําแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออก
กําลังกายของผูสูงอายุ ไดแก การออกแบบการจัดผังบริเวณสภาพแวดลอม วิธีการจัดเตรียม
สภาพแวดลอม การจัดเตรียมอุปกรณออกกําลังกาย และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
 
1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีมีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
ได ไมเจ็บปวยซ่ึงเปนเหตุใหทุพพลภาพ สูญเสียความสามารถและเขาถึงพื้นท่ีสาธารณะได 
 2. พื้นท่ีสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีวางและหรือสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขามาใช
ประโยชน  
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 3. การออกกําลังกายของผูสูงอายุ หมายถึง กิจกรรมของรางกายท่ีชวยสรางเสริมและคงไว
ซ่ึงสุขภาพ ความแข็งแรงของรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ  
 4. การจัดสภาพแวดลอม หมายถึง การวางแผนและการดําเนินการแทรกแซงเพื่อกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดลอมท้ังมวล โดยมุงใหบุคคลเกิดการปรับเปล่ียนและพัฒนาส่ิงใหม
ข้ึน เพื่อนําไปสูส่ิงที่ดีและเหมาะสมกวา 
 
1.7 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.ชวยสงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอ
ภาคแกผูสูงอายุ 
 2.เปนประโยชนแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนเมือง เชน เทศบาลตางๆ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในพื้นท่ีสาธารณะ 
 3.ใชเปนแนวทางสําหรับผูสนใจในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุในพื้นท่ีสาธารณะ ไดแก  
  3.1 การออกแบบการจัดผังบริเวณสภาพแวดลอม 
  3.2 วิธีการจัดเตรียมสภาพแวดลอม 
  3.3 การจัดเตรียมอุปกรณออกกําลังกาย และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
 ท้ังนี้ยังสามารถใชรวมไดกับคนทุกเพศทุกวัย ตามหลักการออกแบบสภาพแวดลอมและส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design)  
 
 


