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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอพฤติ กรรมการใช้พ้ืนที่ สวนสาธารณะของผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะให้เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ู งอายุในอนาคต โดยทา
การสอบถามผูส้ ูงอายุที่เข้ามาใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 6 แห่ง จานวน 400 คน เกี่ยวกับ
การใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะในประเด็นต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะ ปั ญหาและอุปสรรคที่ในการใช้งาน
สวนสาธารณะ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
ผลการศึกษาพบว่า เพศและช่วงอายุของผูส้ ู งอายุมีผลต่อลักษณะการใช้งานสวนสาธารณะที่แตกต่างกันของ
ผูส้ ูงอายุ ในด้าน ความถี่ในการใช้งาน กิจกรรมที่เกิดขึ้นและปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดจากการใช้งานสวนสาธารณะ
ABSTRACT
This paper aims to study the elderly behavior in using public space. To improve and development public park for
elderly usage in the future. The target group of this study is 400 elderly people who come to use 6 public parks in Khonkaen
Municipal Area. By using questionnaire method to collect data in various issue. The result of the study indicated that gender
and age group have influence in frequency, activity and problem in public park using.
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บทนา
พื้นที่สาธารณะ ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองในการเป็ นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชากรที่
อาศัยอยู่ภายในเมือง โดยเป็ นที่ พกั ผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเคร่ งเครี ยดที่เกิ ดขึ้นจากการทางานและเป็ นสถานที่
พบปะและรวมกลุ่มกันของผูค้ นเพื่อทากิจกรรมทางสังคมในการเสริ มสร้างปฏิสัมพันธ์กนั ของผูค้ นที่ภายในเมือง เมื่อ
พื้นที่ สาธารณะภายในเมืองเป็ นพื้นที่ ที่มีการใช้งานจากคนในช่วงวัยต่างๆ กันที่ อาศัยอยู่ภายในเมือง จึ งต้องคานึ งถึง
ลักษณะของการใช้งานของผูใ้ ช้งานพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ภายในเมื องเป็ นกลุ่มที่ มี
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรกๆ ในการปรับปรุ งพื้นที่สาธารณะที่มีอยูเ่ ดิม ตลอดจนจัดเตรี ยมพื้นที่สาธารณะที่
จะเกิดขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมในการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุของประเทศไทย
จากรายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทย ปี พ.ศ. 2559 โดยมูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย ได้แสดงให้
เห็นถึงสัดส่ วนจานวนของผูส้ ู งอายุกบั จานวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทยที่มีอตั ราความเร็ วเพิ่มขึ้นจนน่ าตกใจ
จากร้อยละ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 16.5 ในปี พ.ศ. 2559 อีกทั้งยังได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ในช่ วงปี พ.ศ. 2587 – 2588 ขณะที่ จานวนผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มี การ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจานวน 40,948 คน ในปี พ.ศ. 2553 (สามะโนครัวประชากรและการเคหะ ปี พ.ศ. 2553) เพิ่มขึ้น
เป็ น 79,672 คน ในปี พ.ศ. 2559 (รายงานสถิติจงั หวัดขอนแก่น สานักงานสถิติแห่งชาติ) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 51
ซึ่งการเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ วของผูส้ ูงอายุน้ ี จาเป็ นต้องมีพ้ืนที่สาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการทากิจกรรม
ต่างๆ ของผูส้ ู งอายุ เช่น การออกกาลังกาย การพบปะพูดคุยกัน การพักผ่อนหย่อนใจ โดยการทากิจกรรมเหล่านี้เป็ นการ
ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุ ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจและสังคม เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้มีความสุ ขในการใช้ชีวิต ตาม
แนวทางว่าด้วยการส่งเสริ มสุขภาวะในผูส้ ูงอายุของสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการใช้พ้นื ที่สาธารณะในเขตเมืองของผูส้ ู งอายุ ต้องการนาเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรม
และปั จจัยความต้องการที่ ส่งผลต่อการใช้พ้ืนที่ สวนสาธารณะของผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานของสถาปนิ ก นัก
ออกแบบและนัก วางผัง เมื อ ง ในการน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการประเมิ น จัด การ วางแผนพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
สวนสาธารณะให้เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ สวนสาธารณะของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลนครขอนแก่ น เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเบื้ องต้นในการปรั บปรุ ง และพัฒนาพื้นที่ สวนสาธารณะให้
เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ูงอายุในอนาคต
สมมุตฐิ านของการวิจยั
เพศและช่วงอายุของผูส้ ูงอายุ มีผลทาให้พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะมีความแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
1.1 พื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อ พื้ น ที่ ส วนสาธารณะภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1.1.1 สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
1.1.2 สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง
1.1.3 สวนสาธารณะธนารักษ์อนุสรณ์
1.1.4 สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์
1.1.5 สวนสาธารณะบึงหนองใหญ่
1.1.6 สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
ภาพ 1 แผนที่แสดงขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) ความหมายและคาจากัดความของผูส้ ูงอายุและสังคมผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลที่ มีสัญชาติไทยและมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป (พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ.
2546 มาตราที่ 3) โดยสานักส่ งเสริ มและพิทักษ์ผูส้ ู งอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้แบ่ง
ประเภทของผูส้ ูงอายุ ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) เป็ นช่วงวัยที่ยงั สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ผูส้ ู งอายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ปี ) เป็ นช่วงวัยที่ร่างกายเริ่ มอ่อนแอ อาจมีโรคประจาตัวหรื อโรคเรื้ อรัง สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้าง และผูส้ ู ง อายุว ยั ปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้ น ไป) เป็ นช่ ว งวัย ที่ มี ปัญ หาสุ ขภาพและการเจ็บ ป่ วยบ่ อย อวัย วะ
เสื่ อมสภาพ อาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากภาวะทุพพลภาพ
สังคมผูส้ ู งอายุ หมายถึง สังคมหรื อประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ เป็ น 3 ระดับ คือ ระดั บ การ
ก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aged society) หมายถึง สังคมหรื อประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้ง ประเทศ ระดับ สัง คมผูส้ ู ง อายุโ ดยสมบู ร ณ์ (Complete Aged society) หมายถึ ง สัง คมหรื อ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ และระดับสังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged
society) หมายถึงสังคมหรื อประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ
2) ความหมายและคาจากัดความของสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ หมายถึ ง พื้นที่ หรื อสถานที่ ที่ส่วนใหญ่จดั ตั้งขึ้นโดยรั ฐ ซึ่ งมี รูปแบบและระบบการบริ หาร
จัด การภายใต้ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในพื้ นที่ น้ ัน ๆ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์คือ เพื่ อ ให้ป ระชาชนทั่ว ไปได้เข้าใช้
ประโยชน์ในการใช้พกั ผ่อนหย่อนใจ มีการจัดภูมิทศั น์ให้สวยงาม สงบร่ มรื่ น ประกอบด้วย ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ
ต่างๆ สระน้ า สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ยงั มีส่ิ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่เข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ เช่น การเดินเล่น การออกกาลังกายชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริ การสวนสาธารณะได้ตามเวลาที่กาหนด (กรมโยธาธิการและผังเมือง,2547)
3) กิจกรรมนันทนาการเพื่อการส่งเสริ มสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมนันทนาการในผูส้ ูงอายุ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการเยียวยา เติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ูงอายุ ลดความรู ้สึกด้อยค่าลงของตนเองและการแยกตนเองออกจากสังคม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
สภาพร่ างกาย จิตใจและอารมณ์ อันเป็ นผลจากความชราที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็ นการบริ หารจัดการเวลาว่างที่มีเพิ่มมากขึ้น
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หลังจากเกษียณอายุงาน ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการจึงมีความสาคัญในการเสริ มสร้างสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ ในการดูแล
รักษาสุขภาพ สร้างความสุข ความรู ้สึกผ่อนคลาย ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน การพบปะและทากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งจะ
นาไปสู่ความรู ้สึกว่ามีเป้ าหมายและพึงพอใจในการใช้ชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
สามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ กิจกรรมทางสังคม, กิจกรรมการออกกาลังกาย, กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงาน
อดิเรก ซึ่งการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริ มสุขภาวะของผูส้ ูงอายุน้ ี จาเป็ นต้องมีพ้นื ที่สาธารณะที่
เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมที่เกิดขึ้น (พรชุลีย ์ นิลวิเศษ,2550)
4) แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2007) ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่เป็ นมิตรและเหมาะกับการใช้งานของ
ผูส้ ู งอายุในหลายๆ ด้าน โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งานของผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก นัน่ คือ
การมีทางเดิ นเท้าที่แยกกันอย่างชัดเจนกับทางจักรยาน มีทางข้ามถนนที่ปลอดภัย เรี ยบ ไม่ลื่นหรื อขรุ ขระ มีไฟส่ องสว่าง
ตลอดจนมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับผูส้ ูงอายุ เช่น ทางลาดในจุดต่างระดับ ที่นงั่ พักผ่อนใต้ร่มเงาในระยะทางที่ไม่
ไกลจนไป มีห้องน้ าสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุ รวมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและ
น่ ารื่ นรมย์ มี ขนาดของพื้นที่ เหมาะสม ไม่กว้างใหญ่เกิ นไปและมีมลภาวะรบกวนการพักผ่อนหย่อนใจที่ น้อย ถื อเป็ น
ลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่ดีและเป็ นมิตรกับผูส้ ูงอายุ
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุในการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะ เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานพื้นที่ สาธารณะของผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะแตกต่ างกันโดยขึ้ นอยู่กับเพศและกลุ่ม ช่ วงอายุ รวมทั้งรู ปแบบของ
สวนสาธารณะที่เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ูงอายุแล้ว จะใช้วธิ ีการใช้แบบสอบถามเพื่อทาการเก็บข้อมูล
โดยเครื่ องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะของ
ผูส้ ู งอายุ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูล
พฤติ กรรมและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้งานสวนสาธารณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ ในการใช้งาน
สวนสาธารณะ, ชนิ ดของการเดินทางมาใช้งานสวนสาธารณะ, ผูต้ ิดตามในการใช้งานสวนสาธารณะ, ระยะเวลาในการ
ใช้งานสวนสาธารณะ, การเป็ นสมาชิ กชมรม, การทากิ จกรรมภายในสวนสาธารณะ, การใช้งานองค์ประกอบต่า งๆ
ภายในสวนสาธารณะ, ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการใช้งานสวนสาธารณะและข้อเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุ งต่างๆ และ
ส่ วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานสวนสาธารณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นการให้ค่าคะแนนความพึง
พอใจที่มีต่อปั จจัยด้านต่างๆ ของสวนสาธารณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะ คือ ผูส้ ูงอายุที่เข้ามาใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 6 แห่ง จานวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามจะใช้วธิ ีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non – probability sampling) โดยการเลือกหน่ วยตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental
sampling) และเพื่อให้ได้สัดส่ วนของจานวนการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่พ้ืนที่ จะใช้เกณฑ์การ
พิจารณาจากลาดับศักดิ์ของสวนสาธารณะแต่ละสวน ว่ามีขนาด ความสาคัญ ความหนาแน่นของชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบ
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HMO15-5
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยการนาข้อมูล
ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุดในด้านข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า สัดส่วนของผูส้ ูงอายุ
เพศชายและเพศหญิงที่เข้ามาใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะ มีจานวนใกล้เคียงกันคือเพศชาย จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ
49 และเพศหญิ ง จ านวน 205 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51 เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สัด ส่ ว นตามกลุ่ ม อายุข องผูส้ ู ง อายุที่ ม าใช้งาน
สวนสาธารณะ พบว่า ผูส้ ู งอายุวยั ต้น (60 – 69 ปี ) มีจานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 84 ผูส้ ู งอายุวยั กลาง (70 – 79 ปี ) มี
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และผูส้ ูงอายุวยั ปลาย (80 ปี ขึ้นไป) จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ส่ วนพฤติกรรมในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะของผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีสัดส่ วนของความถี่ในการใช้
งาน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 ใช้งานทุกวันในสัปดาห์ จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.75 และใช้งาน 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 การใช้งาน
สวนสาธารณะโดยแบ่งเป็ นช่วงเวลา พบว่า ผูส้ ู งอายุมีรูปแบบในการใช้งานอยู่ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ ช่วงเช้า (4:00 –
10:00 น.) และช่วงบ่าย – ค่า (14:00 – 20:00) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 และระยะทางระหว่างที่พกั อาศัยกับสวนสาธารณะ
ที่ผสู ้ ูงอายุมกั ไปใช้งานจะอยูใ่ นช่วงระยะทาง 800 เมตร – 1.5 กิโลเมตร จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ถัดมาเป็ นกลุ่ม
ที่มีที่พกั อาศัยห่างจากสวนสาธารณะในช่วงระยะทาง 1.5 – 3 กิโลเมตร จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และกลุ่มที่มี
ที่พกั อาศัยห่างจากสวนสาธารณะในช่วงระยะทาง 3 – 5 กิโลเมตร จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 ตามลาดับ ดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 3
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายในสวนสาธารณะของผูส้ ู ง อายุแยกตามเพศ พบว่า ผูส้ ู งอายุท้ งั สองเพศจะประกอบ
กิจกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันเป็ นส่ วนใหญ่ คือ การเดินเล่นภายในสวนสาธารณะ ถัดมาคือการพักผ่อน นัง่ เล่น และ
ใช้เป็ นที่พบปะ พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนตามลาดับ ส่ วนกิจกรรมการวิ่ง ปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายและการเต้นแอโรบิก
เป็ นกิ จ กรรมที่ ผู ้สู ง อายุ แ ต่ ล ะเพศให้ ค วามสนใจแตกต่ า งกัน ดัง แสดงในแผนภู มิ ที่ 4 กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
สวนสาธารณะแยกตามกลุม่ อายุ พบว่า กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น (60 – 69 ปี ) และผูส้ ูงอายุวยั กลางและวัยปลาย (70 ปี ขึ้นไป) มี
ความสนใจในการประกอบกิจกรรมอย่างชัดเจน โดย กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น จะเลือกทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า
ผูอ้ ายุวยั กลางและวัยปลายที่มกั เลือกกิจกรรมที่เป็ นการพักผ่อนและมีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการใช้งานของผูส้ ู งอายุ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มไฟส่ องสว่าง
ภายในพื้นที่ สวนสาธารณะ จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.75 ถัดมาคือการเพิ่มห้องน้ าที่ มีสิ่งอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.5 และการเพิ่มพื้นที่นงั่ พักที่มีร่มเงาหลบแดดและฝน จานวน 155 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.75 ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6
สัดส่ วนของความถี่ในการใช้ งานพื้นทีส่ วนสาธารณะต่อสัปดาห์ ของผู้สูงอายุ
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แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงสัดส่วนความถี่ในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะต่อสัปดาห์ของผูส้ ูงอายุ
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HMO15-6
สัดส่ วนของการใช้ งานสวนสาธารณะของผู้สูงอายุแบ่ งตามช่ วงเวลา
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00

0%
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แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงสัดส่วนการใช้งานสวนสาธารณะของผูส้ ูงอายุแบ่งตามช่วงเวลา
สัดส่ วนของระยะทางระหว่ างทีพ่ กั อาศัยกับสวนสาธารณะทีผ่ ้สู ู งอายุมกั ไปใช้ งาน
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มากกว่า 10
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แผนภูมิที่ 3 สัดส่ วนของระยะทางระหว่ างทีพ่ กั อาศัยกับสวนสาธารณะทีผ่ ้สู ู งอายุมกั ไปใช้ งาน
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HMO15-7
ลักษณะการทากิจกรรมในสวนสาธารณะของผู้สูงอายุแยกตามเพศ
อื่นๆ 6
9
อ่านหนังสื อ 13 18
ประกอบอาชีพ 2 5
รามวยจีน 2 3
เล่นดนตรี 2 0
วาดรู ป 1 0
รับประทานอาหาร 10 13
นัง่ เล่นพักผ่อน
143
พบปะกลุ่มเพื่อน
83
ใช้เครื่ องออกกาลัง…
50
45
เต้นแอโรบิก 7
60
วิ่ง ปั่นออกกาลังกาย
109
เดินเล่น
167
0

50

146

102
70

100

169

150

200

เพศชาย

250

300

350

400

เพศหญิง

แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงลักษณะการทากิจกรรมในสวนสาธารณะของผูส้ ูงอายุแยกตามเพศ
ลักษณะการทากิจกรรมในสวนสาธารณะของผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มอายุ
อื่นๆ 12
3
อ่านหนังสื อ
30 1
ประกอบอาชีพ 6 1
รามวยจีน 4 1
เล่นดนตรี 2 0
วาดรู ป 1 0
รับประทานอาหาร 21 2
นัง่ เล่นพักผ่อน
พบปะกลุ่มเพื่อน
ใช้เครื่ องออกกาลัง…
85
เต้นแอโรบิก
64
วิ่ง ปั่นออกกาลังกาย
เดินเล่น
0

50

148

3

237
10

162

282
100

52

37
17

150

ผู้สูงอายุวัยต้ น

54
200

250

300

350

ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงลักษณะการทากิจกรรมในสวนสาธารณะของผูส้ ูงอายุแยกตามกลุ่มอายุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการใช้งานของผูส้ ูงอายุ
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เพิ่มห้องน้ า
เพิม่ ทางลาด
เพิ่มไฟส่ องสว่าง
เพิ่มที่จอดรถ
ปรับปรุ งทางเดิน
แยกทางเดินกับทาง…
เพิ่มที่นงั่ พัก
เพิ่มอุปกรณ์ออกกาลัง…
ปรับปรุ งภูมิทศั น์
จัดระเบียบเวลาใช้งาน
ความสะอาด
จัดระเบียบสุ นขั จรจัด
เพิ่มพื้นที่ทากิจกรรม
จัดระเบียบสุ นขั ที่มี…
เพิ่มเจ้าหน้าที่
จัดระเบียบหาบเร่
จัดระเบียบคนจรจัด
บาบัดน้ าเสี ย
เพิ่มพื้นที่ร่มขนาดใหญ่

77.50%

29.50%
18.25%
15.50%
23.50%

9.50%
6.50%
1.25%
0.25%
0.25%
0.75%
0.50%
0

50

23.50%
20%
21.75%
25.75%

77.75%
38.75%

22.25%

100

150

200

250

300

350

แผนภูมทิ ี่ 6 แสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการใช้งานของผูส้ ูงอายุ
จากข้อสังเกตในการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เพศและกลุ่มอายุของผูส้ ู งอายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
พื้นที่สวนสาธารณะ จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางด้านสถิติโดยวิธีการ Chi – square ที่ค่าระดับความ
เชื่อมัน่ 0.05 สามารถแสดงผลการทดสอบได้ โดยการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างกันระหว่างเพศของผูส้ ู งอายุมี
ผลต่อลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะหรื อไม่ ดังตารางที่ 1 โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้
H0 : ผูส้ ู งอายุเพศชายและเพศหญิงมีการทากิจกรรมภายในสวนสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูส้ ูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีการทากิจกรรมภายในสวนสาธารณะ แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างกันระหว่างเพศของผูส้ ูงอายุมีผลต่อลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
สวนสาธารณะหรื อไม่
ค่าสถิติ ระดับ
ค่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะ
รวม ไคส องศา
p-value
แควร์ อิสระ
อ่าน
เพศ
วิง่ ปั่ น
ใช้
เต้น
พบปะ
หนังสื อ,
จักรยาน
เครื่ อง
นัง่ เล่น รับประทาน
เดินเล่น
แอโร
กลุ่ม
วาดรู ป, อื่นๆ
ออก
กาย
พักผ่อน อาหาร
บิก
เพื่อน
เล่น
กาลังกาย
บริ หาร
ดนตรี
ชาย
167
109
7
50
83
143
10
16
8 593 53.32 8 15.51
(161.99) (86.30) (32.30) (45.80) (89.19) (139.33)
(11.09) (16.39) (10.61) (593)
หญิง
169
70
60
45 102
146
13
18
14 637
(174.01) (92.70) (34.70) (49.20) (95.81) (149.67)
(11.91) (17.61) (11.39) (637)
รวม
336
179
67
95 185
289
23
34
22 1,230
(336) (179) (67) (95) (185) (289)
(23) (34) (22) (1,230)
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HMO15-9
ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Chi – square ที่ค่าระดับความเชื่อมัน่ 0.05 มีค่า X 2 cal เท่ากับ
53.32 ซึ่ งมากกว่าค่า X 2 cri ที่ df เท่ ากับ 8 คื อ 15.51 ดังนั้น จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0 ) ซึ่ งหมายความว่า กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีการทากิจกรรมภายในสวนสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดย ผูส้ ูงอายุเพศชายจะ
มี ความสนใจในการทากิ จกรรมออกกาลังกายในสวนสาธารณะเพียงลาพังคนเดี ยวมากกว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิ ง ส่ วน
กิจกรรมที่มีลกั ษณะของการรวมกลุ่มกัน เป็ นกิจกรรมที่ผสู ้ ู งอายุเพศหญิงให้ความสนใจ คือ กิจกรรมเต้นแอโรบิก และ
การพบปะ พูดคุยกัน
และการวิเคราะห์เพื่อ ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุของผูส้ ู งอายุมีผลต่อลักษณะของกิ จกรรมที่
เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะหรื อไม่ ดังตารางที่ 2 โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้
H0 : กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น (60 – 69 ปี ) กับกลุ่มผูส้ ูงอายุวยั กลางและวัยปลาย (70 ปี ขึ้นไป) มีการทากิจกรรม
ภายในสวนสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน
H1 : กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น(60 – 69 ปี ) กับกลุ่มผูส้ ูงอายุวยั กลางและวัยปลาย (70 ปี ขึ้นไป) มีการทากิจกรรม
ภายในสวนสาธารณะ แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างกันระหว่างเพศของผูส้ ูงอายุมีผลต่อลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
สวนสาธารณะหรื อไม่
ค่าสถิ ระดับ
ค่า
รวม ติไคส องศา
p-value
แควร์ อิสระ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะ
กลุม่
อายุ

อ่าน
วิง่ ปั่ น
เต้น
หนังสื อ,
จักรยาน
ใช้เครื่ อง พบปะ นัง่ เล่น รับประท
เดินเล่น
แอโร
วาดรู ป, อื่นๆ
ออกกาลัง
กายบริ หาร กลุ่มเพื่อน พักผ่อน านอาหาร
บิก
เล่น
กาย
ดนตรี

ผูส้ ูงอายุ
282
162
64
วัยต้น (286.76) (152.77) (57.18)
ผูส้ ูงอายุ
วัยกลาง
และ
54
17
3
วัยปลาย (49.24) (26.23) (9.82)
รวม
336
179
67
(336)
(179)
(67)

85
(81.08)

10
(13.92)
95
(95)

148
237
(157.89) (246.64)

37
(27.11)
185
(185)

52
(42.36)
289
(289)

21
33
22 1,054 22.69
(19.63) (29.02) (23.04) (1,054)

2
(3.37)
23
(23)

8

1
5
181
(4.98) (3.96) (181)
34
27 1,235
(34) (27) (1,235)

ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Chi – square ที่ค่าระดับความเชื่อมัน่ 0.05 มีค่า X 2 cal เท่ากับ
22.69 ซึ่ งมากกว่าค่า X 2 cri ที่ df เท่ ากับ 8 คื อ 15.51 ดังนั้น จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0 ) ซึ่ งหมายความว่า กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุวยั ต้นกับกลุ่มผูส้ ู งอายุวยั กลางและวัยปลาย มีการทากิจกรรมภายในสวนสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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HMO15-10
โดย กลุ่มผูส้ ู งอายุวยั ต้น (60 – 69 ปี ) มีความสนใจในการเลือกทากิจกรรมที่มีการใช้แรงเพื่อออกกาลังกาย เช่น การวิ่ง
ปั่ นจักรยานออกกาลังกาย การใช้เครื่ องกายบริ หาร การเต้นแอโรบิก ส่วนกลุ่มผูส้ ูงอายุวยั กลางและวัยปลาย (70 ปี ขึ้นไป)
จะเลือกทากิจกรรมที่มีลกั ษณะผ่อนคลาย ไม่ตอ้ งใช้แรงมากนัก คือ การพักผ่อนนัง่ เล่น พบปะพูดคุยกลุ่มเพื่อน
การอภิปรายและสรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั เพศและ
กลุ่มอายุ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับตัวผูส้ ูงอายุเอง เมื่อกลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ต้น มีความสนใจใน
การทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่าผูส้ ูงอายุวยั กลางและวัยปลาย ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมพื้นที่หรื ออุปกรณ์ใน
การออกกาลังกายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกัน ผูส้ ู งอายุวยั กลางและวัยปลาย มี
ลักษณะของการทากิจกรรมที่เป็ นการพักผ่อน ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก จาเป็ นต้องจัดเตรี ยมที่นง่ั ที่มีร่มเงาให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานของผูส้ ูงอายุกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน
จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาพื้นที่ สวนสาธารณะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
ผูส้ ูงอายุ (แผนภูมิที่ 6) ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและสิ่ งอานวยความสะดวกของผูส้ ูงอายุ เป็ นหลัก คือ การเพิ่ม
ห้องน้ าสาหรับผูส้ ู งอายุ, การเพิ่มที่นงั่ พักที่มีร่มเงาและการเพิ่มทางลาดและป้ ายบอกทาง และด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะ ทั้งในเชิงกายภาพ เกี่ยวกับการปรับปรุ งทางเดินเท้าให้เรี ยบไม่ขรุ ขระ เสี่ ยงต่อการลื่นล้ม การ
แยกทางเดินเท้าและทางจักรยานออกจากกัน การเพิ่มไฟส่องสว่างและในเชิงสังคม จากการมัว่ สุมของวัยรุ่ นและคนจรจัด
ปั ญหาสุ นขั จรจัด ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบเวลาใช้งาน การเพิ่มเจ้าหน้าที่ สายตรวจหรื อกล้องวงจรปิ ด
และการจัดระเบียบสุ นขั จรจัด โดยการจัดการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อให้ตอบสนองกับข้อเสนอแนะของผูส้ ูงอายุ
นี้ จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือกันหลายฝ่ ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี พื้นที่ สวนสาธารณะเป็ นที่ส่วนกลางของเมืองในการประกอบกิ จกรรมต่างๆ ของผูค้ นที่อาศัยอยู่
ภายในเมือง ดังนั้น การพัฒนาเพื่อปรับปรุ งพื้นที่จึงจาเป็ นต้องคานึงถึงผูใ้ ช้งานสวนสาธารณะในช่วงวัยอื่นๆ ด้วย ซึ่งการ
พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุน้ นั อาจต้องพิจารณาการพัฒนาพื้นที่สาธารณะละแวกบ้านให้
เหมาะสมกับการใช้งานของผูส้ ู งอายุ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูส้ ู งอายุที่พกั อาศัยอยูไ่ กลจากสวนสาธารณะมากกว่าระยะ
การเดินเท้าที่ตอ้ งตั้งใจเดินทางมาใช้งานสวนสาธารณะที่มีจานวนมาก (แผนภูมิที่ 3)
สรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะของผูส้ ูงอายุภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงอายุ
วัยต้น (60 – 69 ปี ) มีการใช้งานสวนสาธารณะในช่วงเวลาเช้า (04:00 – 10:00 น.) และช่วงบ่าย – เย็น (14:00 – 20:00 น.)
โดยกิจกรรมที่ทาภายในสวนจะเป็ นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและพบปะพูดคุยกันเป็ นหลัก รวมทั้งการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ โดยผูส้ ูงอายุตอ้ งการให้พ้นื ที่สวนสาธารณะปรับปรุ งและพัฒนาเกี่ยวกับการเข้าถึงและสิ่ งอานวยความสะดวกที่
มีอยูภ่ ายในสวน เช่น การเพิ่มห้องน้ าสาหรับผูส้ ู งอายุ การเพิ่มที่นงั่ พักที่มีร่มเงา และความปลอดภัยในการใช้งานสวน
เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่าง การจัดระเบียบเวลาใช้งาน
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