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บทคัดยอ

งานวิจยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาและวิเคราะหรปูแบบโครงการบานเด่ียวทีส่มัพนัธกบัปจจยัเชงิประชากรของผูสงูอายุ

ในกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ดวยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะหผล

การศึกษาดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบเพียรสันไควสแควร ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูสูงอายุที่สนใจท่ีอยู

อาศยัประเภทบานเดีย่วสวนใหญเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย สถานภาพสมรส มรีายไดทีม่าจากบตุรหลาน ระดบัราย

ไดตํา่กวา 30,000 บาทตอเดือน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และลักษณะท่ีอยูอาศัยปจจบุนัเปนทีอ่ยูอาศัยประเภท

บานเด่ียว โดยกลุมตวัอยางเลือกท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวในรูปแบบบานรวมสมัยมากท่ีสดุ ประกอบดวย ขนาดบาน

แบบ 2 ชัน้ 3 หองนอน  2  หองนํา้ ทีจ่อดรถ 2 คนั และระดบัราคาบานอยูในเกณฑ 1.5-2 ลานบาท โดยกลุมตวัอยาง

พิจารณาระดับความสําคัญกับสวนประกอบของโครงการในดานการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด เห็นวาที่ตั้งของ

โครงการควรอยูใกลสถานพยาบาล และตองการใหโครงการจัดสถานพยาบาลในพ้ืนทีส่วนกลางของโครงการดวย ผลการ

วิจัยนี้ชวยใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถระบุความตองการ และกําหนดรูปแบบโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับ

พฤติกรรมการอยูอาศัยของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครได
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Abstract

The objective of this research was to study and to analyze the forms of the single-detached housing projects 

matched with the demographic factors of the elderly people in Bangkok. By using 200 questionnaires to collect 

data through Purposive Sampling Technique, with the analytical method of Descriptive Statistics and Pearson 

Chi-square Test, in order to acquire the research results. It was found that most of the elders who are interested 

in single-detached housing projects are female with married status, with lower than thirty-thousand Baht 

monthly income from their descendants, lower than Bachelor’s Degree education, who prefer to live in single-

detached houses. The majority of the respondents prefer the house with contemporary style, two oors, three-

bedroom-and-two-bathroom function, two-car parking area, with a price range of 1.5 to 2 million baht. While 

security standard is the major deciding factor, the location is also very important, as their preferred projects 

should be nearby a hospital In addition, health care service facilities in the common area of projects are also 

preferred. Finally, real estate developers can use the results to determine the necessary requirements and the 

forms of projects matched with the demographic factors of the elderly people in Bangkok. 

Keywords: Single-detached Housing Project, Demographic Factor, The Elder, Bangkok, Real Estate Development

ความสําคัญและที่มาของปญหา

จากการรายงานของสํานกังานสถิตแิหงชาติป พ.ศ. 2553 
พบวา ประเทศไทยมีผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 11 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด ทําใหประเทศไทยไดกาวเขาสู

สงัคมผูสงูอายุ (aging society) เปนทีเ่รยีบรอยแลว ตาม
คาํนยิามขององคการสหประชาชาติ (UN) ทีก่าํหนดไววา 

ประเทศใดมปีระชากรอาย ุ60 ปขึน้ไปสดัสวนเกนิรอยละ 

10 ของประชากรทั้งประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขา

สูสงัคมผูสงูอาย ุซึง่ในปจจบุนัมจีาํนวนประชากรผูสงูอายุ

ทัง้สิน้ 8.03 ลานคน มกีารคาดการณวาจาํนวนประชากร

ผู สูงอายุจะมีถึง 14.45 ลานคนในป พ.ศ. 2568 

(ไตรรัตน จารุทัศน, 2551) และมีแนวโนมที่ผูสูงอายุจะ

มีสัดสวนตอประชากรในวัยอื่นมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
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นอกจากตวัเลขจากการคาดการณดงักลาวแลว   แนวโนม
ทิศทางการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ในสังคมตางก็
หันมาใหความสําคัญตอผูสูงอายุ และการเตรียมพรอม
เพื่อรองรับจํานวนของผูสูงอายุที่มีมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
ในอนาคต 

ทีอ่ยูอาศยัสาํหรบัผูสงูอายุเปนอกีประเดน็หนึง่ทีส่งัคมไทย
กําลังตระหนักและใหความสําคัญในการเตรียมการเพ่ือ
ใหผูสงูอายสุามารถใชชวีติไดอยางมคีวามสขุ โดยรูปแบบ
ของที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ดีตองเหมาะสมกับสรีระ
ของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย และสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบัน (ฉวีวรรณ เดนไพบูลย, 
2552)

การศึกษาเร่ืองรูปแบบโครงการบานเด่ียวท่ีสัมพันธกับ
ปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครน้ี     
ผูวิจัยมีแนวคิดที่วาหากผูประกอบการหรือนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยทราบขอมูลเชิงประชากรและลวงรูความ
ตองการรูปแบบท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูง
อายอุยางละเอยีด วเิคราะหไดอยางถกูตองและแมนยาํ จะ
นําไปสูการทํารูปแบบโครงการท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิเคราะหปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุ และรูปแบบ
โครงการบานเดี่ยวที่สัมพันธกับปจจัยเชิงประชากรของ  
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรในงานวิจัยนี้ ไดแก ผูสูงอายุที่มีที่พักอาศัย
หรอืสถานทีท่าํงานในกรุงเทพมหานคร ทัง้นีจ้ากการศึกษา 
ขอมูลดานสถิตปิระชากรพบวาผูสงูอายุในกรุงเทพมหานคร 
มจีาํนวนมาก โดยคิดเปนรอยละ 9.4 ของจํานวนผูสงูอายุ
ทั้งประเทศ 
2. ขอมูลเชิงประชากรท่ีมีผลตอรูปแบบโครงการบาน 

เดี่ยวที่สัมพันธกับปจจัยเชิงประชากรของผู สูงอายุใน
กรงุเทพมหานคร ซึง่ทาํการศึกษาในงานวิจยัน้ี ไดแก เพศ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได ระดับการศึกษา ลักษณะ
ที่อยูอาศัยปจจุบัน และกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยปจจุบัน

3. คุณลักษณะและรูปแบบที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
สําหรับผูสูงอายุ ไดแก (1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือก
โครงการบานจัดสรรของผูสูงอายุ (2) ทําเลที่ตั้งของ
โครงการบานผูสูงอายุ (3) พื้นที่ใชสอยสวนกลางของ
โครงการบานผูสูงอายุ (4) รูปแบบท่ีอยูอาศัยของบานผู
สงูอาย ุประกอบดวย รปูแบบทางสถาปตยกรรมของบาน 
ขนาดของบาน และ ระดับราคาของบาน รวมถึง (5) 
พื้นท่ีใชสอยภายในบานผูสูงอายุ

นิยามศัพท

บานเดี่ยวในกรุงเทพมหานครในงานวิจัยนี้ หมายถึง 
โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามการแบงการปกครองของกรมการ
ปกครอง
 
ผูสงูอายใุนงานวจิยันี ้หมายถงึ บคุคลซึง่มอีายเุกนิ 60 ป
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
ฉบับพุทธศักราช 2546

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาเร่ืองรูปแบบโครงการบานเด่ียวท่ีสัมพันธกับ
ปจจยัเชงิประชากรของผูสงูอายใุนกรงุเทพมหานคร มขีัน้
ตอนการศึกษาดังนี้

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย     
ที่เกี่ยวของ เชน แนวคิดเรื่องการจัดที่อยูอาศัยสําหรับ    
ผู สูงอายุ กฎหมายที่เกี่ยวของกับผู สูงอายุและที่อยู     
อาศัยสําหรับผูสูงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทาง

ประชากรศาสตรทีม่อีทิธพิลตอการเลอืกซือ้บานเดีย่วของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนตน
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2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดานปจจัยเชิงประชากร
ของผู สูงอายุ และคุณลักษณะและรูปแบบที่อยู อาศัย
ประเภทบานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุจากกลุมประชากรใน
งานวิจัยดวยแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ดาํเนนิการกรอกขอมลู จาํนวนผูตอบแบบสอบถามไดมา
จากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามสูตรของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเชือ่ม่ันรอยละ 95 
ยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ีรอยละ 10 ซึง่ตองการจํานวน
ตวัอยางทัง้สิน้ 100 ชดุ แตในการวจิยันีเ้กบ็ตวัอยางเพิม่
เปน 200 ชุด

3. วิเคราะหขอมูลดานปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุ 
และคุณลกัษณะและรูปแบบท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
สาํหรับผูสงูอายุในกรุงเทพมหานครดวยสถิตเิชงิพรรณนา 
ซึ่งแปลผลคาเฉลี่ยชวงคะแนนระดับความสําคัญ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 คือ ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41–4.20 คือ ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61–3.40 คือ ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81–2.60 คือ ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00–1.80 คือ ระดับนอยที่สุด

และสถติทิดสอบเพยีรสนัไควสแควร (Pearson Chi-square 
test) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยกําหนดไว
ที่ระดับ p<0.05
 
4. นาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูดานปจจยัเชงิประชากร
ของผู สูงอายุ และคุณลักษณะและรูปแบบที่อยู อาศัย
ประเภทบานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
และนําเสนอองคประกอบของรูปแบบโครงการบานเด่ียว
ที่สัมพันธ กับป จ จัยเชิ งประชากรของผู สู งอายุ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบสนองตอความตองการของผู    
สูงอายุสําหรับผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวยขอมูล 
2 สวน ไดแก 
 

สวนที่ 1 ปจจัยเชิงประชากรของผู สูงอายุที่มีผลตอ

คุณลักษณะและรูปแบบท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว

สาํหรบัผูสงูอายุ ไดแก เพศ สถานภาพ อาชพี ระดบัรายได 

ระดบัการศกึษา ลกัษณะทีอ่ยูอาศยัปจจุบนั และกรรมสทิธิ์ 

ในท่ีอยูอาศัยปจจุบัน

 

สวนท่ี 2 คุณลักษณะที่อยู อาศัยประเภทบานเดี่ยว

สําหรับผูสูงอายุ ไดแก (1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือก

โครงการบานจัดสรรของผูสูงอายุ (2) ทําเลที่ตั้งของ

โครงการบานผูสูงอายุ (3) พื้นที่ใชสอยสวนกลางของ

โครงการบานผูสูงอายุ (4) รูปแบบที่อยูอาศัยของบาน  

ผูสูงอายุ ประกอบดวย รูปแบบทางสถาปตยกรรมของ

บาน ขนาดของบาน และ ระดบัราคาของบาน รวมถงึ (5) 

พื้นท่ีใชสอยภายในบานผูสงูอายุ

ผลการวิจัย
 

จากการวิเคราะหแบบสอบถามซ่ึงรวบรวมจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา

1. ปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุที่สนใจที่อยู

อาศัยประเภทบานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ

 

ผูสงูอายทุีส่นใจทีอ่ยูอาศยัประเภทบานเดีย่วสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ 59.50) ซึ่งมากกวาเพศชาย (รอยละ 

40.50) ยังอยูในสถานภาพสมรส (รอยละ 59.50) มี

รายไดที่มาจากบุตรหลานมากที่สุด (รอยละ 34.67) 

ระดับรายไดสวนใหญตํ่ากวา 30,000 บาทตอเดือน 

(รอยละ 62.58) ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

(รอยละ 83.34) ลักษณะท่ีอยูอาศัยปจจุบันเปนที่อยู

อาศัยประเภทบานเด่ียว (รอยละ 62.00) และเปน

กรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู สมรสมากท่ีสุด (รอยละ 

48.22) แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 1 ถึง ภาพท่ี 7 ดัง

ตอไปน้ี
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ภาพท่ี 2: สถานภาพของผูสูงอายุที่สนใจท่ีอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 3: อาชีพของผูสูงอายุที่สนใจท่ีอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 1: เพศของผูสูงอายุที่สนใจท่ีอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพท่ี 4: ระดับรายไดตอเดือนของผูสูงอายุที่สนใจ
ที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 5: ระดับการศึกษาของผูสูงอายุที่สนใจที่อยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 6: ลักษณะที่อยูอาศัยปจจุบันของผูสูงอายุที่สนใจ
ที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูงอายุ

ภาพที่ 7: กรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยปจจุบันของผูสูงอายุที่
สนใจที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูงอายุ
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2. คุณลักษณะที่อยูอาศัยประเภทบาน
เดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ

2.1 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกโครงการบาน
จัดสรรของผูสูงอายุ

เม่ือวิเคราะหความสําคัญสวนประกอบของโครงการบาน
ผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุใหระดับความสําคัญรายละเอียด
ยอยในสวนประกอบของโครงการบานมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 
4.21–5.00) ในดานการรักษาความปลอดภัยของ
โครงการ วัสดุตกแตงบานสําหรับผูสูงอายุ การบริการ
สําหรับผูสูงอายุภายในโครงการ ที่ตั้งของโครงการ พื้นที่
ใชสอยของบาน ขนาดของบาน และราคาบาน ตามลาํดบั 
และ ใหระดับความสําคัญรายละเอียดยอยในสวน
ประกอบของโครงการบานมาก (คาเฉลี่ย 3.41–4.20) 
ในดานพ้ืนที่ส วนกลางของโครงการ และ รูปแบบ
สถาปตยกรรมของบาน ตามลําดับ แสดงรายละเอียด   

ในภาพท่ี 8

2.2 ทําเลที่ตั้งของโครงการบานผูสูงอายุ
 
เมือ่วเิคราะหความสาํคัญของทาํเลทีต่ัง้ของโครงการบาน
ผู สูงอายุพบว า ผู สูงอายุให ระดับความสําคัญของ
ตําแหนงที่ตั้งของโครงการมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21– 
5.00) ไดแก ตัง้อยูใกลสถานพยาบาล ตัง้อยูใกลบานบตุร
หลานหรือญาติ ตั้งอยูใกลตลาด ตั้งอยูใกลสถานีตํารวจ 
ตั้งอยูในเขตปริมณฑล และตั้งอยูใกลระบบขนสงมวลชน 
ตามลําดับ และ ใหระดับความสําคัญของตําแหนงที่ตั้ง
ของโครงการมาก (คาเฉลี่ย 3.41–4.20) ไดแก ตั้งอยู
ใกลสถานท่ีราชการ ตัง้อยูใกลสถานศึกษา ตัง้อยูใกลหาง
สรรพสินคา และตัง้อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตามลาํดบั 

แสดงรายละเอียดในภาพที ่9

2.3 พื้นที่ใชสอยสวนกลางของโครงการบาน
ผูสูงอายุ

 
เมื่อวิเคราะหความสําคัญของพ้ืนที่ใชสอยสวนกลางของ
โครงการบานผูสงูอายพุบวา ผูสงูอายุใหระดบัความสาํคญั
ตอพื้นที่ใชสอยสวนกลางของโครงการบานผูสูงอายุมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21–5.00) ในเรื่องสถานพยาบาลอยู

ภายในโครงการ และสวนสาธารณะขนาดใหญกวา
โครงการทั่วไป ตามลําดับ และ ใหระดับความสําคัญของ
พืน้ท่ีใชสอยสวนกลางของโครงการบานผูสงูอายมุาก (คา
เฉลี่ย 3.41–4.20) ในเรื่องอาคารสโมสรและฟตเนส 
และสระวายน้ํา ตามลําดบั แสดงรายละเอียดในภาพท่ี 10 

ภาพที่ 9: ระดับความสําคัญของตําแหนงที่ตั้งของโครงการ
บานผูสูงอายุ

ภาพที่ 8: ระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจเลือก
โครงการบานจัดสรรของผูสูงอายุ
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2.4 รูปแบบที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ
 
สําหรับรูปแบบที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ สวนใหญเลือก   
รปูแบบบานรวมสมยัมากทีส่ดุ (รอยละ 40.37) รองลงมา 
คือ แบบบานไทยประยุกต (รอยละ 36.70) แบบ       
เขตรอนสมัยใหม (รอยละ 23.85) แบบรีสอรท (รอยละ 
22. 20) แบบสมัยใหม (รอยละ 16.51) และแบบตะวันตก 
(รอยละ 12.84) ตามลําดับ โดยขนาดบานแบบ 2 ชั้น 
(รอยละ 59.43) จํานวนหองนอน 3 หองนอน (รอยละ 

48.11) จํานวนหองน้ํา 2 หองน้ํา (รอยละ 40.57) ที่

จอดรถ 2 คัน (รอยละ 55.66) คือ รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ี

ผูสูงอายุเลือกมากที่สุด และมีระดับราคาบานอยูที่ 1.5-

2 ลานบาท (รอยละ 33.33) แสดงรายละเอยีดในตาราง

ที่ 1 

ภาพท่ี 10: ระดับความสําคัญตอพื้นท่ีใชสอยสวนกลางของ
โครงการบานผูสูงอายุ

ตารางที่ 1 : รูปแบบที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ (จํานวนผูตอบแบบสอบถาม = 200 คน)

รูปแบบท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ

แบบบาน* รอยละ จํานวนชั้น รอย
ละ จํานวนหองนอน รอยละ

แบบรวมสมัย
แบบไทยประยุกต
แบบเขตรอนสมัยใหม
แบบรีสอรท
แบบสมัยใหม
แบบตะวันตก

40.37
36.70
23.85
22.02
16.51
12.84

ขนาดของบาน 2 ชั้น
ขนาดของบาน 1 ชั้น

59.43
40.57

ขนาด 2 หองนอน 
ขนาด 3 หองนอน 
ขนาด 4 หองนอน 
ขนาด 5 หองนอน 

22.64
48.11
19.81
9.44

จาํนวนห้องนํา้ ร้อยละ จํานวนท่ีจอดรถ
ร้อย
ละ

ระดับราคาบ้าน ร้อยละ

ขนาด 1 ห้องนํา้ 
ขนาด 2 ห้องนํา้ 
ขนาด 3 ห้องนํา้ 
ขนาด 4 ห้องนํา้
ขนาด 5 ห้องนํา้

3.77
40.57
35.85
11.32
8.49

ที่จอดรถ 1 คัน
ที่จอดรถ 2 คัน
ที่จอดรถ 3 คัน
ที่จอดรถ 4 คัน
ที่จอดรถ 5 คัน

23.58
55.66
12.26
2.84
5.66

ต่ํากวา่ 1.5 ล้านบาท
1.5 – 2.0 ล้านบาท
2.0 – 2.5 ล้านบาท
2.5 – 3.0 ล้านบาท
3.0 – 3.5 ล้านบาท
3.5 – 4.0 ล้านบาท
สูงกว่า 4.0 ล้านบาท

27.78
36.10
14.81
6.49
4.63
4.63
5.56

*เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
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2.5 พื้นที่ใชสอยภายในบานผูสูงอายุ
 
เมื่อวิเคราะหความสําคัญของพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ภายใน
บานผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุใหระดับความสําคัญระดับ
มากตอพื้นที่ใชสอยภายในบาน (คาเฉลี่ย 3.41–4.20) 
ในเรื่องหองนอนสวนตัวสําหรับผู ดูแลผูสูงอายุ พื้นที่
สําหรับเตียงของผูดูแลผูสูงอายุในหองนอนของผูสูงอายุ 
หองทานอาหาร หองนัง่เลน และระเบยีงบาน ตามลาํดบั 
และ ใหระดบัความสาํคัญระดบัปานกลางตอพืน้ทีใ่ชสอย

ภายในบาน (คาเฉลีย่ 2.61–3.40) ในเรือ่งหองสาํหรบั

รับแขก หองเก็บของ และหองอานหนังสือ ตามลําดับ 

แสดงรายละเอียดในภาพที่ 11

สรุปไววา จากการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุทั้ง 4 ทาง     
ไมวาจะเปน 1) การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 2) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 3) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
และ 4) การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ จึงมีความ
จําเปนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเตรียมความ
พรอมในดานสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย ใหสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือความเหมาะสมกับ
สภาวะในวัยสูงอายุได
 

3. ระดับความสัมพันธระหวางปจจัย
เชิงประชากรและการใหความสําคัญตอ
คุณลักษณะของโครงการบานผูสูงอายุ
 
เมื่อพิจารณาทดสอบตัวแปรของปจจัยเชิงประชากร โดย

ใชการทดสอบเพียรสันไควสแควร ณ ระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 95 ในเรือ่งของการใหความสําคญัตอคณุลกัษณะ

ของโครงการบานผูสูงอายุ พบวา 

1) เพศมีความสัมพันธกับคุณลักษณะในเร่ืองของระดับ

ราคาบาน และการบริการผูสูงอายุ โดยเพศหญิงให

ความสําคัญกับระดับราคาบาน และการบริการผูสูง

อายุมากกวาเพศชาย 

2) สถานภาพ มคีวามสัมพนัธกบัคณุลกัษณะในเรือ่งของ

ระดับราคาบาน ทําเลที่ตั้ง รูปแบบบาน ขนาดบาน 

วสัดตุกแตงบานสาํหรบัผูสงูอายุ พืน้ทีใ่ชสอยภายใน

บาน การรักษาความปลอดภัย และการบริการผูสูง

อายุ โดยผูสูงอายุที่มีสถานภาพโสดใหความสําคัญ
กับการรักษาความปลอดภัยมากกวาสถานภาพอื่น 

3) อาชีพ มคีวามสมัพนัธกบัคณุลกัษณะในเร่ืองของระดบั

ราคาบาน รูปแบบบาน ขนาดบาน วัสดุตกแตงบาน

สําหรับผูสูงอายุ พื้นท่ีใชสอยภายในบาน และพื้นท่ี
ใชสอยสวนกลาง โดยผูสงูอายทุีป่ระกอบอาชีพอิสระ
จะใหความสําคญักบัราคานอยกวาผูสงูอายุทีป่ระกอบ 

อาชีพอื่น 
4) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคุณลักษณะใน

เรื่องของระดับราคาบาน รูปแบบบาน พื้นท่ีใชสอย

ภายในบาน พื้นที่ใชสอยสวนกลาง และการรักษา
ความปลอดภัย โดยผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง

ภาพที่ 11: แสดงคาเฉลี่ยเรื่องระดับความสําคัญของพื้นท่ี
ใชสอยตางๆ ภายในบานผูสูงอายุ

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการ
จัดที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ของ นภาภรณ วาหะนนท 

และ ธีรวัลย วรรธโนธัย (2552: 15-16) ที่สรุปไดวา 
การจัดท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุตองจัดที่พักใหเปนรูป

แบบเฉพาะ และมวีตัถปุระสงคเฉพาะสาํหรบัการดแูลผูสงู
อายุ โดยการสรางใหมีทางเลือกในเร่ืองคุณลักษณะและ
รปูแบบทีอ่ยูอาศยั ไดแก สวนประกอบของโครงการ ทาํเล

ที่ตั้ง พื้นที่ใชสอยสวนกลาง รูปแบบบาน ขนาดของบาน 
ระดบัราคาของบาน และพืน้ทีใ่ชสอยภายในบาน ควรเปด

โอกาสใหผูสูงอายุเปนผูตัดสินใจ ประกอบกับการศึกษา

ทฤษฎีในดานการเปลีย่นแปลงในผูสงูอายขุอง พชิญาภรณ 
มูลศิลป (2536) และ ศศิพัฒน ยอดเพชร (2542) ที่
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จะใหความสําคัญตอระดับราคาบาน รูปแบบบาน 
พื้นที่ใชสอยภายในบาน พื้นที่ใชสอยสวนกลาง และ
การรักษาความปลอดภัยมากกวาผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาตํ่า 

5)  รายได มีความสัมพันธกับคุณลักษณะในเร่ืองของ
การบริการผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีรายไดสูงจะให
ความสําคัญกบัการบริการผูสงูอายุ มากกวาผสงูอายุ
ที่มีรายไดตํ่า แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

ผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ เชยสาคร 

(2548) ที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยทางประชากรศาสตร 

ไดแก เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได ระดับการ

ศึกษา ลักษณะที่อยูอาศยัปจจุบัน และกรรมสิทธิ์ในที่อยู

อาศัยปจจุบัน มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยวของ     

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

สรุป

การศึกษาเร่ืองรูปแบบโครงการบานเด่ียวท่ีสัมพันธกับ
ปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ใน
ครั้งนี้ ไดนําเสนอปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุ ที่มีผล
ตอคุณลักษณะและรูปแบบท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
สาํหรบัผูสงูอาย ุ ไดแก เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได 
ระดบัการศกึษา ลกัษณะทีอ่ยูอาศยัปจจุบนั และกรรมสทิธ์ิ 
ในที่อยูอาศัยปจจุบัน และคุณลักษณะและรูปแบบที่อยู

อาศัยประเภทบานเดี่ยวสําหรับผูสูงอายุ ไดแก ปจจัยใน

การตัดสินใจเลอืกโครงการบานจดัสรรของผูสงูอายุ ทาํเล

ทีต่ัง้ของโครงการบานผูสูงอายุ พืน้ท่ีใชสอยสวนกลางของ

โครงการบานผูสงูอาย ุรปูแบบทีอ่ยูอาศัยของบานผูสงูอายุ 

ในดานรูปแบบทางสถาปตยกรรมของบาน ขนาดของบาน 

ระดับราคาของบาน รวมไปถึงพื้นท่ีใชสอยภายในบาน    

ตารางที่ 2  : ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงประชากรและการใหความสําคัญตอคุณลักษณะของโครงการบานผูสูงอายุ

ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงประชากรและการใหความสําคัญตอคุณลักษณะของโครงการบานผูสูงอายุ

คุณลักษณะ
และรูปแบบ
ของโครงการ
บานผูสูงอายุ

ปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุ

เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได ลักษณะ
ที่อยูอาศัย

กรรมสิทธิ์
ที่อยูอาศัย

Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig

ระดับราคาบาน 0.020* 0.018* 0.022* 0.009** 0.091 0.262 0.039*

ทาํเลท่ีตัง้ของโครงการ 0.418 0.001** 0.057 0.304 0.478 0.559 0.004**

รูปแบบของบาน 0.175 0.002** 0.002** 0.012* 0.086 0.098 0.012*

ขนาดของบาน 0.331 0.013* 0.015* 0.248 0.175 0.890 0.001**

วัสดุตกแตงบาน 0.798 0.000** 0.005** 0.078 0.210 0.211 0.000**

พื้นที่ใชสอยของบาน 0.055 0.000** 0.001** 0.000** 0.193 0.310 0.004**

พื้นที่สวนกลาง 0.452 0.176 0.046* 0.005** 0.134 0.514 0.001**

การรักษาความ
ปลอดภัย

0.289 0.026* 0.568 0.008** 0.892 0.927 0.098

การบริการผูสูงอายุ 0.009** 0.000** 0.092 0.102 0.024* 0.282 0.032*

หมายเหตุ *p<0.05  **p<0.01 
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รูปแบบโครงการบานเดี่ยวท่ีสัมพันธกับปจจัยเชิงประชากรของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ผู สูงอายุ ผลการศึกษางานวิจัยนี้ ผู ประกอบการ
อสงัหาริมทรพัยสามารถทีจ่ะนาํผลการศึกษาวจิยัไปใชใน
การพัฒนาโครงการประเภทบานเด่ียวสําหรับผูสูงอายุ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการอยูอาศัยของผูสูงอายุได

งานวิจยันีไ้ดทาํขึน้ในชวงคร่ึงปหลังของป พ.ศ. 2553 ซึง่
ยังไมเกิดปญหามหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาสสุดทายของป พ.ศ.

2554 ทําใหความตองการและพฤติกรรมการอยูอาศัย

ของผูบริโภคท่ีได อาจมีความแตกตางจากพฤติกรรมของ

ผูบริโภคสถานการณปจจุบันในบางประการได

บรรณานุกรม
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