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คํานํา
 ในการจัดประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2564 (12th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2021) น้ี ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้มีความมุง่ม่ันในการสรา้งความต่อเน่ืองในการสรา้งพื้นท่ีทางวิชาการให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย 
ตลอดจนวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีผลงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 
ได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนทัศนคติและประสบการณ์ในการสรา้งสรรค์ผลงาน โดยในปีน้ีอยูภ่ายใต้ธมี 
งาน “Common Future for Post-pandemic Era: Reimagining Life, Community and City” อันเน่ือง 
มาจากปัญหาการระบาดใหญ ่ปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาภัยพบิติัของเมือง จากเทคโนโลยท่ีีพฒันา อยา่ง 
รวดเร็ว รวมถึงปัญหาสุขภาพของชาวเมือง ซี่งสง่ผลต่ออนาคตของชีวิตของประชาชนในเมืองและโลก 
ถึงเวลาในการทบทวนเพื่อสร้างภาพใหม่ของชีวิต ชุมชน และเมืองในอนาคตหลังการระบาดใหญ่น้ี  
ดังน้ัน องค์ความรูใ้นการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สรา้งจึงมีความสําคัญในการรว่มแก้ปัญหา ออกแบบ 
และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีสามารถกลับคืนสภาพท่ีสมดุลยั่งยืนและด้วยความร่วมมือกันของ 
ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเมืองแห่งอนาคตต่อไป
 อน่ึง การนําเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งน้ี ได้มีคณาจารย์ สถาปนิก และ 
นักศึกษา ได้ให้ความสนใจในการเข้ารว่มนําเสนอบทความ โดยมีบทความท่ีผ่านการประเมินท้ังสิ้น 103
บทความ ซ่ึงเป็นบทความท่ีมีการบูรณาการองค์ความรูส้หวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งท้ังทางด้าน (1) Architectural 
Design and Management for Future Environments  (2) Social Science / Urban Planning and Design 
for Reimaging City (3) Smart Technologies for Future Environments  (4) Energy Efficiency and 
Climate Mitigation for Future Built-environments (5) Real Estate Development for sustainable 
development และ (6) Design Management for Future Developments  ซึง่ล้วนแต่เป็นศาสตรท่ี์มี 
บทบาทสําคัญในการตอบโจทย์ของปัญหาท่ีเป็นปัจจุบัน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ท่ีนําไปสู ่
การพฒันาวิชาชีพท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับบรบิทของประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการจัดงานประชุม 
วิชาการ BERAC2021 หวังเป็นอยา่งยิง่ว่าการประชุมวิชาการ BERAC2021 น้ีจะสามารถก้าวสูเ่วทีระดับ 
สากลได้ในอนาคตอันใกล้

 ท้ายน้ี ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC2021 ขอขอบคุณผู้เข้ารว่มประชุม 
วิชาการทุกท่าน ท่ีชว่ยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC2021 ในปี 2564 น้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับความรว่มมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย
ผูช้่วยคณบดีฝา่ยบัณฑิตศกึษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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  การจัดประชุมวิชาการประจําปี 2564 (12th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2021) จัดข้ึนเป็นปีท่ี 11 นับเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
กับงานทางด้านวิชาการและวิจัย ภายใต้ธมีงาน  Common Future for Post-pandemic Era: Reimagining 
Life, Community and City ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ใน 6 สาขา ประกอบ ไปด้วย 
 1. Architectural Design and Management for Future Environments
 2. Social Science / Urban Planning and Design for Reimaging City
 3. Smart Technologies for Future Environments
 4. Energy Efficiency and Climate Mitigation for Future Built-environments
 5. Real Estate Development for Sustainable Development
 6. Design Management for Future Development
 
 ซึ่งในปีน้ีงานประชุมวิชาการ BERAC2021 ได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเครือข่ายวิชาการ 
อันได้แก่
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร. วรัญญู พูลเจริญ (ภาควิชา 
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชุมเขต แสวงเจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ผศ.ดร.สติางศ์ุ พลัิยหล้า (อาจารยป์ระจําภาควิชาวิศวกรรมทรพัยากรน�า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์)  และ คุณสิโมนา มีสายญาติ ผู้ดําเนินรายการ 2 องศา และผู้ชว่ยผู้จัดการโครงการศูนย์ 
พัฒนา การสื่อสารด้านภัยพิบัติจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สารคณบดี

WORDS OF WELCOME

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณบดีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 เมื่ออนาคตทีห่ยุดชะงักจากเหตุการณ์อันผันผวน ท้ังจากปญัหาการ 
ระบาดใหญ ่ ปญัหาสิ่งแวดล้อม ปญัหาภัยพิบัติของเมือง จากเทคโนโลยทีี ่
พัฒนาอยา่งรวดเรว็ รวมถึงปญัหาสุขภาพของชาวเมือง ซีง่สง่ผลต่ออนาคต 
ของชวิีตของประชาชนในเมืองและโลก ถึงเวลาในการทบทวนเพื่อสรา้งภาพ 
ใหมข่องชวิีต ชุมชน และเมืองในอนาคตหลังการระบาดใหญน่ี ้ ดังน้ัน องค์- 
ความรูใ้นการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สรา้งจึงมคีวามสาํคัญในการรว่ม 
แก้ปญัหา ออกแบบและสง่เสรมิใหเ้กิดสภาพแวดล้อมทีส่ามารถกลับคืนสภาพ 
ที่สมดุลยั่งยืนและด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเมืองแห่ง 
อนาคตต่อไป
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Reimagining Life, 
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 การสง่เสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้รว่มแสดงความคิดและเสนอ 
ผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม 
สรรค์สร้าง (built environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแหง่วิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมท้ัง 
เป็นการเผยแพรผ่ลงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 
และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจําปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและสง่เสริม 
ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และ 
สามารถนําผลงานจากการประชุมวิชาการไปเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

หลักการและเหตุผล

สร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเก่ียวกับผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ ์
สําหรับท้ังในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

ส่งเสริมและกระตุ้นให้นําเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและ 
การผังเมืองในสาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากข้ึน
 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ 
สถาบันการศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  
 
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร ่
ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.

2.

3.

4.

5.

วัตถุประสงค�ของโครงการ
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 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู�รับผิดชอบโครงการ

 การนาํเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นกัวิจัย รวมท้ังการนาํเสนอ 
วิทยานพินธข์องนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาท่ีดําเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ 
ระหว่างดําเนนิการ) ท่ี เก่ียวข้อง กับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้
1. Architectural Design and Management for Future Environments 
2. Social Science / Urban Planning and Design for Reimaging City
3. Smart Technologies for Future Environments 
4. Energy Efficiency and Climate Mitigation for Future Built-environments 
5. Real Estate Development for Sustainable Development
6. Design Management for Future Development

รายละเอียดโครงการ

 การส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ ขอใหผู้เ้สนอผลงานจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม 
ใหถู้กต้องตามรูปแบบและขอ้กําหนดท่ีคณะกรรมการกําหนดขึน้ มฉิะนัน้ คณะกรรมการขอยกเลิกผลงานท่ีมรูีปแบบ 
ไมถู่กต้อง ตามท่ีกําหนด ดังนี้
 1. ผลงานท่ีจะนาํเสนอ จะต้องเปน็ผลงานท่ีเสร็จสิน้แล้ว หรอือยู่ระหว่างการดําเนนิการ หรือเปน็โครงการ   
 ต่อเนื่อง และเปน็ผลงานท่ีไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน
2. บทความฉบบัเต็ม 1 เรื่อง สามารถเลือกนาํเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านัน้ คือ บรรยาย หรอื โปสเตอร์
3. คณะกรรมการขอสงวนสทิธิใ์นการคัดเลือกรูปแบบของการนาํเสนอผลงานตามความเหน็ของผูท้รงคณุวุฒิ

เงื่อนไขการนําเสนอ

1. การนาํเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เวลาในการนาํเสนอเร่ืองละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
2. การนาํเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) โปสเตอร์ขนาด A1  (59.4*84.1 ซม.) (แนวต้ัง) 
 โดยสามารถนาํเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

รูปแบบการนําเสนอผลงาน 

1. บทความท่ีได้รับคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ BUILT (Q2) หรือ JARS (Q1)
2. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีผูน้าํเสนอได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผูท้รงคุณวุฒิ (Paper review) จะได้  
 รับการตีพิมพ์เปน็ Proceedings ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนกิส์ หรือสามารถดาวนโ์หลดได้ผา่นเว็บไซต์

หมายเหตุ 

คณาจารย์ นกัวิจัย และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ท้ังในและนอกคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
และผูท่ี้สนใจ รวมท้ังสิ้น ประมาณ 150 คน  

กลุ�มเป�าหมาย
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 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน พิจารณาบทความ 1 เรื่อง
2. ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อใหผู้น้าํเสนอปรับแก้ไขก่อนนาํลงใน proceeding

การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให�นําเสนอ

1. บทความท่ีนาํเสนอต้องเปน็ผลงานท่ีไมเ่คยเผยแพร่มาก่อน
2. ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เปน็  
 ภาษาไทย บทคัดยอ่ภาษาไทยไมเ่กิน 250- 300 คํา และบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไมเ่กิน 250- 300  คํา และ  
 ในกรณบีทความฉบบัสมบูรณ์เปน็ภาษาอังกฤษ สามารถส่งบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษไมเ่กิน 250- 300 คํา  
 เพียงอย่างเดียวได้) พร้อมระบุคําสําคัญเพื่อการค้นหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 5 คํา 
3. คณะกรรมการพิจารณาบทความ และแจ้งผลการพิจารณา
4. เปดิรบัลงทะเบยีนบทความฉบบัสมบูรณ ์โดยจัดตามรูปแบบการเขยีนบทความท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ 
5. ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ โดยชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับผลการ  
 ตอบรับการ พจิารณาบทคัดยอ่แล้วเท่านัน้ หากท่านชาํระเงินค่าลงทะเบยีนก่อนได้รับผลการพจิารณา  
 บทคัดยอ่และบทคัดย่อของท่านถกูปฏิเสธ คณะผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินค่าลงทะเบยีนทุกกรณี
6. หากไมช่ําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ บทความนั้นจะไมร่ับการประเมนิ 

หมายเหตุ 
ผลประเมนิท้ังบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับผูท้รงคุณวุฒิฝา่ยวิชาการเท่านั้น

การส�งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา 

คณาจารย์ นกัวิจัย และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ท้ังในและนอกคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
และผูท่ี้สนใจ รวมท้ังสิ้น ประมาณ 150 คน  

คณาจารย์ นกัวิจัย  และนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษามโีอกาสนาํเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อ 
ท่ีประชุม

การจัดประชุมจะเปน็ท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเปน็ผูม้บีทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน  
สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมภายใน การผงัเมอืง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์และศลิปใ์นด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ความร่วมมอืระหว่างสถาบันการศกึษาท่ีสามารถนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมอืทาง 
วิชาการในอนาคต 

ผูท่ี้เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม ่ๆ ท่ีเปน็ประโยชนต่์อการพัฒนาวิชาการ 
ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปจัจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมนษุย์และสังคม

ทําใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธไ์ด้รับการยอมรับใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีม ี
รายงานการประชุม (Proceedings)

1.

2.

3.

4.

5.

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ
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โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต
บัญชีเลขท่ี 091-0-27877-9 
ชื่อบัญชี วารสารวิจัยและสาระสถาปตัยกรรม สถ. มธ.
นาํส่งรายละเอียดการโอนเงิน 
Email: BERAC_TDS@ap.tu.ac.th

วิธีการชําระเงิน

BERAC2021
ฝ่ายบณัฑิตศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
99 หมู ่18 ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง จ. ปทมุธาน ี12120
โทรศพัท์:  02-986-9605-6 ต่อ 3034
Facebook Page:  TDS Graduate Programs  
Email:    BERAC_TDS@ap.tu.ac.th

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่

ประเภท   ค่าลงทะเบยีน   
บทความภาษาไทย  1,500   

บทความภาษาอังกฤษ 1,800    

การชําระเงินค�าลงทะเบียน

แผนการดําเนินงาน       กําหนดการ

รับบทคัดย่อ         1 – 31 มนีาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ      30 เมษายน 2564

ชําระเงิน         1  – 5  พฤษภาคม 2564

ปดิรับบทความฉบับสมบูรณ์      17 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และใหผู้เ้ขียนแก้ไข 4 มถิุนายน 2564

ปดิรับบทความฉบับสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข    11 มถิุนายน 2564

แจ้งผลพิจารณาบทความ      18 มถิุนายน 2564

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการ Online Presentation    28 มถิุนายน 2564

กําหนดการ
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BERAC2021
ฝ่ายบณัฑิตศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
99 หมู ่18 ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง จ. ปทมุธาน ี12120
โทรศพัท์:  02-986-9605-6 ต่อ 3034
Facebook Page:  TDS Graduate Programs  
Email:    BERAC_TDS@ap.tu.ac.th

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาสาฬห ์สุวรรณฤทธิ ์ ท่ีปรกึษา
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศวิาพร กล่ินมาลัย ประธานกรรมการ
 อาจารย ์ดร. จิฐพิร วงศวั์ชรไพบูลย ์  รองประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย ์ดร. กองกณูฑ์ โตชัยวัฒน์  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาวิณ ีเอ่ียมตระกลู กรรมการ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาวี บุษยรตัน์  กรรมการ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ดารณ ีจารมีติร กรรมการ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นิจ ตันติศรินิทร ์ กรรมการ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. บุญอนันต์ นทกลุ กรรมการ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พทัมน เสลานนท์ กรรมการ 
 นายธนภัทร แก้วชู    กรรมการ 
 นายพบูิล หงษ์ทอง    กรรมการ 
 นางสาวมณทิชา รื่นสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววรษิา สุทธิลักษณ์   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  

คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 อาจารยธ์รรม ์  เด่นดวง   ประธานอนุกรรมการ
 นายเกรกิชัย   เชยจิตต์    อนุกรรมการ
 นายชวกิจ   แซเ่ตีย    อนุกรรมการ  
 นางสาวปนัดดา   รอดสัตรู   อนุกรรมการ
 นางสาวสุดารตัน์   ลายมั่น   อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรกมล   ตันติวนิช ประธานอนุกรรมการ
 นางสาววรปรยีา   บณัฑิตพฒุ   อนุกรรมการ
 นางสาวพณิพรรตัน์   ถ่ินธรณวัีฒนา  อนุกรรมการ
 นางสาววรรณลักษณ์   ผสมกศุลศลี  อนุกรรมการ
 นางสาวทัศน์ภรณ์   พเีค   อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุมวิชาการ ประจําป� 2564
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 - มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 - มหาวิทยาลัยศลิปากร

ภาคีวิชาการงานประชุมวิชาการ
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รศ.ดร. วรัญู  พูลเจริญ
"ผู�คิดวัคซีนโควิด เพื่อคนไทย" 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร� 
คณะเภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ชุมเขต  แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝ�ายบริหารศูนย�รังสิตด�านกายภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ผศ.ดร. สิตางศุ� พิลัยหล�า
อาจารย�ประจําภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

คุณสิโมนา  มีสายญาติ
ผู�ดําเนินรายการ 2 องศา และผู�ช�วยผู�จัดการ
โครงการศูนย�พัฒนาการสื่อสารด�านภัยพิบัติ
จาก สถานีโทรทัศน� ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

PANEL
DISCUSSION
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ผู�ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ภษิูต เลิศวัฒนารักษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน ์ตันตสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอ่ียมตระกูล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภวินท์ ศริิสาลี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศรีศกัด์ิ พัฒนวศนิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร หา้วเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกิา ธรีพงษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตนศ์ริิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน ์ริรัตนพงษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี จารีมติร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดํารงศกัด์ิ รินชุมภ ู  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นจิ ตันติศริินทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอนนัต์ นทกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารบัญ 
บทความ หน้า 

1 

ผลกระทบการออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมในอาคารสงู ประเภทอาคารส านกังาน 
เพือ่การอนุรกัษ์พลงังานและคุม้คา่ในการลงทุน ส าหรบัสถาปนิก 

สมคัร สทุธผิุย และยทุธนา ทองทว้ม 
 

3 

การพฒันาแหล่งทรพัยากรและกจิกรรมเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 
(สถาปัตยกรรม) ล าพนู และแพร ่

อมัเรศ เทพมา, สบืพงศ ์จรรยส์บืศร ี และชนิวร ชมพพูนัธ ์
 

14 

แนวทางการออกแบบแผงกนัแดดเพือ่ปรบัปรงุสภาวะน่าสบายเชงิอุณหภมู ิ
ส าหรบัอาคารประเภทตกึแถวในกรงุเทพมหานคร 

คชา วอ่งมหาชยักุล และภฤศมน ค ามะสอน 
 

25 

แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีด 
ศกัดธิชั นิลสวย และชมพนุูท คงพุนพนิ 

 

36 

การพฒันาระบบความจรงิเสรมิเพือ่เป็นสือ่การสอนดา้นปัญญาดา้นมติ ิ
วรศิรา เลศิเอนกวฒันา และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

45 

แนวทางการออกแบบทางกายภาพของอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
การใชง้านรปูแบบใหมด่ว้ยกระบวนการการออกแบบบรกิาร 

พฤกษ์ สวา่งยิง่ และอาชญัญ ์บุญญานนัต์ 
 

55 

รปูแบบการเรยีนการสอน และการจดัวางผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
กรณีศกึษา: สาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศลิปวจิติร สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 

ธนพล ลิ้มทตัธนกุล และชุมพร มรูพนัธุ์ 
 

66 

แนวทางในการออกแบบอาคารส านกังานใหเ้ช่าเพือ่ตอบรบัการท างานในอนาคต 
ภณิศชาติ ์ปลื้มวรีะจติต ์และสนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ 

 

77 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุน 
ในแผนกปฏบิตักิาร 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์

ปิยปวณ์ี สขุข ีแล ชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
 

83 

การออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 
อรวรา อธกิารโกวทิย ์และสนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ 

91 
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บทความ หน้า 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพทีส่นบัสนุนการท างานรปูแบบ Remote working:  
กรณีศกึษาบรษิทั The Standard 

อาทติยา คล่องณรงค ์และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
 

100 

การเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานช่วงวกิฤต COVID-19 :  
กรณีศกึษา อาคารส านกังานใหญ่บรษิทัปตท.จ ากดั (มหาชน) 

นทัวรรณ นามวเิศษ และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
 

111 

ความพงึพอใจของพนกังานในสถานทีท่ างานทีไ่ดร้บัมาตรฐานอาคาร WELL 
นิศารตัน์ โพธดิก และชยัวฒัน์ รริตันพงศ์ 

 

120 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ีมุง่ศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัการออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียม หรอื Curtain wall ในอาคารสงู ประเภท
อาคารส านักงาน กบัปัจจยัความร้อนตามกฎหมายอนุรกัษ์พลงังาน ภายใต้กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐานหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 ใหไ้ดเ้กณฑค์่าประหยดัพลงังานตาม
กฎหมาย และคุม้คา่การลงทุนในแงข่องรายไดป้ระมาณการลว่งหน้าจากการขายพืน้ทีเ่ชา่เทยีบกบัตน้ทุนการก่อสรา้งรวมกบัตน้ทุนทีด่นิ โดย
ท าการศกึษาดว้ยวธิกีารรวบรวมขอ้มลูเอกสาร สมัภาษณ์ และ ตรวจสอบขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Building Energy Code: BEC ซึง่ขัน้ตอนการ
วจิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูม้ปีระสบการณ์ในการออกแบบแบบเจาะจง คอื สถาปนิกจากบรษิทัออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปนิกจาก
บริษทัที่ปรกึษา Curtain Wall และผู้ที่เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารส านักงานประเภทอาคารสูงที่มคีวามช านาญการใช้งานโปรแกรม 
Building Energy Code: BEC จากนัน้ท าการวเิคราะหร์ปูแบบ Curtain Wall ตามเกณฑ ์BEC โดยเปลอืกอาคารตอ้งมคีา่การถ่ายเทความรอ้น
รวม หรอื Overall Thermal transfer value: OTTV ≤ 50 W/m2 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ปัจจยัการออกแบบหลกัทีม่ผีลกระทบคอืชนิดและความ
หนาของกระจก แนวทางการออกแบบสามารถเลอืกกระจกทีม่ชี่องอากาศ (IGU-Insulated Glass Unit) และพจิารณาทีช่นิดและสขีองกระจก
ซึ่งมผีลกบัการส่งผ่านของแสงธรรมชาตมิากกว่าผลกระทบดา้นพลงังาน และเป็นความสวยงามตามความต้องการของการออกแบบ จาก
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Abstract 

This study is aimed to examine the relationship of design factors of the glass wall and aluminum frame or curtain wall in 
the high-rise office buildings, to investigate their thermal factors rate as if they comply as according to the energy conservation, and 
the law under the ministerial regulations describing the type or size of the building and the standard criteria and the methodology of 
the building’s design for the energy conservation 2020 and to create a comprehensive standard approach for energy saving criteria 
which it's worth the investment in terms of the pre-estimated revenue from the sale of office space leased, compared to the construction 
cost plus the cost of land. The study was conducted by collecting documents, interviews and data verification with Building Energy 
Code: BEC program and professional architect from Curtain Wall consulting firm, and is a specialist in the design of high-rise office 
buildings who has experience in the Building Energy Code: BEC program. The building envelope total heat transfer value or Overall 
Thermal transfer value: OTTV ≤ 50 W/m2. The results of the analysis revealed that the main design factor’s selection was the glass 
type and thickness. The design criteria of selective the IGU-Insulated Glass Unit and However, we may consider the type of glass 
colour that affects the transmittance of the natural light more than the energy effect and presentable as the design requirements. 
Thus, based on the above guidelines, the design time and investment can be effectively controlled  

Keywords : Curtain wall, Building Energy Code BEC, Overall Thermal Transmission: OTTV, Office building, High rise building 
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1. บทน า 

1.1 บทบาทความส าคญัของสถาปนิกต่อโครงการอาคารสงู 

การประกอบวชิาชพีสถาปนิกในประเทศไทย นอกจากสถาปนิกจะมบีทบาทในดา้นการออกแบบแลว้ ยงัมบีทบาทส าคญัใน
การน าเสนอขอ้มลูดา้นอื่นๆ เพื่อใหเ้จา้ของโครงการพจิารณาตดัสนิใจเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัแผนการลงทุน โดยเฉพาะการก่อสรา้งอาคาร
สงูทีม่มีลูค่าการลงทุนสงูและมแีนวโน้มเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต หนึ่งในนัน้คอือาคารสงูประเภทอาคารส านักงานทีต่อบสนองวถิี
ชวีติของคนเมอืงปัจจุบนั มสีถิตกิ่อสร้างสูงเป็นอนัดบั 2 รองจากอาคารชุด (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน, 2564) 
อาคารเหลา่นี้ไมไ่ดม้ขีนาดสงูใหญ่เพยีงลกัษณะทางกายภาพเท่านัน้ ทวา่ยงัสะทอ้นถงึความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิของกจิการและความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยปีระกอบอาคารดว้ย  

ปัจจุบนัอาคารสงูประเภทอาคารส านักงานมกัถูกออกแบบกรอบภายนอกอาคารโดยใชผ้นังกระจกและกรอบอลมูเินียมเพราะมี
ภาพลกัษณ์สวยงามทนัสมยั ซึง่การคดัเลอืกใชว้สัดุน้ีเป็นสว่นส าคญัในขัน้ตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีส่่งผลต่อการประมาณ
ราคาและการควบคุมงบประมาณเพื่อการตดัสนิใจในการลงทุน เน่ืองจากมเีทคนิคการก่อสรา้งทีแ่ตกต่างจากอาคารทัว่ไป มรีะบบและ
ขัน้ตอนการท างานทีซ่บัซอ้น รวมถงึมกีารขนสง่ทางแนวดิง่ทีต่อ้งใชเ้ครื่องจกัรเขา้มาเกีย่วขอ้ง โดยงบประมาณค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง
อาคารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการก่อสร้างโดยตรง เช่น ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรง เช่น ค่า
ออกแบบ ค่าจดัหาที่ดนิ ค่าที่ปรกึษาเฉพาะทาง เป็นต้น ด้วยเหตุดงักล่าวบทบาทของวชิาชพีสถาปนิกกบัการออกแบบเลอืกใช้วสัดุ
อาคารใหส้วยงามและอนุรกัษ์พลงังานภายใต้พระราชบญัญติั กฎกระทรวง ท่ีก าหนดไว้และคุม้ค่าในการลงทุนไปพรอ้มกนั จงึเป็นสิง่
ส าคญั 

จากการศกึษาเบื้องต้น ปัจจุบนัสถาปนิกไม่มเีครื่องมอืทีจ่ะช่วยในกระบวนการท าแบบร่างเพื่อก าหนดกรอบการท าแบบให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และเป็นไปตามประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานของอาคาร  (Building Energy Code: BEC) 
ภายใต้งบประมาณโครงการรวมถึงกรอบระยะเวลาไปพร้อมกนั ดงันัน้สถาปนิกจึงมกัจะประสบปัญหาการท างานซ ้าซ้อนด้วยการ
ยอ้นกลบัไปทีข่ ัน้ตอนแรกๆ เมือ่พบวา่การออกแบบทีด่ าเนินการไปแลว้ไมผ่า่นการทดสอบค่า BEC หรอืเมือ่ถอดราคาก่อสรา้งแลว้เกนิ
กวา่งบประมาณโครงการทีว่างแผนไว ้สง่ผลต่อระยะเวลาโครงการและเกดิเป็นตน้ทุนสว่นเกนิโครงการ (Over-run cost)  

1.2 การออกแบบตามประสิทธิภาพการอนุรกัษ์พลงังานของอาคาร 

การพจิารณาคา่การถ่ายเทความรอ้นรวม (Overall Thermal transfer value หรอื OTTV) เป็นหลกัส าคญัในการออกแบบผนัง
กระจกและกรอบอลูมเินียม ส าหรบัอาคารสงูประเภทอาคารส านักงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐานหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 ไดก้ าหนดใหก้ารก่อสรา้งอาคาร 9 
ประเภท (3 กลุ่มอาคาร) ที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องมกีารออกแบบอาคารให้
เป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวงน้ี โดยมหีลกัการแบ่งกลุ่มตาม
ระยะเวลาการใชง้านอาคาร ดงัน้ี 

อาคารกลุม่ที ่1 ใชง้านอาคาร 8 ชัว่โมงต่อวนั ไดแ้ก่ สถานศกึษา ส านกังาน 

อาคารกลุม่ที ่2 ใชง้านอาคาร 12 ชัว่โมงต่อวนั ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชุมนุมคน สถานบรกิาร และโรงมหรสพ 

อาคารกลุม่ที ่3 ใชง้านอาคาร 24 ชัว่โมงต่อวนั ไดแ้ก่ อาคารชุด โรงแรม และสถานพยาบาล 

จากสถติขิอ้มลูอาคารทีผ่่านการประเมนิแบบอาคาร BEC ทีก่่อสรา้งใหม่หรอืดดัแปลงอาคารจ านวน 775 แบบ ในระหว่างปี  
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561 ศนูยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน ในเกณฑม์าตรฐานรายระบบต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ระบบเปลอืกอาคารส่วนผนัง (OTTV), ระบบเปลอืกอาคารส่วนหลงัคา 
(RTTV), ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (LPD) และระบบปรบัอากาศ (AC) ของทัง้อาคาร 9 ประเภท (3 กลุม่อาคาร) พบวา่  

อาคารกลุม่ที ่1 และ 3 ผา่นเกณฑ ์OTTV น้อยทีส่ดุ จากเกณฑม์าตรฐานรายระบบทัง้หมด 

อาคารกลุม่ที ่2 ผา่นเกณฑ ์OTTV น้อยเป็นอนัดบัดบัที ่3 จากเกณฑม์าตรฐานรายระบบทัง้หมด (ตามรปูที ่1) 
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จากขอ้มูลพบว่า อาคารส านักงานจดัอยู่ในอาคารกลุ่มที่ 1 ที่มคี่าการผ่านเกณฑ์ OTTV น้อยที่สุดจากเกณฑ์มาตรฐานราย
ระบบทัง้หมด ซึง่คา่ OTTV ทีเ่ป็นไปตามคา่เกณฑม์าตรฐานทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดไว ้คอื ≤ 50 W/m2  โดยอาคารกลุม่ที ่1 มกีารใช้
งานอาคาร 8 ชัว่โมงต่อวนั ซึง่ถา้พจิารณาจากการใชง้านพลงังานถอืไดว้า่เป็นกลุม่อาคารทีม่กีารใชพ้ลงังานมากทีส่ดุต่อชัว่โมง คอื กลุ่ม
ที ่1 พจิารณาคา่ในชว่งเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั, กลุม่ที ่2 พจิารณาคา่ในชว่งเวลา 12 ชัว่โมงต่อวนั และกลุม่ที ่3 พจิารณาคา่ในชว่งเวลา 24 
ชัว่โมงต่อวนั ดงันัน้การศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึมุ่งพจิารณาศกึษาไปยงัค่า OTTV และวสัดุทีส่ง่ผลอย่างมากต่อค่าพลงังานดงักล่าว นัน่คอื
ผนังกระจกบานใหญ่ เน่ืองจากเป็นสว่นทีม่กีารรบัความรอ้นโดยตรงและความรอ้นนัน้สามารถเขา้สูอ่าคารได้มากกวา่วสัดุเปลอืกอาคาร
ชนิดอื่นๆ 

 
รปูท่ี 1 แสดงสถติอิาคารทีผ่า่นการประเมนิ BEC 775 แบบ ตามเกณฑม์าตรฐานรายระบบต่างๆ (ปี พ.ศ. 2552-2561) 

ทีม่า: ศนูยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน (2562). 

1.3 วตัถปุระสงคแ์ละประโยชน์ของการศึกษา 

เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัการออกแบบกบัปัจจยัความร้อนตามเงื่อนไขของกฎหมายอนุรกัษ์พลงังาน และเพื่อหา
ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความรอ้นและตน้ทุนของโครงการอาคารสงูประเภทส านักงาน ซึง่คาดหวงัว่าจะเกดิประโยชน์กบัสถาปนิกทีจ่ะ
สามารถน าตวัแปรการเลอืกใช้ผนังกระจกและกรอบอลูมเินียม (Curtain wall) ในอาคารสูงที่ส่งผลต่อค่าการใช้พลงังานในอาคารไป
พฒันาในกระบวนการการออกแบบต่อไปได ้

1.4 ขอบเขตและวิธีการวิจยั 

การศกึษาน้ีมขีอบเขตปัญหาทีแ่นวทางการออกแบบระบบผนังกระจกอาคารสูงประเภทส านักงาน ไดแ้ก่ อาคารเกสรวลิเลจ 
(Gaysorn Village), อาคารส านักงานใหญ่แหง่ใหม ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) และ อาคาร
เอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ (AIA Capital Center) การประเมนิค่าความรอ้นไมเ่กนิ 50 W/m2 ตามเกณฑข์อง BEC ทีพ่จิารณาการใช้
พลงังาน 8 ชัว่โมงชว่งกลางวนั ทีจ่ ากดัการออกแบบเฉพาะองคป์ระกอบกรอบอลมูเินียมและกระจกบรเิวณพืน้ทีป่รบัอากาศ มกีารตดิตัง้
ในลกัษณะเอยีง 90 องศา ในทศิเหนือ ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ทศิใต้ ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ทศิ
ตะวนัตก และทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ดว้ยสมการที ่1 ใชค้่าคงทีแ่ละคุณสมบตัวิสัดุต่างๆ ตามประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่องหลกัเกณฑ์
และวธิกีารค านวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคาร และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร และฐานขอ้มลูจากโปรแกรม BEC ทีพ่ฒันาขึน้โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลังงาน ในส่วน
ของตน้ทุนโครงการและแนวทางการออกแบบผนังกระจกส าหรบัอาคารสงูประเภทอาคารส านักงานศกึษาจากกรณีศกึษาทีเ่ป็นบรษิทัที่
น่าเชือ่ถอืดว้ยการสมัภาษณ์ 

การศกึษาน้ีมกีระบวนการและวธิกีารศกึษาดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 ด าเนินการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสาร ไดแ้ก่  

1) กระบวนการออกแบบ และวงจรการออกแบบผนังกระจกและกรอบอลมูเินียมของสถาปนิกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังานใน
อาคาร โดยการสมัภาษณ์บรษิทัผูอ้อกแบบทีม่ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญการออกแบบอาคารทีไ่ดร้บัมาตรฐานดา้นพลงังาน 



ผลกระทบกำรออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมในอำคำรสงู ประเภทอำคำรส ำนกังำน 
เพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำนและคุม้คำ่ในกำรลงทุน ส ำหรบัสถำปนิก 
สมคัร สุทธผิุย และยุทธนา ทองทว้ม 
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2) ปัจจยั และทางเลอืกวสัดุ ในการออกแบบทีส่่งผลต่อค่าพลงังานความรอ้นในอาคาร จากเกณฑ ์BEC ตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑใ์นการออกแบบผนังกระจกและกรอบอลมูเินียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษพ์ลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน เรือ่งการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน (Building Energy Code, BEC) 

3) ก าหนดความคุม้ค่า คุม้ทุน ในการลงทุน ในรปูแบบของรายไดป้ระมาณการล่วงหน้าจากการขายขาด (Freehold) และขาย
เป็นสทิธกิารเช่าระยะยาว (Leasehold) เทยีบกบัตน้ทุนการก่อสรา้งรวมกบัต้นทุนทีด่นิ ทีเ่ป็นผลจากการออกแบบเลอืกใชผ้นังกระจก
และกรอบอลมูเินียม จากการสมัภาษณ์บรษิทัทีม่ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญ 

ขัน้ที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล ตวัแปรการออกแบบทีม่ผีลกระทบต่อความรอ้นและตน้ทุน ไดแ้ก่ 

1) คดัแยกกลุม่การออกแบบระบบผนงัตามรปูแบบและชนิดวสัดุ โดยตวัแปรสมการ (1) และ (2) เป็นเกณฑว์เิคราะห ์

2) การจบัคูต่วัแปรความรอ้นกบัตน้ทุนเพือ่สรุปทางเลอืกในการออกแบบ 

ขัน้ที ่3 สรุปผลทางเลอืกการออกแบบตามผลกระทบดา้นความรอ้นและตน้ทุน 

1.5 การเลือกตวัอย่างเพ่ือเกบ็ข้อมลู 

จากกระบวนการออกแบบ และวงจรการออกแบบผนังกระจกและกรอบอลูมเินียมของสถาปนิกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานใน
อาคาร พบวา่  

การศึกษาครัง้น้ีใช้วธิกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยแบ่งตวัอย่างด้านข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คอืบรษิัทออกแบบ
สถาปัตยกรรม โดยตรง 3 บรษิทั ส าหรบัแนวทางการออกแบบ และบรษิทัผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านผนังกระจกและกรอบอลูมเินียม 1 
บรษิทัโดยมรีายละเอยีดอาคารทีน่ ามาเป็นกรณีศกึษา ดงัน้ี 

1) อาคารเกสรวลิเลจ (Gaysorn Village) เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2) อาคารอาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand) เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 

3) อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์(AIA Capital Center) เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

1.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การเก็บขอ้มูลด้วยการออกแบบเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสร้างแบบสมัภาษณ์ที่มลีกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์
ปลายเปิด โดยการสอบถามตวัอย่างคอืสถาปนิกออกแบบผนังกระจกและกรอบอลูมเินียมในอาคารสูงประเภทอาคารส านักงาน  ทีใ่ช้
โปรแกรม BEC และเกีย่วขอ้งกบัรปูแบบ งบประมาณ ระยะเวลา และ ขอ้จ ากดัต่างๆ รวมถงึปัจจยัภายนอกทีส่มัพนัธก์บัการออกแบบ 
เชน่ แสงแดด ภูมอิากาศ ภมูปิระเทศ และพชืพนัธุธ์รรมชาต ิเป็นตน้ โดยเตรยีมเอกสารและอุปกรณ์ทีจ่ะใชท้ าการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบ
ก่อสรา้งอาคารตวัอยา่งในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผนงักระจกและกรอบอลมูเินียม กลอ้งถ่ายรปู เครือ่งบนัทกึเสยีง และกระดาษจดบนัทกึ  

ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลใช้การค านวณตามประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่องหลกัเกณฑ์และวธิกีารค านวณในการออกแบบ
อาคารแต่ละระบบการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคาร และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนในระบบต่างๆ ของอาคาร และโปรแกรม BEC ในการ
ประมวลผลขอ้มลูคา่ความรอ้น 

 

2. การออกแบบผนังกระจกส าหรบัอาคารสงู 

ระบบผนังกระจก (Curtain Wall System) ไดร้บัความนิยมในงานสถาปัตยกรรมอย่างแพร่หลาย เป็นระบบผนังทีอ่อกแบบมา
เพือ่ป้องกนัการซมึผ่านของอากาศ และน ้า ช่วยดดูซบัแรงกระแทกจากแรงดนัลม และแรงกระท าจากแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้กบัตวัอาคาร 
มคีวามทนทาน และทนต่อแรงลมความเรว็สงูในภูมปิระเทศทีม่สีภาพอากาศทีห่ลากหลาย นอกจากน้ียงัใหค้วามสวยงามทนัสมยั และ
เมื่อมองจากภายในออกไปสู่ภายนอกอาคารจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพภายนอกไดช้ดัเจนกวา้งขึน้ เป็นระบบผนังอาคารทีร่องรบั
ก าลงัน ้าหนักบรรทุกทีต่ายตวัของตวัเอง โดยยดึ หรอื แขวนผนืผนังกระจกเขา้กบัโครงสรา้งของอาคารบรเิวณหน้าคาน สนัของแผน่พืน้ 
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หรอืสนัของแผ่นพืน้ไรค้าน โดยจะตดิตัง้แผ่นกระจกเขา้กบัโครงอะลูมเินียม ซึ่งมทีัง้รูปแบบทีเ่หน็โครงในแนวตัง้ -นอนทัง้ภายใน และ
ภายนอกอาคาร รวมถงึรปูแบบทีนิ่ยมมาก คอื การซ่อนโครงไวภ้ายในอาคาร สว่นภายนอกจะเหน็เป็นกระจกประกอบชนกนัอย่างเรยีบ
เนียนไม่สะดุด จึงท าให้ตัวอาคารเปรียบเสมือนแท่งแก้วขนาดใหญ่ ที่สะท้อนรสนิยมความทันสมัย (American Society of Civil 
Engineers, 1993) อาจแบง่ได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบธรรมดา (Conventional System) แบบ 2-SIDED แบบ 4-SIDED 

 
                     แบบธรรมดา (Conventional System)        แบบ 2-SIDED                            แบบ 4-SIDED 

รปูท่ี 2 รปูแบบผนงักระจก 

ประเภทกระจกทีใ่ชใ้นงาน (Curtain Wall System) กระจกทีเ่ลอืกใชค้วรค านึงถงึความปลอดภยัสงูสุดในกรณีทีม่กีารแตกหกั
เสยีหาย เน่ืองจากพืน้ที่ในการน าไปใชง้านเป็นพืน้ที่ทีม่คีวามสูง มคีวามเสีย่งที่จะก่อใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงต่อพื้นทีด่้านล่าง  ฉะนัน้
กระจกทีน่ ามาใชจ้งึจ าเป็นตอ้งมคีวามทนทาน และมคีุณสมบตัทิีพ่เิศษกว่ากระจกทัว่ไป โดยสามารถแบ่งประเภทกระจกหลกั ทีใ่ชใ้น
ระบบผนงั Curtain Wall ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1) กระจกลามเินต (Laminated Glass) จดัเป็นกระจกนิรภยัชนิดหน่ึง ทีเ่วลาแตกแลว้เศษกระจกจะยงัคงยดึตดิกนัโดยไมร่่วง
หล่น เพราะมชีัน้ฟิล์มที่ยดึเกาะระหว่างแผ่นกระจกเหมอืนกบัใยแมงมุม โดยเป็นการน าเอากระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Safe 
Glass) หรอืกระจกธรรมดา (Annealed Glass / Floated Glass) จ านวน 2 แผ่น หรอืมากกว่า แล้วน ามาประกบตดิกนัโดยมชีัน้ฟิล์ม
คัน่กลางระหวา่งกระจก เราจงึเรยีกกระจกทีผ่า่นกระบวนการผลติในลกัษณะนี้วา่ กระจกลามเินต (Laminated Glass) คุณสมบตัเิดน่ของ
กระจกลามเินต คอื เมื่อกระจกไดร้บัความเสยีหายจนเกดิการแตก เศษกระจกจะไม่ร่วงหล่นลงมา ซึ่งช่วยลดอนัตรายไดม้ากขึน้ ช่วย
ป้องกนัเสยีงรบกวนภายนอกและเกบ็เสยีงได้ดกีว่ากระจกธรรมดา ช่วยป้องกนัความรอ้นไดด้แีละกนัรงัสยีูวีไดม้ากกว่า 90% ทนต่อ
แรงดนัลมในทีส่งู ทนต่อแรงอดักระแทก และชว่ยป้องการบุกรุกจากการโจรกรรมได ้และยงัสามารถเคลอืบสไีดต้ามความตอ้งการ 

2) กระจกฮทีสเตรงคเ์ท่น (Heatstrengthened Glass) เป็นกระจกทีผ่ลติดว้ยกระบวนการเดยีวกบักระจกนิรภยัเทมเปอร ์คอื
การน าเอากระจกโฟลต (Annealed Glass) มาอบเพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัคิวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้ โดยใชค้วามรอ้นในการอบที ่650-700 
องศาเซลเซยีส แต่กระบวนการท าใหก้ระจกเยน็ลง จะท าแบบชา้ๆ ดว้ยการเป่าลมทีผ่วิกระจกทัง้ 2 ดา้น จะมผีลท าใหก้ระจกเยน็ตวัชา้
ลง ความเครยีดที่ผวิกระจกก็จะลดหลัน่ลงมาตามล าดบั ซึ่งเมื่อค่าความเครยีดที่ผวิกระจกอยู่ระหว่าง 3,500-7,500 PSI เราจะเรยีก
กระจกชนิดน้ีว่า "กระจกฮทีสเตรง็เท่น" (Heat-Strengthened Glass) โดยสมบูรณ์ จงึท าใหเ้น้ือกระจกมคีุณสมบตัพิเิศษทีแ่ขง็แรงกว่า
กระจกธรรมดาถึง 2 เท่า คุณสมบตัเิด่นของกระจกฮทีสเตร็งเท่น คอื มคีวามแขง็แรงกว่ากระจกโฟลต 2 เท่า ท าให้สามารถรบัแรง
กระแทก แรงกด แรงบบี ได้ดี ทนต่อแรงดนัของกระแสลมในทีสู่งไดด้ ี(ถ้าใช้เป็นผนังอาคารสูง พื้นกระจก หรอื หลงัคากระจก ต้อง
ประกบลามเินต เพือ่เพิม่ความแขง็แรง และความปลอดภยัขึน้ไปอกี ไมค่วรใชก้ระจกฮทีสเตรง็เท่นแผน่เดยีวโดดๆ) ทนความรอ้นแบบ
ปกตไิดสู้งถงึ 290ºC โดยทีเ่น้ือกระจกไม่ปรแิตก ทนต่อการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมอิย่างฉับพลนัไดต้ัง้แต่ 70-100ºC เมื่อกระจกปริ
แตก รอยร้าวจะวิง่เขา้หาขอบเฟรมกระจก ซึ่งรอยร้าวดงักล่าวจะมจี านวนไม่มาก จงึท าใหก้ระจกยงัเป็นชิ้นใหญ่ๆ ซึ่งมี ขนาดใหญ่
มากกวา่การแตกรา้วของกระจกทัว่ไป และไมป่รแิตกแตกดว้ยตวัเองแบบเดยีวกบัการปรแิตกดว้ยตวัเองของกระจกนิรภยัเทมเปอร์ 

 

 

 

https://www.wazzadu.com/image/article_cdd5f3e0-6c04-11e8-86e4-fdfa9117bbe8?viewmode=gallery
https://www.wazzadu.com/image/article_f8ec12d0-6c04-11e8-86e4-fdfa9117bbe8?viewmode=gallery
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3. วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

จากการด าเนินการสมัภาษณ์ขอ้มลูดา้นการออกแบบ และเทคนิคดา้นผนังกระจกน ามาผสานเพือ่หาแนวทางการออกแบบโดย
ระบุปัจจยัที่มผีลกระทบที่ชดัเจนและง่ายต่อการน าไปเป็นกรอบแนวคดิในการออกแบบส าหรบัสถาปนิกได้อย่างเป็นรูปธรรม มผีล
วเิคราะหด์งัน้ี 

3.1 วงจรและปัจจยัการออกแบบ 

วงจรและปัจจยัการออกแบบของผนังกระจกและกรอบอลูมเินียมในอาคารสูง ประเภทอาคารส านักงาน ที่สอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนด BEC โดยรายละเอยีดการพฒันาโครงการก่อสรา้งอาคารสงูประเภทอาคารส านกังานตอ้งมกีารวางแผนงานภาพรวมโครงการ 
(Master Schedule) มขีัน้ตอนการออกแบบและกรอบการด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1.1 กำรท ำแบบ  

ขัน้ตอนที่ 1 การท าแบบร่างเพื่อวเิคราะห์ที่ตัง้โครงการ และการตดัสนิใจซื้อที่ดนิ  (Prelim Design - Location Analysis & 
Land Purchasing Decision) การท าแบบรา่งน้ีจะค านึงถงึงบประมาณการก่อสรา้งครา่วๆรว่มดว้ย ภายใตง้บประมาณและแผนการลงทุน 
เพือ่ใหส้ถาปนิกน างบประมาณทีต่ัง้ไวเ้ป็นแนวทางในการออกแบบดว้ยวธิกีารออกแบบร่าง โดยการแบง่สดัสว่นอาคารและองคป์ระกอบ
ของอาคารใหม้คีวามเป็นไปไดต้ามงบประมาณดงักล่าว  

ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะหเ์รือ่งการตลาด และงบการลงทุน (Marketing & Financial Analysis) ขัน้ตอนนี้จะใชส้ตูรส าเรจ็ (Rule 
of Thumb) โดยอ้างองิจากบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการที่เป็นบรษิทัมหาชนในประเทศไทยนิยมใช้ในปัจจุบนั เพื่อท าการวเิคราะหแ์ละน า
งบประมาณราคาเพือ่ตัง้ขายหรอืเพือ่ใหเ้ชา่มาประกอบการศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการแขง่ขนัและการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีด่นิ  

ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ตอนการออกแบบ (Design and Permission) ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนการออกแบบจรงิ ซึ่งมกีารระบุชนิดของ
วสัดุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างจรงิ หน่ึงในนั ้นคอืการออกแบบระบบผนังกระจกและอลูมเินียมในอาคารสูง
ประเภทอาคารส านักงาน โดยอาศยัเครื่องมอืออกแบบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังานตามกฎกระทรวง โดยตอ้งมคีา่ Overall Thermal transfer value หรอื OTTV ≤ 50 W/m2  

3.1.2 รปูแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมทีเ่หมำะสมกบัคำ่เกณฑ ์BEC  

โดยการออกแบบผนงักระจกและอลมูเินียมในอาคารสงูมกัมรีปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการผลติ ดงัน้ี 

1) ความสูงของกระจก นิยมให้มีค่าอยู่ที่ 3.70 ม., 3.90 ม., 4.20 ม., 4.50 ม., 5.00 ม., และค่าสูงสุดคือ 6.00 ม.ตามค่า
มาตรฐานการผลติสว่นใหญ่ทีส่ามารถท าได ้และความสะดวกในการขนสง่ 

2) ความกวา้งของกระจก มคีา่อยูท่ี ่1.50 ม., 1.60 ม. และคา่สงูสดุคอื 1.80 ม.  

3) ความหนาของกระจก นิยมใชก้ระจกลามเินตใส่แผ่นฟิล์มนิรภยั ความหนา 6 มม. ประกบคู่กนั โดยมชี่องว่างระหว่างคู่
กระจก เพือ่ควบคุมอุณหภมูริะหวา่งภายในและภายนอก 

4) ความหนาของกรอบเฟรมรบัน ้าหนักกระจก นิยมก าหนดความลกึทีค่่า 150 มม., 160 มม., 170 มม., 180 มม., 190 มม., 
200 มม.และ 210 มม. โดยโรงงานทีผ่ลติมขีอ้จ ากดัการรดีกรอบเฟรมดงักล่าวไดไ้มเ่กนิ 300 มม. 

5) สกีระจกขึน้อยูก่บัความตอ้งการและการใชง้านบรเิวณนัน้เป็นหลกั ส าหรบังานวจิยันี้กรอบอาคารคอืผนงัโปร่งแสง ซึง่ไดแ้ก่
กระจกใสและกระจกส ีจ าแนกเป็นกระจกทีม่สีภาพการแผร่งัสตี ่า (Low-e-glass) และกระจกฉนวนกนัความรอ้น (Insulation glass) (กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2560) โดยหลกัการที่มผีลต่อการออกแบบและค านวณของสถาปนิก 
ไดแ้ก่ 

(1) สมรรถนะเชงิอุณหภาพของผนงัโปรง่แสง  
สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น (U) แสดงความรอ้นทีส่่งผ่านกระจกโดยการน าความรอ้น แบ่งเป็นกระจกชัน้

เดยีว U ~ 5-6 W.m-2 .K-1 และกระจกสองชัน้ U ~ 2.5-3.5 W.m-2 .K-1 
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สมัประสทิธิก์ารรบัความรอ้นจากรงัสอีาทติย ์(SHGC) แสดงการสง่ผา่นรงัสอีาทติยผ์่านกระจก โดยผลรวมของ 
Solar transmittance และความรอ้นจากการดดูกลนืรงัสอีาทติยข์องกระจก 

(2) ดชันีสมรรถนะเชงิคุณภาพ (Thermal performance)  
สดัส่วนสมัประสทิธิก์ารส่งผ่านแสงต่อสมัประสทิธิก์ารรบัความร้อนจากรงัสอีาทิตย์ (Tv / SHGC) เมื่อ Tv / 

SHGC > 1 แสงสวา่งผา่นไดม้ากกวา่ความรอ้น เหมาะสมกบัการใชง้านแสงธรรมชาตเิพือ่การสอ่งสวา่งในอาคาร 
กระจกสเีขยีว/น ้าเงนิ (บางชนิด) และกระจกฉาบสารลดการแผร่งัสคีวามรอ้น จะมคี่าสดัส่วนน้ีสงู เหมาะทีจ่ะใช้

ในบรเิวณอาคารทีต่อ้งการใชแ้สงธรรมชาตสิอ่งสวา่ง 

ทัง้น้ีเกณฑม์าตรฐานประสทิธภิาพพลงังานของกรอบอาคาร ประเภทอาคารส านกังาน ตอ้งมคีา่ OTTV ≤ 50 W/m2 

3.1.3 คำ่กำรถ่ำยเทควำมรอ้นรวมของผนงั (OTTV) 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) ประกอบด้วยดชันีแสดงปรมิาณความร้อนเฉลี่ยที่ถ่ายเทผ่านกรอบอาคาร 
(ครอบคลุมทัง้ผนงัทบึและผนงัโปรง่แสง) ทีเ่ป็นผลต่อภาระการปรบัอากาศของอาคารโดยใชส้มการที ่(1) ในการประเมนิคา่ 

 

OTTVi = (Uw)(1-WWR)(TDeq) + (Uf)(WWR)ΔT + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR)     (1) 

 

OTTVi คอื คา่การถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัดา้นทีพ่จิารณา หน่วย W/m2 

Uw คอื สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัทบึ หน่วย W/m2.°C 

WWR คอื อตัราสว่นของพืน้ทีห่น้าต่างโปรง่แสง และ/หรอืของผนงัโปรง่แสงต่อพืน้ทัง้หมดของดา้นทีพ่จิารณา 

TDeq คอื ค่าความแตกต่างอุณหภูมเิทียบเท่า (temperature different equivalent) ระหว่างภายนอกและภายในอาคาร 
ซึง่รวมถงึผลการดดูกลนืรงัสอีาทติยข์องผนงัทบึ หน่วย °C 

Uf 
 คอื สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัโปรง่แสง หรอืกระจก หน่วย W/m2.°C 

ΔT คอื คา่ความแตกต่างอุณหภมูริะหวา่งภายในและภายนอกอาคาร 

SHGC คอื สมัประสทิธิค์วามรอ้นจากรงัสอีาทติยท์ีส่ง่ผา่นผนงัโปรง่แสงหรอืกระจก 

SC คอื สมัประสทิธิบ์งัแดดของอุปกรณ์บงัแดด 

ESR คอื ปรมิาณรงัสอีาทติยต์กกระทบทีม่ผีลต่อการถ่ายเทความรอ้นผา่นผนงัโปรง่แสง และ/หรอืผนงัทบึแสง หน่วย W/m2 

ค่า OTTV ของอาคารทีม่กีารปรบัอากาศ ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนังดา้นนอกของอาคาร
แต่ละดา้น (OTTVi) รวมกนัโดยใชส้มการที ่(2) 

OTTV =  (Aw1)(OTTV1) + (Aw2)(OTTV2) +…(Awi)(OTTVi)     (2) 

                             Aw1 + Aw2 + … + Awi 

Awi คอื พืน้ทีข่องผนงัซึง่รวมพืน้ทีผ่นงัทบึและพืน้ทีห่น้าต่างหรอืผนงัโปรง่แสง หน่วย m2 

3.1.4 ควำมคุม้คำ่ คุม้ทุน ในกำรลงทุน  

ความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการลงทุนที่เป็นผลจากการออกแบบเลือกใช้ผนังกระจกและกรอบอลูมเินียมที่ส่งผลต่อราคารวม
โครงการ โดยผูว้จิยัไดค้น้ควา้เกี่ยวกบัต้นทุนทีด่นิ ต้นทุนอาคาร และก าไรจากราคาขาย จากปัจจยัการเลอืกใชผ้นังกระจกและกรอบ
อลูมเินียมในอาคารสงู ทีเ่หมาะสมกบัการอนุรกัษ์พลงังานตามเกณฑข์อง BEC จนเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องมอืทีจ่ะช่วยในการ
ออกแบบผนังกระจกและกรอบอลูมเินียมในอาคารสูงประเภทอาคารส านักงาน ส าหรบัสถาปนิกใช้เป็นกรอบการออกแบบก่อนลงมอื
เขยีนแบบโดยมขีัน้ตอนตามล าดบัดงัน้ี 



ผลกระทบกำรออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมในอำคำรสงู ประเภทอำคำรส ำนกังำน 
เพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำนและคุม้คำ่ในกำรลงทุน ส ำหรบัสถำปนิก 
สมคัร สุทธผิุย และยุทธนา ทองทว้ม 
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ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดตน้ทุน โดยอา้งองิราคาประเมนิค่าก่อสรา้งอาคารโดยมลูนิธปิระเมนิค่านายหน้าแห่งประเทศไทย ขอ้ 25 
ประเภทอาคารธุรกจิ 21-35 ชัน้ ปี พ.ศ. 2564 ใชร้าคาวสัดุก่อสรา้ง ณ เดอืนมนีาคม พบวา่ 

- ระดบัราคาปานกลาง 26,400 บาท/ ตารางเมตร 
- ระดบัราคาสงู 35,300 บาท/ตารางเมตร (เป็นประเภทอาคารทีม่ตีน้ทุนคา่ก่อสรา้งต่อตารางเมตรสงูสดุ) 

ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดโครงสร้างต้นทุนโครงการ อ้างอิงจากเอกสารสมัมนาวิชาการโครงการ Real-Engineer โดย บริษัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

- มลูคา่โครงการรวม 100% ประกอบดว้ย ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งรวม 60%, ภาษมีลูคา่เพิม่ 20% และคา่ใชจ้า่ยการตลาดอื่น ๆ เชน่
ดอกเบีย้เงนิกู ้รวมถงึก าไรสทุธอิกี 20% หรอือธบิายอยา่งครา่วไดว้า่ ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งรวม 60% รวมกบัก าไรเบือ้งตน้ 40% 

ขัน้ตอนที ่3 ก าหนดมลูค่าก่อสรา้ง โดยการพจิารณาทีด่นิ หมายถงึการพจิารณาราคาทีเ่ป็นไปได ้ทัง้ในเรื่องการออกแบบและ
ความเป็นไดท้ีใ่นการก่อสรา้ง ตวัอยา่งเชน่ พืน้ทีด่นิ 10 ไร ่เทา่กบั 4,000 ตารางวา หรอืเทา่กบั 16,000 ตารางเมตร 

FAR  =  7:1 

ดงันัน้ พืน้ทีก่่อสรา้ง เทา่กบั 16,000 x 7 เทา่กบั 112,000 ตารางเมตร 

จงึสรุปได้ว่าขนาดพื้นที่อาคารที่สามารถก่อสร้างได้ จะเท่ากบั 35,300 บาท x 112,000 ตารางเมตร  หรอืมมีูลค่าก่อสร้าง
เทา่กบั 3,953,600,000 บาท 

ขัน้ตอนที ่4  การค านวณเพือ่พจิารณาราคาขายทีเ่ป็นไปไดใ้นการแขง่ขนั และการตดัสนิใจซือ้ทีด่นิ แสดงตวัอยา่งดงัน้ี 

F.A.R  =  7:1 (ไมเ่กนิ 8:1)  

Salable Area =  51% 

Development Cost =  2,500 บาท/ ตารางเมตร 

Land cost =  250,000 บาท/ ตารางเมตร 

Construction Cost =  35,300 บาท/ ตารางเมตร 

ก าไรเบือ้งตน้ =  40% 

ตน้ทุนทีด่นิ =  1,000,000 x 4 / 7  =   35,714 บาท/ ตารางเมตร 

คา่ก่อสรา้ง =  35,300 บาท/ ตารางเมตร 

ดงันัน้ ตน้ทุน =  35,300 + 35,714  =   71,014 บาท/ ตารางเมตร 

ราคาขายพืน้ทีเ่ชา่ทีข่ายขาด (Freehold) และขายเป็นสทิธกิารเชา่ระยะยาว (Leasehold) 

                         =  [(71,014 / 0.51)] / (1–0.4) + 2,500 =   236,238.57 บาท/ ตารางเมตร 

จากตน้ทุนค่าก่อสรา้งอาคารน ามาสูแ่นวทางการสรา้งกรอบการออกแบบทีเ่หมาะสมภายใตง้บประมาณ โดยแนวทางเพือ่การ
ออกแบบและควบคุมต้นทุน ทัง้น้ีต้นทุนค่าก่อสร้างจะมสีดัส่วนหลกัได้แก่ งานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในอาคาร งาน
โครงสรา้งอาคาร งานระบบปรบัอากาศ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภบิาล งานระบบอื่นๆ เช่น ระบบป้องกนัฟ้าผา่ ระบบ
พื้นภายใน ระบบระบบรกัษาความปลอดภยั เป็นต้น โดยก าหนดทางเลอืกการใช้วสัดุและงบประมาณเป็นสดัส่วนร้อยละของมูลค่า
ก่อสรา้งรวมโครงการ อา้งองิสดัสว่นจากการศกึษาอาคารกลุม่ตวัอยา่ง  

  

https://www.pruksa.com/about-us/pruksaprecast-aboutprecast
https://www.pruksa.com/about-us/pruksaprecast-aboutprecast
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ในสว่นของระบบเปลอืกอาคาร ตอ้งมคีา่ OTTV ≤ 50 W/m2 โดยแบง่ระบบเปลอืกอาคารเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1) ผนังทึบ ได้แก่ ผนังก่ออิฐมวลเบา (Lightweight Concrete), ผนังส าเร็จรูป (Precast Wall), ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท 
(Aluminum Composite Panel)  

2) ผนังไม่ทบึ ไดแ้ก่ ผนังช่องเปิด และ ระบบผนังกระจกและอลูมเินียม (Curtain Wall) โดยระบบผนังกระจกและอลูมเินียม
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ Stick system, Unit system และ Unit and Mullion system ซึง่ทัง้ 3 ชนิดดงักล่าวมสีว่นประกอบของวสัดุที่
ใชใ้นการออกแบบ คอื กระจก (Glass), อลูมเินียม (Aluminum) และยางยดึกระจกหรอืซแีลนท ์(Sealant) โดยงานระบบเปลอืกอาคาร 
อธบิายเป็นแผนผงัตามขอ้ 3.2 

ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารหลงัการเลอืกใช้แนวทางและชนิดวสัดุจากเครื่องมอืช่วยออกแบบแล้ว ต้องไม่เกินกว่าต้นทุนค่า
ก่อสรา้งทีก่ าหนดตามแผนการตลาด (ตามขอ้ 3.1.4 ในขัน้ตอนที ่3)  

โดยสดัส่วนต้นทุนหมวดงานกระจกอาคารเฉลี่ย 12,000 บาท และ 15,000 บาท ต่อตารางเมตร ตาม WWR 70 : 30 และ 
WWR 80 : 20 ตามล าดบั (ทีม่าขอ้มลูตน้ทุนกระจก Façade System Limited Partnership) 

3.2 วิเคราะหข้์อมลูและสรปุผล ตวัแปรการออกแบบท่ีมีผลกระทบต่อความร้อนและต้นทุน 

จากผลการศกึษาปัจจยัการออกแบบผสานกบัสมการตามเกณฑ ์BEC จะพบการสอดคลอ้งของปัจจยัและเงื่อนไขทีส่ามารถ
น ามาเป็นกรอบเพื่อการตดัสนิใจในการออกแบบส าหรบัสถาปนิกไดแ้ละจะน าไปสู่การเลอืกตามขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณได ้ซึง่ปัจจยั
หลกัทีจ่ะมผีลต่อคา่ความรอ้น ไดแ้ก่ สดัสว่นของการใชก้รอบอลมูเินียมกบักระจกเพือ่ลดอทิธพิลของรงัสอีาทติย ์การเลอืกใชช้นิดกระจก
ทีม่คีา่คุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั และการตดิตัง้ตามทศิทางและมมุเอยีงของแผงผนงั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
รปูท่ี 3 ความสมัพนัธข์องปัจจยัการออกแบบและปัจจยัตามเกณฑ ์BEC ทีส่ง่ผลต่อตน้ทุนทีแ่ตกต่าง 

 



ผลกระทบกำรออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมในอำคำรสงู ประเภทอำคำรส ำนกังำน 
เพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำนและคุม้คำ่ในกำรลงทุน ส ำหรบัสถำปนิก 
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รปูท่ี 4 แผนภมูแิสดงระดบัคา่ U-value ของกระจกชนิดต่างๆ        รปูท่ี 5 แผนภมูแิสดงระดบัคา่ SHGC ของกระจกชนิดต่างๆ 

โดยที ่ C-T   คอื Clear float glass and tinted float glass for outer glass 

 Heat reflective C  คอื Heat reflective coating on clear float glass for outer glass 

Heat reflective G  คอื Heat reflective coating on Green float glass for outer glass 

Heat reflective B  คอื Heat reflective coating on Sky blue float glass for outer glass 

C-Low-E  คอื Clear color single silver Low-E for outer glass 

S-Low-E  คอื Silver color single silver Low-E for outer glass 

 
รปูท่ี 6 แผนภมูแิสดงระดบัคา่ OTTV ของกระจกชนิดต่างๆ โดยทีใ่ชส้ดัสว่นกระจกต่ออลมูเินียมเป็น 80 : 20 และ 70 : 30 

เมือ่ท าการศกึษาค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น (U-value) ของกระจกทีนิ่ยมใชก้บัอาคารสงูตามขอ้จ ากดัดา้นการตดิตัง้ 
พบว่า กรณีทีจ่ะมผีลใหค้่าความรอ้นต ่าควรเลอืกชนิดของกระจกทีม่คี่า U-value ต ่ากว่า 3.00 W/m²·°C ค่า SHGC ต ่ากว่า 0.2 จงึจะมี
โอกาสท าใหค้วามรอ้นผ่านผนังกระจกต ่ากว่าเกณฑโ์ดยพจิารณาร่วมกบัสดัส่วนของสว่นอลมูเินียมและกระจก และรปูทรงของอาคารที่
หลกีเลีย่งการมพีืน้ทีผ่วิเปลอืกอาคารดา้นทศิตะวนัออก ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ทศิใต้ ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ทศิตะวนัตก ทีร่บัความรอ้น
ค่อนขา้งสงู ซึ่งกรณีของกระจกประเภทสะทอ้นรงัสอีาทติยม์ผีลต่อค่าความรอ้นชดัเจนทีสุ่ดเน่ืองจากมคี่า SHGC ค่อนขา้งต ่า แมว้่าค่า   
U-value จะไมต่ ่ากวา่กรณีทีเ่ป็นกระจก Low-E ทีม่คีวามซบัซอ้นและตน้ทุนสงู ทัง้น้ีรปูที ่6 ไดค้ดัเลอืกชนิดกระจกทีม่คีุณภาพดขีองกลุ่ม
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มาใช้เปรยีบเทียบ ได้แก่ กลุ่มกระจก Insulating ชนิด Dark Cool gray 6 mm (6-12-6) ชนิด SOLARTAG (SS 208) 6 mm (6-12-6) 
และชนิด Clear Color Single Silver Low-E coat on Ocean Green 12 mm (12-12-12) ระหว่างสัดส่วนกระจกต่ออลูมิเนียมเป็น          
80 : 20 และ 70 : 30 ทัง้น้ีผนังกระจกชนิดเดยีวกนักรณีมสีดัส่วนกระจกต่ออลมูเินียมต่างกนัอาจมผีลกระทบไมม่าก โดยสดัสว่นตน้ทุน
หมวดงานกระจกอาคารเฉลีย่ 12,000บาท และ15,000 บาท ต่อตารางเมตร ตาม WWR 70 : 30 และ WWR 80 : 20 ตามล าดบั (ทีม่า
ขอ้มูลต้นทุนกระจก Façade System Limited Partnership) ต้องไม่ใหเ้กนิกว่าต้นทุนค่าก่อสรา้งทีก่ าหนดตามแผนการตลาด (ตามขอ้ 
3.1.4 ในขัน้ตอนที ่3) 

 

4. บทสรปุและอภิปรายผลการศึกษา 

ปัจจุบนัการออกแบบผนังกระจกและอลูมเินียมมคีวามซบัซ้อน สถาปนิกผูอ้อกแบบต้องอาศยัประสบการณ์ในการเลอืกวสัดุ
เพื่อน าไปออกแบบขัน้ละเอียด ซึ่งบางครัง้เมื่อน าแบบที่ออกแบบเสร็จแล้วไปทดสอบกบัโปรแกรม BEC จะพบว่าค่าการประหยดั
พลงังานอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว ้สถาปนิกต้องมกีารแก้ไขแบบใหม่และส่งผลกระทบไปยงัทุกฝ่ายตัง้แต่
เจา้ของโครงการจนถงึแผนงบประมาณ อนัเน่ืองมาจากการขออนุญาตก่อสรา้งใชเ้วลาเกนิกวา่แผนโครงการ สง่ผลใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ 
เสยีค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถงึดอกเบี้ยลงทุนมากขึน้ ปัญหาเหล่าน้ีล้วนมาจากการขาดเครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบการออกแบบร่างก่อนการ
ออกแบบจรงิ ซึ่งขอ้มูลทีจ่ะท าใหส้ถาปนิกผูอ้อกแบบสามารถพจิารณาตดัสนิใจไดแ้ก่การเลอืกรูปแบบผนังกระจก ระบบการตดิตัง้ที่
เหมาะสม ชนิดวสัดุทีเ่หมาะสมในดา้นการประหยดัพลงังาน และอยูใ่นกรอบงบประมาณโครงการไปพรอ้มกนั 

ดงันัน้ปัจจยัการออกแบบหลกัทีม่ผีลกระทบคอืชนิดของกระจกทัง้น้ีไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกกระจกทีม่จี านวนชัน้มากซึง่มมีลูค่าสงู 
แต่ควรพจิารณาทีช่นิดซึง่สขีองกระจกจะมผีลกบัการส่งผ่านของแสงธรรมชาตมิากกว่าผลกระทบดา้นพลงังาน และเป็นความสวยงาม
ตามความต้องการของการออกแบบ สถาปนิกควรเลอืกชนิดของกระจกที่มคี่า U-value ต ่ากว่า 3.00 ค่า SHGC ต ่ากว่า 0.2 จงึจะมี
โอกาสท าใหค้วามรอ้นผ่านผนังกระจกต ่ากว่าเกณฑโ์ดยพจิารณาร่วมกบัสดัส่วนของสว่นอลมูเินียมและกระจก และรปูทรงของอาคารที่
หลกีเลีย่งการมพีืน้ทีผ่วิเปลอืกอาคารดา้นทศิใต้ ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ตามล าดบัมากไป
น้อย ทีร่บัความรอ้นค่อนขา้งสูงโดยอ้างองิสดัส่วนต้นทุนหมวดงานกระจกอาคารเฉลีย่ 12,000 บาท และ15,000 บาท ต่อตารางเมตร 
ตามสดัส่วน WWR 70 : 30 และ WWR 80 : 20 ตามล าดบั (ที่มาข้อมูลต้นทุนกระจก Façade System Co., Ltd.) โดยต้องควบคุม
งบประมาณไมใ่หเ้กนิกวา่ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีก่ าหนดตามแผนในขอ้ 3.1.4 ขัน้ตอนที ่3 จงึจะเกดิความคุม้ค่าในแงข่องการออกแบบตาม
แผนการลงทุน 

การศกึษาครัง้น้ีไดผ้ลการศกึษาเป็นแนวทางเพื่อก าหนดก่อนการออกแบบรายละเอยีดสถาปัตยกรรมส าหรบัสถาปนิก ใหอ้ยู่
ภายใตแ้ผนงบประมาณจากการเลอืกทีด่นิและการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการตลาดและเป็นไปตามกฎหมายอนุรกัษ์พลงังานนี้ อาจ
พฒันาการศกึษาต่อไปไดอ้กีสูค่า่การประหยดัไฟฟ้าจากการเลอืกใชก้ระจกเทยีบกบัการลดภาระการท าความเยน็ในอาคารส านกังานและ
การศึกษาระยะเวลาคนืทุนโครงการเมื่อพจิารณาการออกแบบประสานทุกระบบในอาคาร ซึ่งผลดงักล่าวอาจจะท าใหผู้อ้อกแบบได้
แนวทางทีจ่ะออกแบบใหอ้าคารมปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิไดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ต่อไป 

 

5. เอกสารอ้างอิง  

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน. (2563). กำรออกแบบอำคำรเพือ่กำรอนุรกัษ์พลงังำน (Building 
Energy Code, BEC). สบืคน้เมือ่ 10 มกราคม 2564, จาก http://new.2e-building.com/sites/default/files/2019-08/18%20เอกสาร
อบรม%20BEC.pdf 

ชนิกานต ์ ยิม้ประยรู. (2558). แนวทำงในกำรพฒันำโปรแกรมจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนในอำคำรส ำหรบัประเทศไทย. ดรรชนีวารสารของ
วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สบืคน้เมือ่ 20 มกราคม 2564, จาก 
https://www.arch.chula.ac.th/ejournal/files/article/108_20160106153647_PB.pdf  

http://new.2e-building.com/sites/default/
http://library.ap.tu.ac.th/dublin.linkout.php?url=http%3A%2F%2Flibrary.ap.tu.ac.th%2F%2Fdublin.php%3FID%3D13399125915%26item%3D3+26+017166
http://library.ap.tu.ac.th/dublin.linkout.php?url=http%3A%2F%2Flibrary.ap.tu.ac.th%2F%2Fdublin.php%3FID%3D13399125915%26item%3D3+26+017166
https://www.arch.chula.ac.th/ejournal/files/article/


ผลกระทบกำรออกแบบผนงักระจกและกรอบอลมูเินียมในอำคำรสงู ประเภทอำคำรส ำนกังำน 
เพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำนและคุม้คำ่ในกำรลงทุน ส ำหรบัสถำปนิก 
สมคัร สุทธผิุย และยุทธนา ทองทว้ม 
 

13 

ราชกจิจานุเบกษา. (2563). กฎกระทรวงก ำหนดประเภทหรอืขนำดของอำคำร และมำตรฐำนหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรในกำรออกแบบ
อำคำรเพือ่กำรอนุรกัษ์พลงังำน พ.ศ. 2563. สบืคน้เมือ่ 12 มกราคม 2564, จาก 
http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/กฎกระทรวงก าหนดประเภท%20ขนาดอาคาร%20มาตรฐาน_2563.PDF  

เวนิช วฒันภรูภิากร. (2555). ปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรตน้ทุนโครงกำร: กรณีศกึษำ โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรสงู. การ
คน้ควา้อสิระ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี สบืคน้เมือ่ 20 กุมภาพนัธ ์2564, จาก 
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1000/1/127096.pdf  

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ.์ (2559). คูม่อือธบิำยมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 เรือ่งสญัญำก่อสรำ้ง เผยแพร ่1 มกรำคม 
2559. สบืคน้เมือ่ 25 มกราคม 2564, จาก https://www.tfac.or.th/upload/9414/3ywgGbAiLd.pdf   

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. (2535). กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำช บญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 
2522. สบืคน้เมือ่ 10 มกราคม 2564, จาก http://203.157.80.2/replyImages/2013121715253373.pdf 

American Society of Civil Engineers. (1993). Minimum design loads for buildings and other structures. New York, N.Y. : The 
Society. 

Hanan Taleb, Hanan Ahmad. (2018). Simulation Study of Active Shading System In UAE. Retrieved January 15, 2021, from 
https://www.academia.edu/38900516/Simulation_Study_of_Active_Shading_System_In_Residential_Building_In_UAE  

Helenice Maria Sacht, Luís Bragança, Manuela Guedes Almeida. (2010). Facades Modules for Eco-Efficient Refurbishment of 
Buildings. Retrieved January 10, 2021, from https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB17378.pdf 

Jan Wurm. (2007). Glass Structures Design and Construction of Self-Supporting Skins. Retrieved January 15, 2021, from 
https://books.google.co.th/books?id=D-LmaaA1Jq8C&printsec=frontcover&hl=th&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v 
=onepage&q&f=false 

 

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1000/1/127096.pdf
https://www.tfac.or.th/upload/9414/
https://www.academia.edu/38900516/Simulation_Study_of_Active_Shading_System_In_Residential_Building_In_UAE
https://www.researchgate.net/profile/Helenice-Sacht
https://www.researchgate.net/profile/Luis-Braganca-2
https://www.researchgate.net/profile/Manuela-Almeida-4
https://www.irbnet.de/daten/iconda/
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+Wurm%22


12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

14 

การพฒันาแหล่งทรพัยากรและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
ในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ล าพนู และแพร่ 

DEVELOPMENT OF RESOURCE AND ACTIVITIES TO SUPPORT TOURISM IN PRESERVATION 
OF CULTURAL HERITAGES AREAS (ARCHITECTURE) LAMPHUN AND PHARE PROVINCE 

 
อมัเรศ เทพมา1 สบืพงศ ์จรรยส์บืศร2ี  และชนิวร ชมภพูนัธ3์ 

AMARES THEPMA1, SUEBPONG CHANSUEBSRI2 and SHINNAWORN CHOMPUPAN3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา Amaiest@hotmail.com1 
คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา Suebpong@gmail.com2 

สถาปนิกอสิระ Paper4idea@gmail.com3 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการพฒันาทางกายภาพแหล่งทรพัยากรทางการท่องเทีย่วดา้นสถาปัตยกรรมและ
แนวทางจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบักจิกรรมท่องเทีย่วแบบมสีว่นร่วมในเขตอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) ล าพนูและแพร่ 
โดยมกีลุ่มอาคารตวัอย่างการวจิยัทีม่คีวามส าคญัระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดัมาใชด้ าเนินการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพือ่เป็นแนวทางการ
อนุรกัษ์ตามแนวทางของกฎบตัรบรูา ผลการศกึษาไดแ้สดงใหเ้หน็วา่มรดกวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัสงูทัง้
ดา้นพืน้ทีแ่ละอาคารสถาปัตยกรรม แต่ขณะเดยีวกนัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึระดบัความเสยีหายของอาคารสถาปัตยกรรมทีพ่บว่ามรีะดบัไล่
เรยีงจากระดบัน้อยมากถงึระดบัมากทีสุ่ด ในดา้นของความเร่งด่วนในการดแูลรกัษาพบว่าไดแ้สดงระดบัความเร่งด่วนไล่เรยีงจากระดบั
น้อยไปถงึระดบัมากทีส่ดุซึง่ผลการศกึษาทีม่คีวามแปรผนัตามกนัไดส้ง่ผลต่อแนวทางการสรา้งแผนพฒันาทางกายภาพแหล่งทรพัยากร
ทางการท่องเทีย่วภายใต้ 4 แผนงาน คอื  แผนที ่1 แผนบ ารุงซ่อมแซมรกัษาสภาพอาคาร แผนที ่2 แผนเสรมิความแขง็แรงแก่อาคาร 
แผนที ่3 แผนการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคาร  แผนที ่4 แผนการสรา้งใหม่ ส าหรบัแนวทางการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมพบว่าสามารถจดักิจกรรมโดยวางแผนที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  กลุ่มบริษัท องค์กร กลุ่ม
สถาบนัการศกึษาในประเทศและต่างประเทศกลุ่มเอเชยีแปซฟิิก กลุ่มสมาคม ชมรม บรษิทัน าเทีย่วและเอเยนตก์ารทอ่งเทีย่วภายใตก้าร
จดัท าแผนกจิกรรมจ านวน 4 แผนงาน ประกอบดว้ย (1) แผนส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นมรดกวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมและพืน้ทีเ่มอืง
เก่า (2) แผนการเชือ่มโยงแหลง่และกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (3) แผนสนบัสนุนการดแูลรกัษาอาคารทรงคุณคา่ตามมาตรฐานอนุรกัษ์สากล 
(4) แผนสง่เสรมิการสรา้งสรรคก์จิกรรมทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมสีว่นรว่ม 
 

ค ำส ำคญั: แหลง่ทรพัยำกรและกจิกรรม, เขตอนุรกัษ์มรดกทำงวฒันธรรมสถำปัตยกรรม, กำรทอ่งเทีย่ว 
 

Abstract 
The objective of this research study is physical development of architectural tourism resources and appropriate activity 

management approaches for participatory tourism activities in Lamphun and Phrae of Architectural cultural heritage areas. The 
research sample used buildings of national and provincial importance were carried out to conduct comparative analysis to be 
used as a conservation guideline in accordance with the Bura Charter guidelines. The results of the study show that the 
architectural heritage is important in High level in both of area and architecture building. Meanwhile, it shows the damage level 
of architectural buildings found to be graded from very low to strongest. In terms of maintenance urgency, it was found that 
the level of urgency from the lowest to the highest level, in which the results of the studies that is correlate and influence to 
create the building physical development plan on 4 plans Include, Plan 1 building maintenance plan, Plan 2 building 
strengthening plan, Plan 3 building renovation and maintenance plan, and Plan 4 new construction plan. For guidelines to 
organizing the suitable activities of participation tourism, it was found that planned activities focused on cultural tourism groups. 
Group of companies and organizations, Group of domestic and international educational institutions, Asia Pacific group, 
association group, travel agency and travel agency. It is under the preparation of 4 activities plan include Plan 1 a plan to 
promote learning about cultural heritage, architecture and old city areas, Plan 2 plan to link to source and tourism activities 



กำรพฒันำแหล่งทรพัยำกรและกจิกรรมเพือ่สนบัสนุนกำรทอ่งเทีย่วในเขตอนุรกัษม์รดกทำงวฒันธรรม (สถำปัตยกรรม) ล ำพนู และแพร ่
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Plan 3 plan to support the maintenance of buildings according to international conservation standards and Plan 4 plan to 
promote the creation of tourism activities by participation in the community. 
 

Keywords: Resource and Activities, Preservation of Cultural Heritages Areas (Architecture), Tourism 

 

1. บทน า 
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที่ 12 ซึง่เน้น

การพฒันาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว  ประกอบกบั
แผนพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาต ิฉบบัที ่2 ในดา้นการพฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้ และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ
สมดุลและยัง่ยนื มุง่เน้นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในเมอืงเพือ่สรา้งความสมดุลเชงิพืน้ทีแ่ละการสรา้งสรรคก์จิกรรมการท่องเทีย่วใหม่ๆ 
ใหม้คีวามหลากหลาย มคีวามสมดุลสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและฤดูกาลการท่องเทีย่วจงึท าใหก้ารศกึษาวจิยัจะต้องพฒันาแนวทางใหม่
ส าหรบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมซึง่เป็นฐานทรพัยากรทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 

ในการศกึษาเรื่องแนวทางการก าหนดเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วในเขตพืน้ที่
กลุ่มจงัหวดัลา้นนา (อมัเรศ เทพมา, 2559) โดยเฉพาะเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า ล าพนูและแพร่ ไดพ้บกลุ่มอาคารและมรดกทางสถาปัตยกรรม
ทีม่คีวามส าคญัสงูตัง้อยู่ในย่านชุมชนดัง้เดมิในพืน้ทีเ่มอืงเก่าของทัง้สองเมอืงทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วทีส่อดคลอ้ง
กบัแผนยุทธศาสตรช์าตทิีต่อ้งการเพิม่นักท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละพืน้ทีท่่องเทีย่วทางวฒันธรรม ในปัจจุบนัพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนูและ
แพรม่กีารทอ่งเทีย่วซึง่จดัเป็นรปูแบบการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม (cultural tourism) แต่กลบัพบวา่ในพืน้ทีด่งักล่าวยงัมจีุดดอ้ยในดา้นสิง่
อ านายความสะดวก ภมูทิศัน์และสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมรปูแบบดัง้เดมิมสีภาพทีท่รุดโทรมทีต่อ้งการแนวทางการ
ดแูลรกัษาและปรบัปรุงสภาพเร่งด่วน ดงันัน้การวจิยัเพือ่คน้หากระบวนทศัน์ทางดา้นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานใหเ้ป็นสว่น
หน่ึงของกจิกรรมทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่วจงึส าคญัและจ าเป็นทีต่อ้งไดร้บัการศกึษาวจิยั  

การทอ่งเทีย่วแบบมสีว่นรว่มในกลุ่มนักท่องเทีย่วผูม้คีวามสนใจพเิศษ จดัเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มทีต่อบสนองต่อ
การดูแลรกัษาคุณค่าทางมรดกทางวฒันธรรม ทัง้น้ีจากการศกึษาของกาญจนา สมมติร (2555) เกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ
บ าเพญ็ประโยชน์ซึง่มรีูปแบบเดียวกบัการท่องเทีย่วแบบมสี่วนร่วมโดยพบว่า กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดา้นการก่อสรา้งและการท านุ
บ ารุงสาธารณูปโภคตลอดจนกจิกรรมฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมจดัเป็นกจิกรรมยอดนิยมทีก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วกลุม่บ าเพญ็ประโยชน์นิยมเขา้มา
ท ากจิกรรมในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน ซึง่การท่องเทีย่วแบบมสี่วนร่วมในกลุ่มผูม้คีวามสนใจพเิศษรูปแบบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
สรา้งการมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาทรพัยากรการทอ่งเทีย่วในระหวา่งการทอ่งเทีย่วควบคูก่นั นอกเหนือจากการทอ่งเทีย่วรปูแบบเดมิที่
มุง่เน้นการเรยีนรูม้รดกทางสถาปัตยกรรมและการชื่นชมวถิชีวีติ ดว้ยเหตุน้ีการสง่เสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วแบบมสีว่นร่วมในกลุ่มผูม้ ี
ความสนใจพเิศษ จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นทีต่อ้งไดร้บัการศึกษาแนวทางการสรา้งสรรคก์จิกรรมดว้ยการประยุกตเ์ขา้กบักจิกรรมการ
อนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมใหเ้กดิเป็นกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่วอยา่งสรา้งสรรค์และสรา้งแนวทางทีช่ดัเจนภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนเป็นส าคญั  

จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ การพฒันาแหล่งทรพัยากรและกจิกรรมเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 
(สถาปัตยกรรม) ล าพนู แพร ่จงึไดด้ าเนินการศกึษาวจิยัต่อเน่ืองและขยายผลของการศกึษาวจิยัจากการศกึษาวจิยัในเรือ่งก่อนหน้าโดยการ
วเิคราะหช์่องว่างของการศกึษา ปัญหา และแนวทางการต่อยอดศกัยภาพใหเ้หน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมสรา้งแผนขบัเคลื่อนพืน้ที่
วจิยัไปสูก่ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วโดยใชฐ้านจากการศกึษาและการอนุรกัษ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางเชงิ
พฒันาทีมุ่่งหวงัในการพฒันาทางดา้นกายภาพของอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีม่คีุณค่าในพืน้ทีล่ าพนูและแพร่อย่างเหมาะสม ทัง้ในดา้นป้องกนั
รกัษาอยา่งยัง่ยนืและในดา้นการพฒันาในฐานะทรพัยากรส าคญัเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งมคีุณภาพต่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาทางกายภาพของแหล่งทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทางสถาปัตยกรรมในเขตอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล าพนู และแพร ่

2) เพื่อศกึษาแนวทางการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบักจิกรรมการท่องเทีย่วแบบมสี่วนร่วมในแหล่งทางสถาปัตยกรรมใน
เขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล าพนู และแพร ่

 

3. ขอบเขตของการวิจยั เคร่ืองมือการวิจยั 

3.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา กลุ่มตวัอย่างการวิจยั 

ด าเนินการในพืน้ทีเ่มอืงเก่า ล าพนู และ แพร่ โดยใชก้ารคดัเลอืกตวัอย่างพืน้ทีแ่บบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ใน
พืน้ทีเ่ขตอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ทีก่ าหนดขอบเขตภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน โดยคดัเลอืกอาคารดัง้เดมิ
อย่างน้อย 1 อาคาร/ ต่อ 1 เมอืงเก่า และมกีลุ่มประชากรการวจิยั คอื ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน  ผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว เจา้หน้าทีร่ฐั 
หน่วยงานดา้นการทอ่งเทีย่ว ดา้นวฒันธรรม ดา้นวชิาการ ดา้นแผนงาน กลุม่ผูท้รงคุณวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่ว  

3.2 เครื่องมือในการวิจยั 

ผูว้จิยัจงึได้ท าการศกึษาเชงิคุณภาพ ใช้การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม โดยมวีธิแีละเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ 
 ขอ้มลูขัน้ทุตยิภูมจิากขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร หนังสอืและสิง่พมิพต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ขอ้มลูขัน้ปฐมภูม ิจากการศกึษาภาคสนาม 
ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงเก่าทัง้ 2 จงัหวดั ท าการส ารวจ สงัเกต ถ่ายภาพ  เกบ็บนัทกึเรื่องราวจากค าบอกเล่า และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ใน
ชุมชน การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การจดัประชุมกลุ่มย่อย การประชุมสรุปความคดิเหน็ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของชุมชนและ
หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ เพือ่รบัฟังความตอ้งการของชุมชน และความคดิเหน็เกีย่วกบัแผนการพฒันาองคป์ระกอบทางกายภาพ  

 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวจิยัไดป้ระยุกตข์ ัน้ตอนตามแนวทางของกฎบตัรบรูา (Burra Charter ; Australia ICOMOS Burra Charter) ดงัน้ี   

 
รปูท่ี 1 แนวทางการพฒันาทางกายภาพของแหลง่ทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่วทางสถาปัตยกรรม ตามแนวทางสากล 
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5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษาด้านแนวทางการพฒันาทางกายภาพของแหล่งทรพัยากรทางการท่องเท่ียวทางสถาปัตยกรรม 

5.1.1 ผลกำรศกึษำชว่งที ่1 กำรศกึษำเพือ่กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจในคุณคำ่และควำมส ำคญั  

ในระยะที ่1 คอื การศกึษาเพือ่การท าความเขา้ใจความส าคญัของพืน้ที ่(understand significance) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1) การระบุพืน้ทีแ่ละอาคารเป้าหมาย (Identify Place and Associations) สรุปไดด้งัน้ี 

ล าพนู เป็นเมอืงในฐานะศนูยก์ลางของอาณาจกัรหรภุิญไชยเป็นรากฐานของอารยธรรมลา้นนาความส าคญัของพืน้ทีเ่มอืงเก่ามศีนูยก์ลาง
อยู่บรเิวณวดัพระธาตุหรภุิญชยั มพีืน้ทีพ่ืน้ทีศ่กัยภาพขนาด 0.19 ตร.กม. ซึง่ขอบเขตอนุรกัษ์ครอบคลุมวดัพระธาตุหรภุิญชยัและพืน้ที่
โดยรอบ พืน้ทีท่ศิตะวนัออกจรดแมน่ ้ากวง ทศิตะวนัตกจรดวดัมหาวนั ทศิใตจ้รดคุม้เจา้หลวงล าพนู และทศิเหนือจรดขอบแนวเขตของ
ศาลากลาง มสีถานที่ส าคญัประกอบด้วย คุ้มต่างๆ บรเิวณถนนรถแก้ว พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาตหิรภุิญไชย วดัมหาวนั ศาลากลาง
จงัหวดั และพืน้ทีอ่ื่น ในแนวถนนไชยมงคล ถนนมกุดา ถนนจามเทว ีถนนแวน่ค า และถนนอฎัฐารส เป็นตน้ 

แพร่ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัในฐานะเมอืงประวตัศิาสตรแ์ละเมอืงมรดกทางวฒันธรรม มอีาคารสถาปัตยกรรมทีส่รา้งดว้ยไม้
ซึง่เรยีกวา่ “เฮอืน” มกีารกระจุกตวัมากเป็นพเิศษในบรเิวณถนนค าลอื การก าหนดขอบเขตอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) 
มขีอบเขตพืน้ศกัยภาพ 0.436 ตร.กม ครอบคลุม 2 บรเิวณพืน้ที ่คอื บรเิวณถนนค าลอืภายในเขตเมอืงเก่าและบรเิวณถนนเจรญิเมอืง
เขตการคา้ทีส่ าคญัของแพร่  

2) การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจสถานทีแ่ละการคดัเลอืกอาคารสถาปัตยกรรมต้นแบบการศกึษาวจิยั  (Gather and Record 
Information about the Place Sufficient to Understand Significance) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เมอืงล าพนู คดัเลอืกย่านถนนรถแกว้ซึง่เป็นย่านทีต่ัง้ของ “คุม้” ซึง่เป็นพืน้ทีส่ าคญัทางสงัคมอนัเป็นหมุดหมายแห่งพืน้ทีท่าง
ประวตัศิาสตร์ซึ่งความส าคญัของถนนรถแก้วมแีนวแกนถนนทีพ่าดผ่านจากทศิตะวนัออกจากสู่ทศิตะวนัตก จากวดัพระยนืพาดผ่าน
เจดยีแ์ละวดัพระธาตุหรภุิญชยัจุดหมายตาส าคญัของเมอืงล าพนู พาดผา่นไปยงัวดัมหาวนัและวดัพระนางจามเทวี ส าหรบัความส าคญั
ของย่านถนนรถแกว้ในปัจจุบนัย่านถนนดงักล่าวยงัเป็นทีต่ัง้ของพธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตหิรภุิญไชย พพิธิภณัฑช์ุมชนเมอืงล าพนู และยงั
มสีถานทีส่ าคญั เชน่ คุม้เจา้ยอดเรอืน คุม้เจา้สุรยิา คุม้แสนค า และวดัมหาวนั เป็นตน้ 

เมอืงแพร่ คดัเลอืกย่านถนนค าลือ จรดบริเวณแยกประตูมาน ซึ่งถนนค าลือมคีวามส าคญัที่ท าหน้าที่ทางสงัคมนอกจาก
เสน้ทางทีเ่ชื่อมไปยงัส่วนต่างๆของแพร่ซึง่ใชส้ าหรบัการใหช้า้งลากไม้ ววัเทยีมเกวยีน รถยนต์ จกัรยาน และมอเตอรไ์ซคแ์ลว้ ยงัเป็น
เสน้ทางเคลื่อนศพของชาวบา้นซึง่อาศยัอยู่ภายในเขตก าแพงเมอืงเก่าแพร่ไปยงัป่าชา้ซึ่งอยู่บรเิวณประตูมานทางดา้นทศิ ใตข้องเมอืง 
เพือ่เลีย่งเสน้ทางการลากจงูศพผา่นหน้าคุม้เจา้หลวงและเป็นเสน้ทางทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นแนวแกนเสน้ตรงท าใหง้า่ยต่อการจงูรถขนศพขึน้
เนินตรงบรเิวณแยกประตมูาน  

 
รปูท่ี 2 ต าแหน่งอาคารส าคญับรเิวณแนวแกนถนนรถแกว้ภายในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนูและถนนค าลอืภายในพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร ่
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รปูท่ี 3 ต าแหน่งอาคารส าคญับรเิวณแนวแกนถนนรถแกว้ในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู 

 
รปูท่ี 4 ต าแหน่งอาคารส าคญับรเิวณแนวแกนถนนค าลอืในพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร ่

3) การประเมนิคุณค่าความส าคญัของอาคารต้นแบบ (Assess Significance) เป็นการวเิคราะห์ตามเกณฑ์การประเมนิซึ่ง
ครอบคลุมดา้นประวตัศิาสตร ์ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นมมุมองสภาพทางกายภาพ ด าเนินการประเมนิโดยใชผ้ลคณูในการถ่วง
น ้าหนัก ระดบั 1 – 3 เพือ่การมุง่เน้นความส าคญัในมุมมองดา้นต่างๆ ผลการประเมนิพบว่า ทัง้ 2 พืน้ทีม่ผีลของค่าคะแนนการประเมนิ
อยูใ่นระดบัสงูมาก ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ด ้ดงัน้ี 

พืน้ทีท่ ัง้ 2 พืน้ที ่มคี่าคะแนนมากกว่า 100 คะแนน ซึง่อยู่ในเกณฑข์องการเป็นพืน้ทีศ่กัยภาพ และทัง้ 2 พืน้ที ่มศีกัยภาพใน
การพฒันาเป็นแหลง่หรอืพืน้ทีท่างการท่องเทีย่วสงู ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่มศีกัยภาพในการพฒันาและการยกระดบัสิง่ปลกูสรา้งซึง่อยูภ่ายใน
พืน้ทีเ่พือ่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหลง่ใหมไ่ด ้

พบวา่แหล่งพืน้ทีศ่กัยภาพบรเิวณถนนค าลอืในเขตเมอืงเก่าแพร่ มคี่าคะแนนทีส่งูกวา่พืน้ทีถ่นนรถแกว้ในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู 
แสดงใหเ้หน็วา่มศีกัยภาพในการพฒันาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหลง่ใหมไ่ด ้

5.1.2 ผลกำรศกึษำช่วงที ่2 การพฒันานโยบายการอนุรกัษ์อาคารและกจิกรรมการท่องเทีย่วตน้แบบทีส่อดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์ 
(develop policy) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

5.1.2.1 กำรศกึษำในขัน้ตอนกำรแถลงคุณคำ่และควำมส ำคญั (Statement of Significant) สรุปไดด้งัน้ี 

“เขตอนุรกัษ์มรดกทำงวฒันธรรม(สถำปัตยกรรม) เมอืงเก่ำล ำพูน เป็นพื้นทีเ่ก่ำแก่ทำงประวตัศิำสตร์ เป็น
พื้นทีซ่ึง่วดัพระธำตุหรภุิญไชยเป็นศูนยก์ลำงแห่งควำมเชือ่และควำมศรทัธำทำงพระพุทธศำสนำ มชีุมชนดัง้เดมิตัง้อยู่บรเิวณแนวแกน
ถนนรถแกว้อนัเป็นพืน้ทีซ่ึง่เกดิขึน้จำกรำกฐำนทำงประวตัศิำสตร์ สงัคม และประเพณีวฒันธรรมอยำ่งยำวนำน” 

“เขตอนุรกัษ์มรดกทำงวฒันธรรม(สถำปัตยกรรม) เมอืงเก่ำแพร ่พืน้ทีเ่มอืงประวตัศิำสตรอ์นัประกอบขึน้ดว้ย
สภำพสงัคมหลำกหลำยชำตพินัธท์ีเ่ขม้แขง็ มรีำกฐำนกำรพฒันำและเตบิโตทำงเศรษฐกจิจำกอุตสำหกรรมป่ำไม”้ 
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19 

ในดา้นการศกึษาเพื่อประเมนิคุณค่าความส าคญัของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในครัง้น้ีใชก้ระบวนการล าดบั
ศกัดิเ์ชงิเทคนิค (analytic Hierarchy Process: AHP) บนระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์(GIS) โดยเกณฑท์ีน่ ามาพจิารณาใหค้า่คะแนน
แบบถ่วงน ้าหนกันัน้ประกอบดว้ยคุณคา่ของมรดกทางวฒันธรรม 6 ดา้น ไดแ้ก่ คุณคา่ดา้นสงัคมและวฒันธรรม คุณคา่ดา้นประวตัศิาสตร์
และโบราณคดี คุณค่าด้านองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดจินตภาพการเป็นเมืองเก่า  คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านวทิยาการและ
การศกึษาและคุณคา่ดา้นสภาพและขนาดของมรดกทางวฒันธรรม ผลการประเมนิพบวา่มอีาคารดัง้เดมิอยูใ่นระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ซึง่
เป็นกลุ่มอาคารทีม่รีะดบัความส าคญัในทุกมติแิละความส าคญัในระดบัทีม่คีวามส าคญัอย่างมากในระดบัเมอืงเก่า  ผลจากการประเมนิ
น าไปใชใ้นการพจิารณาเลอืกอาคารตน้แบบการศกึษาในกลุ่มอาคารทีม่คีวามส าคญัใน ระดบัที ่1 ในทัง้ 2 พืน้ที ่พืน้ทีล่ะ 1 อาคาร โดย
สามารถสรุปไดว้า่เขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนู คดัเลอืกอาคารคุม้เจา้ยอดเรอืน และเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร่ไดค้ดัเลอืกบา้นสล่าวงศ์ (คุณอดุล 
อดุลวฒันศริ)ิ 

 
รปูท่ี 4 อาคารตน้แบบการศกึษาพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนูและถนนค าลอืภายในพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร่ 

5.1.2.2 กำรระบุภำระผกูพนัเพือ่ระบุควำมรบัผดิชอบ  

สามารถสรุปไดว้า่ คุม้เจา้ยอดเรอืน อาคารเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน ยงัคงมกีารใชง้านเพือ่ประโยชน์ในดา้น
การเป็นพพิธิภณัฑเ์พื่อการเรยีนรู้ทอ้งถิน่ ในนาม “พพิธิภณัฑ์คุม้เจา้ยอดเรอืน” ยงัคงได้รบัการดูแลรกัษาทัง้ภายในอาคารและพืน้ที่
โดยรอบ ทัง้น้ีปัจจุบนัเทศบาลเมอืงล าพูนบรหิารจดัการเป็นพพิธิภณัฑใ์นฐานะผูเ้ช่าอาคาร ส าหรบัหน้าทีก่ารดูแลรกัษาซ่อมแซมตวั
อาคารด าเนินการโดยเจา้ของอาคาร  

บา้นสล่าวงศ์ (คุณอดุล อดุลวฒันศริ)ิ อาคารเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน ไม่มกีารใชอ้าคารเพื่อการอยู่อาศยั 
โดยใชพ้ืน้ทีอ่าคารบางสว่นส าหรบัการเกบ็ของและเลีย้งสตัว์ การดแูลรกัษาซ่อมแซมตวัอาคารเป็นด าเนินการโดยเจา้ของอาคาร ทัง้น้ีใน
ดา้นการดแูลรกัษาอาคารเจา้ของอาคารยงัคงจะด าเนินการดว้ยตนเอง 

5.1.2.3 ในดำ้นกำรรวบรวมขอ้มลูดำ้นปัจจยัทีจ่ะสง่ผลต่ออำคำรในอนำคต  

พบว่ามปัีจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของอาคารไม่น้อยกว่า 12 ปัจจยั ส่วนใหญ่มผีลกระทบ
โดยตรงต่ออาคาร และพบวา่สว่นใหญ่เป็นปัจจยัทีส่ามารถควบคุมไดแ้ต่มบีางปัจจยัอนัเกดิขึน้จากแผนการบรหิารจดัการ 

5.1.2.4 กำรพฒันำนโยบำยกำรอนุรกัษ์สถำปัตยกรรม 

ในครัง้น้ีประยุกตใ์ชข้ ัน้ตอนการศกึษาวจิยัใหเ้ป็นไปตามแนวทางสากล ตามแนวทางของกฎบตัรบรูาในระยะ
ที ่2 ดา้นการพฒันานโยบายการอนุรกัษ์ (develop policy) และระยะที ่3 การบรหิารจดัการนโยบายการอนุรกัษ์ (management)  

ขัน้ตอนการตรวจสอบและวินิจฉัยสภาพอาคาร  ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจและรังวัดทาง
สถาปัตยกรรม ได้มกีารประเมนิสภาพแบ่งระดบัของความเสยีหายออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งพบว่า ในอาคารต้นแบบพื้นที่แพร่มคีวาม
เสยีหายมากทีสุ่ดเน่ืองจากขาดการดแูลและการอยู่อาศยัในสภาพปกต ิแต่ส าหรบัในดา้นการพจิารณาคุณค่าและความส าคญัของอาคาร
ตน้แบบการศกึษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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คุ้มเจ้ายอดเรือน เป็นตวัแทนของกลุม่อาคารและสถาปัตยกรรมรปูแบบดัง้เดมิในเขตถนนรถแกว้ทีแ่สดงถงึ
เอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมรปูแบบดัง้เดมิในเขตเมอืงเก่าล าพนู ซึง่อาคารมคีวามสมัพนัธก์บัประวตัศิาสตรข์องล าพนูในสมยัครัง้เมือ่ครัง้ยงั
มเีจา้ผูค้รองนครล าพนู 

บา้นสล่าวงศ ์เป็นตวัแทนของกลุ่มอาคารของชนชัน้กลางในเขตถนนค าลอื รปูแบบอาคารมอีทิธพิลกบัการ
ก่อสรา้งอาคารไมใ้นกลุม่ชนชัน้กลางในเมอืงเก่าแพร่ ซึง่พบรปูแบบใกลเ้คยีงกนักระจายทัว่ไปในเขตเมอืงเก่าแพร่ จากอทิธพิลของอาชพี
การเป็นชา่งไมซ้ึง่มผีลโดยตรงต่อการสรา้งรปูแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่มอืงเก่าแพร่ 

ส าหรบัแนวคดิของการปรบัประโยชน์ใชส้อยของอาคารไดก้ าหนดแนวทางใหท้ัง้สองอาคารเป็นพืน้ทีเ่พื่อ
การศึกษาส าหรบัเมอืงเก่า ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของเจา้ของอาคารทีแ่สดงเจตจ านงเป็น “พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ หรอื แหลง่กจิกรรมเรยีนรู ้

การก าหนดระดบัและวธิกีารอนุรกัษ์อาคารเพื่อเป็นพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่และศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนไดก้ าหนด
ระดบัและวธิีการอนุรกัษ์ตามแนวทางการอนุรกัษ์แบบสากล เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัผิวเผนิ ระดบัปานกลาง ระดบัลึกซึ้ง ผลการ
ประเมนิผลพบวา่กจิกรรมการอนุรกัษ์สามารถน ามาสง่เสรมิเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1) ลกัษณะกจิกรรมการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมที่เกดิขึน้ใชพ้ืน้ทีภ่ายนอกอาคารเป็นแหล่งกจิกรรม เกดิขึน้
จากการผสมผสานเอากจิกรรมทอ่งเทีย่วในลกัษณะอื่นมาผสมผสานในโปรแกรมการท่องเทีย่วโดยมุง่หวงัเพือ่สรา้งความน่าสนใจในการ
สรา้งโปรแกรมการท่องเทีย่ว เช่น กจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม หรอื กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิผจญภยั หรอื การท่องเทีย่ว
เชงิธรรมชาต ิเป็นตน้ 

2) ลกัษณะจากกิจกรรมการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นด้วยการใช้อาคารเป็นแหล่งกิจกรรม เป็น
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากหลกัวชิาการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรม โดยน าเอากจิกรรมการอนุรกัษ์มาจดัเป็นกจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ซึง่
ไดแ้บ่งระดบัของการเขา้ถงึกจิกรรมของนักท่องเทีย่วใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัผวิเผนิ ระดบัปานกลาง และระดบัลกึซึ้ง  ซึง่จาก
การวเิคราะหพ์บวา่ กจิกรรมการอนุรกัษ์สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัการเขา้ถงึแบบผวิเผนิและระดบัปานกลาง สว่นในกจิกรรมการอนุรกัษ์ระดบั
ลกึซึง้ จะเป็นกจิกรรมการอนุรกัษ์บางประเภททีต่อ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญหรอืนกัทอ่งเทีย่วทีม่ทีกัษะ  

ในดา้นการจดัท าสง่เสรมิการจดักจิกรรมการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมเพือ่การทอ่งเทีย่วและการน าแผนการ
ไปสูก่ระบวนการปฏบิตั ิสามารถจดัท าแผนประกอบไปดว้ย 4 แผนงาน คอื 

1) แผนการทอ่งเทีย่วเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นมรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) และพืน้ทีเ่มอืงเก่า ซึง่
มวีตัถุประสงคข์องแผนเพือ่สรา้งการรบัรูค้วามส าคญั และแหล่งทีต่ ัง้ของมรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม)และขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า  

2) แผนการการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมวีตัถุประสงค์ของแผนเพื่อสร้าง
โปรแกรมการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามหลากหลายในทุกพืน้ทีต่ ัง้ของแหล่งกจิกรรม สรา้งโปรแกรมการทอ่งเทีย่วทีม่แีตกต่าง และมสีง่เสรมิการ
พกัคา้งแรมของนกัทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่มอืงเก่า 

3) แผนการสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาอาคารทรงคุณค่าตามมาตรฐานทางวิชาการสากล ซึ่งมี
วตัถุประสงคข์องแผนเพือ่สรา้งระบบการสนับสนุนทัง้ทางดา้นงบประมาณและระบบการดแูลรกัษาอาคารซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนที่
ไมส่ามารถใชง้บประมาณจากทางราชการได ้

4) แผนการสง่เสรมิการสรา้งสรรคก์จิกรรมท่องเทีย่วที่ชุมชนมสีว่นร่วม ซึง่มวีตัถุประสงคข์องแผนเพือ่สรา้ง
กจิกรรมการท่องเทีย่วรูปแบบใหมโ่ดยผสมผสานกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม)กบักระบวนการมี
สว่นรว่มของชุมชน 

ในด้านของระดับของวิธีการอนุรักษ์แบ่งระดับวิธีการอนุรักษ์  แบ่งระดับการอนุรักษ์เป็น 4 ระดับ 
ประกอบดว้ย ระดบั 1 ระดบัซ่อมบ ารุงขัน้พืน้ฐาน (maintenance) ระดบั 2 ระดบัเสรมิความแขง็แรง (stabilization) ระดบั 3 ระดบัการ
ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคาร (consolidation) ระดบั 4 ระดบัการสรา้งใหม่ (reconstruction) ผลการวเิคราะห์พบว่ามรีะดบัของความ
เสยีหายของอาคารในทุกระดบัตัง้แต่น้อยไปถึงมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมเกดิขึน้จ านวนมาก 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตอ้งการและความเรง่ด่วนของการดแูลรกัษาอาคารตน้แบบการศกึษา 
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5.1.2.5 กำรจดัท ำแผนกำรอนุรกัษ์อำคำรตน้แบบ  

การจดัท าแผนการอนุรกัษ์ ประกอบดว้ย 4 แผนงาน คอื แผนที ่1 แผนการบ ารุงซ่อมแซมรกัษาสภาพอาคาร
อาคารตน้แบบ แผนที ่2 แผนการเสรมิความแขง็แรงแก่อาคารตน้แบบ แผนที ่3 แผนการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคาร  แผนที ่4 แผนการ
สรา้งใหม ่ทัง้น้ีพบวา่มกีจิกรรมอนุรกัษอ์ย่างหลากหลายและมรีะดบัของความเรง่ด่วนตัง้แต่ระดบัเร่งด่วนน้อยจนถงึระดบัความเร่งด่วนมาก
ทีส่ดุ ซึง่แสดงใหเ้หน็นยัยะส าคญัของกจิกรรมการอนุรกัษท์มีคีวามส าคญัต่อการรกัษาสภาพอาคารอยา่งมาก ขณะเดยีวกนัตวักจิกรรมและ
แหล่งกจิกรรมสามารถน ามาบรหิารจดัการ สรา้งสรรค์เป็นกจิกรรมทางการท่องเทีย่วไดใ้นระดบัการเขา้ถงึกจิกรรมแบบผวิเผนิและปาน
กลาง เช่น ขดัท าความสะอาดพื้นผวิ การท าความสะอาดอาคาร งานทาสี ซ่อมแซมอาคาร การท ากระเบื้องหลงัคา การปรบัพื้นผิว 
ซ่อมแซมท าความสะอาด เป็นตน้ 

5.2 ผลการศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรบักิจกรรมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมในแหล่งทางสถาปัตยกรรม
ในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล าพนู และแพร่ 

จากการศกึษาพบวา่แผนการจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมและสามารถน าไปปฏบิตั ิประกอบดว้ย 4 แผน ดงัน้ี  

1) แผนการท่องเทีย่วเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นมรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) และพืน้ทีเ่มอืงเก่า มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรูม้รดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) และภมูทิศัน์วฒันธรรมเมอืงเก่าการจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมจะน าเอาเครื่องมอืดา้นการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรม เช่น ส ารวจอาคาร การถ่ายภาพ การบอกเล่าเรื่องราว 
การสือ่ความหมายดว้ยการเขยีนภาพ มาเป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรม 

2) แผนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์  เพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย กระจายผลประโยชน์จากการทอ่งเทีย่วอยา่งทัว่ถงึ และการสรา้งโปรแกรมการทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่าง เพิม่การพกัคา้งแรมของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เมอืงเก่า ซึ่งแนวทางในการจดักิจกรรมจะสลบักบัท่องเที่ยวประเภทอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภยั การ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเน้นหนักกจิกรรมในแผนน้ีกบักลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม และกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ เช่น 
องคก์รทีม่กีจิกรรม CSR ดา้นอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม และกลุ่มสถาบนัการศกึษาทีม่กีจิกรรมดา้นอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมในประเทศ ใน
ต่างประเทศกลุม่เอเชยีแปซฟิิก กลุม่สมาคม ชมรม บรษิทัน าเทีย่ว เอเยนตท์อ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

3) แผนการสนับสนุนการดูแลรักษาอาคารทรงคุณค่าตามมาตรฐานทางวิชาการในแนวทางการอนุรักษ์แบบสากล  มี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการสนับสนุนทัง้ทางด้านงบประมาณ และระบบการดูแลรกัษามรดกทางวฒันธรรมเป็นมาตรฐานทาง
วชิาการ ทัง้น้ีการดูแลรกัษาอาคารซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนทีไ่ม่สามารถใชง้บประมาณจากทางราชการไดจ้ะอาศยัความร่วมมอืใน
การจดักจิกรรมกบัองคก์ร หรอืสถาบนัการศกึษา ทีม่กีจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์ประจ าปีทีจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรว่มมอือย่างเป็นทางการ และ
มกีารตัง้งบประมาณค่าใชจ้่ายไวล้่วงหน้ารายปีอย่างเป็นระบบ การด าเนินงานจะมรีะดบัตัง้แต่ง่ายไปจนถงึยากเช่นการท างานทีต่้อง
รว่มมอืกบัรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญในกจิกรรมการอนุรกัษ์ เป็นตน้ 

4) แผนการสง่เสรมิการสรา้งสรรคก์จิกรรมท่องเทีย่วที่ชุมชนมสีว่นร่วม มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งกจิกรรมการท่องเทีย่วรปูแบบ
ใหมโ่ดยผสมผสานกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่น้นหนกัการรอ้ยเรือ่งราว (Story telling) ระหวา่งแหลง่ทอ่งเทีย่วและการเสรมิสรา้งการมสีว่น
รว่มของชุมชน ซึง่กจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีจ่ะสง่เสรมิประกอบดว้ย การท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 
ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเมอืงเก่า ซึง่สามารถเชือ่มโยงกจิกรรมการทอ่งเทีย่วระหวา่งกนั  

5) แนวทางการบรหิารจดัการตามนโยบายการอนุรกัษ์ การน าแผนการพฒันาทางกายภาพแหล่งทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว
และแนวทางการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบักจิกรรมการท่องเทีย่วแบบมสี่วนร่วมของจงัหวดัล าพูน และแพร่ไปปฏบิตันิัน้ไดส้่งต่อ
แผนดงักล่าวไปสู่การปฏบิตัิ โดยองค์กรเพื่อการท่องเทีย่วในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) หรอื บรษิทับรหิารจดั
การเมอืงจะขบัเคลือ่นภายใตค้ณะท างานต่างๆ ภายใตแ้ผนงานทัง้ 4 แผน 
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6 .อภิปรายผล 

การศกึษาครัง้น้ีสามารถสรุปใหเ้หน็ผลของภาพรวมของการศกึษาในมติติ่างๆไดด้งัน้ี 

1) การพฒันาทางกายภาพของแหล่งทรพัยากรทางการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมในเขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 
(สถาปัตยกรรม) ทัง้ในพืน้ทีล่ าพนูและแพร่เป็นสิง่ทีเ่ร่งด่วน มคีวามจ าเป็นอย่างมาก ผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดแ้สดงใหเ้หน็วา่มรดก
ทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) มีความส าคัญและทรงคุณค่าอยู่ในระดบัสูงทัง้ทางด้านพื้นที่และตัวอาคารสถาปัตยกรรม  แต่ใน
ขณะเดยีวกนัผลการวจิยัตามมาตรฐานการอนุรกัษ์ในระดบัสากลได้กลบัแสดงผลของการวจิยัที่ได้สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรทางมรดกวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) ตัง้แต่ระดบัเลก็น้อยจนถงึระดบัสูงมาก มคีวามเร่งด่วนจากน้อยไปถงึมาก ซึง่แสดงให้
เห็นถึงภาวะความเร่งด่วนและความส าคัญที่ต้องพัฒนาระบบ  กลไก กระบวนการในการอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม
(สถาปัตยกรรม)  

2) แนวทางการพฒันาระบบและกลไก การอนุรกัษ์จ าเป็นทีต่อ้งจดัท าอย่างมรีะเบยีบและแบบแผน ซึง่ในแนวทางการอนุรกัษ์
อย่างเป็นมาตรฐานสากลควรมแีนวทางการด าเนินการอนุรกัษ์ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้นวทางตามหลกัสากลอย่างน้อย 3 ช่วง คอื ช่วงที ่1 
การศกึษาเพือ่การสรา้งความเขา้ใจในคุณค่าและความส าคญั ช่วงที ่2 การพฒันานโยบายการอนุรกัษ์อาคารและกจิกรรมการท่องเทีย่ว
ตน้แบบทีส่อดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์ ชว่งที ่3 การบรหิารจดัการนโยบายการอนุรกัษ์ ซึง่ทัง้สามช่วงนัน้เป็นรากฐานต่อการพฒันากจิกรรม
การทอ่งเทีย่ว โดยน าเอากจิกรรมการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมมาสง่เสรมิเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วได ้

3) แนวทางการจดักิจกรรมการท่องเที่ยว โดยน าเอากิจกรรมการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมมาส่งเสรมิเป็นกิจกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว จ าเป็นทีต่อ้งมกีารผสมผสานร่วมกบัโปรแกรมการกจิกรรมการทอ่งเทีย่วประเภทอื่นเพือ่สรา้งโปรแกรมท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่ 
และเป็นโปรแกรมทีน่ักท่องเทีย่วสามารถสมัผสักบัประสบการณ์ท่องเทีย่วอย่างเขา้ใจและเขา้ถงึดว้ยการสรา้งกจิกรรมเชงิรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

4) การน าเอากจิกรรมการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรมมาสง่เสรมิเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเป็นประสบการณ์แก่นกัท่องเทีย่วใน
กลุ่มนักท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม นักท่องเทีย่วกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ กลุ่มนักท่องเทีย่วกลุ่มสมาคม ชมรม ธุรกจิน าเทีย่ว และเอเยนต์ 
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความทรงจ าแก่กลุ่มนักท่องเทีย่วเหล่าน้ีซึง่เป็นการสรา้งนวตักรรมทางดา้นสนิคา้และบรกิารทางการ
ทอ่งเทีย่ว 

 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั   

1) จากการทีพ่บว่าแหล่งทรพัยากรมรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) อยู่ในภาวะทีถู่กคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพทางกายภาพ ซึ่งมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รบัการอนุรกัษ์และรกัษาไว้ ดงันัน้หน่วยงานที่รบัผดิชอบต้องด าเนินการเร่ง
สนับสนุนหรอืผลกัดนัใหม้กีารด าเนินงานจดัตัง้องคก์รเพือ่การท่องเทีย่ว ดงัเช่น บรษิทับรหิารจดัการเมอืง ในรปูแบบวสิาหกจิเพือ่สงัคม
อยา่งเป็นรปูธรรม และเป็นระบบ เพือ่เป็นการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่อ้งด าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

2) ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่มรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม)ในพืน้ทีเ่มอืงเก่าล าพนูและแพร่ มคีวามโดดเด่นทัง้ทางดา้น
พืน้ทีแ่ละสถาปัตยกรรม แต่กลบัพบว่ายงัขาดกระบวนการอนุรกัษ์อย่างเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ และการสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันา
เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วแหล่งใหม่ ดงันัน้ภาคราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควรด าเนินการสง่เสรมิเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาแหล่งทรพัยากร
และกจิกรรมเพื่อสนับสนนุการท่องเทีย่วโดยอาจบรรจุแนวทางการพฒันาไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมอืงเก่าของแต่ละเมอืงและ
การบรรจุไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งและมแีนวทางในการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั 

3) ในดา้นกระบวนการมสี่วนร่วมทีพ่บว่าเจา้ของอาคารยงัขาดความรูค้วามเข้าใจต่อกระบวนการอนุรกัษ์และการพฒันาในเชงิ
การท่องเทีย่ว อกีทัง้ยงัขาดทุนทรพัยใ์นการดูแลรกัษาอาคารทรงคุณค่า การด าเนินงานดา้นการศกึษาและการสรา้งกระบวนการอนุรกัษ์
ทางสถาปัตยกรรม จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเริม่จากกระบวนการการสรา้งความเขา้ใจ และในระหวา่งการจดัท าแผน หรอื การปฏบิตัติามแผนการ
จดักจิกรรม ควรตอ้งบรหิารจดัการใหชุ้มชนและเจา้ของอาคารไดแ้สดงบทบาทการมสีว่นรว่มในการเขา้ไปด าเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ 

 



กำรพฒันำแหล่งทรพัยำกรและกจิกรรมเพือ่สนบัสนุนกำรทอ่งเทีย่วในเขตอนุรกัษม์รดกทำงวฒันธรรม (สถำปัตยกรรม) ล ำพนู และแพร ่
อมัเรศ เทพมา, สบืพงศ ์จรรยส์บืศร ี และชนิวร ชมพพูนัธ ์
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4) ในสถานทีแ่ละแหล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมฯ ซึง่หน่วยงานและองคก์รต่างๆ จะด าเนินการพฒันา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่  ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานในแหล่งทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรม
(สถาปัตยกรรม) ใหม้มีาตรฐาน ทัง้สิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน เชน่ หอ้งน ้า ทางลาดส าหรบัคนพกิาร ป้ายประชาสมัพนัธท์ีม่ขีอ้มลู
และเน้ือหาอยา่งครบถว้น และมเีนื้อหาการใหเ้รือ่งราว ขอ้มลูต่างๆเป็นไปในรปูแบบเนื้อหาในทศิทางเดยีวกนั เป็นตน้ 

5) สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั ส านกังานเทศบาล และส านักงานท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั ฯลฯ 
ควรมกีารบรรจุแผนการพฒันามรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) ในแผนพฒันาของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณทัง้ในดา้น
การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก การประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่ความหมาย 

6) นกัวจิยัควรเป็นทีป่รกึษา ผูใ้หข้อ้มลูและประสานความรว่มมอืในดา้นต่างๆเพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การทอ่งเทีย่วในเขตอนุรกัษ์
มรดกทางวฒันธรรม(สถาปัตยกรรม) หรอื บรษิทับรหิารจดัการเมอืงและผลกัดนัแผนการพฒันาและแผนการจดักจิกรรมต่างๆไปสูก่ารใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย์ทางดา้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และสถาบนัการศกึษาต้องพจิารณาใหก้ารสนับสนุนด้านวชิาการโดยการ
ถ่ายทอด ความรูชุ้มชนดา้นเทคนิควชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์งานสถาปัตยกรรมและการจดักจิกรรมในแหลง่มรดกทางวฒันธรรม
ทีเ่หมาะสม 

7) การพฒันาอาคารและแหล่งมรดกทางวฒันธรรมดงัเช่น กลุ่มอาคารทรงคุณค่าแลว้ หน่วยงานและองค์กรซึ่งมหีน้าทีแ่ละ
บทบาทในการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม ควรต้องด าเนินการควบคู่กบัการพฒันาสิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นองค์ประกอบแวดลอ้ม ทีต่้อง
ไดร้บัการด าเนินการไปพรอ้มเพรยีงกนั ทัง้ตวัอาคารทรงคุณค่า และสภาพแวดลอ้มอนัเป็นบรบิททีส่่งเสรมิอาคารใหเ้กดิความโดดเด่น
และความทรงคุณคา่ ดงัเชน่ ก าแพงเมอืง ประตเูมอืง คนู ้า คนัดนิ และสถานทีต่่างๆ ทีแ่สดงถงึมรดกทางวฒันธรรม  

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาแหล่งทรพัยากรและกจิกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่วในเขต
อนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) สนับสนุนงบประมาณการศกึษาวจิยัโดยส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตรว์จิยั
และนวตักรรม (สกสว.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

9. รายการอ้างอิง 

กรมการทอ่งเทีย่วและศนูยศ์กึษาการบรหิารทรพัยากรกายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (2556). คูม่อืกำร
จดักำรแหลง่ทอ่งเทีย่ว: สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและองคป์ระกอบทำงกำยภำพ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บทคดัย่อ 
แผงกนัแดดเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่ออาคารทัง้ในเรื่องของความสวยงามและสามารถป้องกนัอาคารจากรงัสคีวาม

รอ้นของดวงอาทติย ์เช่นเดยีวกบัอาคารประเภทตกึแถวในกรุงเทพมหานครซึง่มลีกัษณะเป็นอาคารทีม่ชี่องเปิดดา้นเดยีว สง่ผลใหก้าร
ไหลเวยีนอากาศภายในอาคารน้อย การเลอืกใชแ้ผงกนัแดดทีเ่หมาะสมกบัตกึแถวนอกจากจะสามารถป้องกนัความรอ้นจากดวงอาทติย ์
ดกัลมเขา้สูพ่ืน้ทีอ่าคารช่วยใหเ้กดิการระบายอากาศภายในดขีึน้สง่ผลชว่ยปรบัปรุงสภาวะน่าสบายเชงิอุณหภมูใิหข้องผูใ้ชอ้าคารอกีดว้ย 
งานวจิยัเลอืกท าการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมค านวณแบบจ าลองพลศาสตรข์องไหล ศกึษาพฤตกิรรมและความเรว็ลมของลมทีผ่า่นแผง
กนัแดดประเภทต่าง ๆ 5 ประเภท ทีต่ดิตัง้บรเิวณดา้นหน้าแบบจ าลองอาคารตกึแถวขนาดมาตรฐานหน้ากวา้ง 4.00 เมตร ลกึ 12.00 
เมตร ในรูปแบบสภาวะอาคารไม่ปรบัอากาศ โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 8 ชุดการทดลอง ตามจ านวนทศิทางทัง้ 8 ทศิ และจาก
การศกึษาพบว่า กระแสลมที่พดัผ่านแผงกนัแดดมคีวามเรว็สูงขึน้ในช่วง 2.00 เมตรแรกอย่างชดัเจน ช่วยพดัพาอากาศบรสิุทธิท์ี่มี
อุณหภูมติ ่ากว่าเขา้สู่อาคารได้มากยิง่ขึ้นตามความเรว็ของลมในแต่ละทศิ ซึ่งพฤตกิรรมการกระจายตวัของลมภายในอาคารนัน้จะ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของแผงกนัแดดแต่ละประเภท ทัง้น้ีงานวจิยัจดัท าขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกใชแ้ผงกนัแดดทีเ่หมาะสม
กบัทศิทางทีต่ัง้อาคาร สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบงัคบัทศิทางของลมสูพ่ืน้ทีภ่ายในอาคารทีผู่อ้อกแบบและเจา้ของอาคาร
ตอ้งการ ทัง้ในโครงการออกแบบปรบัปรุงตกึแถวเก่ารวมไปถงึโครงการออกแบบใหมต่่อไปในอนาคต 

ค าส าคญั: สภาวะน่าสบายเชงิอุณหภมู,ิ  ความเรว็ลม,  แผงกนัแดด,  ตกึแถว,  แบบจ าลองพลศาสตรข์องไหล 

 

Abstract 

Solar shading device is one of the elements that creates a unique aesthetics appearance to the building as well as 
protects the building from solar radiation. It influences the thermal comfort for the row house building in Bangkok. In fact, most 
of the row house buildings in Bangkok are single sided opening style that resulting in less air circulation inside the building. 
Choosing the right shading devices can positively control the air ventilation. Apart from protecting the build from the solar 
radiation, sun shade panels also work as a windcatcher that helps contribute a comfortable internal environment. Consequently, 
it improves the thermal comfort of the building residents. The research was selected to conduct an experiment using the 
computational fluid dynamics model to study the behavior and wind speed of the wind passing through 5 types of shading 
devices. It was installed in front of a standard row house building model that without air conditioning system running with 4 
meters width and 12 meters in depth. The experiments were divided into 8 sets according to the number of the wind compass 
points. The study found that the wind that blows through the shading device has significantly higher speed during the first 2 
meters. It incredibly helps to bring fresh air, reduce heat flow into the building and promote high cross ventilation inside the 
building. However, Indoor air distribution could be different depending on the types of shading devices. Each shading panel 
uniquely provides different wind directions inside the building. This study aims to be a guideline for selecting the suitable 
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shading devices for the building and designing the wind direction that serves the needs of the designer and the residents. 
This could be applied for the old building renovation as well as the new build project in the future. 

Keywords: Thermal comfort, Wind speed, Shading devices, Row house, Computational fluid dynamics 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครมสีภาพความเป็นอยูท่ีห่นาแน่นแออดัอนัเนื่องมาจากจ านวนประชากรและพืน้ทีท่ีม่อียู่
อย่างจ ากดัและมรีาคาสูง ตกึแถวจงึเป็นทางเลอืกทีน่ักลงทุนรวมไปถงึลูกคา้ทัง้ในรูปแบบของทีพ่กัอาศยัและการใชง้านเชงิพาณิชยก
รรม โดยภายในกรุงเทพมหานครมจี านวนตกึแถวส าหรบัพกัอาศยัโครงการใหม่มากถงึ 89,800 หลงัคาเรอืนในปี พ.ศ.2558-2562 มี
สดัสว่นการตลาดเป็นอนัดบัที ่2 รองจากหอ้งชุดพกัอาศยั (“ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย”์, ม.ป.ป.) ทัง้น้ียงัไมร่วมถงึโครงการทีส่รา้งไวอ้ยู่
ก่อนแลว้ โดยตกึแถวมปัีญหาเพราะมลีกัษณะอาคารเป็นอาคารช่องเปิดดา้นเดยีว ท าใหเ้กดิปัญหาการระบายอากาศและการสะสมของ
ความร้อนในอาคาร (ไพลนิ สงวนปัทมาวลัย์, 2553) และอาจกล่าวไดว้่าสมดุลความร้อนในร่างกายเป็นความต้องการประการแรกที่
มนุษยจ์ะค านึงถงึสภาวะน่าสบาย (Fanger, 1970) ซึง่ปัญหาเหลา่น้ีมกัถูกแกไ้ขดว้ยการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศในภายหลงั 

สภาพภูมอิากาศในประเทศไทยมคีวามแตกต่างดา้นอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคารน้อย การเปิดอาคารเพื่อรบัลมจาก
ภายนอกจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศใหม่ (Air change rate) ซึ่งเมื่อกล่าวถึงแผงกันแดดในปัจจุบนัเป็นส่วนส าคญัในการ
ออกแบบที่แสดงออกถึงความมเีอกลกัษณ์ของแต่ละตกึที่แตกต่างกนัออกแบบ สะท้อนถึงแนวความคดิของผูอ้อกแบบ อกีทัง้ยงัให้
ประสิทธิภาพในการปกป้องอาคารจากรงัสคีวามร้อนของอาทิตย์ที่เข้าสู่อาคารโดยตรง ถึงแม้การออกแบบแผงกันแดดจะสร้าง
เอกลกัษณ์ความสวยงามและความสะดุดตาใหแ้ก่ผูค้นทีพ่บเหน็ ในปัจจุบนัมกัค านึงถงึรูปลกัษณ์มากกว่าประสทิธภิาพดา้นการใชง้าน 
โดยผูว้จิยัเลอืกกลุ่มเป้าหมายเป็นอาคารตกึแถวในเขตกรุงเทพมหานครในงานวจิยัในฉบบัน้ีไดเ้ลง็เหน็วา่แผงกนัแดดนัน้ควรมลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละทศิทางดา้นหน้าอาคาร อกีทัง้ควรใหป้ระสทิธภิาพในการดกัลมเขา้สู่อาคารทีค่วบคู่ไปกบัการป้องกนัอาคาร
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกเพยีงอย่างเดยีว หากแผงกนัแดดสามารถช่วยดกัลมเขา้สูอ่าคารได ้จะใหป้ระสทิธภิาพทีคุ่ม้คา่ในการตดิตัง้ 
เพิม่ความเรว็ลมทีเ่ขา้สูอ่าคารดว้ยรปูแบบทีส่ามารถดกัลมในทศิทางต่าง ๆ ไดโ้ดยจะช่วยเพิม่การระบายอากาศอกีทัง้ยงัช่วยปรบัปรุง
สภาวะน่าสบายในอาคารอกีดว้ย 

โดยแนวทางในการท าวจิยัผูว้จิยัจะท าการศกึษาคน้ควา้จากการทดลองการตดิตัง้แผงกนัแดดในรปูแบบต่าง ๆ ผา่นโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ในรูปแบบของการค านวณแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหล ในทศิทางทีแ่ตกต่างกนัเพื่อหาแผงกนัแดดทีใ่หป้ระสทิธภิาพ
สอดคลอ้งกบัลมในแต่ละทศิทางและดกัลมเขา้สู่อาคารไดด้ทีีสุ่ด เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบตดิตัง้แผงกนัแดดใหก้บัอาคาร
กลุ่มเป้าหมาย น าเสนอเป็นแนวอา้งองิในการออกแบบแผงกนัแดดทีใ่หท้ัง้ประสทิธภิาพในการกนัแดดและดกัลมเขา้สูอ่าคารมสีว่นช่วย
ในการสรา้งสภาวะน่าสบายใหแ้ก่ผูใ้ชอ้าคาร รวมทัง้ยงัสามารถลดการใชพ้ลงังานภายในอาคารช่วยลดผลกระทบในการใชพ้ลงังานทีม่ ี
ต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

1.2 วตัถปุระสงค ์

ศึกษาพฤติกรรมของลมที่พดัผ่านแผงกันแดดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภูมิภายในอาคาร
กลุม่เป้าหมาย โดยการวเิคราะหห์าความเรว็ลมพดัผา่นแผงกนัแดดทีส่ง่ผลท าใหอุ้ณหภูมภิายในรา่งกายผูใ้ชง้านอาคารรูส้กึเยน็ลง และ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางอา้งองิในการออกแบบแผงกนัแดดทีม่รีปูแบบเหมาะสมกบัอาคารประเภทตกึแถวในแต่ละทศิทางต่อไป 

1.3 ขอบเขตงานการศึกษา 

1) เลอืกศกึษาเฉพาะอาคารประเภทตกึแถวหอ้งกลางทีไ่มม่ชีอ่งเปิดดา้นขา้ง บรเิวณพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในรปูแบบของ
สภาวะอาคารทีไ่มป่รบัอากาศ และเลอืกศกึษาเฉพาะพืน้ทีช่ ัน้ 2 และ ชัน้ 3 โดยไมไ่ดพ้จิารณาถงึบรบิทโดยรอบอาคารทีแ่ตกต่างกนั 

2) ศกึษารูปแบบของแผงกนัแดดทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชใ้นประเทศไทยรวมถงึมลีกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบทางตัง้และทางนอนของ
อาคาร ได้แก่ แผงกนัแดดแนวตัง้ แผงกนัแดดแนวนอน แผงกนัแดดแบบผสม แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ และแผงกนัแดดระแนง
แนวนอน เทา่นัน้ 
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3) ก าหนดคา่ตวัแปรและสรุปผลโดยใชค้า่เฉลีย่รายปี เชน่ คา่ความเรว็ลมเฉลีย่รายปี ทัง้ในรปูแบบของตวัแปรตน้ และตวัแปรอสิระ 

4) จ าลองการทดลองงานวจิยัผา่นซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ในรปูแบบการค านวณแบบจ าลองพลศาสตรข์องไหล 

 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การใช้ลมเพ่ือให้เกิดสภาวะน่าสบายในมนุษย ์(Comfort ventilation) 

ความเรว็ลม (Wind speed) มสี่วนช่วยพดัพาความร้อนรอบตวัออกไปท าใหรู้้สกึสบาย นอกจากนัน้ยงัพดัพาเอาความชื้น
บรเิวณผวิรา่งกาย ความเรว็ลมทีเ่หมาะสมเป็นสิง่จ าเป็นในการสรา้งสภาวะน่าสบาย หากความเรว็ลมน้อยเกนิไปจะท าใหผู้อ้ยู่อาศยัเกดิ
ความรูส้กึอดึอดัไม่มอีากาศถ่ายเท แต่ถ้ามากเกนิไปจะท าใหรู้ส้กึร าคาญ หรอืรูส้กึว่าถูกรบกวนได ้การใชล้มในการช่วยระบายอากาศ
เพิม่สภาวะน่าสบายใหอ้าคารเป็นหน่ึงในหลาย ๆ วธิกีารทีช่่วยลดอุณหภูมขิองอาคารลดความรอ้นในร่างกาย รวมไปถงึช่วยในการ
หมุนเวยีนอากาศระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร กล่าวคอืลมทีพ่ดัเขา้สูอ่าคารจะช่วยท าใหเ้กดิสภาวะน่าสบายขึน้ในมนุษยน์ัน่เอง
โดย Fanger (1970) ไดก้ลา่วถงึการรบัรูต้่อการเคลือ่นไหวของลมตามธรรมชาตทิีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึเยน็ลงนัน้ ขึน้อยูก่บัอตัราความเรว็
ของลม โดยมนุษยจ์ะรูส้กึเยน็ลง 0.4 °C เมื่อความเรว็ลมเพิม่ขึน้ประมาณ 0.25 m/s ซึง่ในสภาวะทัว่ไปส่งผลต่อความรูส้กึในอตัราเรว็
ลมได ้ดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคา่ปัจจยัแวดลอ้มและความเรว็ลมขณะพดัผา่นผวิหนังทีส่ง่ผลต่อความรูส้กึของมนุษย ์
ความช้ืนสมัพทัธ ์ อณุหภมิู  ความเรว็ลม  ผลกระทบต่อความรูสึ้ก 

70-80 % 
(ชว่งความชืน้สมัพทัธ ์

ในประเทศไทย) 

27.20 °C <0.20 m/s จะไมรู่ส้กึหรอืสงัเกตได ้
28.29 °C 0.50 m/s รูส้กึสบาย 
30.27 °C 1.00 m/s รูส้กึสบายโดยรบัรูไ้ดว้า่มกีารเคลือ่นไหวของอากาศ 
31.24 °C  >1.50 m/s รูส้กึมลีมพดัเลก็น้อยจนถงึรูส้กึรบกวนได ้

ทีม่า: Olgyay (1967) และ Khedari et al. (2000) 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

3.1 การก าหนดแบบจ าลองอาคารและสภาพแวดล้อม 

แบบจ าลองตกึแถวผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบอาคารตกึแถวมาตรฐานในประเทศไทยเลอืกศกึษาเฉพาะชัน้ 2 และชัน้ 3 ซึ่งมขีนาด
อาคารหน้ากวา้ง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มอีตัราส่วนความกวา้งและความยาวไมเ่กนิ 1:3 ตามแนวคดิของ Olgyay (1967) เลอืก
ตดัองคป์ระกอบของอาคารที่ไม่จ าเป็นออกทัง้น้ีเพื่อลดขนาดของแบบจ าลองใหเ้หลอืในสว่นทีต่อ้งการจะศกึษาและเลอืกศกึษาบรเิวณ
คูหาทีอ่ยู่ดา้นในช่วยลดปรมิาณของ Mesh size ทีใ่ชใ้นการค านวณ โดยผูว้จิยัไดท้ าการวางแนวอาคารใหบ้รเิวณดา้นหน้าอาคารเป็น
ส าคญั หนัไปในทางทศิทางทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ตดิตัง้แผงกนัแดดในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัเขา้สูแ่บบจ าลองอาคารในขัน้ตอนต่อไป 

 

รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงทศิทางการวางอาคาร และผงัแสดงขนาดรปูดา้นหน้า ดา้นหลงัของอาคารตกึแถวก่อนตดิตัง้แผงกนัแดด 
(ตามล าดบั) 
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รปูท่ี 2 รปูตดัแสดงขนาดแผงกนัแดดแนวนอน ท ามมุ 15 องศา 30 องศา 45 องศา และ 90 องศา (ตามล าดบั) 

 

 

รปูท่ี 3 แปลนพืน้แสดงขนาดแผงกนัแดดแนวตัง้ ท ามมุ 15 องศา 30 องศา 45 องศา และ 90 องศา (ตามล าดบั) 

 

รปูท่ี 4 แปลนพืน้และรปูตดัแสดงขนาดแผงกนัแดดแผงกนัแดดแบบผสมท ามมุ 90 องศา ระแนงแนวนอนและระแนงแนวตัง้ 
(ตามล าดบั) 

 

3.2 ก าหนดชนิดของแผงกนัแดดและค่าความเรว็ประจ าทิศทาง 

ก าหนดรูปแบบของแผงกนัแดดทัง้ 5 ชนิดโดยในแต่ละทศิทางจะตดิตัง้แผงกนัแดดประจ าทศิทางแตกต่างกนัโดยแบ่งเกณฑ์
จากประสทิธภิาพในการป้องกนัแสงแดดตามพฤตกิรรมแสงแดดในประเทศไทยก่อนเป็นส าคญั  ค่าอุณหภูมเิฉลีย่ตัง้ต้น 28.4 °C ค่า
ความชืน้สมัพทัธ ์73 % และอา้งองิขอ้มลูความเรว็ลมเฉลีย่รายปี (เกบ็ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ม.ค. 62 ถงึวนัที ่14 ม.ีค. 64) จากเวบ็ไซตก์รม
อุตุนิยมวทิยา  

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปชุดการทดลองและขอ้มลูชุดการทดลองทางกายภาพโดยแยกตามทศิทัง้ 8 ทศิทาง 
ทิศทาง ค่าความเรว็

ลมเฉล่ียตัง้ต้น 
รปูแบบแผงกนัแดด

ประจ าทิศทาง 
สญัลกัษณ์แทน
ในการทดลอง 

องศาของแผงกนั
แดดท่ีน ามาทดลอง 

ทิศเหนือ (N) 1.69 m/s แผงกนัแดดแนวนอน  
แผงกนัแดดแบบผสม  
แผงกนัแดดระแนงแนวนอน  

H 
VH 
lllH 

15°,30°,45°,90° 
90° 
- 

ทิศใต้ (S) 2.45 m/s แผงกนัแดดแนวนอน 
แผงกนัแดดแบบผสม  
แผงกนัแดดระแนงแนวนอน 

H 
VH 
lllV 

15°,30°,45°,90° 
90° 
- 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปชุดการทดลองและขอ้มลูชุดการทดลองทางกายภาพโดยแยกตามทศิทัง้ 8 ทศิทาง (ต่อ) 
ทิศทาง ค่าความเรว็

ลมเฉล่ียตัง้ต้น 
รปูแบบแผงกนัแดด

ประจ าทิศทาง 
สญัลกัษณ์แทน
ในการทดลอง 

องศาของแผงกนั
แดดท่ีน ามาทดลอง 

ทิศตะวนัออก (E) 2.01 m/s แผงกนัแดดแนวตัง้ 
แผงกนัแดดแบบผสม 
แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ 

V 
VH 
lllV 

15°,30°,45°,90° 
90° 
- 

ทิศตะวนัตก (W) 1.99 m/s แผงกนัแดดแนวตัง้ 
แผงกนัแดดแบบผสม 
แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ 

V 
VH 
lllV 

15°,30°,45°,90° 
90° 
- 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) 2.34 m/s แผงกนัแดดแบบผสม VH 90° 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) 1.93 m/s แผงกนัแดดแบบผสม 

แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ 
VH 
lllV 

90° 
- 

ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ (SE) 1.80 m/s แผงกนัแดดแบบผสม 
แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ 

VH 
lllV 

90° 
- 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (SW) 2.58 m/s แผงกนัแดดแนวตัง้ 
แผงกนัแดดแบบผสม 
แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ 

V 
VH 
lllV 

15°,30°,45°,90° 
90° 
- 

3.3 การตัง้ค่าโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 

 
รปูท่ี 5 แผนภาพการสรา้งแบบจ าลองอาคารและขอบเขตพืน้ทีก่ารค านวณพลศาสตรข์องไหลแบบจ าลองตกึแถว (ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 3 จ านวน Mesh ของแบบจ าลองตกึแถว และตารางการตัง้คา่เบือ้งตน้ในโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล (ตามล าดบั) 

แบบจ าลอง จ านวน Mesh size  การตัง้ค่าโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล 
แผงกนัแดดแนวนอน 15° (H15) 580,331  Model  
แผงกนัแดดแนวนอน 30° (H30) 578,334  Viscous SST K-Omega 
แผงกนัแดดแนวนอน 45° (H45) 577,715  Turbulence  
แผงกนัแดดแนวนอน 90° (H90) 584,341  Specification Method K and Omega 
แผงกนัแดดแนวตัง้ 15° (V15) 588,243  Turbulence Kinetic Energy 1 m2/s2 
แผงกนัแดดแนวตัง้ 30° (V30) 599,798  Solution Method  
แผงกนัแดดแนวตัง้ 45° (V45) 595,967  Gradient Last Squares Cell 

Based 
แผงกนัแดดแนวตัง้ 90° (V90) 585,754  Pressure Second Order 
แผงกนัแดดแบบผสม (VH) 588,090  Momentum Second Order Upwind 
แผงกนัแดดระแนงแนวตัง้ (lllV) 584,537  Turbulence Kinetic Energy Second Order Upwind 
แผงกนัแดดระแนงแนวนอน (lllH) 593,902  Specific Dissipation rate Second Order Upwind 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การพจิารณาแผงกนัแดดที่มปีระสทิธิภาพในการดกัลมดีที่สุด พจิารณาจากค่าความเร็วลมเฉลี่ยที่เกิดขึ้นภายในอาคาร 
(แบบจ าลอง) หรอืวดัจาก Ux 3.00 เมตร ถึง 15.00 เมตร เป็นระยะทางทัง้หมด 12.00 เมตร ตามความยาวของอาคารต้นแบบ ซึ่ง
พจิารณาจากค่าความเรว็ลมเฉลีย่ภายในอาคารเป็นส าคญั เน่ืองจากค่าความเรว็ลมเฉลีย่บ่งบอกถงึการกระจายตวัของลมทัว่ทัง้อาคาร 
โดยผลการทดลองแผงกนัแดดทีใ่หม้พีฤตกิรรมความเรว็ลมเฉลีย่ภายในอาคารมากทีส่ดุแต่ละทศิทาง มดีงัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 6 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิเหนือแผงกนัแดดแบบผสมและทศิใตแ้ผงกนัแดดแบบผสม 

 
รปูท่ี 7 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิใตแ้ผงกนัแดดแนวนอน 15 องศา ละทศิตะวนัออกแผงกนัแดดแนวตัง้ 30 องศา  

 
รปูท่ี 8 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิตะวนัตกแผงกนัแดดแนวตัง้ 15 องศาและทศิตะวนัตกแผงกนัแดดแนวตัง้ 30 องศา 
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รปูท่ี 9 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิตะวนัออกเฉียงเหนือแผงกนัแดดแบบผสมและทศิตะวนัตกเฉียงเหนือแผงกนัแดดแบบ
ผสม 

 
รปูท่ี 10 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิตะวนัออกเฉยีงใตแ้ผงกนัแดดแบบผสมและทศิตะวนัตกเฉียงใตแ้ผงกนัแดดแนวตัง้ 15 
องศา 

 
รปูท่ี 11 ภาพแสดงแนวตดัพฤตกิรรมลมทศิตะวนัตกเฉียงใต ้แผงกนัแดดแนวตัง้ 30 องศา  

ตารางท่ี 4 ตารางสรุปแผงกนัแดดทีม่ปีระสทิธภิาพในการดกัลมดทีีส่ดุในแต่ละทศิทางจากผลการทดลอง 
แผงกนัแดดท่ีมีประสิทธิภาพในการดกัลมดีท่ีสดุ 

แบบจ าลอง 
แผงกนัแดดท่ี
มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ 

ค่าความเรว็ลมจากผลการทดลอง ค่าอณุหภมิูท่ีลดลง 

ทิศทาง ชัน้ 
ความเรว็ลม
ต า่สดุ (Vmin) 

ความเรว็ลม
สงูสดุ(Vmax) 

ความเรว็ลม
เฉล่ีย(Va) 

อณุหภมิู
ท่ีลดลง  

เมื่อเทียบ
กบัอณุหภมิู
เฉล่ียตัง้ต้น 

ทิศเหนือ (N) 2 ผสม(VH) 0.22 m/s 1.25 m/s 0.50 m/s 0.74 °C 27.66 °C 
3 ผสม(VH) 0.20 m/s 1.25 m/s 0.45 m/s 0.66 °C 27.74 °C 

ทิศใต้ (S) 2 ผสม(VH) 0.25 m/s 1.78 m/s 0.67 m/s 1.00 °C 27.40 °C 
3 แนวนอน(H15) 0.28 m/s 1.78 m/s 0.62 m/s 0.92 °C 27.48 °C 

ทิศตะวนัออก (E) 2 แนวตัง้ (V30) 0.47 m/s 1.43 m/s 0.67 m/s 0.99 °C 27.41 °C 
3 แนวตัง้ (V30) 0.43 m/s 1.47 m/s 0.69 m/s 1.02 °C 27.38 °C 

ทิศตะวนัตก (W) 2 แนวตัง้ (V15) 0.45 m/s 1.40 m/s 0.66 m/s 0.98 °C 27.42 °C 
3 แนวตัง้ (V30) 0.38 m/s 1.44 m/s 0.63 m/s 0.93 °C 27.47 °C 

ทิศตะวนัออก 
เฉียงเหนือ (NE) 

2 ผสม (VH) 0.27 m/s 1.93 m/s 0.66 m/s 0.97 °C 27.43 °C 
3 ผสม (VH) 0.22 m/s 1.69 m/s 0.57 m/s 0.84 °C 27.56 °C 

ทิศตะวนัตก 
เฉียงเหนือ (NW) 

2 ผสม (VH) 0.28 m/s 1.43 m/s 0.58 m/s 0.85 °C 27.55 °C 
3 ผสม (VH) 0.25 m/s 1.42 m/s 0.52 m/s 0.77 °C 27.63 °C 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปแผงกนัแดดทีม่ปีระสทิธภิาพในการดกัลมดทีีส่ดุในแต่ละทศิทางจากผลการทดลอง (ต่อ) 
แผงกนัแดดท่ีมีประสิทธิภาพในการดกัลมดีท่ีสดุ 

แบบจ าลอง 
แผงกนัแดดท่ี
มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ 

ค่าความเรว็ลมจากผลการทดลอง ค่าอณุหภมิูท่ีลดลง 

ทิศทาง ชัน้ 
ความเรว็ลม
ต า่สดุ (Vmin) 

ความเรว็ลม
สงูสดุ(Vmax) 

ความเรว็ลม
เฉล่ีย(Va) 

อณุหภมิู
ท่ีลดลง  

เมื่อเทียบ
กบัอณุหภมิู
เฉล่ียตัง้ต้น 

ทิศตะวนัออก 
เฉียงใต้ (SE) 

2 ผสม (VH) 0.23 m/s 1.33 m/s 0.52 m/s 0.77 °C 27.63 °C 
3 ผสม (VH) 0.21 m/s 1.32 m/s 0.47 m/s 0.70 °C 27.70 °C 

ทิศตะวนัตก 
เฉียงใต้ (SW) 

2 แนวตัง้ (V15) 0.61 m/s 1.84 m/s 0.86 m/s 1.28 °C 27.12 °C 
3 แนวตัง้ (V30) 0.56 m/s 1.83 m/s 0.86 m/s 1.27 °C 27.13 °C 

 

จากตารางสรุปผลการทดลองขา้งตน้สรุปความเรว็ลมทีพ่ดัผ่านแผงกนัแดดทีด่ทีีสุ่ดของทศิทางต่างๆ ทัง้ 8 ทศิทางในชัน้ 2 
และชัน้ 3 พบว่าแผงกนัแดดในชัน้ 2 และ ชัน้ 3 บางทศิทางมผีลการศกึษาไม่เหมอืนกนั นัน่หมายถงึพฤตกิรรมของลมที่กระท าต่อ
อาคารในชัน้ 2 และ ชัน้ 3 นัน้มคีวามต่างกนันัน่เอง ซึง่การเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูในระดบั 1.50 เมตรจากระดบัพืน้ชัน้นัน้ ๆ 
หรอืหมายถงึระดบั Body zone ของมนุษย ์โดยใชแ้นวเสน้สมมตทิีก่ าหนดขึน้ และจากบททบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัน าค่าเฉลีย่ความเรว็
ลมตามแนวเสน้สมมตดิงักล่าวน ามาค านวณหาอุณหภูมทิีล่ดลงจากความเรว็ลมที่พดัผ่านแผงกนัแดดในทศิทางต่าง ๆ กล่าวคอื ณ 
ความเรว็ลมที ่0.25 m/s จะชว่ยลดอุณหภมูลิงได ้0.4 °C และเมือ่น ามาเทยีบกบัคา่อุณหภมูเิฉลีย่ตัง้ตน้ในประเทศไทย จากเวบ็ไซตก์รม
อุตุนิยมวทิยาที ่28.4 °C  แลว้แผงกนัแดดทุกทศิทางสามารถช่วยใหอุ้ณหภูมลิดลงอยู่ในระดบัทีอ่ยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายได ้โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงคา่ความเรว็ลมในชว่งความลกึของอาคารตน้แบบที ่Ux 3.00 เมตร ถงึ 15.00 เมตรเป็นระยะทางทัง้หมด 
12.00 เมตร ซึง่แสดงถงึคา่ความเรว็ลม ณ จุดทีพ่ดัผา่นแผงกนัแดด จุดช่องเปิดทีล่มเขา้สูอ่าคารและจุดช่องเปิดทีล่ดออกสูอ่าคาร ไดด้งั
แผนภมูติ่อไปนี้ 

 
รปูท่ี 12 แผนภมูสิรุปคา่ความเรว็ลมเทยีบกบัความรูส้กึของมนุษย ์โดยแผงกนัแดดทีม่ปีระสทิธภิาพในการดกัลมดทีีส่ดุ ชัน้ 2 
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แผงกนัแดดท่ีมีประสิทธิภาพในการดกัลมดีท่ีสุด ชัน้ 2
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รปูท่ี 13 แผนภมูสิรุปคา่ความเรว็ลมเทยีบกบัความรูส้กึของมนุษย ์โดยแผงกนัแดดทีม่ปีระสทิธภิาพในการดกัลมดทีีส่ดุ ชัน้ 3  

 

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะงานวิจยั 

5.1 บทสรปุงานวิจยั 

1) อาคารทีไ่มต่ดิตัง้แผงกนัแดดกบัตวัอาคาร ท าใหล้มสามารถเขา้สูอ่าคารไดเ้ยอะกวา่อาคารทีม่แีผงกนัแดดหรอืองคป์ระกอบ
ของอาคารอื่น ๆ ทีล่มประจ าทศิทางเขา้ปะทะ ทัง้น้ีอาจท าใหพ้ืน้ทีผ่นังของอาคารจะไดร้บัรงัสคีวามรอ้นจากดวงอาทติยม์ากกว่าปกต ิ
สง่ผลใหผ้นงัอาคารเกดิสะสมความรอ้นและคายความรอ้นออกมาในรปูแบบรงัสคีวามรอ้น สง่ผลใหอุ้ณหภูมภิายในอาคารสงูขึน้ รวมไป
ถงึแผงกนัแดดในแนวตัง้นัน้จะท าใหเ้กดิการเบีย่งเบนลมในแนวระนาบ สว่นแผงกนัแดดแนวนอนจะท าใหเ้กดิการเบีย่งเบนของกระแส
ลมในแนวดิง่ 

2) พฤตกิรรมและความเรว็ของลมอาจมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชัน้ ซึง่อาจสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมและความเรว็ของลม
เฉลีย่ทัว่ทัง้หอ้งเปลีย่นแปลงไปตามองคป์ระกอบของอาคารทีล่มไดเ้ขา้กระท าหากไมพ่จิารณาจากบรบิทแวดลอ้มของอาคาร  

3) แผงกนัแดดมอีงศาใกลเ้คยีงกบัรปูแบบของการตัง้ฉากในแนวระนาบต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่แผงกนัแดดทีม่อีงศาของแผงกนัแดด
อยู่ที ่15-30 องศา ทัง้ในรูปแบบแผงกนัแดดแนวตัง้และแนวนอน มโีอกาสทีล่มจะเขา้สู่ตวัอาคารไดม้ากกว่าแผงกนัแดดทีท่ ามุมองศา
มาก และแผงกนัแดดในรปูแบบระแนง ทัง้น้ีเกดิจากการเบีย่งเบนของลมทีม่าก หรอืมกีารกระทบวตัถุทีเ่ป็นองคป์ระกอบของอาคารมาก
ขึน้นัน่เอง 

4) แผงกนัแดดแบบผสมใหป้ระสทิธภิาพในการป้องกนัแสงแดดไดด้อีกีทัง้ยงัใหค้า่ความเรว็ลมเฉลีย่สงูเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในทุกทศิทาง 

5) การตดิตัง้แผงกนัแดดจะสง่ผลเพิม่ความเรว็ลมเขา้สูอ่าคารไดใ้นช่วง 2 เมตรแรกภายในอาคารไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดั ชว่ยเพิม่
ความเรว็ลมไดต้ัง้แต่ 0.24 m/s ถงึ 0.95 m/s ซึง่สามารถพจิารณาค่าความแตกต่างของความเรว็ลมช่วง 2 เมตรแรกกบัช่วงก่อนตดิตัง้
แผงกนัแดด จากตารางดงัต่อไปน้ี 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ค่า
คว

าม
เร
ว็ล

ม 
V 

(m
/s)

ระยะทาง UX (m)

แผงกนัแดดท่ีมีประสิทธิภาพในการดกัลมดีท่ีสุด ชัน้ 3

ทศิเหนือ ทศิใต้ ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก 

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้

28.4

27.6

26.8

26.0

25.2

24.4

อณุ
หภ

มูิ
ณ
 ค่
าค

วา
มเ
รว็

ต่า
ง ๆ

 (°
C)

รูส้กึสบาย

เริม่รูส้กึถงึการถูกรบกวน

เริม่รูส้กึถงึความเรว็ลม

OutletInletShading Device

หมายเหต ุ: แนวเสน้ประแสดงค่าความเรว็ลมของอาคารตกึแถวโลง่ กรณีไมต่ดิตัง้แผงกนัแดด



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

34 

ตารางท่ี 5 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างของความเรว็ลมชว่ง 2 เมตรแรกกบัชว่งก่อนตดิตัง้แผงกนัแดด 
ความแตกต่างของลมช่วง 2.00 เมตร แรกระหว่างอาคารตึกแถวโล่งและอาคารท่ีติดตัง้แผงกนัแดด 

ทิศทาง ชัน้ 
รปูแบบของแผง

กนัแดด 
ค่าความเรว็
ลมเฉล่ียโล่ง 

ค่าความเรว็ลมเฉล่ีย
ติดตัง้แผงกนัแดด  

ค่าความเรว็ลมท่ี
เปล่ียนแปลง(∆V) 

ทิศเหนือ (N) 2 ผสม(VH) 0.56 m/s 0.80 m/s 0.24 m/s 
3 ผสม(VH) 0.39 m/s 0.84 m/s 0.45 m/s 

ทิศใต้ (S) 2 ผสม(VH) 0.84 m/s 1.13 m/s 0.29 m/s 
3 แนวนอน (H15) 0.41 m/s 1.28 m/s 0.87 m/s 

ทิศตะวนัออก (E) 2 แนวตัง้ (V30) 0.67 m/s 0.99 m/s 0.32 m/s 
3 แนวตัง้ (V30) 0.41 m/s 1.10 m/s 0.69 m/s 

ทิศตะวนัตก (W) 2 แนวตัง้ (V15) 0.67 m/s 1.01 m/s 0.34 m/s 
3 แนวตัง้ (V30) 0.41 m/s 1.06 m/s 0.65 m/s 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) 2 ผสม (VH) 0.78 m/s 1.04 m/s 0.26 m/s 
3 ผสม (VH) 0.42 m/s 1.14 m/s 0.72 m/s 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) 2 ผสม (VH) 0.65 m/s 0.92 m/s 0.27 m/s 
3 ผสม (VH) 0.41 m/s 0.97 m/s 0.56 m/s 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (SE) 2 ผสม (VH) 0.60 m/s 0.84 m/s 0.24 m/s 
3 ผสม (VH) 0.40 m/s 0.89 m/s 0.49 m/s 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (SW) 2 แนวตัง้ (V15) 0.90 m/s 1.25 m/s 0.35 m/s 
3 แนวตัง้ (V30) 0.39 m/s 1.34 m/s 0.95 m/s 

 

5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

5.2.1 สามารถน าไปอ้างองิเป็นแนวทางในการเลอืกใช้แผงกนัแดดที่เหมาะสมกบัทศิทางที่ตัง้อาคารและความสูง ซึ่งหาก
เลอืกใชง้านแผงกนัแดดใหเ้หมาะสมนอกจากจะสามารถป้องกนัรงัสคีวามรอ้นจากดวงอาทติยท์ีก่ระทบสูอ่าคารโดยตรงแลว้ยงัชว่ยใหล้ม
เขา้สูอ่าคาร เพิม่สภาวะน่าสบายทัง้ในรปูแบบของเชงิอุณหภมู ิรวมไปถงึเพิม่การไหลเวยีนของอากาศภายในอาคาร 

5.2.2 เป็นแนวทางในการใช้แผงกนัแดดบงัคบัทศิทางลมเบี่ยงเบนเขา้สู่พื้นที่ของห้องที่ต้องการ เช่น พื้นที่นัง่เล่น พื้นที่
พกัผอ่น อ่านหนังสอื ทีต่อ้งการใหล้มพดัผา่นเพือ่เพิม่สภาวะน่าสบายหรอืแมก้ระทัง่การใชเ้พือ่ควบคุมความเรว็ลมใหล้ดลงในบางพืน้ที่
ทีม่ลีมกระโชกแรง เชน่ พืน้ทีต่ดิทะเล โดยควรค านึงถงึชว่ง 2 เมตรแรกทีค่วามเรว็ลมเขา้มามากกวา่ปกตดิว้ย 

5.2.3 ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบรูณาการร่วมกบัตวัแปรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลม เชน่ พฤตกิรรมของลมทีท่ าใหเ้กดิการ
สะสมฝุ่ นภายในหอ้ง ความชืน้ หรอืการน าพาความรอ้นออกจากอาคาร เพือ่สรา้งสขุภาวะทีด่ภีายในอาคารดว้ยวธิกีารทางธรรมชาต ิ

5.2.4 ลดภาระในการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ โดยสง่เสรมิใหใ้ชว้ธิกีารปรบัปรุงสภาวะน่าสบายเชงิอุณหภมูไิดด้ว้ยการใชล้มธรรมชาต ิ

5.2.5 สามารถน ารูปแบบการทดลองไปต่อยอดกบัรูปแบบอาคารที่มคีวามเฉพาะเจาะจงหรอืรูปแบบแผงกนัแดดทีม่ีความ
เฉพาะเจาะจงในอาคารอื่น ๆ โดยอาคารประเภททาวน์เฮาสน์ัน้เป็นอาคารกลุ่มเป้าหมายทีม่ลีกัษณะทางกายภาพใกลเ้คยีงกบัอาคาร
ประเภทตกึแถว 

5.3 ข้อจ ากดัในงานวิจยั 

5.3.1 ในงานวจิยัรูปแบบของการค านวณพลศาสตรข์องไหล หากใส่องคป์ระกอบของอาคารมากหรอือาคารมขีนาดใหญ่ 
แบบจ าลองอาคารในรปูแบบ Mesh จะมปีรมิาณของ Mesh ทีม่ากจนเกนิกวา่คุณสมบตัขิองเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่จีะสามารถค านวณ
ได ้อกีทัง้ยงัสง่ผลใหก้ารค านวณแบบจ าลองแต่ละชุดการทดลองนานมากขึน้กวา่ปกต ิ

5.3.2 ในงานวจิยัฉบบัน้ีไมไ่ดท้ าการศกึษาผนังกัน้หอ้ง ทีถู่กระบุไวเ้ป็นตวัแปรแทรกซอ้นของการทดลอง ซึง่เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อ
ความเรว็ลมและพฤตกิรรมของลมภายในหอ้งได ้
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัพบวา่อตัราความตรงึเครยีดของประชากรทุกช่วงวยัโดยเฉพาะวยัท างานเพิม่มอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี
ทัง้น้ี ในปัจจุบนัไดม้กีารน าแนวคดิการการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิาใชช้ว่ยการบ าบดัความเครยีดแพร่หลายมากขึน้ 
เป็นทางเลอืกใหม่ในการบ าบดัความเครยีดหรอือาการทางจติเวช การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารสอบถามจากผูท้ีม่คีวามเครยีดสงูจากการ
ท างานจ านวน 15 คน มปีระเดน็ในการสอบถามไดแ้ก่ 1) สาเหตุของความเครยีดและผลกระทบ 2) ความสนใจในการเขา้ใชง้านพืน้ที่
ทีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 3) ความตอ้งการขององคป์ระกอบของการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 4)ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีท่ีอ่อกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
ระหวา่งในสถานทีใ่จกลางธรรมชาตกิบัการอยูใ่นสถานทีท่ีใ่กลช้ดิธรรมชาต ิ 

ผลการศกึษาพบวา่ภาระงานสภาพแวดลอ้มและผูค้นรอบขา้งของผูต้อบแบบสอบถามเป็นสาเหตุของความเครยีดมากทีสุ่ด 
คดิเป็นรอ้ยละ 60 และไดร้บัผลกระทบดา้นจติใจมากทีส่ดุโดยมผีูเ้ขา้รว่มท าแบบสอบถามรอ้ยละ 73 ใหค้วามสนใจในการเขา้ใชง้าน
พืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด มคีวามตอ้งการทีจ่ะอยูใ่กลช้ดิธรรมชาต ิตอ้งการ
องค์ประกอบทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านมคีวามรูส้กึถงึป่า และน ้า คดิเป็นรอ้ยละ 75 46 และ 35 ตามล าดบั ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาน้ีสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีดและช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของผูค้นใน
ปัจจุบนัใหด้ขีึน้ได ้

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบสภำพแวดลอ้ม, กำรบ ำบดัควำมเครยีด 

 

Abstract  

Nowadays, it has been found that the rate of stress immobility of the population of all ages, especially working 
age, has increased steadily every year. Nowadays, the concept of designing the natural environment has been applied to 
help with stress therapy more prevalent. It is an alternative to stress therapy or psychiatric symptoms. This study was 
based on 15 people with high stress from work, including 1) causes of stress, 2) interest in accessing areas with natural 
environment design for stress therapy, 3) the need for elements of natural environment design for stress therapy, 4) the 
need to use areas that design natural environments. Between in a natural heart place and in a place that is close to nature. 
The results showed a workload, the environment, and the people around the respondent are the most common causes of 
stress. Was 60 percent and was most affected psychologically, With 73 percent of participants interested in accessing 
areas where natural environments were designed for stress therapy. There is a need to stay close to nature. 75 percent, 
46 percent, and 35 percent of the time, respectively. The results of this study can be used as a guide to designing a natural 
environment to treat stress and improve people's quality of life today. 
 

Keywords: Environmental design, Stress therapy 
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1. บทน า 

ความเครยีดจากการท างานในปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการพฒันาและการเตบิโตดา้นเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และ
รวมถงึสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นวถิกีารด ารงชวีติและวธิกีารท างานอยา่งกะทนัหนั ซึง่สง่ผล
ต่อความวติกกงัวลและความเครยีดของประชากรในปัจจุบนัโดยเฉพาะประชากรวยัท างาน  (Tantivutekun, 2020)  ซึ่งส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของและสุขภาพของประชากรวยัท างานเน่ืองจากมคีวามเครยีดมากขึน้โดยในปัจจุบนั ไดม้เีปิดเผยผล
ส ารวจสุขภาพจติของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบนั ระหว่างวนัที ่1 – 15 เม.ย.2564 พบว่า ประชาชนจ านวน 838,550 ราย มี
แนวโน้มเครยีดสงู เสีย่งซมึเศรา้ เสีย่งทีจ่ะท ารา้ยตวัเอง รวมถงึเกดิภาวะหมดไฟ 38,804 ราย หรอืคดิเป็น 4.63% ซึง่จะมแีนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ตามสถานการณ์ในปัจจุบนัทีม่คีวามรุนแรงขึน้ (isranews, 2021)  

โดยใหนิ้ยามของค าวา่ “ความเครยีด” คอืความเครยีดเป็นภาวะของอารมณ์หรอืความรูส้กึทีเ่กดิขึน้กบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสภาวะปัญหาต่าง ๆ และท าใหเ้กดิความรูส้กึถูกกดดนั ไมส่บายใจ เกดิความกลวั และมอีาการ 

วติกกงัวล ท าใหเ้กดิการถูกบบีคัน้ทางอารมณ์และประสบปัญหาทีก่ระทบต่อบุคคลนัน้ดา้นจติใจจนเกดิอนัตรายแก่รา่งกาย
ตามมา ความเครยีดท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในตวับุคคลแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจและอารมณ์ และดา้น
พฤตกิรรม ตามล าดบั(วนัทนา เนาวว์นั, 2020) ดงัน้ี  

ดา้นร่างกาย: ภาวะที่เครยีดเกดิขึน้จะท าการกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมตั ิท าใหเ้กดิอาการหน้ามดืเป็นลม เจบ็หน้าอก 
ความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ หลอดเลอืดอุดตนั แผลในกระเพาะอาหาร เมื่อตกอยู่ภายใตค้วามเครยีดเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้
สุขภาพร่างกายแย่เน่ืองจากเกดิความไม่สมดุลของระบบฮอรโ์มน ขณะเกดิความเครยีดจะท าใหต้่อมใตถู้กกระตุน้ ท าใหต้่อมหมวก
ไตหลัง่ฮอรโ์มนคอรต์ซิอล (cortisol) เพิม่ขึน้ จะท าใหเ้กดิอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ตัง้แต่ปวดศรีษะ 
ปวดหลงั อ่อนเพลยี หากบุคคลนัน้ตอ้งเผชญิกบัความเครยีดทีรุ่นแรงมากๆ อาจสง่ผลใหบุ้คคลเสยีชวีติไดเ้น่ืองจากระบบการท างาน
ทีล่ม้เหลวของร่างกาย หรอืในบางรายทีร่ะบบภูมคิุม้กนัของร่างกายท างานไดไ้มเ่ตม็ทีส่่งผลใหเ้กดิเป็นอาการของโรคหอบหดื โรค
ภมูแิพต้่างๆ โรคผวิหนังซึง่จะสง่ผลอย่างมากต่อการลดลงของประสทิธภิาพในการท างานของผูท้ีม่ภีาวะความเครยีด (ชญานุตม ์นิรมร, 
2011) 

ดา้นจติใจ: จติใจของบุคคลทีเ่กดิเครยีดจะเตม็ไปดว้ยการหมกมุน่ครุน่คดิ ละเลยสิง่รอบตวั ขาดสมาธ ิขาดความระมดัระวงั
ในการท างานเป็นเหตุใหเ้กดิความผดิพลาดในการท างานและเกดิอุบตัเิหตุ  มอีาการฉุนเฉียว โมโหโกรธงา่ย สญูเสยีความมนัใจและ
ขาดเชือ่มัน่ในความสามารถทีใ่นการท างานจดัการกบัชวีติของตนเอง เกดิความวติกกงัวล ขาดความภมูใิจในตนเอง ในบางรายทีต่ก
อยู่ในภาวะเครยีดอยา่งยาวนานมาก อาจก่อใหเ้กดิอาการทางจติ จนกลายเป็นโรคทางจติเวชได ้เน่ืองจากการเผชญิต่อภาวะเครยีด
เป็นเวลานานฮอรโ์มนคอรต์ซิอลทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้ จะท าใหเ้ซลลป์ระสาท่่อและลดจ านวนลง โดยเฉพาะในสมองส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักบัความจ าและสตปัิญญา ความเครยีดจงึท าใหท้ าใหค้วามจ าและสตปัิญญาลดลง และยงัมผีลต่อการท างานของระบบสารสื่อ
ประสาททีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัอารมณ์และพฤตกิรรมโดยเฉพาะสารสือ่ประสาท จงึท าใหเ้กดิอาการซมึเศร้าและวติกกงัวลกวา่เวลาปกติ
(ชญานุตม ์นิรมร, 2011) 

ดา้นพฤตกิรรม: ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวในขา้งต้นไม่เพยีงแต่จะท าใหร้ะบบการท างานของร่างกายและจติใจ
ผดิเพีย้นไป แต่ยงัท าใหพ้ฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลมกีารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย ยกตวัอยา่งเชน่ บุคคลทีเ่ครยีดมากๆ บาง
รายจะมอีาการเบื่ออาหารหรอืบางรายอาจจะรูส้กึวา่ตวัเองหวิอยู่ตลอดเวลาและท าใหม้กีารบรโิภคอาหารมากกวา่ปกต ิมอีาการนอน
หลบัยากหรอืนอนไม่หลบัหลายคนืตดิต่อกนั ประสทิธภิาพในการท างานน้อยลง ปลกีตวัจากสงัคม และเผชญิกบัความเครยีดอย่าง
โดดเดีย่ว บ่อยครัง้บุคคลจะมพีฤตกิรรมการปรบัตวัต่อความเครยีดในทางทีผ่ดิมากขึน้จากเดมิ เช่น สบูบุหรี ่ตดิสุรา ตดิสารเสพตดิ 
การพนัน และการเปลีย่นแปลงของสารเคมบีางอย่างในสมองท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมกา้วรา้วมากขึน้ มคีวามอดทนทีต่ ่าลง พรอ้มที่
จะเป็นศตัรูกับผู้อื่นได้ง่าย อาจมกีารอาละวาดขว้างปาข้าวของ ท าร้ายร่างกายตนเอง และอาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด                  
(ชญานุตม ์นิรมร, 2011) 

งานวิจัยน้ีใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธรรมชาติเพื่อบ าบัดความเครียด และการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิรวมถงึการใชว้ธิกีารศกึษาจากกรณีศกึษาผ่านการสอบถามกบักรณีศกึษาทีม่คีวามเครยีดสงูจากการ
ท างานจ านวน 15 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึความตอ้งการพืน้ฐานในการออกแบบพืน้ทีส่ภาพแวดลอ้มเพือ่ความผอ่นคลาย
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ส าหรบัผูท้ีม่คีวามเครยีดสงูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพื่อบ าบดัความเครยีดโดยใชป้ ระเดน็ใน
การสอบถามผูม้คีวามเครยีดสงูเป็น 4 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1) สาเหตุของความเครียดและผลกระทบจากความเครียด เพื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดของผู้ตอบ
แบบสอบถามและน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวเิคราะหแ์ละสรุปผลต่อไป 

2) ความสนใจในการเขา้ใชง้านพืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพื่อใชใ้นการบ าบดัความเครยีด เพื่อ
ทราบถงึความเป็นไปไดใ้นการใหค้วามสนใจถงึการใชธ้รรมชาตใินการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือ่บ าบดัความเครยีดของตวัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

3) ความต้องการขององค์ประกอบของการออกแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิพื่อใช้ในการบ าบดัความเครยีด เพื่อ
ทราบถงึความตอ้งการในองคป์ระกอบของการออกแบบสภาพแวดลอ้ทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีด 

4) ความต้องการในการใช้พื้นที่ที่ออกแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม่คีวามเครยีดสงูระหวา่งในสถานทีใ่จกลางธรรมชาตกิบัการอยูใ่นสถานทีท่ีใ่กลช้ดิธรรมชาต ิ

ซึง่ประเดน็ทีใ่ชเ้พือ่การสอบถามนัน้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดั
ความเครยีดและชว่ยยกระดบัคุณภาพชวีติของผูค้นในปัจจุบนัใหด้ขีึน้ได้ 

1.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ทราบถงึผลกระทบทางกาย ใจ และพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากจากการเกดิความเครยีดของประชากรวยัท างานในปัจจุบนั 

2) เป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีด 

 

2. การใช้ธรรมชาติเพ่ือบ าบดัความเครียด 

ธรรมชาตบิ าบดั คอื การดแูลรกัษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาต ิตัง้อยู่บนหลกัของการทีโ่รคทุกชนิด ทัง้ทางกายและ
จติใจ สามารถเยยีวยารกัษาตวัเองได ้ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกต ิโรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น มะเรง็ เบาหวาน ความดนัโลหติ
สงู ภูมแิพ ้หดืหอบ ฯลฯ เกดิจากการด าเนินชวีติทีผ่ดิธรรมชาต ิโดยเฉพาะบุคคลทีอ่ยูใ่นวยัท างานและด ารงชวีติอยู่ในเมืองและมวีถิี
ชวีติทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไหลไปกบัสงัคมทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการด ารงชวีติ ทัง้การ รบัประทานอาหารทีม่สีารเคมปีนเป้ือน เช่น 
เน้ือสตัวท์ีเ่ลี้ยงดว้ยฮอร์โมนเร่งการเจรญิเตบิโต ยาปฏชิวีนะ หรอื รบัประทานยาหรอืฉีดยาทีท่ าจากสารเคม ีซึ่งเป็นไปได้ว่าสาร
เหล่านี้มกัตกคา้งอยู่ในร่างกายมาก หรอืการใชช้วีติทีเ่ครยีดเกนิไป หกัโหมเกนิไป กงัวลเกนิไป ออกก าลงักายไมเ่พยีงพอ พกัผอ่น
ไม่เพยีงพอ (Vadakkanchary, 2003)ดงันัน้ การใช้เวลาอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิสามารถส่งผลดตี่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ทีด่ ีการไดส้มัผสัหรอื อยู่ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตมิากขึน้ เช่นสวนสาธารณะป่าไมแ้ละชายหาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูค้นในปัจจุบนั (Mathew P. White, 2019) ทัง้ทางกายและจติใจ สามารถลดการตอบสนองต่อ
ความเครยีดและอารมณ์ทีด่ขี ึน้และใจปัจจุบนัไดเ้ริม่มกีารใหค้วามสนใจในการใชธ้รรมชาตบิ าบดัในการฟ้ืนฟูและลดสภาวะความตรงึ
เครยีดมากขึ้นในปัจจุบนั (R.Jones Arabella Kurtz Noelle Robertson, 2020) อย่างไรก็ตามในได้มกีารท าการทดลองเกี่ยวกบั
อาสาสมคัร 420 คนในการใชธ้รรมชาตบิ าบดัโดยการใชว้ธิกีารใหอ้าสาสมคัรสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตโิดยไดผ้ลจาก
การทดลองดงัน้ี 

ระดบัคอรต์ซิอลลดลง 12.4%, กจิกรรมทางประสาททีเ่หน็อกเหน็ใจลดลง 7.0%, ความดนัโลหติซสิโตลกิลดลง 1.4% และ 
5.8% ลดอตัราการเต้นของหวัใจ น่ีแสดงใหเ้หน็ว่าสภาวะเครยีดสามารถบรรเทาได้ด้วยการบ าบดัด้วยการใกล้ชดิและสมัผลกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิช่น ป่า แม่น ้า ฯลฯ นอกจากน้ีการท างานของระบบประสาทพาราซมิพาเทตกิเพิม่ขึน้ 55.0% ซึ่งบ่ง
บอกถงึสภาวะทีผ่อ่นคลายทีแ่สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึผลทางการแพทยเ์ชงิป้องกนัของการบ าบัดดว้ยธรรมชาต ิโดยการใชว้ธิกีาร
ธรรมชาตบิ าบดัจะมบีทบาทส าคญัมากขึน้ในการแพทยเ์ชงิป้องกนัในอนาคต(Miyazaki Y1, 2011) 
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3. การออกแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ค าว่า สภาพแวดล้อม (Environment) ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และใน
พระราชบญัญตั ิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไดใ้หค้ านิยามของสิง่แวดลอ้มตรงกนัคอื หมายถงึ สิง่
ต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและชวีรูปทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้สิง่แวดลอ้มแบ่งเป็น
ลกัษณะตามการเกดิขึน้ได ้2 ลกัษณะ คอื 

1) สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ(Natural Environments) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิเช่น ดนิ น ้า 
อากาศ จุลนิทรยี ์พชื และสตัว ์เป็นตน้ 

2) สิง่แวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึน้ (Man-made Environments)  หมายถึง สิง่แวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ เช่น อาหาร ที่อยู่
อาศยั ยารกัษาโรคอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เครือ่งจกัร เครือ่งยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ (โกศล จงึเสถยีรทรพัย์, 2553) 

ความหมายโดยรวมของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตจิงึหมายถงึ บรรยากาศแวดลอ้มทีม่อีงคป์ระกอบทางธรรมชาต ิซึง่จะ
ส่งผลต่อการรบัรู้ และมีความสามารถในการมีส่วนช่วยบ าบดั และเยียวยาทัง้ทางกายและใจซึ่งผลผลต่อสภาวะอารมณ์และ
พฤตกิรรมของมนุษย ์เชน่ 

3.1 สี สมีอีทิธพิลในการตอบสนองของต่อมไพเนียลซึง่สง่ผลต่อความรูส้กึ จติใจ ฮอรโ์มน และอารมณ์ โดยสามารถน ามาปรบัใชใ้น
การบ าบดัความเคยีดได ้

•กลุม่สโีทนรอ้น เป็นกลุม่สทีีใ่หพ้ลงั มคีวามกระตอืรอืรน้ สามรถกระตุน้ความอยากอาหาร และท าใหรู้ส้กึมชีวีติชวีา 

•กลุ่มสโีทนเยน็ เป็นกลุ่มสมีคีวามสดชื่น มกัสง่ผลใหม้คีวามรูส้กึสงบและผอ่นคลาย ซึง่เหมาะกบัการใชส้ าหรบัการบ าบดั
ใหผ้อ่นคลายจากความเครยีด (KHAMKAEW, 2018) 

3.2 เสียง ซึง่เสยีงมผีลต่อทัง้ดา้นสรรีวทิยาและทางดา้นจติวทิยา โดยท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของอตัราการหายใจ ความดนัโลหติ อตัรา
การเตน้ของหวัใจ ปลดปล่อยความเครยีดและมผีลต่อสภาวะอารมณ์ โดยเสยีงทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาและบ าบดัคอื เสยีงทีเ่ป็นมติรกบั
สุขภาพทัง้ทางกายทางใจ และจติวญิญาณ เช่น เสยีงสายน ้า เสยีงลม เสยีงจากสิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวนั การน าเสยีงธรรมชาติ
เหล่านี้มาใชใ้นการประกอบการออกแบบสภาพแวดลอ้มและการบ าบดัสามารถสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตทิีส่ามารถท าใหเ้กดิ
ความรูส้กึผอ่นคลายไดเ้ป็นอย่างดใีนการเยยีวยาทางจติใจและทางจติวญิญาณ นอกจากนี้การท าใหเ้กดิความเงยีบเพือ่ใหเ้กดิความ
สงบหรอืเพือ่ใหผู้ท้ าเขา้ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารจดัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตไิดภ้าวนาหรอืทบทวนสะทอ้นคดิผา่นการสนทนากบักบัเสยีง
ดา้นในของตนเองกอ็าจเป็นสิง่ทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางจติใจของผูใ้ชง้านในพืน้ทีท่ี่ออกแบบสภาพแวดลอ้มธรรมชาตไิด ้
(Kosol Chungsatiansup, 2019) 

3.3 คุณภาพอากาศ ความร้อนหรืออุณหภูมเิป็นตวัแปรส าคญัของคุณภาพอากาศ อุณหภูมหิรอืความร้อนมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความชื้นสมัพทัธ์ และความเรว็ของกระแสลม โดยเฉพาะในอาคารความรอ้น ความชื้น และการไหลเวยีน ของอากาศมผีลในการ
สรา้งความเครยีดใหก้บัผูใ้ชง้านในพืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ(Kosol Chungsatiansup, 2019) 

3.4 การสมัผสั การสมัผสัคอืการรบัรูข้องมนุษย์ผ่านระบบประสาทจาการสมัผสัทางร่างกายโดยการรบัรูแ้ละการสมัผสัที่มผีลต่อ
ร่างกายและจติใจของมนุษยม์ากที่สุด และสิง่ทีเ่ป็นสื่อกลางทาระหวา่งสถาปัตยกรรมและมนุษย ์ การรบัรูท้ีม่ผีลมากทีสุ่ดคอื “วสัดุ” 
วสัดุจะสง่ผลต่อบรบิทและความรูส้กึจากการสมัผสัของมนุษย ์การเลอืกใชว้สัดุหรอืพืน้ผวิธรรมชาต ิเชน่ ผวิน ้า ไม ้หนิ ดนิ อฐิ ทราย 
หรอืสจัจะวสัดุ สามารถท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการรบัรู ้ทางสายตา เสยีงการสมัผสั ความรูส้กึและสภาวะอารมณ์ของผูใ้ชง้านใน
พืน้ทีท่ีอ่อกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใินการบ าบดัความเครยีด(KHAMKAEW, 2018) 
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4. วิธีการศึกษา 

4.1 วิธีเกบ็ข้อมลู 

เป็นการเกบ็ขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณแอละเชงิคุณภาพผ่านกนัท าแบบสอบถามกบักรณีศกึษาทีม่อีาการเครยีดเน่ืองจากการ
ท างานและไดท้ าการศกึษาคน้ควา้และเกบ็ขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม งานวจิยั บทความ แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
ขอ้มลูดา้นสถติขิองหน่วยงานต่าง ๆ  และการคน้ควา้จากอนิเตอรเ์น็ต รวบรวมและน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 

4.2 การก าหนดกลุ่มกรณีศึกษา 

ก าหนดผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป อยู่ในวยัท างานและมภีาวะความเครยีดจากการท างานโดยอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
ผา่นการท า แบบสอบถามจ านวน 15 คน 

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพซึง่ใชว้ธิกีารศกึษาเชงิส ารวจจากกลุม่กรณีศกึษา โดยการใช้
การตอบค าถามในแบบสอบถาโดยขอ้มลูในแบบสอบถามพจิารณาจากศกึษาขอ้มลูบทความ และงานวจิยัต่างๆทีไ่ดร้วบรวมมา และ
ไดส้อบถามในประเดน็1) สาเหตุของความเครยีด 2) ความสนใจในการเขา้ใชง้านพืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการบ าบดัความเครยีด 3) ความต้องการขององค์ประกอบของการออกแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิพื่อใช้ในการ
บ าบดัความเครยีด 4) ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีท่ีอ่อกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

 

5. ผลการศึกษา 

งานวจิยัน้ีศกึษาโดยใชก้รณีศกึษาผา่นการสอบถามจากกรณีศกึษาทีม่คีวามเครยีดสงูจากการท างานจ านวน 15 คนโดยมี
วตัถุประสงค์ในการศกึษาเพื่อน ามาวจิยัถึงความต้องการในพื้นที่ส าหรบัการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตเิพื่อบ าบดัความเครยีดซึง่แสดงออกทางแผนภูมิและตารางแสดงรายละเอยีดและแสดงผลการสอบถามจากกรณีศกึษาทัง้ 
15 คนดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 แผนภมูสิาเหตุของความเครยีดของกรณีศกึษาทีม่คีวามเครยีดสงูจากการท างาน 

จากแผนภูมทิี ่1 สรุปไดว้่ากรณีศกึษาทีใ่นวยัท างานนัน้ไดร้บัความเครยีดและความกดดนัในการท างานจากการทีม่ภีาระ
งานที่มากเกินไปรวมทัง้สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อสภาพจิตใจในการท างานและบุคลากรรอบข้างของ
กรณีศกึษารวมกนัมากทีสุ่ดรอ้ยละ 60 ถดัมาจะเป็นเรื่องของบุคลากรในสถานทีท่ างานของกรณีศกึษาทีส่่งผลต่อความเครยีดของ
กรณีศกึษา และ หน้าที่ภาระงาน รวมถึงสภาพแวดลอ้มในที่ท างานที่ส่งผลถงึความเครยีดของกรณีศกึษาถึงร้อยละ 26 7 และ 7 
ตามล าดบั โดยไดร้บัผมกระทบจากการเกดิความเครยีดจากการท างานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลกระทบจากความเครยีดของแต่ละกรณีศกึษา 

 
จากการสรุปขอ้มลูตารางที ่1 พบวา่จากกรณีศกึษาจะไดร้บัผลกระทบจากความเครยีดสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบดา้นจติใจ

มากทีส่ดุรองลงมาเป็น ดา้นรา่งกายและพฤตกิรรม ตามล าดบั 

 
รปูท่ี 3 แผนภมูคิวามสนใจในการเขา้ใชง้านพืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 

จากแผนภูมิที่ 2 สรุปได้ว่ากรณีศึกษาที่ในวัยท างานนั ้นให้ความสนใจในการเข้าใช้งานพื้นที่ที่มีการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีดจ านวน11 คนจากทัง้หมด 15 คนคดิเป็นรอ้ยละ 73 และยงัมกีรณีศกึษา

 

 

 

ผลกระทบดา้นรา่งกายกาย ผลกระทบดา้นจติใจและอารมณ์ ผลกระทบดา้นพฤตกิรรม 

กรณีศกึษา1 / /  
กรณีศกึษา2 / / / 
กรณีศกึษา3 / / / 
กรณีศกึษา4 /   
กรณีศกึษา5  / / 
กรณีศกึษา6 /   
กรณีศกึษา7  / / 
กรณีศกึษา8 / /  
กรณีศกึษา9 / /  
กรณีศกึษา10 / /  
กรณีศกึษา11  /  
กรณีศกึษา12  /  
กรณีศกึษา13   / 

กรณีศกึษา14 /   

กรณีศกึษา15  / / 

กรณศีกึษา 

ผลกระทบ 
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บางคนทีย่งัมคีวามไมแ่น่ใจและปฏเิสธทีจ่ะเขา้ใชใ้นพืน้ทีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 
คดิเป็นรอ้ยละ 14 และ 13 ตามล าดบั  

 
รปูท่ี 4 แผนภมูคิวามตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีท่ีอ่อกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

จากแผนภูมทิี ่3 สรุปไดว้่ากรณีศกึษามคีวามตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีท่ีอ่อกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใินขอบเขต
ของการอยูใ่กลช้ดิธรรมชาตคิดิเป็นรอ้ยละ 71ตอ้งการอยูใ่นขอบเขตของการอยูใ่จกลางธรรมชาต ิและอยูแ่บบผสมผสานคดิเปรอ้ยละ 
20 และ 9 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 2 ความตอ้งการขององคป์ระกอบของการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 

 

 

 

องคป์ระกอบที ่1 
ป่าไม ้ตน้ไม ่พชืพรรณ 

ดอกไม ้

องคป์ระกอบที ่2 
น ้า แมน่ ้า ล าธาร 

ทะเลสาบ ทะเล ล าคลอง 

องคป์ระกอบที ่3 
ผนืดนิ ทุงหญา้ ภเูขา 

องคป์ระกอบที ่4 
สายลม ทอ้งฟ้า ความ
เยน็ ความอบอุน่ หมอก 

องคป์ระกอบที ่5 
เสยีงธรรมชาต ิเสยีงน ้า 
เสยีงของลม ความสงบ 

องคป์ระกอบที ่6 
สิง่ทีป่ราศจากการปรุง
แต่และสรรคส์รา้งโดย

มนุษย ์

กรณีศกึษา1 /  / / / /  
กรณีศกึษา2 / / /  /  

กรณีศกึษา3 / /  /  / 
กรณีศกึษา4 /  / /  / 
กรณีศกึษา5 / / / /   

กรณีศกึษา6 / / /   / 
กรณีศกึษา7 / /     

กรณีศกึษา8 / / / /   

กรณีศกึษา9 /  / /  / 
กรณีศกึษา10 / / / /   

กรณีศกึษา11 / / /    

กรณีศกึษา12 / /     

กรณีศกึษา13 /   / /  

กรณีศกึษา14 / /    / 

กรณีศกึษา15 / / / / /  

ตารางที ่ 1  ความตอ้งการขององคป์ระกอบของการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่ใชใ้นการบ าบดัความเครยีด 
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จากการสรุปขอ้มลูของตารางที ่2 เรื่องความตอ้งการขององคป์ระกอบของการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพื่อ
ใชใ้นการบ าบดัความเครยีดจากกรณีศกึษาทัง้ 15 คนไดด้งัน้ี  กรณีศกึษาทัง้ 15 คนใหค้วามสนใจในองคป์ระกอบแรก คอื ป่าไม ้ตน้
ไม่ ฯลฯ และให้ความสนใจในองค์ประกอบที่ 2  3  4  6  และ  5 ตามล าดบั ซึ่งสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพือ่บ าบดัความเครยีด  

 

6. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาและคน้ควา้ผา่นการสอบถามกรณีศกึษาและการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้า่ จากกรณีศกึษาสว่นใหญ่พบวา่
ภาระงาน สภาพแวดลอ้ม และผูค้นรอบขา้งกรณีศกึษาเป็นสาเหตุของการเกดิความเครยีดของกรณีศกึษามากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 60 
และสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบดา้นจติใจและอารมณ์มากทีสุ่ด โดยมผีูเ้ขา้รว่มท าแบบสอบถามรอ้ยละ 73 ใหค้วามสนใจในการเขา้ใชง้าน
พืน้ทีท่ีม่กีารออกแบบสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพื่อใชใ้นการบ าบดัความเครยีด มคีวามตอ้งการทีจ่ะอยู่ใกลช้ดิธรรมชาต ิตอ้งการ
องคป์ระกอบทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านมคีวามรูส้กึถงึป่า และน ้า คดิเป็นรอ้ยละ 75 46 และ 35 ตามล าดบั โดยจากกการวเิคราะหพ์บวา่ ในกลุ่ม
กรณีศกึษาสว่นใหญ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบทางดา้นจติใจและอารมณ์มคีวามตอ้งการในองคป์ระกอบทางธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าไม ้และ
แหล่งน ้า ซึง่เป็นไปไดว้า่อาจมกีารเชื่อมโยงกบัการใชเ้สยีง การสมัผสั และคุณภาพของอากาศทีม่ผีลในการใชส้ าหรบัในการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิเชื่อดว้ยทัง้องค์ประกอบดา้นป่าไมแ้ละ แหล่งน ้านัน้ใหค้วามรูส้กึในทางบวก ใหค้วามรูส้กึถงึความเยน็
มากกวา่ความรอ้นซึง่สง่ผลดตี่อการพกัผอ่นและบ าบดัความเครยีดและยงัใชป้ระโยชน์จากองคป์ระกอบทางธรรมชาตทิีเ่ป็นป่าไม้เรื่อง
เรื่องของความหลากหลายของพชืพรรณ และความสูงของต้นไม้ เพื่อใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สกึในการเขา้ใช้สถานที่ที่ได้มกีาร
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการบ าบดัความเครียด โดยอาจให้ความรู้สกึที่เกิดภาวะน่าสบาย แลรู้สกึได้ถึงการถูกโอบกอดจาก
ธรรมชาติส่งผลให้ผู้เข้าใช้งานรู้สกึผ่อนคลายและได้รบัการบ าบดัความเครยีดผ่านการสมัผสับรรยากาศขององค์ประกอบต่าง ๆ  
นอกจากน้ีการเลือกใช้วสัดุประเภท สจัจะวสัดุยังส่งผลถึงการบ าบดัความเครียดได้และอาจจ าให้เกิดเงื่อนไขในการออกแบบ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิเช่น อาคาร หรอืพืน้ทีต่่าง ๆ ใหม้วีสัดุสว่นมากเป็นวสัดุธรรมชาตแิละสจัวสัดุ และ
ยงัเลอืกใชเ้สน้สายตามธรรมชาตมิาใชเ้พิม่ไม่วา่จะเป็น ลวดลายอาคาร ทางเดนิเป็นเสน้โคง้ พืน้ทีน่ัง่พกัผ่อนทีเ่ป็นลกัษณะโคง้เพื่อน
ใหเ้กดิความรูส้กึถงึการโอบลอ้มและไหลลื่นไปกบัธรรมมาชาตมิาใช ้โดยในบางจุดเช่น จุดทีม่กีารท ากจิกรรม จุดรบัประทานอาหาร จะ
มกีารเลอืกใชส้ใีนโทนอุ่นเพือ่ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ สามรถกระตุน้ความอยากอาหาร และท าใหรู้ส้กึมชีวีติชวีา และในพืน้ทีท่ีใ่ชใ้น
การบ าบดั และพกัผอ่นจะใหส้โีทนเยน็หรอืสตีามธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ความผอ่นคลายและท าใหเ้กดิความสงบได ้
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isranews. (2021). เครยีดสงู เสีย่งซมึเศรำ้! เปิดทำงแก-้วคัซนีใจชว่ยคนไทยรบัมอืโควดิระลอกใหม่.  
https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/97775-isranews-mentalhealth.html 

KHAMKAEW, C. (2018). STRESS THERAPY CENTER, วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม. http://www.dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6227/1/56016549%20%e0%b8%8a%e0%b 
8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%20%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89
%e0%b8%a7.pdf 

Kosol Chungsatiansup, P. P., Thanawan Sararum, Niratchara Lillahkul, Hataikorn Kittimanont. (2019). Healthcare Healing 
Environment Design (year 3). https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5178/hs2544.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5178/hs2544.pdf?sequence=1&isAllowed=y


12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

44 

Limited, S. C. (2020). Jin Wellbeing County. Jin Wellbeing County. http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-
county/?__cf_chl_jschl_tk__=05125fcde7a4e8430f36070c46d9a376f1d08878-1623400032-0-AQUIcYTsLQdZFR-
X82O2NyyTdOX1hq9CyGaBFv6Y0j7vDQdBBcemTUX7QM5kpQHQdxp37NvT6QnLWOtoNSCx2pIoEj2TGwiVqkemJCr-
_KTUFBUoBDoExVcuj9OsesbJzohZEEPe3laDAV6fy0951Ju9ExOADMpvpan11byRxJrCkWEEUjfdfOE-PGd0N5F m8xgJyuE-
G5umuC6Fny6Hyseo01CXfuhdvM24a3MJ10RB4tEfLyUXY8sWDaXuWI2myvwyoD68lxfNuhQkkPqXmooqoyOs 
ZGWmiMU002grCOKbXjy2NO-w4B-y2ZdGQsv9cqvJpe8sz4g3a-DJcYC32xuTLsc48iY0ekMw_UkuP3eDrPqOjjcC_1i1 
wbkY9XQnv7R8F2_fhtSNSTsI0cksbIneqwZbT3B0IFnCct-59vvA3HrQNyP1LIYIFEN-0UWFRQ 

Mathew P. White, I. A., James Grellier, Benedict W. Wheeler, Terry Hartig, Sara L. Warber, Angie Bone, Michael H. 
Depledge & Lora E. Fleming (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health 
and wellbeing. https://www.nature.com/articles/s41598-019-44097-3 

Miyazaki Y1, L. J., Park BJ, Tsunetsugu Y, Matsunaga K. (2011). Preventive medical effects of nature therapy. Japanese 
Journal of Hygiene. https://europepmc.org/article/med/21996763  

R.JonesArabellaKurtzNoelleRobertson, S. J. C. C. (2020). ‘Into the Wild’: A meta-synthesis of talking therapy in natural 
outdoor spaces. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735820300295 (Department of Neuroscience, 
Psychology and Behaviour, Centre for Medicine, University of Leicester, UK)  

Tantivutekun, S., et al. (2020). "สิง่แวดลอ้มดำ้นจติสงัคมขององคก์รทีส่ง่ผลต่อควำมเครยีดในกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรสำย
สนบัสนุนในโรงพยำบำล." Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 2020. 
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/243998  

Vadakkanchary, M. J. (2003). ธรรมชำตบิ ำบดั. ธรรมชำตบิ ำบดั,กองกำรแพทยท์ำงเลอืก, 2019. 
https://thaicam.go.th/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94/  

โกศล จงึเสถยีรทรพัย, โ. น. (2010). Healing Environment (Healing Environment, Healing Environment Development, Issue. 
https://www.hfocus.org/sites/default/files/files_upload/cp00000031_-_filecpg.pdf 

ชญานุตม ์นิรมร, ร. ด. ภ. ศ. พ. (2011). ความเครยีด และวธิแีกความเครยีด [Mental health ].  

ชญานุตม ์นิรมร, งำนวเิทศสมัพนัธแ์ละประชำสมัพนัธ ์คณะเภสชัศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหดิล. 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0
%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4% 
E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%
B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/  

วนัทนา เนาวว์นั (2020). การจดัการความเครยีดและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการคุณภาพชวีติในการท างาน [วารสารวทิยาการ
จดัการปรทิศัน์ ปีที ่22 ฉบบัที ่1 (มกราคม  –มถุินายน 2563)]. Stress Management and Related Factors of Work Life 
Quality Management, 2020, 224-225. 

 

http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-county/?__cf_chl_jschl_tk__=05125fcde7a4e8430f36070c46d9a376f1d08878-1623400032-0-AQUIcYTsLQdZFR-X82O2NyyTdOX1hq9CyGaBFv6Y0j7vDQdBBcemTUX7QM5kpQHQdxp37NvT6QnLWOtoNSCx2pIoEj2TGwiVqkemJCr-_KTUFBUoBDoExVcuj9OsesbJzohZEEPe3laDAV6fy0951Ju9ExOADMpvpan11byRxJrCkWEEUjfdfOE-PGd0N5F
http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-county/?__cf_chl_jschl_tk__=05125fcde7a4e8430f36070c46d9a376f1d08878-1623400032-0-AQUIcYTsLQdZFR-X82O2NyyTdOX1hq9CyGaBFv6Y0j7vDQdBBcemTUX7QM5kpQHQdxp37NvT6QnLWOtoNSCx2pIoEj2TGwiVqkemJCr-_KTUFBUoBDoExVcuj9OsesbJzohZEEPe3laDAV6fy0951Ju9ExOADMpvpan11byRxJrCkWEEUjfdfOE-PGd0N5F
http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-county/?__cf_chl_jschl_tk__=05125fcde7a4e8430f36070c46d9a376f1d08878-1623400032-0-AQUIcYTsLQdZFR-X82O2NyyTdOX1hq9CyGaBFv6Y0j7vDQdBBcemTUX7QM5kpQHQdxp37NvT6QnLWOtoNSCx2pIoEj2TGwiVqkemJCr-_KTUFBUoBDoExVcuj9OsesbJzohZEEPe3laDAV6fy0951Ju9ExOADMpvpan11byRxJrCkWEEUjfdfOE-PGd0N5F
http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-county/?__cf_chl_jschl_tk__=05125fcde7a4e8430f36070c46d9a376f1d08878-1623400032-0-AQUIcYTsLQdZFR-X82O2NyyTdOX1hq9CyGaBFv6Y0j7vDQdBBcemTUX7QM5kpQHQdxp37NvT6QnLWOtoNSCx2pIoEj2TGwiVqkemJCr-_KTUFBUoBDoExVcuj9OsesbJzohZEEPe3laDAV6fy0951Ju9ExOADMpvpan11byRxJrCkWEEUjfdfOE-PGd0N5F
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%25
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%25


การพฒันาระบบความจรงิเสรมิเพือ่เป็นสือ่การสอนดา้นปัญญาดา้นมติ ิ 
วรศิรา เลศิเอนกวฒันา และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

45 

การพฒันาระบบความจริงเสริมเพ่ือเป็นส่ือการสอนด้านปัญญาด้านมิติ  
DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY AS AN EDUCATION TOOL  

FOR SPATIAL INTELLIGENCE 
 

วรศิรา เลศิเอนกวฒันา1 และชาว ีบุษยรตัน์2 
WARISARA LERTANEKWATTANA1 and CHAWEE BUSAYARAT2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
jam21145@gmail.com1, cha_v_mek@hotmail.com2 

 
บทคดัย่อ 

การท าความเขา้ใจเรื่องปัญญาดา้นมติ ิ(spatial intelligence) คอืการท าความเขา้ใจรูปทรงเลขาคณิตสามมติิ เป็นหน่ึงในองค์
ความรูพ้ืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบัการเรยีนการสอนสถาปัตยกรรม การจนิตนาการรปูทรงเรขาคณิตสามมติจิากภาพสองมติเิป็นเรือ่งทีท่ าได้
ยากหากไมไ่ดร้บัการฝึกฝน เช่นในการฝึกท าแบบฝึกหดัภาพฉาย ทีแ่มจ้ะสามารถตรวจค าตอบทีถู่กตอ้งได ้แต่กย็งัไมส่ามารถเขา้ใจได้
ว่าเหตุใดค าตอบนัน้จงึผดิหรอืถูก หรอืต้องใชเ้วลามากในการท าความเขา้ใจ ทัง้น้ีเน่ืองจากขาดสื่อกลางทีส่ามารถเชื่อมโยงรูปสองมติิ
ไปสูรู่ปสามมติไิด ้ในปัจจุบนั เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในหลากหลากวงการ รวมถงึวงการการศกึษาดว้ย 
มนัสามารถน ามาใชเ้ป็นสื่อการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ น่าสนใจ และเขา้ใจงา่ยได ้คุณลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิคอื
การใชภ้าพสองมติเิพื่ออา้งองิต าแหน่งของวตัถุสามมติ ิดว้ยเหตุน้ีเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิจงึเป็นสื่อทีเ่หมาะสมมากกบัการใชใ้น
การสรา้งความเขา้ใจดา้นปัญญามติ ิงานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะน าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิมาประยุกตใ์ชส้ าหรบัเป็นสือ่การสอน
เพือ่สรา้งความเขา้ใจรปูทรงสามมติ ิระบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถแสดงผลผา่นแอปพลเิคชนับนสมารท์ดไีวซด์ว้ยการซอ้นทบัรปูทรงสามมติิ
ลงบนภาพของภาพโจทยส์องมติ ิและใหผู้ใ้ชง้านระบบท าความเขา้ใจรปูทรงไดผ้า่นการเคลือ่นที ่หมนุ และยอ่ขยายวตัถุ 3 มติ ิเสมอืนวา่
วตัถุนัน้อยู่ในโลกจริง ระบบที่พฒันาขึ้นน้ีมุ่งเน้นไปที่การสร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย ผลลพัธ์ของงานวจิยัน้ีสามารถใช้เป็น
ทางเลอืกส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนองคค์วามรูท้างสถาปัตยกรรมขัน้ต้นต่อไปในอนาคตได ้

ค าส าคญั: ความจรงิเสรมิ, สือ่การสอน, รปูทรงสามมติ,ิ ปัญญาดา้นมติ ิ

 

Abstract 

Understanding spatial intelligence is one of the most fundamental aspects of the teaching of architecture. It is difficult 
to imagine a three-dimensional geometric shape from a three-dimensional image without training. For example, in practicing 
projection exercises, despite being able to check the correct answer, some still unable to understand the reason or takes a lot 
of time to understand. This is due to the lack of media that can connect two-dimensional images to three-dimensional ones. 
Nowadays, augmented reality technology has played an important role in a variety of fields, including the education industry. 
It can be used as a teaching material that is effective, interesting, and easy to understand. A key feature of augmented reality 
technology is the use of two-dimensional imagery to reference the position of a three-dimensional object. For this reason, 
augmented reality technology is the ideal medium to use in building up our understanding of spatial intelligence. This research 
aims to apply augmented reality technology as teaching tools for understanding three-dimensional shapes. The developed 
system can be displayed through applications on the smart device by superimposing three-dimensional shapes on the image 
of the two-dimensional image. It allows the system user to observe virtual objects through spatial manipulation such as moving, 
rotating, and scaling virtual 3D objects in real space. This system focuses on making it attractive and easy to understand. The 
results of this research can be used as an alternative for the future teaching and learning of basic architectural knowledge. 

Keywords: Augmented Reality, Education, 3D-geometric Shapes, Spatial Intelligence 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนั การเรยีนการสอนเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมค่อนขา้งเปิดกวา้ง มแีนวทางการเรยีนการสอนที่แตกต่างกนัไปตาม
สถาบนัการศกึษาและตวัผูส้อน รวมไปถึงเกมและทางเลอืกต่างๆ ก็เป็นหน่ึงในทางเลอืกที่น ามาใช้เพื่อเพิม่ความน่าสนใจใหผู้เ้รยีน 
เป้าหมายของหลกัของการพฒันาเกมเพื่อศกึษาองคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางสถาปัตยกรรมกเ็พื่อถ่ายทอดความรูโ้ดยตรง และฝึกฝนทกัษะ
การแกปั้ญหาเพือ่เพิม่ความเขา้ใจในสถาปัตยกรรม เพราะในการศกึษาสถาปัตยกรรมจ าเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องปัญญาดา้น
มติ ิการเรยีนการสอนในรปูแบบ 2 มติ ิจงึไมเ่พยีงพอ การน าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ (Augmented Reality : AR ) ซึง่เป็นสือ่ดจิทิลั
ประเภทหน่ึงของความจรงิเสมอืน (Visual Reality : VR) ที่มกีารน าระบบความจรงิเสมอืนมาผนวกกบัเทคโนโลยภีาพเพื่อสร้างสิง่ที่
เสมอืนจรงิใหก้บัผูใ้ช ้กเ็ป็นทางเลอืกที่เหมาะสมในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจในระบบ 3 มติ ิเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิถูกน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการศกึษา ไดถู้กน ามาพฒันาเป็นสื่อการสอนและสื่อการรูต้ ัง้แต่ระดบัชัน้
อนุบาลจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาจากแบบจ าลอง ทดลองการท างานระบบ รวมไปถงึการจ าลองการท างานจรงิ 
และพบวา่เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงันัน้งานวจิยันี้มเีป้าหมายที่
จะน าเสนอแนวคดิการน าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิมาประยุกต์ใชส้ าหรบัเกมการเรยีนรู้พืน้ฐานทางสถาปัตยกรรม เพือ่ศกึษาผลใน
ความเขา้ใจจากการใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการผลตินวตักรรมทางการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
และแนวทางในการประยุกตใ์ชส้ือ่ดจิทิลักบัการศกึษาสถาปัตยกรรมต่อไป 

 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

G. Kiryakova, et al. 2017 กล่าวถึงการท างานในปัจจุบนัที่มนีวตักรรมเครื่องมอืและมปีระสทิธภิาพและเทคโนโลยทีี่สามารถ
เปลีย่นการศกึษา ช่วยใหก้ารสรา้งสภาพแวดลอ้มทีก่ารฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและลกัษณะของผูเ้รยีนดจิทิลัในสงัคม
ปัจจุบนั วตัถุประสงค์เฉพาะของงานคอืการแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของความเป็นจรงิเสมอืนทีจ่ะเปลีย่นการศกึษาในการศกึษาบนระบบ
สมารท์โฟน 

พจน์ศรินิทร์ ลมิปินันทน์ (2560), ภาสวชิญ์ ตนัตธิรรม (2561), ฟารดิา วริุฬหผล (2562), วรีภทัร จนัทรจตุรภทัร (2562) ได้มี
ความคดิในการพฒันานวตักรรมไปในทางเดยีวกนั โดยใชแ้อปพลเิคชนัเทคโนโลยโีลกเสมอืน (Virtual Reality) และเทคโนโลยผีสานความจรงิ
โลกเสมอืน (Augmented Reality) ทีถู่กพฒันาขึน้เพื่อใหก้ารศกึษาเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ ดงึดูดความสนใจของผูใ้ช ้เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยใีหม่
และน่าสนใจ และเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้ ในขณะที ่สุภาวด ีวงศ์ชยั, อรอนงค์ ห่อนิล. (2560), และ กวนิ งามจนิดาวงศ์ (2560) ได้
น าเสนอเทคโนโลยโีลกเสมอืน (VR) และเทคโนโลยผีสานความจรงิโลกเสมอืน (AR) ในระบบสารสนเทศทีช่่วยใหข้อ้มลูหรอืช่วยใหค้นเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดม้ากขึน้ เขา้ใจงา่ยขึน้ และยงัชว่ยท าใหเ้กดิการจดจ าไดด้ ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานจรงิได ้

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จะเหน็ไดว้่าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิถูกน ามาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนรูเ้รื่องต่าง ๆ จะยิง่
เป็นการดงึดูดความสนใจของผูใ้ชใ้หเ้กดิความสนใจในเน้ือหากระตุน้และส่งเสรมิการศกึษาใหม้คีวามทนัสมยัและความกา้วหน้าทนัโลกมาก
ขึน้ สือ่การเรยีนการสอนทีน่่าสนใจย่อมเป็นทีด่งึดดูของผูเ้รยีน และการใชป้ระโยชน์ในดา้นสามมติขิองเทคโนโลยเีสรมิท าใหผู้เ้รยีนมคีวาม
เขา้ใจในเน้ือหาและท าใหผู้เ้รยีนมผีลการรบัรูท้ีด่ขี ึน้หลงัจากทไีดเ้รยีนรูด้ว้ย 

 

3. การพฒันาระบบ 

3.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีในพฒันาระบบ 

นวตักรรมทีจ่ะถูพฒันาขึน้ในงานวจิยัน้ีตอ้งพึง่พาเทคโนโลยสีามมติทิีห่ลากหลาย จงึจะบรรลุตามเป้าหมาย เทคโนโลยเีหล่านี้
ไดแ้ก่ 

SketchUp เป็นโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองสามมติทิีไ่ดร้บัความนิยมและใชง้านไดง้า่ย 
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Unity 3D เป็นเกมเอนจิ้นสามมติิซึ่งเครื่องมอืหลกัที่ใช้พฒันาระบบ โปรแกรมโปรแกรมที่มคีวามสามารถพฒันาเกมที่มี
ความสามารถระบบครบตรงความต้องการสามารถดดัแปลงชุดค าสัง่การแสดงผลใหต้รงตามความต้องการสามารถสรา้งเกมไดท้ัง้ 3D 
และ 2D สามารถพอรต์เกมลงไดแ้ทบทุกแพลตฟอรม์ ไมว่า่จะเป็น IOS, Android, Flash, HTML5  

Vuforia เป็นแพลตฟอรม์ออนไลน์ส าหรบัส าหรบัเกบ็ขอ้มลูสญัลกัษณ์ (Marker) ทีใ่ชใ้นระบบผสานความจรงิโลกเสมอืน  

ระบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งแต่ละองคป์ระกอบตามสถาปัตยกรรมของระบบในรปูที ่1 

 

รปูท่ี 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

ในการออกแบบระบบและพฒันาระบบเกมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูก้ารท าความเขา้ใจรปูทรงสามมติขิ ัน้ตน้ดว้ยเทคโนโลยคีวาม
เป็นจรงิเสรมิ ผูว้จิยัไดท้ าการแบง่การท างานของชุดค าสัง่ (Software) ทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

3.2 ส่วนของแบบจ าลองสามมิติ (3D Model) 

สรา้งแบบจ าลองสามมติดิว้ยโปรแกรม SketchUp และ export file สกุล obj โดยแยกแบบจ าลอง 1 ชิน้ต่อ 1 ไฟล ์เพือ่เตรยีม
ส าหรบัน าเขา้โปรแกรม Unity 

 
รปูท่ี 2 ตวัอยา่งแบบจ าลองสามมติซิึง่สรา้งดว้ยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 
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3.3 ส่วนของการแสดงผลเกมบน AR (Augmented Reality) 

Vuforia คือ เครื่ อ งมือที่ช่ วย ในการพัฒนาสื่อ  AR ซึ่ ง นิยมในปัจจุบัน  เว็บไซต์ส าหรับสร้างสัญลักษณ์  Vuforia 
(www.Vuforia.com) มบีทบาทในการสนับสนุนการสร้างสญัลกัษณ์ (Marker) เพื่อใช้ร่วมกบัระบบเทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ ส าหรบั
โปรแกรม Unity โดยเฉพาะ  

 
รปูท่ี 3 หน้าเวบ็ไซต ์www.Vuforia.com 

การออกแบบตวัระบุต าแหน่ง 

การสรา้งตวัระบุต าแหน่งสามารถท าผา่นเวบ็ไซตข์อง Vuforia ซึง่สรา้งตวัระบุต าแหน่งไดห้ลายแบบ ในกรณีน้ีจะเลอืกใชแ้บบ 
รปูภาพเดีย่ว (Single image) ตวัระบุต าแหน่งบนกระดาษ 1 แผน่ เหมาะกบัการใชบ้นพืน้ทีร่ะนาบอย่างบนโต๊ะหรอืก าแพง เป็นหลกัใน
การพฒันาเพราะเหมาะสมส าหรบัการใชข้องแอปพลเิคชนัทีม่กีารจดัวางตวัระบุต าแหน่งหลายๆตวับนระนาบ 

 
รปูท่ี 4 ภาพรปูแบบต่างๆ ของตวัระบุต าแหน่ง 

            
รปูท่ี 5 ภาพทีใ่ชเ้ป็นตวัระบุต าแหน่ง และภาพการแสดงแบบจ าลองบนต าแหน่งของตวัระบุต าแหน่ง  
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น ารปูภาพทีท่ าเป็นมารค์เกอรซ์ึง่ไดอ้อกแบบเรยีบรอ้ยแลว้ท าการอปัโหลดไปยงัฐานขอ้มลูของเวบ็ไซต ์Vuforia การสรา้งภาพ
เพือ่ใชใ้นการสแกน ท าการบนัทกึรปูแบบจ าลองสามมติ ิ( isometric) เป็นไฟล ์jpg เพือ่ท าการน าไปใชป้ระกอบการสแกนภาพซึง่ภาพที่
น าไปใชใ้นโปรแกรมตอ้งมขีนาดไมใ่หญ่เกนิไป และเงือ่นไขของการสแกนรปูใน Vuforia นัน้ถา้ตอ้งการใหร้ปูสามารถอ่านไดช้ดัเจนควร
เป็นรปูทีม่เีอกลกัษณ์ มกีารปรบัค่าความแตกต่างระหวา่งตวัจุดสนใจและพืน้หลงัใหม้คีวามชัดเจนจงึจะท าให ้Vuforia อ่านภาพนัน้ไดด้ ี
จากนัน้ท าการ Download Database ของ Target เพือ่น าไปใชก้บั Unity 

 
รปูท่ี 6 ฐานขอ้มลู Target ในเวบ็ไซต ์Vuforia 

3.4 ส่วนของการควบคมุการใช้งาน (Interface Control) 

3.3.1 ใชโ้ปรแกรม Unity เชือ่มโยงมารค์เกอรก์บัแบบจ าลอง 3 มติ ิรวมถงึสรา้งเงือ่นไขและชุดค าสัง่ส าหรบัพฒันาเกม 

 
รปูท่ี 7 หน้าต่างโปรแกรม Unity 2020.1.1.3f1 
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3.3.2 การสรา้งแอปพลเิคชนัทีท่ างานบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์  

Unity สามารถท าการสร้างแอปพลชินัเพื่อท างานบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ โดยเลอืกที่แถบ  File > Build Settings กดเลอืก
แพลตฟอรม์แอนดรอยดแ์ลว้ไปที ่Player Settings เพือ่ตัง้คา่ต่างๆของแอปพลเิคชนั เชน่ ไอคอนแอปพลเิคชนั ลอ็คหน้าจอเป็นแนวนอน 
ชือ่เวอรช์นั เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 8 การเชือ่มโยงมารค์เกอรก์บัแบบจ าลอง 3 มติใินโปรแกรม Unity  

3.3.3 สรา้งโจทย ์ค าตอบ และเงือ่นไขเกมใหแ้อปพลเิคชนั 

สรา้ง Quiz Manager เพือ่เป็นฐานขอ้มลูของค าถามและตวัเลอืก ในขัน้ตอนนี้ สามารถสรา้งชุดค าสัง่ขึน้มาเพือ่ความสะดวกใน
การเพิม่ หรอืลบขอ้ค าถาม-ค าตอบไดโ้ดยงา่ย ดว้ยการจดัการในหน้าโปรแกรม Unity โดยทีไ่ม่ตอ้งเขา้ไปจดัการใน Studio Code และ
รวมไปถงึการ เพิม่ชุดค าสัง่ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูการตอบค าถามเพื่อใชใ้นการสรุปคะแนนในตอนทา้ย  และส่งไปยงัหน้าแสดงผล AR 
เมือ่ผา่นการตอบค าถามไปแลว้ได ้

 
รปูท่ี 9 การสรา้งชุดค าสัง่ Quiz Manager เพือ่เกบ็ฐานขอ้มลูค าถาม 

3.3.4 สรา้งไฟลใ์หม้นีามสกุลเป็น apk เพือ่ใหส้ามารถน าไปตดิตัง้บนโทรศพัทส์มารท์โฟนระบบปฏบิตักิาร Android หรอื ios ได ้  
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4. การใช้งานระบบ 

ส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) หน้าต่างๆของแอปพลิเคชนัต้นแบบที่ได้ท าขึ้นโดยโปรแกรม Unity จะเป็นส่วนของการ
แสดงผลเกมบน AR (Augmented Reality) เมือ่กดเขา้แอปพลเิคชนั จะเริม่ตน้ปรากฎหน้าเมนูขึน้มาและสามปุ่ มกด ไดแ้ก่ เริม่เกม , วธิี
เล่น และ ออก ในส่วนเริม่เกม ตวัเลอืกน้ีจะน าเขา้สู่หน้าของกล้อง AR ขึน้มาใหจ้บัภาพรูป Isometric (แผ่น Marker) เพื่อเป็นโจทย์ 
หลงัจากเมือ่สอ่งกลอ้งเพือ่จบัภาพ  จอจะแสดงผลภาพเดยีวกนักบั Marker พรอ้มค าถามและตวัเลอืกค าตอบ 4 ตวัเลอืก โดยค าถามและ
ตวัเลอืกจะถูกดงึมาจากฐานขอ้มลูทีเ่กบ็เอาไว ้ประกอบดว้ยรูปดา้นบน ดา้นหน้า และดา้นขา้งของ Isometric แลว้ใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านระบบ
เลอืกจบัภาพทีถู่กตอ้งตรงกบั Isometric ทีเ่ป็นโจทย ์เมือ่เลอืกและกลบัสูห่น้ากลอ้ง AR เพือ่ไปยงัขอ้ถดัไป หรอื จบัภาพโจทยเ์ดมิซ ้าอกี
ครัง้เพือ่ดแูบบจ าลองสามมติขิองโจทย ์

เมือ่ตอบถูกหรอืผดิคะแนนจะถูกบนัทกึเอาไวแ้ละนับสรุปในตอนทา้ย เมื่อท าครบทุกขอ้แลว้ หน้าจอจะแสดงผลคะแนนรวมที่
ท าไดข้ึน้มา และกลบัไปยงัหน้าจอเมนูหลกั ปุ่ มวธิเีล่นจะอธบิายขอ้มูลเบือ้งตน้ของรูปทรงสามมติแิละภาพฉาย และวธิกีารใชง้านแอป
พลเิคชนั ปุ่ มสดุทา้ย ปุ่ มออก จะเป็นการปิดแอปพลเิคชนั 

 
รปูท่ี 11 สว่นแสดงผลหน้าเมนู 

     
รปูท่ี 12 ขัน้ตอนการใชง้านระบบแอปพลเิคชัน่ 
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รปูท่ี 13 สว่นแสดงผลหน้าตอบค าถาม 

 

 
รปูท่ี 14 สว่นแสดงผลการตอบค าถามและ AR 
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5. การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

การประเมนิประสทิธภิาพระบบเพื่อให้ทราบขอ้ดขีอ้เสยีของระบบเพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาระบบเพื่อให้
สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะ และความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างต่อไป โดยกลุ่มตวัอย่างที่เลอืกจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมปลายถงึมหาวทิยาลยั อายุ 15 -25 ปี โดยผูว้จิยัเลอืกนักเรยีน และนักศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์รวมกนัทัง้หมด 
50 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการประเมนิประสทิธภิาพของระบบ ประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิมดีงัต่อไปน้ี 

(1) ดา้นการใชง้านและการแสดงผลระบบ ระบบมกีารใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น ในส่วนของการใชง้านฟังก์ชนัการควบคุมผ่าน
หน้าจอมอืถอื และระบบมคีวามสะดวกในการตดิตัง้ และการใชง้าน 

(2) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ระบบสามารถสือ่สารใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยกวา่การแสดงผลบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์หรอืในระบบสองมติิ
เพยีงอยา่งเดยีว และมปีระโยชน์ในท าความเขา้ใจดา้นปัญญามติมิากขึน้ 

ขัน้ตอนการประเมนิกบักลุ่มตวัอยา่ง  

1) ผูว้จิยัน าเสนอเครื่องมอืและอธบิายการใชง้านระบบโดยรวมโดย อธบิายคุณลกัษณะการใชง้านต่าง ๆของระบบแก่ผูท้ าการ
ประเมนิผา่นในแบบฟอรม์ออนไลน์ พรอ้มแนบวดิโีอตวัอยา่งการใชง้าน 

2) ผูว้จิยัใหผู้ท้ดลองระบบดวูดิโีอตวัอยา่งการใชง้าน และ/หรอื ทดลองใชแ้อปพลเิคชนัตามความสมคัรใจ  

3) ผูว้จิยัใหผู้ท้ดลองระบบท าการประเมนิผา่นแบบสอบถามทีเ่ตรยีมไวโ้ดยมขีอ้เสนอแนะ และ ความคดิเหน็ต่าง ๆเกีย่วกบัการ
ใชง้านระบบ เพือ่เป็นแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาระบบเพือ่ให ้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ และความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งต่อไป 

 

6. สรปุ และแนวทางการพฒันาในอนาคต 

งานวจิยัน้ีน าเสนอแนวคดิการน าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิมาประยุกตใ์ชส้ าหรบัการท าความเขา้ใจรปูทรงสามมติแิละเป็นสือ่
การสอนปัญญาดา้นมติ ิเพื่อเป็นแนวทางในการผลตินวตักรรมทางการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพและแนวทางในการประยุกต์ใชส้ื่อดจิทิลักบั
การศกึษาต่อไป และยงัสามารถเป็นความรูข้ ัน้พืน้ฐานส าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจในการศกึษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อกีดว้ย การ
น าเสนอรูปทรงสามมตินิัน้ จะปรากฏขึน้กต็่อเมื่อผูใ้ชง้านระบบไดใ้หค้ าตอบไปแลว้ มนัจงึท าหน้าทีเ่หมอืนเป็นชุดขอ้มลูเฉลย ใหผู้ใ้ชง้าน
ระบบไดเ้ขา้ใจวา่ค าตอบทีเ่ลอืกไปนัน้ผดิหรอืถูกไดอ้ย่างไร ผูใ้ชง้านจะสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากกวา่การเฉลยวา่ขอ้ไดถู้กหรอืผดิแต่อยา่งเดยีว 
ระบบความเป็นจรงิเสรมิที่พฒันาขึน้ได้เป็นตวัเชื่อมระหว่างรูปแทน (representation) สองมติแิละสามมติ ิที่สามารถมาเตมิเต็มการท า
ความเขา้ใจรปูทรงสามมติทิีก่ารเรยีนรูผ้า่นสื่อสองมติ ิ(ไมว่า่จะเป็นจากหน้าหนงัสอืหรอืจากหน้าจอคอมพวิเตอร)์ ไมส่ามารถใหไ้ด ้ 

จากการใหผู้ใ้ชง้านระบบไดท้ดลองใชจ้รงิ ผูใ้ชง้านสามารถเล่นเกมตอบค าถามเพื่อความสนุกสนานและเพิม่การรบัรูค้วาม
เขา้ใจในรูปทรงสามมติไิดม้ากขึน้ เน่ืองจากการน าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิมาประยุกต์ใชจ้ะช่วยใหม้องเหน็ภาพสามมติไิดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนมากกว่าการท าแบบฝึกหดับนกระดาษเพยีงอย่างเดยีว ลดระยะเวลาในการท าความเขา้ใจใหน้้อยลง และยงั
ยกระดบัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ไดอ้กีดว้ย 

ในปัจจุบนัระบบทีพ่ฒันาขึน้นัน้รองรบัการสอ่งกลอ้งบนภาพสญัลกัษณ์สองมติเิพื่อแสดงผลแบบจ าลองสามมติ ิแต่การเรยีนรู้
ปัญญาดา้นมตินิัน้ครอบคลุมการท าความเขา้ใจในสองทศิทาง คอืจากสองมติสิู่สามมติ ิและจากสามมติสิู่สองมติ ิระบบน้ีจงึยงัสามารถ
พฒันาเพิม่เตมิไดด้ว้ยการใช้เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิทีใ่ชว้ตัถุสญัลกัษณ์ (3D Marker)  ร่วมกบัเทคโนโลยกีารพมิพว์ตัถุสามมติ ิ(3D 
Printing) เพือ่พฒันาระบบเกมทีผู่ใ้ชง้านสามารถใชก้ลอ้งสอ่งวตัถุแลว้ระบบความจรงิเสรมิจะแสดงผลเป็นภาพฉายสองมติซิอ้นทบัลงไป
เพือ่ตัง้เป็นค าถามได ้
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บทคดัย่อ 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยทีางการเงนิท าใหท้ีท่ าการสาขาธนาคารที่
ก่อสรา้งขึน้เป็นจ านวนมากในยุครุ่งเรอืงของสถาบนัทางการเงนิและมอีตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชดัปิดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง งานวจิยั
น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอแนวทางการปรบัเปลีย่นรปูแบบทางกายภาพของอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านพืน้ทีใ่น
รูปแบบใหม่ตามหลกัการของการออกแบบบรกิาร ที่ค านึงถึงอตัลกัษณ์และการรบัรู้ของพื้นที่ โดยใช้ขอ้มูลจากการใช้บรกิารธนาคาร
เดยีวกนัจ านวน 4 สาขา การสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ขา้มาใชง้านอาคารจ านวน 10 คน และการสมัภาษณ์ ผูใ้หบ้รกิาร และผูบ้รหิารภายในองคก์ร 
ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อาคารที่ท าการสาขาธนาคารทัง้ 4 แห่งมรีูปแบบทางกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารที่คล้ายกนั 
ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูต้่ออตัลกัษณ์ของอาคารในระดบัทีด่มีาก แต่อาคารมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึ ขนาดของพืน้ทีส่่วนมากมขีนาดใหญ่กว่า
ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ ท าใหก้ารใชง้านพืน้ทีไ่ม่คุม้ค่าและการใหบ้รกิารในบางจุด เช่น การรอควิยงัใชเ้วลานาน แนวทางการ
ออกแบบพืน้ทีส่ว่นทางเขา้อาคาร สว่นการพกัคอยและสว่นการท าธุรกรรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรปูแบบใหม ่จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค บรบิทในชุมชน และอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่โดยคงรปูลกัษณ์ภายนอกของอาคารเดมิไว ้ 

ค าส าคญั: ทีท่ าการสาขาธนาคาร, การออกแบบบรกิาร, เทคโนโลยทีางการเงนิ, อตัลกัษณ์ของพืน้ที,่ การปรบัเปลีย่นการใชง้านพืน้ทื ่

 

Abstract 

The changing of consumers’ behavior due to financial technology leads to a continuous decrease in commercial bank 
branches number that being built with distinctive architectural identity to represent the recent prosperity of financial institutions 

The objective of this research is to propose a design guideline to transform the physical conditions of the selected 
bank branch buildings to accommodate the new space requirements based on the principles of service design that still keeps 
identity and perception of the place. Information was collected from the actual activities conducted in four bank branches, the 
interviews with 10 customers as well as a set of bank staff and executives.  Data analysis found that all bank branch buildings 
had similar physical elements and service process. Users are well aware of the building's identity. However, there are limitations 
in building access. Moreover, some of the areas are not cost effective since they are larger than the actual needs. Some 
service approaches like queuing still take a long time. The new design to serve the needs of consumers, context and identity 
of the place would be focused on the building entrance, waiting area and business transaction area while physical appearance 
of the original building is to be preserved. 

Keyword: Bank Branch Buildings, Service Design, Financial Technology, Identity of Place, Adaptive Reuse 
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1.บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

เทคโนโลยทีีเ่ขา้มามผีลกระทบในชวีติประจ าวนัท าใหห้ลายธุรกจิจงึตอ้งมกีารปรบัตวั ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์เป็นหน่ึงในธุรกจิ
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์น้ีอนัจะส่งผลให้ลูกค้าลดการเขา้ใช้งานที่สาขาลง หนัไปใช้การท าธุรกรรมออนไลน์ ประกอบกบั
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ – 19 ในปี พ.ศ.2563 ท าใหธ้นาคารหลายแหง่มกีารปรบัลดจ านวนสาขาลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี อาคาร
ทีท่ าการสาขาธนาคารซึง่เป็นอาคารทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมทีใ่นอดตีถูกสรา้งขึน้เป็นจ านวนมากจากแนวคดิการขยาย
สาขาของธนาคารในอดตีเพื่อแสดงถงึการเตบิโตขององค์กร กระจายสาขาไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ โดยการขยาย
สาขาในแต่ละแหง่มกัจะตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเจรญิทางเศรษฐกจิ อยูใ่กลชุ้มชน คมนาคมไดส้ะดวก (เรื่องศกัดิ ์พพิธิภณัฑ,์ 2524) ดว้ย
เหตุน้ีท าใหอ้าคารเหล่าน้ีมคีวามผกูพนักบัสถานทีใ่นเชงิอตัลกัษณ์ ทีแ่สดงถงึความเป็นปัจเจก ผา่นทางความทรงจ า ทศันคต ิความพงึ
พอใจ ความคดิ และการใหค้วามหมาย (พรียา บุญประสงค์, 2562) ของสถานทีท่ีม่ตี่อผูพ้บเหน็หรอืผูใ้ชง้าน การลดจ านวนของสาขา
สง่ผลใหอ้าคารทีม่ลีกัษณะโดดเด่นเหล่าน้ีถูกทิง้รา้งและถูกรือ้ถอนไป  

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการรบัฝากเงนิทีม่กีารทวงถามเมื่อครบเวลา ใหส้นิเชื่อ แลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ รวมถงึธุรกจิและการใหบ้รกิารอื่น (Yuttadet Antong, 2558) โดยมหีน้าทีส่ าคญัอย่างการรบัฝากและกู้ยมืเงนิ
จากประชาชน การใหกู้ย้มืเงนิแก่ประชาชนดว้ยการระดมเงนิฝากจากประชาชนไปใหบุ้คคลอื่นกูเ้พือ่อุปโภคบรโิภค การลงทุนในรปูแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตราสารหน้ี ตราสารอนุพันธ์ เงนิตราต่างประเทศ และการใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน 
(BOOKCLUB8377, 2559) 

แมจ้ะมกีารลดสาขาธนาคารลงเป็นจ านวนมาก แต่ผูบ้รหิารธนาคารหลายแหง่ยงัเชื่อวา่การคงไวข้องสาขายงัจ าเป็น เน่ืองจาก
เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร ไมส่ามารถถูกทดแทนไดด้ว้ยการท าธุรกรรมออนไลน์ ธนาคารหลายแห่ง
จงึมแีผนทีจ่ะปรบัเปลีย่นการใชง้านใหร้องรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เช่น ธนาคารกรุงไทยมกีารทดลองสาขารปูแบบใหม ่เน้นการใช้
งานทีเ่ทคโนโลยเีป็นหลกั (ประชาชาตธิุรกจิ, 2563)  

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาศกึษารปูแบบทางกายภาพและการใชบ้รกิารภายในสาขาธนาคารและใชก้ระบวนการออกแบบบรกิาร 
(Service Design) กบัการวเิคราะหก์ารรบัรูต้่ออาคารสถานทีข่องผูใ้ชง้านเพือ่เสนอแนวทางออกแบบอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารรปูแบบใหม ่

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาการใชง้านและการรบัรูใ้นอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารทางดา้นกายภาพและการบรกิาร 

2) วเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชง้านอาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร 

3) เสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงกายภาพในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรูปแบบใหม่
ดว้ยกระบวนการการออกแบบบรกิาร 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การออกแบบบริการ 

ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคอย่างรอบด้านตัง้แต่ก่อนการเข้าใช้งาน 
ระหวา่งการเขา้ใชง้าน และหลงัการเขา้ใชง้าน เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสงูสุด โดยประกอบไปดว้ยกระบวนการออกแบบ
หลกั ๆ อยู ่3 ประการ ดงัน้ี 

1) การส ารวจและเกบ็ขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดร้บัมาและเป็นขอ้มลูเชงิลกึ โดยมเีครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูทีห่ลากหลาย
ทัง้การสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารโดยทีไ่ม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรู ้จงึส่งผลต่อการแสดงออกทีแ่ทจ้รงิ แบบสมัภาษณ์เพื่อทราบถงึความ



แนวทางการออกแบบทางกายภาพของอาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร                                                       
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรปูแบบใหมด่ว้ยกระบวนการการออกแบบบรกิาร 
พฤกษ ์สวา่งยิง่ และอาชญัญ ์บุญญานนัต ์
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ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยก่อนเกบ็ขอ้มลูจะตอ้งมกีารท าความเขา้ใจปัญหา จากนัน้จงึเกบ็ขอ้มลูและสงัเคราะหข์อ้มลูออกมาในลกัษณะที่
เขา้ใจงา่ย เชน่ การรอ้ยเรยีงเรือ่งราว (Story Hooks) การท าแผนทีก่ารเดนิทางของลกูคา้ (Journey Map) เป็นตน้ 

2) การสรา้งแนวคดิการบรกิาร เป็นการน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าวเิคราะหง์านบรกิาร สรา้งประสบการณ์แก่ผูใ้ชง้านทีด่ใีน
ทุกช่วงของการใชบ้รกิาร น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหซ์ ้าไปมาใหเ้กดิแนวทางใหม่ จดักลุ่ มแนวความคดิทีห่ลากหลายจากหลายฝ่ายเช่น 
ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้รหิาร มาสรา้งสรรคร์ว่มกนั 

3) การน าแนวคดิไปทดสอบและปฏบิตัจิรงิ น าแนวคดิจากสองขัน้ตอนก่อนหน้าไปทดลองและน าเสนอผ่านเครื่องมอืต่าง ๆ 
เชน่ การท าแผนผงังานบรกิาร (Service Blueprint) 

2.2 การปรบัปรงุอาคาร 

เป็นการน าอาคารที่มอีายุการใช้งานนาน เสื่อมสภาพ ช ารุดเสยีหาย มาบ ารุงรกัษา ปรบัปรุงใหเ้กดิการใช้งานใหม่เพื่อให้
อาคารสามารถคงสภาพต่อไปไดท้ัง้ทางกายภาพและการใชง้าน (James Douglas, 2006) โดยอาคารทีม่กีารปรบัปรุงนัน้ก่อใหเ้กดิผลดี
กบัอาคารทีม่คีวามส าคญัต่อพืน้ทีห่รอืทางประวตัศิาสตร ์มวีธิกีารและระดบัการปรบัเปลีย่นทีแ่ตกต่างกนั 

2.3 อตัลกัษณ์ในพืน้ท่ี 

เป็นการรบัรูท้างกายภาพภายนอกของบุคคลทีม่ตี่อสถานทีโ่ดยแสดงออกผา่นทางความคดิ การรูส้กึ การรบัรู ้ความพงึพอใจ 
การให้ความหมายแก่สถานที่นัน้ (Proshansky, 1976) อตัลกัษณ์ของพื้นที่เป็นภาพจ าหรือความคดิเห็นที่เกิดจากตวับุคคลที่มตี่อ
สภาพแวดลอ้ม โดยบุคคลจะแสดงถงึความรูส้กึทางอารมณ์ต่อสถานทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (พรียา บุญประสงค์ , 2562) มอีงคป์ระกอบสาม
ประการคอื กายภาพของพืน้ที ่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากบุคคล และการใหค้วามหมายแก่สถานที ่

2.4 สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 

แนวคดิจากความกา้วหน้าของมนุษยใ์นช่วงตน้ศตวรรษที ่20 มนุษยไ์ดส้รา้งสิง่ประดษิฐใ์หม่ ๆ เช่น เครื่องจกัร รถยนต์ จาก
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรก์่อใหเ้กดิแนวคดิเชดิชเูครือ่งจกัรวา่เป็นจติวญิญาณใหมใ่หโ้ลก จงึเกดิสถาปัตยกรรมแบบโมเดริ์นทีแ่สดง
ถึงความเรียบง่าย เน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงเรขาคณิตแบบเรียบง่าย ปฏิเสธการตกแต่งประดับประดาอาคารจาก
สถาปัตยกรรมยุคก่อนหน้า (สนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ, 2560) 

2.5 สรปุการทบทวนวรรณกรรม 

การออกแบบทางกายภาพของอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรูปแบบใหม่ดว้ยกระบวนการการ
ออกแบบบรกิาร นัน้ผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการออกแบบบรกิารเพือ่มองการบรกิารอยา่งครอบคลุมตัง้แต่ก่อนการบรกิาร ระหวา่งการบรกิาร 
และหลงัการบรกิารโดยการสงัเกตการใชบ้รกิาร สอบถามผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารเพื่อ จดัท าแผนผงังานบรกิาร 
(Service Blueprint) เพือ่น าไปปรบัปรุงอาคารใหเ้กดิการใชง้านทีร่องรบัการบรกิารใหม ่โดยอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารกรณีศกึษานัน้
เป็นอาคารทีถู่กออกแบบในลกัษณะของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ และมคีุณค่าทางอตัลกัษณ์ของพืน้ทีเ่น่ืองจาก
อาคารที่ท าการสาขาธนาคารที่มรีูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ถูกสร้างในพื้นที่ชุมชนมาอย่างยาวนานจนก่อใหเ้กดิการรบัรู้และให้
ความหมายแก่สถานทีข่องผูใ้ชง้านทีม่ตี่ออาคาร 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

แบ่งออกเป็น (1) เครื่องมอืจากขอ้มูลทุตยิภูม ิไดแ้ก่การศกึษาทฤษฎ ีรายงานการวจิยั และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูและน ามาวเิคราะห ์(2) เครื่องมอืจากขอ้มลูปฐมภูม ิแบ่งออกเป็น การสงัเกตและส ารวจการใชง้านภายในอาคารทีท่ าการ
สาขาธนาคารกรณีศกึษาทีม่าจากธนาคารแห่งเดยีวกันทางด้านกายภาพและการใหบ้รกิาร การสมัภาษณ์ผูใ้ช้บรกิารภายในสาขา ผู้
ใหบ้รกิารภายในสาขา และผูบ้รหิารภายในองคก์รธนาคาร 
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3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

ขัน้ตอนการวจิยัดงัน้ี 1) ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชย์ อาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร การ
ออกแบบบรกิาร อตัลกัษณ์ของพื้นที่ สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 2) คดัเลอืกกรณีศกึษาอาคารที่ท าการสาขาธนาคารจ านวนสีแ่ห่งจาก
ธนาคารเดยีวกนั โดยมเีกณฑก์ารเลอืกจากท าเลทีต่ัง้ในชุมชนของสาขา รปูแบบสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์และคลา้ยคลงึกนั ตัง้อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน 3) ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ การจดัผงั ล าดบัการเข้าใช้บริการในสาขา 4) ท าการสมัภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารถงึการรบัรูด้า้นอตัลกัษณ์แก่ตวัอาคารและขอ้เสนอแนะดา้นการใชง้าน สมัภาษณ์ผูใ้หบ้รกิารถงึการปรบัปรุงการใหบ้รกิารใน
ปัจจุบนัและสมัภาษณ์ผู้บรหิารภายในองค์กรถึงแนวโน้มการปรบัเปลี่ยนพื้นที่สาขา 5) เปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่
กรณีศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบการใหบ้รกิารภายในสาขา 6) วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ทีท่างกายภาพร่วมกบัการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพื่อ
เสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพือ่ใหส้อดคลอ้งการบรกิารรปูแบบใหมด่ว้ยการออกแบบบรกิาร 

3.3 ขอบเขตการวิจยั 

3.3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 

ก าหนดพื้นที่อาคารที่ท าการสาขาธนาคารในกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนอาคารที่ท าการสาขาอยู่เป็นจ านวนมาก เป็น
จุดเริม่ตน้ของการจดัตัง้สาขาธนาคารในอดตีก่อนกระจายตวัสู่ภูมภิาค และแบรนด์ธนาคารทีม่ปีระกาศปิดสาขาลงเป็นล าดบัแรก ๆ ใน
ระยะเวลา 6 ปีหลงั (พ.ศ. 2558 - ไตรมาสแรกปี 2563)  

3.3.2 ขอบเขตดา้นกรณีศกึษา  

ธนาคาร ก (ผูว้จิยัขอสงวนชื่อธนาคารเน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั) คดัเลอืกมา 4 สาขาไดแ้ก่ ธนาคาร ก สาขาบาง
กระบอื, ธนาคาร ก สาขาบางโพ, ธนาคาร ก สาขาถนนรางน ้าและธนาคาร ก สาขาถนนประชาชื่น โดยมปัีจจยัจากท าเลทีต่ัง้อาคารซึง่
อยูใ่กลชุ้มชน รปูแบบสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์อยา่งชดัเจน  

3.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารไดแ้ก่กลุ่มผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในพืน้ทีก่รณีศึกษา พนักงานภายในสาขา
กรณีศกึษาทีใ่หบ้รกิาร และผูบ้รหิารในต าแหน่งบรกิารกลยุทธช์อ่งทางธุรกจิภายในองคก์รธนาคาร 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

กรณีศกึษาทัง้สีแ่หง่ ไดแ้ก่ ธนาคาร ก สาขาบางกระบอื ธนาคาร ก สาขาบางโพ ธนาคาร ก สาขาถนนรางน ้า และธนาคาร ก 
สาขาถนนประชาชื่น พบว่าท าเลทีต่ัง้ตดิถนนใหญ่ง่ายต่อการเขา้ถงึ มรีปูแบบลกัษณะอาคารทีค่ลา้ยคลงึกนัทัง้การใชค้อนกรตีเป็นวสัดุ
ประกอบอาคารหลกั ตวัอาคารมลีกัษณะยกสูงขึน้จากพืน้เพื่อใหดู้ภูมฐิานน่าเชื่อถอืตามทศันคตขิองประชากรในช่วงก่อตัง้ ซึง่แสดงถงึ
ความมัน่คง มัง่คัง่ น่าเชือ่ถอื มกีารใชเ้สาลอยเพือ่แสดงถงึความมัน่คง ใชอ้งคป์ระกอบซ ้าในลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเชน่การใชเ้สาทีม่ ี
รปูแบบทีซ่ ้ากนัแสดงถงึอตัลกัษณ์ของธนาคารและท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารจดจ าได ้

พืน้ทีภ่ายในอาคารกรณีศกึษาทัง้สีแ่หง่พบวา่มพีืน้ทีภ่ายในส่วนใหบ้รกิารทีค่ลา้ยกนั โดยแบ่งออกเป็นพืน้ทีส่ ีส่ว่นหลกัคอื (1) 
พื้นที่ส่วนด้านหน้าอาคารที่มทีางเขา้และมตีู้ท าธุรกรรมอตัโนมตัิ (2) พื้นที่พกัคอยอยู่ภายในโถงส่วนกลางของอาคาร  (3) พื้นที่ท า
ธุรกรรมซึง่แบง่ออกเป็นพืน้ทีท่ าธุรกรรมแบบเคาน์เตอร ์และพืน้ทีท่ าธุรกรรมแบบนัง่โต๊ะ (4) และพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนส าหรบัพนกังานเชน่ 
บนัได สว่นครวั หอ้งผูจ้ดัการ และหอ้งน ้า เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายภาพของกรณีศกึษา 
ลกัษณะทางกายภาพ สาขาบางกระบอื สาขาบางโพ สาขาถนนรางน ้า สาขาถนนประชาชืน่ 
บนัไดขึน้อาคาร ม ี ม ี ม ี ม ี
เสาลอย ม ี ม ี ม ี  ม ี
วสัดุหลกัของอาคาร คอนกรตีทบึ  คอนกรตีทบึ คอนกรตีทบึ คอนกรตีทบึ 
จ านวนชัน้ 4 (ทีจ่อดรถดา้นลา่งอาคาร) 2 2 2 
สหีลกัภายนอกอาคาร สขีาว สขีาว สขีาว   สขีาว 
ตู ้ATM หน้าอาคาร ม ี ม ี ม ี ม ี
ทีจ่อดรถ ม ี ม ี ม ี ม ี
จ านวนเกา้อีพ้กัคอย 21 12 14 16 
จ านวนเคาน์เตอร์
ใหบ้รกิาร 

5 7 8 6 

จ านวนโต๊ะใหบ้รกิาร 7 6 6 6 

4.2 การบริการของอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

4.2.1 เสน้ทางการใชบ้รกิารของลกูคา้ (Journey Map) 

ในการใชบ้รกิารภายในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารของผูใ้ชบ้รกิารนัน้มลี าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การเขา้ถงึสถานที ่ผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถสงัเกตถงึลกัษณะของอาคารและใหค้วามหมายไดว้า่คอือาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร 

2) การกดบตัรควิ เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึสถานทีแ่ลว้ จะท าการกดบตัรควิเพือ่เลอืกรปูแบบการบรกิาร โดยจะมพีนักงานภายใน
สาขาคอยสนบัสนุน 

3) การพกัคอย ผูใ้ชบ้รกิารเขา้สูพ่ืน้ทีพ่กัคอยควิเพือ่รอการเรยีกควิส าหรบัเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิ  

4) การเขา้ท าธุรกรรมแบบเคาน์เตอร ์ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ลอืกการท าธุรกรรมพืน้ทีฐ่านเช่น ฝาก ถอน โอน สามารถเขา้ท า
ธุรกรรมแบบเคาน์เตอรไ์ดโ้ดยจะมคีวามสะดวกและรวดเรว็กวา่ 

5) การท าธุรกรรมแบบนัง่โต๊ะ ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ลอืกท าธุรกรรมทีม่คีวามซบัซอ้น เช่น การเปิดบญัชอีอมทรพัย ์ซือ้ขายกองทุนที่
ตอ้งใชก้ารมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารมาก จะใชก้ารท าธุรกรรมแบบนัง่โต๊ะ 

6) เสรจ็สิน้การท าธุรกรรม ผูใ้ชบ้รกิารจะประเมนิความพงึพอใจต่อการบรกิารนัน้ก่อนเดนิทางกลบัและสามารถเขา้มาใชบ้รกิาร
ไดอ้กี 
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รปูท่ี 1 สรุปเสน้ทางการใชบ้รกิารของลกูคา้ 

4.2.2 แผงผงังานบรกิารในสาขา (Service Blueprint) 

ตารางท่ี 2 แผนผงังานบรกิารในอาคารทีท่ าการสาขา 
ล าดบัการใชส้อย 1 2 3 4 5 
กายภาพ ทางเขา้ เครือ่งกดบตัรควิ เกา้อีพ้กัคอย โต๊ะบรกิาร เคาน์เตอรบ์รกิาร 

กจิกรรมลกูคา้ เดนิทางมาถงึ กดบตัรควิ พกัคอย รบับรกิาร รบับรกิาร 

กจิกรรมพนกังาน - พนกังานแนะน า
การใช ้

พนกังานพดูคุยกบั
ลกูคา้ 

พนกังานพดูคุยกบั
ลกูคา้ 

 

กิจกรรมพนักงาน 
(เบือ่งหลงั) 

รปภ.ดแูลความ
ปลอดภยั 

- แมบ่า้น/พนกังาน
ท าความสะอาด 

พนกังานท า
ธุรกรรม 

พนกังานท า
ธุรกรรม 

อุปกรณ์สนบัสนุน - เครือ่งกดบตัรควิ จอแสดงควิ อุปกรณ์สนบัสนุน อุปกรณ์สนบัสนุน 

การใหบ้รกิารภายในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารนัน้แบง่ตามล าดบัของการใชส้อยทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ 

1) การใช้สอยที่ 1 ผูใ้ช้บรกิารจะเขา้ถึงกายภาพของสถานที่ ผ่านการเดนิทางเขา้มา โดยมพีนักงานรกัษาความปลอดภยั
ใหบ้รกิารอยู ่

2) การใชส้อยที ่2 ผูใ้ชบ้รกิารจะกดบตัรควิเพื่อเลอืกประเภทในการท าธุรกรรม ผ่านอุปกรณ์เครื่องกดบตัรควิ มพีนักงานผู้
ใหบ้รกิารช่วยเหลอืการเลอืกใชง้าน 

3) การใชส้อยที่ 3 ผูใ้ชบ้รกิารจะใช้กายภาพของพื้นทีค่อืเก้าอี้พกัคอยเพื่อท าการพกัคอยควิ โดยจะมอุีปกรณ์สนับสนุนคอื
จอโทรทศัน์ส าหรบัแสดงควิทีจ่ะถงึของผูใ้ชบ้รกิาร 
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4) การใชส้อยที ่4 การใชบ้รกิารแบบนัง่โต๊ะของผูใ้ชบ้รกิารทางทางกายภาพผา่นโต๊ะและเกา้อี ้โดยผูใ้ชบ้รกิารจะรบับรกิารจาก
ผูใ้หบ้รกิารโดยตรงโดยผูร้บับรกิารจะสื่อสารโต้ตอบกบัผูใ้ชบ้รกิารและประกอบกบัการท าธุรกรรมการเงนิใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยมอุีปกรณ์
สนบัสนุนคอืเครือ่งคอมพวิเตอร ์

5) การใชส้อยที ่5 การใชบ้รกิารแบบเคาน์เตอร ์โดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะรบับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารผา่นเคาน์ เตอรใ์หบ้รกิารซึง่เป็น
กายภาพของพืน้ที ่ผูใ้หบ้รกิารจะท าการโตต้อบสือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิารและท าธุรกรรมทางการเงนิไปพรอ้ม ๆ กนั โดยมอุีปกรณ์สนับสนุน
คอืเครือ่งคอมพวิเตอร ์

4.3 การรบัรู้ด้านอตัลกัษณ์ในอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

ผูใ้ชบ้รกิารกรณีศกึษาอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารทัง้สีส่าขามกีารรบัรูส้ถานทีว่า่อาคารแหง่น้ีคอือาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร
อยูใ่นระดบัมากทัง้สีส่าขา บง่บอกถงึอตัลกัษณ์ของสถานทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารใหค้วามหมายแก่อาคารนัน้ท าใหเ้กดิการจดจ า สอดคลอ้งกบัการ
ทบทวนวรรณกรรมวา่อตัลกัษณ์ของพืน้ทีเ่กดิจาก กายภาพของพืน้ที ่การใชง้าน และการใหค้วามหมาย อาคารทีท่ าการสาขาธนาคารมี
จุดเดน่ใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน น่าจดจ า มกีารปฏสิมัพนัธข์องผูใ้ชบ้รกิารและสถานทีส่ว่นพืน้ทีพ่กัคอยในระดบัปานกลางถงึมาก 

ตารางท่ี 3 ระดบัการรบัรูด้า้นกายภาพของอาคารของผูใ้ชบ้รกิาร 
เรือ่ง สาขาบางกระบอื สาขาบางโพ สาขาถนนรางน ้า สาขาถนนประชาชืน่ 

ระดบัการรบัรู ้ ระดบัการรบัรู ้ ระดบัการรบัรู ้ ระดบัการรบัรู ้
อาคารมองเหน็ชดัเจน มจีุดสนใจที่
ท าใหจ้ดจ า 

มาก ปานกลาง มาก มาก 

การรบัรูส้ถานทีว่า่น่ีคอือาคารทีท่ า
การสาขาธนาคารผา่นรปูลกัษณ์
ภายนอก 

มาก มาก มาก มาก 

การรบัรูท้างเขา้ออกทีม่เีอกลกัษณ์ 
เขา้ออกงา่ย 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

มกีารปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิาร
และสถานทีส่ว่นพกัคอย 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

มกีารปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิาร
และสถานทีส่ว่นการท าธุรกรรม 

มาก มาก มาก มาก 

4.4 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้งานอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

4.4.1 ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร 

ผูใ้ช้บรกิารมขีอ้จ ากดัในการใช้งานภายในสาขาจากพื้นที่พกัคอยที่มรีะยะเวลานานในการพกัคอยและการเขา้ถึงอาคารที่
ยากล าบากเนื่องจากอาคารยกสงูท าใหต้อ้งขึน้บนัไดเพือ่เขา้ไปใชบ้รกิาร  

ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร เสนอแนะใหม้กีารเพิม่กจิกรรมใหมท่ีเ่ป็นกจิกรรมเชงิพาณิชยกรรม เช่น รา้นกาแฟ ในพืน้ทีเ่พื่อ
สอดคลอ้งกบัท าเลทีต่ัง้ของอาคารซึง่อยู่ในพืน้ทีชุ่มชน กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของธนาคารเช่นจุดใหบ้รกิารดา้นแอปพลเิค
ชนั พืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาดา้นธุรกจิ โดยถูกจดัอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นดา้นหน้าอาคาร พืน้ทีส่ว่นพกัคอย และพืน้ที่สว่นการท าธุรกรรม 
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ตารางท่ี 4 ความตอ้งการกจิกรรมในพืน้ทีก่รณีศกึษา 
เรือ่ง สาขาบางกระบอื สาขาบางโพ สาขาถนนรางน ้า สาขาถนนประชาชืน่ 

การใชง้านพืน้ทีส่ว่น
หน้าอาคาร 

จุดรบัสง่ของ รา้นกาแฟ รา้นกาแฟ รา้นกาแฟ 

การใชง้านพืน้ทีส่ว่น
พกัคอย 

รา้นกาแฟ จุดใหบ้รกิารดา้นแอป
พลเิคชนั 

รา้นกาแฟ รา้นกาแฟ 

การใชง้านพืน้ทีส่ว่น
ท าธุรกรรม 

พืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาดา้น
ธุรกจิ 

พืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาดา้น
ธุรกจิ 

จุดใหบ้รกิารดา้นแอป
พลเิคชนั 

พืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาดา้น
ธุรกจิ 

4.4.2 ขอ้เสนอแนะของผูใ้หบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิารเสนอแนะใหม้กีารใชง้านใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัการบรกิารของธนาคารเชน่พืน้ทีใ่หบ้รกิารดา้นการท าธุรกรรมออนไลน์ 
พื้นที่ให้ค าปรกึษาด้านธุรกิจ พื้นที่นัง่ท างาน และมคีวามเหน็ว่าอาคารที่ท าการสาขาธนาคารที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะและมคีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรจ์ะชว่ยสง่ผลใหม้อีาคารสามารถคงการใชง้านต่อไปได ้

4.4.3 การวางแผนและนโยบายของผูบ้รหิารภายในองคก์รธนาคาร 

ผู้บริหารภายในองค์กรของธนาคารเล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของอาคารที่ท าการสาขาธนาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์และบ่งบอกถึงช่วงเวลาหน่ึงในประวตัศิาสตร์จงึต้องการเก็บรกัษาเอกลกัษณ์เหล่าน้ีไวผ้่านการคง
ลกัษณะภายนอกของอาคารไวแ้ละปรบัปรุงพืน้ทีภ่ายในใหส้อดคลอ้งกนั โดยมกีารปรบัอารมณ์ความรูส้กึใหร้องรบักลุ่มผูใ้ชง้านใหม ่ให้
ความรูส้กึอบอุ่น สะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้าน จดัพืน้ทีใ่ชง้านสาขาใหมเ่พือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ เชื่อมต่อการใชง้านแบบออนไลน์
กบัการใชง้านแบบออฟไลน์ เน้นการใชง้านทีห่ลากหลายในอุปกรณ์เดียว ออกแบบรองรบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารพเิศษเช่นการมอีารยสถาปัตย์
ในพืน้ที ่

 

5. สรปุผลการศึกษา 

การออกแบบปรบัปรุงกายภาพในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรูปแบบใหม่ดว้ยกระบวนการ
การออกแบบบรกิารซึง่เป็นผลสรุปจากการวเิคราะหร์ปูแบบการใชง้านทางกายภาพและการบรกิารภายในสาขาซึง่ทัง้สีส่าขานัน้มรีปูแบบ
อาคารและการใหบ้รกิารทีค่ลา้ยกนัเน่ืองจากเป็นธนาคารแห่งเดยีวกนั การรบัรูท้างอตัลกัษณ์ของพืน้ทีข่องผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถรบัรูไ้ ด้
วา่อาคารแหง่น้ีเป็นอาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร ขอ้จ ากดัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชง้านพืน้ทีจ่ากผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร และ
ผูบ้รหิาร เพื่อน าไปสรุปเป็นแนวทางการออกแบบอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารเพื่อใหส้ามารถลดขอ้จ ากดัของการใชง้านอาคารเดมิ 
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารเดมิเพื่อใหร้องรบัเทคโนโลยทีางการเงนิและมกีจิกรรมใหม่เพื่อรองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิ ภคในยุคปัจจุบนั
สามารถเสนอออกมาได ้ดงัน้ี 

5.1 การปรบัเปล่ียนการบริการในอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

การบรกิารภายในอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารจะถูกปรบัเปลีย่นเพือ่เชือ่มต่อระหวา่งออนไลน์และออฟไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารและ
ผู้ให้บริการ โดยพื้นที่ภายในสาขาเสนอให้มกีารเพิม่จ านวนของตู้ท าธุรกรรมอตัโนมตัิในด้านล่างอาคารและภายในอาคารเพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ใชง้านตูท้ าธุรกรรมไดม้ากขึน้ และหนัตูท้ าธุรกรรมทางการเงนิเขา้สู่โถงภายในเพือ่ใหพ้นักงานสามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารในการท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นเครือ่งและการท าธุรกรรมออนไลน์เป็นหลกั (รายละเอยีดตามรปูที ่5,7)   

การพกัคอยซึง่ใชเ้วลานานเสนอใหม้กีารปรบัพืน้ทีพ่กัคอยเป็นโต๊ะยาวเพือ่ใหล้กูคา้สามารถท ากจิกรรมอื่นขณะพกัคอยไดเ้ช่นนัง่ท างาน 
ชารจ์โทรศพัท ์อ่านหนังสอื หรอืน าอาหารเขา้มารบัประทานภายในได ้และสามารถท าธุรกรรมออนไลน์ไดใ้นบรเิวณพืน้ทีพ่กัคอยเพื่อ
ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารมากขึน้ โดยมพีนกังานคอยใหค้วามช่วยเหลอื (รายละเอยีดตามรปูที ่5,7)   



แนวทางการออกแบบทางกายภาพของอาคารทีท่ าการสาขาธนาคาร                                                       
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านรปูแบบใหมด่ว้ยกระบวนการการออกแบบบรกิาร 
พฤกษ ์สวา่งยิง่ และอาชญัญ ์บุญญานนัต ์
 

63 

 
 

 

 
 

 

5.2 แนวทางการออกแบบกายภาพในอาคารท่ีท าการสาขาธนาคาร 

ในการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารที่ท าการสาขาธนาคารนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ การรบัรู้ของพื้นที่ของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตี่ออาคารและแนวความคดิจากทางผูบ้รหิารซึง่เสนอใหเ้กบ็อตัลกัษณ์ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายนอกเช่นเสา
ลอยและบนัไดทางเขา้บางส่วน สแีละวสัดุของอาคารไว ้ปรบัเปลีย่นเปลอืกอาคารบางส่วนเช่นกระจกและกรอบบานบรเิวณทางเขา้ให้
เป็นสโีทนสวา่งเพือ่แสดงถงึความทนัสมยั ดงึดดูผูใ้ชบ้รกิาร พืน้ทีภ่ายนอกทีเ่สนอใหม้อีอกแบบเพิม่เตมิคอืพืน้ทีท่างลาดส าหรบัผูพ้กิ าร
ในอาคารทีท่ าการสาขาทีม่ทีีจ่อดรถดา้นหลงั สว่นอาคารทีท่ าการสาขาธนาคารทีม่ทีีจ่อดรถบรเิวณดา้นล่างของอาคารเสนอใหม้ลีฟิตเ์พือ่
ขนสง่ผูใ้ชบ้รกิาร มตีูท้ าธุรกรรมอตัโนมตัดิา้นล่างอาคารเพือ่ลดการขึน้บนัได (รายละเอยีดตามรปูที ่4, 7) 

การออกแบบพืน้ทีภ่ายในของอาคารทีท่ าการสาขาเพือ่รองรบัการใชง้านใหม่นัน้ แตกต่างจากก่อนปรบัปรุงซึ้งมพีืน้ทีจ่อดรถ
ด้านล่างขนาดใหญ่ พื้นที่ท าธุรกรรมด้านซ้ายและขวาของอาคารและพื้นที่พกัคอยมีขนาดแคบอยู่บริเวณส่วนกลางของอาคาร 
(รายละเอยีดตามรปูที ่2, 3, 6) ดงันัน้การปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ารใชง้านใหมแ่บ่งออกเป็นการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใชง้านเดมิเชน่พืน้ทีพ่กัคอย
ทีเ่สนอแนะใหม้กีารใหพ้ืน้ทีใ่หคุ้ม้ค่ามากขึน้โดยการจดัผงัการใชง้านใหม่โดยการจดัใหม้กีารใชง้านทีห่ลากหลายรวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั
พืน้ทีพ่กัคอยนัน้อุปกรณ์ภายในเช่นเฟอรนิ์เจอรส์ามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก ผูใ้ชบ้รกิารสามารถท ากจิกรรมอย่างอื่นนอกจากการนัง่
พกัคอยควิไดเ้ชน่การท างาน การน าอาหารและเครือ่งดืม่มารบัประทานรวมถงึการท าธุรกรรมออนไลน์ สว่นพืน้ทีก่ารท าธุรกรรมเสนอให้
ควบรวมการท าธุรกรรมแบบเคาน์เตอร์และการท าธุรกรรมแบบนัง่โต๊ะไวใ้นการใชง้านเดยีวกนัเพื่อลดจ านวนพืน้ทีใ่ชส้อยทีไ่ม่จ าเป็น 
(รายละเอยีดตามรูปที ่5,7)  เฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชง้านควรมคีวามยดืหยุ่น สามารถใชง้านไดห้ลากหลายรปูแบบ และเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการให้

รปูท่ี 2 สาขาบาง
กระบอืชัน้ลา่งก่อน
ปรบัปรุง 

รปูท่ี 3 สาขาบาง
กระบอืชัน้หน่ึงกอ่น
ปรบัปรุง 

รปูท่ี 4 สาขาบาง
กระบอืชัน้ลา่งหลงั
ปรบัปรุง 

รปูท่ี 5 สาขาบาง
กระบอืชัน้หน่ึงหลงั
ปรบัปรุง 

รปูท่ี 6 สาขาถนนราง
น ้าชัน้หน่ึงก่อน
ปรบัปรุง 

รปูท่ี 7 สาขาถนนราง
น ้าชัน้หน่ึงหลงัปรบัปรุง 
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ค าปรกึษาดา้นธุรกจิแก่ลูกคา้ทีต่อ้งการการสื่อสารกบัผูใ้หบ้รกิารอย่างละเอยีด แยกเสน้ทางการเดนิของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิ าร
ออกโดยการยา้ยต าแหน่งพืน้ทีส่ว่นพนกังานทัง้หมดไวด้า้นหลงัอาคารและเพือ่เป็นการปรบัลดพืน้ทีก่ารใชง้านทีไ่มจ่ าเป็น 

 
รปูท่ี 8 แบบจ าลองการปรบัปรุงสาขาบางกระบอื (ซา้ย) และ แบบจ าลองการปรบัปรุงสาขาถนนรางน ้า (ขวา) 

ทีม่า: โดยผูว้จิยั 

สว่นการปรบัปรุงพืน้ทีใ่ชง้านใหมน่ัน้เสนอใหม้กีจิกรรมใหมท่ีเ่ป็นความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารเชน่ รา้นกาแฟ บรเิวณดา้นหน้า
หรอืดา้นล่างของอาคาร (รายละเอยีดตามรูปที ่4, 7) เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามาถเขา้ใชง้านไดท้ัง้แก่และหลงัการบรกิารและสามารถน า
เครื่องดื่มเขา้ไปรบัประทานภายในระหวา่งการพกัคอยได ้ตกแต่งพืน้ทีภ่ายในใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึถึงความทนัสมยั ความอบอุ่นสะดวกสบาย 
อุปกรณ์วสัดุทีใ่ชง้านมคีวามสะอาด มแีสงสวา่งทีเ่พยีงพอต่อการใชง้าน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการออกแบบกายภาพอาคารที่ท าการสาขาธนาคารสามารถน าไปใช้ในการปรบัปรุงหรอืออกแบบอาคารที่ท าการ
สาขาธนาคารแหง่อื่นทัว่ประเทศโดยค านึงจากท าเลทีต่ัง้ซึง่ควรอยูใ่นพืน้ทีชุ่มชนทีย่งัมกีารสญัจร อตัลกัษณ์และคุณคา่ทางสถาปัตยกรรม
ทีโ่ดดเดน่เพือ่เกบ็รกัษาสนิทรพัยข์องธนาคารไวแ้ละน าอาคารทีก่ าลงัจะถูกทิง้รา้งมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

กระบวนการวจิยัในการออกแบบบรกิารสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุงการบรกิารของอาคารประเภทการใชง้านอื่นทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ของการบรกิารจากผลกระทบต่าง ๆ โดยทีอ่าคารเหล่านัน้มเีอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมทีน่่าจดจ าและมคีุณค่าแก่พืน้ทีน่ัน้ผ่านการใช้
งานมาอยา่งยาวนาน 
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บทคดัย่อ 

การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารสอน มอีทิธพิลต่อผูเ้รยีนในหลายดา้น ไดแ้ก่ การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอน แต่เน่ืองจากผูเ้รยีนนัน้มรีปูแบบการเรยีนรู ้(Learning Style) 
ทีแ่ตกต่างกนัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนและวธิกีารสอนแต่ละแบบกอ็าจสง่ผลต่อผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ในการวจิยั
น้ีมุง่วเิคราะหเ์มือ่อทิธพิลของความแตกต่างของรปูแบบการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ผูเ้รยีนรปูธรรมต่อเน่ือง (CS), ผูเ้รยีนรปูธรรมสุม่ (CR), ผูเ้รยีน
นามธรรมต่อเน่ือง (AS), ผู้เรยีนนามธรรมแบบสุ่ม (AR) รูปแบบการเรยีนการสอน ได้แก่ เน้นอภิปราย (Discussion Method) เน้น
บรรยาย (Lecture Method) และการจดัผงัพื้น ได้แก่ รูปตัว U (U-Shape), เครือกลุ่ม (Clusters) ที่มีต่อทศันคติใน 4 ประเด็นของ
นักศกึษาในสาขาออกแบบตกแต่งภายในคณะศลิปวจิติร สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ จ านวนทัง้หมด 48 คน การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบการประเมินหลงัการเขา้ครอบครองพืน้ที ่(POE) โดยแบ่งขัน้ตอนเป็น 2 ขัน้ ขัน้แรกใหน้ักศกึษาท าแบบ
ประเมนิ เพือ่วดัรูปแบบการเรยีนรู ้หลงัจากนัน้ใหน้ักศกึษาทัง้หมดเขา้ไปใน 4 สถานการณ์ 1) การสอนแบบบรรยาย/ผงัแบบตวั U 2) การ
สอนแบบบรรยาย/ผงัแบบเครอืกลุ่ม 3) การสอนแบบอภิปราย/ผงัแบบตวั U 4) การสอนแบบอภิปราย/ผงัแบบเครอืกลุ่ม และตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมนิทศันคตใิน 4 ประเดน็ดว้ยการใช ้Semantic Differential 7 ระดบั น าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลดว้ยสถติเิชงิ
พรรณนา ผลการวิจยัพบว่าในการจดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบอภิปราย (Discussion Model) และการจดัวางผงัพื้นที่ภายใน
หอ้งเรยีนแบบเครอืกลุ่ม (Clusters) จะช่วยส่งเสรมิแรงบนัดาลใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความรูส้กึสอดคลอ้งกบักจิกรรม
ใหก้บัผูเ้รยีนทีม่รีูปแบบการเรยีนรูน้ามธรรมแบบสุ่ม (AR) ซึง่จะน าไปสู่การตอบรบักบักจิกรรมการเรยีนการสอนและอาจส่งผลใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้

ค ำส ำคญั: รปูแบบกำรเรยีนรู,้ รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน, กำรจดัวำงผงัพืน้ที,่ หอ้งเรยีน 

 

Abstract 

Aligning the classroom environment with teaching methods influences learners in many ways, including inspiration, 
expectations, satisfaction and alignment with teaching activities. But because learners have different learning styles, classroom 
environments and individual teaching methods may affect learners with different learning styles. This research aimed to analyze 
when the influence of differences in learning styles were concrete sequential, concrete random, abstract sequential, abstract 
random, teaching model were discussion Method, Lecture Method and floor plan including U-Shape, Clusters, to inspire, expect, 
satisfaction and feel consistent with every student's activities. People in the interior design field Faculty of Fine Arts 
Bunditpatanasilpa Institute, total 48 people.  This research is a quantitative research. The research method was used for Post 
Occupancy Evaluation-POE which was divided into 2 steps. First, students take the assessment form to measure their learning 
style. After that, all students go into 4 scenarios: 1) lecture / U-Shape 2) lecture / Clusters 3) discussion / U-Shape 4) discussion / 



รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน และกำรจดัวำงผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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Clusters, The questionnaire was used to assess attitudes in 4 points by using 7 levels of semantic differences. The results of 
the research were as follows: The results showed that the Discussion Model and Clusters in classroom layouts promote 
aspirations, expectations, satisfactions and feelings. Corresponding to activities for learners with abstract random, which will 
lead to responses to teaching activities. and may result in learning efficiency 

Keywords: Learning style, Teaching models, Configuration plan, Classroom 

 

1. บทน า และความส าคญัของปัญหาการวิจยั  

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป์ เป็นสถาบนัที่เปิดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ 
ทศันศลิป์   และการออกแบบภายใต้การดูแลของกระทรวงวฒันธรรม โดยเฉพาะสาขาออกแบบตกแต่งภายในมวีตัถุประสงค์หลกัที่
ต้องการผลติบณัฑติเป็นมณัฑนากร โดยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ที่มี
ทกัษะทางดา้นออกแบบตกแต่งภายใน และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถปฏบิตังิาน คน้ควา้ และพฒันางานตามหลกัวชิาอย่างมี
ประสทิธภิาพ และความสามารถในฐานะนักวชิาการ นักบรหิาร นักวางแผน นักวจิยั รวมถงึความสามารถในการพฒันางานออกแบบให้
เจรญิกา้วหน้าทนักบัวทิยาการสมยัใหมใ่นดา้นออกแบบตกแต่งภายใน 

ในปัจจุบนัเป้าหมายของการศกึษาไมไ่ดเ้พยีงแต่เป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
เกดิความสนใจใฝ่รู้ ความสามารถสร้างสรรค์ มทีกัษะการคดิ การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ซึ่งจ าเป็นในการใช้ชวีติใน
อนาคต ดงันัน้บทบาทในการส่งเสรมิกระบวนการสรา้งแรงจูงใจ แรงบนัดาลใจใหผู้เ้รยีนนัน้เป็นสิง่ส าคญัของสถาบนัการศกึษา  (แผน
ปฏริูปการศกึษาไทยใหก้้าวทนัยุค 4.0) แต่จากการลงส ารวจพืน้ทีก่ารศกึษาผูว้จิยัพบว่าปัญหาการเรยีนและพฤตกิรรมทีพ่บบ่อยของ
นกัเรยีน นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษาไมว่า่จะเป็น การไมไ่ดส้นใจในเน้ือหา หลบัระหวา่งการเรยีน หนีเรยีน ไมเ่ขา้ใจเนื้อหา น าไปสูก่าร
ปฏบิตังิานทีไ่ม่ไดต้รงตามความต้องการของคณาจารย์ผูส้อน สาเหตุลว้นมาจากการขาดแรงบนัดาลใจ ความคาดหวงั จุดมุ่งหมายใน
การศกึษาทีไ่มส่อดคลอ้งกบักจิกรรมในการเรยีนรู ้และไมส่ามารถท าใหเ้กดิการเรยีนรูน้ัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้มคีวามส าคญัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทัง้ทางบวก และทางลบ ซึง่มผีลกระทบต่อความรูส้กึ
ดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน เช่น แรงบนัดาลใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอนเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเรยีนนัน้ มหีลายองคป์ระกอบไมว่า่เป็น การจดัวางผงัพืน้ของหอ้งเรยีน แสงสวา่ง อุณหภมูริวมไปถงึ
ปัจจยัรูปแบบการเรยีนของผูเ้รยีน และตวัผูส้อน ดงันัน้หากสามารถท าความเขา้ใจกบัปัจจยัทีก่ล่าวมาจะสามารถจดัรูปแบบการเรยีนการ
สอน และผงัพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีนไดเ้หมาะสมต่อผูเ้รยีน ซึง่จะเป็นตวัสนับสนุนและกระตุน้ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้   ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
และเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ อนัเป็นเป้าประสงค์ของการศกึษา (Claxton & Murrel, 1987; Dixon,1985; Entwistle, 1981; 
Tharp, 1989)  

นอกจากสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนทีอ่าจเป็นปัญหา รูปแบบการเรยีนการสอนกอ็าจส่งผลต่อผูเ้ รยีนไดเ้ช่นกนั หากว่า
สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนนัน้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรยีนการสอนย่อมสง่ผลดตี่อผูเ้รยีน จากการทบทวนวรรณกรรม และการ
ส ารวจ พบว่ารูปแบบการเรยีนการสอนแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ เน้นอภปิราย เน้นบรรยาย เน้นการสาธติ แต่ในการวจิยัน้ีเน้นเลอืก
อภปิราย และบรรยาย เน่ืองจากเป็น 2 รูปแบบทีใ่ชก้บัรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ด  ประเดน็สุดทา้ยทีอ่าจมผีลต่อแรงบลัดาลใจ ความ
คาดหวงั ความพงึพอใจ และความสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอน คอืรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 
แบบ ไดแ้ก่ ผูเ้รยีนรปูธรรมต่อเนื่อง CS, ผูเ้รยีนรปูธรรมสุม่ CR, ผูเ้รยีนนามธรรมต่อเนื่อง AS, ผูเ้รยีนนามธรรมแบบสุม่ AR    

จากปัญหาที่กล่าวมาขา้งต้นจงึเป็นที่มาของการศกึษาในครัง้น้ีที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาและส ารวจรูปแบบการเรยีนรู้ 
รปูแบบการเรยีนการสอน และการจดัวางผงัพืน้ทีห่้องเรยีนของนักศกึษา สาขาออกแบบตกแต่งภายใน 2) เพือ่เปรยีบเทยีบอทิธพิลของ
รปูแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัของนักศกึษาส่งผลอย่างไรต่อแรงจูงใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความสอดคลอ้งกบักจิกรรม
การเรยีนการสอน ในการจดัรูปแบบการเรยีนการสอน และการจดัวางผงัพืน้ทีภ่ายในห้องเรยีนส าหรบัการเรยีนการสอนแบบสตูดโิอที่
เหมาะสมกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาออกแบบตกแต่งภายใน โดยใชส้าขาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์เป็น
กรณีศกึษาการวจิยัในครัง้น้ี 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

68 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การจดัวางผงัพืน้ท่ี (Configuration plan) 

การจดัวางพืน้ที่ และการใชง้านของพืน้ที ่จากแนวคดิทีว่่าสภาพแวดลอ้มไดร้บัการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของผูใ้ช ้(Altman, 1970) การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเฟอร์นิเจอร์ มคีวามสมัพนัธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนการ
สอนทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ การจดัทีน่ัง่สามารถสง่ผลกระทบต่อรปูแบบวธิกีารทีผู่ส้อนสือ่สารกบันักเรยีนและวธิทีีน่กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนัสง่ผลกระทบต่อการมสีว่นรว่ม แรงบนัดาลใจ และการคาดหวงั (McCorskey and McVetta, 1978) โดยมรีปูแบบการจดัดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงแสดงรปูแบบการจดัวางผงัพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีนในแต่ละรปูแบบ 
  

2.1.1 

 

แถว หรอื แบบดัง้เดิม (Traditional Rows) 
รปูแบบน้ีจะเสรมิโครงสรา้งชัน้เรยีนทีเ่หมาะแก่การบรรยาย และการน าเสนอที่
องิกบัผูส้อน ผูเ้รยีนจะมุ่งเน้นไปที่การเรยีนการสอนและการมอบหมายงาน
อสิระมากขึน้ แมว้า่การจดัเรยีงทีน่ัง่น้ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกชัน้เรยีน แต่ชัน้เรยีน
ขนาดใหญ่อาจเหน็การปฏสิมัพนัธไ์มส่ม ่าเสมอเน่ืองจากผูเ้รยีนเรยีนแถวหน้า
จะเขา้รว่มมากขึน้ในขณะทีท่ีน่ัง่ดา้นหลงัอาจสญูเสยีการโฟกสั 

2.1.2 

 

รปูเกือกม้า หรือรปูตวั U (Horseshoe or U-Shape) 
รปูแบบน้ีเป็นการรองรบัการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนชัน้เรยีนมปีฏสิมัพนัธใ์นรปูแบบกลุม่ขนาด
ใหญ่แมว้า่ผูส้อนมโีอกาสเพยีงพอทีจ่ะท างานกบัผูเ้รยีนแบบตวัต่อตวัเหมาะสม
กบัการเน้นการอภปิราย และการบรรยาย การน าเสนอ 

2.1.3 

 

เครือกลุ่ม (Clusters) 
รูปแบบน้ีเป็นการจัดกลุ่มโต๊ะท างานออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จะช่วยส่งเสริม
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะเช่นการสื่อสารการ
แก้ปัญหาการท างานร่วมกันและอื่น  ๆ ในข้อตกลง น้ี  กลุ่ม เหล่า น้ีมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสะดวกสบายส าหรบัผู้เรียนในการแบ่งปัน
แนวคดิ เหมาะสมแก่การ แบง่กลุ่ม อภปิรายกลุ่ม หรอืท ากจิกรรมแลกเปลีย่น 

2.1.4 

 

โตะ๊กลม (Roundtable) 
รปูแบบน้ีเป็นการจดัอนัประกอบดว้ยผูส้อนและนกัเรยีนนัง่อยูร่อบ ๆ โต๊ะเดีย่ว
ขนาดใหญ่ การจดัที่นัง่น้ีสามารถเกดิขึน้ได้โดยใช้โต๊ะแต่ละตวั นักเรยีนและ
อาจารย์ทุกคนเผชญิหน้ากนัในการจดัแบบน้ีน้ีซึ่งสามารถรองรบัการสนทนา
ทัง้ชัน้เรยีนและคูส่นทนาได ้เหมาะสมแก่การสมัมนา แลกเปลีย่น อภปิราย 

 

2.2 รปูแบบการเรียนการสอน (Teaching Model) 

Saylor and others (1981) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการสอน (teaching model) หมายถงึ แบบ (pattern) ของการสอนทีม่กีารจดั 
การกระท า พฤตกิรรมขึ้นจ านวนหน่ึงที่มคีวามแตกต่างกนั เพื่อจุดหมาย หรอืจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อการสอน
โดยตรงในหอ้งเรยีนหรอืการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรอืเพือ่จดัสือ่การเรยีนการสอนซึง่รวมถงึหนังสอื ภาพยนตร ์เทปบนัทกึเสยีง โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน และหลกัสูตรรายวชิา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะใหแ้นวทางในการออกแบบการเรยีนการสอนที่จะช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุ
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วตัถุประสงค์ต่างๆ กนั รูปแบบการสอนคอื การบรรยายสิง่แวดล้อมทางการเรยีน รูปแบบการสอนก็คอื รูปแบบของการเรยีนที่ช่วย
ผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัสารสนเทศ ความคดิ ทกัษะคุณคา่ แนวทางของการคดิ (Joyce and Well, 1992) 

2.2.1 รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นอภปิรำย (Discussion Method) 

เป็นการสอนโดยที่นักเรยีนแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงการอภปิรายการ
กระท าระหว่างครูกบันักเรยีน หรอืระหว่างนักเรยีนด้วยกนั โดยมคีรูเป็นผู้ประสานงาน วธิกีารสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสรมิให้
นักเรยีนคดิเป็น พูดเป็น และสรา้งความเป็นประชาธปิไตย (ทศินา แขมมณี, 2548) ความมุ่งหมายของวธิสีอนแบบอภปิราย 1) เพื่อ
สง่เสรมิการท างานร่วมกนัแบบประชาธปิไตย 2) เพือ่ฝึกทกัษะในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 3) เพือ่ฝึกทกัษะในการพดู 
และการแสดงความคดิสรา้งสรรค ์

2.2.2 รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแบบเน้นบรรยำย (Lecture Method)  

เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนใหค้วามรูต้ามเน้ือหาสาระดว้ยการเล่าอธบิายแสดงสาธติโดยทีผู่เ้รยีนเป็นผูฟั้งเพยีงอย่างเดยีวอาจเปิดโอกาสให้
ซกัถามปัญหาไดบ้า้งในตอนทา้ยของการบรรยาย (ทศินา แขมมณี, 2548) ความมุง่หมายของวธิสีอนแบบบรรยาย 1) เป็นการสอนทีเ่น้น
เนื้อหาสาระทีน่าเสนอโดยครผููส้อน ผูบ้รรยายจะเสนอปัญหาวธิกีารต่างๆ ในการแกปั้ญหา และสรุปดว้ยวา่วธิกีารใดเป็นวธิกีารแกปั้ญหา
ทีด่ทีีส่ดุตามหลกัการ 2) เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูห้ลายๆ แนวคดิ ก่อนทีจ่ะสรุปเป็นขอ้คดิหรอืทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

2.2.3 รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแบบเน้นสำธติ (Demonstration Method)  

วธิสีอนทีค่รมูหีน้าทีใ่นการวางแผนการเรยีนการสอนเป็นสว่นใหญ่โดยมกีารแสดงหรอืการกระท าใหด้เูป็นตวัอยา่ง นกัเรยีนจะ
เกดิการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต การฟัง การกระท าหรอืการแสดง (ชูศร ีสนิทประชากร, 2534) จุดประสงค์ของวธิกีารสอนแบบสาธติ 1) 
เพือ่กระตุน้ความสนใจใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจบทเรยีนยิง่ขึน้ 2) เพือ่ช่วยอธบิายเน้ือหาทีย่าก 3) เพือ่พฒันาการฟังการสงัเกตและ  การ
สรุปท าความเขา้ใจ 4) เพือ่แสดงวธิกีารหรอืกลวธิใีนการปฏบิตังิาน 5) เพือ่สรุปประเมนิผลความเขา้ใจฝึกฝนบทเรยีน และทบทวนบทเรยีน 

2.3 รปูแบบการเรียนรู้ (Learning style) 

ในอดตีไดม้กีารอภปิรายเรือ่งน้ีซึง่ Gregorc (1982a) กลา่วถงึรปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นตวับง่ชีข้องระบบของความคดิ เขาอธบิาย
รปูแบบของผูค้ดิทีแ่ยกประเภทเป็นนามธรรม หรอืรูปธรรม และความคดิของผูค้ดินัน้ มทีัง้การจดัตามล าดบัหรอืแบบสุม่ และไดท้ าการ
พฒันาเครือ่งมอื (the Gregorc Style Delineator ) เพือ่ระบุรปูแบบการเรยีนรูล้กัษณะเด่นของบุคคลในแต่ละ 4 รปูแบบ ในต่อไปน้ี 

2.3.1 ผูเ้รยีนรปูธรรมต่อเนือ่ง (CS) ไดร้บัขอ้มลูผา่นประสบการณ์ตรงหรอื "เหน็คอืเชื่อ" พวกเขาชื่นชมล าดบัและล าดบัตรรกะ
จะชอบประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัผิา่นการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ โดยตอ้งการค าแนะน าอยา่งละเอยีดทลีะขัน้ตอน ซึง่พวกเขา
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดจากการวางแผนบทเรยีนการน าเสนอและรูปแบบการเรยีนการสอนทีไ่ม่สบัสนวุ่นวาย จงึมกัทีจ่ะชอบรบัขอ้มูล
แบบส าเรจ็จากผูอ้ื่น  

2.3.2 ผูเ้รยีนรูปธรรมสุ่ม (CR) มลีกัษณะแตกต่างกนัไปทศันคตเิชงิทดลองหรอืการมองเหน็สิง่ที ่ “ท าสิง่ต่าง ๆ” มคีวามคดิที่
แปลกใหม่ เพราะพวกเขาใชว้ธิกีารทดลองและขอ้ผดิพลาดและความเสีย่งในขณะทีส่ ารวจสถานการณ์การแกปั้ญหาทีไ่ม่มโีครงสรา้งจะ
สามารถดดูซบัขอ้เทจ็จรงิ และความรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยตวัเองผา่นสญัชาตญาณ พวกเขาชอบวธิกีารหาค าตอบดว้ยทดลองชอบพสิจูน์
ขอ้เทจ็จรงิ และไมจ่ะไมช่อบแสวงหาค าตอบจากบุคคลอื่น  

2.3.3 ผูเ้รยีนนำมธรรมต่อเนือ่ง (AS) มลีกัษณะโดดเด่นโดยยอดเยี่ยม ความสามารถในเขา้ใจทีม่สีญัลกัษณ์เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ค าพูดและภาพ พวกเขามแีละชอบใช้ทกัษะการอ่านการฟังและการมองเหน็ จะสามารถเรยีนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านวธิกีารที่
หลากหลายดว้ยการถอดรหสัดว้ยวาจาการเขยีนและการมองเหน็ ดงันัน้การเรยีนรูผ้่านภาพถ่าย ภาพวาด หรอื ภาพเคลื่อนไหว จงึมี
ความมคีวามส าคญัอยา่งมากส าหรบัผูเ้รยีนประเภทนี้ ดว้ยเหตุน้ี สือ่ทีเ่ป็นอุปกรณ์น าเสนอต่าง ๆ 

2.3.4 ผูเ้รยีนนำมธรรมแบบสุม่ (AR) มอีารมณ์และจนิตนาการ พวกเขาเรยีนรูแ้บบองคร์วมและชอบการเรยีนรูท้ีไ่มม่โีครงสรา้ง
ประสบการณ์เช่นการอภปิรายกลุ่มและจะชอบรวบรวมขอ้มลูในลกัษณะของการจบัจดไมม่เีคา้โครงหรอืทศิทางทีเ่ป็นทางการ พวกเขามี
ความยดืหยุน่ในการเรยีนรูข้องเขา ซึง่จะแปรผนัตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ ดงันัน้พวกเขาจงึสามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุจากวธิกีาร
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พูด ซึ่งจะท าใหพ้วกเขาได้จดัการขอ้มูลของตวัเองใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ พวกเขาสนุกกบัการสอน ชอบสภาพแวดล้อมที่ยุ่งและชอบ
อสิรภาพจากกฎและแนวทางปฏบิตั ิ 

2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 
รปูท่ี 1 ภาพแสดงกรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั  

3.1 การออกแบบการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เก็บขอ้มูลโดยการส ารวจการจดัวางผงัพื้นที่ของหอ้งเรยีน การสงัเกต
รปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเรยีน ทีม่กีารสอนของสาขาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ และ
ท าการประเมนิเพื่อวดัรูปแบบการเรยีนรู้ที่โดดเด่นของนักศึกษาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันบณัฑติพฒันศิลป์ จากนัน้ท าการ
วเิคราะหข์อ้มลูทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั การออกแบบการวจิยัผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารวจิยัแบบการประเมนิหลงัการเขา้ครอบครองพืน้ที ่
(Post Occupancy Evaluation-POE) จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิส ารวจในระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาท าการ
วเิคราะห ์หาคา่เฉลีย่ อภปิรายผล 

3.2 ตวัแปรและการช้ีวดั  

3.2.1 รปูแบบกำรเรยีนรู ้การวจิยัน้ี ไดแ้บง่และอธบิายคุณลกัษณะของรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ 4 รปูแบบไวต้ามตาราง  

3.2.2 กำรจดัรูปแบบกำรเรยีนกำรสอน และผงัพื้นหอ้งเรยีน การวจิยัน้ีได้แบ่งและจดัสถานการณ์การจดัรูปแบบการเรยีน     
การสอน และผงัพืน้หอ้งเรยีน เป็น 4 สถานการณ์ ตามตารางที ่3 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปคุณลกัษณะของรปูแบบการเรยีนรูใ้นแต่ละประเภท 

รปูแบบการเรียนรู้ คณุลกัษณะ 

ผูเ้รยีนรปูธรรมตอ่เน่ือง (CS) จะชอบประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัผิ่านการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ โดยต้องการค าแนะน า
อย่างละเอยีดทลีะขัน้ตอน ซึง่สามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดากการวางแผนบทเรยีนการน าเสนอและรปูแบบการ
เรยีนการสอนทีไ่ม่สบัสนวุ่นวายจงึมกัทีจ่ะชอบรบัขอ้มลูแบบส าเรจ็จากผูอ้ื่น เช่น  การบรรยายทีม่กีารตัง้
ค าถามตอบค าถาม รวมถงึกจิกรรมลงมอืปฏบิตั ิ

ผูเ้รยีนรปูธรรมสุม่ (CR)  
จะสามารถดูดซบัข้อเท็จจรงิและความรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยตวัเอง ผ่านสญัชาตญาณ ชอบวธิีการหา
ค าตอบด้วยการทดลองและชอบพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ จงึท าให้การระดมสมองและการอ่านเอกสารต ารา ที่
ไดร้บัมอบหมายไมจ่ าเป็นส าหรบัพวกเขา 

ผูเ้รยีนนามธรรมต่อเนื่อง
(AS) 

สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ผ่านวธิกีารที่หลากหลายด้วยการถอดรหสัด้วยวาจา การเขยีนและ การ
มองเหน็ ดงันัน้การเรยีนรูผ้่านสื่อทีเ่ป็นอุปกรณ์น าเสนอต่างๆ จงึเป็นสิง่ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนกลุ่มนี้เรยีนรูไ้ดด้ี
ผา่นการฟังบรรยายโดยใชส้ือ่วดีทีศัน์ หรอืสือ่ทีเ่ป็นอุปกรณ์น าเสนอต่างๆ ในอธบิายขอ้มลูประเภทแนวคดิ 
ทฤษฎ ีตรรกะ เหตุผลและสมมตฐิาน ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นและเป็นขน้เป็นตอน 

ผูเ้รยีนนามธรรมแบบสุม่
(AR) 

สามารถรวบรวมขอ้มลูในลกัษณะของการจบัจดไม่มเีคา้โครงหรอืทศิทางทีเ่ป็นทางการ มคีวามยดืหยุ่นใน
การเรยีนรูข้องเขา ซึง่จะแปรผนัตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ ดงันัน้พวกเขาจงึสามารถเรยีนรูไ้ดด้ี
ทีสุ่ดจากวธิกีารพดู ซึง่จะท าใหพ้วกเขาไดจ้ดัการขอ้มลูของตวัเองใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงสถานการณ์การจดัการเรยีนการสอน และผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีน ในแต่ละสถานการณ์ 

สถานการณ์ บรรยากาศ 

การเรยีนการสอนแบบ
บรรยาย/ผงัแบบตวั U 

 

การเรยีนการสอนแบบ
บรรยาย/ผงัแบบเครอืกลุม่ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงสถานการณ์การจดัการเรยีนการสอน และผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีน ในแต่ละสถานการณ์ (ต่อ) 

สถานการณ์ บรรยากาศ 

การเรยีนการสอนแบบ
อภปิราย/ผงัแบบตวั U 

 

การเรยีนการสอนแบบ
อภปิราย/ผงัแบบเครอืกลุม่ 

 

3.3  สถานท่ี และกลุ่มประชากร  

เกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารเลอืกพืน้ที ่ไดแ้ก่ 1) จะต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั 2) 
จะตอ้งสามารถเขา้ถงึและสามารถเกบ็ขอ้มลูได ้3) พืน้ทีท่ีศ่กึษาจะตอ้งสามารถใหข้อ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ย่างครอบคลุม ซึง่สาขาออกแบบ
ตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ มคีวามสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จงึได้เลอืกเป็นกรณีศึกษาในการวจิยัครัง้น้ี โดย
สามารถแบง่ไดก้รณีศกึษาเป็น 2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

กรณีศกึษา ดา้นสถานที ่หอ้งเรยีนปฏบิตักิาร 2-3 (Studio 2-3) สาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศลิปะวจิติร สถาบนับณัฑติ
พฒันศลิป์ จ านวน 2 หอ้ง โดยแบง่ออกเป็น 4 สถานการณ์การจดัหอ้งเรยีน ซึง่ไดแ้ก่ 1) การเรยีนการสอนแบบบรรยาย/ผงัแบบตวั U 2) 
การเรยีนการสอนแบบบรรยาย/ผงัแบบเครอืกลุม่ 3) การเรยีนการสอนแบบอภปิราย/ผงัแบบตวั U 4) การเรยีนการสอนแบบอภปิราย/ผงั
แบบเครอืกลุม่ 

กรณีศกึษา ด้านประชากร นักศกึษาสาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศลิปวจิติร สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ที่ก าลงัศกึษา    
ในปีการศกึษา 60 - 63 ชัน้ปีละ 12 คน ทัง้ 4 ชัน้ปี จ านวน 48 คน โดยแบง่ตามรปูแบบการเรยีนรูท้ ัง้ 4 รปูแบบ (ตามตารางที ่4)  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงแสดงสดัสว่น รปูแบบการเรยีนรูข้องกลุ่มประชากร 
รปูแบบการเรยีนรู ้ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 

Valid 
 

CS     
CR 7 14.6 14.6 22.9 
AS 14 29.2 29.2 52.1 
AR 23 47.9 47.9 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

จากการประเมนิรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาสาขาวชิาออกแบบแต่งภายใน ทัง้ 4 ชัน้จ านวน 48 คน พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่
อยู่ในกลุ่มผู้เรยีนนามธรรมแบบสุ่ม (AR) 47.9% (28 คน), ผู้เรยีนนามธรรมต่อเน่ือง (AS) 29.2% (14 คน) ผูเ้รยีนรูปธรรมสุ่ม (CR) 
14.6% (7 คน) และผูเ้รยีนรูปธรรมต่อเน่ือง (CS) 8.3% (4 คน) จงึสรุปไดว้่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของการวจิยัน้ีมรีูปแบบการเรยีนรู้
นามธรรมแบบสุม่ (AR) มคีวามโดดเดน่ ความยดืหยุน่ในการเรยีนรูข้องพวกเขาซึง่จะแปรผนัตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์  

 

 



รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน และกำรจดัวำงผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
กรณศีกึษำ: สำขำออกแบบตกแต่งภำยใน คณะศลิปวจิติร สถำบนับณัฑติพฒันศลิปะ 
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3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัม ี2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมนิเพื่อวดัรูปแบบการเรยีนรูท้ี่โดดเด่น,แบบประเมนิเพื่อวดัรูปแบบการ
เรยีนรู ้Gregorc Style Delineator 2) แบบสอบถามประเมนิการรบัรูเ้กีย่วกบัทศันคติหลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีนใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
แรงบนัดาลใจ, ความคาดหวงั, ความพงึพอใจ, ความสอดคลอ้งกบักจิกรรม ดว้ยการใช ้Semantic Differential 7 ระดบั  

3.5 วิธีการเกบ็ข้อมลู 

3.5.1 ส ำรวจกำรจดัวำงผงัพืน้ทีข่องหอ้งเรยีน มกีารเรยีนการสอนในวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 และในวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 เขา้
การสงัเกตการณ์กจิกรรมการเรยีนการสอนจรงิทีเ่กดิขึน้ในภาคการศกึษา 1/2563 - 2/2563  ของสาขาออกแบบตกแต่งภายในโดยท าการแบ่ง
เขา้ส ารวจเป็นหมวดวชิา 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวดวชิาหลกั หมวดวชิาพืน้ฐาน หมวดวชิาสนับสนุน ของทัง้ 4 ชัน้ปี เป็นเวลา 2 เดอืน 15 วนั 
โดยทัง้หมดผูว้จิยัท าการสงัเกต จดบนัทกึ และบนัทกึภาพภายในหอ้งเรยีน รวมถงึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเรยีน  การสอนดว้ยตนเอง 

3.5.2 ท ำกำรประเมนิรูปแบบกำรเรยีนรูข้องนักศกึษำ 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 การให้นักศกึษาทัง้ชัน้ 4 ปีท าแบบประเมนิ Gregorc 
Style Delineator จ านวน 48 คน คนละไม่เกิน 10 นาที โดยมผีู้วจิยัเป็นคนก ากบัดูแล ครัง้ที่ 2 การให้นักศึกษาทัง้ชัน้ 4 ปีท าแบบ
ประเมนิ Kolb’s Learning Style Questionnaire จ านวน 48 คน ใหเ้วลาคนละไมเ่กดิ 15 นาท ีโดยมผีูว้จิยัเป็นคนก ากบัดแูล  

3.5.3 เกบ็แบบสอบถำมเพือ่ประเมนิกำรรบัรูเ้กีย่วกบัทศันคตทิัง้ 4 ประเดน็ หลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีน โดยการเกบ็
ขอ้มลูการแบบสอบถาม กบันักศกึษาจ านวน 48 คน ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาเพือ่หาคา่เฉลีย่ และท าการสรุปผล 
อภปิรายของการวจิยัในครัง้น้ี 

 

4. ผลการศึกษา อภิปรายผล  

4.1 รายงานผลการวิเคราะหก์ารประเมิน 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา เพือ่หาคา่เฉลีย่ของทศันคตทิัง้ 4 ประเดน็ ส าหรบัสถานการณ์ทัง้ 4 สถานการณ์ 
โดยแบง่เป็นแต่ละรปูแบบการเรยีนรู ้ดงัตารางที ่5  ตารางแสดงความถีใ่นแต่ละสถานการณ์การจดัรปูแบบการเรยีน/ผงัหอ้งเรยีน 

ตารางท่ี 5  ตารางแสดงความถี ่ในแต่ละสถานการณ์การจดัรปูแบบการเรยีน/ผงัหอ้งเรยีน 

 Lecture / U-Shape Lecture / Clusters Discussion / U-Shape Discussion / Clusters 

 LS N Mean 
Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 
Deviation 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 
Deviation 

ระดบัแรงบนัดาลใจ 

CS 4 5.50 .000 4.00 .000 4.00 .000 4.00 .000 
CR 7 4.14 1.718 4.43 1.718 4.57 1.988 3.71 1.254 
AS 14 5.50 1.598 4.64 1.598 5.07 1.207 4.79 1.805 
AR 23 4.78 1.402 4.65 1.402 4.74 .964 5.43 1.441 

ระดบัความคาดหวงั 

CS 4 4.75 .500 4.75 .500 4.75 .500 4.75 .500 
CR 7 4.86 1.272 4.57 1.272 5.43 1.813 4.00 1.528 
AS 14 5.29 1.383 4.71 1.383 5.43 1.089 4.64 1.906 
AR 23 4.65 1.199 4.57 1.199 4.91 1.164 5.30 1.363 

ระดบัความพงึพอใจ 

CS 4 5.50 .500 4.75 .500 4.00 .000 4.75 .500 
CR 7 4.57 1.254 4.29 1.254 5.43 1.134 4.29 .951 
AS 14 5.21 1.729 4.71 1.729 5.64 1.151 4.86 1.834 
AR 23 5.09 1.465 4.65 1.465 4.70 .974 5.35 1.496 

ระดบัความรูส้กึ
สอดคลอ้งกบักจิกรรม 

CS 4 4.75 .000 4.00 .000 4.75 .500 4.75 .500 
CR 7 4.29 1.380 4.71 1.380 5.14 1.215 4.57 .976 
AS 14 5.50 1.762 4.79 1.762 5.43 .852 5.14 1.834 
AR 23 4.96 1.621 4.91 1.621 4.78 .998 5.26 1.484 
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4.1.1 กำรจดัหอ้งเรยีน กำรเรยีนกำรสอนแบบบรรยำย/ผงัแบบตวั U 

จากตารางที ่5 การประเมนิการรบัรูห้ลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีน แบบบรรยาย/ผงัแบบตวั U ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 48 คน 
พบวา่ ในประเดน็แรงบนัดาลใจ กลุ่มผูเ้รยีนแบบ CS (M=5.50, SD.=1.454) และผูเ้รยีนแบบ AS (M=5.50, SD.=.000) มคี่าเฉลีย่สงูสุด 
ประเด็นความคาดหวงั กลุ่มผู้เรียนแบบ AS (M=5.29, SD.=1.383 ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ประเด็นความพึงพอใจกลุ่มผู้เรียนแบบ CS 
(M=5.50, SD.=.500) มคี่าเฉลีย่สงูสดุ และประเดน็ความรูส้กึสอดคลอ้งกบักจิกรรม กลุ่มผูเ้รยีนแบบ AS (M=5.50, SD.=1.762) มคีา่เฉลีย่สงูสุด 
เนื่องจากกลุ่มผูเ้รยีนทัง้ 2 กลุม่น้ีเป็นกลุม่ผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะทีต่อ้งการขอ้มลูทีเ่ป็นขัน้เป็นตอน มโีครงสรา้งทีช่ดัเจนเหมอืนกนั ดงันัน้ใน
การจดั  การเรยีนการสอนแบบบรรยายทีม่กีารอธบิายเป็นขัน้ตอนและโครงสรา้ง โดยมผีูส้อนเป็นผูบ้รรยาย ตอบค าถาม กบัการจดัผงั
พืน้แบบ รปูตวั U ทีร่องรบัการปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้และเอือ้ต่อการบรรยาย ถามตอบ จงึเป็นเหตุทีช่ว่ยในสง่เสรมิใน 4 ประเดน็ทีก่ลา่วมา
ขา้งตน้ 

4.1.2 กำรจดัหอ้งเรยีน กำรเรยีนกำรสอนแบบบรรยำย/ผงัแบบเครอืกลุม่ 

จากตารางที ่5 การประเมนิการรบัรูห้ลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีน แบบบรรยาย/ผงัแบบเครอืกลุม่ ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 48 คน 
พบว่า ในประเดน็แรงบนัดาลใจ กลุ่มผูเ้รยีนแบบ AR (M=4.65, SD.=1.402) มคี่าเฉลีย่สูงสุด ประเดน็ความคาดหวงั กลุ่มผูเ้รยีนแบบ 
CS (M=4.75, SD.=0.500) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ประเด็นความพงึพอใจกลุ่มผู้เรียนแบบ CS (M=4.75, SD.=.500) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด และ
ประเดน็ความรูส้กึสอดคลอ้งกบักจิกรรม กลุม่ผูเ้รยีนแบบ AR (M=4.91, SD.=1.621) มคีา่เฉลีย่สงูสดุ เน่ืองจากกลุ่มผูเ้รยีน AR เป็นกลุม่
ผูเ้รยีน  ทีม่คีุณลกัษณะทีต่อ้งการขอ้มลูในลกัษณะของวธิกีารพดู สนทนาแลกเปลีย่นไมม่เีคา้โครงหรอืทศิทางทีเ่ป็นทางการ ดงันัน้ ในการ
จดัการเรยีนการสอนแบบอภปิรายทีเ่ป็นการจดัการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิโดยทีม่ผีูส้อนเป็นผูก้ ากบัดูแล และการจดัผงัพืน้แบบ
เครอืกลุ่มทีร่องรบัการสือ่สารการแกปั้ญหาการท างานรว่มกนัในการแบ่งปันแนวคดิ จงึเป็นเหตุทีช่่วยในสง่เสรมิแรงบนัดาลใจความรูส้กึ
สอดคลอ้งกบักจิกรรม  

4.1.3 กำรจดัหอ้งเรยีน กำรเรยีนกำรสอนแบบอภปิรำย/ผงัแบบตวั U 

จากตารางที ่5 การประเมนิการรบัรูห้ลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีน แบบอภปิราย/ผงัแบบตวั U ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 48 คน 
พบว่า ในประเดน็แรงบนัดาลใจ กลุ่มผูเ้รยีนแบบ AS (M=5.07, SD.=1.207) มคี่าเฉลีย่สูงสุด ประเดน็ความคาดหวงั กลุ่มผูเ้รยีนแบบ 
CR (M=5.43,SD.=1.813) และผู้เรียนแบบ AS (M=5.43, SD.=1.089) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ประเด็นความพงึพอใจกลุ่มผู้เรียนแบบ AS 
(M=5.64, SD.=1.151) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และประเด็นความรู้สึกสอดคล้องกับกิจกรรม  กลุ่มผู้เรียนแบบ AS (M=5.43, SD.=.852) มี
คา่เฉลีย่สงูสดุ เน่ืองจากกลุ่มผูเ้รยีนแบบ CR เป็นกลุม่ผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะทีส่ามารถดดูซบัขอ้เทจ็จรงิและความรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยตวัเอง
ผา่นสญัชาตญาณ ชอบวธิกีารหาค าตอบดว้ยการทดลองและชอบพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนแบบอภปิรายทีเ่ป็นการ
จดัการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิโดยทีม่ผีูส้อนเป็นผูก้ ากบัดแูลโดยไมม่โีครงสรา้ง ชว่ยในสง่เสรมิความคาดหวงั ใหก้บักลุ่มผูเ้รยีนแบบ 
CR รวมถงึผงัแบบตวั U ทีร่องรบัการปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้และเอือ้ต่อการบรรยาย ถามตอบ ช่วยในสง่เสรมิแรงบนัดาลใจ ความพงึพอใจ 
และความรูส้กึสอดคลอ้งกบักจิกรรมใหก้บัผูเ้รยีนแบบ AS 

4.1.4 กำรจดัหอ้งเรยีน กำรเรยีนกำรสอนแบบอภปิรำย/ผงัแบบเครอืกลุม่ 

จากตารางที ่5 การประเมนิการรบัรูห้ลงัเขา้ใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีน แบบบรรยาย/ผงัแบบเครอืกลุม่ ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 48 คน 
พบว่าในประเด็นแรงบนัดาลใจ กลุ่มผู้เรยีนแบบ AR (M=5.43, SD.=1.441) ประเด็นความคาดหวงั กลุ่มผู้เรียนแบบ AR (M=5.30, 
SD.=1.363) ประเดน็ความพงึพอใจกลุ่มผูเ้รยีนแบบ AR (M=5.35, SD.=1.496) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด และประเดน็ความรูส้กึสอดคล้องกบั
กจิกรรม กลุ่มผูเ้รยีนแบบ AR (M=5.26, SD.=1.484) มคี่าเฉลีย่สงูสุดทัง้หมดเน่ืองจากกลุ่มผูเ้รยีน AR เป็นกลุ่มผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะที่
ตอ้งการขอ้มลูในลกัษณะของวธิกีารพดู สนทนาแลกเปลีย่นไม่มเีคา้โครงหรอืทศิทางทีเ่ป็นทางการ ดงันัน้ ในการจดัการเรยีนการสอน
แบบอภปิรายทีเ่ป็นการจดัการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิโดยทีม่ผีูส้อนเป็นผูก้ ากบัดแูลโดยไมม่โีครงสรา้ง และการจดัผงัพืน้แบบเครอืกลุ่ม 
ทีร่องรบัการสือ่สารการแกปั้ญหาการท างานรว่มกนัในการแบ่งปันแนวคดิ จงึเป็นเหตุทีช่ว่ยสง่เสรมิใน 4 ประเดน็ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 

 

 



รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน และกำรจดัวำงผงัพืน้ทีห่อ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
กรณศีกึษำ: สำขำออกแบบตกแต่งภำยใน คณะศลิปวจิติร สถำบนับณัฑติพฒันศลิปะ 
ธนพล ลิม้ทตัธนกุล และชุมพร มรูพนัธุ ์
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5. สรปุผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ที ่1) ทีต่อ้งการศกึษา ส ารวจรปูแบบการเรยีนรู ้รูปแบบการเรยีนการสอน และการจดัวาง
ผงัพื้นที่ห้องเรยีนของนักศึกษา สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งผู้วจิยัได้สรุปไว้หวัขอ้ที่ 3.2 และ 3.3 จงึสรุปได้ว่านักศึกษาสาขา
ออกแบบตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์สว่นใหญ่มรีปูแบบการเรยีนรู ้นามธรรมแบบสุม่ (AR) มคีวามโดดเดน่ และคุณลกัษณะ
ทีส่ามารถรวบรวมขอ้มลูในลกัษณะของการจบัจดไมม่เีคา้โครงหรอืทศิทางทีเ่ป็นทางการ มคีวามยดืหยุ่นในการเรยีนรู ้ซึง่จะแปรผนัตาม
สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน ดงันัน้กลุ่มเหล่านี้จงึสามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดจากวธิกีารพดู การอภปิราย สนทนา 
ซึง่จะท าใหพ้วกเขาไดจ้ดัการขอ้มลูของตวัเองใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ อาจส่งผลใหม้พีฤตกิรรมตอบรบัต่อกจิกรรม (ทางบวก) รวมถงึเกดิ
อารมณ์สนุกกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 2) เพือ่เปรยีบเทยีบอทิธพิลของรปูแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัของนกัศกึษาสง่ผลอยา่งไรต่อ
แรงจงูใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอน จากการวเิคราะหผ์ลการประเมนิในหวัขอ้  ที ่
4 ผูว้จิยัจงึสรุปไดว้า่ ในการจดัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบอภปิราย (Discussion Model) และการจดัวางผงัพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีนแบบ
เครอืกลุ่ม (Clusters) มสี่วนทีจ่ะช่วยส่งเสรมิแรงบนัดาลใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความรู้สกึสอดคลอ้งกบักจิกรรมใหก้บั
นักศกึษาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทีม่รีูปแบบการเรยีนรูน้ามธรรมแบบสุ่ม (AR) ซึง่เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทศันคตทิีอ่าจน าไปสูพ่ฤตกิรรมการตอบรบักบักจิกรรมการเรยีนการสอน และท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึการจดัวางผงัพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีน
ของสาขาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาของสาขาและ
อาจน าไปสูป่ระสทิธภิาพในการเรยีนรู ้ซึง่จากผลการวจิยัผูว้จิยัไดพ้บว่าในการจดัการเรยีนการสอนแบบอภปิราย และการจดัวางผงัพืน้
แบบเครอืกลุ่ม สง่ผลกบัระดบัทศันคต ิทัง้ 4 ประเดน็ อนัไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และความรูส้กึสอดคลอ้งกบั
กจิกรรม ทัง้น้ี องคป์ระกอบดงักล่าวเป็นพืน้ฐานของการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งแรงจงูใจ ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจใฝ่รู ้ความสามารถ
สร้างสรรค์ มทีกัษะการคิด การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกบัผู้อื่น ดงัตามวตัถุประสงค์หลกัของหลกัสูตร รวมถึงตามแผนปฏิรูป
การศกึษาไทยใหก้า้วทนัยุค 4.0 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป เน่ืองดว้ยงานวจิยัในครัง้น้ีมขีอ้จ ากดัดา้นกลุ่มประชากรทีม่จี านวนค่อนขา้งน้อย ท าให้
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละรูปแบบการเรยีนรู้ทัง้ 4 มสีดัส่วนที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความเที่ยงตรงของขอ้มูล การวจิยัในครัง้ ต่อไป    
ควรเลอืกพืน้ทีก่รณีศกึษาทีม่กีลุม่ประชาการขนาดใหญ่ เพือ่จะท าใหใ้นการก าหนดสดัสว่นรปูแบบการเรยีนแต่ละประเภททัง้ 4 มสีดัสว่น
ทีเ่ท่ากนั หากงานวจิยัในครัง้ต่อไปน ากระบวนการในการศกึษารูปแบบการเรยีนรู ้เพื่อเสนอแนะการจดัการเรยีนการสอนไปปรบัใช้
ศาสตร ์สาขาวชิาอื่น ควรมกีารศกึษารปูแบบการเรยีนการสอนใหม้คีวามเฉพาะยิง่ขึน้ เพือ่มสีว่นในการก าหนดแนวทางการจดัวางผงัพืน้ที่ให้
ม ี  ความหลากหลาย และอาจสง่ผลกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในปัจจุบนั 
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ของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากในปัจจุบนัมเีทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาการท างานจงึไมจ่ าเป็นตอ้งอยูท่ีอ่าคารส านกังานตลอดเวลาและคนรุน่ใหม่
มรีปูแบบการท างานทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ งานวจิยัน้ีจงึมุง่เน้นการศกึษารปูแบบพืน้ทีท่ างานในอาคารส านกังานใหเ้ช่าทีเ่ป็นที่
ต้องการและตอบรบักบัการท างาน การใช้ชวีติ และมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ออกแบบอาคารส านักงานใหเ้ช่าใหต้อบรบักบัความต้องการของผูใ้ชง้านเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการท างานและเพิม่คุณภาพ
ชวีติทีด่ใีหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ทัง้น้ีมขี ัน้ตอนการศกึษาวจิยัดงัน้ี 1.ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎจีากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่ อง
ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบอาคารส านักงาน 2.ศกึษากายภาพของอาคารส านักงานในปัจจุบนั 3.ศกึษาความตอ้งการของ
ผู้ใช้งานอาคารส านักงานและรูปแบบการท างานในอนาคต งานวจิยัชิ้นน้ีท าเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบส าหรบัสถาปนิกและ
ผูป้ระกอบการสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารส านกังานรปูแบบใหมไ่ด ้

ค าส าคญั: อาคารส านกังาน, การท างาน, การท างานรปูแบบใหม ่

 

Abstract 

The number of office buildings for rent at present has increased considerably and is likely to increase in the future. 
The prediction of expanding the office buildings for rent somehow contrasts with the needs of entrepreneurs. The reason is 
that nowadays new innovative technology is used to replace some human jobs, and the architecture of the workplace appears 
to not coherence with the working system for people of this generation. Thus, coming to work at the office every day is 
unnecessary for workers. Moreover, people in the new generation have a new way of working.  

This research therefore focuses on studying the types of workspaces in office buildings for rent that are in demand 
and respond to the changing work and lifestyle of the new generation. The design must be coherent and support the new way 
of working for people in this new generation. The objective is to present guidelines for designing office buildings for rent to 
meet the needs of users. To achieve the highest efficiency in work and increase the quality of life for the personnel in the 
organization.   

The research will be divided into 3  main parts, which are theories and researches of workplace design, workplace 
design at present, and the needs or the requirements of the users.  

The purpose of this research is to suggest and recommend the idea of how to design an office building for both 
architects and entrepreneurs. The information in the research can be used as a guideline in designing a workplace. 
 

Keywords: Office Building, Workplace, New Working Model 

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

78 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั  

กรุงเทพมหานครมศีกัยภาพที่ดีในการตัง้ส านักงานทัง้ในเรื่องของสถานที่ตัง้และระบบเศรษฐกิจ ส่วนของสถานที่ตัง้นัน้
กรุงเทพมหานครอยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูมสิามารถเดนิทางตดิต่อทัง้ในและนอกประเทศไดง้า่ย มนิีคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่เป็นแหลง่การผลติ และทา่เรอืน ้าลกึทีส่ามารถสง่สนิคา้ไปทีต่่างๆไดอ้ยา่งสะดวกสบาย นอกจากสถานทีต่ัง้แลว้กรุงเทพมหานครยงัมี
สว่นของแรงงานฝีมอืในราคาไมส่งูท าใหบ้รษิทัต่างๆทัง้ในและต่างประเทศสนใจและเลอืกกรุงเทพมหานครเป็นทีต่ัง้ของส านักงานท าให้
ตลาดของส านักงานในกรุงเทพเจรญิเตบิโตขึน้เรื่อย ๆ จนในปัจจุบนัอาคารส านักงานใหเ้ช่าเกดิขึน้ใหมเ่ป็นจ านวนมากซึง่ในตลาดของ
อาคารส านักงานมกีารคาดการณ์วา่ในปี 2566 จะมพีืน้ทีข่องอาคารส านักงานใหเ้ช่ารวมถงึ 1.13 ลา้น ตารางเมตร แต่ปัญหาเกดิขึน้เมือ่
ราคาพืน้ทีเ่ช่าของส านักงานถงึจุดทีส่งูมาก และเทคโนโลยทีีถู่กพฒันาท าใหค้นไมจ่ าเป็นตอ้งท างานอยู่ทีโ่ต๊ะท างานหรอือยู่ทีส่ านักงาน
เสมอไป ท าให้รูปแบบของพื้นที่ท างานเปลี่ยนแปลงไป มกีารใช้พื้นที่ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ที่เราเรยีกว่าพื้นที่ท างานที่
จดัการโดยพฤตกิรรมของพนักงาน (activities based work place) พืน้ทีท่ างานรปูแบบน้ีท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ืน้ทีท่ างานลดลงไป 20-
30% และก าลงัเป็นที่นิยมกันทัว่โลกและก าลงัเริ่มขึ้นในประเทศไทยท าให้ความต้องการในการใช้พื้นที่ท างานลดลง ประจวบกับ
สถานการณ์โรคระบาดเขา้มาท าใหร้ะบบเศรษฐกจิตกต ่าเจา้ของกจิการตอ้งการลดภาระคา่ใชจ้า่ยซึง่พืน้ทีท่ างานเป็นสิง่หน่ึงทีส่ามารถลด
ขนาดลงได ้ท าใหค้วามตอ้งการพืน้ทีส่ านักงานลดลงเป็นจ านวนมาก ซึง่จะสวนทางกบัปรมิาณของพืน้ทีส่ านักงานทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากน้ี
ยงัมปัีญหาเรือ่งของรปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไปจากสถานการณ์โรคระบาด(New Normal) ท าใหผู้ค้นหนัมาระวงัตวัและสนใจใสใ่จเรือ่ง
สุขภาพและคุณภาพในการใช้ชวีติมากขึน้รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เริม่เขา้มาเป็นก าลงัหลกัในตลาดแรงงานของประเทศมมีุมมองต่อการ
ท างานที่เปลี่ยนไปเมื่อเทยีบกบัคนรุ่นก่อน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขนัของตลาดอาคารส านักงานที่เพิม่ขึ้นสูงมาก โด ยที่อาคาร
ส านกังานทีม่รีปูแบบทีไ่มส่ามารถตอบรบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านทัง้อาคารส านกังานใหมแ่ละเก่ากอ็าจจะไมไ่ดร้บัความสนใจจากผูเ้ชา่ 
จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งมากทีจ่ะตอ้งปรบัตวัและรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงใหญ่ในครัง้น้ี 

1.2 ค าถามงานวิจยั  

พืน้ทีท่ างานในอาคารส านกังานใหเ้ชา่เพือ่ตอบรบัการท างานในอนาคตมรีปูแบบอยา่งไร 

1.3 วตัถปุระสงค ์ 

1) ศกึษารปูแบบพืน้ทีท่ างานของอาคารส านกังาน ณ ปัจจุบนั 

2) ศกึษารปูแบบพืน้ทีท่ างานในอาคารส านกังานทีร่องรบัการท างานรปูแบบใหมใ่นอนาคต 

3) เสนอแนวทางการออกแบบปรบัปรุงอาคารส านกังานทีร่องรบัการท างานรปูแบบใหมใ่นอนาคต 

1.4 ขอบเขตการวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตดา้นการศกึษา 

- ศกึษารปูแบบพืน้ทีท่ างานในอาคารส านกังานทีต่ัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ กรุงเทพมหานคร เกรดเอ  

- ศกึษารปูแบบพืน้ทีท่ างานในอาคารส านกังานทีร่องรบัการท างานในระยะ 5 ปีขา้งหน้า 

- เสนอแนวทางในการออกแบบปรบัปรุงอาคารส านักงานทีร่องรบัการท างานรูปแบบใหม่ในอนาคตดว้ยแบบสถาปัตยกรรม
และ แนวทางในการจดัการงานระบบอาคารเบือ้งตน้ 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

- เลือกทีต่ัง้อาคารที ่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ หรือแนวขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ และอยู่ใกล้กับแนวขนส่งสาธารณะ 
กรุงเทพมหานคร 

 

 



แนวทางในการออกแบบอาคารส านกังานใหเ้ชา่เพือ่ตอบรบัการท างานในอนาคต 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ผูพ้ฒันาโครงการและสถาปนิกใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรอืปรบัปรุงอาคารส านกังานเพือ่รองรบัการท างานในอนาคต 

2) ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรบัปรุงอาคารส านกังานเพือ่ใหร้องรบัการท างานรปูแบบใหมใ่นอนาคต 

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งท าการศกึษาการเปลีย่นแปลงรูปแบบของพืน้ทีท่ างานตัง้แต่อดตีจนมาถงึปัจจุบนัและแนวโน้มของการ
เปลีย่นแปลงต่อไปในอนาคต  

อาคารส านักงานมจีุดเริม่ต้นในปี คศ. 1726 ในองักฤษ ทีม่รีูปแบบท างานเปิดโล่งส าหรบัเสมยีนทัว่ไป และเป็นหอ้งท างาน
ส าหรบัหวัหน้าหรอืคนทีต่อ้งใชส้มาธแิละความคดิ และถูกพฒันามาเรือ่ย ๆ จนมเีทคโนโลยเีพยีงพอทีจ่ะสรา้งตกึระฟ้าท าใหเ้กดิอาคารที่
เป็นส านกังานโดยเฉพาะ จากนัน้อาคารส านกังานกม็พีฒันาการมาตัง้แต่เป็นพืน้ทีก่วา้งขวางมกีารผสมระหวา่งส านกังานสว่นตวักบัพืน้ที่
ท างานเปิดโลง่มโีต๊ะท างานมพีมิพด์ดีวางประจ าแต่ละโต๊ะในบางทีจ่ะมหีอ้งครวัหรอืโรงอาหารส าหรบัพนกังาน มกีารใชแ้สงไฟฟ้าสอีบอุ่น 
และ เพดานจากไมก๊้อกเพื่อช่วยในการดูดซบัเสยีง มแีนวคดิเรื่องการสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององค์กรผ่านส านักงาน ต่อมาเมื่อสงัคมมี
รูปแบบประชาธปิไตยมากขึน้ในการท างาน พื้นทีท่ างานถูกสรา้งใหม้พีื้นทีส่ าหรบัปฏสิมัพนัธ์และมสี่วนร่วมกนัในการท าท างานของ
พนักงาน รูปแบบการท างานจะเขม้งวดในการท างานน้อยลงหนัมาใหค้วามส าคญักบัและตอบสนองความตอ้งการของพนักงานมากขึน้
โดยที ่พืน้ทีท่ างานเป็นพืน้ที่เปิดโล่งมากขึน้มโีต๊ะท างานทีท่ างานร่วมกลุ่มกนัไดง้่าย มกีารใชก้ารออกแบบในการวางผงัเพื่อแบ่งส่วน
แทนทีจ่ะใชแ้ผงกัน้เป็นตวักัน้พืน้ทีท่ าใหพ้ืน้ทีท่ างานเป็นเรื่องทางสงัคมมากขึน้ จากการนัง่รวมกลุ่มท างานในกลุ่มเดยีวกนัท าใหค้นทีม่ ี
ต าแหน่งแตกต่างกนัมโีอกาสท างานร่วมกนั จากนัน้กม็กีารพฒันาของเฟอรนิ์เจอรใ์หม้รีูปแบบของโมดูลาร์ เพื่อทีจ่ะเพิม่ใหพ้นักงานมี
อสิระในการนัง่ท างานและ การเคลื่อนไหว มกีารค านึงถงึความเป็นส่วนตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน ท าใหม้พีืน้ทีใ่นการท างาน
สว่นตวัทีใ่หญ่ขึน้และมกีารปิดลอ้มมากขึน้ถงึแมจ้ะมกีารใหค้วามส าคญักบัหอ้งประชุมมากขึน้แต่ในการมพีืน้ทีส่ว่นตวันัน้ท าใหต้อ้งแลก
กบัพื้นที่ส่วนกลางที่ใหพ้นักงานมปีฏสิมัพนัธ์กนัลดลง ในยุคน้ีมกีารขยายตวัของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากท าใหบ้รษิทัขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ตอ้งรบัพนกังานเขา้มาเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ท าใหร้ปูแบบของเฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชถู้กพฒันาใหต้ดิตัง้งา่ยและรวดเรว็ในการผลติจงึ
เกดิเป็นโต๊ะท างานเป็นโมดลูารท์ีม่แีผงกัน้สูงถงึ70น้ิวท าใหพ้ืน้ทีใ่นส านักงานมกีลอ่งมาวางเรยีงกนัแลว้พนักงานกอ็ยู่ในกลอ่งของตนเอง 
โดยที่รูปแบบน้ีถูกใช้เป็นเวลานานโดยรูปแบบพื้นที่ท างานงานตัง้แต่เริม่มอีาคารส านักงานมาพื้นที่ท างานถูกจดัในรูปแบบนับตาม
จ านวนคน (head count based work place) ในการจดัพืน้ทีท่ างานมกีารค านวณ 10-12 คน ต่อ ตารางเมตรทุกคนมโีต๊ะและมอุีปกรณ์
การท างานเป็นของตนเองถึงแมบ้างคนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในส านักงานตลอด และในระดบัหวัหน้าฝ่ายต่าง  ๆ ก็จะมหีอ้งขนาดใหญ่เป็นพื้นที่
ท างานสว่นตวัท าใหต้อ้งใชพ้ืน้ทีจ่ านวนมากในแต่ละส านกังาน  

จนมาถงึช่วงทีเ่ทคโนโลยถีูกพฒันาขึน้มาถงึจุดหน่ึงบรษิทัออกแบบเขา้มามบีทบาทอกีครัง้ จงึมกีารมองภาพรวมขององคก์ร
มากขึ้นและค านึงถึงความเป็นมนุษย์และใช้มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการออกแบบ คือมีรูปแบบพื้นที่ท างานที่ยืดหยุ่นได้โดยมี
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยใหเ้กดิความสะดวกสบายสามารถท างานจากทีไ่หนกไ็ดเ้พราะมอีนิเตอรเ์นทและระบบเครอืขา่ยต่าง ๆ ทีโ่ยงขอ้มลู
และพนักงานขององคก์รเขา้ไวด้ว้ยกนั และพืน้ทีท่ างานทีอ่อกแบบโดยค านึงถงึจติวทิยาและกรใชง้านของมนุษยม์ากขึน้ มพีืน้ทีก่จิกรรม
เพื่อคลายเครยีดจากการท างาน พื้นที่ท างานมคีวามอบอุ่นเหมอืนอยู่บ้าน มกีารใช้ธรรมชาตเิพื่อช่วยใหผ้่อนคลายและเพื่อส่งเสรมิ
ประสทิธภิาพในการท างาน หลงัจากทีเ่ทคโนโลยเีขา้มาท าใหม้นุษยส์ามารถท างานจากทีไ่หนกไ็ดไ้มจ่ าเป็นตอ้งอยู่ในส านักงานอกีต่อไป
ท าให้โต๊ะท างานประจ าต าแหน่งก็ว่างลงด้วยเช่นกนัจึงมกีารพฒันารูปแบบการท างานโดยดูที่พฤติกรรมการใช้งา นของพนักงาน 
(activities based work place) มาเป็นหลกัในการออกแบบ ท าใหเ้กดิพืน้ทีท่ างานแบบ hot desk ทีไ่ม่มเีจา้ของประจ าสามารถเลอืกนัง่
ได้ตามใจชอบและมหีลากหลายรูปแบบ มพีื้นที่ท างานร่วมกนั มพีื้นที่ท างานคนเดียวสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามรูปแบบงานที่ได้
รบัผดิชอบ แต่การพฒันาของเทคโนโลยยีงัไม่หยุดลงท าใหอ้าคารส านักงานต่อไปมแีนวโน้มที่จะสามารถควบคุมและจดัการได้ด้วย
เทคโนโลยีทัง้หมดท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้น (experience based work place) อาคารส านักงานรูปแบบน้ีจะเน้น
ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม ติดต่อ หรือจดัการ สิง่ต่าง ๆ ในอาคารจากสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งอาคาร
ส านักงานรูปแบบน้ีต้องอาศยัเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพและราคาที่จบัต้องได้ ท าให้อาคารส านักงานรูปแบบน้ีพึ่งจะเริม่เกดิขึน้ใน
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ต่างประเทศและส าหรบัประเทศไทยต้องใช้เวลาในการพฒันาซึ่งในปัจจุบนัพึ่งจะเริม่เปลีย่นผ่านจากระบบเก่าทีจ่ดัในรูปแบบนับตาม
จ านวนคนมาเป็นรปูแบบการท างานตามพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน และตอ้งอาศยัระยะเวลาในการพฒันาต่อไป 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กระบวนการในการวิจยัมีกระบวนการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎจีากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรือ่งทฤษฎแีละแนวคดิ เกีย่วกบัอาคารส านักงาน เทคโนโลยใีน
อาคารส านักงาน และความต้องการและพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีท่ างานของคนรุ่นใหม่เพื่อน าเอาขอ้มูลมา เป็นกรอบแนวคดิส าหรบั
การออกแบบอาคารส านกังานทีส่ามารถตอบรบักบัการท างานในอนาคตได ้

2) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในสว่นผูใ้ชง้านอาคารส านกังานสรา้งเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู 

3) ก าหนดค าถามและสมัภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวขอ้งกบัอาคารส านักงาน ทัง้นักออกแบบ นักพฒันาโครงการ ผูท้ี่ ดูแลและ 
บรหิารจดัการพืน้ทีอ่าคารส านกังานและผูป้ระกอบการหรอืผูเ้กีย่วขอ้งในการตดัสนิใจเชา่ส านกังาน เพือ่เกบ็ขอ้มลู 

4) ศกึษากรณีศกึษาอาคารส านกังานทีม่แีนวคดิรปูแบบใหมใ่นการออกแบบเพือ่ดขูอ้ดแีละขอ้เสยีในการเปลีย่นแปลงรปูแบบต่างๆ 

5) ประมวลผลขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู อภปิรายผลจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 

6). น าผลการศกึษาจากขอ้ 1-5 มาก าหนดเป็นแนวทางการออกแบบอาคาร เพือ่น าเสนอแบบ เบือ้งตน้โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญใน
งานอาคารส านกังานรว่มรบัฟังและเสนอแนะขอ้คดิเหน็ 

7) น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุง และสรุปผลการศกึษาวจิยัเรื่องการออกแบบปรบัปรุงอาคารส านักงานเพือ่ตอบ
รบัการท างานรปูแบบใหม ่

3.2 ประชากรและกลุ่มอาคารตวัอย่าง 

3.2.1 ประชากรทีศ่กึษา 

- กลุม่คนทีม่อีายุในชว่ง23-30ปี และท างานในอาคารส านกังานใหเ้ชา่เกรดเอ จ านวน 100 คน 

- ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ท างานออกแบบอาคารส านกังานเกรดเอ ในชว่ง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) จ านวน 2 คน 

- ผูท้ีท่ างานพฒันาการอาคารส านกังานทีม่ปีระสบการณ์ดา้นอาคารส านกังานใหเ้ชา่เกรดเอจ านวน 1 คน  

- ผูท้ีท่ างานวางแผนบรหิารจดัการอาคารทีม่ปีระสบการใหก้ารจดัการอาคารส านกังานใหเ้ชา่เกรดเอ 2 คน 

-ผูป้ระกอบการทีเ่ชา่อาคารส านกังานเกรดเอจ านวน 2 คน 

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งอาคารส านกังานทีศ่กึษา 

- อาคารส านักงานเกรดเอที่ตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร หรือประเทศที่มลีกัษณะภูมปิระเทศและเศรษฐกิจ
ใกลเ้คยีงกนั 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.3.1 แบบสอบถามตวัอย่างผูใ้ชง้านอาคารส านักงาน จ านวน 100 คน ลกัษณะของแบบสอบถาม จะต้องมรีายละเอยีดใน
แบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดค้วามเหน็ ของผูถู้กสอบถามอยู่ภายในกรอบค าตอบทีต่ัง้ไว ้ซึง่ประเดน็ในการสอบถามคอื ความตอ้งการในการ
ใชพ้ืน้ทีใ่นอาคารส านกังาน และ พฤตกิรรมในการใชพ้ืน้ทีอ่าคารส านกังาน 

3.3.2 แบบสมัภาษณ์ผูท้ีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัอาคารส านักงาน ลกัษณะของการสมัภาษณ์ จะต้องมีรูปแบบค าถาม เพื่อใหไ้ด้
ความเหน็มุมมองแนวทางการพฒันาอาคารส านักงานของผูถู้กสมัภาษณ์อยู่ ซึง่ประเดน็ในการสมัภาษณ์ คอื ความเหน็เกีย่วกบัอาคาร
ส านักงานในปัจจุบนั มุมมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอาคารส านักงานในอนาคต รูปแบบของส่วนสนับสนุนอาคาร และการ
ออกแบบอาคารส านกังาน 
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3.3.3 แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีเ่ช่าอาคารส านักงานเกรดเอ ลกัษณะของการสมัภาษณ์จะตอ้งมรีปูแบบค าถาม เพือ่ใหไ้ด้
วสิยัทศัน์และมมุมองต่ออาคารส านกังาน และ สาเหตุหลกัในการตดัสนิใจเลอืกเชา่อาคารส านกังาน  

3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 

วเิคราะหข์อ้มลูจากวรรณกรรมและกรณีศกึษาในเรื่อง รูปแบบอาคารส านักงานและการพฒันาของอาคารส านักงาน รวมกบั
ความต้องการ พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ท างานของคนรุ่นใหม่ และข้อมูลจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถามน ามาเรียบ เรียง
เปรยีบเทยีบและสรุปผลเพือ่จดัท าแนวทางการออกแบบอาคารส านกังานเพือ่ตอบรบักบัการท างานรปูแบบใหม ่

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 แนวทางการออกแบบอาคารส านักงานเพ่ือตอบรบัการท างานในอนาคต 

จากการศกึษาและวเิคราะหก์รณีตวัอย่างอาคารส านักงานเกรดเอทีเ่กดิขึน้ อาคารส่วนใหญ่มกีารวางผงัใน2รปูคอืแบบทีส่่วน
ของงานระบบและลฟิตอ์ยู่ตรงกลางท าใหม้พีืน้ทีข่ายทีไ่ดอ้ยู่ตดิของอาคารเพิม่ขึน้ และการวางสว่นงานระบบและลฟิตอ์ยู่ชดิฝัง่ใดฝัง่หนึ่ ง
เพื่อให้เกิดพื้นที่เปิดโล่งและหนัส่วนของงานระบบเขา้ทศิใต้เพื่อลดการรบัความร้อนของอาคารโดยตรง และจากการส าภาษณ์ผู้ที่
เชีย่วชาญเกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีใ่หเ้กดิประสทิธภิาพในการใชง้านสงูสดุจะจดัวางสว่นงานระบบและลฟิตไ์วฝั้ง่ใดฝัง่หน่ึงของอาคารเพื่อ
ง่ายต่อการจดัการพืน้ทีแ่ละสามารถยดืหยุ่นปรบัเปลีย่นไดง้่าย ส่วนของงานระบบและลฟิต์จะอยู่ในสดัส่วน 22-25% ต่อพืน้ทีอ่าคาร 1 
ชัน้ และลฟิต์โดยสารจดัใหม้ ี8-16 ตวั โดยทีม่กีารแบ่งการใชง้านเป็นส่วนชัน้ล่าง (low zone) และส่วนชัน้บน (high zone) ในการแบ่ง
ส่วนการใชง้านนัน้จะอยู่ในสดัส่วนทีส่่วนเฉลีย่ 11 ชัน้ โดยจะแบ่งเท่ากนัทัง้ 2 ส่วน ในเรื่องของโครงสรา้ง ระยะห่างของเสาจะอยู่ที ่9 
เมตรเกอืบทุกอาคาร และมรีะยะขอบอาคารถงึสว่นงานระบบ อยู่ที ่8-22 เมตรขึน้อยู่กบัรปูแบบการวางอาคาร และพืน้ทีเ่ช่าทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่
มกีารแบ่งใหเ้ช่าคอืขนาด 84 ตารางเมตร ส่วนบรกิารอื่นๆและส่วนสนับสนุนทีร่องรบัการใชง้านของผูใ้ชส้ านักงานในอนาคตจากการ
สมัภาษณ์สรุปได้ว่าควรมพีื้นที่รองรบับรกิารจดัส่งถึงบ้าน (delivery) เน่ืองจากรูปแบบการใช้ชวีติของคนก าลงัเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยแีละสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ และควรมพีืน้ทีส่นับสนุนส าหรบัลดความเครยีดจากการท างาน เพราะคนรุ่นใหมใ่นปัจจุบนั
ตอ้งการความสมดุลระหวา่งการท างานและการใชช้วีติอย่างเชน่ พืน้ทีส่เีขยีวทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยไมไ่ดอ้ยู่แค่ชัน้บนสุดของอาคารหรอื
ชัน้ล่างสุดของอาคาร และส่วนของการจดัการอาคารอาคารในสมยัใหม่ควรมรีะบบหรอืสามารถรองรบัการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาควบคุม
และเขา้ถงึขอ้มลูของอาคารไดง้า่ยยิง่ขึน้เพือ่ประสบการณ์ทีด่แีละความสะดวกสบายของผูใ้ชง้านอาคารส านักงานตามการท างานรปูแบบ
ทีเ่น้นประสบการณ์ของผูใ้ช้งาน (experience based work place) ดงันัน้ในการออกแบบอาคารส านักงานใหเ้ช่าเพื่อใหต้อบรบัความ
ตอ้งการผูใ้ชง้านในอนาคตจงึมแีนวคดิส าคญัคอื การออกแบบทีค่ านึงถงึจติใจ ความเครยีดจากการท างาน และการใชช้วีติของผูใ้ชง้าน
อาคารส านักงานเพื่อใหค้นท างานมปีระสทิธภิาพในการท างานรวมทัง้มคีุณภาพชวีติทีด่รี่วมกบัเทคโนโลยใีหม่ทีถู่กพฒันาขึน้มา ให้
สมดุลกบัความคุม้คา่และผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบและท าลายสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ  

4.2 การวิเคราะหข์้อมลูท่ีตัง้ 

การเลอืกทีต่ัง้ส านักงานในอนาคตตอ้งค านึงถงึการใชช้วีติและการเดนิทางของผูใ้ชง้านเป็นหลกั และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ
เพราะจะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของอาคารทีจ่ะช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิทัทีจ่ะมาเชา่พืน้ทีไ่ด ้ซึง่สิง่เหลา่น้ีจะสง่ผลกระทบเป็นอยา่ง
มากในการเลอืกเขา้มาเช่าพืน้ทีส่ านักงานหากสภาพแวดลอ้มดมีสีว่นสนับสนุนรอบ ๆ อาคารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยอยู่ในเขตทีเ่หมาะสม 
รวมกบัการออกแบบอาคารทีด่สีามารถตอบรบัความตอ้งการได ้กจ็ะสามารถดงึผูเ้ช่าเขา้มาในอาคารได ้โดยจะก าหนดขอบเขตของพืน้
ทีต่ ัง้อาคารใหม้ขีนาดระหว่าง 10,000-20,000 ตารางเมตร เพื่อใหม้ขีนาดอาคารส านักงานที่เหมาะสม ในการเลอืกทีต่ัง้โครงการจาก
ทีด่นิเปล่าในเขตเศรษฐกจิ กรุงเทพมหานคร โดยการเลอืกพจิารณาจากศกัยภาพโดยรวมของทีต่ัง้ ตามเกณฑท์ีไ่ดศ้กึษาขา้งตน้ จ านวน 
3 ทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ 

ทีต่ัง้ที ่1 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ขนาดทีด่นิ 15,380 ตร.ม.  

ทีต่ัง้ที ่2 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ขนาดทีด่นิ 18,580 ตร.ม.  

ทีต่ัง้ที ่3 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ขนาดทีด่นิ 13,820 ตร.ม. 
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ตารางท่ี 1 หลกัเกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีต่ ัง้อาคารส านกังาน 
เกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบ ทีต่ ัง้ที ่1  ทีต่ ัง้ที ่2  ทีต่ ัง้ที ่3  
ตัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ    
ใกลส้าธารณูปโภค ไมเ่กนิ 5 กโิลเมตร X   
อยูใ่กลร้ถไฟฟ้าไมเ่กนิ 200 เมตร  X  
เดนิทางดว้ยรถประจ าทาง    
ทางเขา้อาคารของรถยนตม์ปีระสทิธภิาพ X  X 
สว่นสนบัสนุนทีอ่ยูร่อบอาคาร X X  

จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพืน้ทีต่ ัง้ทัง้ 3 ทีแ่ลว้ท าใหไ้ดข้อ้สรุปเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ที ่3 ทีต่ ัง้อยูบ่นถนน รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง มหีน้ากวา้งทีด่นิ 60 เมตร ลกึ 150 เมตร ขนาดทีด่นิ 13,820 ตรม ทศิเหนือตดิกบัถนนรชัดาภเิษกมคีวามกวา้ง 29.5 เมตร 
และศูนย์การคา้ เอสพลานาด ซนีิเพลก็ซ์ รชัดาภเิษก ทศิใต้ตดิกบัทีด่นิเปล่า ทศิตะวนัออกตดิกบัทีด่นิเปล่าและทางขึน้ -ลงของสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย ทศิตะวนัตกอยู่ตดิกบัสว่นต่อขยายรถไฟฟ้าใตต้ดิสถานีศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย-
มนีบุร ีเนื่องจาก ตัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ อยูใ่นสาธารณูปโภคในระยะไมเ่กนิ 5 กโิลเมตร อยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าไมเ่กนิ 200 เมตร สามารถ
เดนิทางไดโ้ดยรถประจ าทาง ท าใหส้ามารถเขา้ถงึด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้ง่าย และมสี่วนสนับสนุนรอบอาคาร ผูใ้ชง้านสามารถ
เขา้ถงึไดง้่าย ในสว่นของทางเขา้อาคารเน่ืองจากดา้นหน้าของพืน้ทีต่ ัง้มรีะยะแคบและมดีา้นทีต่ดิถนนเพยีงดา้นเดยีวท าใหท้างเขา้ของ
รถยนต์อาจไม่มปีระสทิธภิาพทีด่เีท่าทีค่วรแต่หากในอนาคตระบบขนส่งรถไฟฟ้าพฒันามากขึน้คนหนัมาใชร้ถโดยสารสาธารณะมาขึน้
แทนการใชร้ถยนตส์ว่นตวักรณีนี้กจ็ะไมเ่ป็นขอ้เสยีของอาคารอกีต่อไป 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิในการออกแบบอาคารส านักงาน โดยการศกึษากรณีศกึษาอาคารส านักงาน
รปูแบบใหม ่ๆ และบทสมัภาษณ์ผูท้ีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัอาคารส านกังาน ตัง้แต่ดา้นการออกแบบ การดแูลโครงการ และการบรหิารพืน้ที่
อาคารส านักงาน รวมไปถงึผูใ้ชง้านอาคารส านักงาน เพื่อน าไปวเิคราะหร์ูปแบบพืน้ทีอ่าคารส านักงานในอนาคตในระยะ 5ปีขา้งหน้า
เพือ่ทีจ่ะตอบรบักบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านทีม่รีปูแบบการท างานและการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไปจากทัง้ผลกระทบจากโรคระบาดและจาก
การอยู่กบัเทคโนโลยีที่มกีารพฒันาขึ้นจนท าให้รูปแบบการใช้ชีวติและท างานเปลี่ยนไป โดยท าการเสนอแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารส านักงานที่สามารถตอบรบัความต้องการของผู้ใช้งานได้ซึ่งอาคารส านักงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนอาคาร
ส านักงานใหเ้ช่า และสว่นสนับสนุนทีร่องรบัการใช้งานของผูใ้ชง้านในอาคารเองและดงึดดูผูใ้ชง้านนอกอาคารเขา้มาใหใ้ชส้ว่นสนับสนุน
ของอาคารท าใหอ้าคารเกดิรายไดแ้ละเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองอาคาร ดงันัน้ในการออกแบบพืน้ทีท่ ัง้ 2 ส่วนตอ้งสามารถตอบรบัการใช้
งานของทัง้ผู้ใช้อาคารที่เป็นพนักงานในอาคารส านักงานให้เช่าและผู้ใ ช้อาคารที่เข้ามาใช้อาคารในส่วนสนับสนุน ทัง้แบบโดยตรง
(ผูใ้ชง้านมาใชง้านดว้ยตน้เอง) และผูใ้ชง้านที่เป็นบรกิารจดัสง่ถงึบา้นใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารส านักงาน
อนาคตต่อไป 
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บทคดัย่อ 

พืน้ทีส่ว่นสนับสนุนการใหบ้รกิารเป็นพืน้ทีส่ าหรบับุคลากรทางการแพทย ์เพือ่ใชใ้นการพกัผอ่น และเตรยีมการรกัษาทางการ
แพทย ์โดยเฉพาะการปฏบิตังิานของบุคลากรในแผนกทีเ่ปิดบรกิาร 24 ชัว่โมงนัน้ เป็นการท างานทีต่อ้งเตรยีมพรอ้มเพื่อท าการรกัษา
หรอืใหค้ าปรกึษา ท าใหเ้กดิความเครยีดทัง้ร่างกายและจติใจ พืน้ทีส่ว่นสนับสนุนการใหบ้รกิารควรมกีารวางแผนและจดัการใหม้กีารใช้
งานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ช่วยท าใหบุ้คลลากรมคีวามพงึพอใจทีด่ขี ึน้  การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีส่ว่นสนับสนุนการใหบ้รกิารทีส่นับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์น
แผนกทีเ่ปิดท าการ 24 ชัว่โมง ในโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์โดยศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเอกสาร ส ารวจพืน้ทีแ่ละผงัพืน้อาคาร เกบ็ขอ้มลู
ผ่านการสมัภาษณ์บุคลากรของโรงพยาบาล และแบบส ารวจการใชง้านพื้นที่ (ได้แก่ ด้านความพงึพอใจ ดา้นประสทิธภิาพ และดา้น
ประสทิธผิล) บนปัจจยัสิง่แวดล้อมของหลกัการภูมทิศัน์บรกิาร การวเิคราะห์ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการใช้งานเพื่อพฒันาแนวทางการ
ออกแบบพืน้ทีส่่วนสนับสนุนการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล ผลการศกึษาแสดงถงึปัจจยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีส่่งผลต่อการใชง้าน
ของพืน้ที ่ไดแ้ก่ บรรยากาศโดยรอบ พืน้ทีใ่ชส้อย และป้ายสญัลกัษณ์ ซึง่ผลการศกึษาสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุงการออกแบบและ
บรหิารจดัการพืน้ทีใ่นโรงพยาบาลทีม่ปัีจจยัตามบรบิทคลา้ยกนั 

ค าส าคญั : พื้นทีส่่วนสนับสนุนการให้บรกิาร , บุคลากรทางการแพทย์, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, การบริหารทรพัยากรอาคาร, 
โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์

 

Abstract 

Support service areas in the hospital are used only by hospital staff to rest and prepare for medical service.  Especially, 
medical staff who works in 24-hour operation departments have to be available for treatment or consultation, and thus impacts 
both physical and mental health. The support service areas in these departments should be planned and operated more 
efficient and effective improving staff satisfaction. The aim of this paper is to study the physical environmental factors affecting 
usability of the support service areas that support the work in the 24-hour operation departments of medical staff in teaching 
hospitals. Data collection includes document analysis, field study, interviews with hospital personnel, and space usability 
surveys (i.e., satisfaction, efficiency, effectiveness aspects) on servicescape’s environmental factors.  The analysis of influential 
factors on space usability is used to develop design guidelines of hospital’s support service areas.  The findings show physical 
environment factors that impact the usability of space including ambient conditions, spatial layout, and functionality, sign, 
symbols, and artifacts.  Findings of the study can be used to improve the design and management of hospital spaces with 
similar contextual factors. 
 

Keywords: support service areas, medical staff, physical environment, facility management, teaching hospitals 
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1. บทน า 

ตามคู่มอืการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม โดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558-2560 มกีารก าหนดพืน้ทีข่ ัน้ตน้ทีค่รอบคลุมลกัษณะพืน้ทีส่ว่นสนับสนุนและการปฏบิตังิานทัว่ไปในแต่
ละแผนกทีจ่ าเป็นตอ้งมบีุคลากรทางการแพทยป์ระจ าอยู่ตลอด 24 ชัว่โมงและจ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการพรอ้มใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยทีร่บัไว้
คา้งคนืและไมร่บัไวค้า้งคนื ในปัจจุบนัเริม่มกีารน าแนวคดิการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาในประเทศไทย สถานพยาบาลทีม่ ี
การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสมนัน้ สามารถลดและบรรเทาผลกระทบขา้งเคยีงทีเ่กดิจากความเครยีดได ้อกีทัง้สิง่แวดลอ้ม
การท างานทีด่สีามารถช่วยลดอตัราการเกดิความผดิพลาดทางการแพทยแ์ละการตดิเชือ้ในสถานพยาบาล  รวมถงึเป็นการสรา้งก าลงัใจ 
และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของเจา้หน้าทีด่ว้ย (โกศล และคณะ, 2560) 

จากผลการส ารวจสุขภาพจติในช่วงภาวะวกิฤตโควดิ-19 ของกรมสุขภาพจติ โดยการสุม่ตวัอย่างผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข
และบุคลากรทางการแพทยท์ัว่ประเทศตามเขตสุขภาพ ครัง้ที ่1 (12-18 มนีาคม 2563) จ านวน 605 คน และครัง้ที ่2 จ านวน 578 คน 
(30 มนีาคม - 5 เมษายน 2563) พบว่า ในระยะเวลาสองสปัดาหผ์่านไประดบัความเครยีดของบุคลากรเพิม่ขึน้ ความเครยีดระดบัปาน
กลางเพิม่ขึน้จาก 24.0% เป็น 34.8% และความเครยีดระดบัมากและมากทีสุ่ดเพิม่ขึน้จาก 6.4% เป็น 7.9% ความเครยีดและความรูส้กึ
ดา้นลบที่เกดิขึน้พบได้ในทุกประเทศทีม่กีารระบาด และไม่ใช่ตวับ่งบอกถงึความอ่อนแอหรอืเป็นภาพสะท้อนว่าบุคลากรเหล่านัน้ไม่
สามารถท างานได ้แต่ในชว่งเวลาคบัขนัเช่นนี้การบรหิารจดัการความเครยีดและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ทางจติใจมคีวามส าคญัไมน้่อย
ไปกวา่การเสรมิสรา้งความแขง็แรงทางรา่งกาย (พนัธุน์ภา, 2563) 

โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์เป็นโรงพยาบาลทีม่ขีดีความสามารถในการใหบ้รกิารและมคีวามพรอ้มในการรกัษาสงู เน่ืองจาก
เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ส าหรบัการเรยีนการสอนเพื่อผลติบุคลากรทางด้านการแพทย์ และการค้นควา้วจิยัต่างๆ  ซึ่งท าใหม้บีุคลากรที่
หลากหลาย (ชุษณะ และคณะ, 2557) โดยงานวจิยัน้ีมพีืน้ทีศ่กึษา คอื โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิซึ่งเป็นโรงพยาบาล
โรงเรยีนแพทยท์ีส่ าคญัแห่งหน่ึงในระดบัภูมภิาค และเป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภูมชิัน้สงู ทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยทีม่ ี
ภูมลิ าเนาในจงัหวดัปทุมธานี กรุงเทพมหานคร พระนครศรอียุธยา และจงัหวดัต่างๆ ในภาคกลาง การวจิยัน้ีมุ่งเน้นทีก่ารเปรยีบเทยีบ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ทีใ่นแผนกปฏบิตักิาร 24 ชัว่โมง โดยศกึษาจากความพงึพอใจของบุคลากร
ทางการแพทย์ผูซ้ึ่งใช้งานในแต่ละพื้นที ่และน าเสนอปัจจยัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ที่ส่วนสนับสนุนการ
ใหบ้รกิารและปฏบิตังิานในบรบิทของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์

 

2. ทฤษฎีและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานพืน้ท่ีส่วนปฏิบติัการ 24 ชัว่โมง 

โดยคูม่อืการปฏบิตังิานดา้นการใหบ้รกิารผูป่้วยนอก (OPD) (ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร, 2561) ไดก้ลา่วถงึระบบงาน
บรกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉิน ดงัน้ี  

1) จุดบรกิารเบด็เสรจ็ ระยะเวลา 5 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีพ่ยาบาล หรอื พยาบาลวชิาชพี เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน 
และเจา้หน้าทีต่รวจสอบสทิธ ิ

2) งานบรกิารพยาบาลก่อนพบแพทย ์ระยะเวลา 10 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีพ่ยาบาล หรอื พยาบาลวชิาชพี 

3) งานบรกิารตรวจรกัษาและประเมนิอาการ ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ แพทย ์ผูช้ว่ยเหลอืคนไขแ้ละพยาบาลวชิาชพี หรอืพยาบาลเทคนิค 

4) งานบรกิารพยาบาลหลงัพบแพทย ์ระยะเวลา 10 – 30 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีพ่ยาบาล/พยาบาลวชิาชพี 
เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู และผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้

5) สง่ตรวจเพิม่เตมิทางหอ้งปฏบิตักิารงานชนัสตูรโรคกลาง ระยะเวลา 60 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ นกัเทคนิคการแพทย ์
เจา้หน้าทีเ่ทคนิคการแพทย ์เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ เจา้หน้าทีธุ่รการ 

6) สง่ตรวจเพิม่เตมิรงัสวีนิิจฉยั ระยะเวลา 60 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ รงัสแีพทย ์นักรงัสกีารแพทย ์เจา้พนกังานรงัสี
การแพทย ์เจา้หน้าทีร่งัสเีทคนิคการแพทย ์เจา้หน้าทีธุ่รการ และคนงาน 



ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนในแผนกปฏบิตักิาร 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์
ปิยปวณ์ี สุขข ีและชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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7) สง่ตรวจเพิม่เตมิสง่ปรกึษาคลนิิกอื่น ระยะเวลา 30 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีพ่ยาบาล พยาบาลวชิาชพี และ
เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู 

8) สง่ตรวจเพิม่เตมิรบัเป็นผูป่้วยใน ระยะเวลา 30 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์พยาบาลวชิาชพี 
เจา้หน้าทีพ่ยาบาลเจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู และผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้

9) สง่ตรวจเพิม่เตมิสง่รกัษาต่อ รพ.อื่น ระยะเวลา 30 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระสานสทิธ ิและพยาบาลวชิาชพี 

10) ผูป่้วยเสยีชวีติ  

11) หอ้งยา/การเงนิ ระยะเวลา 45-60 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เภสชักร เจา้พนกังานเภสชักรรม และเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

12) กลบับา้น ระยะเวลา 5 นาท ีผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีเ่ปลหรอืเจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์

สรุปไดว้่าระบบงานบรกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉิน ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนงานบรกิารหลกั คอื แผนกพืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งจ่ายยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์และพืน้ทีแ่ผนกรงัสวีนิิจฉัย ซึ่งในคู่มอืการออกแบบ
อาคารและสภาพแวดลอ้ม สถานบรกิารสุขภาพ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 
ได้ก าหนดประเภทพื้นที่ใช้สอย 3 ส่วนหลกั คอื ส่วนที่ 1 พื้นที่บรกิารส่วนหน้าส าหรบัผู้ป่วยและ/หรอืผูม้ารบับรกิาร ส่วนที่ 2 พื้นที่
ปฏบิตังิานหลกัของแผนกโดยผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืเจา้หน้าที ่และสว่นที ่3 พืน้ทีส่นบัสนุนการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน  

เนื่องจากการวจิยันี้มุง่เน้นทีก่ารศกึษาการใชง้านพืน้ทีข่องบุคลากรทางการแพทย ์จงึจดักลุม่พืน้ทีเ่ป็น 4 กลุม่พืน้ที ่ไดแ้ก่ กลุม่
พื้นที่ที่ 1 พื้นที่ท างานเจ้าหน้าที่ (เช่น พื้นที่ท างานเจ้าหน้าที่ พื้นที่รบั -ส่งเอกสาร ท างานหวัหน้าแผนก ฯลฯ) กลุ่มพื้นที่ที่ 2 พื้นที่
ปฏบิตังิานหลกั กลุม่พืน้ทีท่ี ่3 พืน้ทีเ่กบ็เครือ่งมอือุปกรณ์ และกลุม่พืน้ทีท่ี ่4 พืน้ทีอ่เนกประสงคเ์จา้หน้าที ่

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเยียวยา  

ความหมายการออกแบบสิง่แวดลอ้มเพือ่การเยยีวยา (โกศล และคณะ, 2559) เป็นการออกแบบทีมุ่ง่ใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่ตีลอด
กระบวนการดแูลสขุภาพ ทัง้ผูป่้วย ญาต ิชมุชน และบุคลากรทกุฝ่ายในโรงพยาบาล โดยประเภททของสิง่แวดลอ้ม แบง่ได ้3 ดา้น ดงัน้ี  

1) สิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ (Physical environment) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีป่ระกอบดว้ยวตัถุสิง่ของทีอ่ยูร่อบกายเรา เชน่ 
อาคาร โต๊ะ เกา้อี ้ลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อสภาะวะจติใจ เชน่ แสง คุณภาพอากาศ ทศันศลิป์และการจดัการพืน้ที ่และภมูทิศัน์ เป็นตน้ 

2) สิง่แวดลอ้มดา้นสงัคม (Social environment) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นความสมัพนัธห์รอืปฏสิมัพนัธต์่างๆ ระหวา่งผูค้น 
อกีทัง้ยงัมมีติทิางสงัคมก ากบั เชน่ คา่นิยม บทบาทหน้าทีท่างสงัคม และกฎระเบยีบ เป็นตน้  

3) สิง่แวดลอ้มดา้นจติใจ (Mental environment) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มภายในทีเ่ป็นปัจจยัใหเ้กดิความรูส้กึนึกคดิหรอืพฤตกิรรม
สภาวะทางจติใจท าใหก้ารรบัรูแ้ละการตคีวามเปลีย่นแปลงไปตามความรูส้กึ 

โดยในการวจิยัครัง้น้ีมุง่เน้นทีก่ารท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล และศกึษาปัจจยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
ในการใชง้านพืน้ทีข่องบุคลากร ซึง่สง่ผลต่อการใหบ้รกิารผูป่้วยดว้ย 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภมิูทศัน์บริการ  

พฤตกิรรมซึง่จะแสดงออกมาในแตล่ะบุคคล ทัง้ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร ทีม่าจากการตอบสนองทางดา้นการรบัรู ้
(Cognitive) ดา้นอารมณ์ (Emotional) และดา้นสรรีวทิยา (Physiological) โดยจะมคีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เรยีกวา่ 
ภมูทิศัน์บรกิาร (Servicescape) โดยมติดิา้นสภาพแวดลอ้ม (Bitner, 1992)  แบง่ไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) สภาพบรรยากาศโดยรอบ (Ambient conditions) เชน่ อุณหภมู ิแสง ส ีเสยีงรบกวน เสยีงดนตร ีคุณภาพอากาศ กลิน่ เป็นตน้ 

2) พืน้ทีใ่ชส้อย (Space and Function) แบง่เป็น 2 สว่น คอื ต าแหน่งการจดัวาง (Spatial Layout) ไดแ้ก่ การจดัวางเครือ่งจกัร 
อุปกรณ์ และครุภณัฑ ์การก าหนดขนาดและรปูรา่งใหม้คีวามเหมาะสม ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ที ่(Functionality) โดยตอ้งค านึงถงึความ
สะดวกในการงานและบรรลุเป้าหมาย 
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3) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบั (Signs, Symbols and Artifacts) เพื่อใชใ้นการสื่อสารกบัผูใ้ชส้ถานที ่ทัง้แบบชดัแจง้ 
(Explicit) เช่น ป้ายชื่อแผนก ป้ายทางเขา้ - ทางออก ป้ายหา้มสบูบุหรี่ เป็นตน้ และโดยนัย (Implicit) เพือ่สรา้งความประทบัใจในความ
สวยงามแบบองคร์วม เชน่ คุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง งานศลิปะตกแต่ง รปูภาพแขวนผนงั วสัดุปพูืน้ เป็นตน้ 

จากมติิด้านสภาพแวดล้อมทัง้ 3 องค์ประกอบ ในงานวจิยัน้ีได้แบ่งปัจจยัสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็น 4 ด้าน คอื 1) 
สภาพแวดลอ้มภายใน 2) การจดัผงัภายในแผนก 3) ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ และ 4) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบั
ต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้งานพื้นที่ เพื่อศึกษาปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ที ่

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการใช้งานพืน้ท่ี   

การใชง้านพืน้ทีใ่นสถานทีท่ างาน (Windlinger et al., 2016) ใหค้วามส าคญักบัการรบัรูถ้งึความสะดวก และประสทิธภิาพของ
ผูใ้ช้งาน กล่าวคอื เป็นการใช้งานที่ง่าย เรยีนรู้ได้อย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ สามารถจดจ าได้ง่าย ฟ้ืนฟูจากขอ้ผดิพลาดได้อย่าง
รวดเรว็ และเพือ่ท าใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัสงู ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่  

1) ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการอธบิายการใชง้านจากมุมมองของผลผลติหรอืผลลพัธท์ีไ่ด ้ซึง่รวมไปถงึความแมน่ย า
และสมบรูณ์ ทีผู่ใ้ชง้านไดบ้รรลุเป้าหมาย 

2) ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นมมุมองของการใชท้รพัยากรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านไดบ้รรลุเป้าหมาย  

3) ความพงึพอใจ (Satisfaction) อธบิายเกีย่วกบัความสขุสบาย และความเป็นทีพ่อใจของผูใ้ชง้าน 

กล่าวโดยสรุป แนวคดิเกี่ยวกบัการใช้พื้นที่ เป็นตวัแปรตามของการประเมนิการใช้งานพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรกิารและ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โดยก าหนดปัจจยัทางกายภาพตามแนวคดิการออกแบบสิง่แ วดล้อมเพื่อการ
เยยีวยาและแนวคดิภมูทิศัน์บรกิาร 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

1) ศกึษากระบวนการปฏบิตังิานการใหบ้รกิารผูป่้วยในแผนกทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพจากการ
คน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) เลอืกศกึษาพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนการใหบ้รกิาร ในแผนกทีเ่ปิด 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ซึง่เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภูม ิมคีวามสามารถในการใหก้ารรกัษาทีซ่บัซอ้น ทัง้น้ีขอ้มลูประเภทการใชง้านพืน้ทีผู่ว้จิยั
ศกึษาจาก คู่มอืการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม สถานบรกิารสุขภาพ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2558-2560 และคูม่อืการปฏบิตังิาน ดา้นการใหบ้รกิารผูป่้วยนอก ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

3) สรุปขอ้มลูตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้มกายภาพ และกลุม่พืน้ทีศ่กึษา จากการวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

4) น าเสนอผลสรุปขอ้มลูตวัแปรจดัท าเป็นแบบสอบถาม ส าหรบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูซึง่เป็นบุคลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น
พืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งจา่ยยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ และพืน้ทีแ่ผนกรงัสวีนิิจฉยั  

3.2 ขอบเขตการวิจยั 

3.2.1 ขอบเขตพืน้ที ่ศกึษาโรงพยาบาลรฐัทีเ่ป็นโรงเรยีนแพทยใ์นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

3.2.2 ขอบเขตดา้นประชากร บุคลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ที ่ไดแ้ก่ แพทย์ พยาบาล เภสชั นักรงัสกีารแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ เป็นตน้ ส าหรบัการตอบแบบสอบถาม มกีลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจ านวนทัง้หมดในแผนก ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตาม
สะดวกหรอืสมคัรใจ ในแผนกพืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งจ่ายยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์
และพืน้ทีแ่ผนกรงัสวีนิิจฉยั  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Lukas%20Windlinger


ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนในแผนกปฏบิตักิาร 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์
ปิยปวณ์ี สุขข ีและชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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3.2.3 ขอบเขตเน้ือหา เน้ือหาของการวจิยัครัง้น้ี เป็นการสงัเคราะหใ์นดา้นของขอ้มูลพืน้ฐานของปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในโรงพยาบาล และน าเสนอปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่ส่วนสนับสนุนการให้บรกิารและการปฏบิตัิของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นเชงิคุณภาพและปรมิาณ  

3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 

น าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์เชงิคุณภาพ โดยวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างความพงึพอใจ 
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ตวัแปรทีส่นใจ คอื ปัจจยัทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื สภาพแวดลอ้มภายใน การจดัผงัภายใน
แผนก ขนาดขององค์ประกอบทางกายภาพ และป้ายสญัลกัษณ์และสิง่ของประดบัต่างๆ อกีทัง้ใชว้ธิกีารประมวลผลทางหลกัสถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ประกอบกับข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง น าเสนอในรปูแบบการบรรยายและใชต้าราง  

ในแบบสอบถามความพงึพอใจ มรีะดบัตวัเลอืกตัง้แต่ 1 - 5 โดยที ่1 = ไม่พงึพอใจมาก 2 = ไม่พงึพอใจ 3 = ปานกลาง รูส้กึ
เฉยๆ  4 = พงึพอใจ  5 = พงึพอใจมาก การวเิคราะหผ์ลจากแบบสอบถาม ใชผ้ลประเมนิจากผูท้ีใ่หค้วามเหน็วา่พงึพอใจ (ระดบัที ่4 และ 
5) เทา่นัน้ ซึง่ผูท้ีเ่ลอืกระดบัอื่นๆ (1-3) ไมไ่ดใ้หค้วามเหน็วา่พงึพอใจ จงึไมส่ามารถนบัรวมเป็นระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ไดต้ามหลกัการ
ประเมนิความพงึพอใจ 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการแจกแบบสอบถามเกีย่วกบัการใชง้านพืน้ทีข่องบุคลากรทางการแพทยใ์น 4 แผนก ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิ
พระเกยีรต ิไดแ้ก่ พืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งจ่ายยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ และพื้ นที่
แผนกรงัสวีนิิจฉยั  ซึง่มจี านวนบุคลากรรวมทัง้หมด 284 คน (29 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ) มผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
92 คน คดิเป็น รอ้ยละ 32.39 ในการตอบรบั (Response rate)   

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาทีใ่ชง้านพืน้ทีต่่อคนโดยเฉลีย่ 
พืน้ทีก่รณีศกึษา จ านวนวนัต่อสปัดาห ์ จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห ์

พืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 6.2 72.1 
พืน้ทีห่อ้งจา่ยยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 1 12 
พืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ 5.3 57.8 
พืน้ทีแ่ผนกรงัสวีนิิจฉยั 6 62.5 

จากการตอบแบบสอบถามของบคุลากรในแต่ละแผนก สรุปไดว้า่ พืน้ทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มกีารใชง้านมากทีส่ดุ คอื 
6.2 วนั และ 72 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์การปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้แบง่เป็น 3 เวร แต่ละเวรมจี านวนชัว่โมง 8 ชัว่โมง ไดแ้ก่ เชา้ (8.00 -16.00 น.) 
บา่ย (16.00 -24.00 น.) และดกึ (24.00 -8.00 น.) มเีพยีงหอ้งจา่ยยาอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทีใ่หบ้รกิาร 2 ช่วงเวลาคอื รอบบ่ายและดกึ  

ตารางท่ี 2 ระดบัความพงึพอใจในการใชง้านของแต่ละกลุม่พืน้ที ่

กลุม่พืน้ที ่
ระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของระดบั 4 และ 5) 1 2 3 4 5 
กลุม่พืน้ทีท่ี ่1 พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที ่ 2.17 6.52 39.13 45.65 6.52 52.17 
กลุม่พืน้ทีท่ี ่2 พืน้ทีป่ฏบิตังิานหลกั  2.17 10.87 40.22 36.96 9.78 46.74 
กลุม่พืน้ทีท่ี ่3 พืน้ทีเ่กบ็เครือ่งมอือุปกรณ์  3.26 7.61 47.83 32.61 8.70 41.30 
กลุม่พืน้ทีท่ี ่4 พืน้ทีอ่เนกประสงค์
เจา้หน้าที ่ 

2.17 13.04 44.57 34.78 5.43 40.22 

การส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรพบวา่ จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในระดบัพงึพอใจ (4) ถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ (5) มมีาก
ทีส่ดุในการใชง้านกลุม่พืน้ทีท่ี ่1 คอื รอ้ยละ 52.17 สว่นการใชง้านกลุม่พืน้ทีท่ี ่4 มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 40.22  
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ตารางท่ี 3 ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองคป์ระกอบกายภาพ กลุม่พืน้ทีท่ี ่1 พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที ่

องคป์ระกอบกายภาพ 
ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ที ่ คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของระดบั 4 และ 5) 1 2 3 4 5 
1) สภาพแวดลอ้มภายใน 4.35 14.13 45.65 25.00 10.87 35.87 
2) การจดัผงัภายในแผนก 3.26 13.04 48.91 29.35 5.43 34.78 
3) ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ 3.26 16.30 45.65 29.35 5.43 34.78 
4) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ 2.17 14.13 50.00 29.35 4.35 33.70 

จากการส ารวจผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองคป์ระกอบกายภาพในกลุม่พืน้ทีท่ี ่1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามองคป์ระกอบกายภาพ
ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชง้านในระดบัมาก (4) และมากทีสุ่ด (5) คอื สภาพแวดลอ้มภายใน การจดัผงัภายในแผนก ขนาดของ
องคป์ระกอบทางกายภาพ และป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ จ านวนรอ้ยละ 35.87 34.78 34.78 และ 33.70 ตามล าดบั  

ตารางท่ี 4 ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองคป์ระกอบกายภาพ กลุม่พืน้ทีท่ี ่2 พืน้ทีป่ฏบิตังิานหลกั 
 

องคป์ระกอบกายภาพ 
ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ที ่ คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของระดบั 4 และ 5) 
 

1 2 3 4 5 
1) สภาพแวดลอ้มภายใน 4.35 11.96 47.83 23.91 11.96 35.87 
2) การจดัผงัภายในแผนก 2.17 14.13 51.09 23.91 8.7 32.61 
3) ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ 3.26 14.13 46.74 26.09 9.78 35.87 
4) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ 2.17 11.96 51.09 28.26 6.52 34.78 

ผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองค์ประกอบกายภาพในกลุ่มพืน้ทีท่ี ่2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามองค์ประกอบกายภาพทีส่่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการใชง้านในระดบัมาก (4) และมากทีสุ่ด (5)  คอื สภาพแวดลอ้มภายใน ขนาดขององค์ประกอบทางกายภาพ ป้าย 
สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ และการจดัผงัภายในแผนก จ านวนรอ้ยละ 35.87 35.87 34.78 และ 32.61 ตามล าดบั  

ตารางท่ี 5 ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองคป์ระกอบกายภาพ กลุม่พืน้ทีท่ี ่3 พืน้ทีเ่กบ็เครือ่งมอือุปกรณ์ 

องคป์ระกอบกายภาพ 
ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ที ่ คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของระดบั 4 และ5) 1 2 3 4 5 
1) สภาพแวดลอ้มภายใน 2.17 21.74 48.91 20.65 6.52 27.17 
2) การจดัผงัภายในแผนก 2.17 14.13 52.17 22.83 8.7 31.52 
3) ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ 1.09 14.13 51.09 25.00 8.70 33.70 
4) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ 2.17 17.39 46.74 26.09 7.61 33.70 

ผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองค์ประกอบกายภาพในกลุ่มพืน้ทีท่ี ่3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามองค์ประกอบกายภาพทีส่่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการใชง้านในระดบัมาก (4) และมากที่สุด (5) คอื  ขนาดขององค์ประกอบทางกายภาพ ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของ
ประดบัต่างๆ การจดัผงัภายในแผนก และสภาพแวดลอ้มภายใน จ านวนรอ้ยละ 33.70 33.70 31.52 และ 27.17 ตามล าดบั  

ตารางท่ี 6 ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองคป์ระกอบกายภาพ กลุม่พืน้ทีท่ี ่4 พืน้ทีอ่เนกประสงคเ์จา้หน้าที ่

องคป์ระกอบกายภาพ 
ระดบัความพงึพอใจต่อผลการใชง้านพืน้ที ่ คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 

(ผลรวมของระดบั 4 และ5) 
 

1 2 3 4 5 
1) สภาพแวดลอ้มภายใน 4.35 9.78 55.43 22.83 7.61 30.43 
2) การจดัผงัภายในแผนก 3.26 14.13 55.43 21.74 5.43 27.17 
3) ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ 2.17 14.13 53.26 21.74 8.70 30.43 
4) ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ 2.17 9.78 60.87 21.74 5.43 27.17 

ผลการใชง้านพืน้ทีจ่ากองค์ประกอบกายภาพในกลุ่มพืน้ทีท่ี ่4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามองค์ประกอบกายภาพทีส่่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการใชง้านในระดบัมาก (4) และมากทีส่ดุ (5) คอื สภาพแวดลอ้มภายใน ขนาดขององคป์ระกอบทางกายภาพ การจดัผงั
ภายในแผนก และป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ จ านวนรอ้ยละ 30.43 30.43 27.17 และ 27.17 ตามล าดบั  



ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนในแผนกปฏบิตักิาร 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์
ปิยปวณ์ี สุขข ีและชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีแ่ละความเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบกายภาพทีส่ง่ผล
ต่อผลส าเรจ็ของงาน (Work performance) ของบุคลากรทางการแพทย ์สามารถเรยีงล าดบัความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีจ่ากบุคลากร
ทางการแพทย ์คอื กลุ่มพืน้ทีท่ี ่1 พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที่ กลุ่มพืน้ทีท่ี ่2 พืน้ทีป่ฏบิตังิานหลกั กลุ่มพืน้ทีท่ี ่3 พืน้ทีเ่กบ็เครื่องมอือุปกรณ์ 
กลุม่พืน้ทีท่ี ่4 พืน้ทีอ่เนกประสงคเ์จา้หน้าที ่ตามล าดบั สว่นองคป์ระกอบกายภาพทีส่ง่ผลต่อการท างาน สรุปผลไดด้งัน้ี 

องคป์ระกอบกายภาพทีส่่งผลต่อการท างานมากทีสุ่ดของกลุ่มพืน้ทีท่ี ่1 คอื สภาพแวดลอ้มภายใน กลุ่มพืน้ทีท่ี ่2 และ 4 คอื 
สภาพแวดลอ้มภายในและขนาดขององค์ประกอบทางกายภาพ และกลุ่มพืน้ทีท่ี ่3 คอื ขนาดขององค์ประกอบทางกายภาพ และ ป้าย 
สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ  

องค์ประกอบกายภาพทีส่่งผลต่อการท างานน้อยที่สุดของกลุ่มพืน้ทีท่ี ่1 คอื ป้าย สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ กลุ่ม
พืน้ทีท่ี ่2 คอื การจดัผงัภายในแผนก กลุ่มพืน้ทีท่ี ่3 คอื สภาพแวดลอ้มภายใน และกลุ่มพืน้ทีท่ี ่4 คอื การจดัผงัภายในแผนก และป้าย 
สญัลกัษณ์ และสิง่ของประดบัต่างๆ 

จงึสามารถสรุปเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีท่ ัง้ 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มพืน้ทีท่ี ่1 พืน้ทีท่ างานเจา้หน้าที่ ไดแ้ก่ พืน้ทีซ่กัประวตั ิคดักรอง ท างานพยาบาล ท างานหวัหน้าแผนก ประชุมและ
ท างานแพทย ์เป็นพืน้ทีซ่ึง่บุคลากรทางการแพทยใ์หค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ควรค านึงถงึการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน แสง เสยีง คุณภาพ
อากาศ ใหเ้หมาะสมต่อการท างาน การจดัผงัใหส้ะดวกต่อการสญัจรและการมองเหน็ และมขีนาดของครุภณัฑท์ีเ่หมาะสม  

2) กลุ่มพืน้ทีท่ี ่2 พืน้ทีป่ฏบิตังิานหลกั ไดแ้ก่ ตรวจโรค ใหค้ าปรกึษา รกัษาพยาบาล (Treatment) หอ้งผ่าตดัเลก็ หอ้งเฝือก 
พืน้ทีป่ฏบิตักิารทางการแพทย ์พืน้ทีถ่่ายภาพรงัส ีX-Ray และจ่ายยา ซึง่การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน แสง เสยีง คุณภาพอากาศใหม้ี
ความเหมาะสมในพืน้ทีน้ี่นอกจากจะช่วยเรื่องการท างานของบุคลากรแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูม้าใชบ้รกิารดว้ย อกีทัง้ควรจดัการใหม้ี
พืน้ทีท่ีเ่พยีงพอต่อการท างาน  

3) กลุม่พืน้ทีท่ี ่3 พืน้ทีเ่กบ็เครือ่งมอือุปกรณ์ พืน้ทีเ่กบ็ผา้สะอาด หอ้งหรอืบรเิวณเกบ็เครือ่งมอืวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลา้ง
เครื่องมอือุปกรณ์ ควรจดัให้มขีนาดของพืน้ทีแ่ละขนาดของตูเ้กบ็หรอืชัน้วางของทีเ่พยีงพอ เป็นระเบยีบและสามารถแยกประเภทของ
อุปกรณ์ไดโ้ดยงา่ย  

4) กลุ่มพื้นทีท่ี่ 4 พืน้ที่อเนกประสงค์เจา้หน้าที่ ไดแ้ก่ พื้นทีพ่กัเจ้าหน้าที่ เตรยีมอาหารว่าง เครื่องดื่ม นอนเวร เกบ็ของใช้
ส่วนตวั เปลี่ยนชุด สุขาผู้ให้บรกิาร ควรการจดัสภาพแวดล้อมภายใน แสง เสยีง คุณภาพอากาศที่ด ีและจดัขนาดพื้นที่ให้มคีวาม
เพยีงพอเหมาะสม แมว้า่ระยะเวลาในการใชจ้ะน้อยกวา่กลุม่พืน้ทีอ่ื่นๆ กต็าม 

ในการใช้งานพื้นที่แต่ละแผนกอาจมคีวามต้องการหรอืลกัษณะการใช้งานที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งอาจรวมถึงบรบิทของ
โรงพยาบาลทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืผูอ้อกแบบสามารถน าขอ้มลูการประเมนิปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพการเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ การออกแบบ หรอืการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชง้านของบุคลากรทาง
การแพทย ์ 
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บทคดัย่อ 

คนไรบ้า้นเป็นบุคคลทีต่่างไดร้บัผลกระทบจากความไมเ่ป็นธรรมของนโยบายทางเศรษฐกจิและนโยบายทางสงัคม รวมไปถงึ
สถานทีส่ าหรบัการชว่ยเหลอืคนไรบ้า้นเหลา่น้ีไมม่คีวามเพยีงพอ ไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วรและมทีางเลอืกน้อย ท าใหเ้หน็คนเหล่าน้ีใน
พื้นที่สาธารณะเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง งานวจิยัชิ้นน้ีจะศึกษาวถิีชวีติประจ าวนัของคนไร้บ้าน แก้ไขด้านการครองชพีของคนไร้บ้าน 
ตลอดจนการสรา้งความพรอ้ม พฒันาศกัยภาพใหค้นไรบ้า้นสามารถตัง้หลกัชวีติเพือ่กลบัคนืสูส่งัคม โดยขัน้ตอนการศกึษาวจิยัมดีงัน้ี 1.
ส ารวจ ศกึษา การใชส้อยพืน้ทีแ่ละรปูแบบทางกายภาพของอาคารทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 2.ส ารวจ ศกึษา ขอ้มลูเบือ้งตน้ของ
ผูใ้ชง้านอาคารที่พกัอาศยัชัว่คราวเพื่อคนไรบ้า้น ความตอ้งการในการใชง้านพืน้ทีข่องผูอ้ยู่อาศยัและพฤตกิรรมการใชง้านอาคารของผู้
อยูอ่าศยั ผลการวจิยัท าใหท้ราบถงึพืน้ทีท่ีด่ตี่อการท าเป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น รปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราวเพือ่คนไร้บา้นทีด่ี
ต่อการพฒันาศกัยภาพ และสามารถน าไปพฒันาต่อเป็นพืน้ทีเ่พือ่คนไรบ้า้นในอนาคต 
 

ค าส าคญั: คนไรบ้า้น, ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น, วถิชีวีติ 

 

Abstract 

Many homeless people have been affected by inefficient economic and social policies. Nowadays, there seems to 
have no adequate shelter or housing for these people and some of their shelters lack the quality to make their proper settlement. 
These reasons have made forced them to live in many public places. This research studies homeless people’s lifestyle and 
tries to find some ways for helping to improve their living expenses and to prepare their settlement before returning to social 
life. Methods used in this research are 1. to survey of how homeless use their temporary housing. 2 to study basic elements 
of homeless temporary housing which includes homeless people’s space requirements and spatial behaviour. The results show 
the sufficient area for building homeless temporary housing together with their suitable living accommodation patterns which 
could be alternative choices for homeless people in the future. 

 
Keyword: homeless, homeless temporary accommodation, lifestyle 
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1.บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

คนไรบ้า้น (homeless) เป็นปัญหาทีป่รากฏในสงัคมไทย ซึง่ประเดน็ของคนไรบ้า้นไดเ้ชื่อมโยงกบัประเดน็อื่น คอื คนจนเมอืง 
คนไรท้ีอ่ยู่อาศยั คนทีใ่ชช้วีติในพืน้ทีส่าธารณะ ในหลายประเทศจ านวนคนไรบ้า้นเป็นตวัชีว้ดัทางความเป็นธรรมทางดา้นนโยบายทาง
เศรษฐกจิและสงัคม (Marybeth Shinn, 2010) รวมไปถงึการชว่ยเหลอืคุม้ครองคนไรบ้า้นในต่างประเทศมกีารแกไ้ขปัญหาทีด่แีละรวดเรว็ 
ส าหรบัประเทศไทยมตีวัเลขการส ารวจจาก 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงแหง่มนุษย ์ส ารวจในปี พ.ศ. 2558 
พบคนไร้บา้น 3,360 คนในกรุงเทพมหานคร (one more news, 2558) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้
ส ารวจจ านวนคนไรบ้า้นในกรุงเทพมหานครพบว่ามจี านวน 1,307 คนและไดม้กีารคาดการณ์ว่าจะมคีนไรบ้า้นทัว่ประเทศราว 30,000 
คน (อนรรฆ พทิกัษ์ธานิน และคณะ, 2559) และในปี พ.ศ. 2562 มลูนิธอิสิรชนส ารวจจ านวนคนไรบ้า้นในกรุงเทพมหานคร พบจ านวน
คนไรบ้า้นทัง้หมด 4,394 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2561 ถงึรอ้ยละ 10  

ซึง่โครงสรา้งของการคุม้ครองคนไรบ้า้นในประเทศไทยยงัไม่มคีวามแขง็แรงมากพอ การพฒันาเรื่องทอียู่อาศยัเพือ่คนไรบ้า้น
ไม่มปีระสทิธภิาพ ทางเลอืกในการพกัอาศยัมน้ีอยโดยส่วนใหญ่จะมรีปูแบบการพกัอาศยัแบบประจ า ไกลแหล่งงาน ห่างไกลจากขนส่ง
สาธารณะท าใหไ้ม่ตอบโจทย์กบัคนไร้บ้านและไม่เพยีงพอต่อจ านวนคนไร้บ้านที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วในแต่ละปี ถึงแมว้่าขอ้มูลของ
จ านวนคนไรบ้า้นในไทยจะมกีารส ารวจในกรุงเทพมหานครเท่านัน้และแนวโน้มของสถานการณ์คนไรบ้า้นเป็นเพยีงการประเมนิ แต่จาก
จ านวนทีป่รากฏใหเ้หน็สามารถเป็นภาพสะทอ้นของสงัคมไทยทีป่ระสบปัญหาเชงิโครงสรา้งและปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ 
วฒันธรรม สงัคมและครอบครวั 

ดงันัน้เพือ่การแกไ้ขปัญหาคนไรบ้า้นในทุกดา้น ทัง้การพฒันาอาชพีและรายได ้ความมัน่คงในการอยู่อาศยั คุณภาพชวีติของ
คนไรบ้า้น สุขอนามยัในการอยู่อาศยั การยกระดบัความสามรถของคนไรบ้า้นและสรา้งการยอมรบัจากสงัคม จงึต้องท าใหค้นไรบ้า้น
เหล่านัน้เกดิการพฒันาตนเองขึน้และไม่ใชช้วีติเร่ร่อนในสาธารณะอกีต่อไป โดยการจดัตัง้สถานทีใ่นการตัง้หลกัชวีติของคนไร้บา้นทีม่ ี
ทางเลอืกในการพกัอาศยัทัง้แบบรายวนัและแบบประจ า เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของคนไรบ้า้นโดยการเตรยีมความพรอ้มในการมทีีอ่ยู่
อาศยัของคนไรบ้า้น การท ากจิกรรมอื่นๆ เช่นการฝึกฝนทกัษะอาชพี การปลูกผกัสวนครวั รวมไปถงึการมพีืน้ทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่คนไร้
บา้น การจดัตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนไรบ้า้นยามเจบ็ป่วย มเีป้าหมายคอืการพฒันาศกัยภาพของคนไรบ้า้น ช่วยเหลอืใหค้นไรบ้า้น
สามารถกลบัคนืสูส่งัคมเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมโดยไมแ่ปลกแยก  

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาเป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 

2) เพือ่ศกึษารปูแบบของการสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 

3) เพือ่ออกแบบและน าเสนอผงังานสถาปัตยกรรมทีพ่กัอาศยัชัว่คราวทีส่ามารถพฒันาคุณภาพชวีติของคนไรบ้า้นใหด้ขีึน้ 

 

2. การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเรื่องการออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น  โดย
แบง่การศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ การศกึษาเกีย่วกบัคนไรบ้า้น และการศกึษาเกีย่วกบัการท าทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 

2.1 นิยามของคนไร้บา้น 

การใหค้ านิยามหรอืความหมายของคนไรบ้า้นมหีลายปัจจยั ทัง้น้ีการใหค้วามหมายของคนไรบ้า้นขึน้อยูก่บัรฐับาล หรอืองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งวา่มเีกณฑอ์ย่างไรในการจ าแนก ซึง่มกีารใชบ้รบิททางสงัคม วฒันธรรม การเมอืง และนโยบายในแต่ละพืน้ที ่โดยงานวจิยัที่
ศกึษาจากหลายแหล่ง เช่น คนไรบ้า้น คอื กลุ่มคนทีไ่ร้ทีอ่ยู่อาศยัทีป่ลอดภยัหรอืมทีีก่ าบงั และสามารถพบไดใ้นพืน้ทีส่าธารณะ หรอื
พืน้ทีท่ีต่อบสนองความตอ้งการของคนไรท้ีอ่ยู่อาศยั อาท ิศูนยพ์กัพงิ หรอืสถานทีแ่จกอาหาร และไมอ่งิอยู่กบัช่วงเวลาในการกลายเป็น
คนไรบ้า้น(นายอนรรฆ พทิกัษ์ธานิน และคณะ,2559) ในขณะที่ Ministry of Urban Development ไดนิ้ยามวา่เป็นกลุ่มคน ผูค้นซึง่ไม่มี
บ้านทัง้ที่เป็นของตนเองหรอืเช่าผู้อื่น แต่อยู่อาศยัและหลบันอนบนทางเท้า สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ สถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย 



การออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 
อรวรา อธกิารโกวทิย ์และสนัตริกัษ ์ประเสรฐิสขุ 
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ภายนอกรา้นคา้และโรงงาน อยู่อาศยัในสถานทีก่่อสรา้ง ใตส้ะพาน ท่อระบายน้า และทีอ่ื่น, ใชช้วีติในตอนกลางคนืในทีพ่กัพงิชัว่คนื ที่
พกัไม่เป็นหลกัแหล่ง ทีพ่กัระยะสัน้ ทีอ่ยู่ของขอทาน และบา้นพกัของเดก็ เป็นตน้ (The National Report on Homeless for Supreme 
Court of India, 2011) โดยจะใหค้ านิยามไปในแนวทางเดยีวกนั คอื กลุม่คนทีไ่มม่อียูอ่าศยัถาวร หรอือาศยัพกัพงิตามสถานทีส่าธารณะ 
อย่างพืน้ทีส่ถานีรถโดยสาร หรอืตามสถานทีท่ีจ่ดัหาใหจ้ากรฐับาลหรอืองคก์รทีด่แูล นอกจากน้ีในบางพืน้ทีย่งัรวมกลุ่มคนทีย่งัไมไ่ดเ้ป็น
คนไรบ้า้น แต่มคีวามเสีย่งในกลายเป็นคนไรบ้า้น รวมเขา้ไปกบันิยามของคนไรบ้า้นไวอ้กีดว้ย ดงันัน้จงึขอนิยามคนไรบ้า้นในวจิยัฉบบัน้ี
ใหเ้ขา้ใจความหมายไปในทางเดยีวกนัวา่ กลุม่คนทีไ่มม่อียูอ่าศยัถาวรหรอือาศยัพกัพงิตามสถานทีส่าธารณะ อยา่งพืน้ทีส่ถานีรถโดยสาร 
หรอืตามสถานทีท่ีจ่ดัหาใหจ้ากรฐับาลหรอืองคก์รทีด่แูล 

2.2 สาเหตท่ีุส่งผลให้กลายเป็นคนไร้บา้น 

ปัจจยัที่มีผลท าให้คนกลายเป็นคนไร้บ้านได้ เกิดจากผลกระทบที่เกิดทัง้จากตัวบุคคล หรือผลกระทบต่างที่เกิดขึ้นจาก
สิง่แวดลอ้ม สงัคม วฒันธรรม รวมไปถงึเศรษฐกจิ และสถานการณ์ทางสงัคม ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงทีเ่ป็นสาเหตุท าใหค้นไร้
บา้นได ้จากการศกึษาเรื่องสาเหตุของการกลายเป็นคนไรบ้า้นและไดร้วมรวบขอ้มลูทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัจากหลายแหล่ง เช่น รายได้
น้อย อาชพีไม่มัน่คง คนไรบ้า้นมจีานวนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากสาเหตุของหน้าทีก่ารงานทีไ่ม่มัน่คง และรายไดห้ลกัจากการทางานได้
น้อย ไม่เพยีงพอต่อการดารงชีวติ จากการส ารวจของกลุ่มคนไร้บ้าน พบว่า อาชพีที่กลุ่มคนไร้บ้านเคยทานัน้ ส่วนใหญ่เป็นอาชพี 
พนักงานทาความสะอาด อาชีพรบัจ้าง คนขบัรถ เป็นต้น (National Law Center on Homelessness & Poverty, 2015) หรือปัญหา
สุขภาพ คนไรบ้า้นบางส่วนมอีาการวกิลจรติ ตดิสารเสพตดิ ซึ่งเป็นปัญหาทีเ่กดิจากการขาดความเขา้ใจในเรื่องสุขอนามยั จงึทาใหค้น
กลุ่มน้ีไมถู่กยอมรบัในสงัคม (มลูนิธอิสิรชน, 2020) โดยสว่นใหญ่แต่ละทีจ่ะใหส้าเหตุไปในทางเดยีวกนั คอื เกดิจากภาวะของเศรษฐกจิ
การมรีายได้ที่ต ่าไม่พอกินพอใช้ เกิดจากปัญหาทางครอบครวัที่อาจไม่สนับสนุนการใช้ชวีติ หรอืมกีารทะเลาะเบาะแว้งกนัภายใน
ครอบครวั และปัญหาสขุ ทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติทีเ่ป็นสาเหตุของการออกมาเป็นคนไรบ้า้น  

2.3 วิถีชีวิตของคนไร้บา้น 

การส ารวจข้อมูลการใช้ชีวิตของคนไร้บ้านจะใช้การส ารวจกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคนไร้บ้านที่อยู่ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยการเกบ็ขอ้มลูจากแหลง่อา้งองิในส านกัขา่วไทยรฐัทีเ่คยสอบถามกบัมลูนิธอิสิรชน (อจัฉรา สรวาร,ี 2562) กลา่วไว้
ว่าคนไรบ้า้นส่วนหน่ึงนัน้เป็นคนต่างจังหวดัทีเ่ดนิทางเขา้มาในกรุงเทพมหานครเพื่อหางาน นอกจากน้ีคนไรบ้า้นส่วนใหญ่ในกรุงเทพ
มหานครยงัมนิีสยัการหาแหล่งที่นอนตามทีท่ี่มแีสงสว่าง เช่น ตามป้ายรถเมล์  มกัจะด ารงชวีติด้วยการเกบ็ของเก่าขาย ในเรื่องของ
ความสะอาด หรอืสุขลกัษณะ เช่น การอาบน ้า จะพบว่าคนไรบ้า้นจะมเีน้ือตวัและเสือ้ผา้ทีม่อมแมม สกปรก เน่ืองจากการอาบน ้าในที่
สาธารณะจะมคีา่ใชจ้า่ยครัง้ละ 15-20 บาทต่อครัง้  

2.4 การเลือกท่ีพกัอาศยัของคนไร้บา้น 

จากการส ารวจของธานี ชยัวฒัน์ และคณะ (2561) พบวา่เพศมผีลต่อการเลอืกสถานทีพ่กัอาศยัของคนไร้บา้น โดยอตัราสว่น
เพศชายจะมากกวา่เพศหญงิ เมือ่สงัเกตการณ์อาศยัในพืน้ทีส่าธารณะพบวา่ คนไรบ้า้นสว่นใหญ่เป็นผูช้ายมอีตัราสว่นในการเขา้ศนูยพ์กั
พงิแบบรายวนัสงู แต่ผูห้ญงินิยมนอนในศนูยพ์กัพงิแบบประจ า โดยใหเ้หตุผลในเรือ่งของความปลอดภยั และการไดร้บัการชว่ยเหลอืจาก
ศูนยพ์กัพงิตามตารางที ่1 เมือ่ดูเรื่องการประกอบอาชพีของคนไรบ้า้นพบว่าคนไรบ้า้นทีอ่ยู่อาศยัตามทีส่าธารณะมอีตัราการวา่งงานสงู
กวา่คนไรบ้า้นทีอ่าศยัอยู่ในศูนยพ์กัพงิทัง้แบบรายวนัและแบบประจ ารวมไปถงึปัญหาการเจบ็ป่วยของคนไรบ้า้นทีพ่บวา่ คนไรบ้า้นในที่
สาธารณะมกัจะเจอปัญหาการนอนไมห่ลบั ซึง่สอดคลอ้งกบัทางการแพทยใ์นเรือ่งการนอนไมห่ลบัอยา่งต่อเน่ืองอาจสง่ผลใหเ้กดิประสาท
หลอน หรอือาจรุนแรงจนเป็นโรคจติเภทได ้ท าใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการสรา้งศูนยพ์กัพงิเพื่อคนไรบ้า้นเพื่อใหเ้ป็นทีห่ลบันอนและ
พฒันาศกัยภาพของคนไรบ้า้นขึน้  

2.5 กรณีศึกษาเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัเพื่อคนไร้บา้น 

เน่ืองจากเป็นการออกแบบทีพ่กัอาศยัเพื่อคนไรบ้า้น จงึจ าเป็นต้องศกึษาจากกรณีศกึษาทีม่มีาก่อน เพื่อทีจ่ะศกึษาตวัอย่าง
ของงานสถาปัตยกรรม การจดัวางอาคาร พืน้ทีก่ารใชง้าน และองคป์ระกอบของอาคารตามตารางที ่1  

เมือ่ศกึษาจากกรณีศกึษาสามารถน ามาประยุกตก์บังานสถาปัตยกรรมโครงการออกแบบทีพ่กัอาศยัเพือ่คนไรบ้า้นไดด้งัน้ี ขนาดทีด่นิของ
โครงการประมาณ 1,500-3,000 ตร.ม. รูปร่างของแปลงทีด่นิส่วนมากจะเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยแบ่งโซนทีพ่กัอาศยัไวส้่วนหลงัสุด มี
พืน้ทีต่รงกลางเพือ่เป็นลานกจิกรรมส าหรบัการท ากจิกรรมรว่มกนั และสามารถสรุปเป็นขอ้ด-ีขอ้เสยีไดด้งัตารางที ่2  
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกรณีศกึษาเพือ่คนไรบ้า้น 
กรณศีกึษา ขนาดทีด่นิ 

(ตารางเมตร) 
การจดัวางอาคาร 
สว่นทีพ่กัอาศยั    

สว่นอ านวยความสะดวก 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม รปูแบบการใชพ้ืน้ที ่

Tiny home village 2,900  อาคารทีพ่กัอาศยักระจายตวัอยูใ่นพืน้ เตม็
ทัง้พืน้ที ่โดยแยกสว่นทีพ่กัอาศยัและสว่น
สิง่อ านวยความสะดวกออก 

ใชเ้ป็นพืน้ทีพ่กัอาศยัและมสีิง่อ านวยความ
สะดวกเบือ้งตน้ เชน่หอ้งน ้า ทีซ่กัผา้ 

MLK1101 Supportive 
Housing 

3,158  อาคารรปูตวั L ท าใหทุ้กหอ้งไดร้บัแสง
ธรรมชาตแิละการระบายอากาศทีด่ ี

มพีืน้ทีห่อ้งครวัและพืน้ทีร่บัประทานอาหาร
สว่นกลาง และส าหรบัชัน้เรยีนท าอาหาร 
การบ าบดัแบบกลุม่และการพบปะสงัสรรค ์

Crest Apartment 4,180  อาคาร 5 ชัน้ รปูอาคารโคง้ทอดยาวไปตาม
พืน้ที ่ตวัอาคารมลีกัษณะหยกัเพือ่ไดร้บั
แสงและการระบายอากาศ 

มพีืน้ทีส่ านกังาน ครวัรวม พืน้ทีซ่กัลา้ง 
หอ้งพกัผอ่น สวนส าหรบัชมุชน เพือ่รองรบั
ความเป็นชมุชนภายในโครงการ 

Spring garden 10,442  อาคารเป็นรปูตวั C เพือ่ใหทุ้กหอ้งเขา้หา
สวนได ้และออกแบบใหอ้าคารมคีวามโปรง่ 
สบายตา 

มพีืน้ทีพ่กัอาศยัและพืน้ทีส่ าหรบัการฝึกฝน
อาชพีเพือ่ใหค้นไรบ้า้นสามารถพฒันา
ตนเองได ้

ศนูยค์นไรบ้า้น
ปทุมธาน ี

3,636  อาคารแบ่งเป็น 2 หลงั เกา่และใหม ่ตวั
อาคารใหมเ่ป็นทีพ่กัอาศยั และสว่นกลาง 

พืน้ทีพ่กัอาศยัและพืน้ทีส่ว่นกลางอยู่
รวมกนัมลีานคัน่ตรงกลาง ดา้นหน้าเป็น
พืน้ทีส่ าหรบัคา้ขาย 

ศนูยค์นไรบ้า้น
เชยีงใหม ่

2,114  อาคารรปูตวั L มตีน้ไมเ้กา่อยูต่รงกลางเป็น
ลานกจิกรรม เพือ่ใหท้กุคนสามารถมองเหน็
ได ้

พืน้ทีพ่กัอาศยัและสว่นกลางอยูร่วมกนั 
พืน้ทีด่า้นหน้าเป็นสว่นสรา้งรายได ้และ
แปลงเกษตรอยูช่ ัน้บนของอาคาร 

ศนูยค์นไรบ้า้น
ขอนแกน่ 

4,800  รปูรา่งทีด่นิเป็นลกัษณะยาว มอีาคารอยู่
ตรงกลางอาคารเดยีว  

พืน้ทีส่ว่นกลางประกอบไปดว้ยหอ้งประชมุ 
หอ้งพระ หอ้งเกบ็ของ โถงกจิกรรม 

ตารางท่ี 2 ขอ้ด-ีขอ้เสยีกรณีศกึษาเพือ่คนไรบ้า้น 
กรณศีกึษา ขอ้ด ี ขอ้เสยี กรณศีกึษา ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

Tiny home village -ใชพ้ืน้ทีเ่ศษเหลอืใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 
-แยกหอ้งพกัออกเป็น
หลงัท าใหไ้มแ่ออดั 
-หอ้งนอนแยกออกเป็น 2 
คนท าใหม้คีวามเป็น
สว่นตวัมากกวา่การอยู่
รวมกนั 

-ไมม่พีืน้ทีส่เีขยีวและ
พืน้ทีส่ าหรบัการพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
-ไมม่พีืน้ทีส่ าหรบัขาจร 

ศนูยค์นไรบ้า้นปทุมธานี -มพีืน้ทีส่ าหรบัฝึกอาชพี
และพฒันาตวัเอง 
-พืน้ทีส่ าหรบัท า
การเกษตรมขีนาดใหญ่
สามารถน าผลผลติมา
ขายได ้
-การออกแบบเน้น
ประหยดัพลงังาน 

-พืน้ทีพ่กัอาศยัเป็นโซน
รวมท าใหไ้มม่คีวามเป็น
สว่นตวั 

MLK1101 Supportive 
Housing 

-การออกแบบอาคาร
ค านึงถงึการประหยดั
พลงังาน 

-เป็นทีพ่กัแบบถาวรไมม่ี
ทีพ่กัส าหรบัขาจร 

ศนูยค์นไรบ้า้นเชยีงใหม ่ -มพีืน้ทีส่ าหรบัรองรบัการ
ท างานของคนไรบ้า้น 
เชน่ รา้นอาหาร รา้นคา้ 

-เนื่องจากรอบอาคารมี
พืน้ทีว่า่งไมเ่พยีงพอจงึ
ตอ้งดนัขึน้ชัน้บน 

Crest Apartment -สรา้งอาคารตามแนวพืน้
ทีด่นิท าใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 

-เป็นทีพ่กัแบบถาวรไมม่ี
ทีพ่กัส าหรบัขาจร 

ศนูยค์นไรบ้า้นขอนแกน่ -มพีืน้ทีก่ารเกษตรเพือ่
เลีย้งชพีและสรา้งรายได ้

-การใชง้านพืน้ทีไ่มเ่กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 

Spring garden -ลานโลง่ตรงกลางเพือ่ให้
ทุกคนเหน็การท า
กจิกรรมตรงกลาง 
-บรรยากาศโปรง่สบายไม่
อดึอดี 

-เป็นทีพ่กัแบบถาวรไมม่ี
ทีพ่กัส าหรบัขาจร 
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3.วิธีการวิจยั 

3.1 ประเภทของงานวิจยั 

ประเภทของการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิเชงิส ารวจ โดยมุ่งเน้นในการส ารวจการใช้สอบพื้นที่ รูปแบบของอาคารที่พกัอาศยั
ชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น และการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ของคนไรบ้า้น ความตอ้งการพืน้ฐาน และพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีข่องคนไรบ้า้น 

3.2 การสร้างเครื่องมือการวิจยั 

ประเภทของการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างการปฏบิตัิการและการมสี่วนร่วม รวมไปถึงวจิยัเชงิปรมิาณและวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมกีลุ่มตวัอย่างการวจิยั โดยการสร้าง
เครื่องมอืการวจิยัใหส้อดคล้องกบัการอยู่อาศยัของสมาชกิในศูนย์คนไร้บา้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้แบบส ารวจ และการ
สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ 

3.3  วิธีการวิจยั 

1) ส ารวจ ศกึษา การใชส้อยพืน้ทีแ่ละรปูแบบทางกายภาพของอาคารทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น  

2) ส ารวจ ศกึษา ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูใ้ชง้านอาคารทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น ความตอ้งการในการใชง้านพืน้ทีข่องผูอ้ยู่
อาศยัและพฤตกิรรมการใชง้านอาคารของผูอ้ยูอ่าศยั ซึง่ท าใหท้ราบถงึพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการท าเป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 

 

4. ผลการศึกษา 

การศกึษางานวจิยัเรื่อง "การออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพื่อคนไรบ้า้น" เป็นงานวจิยัเพื่อศกึษาวถิชีวีติประจ าวนัของคนไร้
บ้าน การศึกษาจากกรณีศกึษาเพื่อใหไ้ด้รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่สามารถท าให้เกิดการพฒันาตนเองได้ หาแนวทางในการ
ชว่ยเหลอืดา้นการครองชพี การเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่คนไรบ้า้น การสรา้งความพรอ้มใหค้นไรบ้า้นสามารถตัง้หลกัชวีติเพือ่กลบัคนืสูส่งัคม 
เช่น การจดัหาทีพ่กัอาศยั โดยข้อมลูของการวเิคราะหเ์พื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการ มดีงัน้ี เกณฑก์ารวเิคราะหพ์ืน้ที่ การ
วเิคราะหพ์ืน้ทีแ่ละเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ การวเิคราะหพ์ืน้ทีจ่ากกรณีศกึษา 

4.1 เกณฑก์ารวิเคราะหพื์น้ท่ี 

จากการศกึษาทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหไ้ดข้อ้สรุปในการเลอืกพืน้ที ่ดงัน้ี  

1) ใกลข้นสง่สาธารณะเน่ืองจากระบบขนสง่สาธารณะมบีทบาทสงูในการเคลือ่นยา้ยคนไรบ้า้น เชน่ รถเมลฟ์ร ีรถไฟฟร ีและ
ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณะอืน่ ๆ ได ้เชน่ดา้นสุขภาพ หรอืแหล่งแจกอาหาร  

2) ใกลแ้หลง่งาน หากพืน้ทีศ่นูยไ์รบ้า้นใกลแ้หลง่งานของคนไรบ้า้น กจ็ะท าใหค้นไรบ้า้นสนใจเขา้มาพกัในศนูยค์นไรบ้า้นมาก
ขึน้ เพือ่ไมต่อ้งเสยีเวลาหรอืคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

3) ใกลแ้หลง่อาศยัของคนไรบ้า้น ซึง่คนไรบ้า้นบางกลุ่มมกีารยดึตดิกบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัเดมิเพือ่ใกลแ้หลง่งานและเกดิความรูส้กึ
เป็นเจา้ของในพืน้ที ่ท าใหไ้มอ่ยากเปลีย่นทีอ่ยูใ่หมแ่ละท าความรูจ้กักบัทีใ่หม่  

4.2 การวิเคราะหพื์น้ท่ี 

จากเกณฑท์ีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ น ามาตดัสนิใจในการเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัการออกแบบทีพ่กัอาศยัเพือ่คนไร้
บา้น ซึง่มพีืน้ทีต่วัเลอืก 3 ยา่น คอื ทววีฒันา คลองสามวา หนองจอก  

จากการศกึษาวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ ัง้หมด ตอ้งน ามาพจิารณาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมทีส่ามารถสรา้งเป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คน
ไรบ้า้นไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยีตามตารางที ่3 รวมไปถงึศกึษาจากการวเิคราะหต์ามเกณฑก์ารเลอืกทีต่ัง้และใหค้ะแนนพืน้ที่
ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวจ้าก 1 ถงึ 3 โดย 1 คอืต ่าทีส่ดุ และ 3 คอืมากทีส่ดุ โดยจะเลอืกพืน้ทีจ่ากคะแนนรวม ซึง่พืน้ทีไ่หนคะแนนรวมมากที่สดุ
จะเป็นพืน้ทีส่ าหรบัโครงการ การออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยีของพืน้ทีท่างเลอืก  
พืน้ท่ีทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

เขตทววีฒันา ซอยสวนผกั 51 

 
      รปูท่ี 1 ซอยสวนผกั 51 

พืน้ทีอ่ยูเ่ขตชานเมอืงท าใหร้าคาทีด่นิไม่
สงูมากเทยีบเทา่กบัในเมอืง พืน้ทีต่ ัง้อยู่
ใกลบ้รเิวณถนนใหญ่ สามารถเดนิ
ทางเขา้ออกไดส้ะดวกสบาย ตัง้อยูก่ลาง
ชุมชนหลากหลายชุมชน ท าใหม้กีารเกดิ
กจิกรรมในพืน้ทีไ่ดเ้ยอะ สาธารณูปโภค
ครบครนั 
 

รอบขา้งเป็นชุมชนมากเกนิไปกจิกรรมที่
เกดิกจ็ะเกดิจากชวีติประจ าวนัของคนใน
พืน้ทีเ่ทา่นัน้ การเดนิทางในชัว่โมง
เรง่ด่วนอาจมกีารตดิขดัเน่ืองจากเป็นทีอ่ยู่
อาศยัของคนจ านวนมาก 

เขตคลองสามวา ซอยประชารว่มใจ 57 

 
    รปูท่ี 2 ซอยประชารว่มใจ 57 

พืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงท าใหค้า่ทีด่นิ
ต่อตารางเมตรมรีาคาไมส่งูมาก 
การจราจรไมต่ดิขดั และรอบขา้งไมแ่ออดั 

อยูห่า่งจากระบบสาธารณูปการสาธารณะ 
และไกลจากถนนใหญ่ รอบขา้งมคีนอยู่
อาศยัน้อยเกนิไปท าใหไ้มเ่กดิกจิกรรม
ต่างๆ และไมเ่กดิการปฏสิมัพนัธก์นั
ระหวา่งชุมชนรอบขา้งและชุมชนคนไร้
บา้น 

เขตหนองจอก ซอยเลยีบวาร ี79 

 
    รปูท่ี 3 ซอยเลยีบวาร ี79 

พืน้ทีอ่ยูใ่กลชุ้มชนและโรงเรยีน ท าใหม้ี
การเคลือ่นไหวของการท ากจิกรรมใน
ประจ าวนัคอ่นขา้งมาก มผีลต่อการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัชุมชนรอบขา้ง การเขา้ออก
พืน้ทีม่คีวามสะดวกสบาย อยูใ่นระยะที่
สามารถเดนิได ้มขีนสง่สาธารณะผา่นและ
ใกลแ้หลง่งานของคนไรบ้า้น เชน่ ตลาด
มนีบุร ี

เนื่องจากมพีืน้ทีส่เีขยีวโดยรอบ และทีด่นิ
เปลา่เยอะอาจท าใหเ้กดิความรูส้กึหา่งไกล
กบัชมุชน ถงึแมจ้ะมโีรงเรยีนอยูใ่กล ้ 

ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบเกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่ท าการออกแบบโครงการทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น 

เกณฑใ์นการเลอืกพจิารณา 
เขตทววีฒันา 
ซอยสวนผกั 51 

เขตคลองสามวา 
ซอยประชารว่มใจ 57 

เขตหนองจอก 
ซอยเลยีบวาร ี79 

ใกลข้นสง่สาธารณะ 3 3 2 
ใกลแ้หลง่งานของคนไรบ้า้น 2 1 3 
ใกลแ้หลง่อาศยัของคนไรบ้า้น 1 1 2 
รวม 6 5 7 

จากการเปรียบเทียบคะแนนจากตารางที่ 4 เปรียบเทียบการให้คะแนนจากเกณฑ์การพจิารณา 3 เกณฑ์คือ ใกล้ขนส่ง
สาธารณะ ใกลแ้หล่งงานของคนไรบ้า้น ใกลแ้หล่งอาศยัของคนไรบ้า้น พบว่า พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการท าทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คน
ไรบ้า้น คอื พืน้ที ่เขตหนองจอก ซอยเลยีบวาร ี79 เนื่องจากไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิมากทีส่ดุ 

4.3 การวิเคราะหพื์น้ท่ีจากกรณีศึกษา 

การออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น ในสว่นของรปูแบบการใชง้านภายในโครงการ การวเิคราะหจ์ากการศกึษาจาก
กรณีศกึษาเป็นอกีหน่ึงแนวทางในการประยุกตใ์ชส้ าหรบังานออกแบบโครงการโดยศกึษาจาก 7 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Tiny home 
village โครงการ Spring garden โครงการ MLK1101 Supportive Housing โครงการ Crest apartment โครงการศูนยช์ุมชนคนไรบ้า้น
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ปทุมธานี และโครงการศูนยค์นไรบ้า้นเชยีงใหม ่และโครงการศูนยค์นไรบ้า้นขอนแก่น ไดท้ าตารางสรุปเปรยีบเทยีบพืน้ทีก่ารใชง้านดงั
ตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบพืน้ทีก่ารใชง้านจากกรณีศกึษา 
 Tiny home 

village 
MLK1101 

Supportive 
Housing 

Crest 
apartment 

Spring 
garden 

ศนูยช์ุมชน
คนไร้บา้น
ปทุมธานี 

ศนูยค์นไร้
บา้นเชียงใหม่ 

ห้องพกัอาศยั /  / / / / / 
ห้องน ้ ำ / / / / / / 
ห้องน ้ ำคนพิกำร / / / / / / 
ห้องครวัรวม  / /  / / 
ห้องรบัประทำนอำหำร / /  /  / 
ห้องรบัแขก  / / / / / 
ห้องประชุม    / / / 
ห้องพยำบำล  / /   / 
ลำนซกัล้ำง  / /  / / 
ลำนตำกผำ้     / / 
พ้ืนทีฝึ่กอำชีพ    / / / 
พ้ืนทีเ่กบ็ของ     /  
พ้ืนทีเ่ล้ียงสตัว ์     / / 
พ้ืนทีท่ ำเกษตร     / / 
จดุแยกขยะ /    / / 
พ้ืนทีพ่กัผอ่น  / / / / / 
ร้ำนค้ำ     / / 
พ้ืนทีเ่กบ็รถเขน็     / / 
ลำนจอดรถจกัรยำน / / / /   
ลำนจอดรถเจ้ำหน้ำที ่ / / / /  / 

จากการศกึษาพื้นที่การใช้งานจากกรณีศกึษาและการทบทวนวรรณกรรมท าใหท้ราบถึงพื้นที่จ าเป็นต่อการท าที่พกัอาศยั
ชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้นและพืน้ทีเ่พิม่เตมิจากกรณีศกึษา คอื ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวแบบโซนรายวนั เพือ่รองรบัคนไรบ้า้นทีม่งีานท าหรอืไม่
เขา้พกัอาศยัในศูนยพ์กัพงิแบบประจ าและแกไ้ขปัญหาคนไรบ้า้นในพืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีส่รา้งอาชพีสามารถเปิดใหค้นภายนอกเขา้
มาเรยีนรูร้ว่มกบัคนไรบ้า้นได ้เป็นการสรา้งปฏสิมัพนัธก์นักบัคนภายนอก เพือ่สามารถน าไปออกแบบและปรบัใชก้บัโครงการออกแบบที่
พกัอาศยัชัว่คราวเพือ่คนไรบ้า้น และเมือ่ศกึษาขนาดของแต่ละพืน้ทีจ่ากกรณีศกึษาทัง้หมด 7 โครงการสามารถสรุปพืน้ทีไ่ดด้งัตารางที ่5 

ตารางท่ี 6 ตารางสรุปพืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการออกแบบทีพ่กัอาศยัเพือ่คนไรบ้า้น 
พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด 

โซนท่ีพกัอาศยัชัว่คราว
แบบรายวนั 

120 ตร.ม. พ้ืนทีฝึ่กอำชีพ 15-35 ตร.ม. 

โซนท่ีพกัอาศยัชัว่คราว
แบบประจ า 

297 ตร.ม. พ้ืนทีเ่กบ็ของ 16-20 ตร.ม. 

ห้องน ้ ำ 25-35 ตร.ม. พ้ืนทีท่ ำเกษตร พืน้ทีว่า่งรอบอาคาร 
ห้องน ้ ำคนพิกำร 5 ตร.ม. จดุแยกขยะ 16 ตร.ม. 
ห้องครวัรวม 15 ตร.ม. พ้ืนทีพ่กัผอ่น 35 ตร.ม. 
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ตารางท่ี 6 ตารางสรุปพืน้ทีก่ารใชง้านภายในโครงการออกแบบทีพ่กัอาศยัเพือ่คนไรบ้า้น (ต่อ) 
พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด พืน้ท่ีการใช้งาน ขนาด 

ห้องรบัประทำนอำหำร 12.5 ตร.ม. ร้ำนค้ำ 100 ตร.ม. 
ห้องรบัแขก 15-25 ตร.ม. พ้ืนทีเ่กบ็รถเขน็ 7-10 คนั 
ห้องประชมุ 25-35 ตร.ม. ลำนจอดรถจกัรยำน 10 คนั 
ห้องพยำบำล 15 ตร.ม. ลำนจอดรถเจ้ำหน้ำที ่ 2 คนั 
ลำนซกัล้ำง 

40-50 ตร.ม. 
ลำนตำกผำ้ 

จากการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ พืน้ทีก่ารใชง้าน ขนาดพืน้ทีข่องการใชง้านท าให้
สรุปการออกแบบไดด้งัน้ี แบ่งโซนการใชง้านออกเป็น 3 โซน คอื โซนสาธารณะ โซนกึง่สาธารณะและโซนส่วนตวั โดยเพิม่ทีพ่กัอาศยั
แบบรายวนัเขา้ไปเพื่อรองรบัคนไรบ้า้นแบบขาจรทีไ่มต่อ้งการอยู่อาศยัแบบประจ า การเปิดพืน้ทีใ่หค้นภายนอกไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมของคนไร้บ้านเป็นพื้นที่ฝึกอบรมอาชีพและพื้นที่เวิร์คชอป เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมี
ประสทิธภิาพ ใชก้ารออกแบบอาคารใหโ้อบลอ้มพืน้ทีส่่วนกลางเพื่อใหทุ้กคนเหน็เวลาท ากจิกรรมท าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของทุกคน 
พืน้ทีร่า้นคา้ตัง้ในจุดทีม่องเหน็ไดง้่ายดา้นหน้าทางเขา้พืน้ที ่การออกแบบโซนการใชพ้ืน้ทีค่ านึงถงึทศิทางแดดและลมทีส่อ่งเขา้ถงึท าให้
ลดการใชแ้สงประดษิฐแ์ละมกีารระบายอากาศทีด่ที าใหเ้กดิการออกแบบโซนการใชพ้ืน้ที ่ดงัรปูที ่4 

 
รปูท่ี 4 การออกแบบโซนการใชพ้ืน้ที ่

 

5.สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาเรื่องเกณฑ์การเลอืกพื้นทีต่ ัง้ การวเิคราะหพ์ืน้ที่และเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ การวเิคราะหพ์ืน้ที่ทางเลอืก การวเิคราะห์
พืน้ที่จากกรณีศกึษา เพื่อน ามาวเิคราะห์เป็นผงังานสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นที่หลบันอนและพฒันาศกัยภาพคนไรบ้้านเพื่อใหเ้กดิ การ
เปลีย่นทศันคตขิองสงัคมทีม่ตี่อการไรบ้า้นและยอมรบัคนไรบ้า้นวา่เป็นกลุ่มทีส่ามารถอยู่ร่วมกนัไดใ้นสงัคมอย่างไม่แปลกแยกและไม่มี
อคต ิโครงการเพือ่รองรบัการอยู่อาศยัของคนไรบ้า้นเพือ่การพฒันาศกัยภาพและการเรยีนรูอ้าชพีของคนไรบ้า้นในปัจจุบนัโดยท าใหค้น
ไรบ้า้นสามารถมคีวามมัน่ใจในตวัเอง เตรยีมตวัพรอ้มส าหรบัการกลบัเขา้สงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและพรอ้มจะสรา้งอาชพีในสงัคม
ต่อไป โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหค้นไรบ้า้นไดเ้ขา้ถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานเขา้ถงึบรกิารรฐั และพฒันาตนเอง โดยพืน้ทีโ่ครงการจะเป็นการอยูอ่าศยั
รว่มกนักบัคนไรบ้า้นคนอื่นๆ ท ากจิกรรมร่วมกนั มรีา้นคา้เพือ่ใหห้ารายไดข้ณะอยูใ่นศนูย ์มพีืน้ทีเ่พือ่ฝึกอาชพี ท าการเกษตร เลีย้งสตัว ์
เพือ่เป็นการปรบัตวัก่อนการออกไปสูส่งัคมต่อไป 
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5.1 ท่ีตัง้โครงการ 

จากการศกึษาการเลอืกทีต่ัง้โครงการควรอยู่ใกลแ้หล่งงานของคนไรบ้า้น และเป็นพืน้ทีย่่านการคา้ เช่น ตลาด เพราะอาชพี
หลกัของคนไรบ้า้นคอืการเกบ็ของเก่าขาย และการเดนิทางทีส่ะดวกสบาย การขนสง่สาธารณะทีด่ ีเพือ่สะดวกในการออกไปท างานของ
คนไรบ้า้น 

5.2 อาคารกรณีศึกษา 

การศกึษาการใชง้านพืน้ทีจ่ากกรณีศกึษา ศกึษาขอ้ดแีละขอ้เสยีเพือ่น ามาปรบัปรุงการใชง้านใหด้ขีึน้ เช่น พืน้ที่สว่นกลางเพือ่
คนไรบ้า้นมน้ีอยเกนิไปและไมเ่พยีงพอต่อจ านวนคนไรบ้า้นจงึตอ้งเพิม่เตมิพืน้ทีส่่วนกลางเขา้ไป รวมไปถงึการฝึกอาชพีพืน้ฐานส าหรบั
คนไรบ้้านควรส่งเสรมิการท างานภายนอกในอนาคต การศกึษาปัญหาท าใหส้ามารถน ามาแก้ไขได้ตรงจุด เพื่อน ามาประยุกต์ใหเ้กดิ
สถาปัตยกรรมทีส่ามารถพฒันาศกัยภาพของคนไรบ้า้นทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้ามากขึน้ท าใหร้ะบบการสื่อสารมปีระสทิธภิาพ สามารถตดิต่อระหว่างหน่วยงานได้อย่าง
รวดเรว็ รปูแบบการท างานทีเ่รยีกวา่การท างานระยะไกล หรอื Remote working มกีารใชง้านกนัเป็นอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศ จาก
ผลส ารวจพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 จ านวนพนักงานในสหรฐัอเมรกิาท างานโดยใช้การสื่อสารโทรคมนาคมเพิม่ขึน้ 
115% และ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ไดก้ระตุน้ใหเ้กดิการท างานรูปแบบ Remote working มากยิง่ขึน้ โดย
คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 ความต้องการในการท างานระยะไกลจะเพิ่มขึน้ถงึ 30% แต่อย่างไรกต็ามการท างานแบบ Remote 
working มผีลต่อปฎสิมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกนัระหวา่งพนกังาน ซึง่สง่ผลต่อผลส าเรจ็ในการท างาน (work performance) 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการออกแบบพืน้ทีท่ างานในเชงิกายภาพ ซึง่ช่วยสนับสนุนใหเ้กดิ
ผลส าเรจ็ของงานและเกดิความร่วมมอืกนัผ่านการท างาน Remote working วธิกีารศกึษา คอื ศกึษาผ่านกรณีศกึษาทีเ่น้นการท างาน
แบบ Remote working วธิกีารเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ส ารวจพืน้ทีส่ านักงาน และแจกแบบสอบถาม ผลการศกึษาแสดงให้
เหน็ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการออกแบบสภาพแวดลอ้มกายภาพในสถานทีท่ างานซึง่สง่ผลต่อการท างานของพนกังานรปูแบบ Remote 
working 

ค ำส ำคญั: กำรท ำงำนระยะไกล, สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ, ควำมรว่มมอื, ผลส ำเรจ็ของงำน, Covid-19 

 

Abstract 

Currently, technologies have immensely improved enabling communication system to be provided more efficiently.  
The work pattern cased “Remote working” is widely used in the other countries. Data from the survey during 2005 to 2015 
shows the increasing number of employees in the United States up to 115%. In addition, the Covid-19 epidemic is the cause 
of the remote working work pattern. It is expected that within 2030 the need for remote working will increase by 30%. However, 
remote working may have an impact on interaction and collaboration between employees, which work performance. 

The objective of this study is to identify factors impacting the design of working space that affects worker’s 
performance and collaboration through remote working. Research method includes a case study implementing remote working.  
Data collection includes interviews with executives, field survey, and questionnaires. Findings show factors impacting the 
physical work environment that affects remote working employees’ performance. 

 

Keyword: remote working, physical environment, collaboration, work performance, Covid-19 
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1. บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัทีเ่กดิความเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยทีีท่ าใหก้ารใชช้วีติและการท างานใน
หน่วยงานเกดิการเปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น เชน่ ท าใหส้ามารถตดิต่อสือ่สารผา่นกนัไดส้ะดวก รวดเรว็มากขึน้ ถงึแมจ้ะอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ ี
ระยะทางทีห่่างไกล ระบบอนิเตอรเ์น็ตและการใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการปรบัเปลีย่นวธิกีารในการท างานและมแีนวโน้มใน
การใชง้านทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ (Owl labs, 2019) หลายองคก์รไดน้ าเทคโนโลยมีาประยุกต์ในการท างานระยะไกล (remote working) เพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการลดระยะเวลาและค่าใชจ้่าย และช่วยใหเ้กดิการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยทีพ่นักงานไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ส านักงาน
ทุกวนั ในชว่งของวนัท างาน และสามารถท างานจากทีไ่หนกไ็ด ้(work anywhere)  

ระบบการท างานระยะไกลน้ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจดัการพืน้ทีภ่ายในส านักงาน และท าใหห้ลายบรษิทัตอ้งปรบัวธิกีาร
ท างานมากขึน้ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จากความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีนอกจากนี้ การท างานระยะไกล
ยงัอาจสง่ผลต่อการท างานของพนักงานในบรษิทั เน่ืองจากการขาดปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นร่วมงาน ขาดทกัษะการท างานร่วมกนัเป็น
ทมี เกิดความรู้สกึโดดเดี่ยวขึ้น (Fortin, 1986) และ (Hamilton, 1987) รวมถึงอาจส่งผลต่อความเครยีดในการท างาน (Mann and 
Holdsworth, 2003) ซึง่เป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิผลเชงิลบต่อความส าเรจ็ในการท างาน (work performance) งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ  (physical environment) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จในการท างาน (work performance) 
รวมถงึศกึษาประเดน็ดา้นความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพในส านักงานทีเ่กีย่วกบัการท างานระยะไกล ( remote working) และ
เพือ่น าเสนอปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลต่อผลส าเรจ็ในการท างาน และแนวทางในการออกแบบพืน้ทีส่ านกังาน 

 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน (workplace) และสภาพแวดล้อมกายภาพในการท างาน (physical working 
environment) ท่ีส่งผลต่อผลส าเรจ็ในการท างาน (work performance) 

ความส าเร็จในการท างาน (workplace performance) เกิดจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน (workplace 
environment) ทีน่ายจ้างจดัหาใหก้บัพนักงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยตวัแปรมคีวามส าคญัต่อสถานที่
ท างานทีส่นับสนุนผลติภาพ (workplace productivity) ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างานและเป้าหมายของบรษิทั ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะ
ทางกายภาพภายในส านักงาน (indoor climate) เชน่ แสงสวา่ง ระดบัเสยีง และรปูแบบสถานทีท่ างาน 2) ลกัษณะการท างานสว่นบุคคล 
เช่น ลกัษณะงานของพนักงาน 3) ปัจจยัทางสงัคม เช่น เพื่อนร่วมงานและความสัมพนัธร์ะหวา่งกนั 4) ลกัษณะองคก์ร เช่น โครงสรา้ง
ขององค์กรและฝ่ายบรหิาร (Clements-Croome, 2000) รวมถึงสภาพแวดลอ้มในสถานที่ท างาน (workplace environment) เป็นส่วน
หน่ึงในการส่งผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ ผลผลติและความผูกพนัของพนักงานทัง้ในทางบวกและทางลบ ซึ่งมบีทบาทส า คญัในการ
กระตุน้ใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Chandrasekar, 2011) โดยเฉพาะองคป์ระกอบทางกายภาพทีม่บีทบาทส าคญั
ในการพฒันาเครอืขา่ยและความสมัพนัธใ์นทีท่ างาน (McCoy and Evans, 2005) ซึง่การศกึษานี้มุง่เน้นไปทีบ่รษิทัหรอืองคก์รทีต่อ้งใช้
ความสมัพนัธร์ว่มกนัระหวา่งพนกังานในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทัเป็นกรณีศกึษา 

องค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ในการท างานร่วมกนั (workplace collaboration) นัน้สรุปออกมาได้ดงัน้ี พื้นที่ท างาน 
(workplace) การจดัวางเคา้โครงส านักงาน (layout) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ (furniture & tools) การเขา้ถงึและการมองเหน็ 
(access & vision) พืน้ทีห่รอืสิง่อ านวยความสะดวก (facility) (Hua et al., 2010) รวมถงึลกัษณะทางกายภาพภายใน (indoor climate) 
ไดแ้ก่ แสงสว่าง (light) และระดบัเสยีง (sound) และเน่ืองจากงานวจิยัน้ีศกึษาประเดน็เกีย่วกบัการท างานระยะไกล (remote working) 
ซึ่งสิง่ที่เป็นกายภาพที่ช่วยสนับสนุนการท างานระยะไกล นัน้คือ ระบบติดต่อการสื่อสารและสารสนเทศ ( IT&ICT) โดยทัง้หมด 8 
องคป์ระกอบนี้เป็นตวัแปรยอ่ยในการศกึษาสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มกายภาพทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน (work performance) 

การออกแบบส านักงานจากแนวคดิของ Frank Duffy Theory (1997) มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิกบัการเพิม่ผลผลติในการ
ท างานผา่นรปูแบบการท างานเกีย่วกบัความตอ้งการขององคก์ร 2 องคป์ระกอบนัน่คอื ความเป็นสว่นตวัและการท างานเป็นทมี โดยระบุ
รปูแบบทัว่ไปขององคก์รในสถานทีท่ างานไว ้4 แบบ ทีเ่หมาะสมกบังานประเภทต่าง ๆ ในส านกังาน ไดแ้ก่ 
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1) Hive (Individual Processes) เป็นสภาพแวดล้อมส านักงานทัว่ไปในองค์กรภาครฐัและเอกชนขนาดใหญ่ รูปแบบการ
ท างานค่อนขา้งไม่ยดืหยุ่นพนักงานมงีานประจ าและงานธุรการซ ้า ๆ และมีอสิระในการท างานเพยีงเลก็น้อย พนักงานแต่ละคนมพีืน้ที่
ท างานมาตรฐานของตนเอง สว่นใหญ่มกัจะจดัล าดบัชัน้อยา่งมากผา่นการจดัสรรพืน้ทีแ่ละต าแหน่งทีต่ัง้  

2) Cell (Concentrated Study) เป็นพืน้ทีส่่วนตวั (ส านักงานปิดลอ้มแยกส่วน) ซึง่แต่ละคนท างานแยกกนั โดยปกตพินักงาน
จะท างานอยา่งเป็นอสิระโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารดแูลหรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานเพยีงเลก็น้อย 

3) Den (Group Processes) สภาพแวดลอ้มทีม่โีครงการและงานกลุ่มมากกวา่การท างานส่วนตวัและใชพ้ืน้ทีร่่วมกนั สมาชกิ
ในทมีทีต่อ้งการปฏสิมัพนัธแ์ละทกัษะรว่มกนั 

4) Club (Traditional Knowledge) สภาพแวดลอ้มเพื่อรองรบักระบวนการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาโดยมรีูปแบบการ
ท างานทีซ่บัซอ้นและไมต่่อเน่ือง จดัเตรยีมการตัง้คา่การท างานทีห่ลากหลายไมว่า่จะเป็นฐานทมี , พืน้ทีท่างสงัคมส าหรบัการใชง้านแบบ
กลุม่และสว่นบุคคลพืน้ทีปิ่ดส าหรบัการท างานสว่นบุคคล ผูค้นไมม่โีต๊ะท างานทีต่ายตวั แต่เลอืกสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบังาน 

 
รปูท่ี 1 Office typology Frank Duffy Theory (1997) 

2.2 แนวคิดเก่ียวการท างานระยะไกล (Remote Working) 

ค าวา่การท างานระยะไกลนัน้มคี าจดักดัความหลากหลายค า เช่น Remote working, telework, teleworking, telecommuting, 
e-working, flexible work, home-based working, work from home (WFH), virtual office, work anywhere (WFA) เป็นต้น ซึ่งในแต่
ละค าลว้นใหค้วามหมายทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั โดยรวมความหมายของการท างานระยะไกลนัน้ คอื การสื่อสารโทรคมนาคมผ่ าน
ตวักลาง เชน่ คอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์สือ่สารต่าง ๆ และซอฟตแ์วร ์ซึง่พนกังานใชเ้ทคโนโลยเีหลา่น้ีในการสือ่สารเพือ่ตดิต่อกบัผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีจากภายในและภายนอกส านกังาน (Cooper, 1996) และ (Shelly, 1998) รวมถงึการท างานระยะไกล คอื การเปลีย่นสถานที่
ท างาน แต่ไม่เปลีย่นเวลาการท างานโดยสามารถท างานจากบา้น หรอืจากสถานทีอ่ื่นทีอ่ยู่ไกลออกไปจากส านักงานโดยเป็นที ่ๆ ไดร้บั
การเหน็ชอบจากบรษิทั เป็นการท างานทีป่ระกอบไปดว้ยความยดืหยุ่นดา้นเวลา ( flextime) และยดืหยุ่นดา้นสถานที ่(flexplace) ผ่าน
การใชก้ารสือ่สารรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic communication) ซึง่เป็นการเคลือ่นยา้ยการท างานจากส านักงานไปสูท่ีอ่ ื่นๆ โดยใช้
การสือ่สารทางไกล (Kugelmass, 1995) 

ประเภทของการท างานระยะไกล (type of remote working) แบง่ได ้4 รปูแบบดงัน้ี (Owl labs, 2020) 

1) Working from Home (WFH) หรอื การท างานจากทีบ่า้น คอื รปูแบบหนึ่งของการท างานระยะไกล ซึง่หมายถงึพนักงานที่
ใชบ้า้นเป็นเหมอืนส านกังานในการท างานแทน ซึง่การท างานจากทีบ่า้นอาจเป็นทัง้งานเสรมิส าหรบัพนกังาน กลา่วคอื เป็นงานทีเ่น้นท า
ทีส่ านักงานเป็นหลกัแต่มบีางสว่นในการเอางานกลบัมาท าทีบ่า้น หรอือีกแบบหนึ่ง คอื พนกังานทีท่ างานจากทีบ่า้นเป็นหลกั ซึง่เป็นคน
ทีท่ างานทางไกลแบบเตม็เวลา 

2) Flexible Work คอื นโยบายทีอ่นุญาตใหพ้นักงานก าหนดตารางเวลาของตนเองไดต้ราบเท่าทีพ่วกเขารบัผดิชอบงานเสรจ็
ดว้ยตารางการท างานทีย่ดืหยุน่พนกังานอาจเลอืกทีจ่ะท างานจากทีบ่า้นเป็นจ านวนวนัต่อสปัดาหห์รอือาจก าหนดเวลาท าการของตนเอง 
ดงันัน้จงึไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมกบัประสทิธผิล 
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3) Hybrid Teams คอื ทมีทีป่ระกอบดว้ยพนักงานบางคนทีท่ างานนอกสถานทีใ่นส านักงานและพนักงานบางคนท างานจาก
ระยะไกล บรษิทัแบบไฮบรดิจะอนุญาตใหพ้นกังานเลอืกวา่จะท างานทีไ่หนและเมือ่ไหรด่ทีีส่ดุและก าหนดตารางเวลาใหเ้หมาะสม 

4) Distributed Teams คอื ทมีแบบกระจาย ที่ประกอบด้วยสมาชกิในทมีที่ท างานในสถานที่ต่างๆ โดยปกติแล้วทมีงานที่
กระจายจะประกอบด้วยพนักงานที่อยู่ห่างไกลและท างานในเมอืงต่างๆกนั แต่บางครัง้ทมีที่กระจายอาจรวมถึงพนักงานบางคนใน
ส านกังานและคนอื่น ๆ ทีท่ างานจากระยะไกล 

ในส่วนของกรณีศกึษาบรษิทั เดอะสแตนดาร์ด ในการท างาน Remote working นัน้มรีูปแบบการท างานครบทัง้ 4 รูปแบบ 
ดงัน้ี รปูแบบ Work from home เริม่ใชก้ารท างานรปูแบบน้ี อย่างจรงิจงัในช่วงทีม่ ีCovid-19 และยงัใชต้่อเน่ืองแมจ้ะในสถานการณ์ปกติ
โดยขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของพนักงานว่าจะเขา้ส านักงานหรอืท างานทีบ่า้น การท างานแบบ Flexible Work เป็นหน่ึงในนโยบายหลกั
ของบรษิทัว่าพนักงานสามารถท างานที่ไหนก็ได ้เวลาใดกไ็ด้ ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจและการวางตารางเวลาท างานของตวับุคคลและ
ภายในทมีแต่ละแผนก การท างานแบบ Hybrid Teams คอืมทีมีหลงับา้นทีเ่น้น มาท างานทีส่ านักงานและทมีทีต่อ้งออกนอกพืน้ทีซ่ึง่ใน
สถานการณ์ปกตใิชก้ารท างานรูปแบบน้ีโดยเฉพาะกบัทมีขา่วทีต่้องออกไปท างานนอกพืน้ที ่และการท างานแบบ Distributed Teams 
เป็นการท างานเป็นทมี โดยในกรณีทีม่ทีมีอยู่นอกพืน้ทีเ่วลาท าขา่ว หรอืพดูคุยกบัทมีลกูคา้ เป็นตน้ เป็นการสือ่สารกนัเป็นทมีโดยทีค่น
ในทมีกระจายตวัในทีต่่างๆ 

2.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือและการสร้างความปฎิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รระหวา่งเพือ่นรว่มงานนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลส าเรจ็ในการท างานขององคก์รอยา่งมาก 
โดยความหมายของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล คอื การมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนัระหว่างบุคคลในวชิาชพีเดยีวกนัระหว่างปฏบิตังิาน ทัง้ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นลกัษณะของมติรภาพ ความเป็นเพื่อน และเอกลักษณ์ร่วมกนั อนัจะก่อให้เกิดความคดิริเริ่ม
สรา้งสรรค ์พลงัอ านาจ และความสามคัค ี(Beyer & Marshall, 1981) 

องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อความรว่มมอืและปฎสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลนัน้ ไดแ้บง่ 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (Beyer & Marshall, 1981) 
ความมัน่ใจและความไวใ้จ (Confidence and Trust) การใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (Mutual help) การใหก้ารสนับสนุนซึง่กนัและ
กนั (Mutual support) ความเป็นมติรและความรื่นรมย ์(Friendliness and enjoyment) การท างานของกลุ่มทีมุ่ง่เน้นความส าเรจ็ร่วมกนั 
(Team efforts toward goal achievement) การรเิริม่สร้างสรรค์ (Creativity) การตดิต่อสื่อสารระบบเปิด (Open communication) และ 
ความเป็นอสิระจากการคุกคาม (Freedom from threat) 

 

3. การด าเนินงานวิจยั 

การศกึษาใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูจาก การสมัภาษณ์ ส ารวจพืน้ที ่และแจกแบบสอบจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพงึพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมกายภาพในส านักงาน (employee satisfaction) และแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส านักงานในการ
ท างานระยะไกล (remote working) ผ่านกรณีศกึษา โดยเกณฑ์ในการเลอืกกรณีศกึษา ได้แก่ เป็นบรษิทัที่มรีูปแบบการท างานแบบ
ระยะไกล (remote working) เป็นบรษิทัขนาดกลางนัน้คอืมจี านวนพนักงานอยู่ที่ 50 – 200 คน โดยเหตุผลที่เลอืกบรษิทัขนาดกลาง 
เนื่องจากถา้หากเป็นบรษิทัขนาดเลก็จ านวนของขอ้มลูแบบสอบถามทีไ่ดจ้ านวนจะน้อยเกนิไปส าหรบัการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู และ
หากเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ประเดน็ดา้นปฎสิมัพนัธ์ระหว่างกนัของพนักงานภายในบรษิทัขนาดใหญ่จะมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างพนักงาน
น้อยกว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง และเกณฑ์สุดท้ายคือ เป็นบริษัทประเภทที่มีรูปแบบการท างานร่วมกันของพนักงาน
ค่อนข้างมาก โดยอ้างอิงจากFrank Duffy Theory (1997) นัน้คือบริษัทที่มรีูปแบบขององค์กรในสถานที่ท างานแบบ DEN (Group 
Processes)  และ CLUB (Traditional Knowledge) เช่น บริษัทด้านสื่อ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การประชุมงาน การพูดคุย
ประสานงานกนัอยา่งมากในการท างาน เป็นตน้ 

ซึง่บรษิทั เดอะสแตนดารด์ ตรงตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้โดยกลุ่มตวัอย่างของกรณีศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทั 
เดอะสแตนดารด์ โดยจ านวนการแจกแบบสอบถามคอื จ านวนพนกังานทัง้หมดภายในบรษิทั ประมาณ 117 คน 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัแปรบรบิทขององคก์ร ตวัแปรลกัษณะสภาพแวดลอ้มกายภาพ ตวัแปรปัจจยัที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน โดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจพืน้ที ่และ สมัภาษณ์ น ามาวเิคราะหป์ระกอบร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ด้
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จากแบบสอบถาม ซึง่การวเิคราะหจ์ะไดข้อ้มลูหลกัๆมา 3 ประเดน็ 1) ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพ 2) ปัจจยักายภาพที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน และ 3) รปูแบบของกายภาพในสถานทีท่ างานทีเ่หมาะสมต่อการท างานระยะไกล (remote working) 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั เดอะสแตนดารด์ จ ากดั 

บรษิทั เดอะสแตนดาร์ด จ ากดั ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 2017 เป็นส านักข่าวและบรษิทัผลติสื่อออนไลน์ น าเสนอขอ้มลูข่าวสารผ่าน
แพลตฟอรม์หลากหลายรปูแบบ ทัง้รปูแบบบทความออนไลน์ วดิโีอ และพอดแคสต์ โดยเน้ือหาของเดอะสแตนดารด์ ครอบคลุมทัง้เรื่อง
ในประเทศและต่างประเทศ ครบถว้นทุกประเดน็ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ศลิปะ วฒันธรรม บนัเทงิ แฟชัน่ และไลฟ์สไตล ์น าเสนอ
ดว้ยรปูแบบทีส่รา้งสรรค ์ทนักระแสปัจจุบนั โดยจ านวนพนกังานมทีัง้หมด 117 คน ซึง่เป็นองคก์รขนาดกลาง  

ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกหลกั ทัง้หมด 4 แผนก ได้แก่ The Standard POP, The Standard News, The 
Standard Wealth, The Standard Podcast และ แผนกสนับสนุน  ได้แก่ VIDEO, ART & PROOF, MARKETING & ACCOUNT 
MANAGER, DIGITAL MEDIA, ADMIN, PEOPLE 

4.2 บริบทขององคก์ร 

4.2.1 วตัถุประสงคอ์งคก์ร (objective) 

วตัถุประสงค์ของบรษิทั เดอะสแตนดารด์ คอื เพื่อมุ่งมัน่ตัง้ใจท าหน้าทีเ่ป็นสื่อมวลชนทีด่ ีมคีุณภาพและไดม้าตรฐานในการ
ท างาน ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้และยนืขา้งประชาชน บรษิทัมสีโลแกนวา่  ‘stand up for the people’ 

4.2.2 โครงสรำ้งองคก์ร (structure) 

โครงสรา้งองคก์รเป็นโครงสรา้งแบบ Flat คอื โครงสรา้งทีม่ชี่องวา่งล าดบัชัน้ระหวา่งระดบัผูบ้รหิารถงึระดบัพนักงานน้อยมาก 
เป็นโครงสรา้งจากผูบ้รหิารลงมาถงึพนกังานโดยตรง 

 
รปูท่ี 2 flat organization structure 

4.2.3 ลกัษณะของพนกังำนในองคก์ร (staff characteristic) 

โดยส่วนใหญ่งานของ เดอะสแตนดารด์ เป็นงานประเภทข่าว สรา้งคอนเทนต์ รวมถงึธรรมชาตขิองพนักงานเป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ ส่วนใหญ่อายุอยู่ที่ประมาณ 24-30 ปี ชอบความเป็นอสิระไม่มขีอ้บงัคบั และพนักงานส่วนใหญ่ย้ายมาจากบรษิทัที่ท างานด้าน
นิตยสาร เป็นนกัขา่ว นักเขยีนมาก่อน เพราะฉนัน้ลกัษณะการท างานของพนกังานในบรษิทัสว่นใหญ่จงึตอ้งการ ความยดืหยุน่ดา้นเวลา 
(flextime) เป็นหลกั 

4.2.4 วฒันธรรมองคก์ร (organizational culture) 

วฒันธรรมองคก์รมคีวามเป็นครอบครวั ช่องวา่งระหวา่งหวัหน้ากบัลูกน้องมน้ีอยมาก มคีวามเป็นกนัเอง และการปรบัเปลีย่น
แบบแผนการท างานยดืหยุน่ได ้

4.2.5 นโยบำยองคก์ร (organizational policy) 

นโยบายเน้นการท างานทีย่ดืหยุ่น พนักงานสามารถท างานจากทีไ่หนกไ็ด ้(work anywhere) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่ง
บรษิทัมแีนวคดิการท างานผา่นระบบออนไลน์เกอืบ100% โดยพนักงานสามารถก าหนดเวลาท างานไดด้ว้ยตวัเองวา่จะเขา้หรอืจะไมเ่ข้า
ส านกังาน และสามารถเริม่ท างานกีโ่มงกไ็ด ้โดยทางผูบ้รหิารมนีโยบายใหพ้นักงานจะตอ้งนดัวนัพบเจอพดูคุยกนัในทมีอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
ต่อสปัดาห ์  
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4.3 ลกัษณะพืน้ท่ีกายภาพและสถานท่ีตัง้ของส านักงาน The Standard 

    
รปูท่ี 3 และ 4 ภาพบรรยากาศชัน้ 1 และชัน้ 2 ภายในบรษิทั เดอะสแตนดารด์ 

สถานทีต่ัง้บรษิทั เดอะสแตนดารด์ จ ากดั ตัง้อยูเ่ลขที ่23/100-102 ซอยศนูยว์จิยัถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 เป็นอาคารส านักงานทีต่ัง้แบบ Stand alone โดยขนาดพืน้ทีอ่าคารอยู่ที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และมคีวามสงู
อาคาร 4 ชัน้ครึง่   

     
รปูท่ี 5, 6 และ 7 ภาพพืน้ทีใ่ชส้อย (function) ภายในทีแ่ตกต่างจากส านักงานทัว่ๆไป ไดแ้ก่ หอ้งอดัพอดแคสต์ ส่วนจดัรายการ และ 
หอ้งแต่งหน้าแต่งตวั 

ภายในส านกังานมกีารออกแบบการจดัวางผงั (layout) เป็นแบบรปูแบบ Open Plan โดยทีช่ ัน้1 และชัน้ 2 ม ีชอ่งวา่งเชือ่มต่อ
กนัท าใหบ้รรยาการศภายในส านกังานโปรง่โล่ง  

4.3.1 ลกัษณะพืน้ทีก่ำยภำพของ บรษิทั เดอะสแตนดำรด์ ประกอบไปดว้ย 

 
รปูท่ี 8 ผงัอาคารส านกังานบรษิทัเดอะสแตนดารด์ จ ากดั 
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การแบ่งส่วนพื้นที่ในที่ท างานและพื้นที่อ านวยความสะดวก เน่ืองจากบรษิทัเป็นธุรกจิที่ท าด้านสื่อในการสร้างคอนเทนต์
ออนไลน์หลายรูปแบบ ภายในบรษิทัจงึมสี่วนของพื้นที่ใช้สอย ( function) การใช้งานที่แตกต่างจากส านักงานทัว่ๆไป ได้แก่ ห้อง
อดัเสยีงส าหรบัจดัพอดแคสต ์จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งแต่งหน้าแต่งตวั จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งนอนพกัผอ่น จ านวน 2 หอ้ง, ตูเ้กบ็ของส าหรบั
พนังงานจ านวน 4 ตู,้ จุดPantry 1 จุด อยู่ใกลก้บัโซนรบัประทานอาหารบรเิวณชัน้ 1 สว่นพืน้ทีจ่ดัรายการต่างๆขึน้อยู่กบัวา่จะใชพ้ืน้ที่
สว่นไหนในส านกังานสามรถปรบัพืน้ทีใ่หเ้ขา้กบัการใชง้านไมม่หีอ้งส าหรบัจดัรายการโดยเฉพาะ และเพราะดว้ยพืน้ทีท่ีจ่ ากดักบัการใช้
งานที่หลากหลายเพราะฉนัน้การใช้งานพื้นที่จึงมคีวามยดืหยุ่นมาก พื้นที่ส่วนต่าง ๆ สามารถถูกปรบัให้ตอบโจทย์การใช้งานได้
หลากหลาย เช่น เปลี่ยนพืน้ทีท่ างานเป็นพืน้ทีจ่ดัรายการ หรอืจดัเวริ์กชอป เป็นต้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่
สามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก ส่วนพืน้ทีท่ีเ่หลอืนอกจากทางเดนินัน้ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีส่ าหรบัท างาน แบ่งออกเป็น โต๊ะท างานประจ า 
โต๊ะท างานไมป่ระจ า และหอ้งท างานสว่นตวั 

เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครื่องใช ้ไดแ้ก่ โต๊ะท างานประจ ามอียู ่3 จุด โดยจะอยู่ทีช่ ัน้2 เป็นสว่นของหอ้งธุรการ(แบบปิดลอ้ม) 
มีจ านวนที่นัง่ประมาณ 4 ที่นั ง่ ชัน้3 - 4 จะถูกจัดที่นัง่เป็นแบบเปิด (open plan) เป็นโซนของทีม VIDEO, ART & PROOF , 
ACCOUNT MANAGER, DIGITAL MEDIA, ADMIN มจี านวนทีน่ัง่ประมาณ 20 - 25 ทีน่ัง่ ทีม่อุีปกรณ์คอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะประจ า
แต่ละโต๊ะ, โต๊ะท างานไม่ประจ ามีอยู่กระจายในทุกๆชัน้มีรูปแบบของโต๊ะและเก้าอี้หลายรูปแบบส่วนใหญ่เป็นแบบพบัเก็บและ
เคลื่อนยา้ยไดง้า่ย ซึง่จ านวนโต๊ะทีน่ัง่ของโต๊ะท างานไม่ประจ านัน้ไมแ่น่นอนแลว้แต่จ านวนคนทีม่าใชง้านและการใชพ้ืน้ที,่ หอ้งท างาน
สว่นตวัอยูช่ ัน้ 4 เป็นหอ้งของผูบ้รหิาร(แบบปิดลอ้ม) จ านวน 1 โต๊ะ, สว่นเครือ่งพมิพเ์อกสารนัน้มปีระจ าทุกชัน้ชัน้ละ 1-2 เครือ่ง 

4.3.2 จ ำนวนพนกังำนทีใ่ชง้ำนพืน้ทีใ่นส ำนกังำน 

จากจ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทัจ านวนประมาณ 117 คน โดยประกอบไปดว้ยทัง้พนักงานประจ า และพนกังานพารท์
ไทมท์ีเ่ซน็สญัญาเป็นรายปี ซึง่สว่นใหญ่ทีเ่ขา้ท างานในส านักงานจะเป็นทมีหลงับา้น เช่น MARKETING & ACCOUNT MANAGER, 
ADMIN, PEOPLE เป็นตน้ สว่นทมีอื่นๆกจ็ะทยอยเขา้-ออกกนั แลว้แต่แต่ละคนและการตกลงกนัในทมี โดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณวนัละ 
20-30 คนต่อวนั 

ซึง่ Covid-19 ไมไ่ดส้ง่ผลโดยตรงต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มกายภาพของกรณีศกึษาเน่ืองจากการท างานของ บรษิทั เดอะ
สแตนดารด์ เน้นการท างานรปูแบบออนไลน์ เกอืบ 100% ตัง้แต่ตน้ก่อนทีจ่ะม ีCovid-19 และดว้ยนโยบายทีค่่อนขา้งยดืหยุ่นดา้นเวลา
ว่าสามารถเขา้ท างานเมื่อไหร่กไ็ด ้ดงันัน้ในการออกแบบและจดัการพืน้ทีส่ภาพแวดลอ้มกายภาพเป็นการออกแบบเพื่อรองรบัความ
ยดืหยุ่นต่อการท างาน และการท างานระยะไกล (remote working) ตัง้แต่ตน้ โดยเฉพาะในประเดน็ดา้นผงัส านักงาน (layout) เป็นการ
ออกแบบแบบเปิด (open plan) ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้อย่างยดืหยุ่น เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ที่
หลากหลายรองรบัการใชง้านหลายการใชส้อย (function) และ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมรีะบบรองรบัการสื่อสารใน
การพดูคุย ประชุม หรอืสง่งานงาน เช่น Google Microsoft Zoom เป็นตน้ ดงันัน้ลกัษณะการจดัการพืน้ทีก่ายภาพในช่วงก่อน Covid-
19 และในชว่งทีม่ ีCovid-19 นัน้จงึไมแ่ตกต่างกนั 

4.4 ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

4.4.1 ขอ้มลูควำมพงึพอใจต่อสภำพแวดลอ้มกำยภำพ (employee satisfaction) 

จากการเกบ็ขอ้มูลความพงึพอใจสภาพแวดลอ้มกายภาพต่ออาคารส านักงานบรษิทั เดอะสแตนดาร์ด จากพนักงานบรษิทั 
เดอะสแตนดารด์ สรุปไดด้งัน้ี องคป์ระกอบทางกายภาพจากทัง้ 8 องคป์ระกอบ สว่นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ
ต่อมุมมองและการเขา้ถงึ รองลงมาคอื ความพงึพอใจต่อระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ความพงึพอใจต่อแสงสว่างและ
เสยีง ความพงึพอใจต่อการจดัวางผงัส านกังาน ความพงึพอใจต่อพืน้ทีอ่ านวยความสะดวก ความพงึพอใจต่อสถานทีท่ างาน และความ
พงึพอใจต่อเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครือ่งใช ้โดยเรยีงตามล าดบัจากพงึพอใจมากไปน้อย 
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รปูท่ี 9 แผนภาพกราฟแทง่ แสดงล าดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพ (employee satisfaction) 

4.4.2 ขอ้มลูปัจจยักำยภำพทีส่ง่ผลต่อควำมส ำเรจ็ในกำรท ำงำน (work performance) 

จากการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามชุดความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพของพนักงานบรษิทั เดอะสแตนดารด์ ได้
เกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกายภาพที่ส่งผลต่อผลส าเรจ็ในการท างาน สรุปไดด้งัน้ี  โดยแบ่งประเดน็ทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ออกเป็นทัง้หมด 11 ประเดน็ ดงัน้ี 

1) ความคดิสร้างสรรค์ โดยปัจจยักายภาพที่ส่งผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน รองลงมาคือ แสงสว่าง การจดัวางผงั
ส านักงาน ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เสยีง พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครื่องใช ้และ มุมมอง
และการเขา้ถงึ โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

2) การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั โดยปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน รองลงมาคอื มุมมอง
และการเขา้ถงึ การจดัวางผงัส านักงาน ระบบการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก ตามดว้ย เฟอรนิ์เจอรแ์ละ
อุปกรณ์เครื่องใช ้และ สุดทา้ยคอืเรื่องเสยีง โดยเรยีงตามล าดบัจากส่งผลมากสุดไปน้อยสุด และปัจจยักายภาพทีส่่งผลในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ แสงสวา่ง 

3) การสือ่สารทีเ่จอกนัแบบเหน็หน้า โดยปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน รองลงมาคอื การจดัวางผงั
ส านักงาน มุมมองและการเขา้ถงึ พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก เสยีง เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช ้ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสดุทา้ย คอื แสงสวา่ง โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

4) การประสานงานขอ้มลูระหว่างเพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ โดยปัจจยักายภาพทีส่่งผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน 
รองลงมาคอื มมุมองและการเขา้ถงึ การจดัวางผงัส านกังาน ระบบการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เสยีง พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครือ่งใช ้และแสงสวา่ง เรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

5) การให ้Feedback กบัเพือ่นร่วมงานในทางบวก ปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน รองลงมาคอื มมุมอง
และการเขา้ถงึ ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก การจดัวางผงัส านักงาน เฟอร์นิเจอรแ์ละอุปกรณ์
เครือ่งใช ้และ แสงสวา่ง โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ และปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เสยีง 

6) เกดิความเชือ่มัน่ระหวา่งกนัของคนในทมี ปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน รองลงมาคอื มมุมองและ
การเขา้ถงึ ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก การจดัวางผงัส านักงาน เสยีง และ เฟอรนิ์เจอรแ์ละ
อุปกรณ์เครือ่งใช ้โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ และปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แสงสวา่ง 
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7) การเกดิความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอย่างเป็นมติร ปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื การจดัวางผงัส านักงาน รองลงมา
คอื สถานทีท่ างาน มุมมองและการเขา้ถงึ พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก ระบบการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เสยีง เฟอรนิ์เจอรแ์ละ
อุปกรณ์เครือ่งใช ้และแสงสวา่ง โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

8) การปราศจากความเครยีด ปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลในระดบัมาก คอื เสยีง รองลงมาคอื แสงสว่าง การจดัวางผงัส านักงาน 
พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก และ เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครื่องใช ้โดยเรยีงตามล าดับจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสุด และปัจจยักายภาพที่
สง่ผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มุมมองและการเขา้ถงึ และ สถานทีท่ างาน ตามล าดบัจาก
มากไปน้อย 

9) ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ปัจจยักายภาพทีส่่งผลในระดบัมาก คอื สถานทีท่ างาน และ ระบบการสือ่สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ มุมมองและการเข้าถึง การจัดวางผงัส านักงาน เสียง พื้นที่อ านวยความสะดวก และ 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์เครือ่งใช ้และสดุทา้ยคอื แสงสวา่ง โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

10) ระยะเวลาการท างาน ปัจจยักายภาพที่ส่งผลในระดบัมาก คอื เสยีง รองลงมาคอื เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
สถานทีท่ างาน แสงสวา่ง การจดัวางผงัส านกังาน พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก มมุมองและการเขา้ถงึ และ ระบบการสือ่สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

11) จ านวน/ปรมิาณการผลติงาน ปัจจยักายภาพทีส่่งผลในระดบัมาก คอื เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ รองลงมาคอื 
สถานที่ท างาน มุมมองและการเขา้ถงึ การจดัวางผงัส านักงาน เสยีง ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พืน้ที่อ านวยความ
สะดวก และ แสงสวา่ง โดยเรยีงตามล าดบัจากสง่ผลมากสุดไปน้อยสดุ 

4.4.3 ขอ้มลูผลกระทบทีไ่ดร้บัจำกกำรท ำงำนระยะไกล 

จากการเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัผลกระทบที่ได้รบัจากการท างานระยะไกลจากพนักงานบรษิทั เดอะสแตนดาร์ด สรุปได้ดงัน้ี 
ประเดน็ทีเ่ป็นพนักงานได้รบัผลกระทบมากทีสุ่ดอนัดบัที่ 1 คอื ขาดการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพื่อนร่วมงาน ต่อมาอนัดบัที ่2 คอื 
ขาดการสื่อสารแบบเจอกนัตวัต่อตวั อนัดบัที่ 3 คอื การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัน้อยลง อนัดบัที่ 4 ไดแ้ก่ การแชร์ขอ้มูล
ระหว่างกนัน้อยและไม่สม ่าเสมอ อนัดบัที ่5 คอื ปัญหาการแยกเวลาส่วนตวักบัเวลางานไม่ออกจากกนั อนัดบัที ่6 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้น
การประสานงานและ รูส้กึวา่ตวัเองท างานหนกัเกนิไป อนัดบัที ่7 ไดแ้ก่ รูส้กึBurnout และ ความรูส้กึเหงา รูส้กึโดดเดีย่ว อนัดบัที่ 8 คอื 
รูส้กึ Productivity ลดลง และ รูส้กึเครยีดกบัการบรหิารจดัการเวลาของตวัเอง อนัดบัที ่9 ไดแ้ก่ รูส้กึขาดการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ
และการเขา้ร่วมประชุม รูส้กึไม่เป็นส่วนหนึ่งในองคก์ร และ อนิเตอรเ์น็ตไมเ่พยีงพอ อนัดบัที ่10 ไดแ้ก่ ขาดความคดิสรา้งสรรค ์ไมไ่ด้
รบัความช่วยเหลอืในการแบ่งเบาปรมิาณงาน รู้สกึความเชื่อมัน่ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรลดลง รู้สกึไม่ได้รบัการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้า เกดิปัญหาดา้นการท างานรว่มกนักบัเพือ่นรว่มงาน และ ไมม่สีมาธใินการท างานเท่าทีค่วร และสดุทา้ยคอืประเดน็
ทีไ่มไ่ดส้ง่ผลต่อตวับุคคลผูท้ีท่ างานระยะไกล คอื ประเดน็รูส้กึเกดิความเครยีดจากเพือ่นรว่มงาน 

 
รปูท่ี 10 แผนภาพกราฟแทง่ แสดงเปอรเ์ซน็ตพ์นกังานทีไ่ดร้บัผลในประเดน็ต่างๆจากการท างาน remote working  
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จากหวัขอ้ 4.4.1 (ภาพที9่) ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพ (employee satisfaction) มคีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ 
4.4.2 ปัจจยักายภาพที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (work performance) เน่ืองจากเป็นการศึกษาหาปัจจยัด้านกายภาพว่า
องคป์ระกอบกายภาพใดจากทัง้ 8 องคป์ระกอบจากหวัขอ้ 4.4.1 เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน (work performance) 
ในประเดน็ใดบา้งจาก 11 ประเดน็ โดยหากองคป์ระกอบกายภาพนัน้เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการท างานมาก และมคีวามพงึ
พอใจทีเ่กดิขึน้กบัองคป์ระกอบนัน้มาก แสดงว่ามคีวามเป็นไปไดว้า่จะสามารถน ารปูแบบของกรณีศกึษาไปใชต้่อยอดไดก้บัองคก์รทีม่ ี
บรบิทใกลเ้คยีงกนั 

ภาพที ่10 นัน้เป็นการเกบ็ขอ้มูลเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการท างานระยะไกลส่งผลต่อความปฏสิมัพนัธ์และความร่วมมอื
ระหวา่งบุคคล ซึง่สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน จรงิหรอืไม่ 

 

5. สรปุผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาพบวา่ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มกายภาพภายในส านกังาน (หวัขอ้ 4.4.1) นัน้มคีวาม
พงึพอในระดบัมาก ไดแ้ก่ ประเดน็ดา้นความพงึพอใจต่อมุมมองและการเขา้ถงึ (4.38) รองลงมาคอื ความพงึพอใจต่อระบบการสือ่สาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ (4.36) ความพงึพอใจต่อแสงสว่างและเสยีง (4.27) ความพงึพอใจต่อการจดัวางผงัส านักงาน (4.26) ความ
พงึพอใจต่อพืน้ทีอ่ านวยความสะดวก (4.20) ความพงึพอใจต่อสถานทีท่ างาน (4.19) และ ความพงึพอใจต่อเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์
เครื่องใช ้(4.15) โดยเรยีงตามล าดบัจากความพงึพอใจมากไปความพงึพอใจน้อย จะเหน็วา่ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มกายภาพ
ของส านักงานกรณีศกึษาอยู่ทีร่ะดบัมากในทุกประเดน็ซึง่แสดงว่า ลกัษณะการออกแบบอาคารส านักงานของกรณีทีศ่ึกษานัน้สามารถ
ไปปรบัใชเ้ป็นต้นแบบในการออกแบบอาคารอื่น ๆ ทีม่รีูปแบบการท างานทีค่ลา้ยคลงึกนัได ้โดยเฉพาะการออกแบบมุมมองและการ
เขา้ถงึทีม่คีวามพงึพอใจเป็นอนัดบั 1 รวมถงึระบบการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามพงึพอใจเป็นอนัดบั 2 ทีช่่วยสนบัสนุน
ใหพ้นกังานท างานรปูแบบระยะไกลได ้

จากการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (work performance) จากหวัขอ้ 4.4.2 นัน้จะพบได้ว่าปัจจยั
กายภาพหลกัซึง่สง่ผลในระดบัมาก จากทุกๆประเดน็ทีส่่งผลต่อการท างานไดส้ าเรจ็ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนนัน้คอื ปัจจยักายภาพดา้นสถานที่
ท างาน ซึง่หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการท างาน เช่น บรรยากาศการท างาน ขนาด/ปรมิาณความจุของพืน้ที ่ฟังคช์ัน่ในการใชง้าน เป็นตน้ 
และปัจจยักายภาพทีส่ง่ผลต่อผลส าเรจ็การท างานไดน้้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกนัในทุก ๆ ประเดน็นัน้ คอื แสงสวา่ง 

ส่วนเรื่องผลกระทบที่เกดิจากการท างานระยะไกล (remote working) ในหวัขอ้ 4.4.3 นัน้มผีลกระทบหลกัๆทีเ่หน็ไดช้ดั 2 
ประเดน็ คอื อนัดบัที ่1 ขาดการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัเพือ่นรว่มงาน (62.10%) ต่อมาอนัดบัที ่2 คอื ขาดการสือ่สารแบบพบหน้ากนั 
(58.60%) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการท างานแบบ Remote working ส่งผลต่อปฎสิมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกนัระหว่างพนักงาน  ผลกระทบ
ในด้านปฎิสมัพนัธ์และความร่วมมือระหว่างพนักงานนัน้ส่งผลต่อผลส าเ ร็จในการท างาน (work performance) โดยอ้างอิงจาก 
Clements-Croome (2000) ทีว่า่ดว้ยปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ เรือ่งเกีย่วกบัเพือ่นรว่มงานและความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั สง่ผลต่อผลส าเรจ็
ในการท างาน (work performance) 

การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นการกระตุน้ใหก้ารท างานรปูแบบระยะไกล(remote working) เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และเหน็
ได้ชดัในหลายๆองค์กรที่น ารูปแบบการท างาน work from home ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการท างานระยะไกลมาใช้ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 และมแีนวโน้มที่การท างานรูปแบบดงักล่าวเพิม่ขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลอย่างแน่นอนต่อปฎิสมัพนัธ์และความร่วมมอืกนั
ระหว่างพนักงาน รวมถงึส่งผลต่อการจดัการพืน้ทีส่ านักงานส าหรบัองคก์รทีม่กีารปรบัเปลีย่นการท างานเป็นรูปแบบระยะไกลมากขึน้ 
ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลส าเรจ็ในการท างานขององคก์รโดยเฉพาะในระดบับุคคล ดงันัน้การวจิยัน้ีจงึต้องการน าเสนอถงึปัจจยักายภาพที่
ผลต่อผลส าเร็จของการท างาน (work performance) ซึ่งสามารถน าไปพฒันาต่อยอดในการน าเสนอแนวทางการออกแบบอาคาร
ส านักงานทีม่รีูปแบบการท างานคลา้ยคลงึกบักรณีศกึษา ซึง่เป็นองคก์รทีเ่น้นรูปแบบการท างานร่วมกนัระหว่างพนักงาน เช่น บรษิทั
ประเภทสือ่ออนไลน์ โฆษณา เป็นตน้ และมกีารท างานแบบระยะไกล (remote working) สว่นขนาดขององคก์รนัน้สามารถน าปัจจยัทีไ่ด้
จากผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ได้ทัง้บรษิทัขนาดเลก็ไปถึงขนาดใหญ่ โดยอาจจะต้องศกึษาบรบิทขององค์กรก่อนการน าไปใช้ และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บับรษิทัทีก่ าลงัต้องการจะสรา้งอาคารส านักงานทีเ่น้นรปูแบบการท างานระยะไกล (remote working) ผล
การศกึษาน้ีจะมกีารสรุปผลในปัจจยัต่าง ๆ และน าเสนอแนวทางการออกแบบทีช่ดัเจนมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเหตุการณ์โรคระบาดในระบบทางเดนิหายใจ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชวีติประจ าวนัตลอดจนการด าเนินธุรกจิของ
องค์กร ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท างานเพื่อตอบสนองความต้องการในการด าเนินธุรกิจ และต้องมีทักษะหรือสมรรถนะ 
(Competency) ของผูบ้รหิารระดบัสูงในองค์กร เพื่อวางแผนและเตรยีมการในขัน้ตอนการด าเนินการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานในช่วง
วกิฤตโรคระบาดระบบทางเดนิหายใจ เพื่อรองรบัความต้องการขององค์กรและท าให้พนักงานภายในองค์กรเขา้ใจถึงกระบวนการ
เปลีย่นแปลงมากขึน้ 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขัน้ตอนการด าเนินการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 และเพือ่ระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการด าเนินการเมือ่เกดิโรคระบาด วธิเีกบ็ขอ้มลูวจิยัประกอบดว้ย การลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูกายภาพ
กรณีศึกษาอาคารส านักงานใหญ่บริษทั ปตท. การสมัภาษณ์ผู้บริหารทรพัยากรอาคาร และท าแบบสอบถามเกี่ยวกบัขัน้ตอนการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยผลการเก็บขอ้มูลแสดงใหเ้หน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะ (competencies) ของผูน้ าองค์กรและ
ขัน้ตอนการด าเนินการเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านักงาน ผลการศกึษาน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเตรยีมการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีท่ างานของอาคารในบรบิททีค่ลา้ยคลงึกนัต่อไปได ้

ค าส าคญั: การเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ที,่ สมรรถนะ, แผนรองรบัความต่อเนือ่งทางธุรกจิ, วกิฤตโิรคระบาด, สถานการณ์ฉุกเฉิน, 
ทรพัยากรอาคาร 

 

Abstract 

At present, pandemic involving respiratory diseases has impacted on our daily life as well as on the way business is 
being operated in every dimension.  Changes of the workplace responding to the needs of business operations are required 
skills set or competencies of organization’s senior management personnel.  Planning and implementation process of workplace 
during the pandemic crisis are necessary to support organizations’ needs and to improve employees’ understandings of the 
change process. 

This study aims to study the implementation process of the pandemic involving the COVID-19 pandemic, and to 
identify factors impacting the implementation process when the pandemic occurred.  Research methods include field study of 
the PTT head office, interviews with facilities managers, questionnaires surveys on the implementation process.  Findings and 
reflections upon the findings help to understand relationships between competencies of the organization’s leader and the 
implementation process of workplace change.  Findings of the study can be used as guidelines for the preparation of workplace 
change of buildings in similar contextual factors. 
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Emergency situation, Facility Management 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในช่วงตน้ปีพ.ศ. 2563 เกดิการแพร่กระจายเชือ้โรคโควดิ-19 โดยเฉพาะการแพร่เชือ้โรคทางอากาศ เป็นหนึ่งในโรคระบาดที่
เกดิขึน้ใหเ้หน็ตลอดช่วง 15 ปีทีผ่า่นมา ซึง่โควดิ-19 ท าใหเ้กดิความเจบ็ป่วยทีส่ง่ผลต่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคารอย่างรุนแรง และประเทศ
ไทยไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเดอืนมนีาคม ปีพ.ศ. 2563 มกีารหยุดใชง้านพืน้ทีส่ านักงานเป็นเวลาหลายเดอืน การด าเนิน
ธุรกิจในหลายองค์กรต้องหยุดชะงกั ท าให้บางบริษัทต้องมกีารปรบัแผนในการจดักลุ่มเปลี่ยนพนักงาน หมุนเวยีนตารางงานของ
พนักงานระหวา่งการเขา้ส านักงานและการท างานจากบา้น หรอืบางบรษิทัใหพ้นักงานทัง้หมดท างานจากบา้น มาตรการป้องกนัน้ีสง่ผล
กระทบอย่างมากต่อวิธีการท างานของบริษัทและพนักงาน เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเกิดขึ้น ดงันั ้นเมื่อต้องเจอ
สถานการณ์ทีค่าดไมถ่งึและอาจไมส่ามารถสรุปไดว้า่พืน้ทีส่ านักงานในชว่งหลงัวกิฤตเป็นอย่างไรในตอนนี้ การท าความเขา้ใจและเตรยีม
ความพรอ้มรบัมอืกบัความตอ้งการและแนวทางตลาดหลงัวกิฤตดว้ยแผนการด าเนินงานทางธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 
Plan) การบรหิารทรพัยากรอาคารและสิง่อ านวยความสะดวก (Facilities management) เป็นอกีหน่ึงทางทีจ่ะช่วยในการปรบัปรุงและ
สง่เสรมิพืน้ทีส่ านกังานใหด้ขีึน้  

นอกจากน้ีช่วงทีเ่กดิเหตุการณ์วกิฤตแสดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจดัล าดบัความส าคญั ในการจดัการพืน้ทีท่ างาน
เพือ่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ใหช้ดัเจน ทกัษะของผูบ้รหิารทรพัยากรอาคารมสีว่นส าคญัในกระบวนการจดัการพืน้ทีท่ างานไดอ้ย่างรวดเรว็ 
สง่ผลใหพ้นกังานเขา้ใจและควบคุมสถานการณ์ไดด้ยีิง่ขึน้ โดย International Facility Management Association (IFMA) ซึง่เป็นหน่วยงาน
ที่ได้รบัการยอมรบัในการพฒันาวิชาชีพการบริหารทรพัยากรอาคาร ได้ก าหนดทกัษะหรือสมรรถนะหลกั (Core competency) ที่มี
ความส าคญัต่อการบรหิารทรพัยากรอาคาร สง่ผลใหเ้กดิการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ต่อการลงทุนในงานอาคาร 

1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

1) ศกึษาการด าเนินการเปลีย่นแปลงและแผนรบัมอืสถานการณ์ชว่งเกดิวกิฤตโรคโควดิ19 ในพืน้ทีส่ านกังาน  

2) ระบุปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบกบัการวางแผนการเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานในชว่งเกดิวกิฤตโรคโควดิ19 

1.3 ขอบเขตของงานวิจยั 

ดา้นพืน้ทีไ่ดม้กีารคดัเลอืกเพือ่ใชเ้ป็นกรณีศกึษาโดยใชข้อบเขตดงัต่อไปน้ี กรณีศกึษาเป็นพืน้ทีส่ านักงานเฉพาะหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงขององคก์รขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่บนอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีถ่อืครองกรรมสทิธิแ์บบองคก์รเดยีว 
มกีารจดัท าแผนประคองกจิการภายในองคก์รเพือ่เตรยีมความพรอ้ม กรณีการระบาดของโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ทัง้ทีม่แีผนประคองกจิการ
มาตัง้แต่ต้นหรอืจดัท าขึน้ในช่วงเกดิวกิฤตโรค และมกีารด าเนินการเปลีย่นแปลงบนพืน้ทีส่ านักงานใหญ่ขององค์กรในช่วงวกิฤตโรค
ระบาดและหลงัชว่งวกิฤตโรคระบาด 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พืน้ท่ีท างานเปล่ียนหลงัโควิด-19 

ผลกระทบจากช่วงเกดิวกิฤตโรคโควดิ-19 ท าใหก้ารออกแบบพืน้ทีแ่ละการใชพ้ืน้ทีใ่นส านักงานเปลีย่นไป (ซบีอีารอ์ ีประเทศ
ไทย,2563) โดยมสี่วนสมัพนัธ์กบันโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงาน และทศันคตขิองผูน้ า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัในการปรบัเปลีย่น
สภาพแวดล้อมการท างาน การมุ่งเน้นไปที่การรกัษาความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอ้ปฏบิตัติามมาตรการของรฐั 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการก าหนดรูปแบบความต้องการพื้นที่ท างาน และเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดองค์ต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามมาตรการและค าแนะน าในพืน้ทีส่ านกังาน เนื่องจากพืน้ทีท่ างานเป็นสถานทีซ่ึง่มคีนจ านวนมากอยูร่วมกนั  
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การดแูลพืน้ทีเ่พือ่ลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรคในบรเิวณต่าง ๆ  และมหีลกัการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดต่อไปยงับุคคลอื่น ๆ 
เชน่ เวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร การดแูลสุขลกัษณะอาคาร อุปกรณ์สิง่ของเครื่องใชใ้หส้ะอาด เป็นสิง่จ าเป็นทีแ่ต่ละ
องคก์รจะตอ้งใหค้วามส าคญั โดยระดบัในการเตรยีมพืน้ทีส่ านกังานชว่งวกิฤตโรคระบาด จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์การผอ่นผนัจากภาครฐั 
และความตอ้งการขององคก์รทีป่ระกาศใหพ้นักงานสามารถกลบัเขา้มาท างานในพืน้ทีส่ านกังานเริม่ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ไปจนถงึรอ้ยละ 75-
100 และสุดทา้ยคอืการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่หม้คีวามยดืหยุ่นมากกว่าพืน้ทีเ่ดมิ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชวีติของพนักงานและบุคลากรใน
องคก์ร 

2.2 หลกัการเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัในงานบริหารทรพัยากรอาคาร (Core Competency) 

สมาคมการบรหิารทรพัยากรกายภาพนานาชาต ิ(IFMA) ไดก้ าหนดหน้าทีไ่ว ้11 อย่างในดา้นการบรหิารทรพัยากรกายภาพ 
ไดแ้ก่ 1) การสือ่สาร (COMMUNICATION) 2) แผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและความต่อเนื่องทางธุรกจิ (EMERGENCY PLANNING 
& BUSINESS CONTINUITY) 3) การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน  (ENVIRONMENTAL STEWARARDSHIP & 
SUSTAINABILITY) 4)การเงนิและธุรกจิ (FINANCE & BUSINESS) 5) ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัมนุษย์ (HUMAN FACTORS) 6) กลยุทธแ์ละ
ภาวะการเป็นผู้น า (LEADERSHIP & STRATEGY) 7) การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (OPERATIONS & MAINTENANCE) 8) 
การบรหิารจดัการโครงการ (PROJECT MANAGEMENT) 9) คุณภาพ (QUALITY) 10) การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ 
(REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT) 11) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(TECHNOLOGY) (Kadzis,2015) 

2.3 หลกัการเก่ียวกบัการเตรียมการในการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี (Implementation of workplace change) 

เมือ่มกีารตดัสนิใจทีจ่ะท าการการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างาน หน่วยงานทีด่ าเนินการเปลีย่นแปลงควรใหค้วามส าคญัถงึเรือ่งของ
จุดประสงค์เป้าหมายและลกัษณะขององคก์ร เพื่อใหผ้ลจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ัน้มศีกัยภาพและประสทิธภิาพต่อการใชง้านพืน้ที่
ได้มากที่สุด (Riratanaphong, 2011) ซึ่งขัน้ตอนแรกของการตดัสนิใจเพื่อก าหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่คอื การก าหนด
จุดมุง่หมาย วตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ของสภาพแวดลอ้มการท างานทีต่อ้งการจะสรา้งอยา่งชดัเจน (Van Meel, 2010)  

2.4 การจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัภายในอาคาร ช่วงเกิดโรคโควิด 19 

นโยบายและขัน้ตอนของรบัมอืโรคระบาด (Goldman, 2020) กลา่วไวว้า่ขัน้ตอนการวางแผนส าหรบัการแพรร่ะบาดควรเกดิขึน้
ก่อนที่จะสงัเกตเหน็ผลกระทบของการระบาด มกีารพฒันาแผนไวล้่วงหน้าเพื่อใหอ้งค์พร้อมในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ นอกจากนัน้การบรหิารอาคารในสถานการณ์โรคตดิต่อจะตอ้งมแีผนฉุกเฉินของอาคารในวกิฤตโิควดิ19  
(Facility Continuity Plan - FCP) ซึง่เป็นการวางโครงสรา้งบุคลากรและรายละเอยีดงาน เช่น การแบง่ทมีการท างาน การออกกฎการใช้
พืน้ที ่เพือ่รองรบัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 และรวมถงึโรคระบาดอื่น ๆ (กติตคิุณ คชเสนี, 2563) 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการศกึษาจะใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูเอกสาร ส ารวจพืน้ที ่สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารทรพัยากรอาคาร โดยท าการคดัเลอืก
กรณีศึกษาจากเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นตามขอบเขตงานวิจยั การศึกษาน้ีได้คดัเลือกหน่วยงานฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลกัษณ์องคก์ร ในอาคารส านักงานใหญ่ของบรษิทั ปตท.(จ ากดั) มหาชน เป็นกรณีศกึษา เพือ่ใหท้ราบถงึแผนการในการด าเนินการ
เปลีย่นแปลง ผลการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดก้ารสมัภาษณ์ มาระบุปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อแผนรบัมอืสถานการณ์โรคโควดิ-19 
ในพืน้ทีส่ านกังานได ้

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ลกัษณะกายภาพและแผนการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีกรณีศึกษา  

4.1.1 ขอ้มลูดา้นบรบิทภายในองคก์ร (Organisation Context) 

บรษิทั ปตท.(จ ากดั) มหาชน เป็นองค์กรภาคเอกชนทีม่รีูปแบบธุรกจิองคก์รในหมวดธุรกจิสนิคา้อุตสาหกรรมดา้นพลงังาน 
เนื่องจากกลุ่ม ปตท.เป็นองคก์รขนาดใหญ่ วฒันธรรมองคก์รจงึมรีปูแบบการท างานการก ากบัดแูลแบบล าดบัขัน้ มโีครงสรา้ง กฎระเบยีบ 
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มาตรฐานและขัน้ตอนทีช่ดัเจน พนกังานมภีาระหน้าทีเ่ฉพาะดา้นและงานจะถูกอยู่ใตก้ารควบคุมดแูลของผูบ้รหิารหรอืผูน้ า ก่อนช่วงเกดิ
โควดิ19 องคก์รไดม้นีโยบาย Work from anywhere สามารถท างานจากระยะไกลได ้2 วนัต่อเดอืน และนโยบายการเหลื่อมเวลาเขา้มา
ท างานเพื่อลดการจราจรที่ตดิขดัในบรเิวณพืน้ทีอ่าคารส านักงาน โดยสามารถเขา้งานได้ตัง้แต่ 08.00 น. จนถึง 09.00 น.แต่เมื่อเกดิ
เหตุการณ์โรคโควดิ19 องคก์รไดก้ าหนดให ้Work from Home มกีารแบ่งกลุ่มพนักงานเพือ่สลบักบัการท างานทีบ่า้น เพือ่ลดความเสีย่ง
ในการตดิเชื้อโรคจากพื้นที่ส านักงาน โดยมพีนักงานในหน่วยงานฝ่ายกจิการเพื่อสงัคม ฝ่ายสื่อสารและภาพลกัษณ์องค์กร ที่เขา้มา
ปฏบิตังิานในพืน้ทีส่ านกังานตามชว่งเวลาผอ่นคลายตามมาตรการของรฐัดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางจ านวนพนกังานทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในอาคารส านกังานชว่งเกดิโรคโควดิ 19 
ชว่งระยะเวลา จ านวนพนกังาน 

(คดิเป็น%ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) 
1. ปลายเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 (เริม่มมีาตรการผอ่นคลายใหพ้นกังานเขา้พืน้ที่
ส านกังานได)้ 

22 คน (25%) 

2. เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2563 45 คน (50%) 
3. เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 72 คน (80%) 
4. เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 90 คน (100%) 
5. เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 (โควดิระบาดระลอกใหม)่ 22 คน (25%) 
6. เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 45 คน (50%) 
7. ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (โควิดใน
ประเทศไทยระบาดรอบที ่3) 

22 คน (25%) 

8. วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2564 (องคก์รประกาศใหพ้นกังานงดเขา้ใชพ้ืน้ทีท่ างานและ
ใหท้ างานจากทีบ่า้น) 

0 คน (0%) 

องค์กรได้อ านวยความสะดวกแก่พนักงานที่ท างานจากที่บ้าน สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยปีระจ าตวัพนักงาน และในการ
สือ่สารภายในกบัพนักงานทีใ่ชช้่องทางอเีมล อนิเทอรเ์น็ต เพือ่เตรยีมความพรอ้มแก่พนักงานและตอบสนองกบัเหตุการณ์ มกีารประชุม
ทางออนไลน์ระหว่างผู้บรหิารและพนักงานประจ าเกือบทุกสปัดาห์ในการใหข้อ้มูลการในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อภาครฐั
อนุญาตให้สามารถกลบัมาท างานได้ปกติ องค์กรได้มกีารปฏิบตัิตามมาตรการจากทางภาครฐั โดยก าหนดให้ใส่หน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาทีเ่ขา้พืน้ทีท่ างาน ปรบัการเหลื่อมเวลาในการท างานเพิม่เพื่อลดปรมิาณพนักงานในการเขา้มาใชง้านอาคารส านักงาน ให้
สามารถเขา้งานไดต้ัง้แต่ 07.00 น. จนถงึ 10.00 น. นอกจากนัน้จากทีเ่คยหา้มน าอาหารเขา้มาในพืน้ทีท่ างาน องคก์รไดม้กีารผ่อนผนั
เพือ่ลดการแออดับรเิวณพืน้ทีห่อ้งรบัประทานอาหาร 

4.1.2 ลกัษณะทางกายภาพ (Workplace Characteristics) 

พื้นที่ส านักงานขององค์กรตัง้อยู่บนส านักงานใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่จตุัจกัร  อาคาร 1 ม ี25 ชัน้ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 
74,000 ตารางเมตร โดยจะท าการศกึษาส่วนทีท่ าการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานบรเิวณชัน้ 4 ของอาคารที ่1 ซึง่เป็นพืน้ทีส่ านักงานของ
หน่วยงานฝ่ายกจิการเพือ่สงัคม ฝ่ายสือ่สารและภาพลกัษณ์องคก์ร มขีนาดพืน้ที ่1,200 ตารางเมตรต่อชัน้ ขนาดพืน้ทีต่่อคนโดยเฉลีย่อยู่
ที ่9 ตารางเมตร รองรบัจ านวนผูใ้ชง้านได ้90-100 คน 

1) ลกัษณะทางกายภาพก่อนการเปลีย่นแปลง ในชัน้ที ่4 มกีารจดัผงัแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสามส่วนตามลกัษณะการใชง้าน คอืพืน้ที่
ท างานส่วนตวั พืน้ที่ท างานเป็นทมีและพืน้ที่สนับสนุน ส่วนของพืน้ที่ท างานส่วนตวัของพนักงานมขีนาดพืน้ที่ 830 ตารางเมตร โต๊ะ
ท างานเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้วางเรยีงยาวต่อกนัในพืน้ทีเ่ปิดโล่ง (Open office) ไม่มแีผงกัน้ (Partition) ระหว่างโต๊ะท างานเพื่อใหก้าร
สื่อสารได้สะดวก พื้นทีม่คีวามเป็นส่วนตวัในการท างานน้อย และต าแหน่งหอ้งผูจ้ดัฝ่ายจะอยู่ที่มุมของอาคารเพื่อใหเ้หน็บรรยากาศ
ภายนอกอาคารได ้สว่นพืน้ทีท่ างานเป็นทมีเป็นหอ้งประชุมขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นพืน้ทีปิ่ดเขา้ใช้งานไดป้ระมาณ 20 คน ขนาดพืน้ที ่
78 ตารางเมตร จ านวน 2 หอ้งต่อชัน้ พืน้ทีส่นับสนุนเป็นพืน้ทีเ่กบ็ของชัว่คราวส าหรบัเอกสารอุปกรณ์ส านักงานและส่วนของบรกิารคอื 
พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร พืน้ทีป่ริน้และถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยมขีนาดพืน้ที ่192 ตารางเมตร  

2) ลกัษณะทางกายภาพหลงัการเปลีย่นแปลง ในชัน้ที ่4 ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงดา้นจ านวนขนาดพืน้ทีท่ ัง้พืน้ทีท่ างานสว่นตวั 
พื้นที่ท างานเป็นทมีและพื้นที่สนับสนุน ส่วนของพื้นที่ท างานส่วนตวัของพนักงาน  มโีต๊ะท างานส่วนตวัจ านวนที่ 40 ที่นัง่ จากเดมิมี



การเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานชว่งวกิฤต COVID-19 : กรณศีกึษา อาคารส านกังานใหญ่บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)  
นทัวรรณ นามวเิศษ และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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ระยะห่าง 1.5 เมตร ท าใหไ้ม่จ าเป็นต้องมีการปรบัเปลี่ยนโต๊ะท างานในส่วนน้ี ส่วนโต๊ะท างานจ านวน 50 ทีน่ัง่ทีม่รีะยะห่างไม่ถึง 1.5 
เมตรมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบของเฟอรนิ์เจอร์ โดยจากเดมิทีเ่ป็นโต๊ะสีเ่หลีย่มผนืผา้เปิดโล่ง ไดม้กีารตดิตัง้แผงกัน้ระหว่างโต๊ะท างาน
ส่วนตวัของพนักงาน มลีกัษณะเป็นรูปตวัยู (U) ดา้นขา้งใชว้สัดุทบึถงึระยะไหล่ สรา้งความปลอดภยัจากการแพร่กระจายเชือ้โรค และ
ดา้นหน้าเป็นทีก่ ัน้แบบใสเพื่อใหพ้ืน้ทีง่านระหวา่งโต๊ะท างานยงัคงมกีารสือ่สารระหวา่งโต๊ะท างาน และยงัท าใหพ้ืน้ทีม่คีวามโปร่งโล่งอยู่ 
ซึง่แผงกัน้ไม่สง่ผลใหพ้ืน้ทีก่ารท างานต่อคนลดลงหรอืเพิม่ขึน้ สว่นหอ้งประชุมขนาดใหญ่ไดม้กีารจ ากดัจ านวนการใชใ้หส้ามารถใชง้าน
ได้ประมาณ 10 คนต่อหอ้งประชุม หรอืเพยีงร้อยละ 50 ของการใช้งานเดมิและมกีารน าเก้าอี้ออกเพื่อไม่ใหม้จี านวนคนใช้งานเกนิที่
ก าหนดไว ้

 
รปูท่ี 1 แสดงภาพสว่นพืน้ทีท่ างานช่วงหลงัด าเนินการเปลีย่นแปลงชว่งโควดิ-19 ของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎีพืน้ที่ท างานทีเ่ปลีย่นหลงัเกดิเหตุการณ์โควดิ-19 มคีวามเหมอืนในเรื่องการจดัการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีส่ านักงาน ไดแ้ก่ มกีารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในส่วนพืน้ทีส่าธารณะ เช่น พืน้ทีห่อ้งอาหาร โถงตอ้นรบั 
และหอ้งประชุม การรกัษาความสะอาดและมาตรการป้องกนัในอาคารส านกังาน เชน่ ตรวจวดัอุณหภมู ิจ ากดัทางเขา้อาคารเหลอืเพยีง 2 
ชอ่งทาง การก าหนดน ้าหนักการใชล้ฟิตเ์พือ่จ ากดัจ านวนพนกังานในการใชล้ฟิต ์สว่นในพืน้ทีท่ างานเนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุน เวลา 
และสถานที ่ท าใหอ้งคก์รไม่สามารถสรา้งระยะหา่งทีม่ากกวา่ 1 เมตรหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบจดัวางเฟอรนิ์เจอรไ์ด ้จงึเลอืกทีใ่ช้แผงกัน้ 
(Partition) แทนการสรา้งระยะห่าง เพื่อความปลอดภยัของพนักงานขณะท างาน แผงกัน้ที่เลอืกเป็นแบบที่สามารถถอดไดเ้พื่อความ
ยดืหยุน่ในการใชง้านพืน้ทีใ่นอนาคต 

4.1.3 แผนรบัมอืสถานการณ์โรคระบาดทางเดนิหายใจในพืน้ทีส่ านกังาน 

การจดัการสถานการณ์การระบาดโรคโควดิ 19 บรษิทั ปตท.(จ ากดั) มหาชน ไดจ้ดัตัง้ทมี PTT Group Vital Center เพือ่บรหิาร จดัการ
สภาวะวกิฤตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ท่ามกลางสภาวการณ์ภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้โดยมกีารด าเนินการครอบคลุมในสว่น
ต่าง ๆ และการจดัการดา้นหว่งโซ่อุปทานและกระบวนการด าเนินธุรกจิ เพือ่เตรยีมแผนป้องกนัการหยุดชะงกัของการปฏบิตังิานในพืน้ที่
ปฏบิตักิาร เชน่ วางแผนตารางการท างาน มกีารตรวจคดักรองพนกังานก่อนการเขา้พืน้ทีป่ฏบิตักิาร ก าหนดมาตรการเวน้ระยะหา่ง เพือ่
ลดความแออดัในพืน้ที ่เป็นตน้ ในการเปลีย่นพืน้ทีเ่พื่อรองรบัสถานการณ์โรคโควดิ19 บรเิวณพืน้ทีส่ านักงานใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ให้
พื้นที่อาคารส านักงานกลบัมาท างานได้ในช่วงเกดิเหตุการณ์โควดิ19 โดยมกีารปฏบิตัิตามกฎหมายที่ภาครฐัก าหนดและเพื่อความ
ปลอดภยัของพนักงานในระหวา่งทีท่ างานในพืน้ทีท่ างาน โดยมขีัน้ตอนในการเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2563 ไปจนถงึ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการด าเนินการเปลีย่นทัง้หมด 120 วนั หรอืประมาณ 4 เดอืน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 ตารางรายละเอยีดขัน้ตอนการเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานในหน่วยงานของบรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีส านักงาน หน่วยงานหรือทีมท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลาในการท างานแต่ละขัน้ตอน 
1) การเริม่ตน้เปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่ากศกึษา
และรวบรวมขอ้มลูสถานการณ์โรคโควดิ19 
และมาตรการภาครฐั 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. (คณะท างานศนูยต์ดิตามและเฝ้า
ระวงักรณเีกดิโรคอุบตัใิหม่ COVID-19)  

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่10 
เมษายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 35 วนั) 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

116 

ตารางท่ี 2 ตารางรายละเอยีดขัน้ตอนการเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานในหน่วยงานของบรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีส านักงาน หน่วยงานหรือทีมท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลาในการท างานแต่ละขัน้ตอน 
2) ท าการประชุมเพือ่วางแผนงานและการ
ด าเนินการของคณะกรรมการและทมีงาน 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 15 วนั) 

3) วเิคราะหแ์นวทางและท าการออกแบบใน
สว่นของการใชง้านพืน้ที ่ออกแบบแผงกัน้ใน
สว่นของโต๊ะท างาน ใหส้ามารถรองรบักบัการ
ใชง้านของพืน้ทีท่ างานในช่วงเกดิวกิฤตโรคโค
วดิ-19 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 8 วนั) 

4) เลอืกบรษิทัออกแบบและทมีผูผ้ลติแผงกัน้ 
จากการส ารวจขอ้มลูรายชือ่ผูผ้ลติในเอกสาร
ทางบรษิทั 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 7 วนั) 

5) มอบโจทยใ์นการออกแบบแผงกัน้แก่ทมี
ผูผ้ลติ (Supplier) คอื รปูแบบชัว่คราวใชว้สัดุ
เป็นฟิวเจอรบ์อรด์ รปูแบบเฟอรน์ิเจอรถ์าวร 
และรปูแบบกึง่ชัว่คราวและถาวรใชว้สัดุ
อะครลิกิใสและทบึ และทมีผูผ้ลติน าไป
ออกแบบต่อ 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่18 
มถุินายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 18 วนั) 

6) น าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่เลอืกรปูแบบ
พืน้ทีส่ านกังานและแผงกัน้ระหวา่งโต๊ะท างาน 
โดยการสัง่การ 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่19 มถุินายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 1 
วนั) 

7) ประเมนิตวัอยา่งแผงกัน้และปรบัแบบ 
เพือ่ใหไ้ดแ้บบทีต่อ้งการและรายงานความ
คบืหน้า 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่25 
มถุินายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 4 วนั) 

8) จดัท าใบเสนอราคาคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ
การด าเนินการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างานตาม
ขอ้ก าหนดขององคก์ร 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ทมี
ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และทมีศนูย์
พลงัใจ ปตท. 

วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 
มถุินายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 5 วนั) 

9) จดัจา้งทมีผูผ้ลติเพือ่เขา้มาด าเนินการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ างาน 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์ 

วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่3 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 3 วนั) 

10) น าเสนอตวัอยา่งแผงกัน้ น าไปปรบัปรงุ 
และสัง่ผลติ  

ด าเนินการโดยทมีผูผ้ลติ (Supplier) ทมีฝ่าย
บรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

วนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่27
กรกฎาคมพ.ศ. 2563 (จ านวน 22 วนั) 

11) ทมีผูผ้ลติตดิตัง้แผงกัน้ โดยท าการ
พจิารณาวนัตดิตัง้ใหอ้ยูช่ว่งทีพ่นกังานเขา้มา
ท างานน้อยซึง่เป็นวนัหยุด ท าใหไ้มม่กีาร
ด าเนินการจดัเกบ็ของพนกังาน 

ด าเนินการโดยทมีผูผ้ลติ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 1 
วนั) * เฉพาะในหน่วยงานชัน้ที ่4  

12) เมือ่ด าเนินการเปลีย่นแปลงและตดิตัง้
แผงกัน้เสรจ็เรยีบรอ้ย จงึมกีารทดลองใชง้าน
บรเิวณพืน้ทีโ่ต๊ะท างาน 

ด าเนินการโดยทมีฝ่ายบรหิารธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์ 

วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2563 (จ านวน 1 วนั) 
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จากการศึกษาขัน้ตอนการเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ส านักงาน ในระยะเวลาการปรบัเปลี่ยนพื้นที่ส านักงาน (120 วนั) นัน้เป็น
ชว่งเวลาทีช่า้กวา่แผนการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ีอ่งคก์รตอ้งการ (ช่วงเวลาทีต่อ้งการคอื 55 วนั) สาเหตุมาจากในชว่งเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 ยงัมกีารระบาดเฉพาะจุดและมมีาตรการภาครฐัเขม้งวดท าใหอ้งคจ์ าเป็นตอ้งเลื่อนจากแผนการเดมิ 
และขยายชว่งเวลาเพิม่เตมิอกี 65 วนัเน่ืองจากทางทมีผูผ้ลติมกีารจดัการและผลติแผงกัน้ไดช้า้กวา่ก าหนด โดยการระบาดของโรคโควดิ
19 มาตรการภาครฐั และการจา้งทมีจากภายนอกองคก์รเป็นปัจจยัภายนอกทีค่วบคุมไดย้าก ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง
ภายในองค์กร หากเปรียบเทียบช่วงเวลาระหว่างขัน้ตอนกับช่วงเวลาที่พนักงานเข้ามาท างาน จะพบว่าผลสรุปของขัน้ตอนใน
เปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ัน้เสรจ็ในวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เป็นช่วงเวลาก่อนทีอ่งคก์รจะอนุญาตใหพ้นักงานทุกคน (100%) กลบัเขา้มา
ท างานในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ท าใหข้ ัน้ตอนสามารถรองรบัเหตุการณ์วกิฤตโควดิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีข่องกรณีศกึษา เมือ่เปรยีบเทยีบทฤษฎกีระบวนการเตรยีมการของการศกึษาของ Angie Lee 
(2014) พบวา่จากกระบวนการ 10 ขัน้ตอน กรณีศกึษาไดข้าด 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การส ารวจพนักงานและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ  2) การ
จดัประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเหน็ 3) การจดัเตรยีมของขวญัสรา้งความประทบัใจใหพ้นักงาน และไดม้ขี ัน้ตอน
เพิม่เตมิจากหลกัการของ Angie Lee ไดแ้ก่ 1) วเิคราะหแ์นวทางและออกแบบแผงกัน้ในส่วนของโต๊ะท างาน 2) เลอืกบรษิทัออกแบบ
และทมีผูผ้ลติแผงกัน้ 3) ประเมนิตวัอยา่งแผงกัน้และปรบัแบบ 4) จดัท าใบเสนอราคาใหท้มีผูผ้ลติแผงกัน้ 5) จดัจา้งทมีผูผ้ลติ 6) น าเสนอ
ตวัอยา่งพืน้ทีแ่ละแผงกัน้ใหม ่

จากการทีไ่ดส้มัภาษณ์พบวา่การทีอ่งคก์รมแีผนรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงโรคระบาดตัง้แต่ตน้ก่อนมเีหตุการณ์โควดิ
19 อกีทัง้ยงัมทีมีในการด าเนินการเปลีย่นแปลงพืน้ที ่ทมีตดิตามและเฝ้าระวงักรณีเกดิโรคอุบตัใิหม ่ซึง่จากทฤษฎแีผนฉุกเฉินอาคารใน
วกิฤตโควดิ19 กรณีศกึษาได้มจีดัตัง้ทมีบรหิารความปลอดภยั ฝ่ายบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ และทมีศูนย์พลงัใจ เพื่ออ านวยการ
อาคารฉุกเฉิน อ านวยการระดบันโยบาย และทมีปฏบิตังิาน โดยการที่องคก์รมรีูปแบบโครงสรา้งแบบล าดบัขัน้ ท าใหก้ารสัง่การเป็นไป
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมคีวามชดัเจนในหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ นอกจากนัน้มกีารจดัทมีผูน้ าเพือ่เป็นตวัแทนในการสือ่สารใหก้บัแต่ละสาย
งาน รวมถงึมกีารออกกฎการใชพ้ืน้ทีต่่าง ๆ เพือ่สรา้งความปลอดภยัในอาคาร และการจดัการคนทีใ่ชอ้าคารรว่มกนั 

4.2 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัการวางแผนการเตรียมการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีส านักงานในช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาดทางเดิน
หายใจ 

ผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารทรัพยากรอาคารส านักงานใหญ่บริษัท ปตท.(จ ากัด) มหาชน โดยให้เรียงล าดับ 1-11 ตาม
ความส าคญัของ Core Competencies (สมรรถนะหลกั) ในการบรหิารงานทรพัยากรอาคารชว่งวกิฤตโควดิ-19 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 ล าดบัสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ทีส่ง่ผลกระทบกบัการเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานในชว่งโควดิ 19 
ล าดบัที ่ สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  

1 ภาวะผูน้ าและแนวคดิเชงิกลยุทธ ์(Leadership and strategy) 
2 การสือ่สาร (Communication) 
3 แผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Emergency preparedness and business continuity) 
4 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology) 
5 ทกัษะทางการเงนิและธุรกจิ (Finance and business) 
6 การบรหิารจดัการทรพัยส์นิและอสงัหารมิทรพัย ์(Real estate and property management) 
7 การบรหิารจดัการโครงการ (Project management) 
8 การปฏบิตังิานและบ ารุงรกัษา (Operations and maintenance) 
9 ปัจจยัเกีย่วกบัทรพัยากรมนุษย ์(Human factors) 
10 การค านึงคุณภาพ (Quality) 
11 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื (Environmental stewardship and sustainability) 
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5. สรปุผล 

จากการศกึษาพบว่าทางองคก์รมแีผนการเตรยีมการและจดัท ามาตรการในการรองรบัภาวะวกิฤต แมเ้หตุการณ์โควดิ19 จะ
เป็นสถานการณ์ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน แต่องคก์รไดร้วบรวมขอ้มลูจากการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ช้ รวมทัง้ฝึกซอ้มแผน
เพือ่เตรยีมพรอ้มเสมอ เชน่ แผนการเตรยีมการทีม่กีารประเมนิความเสีย่งจากโรคระบาดทีเ่กดิขึน้ในโลกก่อนเกดิการระบาดโรคโควดิ19 
เช่นเหตุการณ์โรคระบาด MERS และเตรยีมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีนสนับสนุนการท างานหลงัจากเกดิเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น น ้าท่วมใน
ปี 2554 การด าเนินการตามแผน BCP ทีม่ขี ัน้ตอนและ Protocol ระบุผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน และมกีารประชุมทมีทีดู่แลเหตุการณ์โควดิ 
19 เพื่อปรบัปรุงแผนใหส้อดคลอ้งวกิฤตอยู่เสมอ ท าใหอ้งค์กรมคีวามพรอ้มในการรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินน้ี นอกจากนัน้ยงัมทีมี
รองรบัส าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินตัง้แต่ตน้คอื ทมีฝ่ายบรหิารจดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม และ
จดัตัง้ทีมศูนย์พลงัใจ ฯ ในช่วงเวลาโควดิ19 เพื่อติดตามและเฝ้าระวงัเหตุการณ์โควดิ19 การดูแลพื้นที่ท างาน พนักงาน วเิคราะห์
แบบจ าลองสถานการณ์ ตลอดจนสือ่สาร protocol แก่บุคลากรในองคก์ร ส่งผลใหก้ารเปลีย่นแปลงพื้นทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็และตาม
ขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ แต่ในกระบวนการเปลีย่นแปลงพืน้ที่ ยงัขาดกระบวนการบางอย่าง เช่น การสอบถามความต้องการของพนักงาน 
และบุคลากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ และการตดิตามผลการใชง้านพื้นที่ เน่ืองจากความต้องการในการเตรยีมพื้นที่ท างานให้
สามารถพรอ้มใชง้านทนัช่วงเวลาทีพ่นักงานจะกลบัเขา้มาท างาน องคก์รจงึเน้นทีก่ระบวนการตดัสนิใจทีร่วดเรว็ของผูบ้รหิารองคก์ร ซึง่
จ าเป็นตอ้งวางแผนต่อการเปลีย่นแปลงการใชง้านพืน้ทีส่ านักงานทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาจากสภาวการณ์โรคระบาดทีย่งัคงมอียู่
อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนปัจจยัดา้นสมรรถนะหลกัทีผู่บ้รหิารทรพัยากรใหค้วามส าคญัช่วงเกดิเหตุการณ์โควดิ19 องคก์รของกรณีศกึษาจะเน้น
ไปทีปั่จจยัดา้นภาวการณ์เป็นผูน้ าในการบรหิาร กระจายงานใหท้มีและออกค าสัง่ควบคุมอาคารใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยการค านึงถงึ
ความปลอดภยัพนกังานและประเมนิสถานการณ์โควดิ19ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัทนั ปัจจยัดา้นการ
สื่อสารระหว่างบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ที่มกีารเลอืกใช้สื่อเพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั และการเลอืกเครื่องมอืสื่อสาร
สารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีม่กีารปรบัเปลีย่นรูปแบบสามารถท างานจากทีบ่า้นไดแ้ละเน้นการใชง้านผ่านออนไลน์มากขึน้ 
รวมถงึการประเมนิผลจากรบัฟังความคดิเหน็พนักงาน และสดุทา้ยปัจจยัดา้นแผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและความต่อเนื่องทางธุรกจิ 
การใหค้วามส าคญักบัแผนและการเตรยีมความพรอ้มในการจดัการความเสีย่งจากภาวะวกิฤต การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
มาตรการทางภาครฐัเพือ่ลดผลกระทบในการใชง้านอาคาร องคก์รสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องไมห่ยุดชะงกั ในอนาคตองคก์รมี
แผนในการเปลี่ยนแปลงพื้นทีง่านใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในบรเิวณทีช่ ัน้ 9 ของอาคาร 1 โดยมแีนวคดิเรื่อง Smart office และ Co-
working และจะมกีารปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิในชัน้อื่น ๆ หลงัจากทีส่ถานการณ์โควดิ19 สิน้สุดลง การศกึษาการเตรยีมการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีส่ านักงานชว่งโควดิ 19 แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของแผนการรบัมอืทีถู่กเตรยีมไว ้รวมถงึขัน้ตอนในการเตรยีมการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีท่ีต่อ้งวางแผนใหค้รอบคลุมทัง้ความปลอดภยัของพนักงานเมือ่มาใชง้านพืน้ทีส่ านักงาน ความตอ้งการในใชพ้ืน้ทีอ่าคารส านักงาน
เพื่อใหธุ้รกจิด าเนินต่อไป สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน เวลาในด าเนินการทีค่่อนขา้งจ ากดั และความคุม้ค่าของค่าใชจ้่ายในการลงทุนการ
เปลีย่นแปลง นอกจากนี้การเตรยีมการเปลีย่นแปลงพืน้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสมรรถนะ (competencies) ทีผู่บ้รหิารอาคารใหค้วามส าคญั
ซึง่มสีว่นในการตดัสนิใจการด าเนินแผนงานและการน าแผนมาปรบัใชเ้พือ่ใหพ้ืน้ทีส่ านักงานพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืช่วง
วกิฤตทีค่ลา้ยคลงึกนัได ้
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บทคดัย่อ 

สงัคมไทยในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มคนในวยัท างาน โดยจะใชเ้วลาอยู่ในสถานที่
ท างานมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น และเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ จงึเกดิแนวคดิการสนับสนุนสุขภาวะทีด่ใีนสถานทีท่ างาน 
ไดร้บัการยอมรบัและพฒันาไปสูก่ารรบัรอง WELL และในปัจจุบนัมกีารใชม้าตรฐานอาคาร WELL ในประเทศไทย ส านกังานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองจาก WELL ไดด้ าเนินการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รและความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูใ้ชส้ านกังาน อยา่งไรก็
ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มกีารศึกษาผลกระทบของส านักงานที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน WELL ต่อการตอบรบัของผู้ใช้งาน ตลอดจน
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ การศึกษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อระบุปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจของผู้ใช้และการ
สนับสนุนประสทิธผิลของสภาพแวดลอ้มในการท างานของส านักงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WELL วธิกีารวจิยั ไดแ้ก่ การส ารวจ
พืน้ทีส่ านกังานทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก WELL การสมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและการส ารวจความคดิเหน็ของพนกังาน (ไดแ้ก่ ความพงึ
พอใจของพนักงาน การสนับสนุนผลติภาพ) โดยการศกึษานี้จะเป็นการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) เพือ่น ามาปรบัใชใ้นการศกึษา
ขัน้ต่อไป ผลการศกึษาน้ี ช่วยใหเ้ขา้ใจถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและผลกระทบต่อพนกังานและองคก์ร โดยผล
จากการศกึษาสามารถน าไปใช้เพื่อปรบัปรุงความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการการเปลี่ยนแปลงพื้นทีข่องส านักงานที่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน WELL และใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในปัจจยับรบิททีค่ลา้ยคลงึกนั 

ค ำส ำคญั: ควำมพงึพอใจ, สถำนทีท่ ำงำน, มำตรฐำน WELL, สขุภำวะ, กำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี, กระบวนกำรเตรยีมกำรใน
กำรเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ ำนกังำน 

 

Abstract 

Thai society nowadays is increasing more concern on health and wellbeing especially on working population that 
spends more time in the office more than the other population groups, and has an important role for country’s development. 
Workplace concept that supports health and wellbeing in the office is being recognized and developed to WELL certification.  
In Thailand, the WELL certified offices have been implemented to respond the demand of organisation and the changing needs 
of office users.  However, the impact of the WELL certified office to users’ feedbacks as well as the implementation process 
have not been studied yet. The purpose of this study is to identify factors impacting users’ satisfaction and productivity support 
of the WELL certified office’s work environment. Research methods include a field study of the WELL certified office, interviews 
with stakeholders, and employees’ feedback surveys (i.e., employee satisfaction, productivity support). This study applied the 
surveys as a pilot test for the further study.  Findings and reflections upon the findings help to understand factors influencing 
physical environment and the impacts on employees and organisation. Findings from the study can be applied to improve our 
understanding of the implementation process of the WELL certified offices and used as a reference to develop physical 
environment in similar contextual factors. 

 

Keywords: Satisfaction, Workplace, WELL building standard, Well-being, Stakeholder involvement, Implementation process 
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1. บทน า 

ส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนัมคีวามตื่นตวัในการดแูลสขุภาพมากขึน้ ผูค้นหนัมาใสใ่จต่อวถิชีวีติและแนวทางการป้องกนัปัญหา
ทางสขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ ต่างจากเดมิทีก่ารดแูลสุขภาพเป็นเพยีงการแกไ้ขปัญหาหลงัจากอาการเจบ็ป่วยเกดิขึน้แลว้เท่านัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่คนวยัท างานที่ต้องอยู่ในที่ท างานวนัละไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมง ยงัไม่นับรวมเวลาการเดนิทาง ดงันัน้เวลาคุณภาพที่จะมใีหก้บั
สมาชกิในครอบครวัย่อมลดน้อยลง แต่ถ้าหากสามารถเปลีย่นเวลา 8-10 ชัว่โมงนัน้ ใหก้ลายเป็นเวลาท างานทีม่สีมดุลกบัการดูแลสุข
ภาวะพนักงาน เชื่อว่าอตัราผูป่้วยออฟฟิศซินโดรมจะลดลง ความกระตอืรอืรน้ในการพฒันางานมากขึน้ ขณะทีอ่ตัราการขาดลามาสาย 
หรอืแมแ้ต่การลาออกจะลดลงเชน่เดยีวกนั 

ในปัจจุบันแนวคิดการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Well-being เป็นแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ 
ท่ามกลางความทา้ทายรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นจ านวนประชากร สงัคม เศรษฐกจิ ชวีติความเป็นอยู่ และสิง่แวดลอ้ม ความเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดที ัง้สิ้น ทัง้มนุษย์และสิง่แวดล้อม เช่นเดยีวกนักบัในวงการสถาปัตยกรรม ผูใ้ช้อาคาร 
ผูอ้อกแบบ ตลอดจนนักพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เริม่เลง็เหน็ความส าคญัของประเดน็ดา้นสุขภาวะในการออกแบบอาคาร และมี
ความพยายามพฒันาโครงการเพื่อใหไ้ด้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกณฑ์ WELL ซึ่งเป็นเกณฑ์แรกที่มแีนวคดิค านึงถึงสุขภาวะของ
ผูใ้ชง้านเป็นเกณฑแ์รกในระดบัสากล โดยอาคารทีผ่่านการประเมนิ WELL คอือาคารทีด่งึประโยชน์จากสภาวะแวดลอ้มโดยรอบเพื่อ
ส่งเสรมิสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานวธิีการออกแบบและการก่อสร้างที่ดทีี่สุด พร้อมกบังานวจิยัทางการแพทย์และ
วทิยาศาสตรร์องรบัขอ้ก าหนดเหลา่นัน้ 

เน่ืองจากในประเทศไทยมโีครงการทีอ่อกแบบตามมาตรฐาน WELL แต่ยงัขาดการประเมนิความพงึพอใจในอาคารประเภทน้ี 
โดยการศกึษานี้จะมุง่เน้นไปทีก่ารศกึษาความพงึพอใจของพนักงานในสถานทีท่ างานทีไ่ดร้บัมาตรฐานอาคาร WELL เพือ่วเิคราะหแ์ละ
หาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อความพงึพอใจของพนักงานในอาคาร ทัง้น้ีมุ่งหวงัใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการพฒันา
โครงการอาคารทีด่ตี่อสขุภาพ น่าอยูน่่าสบาย มคีวามสุนทร ีและสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดการส่งเสริมสขุภาวะในสถานท่ีท างาน 

 2.1.1 ควำมหมำยของ “สขุภำวะในสถำนทีท่ ำงำน” 

 สขุภาวะในทีท่ างาน หมายถงึ สถานทีข่ององคก์รทีม่กีารสง่เสรมิและพฒันาคนในองคก์รใหม้คีุณภาพชวีติทีด่คีรอบคลุมทัง้ดา้น
กาย ใจ สงัคม และจติปัญญา ซึ่งจะน าไปสู่ผลลพัธ์การมสีุขภาพที่ดอีย่างยัง่ยนื ในทางสถาปัตยกรรม (Marjolein Pijpers-van Esch, 
2015) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกบัความหมายของสุขภาวะไว้เช่นเดียวกนั เรียกว่าแถบสุขภาวะ (Spectrum of well-being) ครอบคลุม
ความหมายของความเป็นอยู่ทีด่ี โดยประกอบดว้ยปัจจยัทีว่ดัได้ (measure) เช่น อาการต่าง ๆ อุณหภูมขิองร่างกาย สารเคมใีนเลอืด 
เป็นตน้ และปัจจยัทีว่ดัไมไ่ด ้(non measure) เชน่ คุณภาพ ความสุข เป็นตน้ โดยบทบาทของสถาปัตยกรรมในดา้นการสง่เสรมิสขุภาวะ
นัน้มกัเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของอาคาร สภาพแวดลอ้มในอาคาร ตลอดจนความสุขและความสะดวกสบายในการใชง้าน ซึง่
จะเชือ่มโยงกบัเรือ่งของจติใจ 

 2.1.2 สขุภำวะในทีท่ ำงำน และกำรพฒันำเกีย่วกบัสถำปัตยกรรม 

 กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขของ (Lowe, 2004) เป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สงัคมพนกังาน และชุมชนทีอ่งคก์รจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั ในการสรา้งองคก์รแหง่ความสขุตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
พนกังาน ผูจ้ดัการสายงาน และผูบ้รหิาร สามารถสรุปกระบวนการสรา้งองคก์รแหง่ความสขุได ้ดงัน้ี 

 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคม พนกังาน และชุมชน 

 2) การใหค้วามส าคญั ภาวะผูน้ า 

 3) การมสีว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละการปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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 ในเชงิสถาปัตยกรรม การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นสุขภาวะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของเกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีว
เช่นกนั โดยพบในเกณฑ์ TREES ซึ่งเป็นเกณฑอ์าคารเขยีวของประเทศไทยซึ่งถอืก าเนิดขึน้มาในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ี  มกีาร
ออกแบบทีส่่งเสรมิใหม้คีวามใกลช้ดิธรรมชาต ิ(biophilic) เขา้ไปมบีทบาทมากยิง่ขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนักถงึความส าคญัของ
ปัจจยัดงักล่าว 

2.2 การประเมินอาคารตามมาตรฐาน WELL 

2.2.1 เกณฑก์ำรใหค้ะแนนและหวัขอ้กำรประเมนิตำมมำตรฐำน WELL Version 1 

WELL Building Standard หรอื WELL คอืมาตรฐานประเมนิอาคารทางสขุภาวะระดบัสากล ภายใตแ้นวคดิส าคญั 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
อากาศ น ้า โภชนาการ แสง สุขภาพกาย สภาพแวดลอ้ม และจติใจ โดยเกดิจากความร่วมมอืของสภาอาคารเขยีวแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(U.S. Green Building Council) และ IWBI (The International WELL Building Institute) โดยพฒันาจากการวิจยัทางการแพทย์เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดขีองผูใ้ช้งานอาคาร โดยสงัคมทัว่โลกขณะน้ีได้ให้ความส าคญักบัความเป็นอยู่และการใช้ชวีติของทรพัยากรมนุษย์ 
(Human Resource) มากยิง่ขึน้ มลีกัษณะการประเมนิเป็นการวดัประสทิธภิาพ (Performance-based) โดยพจิารณาประเดน็ทีส่ง่ผลต่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดขีองคน ตัง้แต่กระบวนการออกแบบจนถึงการก่อสร้างเสร็จ โดยก าหนดว่าอาคารที่จะผ่านการประเมนิ 
จะตอ้งผา่นการตรวจวดัผลจรงิจากบุคคลที ่3 โดยทางสถาบนั สามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะอาคารและการใชง้าน โดยมทีัง้หมด 3 
ประเภท ได้แก่ อาคารใหม่และอาคารเก่า (New and Existing Buildings) ภายในของอาคารใหม่และอาคารเก่า (New and Existing 
Interiors) และโครงสรา้งอาคารและกรอบอาคาร (Core and Shell)  

ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีจะเลอืกศกึษา WELL Building Standard Version 1 ของโครงการประเภท ภายในของอาคารใหม่และ
อาคารเก่า (New & Existing Interiors) มเีกณฑท์ัง้หมด 98 ขอ้ จะประกอบดว้ย ขอ้บงัคบั 36 ขอ้ และขอ้เลอืกท า 62 ขอ้ แบ่งหวัขอ้การ
ประเมนิเป็น 7 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี Air (คุณภาพอากาศ) 27 ขอ้ Water (คุณภาพน ้า) 8  ขอ้ Nourishment (การจดัการเกีย่วกบัอาหาร) 15 
ขอ้Light (คุณภาพแสงสว่าง) 11 ขอ้ Fitness (การจดัการสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิสุขภาพกาย) 8  ขอ้ Comfort (ภาวะน่าสบาย) 12 ขอ้ 
และMind (สขุภาพจติ) 17 ขอ้ 

2.2.2 บทบำทของ WELL ในกำรสง่เสรมิสขุภำวะของผูใ้ชง้ำน 

เกณฑ ์WELL เป็นเกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีวเกณฑแ์รกทีพ่ฒันาขึน้บนพืน้ฐานแนวคดิเรือ่งสขุภาพของผูใ้ชง้านโดยเฉพาะ 
หลกัการส าคญัในการพฒันาเกณฑ ์WELL คอื อาคารจะตอ้งสง่เสรมิใหค้นมสีขุภาพทีด่ ีไมเ่จบ็ป่วย ซึง่เป็นขอ้ต่างจากเกณฑอ์าคารเขยีว
อื่น ๆ ทีม่กัจะใหค้วามส าคญัเรื่องการลดการใชพ้ลงังานเป็นหลกั โดยค่ามาตรฐานต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นเกณฑ ์WELL โดยอา้งองิมาจาก
งานวจิยัทางการแพทยแ์ละมาตรฐานดา้นสุขภาพต่าง ๆ ในระดบัทอ้งถิน่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่นอกจาก WELL ยงัใหค้วามส าคญั
ในเรื่องของคุณภาพอากาศและน ้าภายในอาคาร แสงสวา่ง ความน่าอยู่น่าสบาย ดงัเช่นมาตรฐานอาคารอื่น ๆ แลว้ ยงัครอบคลุมไปถงึ
เรื่องของทางเลือกในการรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ การจดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รกัษา
ความสามารถในการท างานและการอตัราขาดหรอืลางานทีล่ดลง การนอนหลบัทีด่ขี ึน้จากคุณภาพแสงอกีดว้ย 

2.2.3 แนวคดิของกำรบรหิำรทรพัยำกรกำยภำพ 

การบรหิารทรพัยากรกายภาพอาคาร หมายถึง กระบวนการบริหารและจดัการทรพัยากรกายภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและกจิกรรมขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการท างาน เพิม่ผลติภาพ และความสามารถในการ
แข่งขนัขององค์กร สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนหลกั ได้แก่ 1) ส่วนบรหิารจดัการ (strategic FM) และ 2) ส่วนจดัการงานปฏบิตังิาน 
(operational FM) 

2.3 หลกัการบริหารอาคาร 

2.3.1 แนวคดิของกำรบรหิำรทรพัยำกรกำยภำพ 

การบรหิารทรพัยากรกายภาพอาคาร หมายถึง กระบวนการบริหารและจดัการทรพัยากรกายภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและกจิกรรมขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการท างาน เพิม่ผลติภาพ และความสามารถในการ
แข่งขนัขององค์กร สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนหลกั ได้แก่ 1) ส่วนบรหิารจดัการ (strategic FM) และ 2) ส่วนจดัการงานปฏบิตังิาน 
(operational FM)  
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2.3.2 กำรวำงแผนดำ้นทรพัยำกรกำยภำพ 

การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรในปัจจุบนั องคก์รตอ้งค านึงถงึความเขา้ใจเกีย่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม เพื่อทราบถงึ
ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อองคก์ร เพิม่การมสีว่นร่วมในกจิการนัน้ ๆ เพือ่วางแผนใหก้จิกรรมขององคก์รสามารถด าเนินไปได้
อยา่งต่อเน่ือง มปีระสทิธภิาพ และเกดิความเหมาะสมในระยะยาว 

2.3.3 หลกักำรจดักำรพืน้ที ่

การจดัการพื้นที่ตามหลกัการบริหารทรพัยากรกายภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ (place) บุคคล (people) และ
กระบวนการ (process) โดยมุง่เน้นการจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีม่อียู่ มกีารใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ท า
ใหผู้ใ้ชง้านพืน้ทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัทีย่อมรบัได ้ลดค่าใชจ้่ายขององค์กรใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารในระยะสัน้และ
แผนกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร นอกจากน้ี การมุ่งเน้นการจดัการใหส้ถานทีท่ างานและพืน้ท างาน (workplace and workspace) 
เป็นปัจจยัทีส่ง่เสรมิการสรา้งผลติภาพในการท างาน เกดิประสทิธภิาพสงูสุดในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีท่ างาน โดยเฉพาะในสว่นของพืน้ที่
อาคารส านกังาน 

2.3.4 กำรประเมนิกำรใชง้ำนอำคำร 

การประเมนิการใชง้านอาคาร เป็นการศกึษาเพื่อท าการประเมนิสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของอาคารภายหลงัการเขา้ใช้
ประโยชน์ในพืน้ที ่ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสงัคมและพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านอาคาร สามารถแบ่งไดอ้ย่างกวา้ง ๆ เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
ระบบการประเมนิโดยผูใ้ชอ้าคาร (User-Based Systems) และระบบการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ (Expert-Based Systems)  

2.3.5 กระบวนกำรเปลีย่นแปลงพืน้ที ่

การบรหิารการเปลีย่นแปลง เป็นการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชง้านอาคารซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
องค์กรต้องปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงเพื่อความยัง่ยนื ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัการปรบัตวัของผูใ้ชง้านอาคารใหเ้ขา้ กบั
สภาพแวดลอ้มใหมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพืน้ที ่สามารถสรุปได ้10 ขัน้ตอน (ไพลนิ อุดมตระกูลวงศ์, 2558) 
ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การรวบรวมตวัแทนผูไ้ดร้บัผลกระทบแต่ละฝ่ายและจดัตัง้ทมีด าเนินการ (Build a change team) ส ารวจ
ความต้องการของพนักงานและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้หมด Perform a workplace survey) จดัการประชุมหารอืและมอบหมายหน้าที่
ความรบัผดิชอบในแต่ละสว่น (Change team kick-off) จดัการประชุมทมีผูน้ าเพื่อเป็นตวัแทนแต่ละฝ่ายในการด าเนินการ (Leadership 
session) จดัตัง้ทมีผูน้ าหรอืตวัแทนในการประชาสมัพนัธถ์งึขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ (Hold a manager session) จดัท าสือ่เพือ่รายงานความ
คบืหน้าและผลการด าเนินการ (Lunch an internal website) จดัการประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ไ้ด้รบัผลกระทบได้แสดงความคดิเหน็ 
(Organize town hall meeting and brown bag lunching) การน าเสนอรูปแบบการใช้งานพื้นที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป (Conduct site 
tours) และการน าไปสูก่ารสรา้งความประทบัใจในการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่หก้บัผูใ้ชง้านอาคาร (Create a new office welcome package) 

2.4 ความพึงพอใจของผูใ้ช้อาคาร 

2.4.1 ควำมหมำยของควำมพงึพอใจ 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลเมื่อได้รบัประสบการณ์บางอย่าง ทัง้น้ีผลมไีดท้ัง้ทางบวกและลบ ซึ่งความพงึ
พอใจเป็นไปตามมมุมองและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2.4.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัควำมตอ้งกำร 

ความตอ้งการของมนุษยม์ทีัง้รูปแบบขอบเขตและปรมิาณ เน่ืองจากมนุษยท์ุกคนต่างอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั การ
ก าหนดความตอ้งการจงึแตกต่างกนั แต่อยา่งไรกต็าม หากความตอ้งการของมนุษยไ์ดร้บัการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะเกดิความพงึพอใจ
ในระดบัหน่ึงซึง่สิง่เหลา่น้ี จะสง่ผลถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

2.4.3 หลกักำรเกีย่วกบับรบิทองคก์ร 

บรบิทองคก์ร หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ ประกอบดว้ย 1) บรบิทภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รทีแ่สดง
ต่อบุคคลภายนอก เพื่อบ่งบอกถงึลกัษณะและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์นโยบาย วสิยัทศัน์ 
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พนัธกจิ รูปแบบทางธุรกจิ โครงสรา้งองค์กร และวฒันธรรมองค์กร และ 2) บรบิทภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รแต่ไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมได ้เชน่ สภาพสงัคม สภาวะเศรษฐกจิ กฎหมาย และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

รูปแบบองค์กร สามารถแบ่งออกตามการจดักลุ่มโครงสรา้งอุตสาหกรรมได ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 2) กลุ่มสนิค้าอุปโภคบรโิภค 3) กลุ่มธุรกจิการเงนิ 4) กลุ่มสนิค้า อุตสาหกรรม 5) กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง 6) กลุ่ม
ทรพัยากร 7) กลุม่ธุรกจิบรกิาร และ 8) กลุม่เทคโนโลย ี

โครงสรา้งองคก์ร หมายถงึ รปูแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่งต่าง ๆ และระหวา่งสมาชกิในองคก์ร เป็นตวัก าหนดงาน 
ความรบัผดิชอบ บทบาท ความสมัพนัธข์องงาน และการตดิต่อสือ่สาร 

วฒันธรรมองคก์ร หมายถงึ การก าหนดบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนัภายในองคก์ร ใชค้วบคุมความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ
ภายในองคก์รและความสมัพนัธร์ะหวา่งผูข้าย ปัจจยัการผลติ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก 

2.4.4 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อควำมพงึพอใจ 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจ (บวรทศั ชยัประเศยีร , 2560) สามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท โดยม ี2 ปัจจยัหลกัที่
เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบทีม่ผีลต่อระดบัความพงึพอใจของพนกังาน ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัทางดา้นจติวทิยา (Psychology) ไดแ้ก่ ทศันคต ิความเชือ่ อารมณ์ ความรูส้กึ และความคาดหวงั ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐาน
ทีใ่นแต่ละบุคคลมไีมเ่หมอืนกนัและมผีลต่อความรูส้กึพงึพอใจ 

2) ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) คอืสภาพแวดลอ้มทีบุ่คคลเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธใ์นการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิด ความสุขทางกาย ได้แก่ การติดต่อและการเข้าถึง (Communication and 
Accessibility) การใชพ้ืน้ทีแ่ละการตกแต่งภายใน (Use of Space and Interior) ความเป็นสว่นตวั (Privacy) คุณภาพสิง่แวดลอ้มภายใน
อาคาร (Indoor Environmental Quality) 

 

3. การด าเนินงานวิจยั 

การศึกษาใช้วธิีเก็บข้อมูลเอกสาร ส ารวจพื้นที่ สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างและแจกแบบสอบถามความพงึพอใจจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานจากศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื (RISC) ในอาคารแมกโนเลยีส ์ราชด าร ิบูลเลอวารด์ จากนัน้ท าการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการส ารวจการใชง้านพืน้ที่ ความพงึพอใจในการใชพ้ืน้ทีส่ านักงาน วเิคราะหร์่วมกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์ เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมของปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อของความพงึพอใจของพนักงานในสถานที่ท างานทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานอาคาร 
WELL เพือ่การพฒันาอาคารตามเกณฑน้ี์ในบรบิทคลา้ยคลงึกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

4. ผลการศึกษา  

4.1 ผลการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของอาคารกรณีศึกษา  

ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของของอาคารกรณีศกึษา 
ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  
รปูแบบอาคาร เป็นอาคารสงู 60 ชัน้ ประกอบดว้ยสว่นคอนโดมเินียม (Residence) , ส านกังาน (Office) , 

โรงแรม (Hotel) 
ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร อาคารตัง้อยูบ่นพืน้ทีป่ระมาณ 6 ไร่ ทีต่ ัง้อยู่บน ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 ถอืวา่เป็นอาคารทีม่ที าเลทีต่ ัง้ทีด่ ี(Prime location) และการออกแบบ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ (Iconic Design) 

อายอุาคาร 4 ปี (นบัถงึปี 2564) 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของของอาคารกรณีศกึษา 
ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  
ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต ระบบขนสง่สาธารณะ (รถไฟฟ้าBTS) 
สิง่อ านวยความสะดวก ทีจ่อดรถ, พืน้ทีพ่กัผอ่นสว่นกลาง, สวนแนวโคง้, หอ้งออกก าลงักาย, สระวา่ยน ้า, หอ้งอบไอน ้า/

ซาวน์น่า, ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชม. 

4.1.1 ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ที ่

ศนูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื มทีีท่ าการตัง้อยูบ่นชัน้ 4 อาคารแมกโนเลยีส ์ราชด าร ิบลูเลอรว์ารด์ อาคารมอีายุการ
ใชง้าน 4 ปี โครงสรา้งอาคารเป็นคอนกรตีอดัแรง ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน WELL standard เมือ่เดอืนตุลาคม 2563 เป็นแหง่แรกของ
ประเทศไทยและทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การจดัสรรพืน้ทีใ่ชง้านของศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพื่อความยัง่ยนื กรุงเทพมหานคร มี
ลกัษณะการวางผงัแบบ Open Plan ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยรวม 990 ตารางเมตร แบง่เป็นพืน้ทีต่่าง ๆ รวม 8 สว่น ดงัน้ี 

1) Welcome Hall จุดแรกของส านกังานอยูบ่รเิวณหน้าโถงลฟิทข์องพืน้ทีส่ านกังาน คอืจุดลงทะเบยีนส าหรบับุคคลภายนอก มี
เครือ่งส าหรบัลงทะเบยีนรบั QR Code เพือ่ใชผ้า่นประตตูัง้อยู่ 

2) Inspiration Hall อยูบ่รเิวณดา้นหน้าถดัจาก Welcome Hall คอืพืน้ทีท่ีเ่ป็นการทดลองปลกูพชืพนัธุต์่าง ๆ ในอาคาร (Indoor 
Plant) มทีัง้การทดลองปลกูในตู ้เพื่อควบคุมปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม เพื่อศกึษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมของพชืแต่ละชนิด และการปลูก
พชืนอกตูท้ีไ่ดร้บัน ้าและแสงตามธรรมชาต ิโดยยงัคงสภาวะเตบิโตไดแ้มป้ลกูภายในอาคาร ดา้นการออกแบบเป็นพืน้ทีเ่ปิด เป็นบรเิวณที่
ผูใ้ชบ้รกิารและผูเ้ขา้เยีย่มชมจะต้องเดนิผ่าน เพื่อไปยงัหอ้งสมุด Eco-Materials และสามารถมองเหน็ไดจ้ากโถงดา้นหน้า มขีนาดเลก็
เหมาะส าหรบัการรวมพล งานแถลงขา่ว และงานแสดงผลติภณัฑ ์

3) Eco-Materials Library สว่นน้ีเป็นหอ้งสมดุทีเ่กบ็รวบรวม Eco-Materials หรอืวสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไวก้วา่ 300 ชิน้ 
ซึง่เป็นของทีผ่ลติจากวสัดุเหลอืใช ้โดยวธิกีาร Recycle ไมว่า่จะเป็นผนงั หลงัคา วสัดุปิดผวิ เฟอรนิ์เจอร ์ถนน ทางเดนิเทา้ สว่นตกแต่ง
พืน้ทีส่เีขยีว ฯลฯ โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่สรา้ง Circular Economy เศรษฐกจิแบบหมุนเวยีนใหเ้กดิการใชง้านไดจ้รงิอย่างครอบคลุม เพื่อ
ความยัง่ยนืของภาคอสงัหาฯไทย เป็นประโยชน์ส าหรบันักออกแบบและผูท้ีส่นใจ ทัง้ยงัสามารถค้นหาขอ้มูลในฐานขอ้มูลของศูนย์ฯ 
RISC ลกัษณะเป็นโถงทางเดนิ 

4) Demonstrate Hall ลกัษณะเป็นโถงอยู่บริเวณกลางส านักงาน มจีอแสดงผลขนาดใหญ่ สามารถแสดงผลพลงังานและ
คุณภาพอากาศภายในศูนยใ์นแต่ละโซนได ้เหมาะส าหรบัการจดังานสมัมนา การประชุมปฏบิตักิาร และบรรยายต่าง ๆ ขนาดความจุ
ประมาณ 50 ทีน่ัง่ ทัง้ยงัม ีDemonstration Box กลอ่งทดสอบขนาดใหญ่ทีผู่เ้ยีย่มชมสามารถเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัการทดลองได ้โดยการ
ทดลองจะเปลีย่นไปตามงานวจิยัของศนูย ์

5) CAFÉ Zone คอืพืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อน มเีคาน์เตอรบ์าร ์โต๊ะ เกา้อี ้ออกแบบหลายระดบัเพือ่ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของทุก
คน ตกแต่งดว้ยสว่นการทดลองพืน้ทีส่เีขยีวในแนวตัง้ (Sky Planter) ม ีpantry เครื่องอุ่นอาหาร เครื่องชงกาแฟ ตูป้ลกูผกั อาหารทีด่ตี่อ
สขุภาพ, เครือ่งหมกัขยะอนิทรยี ์และจุดบรกิารน ้าดืม่ใหบ้รกิาร การใชง้าน มกัใชเ้ป็นพืน้ทีน่ัง่พกั พดูคุยแลกเปลีย่นไอเดยีใหม ่ๆ 

6) Agora พื้นที่น้ีเน้นการใช้งานร่วมกนัของผู้ที่เขา้มาใช้บรกิาร พร้อมววิ ถนนราชด าร ิอีกทัง้ยงัมอุีปกรณ์พเิศษ (Sound 
Masking) ในการควบคุมเสยีงใหอ้ยู่ในบรเิวณทีค่วบคุม ช่วยลดเสยีงรบกวน หากมกีารประชุมหรอืสมัมนากส็ามารถค านวณใหส้ามารถ
ฟังไดอ้ยา่งชดัเจนทุกพืน้ที ่มปีลัก๊ไฟหลายจุด ทีน่ัง่ออกแบบใหม้รีปูแบบหลากหลายเพือ่รองรบัพฤตกิรรมการนัง่  

7) LAB Zone ส าหรบัพื้นทีห่อ้งทดสอบน้ีเป็นส่วนท างานส าหรบัทมีงานนักวจิยัที่ใชท้ าการศกึษาคน้ควา้ ท าการทดสอบได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ยเครือ่งมอืทนัสมยั ช่วยในการเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม คงทน ปลอดสารพษิ และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานในการพฒันาวสัดุให้กบัผู้อยู่อาศยัในระยะยาว และเปิดให้นักศึกษา นักวจิยั หรอืบุคคลที่ต้องการใช้
เครือ่งมอื ตดิต่อขอเขา้มาใชง้านดว้ยเชน่กนั 

8) Office Zone บรเิวณน้ีเป็นพื้นที่ท างานของนักวจิยัของศูนย์ฯ RISC มแีนวคดิโต๊ะท างานแบบ hot desk ภายใต้แนวคดิ 
Future Office มอุีปกรณ์ส านักงานทีอ่ านวยความสะดวกในหลายๆ ดา้น มผีนังและเสาทีส่ามารถเขยีนและลบได ้ปากกาไรก้ลิน่สารเคม ี
โต๊ะและเกา้อี้ปรบัระดบัได ้ตามหลกั Ergonomic Furniture เหมาะกบัสรรีะของร่างกายของแต่ละคน และมกีารควบคุมความสว่างของ
แสงใหเ้หมาะสมกบัการท างานอกีดว้ย 
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โดยศนูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความความยัง่ยนื กรุงเทพมหานคร มทีีท่ าการเดมิก่อนการเปลีย่นแปลงพืน้ทีต่ ัง้อยูท่ี ่บรษิทั ดทีจีโีอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั เลขที ่695 ซอยสุขมุวทิ 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย โครงสรา้งอาคารเป็นคอนกรตี
เสรมิเหลก็ 2 ชัน้ ลกัษณะการใชง้านเป็นส านกังานกึง่ทีพ่กั (Home Office) 

4.2 ผลการศึกษาแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร กระบวนการเตรียมการและการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี และปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในอาคารกรณีศึกษาท่ีได้รบัมาตรฐาน WELL 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเปลีย่นแปลงพืน้ทีศู่นยว์จิยัและนวตักรรมเพื่อความ
ยัง่ยนื จ านวน 1 ราย ดว้ยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง เพื่อศกึษาแนวคดิ นโยบาย บรบิทภายในองคก์ร กระบวนการเตรยีมการและ
การเปลีย่นแปลงพืน้ที ่รวมถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงพืน้ที ่สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

1) ศูนย์วจิยัและนวตักรรมเพื่อความยัง่ยนื หรอื RISC มหีน้าที่เป็นหน่วยงานวจิยั (Research &Development ) ในบรษิทั 
MQDC ต่อมา รศ.ดร.สงิห ์อนิทรชูโต เขา้มาเป็นทีป่รกึษาของศูนยฯ์ มคีวามตอ้งการในการสือ่การกบัคนภายนอก โดยแนวคดิหลกัคอื
การผลกัดนัเรื่องของ Well-being ในประเทศไทย จะช่วยสรา้งผลลพัธ์ที่สมัฤทธิผ์ล ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ For All Well-being ของ 
MQDC ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ีค่อ่นขา้งเป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย แต่ตวัศนูย์ RISC ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัมากพอ โดยทีจุ่ดประสงคใ์น
การยา้ยทีต่ัง้ส านกังานใหมเ่ป็นวธิทีีส่ามารถเชือ่มต่อกบัองคก์รอื่น และเป็นทีรู่จ้กัยิง่ขึน้  

2) การออกแบบอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงสรา้งอาคารแมกโนเลยีส์ ราชด าริ บูลเลอร์วาร์ด ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
WELL ประเภทภายในของอาคารใหม ่ซึง่เป็นมาตรฐานอาคารทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ MQDC 

3) พนักงานทราบว่าตอ้งมกีารยา้ยพืน้ทีท่ าการตัง้แต่แรก ณ ขณะนัน้มจี านวน 8 คน มสี่วนร่วมในการอออกแบบส านักงาน
ใหมท่ัง้หมด มกีารประชุม การก าหนดเป้าหมายรว่มกนั การก าหนดการใชส้อยของส านกังานแหง่ใหม ่

4) ปัญหาและอุปสรรคในการย้ายส านักงาน คอื ขอ้จ ากดัด้านเวลา โครงการออฟฟิศใหม่ใช้เวลาในการออกแบบโดยทีม
โดยประมาณ 6 เดอืน เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัทีโ่ครงสรา้งอาคาร ระหว่างนัน้พนักงานมกีารปรบัแก้แบบเพิม่เตมิ ส่วนระยะเวลาก่อสรา้ง
โดยประมาณ 3 เดอืน 

5) ผลตอบรบัจากบุคคลภายนอก สามารถสือ่สารกบัคนภายนอกได ้โดยมกีารใชพ้ืน้ทีข่องศูนยใ์นการจดัสมัมนา ท า MOU หรอื
ใชเ้ป็นพืน้ทีต่อ้นรบัต่าง ๆ ในชว่งปีแรกหลงัจากยา้ยทีท่ าการไดร้บัความสนใจอยา่งมา มผีูเ้ยีย่มชมจากองคก์รหรอืมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

6) ผลตอบรบัจากพนกังานภายในองคก์ร เป็นพืน้ทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นักงานท างานทดลอง งานวจิยัต่าง ๆ เชน่ การทดลองปลกู
ตน้ไมใ้นร่ม ในบรเิวณในตู ้และโถงดา้นหน้า การทดลองปลูกกระถางตน้ไมแ้นวตัง้ในโซนคาเฟ่ และยงัเป็นพืน้ทีพ่ืน้ทีใ่หก้ลุ่มอื่น ๆ ใน
บรษิทั MQDC มาใชง้านพืน้ทีใ่นการประชุม  

4.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในอาคารกรณีศึกษาท่ีได้รบัมาตรฐาน WELL 

4.3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจทีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงพืน้ทีข่องกลุ่มตวัอย่างพนักงานของศูนยว์จิยัและนวตักรรม เพื่อ
ความยัง่ยนื (RISC) จ านวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 ของขนาดกลุม่ตวัอยา่งพนกังานทัง้หมด แสดงผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

1) เพศ 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ14.3 

2) อายุ 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 57.2 และมอีายุระหวา่ง 31 – 40 ปีคดิเป็นรอ้ยละ42.9 

3) ต าแหน่งงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มตี าแหน่งระดบัปฏบิตักิาร คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และระดบับรหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

4) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 



ควำมพงึพอใจของพนกังำนในสถำนทีท่ ำงำนทีไ่ดร้บัมำตรฐำนอำคำร WELL 
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ผูต้อบแบบสอบถามมหีน้าที ่ Communication Researcher คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 Material research คดิเป็นรอ้ยละ14.3 
Research Integration คดิเป็นรอ้ยละ14.3 ดแูลโครงการทีจ่ะ certified WELL, ศกึษาเฉพาะดา้นคุณภาพอากาศและสิง่แวดลอ้มในอาคาร 
คดิเป็นรอ้ยละ14.3 และวจิยั คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 

5) ประสบการณ์การท างานกบัศนูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื RISC 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานกบัศนูยม์าน้อยกวา่ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ71.4 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 และมากกวา่ 10 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 14.3 

6) จ านวนวนัท างานใน 1 สปัดาห ์

ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดท างาน 5 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 100 

7) ระยะเวลาการใชง้าน (จ านวนชัว่โมงต่อวนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างาน 8 ชม. ต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และ 9 ชม.ต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

8) ระยะการท างานในอาคารน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานในอาคารน้ีมา 3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 2 ปี 5 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
14.3 และ 1 ปี 6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

9) ลกัษณะการท างานในพืน้ที ่

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานในพืน้ทีเ่ปิดโล่ง คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และท างานในพืน้ทีส่ว่นตวัท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

 

4.3.2 ควำมพงึพอใจต่อกำรเปลีย่นแปลงพืน้ที ่

ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อพืน้ทีศ่นูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื 
ปัจจยั รอ้ยละในแต่ละระดบัคะแนนความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
ความพึงพอใจในแสง (Light) 
1. ความสวา่งภายในส านกังาน เชน่ ระดบัของแสงธรรมชาต ิและแสง
ประดษิฐ ์(Lighting), การควบคุมแสงจา้ เชน่ จากแสงธรรมชาตแิละแสง
ประดษิฐ ์(glare control) 
2. การตกแต่งภายใน (เชน่ การเลอืกใชส้ ีและวสัดุ) 
3. ความเหมาะสมของระดบัความสงูจากพืน้ถงึเพดานในแต่ละชัน้ (แสง
ธรรมชาตจิากช่องเปิด) 
4. ความเปิดโลง่ของพืน้ที ่(Openness and transparency) 

 
 
 
 
 
 
 

14.3 

 
 
 
 
 

14.3 

 
14.3 

 
 

14.3 

 
42.9 

 
 

28.6 
42.9 

 
57.2 

 
42.9 

 
 

57.2 
42.9 

 
28.2 

ความพึงพอใจในอากาศ (Air) 
1. สภาพแวดลอ้มภายในส านกังาน (Indoor climate) เชน่ อุณหภมู ิ
คุณภาพอากาศ ความชืน้ และฝุ่ น 
2. ระบบการหมนุเวยีนอากาศ (Ventilation) 
3. การตกแต่งภายใน (เชน่ การเลอืกใชส้ ีและวสัดุทีไ่มเ่กดิสารพษิ) 

 
 

 
 

 
 

 
42.9 

 
42.9 
28.6 

 
57.2 

 
57.2 
71.5 

ความพึงพอใจในสภาวะน่าสบาย (Comfort) 
1. การจดัสรรพืน้ที ่(ความหลากหลายและฟังกช์ัน่ในการใชง้านของพืน้ที)่ 
2. เฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่นไดต้ามหลกัสรรีะศาสตร(์Ergonomics: visual 
and physical) 

    
42.9 
28.6 

 

 
57.2 
71.5 

 
  



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

128 

ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อพืน้ทีศ่นูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื (ต่อ) 
ปัจจยั รอ้ยละในแต่ละระดบัคะแนนความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
ความพึงพอใจในสภาวะน่าสบาย (Comfort) 
3. การท างานทีต่อ้งใชส้มาธ ิ(Concentration) โดยไมม่สีิง่ใดทีม่ารบกวน
สมาธริะหวา่งการท างาน 
4. ความเป็นสว่นตวัของพืน้ที ่(Privacy) เชน่ การถกูรบกวน การถูกมอง 
การไดย้นิเสยีงจากบุคคลอื่น และสามารถท างานเอกสารทีเ่ป็นความลบั 
5. พืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ส าหรบัเกบ็ของ (Archive and storage) 
6. ความเพยีงพอและเหมาะสมของการจดัวางพืน้ทีส่นบัสนุนต่างๆ เชน่ 
ทีจ่อดรถ หอ้งประชุม หอ้งแลบ็ พืน้ทีร่บัประทานอาหาร พืน้ทีพ่กัผอ่น 
เป็นตน้ 

 
 

 
28.6 

 
28.6 

 
28.6 

 
28.6 

 
14.3 
14.3 

 
42.9 

 
42.9 

 
28.6 
28.6 

 
 
 
 
 

57.2 
57.2 

ความพึงพอใจในหมวดจิตใจ (Mind) 
1. การเขา้ถงึสถานทีท่ างาน 
2. ความสวยงามโดยรวมของอาคาร 
3. ขนาดพืน้ทีข่องสถานทีท่ างาน 
4. ความยดืหยุน่ในการปรบัพืน้ทีใ่ชง้าน (Flexibility) 
5. การใชง้านและความสะดวกสบายของพืน้ทีท่ างานของตนเอง 
6. การใชง้านระบบ Information and communication technology (ICT) 
หรอืงานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 
7. โอกาสในการสือ่สารและปฏสิมัพนัธ ์(Communication and social 
interaction) 
8. โอกาสในการท างานนอกสถานที ่

   
 
 
 
 
 

28.6 
 
 
 

14.3 

 
71.5 

 
28.6 
28.6 
42.9 
57.2 

 
42.9 

 
71.5 

 
28.6 
100 
71.5 
71.5 
57.2 
14.3 

 
57.2 

 
14.3 

4.3.3 ดำ้นกระบวนกำรเปลีย่นแปลงพืน้ที ่

ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อกระบวนการการเปลีย่นแปลงพืน้ทีศ่นูยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื 
ปัจจยั รอ้ยละในแต่ละระดบัคะแนนความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. การประชาสมัพนัธ/์การกระจายขา่วสาร เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
พืน้ทีท่ าการใหพ้นกังานทราบ 

 14.3 14.3 14.3 42.9 
 

2. การรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน  14.3 14.3  57.2 
3. การเตรยีมความพรอ้มก่อนและระหวา่งการยา้ยส านกังาน  14.3 14.3 28.6 28.6 

4.3.4 ดำ้นควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและ Productivity 

ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มในการท างานและ Productivity 
ปัจจยั รอ้ยละของระดบัคะแนนความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานชว่ยสนบัสนุนผลการท างาน
ของทา่นในระดบัใด (Individual productivity) 

   57.2 42.8 

2. ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานชว่ยสนบัสนุนผลการท างาน
ของทมีในระดบัใด (Team productivity) 

  14.3 57.2 28.6 

 



ควำมพงึพอใจของพนกังำนในสถำนทีท่ ำงำนทีไ่ดร้บัมำตรฐำนอำคำร WELL 
นิศารตัน์ โพธดิก และชยัวฒัน์ รริตันพงศ ์
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5. สรปุผลการวิจยั 

5.1 ผลสรปุจากการสมัภาษณ์  

ผลการสมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์วจิยัและนวตักรรมเพื่อความยัง่ยืน ก่อนและหลงัการ
เปลีย่นแปลงการเปลีย่นแปลงพืน้ที ่มคีวามแตกต่างกนัในดา้นท าเลทีต่ัง้ โดยทีท่ าการเดมิมลีกัษณะเป็นส านักงานกึง่บา้น มคีวามเขา้ถงึ
ยาก ทีต่ัง้ใหม่บรเิวณอาคารแมกโนเลยีส ์ราชด าร ิบูลเลอรว์ารด์เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามน่าสนใจ องคก์รตอ้งการลื่อสารวสิยัทศัน์เรื่องความ
ยัง่ยนืของออกไปสูส่าธารณะยิง่ขึน้ แต่ขอ้จ ากดัดา้นโครงสรา้งอาคารเดมิเป็นขอ้จ ากดัประการหนึ่งทีส่ง่ผลใหก้ารออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยยัง
ไมม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด เป็นความทา้ทายของผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสอดคลอ้ง
กบักจิกรรมหรอืงานของพนักงานภายใต้ขอ้จ ากดัตามขอ้ก าหนดในเกณฑ ์WELL ในหมวดภายในของอาคารใหม่ (New and Existing 
interior) 

5.2 ผลสรปุความพึงพอใจของพนักงานต่อการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี 

5.2.1 ดำ้นพืน้ที ่

ผลการศกึษาพบว่าความพงึพอใจสูงสุดของพนักงานไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจติใจทีพ่นักงานใความพงึพอใจมาก ประกอบดว้ย 1)
ความสวยงามโดยรวมของอาคาร 2)ขนาดพืน้ทีข่องสถานทีท่ างาน และ3)ความยดืหยุ่นในการปรบัพืน้ทีใ่ชง้าน เพราะมสีิง่แวดลอ้มใน
อาคารทีด่ ีและมพีืน้ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการ ปัจจยัดา้นอากาศ การเลอืกใชส้แีละวสัดุ เพราะการออกแบบทีเ่น้นสอี่อน วสัดุทีไ่มเ่ป็น
พษิ และแสงธรรมชาตสิง่ผลต่อสุขภาวะในการท างานของพนักงานโดยตรง ปัจจยัดา้นสภาวะน่าสบาย ไดแ้ก่ เฟอรนิ์เจอรท์ีป่รบัเปลีย่น
ไดต้ามหลกัสรรีะศาสตร ์เพราะสามารถสนบัสนุนการท างานของพนกังานไดต้รงตามกจิกรรมและลกัษณะงาน 

5.2.2 ดำ้นกระบวนกำรเปลีย่นแปลงพืน้ที ่

ปัจจยัดา้นกระบวนการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของพนักงานโดยตรงอนัดบัแรกคอื การรบัฟังความคดิเหน็
ของพนกังานประกอบดว้ย และการประชาสมัพนัธ/์การกระจายขา่วสารเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ าการ โดยพนักงานทราบถงึการ
ยา้ยส านกังานแต่อาจมขีอ้จ ากดัเรือ่งเวลาในการเตรยีมการและกระบวนการยา้ยส านกังาน 

5.2.3 ดำ้นควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและ Productivity 

ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสนับสนุนการท างาน (Productivity) ของพนักงานทัง้การท างานแบบเดีย่วและการ
ท างานเป็นทมี 

โดยการศกึษาน้ีจะเป็นการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) เพือ่น ามาปรบัใชใ้นการศกึษาขัน้ต่อไป 
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แนวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารค้าเพ่ือดึงดดูผูบ้ริโภค 
EXPERIENCE DESIGN GUIDELINES FOR SHOPPING CENTER TO ATTRACT CONSUMERS 

 
กรนิรตัน์ ศรินิาม1 และสนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ2 

KARINRAT SIRINAM1 and SANTIRAK PRASERTSUK2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
viewkarinrat@gmail.com1, santirak@ap.tu.ac.th2 

 

บทคดัย่อ 

สถานการณ์ศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิหดตวัลงสง่ผลใหก้ าลงัซือ้ของคนในประเทศลดลง อกีทัง้
การเตบิโตของอคีอมเมริซ์ทีข่ยายตวัมากขึน้ ท าให้ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มในการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้  จนกระทัง่ทุกวนัน้ีอี
คอมเมริ์ซกลายเป็นช่องทางการซื้อขายที่มบีทบาทส าคญั เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทลัเต็มตวั การใช้บริการศูนย์การค้าของผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป ไมเ่พยีงแคม่าซือ้ของอย่างเดยีว การเขา้มาศูนยก์ารคา้เพือ่มาหาประสบการณ์หรอืมาพกัผอ่นกเ็ป็นสิง่ส าคญั งานวจิยัน้ี
จงึมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารศูนย์การคา้แทนความนิยมในการซื้อของ
ออนไลน์ การออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภคใหก้ลบัมาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้มากขึน้จงึเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาศูนย์การคา้ในอนาคต การวจิยัน้ีศกึษาพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศูนยก์ารคา้จากผูป้ระกอบการทีม่กีารเปิดใหใ้ชบ้รกิารและปรบัปรุง
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-จนถึงปัจจุบนั โดยมกีารส ารวจรูปแบบพื้นที่ทางกายภาพและการใหบ้รกิารของพื้นที่ส่วนกลาง  และใช้วธิกีาร
สมัภาษณ์เชงิลกึจากสถาปนิกผู้ออกแบบศูนย์การค้าและผู้ประกอบการ  ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสมัภาษณ์ พบว่า
ศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนัมกีารแบ่งสดัส่วนพืน้ทีข่ายและพืน้ทีส่่วนกลาง แต่พืน้ทีส่ว่นกลางในศูนยก์ารคา้บางแห่งยงัไม่มกีารออกแบบเพื่อ
รองรบัการใช้งานของผูม้าใช้บรกิาร ดงันัน้งานวจิยัน้ีจะน าเสนอการออกแบบประสบการณ์ภายในพื้นทีท่ี่จะช่วยดงึดูดผูม้าใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาศนูยก์ารคา้รปูแบบใหมใ่นอนาคต 
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Abstract 

The situation of shopping centers in Thailand is facing an economic decrement. As a result of the demand is 
decreasing, while E-commerce has been growing and become a significant part of the world economic since our world has 
stepped into digital era. Therefore, the purpose of visiting shopping centers changed. Apart from buying goods, visiting shopping 
center experience becomes more significant. This research aims to study behavior and decision factor of the customer in 
buying goods from shopping center instead of online shopping, for the future development of shopping centers. This research 
will study shopping centers from one developer which have been operated since 2550 and analyze the physical space and the 
facility of shopping centers by planning study and interviewing the architects and developers. The result of the research indicate 
that shopping centers has divided salable area and facility, However the facility of some shopping centers hasn’t designed to 
serve the customer. Therefore, this thesis will purpose the design experience which could attract the users for the shopping 
center development. 

Keywords: Shopping Center, Experience Design, Attract Consumers, Design Guidelines 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิหดตวัลงส่งผลใหก้ าลงัซื้อของคนในประเทศลดลง อกีทัง้การเตบิโตของอี
คอมเมริ์ซ ทีม่แีนวโน้มขยายตวัมากขึน้เรื่อยๆ กระทัง่ทุกวนัน้ีอคีอมเมริ์ซกลายเป็นช่องทางการซื้อขายทีม่บีทบาทส าคญัไปแลว้ และ
สมารท์โฟนกลาย เป็นแพลตฟอรม์กลางในการเชือ่มต่อโลกออนไลน์ของผูบ้รโิภคทุกทีทุ่กเวลา จงึท าใหก้ารซือ้ขายงา่ยเพยีงแคป่ลายนิ้ว
การได้รบัปัจจยัเชงิลบจากภาวะเศรษฐกจิที่มแีนวโน้มหดตวั และยงัถูกซ ้าเตมิจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ19 ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเน่ืองมายงัธุรกิจค้าปลีกที่มีแนวโน้มหดตวัลง จึงท าให้ผู้บริโภคมแีนวโน้มในการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น  
เน่ืองจากเทคโนโลยกีา้วเขา้มามสี่วนในการใชช้วีติ โดยเฉพาะการซื้อสนิคา้ทีก่ าลงัเปลีย่นมาใชช้่องทางออนไลน์มากขึน้  เพราะสะดวก
และรวดเรว็  และยงัสามารถใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากขึน้อกีดว้ย 

ภาพรวมและแนวโน้มของผูป้ระกอบการมองวา่เศรษฐกจิมแีนวโน้มแย่ลงในชว่งแรกและในอนาคตอาจจะมรีะดบัทรงตวั เมือ่โลก
เปลีย่นสู่ยุคดจิทิลัเตม็ตวั ธุรกจิศูนยก์ารคา้ในประเทศไทย ตอ้งไม่ประมาท และตอ้งหาวธิเีพิม่เวลาใหลู้กคา้อยู่ในศูนยก์ารคา้มากขึน้ การ
กลบัมาใชง้านภายในศนูยก์ารคา้จงึเป็นเรือ่งส าคญักวา่ยอดขายในยุคน้ี ดงันัน้ตอ้งพรอ้มปรบัตวัใหก้า้วทนักบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น 

ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการหาแนวทางในการออกแบบพืน้ทีธุ่รกจิคา้ปลกีประเภทศูนย์การคา้ เพื่อ
สรา้งพืน้ทีป่ระสบการณ์ใหมใ่หแ้ก่ผูบ้รโิภค โดยผูว้จิยัมคีวามคาดหวงัใหผู้บ้รโิภคไดก้ลบัมาใชง้านศูนยก์ารคา้ ไดร้บัประสบการณ์ใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดมิ ไมเ่พยีงแคม่าซือ้ของอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่เป็นการสรา้งประสบการณ์ใหเ้กดิพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 

1.2 ค าถามในงานวิจยั 

การออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภคใหก้ลบัมาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ควรเป็นอยา่งไร 

1.3 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แทนความนิยมการซือ้ของออนไลน์ 

2) เพือ่ศกึษาและวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้ 

3) เพือ่เสนอรปูแบบสถาปัตยกรรมศนูยก์ารคา้ทีเ่น้นการสรา้งประสบการณ์เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 

1.4 ขอบเขตการวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตดำ้นกำรศกึษำ 

1) ศกึษาการใชพ้ืน้ทีใ่นศูนยก์ารคา้ขนาดภูมภิาคทีม่พีืน้ทีส่ว่นกลางภายใน ภายนอกอาคารและพืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
ทฤษฎกีารออกแบบสรา้งประสบการณ์ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่กดิจากการซือ้ของออนไลน์และการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 

2) ศกึษารปูแบบพืน้ทีใ่นการสรา้งประสบการณ์เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค เลอืกศกึษาศนูยก์ารคา้ขนาดภมูภิาคภายในกรุงเทพมหานคร 
จากผูป้ระกอบการทีม่กีารเปิดบรกิารศูนย์การคา้มากทีสุ่ด 2 ราย โดยศูนย์การคา้ทีม่กีารเปิดใหใ้ชบ้รกิารและปรบัปรุงช่วงเวลา พ.ศ. 
2550-จนถงึปัจจุบนั 

3) เลอืกศกึษาออกแบบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะสว่นของพืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ศนูยก์ารคา้และรปูดา้นอาคาร โดยพืน้ทีข่อง
รา้นคา้ปลกี สว่นบรกิาร ทีจ่อดรถจะไมท่ าการออกแบบ 

1.4.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่

ขอบเขตด้านพื้นที่ในงานวจิยัน้ี เลอืกที่จะศึกษาและวเิคราะห์พื้นที่บรเิวณกรุงเทพมหานครตอนเหนือที่เหมาะสมต่อที่ตัง้
ศนูยก์ารคา้ทีเ่น้นการสรา้งประสบการณ์เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 

1.5 นิยามศพัท ์

1.5.1 ศูนยก์ำรคำ้ หมายถงึ แหล่งรวมสนิคา้เพื่อจ าหน่าย มรีา้นขายสนิคา้นานาชนิด มสีิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่ผู้
มาซือ้สนิคา้ เชน่ ทีจ่อดรถ รา้นอาหาร 
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1.5.2 ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูท้ีใ่ชป้ระโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ โดยตรงของบุคคลนัน้ ผลทีไ่ดร้บั
จากการบรโิภคคอื อรรถประโยชน์หรอืความพงึพอใจ 

1.5.3 กำรออกแบบประสบกำรณ์ หมายถงึ การสรา้งบรรยากาศและความรูส้กึใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจในตวัแบรนด ์ตวั
สนิคา้และในทางสถาปัตยกรรม ตัง้แต่ขณะซือ้ ระหวา่งใช ้รวมไปถงึหลงัการใชส้นิคา้ หรอืบรกิารนัน้ๆ 

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 รปูแบบของร้านค้าปลีก 

รปูแบบของการคา้ปลกี เป็นการขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย โดย แบ่งเป็นออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ คอื การคา้ปลกี
แบบมรี้านค้า แบบไม่มรี้านค้า และองค์กรที่ท าการค้าปลกีซึ่งรูปแบบของการค้าปลกีมุ่งเน้นที่การน าเสนอสนิค้าที่หลากหลายและมี 
ระบบการจดัการทีด่ ีธุรกจิคา้ปลกีปัจจุบนัมรีปูแบบและการให้บรกิารทีห่ลากหลายสามารถจ าแนกไดเ้ป็นประเภท ใหญ่ๆ ได ้4 ประเภท 
(สุเธยีร โล้กูลประกิจ,2564) ดงัน้ี 1. ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าทัว่ไป ได้แก่ หา้งสรรพสนิค้า, ดสิเคาท์สโตร์, ร้านจ าหน่ายสนิค้าเฉพาะ
ประเภทสนิค้า, ร้านดรกัสโตร์, ร้านจ าหน่ายสนิค้าเฉพาะหมวดสนิค้า, ร้านจ าหน่ายสนิค้าตกแต่งบ้าน, ร้านจ าหน่ายสนิค้าลดราคา, 
ไฮเปอรม์ารเ์กต็หรอืซูเปอรเ์ซน็เตอร ์2. รา้นคา้จ าหน่ายอาหาร ไดแ้ก่ ซูเปอรม์ารเ์กต็, รา้นจ าหน่ายสนิคา้หบีหอ่ใหญ่, รา้นคา้สะดวกซื้ อ 
3. รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้บรกิาร 4. ศนูยก์ารคา้ครบวงจร 

ดงันัน้จงึผูว้จิยัเลอืกพืน้ทีธุ่รกจิคา้ปลกีประเภทศูนยก์ารคา้ทีม่ลีกัษณะทีเ่หมาะกบัการศกึษาเพื่อสรา้งพืน้ทีป่ระสบการณ์ใหม่
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค โดยศนูยก์ารคา้ครบวงจร พฒันามาจากหา้งสรรพสนิคา้ เป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิ ลงทุนสงู ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการได้
ในสถานทีแ่ห่งเดยีว จะมหีา้งสรรพสนิคา้รา้นคา้ และมแีหล่งบนัเทงิ เช่น สวนสนุก ศูนยอ์าหาร และโรงภาพยนตร์ ท าใหลู้กคา้ซื้อของ
ควบคู่ไปกบัการหาความบนัเทงิได ้ในปัจจุบนัสถานทีซ่ึง่มลีกัษณะเป็นทัง้ศูนยก์ารคา้แต่มหีา้งสรรพสนิคา้ตัง้อยู่ภายใน ในเวลาเดยีวกัน 
โดยทัว่ไปมกัจะนบัรวมทัง้อาคารเป็นศูนยก์ารคา้ทัง้หมด 

2.2 การสร้างประสบการณ์ในพืน้ท่ี 

การสรา้งประสบการณ์ของพืน้ทีค่า้ปลกี คอื การท าผูใ้ชบ้รกิารเกดิความรูส้กึไดร้บัประสบการณ์ใหม ่โดยแนวคดิของโครงการ
จะเกี่ยวกบัการออกแบบใหบ้รกิารกบัผู้ใช้บรกิารที่จะได้มปีระสบการณ์ร่วมกบัพื้นที่นัน้ ๆ โดยการสร้างประสบการณ์ของพื้นที่แบ่ง
ออกเป็น 2 องคป์ระกอบ 

2.2.1 กำรสรำ้งควำมรูส้กึพเิศษกบัผูใ้ชบ้รกิำร คอื การท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึพเิศษจากการไดเ้ขา้ไปใชบ้รกิารในพืน้ที ่ทัง้การ
บรกิารและการออกแบบของพืน้ที ่โดยการสรา้งประสบการณ์เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค จะตอ้งตรวจสอบผูใ้ชง้านมคีวาม
คดิเหน็ ความพงึพอใจและรับรู้ถึงอาคารสถานที่แบบไหน โดยประสบการณ์ของลูกค้านัน้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น  4 มติิ  (Silvia 
Cachero-Martnez 1, and Rodolfo Vazquez-Casielles, 2560) คือ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ประสบการณ์ทางปัญญา 
ประสบการณ์ทางสงัคม ประสบการณ์เชงิปฏบิตั ิ

2.2.2 กำรสร้ำงควำมดึงดูด ท าให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความประทบัใจ และเกิดความรู้สกึอยากกลบัไปใช้บริการอีก เน่ืองจาก
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างความดงึดูดน้ีร้านค้าต้องใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภค ต้องสร้างเรื่องราว  (Norbert 
Rickert Euro Shop, n.d.) โดยทีร่า้นคา้ตอ้งท าให ้ลูกคา้รูส้กึเป็นคนส าคญั และการสรา้งประสบการณ์ใหมจ่ะตอ้งสรา้งเพือ่ใหพ้ืน้ทีน่ัน้มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้บรกิาร การสร้างประสบการณ์ที่ดงึดูดลูกค้าในศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย 5 สิง่ (จกัรกฤษณ์ เหลอืงเจรญิรตัน, 

2564) คอื  Task, Social, Entertainment, Discovery และ Aspiration 

2.3 การสร้างประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรม 

สรา้งประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรม จะตอ้งมคีวามส าคญักบัการสรา้งพืน้ทีท่ีเ่ป็นของเอกลกัษณ์เพือ่การท าการตลาด และ
สร้างความจดจ า ดึงดูดผู้ใช้งาน และใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้งานและส ถาปัตยกรรม ซึ่งการสร้าง
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะมคีวามแตกต่างกนัระหว่างปัจจยัภายนอกและภายในอาคาร มลีกัษณะเฉพาะในการออกแบบเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ 
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133 

2.3.1 ปัจจยัในกำรออกแบบภำยนอก 

ปัจจยัในการออกแบบภายนอกเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นสิง่แรกทีม่องเหน็ (First impression) ซึง่จะแสดงใหเ้หน็
ถงึภาพลกัษณ์ทีน่่าดงึดดู การจดัวางพืน้ที ่รวมไปถงึการเลอืกทีต่ัง้ของอาคาร 

2.3.2 ปัจจยัในกำรออกแบบภำยใน 

ปัจจยัในการออกแบบภายในมผีลต่อการใชง้านของผูใ้ชง้าน จะตอ้งสนบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมต่างๆ สรา้งความจดจ าและการ
รบัรูท้ี่ด ีโดยประสบการณ์ทีส่ร้างการจดจ าและการรบัรู้ ม ี4 ลกัษณะ คอื ความสวยงาม, ความรู,้ ความบนัเทงิ และความแปลกใหม่ 
(Sands, Oppewal & Beverland, 2009) โดยตอ้งดถูงึเรือ่งดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน ดา้นส ีแสง และวสัดุ 

2.4 กรณีศึกษาการออกแบบศนูยก์ารค้า 

โดยกรณีทีเ่ลอืกศกึษา จะเลอืกจากการก าหนดขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ภายในกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ขนาดระดบัภมูภิาค เพือ่เป็นกรณีศกึษาในประเทศไทย และในสว่นของกรณีศกึษาต่างประเทศจะเลอืกศนูยก์ารคา้ทีม่กีารออกแบบพืน้ที่
สว่นกลางโดยใชป้ระสบการณ์ใหมอ่ยูใ่นพืน้ที ่

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกรณีศกึษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
กรณีศึกษา การสร้างประสบการณ์ใน

งานสถาปัตยกรรม 
การสร้างประสบการณ์ในพืน้ท่ี ลักษณะการสัญจรและการ

เข้าถึง 
สดัส่วนพืน้ท่ี 

Central Festival 
Eastville 

- วสัดุอะลมูเินียม คอมโพสติ ทีม่ ี
สสีนัทีน่่าดงึดดูใชส้สีดเพือ่ใหโ้ดด
เดน่และตดักบัคอนเซป ทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ
- การจดัผงัอาคารทีม่สีว่นของ
Outdoor การใชล้มธรรมชาตเิขา้มา
ในอาคาร 

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์ 
เป็นรปูแบบตวั L โดยการวางผงัของ
ศนูยก์ารคา้มลีกัษณะการวาง
แบบดมัเบล ม ีMagnet 2 ฝัง่ และ
ต าแหน่งของพืน้ทีป่ระสบการณ์ จะ
วางไวฝั้ง่เดยีว เป็นทางตัง้ 

GFA : 150,000 ตร.ม. 
7% (10,902 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
2% (3,564 ตร.ม.) 
พื้นที่สร้างประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 

Central Pattaya 
Beach 

- วสัดุทีใ่ช ้ไม ้หนิ โทนสแีบบ
ธรรมชาตใิหต้รงกบัคอนเซปของ  
รสีอรท์ 
- การจดัผงัอาคารเปิดพืน้ที ่
Outdoor หน้าศนูยก์ารคา้ใหเ้ป็น
ลานกวา้ง ส าหรบัจดักจิกรรม 
และดา้นหลงัเป็นไนทม์ารเ์กต็ 

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์ 
เป็นรปูแบบ Linear โดยการวางผงั
ของศนูยก์ารคา้มลีกัษณะการวาง
แบบดมัเบล  ม ีMagnet 2 ฝัง่และ
ต าแหน่งของพืน้ทีป่ระสบการณ์จะ
วางแนวยาวและ 
พืน้ทีป่ระสบการณ์ขา้งนอก 2 ฝัง่ 

GFA : 240,000 ตร.ม. 
3% (8,323 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
4% (9,138 ตร.ม.) 
พื้นที่สร้างประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 

Central Festival 
Chiang Mai 

- วสัดุ อะลมูเินียม คอมโพสติ สี
โทนเรยีบและเน้นสสีดทีจุ่ดเดน่ของ 
facade ใชค้วามโดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ของโคมลา้นนา 
- พืน้ที่่ Outdoor เป็นสว่นของลาน
กจิกรรม จดัใชภ้มูทิศัน์ทีส่วยงาม 
เพือ่เป็นพืน้ทีพ่กัผอ่น 

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์ 
เป็นรปูแบบตวั L โดยการวางผงั 
ของศนูยก์ารคา้มลีกัษณะการ 
วางแบบดมัเบล ม ีMagnet 2 ฝัง่ 
และต าแหน่งของพืน้ทีป่ระสบการณ์
จะวางไวฝั้ง่เดยีวในสว่นของดา้นหน้า
อาคารเป็นทางตัง้ 

GFA : 250,000 ตร.ม. 
4% (4,894 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
3% (3,104 ตร.ม.) 
พื้นที่สร้างประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 

The Dubai mall - อาคารมขีนาดใหญ่และโดดเดน่
การใชว้สัดุ อะลมูเินียมคอมโพสติ 
ใชส้สีดเพือ่ความเป็นเอกลกัษณ์
และใหจ้ดจ าและกลมกลนืกบั
อาคารโดยรอบ 
- การจดัผงัอาคารภายในทีม่พีืน้ที่
กจิกรรมหลากหลายรองรบั หลาย
กลุม่ จดัเป็น Cluster 

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์ 
เป็นรปูแบบ U วางรอบพืน้ที่
สว่นกลางและวางกจิกรรมรองรบั 
หลายๆชัน้พืน้ทีด่า้นนอกมพีืน้ที ่
Rest area และลานกจิกรรม โดย
การวางผงัของ 
ศนูยก์ารคา้มกีารวางทีม่เีสน้สญัจร 
หลกัชดัเจน มองเหน็จุดแลนดม์ารค์ 
ต่างๆภายในศนูยก์ารคา้ได ้ท าใหไ้ม่
หลง 

GFA : 555,600 ตร.ม. 
7% ( 37,770 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
1% (7,060 ตร.ม.) 
พื้นที่สร้างประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกรณีศกึษาในประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
กรณีศึกษา การสร้างประสบการณ์ใน

งานสถาปัตยกรรม 
การสร้างประสบการณ์ในพืน้ท่ี ลักษณะการสัญจรและการ

เข้าถึง 
สดัส่วนพืน้ท่ี 

K11 Musea - วสัดุภายนอกใหก้ลนืกบั
ธรรมชาตโิดยใชไ้มเ้ลือ้ยและการ
ปลกูสวนแนวตัง้ อกีทัง้ใชค้วาม 
โปรง่ของกระจก เพือ่ใหแ้สงเขา้ถงึ
อาคาร 
- การจดัผงัอาคารทีม่สีว่นของ 
Outdoor เป็น ลาน Sunken ดงึดดู
คน และการใชแ้นวคดิรวมกบั
พพิธิภณัฑ ์

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์เป็น
รปูแบบตวั L  เป็นการวางเพือ่ไมใ่ห้
ระยะการเดนิในแต่ละสว่นยาวเกนิไป 
ซึง่ต าแหน่งของ 
พืน้ทีก่จิกรรมและสรา้งประสบการณ์
จะวางลอ้มพืน้ทีไ่ฮไลท ์โถงกลางและ
จดัพืน้ที ่
พกัผอ่น การเรยีนรูแ้ทรกไปในแต่ละ
ชัน้ ทัง้ภายในและภายนอก 

GFA : 111,483 ตร.ม. 
18% (20,712 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
3% (2,571 ตร.ม.) 
พืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 

Les Quatre 
Temps 

- ระบบเทคโนโลยมีา่นกระจก
ประสทิธภิาพสงู ดว้ยจอ LED ใน
เวลากลางคนืแสงไฟเปลีย่นสจีะ
สอ่งใหเ้หน็ Facade ของอาคารให้
กลายเป็นไฟเรอืงแสง 

 

 

การวางผงัพืน้ทีป่ระสบการณ์เป็น
รปูแบบ Linear โดยการวางผงัของ
ศนูยก์ารคา้มลีกัษณะการวาง
แบบดมัเบล ม ีMagnet 2 ฝัง่ 
และต าแหน่งของพืน้ทีป่ระสบการณ์
จะวางไวท้ัง้ 2 ฝัง่ แทรกตวัอยูทุ่กชัน้
เพือ่ทีจ่ะไดส้รา้งความแปลกใหมแ่ละ
ความหลากหลายในพืน้ทีใ่นพืน้ที ่

GFA : 110,000 ตร.ม. 
5% (61,156 ตร.ม.) 
พืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูบ้รโิภค 
3% (28,319 ตร.ม.) 
พืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ (ใน
สว่นทีไ่มก่่อรายได)้ 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการวิจยั 

1) ศกึษาพฤตกิรรมและศกึษาปัจจยัในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แทนความนิยมซื้อของออนไลน์  
เพือ่น าขอ้มลูความตอ้งการทีม่ผีลต่อการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้ 

2) ศึกษาหลกัการวางผงัและการจดัผงัศูนย์การค้าและกรณีศึกษาในการหาจากค านิยาม ความหมายของการออกแบบ
ประสบการณ์ และประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรมโดยศกึษาร่วมกบัการลงส ารวจพืน้ที ่ดกูายภาพทีจ่ะสอดคลอ้งต่อการวเิคราะหก์าร
ออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้ 

3) สรุปผลแนวคดิการออกแบบและเสนอแนะแนวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั 

3.2.1 กรณีศกึษำกลุม่ตวัอยำ่ง 

ผูว้จิยัคดัเลอืกกรณีศกึษา จากการศกึษาศูนยก์ารคา้ภายในกรุงเทพมหานครทีม่ขีนาดระดบัภูมภิาค ทีม่กีารเปิดใหใ้ชบ้รกิาร
และปรบัปรุงชว่งเวลา พ.ศ. 2550-จนถงึปัจจุบนั  โดยเลอืก ผูป้ระกอบการ A (ผูว้จิยัขอสงวนชือ่ผูป้ระกอบการเนื่องจากเป็นความลบัทาง
ธุรกจิ) ซึง่มเีกณฑใ์นการเลอืกจากการศกึษากลุม่เป้าหมายของศนูยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ศนูยก์ารคา้ของผูป้ระกอบการ A มี
รูปแบบศูนย์การค้าที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่รอบศูนย์ธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร และเมอืงทอ่งเทีย่ว เพือ่สือ่สารใหท้ราบวา่พืน้ทีน่ัน้ควรมรีา้นคา้ปลกีแบบใดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากทีส่ดุ 

3.2.2 ประชำกรกลุม่ตวัอยำ่ง 

1) ผูป้ระกอบการของศูนย์การค้า ผูท้ี่อยู่ในส่วนของฝ่ายธุรกจิ ฝ่ายพฒันาโครงการ หรอืฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งของศูนย์การค้าที่
ออกแบบประสบการณ์เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 

2) สถาปนิก ผูท้ีอ่ยูใ่นสว่นของการออกแบบศนูยก์ารคา้ทีอ่อกแบบประสบการณ์เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 
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3.3 เครื่องมือในการวิจยั 

3.3.1 แบบส ำรวจพืน้ทีข่องศนูยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

การเขา้ไปส ารวจพืน้ทีใ่ชง้านจรงิเพือ่ดกูารจดัการของพืน้ที ่แบง่สดัสว่น และองคป์ระกอบของศูนยก์ารคา้ ซึง่ตอ้งมกีารเตรยีม
ตวัโดยศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัจะท าการส ารวจดว้ยการสงัเกต บนัทกึขอ้มลู และถ่ายภาพทีพ่บเหน็ใน
รปูแบบพืน้ทีป่ระสบการณ์ในศนูยก์ารคา้ทีม่ขีนาดระดบัภมูภิาคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3.2 แบบสมัภำษณ์ผูป้ระกอบกำรศนูยก์ำรคำ้ 

แบบสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการ โดยสมัภาษณ์ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัทีม่าแนวคดิในการพฒันาโครงการเพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค ตอบ
โจทย์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป และแนวทางการจดัรูปแบบพื้นที่ส่วนกลาง (Plaza) ที่จะสรา้งประสบการณ์ใหม่ใหก้บั
ผูบ้รโิภค การจดัสดัสว่นพืน้ทีแ่ละการใชง้านของพืน้ที ่

3.3.3 แบบสมัภำษณ์สถำปนิก 
แบบสมัภาษณ์ของสถาปนิก โดยสมัภาษณ์ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัศูนย์การคา้ทีไ่ดท้ าการออกแบบ แนวคดิในการพฒันาและการ

ออกแบบศูนยก์ารคา้เพือ่ดงึดูดผูบ้รโิภค ตอบโจทยก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป และแนวทางการจดัรปูแบบพืน้ทีส่่วนกลาง 
(Plaza) ทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค การจดัสดัสว่นพืน้ทีแ่ละการใชง้านของพืน้ที่ 

3.4 วิเคราะหข้์อมลู 

3.4.1 กำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ 

วเิคราะหก์รณีศกึษาทีน่ าเสนอแนวคดิ และกระบวนการออกแบบ จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4.2 กำรวเิครำะหแ์บบประเมนิของผูเ้ชีย่วชำญ 

วเิคราะหค์วามเหมาะสมของการน าเสนอแนวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศูนยก์ารคา้ในแต่ละด้านจากการประเมนิ
โดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่น าไปสูก่ารจดัท าขอ้เสนอแนะและการอภปิราย 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 แนวทางในการพฒันาศนูยก์ารค้าเพ่ือดึงดผููบ้ริโภคและตอบโจทยก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

การวเิคราะห์ในหวัขอ้น้ีมาจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการและสถาปนิกเพื่อดูแนวทางในการพฒันาศูนย์การค้าเพื่อดงึดู
ผูบ้รโิภคและตอบโจทย์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไปในปัจจุบนั จากการสมัภาษณ์  พบว่าแนวทางในการพฒันาศูนย์การคา้นัน้
จะตอ้งมกีลยุทธท์ีน่่าสนใจ โดยจะตอ้งศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย วา่ความตอ้งการของคนในพืน้ทีน่ัน้ตอ้งการอะไร และศกึษาประวตัิของ
พืน้ทีม่ากขึน้ ดคูวามเป็นมา เจาะลกึถงึแก่น เพือ่จะไดไ้มส่รา้งความแปลกแยกจากโดยรอบพืน้ที ่โดยศูนยก์ารคา้ทีจ่ะเพิม่พืน้ทีเ่พือ่ทีจ่ะ
ดงึดูดคนมาใชเ้วลาว่าง และสรา้ง Community ใหม่ๆ ได ้โดยปัจจุบนัพืน้ทีข่องศูนยก์ารคา้ยงัแบ่งส่วนของพืน้ทีเ่ป็น 2 สว่นคอืส่วนทีก่่อ
รายไดก้บัสว่นทีไ่มก่่อรายได ้ซึง่พืน้ทีไ่มก่่อรายไดน้ัน้ จะเป็นพืน้ทีส่ว่นกลางดงันัน้การจดัการพืน้ทีส่ว่นน้ีใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จะ
ท าใหศู้นยก์ารคา้มคีวามน่าสนใจมากยิ่งขึน้ การเพิม่พืน้ทีพ่กัผ่อนและท าใหพ้ืน้ทีว่่างเปล่าปรบัใหม้กีายภาพทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ และใช้
งานได้จริง เน่ืองจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนมคีวามชอบสภาวะน่าสบายมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนการมา
ศูนยก์ารคา้ทีไ่มไ่ดต้อ้งการเพือ่ซือ้ของเพยีงอย่างเดียว ตอ้งการมาใชช้วีติ พกัผ่อน ดงันัน้การลดขนาดของพืน้ทีร่า้นคา้ใหล้ดลง จดัเป็น
เหมอืนโชวร์มูเพือ่มาลองสนิคา้ และเน้นพืน้ทีส่รา้งประสบการณ์มากขึน้ โดยการสรา้งพืน้ทีพ่กัผอ่น สวนสเีขยีว หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดจ้ากเทรนด์
ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั จะท าใหเ้กดิความน่าสนใจและดงึดดูมากยิง่ขึน้ 
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รปูท่ี 1 แนวทางในการพฒันาศนูยก์ารคา้เพือ่ดงึดผููบ้รโิภคและตอบโจทยก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป 

4.2 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศนูยก์ารค้าเพ่ือดึงดดูผูบ้ริโภคจากทฤษฎี งานวิจยัต่างประเทศ ร่วมกบัการเลือกศนูยก์ารค้า
จาก 3 ผู้ประกอบการท่ีเปิดให้ใช้บริการและปรบัปรุงช่วงเวลา พ.ศ. 2550 – 2563  (ปัจจุบนั) เหลือพื้นท่ีศูนย์การค้าท่ีต้อง
ท าการศึกษาดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 สรุปกายภาพศนูยก์ารคา้ในการสรา้งประสบการณ์ในพืน้ที ่

Space        Expectation       Interaction 
รายช่ือ
ศนูยก์ารค้า 

ชัน้ ลกัษณะของพื้นท่ีและกิจกรรม แนวคิดและวสัด ุ

A 1 พืน้ทีภ่ายนอก เป็นลาน Outdoor ไวจ้ดักจิกรรมต่างๆ ตามเทศกาลหรอืโปรโมชัน่ต่างๆ มพีืน้ทีพ่กัผอ่น
เลก็น้อย มจีอ LED เป็นสว่นหนึ่งของผนงัอาคาร 

ศนูยก์ารคา้เน้นการออกแบบทีเ่รยีบ 
งา่ย ใหด้หูรหูรา โดยใชโ้ทนส ีขาวและ 
เทาอ่อน การใชโ้ครงสรา้งเป็น 
สว่นหนึ่งของ Facade ท าใหน่้าสนใจ 
ภายในศนูยก์ารคา้จะมคีวามคลา้ยคลงึ 
กนัทุกพืน้ทีส่ว่นใหญ่ มทีางเดนิทีก่วา้ง 

 เป็นพืน้ที ่กึง่ Indoor กึง่ Outdoor มพีื้นทีส่เีขยีวมาก พื้นไมเ้ป็นธรรมชาต ิมกีารใชแ้สงและสใีนพื้นทีท่ี่
สรา้งความแปลกใหมแ่ละสรา้งความตื่นตาตื่นใจ 

 พืน้ทีส่ว่นกลางภายในศนูยก์ารคา้  เพดานจะคอ่นขา้งสงู เพือ่ท าใหรู้ส้กึหรหูราและโปรง่ และม ี
2 เป็นพืน้ที ่กึง่ Indoor กึง่ Outdoor มพีื้นทีส่เีขยีวมาก พื้นไมเ้ป็นธรรมชาต ิมกีารใชแ้สงและสใีนพื้นทีท่ี่

สรา้งความแปลกใหมแ่ละสรา้งความตื่นตาตื่นใจ 
 พืน้ทีล่านไอซส์เกต็ขนาดใหญ่ เป็นกจิกรรมทีด่งึดดูผูใ้ชบ้รกิารได ้
6 ม ีSoft Playground ส าหรบัเดก็เพือ่ใหม้โีซนของเดก็เลน่ 
7 โรงภาพยนตร ์และ TK park พืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรู ้

B 1 พืน้ทีภ่ายนอก Outdoor มพีื้นทีรู่ปแบบแนวยาวซึ่งเป็นพื้นทีท่างเชื่อมจากรถไฟฟ้าใต้ดนิ เน้นการใชส้ี
ของพืน้เป็นสเีทาและขาวสลบักนั มพีืน้ทีน่ัง่เลก็น้อย 

ศนูยก์ารคา้เน้นการออกแบบทีเ่รยีบ 
งา่ย โดยใชโ้ทนสเีทาและขาว 
สลบักนั มกีารใชแ้สงธรรมชาตเิขา้มาใช ้
ภายในศนูยก์ารคา้ 

 พืน้ทีส่ว่นกลางภายในศูนยก์ารคา้  เน้นการออกแบบทีเ่รยีบงา่ย แต่ละชัน้ออกแบบคลา้ยคลงึกนั Rest 
area น้อยและกระจายโดยรอบ 

7 โรงภาพยนตร์ พื้นที่ส าหรบัเดก็ และพื้นที่ลานไอซ์สเกต็ เป็นกจิกรรมที่ดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารได ้และเพิม่
พืน้ที ่Rest area มกีารใชไ้มธ้รรมชาต ิเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

C 1 พื้นทีภ่ายนอก Outdoor ลานโล่งมพีื้นทีส่เีขยีวเน้นการใชส้ขีองพื้นเป็นสเีทาและขาวสลบักนั จอ LED 
เป็นสว่นหนึ่งของผนงัอาคาร สรา้งความแปลกใหม่ 

รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เน้นการ
ออกแบบที่เรยีบง่าย หรูหรา อาคารใช้
เสน้โคง้มนในการออกแบบ โดยใชโ้ทน
สีเทาและขาวสลับกัน มีการใช้แสง
ธรรมชาตแิละพืน้ทีส่เีขยีวรว่มดว้ยในแต่
ละชัน้ เขา้รว่มภายในศนูยก์ารคา้ 

 พื้นทีส่่วนกลางภายในศูนยก์ารคา้  เพดานจะค่อนขา้งสูง เพื่อท าใหรู้ส้กึหรูหราและโปร่ง เน้นการใชส้ี
ขาวมากทีส่ดุ 

6 Open house เป็นพื้นที่ Co-working space ท าใหส้่วนนี้เป็นพื้นทีด่งึดูดผูใ้ชบ้รกิารได้ มพีื้นที่พกัผ่อน
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชัน้นี้ มกีารใชไ้มธ้รรมชาตแิละเปิดชอ่งแสงธรรมชาตภิายในพืน้ที่ 

D 1 เป็นพืน้ที ่กึง่ Indoor กึง่ Outdoor มพีื้นทีส่เีขยีวมาก พืน้ไมเ้ป็นธรรมชาต ิมกีารใชแ้สงธรรมชาต ิพืน้ที่
พกัผ่อน นัง่เล่น พื้นทีส่ าหรบัเดก็ สามารถน าสตัว์เลี้ยงมาในพื้นทีไ่ด ้สรา้งความแปลกใหม่และรองรบั
กลุม่คนรกัสตัวเ์ลีย้ง 

รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เน้นการ
ออกแบบทีเ่ป็นแนวคดิธรรมชาต ิ วสัดุ
อะลูมิเนียม คอมโพสิต ที่มีสีสันที่น่า
ดงึดูดใชส้สีดเพื่อใหโ้ดดเด่นและตดักบั
คอนเซปที่เป็นธรรมชาติ การจัดผัง
อาคารที่มสี่วนของ Outdoor การใชล้ม
ธรรมชาตเิขา้มาในอาคาร 

 

 พืน้ทีส่ว่นกลางภายในศนูยก์ารคา้  เพดานจะคอ่นขา้งสงู ม ีRest area กระจายอยูโ่ดยรอบ และมกีารน า
สวนแนวตัง้มาใชภ้ายในศนูยก์ารคา้ และการใชแ้สงธรรมชาต ิมจีอ LED ตามเสา สรา้งความแปลกใหม ่

3 โรงภาพยนตร ์พืน้ที ่Play square ส าหรบัเดก็ และมพีืน้ทีลู่ว่ ิง่ไวใ้หอ้อกก าลงักาย โดยบรเืวณ Outdoor 
การเขา้ถงึของสว่นนี้จะเชือ่มต่อกนัทัง้ 3 ชัน้  

 

ศกึษา Target group 

ศกึษาความตอ้งการใน 
Catchment นัน้ เทรนด์

ต่างๆในปัจจุบนั 

ศกึษาความเป็นพืน้ทีเ่จาะลกึ 
ถงึทีม่าทีไ่ป พืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ รปูดา้นอาคาร 

พืน้ทีพ่กัผอ่น, พืน้ทีก่จิกรรม 
Technology Space,  
ลานสเกต็บอรด์ 

จุดเชค็อนิ แลนดม์ารค์ 

ความแปลกใหม ่วสัดุ แสง สี
ทีน่่าดงึดดูไดทุ้กเพศ ทุกวยั 
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ตารางท่ี 2 สรุปกายภาพศนูยก์ารคา้ในการสรา้งประสบการณ์ในพืน้ที ่(ต่อ) 

Space        Expectation       Interaction 
รายช่ือ
ศนูยก์ารค้า 

ชัน้ ลกัษณะของพื้นท่ีและกิจกรรม แนวคิดและวสัด ุ

E M พืน้ที ่Hall  of Frame ภายในศนูยก์ารคา้ และพืน้ที่่สว่นกลาง มกีารจดัสวนตอ้นรบัทีโ่ถงสว่นกลาง ใชจ้อ 
LED สรา้งบรรยากาศภายในศนูยก์ารคา้ และความแปลกใหม ่

ศนูยก์ารคา้เน้นการออกแบบทีโ่ดดเดน่ 
บรเิวณสว่นของ Jewel เป็นผนงักระจก 
เป็นรูปทรงกลม ผนังซิกแซก ท าให้มี
เอกลกัษณ์ทีช่ดัเจน โทนสทีีใ่ช้เป็นขาว 
ทอง 

 พื้นที่ลาน Outdoor เป็นลานโล่งซึ่งเป็นพื้นที่กจิกรรม จดังานตามเทศกาลได้ โดยมลีานน ้าพุ และจอ 
LED ขนาดใหญ่ สรา้งความแปลกใหมแ่ละน่าตื่นเตน้  

5 โรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิง่ และพืน้ที ่Kidzania เป็นพืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูใ้ชบ้รกิารได ้อกีทัง้ยงัมฮีอลล์
ขนาดใหญ่ ทีส่ามารถจดังานกจิกรรมได ้

F G บรเิวณส่วน Court ระหว่างของอาคารจดัเป็นสวนน ้าตก ซึ่งบรเิวณส่วนนี้มพีื้นทีส่เีขยีวอยู่จ านวนมาก
ทีส่ดุ โทนวสัดุทีใ่ชเ้ป็นธรรมชาต ิบรรยากาศรม่รืน่ใหพ้กัผอ่น 

รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เ น้นการ
ออกแบบที่เรยีบง่าย หรูหรา อาคารใช้
เส้นโค้งมน ในการออกแบบ ภายใน
ศู น ย์ ก า รค้ า จ ะ ใ ช้ สีสัน เพิ่ม ค ว าม
สนุกสนาน และสดใสของศนูยก์ารคา้ 
โดยใชโ้ทนสเีทาและขาว สลบักนั 
พืน้ทีส่เีขยีวรว่มดว้ยในแต่ละชัน้และ 
สามารถมองออกไป court สวนน ้าตก 
นอกศนูยก์ารคา้ 

M พืน้ที ่Gallery และในสว่นพืน้ทีข่องพืน้ลานขา้งนอกจะอยู่ตดิกบัทางเชือ่ม BTS และ ศูนยก์ารคา้ G ซึ่ง
จดัอยา่งเรยีบงา่ย ใชว้สัดุโทนขาว  และมกีารน าเทคโนโลย ีเขา้มาใชใ้นบางพืน้ที ่จอ LED เป็นสว่นหนึ่ง
ของผนงั สรา้งความน่าดงึดดูและน่าสนใจ 

 พื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์การคา้  เพดานจะค่อนขา้งสูง เพื่อท าใหรู้ส้กึหรูหราและโปร่ง และม ีRest 
area กระจายอยูโ่ดยรอบ และทางเชือ่ม ทางเดนิต่างๆ มกีารจดัพืน้ทีใ่หน่้าสนใจ จากแสงสตี่างๆ 

1 พื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์การค้า  เพดานค่อนขา้งสูง ผนังใชก้ระจก เพื่อใหแ้สงธรรมชาตเิขา้มาให้
ภายในศูนยก์ารคา้ ตวัอาคารเน้นการใชส้ขีาว เสาใชจ้อ LED สะทอ้นดว้ยกระจก สรา้งความแปลกใหม่
ในพืน้ที ่

5 พืน้ทีส่ว่น Helix Quartier จะมสีว่นของ Water Garden ซึง่จดัสวน และพืน้ทีพ่กัผอ่น ศาลา นัง่พกัผอ่น
ตามทางเดนิ และบ่อน ้า ในสว่นนี้สามารถมองววิจากขา้งบน ลงไปขา้งลา่งได ้วสัดุทีใ่ชเ้ป็นธรรมชาต ิให้
เขา้กบับรรยากาศภายในชัน้นี้ 

G M ส่วนพื้นที่ของพื้นลานขา้งนอกจะอยู่ตดิกบัทางเชื่อมBTS และ ศูนย์การคา้ F ซึ่งจดัอย่างเรยีบง่าย ใช้
วสัดุโทนขาว จดัแลนดส์เคปหน้าศูนยก์ารคา้และมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นบางพืน้ที ่จอ LED เป็น
สว่นหนึ่งของผนงั สรา้งความน่าดงึดดูและน่าสนใจ 

รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เ น้นการ
ออกแบบที่เรยีบง่าย โดยเน้นใช้โทนสี
ขาว และมีจอ LED เป็นส่วนหนึ่งของ
ผนงั 

 

5 โรงภาพยนตร ์ เป็นพืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูใ้ชบ้รกิารได้ 
H 1 พื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์การค้า  เพดานค่อนข้างสูง ตวัอาคารเน้นการใช้สขีาวพื้นที่ Rest area 

กระจายอยูโ่ดยรอบ 
รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เ น้นการ
ออกแบบอาคารในธมี สถานีกลางโดย
แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสถานีต่าง ๆ 
ใชว้สัดุโทนสขีาวและใชว้สัดุที่เป็นสสีนั
ในการสร้า งความโดดเด่นและใช้
โครงสรา้ง Fabric roof 

5 ในสว่นของชัน้นี้จะเป็นโซนของกจิกรรม โดยจะมโีรงภาพยนตร ์ลานไอซส์เกต และ Harbor Land พืน้ที่
ส าหรบัเดก็ มเีครือ่งเลน่จ านวนมากในธมีของสวนสนุก ซึง่ในสว่นของชัน้นี้มกีารออกแบบรา้นคา้ในเมอืง
สวนสนุก 

I 1 พืน้ทีส่่วนกลางภายในศูนยก์ารคา้  เพดานค่อนขา้งสงู ตวัอาคารเน้นการใชส้ขีาวและแทรกดว้ยต้นไม ้
และสวนแนวตัง้ โดยพืน้ที ่Rest area กระจายอยูโ่ดยรอบซึง่จดัในธมีของหมู่บา้นองักฤษ โดยลานตรง
กลางมลีานน ้าพุภายในศนูยก์ารคา้และชอ่งแสงธรรมชาต ิ

รูปทรงอาคารศูนย์การค้า เ น้นการ
ออกแบบอาคารในธีมหมู่บ้านอังกฤษ 
เน้นสถาปัตยกรรมแบบองักฤษรว่มสมยั  

J GF พืน้ทีส่ว่นกลางภายในศนูยก์ารคา้  เพดานสงู ใชบ้นัไดเลือ่นสงู ท าใหเ้ป็นไฮไลทข์อง 
โซนนี้ ตวัอาคารเน้นการใชส้ขีาวพืน้ที ่Rest area กระจายอยูโ่ดยรอบ ใชจ้อ LED 
ภายในศนูยก์ารคา้ 

ศนูยก์ารคา้เน้นการออกแบบ 
ที่เรียบง่าย โค้งมน โดยใช้โทนเน้นสี
ขาว และใช้ผนังเป็นกระจกใส เพื่อให้
มองเหน็ภายในได ้

 

6 โรงภาพยนตร ์ เป็นพืน้ทีก่จิกรรมทีด่งึดดูผูใ้ชบ้รกิารได้ 

โดยท าการวเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร และศกึษาขอ้มลูจากการส ารวจ
พืน้ทีศู่นยก์ารคา้ ซึง่ส ารวจลกัษณะของพืน้ทีป่ระสบการณ์และพืน้ทีก่จิกรรมภายในศูนยก์ารคา้ วเิคราะหแ์ละประเมนิพืน้ทีท่ีม่กีารสร้าง
ประสบการณ์ในพืน้ที ่โดยใช ้Space, Expectation และ Interaction รว่มภายในพืน้ที ่

จากการส ารวจพบว่า ศูนย์การค้าทีส่รา้งประสบการณ์ในพืน้ที ่โดยการสรา้งความดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารมากที่สุด  ซึ่งค านึงพืน้ที่ 
ความตอ้งการ และการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัศูนยก์ารคา้ ซึง่จะสรา้งความส าคญักบัการสรา้งพืน้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไดแ้ก่ 
ศนูยก์ารคา้ A,C,D,E,F,G,J และ ศูนยก์ารคา้ทีส่รา้งประสบการณ์ในพืน้ที ่โดยการสรา้งความดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารทีค่ านึงพืน้ทีค่วามตอ้งการ 
มพีืน้ทีป่ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัคน คนกบัศนูยก์ารคา้น้อย ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ B,H,I 
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ตารางท่ี 3 สรุปเปรยีบเทยีบพืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ในศนูยก์ารคา้ 

รายช่ือ
ศนูยก์ารค้า 

ปีท่ีเปิดให้ 
บริการ 

ขนาด
พืน้ท่ีใช้
สอย 

กลุ่มเป้าหมาย 

ภาพรวมโครงการ พืน้ท่ีส่วนกลาง การสร้างประสบการณ์ 

สภ
าพ

แว
ดล

อ้ม
 / 
พืน้

ทีส่
เีข
ยีว

 

ปร
ะส
บก

าร
ณ์
พืน้

ทีค่
า้ป

ลกี
 

อา
คา
รร
ปูล

กัษ
ณ์
น่า

สน
ใจ

 

พืน้
ทีส่

ว่น
กล

าง
ภา

ยใ
นห

รอื
ภา

ยน
อก

อา
คา
ร 

พืน้
ทีล่

าน
โป
รโ
มช

ัน่ 

พืน้
ทีท่

ีใ่ช
แ้ส

งธ
รร
มช

าต
 ิ

รา้
นค

า้ป
ลกี

 / 
ป๊อ

ปอ
พัส

โต
ร ์

สร
า้ง
คว

าม
รูส้
กึพ

เิศ
ษใ
นก

าร
ใช
บ้ร

กิา
ร 

ดจิ
ติอ

ล 
อนิ

เท
อร
แ์อ

คท
พี 
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

ออ
กแ

บบ
ตก

แต
่ง /

 แ
สง
 / 
วสั

ดุ 

พืน้
ทีพ่

บป
ะ ป

ฏสิ
มัพ

นัธ
 ์

พืน้
ทีก่

จิก
รร
ม 

/ ค
วา
มบ

นัเ
ทงิ

 

พืน้
ทีน่่

าค
น้ห

า /
 ก
าร
เรยี

นร
ู ้

A 
2532    
*2555 

830,000 
ตร.ม. 

รองรบัทุกกลุม่ผูบ้รโิภค 
ระดบักลุม่ บ ีถงึ เอ              

B 2554 
214,000 
ตร.ม. 

กลุม่คนโดยรอบ ระดบั
กลุม่ บ ีถงึ บบีวก 

             

C 2557 
144,000 
ตร.ม. 

ชว่งอายุ 25-40 ปี วยั
ท างาน ก าลงัซือ้สงู              

D 2558 
150,000 
ตร.ม. 

ประชาชนโดยรอบ 
ครอบครวั วยัรุน่ วยั
ท างาน 

             

E 2548 
500,000 
ตร.ม. 

ลกูคา้ระดบัสงู
ชาวต่างชาต ิครอบครวั 
เดก็ - 40ปีขึน้ไป 

             

F 
2540    
*2558 

250,000 
ตร.ม. 

ลกูคา้ชาวต่างชาต ิและ
ลกูคา้ระดบักลางถงึสงู              

G 2561 
240,000 
ตร.ม. 

ลกูคา้ชาวต่างชาตแิละ
ลกูคา้ระดบัสงู 

             

H 
2538    
*2562 

350,000 
ตร.ม. 

รองรบัทุกกลุม่ โดยเน้น
กลุม่ 
ครอบครวั 

             

I 2555 
119,100 
ตร.ม. 

ลกูคา้ระดบัพรเีมยีมทีม่ี
ก าลงัซือ้สงู              

J 2554 
145,000 
ตร.ม. 

ประชาชนทีบ่รกิาร
รถไฟฟ้า 
กลุม่ออฟฟิศ 

             

ผลจากการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ในปัจจุบนั พบวา่ ลกัษณะพืน้ทีข่องศูนยก์ารคา้สว่นใหญ่ยงัมกีาร
ใชง้านในส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ทีย่งัไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั การใชง้านยงัไม่
สามารถใชง้านไดม้ากนัก ท าใหม้จีุดดงึดูดที่แตกต่างจากศูนยก์ารคา้ใหญ่ทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง เน่ืองจาก Position ของศูนยก์ารคา้ ท าให้
ตอ้งมกีารปรบัปรุง เพือ่ท าใหศ้นูยก์ารคา้มจีุดดงึดดูตลอดเวลา และพืน้ทีก่ารใชง้านน่าสนใจ การจดัวางพืน้ทีฝ่ทีไ่มซ่บัซอ้นและเขา้ถึงงา่ย 

4.3 ลกัษณะทางกายภาพในกรณีศึกษา 

จากการศกึษาศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร โดยเลอืกจากศูนย์การค้า 3 ผู้ประกอบการที่เปิดให้ใช้บรกิารและปรบัปรุง
ช่วงเวลา พ.ศ. 2550 – 2563 (ปัจจุบนั) พบว่า ศูนยก์ารคา้ทีส่รา้งประสบการณ์ในพืน้ที ่โดยสรา้งความดงึดูดแก่ผูใ้ชบ้รกิารทีค่ านึงถงึ
พืน้ทีค่วามตอ้งการ พืน้ทีท่ีม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคน คนกบัศูนยก์ารคา้ไดน้้อย ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ B,H,I ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกท า
การวเิคราะหศ์นูยก์ารคา้ H เพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของอาคาร รปูแบบพืน้ทีก่จิกรรม พืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ภายในศนูยก์ารคา้
และเพือ่เสนอเป็นแนวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศนูยก์ารคา้เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

4.3.1 ท ำเลทีต่ัง้ ศูนย์การค้า H ตัง้อยู่ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ศนูยก์ารคา้ I และพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นหมูบ่า้น โรงเรยีน ทีท่ างานต่างๆ 

4.3.2 กำรเขำ้ถงึและกำรเดนิทำง การเขา้ถงึศูนยก์ารคา้ โดย 3 ทาง 1.จากรถยนต์ส่วนตวั โดยพืน้ทีข่องศูนยก์ารคา้น้ีรองรบั
รถยนต์กว่า 18, 000 คนั ในวนัธรรมดาและกว่า 22,000 คนัในวนัหยุด  2.รถโดยสารทีผ่่านจากถนนรามอนิทรา  3.รถไฟฟ้าสายชมพู 
(ในอนาคต) สถานีวงแหวนตะวนัออก ทีจ่ะเชือ่มเขา้มาสูภ่ายในศนูยก์ารคา้ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางสะดวกมากยิง่ขึน้ 
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4.3.3 แนวคดิของโครงกำร มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นศนูยก์ารคา้ทีจ่ะมอบประสบการณ์การชอ้ปป้ิงและการบรกิารทีค่รบวงจร ทีจ่ะ
ท าใหผู้บ้รโิภคประทบัใจและสะดวกสบายส าหรบัทุกครอบครวัและทุกไลฟ์สไตล ์โดยการออกแบบทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึสดใสร่าเรงิ ใน
แบบ Tropical Style มหีลงัคา Fabric Roof ท าใหส้มัผสัไดถ้งึบรรยากาศสดชืน่ 

4.3.4 แนวคดิกำรพฒันำโครงกำร ศูนย์การค้า H เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ พ.ศ.2538 โดยมกีารพฒันาศูนย์การค้าใหต้อบโจทย์
ลกูคา้อยูเ่สมอ ซึง่ท าการปรบัเปลีย่นศูนยก์ารคา้ 10 ปี 1 ครัง้ และการปรบัเปลีย่นพืน้ทีภ่ายในรา้นคา้ทุกๆ 3 ปี 

4.3.5 กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยโครงกำร พืน้ทีต่ ัง้ของศนูยก์ารคา้ทีต่ ัง้อยู่ในเขตคนันายาว ซึง่เป็นศนูยร์วมกลุม่เป้าหมายในรศัม ี20 
กม. โดยรอบทัง้หมด ดงันัน้ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายจะเป็นประชากรทีอ่าศยัอยู่โดยรอบ เน่ืองจากรอบโครงการมีหมูบ่า้นอยู่เป็นจ านวนมาก
ทีอ่ยู่ใกลก้บัทีต่ ัง้โครงการ โดยผา่นถนนเสน้หลกัคอื ถนนรามอนิทรา กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จงึเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซื้อสงู โดยกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการจะม ี3 กลุม่ ไดแ้ก่ 1.ผูอ้ยู่อาศยัโดยรอบรอบทัง้บา้นเดีย่ว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส ์และอาคารชุดมากกวา่  80 โครงการ โดยมี
โครงการหมูบ่า้นจดัสรรทีม่มีลูคา่ตัง้แต่  6 ลา้น จนเกนิ 10 ลา้นบาท  ซึง่ครอบคลุมอาณาเขต 20 กม.จากโครงการ  ไดแ้ก่เขตคนันายาว 
เขตมนีบุร ี เขตสะพานสงู และเขตลาดกระบงั เป็นตน้ 2.กลุ่มพนักงานบรษิทัทีอ่ยู่โดยรอบโครงการซือ้เป็นกลุ่มทีม่เีงนิเดอืนและมกี าลงั
ซือ้สงู และ 3.กลุม่คนรุน่ใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตล ์นกัเรยีน และนกัศกึษา 

4.3.6 ลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นตวัอำคำร  ศูนย์การค้า H เป็นอาคารลกัษณะทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ความกวา้งประมาณ 220 
เมตร ยาว 366 เมตร โครงสรา้งระบบเสา คาน ใชเ้สาสีเ่หลีย่มขนาด 0.60x0.60 ม. และเสากลม เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.8 สงู 4 ชัน้ รวมชัน้
ใตด้นิ 1 ชัน้ 

4.3.7 ลกัษณะกำรวำงผงั พืน้ทีส่เีหลอืงคอืพืน้ทีก่จิกรรม พืน้ทีพ่กัผอ่น ของศนูยก์ารคา้ H ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 

 
รปูท่ี 2 แสดงผงัพืน้ศนูยก์ารคา้ H ทัง้หมด 4 ชัน้ 

4.4 แนวทางการออกแบบโครงการ 

4.4.1 เป้ำหมำยในกำรออกแบบพฒันำพืน้ที ่

เป้าหมายในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการส ารวจและสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและสถาปนิก ซึง่ศูนยก์ารคา้ H เดมิยงัมพีืน้ทีก่จิกรรมและพืน้ทีส่รา้งประสบการณ์น้อย จงึท าใหผู้ว้จิยัมจีุดประสงคใ์นการ
ออกแบบพฒันาพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ใหม้พีืน้ทีส่รา้งประสบการณ์ส าหรบัผูบ้รโิภค โดยการมาศนูยก์ารคา้ของผูบ้รโิภคจะไมไ่ดม้าเพยีง
เพือ่ซือ้ของเพยีงอยา่งเดยีวและเพือ่ดงึดดูกลุ่มคนซือ้ของออนไลน์ใหอ้ยากมาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้มากขึน้ เพือ่จะไดร้บัประสบการณ์ใหม่
ทีแ่ตกต่างจากการซือ้ของผา่นทางออนไลน์อยา่งเดยีว 

4.4.2 ขอบเขตในกำรออกแบบพฒันำ 

ขอบเขตในการออกแบบพฒันาพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ H คอืพืน้ทีส่สีม้ ไดแ้ก่ รปูดา้นอาคารดา้นนอก เพือ่ปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ของ
อาคารใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ พืน้ทีล่านดา้นนอก ทีต่ดิถนนรามอนิทรา เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้
เลอืกบรเิวณ โถงดา้นหน้าอาคารและลานอเนกประสงค์ซึง่เป็นพืน้ทีส่่วนกลางของศูนย์การคา้ ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่ นรา้นคา้ และโซน
กจิกรรมในบางพืน้ที ่เพือ่ใหก้ารออกแบบพฒันาตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากทีส่ดุ โดยพืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ โรงจอดรถยนตรจ์ะคงไวท้ีเ่ดมิ 
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รปูท่ี 3 แสดงผงัพืน้ขอบเขตการพฒันาศนูยก์ารคา้ H ทัง้หมด 4 ชัน้ 

 

 
รปูท่ี 4 องคป์ระกอบของโครงการและโปรแกรมในศนูยก์ารคา้ 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการวจิยันี้ไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบประสบการณ์ส าหรบัศูนยก์ารคา้ โดยผา่นการศกึษาและ
วเิคราะหจ์ากกรณีศกึษาในประเทศและต่างประเทศ เพือ่น าไปวเิคราะหพ์ืน้ทีก่ารสรา้งประสบการณ์ในศูนยก์ารคา้ ท าใหเ้กดิพืน้ทีท่ีเ่น้น
การสร้างประสบการณ์เพื่อดงึดูดผูบ้รโิภค โดยน าเสนอเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมศูนย์การคา้ทีเ่น้นการสรา้งประสบการณ์เพื่อดงึดูด
ผูบ้รโิภค จากการวเิคราะหแ์ละสมัภาษณ์สถาปนิกพบว่า ศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยมกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 ส่วนคอืส่วนทีก่่อรายไดแ้ละ
ส่วนที่ไม่ก่อรายได้ โดยพื้นที่ไม่ก่อรายได้ จะเป็นพื้นที่ที่ไวใ้ช้ส าหรบัพกัผ่อน ซึ่งลกัษณะของพื้นที่น้ียงัใช้งานที่ไม่เต็มประสิทธภิาพ 
ดงันัน้การออกแบบพื้นที่ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในส่วนของพื้นที่ไม่ก่อรายได้ จะท าให้เป็นพื้นที่ที่จะดงึดูด ให้ผู้บริโภคใช้งาน
ศนูยก์ารคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ โดยจะตอ้งศกึษาถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูใ้ชง้านวา่มคีวามตอ้งการแบบไหนเพือ่ใหต้อบสนองและ
ไดป้ระโยชน์มากทีส่ดุ ซึง่งานวจิยันี้สามารถน าไปใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการออกแบบศนูยก์ารคา้ในอนาคต ทัง้การสรา้งใหมแ่ละการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ศูนย์การค้าเดิมที่ต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการสร้างประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการในการปรบัปรุงพืน้ทีท่ีจ่ะรองรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปได้ 
  

กิจกรรม, 

Ice skate, Kid 

zone 
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บทคดัย่อ 

การเตบิโตของพืน้ทีค่า้ปลกีในเขตกรุงเทพมหานครและพืน้ทีโ่ดยรอบ เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นบรบิทแวดลอ้ม 
เช่น การพฒันาทางเทคโนโลย ีและพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ท าใหผู้ป้ระกอบการศูนย์การคา้ต้องหนัมาใหค้วามสนใจในเรื่องการปรบั
ทรพัยากรทางกายภาพเพื่อใหต้อบรบักบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการปรบัเปลีย่นทรพัยากรกายภาพส าหรบัโครงการศูนย์การคา้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
บทความน้ีมุ่งเน้นศกึษาดา้นการวางแผนเชงิกลยุทธแ์ละการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการกรณีศกึษา ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา
ขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อก าหนดตวัแปรในการเกบ็ขอ้มลู โดยจะท าการคน้ควา้ขอ้เทจ็จรงิจากการส ารวจ  การสงัเกต และ
การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรา้นคา้และผูเ้ชีย่วชาญภายในองคก์รโครงการกรณีศกึษา เพือ่ศกึษาปรากฏการณ์ รวมถงึสภาพแวดลอ้มที่
เกิดขึ้นจริงของโครงการกรณีศึกษา และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรบัเปลีย่นทรพัยากรกายภาพโครงการศูนยก์ารคา้ทีผู่ป้ระกอบการควรค านึงถงึ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัภายในดา้นการคงคุณค่าใหก้บั
อาคาร ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ตอ้งมกีารพฒันาอาคารใหดู้ใหม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของบรบิทแวดลอ้มโดยรอบ 2) ปัจจยัภายนอกดา้น
การเปลีย่นแปลงสงัคมและวฒันธรรม สง่ผลต่อพฤตกิรรมการด าเนินชวีติเมือ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปทางศนูยก์ารคา้ตอ้ง
มกีารปรบัตวัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนัน้ 3) ปัจจยัภายนอกดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีสง่ผลต่อสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งมี
การปรบัเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภค รวมถึงการออกแบบต้องมกีารใช้เทคนิคและเทคโนโลยใีหม่ 4) ปัจจยั
ภายนอกด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ศูนย์การค้าต้องมกีารศึกษาแนวโน้มด้านเศรษฐกจิเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางเศรษฐกจิในชว่งเวลานัน้และในอนาคต 

ค ำส ำคญั:  ศนูยก์ารคา้, การเปลีย่นแปลงบรบิทแวดลอ้ม, การปรบัเปลีย่นทรพัยากรกายภาพ, ผูบ้รโิภค, ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

There is a rate of growth of retail spaces in Bangkok and the surrounding areas. The changing in environmental 
contexts such as technological development and consumer behaviours has brought a concern of the retail organisations to 
adapt their physical resources to respond the changing needs of customers. The objective of this study is to identify factors 
influencing the adaptation shopping center facilities responding the changing customers’ behaviours. This article focuses on 
the strategic planning and management of the case study project. The researchers studied data from the literature to define 
variables in data collection. Research methods include field study of a shopping center. Data collection includes document 
analysis, interviews with facilities managers and store operators to study the phenomenon including the actual environment of 
the case study project and analyze the data obtained from the study. The results of the study revealed that the factors 
influencing the physical resource modification of shopping center projects that operators should consider, consisting of 1) 
Internal factors in terms of maintaining the building's value affecting the image of the project. The building must be developed 
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to look new in accordance with the nature of the surrounding environment. 2) External factors in social and cultural changes 
affect lifestyle behaviors. When consumer behavior changes towards shopping center projects, adjustments must be made to 
meet that demand. 3) External factors in technology change affect products and services that need to be modified in accordance 
with consumer behavior. Including the design requires the use of new techniques and technologies. 4) External factors in 
economic changes affecting the shopping center's business operations, economic trends must be studied in order to plan the 
operation in accordance with the economic direction at that time and in the future 
 

Keywords: Shopping Center, Changing Environmental contexts, Facilities Changing, Customers, Customers need. 

 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ธุรกจิค้าปลกีเป็นธุรกจิที่มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยมกีารเจรญิเตบิโตแปรผนัตามการเตบิโตของ
เศรษฐกจิและสง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง เน่ืองจากเป็นตวักลางในการเชื่อมโยงและกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติไปยงั
ผูบ้รโิภค โดยพืน้ทีค่า้ปลกีสะสมในกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่อยู่ในรูปแบบของศูนยก์ารคา้ ในปัจจุบนัมพีืน้ทีค่า้ปลกีเปิดใหบ้รกิารใหมล่ด
น้อยลง มผีลต่อเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั และในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา มกีารพฒันาศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่หลายโครงการในพืน้ที่
ชานเมอืง เพื่อรองรบัการขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยั ทีม่กีารเตบิโตแผ่ขยายอย่างรวดเรว็และตอบสนองต่อขอ้กฎหมายผงัเมอืงหา้มก่อสรา้ง
อาคารคา้ปลกีขนาดใหญ่ในบางบรเิวณของกรุงเทพฯ ท าใหก้ารพฒันาศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อาจท าไดย้ากขึน้ในพืน้ทีใ่จกลางเมอืง ทีผ่า่น
มาพืน้ทีค่า้ปลกีเดมิในยา่นใจกลางเมอืง จงึหนัมาเน้นปรบัปรุงรปูแบบอาคารใหม้คีวามทนัสมยัและตอบรบักบัพฤตกิรรมของลกูคา้แทนการ
ขยายพืน้ที ่วถิชีวีติของคนกรุงเทพและการเขา้มาของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้
สอย พฤตกิรรมการใชง้านศนูยก์ารคา้ และความสนใจของผูบ้รโิภคในแต่ละชว่งเวลาเกดิการเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 

การพฒันาและการออกแบบศูนย์การคา้ในรูปแบบเดมิ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้กีต่อไป 
การพฒันาของ Internet และ Logistics ท าใหเ้กดิ e-Commerce ทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึบรกิารไดจ้ากสมารท์โฟน เป็นโอกาสใหส้นิคา้
เฉพาะกลุ่มสามารถเขา้ถงึผูซ้ื้อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และท าใหผู้ป้ระกอบการ
ศูนยก์ารคา้ทีม่อีายุการใชง้านทีย่าวนานแลว้ ตอ้งปรบัเปลีย่นแนวคดิในการพฒันาสภาพแวดลอ้มกายภาพของศูนยก์ารคา้ เพือ่ตอบรบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคจากความเปลีย่นแปลงดงักล่าว การระบุปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มกายภาพของ
โครงการศูนย์การคา้ จงึมคีวามส าคญัในการพฒันาทรพัยากรอาคารทีอ่งค์กรมอียู่แลว้ใหต้อบรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และเกดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบทางกายภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากรกายภาพของโครงการศนูยก์ารคา้ 

2) ระบุปัจจยัที่มผีลต่อการปรบัเปลี่ยนทรพัยากรกายภาพของโครงการศูนย์การค้าที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลูกค้าที่
เปลีย่นแปลงไป 

 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัศนูยก์ารค้า 

 ศูนย์การคา้ (Shopping Center) คอื อาคารหรอืกลุ่มอาคาร ทีม่กีารขายสนิคา้และบรกิารแบบขายปลกี ซึง่มสีิง่อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้หลายกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ยา่งครอบคลุม โดยอยูใ่นพืน้ทีพ่ฒันาเดยีวกนั เพือ่ใหผู้เ้ชา่มาเปิด
รา้นขายสนิคา้และบรกิารแบบขายปลกี โดยรวมสนิคา้หลากหลายชนิด มกีารแยกพืน้ทีเ่ช่าอย่างเป็นสดัสว่นภายในอาคารหรอืพืน้ทีเ่ปิด
โล่งเดยีวกนั จากค าจ ากดัความของ ศูนยก์ารคา้ ทีไ่ดท้ าการศกึษา ท าใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ คอื 
ศูนยก์ารคา้ (Shopping Center) จะเปิดใหเ้ช่าพืน้ทีก่บัตวัแทนจ าหน่ายจากธุรกจิต่าง ๆ และมกีารท าสญัญาเกบ็ค่าเช่าตามระยะเวลาที่
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ก าหนด สว่นหา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) จะมสีนิคา้หลากหลายประเภทแยกตามแผนก โดยไมม่กีารขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
หา้งสรรพสนิคา้จะเป็นผูน้ าสนิคา้มาขายเอง ทัง้จากพอ่คา้คนกลาง และผูผ้ลติโดยตรง (มนตร ีศรวีงษ์, 2561) 

2.2 หลกัการบริหารทรพัยากรอาคาร 

การบรหิารทรพัยากรอาคาร เป็นกระบวนการท างาน บรหิารจดัการ ก ากบัการใช ้และดูแลซ่อมบ ารุงอาคารและทรพัยากร
กายภาพ ไดแ้ก่ สิง่ก่อสรา้ง อุปกรณ์อาคาร อุปกรณ์ส านกังาน สถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม ใหม้คีวามพรอ้มและตอบสนองการใชง้าน เอือ้
ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชแ้ละเจา้ของอาคาร โดยก าหนดใหก้จิกรรมและเป้าหมายขององค์กรเป็นศูนย์กลาง อาคารเป็นเครื่องมอื
สนบัสนุนองคก์รในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (บณัฑติ จุลาลยั, 2547) 

2.2.1 บรบิทองคก์ร (Organisation) 

บรบิทองคก์รสามารถอธบิายไดจ้าก ปัจจยัแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์ร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมายทีส่อดคลอ้ง
กบัรปูแบบธุรกจิ และความสามารถเฉพาะขององคก์ร (Competencies) รปูแบบการด าเนินงานขององคก์รและพนกังาน (Work process) 
ตามโครงสรา้งและระบบในการท างาน รวมถงึแนวปฏบิตัติ่าง ๆ ทีก่ าหนดไว ้ซึง่ส่งผลต่อความส าเรจ็โดยรวมขององคก์ร ปัจจยัต่าง  ๆ 
สามารถระบุไดด้งัน้ี คอื (1) วตัถุประสงค์ขององคก์ร (Objective) คอื สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งท าให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยแต่ละองค์กรจะมี
เป้าหมายที่แตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัรูปแบบและประเภทธุรกจิ (2) โครงสร้างองค์กร (Organisation structure) คอื สิง่ที่แสดงถึง
วธิกีารท างานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กบันโยบายในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละองค์กร  (3) คุณลกัษณะของพนักงาน (Staff 
characteristics) คอื ลกัษณะเฉพาะของพนักงานในระดบัต่าง ๆ และ (4) วฒันธรรมองคก์ร (Organisational culture) คอื ระบบค่านิยม
และบรรทดัฐานทีพ่นกังานในองคก์รยดึถอืและปฏบิตัริว่มกนั (สกุญัญา มบีุศยวสัส์, 2559) 

2.2.2 กลยุทธอ์งคก์ร (Corporate strategy) 

กลยุทธอ์งคก์รคอืการก าหนดกลยุทธใ์นภาพกวา้งทีจ่ะแสดงถงึแนวทางการด าเนินธุรกจิทุกอยา่งในอนาคตขององคก์ร รวมถงึ
แนวทางในการด าเนินงาน และก าหนดทศิทางขององคก์ร เพื่อแสดงถงึจุดยนืในการบรรลุวตัถุประสงค์ในระยะยาว ประกอบดว้ย (1) 
พนัธกจิและวสิยัทศัน์ (Mission and vision) คอื สิง่ทีก่ าหนดวตัถุประสงคข์องการวางกลยุทธ ์เป็นการกระตุน้บุคคลากรและช่วยในการ
ปรบัองคก์รใหอ้ยูใ่นทศิทางเดยีวกนั (2) ลกูคา้และตลาด (Customer and markets) คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปเพือ่การใชส้อย 
โดยเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีิทธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึ่งจะช่วยใหท้ราบถงึความต้องการของผูบ้รโิภค (3) สนิค้าและบรกิาร 
(Products and services) คอื สิง่ทีผู่ซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคสามารถเหน็เป็นรปูธรรมหรอืสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้(4) ความสามารถ
เฉพาะ (Distinctive competencies) คอื ความเชีย่วชาญทีโ่ดดเด่น เป็นการสรา้งความสามารถและความเชีย่วชาญใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร 
กระตุน้ใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และ (5) คุณคา่และวฒันธรรม (Value and culture) คอื การใหคุ้ณคา่ขององคก์ร เป็นกจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์ขององคก์รต่อผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอืเหตุผลทีท่ าใหอ้งคก์รคงอยูใ่นสงัคมอยา่งยัง่ยนืได ้(สุดใจ ดลิกฑรรศนนท์, 2558) 

2.2.3 กลยุทธอ์สงัหำรมิทรพัย ์(Real estate strategy) 

กลยุทธท์ีค่รอบคลุมการตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินงานดา้นอาคารและอสงัหารมิทรพัยข์ององคก์ร (Corporate real estate) 
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการในอสงัหารมิทรพัยข์ององคก์ร รวมถงึกระบวนการในการพฒันาพืน้ที ่ประกอบดว้ย (1) การลดค่าใชจ้่าย 
(Cost reduction) คอื การลดตุน้ทุนในดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซึง่หมายถงึเงนิหรอืทรพัยากรทีส่ญูเสยีไปในกระบวนการการผลติหรอื
การใหบ้รกิาร (2) การประยุกต์ใช้ความยดืหยุ่น (Flexibility) คอื ความสามารถขององค์กรในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การแข่งขนัและเทคโนโลย ีโดยองค์กรต้องมคีวามยดืหยุ่นทัง้ด้านความยดืหยุ่นเชงิทรพัยากรและความยดืหยุ่นเชงิ
กระบวนการ (3) การสนับสนุนเป้าหมายในการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Promote human resource objectives) คอื การท าใหบุ้คลากร
ในองคก์รเกดิการพฒันาตนเองอยู่เสมอและท างานไดอ้ยา่งราบรืน่ และ (4) การเพิม่คุณค่าทางอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัธุรกจิ (Real estate 
value creation of business) คอื การดูแลหรอืการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หค้งสภาพเดมิ รวมถงึการเพิม่คุณค่าหรอืเพิม่มลูค่า
ใหก้บัตวัอสงัหารมิทรพัย ์(อลงกต ใหมน้่อย, 2562) 

2.3 หลกัการและแนวคิดการปรบัเปล่ียนอาคาร 

อายุอาคาร (Building Life Expectancy) คอื ระยะเวลาทีอ่าคารสามารถรองรบัการใชง้าน โดยนับตัง้แต่เมือ่อาคารมกีารเขา้ใช้
งานไปจนถงึเมื่ออาคารถูกเลกิใชง้าน อายุอาคารเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการ และความคุม้ค่าทางการ
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ลงทุน โดยจ าแนกไดอ้อกเป็น (1) อายุทางกายภาพ (Physical Life) คอืช่วงเวลาทีอ่าคารสามารถใชง้านไดแ้ละมคีวามปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน ซึ่งอายุทางกายภาพของอาคาร ขึน้อยู่กบัคุณภาพของการก่อสร้าง เช่น โครงสร้างอาคาร มอีายุการใช้งาน 40 -70 ปี ระบบ
เครื่องกล 15-20 ปี และ ระบบไฟฟ้าและตกแต่งภายในพื้นที ่10-15 ปี (2) อายุทางเศรษฐกจิ (Economic Life) เป็นช่วงระยะเวลาที่
อาคารสามารถใหผ้ลประโยชน์หรอืผลตอบแทน ซึง่สามารถวดัไดจ้ากผลทางการเงนิ ตามวตัถุประสงคท์างธุรกจิ (3) อายุทางประโยชน์
ใช้สอยการใช้งาน (Functional Life) เป็นช่วงระยะเวลาที่อาคารสามารถตอบสนองการใช้งาน โดยพจิารณาจากความสามารถและ
ประสทิธภิาพของอาคาร และเทคโนโลยอีาคาร (4) อายุทางเทคโนโลย ี(Technology Life) เป็นระยะเวลาที่ระบบประกอบอาคารมี
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคาร ซึง่การก าหนดอายุอาคารจะช่วยใหส้ามารถก าหนดการใชอ้าคาร 
การประเมนิมลูคา่อาคารและการปรบัปรุงอาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม (เสรชิย ์โชตพิานิช, 2553) 

ความเสื่อมสภาพของอาคาร (Obsolescence) คอื อาคารที่ไม่เป็นที่ต้องการ เน่ืองจากการหมดศกัยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการในปัจจุบนัและในอนาคต ความเสื่อมสภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้อาคารต้องเลกิใช้งานและมมีูลค่าลดลง ความ
เสื่อมสภาพของอาคารเกดิจากหลายสาเหตุหลาย ทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความเสื่อมทางกายภาพ (Physical 
Obsolescence) คว าม เ สื่ อ ม สภาพด้ านก า ร ใ ช้ ง าน  ( Functional Obsolescence) คว าม เ สื่ อ ม สภาพด้ าน เ ศ รษฐศ าสตร์  
(Economic/Financial Obsolescence)  ความเสือ่มสภาพจากปัจจยัภายนอก (External Obsolescence) และความเสือ่มทางเทคโนโลยี
อาคาร (Technological Obsolescence) โดยผูบ้รหิารทรพัยากรกายภาพอาคารต้องมกีารด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งสภาวะ
เสื่อมสภาพใน 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การบ ารุงรกัษาอาคาร (Facility Maintenance) และ (2) การปรบัปรุงสภาพอาคาร (Facility 
Improvement) (เสรชิย ์โชตพิานิช, 2553) 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

เป็นงานวจิยัโดยใช้วธิกีารศึกษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะท าการค้นควา้ขอ้เทจ็จรงิจากการส ารวจ การ
สงัเกตและการสมัภาษณ์ เพือ่ศกึษาปรากฏการณ์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จรงิของกรณีศกึษา โดยจะท าการศกึษาเฉพาะสว่นพืน้ที่
ของรา้นคา้ มกีารเกบ็ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง การลงพืน้ทีเ่พื่อส ารวจลกัษณะทางกายภาพของโครงการ
รวมถงึส ารวจแผนผงัของโครงการ การสงัเกตพฤตกิรรมการใชง้านในพืน้ทีโ่ครงการกรณีศกึษา โดยสงัเกตจากกลุ่มลูกคา้ผูบ้รโิภคของ
โครงการ การสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่าพืน้ทีข่องโครงการ และการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารของโครงการ
กรณีศกึษา 

3.1 ขอบเขตในการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดขอบเขตการศกึษา คอืโครงการศูนยก์ารคา้ในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่พีืน้ทีค่า้
ปลกีสะสมประเภทศูนยก์ารคา้เป็นจ านวนมากทีสุ่ด โดยจะตอ้งเป็นโครงการศูนยก์ารคา้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นรูปแบบโครงการหรอืมกีาร
ปรบัปรุงสภาพอาคารและทรพัยากรกายภาพภายในโครงการ และมแีผนที่จะด าเนินงานปรบัปรุงโครงการต่อเน่ืองในอนาคต โดยมี
ขอบเขตในการปรบัปรุงสภาพอาคาร ไดแ้ก่ โครงการศูนยก์ารคา้ทีม่กีารปรบัปรุงปรบัเปลีย่นเปลอืกอาคาร (Façade) มกีารฟ้ืนฟูบรูณะ
อาคารใหอ้าคารมสีภาพทีด่กีวา่เดมิ มกีารปรบัเปลีย่นผงัการใชพ้ืน้ทีภ่ายใน รวมถงึมกีารมกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งการใชส้อยของอาคาร 
ในการศกึษาน้ีไดค้ดัเลอืกโครงการศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์เป็นอาคารกรณีศกึษา 

3.2 ขัน้ตอนในการวิจยั 

1) ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัศูนยก์ารคา้ หลกัการบรหิารทรพัยากร
อาคาร หลกัการและแนวคดิการปรบัเปลีย่นอาคาร การเปลีย่นแปลงทางดา้นบรบิทแวดลอ้ม 

2) คดัเลอืกกรณีศกึษาโครงการศูนยก์ารคา้ เพื่อน ามาวเิคราะหเ์น้ือหาขอ้สรุปและเสนอผลสรุปทีเ่ชื่อมโยงกบัความสมัพนัธใ์น
เหตุการณ์ทีไ่ดจ้ากการศกึษากรณีศกึษา 

3) รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัโครงการกรณีศกึษาดา้นกายภาพของอาคาร การใชง้านอาคาร รวมถงึการจดัผงั
พืน้ของอาคาร โดยการสบืคน้จากเอกสารและเวบ็ไซตข์องโครงการกรณีศกึษา 

4) การออกแบบชุดขอ้มลูแบบสมัภาษณ์ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 
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5) รวบรวมและศกึษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารของโครงการกรณีศกึษา 
พรอ้มทัง้การลงพืน้ทีส่ ารวจสถานทีจ่รงิ 

6) การออกแบบชุดขอ้มลูแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชา่พืน้ทีข่องโครงการ โดยวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรอาคารของโครงการกรณีศกึษา 

7) น าผลการศกึษาทัง้หมดมาวเิคราะหเ์พือ่น าไปสูข่อ้คน้พบและขอ้สรุป 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ทรพัยากรกายภาพอาคารศนูยก์ารค้า 

โครงการศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ด าเนินงานโดยบรษิทั ซพีแีลนด์ จ ากดั ภายใต้แนวคดิ “IT Lifestyle Mall” ตัง้อยู่ที่ถนน
รชัดาภเิษก กรุงเทพมหานคร มจีุดเด่นดา้นการเป็นศูนยก์ารคา้ทีเ่ป็นศูนยร์วมของสนิคา้ไอททีีค่รบวงจร เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารสนิคา้
เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสนิคา้ไอท ีใหก้บักลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้สนิคา้ไอท ีโดยเริม่เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปีพ.ศ. 2539 

4.1.1 ขอ้มลูดำ้นพืน้ทีใ่ชส้อยของอำคำร 

โครงการศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์มพีื้นที่รวมทัง้โครงการ 194,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า 10 ชัน้ 
อาคารส านักงาน 31 ชัน้และโรงแรม 26 ชัน้ มพีืน้ทีอ่าคารสว่นศูนยก์ารคา้ 54,324 ตารางเมตร แบ่งเป็นพืน้ทีค่า้ปลกีหลกัหรอืผูเ้ช่าหลกั
ขนาด 13,500 ตารางเมตร และพืน้ทีส่่วนทีป่ล่อยใหเ้ช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยทัง้หมด 29,817 ตารางเมตร ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบ
ดว้ย Lifestyle Mall มพีืน้ทีม่ากทีสุ่ด 13,510.75 ตารางเมตร รองลงมาเป็น IT Mall มพีืน้ที ่11,881 ตารางเมตร และ Food Mall มพีืน้ที ่
3,937.44 ตารางเมตร 

4.1.2 ลกัษณะกำรจดัผงัพืน้ของอำคำร 

รปูแบบผงัพืน้ของอาคารเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้หน้ากวา้ง ยาวประมาณ 800 เมตรตามแนวถนนดา้นหน้าโครงการ การจดัผงั
รา้นคา้ภายในโครงการมลีกัษณะการวางรา้นคา้ตามแนวทางสญัจรหลกัทัง้สองขา้งเพือ่ใหล้กูคา้ไดเ้หน็สนิคา้ภายในรา้นคา้มากทีสุ่ดและ
ยงัไดส้ดัส่วนพืน้ทีข่ายมากทีสุ่ดดว้ย จงึท าใหภ้ายในอาคารมทีางสญัจรหลกัน้อย และมกีารจดัโซนน่ิงภายในอาคารตามประเภทรา้นคา้ 
โดยชัน้ 1 และชัน้ 2 ส่วนดา้นปลายของผงัมกีารวางพืน้ทีค่า้ปลกีหลกัของโครงการคอื เทสโก ้โลตสั การจดัรา้นคา้จะจดัใหส้ว่นของ IT 
Mall อยู่ที่ชัน้ 3 และชัน้ 4 โดยจะมสี่วนของอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องเสยีง สุขภาพและความงาม รวมถึงอุปกรณ์เสรมิส าหรบั IT 
รวมอยูด่ว้ย 
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4.2 สภาพแวดล้อมกายภาพอาคารศนูยก์ารค้า 

4.2.1 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร 

โครงการศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์มีเป้าหมายคือ การเป็นศูนย์รวมของสินค้าและการบริการด้านไอทีที่ครบวงจร เป็น
ศนูยก์ารคา้ทีร่องรบัเทคโนโลยแีละไอทใีหก้บักลุม่ลกูคา้ทีต่อ้งการใชอุ้ปกรณ์ไอที ในปัจจุบนัโครงการมจีุดเดน่ทางดา้นการขายสนิคา้และ
อุปกรณ์ไอททีี่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในปัจจุบนั สนิค้าและบรกิารของทางโครงการจงึเน้นไปที่สนิค้าประเภทไอทเีป็นหลกัสามารถ
แบง่เป็น 3 ประเภทหลกั คอื สนิคา้ IT  Life style และ Food และมกีารแบ่งประเภทรา้นคา้ออกเป็น 11 กลุม่ยอ่ยตามประเภทของสนิคา้
และบรกิารไดแ้ก่ IT Food Entertainment Mobile Digital Hobby Health Jewelry Education Service และ Bank ท าใหก้ลุ่มลูกคา้หลกั
ของโครงการประกอบดว้ยกลุ่มผู้เช่าพืน้ทีเ่พือ่ประกอบธุรกจิ และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารและซือ้สนิคา้ภายในศูนยก์ารคา้ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีต่อ้งการ
หรอืมคีวามสนใจทางดา้นไอท ีผูใ้ชอ้าคารส านกังาน พนกังานออฟฟิศ นกัศกึษา และลกูคา้ทัว่ไปภายในยา่น ซึง่ทางโครงการศนูยก์ารคา้
มกีารใหคุ้ณค่ากบั 2 สิง่คอื 1) การสรา้งประสบการณ์ โดยการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิสงัคมเพือ่ดงึลกูคา้เขา้มาภายในศูนยก์ารคา้เพือ่ใหผู้้
เชา่อยูร่อด 2) ความสะดวกสบาย ในการทีล่กูคา้เขา้มาจบัจา่ยใชส้อย ตอ้งไมม่คีวามรูส้กึทีเ่ขา้มาแลว้ไมป่ลอดภยั 

4.2.2 บรบิทขององคก์ร 

โครงสรา้งการด าเนินงานภายในของโครงการศูนยก์ารคา้มลีกัษณะแบบ Hierarchical Organization หรอืแบบล าดบัขัน้มกีาร
สัง่งานทางเดยีว การตดัสนิใจจงึมาจากระดบัผูบ้รหิาร โดยมวีฒันธรรมองคก์รในลกัษณะแบบผสมผสานทัง้วฒันธรรมแบบครอบครวัทีม่ ี
ความยดืหยุ่นให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของพนักงานและวฒันธรรมแบบไม่มแีบบแผน มคีวามยดืหยุ่นสูงในการท างานและ
สนบัสนุนใหพ้นักงานคดินอกกรอบ ท าใหพ้นกังานมลีกัษณะเป็นการผสมผสานระหวา่งคนรุ่นใหมแ่ละคนรุ่นเก่า เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิในการ
พฒันาองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ และน าประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามาบรหิารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ทางโครงการจงึมี
หลกัการ SMART ใหพ้นักงานยดึถอืเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ โดยการท างานตอ้งมคีวามรวดเรว็และมคีุณภาพ มคีวามเป็น
ทมีเวริค์ทีด่แีละตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

4.2.3 กลยุทธด์ำ้นอสงัหำรมิทรพัยข์ององคก์ร 

ทางโครงการมกีารปรบัตวัไปตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มหรอืรองรบัเทคโนโลยี
ทีจ่ะเขา้มาในอนาคตโดยมกีารวางกลยุทธร์ะยะยาว 5 -10 ปี เพือ่ใหเ้ทา่ทนัโลกทีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ ตอ้งมกีารคาดการณ์ล่วงหน้าวา่
จะมอีะไรเกดิขึน้กบัโลก เศรษฐกจิ เทรนดข์องสนิคา้และบรกิาร หรอืเทรนดธ์ุรกจิอะไรจะเขา้มา เพราะฉะนัน้ทางโครงการจะมกีารวาง
ยุทธศาสตรท์ัง้ระยะยาวและระยะสัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนใหร้า้นคา้ผูเ้ช่าอยู่ได ้และทางโครงการมกีารวางแผนการปรบัปรุงโครงการ
ครัง้ใหญ่ทุก 10 ปี เพื่อปรบัลกัษณะทางกายภาพของอาคารและงานระบบของอาคารใหไ้ปในทางทีด่ขี ึน้รวมถงึเป็นการเพิม่มูลค่าของ
อาคาร 

4.3 สภาพการใช้งานพืน้ท่ีอาคารศนูยก์ารค้า 

4.3.1 แนวคดิในกำรออกแบบอำคำรศนูยก์ำรคำ้ 

โครงการศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์ไดล้งทุนเขา้ซือ้ตวัอาคารมาจากเยาฮนัในปี 2539 ซึง่มกีารเปิดใหบ้รกิารเป็นศนูยก์ารคา้ดา้น
ไอทใีนปีเดยีวกนั ต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงโครงการครัง้ส าคญัในปีพ.ศ. 2550 ซึง่เป็นชว่งการปรบัปรุงสัน้ ๆ เพือ่ปรบัลกัษณะทางกายและ
พืน้ที่ส่วนกลางของโครงการ และต่อมามกีารปรบัปรุงครัง้ใหญ่ในปีพ.ศ. 2558 (ภาพปัจจุบนั) เป็นการปรบัภาพลกัษณ์ของโครงการ
เพือ่ใหด้ทูนัสมยัและรองรบัเทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหน้ามากขึน้ รวมทัง้มกีารปรบัและรวมโซนน่ิงภายในอาคารตามประเภทของรา้นคา้
เพื่อใหเ้ป็นหมวดหมู่มากยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้รูปแบบในการออกแบบและปรบัเปลีย่นของโครงการคอื การออกแบบเพื่อใหต้อบรบัและ
สอดคลอ้งกบับรบิทแวดลอ้มทางด้านต่าง ๆ ณ ช่วงเวลานัน้และในอกีหลายปีขา้งหน้า เพื่อใหก้ลุ่มลูกค้าที่จะเขา้มาใชบ้รกิารภายใน
อาคารรบัรูไ้ดถ้งึภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ชดัเจนวา่ทางโครงการด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัสนิคา้ไอท ีและเพือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้
ในทุกดา้น 
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รปูท่ี 2 ทศันียภาพภายนอกอาคารศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์ในปีพ.ศ. 2539, 2550 และ2558 

4.3.2 กำรเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ำงกำยภำพอำคำรศนูยก์ำรคำ้ 

อาคารศูนยก์ารคา้มกีารปรบัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารในปีพ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย การปรบัโซนน่ิงรา้นคา้และการปรบัรปูแบบ
การใชง้านพืน้ทีข่องอาคารศูนยก์ารคา้ คอืเมือ่มบีางพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดอบัยากต่อการเขา้ถงึของลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิารท าใหห้าผูเ้ชา่ยาก จงึมกีาร
ปรบัพืน้ทีเ่พือ่รองรบักจิกรรมอื่น ๆ และการปรบัโซนน่ิงรา้นคา้ทีม่ปีระเภทสนิคา้เดยีวกนัใหม้าอยู่ในโซนเดยีวกนั เพือ่จดัโซนน่ิงใหเ้หมาะ
กบัรา้นคา้แต่ละประเภทและท าใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึรา้นคา้แต่ละประเภทไดง้่ายเมือ่มาอยู่รวมกนั จงึท าใหเ้หตุผลในการเลอืกพืน้ทีเ่พื่อ
ปรบัพืน้ทีใ่ชส้อยนัน้มาจาก 1) พืน้ทีม่จีุดอบัยากต่อการเขา้ถึง 2) ความเหมาะสมของประเภทร้านคา้ต่อตวัพื้นที่และการที่รา้นค้าแต่ละ
ประเภทมกี าลงัจา่ยคา่เชา่พืน้ทีท่ีไ่มเ่ทา่กนัจงึตอ้งก าหนดต าแหน่งรา้นคา้แต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิมากทีส่ดุ 

 
รปูท่ี 3 ภาพตวัอยา่งผงัพืน้ก่อนและหลงัการเปลีย่นแปลง               รปูท่ี 4 ขยายภาพตวัอยา่งผงัพืน้หลงัการเปลีย่นแปลง 

4.4 แนวโน้มการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีอาคารศนูยก์ารค้าในอนาคต 

4.4.1 ขอ้จ ำกดัในกำรปรบัเปลีย่นพืน้ทีอ่ำคำรศนูยก์ำรคำ้ 

โครงการศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์มขีอ้จ ากดัในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีอ่าคารศนูยก์ารคา้ 2 ขอ้หลกัประกอบดว้ย 

1) การจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงหรอืปรบัเปลี่ยนพื้นที่ของอาคาร เน่ืองจากทางโครงการมกีารวางแผนและวาง
งบประมาณทีจ่ะใชใ้นส่วนการปรงัปรุงโครงการล่วงหน้า แต่อาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จงึ
สง่ผลต่อการวางแผนงานในการด าเนินการปรบัปรุงโครงการ 

2) ขดีจ ากดัทางด้านโครงสร้างของอาคาร เน่ืองจากอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เป็นอาคารที่มอีายุการใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน ท าใหม้ขีดีจ ากดัทางดา้นการขยายหรอืต่อเตมิพืน้ทีท่ีส่ง่ผลกระทบต่อโครงสรา้งจงึท าไดค้อ่นขา้งล าบาก 

4.4.2 กำรวำงแผนและนโยบำยของผูบ้รหิำรโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ 

ทางโครงการศูนยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์มกีารวางแผนการปรบัเปลีย่นหรอืปรบัปรุงโครงการเพือ่น าเสนอภาพลกัษณ์ใหมใ่หก้บัผู้
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภายในโครงการ ซึง่มแีผนการด าเนินงานปรบัเปลีย่นทุก 10 ปี โดยในปีพ.ศ. 2565 ทางโครงการมกีารวางแผนทีจ่ะ
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ปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของอาคารศูนย์การคา้อกีครัง้ เพื่อรองรบับรบิทแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ ณ ชว่งเวลาปัจจุบนั 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาทรพัยากรอาคาร สภาพแวดลอ้มกายภาพของโครงการฟอรจ์นูทาวน์ สภาพการใชง้านพืน้ทีข่องอาคาร รวมถงึ
แนวโน้มการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนงานในการปรับเปลี่ยนหรือพฒันาโครงการ
ศนูยก์ารคา้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ ซึง่โครงการศูนยก์ารคา้ตอ้งค านึงถงึปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ทีส่ง่ผล
ต่อตวัโครงการทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้ โดยปัจจยัทีส่่งผลกระทบกบัตวัโครงการศูนยก์ารคา้นัน้มผีลจากปัจจยัภายในโครงการเอง 
รวมถงึปัจจยัจากภายนอกโครงการซึง่สามารถสรุปปัจจยัไดด้งัน้ี 

5.1 ปัจจยัภายในโครงการ 

5.1.1 ปัจจยัทำงดำ้นกำรคงคุณคำ่ใหก้บัอำคำร 

การคงคุณค่าใหก้บัตวัอาคารนัน้มผีลต่อภาพลกัษณ์ของโครงการศูนยก์ารคา้เป็นอย่างมาก เมือ่โครงการมกีารบ ารุงรกัษาและ
พฒันาตวัอาคารใหด้ใูหมส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของบรบิทแวดลอ้มโดยรอบจะสง่ผลต่อการดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในโครงการ 
ธุรกจิศูนยก์ารคา้จะอยู่รอดไดเ้มื่อโครงการมกีารปรบัลกัษณะทางกายภาพของอาคาร รวมถงึงานระบบของอาคารใหไ้ปในทศิทางทีด่ขี ึน้ 
ทางโครงการศูนย์การค้าจงึต้องมกีารพฒันาและปรบัเปลี่ยนลกัษณะทางกายภาพของอาคารใหดู้ทนัสมยัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
แวดลอ้มโดยรอบ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอาคารอื่น ๆ รอบโครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเพื่อสรา้งจุดเด่น รวมถงึประสบการณ์ดา้นการใช้
งานอาคารทีด่แีก่ลกูคา้เพือ่ใหล้กูคา้รูส้กึสะดวกสะบายเมือ่เขา้มาใชง้านอาคาร 

5.2 ปัจจยัภายนอกโครงการ 

5.2.1 ปัจจยัทำงดำ้นกำรเปลีย่นแปลงสงัคมและวฒันธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิต รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลา เมือ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปแลว้นัน้ทางโครงการศูนยก์ารคา้จงึตอ้งมกีารปรบัตวัเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ใหโ้ครงการนัน้สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้โดยความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในแต่ละช่วงเวลานัน้เป็นปัจจยัส าคญัต่อโครงการทีด่ าเนินธุรกจิศูนยก์ารคา้ตอ้งค านึงถงึเป็นอย่างมาก เพราะศูนยก์ารคา้เป็นธุรกจิที่
ด าเนินกจิการโดยแรงขบัเคลือ่นของผูบ้รโิภคเป็นหลกั 

5.2.2 ปัจจยัทำงดำ้นกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยมีผีลต่อตวัโครงการเป็นอยา่งมาก ทัง้ดา้นสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัรปูแบบและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึดา้นการออกแบบอาคารศูนยก์ารคา้ตอ้งมกีารใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
เข้ามาเพื่อให้ภาพลกัษณ์อาคารสอดคล้องกับการออกแบบรูปแบบใหม่ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนัน้เป็นสิ่งที่
ศูนยก์ารคา้ตอ้งค านึงถงึเพราะเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของลูกคา้โดยตรง รวมถงึภาพลกัษณ์ของอาคารเป็นสิง่
ส าคญัทีช่ว่ยดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชง้านภายในโครงการเป็นการสรา้งประสบการณ์ใหก้บัลกูคา้ 

5.2.3 ปัจจยัทำงดำ้นกำรเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ 

การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจินัน้มผีลอย่างยิง่ต่อการด าเนินธุรกจิศูนย์การคา้ โดยทางโครงการศูนย์การคา้ต้องมกีาร
วเิคราะหแ์ละศกึษาแนวโน้มดา้นเศรษฐกจิทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้เพือ่น ามาวเิคราะหแ์ผนการด าเนินงานดา้นธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางและมกีารวางแผนในเรือ่งงบประมาณของทางโครงการในระยะยาวเพือ่ใหก้ารด าเนินการทางธุรกจิของโครงการอยูร่อดได้ในระยะ
ยาว โดยการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิเป็นปัจจยัทีต่อ้งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของธุรกจิศูนยก์ารคา้ รวมถงึตอ้งมคีวาม
ยดืหยุน่และสามารถปรบัตวัตามแนวโน้มของเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้

จากการสรุปปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัเปลีย่นทรพัยากรกายภาพของโครงการศนูยก์ารคา้นัน้ ผูว้จิยัคน้พบวา่ปัจจยัทางดา้น
ต่าง ๆ ทัง้ปัจจยัจากภายนอกและปัจจยัภายในมคีวามสมัพนัธก์บัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสถาปัตยกรรมในดา้นการออกแบบและการบรหิาร
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ทรพัยากรของอาคาร ไดแ้ก่ การคงคุณค่าใหก้บัอาคาร ส่งผลดา้นภาพลกัษณ์ของอาคาร โครงการศูนยก์ารคา้ ต้องค านึงถงึการสรา้ง
จุดเด่นและความสอดคลอ้งกบับรบิทแวดลอ้มอาคารโดยรอบโครงการ ตอ้งท าใหอ้าคารดไูมด่อ้ยคุณคา่หรอืเก่าไปกวา่อาคารโดยรอบ จงึ
ตอ้งมกีารออกแบบและปรบัปรุงภาพลกัษณ์อาคารโดยการน าเทคนิคและเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใช ้เช่น การออกแบบพืน้ผวิอาคาร 
(Facade) การจดัพืน้ทีแ่ละการตกแต่งภายใน การออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยัของอาคาร รวมถงึการออกแบบการบรกิารและ
รบัมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งส่งผลพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบนั ที่ต้องการความ
สะดวกสบายและประสบการณ์ในการใชจ้่ายหรอืซือ้สนิคา้มากขึ้น ทางโครงการศูนยก์ารคา้จงึตอ้งมกีารวางแผนและมกีารปรบัตวัเพือ่ให้
โครงการศนูยก์ารคา้อยูร่อด 
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บทคดัย่อ 

กลุ่มธุรกจิพื้นที่ค้าปลกีประเภทศูนย์การค้าเป็นกลุ่มที่มสีดัส่วนพื้นที่ค้าปลกีมากที่สุดและมแีนวโน้มการเตบิโตขึน้ต่อเน่ือง 
รวมทัง้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด สง่ผลใหเ้ป็นกลุม่พืน้ทีค่า้ปลกีมกีารแขง่ขนักนัมากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการต้อง
มกีารพฒันารปูแบบใหท้นัคู่แขง่ โดยอกีกลุม่ผูบ้รโิภคทีก่ลุ่มธุรกจิใหค้วามส าคญัคอืกลุ่มผูส้งูอายุ เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดผูส้งูอายุทีม่ ี
ศกัยภาพดา้นปรมิาณ เวลาและการเงนิ งานวจิยัน้ีจงึมจีุดมุ่งหมายในการศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีเพื่อรองรบัผูส้งูอายุ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีในอนาคต โดยศกึษาพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศูนย์การคา้ทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็นผูส้งูอายุและ
กลุ่มครอบครวัในพืน้ทีเ่ขตทีม่ผีูส้งูอายุมากทีสุ่ด 5 อนัดบัในกรุงเทพมหานคร โดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้ชง้านกลุ่มผูส้งูอายุ และ
ผูป้ระกอบการ การสงัเกตและการส ารวจโดยใชแ้บบส ารวจลกัษณะทางกายภาพ จากการศกึษาแนวทางการออกแบบพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรต่อ
ผูส้งูอายุ พบวา่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจในผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุมากขึน้ ไดเ้พิม่สิง่อ านวยความสะดวก แต่ยงัไมไ่ดพ้ฒันา
ในสว่นของพืน้ทีภ่ายในอย่างพืน้ทีส่่วนกลางทีเ่พิม่เขา้มาส าหรบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละช่วงวยัเฉพาะและลกัษณะทางกายภาพบางสว่นของ
พืน้ทีย่งัไม่เป็นมติรต่อผูส้งูอายุ ในส่วนของประเภทรา้นคา้และพืน้ทีก่จิกรรม กลุ่มผูสู้งอายุสนใจในดา้นคุณภาพสนิคา้และบรกิารมาก
ทีสุ่ด ดา้นราคาไมไ่ดส้ าคญัมากตอ้งการสนิคา้ทีห่ลากหลาย และมคีวามตอ้งการพืน้ทีเ่ฉพาะอย่างพืน้ทีน่ัง่พกั พืน้ทีท่ ากจิกรรม น าไปสู่
การก าหนดการออกแบบพืน้ทีท่ีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของผูส้งูอายุ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถพฒันาพืน้ทีใ่หต้อบสนองกบัความ
ตอ้งการและการใชง้านของกลุม่ผูส้งูอายุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าส าค:ั พพืน้ทีค่า้ปลกี, ศนูยก์ารคา้, ผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุ, การจดัการพืน้ที,่ แนวทางการออกแบบ 

 

Abstract 

The retail space in the shopping center category has the highest proportion in building space, the growth trend is 
continuously increasing. Shopping centers are the most competitive retail space group. Entrepreneurs must develop their own 
style to catch up with competitors. Including consumer behaviour that is constantly changing entrepreneurs, therefore need to 
develop an area to respond to consumer behaviour. The consumer groups that the business group is focused on being an 
elderly group. From the situation, the elderly market in Thailand is a market that has potential in terms of quantity time, and 
money. This research objectives are to study guidelines for shopping center design to accommodate the elderly to benefit 
future shopping mall development. Studied in shopping center targeting the elderly and family groups in the 5 most elderly 
districts in Bangkok. The method was to observe the survey by using a physical survey from the study of elderly-friendly space 
design guidelines and in-depth interviews with the elderly users and entrepreneurs. The result of this study demonstrated that 
entrepreneurs are more interested in elderly consumers. There are amenities but has not developed in the interior of the area, 
such as the added common area for customers in each age group, and some physical features of the area are not friendly to 
the elderly. In terms of shop types and activity areas the elderly group is most interested in the quality of products and services. 
The price aspect is not very important. They need a variety of products and there is a need for specific areas such as sitting 
areas and activity area. This affects the designation of spaces that meet the needs of the elderly. To enable entrepreneurs to 
develop the area to meet the needs of the elderly and use effectively. 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การเปลีย่นแปลงของประชากร เป็นอกีปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อธุรกจิรปูแบบของหลากหลายธุรกจิ กระแสดา้นสงัคมผูส้งูอายุที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยนัน้ จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและการขยายโอกาสของธุรกจิ ทัง้การเปิดตวัสนิคา้และบรกิารใหม ่การปรบัตวัของ
ธุรกจิเดมิเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของประชากรผูส้งูวยั จากขอ้มลูรายงานสถานการณ์ผูส้งูอายุ ปี 2553-2583 (มลูนิธพิฒันางาน
ผูส้งูอายุ,2558) พบวา่ ประชากรกลุ่มผูส้งูอายุ (60 ปีขึน้ไป) เป็นกลุ่มทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะทีป่ระชากรกลุ่มอื่นอย่างกลุ่ม
วยัเดก็ (0-14 ปี) และกลุ่มวยัแรงงาน (15-53 ปี) เป็นกลุ่มทีม่กีารเตบิโตของประชากรลดลงอย่างต่อเน่ือง และคาดการณ์ว่าในอนาคต
ประชากรกลุม่ผูส้งูอายุยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะที่ทางกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มกีารเติบโตที่ชะลอตวัลงเน่ืองจากมปัีจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ด้านโรคระ บาดและด้าน
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปจากปัจจยัทางดา้นธุรกจิการซื้อขายสนิคา้และบรกิารผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มา ผลส ารวจพบว่า
กลุม่ผูบ้รโิภคทีใ่ชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีใ่หญ่ทีส่ดุคอือายุ 25-34 ปี รอ้ยละ 51 รองลงมาคอื ชว่งอายุ 35-44 ปี รอ้ยละ 21 ชว่งอายุ 45-
54 ปี รอ้ยละ 7 ช่วงอายุ 55-64 รอ้ยละ 4 และน้อยสุดคอือายุ 65 ปีขึน้ไป ร้อยละ 1 (Positioning,2562) จะเหน็ไดว้่ากลุ่มทีซ่ื้อสนิค้า
ออนไลน์น้อยทีสุ่ดคอื อายุ 65 ปีขึน้ไปหรอืกลุ่มผูสู้งอายุทีย่งับรโิภคสนิคา้จากพืน้ทีค่า้ปลกี อกีทัง้ประเภทสนิคา้ทีก่ าลงัเตบิ โตคอืกลุ่ม
สนิคา้สุขภาพ ซึง่เป็นกลุ่มสนิคา้ทีผู่ส้งูอายุใหค้วามสนใจ ทางดา้นศกัยภาพผูส้งูอายุถอืวา่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ศีกัยภาพสงู จากผลการ
ส ารวจดา้นการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคกลุม่ผูส้งูอายุ (nexttopbrand,2562) พบวา่การใชช้วีติของผูส้งูอายุไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดิม มคีวาม
สนใจในกจิกรรมต่าง ๆ และมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป ดว้ยพฤตกิรรมชองผูส้งูอายุทีเ่ปลีย่นไปเหลา่นี้ การศกึษาพฤตกิรรมการ
บรโิภคของผูส้งูอายุจงึเป็นสิง่ส าคญัในการน าขอ้มลูมาเพือ่สรา้งธุรกจิใหมห่รอืปรบัรปูแบบของธุรกจิทีม่อียูแ่ลว้ ท าใหเ้ป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่
ก าลงัถูกจบัตามอง เน่ืองจากมคีวามน่าสนใจทัง้ การใชจ้า่ย พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปรมิาณทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยสาเหตุเช่นนี้จงึท าใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ความส าคญัในการศกึษาแนวทางการพฒันาพืน้ทีธุ่รกจิคา้ปลกีประเภทศูนย์การคา้เพื่อ
รองรบักลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่ผูส้งูอายุ เพือ่เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศนูยก์ารคา้ในปัจจุบนัและอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูส้งูอายุทีม่ตี่อพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 

2) เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการศนูยก์ารคา้ส าหรบัผูส้งูอายุในปัจจุบนั 

3) เพือ่วเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุในปัจจุบนั 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาขอ้มูลของพื้นที่ศูนย์การค้าที่มรีูปแบบในการออกแบบที่มกีารค านึงถึงสิง่อ านวยความสะดวกและ
ลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ ดา้นพืน้ทีใ่นงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ทีอ่อกแบบโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่ผูส้งูอายุ และพืน้ที่
ศูนยก์ารคา้ในเขตทีม่ปีระชากรผูส้งูอายุมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกภายในกรุงเทพมหานคร และดา้นประชากรในงานวจิยัน้ีคอืกลุ่มผูบ้รโิภค
กลุ่มผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป โดยเป็นผูเ้กษยีณหรอืไมไ่ดป้ระกอบอาชพีแลว้ เป็นกลุม่ทีบ่รโิภคสนิคา้และบรกิารของกลุ่มธุรกจิ
คา้ปลกีประเภทศนูยก์ารคา้ 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 

1.4.1พผู้ประกอบการ ได้แนวทางการพฒันาพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์
ความสมัพนัธท์ฤษฎเีกีย่วกบัพืน้ทีค่า้ปลกี ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่ความพงึพอใจ ความตอ้งการและความคาดหวงัเพิม่เตมิจาก
ผูบ้รโิภค เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนบรหิารและพฒันารา้นคา้ปลกีใหม้ศีกัยภาพยิง่ขึน้ 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีเพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 
เบญญาภา กติตอิาภรณ์พล และพรีดร แกว้ลาย 
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1.4.2 ผู้ออกแบบ ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ได้สามารถน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรบัการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายอยา่งกลุม่ผูส้งูอายุ 

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความต้องการด้านกิจกรรมของผูส้งูอาย ุ

2.1.1พลกัษณะทัว่ไปของผูส้งูอายุ 

พระราชบญัญตัผิูสู้งอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ไดบ้ญัญตัวิ่า ผูส้งูอายุ หมายถงึ บุคคลซึง่มอีายุเกนิ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปและมี
สญัชาตไิทย โดยส านกัสง่เสรมิและพทิกัษผ์ูส้งูอายุ (2552) ไดแ้บ่งช่วงอายุของผูส้งูวยัได ้3 ช่วง คอื วยัตน้ (60-69 ปี) ช่วงกลาง (70-79 
ปี) ช่วงปลาย (80 ปีขึน้ไป) ผลการศกึษาจากงานวจิยั AWUSO Society 4.0 โดยวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (2562) พบวา่ 
สามารถแบง่ช่วงอายุได ้2 แบบ คอื อายุจรงิและอายุใจ การศกึษาลกัษณะทัว่ไปของผูส้งูอายุท าใหท้ราบถงึประเภทของผูส้งูอายุจากการ
แบ่งประเภทตามปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชช้วีติ คอื ดา้นรายได ้แหล่งทีม่าของเงนิทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั ดา้นพฤตกิรรมการใชช้วีติ สดัส่วน
ของพฤตกิรรมแต่ละประเภทและดา้นลกัษณะทางรา่งกายและจติใจ  

2.1.2พพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของกลุ่มผูส้งูอายุ 

จากการส ารวจดา้นพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูส้งูอายุที ่(ศูนยว์จิยักสกิรไทย ,2561) พบว่าค่าใชจ้่ายของผูสู้งอายุแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ และการใชจ้่ายดา้นความบนัเทงิ สนัทนาการ พฤตกิรรมผูส้งูอายุในแต่ละช่วง
อายุอาจมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ท าใหส้นิคา้และบรกิารทีต่อบโจทยห์รอืเป็นทีนิ่ยมของผูส้งูอายุกแ็ตกต่างกนัไปตามแต่ละชว่งวยัดว้ย 

2.1.3พความตอ้งการดา้นกจิกรรมของผูส้งูอายุ 

ส่วนอนามยัผูสู้งอายุ ส านักส่งเสรมิสุขภาพได้แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี ความต้องการทางด้าน
รา่งกาย ความตอ้งการทางดา้นจติใจของผูส้งูอายุและความตอ้งการทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิของผูส้งูอายุ 

2.1.4พแนวคดิเศรษฐกจิสงูวยั 

ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นส าหรบัผูสู้งอายุ ทั ้งทางด้านผลติภณัฑ์ 
บรกิารและกิจกรรมทางเศรษฐกจิ โดยมกันับรวมผู้ที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไป ความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่
พฒันาขึน้ท าใหม้นุษยม์อีายุทีย่นืยาวมากขึน้ ท าใหเ้กดิระบบเศรษฐกจิแบบใหมท่ีอ่งิกบัสภาวะความเป็นสงัคมผูส้งูอายุ (ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต,ิ2562) 

จากการศกึษาท าใหท้ราบถงึลกัษณะของผูส้งูอายุทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งทีส่ง่ผลต่อสนิคา้และบรกิารทีต่อบความตอ้งการหรอืเป็นที่
นิยม ประเภทของสนิค้าและบรกิารที่ผู้สูงอายุใช้จ่าย รูปแบบของกิจกรรมแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการคดัเลอืกพื้นที่กจิกรรมภายใน
ศูนยก์ารคา้ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านอย่างผูสู้งอายุ โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีส่งผลต่อการเลอืกประเภทรา้นคา้ สนิคา้
และบรกิารหรอืพืน้ทีก่จิกรรมทีอ่ยูใ่นศนูยก์ารคา้ 

2.2 ด้านศนูยก์ารค้าและธรุกิจค้าปลีกท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

2.2.1พประเภทพืน้ทีค่า้ปลกีในประเทศไทย 

งานวจิยัน้ีเลอืกศกึษาเฉพาะธุรกจิคา้ปลกีประเภทศูนยก์ารคา้ เน่ืองจากการ วเิคราะหถ์งึสดัสว่นพืน้ทีค่า้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ในตลาด 
โดยพบวา่ ศนูยก์ารคา้มมีากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก และทิง้ช่วงจากอนัดบัอื่นมาก และศนูยก์ารคา้มลีกัษณะพืน้ที่และผูเ้ชา่ทีห่ลากหลายกวา่
ธุรกจิคา้ปลกี ประเภทอื่น ซึง่ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารพฒันาศนูยก์ารคา้ของตนเองกบัคูแ่ขง่ 

2.2.2พหลกัการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกี 

วตัถุประสงค์ของการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีต้องค านึงถงึรูปแบบทีม่คีวามเฉพาะและน่าสนใจ มคีวามสะดวกสบายต่อการใช้
งาน ปลอดภยัและสามารถใช้งานได้ง่าน ผงัสามารถเขา้ใจได้ง่าย ผงัทางเดนิและร้านค้าอยู่ในต าแหน่งที่สามารถดงึดูดให้เกิดการ
ไหลเวยีนของคน (International Council of Shopping Center,2557) 
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2.2.3พศนูยก์ารคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุในประเทศไทย 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้า (ภัสร์นลิน เลิศด ารงค์ไชย ,2563) พบว่า ผู้สูงอายุเลือกใช้พื้นที่
หา้งสรรพสนิคา้เป็นสถานทีท่ีม่านอกเหนือจากบา้น การใชพ้ืน้ทีแ่ตกต่างกนัตามจุดเด่นและจุดขายของแต่ละสถานที ่ปัจจยัเรื่องท าเล
ทีต่ัง้ของหา้งมผีลต่อการเดนิทางและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน  

จากการศกึษาท าใหไ้ดข้อ้มลูหลกัการออกแบบพืน้ทีค่า้ปลกีโดยสามารถสรุปประเดน็ได ้ดงัน้ี การจดัวางผงัรา้นคา้ การจดัสรร
พืน้ทีจ่ดัวางสนิคา้ การก าหนดต าแหน่งแผนก การจดัวางและแสดงสนิคา้ การสรา้งบรรยากาศ วเิคราะหร์่วมกบัแนวทางการออกแบบที่
เป็นมติรกบัผูส้งูอายุเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งเครือ่งมอืการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของศูนยก์ารคา้กลุม่ตวัอย่างและทราบถงึการ
พฒันาพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้เพือ่รองรบัผูส้งูอายุทีม่ใีนปัจจุบนั 

2.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

2.3.1พการออกแบบเพือ่ทุกคน 

แนวความคดิสากลทีอ่งคก์รสหประชาชาตไิดเ้ผยแพร่และสง่เสรมิ คอื เป็นแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้ม การสรา้งสถานที่
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่ของต่าง ๆ เพือ่ใหทุ้กคนทีอ่ยูใ่นสงัคมสามารถใชป้ระโยชน์จากสิง่เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละเทา่เทยีมกนั 

2.3.2พแนวทางการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ 

จากการศกึษาแนวทางการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุ สามารถสรุปหวัขอ้ ไดด้งัน้ี การวางผงัโครงการ (Master Layout 
Planning) เส้นทางสญัจร (Circulation) พื้นที่ภายใน (Interior space) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ (Fixtures and Furniture) สิง่อ านวย
ความสะดวก (Amenities)และพืน้ทีภ่ายนอก (Outdoor space) 

จากการศกึษาท าใหไ้ดข้อ้มลูแนวทางการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุและน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการส ารวจลกัษณะทาง
กายภาพของศนูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่ง 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 การเลือกพืน้ท่ีศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยัน้ีเป็นกระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศกึษาแนวทางการจดัการพืน้ทีส่ าหรบัผูสู้งอายุใน
ศนูยก์ารคา้ พฤตกิรรมการใชง้านศนูยก์ารคา้ของกลุ่มผูส้งูอายุและวเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ทีร่องรบั
กลุม่ผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุในปัจจุบนั  

3.1.1พขอบเขตพืน้ทีใ่นการวจิยันี้พเป็นพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศนูยก์ารคา้พโดยมเีกณฑค์ดัเลอืกดงัน้ี 

เกณฑท์ี ่1 ในการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษา คอื ศูนยก์ารคา้ทีต่ ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรผูส้งูอายุมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกภายใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นพืน้ทีค่า้ปลกีประเภทศนูยก์ารคา้ทีก่ าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเลอืกทัง้หมด 

เกณฑท์ี ่2 ในการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา คอื ศูนยก์ารคา้ทีก่ าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูส้งูอายุหรอืมพีืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ที่
รองรบักลุ่มผูส้งูอายุ 

3.1.2พประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในงานวจิยันี้มขีอบเขตมาจากพืน้ทีใ่นการวจิยั โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  

กลุ่มศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้ทีก่ าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูส้งูอายุหรอืกลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครวัและเป็นศูนยก์ารคา้ที่
อยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรผูส้งูอายุมากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก ภายในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 5 แหง่ 

กลุ่มผูส้งูอายุ โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืก คอื เป็นผูท้ีเ่กษยีณหรอืไม่ไดป้ระกอบอาชพีแลว้และเป็นผูท้ีม่เีวลาว่างในวนัธรรมดา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูส้งูอายุจ านวน 20 คน โดยเลอืกใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูส้งูอายุ
ที่มอีายุตัง้แต่ 55 ปีขึ้นไป อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเคยใช้บรกิารศูนย์การค้าที่ศึกษา ได้แก่ วยัใกล้สูงอายุ 55-60 ปี 
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ผูส้งูอายุตอนตน้อายุ 61-70 ปี ผูส้งูอายุตอนกลางอายุ 71-80 ปี และผูส้งูอายุตอนปลายอายุ 81 ปีขึน้ไป และกลุม่ผูส้งูอายุทัว่ไปทีเ่คยใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้จากการค านวณประชากรทีม่จี านวนไมแ่น่นอน (Roscoe, 1969)  จ านวน 384 คน  

กลุ่มผู้ประกอบการ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในการสมัภาษณ์นัน้คดัเลือกจากกลุ่มผู้ประกอบการของ
ศนูยก์ารคา้ทีท่ าการศกึษา โดยมตี าแหน่งเป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัการวางแผนหรอืออกแบบพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้  

3.2 วิธีการด าเนินวิจยั 

3.3.1พเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูส้งูอายุทีม่ตี่อพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้พ 

เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านและความตอ้งการของผูส้งูอายุทีม่ตี่อพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ ในวตัถุประสงคน้ี์จะเป็นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบปฐมภมู ิ(Primary Data) กบัผูส้งูอายุทีใ่ชบ้รกิารพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้กลุม่ตวัอยา่ง โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

1) รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูส้งูอายุ และออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ช ้ 

2) ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึและแบบสอบถาม 

3) น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรุปผลโดยมปีระเดน็ ดงัน้ี ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใชพ้ืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการใชพ้ืน้ทีภ่ายในและพืน้ทีส่ว่นกลาง ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นประเภทรา้นคา้ 

3.3.2.พเพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการพื้นทีส่ าหรบัผูส้งูอายุในศนูยก์ารคา้ในปัจจุบนัพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลแนวทางการจดัการพื้นทสี าหรบัผู้สูงอายุในศูนย์การค้าในปัจจุบนั จากการสมัภาษณ์เชงิลึก
ผูป้ระกอบการ เพือ่สรุปผลถงึแนวทางการจดัการพืน้ทีส่ าหรบัผูส้งูอายุในศนูยก์ารคา้ในปัจจุบนั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

1) รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง และออกแบบเครือ่งมอืแบบสมัภาษณ์  

2) ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

3) น าขอ้มูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์และสรุปผลโดยมปีระเดน็ ดงัน้ี ความตระหนักถึงผูบ้รโิภคกลุ่มผูสู้งอายุ แนวคดิในการพฒันา
ศนูยก์ารคา้เพือ่รองรบัผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุ แนวทางการจดัการพืน้ทีส่ าหรบัผูส้งูอายุในศนูยก์ารคา้ในปัจจุบนั 

3.3.3พเพือ่วเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุในปัจจุบนัพ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนั จากการส ารวจและประเมนิตามแบบ
ส ารวจลกัษณะทางกายภาพ เพื่อสรุปผลและวเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่มผูส้งูอายุ โดยมี
ขัน้ตอนดงัน้ี 

1) รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการออกแบบพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรต่อผู้สงูอายุ และออกแบบเครื่องมอืแบบส ารวจ
ลกัษณะทางกายภาพทีใ่ชใ้นการวจิยั  

2) ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจและประเมนิจากแบบส ารวจลกัษณะทางกายภาพภาย 

3) น าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรุปผลโดยมปีระเดน็ ดงัน้ี การวางผงัโครงการ (Master Layout Planning) เสน้ทางสญัจร
(Circulation) พื้นที่ภายใน (Interior space) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ (Fixtures and Furniture) สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) 
พืน้ทีภ่ายนอก (Outdoor space) พืน้ทีก่จิกรรม (Activity space) 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 พฤติกรรมและความต้องการของผูส้งูอายท่ีุมีต่อพืน้ท่ีศนูยก์ารค้า 

4.1.1พพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีศ่นูยก์ารคา้  

กลุ่มวยัใกลส้งูอายุ (55-60 ปี) นิยมเดนิทางมาศูนยก์ารคา้ดว้ยรถยนตส์่วนตวั เน่ืองจากร่างกายยงัสามารถขบัรถดว้ยตนเองได ้
เพราะสามารถขนสนิคา้จ านวนมากกลบับา้นได ้กจิกรรมส่วนใหญ่ทีนิ่ยมมคีวามคลา้ยกนัคอื กจิกรรมทีเ่ป็นรูปแบบของไลฟ์สไตล ์คอื มา
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เพือ่ใชจ้า่ย ซือ้สนิคา้ รบัประทานอาหารและพกัผอ่น โดยไปศูนยก์ารคา้เฉลีย่อาทติยล์ะอย่างน้อย 1 ครัง้ ครัง้ละ 3-4 ชัว่โมง มาใชพ้ืน้ทีค่น
เดยีวหรอืมากบัสาม-ีภรรยาเป็นหลกั โดยประเภทสนิคา้และบรกิารทีนิ่ยมคอื รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ พฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่
จะใชพ้ืน้ทีช่ ัน้ทีเ่ป็นสนิคา้ประเภทแฟชัน่หรอืชัน้ทีม่ลีานจดักจิกรรมและสนิคา้ประเภทหมุนเวยีน และชัน้ทีม่รีา้นอาหาร มพีืน้ทีน่ั ง่พกัผอ่น
และมบีรรยากาศด ีเหตุผลทีค่นกลุ่มน้ีเลอืกมาใชเ้วลาว่างในศูนย์การคา้เน่ืองจากปัจจยัดา้นทีต่ัง้เป็นหลกั ต้องการมาใชเ้วลาในทีท่ีม่ทีุก
อยา่งครบจบในทีเ่ดยีว  

กลุ่มวยัสงูอายุตอนต้น (61-70 ปี) นิยมเดนิทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวัเพราะเหตุผลดา้นความสะดวกสบายเป็นหลกั กจิกรรมส่วน
ใหญ่เป็นกจิกรรมรูปแบบไลฟ์สไตล์ เช่นเดยีวกนักบักลุ่มวยัใกลส้งูอายุนิยมมาศูนยก์ารคา้ในช่วงวนัธรรมดามากกว่า เวลาทีม่าคอื 11.00-
13.00 เป็นตน้ไป เฉลีย่อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้ ครัง้ละ 2-4 ชัว่โมง ประเภทสนิคา้ทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุคอื รา้นอาหาร รา้นกาแฟ เสือ้ผา้แฟชัน่ การ
ใชพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่ คอืชัน้ทีม่รีา้นอาหาร รา้นกาแฟ พืน้ทีท่ีม่บีรรยากาศทีด่ ีมกีารตกแต่งทีส่วยงาม สว่นของซุปเปอรม์ารเ์กต็เพือ่ซือ้สนิคา้ทีใ่ช้
ในชวีติประจ าวนัเขา้บา้น และรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นอุปกรณ์กฬีา เหตุผลทีเ่ลอืกมาใชเ้วลาว่างในศูนย์การคา้เน่ืองจากปัจจยัดา้นทีต่ัง้เป็น
ส าคญั เนื่องจากศูนย์การคา้เป็นทางเลอืกทีง่่ายในการเดนิทางมาใชเ้วลาว่างและมจีุดประสงคเ์พื่อมาซื้อสนิคา้พรอ้มยงัสามารถมาใชเ้วลา
พกัผอ่นไดใ้นทีเ่ดยีว  

กลุ่มวยัสงูอายุตอนกลาง (71-80 ปี) นิยมเดนิทางดว้ยรถประจ าทางและรถสาธารณะ หากเป็นรถยนตส์ว่นตวักจ็ะมผีูข้บัรถมา
ให้ ใช้พื้นที่ศูนย์การค้ากับคู่สมรสและมาคนเดียวแล้วนัดมาพบปะเพื่อนที่ศูนย์การค้าเป็นส่วนมาก กิจกรรมส่วนใหญ่คือ มาเพื่อ
รบัประทานอาหาร ซือ้สนิคา้ในชวีติประจ าวนับา้ง และนัดเพือ่นมาเพือ่พบปะกนัทีศู่นยก์ารคา้ มวีตัถุประสงคม์าเพื่อพกัผอ่น กบัคู่สมรส
หรอืนัดเพื่อนมาเป็นกลุ่ม มาศูนยก์ารคา้ในวนัธรรมดาเฉลีย่อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้ ครัง้ละ 3-4 ชัว่โมง ประเภทสนิคา้และบรกิารทีนิ่ยมคอื 
รา้นอาหาร เพราะเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะกบัการนัดเพือ่นมานัง่คุย และซุปเปอรม์ารเ์กต็ เหตุผลทีเ่ลอืกมาใชเ้วลาวา่งในศูนยก์ารคา้เน่ืองจาก
ปัจจยัดา้นทีต่ัง้ ตอ้งอยู่ไม่ไกลจากทีพ่กัอาศยัมาก สามารถนัง่รถประจ าทางมาดว้ยตนเองได ้ ตอ้งการหาสถานทีพ่กัผ่อน สามารถเป็น
สถานทีท่ีน่ดัพบปะเพือ่น 

กลุม่วยัสงูอายุตอนปลาย (81 ปีขึน้ไป) นิยมเดนิทางดว้ยรถประจ าทางและรถสาธารณะ หรอืรถยนตส์ว่นตวัโดยมผีูข้บัรถมาให ้
ใชพ้ืน้ทีศ่นูยก์ารคา้กบัคู่สมรสเป็นหลกัในช่วงวนัธรรมดา สว่นในวนัหยุดมากบัครอบครวั กจิกรรมมคีวามใกลเ้คยีงกบัผูส้งูอายุตอนกลาง 
คอื มาเพือ่รบัประทานอาหาร ซือ้อาหารกลบับา้น มจีุดประสงคก์ารมาศนูยก์ารคา้ทีเ่น้นเป็นกจิกรรมพกัผอ่นมากกวา่มาเพือ่ซือ้สนิคา้ มา
ศูนยก์ารคา้เฉลีย่อาทติย์ละครัง้หรือสองอาทติย์ครัง้ ใชเ้วลาครัง้ละ 2-3 ชัว่โมง ประเภทสนิคา้และบรกิารทีใ่ชม้ากทีสุ่ด คอื รา้นอาหาร 
เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชเ้วลาได ้มบีรรยากาศทีด่ ีและซุปเปอรม์ารเ์กต็ เหตุผลทีเ่ลอืกมาใชเ้วลาวา่งในศนูยก์ารคา้เน่ืองจากปัจจยัดา้นทีต่ัง้
ส าคญัทีส่ดุ ตอ้งการใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น ไดอ้อกมาใชเ้วลานอกบา้น ยงัไดพ้ึง่พาตนเองบา้ง 

4.1.2พความตอ้งการใชพ้ืน้ทีภ่ายในพพืน้ทีส่ว่นกลางและความตอ้งการดา้นประเภทรา้นคา้ 

กลุ่มวยัใกลส้งูอายุ (55-60 ปี) ตอ้งการใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัช่วงวยัของตน พืน้ทีท่ีส่ามารถท ากจิกรรมทีท่ าคนเดยีวและแบบกลุ่มได ้
เป็นพืน้ที่ทีส่ามารถใชง้านไดห้ลายคน รูปแบบการใชง้าน คอื พื้นทีท่ีใ่ช้ส าหรบัการพบปะ สงัสรรค์กบัเพื่อน โดยพืน้ทีท่ี่สามารถมานัง่ใช้
เวลานานได ้ตอ้งมบีรรยากาศทีด่ ีชื่นชอบการตกแต่งทีเ่น้นธรรมชาต ิเน่ืองจากดา้นพืน้ทีท่ีม่ใีนปัจจุบนัยงัไมต่อบโจทยค์วามตอ้งการ ในบาง
ศนูยก์ารคา้รา้นคา้อยูใ่นต าแหน่งทีท่บัซอ้นกบัทางเดนิท าใหไ้มส่ะดวกต่อการใชง้าน ดา้นสนิคา้และบรกิารในปัจจุบนัพบวา่ในกลุม่ของวยัใกล้
สงูอายุมคีวามหลากหลายตอบความตอ้งการอย่างเพยีงพอแลว้ โดยถอืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้ลอืกมาใชศู้นยก์ารคา้เพราะสามารถมาที่
เดยีวแลว้ครบตามความตอ้งการได ้โดยประเภทรา้นคา้ทีด่งึดดูคอื รา้นอาหาร รา้นประเภทบรกิาร ดา้นสขุภาพและสนิคา้แฟชัน่ 

กลุ่มวยัสูงอายุตอนต้น (61-70 ปี) ต้องการให้มพีื้นที่ส าหรบัช่วงวยัของตนแต่สามารถใช้ร่วมกบัวยัอื่นได้แต่ผลดัเปลี่ยน
กจิกรรมใหส้ามารถมาท ากจิกรรมไดท้ัง้แบบกลุ่มและแบบเดีย่ว รปูแบบการใชง้าน คอื พืน้ทีส่ าหรบัพกัผอ่นท ากจิกรรมเลก็น้อย พบปะ 
สงัสรรค์กบัเพื่อน ชื่นชอบการตกแต่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นกึ่ งเปิดโล่งเพื่อลดความแออดัของพื้นที่ บรรยากาศของพื้นที่ที่มคีวามเป็น
ธรรมชาต ิพืน้ทีส่เีขยีว ปัจจุบนัรูส้กึศูนยก์ารคา้ไมม่พีืน้ทีท่ีร่องรบัวยัตวัเอง ขาดพืน้ทีก่จิกรรมและพืน้ทีส่ าหรบัพกัผอ่นยงัไม่ เพยีงพอต่อ
ความต้องการ ในด้านสนิค้าและบรกิารตอบโจทย์แล้ว ประเภทร้านค้าที่ดงึดูดคอื ร้านอาหารที่หลากหลาย แปลกใหม่ ร้านกาแฟ ที่
สามารถนัง่ใชเ้วลา สนิคา้แฟชัน่ สนิคา้ประเภทกฬีา สนิคา้ชุมชนทีม่เีอกลกัษณ์อาจมาในลกัษณะของรูปแบบการจดังานหมุนเวยีนและ
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

กลุ่มวยัสูงอายุตอนกลาง (71-80 ปี) ต้องการให้มพีื้นที่ส าหรบัช่วงวยั เน่ืองจากพื้นที่ส าหรบัช่วงวยัของตนเองกบัวยัอื่น
แตกต่างกนั และกจิกรรมของแต่ละชว่งวยักม็คีวามแตกต่างกนั โดยตอ้งการเป็นพืน้ทีส่ าหรบันัง่พกัผอ่น และพืน้ทีท่ีส่ามารถนัดเพือ่นมา
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เป็นกลุ่มขนาดเลก็ได ้นัง่คนเดยีวได ้ตอ้งการบรรยากาศทีม่คีวามเป็นธรรมชาต ิเฟอรนิ์ เจอรท์ีส่ะดวกสบาย มคีวามปลอดภยัต่อการใช้
งานของผูสู้งอายุ ปัจจุบนัคดิว่าศูนยก์ารคา้เริม่มพีืน้ทีน่ัง่เพิม่มากขึน้ แต่ยงัเป็นพืน้ทีส่ าหรบันัง่เท่านัน้ ต้องการใหเ้ป็นพื้ นทีท่ีใ่ชง้านได้
หลากหลายมากกว่า ดา้นสนิคา้และบรกิารปัจจุบนัตอบโจทยใ์นระดบัหน่ึงแต่ยงัไมท่ัง้หมด เน่ืองจากคดิวา่ยงัขาดสนิคา้ส าหรบัผูส้งูอายุ 
ประเภทรา้นคา้ทีด่งึดดู คอื รา้นอาหารทีห่ลากหลาย ซุปเปอรม์ารเ์กต็และสนิคา้หมนุเวยีนทีจ่ดัในลานจดักจิกรรม  

กลุ่มวยัสูงอายุตอนปลาย (81 ปีขึน้ไป) ต้องการใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัช่วงวยั เน่ืองจากกจิกรรมของวยัอื่นกบัวัยผูสู้งอายุมคีวาม
แตกต่าง กนั และพืน้ทีต่อ้งมคีวามปลอดภยัมากกว่า เน่ืองจากจุดประสงคก์ารมาศูนยก์ารคา้ของผูส้งูอายุช่วงวยัน้ีคอื เพื่อการพกัผ่อน
เป็นหลกั ปัจจุบนัคดิวา่พืน้ทีท่ีม่ยีงัไมต่อบความตอ้งการ พืน้ทีน่ัง่พกัมปีรมิาณทีน้่อยและการใชง้านมขีอ้จ ากดั พืน้ที่ไมส่ามารถใชง้านได้
หลายรูปแบบ หรอืปรบัเปลี่ยนได้ตามการใชง้าน ปัจจุบนัด้านสนิค้าและบรกิาร กลุ่มผูสู้งอายุตอนปลายคดิว่าตอบโจทย์แลว้ แต่ได้มี
ขอ้เสนอแนะดา้นสนิคา้ในชวีติประจ าวนัส าหรบัผูส้งูอายุเพิม่เตมิ ประเภทรา้นคา้ทีด่งึดูด คอื รา้นอาหารทีห่ลากหลาย  ซุปเปอรม์ารเ์กต็
และสนิคา้หมนุเวยีนทีจ่ดัในลานจดักจิกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปดา้นพฤตกิรรม ประเภทรา้นและพืน้ทีส่ว่นกลางในศนูยก์ารคา้ทีผู่ส้งูอายุแต่ละชว่งวยัใชง้าน 
ชว่งอาย ุ ใกลส้งูอายุ  

(55-60 ปี) 
วยัสงูอายุตอนตน้  
(61-70 ปี) 

วยัสงูอายุตอนตน้  
(71-80 ปี) 

วยัสงูอายุตอนปลาย  
(81 ปีขึน้ไป) 

การเดนิทาง รถยนต ์ รถยนต ์/รถประจ าทาง /รถ
สาธารณะ 

รถประจ าทาง / 
รถสาธารณะ 

รถประจ าทาง / 
รถสาธารณะ 

ความถีใ่น 
การใชง้าน 

อาทติยล์ะ 1 ครัง้  
ครัง้ละ 3-4 ชัว่โมง 

อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้  
ครัง้ละ 2-4 ชัว่โมง 

อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้  
ครัง้ละ 3-4 ชัว่โมง 

อาทติยล์ะครัง้หรอืสอง
อาทติยค์รัง้ ครัง้ละ2-3 
ชัว่โมง 

วตัถุประสงค ์ 1.รบัประทานอาหาร  
2.ซือ้สนิคา้  
3.เป็นสถานทีพ่บปะ 
4.ใชบ้รกิาร 

1.รบัประทานอาหาร  
2.ซือ้สนิคา้  
3.ใชบ้รกิาร 
4.กจิกรรมนนัทนาการ 
5.เป็นสถานทีพ่บปะ 

1.รบัประทานอาหาร 
2.เป็นสถานทีพ่บปะ 
3.กจิกรรมนนัทนาการ 

1.รบัประทานอาหาร 
2.เป็นสถานทีพ่บปะ 
3.กจิกรรมนนัทนาการ 

ประเภทรา้นคา้ /
บรกิาร 

1.รา้นอาหาร 
2.รา้นประเภทบรกิาร อยา่ง
สุขภาพ 
3.สนิคา้แฟชัน่ 
4.รา้นทีม่ชีือ่เสยีง 

1.รา้นอาหาร  
2.สนิคา้แฟชัน่ 
3.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
4.รา้นทีม่ชีือ่เสยีง 
5.รา้นนนัทนาการ/บรกิาร 

1.รา้นอาหาร 
2.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
3.รา้นนนัทนาการ/บรกิาร 

1.รา้นอาหาร 
2.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
3.รา้นนนัทนาการ/บรกิาร 

กจิกรรมในพืน้ที่
สว่นกลาง 

1.นดัพบปะ 
2.นัง่พกัผอ่น 

1.นัง่พกัผอ่น 
2.นดัพบปะสงัสรรค ์
 

1.นัง่พกัผอ่น 
2.นดัพบปะสงัสรรค ์
3.กจิกรรมนนัทนาการ 

1.นัง่พกัผอ่น 
2.นดัพบปะสงัสรรค ์
3.กจิกรรมนนัทนาการ 

ตารางท่ี 2 สรุปประเภทรา้นและพืน้ทีส่ว่นกลางทีด่งึดดูผูส้งูอายุ 
ชว่งอาย ุ ใกลส้งูอาย ุ

(55-60 ปี) 
วยัสงูอายุตอนตน้ 
(61-70 ปี) 

วยัสงูอายุตอนตน้  
(71-80 ปี) 

วยัสงูอายุตอนปลาย 
(81 ปีขึน้ไป) 

ปัจจยัในการเลอืก
ศนูยก์ารคา้ 

1.ดา้นทีต่ ัง้ ใกลท้ีพ่กัอาศยั 
(5-10 km) 
2.ความหลากหลายของ
สนิคา้และบรกิาร 
3.ความปลอดภยั 

1.ดา้นทีต่ ัง้ ใกลท้ีพ่กัอาศยั 
(5-10 km) 
2.ความหลากหลายของ
สนิคา้และบรกิาร 
3.บรรยากาศ 
4.ความปลอดภยั 

1.ดา้นทีต่ ัง้ ใกลท้ีพ่กัอาศยั 
(5-10 km) 
2.บรรยากาศ 
3.สามารถใชเ้วลานานได ้
4.ความปลอดภยั 
 

1.ดา้นทีต่ ัง้ ใกลท้ีพ่กัอาศยั 
(5-10 km) 
2.ความปลอดภยั 
3.สามารถใชเ้วลานานได ้
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ตารางท่ี 2 สรุปประเภทรา้นและพืน้ทีส่ว่นกลางทีด่งึดดูผูส้งูอายุ (ต่อ) 
ชว่งอาย ุ ใกลส้งูอาย ุ

(55-60 ปี) 
วยัสงูอายุตอนตน้ 
(61-70 ปี) 

วยัสงูอายุตอนตน้  
(71-80 ปี) 

วยัสงูอายุตอนปลาย 
(81 ปีขึน้ไป) 

ประเภทรา้นคา้ /
บรกิาร 

1.รา้นอาหาร 
2.รา้นประเภทบรกิาร ดา้น
สุขภาพ 
3.สนิคา้แฟชัน่ 

1.รา้นอาหาร  
2.รา้นกาแฟ ทีส่ามารถนัง่
ใชเ้วลา 
3.สนิคา้แฟชัน่ 
4.สนิคา้ประเภทกฬีา 
5.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
6.ลานสนิคา้หมุนเวยีน 

1.รา้นอาหาร 
2.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
3.ลานสนิคา้หมุนเวยีน 
 

1.รา้นอาหาร 
2.ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
3.ลานสนิคา้หมุนเวยีน 
 

ประเภทพืน้ที่
สว่นกลาง 
 

1.พืน้ทีน่ดัพบปะ 
2.พืน้ทีก่จิกรรมหมุนเวยีน 
3.พืน้ทีส่ าหรบันัง่พกัผอ่น 

1.พืน้ทีส่ าหรบันดัพบปะ 
2.พืน้ทีก่จิกรรมหมุนเวยีน  

1.พืน้ทีส่ าหรบันัง่พกัผอ่น 
2.พืน้ทีส่ าหรบันดัพบปะ 
3.พืน้ทีก่จิกรรมหมุนเวยีน 

1.พืน้ทีส่ าหรบันัง่พกัผอ่น 
2.พืน้ทีส่ าหรบันดัพบปะ 
3.พืน้ทีก่จิกรรมหมุนเวยีน 

จากผลการศกึษา พบวา่ ผูส้งูอายุแต่ละช่วงวยัมพีฤตกิรรมการใชศ้นูยก์ารคา้ทีใ่กลเ้คียงกนั วตัถุประสงคใ์นการมาศูนยก์ารคา้
เน้นเพือ่การพกัผอ่น นันทนาการและเป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรค ์แต่ในช่วงวยัใกลส้งูอายุ(55-60 ปี)และวยัสงูอายุตอนตน้(61-70 ปี)นิยม
ใชเ้พื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารดว้ย ปัจจยัในการเลอืกศูนย์การคา้ทุกช่วงวยัค านึงถงึดา้นทีต่ัง้ ทีต่อ้ งใกลท้ีพ่กัอาศยั ความหลากหลาย
ของสนิคา้และบรกิาร ความปลอดภยับรรยากาศและสามารถใชเ้วลานานได ้ตามล าดบั ประเภทรา้นคา้และบรกิารทีนิ่ยมคอื รา้นอาหาร 
ซุปเปอร์มาร์เกต็และรา้นนันทนาการหรอืบรกิาร แต่ในช่วงวยัใกลสู้งอายุ(55-60 ปี)และวยัสงูอายุตอนตน้(61-70 ปี) นิยมสนิค้าแฟชัน่
เพิม่เตมิ โดยประเภทรา้นคา้ทีด่งึดดูเพิม่เตมิ คอื ลานสนิคา้หมุนเวยีน ในทุกช่วงวยัตอ้งการพืน้ทีส่ว่นกลางทีต่อ้งการส าหรบันัง่พกัผอ่น 
นัดพบปะและพืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมหมุนเวยีนสอดคลอ้งกบักจิกรรมในพืน้ทีส่่วนกลางปัจจุบนั แต่ศูนย์การคา้ส่วนมากยงัขาดพืน้ที่
ส าหรบัท ากิจกรรมมารองรบัความต้องการ โดยผลการศึกษาด้านพฤติกรรมและความต้องการที่มตี่อศูนย์การค้าสามารถสรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะดา้นพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัปัจจยัในการเลอืกศนูยก์ารคา้ การใชง้าน ประเภทรา้นคา้และพืน้ทีส่ว่นกลางทีด่งึดดูผูส้งูอายุ 

4.2 แนวทางการจดัการศนูยก์ารค้าส าหรบัผูส้งูอายใุนปัจจบุนั 

การพฒันาพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ในปัจจุบนันัน้ ผูป้ระกอบการมแีนวคดิการออกแบบใหศู้นยก์ารคา้เป็นมากกวา่สถานทีจ่ดัจ าหน่าย
สนิคา้เทา่นัน้ เป็นสถานทีท่ีม่าสมัผสัประสบการณ์ เกดิการปฏสิมัพนัธก์นั สามารถมาศนูยก์ารคา้แล้วตอบความตอ้งการครบจบในทีเ่ดยีว 
สมัพนัธ์กนักบัวตัถุประสงค์การมาศูนยก์ารคา้ของผูสู้งอายุ คอื มาเพื่อใชเ้วลาว่างในการรบัประทานอาหาร ซื้อสนิคา้และบรกิาร เป็น
สถานทีส่ าหรบันัดพบปะกบัเพือ่นและเป็นสถานทีส่ าหรบัพกัผอ่น โดยปัจจยัในการเลอืกใชศ้นูยก์ารคา้ของผูส้งูอายุนัน้ ค านึงถงึดา้นทีต่ัง้ 
บรรยากาศ ความหลากหลายของสนิคา้และบรกิาร ความปลอดภยัในการใชง้าน ความสะดวกสบายในการใชง้านและต้องสามารถใช้
เวลานานได้ ซึ่งผูป้ระกอบการค านึงด้านความปลอดภยัและความสะดวกในการใช้งานเป็นหลกั โดยมแีนวทางด้านสิง่อ านวยความ
สะดวก คอื ก าหนดใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก คอื ช่องจอดรถพเิศษส าหรบัคนพกิารหรอืครอบครวัทีม่ผีูสู้งอายุมาดว้ยจะตอ้งอยู่ใกล้
ทางเขา้-ออกอาคาร หอ้งน ้าส าหรบัคนพกิารและผูส้งูอายุ จุดบรกิารรถเขน็วลีแชร ์จุดปฐมพยาบาล ส่วนใหข้อ้มลู พืน้ทีน่ัง่พกักระจาย
ตามพืน้ที่ศูนย์การคา้ และบรรยากาศของศูนย์การค้าทีเ่น้นความเป็นธรรมชาตเิพื่อสามารถรองรบัทุกเพศทุกวยัได ้แนวทางการการ
คดัเลอืกประเภทร้านค้าที่ต้องสามารถตอบความต้องการของผูบ้รโิภคทุกช่วงวยั ครอบคลุมทุกกลุ่มบรโิภค และแบ่งโซนรา้นค้าจาก
ลกัษณะของกลุม่ผูใ้ชง้าน ในศนูยก์ารคา้ทีก่ าหนดเน้นกลุม่เป้าหมายผูส้งูอายุอยา่งชดัเจนไดม้กีารน ารา้นสนิคา้ส าหรบัผูส้งูอายุเขา้มาเพือ่
ตอบรบัและดงึดูดผูส้งูอายุมากขึน้ แนวทางการคดัเลอืกพืน้ทีส่่วนกลางในปัจจุบนันัน้เน้นเป็นพืน้ทีท่ีทุ่กช่วงวยัสามารถใชง้านไดอ้ย่ าง
พื้นที่นัง่พกัผ่อน พบปะเป็นหลกั แต่ในศูนย์การค้าที่ก าหนดกลุ่มเป้ าหมายผู้สูงอายุก็จะมีพื้นที่ที่ผู้สูงอายุสามารถมาท ากิจกรรม
นนัทนาการไดเ้พิม่เตมิเพือ่รองรบัการใชง้านของผูส้งูอายุ สอดคลอ้งกบักจิกรรมทีผู่ส้งูอายุใชง้าน ไดแ้ก่ นัง่พกัผอ่น พบปะเพือ่นและท า
กจิกรรม 



แนวทางการพฒันาพืน้ทีค่า้ปลกีเพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 
เบญญาภา กติตอิาภรณ์พล และพรีดร แกว้ลาย 
 

159 

 
รปูท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านกบัแนวทางการจดัการเพือ่รองรบัผูส้งูอายุของผูป้ระกอบการในปัจจุบนั โดยผูว้จิยั 

4.3 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีภายในศนูยก์ารค้าท่ีรองรบักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มผูส้งูอายใุนปัจจบุนั 

การวเิคราะหถ์งึลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ทีร่องรบักลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุในปัจจุบนั ศกึษาขอ้มลู
จากการส ารวจพื้นที่ศูนย์การค้า โดยใช้แบบส ารวจลกัษณะทางกายภาพจากการศึกษาแนวทางการออกแบบที่เป็นมติรกบัผู้สูงอายุ 
วเิคราะหแ์ละประเมนิในประเดน็การวางผงัโครงการ เสน้ทางสญัจร พืน้ทีภ่ายใน อุปกรณ์และเฟอรนิ์เจอร ์สิง่อ านวยความสะดวก พืน้ที่
ภายนอก 

ตารางท่ี 3 สรุปหมวดจากเกณฑก์ารประเมนิทีเ่ป็นมติรต่อผูส้งูอายุทีพ่บวา่ศนูยก์ารคา้ปัจจุบนัยงัขาด 

ศนูยก์ารคา้ 
ผงัโครงการ เสน้ทางสญัจร พืน้ทีภ่ายใน 

อุปกรณ์และ
เฟอรน์ิเจอร ์

สิง่อ านวยความ
สะดวก 

พืน้ที่
ภายนอก 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
1   / /  / /  /   / / /  /   / / /  / / / 
2  /     / / / /   / /  /   / / /  / / / 
3  /     / /  /   / / /    /  /  / / / 
4        / / /         /    / / / 
5    /  / / / / /  / / /  /  / / / /  / / / 

หมายเหตุ, A=ทางเขา้อาคาร, B=ผงัโครงการ, C=พืน้ทีภ่ายนอก, D=การออกแบบกบัสิง่แวดลอ้ม, E=เสน้ทางเดนิภายนอก, F=ทางเดนิ,H=ทางเขา้สว่นตอ้นรบั
, 

I=บันได, J=ลิฟต์, K=ทางลาด, L=บันไดเลื่อน, M=พื้นผิว, N=ประตู, O=อุณหภูมิ, P=สีและการตกแต่ง, Q=แสงสว่าง, R=ป้ายสญัลักษณ์, S=ราวจับ, T=
เฟอรนิ์เจอร,์ U=หอ้งน ้า, V=ทีจ่อดรถ, W=สว่นตอ้นรบั, X=สิง่อ านวยความสะดวกภายนอก, Y=พืน้ทีภ่ายนอก 

จากการส ารวจพบว่าศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนัภาพรวมจากเกณฑก์ารประเมนิทีเ่ป็นมติรต่อผูส้งูอายุของแต่ละศูนยก์ารคา้นัน้มี
การออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุทีใ่กลเ้คยีงกนั มกีารออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุแลว้ แต่ยงัขาดในบางหมวดเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นมติรในการใชง้านต่อสงูอายุมากยิง่ขึน้ โดยสว่นมากยงัขาดในหมวดเดยีวกนั ไดแ้ก่ หมวดการวางผงัโครงการยงัขาดในประเดน็ ผงั
โครงการ คอื การกระจายสิง่อ านวยความสะดวก การวางเสน้ทางเดนิ และการออกแบบกบัสิง่แวดลอ้ม คอื การน าแสงธรรมชาตมิาใชใ้น
อาคาร หมวดเสน้ทางสญัจรยงัขาดในประเดน็ ทางเขา้ส่วนตอ้นรบั คอื ไม่มปีระตูอตัโนมตั ิมองไม่เหน็ส่วนประชาสมัพนัธจ์ากทางเขา้
หลกั บนัได ขนาดไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ลฟิต ์ไมม่รีาวจบัภายใน ทางลาด ราวจบัไมค่รบและความชนัไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด หมวด
พืน้ทีภ่ายใน ยงัขาดในประเดน็พืน้ผวิ ประตแูละสกีารตกแต่ง คอื ยงัขาดการออกแบบ พืน้ทีช่ว่ยในการรบัรูท้ศิทางและการรบัรูพ้ืน้ที ่เชน่ 
การใชส้ ีไมม่ปีระตอูตัโนมตัใินทางเขา้หลกั ขาดการตกแต่งทีช่ว่ยใหผู้ส้งูอายุหาจุดหมายปลายทาง หมวดอุปกรณ์และเฟอรนิ์เจอรย์งัขาด
ในประเดน็ราวจบัและเฟอร์นิเจอร ์คอื ไม่มรีาวจบัตามทางเดนิ ทีน่ัง่ไม่มพีนักพงิและวางแขน ไม่มพีืน้ทีจ่ดัเกบ็วลีแชร ์หมวดสิง่อ านวย
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ความสะดวกยงัขาดในประเดน็ หอ้งน ้า คอื ไม่มทีีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์ช่วยเหลอื ต าแหน่งหอ้งน ้าไม่สะดวก สิง่อ านวยความสะดวกภายนอก 
ยงัขาดพืน้ทีท่ี่เกบ็อุปกรณ์ควบคู่ไปกบัพืน้ทีน่ัง่เล่นส าหรบัผูสู้งอายุเพื่อวางอุปกรณ์และไม่มจีุดทีน่ัง่และหมวดพื้นที่ภายนอก ในพืน้ที่
กลางแจ้งไม่ไดอ้อกแบบเพื่อส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างวยัได้ จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีศู่นย์การค้าสามารถสรุป
ประเดน็จากเกณฑก์ารออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุทีศู่นยก์ารคา้ในปัจจุบนัยงัขาดเพือ่เป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาพืน้ทีศู่นยก์ารคา้
เพือ่เป็นสิง่สนบัสนุนและรองรบัต่อการใชง้านของผูส้งูอายุมากยิง่ขึน้ 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่ค้าปลีกเพื่อรองรบัผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งพบว่าเป็นปัจจยัหลกัของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกอย่างศูนย์การค้าและลกัษณะทาง
กายภาพทีเ่ป็นมติรต่อผูส้งูอายุในศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนั โดยจากการศกึษาจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความต้องการของผูส้งูอายุทีม่ตี่อ
พื้นที่ศูนย์การค้า พบว่า ปัจจยัในการเลือกศูนย์การค้า คือ ด้านที่ตัง้ที่ใกล้กับที่พกัอาศัย ความหลากหลายของสนิค้าและบริการ 
บรรยากาศของพืน้ที ่ความสะดวกสบายในการใชง้านและความปลอดภยั วตัถุประสงค์การมาศูนย์การคา้ คอื รบัประทานอาหาร ซื้ อ
สนิคา้และบรกิาร ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นและนัดพบปะกบัเพือ่น ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบันัง่พกัผ่อน พืน้ทีส่ าหรบันัดพบปะ
และพื้นที่ที่สามารถท ากจิกรรมหมุนเวยีนแบบเดี่ยวหรอืกลุ่มได้ ร้านค้าที่ดงึดูดคอื ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ลานจดัแสดงสนิค้า
หมุนเวยีน สนิคา้แฟชัน่และสนิคา้และบรกิารดา้นสุขภาพ ดา้นลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีภ่ายในศูนย์การคา้ พบว่าศูนย์การคา้มี
ลกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ แต่ยงัขาดในบางประเดน็ หากเสรมิหรอืพฒันาในประเดน็เหล่านี้ไดก้จ็ะท าใหพ้ืน้ทีเ่ป็นมติร
ต่อการใชง้านของผูส้งูอายุมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัปัจจยัในการเลอืกใชศ้นูยก์ารคา้ของผูส้งูอายุทีค่ านึงถงึเรือ่งความสะดวกสบายในการ
ใชง้านและความปลอดภยั ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจในผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุมากยิง่ขึน้ มกีารเพิม่สิง่อ านวยความสะดวก 
เพื่อรองรบัผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุ หากมกีารพฒันาในส่วนของลกัษณะทางกายภาพ พืน้ทีส่ว่นกลางและรา้นคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูส้งูอายุแลว้นัน้กจ็ะเพิม่โอกาสในการดงึดูดกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มผูสู้งอายุได ้โดยงานวจิยัน้ีสามารถน าไปใชป้ระกอบเป็นแนวทางใน
การออกแบบศนูยก์ารคา้ ทัง้การสรา้งใหมแ่ละการปรบัเปลีย่นพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้เดมิทีต่อ้งมกีารปรบัปรุง (Renovated) ทีไ่มค่วรเกนิ 20 ปี
ต่อการเปลีย่นแปลง 1 ครัง้ เพือ่เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการปรบัปรุงพืน้ทีค่า้ปลกีอยา่งศูนยก์ารคา้ใหต้อบรบักบัผูบ้รโิภคทีม่ ี
ศกัยภาพอยา่งกลุม่ผูส้งูอายุ 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัเกดิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์โครงการรูปแบบผสมหรอืทีเ่รยีกว่า มกิซ์ยูส  โดยแนวคดิและจุดเด่นของโครงการ
แบบผสม คอื การผสมการใชง้าน การสรา้งมลูค่าเพิม่ในดา้นผลตอบแทน ท าใหส้ามารถสรา้งเงนิไดต้ลอดเวลาจากอสงัหารมิทรพัย์ที่
หลากหลาย โครงการแบบผสมเป็นทีนิ่ยมในหลายประเทศ ในต่างประเทศมคีวามหลากหลายของสว่นผสมในโครงการ เช่น รา้นคา้ปลกี 
ทีอ่ยู่อาศยั แมแ้ต่ศนูยส์ขุภาพ พพิธิภณัฑ ์ศนูยป์ระชุม พืน้ทีก่ารศกึษา สว่นในประเทศไทยเริม่จะมแีนวโน้มในการพฒันาองคป์ระกอบที่
หลากหลายมากขึน้และมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตขึน้ งานวจิยัหวัขอ้เรื่องการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหม่
ในโครงการแบบผสม: กรณีศกึษาโครงการในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มวีตัถุประสงคค์อื 1.ศกึษารปูแบบการพฒันาโครงการแบบ
ผสมรปูแบบใหมใ่นกรณีศกึษาต่างประเทศและกรุงเทพมหานครปรมิณฑล โดยศกึษาจากเอกสารขอ้มลูโครงการ 2.วเิคราะหปั์จจยัทีท่ า
ใหเ้กดิการพฒันารายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่ในโครงการแบบผสม ใช้การสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาโครงการจ านวน 3 ราย เกี่ยวกบั
แนวคดิ ปัจจยัและแนวโน้มทีส่ าคญัต่อการพฒันารายละเอยีดโครงการ 3.เสนอปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดรายละเอยีดโครงการรูปแบบ
ใหม่ในโครงการแบบผสม โดยผลการศกึษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสมัภาษณ์พบว่ามปัีจจยัที่สนับสนุนใหโ้ครงการแบบผสมที่มี
รายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่ คอื User Experience  พฤติกรรมผู้บรโิภค บรบิทที่ตัง้หรอืบรบิททางประวตัิศาสตร์  แนวโน้มใน
อนาคต การลงทุนและผลตอบแทน ความตอ้งการเจา้ของทีด่นิ ความเชีย่วชาญทางธุรกจิ และ แบรนด ์โดยผูพ้ฒันาโครงการสามารถใช้
เป็นกลยุทธ์ ที่มคีวามโดดเด่นจากคู่แข่งและเป็นแนวทางส าหรบัโครงการแบบผสมรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีส่ าคญัในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

ค ำส ำคญั : โครงกำรรปูแบบผสม, โครงกำรมกิซย์สู, โครงกำรผสมกำรใชง้ำน, รำยละเอยีดโครงกำร, พฒันำผสมผสำน 

 

Abstract 

In current real estate development, mixed-use projects are functionally integrated to two or more revenue-generating 
or profit returning features. Creating added value in terms of returns makes it possible to generate income at every time from 
a range of real estate components. Mixed-use projects are popular internationally, ranging from varied project ingredients such 
as retail stores, residential, health centers, museums, convention centers, and educational areas. In Thailand, there is a growing 
trend for developing more diversified components. This research studied factors affecting the development of new mixed-use 
project details through a case study of Bangkok Metropolitan Area (BMA) projects. The objective was to 1) study new mixed 
project development models abroad and in the BMA by examining project information; 2) analyze factors causing the 
development of new mixed project details with data collected by in-depth interviews with three developers about concepts, 
factors and trends vital to development; and 3) suggest factors affecting formulation of new mixed-use projects. Results from 
interviews and data analysis revealed that factors supporting new mixed-use projects included user experience, consumer 
behaviour, location and historical contexts, future investment trends, owner proposals, as well as brand and expertise. These 
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findings suggest that developers can use new strategies to stand out from competitors and serve as guidelines for new mixed-
use projects responding to the development of major real estate projects now and in the future. 

 

Keywords   : Mixed-use project, Mixed-use development, Mixed-use programming, Programming, New programming. 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบโครงการแบบผสมหรอืทีเ่รยีกว่าโครงการมกิซ์ยูสเป็นทีนิ่ยมในกลุ่ม
ผูพ้ฒันาโครงการ เป็นผลมาจากปัจจยัเรือ่งของทีด่นิ ในกรุงเทพมหานครพืน้ทีต่ามแนวรถไฟฟ้าหรอืในยา่นCBD มพีืน้ทีด่นิเหลอืน้อยลง 
ท าใหร้าคาทีด่นิเพิม่ขึน้ในทุกปี ผูพ้ฒันาโครงการจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาโครงการทีเ่กดิความคุม้ค่าและประโยชน์สงูสุด รวมถงึความ
หลากหลายของรายไดท้ีไ่ดร้บั โดยแนวคดิของโครงการแบบผสม คอื โครงการทีม่สีว่นประกอบของอสงัหารมิทรพัย ์ทีส่รา้งรายไดห้ลกั
มากกวา่ 3 สว่นขึน้ไป โดยอสงัหารมิทรพัย ์ภายในโครงการจะตอ้งถูกออกแบบมาใหม้กีารใชง้านร่วมกนัได ้ซึง่การพฒันาโครงการแบบ
ผสมจ าเป็นทีจ่ะตอ้งค านึงถงึการสง่เสรมิกนัของลกัษณะการใชง้านของรายละเอยีดในโครงการ (Programming) อา้งองิจากรายงาน การ
วเิคราะหโ์ดย SCBEIC (2560) จากขอ้มลูของ CBRE พบว่า ผูพ้ฒันาโครงการมแีนวโน้มร่วมมอืกนัเพื่อพฒันาโครงการมกิซ์ยูสขนาด
ใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นและมมีลูค่าสงูขึน้ ดว้ยแนวโน้มความตอ้งการของคนเมอืงสมยัใหม่ทีนิ่ยมความสะดวกสบายดา้นการด าเนินชวีติ 
ท างาน และจบัจ่ายใชส้อย รวมถงึทีด่นิศกัยภาพมอียู่อย่างจ ากดั อย่างไรก็ตาม ตอ้งอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีห่ลากหลายจงึ
ส่งผลใหผู้พ้ฒันาโครงการต้องหนัมาร่วมมอืกนัเพื่อพฒันาโครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่และมคีวามซบัซอ้นมากขึน้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายในแต่ละท าเล ในปี 2016 ล้วนเป็นการผสมผสานอสงัหาริมทรพัย์พื้นฐาน เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม และ
ศูนยก์ารคา้ โดยจะมกีารผสมผสานอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ เช่น พพิธิภณัฑ ์ศูนยก์ารประชุม และศูนยแ์สดงสนิคา้ เพื่อ
ท าใหโ้ครงการแบบผสมสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ แต่ในปัจจุบนัจ านวนของโครงการแบบผสมทีห่ลากหลายยงัมเีกดิขึน้ไม่มากนัก ผูว้จิยัจงึมี
การศกึษาเพื่อใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมทีม่รีายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่มากยิง่ขึน้ โดยวเิคราะหผ์ลของการวจิยั จะถูก
วเิคราะหใ์นรปูแบบใหมท่ีเ่ป็นปัจจยัทีส่ง่ผลในการก าหนดรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมท่ีเ่ป็นตน้แบบ (New Prototype) ของโครงการ
แบบผสมทีม่รีายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่ เพื่อเป้าหมายทีส่่งเสรมิใหโ้ครงการมคีวามสมบูรณ์ในการใชง้านมากขึน้ เป็นการพฒันา
เมอืงที ่ลดการใชร้ถยนต ์สามารถตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านในยุคใหมไ่ด ้

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศกึษารปูแบบการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหมใ่นกรณศีกึษาต่างประเทศและกรุงเทพมหานครปรมิณฑล 

2) วเิคราะหปั์จจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 

3) เสนอปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1) ขอบเขตเชงิเน้ือหา ศกึษาขอ้มลูโครงการใชป้ระโยชน์แบบผสม โดยศกึษากายภาพของโครงการ,ศกึษารปูแบบการพฒันา
โครงการแบบผสม คอื กายภาพ บรบิท การใชง้าน  

2) ขอบเขตเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงการแบบผสม (Mixed-Use) ในต่างประเทศจ านวน 8 โครงการ กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลจ านวน 9 โครงการ เพื่อศกึษาภาพรวมของโครงการทัง้หมด ดงัน้ี จ าแนกประเภทโครงการ โดยจดักลุ่มจากสดัสว่นการผสม
ของอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ,สามารถแบ่งกลุม่ของรายละเอยีดโครงการทีผ่สมในรปูแบบใหม,่เลอืกโครงการแบบผสมทีม่รีายละเอยีด
โครงการรปูแบบใหม ่

3) ขอบเขตเชงิประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุม่ผูพ้ฒันาโครงการ โดยมจี านวน 3 ราย จากโครงการจากกรณีศกึษา เพือ่
ศกึษาทีท่ าใหเ้กดิการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 
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1.4 นิยามศพัท ์

1) โครงการผสมการใช้งาน (Mixed-Use Project) หมายถึง โครงการแบบผสมผสานการใช้งานมากกว่า 3 ประเภทขึ้นไป
ภายในผนืทีเ่ดยีวกนั มกีรรมสทิธิท์ีด่นิอยู่ภายใตผู้ป้ระกอบการรายเดยีวกนั และไดร้บัการวางแผนพฒันามาพรอ้มกนัตัง้แต่เริม่ตน้การ
พฒันาโครงการ 

2) รายละเอยีดโครงการ (Programming) หมายถงึ องคป์ระกอบการใชง้านในโครงการในประเภทต่าง เช่น หา้ง โรงแรม ทีอ่ยู่
อาศยั โรงพยาบาล โรงเรยีน เป็นตน้ หรอืหมายถงึรายละเอยีดทีใ่ชใ้น โครงการเพือ่การออกแบบและพฒันา 

3) รายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่ (New Programming) หมายถงึ องคป์ระกอบการใชง้านในโครงการทีม่รีูปแบบแตกต่าง 
โดยในกลุ่มกรณีศกึษาจะประกอบดว้ย ส านักงาน พาณิชยกรรม คอนโดมิเนียม โรงแรม ทีเ่ป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน ดงันัน้องคป์ระกอบ
การใชง้านนอกจากน้ีนบัเป็นรปูแบบใหม ่

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ผูอ้อกแบบและผูพ้ฒันาสามารถประยุกต์ใชข้อ้มลูเพื่อใหก้ารออกแบบโครงการแบบผสมมคีวามหลากหลายจากโครงการ
แบบเดมิทีม่อียู่ 

2) ผูพ้ฒันาโครงการแบบผสมใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการพฒันาทีม่คีวามโดดเดน่จากคูแ่ขง่ 

3) ผูพ้ฒันาโครงการใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาโครงการแบบผสมทีต่อบโจทยก์บัรปูแบบโครงการในรปูแบบใหม่ 

4) ผูอ้อกแบบใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบโครงการแบบผสมทีม่โีปรแกรมทีโ่ดดเดน่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโครงการแบบผสม 

ในช่วงหลงัศตวรรษที ่20 เดมิการใชง้านพืน้ทีเ่กดิขึน้ในรูปแบบของการแบ่งโซนน่ิงของพืน้ที ่โดยท าใหเ้กดิการใชง้านแบบ
เกาะกระจุกตวั ของกจิกรรมต่างๆในพืน้ที ่เชน่ ย่านการคา้ขายมคีนใชง้านช่วงวนัท างาน แต่เมือ่วนัหยุดกลบัไมม่คีนใชง้าน โดยท าใหม้ี
การเริม่พฒันาแนวคดิใหม่ในการผสมผสานการใช้งานพื้นทีเ่กดิขึน้ แนวคดิน้ีไดร้บัอทิธพิลส าคญัจาก Jane Jacobs (1967) กล่าวถึง
โครงการแบบผสมว่า การใชส้อยผสม (Mixed use) ท าใหเ้กดิ ความหลากหลาย (Diversity) ในหนังสอื The Death and Life of Great 
American Cities อธบิายไวว้่า การผสมผสานการใชง้านทีห่ลากหลายท าใหเ้กดิย่านทีม่ชีวีติและประสบความส าเรจ็ในการพฒันาย่าน 
และเป็นการผสมผสานระหว่างกจิกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้การท างาน อยู่อาศยั ท ากจิกรรม ภายใต้ความปลอดภยัและด ารงชวีติอย่าง
สมดุล โดยโครงการแบบผสมท าใหเ้กดิการจา้งงานหรอืบรกิารในพืน้ที ่รวมถงึการใชท้ีด่นิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

Rober E. Withespoon (1976) Urban Land Institute หรือสถาบนัที่ดินในเขตเมืองในอเมริกา กล่าวว่า ความหมายของ
โครงการผสมการใชง้านว่าเป็นโครงการทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ากหลายช่องทาง และผสมการใชง้านจากอสงัหารมิทรพัย ์3 ประเภทขึ้นไป 
มกีารผสมการใชง้านทีม่หีน้าทีใ่ชส้อยและรวมกนัทางกายภาพ โดยพฒันาแผนขึน้ตามแผนพฒันาทีเ่ชื่อมโยงกนั โดยจุดเด่นหลกัของ
แนวคดิโครงการผสมการใชง้าน คอืการเพิม่ประโยชน์การใชส้อยทีด่นิและการผสมการใชง้านทีห่ลากหลายในโครงการใหเ้กดิประโยชน์
ต่อผูพ้ฒันา ผูใ้ชง้าน และพืน้ทีโ่ดยรอบ 

กลมชนก กลิน่ด ี(2557) กล่าววา่อาคารอเนกพืน้ทีใ่ชส้อย คอื อาคาร กลุ่มอาคาร หรอืโครงการทีอ่ยูบ่นพืน้ทีโ่ครงการเดยีวกนั
และภายใต้ผู้พฒันาเดียวกนั โดยม ี3 รูปแบบดงัน้ี Blackson (2012) 1. กลุ่มอาคารอเนกพื้นที่ใช้สอยแนวตัง้ (Vertical mixed-use 
building) 2.กลุ่มอาคารอเนกพื้นที่ใช้สอย แนวราบ (Horizontal mixed-use blocks) 3.กลุ่มอาคารอเนกพื้นที่ใช้สอยในอาณาบรเิวณ
ใกลเ้คยีง (Mixed-use walkable neighborhoods) 
  



กำรศกึษำปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรพฒันำรำยละเอยีดโครงกำรรปูแบบใหมใ่นโครงกำรแบบผสม: 
กรณศีกึษำโครงกำรในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
ปัณฑติา สงัฆก์ารยี ์และพรีดร แกว้ลาย 
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รปูท่ี 1 ประเภทของโครงการอาคารอเนกพืน้ทีใ่ชส้อย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัท ารายละเอียดโครงการ 

วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (2558) กล่าวว่า ความหมายของรายละเอียดโครงการ (Programming) หรือ ค าว่า Program ในงาน
ออกแบบ หมายถงึ สิง่ทีเ่จา้ของโครงการตอ้งการ หรอืหมายถงึการใชง้านโครงการทีเ่จา้ของต้องการใหเ้กดิขึน้ในการพฒันาโครงการ
หนึ่งขึน้มา โดยเป็นสิง่ทีผู่อ้อกแบบต้องใชใ้นการออกแบบทีส่มัพนัธก์บัเป้าหมายทีผู่พ้ฒันาตอ้งการ โดยสามารถแบ่งประเภทหลกัของ
รายละเอยีดโครงการตามลกัษณะงานในกระบวนการการออกแบบได ้2 ประเภทดงัน้ี 

1) รายละเอยีดโครงการเบือ้งตน้ (Preliminary Program) คอื รายละเอยีดโครงการทีท่ าหน้าทีเ่ป็นรายละเอยีดโครงการแมบ่ท 
มรีายละเอยีดทีค่รอบคลุมประเดน็ส าคญัๆของโครงการออกแบบก าหนดไว ้มปีระโยชน์ต่อการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

2) รายละเอยีดโครงการสมบูรณ์ (Comprehensive Program) คอื รายละเอยีดโครงการทีค่รอบคลุมสาระทัง้หมดทีจ่ าเป็นต่อ
การออกแบบและพฒันาแบบ ซึ่งในบางครัง้อาจจดัท าเป็นรายละเอียดโครงการสมบูรณ์ตัง้แต่ต้น โดยไม่ผ่านการจดัท ารายะเอียด
โครงการเบือ้งตน้ก่อน 

Pena et al., (1977) กล่าววา่ การจดัท ารายละเอยีดโครงการเป็นการตัง้โจทย ์ก าหนดขอบเขต และลกัษณะของงานออกแบบ ซึง่
เป็นเงือ่นไขขอ้ก าหนดและรายละเอยีดในงานออกแบบ และมอีงค์ประกอบเพือ่การใชส้อย รวมทัง้สภาพทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้มขา้งเคยีง 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

อรุณ ศริจิานุสรณ์ (2555) กล่าวว่า อสงัหารมิทรพัย์เป็นการพฒันาภายใต้องค์ประกอบ และขอ้ก าหนดทีม่แีนวคดิของการ
พฒันาที่สมัพนัธ์และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้เพื่อใหก้ารขายเป็นไปตามเป้าหมาย และมกีารด าเนินงานที่มขี ัน้ตอนการ
ด าเนินงานของหลายฝ่าย ซึ่งสิง่ส าคญัที่ต้องท าคอืการศึกษาความเป็นไปได้หรอืที่เรยีกว่า Feasibility โดยปัจจยัที่น ามาศึกษาและ
วเิคราะหร์ว่มคอื เงนิตน้ทุน เงนิลงทุน การบรหิารจดัการคูค่า้ ลกัษณะทีด่นิ และทมีงานทีพ่ฒันาโครงการ 

Robert Lauterborn (อ้างถึงใน อดุลย์ จุรงคกุล,2551) กล่าวว่า การวเิคราะห์ 4PS เป็นเครื่องมอืที่สามารถใช้ร่วมกนักบั
เครื่องมอืทางการตลาดทีเ่รยีกว่า 4C’S  (1) ความต้องการของลูกคา้ (Customer Want and Needs) (2) ตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Cost to 
the price) คอื การก าหนดราคาทีต่อบสนองกบักลุม่ลกูคา้ (3) ความสะดวกในการซือ้ (Convenience) (4) การสือ่สาร (Communication) 
คอื การสือ่สารท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าและดงึดดูใหส้นใจสนิคา้หรอืผลติภณัฑม์ากขึน้  

 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 

1) ศกึษาทฤษฎแีละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาโครงการแบบผสม , แนวคดิทีม่าของโครงการแบบผสม , แนวคดิ
การผสมของสดัสว่นโปรแกรมการใชง้านโครงการแบบผสม และกระบวนการจดัท ารายละเอยีดโครงการ  
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2) ศกึษากรณีศกึษาจากโครงการแบบผสมจากต่างประเทศและกรุงเทพมหานคร-ปรมิณฑล 

3) จดักลุม่ของขอ้มลูทีส่มัพนัธก์นัระหวา่งกรณีศกึษาต่างประเทศรว่มกบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

4) เกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษา ทัง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรณีศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ 

5) เกบ็ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ ผูพ้ฒันาโครงการหรอืผูจ้ดัท ารายละเอยีดโครงการ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

6) วเิคราะหผ์ลการศกึษาโครงการแบบผสมในดา้นรายละเอยีดโครงการทัง้โครงการในประเทศและต่างประเทศและปัจจยัทีท่ า
ใหเ้กดิการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 

7) สรุปผลการวจิยั เพื่อน าเสนอการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันารายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่ในโครงการแบบผสม: 
กรณีศกึษาโครงการในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล คอื ดา้นแนวคดิกายภาพและองค์ประกอบการใชง้านโครงการแบบผสม, ดา้น
ปัจจยัสนับสนุนแนวคดิในการพฒันารายละเอยีดโครงการรูปแบบใหม่ของโครงการแบบผสม เพื่อน าเสนอเป็นการพฒันารูปแบบใหม่
ดา้นรายละเอยีดโครงการในโครงการแบบผสม 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

3.2.1 กำรศกึษำจำกเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  

ใชใ้นการศกึษารปูแบบการพฒันาโครงการแบบผสมดา้นรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นกรณีศกึษาต่างประเทศ จ านวน 7 
โครงการ และ โครงการรปูแบบใหมใ่นกรณีศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 8 โครงการ เป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิโดยกรณีศกึษา
แบ่งออกเป็นดงัน้ี โครงการแบบผสมทีม่รีายละเอยีดโครงการดา้นนันทนาการ , ดา้นวฒันธรรม, ดา้นสุขภาพ, ดา้นการศกึษา และอา้งองิ
จากการศกึษากรณีศกึษาต่างประเทศรว่มในการวเิคราะห ์ 

3.2.2 กำรสมัภำษณ์จำกผูพ้ฒันำโครงกำร โดยใชแ้บบสมัภำษณ์ 

ใช้ในการวเิคราะห์ปัจจยัที่ท าใหผู้พ้ฒันาเลอืกพฒันาโครงการแบบผสม โดยมอีงค์ประกอบการใช้งานที่มรีูปแบบใหม่ โดย
วธิกีารสมัภาษณ์ ผูพ้ฒันาโครงการ จ านวน 3 ราย โดยจะมกีารสมัภาษณ์ปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัทีส่นับสนุนใหเ้ลอืกพฒันาโครงการรูปแบบ
ใหม่ ประกอบด้วย ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกประสมรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่ในโครงการแบบผสม จาก 4 ประเภทคอื ด้าน
นนัทนาการ, ดา้นวฒันธรรม, ดา้นสุขภาพ, ดา้นการศกึษา โดยสมัภาษณ์เกีย่วกบั 1.ขอ้มลูพืน้ฐานและแนวคดิของการพฒันาโครงการ 2.
ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส าคัญต่อการพฒันารายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่ใน โครงการ 3.ข้อมูลด้านความสมัพนัธ์ของการพฒันา
รายละเอยีดรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 4.ขอ้มลูดา้นแนวโน้มในการพฒันารายละเอยีดรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 

3.3 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

การเลอืกประชากรกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัในการศกึษาปัจจยัทีส่นบัสนุนใหผู้พ้ฒันาเลอืกพฒันารายละเอยีดโครงการแบบผสม
ที่มีรูปแบบที่แตกต่าง โดยการเลือกประชากรส่วนที่ (1) โครงการแบบผสมในต่างประเทศ และ (2)โครงการแบบผสมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี มรีายละเอยีดโครงการ (Programming) มากกว่า 3 ประเภทขึน้ไป ระยะเวลา
โครงการเปิดตวัตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้ไป รวมถงึมแีผนด าเนินงานโครงการทีช่ดัเจน หรอื ก าลงัด าเนินการก่อสรา้งจนตลอดการเปิดใช้
งานโครงการ โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายละเอยีดโครงการ (Programming) รปูแบบใหม ่เช่น มโีปรแกรมนันทนาการ , ดา้นสุขภาพ, 
ดา้นการศกึษา, ดา้นวฒันธรรม โดยเพือ่วเิคราะหว์ตัถุประสงคข์อ้ที ่1 และ วตัถุประสงคข์อ้ที ่2  

1) กลุ่มตวัอย่างกรณีศกึษาโครงการแบบผสม คอื โครงการแบบผสมในต่างประเทศจ านวน 7 โครงการ และ โครงการแบบ
ผสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 8 โครงการ  และแบ่งเป็น 4 ประเภทของรายละเอียดโครงการดงัน้ี  1. ด้าน
นนัทนาการ 2. ดา้นวฒันธรรม 3. ดา้นสุขภาพ 4. ดา้นการศกึษา  

2) กลุ่มตวัอย่างผู้พฒันาโครงการ เพื่อท าการวเิคราะห์ปัจจยัที่ท าให้เกิดการพฒันารายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่ใน
โครงการแบบผสม ผูพ้ฒันาโครงการ โดยการสมัภาษณ์วธิ ีIn-depth interview ในการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันา จ านวน 3 ราย 

 

 



กำรศกึษำปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรพฒันำรำยละเอยีดโครงกำรรปูแบบใหมใ่นโครงกำรแบบผสม: 
กรณศีกึษำโครงกำรในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
ปัณฑติา สงัฆก์ารยี ์และพรีดร แกว้ลาย 
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4. ผลการวิจยั 

4.1 รปูแบบการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม่กรณีศึกษาในต่างประเทศและกรงุเทพมหานครปริมณฑล 

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโครงการแบบผสมรูปแบบใหม่ ทัง้ในต่างประเทศจ านวน 7 โครงการ และกรุงเทพปรมิณฑล จ านวน 8 
โครงการ จากเกณฑใ์นการคดัเลอืกในบทที ่3.3 โดยองคป์ระกอบทีศ่กึษาคอื ขอ้มูลพืน้ฐานโครงการ ท าเลทีต่ัง้และบรบิท แนวคดิของ
โครงการ สดัสว่นของ การวางผงัการจดัพืน้ที ่รายละเอยีดและองคป์ระกอบโครงการ ดงัน้ี 

4.1.1 ผลกำรศกึษำดำ้นท ำเลทีต่ัง้ จำกกำรศกึษำขอ้มลูเอกสำรของโครงกำร 

โครงการในต่างประเทศและกรุงเทพ-ปรมิณฑล 60% ตัง้อยู่ในท าเลที่ตัง้ในโซน Central Business District ดว้ยปัจจยัที่อยู่
อาศยัใกลก้บัทีท่ างานซึง่ท าใหใ้หผู้พ้ฒันาโครงการลงทุนในโครงการมกิซย์สูมากขึน้ในยา่นศูนยก์ลางธุรกจิ (CBD) ทีคุ่ม้ค่าแก่การพฒันา
โครงการ โดยบรบิทโดยรอบจะเป็นบรบิทกลางเมอืงพืน้ทีธุ่รกจิ หรอืย่านทีอ่ยู่อาศัยทีม่สี่วนในการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิต่อเน่ือง เช่น 
ท าเลทีพ่กัอาศยั  

4.1.2 ลกัษณะกำรวำงผงั จำกกำรศกึษำขอ้มลูเอกสำรของโครงกำร 

การวางผงัจะสมัพนัธก์บัประเภทของโครงการแบบผสม โดยรปูแบบทีม่ากสุดคอืเป็นโครงการประเภท Town Mixed Use คอื 
การผสมผสานกจิกรรมทัง้ในตวัอาคารและแต่ละอาคารในบลอ็ก เน้นการเชื่อมดว้ยทางสญัจรเชน่ถนน รองลงมาจะเป็นโครงการประเภท 
Integrated Mixed Use คอื การผสมกบัแนวตัง้และแนวนอน มกัจะเชื่อมกนัดว้ยแกนหลกัของการสญัจรโดยลฟิทห์รอืพืน้ทีส่ว่นหน่ึงของ
แต่ละชัน้ ในรปูแบบน้อยทีส่ดุคอืประเภท Tower Mixed Use จะเป็นรปูแบบของอาคารสงูอาคารเดยีว  

4.1.3 แนวคดิโครงกำร จำกกำรศกึษำขอ้มลูเอกสำรของโครงกำร  

โดยภาพรวมจะเน้นแนวคดิเกี่ยวกบัแนวคดิดา้นชุมชน โดยใชศ้กัยภาพของแนวคดิโครงการแบบผสม ทีช่่วยในการพฒันา
เมอืงและชุมชน ดงึเอกลกัษณ์ของพืน้ทีบ่รบิททีต่ัง้บรเิวณนัน้ รวมไปถงึท าเลทีต่ัง้ สอดคลอ้งกบัดา้นการลงทุน  

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวคดิของโครงการแบบผสมรปูแบบใหม่ 
โครงการทีผ่สมประเภท แนวคดิในต่างประเทศ แนวคดิในกรุงเทพและปรมิณฑล 

ดา้นนนัทนาการ 
1. ยกระดบัอุตสาหกรรมบนัเทงิของประเทศ 
2. เอกลกัษณ์ของพืน้ทีใ่หค้นจดจ า 
3. การสรา้งพืน้ทีก่ารใชง้านทีร่องรบันานาชาต ิ 

1.ตอบโจทยท์ุกความตอ้งการของผูจ้ดังาน  
2.รองรบัการจดังานการแสดงในงานศลิปะ 
3.กระตุน้อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทยใหเ้ตบิโต  

ดา้นวฒันธรรม 

1.เอกลกัษณ์ของพืน้ที ่บรบิททีต่ัง้บรเิวณนัน้ 
เชน่ พืน้ทีท่างประวตัศิาสตร ์เป็นจุดส าคญั
ส าหรบัการดงึดดูโปรแกรมพพิธิภณัฑใ์หค้นใช้
งานมาใช ้
2. ผูเ้ขา้ชมจะไดพ้บกบังานศลิปะโลกไร้
พรมแดนสามมติ ิเพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์ที่
แตกต่าง 

1.ยกระดบัภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ประเทศไทยใน
ระดบัสากลศลิปวฒันธรรม 
2.สรา้งเอกลกัษณ์ของพืน้ทีส่นบัสนุนความเป็น
วฒันธรรมและบรบิทไทย 

ดา้นสุขภาพ 

1.พฒันาใหผู้ส้งูอายุไดใ้ชช้วีติหลงัเกษยีณใน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม (Age in Place)  
2.ศนูยร์บัดแูลเดก็เกดิปัญหาการขาดการดแูล
เดก็ เพือ่รองรบัครอบครวัทีก่ าลงัเตบิโตใน
ชุมชน 

1.สรา้งการใชง้านรองรบัการใชช้วีติของผูส้งูอายุ  
2.การตอบโจทยท์ุกรปูแบบการใชช้วีติของทุกคน 

ดา้นการศกึษา 
1.ความสามารถในการแขง่ขนัในระดบั
นานาชาตไิดจ้ าเป็นจะตอ้งสรา้งแรงดงึดดูให้
มากขึน้ บรษิทั ระดบัโลกและบุคคล 

1.ความตอ้งการใหม้กีารศกึษาในสงัคมอยูใ่กล้ๆ
แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั 
2.ตอบโจทยนิ์สติ นกัศกึษา รวมไปถงึคนรุน่ใหม ่
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4.1.4 สดัสว่นและรำยละเอยีดโครงกำร จำกกำรศกึษำขอ้มลูเอกสำรของโครงกำร  

พบว่าโครงการแบบผสมในต่างประเทศ ทัง้หมด 7 แห่ง มอีงค์ประกอบการใชง้านประเภทอื่นในโครงการ โดยรายละเอยีด
โครงการทัว่ไป ในทุกโครงการจะมกีารผสมของรา้นคา้ปลกีและคอนโดมเินียม และรายละเอยีดโครงการแบบใหมท่ีเ่สรมิมาในโครงการ มี
องคป์ระกอบการใชง้าน แบง่เป็น  Entertainment 4 แหง่มากทีส่ดุ , Culture 3 แหง่ , Health 2 แหง่ , Education 1 แหง่ สว่นในโครงการ
แบบผสมในกรุงเทพและปรมิณฑล ทัง้หมด 8 แห่ง พบว่า รายละเอยีดโครงการทัว่ไป ในทุกโครงการจะมกีารผสมของรา้นคา้ปลกีทุก
โครงการ และคอนโดมเินียมเหมอืนต่างประเทศ รองลงมาคอืโรงแรมและส านักงานตามล าดบั ส่วนรายละเอยีดโครงการแบบใหม่คอื 
Entertainment 4 แหง่มากทีส่ดุ , Culture 2 แหง่ , Health 2 แหง่ , Education 2 แหง่ 

4.2 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีท าให้เกิดการพฒันารายละเอียดโครงการรปูแบบใหม่ในโครงการแบบผสม 

จากการวเิคราะหปั์จจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาในโครงการแบบผสมรูปแบบใหม่ จากการวเิคราะหจ์ากเอกสาร และขอ้มูลใน
โครงการต่างประเทศ และการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาโครงการในกรุงเทพและปรมิณฑล สามารถแสดงผลดงัตารางที ่2 ไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่  

PROGRAMMING 
กรณีศกึษาโครงการแบบผสมในกรุงเทพและปรมิณฑล และ โครงการในต่างประเทศ 
ระดบัการใหค้วามส าคญั (มาก-น้อย) 

ดา้นนนัทนาการ 
User Experience พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เทรนด ์ แบรนด ์

ความตอ้งการ
เจา้ของทีด่นิ 

User Experience บรบิททีต่ัง้ การลงทุน พฒันาทีด่นิ - 

ดา้นวฒันธรรม 
User Experience บรบิททางประวตัศิาสตร ์

ความตอ้งการ
เจา้ของทีด่นิ 

- - 

บรบิททางประวตัศิาสตร ์ User Experience การลงทุน - - 

ดา้นสุขภาพ 
เทรนด ์ ความเชีย่วชาญ 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

- - 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บรบิททีต่ัง้ เทรนด ์ พฒันาทีด่นิ - 

ดา้นการศกึษา 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บรบิททีต่ัง้ - - - 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บรบิททีต่ัง้ การลงทุน - - 

(ตารางช่องบน = กรณีศกึษากรุงเทพและปรมิณฑล / ตารางช่องล่าง = กรณีศกึษาต่างประเทศ) 

4.2.1 ดำ้นนนัทนำกำร 

ตารางท่ี 3 แสดงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่ดา้นนนัทนาการ 

User 
Experience 

โครงการในประเทศไทยจะเน้นการพฒันาในส่วนโปรแกรม  ตามแนวคดิของแต่ละโครงการ และใช้การศึกษา
พฤติกรรมของคน โครงการในต่างประเทศ จะมีความคล้ายันเรื่องกับการใช้งานของคน  แต่จะมีการสนใจ 
Experience ใหเ้กดิขึน้ถงึระดบัเมอืง เชน่ การสรา้งประสบการณ์กบัเมอืงดว้ย 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

การวเิคราะหว์ถิชีวีติของกลุ่มลูกคา้ในโครงการ ว่าความตอ้งการคอือะไร และน าพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้วเิคราะหต์่อ
การวางส่วนผสมของพืน้ที่ ประเภทรา้นคา้ต่างๆ ไว ้ใหส้อดคลอ้งกบั การใชช้วีติของลูกคา้ ทีพ่อเหมาะกบัการใช้
งาน 

เทรนด ์
เทรนด์ทีน่ ามาใชเ้ป็นการเพิม่พื้นทีเ่พื่อสาธารณะดา้นนันทนาการใหค้นมาใชง้าน  และเทรนด์ของ Mixed use ที่
ตอบโจทย์ทัง้การพฒันาอสงัหายุคใหม่และคนรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องการความครบถ้วนในโครงการ จากการเป็น
ศนูยก์ารคา้เพยีงอยา่งเดยีว เริม่ปรบัเป็นโครงการแบบผสมมากขึน้  

แบรนด ์ แบรนดท์ีน่ ามาใสใ่นการพฒันาจะเป็นภาพลกัษณ์ทีล่กูคา้จ าโครงการไดแ้ละตอ้งสมัพนัธก์บัแนวคดิภาพรวม 

 



กำรศกึษำปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรพฒันำรำยละเอยีดโครงกำรรปูแบบใหมใ่นโครงกำรแบบผสม: 
กรณศีกึษำโครงกำรในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
ปัณฑติา สงัฆก์ารยี ์และพรีดร แกว้ลาย 
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ตารางท่ี 3 แสดงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่ดา้นนนัทนาการ (ต่อ) 
ความตอ้งการ
เจา้ของทีด่นิ 

การก าหนดแผนพฒันาหรอืแนวทางเพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการเจา้ของ สว่นมากจะเป็นการก าหนดโปรแกรม
ในโครงการและสว่นมากจะเกดิกบัโครงการทีพ่ฒันาบนพืน้ทีเ่ชา่  

บรบิททีต่ัง้ มองในบรบิทพืน้ทีร่อบขา้งของเมอืง เชน่ แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั ตอบรบักบัครอบครวั , ตอบรบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
การลงทุน พืน้ทีน่นัทนาการมองการกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งแหลง่ทอ่งเทีย่วและจา้งงาน สนับสนุนการเขา้มาลงทุน 
พฒันาทีด่นิ การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ดมิใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืนนัทนาการ จะชว่ยสรา้งมลูคา่ทีด่นิบรเิวณนัน้ 

 

4.2.2 ดำ้นวฒันธรรม 

ตารางท่ี 4 แสดงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่ดา้นวฒันธรรม 

User Experience 
ในไทยและต่างประเทศ มมีุมมองตรงกนัคือ การพฒันาพพิธิภณัฑ์หรือทางวฒันธรรม  สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช ้คนสมยัใหมม่คีวามชอบดา้นน้ีมากขึน้ ท าใหจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษา UX โดยเฉพาะ  

บรบิททาง
ประวตัศิาสตร ์

ทัง้ในไทยและต่างประเทศมีการน าประวตัิศาสตร์ของพื้นที่มาใช้ในโครงการ  เช่น พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึง
ประวตัศิาสตรห์รอืวฒันธรรมของทอ้งถิน่มาใช ้

ความตอ้งการ
เจา้ของทีด่นิ 

ทางเจา้ของทีด่นิซึง่เป็นผูใ้หเ้ช่า ตอ้งการก าหนดใหม้พีืน้ทีศ่ลิปะและวฒันธรรม นโยบายของบรษิทั ทีเ่น้นการ
สง่เสรมิการพฒันาวงการศลิปวฒันธรรมไทย สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่กีบัโครงการ เกดิคุณคา่กบัตวัโปรแกรมการใช้
งาน มมุมองดา้น CSR ดขีึน้  

การลงทุน 
อุตสาหกรรมศลิปะ ช่วยใหด้า้นน้ีมมีลูค่า ในต่างประเทศมองการพฒันาใหค้นมาลงทุนในพืน้ทีม่ากขึน้กลายเป็น
ย่านธุรกจิ และมองว่าพพิธิภณัฑแ์ละอาคารทางวฒันธรรมอื่น เป็นส่วนหน่ึงทีส่นับสนุนเอกลกัษณ์พืน้ทีท่ีม่อียู่  
เพือ่ดงึดดูการลงทุนในพืน้ทีม่ากขึน้ เกดิกลุม่ความคดิสรา้งสรรค ์และนกัทอ่งเทีย่ว 

4.2.3 ดำ้นสุขภำพ 

ตารางท่ี 5 แสดงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่ดา้นสขุภาพ 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

ความตอ้งการของผูสู้งอายุในช่วงต่างๆมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ตอบโจทย์ lifestyle ของการใชช้วีติของ
สงัคมผูส้งูอายุทีต่อบรบักบัทุกชว่งวยัของผูส้งูอายุ เช่น การมโีรงพยาบาลรองรบัการรกัษาทนัท ีหรอื ดแูลฟ้ืนฟู
สขุภาพ 

เทรนด ์
Ageing Society Trend ได้พฒันาขึ้นเพื่อรองรบัเทรนด์ที่ก าลงัจะมาในอนาคต  แนวโน้มของผู้สูงอายุก าลงั
พฒันา จะกลายเป็นสิง่ทีม่คีวามตอ้งการมากขึน้ในอนาคต 

ความเชีย่วชาญ 
ความช านาญของบรษิทัจากธรุกจิเดมิ ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ เพราะ มชีือ่เสยีง และประสบการณ์ทีม่อียูแ่ลว้ ท า
ใหก้ารตดัสนิใจทีจ่ะพฒันาโปรแกรมดา้นสุขภาพจะคอ่นขา้งไดเ้ปรยีบมากกวา่ 

บรบิททีต่ัง้ 
การพฒันาดา้นสุขภาพในต่างประเทศ มองดา้นบรบิทใกลเ้คยีง เช่น ย่านของทีอ่ยู่อาศยั นอกจากท าใหง้า่ยต่อ
การใชง้านของคนในโครงการเอง และยงัสง่ผลถงึบรบิทโดยรอบทีค่นจากพืน้ทีข่า้งเคยีงกม็าใชง้านได ้ 

พฒันาทีด่นิ 
การพฒันาทีด่นิ ชว่ยเพิม่การใชท้ีด่นิใหส้งูสดุเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาสงูสดุ แต่ยงัคงตอบสนองต่อการใชง้านจรงิที่
ไดป้ระโยชน์ เช่น ทีด่นิตดิรถไฟฟ้า ตอ้งเป็นหน่วยงานรฐัไดส้ทิธิพ์ฒันาก่อนเพื่อพฒันาโครงการใหป้ระชาชน
ซือ้ไดง้า่ย 
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4.2.4 ดำ้นกำรศกึษำ 

ตารางท่ี 6 แสดงปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหม ่ดา้นการศกึษา 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โปรแกรมดา้นการศกึษาเป็นสว่นทีพ่ฒันาเพือ่รองรบักบัไลฟ์สไตล ์อ านวยความสะดวกทางกบัชวีติประจ าวนั  

บรบิททีต่ัง้ 

ในโครงการในประเทศไทย ใช้ความเป็นชุมชนรอบขา้งโครงการ เช่น  บรเิวณนัน้เป็นหมู่บ้าน ในรูปแบบ
ครอบครวัเยอะ มองวา่การมกีารพฒันาโปรแกรมดา้นการศกึษาจะตอบรบักบับรบิททีต่ัง้ หรอืต่างประเทศมอง
ไดมุ้มเดยีวกนั การสนบัสนุนใหเ้กดิทรพัยากรทีอ่ยากใหม้ ีเชน่ อยากดงึกลุม่ครอบครวัใหม้าอยู่ในย่านกต็อ้งมี
สิง่รองรบั 

การลงทุน 
ในการทีจ่ะกลายเป็นเมอืงทีส่ามารถแขง่ขนัในระดบันานาชาติ จงึจ าเป็นตอ้งดงึดดูบรษิทัระดบัโลกและบุคคล
เขา้มามากขึน้ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจดัสภาพแวดล้อมการอยู่อาศยัที่น่าดงึดูดส าหรบัคนงานใน
ต่างประเทศและครอบครวัของกลุม่ศกัยภาพเหล่านัน้ เชน่ โรงเรยีนนานาชาตดิงึดดูนกัธุรกจิทีม่คีรอบครวั 

4.3 เสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดรายละเอียดโครงการรปูแบบใหม่ในโครงการแบบผสม 

จากการวเิคราะห์กายภาพและปัจจยัที่ท าให้เกิดการพฒันาในโครงการแบบผสมรูปแบบใหม่ พบว่ามปีระเด็นที่ส าคญัในการพฒันา
โครงการแบบผสมในรปูแบบใหม ่หมายถงึ การพฒันาโครงการมกิซย์สูในประเทศไทยใหเ้กดิความหลากหลาย เหมอืนกบัต่างประเทศที่
มแีนวโน้มการพฒันาทีห่ลากหลายมากกวา่ แต่ในประเทศไทยถอืวา่เป็นแนวโน้มทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ การค านึงในการพฒันามปีระเดน็ที่
ส าคญัในหลายปัจจยัส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7 เสนอปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม 
1.ดา้นท าเลทีต่ัง้  ท าเลทีต่ัง้เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพราะ ท าเลทีต่ัง้เป็นตวัก าหนดทัง้ราคาโครงการและ

กลุม่ลกูคา้ทีจ่ะเกดิขึน้ ท าเลทีต่ัง้แต่ละทีม่ศีกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหป์ระเดน็นี้ใหด้ ี
เนื่องจากท าเลทีต่ัง้เป็นจุดเริม่ตน้ในแนวคดิของโครงการแบบผสมหรอืมกิซย์สู ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิเมอืงกระชบั 
สนบัสนุนดา้นการเดนิเทา้ และเน้นพฒันาใหเ้กดิศกัยภาพของพืน้ที ่

2. ดา้นบรบิท บรบิทมคีวามสมัพนัธก์บัทีต่ ัง้ บรบิทสง่ผลกบัภาพลกัษณ์และการใชง้านของคนทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการใช้
งาน ซึง่บรบิทเองกส็ามารถพฒันารายละเอยีดโครงการ  บรบิทจะเน้นการมองในกายภาพทีแ่วดลอ้มโครงการ 
รวมถงึ วถิชีวีติ วฒันธรรม สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืแมแ้ต่ชว่งเวลาในแต่ละยุคกจ็ะมคีวาม
แตกต่างกนั บรบิทจงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ส าหรบัโครงการแบบผสม  

3. ดา้นผูใ้ชง้านใน
โครงการ 

ผูใ้ชง้านเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัรายละเอยีดโครงการ การพฒันาโครงการแบบผสมจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษา
พฤตกิรรมของคนใชง้านเป็นส าคญั การผสมหลากหลายประเภทท าใหเ้กดิรายไดจ้ากหลายชอ่งทาง แต่ถา้
การใชง้านนัน้ไมต่อบรบักบัผูใ้ชง้านกอ็าจจะสง่ผลใหโ้ครงการนัน้ไมม่คีนใชง้าน  

4.ดา้นการสนบัสนุน
กนัประเภท
อสงัหารมิทรพัย ์

การออกแบบประโยชน์ใชส้อยใหเ้กดิการสง่เสรมิกนัและกนั เพราะในการพฒันาโครงการแบบผสมทีม่ี
รายละเอยีดโครงการทีห่ลากหลาย บางสว่นสนบัสนุนกนับางสว่นขดัแยง้กนั สามารถศกึษาไดจ้ากแนวคดิ
ของ ULI ทีม่กีารวเิคราะหไ์วแ้ลว้รว่มกบัประเดน็อื่นๆทีส่ าคญั 

5.ดา้นรายละเอยีด
ในโครงการ 

องคป์ระกอบหลกัของการใชง้านของประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ทีค่วรผสมในโครงการมากทีส่ดุ คอื รา้นคา้ปลกี 
และทีอ่ยูอ่าศยั เพราะเป็นปัจจยัพืน้ฐานของชวีติประจ าวนั ซึง่จะมลีกูคา้รองรบัในกลุม่ดงักล่าวอยูเ่สมอ สว่น
ส านกังานขึน้กบัทีต่ ัง้วา่อยูท่ าเลใด ในสว่นโรงแรมจะตอ้งดูศกัยภาพการเขา้ถงึของนกัทอ่งเทีย่วทัง้แบบธุรกจิ
หรอืทอ่งเทีย่ว ซึง่องคป์ระกอบเสรมิจะเป็นสว่นสนบัสนุนองคป์ระกอบหลกั เชน่ พืน้ทีน่นัทนาการจะตอบรบั
กบัการมโีรงแรม หรอื พืน้ทีก่ารศกึษาจะตอบรบักบัทีอ่ยูอ่าศยั  

6.ดา้นแนวโน้มใน
อนาคต 

การศกึษาแนวโน้มในอนาคต หรอื เทรนด ์มคีวามส าคญัของการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหม ่
เพราะ การสรา้งความหลากหลายใหเ้กดิขึน้ ตอ้งตอบความตอ้งการกบักลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นประเดน็ใหญ่ทีส่ าคญัที่
สามารถสือ่สงัเกตได ้และตอ้งมัน่ใจดว้ยวา่ความตอ้งการหรอืคุณคา่ เป็นแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

 



กำรศกึษำปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรพฒันำรำยละเอยีดโครงกำรรปูแบบใหมใ่นโครงกำรแบบผสม: 
กรณศีกึษำโครงกำรในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
ปัณฑติา สงัฆก์ารยี ์และพรีดร แกว้ลาย 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการแบบผสม ผ่านการศกึษารปูแบบ
การพฒันาโครงการแบบผสมรปูแบบใหมใ่นกรณีศกึษาต่างประเทศและกรุงเทพมหานคร  เพือ่น าไปวเิคราะหเ์ชื่อมโยงกบัปัจจยัทีท่ าให้
เกดิการพฒันารายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่นโครงการแบบผสม และปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดรายละเอยีดโครงการรปูแบบใหมใ่น
โครงการแบบผสม จากการศกึษาและวเิคราะห ์พบว่า การพฒันาโครงการแบบผสมในประเทศไทยเองมแีนวโน้มในการพฒันาของ
รายละเอยีดของโครงการทีห่ลากหลายมากขึน้ จากเดมิทีม่อีงคป์ระกอบอยู่ 3-4 อย่าง ทีเ่ป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน เช่น หา้งสรรพสนิคา้ 
ส านักงาน คอนโดมเินียม โรงแรม ซึ่งในอนาคตมแีนวโน้มการผสมที่มากขึ้น โดยเฉพาะด้านนันทนาการ ที่ในอนาคตอาจจะเป็น
องค์ประกอบทัว่ไปที่ทุกโครงการแบบผสมมอียู่ รายละเอียดโครงการที่เสรมิเขา้มามปัีจจยัมาจากหลายส่วน คอื User Experience  
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บรบิททีต่ัง้หรอืบรบิททางประวตัศิาสตร ์ แนวโน้มในอนาคต การลงทุนและผลตอบแทน ความตอ้งการเจา้ของทีด่นิ 
ความเชีย่วชาญทางธุรกจิ และ แบรนด ์ซึง่จะเป็นตวัก าหนดการเกดิขึน้ของรายละเอยีดในการใชง้านในโครงการ โดยการมอีงคป์ระกอบ
ของการใชง้านทีม่ากขึน้ส่งผลดตี่อโครงการ แต่ผูพ้ฒันาโครงการยงัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาวา่การผสมของรายละเอยีดโครงการประเภท
ใดบา้งทีจ่ะสามารถมาพฒันาร่วมกนัไดด้ ีเพือ่ตอบรบักบัการใชง้านและแนวโน้มในอนาคตของการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการแบบ
ผสม ทีช่่วยแกปั้ญหา ราคาทดีนิ ความคุม้ค่าของการลงทุน ช่วยพฒันาสนับสนุนการเดนิเทา้ ลดการขยายตวัของเมอืง เพื่อท าใหเ้กดิ
ชุมชนของการอยู่อาศยัและใชช้วีติทีค่รบครนัภายในทีเ่ดยีว ก่อใหเ้กดิความสะดวกสบายตอบรบักบัผูบ้รโิภคยุคใหม่ในทุกดา้นเพื่อใช้
พืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยการวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัในการศกึษาถงึปัจจยัในกลุม่ตวัอย่างทีส่ะดวกใหข้อ้มลูน้อยเนื่องจากเป็นโครงการที่
มแีผนพฒันาหรอือยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ดงันัน้ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเมือ่โครงการทีเ่ปิดใชง้านจรงิ 
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บทคดัย่อ 

เมอืงประวตัศิาสตรอ์ยุธยาเป็นพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรท์ีเ่ตม็ไปดว้ยคุณคา่ทางมรดกวฒันธรรมและถูกยอมรบัอยา่งสากลในการ
เป็นแหล่งมรดกโลก ในปัจจุบนัพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยาเกดิการขยายตวัของธุรกจิคาเฟ่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง อกีทัง้คาเฟ่ยงักลายเป็น
ปลายทางทีส่ าคญัในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในเกาะเมอืงอยุธยา ทัง้น้ีความนิยมในสื่อสงัคมออนไลน์เป็นส่วนส าคญัในการสรา้งแรง
กระตุน้และผลกัดนัการท่องเทีย่วในยุคน้ี บทความน้ีจงึมุ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์กบัการรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรม
ผ่านการท่องเที่ยวคาเฟ่บนเกาะเมืองอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน โดย
ท าการศกึษาคาเฟ่ทีอ่ยูใ่นเกาะเมอืงอยุธยาทัง้หมด 3 แหง่ ไดแ้ก่ ศาลาอยุธยา ปรางคว์วิอยุธยา และบุษบาคาเฟ่ แอนด ์เบคแลบ็ ท าการ
วเิคราะหข์อ้มลูการออกแบบทางกายภาพคาเฟ่และขอ้มลูจากสือ่สงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ภาพถ่ายและการแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้จากภาพถ่ายที่
ถูกแชร์ลงบนสื่อสงัคมออนไลน์ในแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม จ านวน 600 โพสต์ โดยใช้วธิีการ Picture-sorting เพื่อทราบถึงการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้บริการคาเฟ่กับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏบนสื่อสงัคมออนไลน์ โดยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการให้
ความส าคญักบัพืน้ทีใ่ชง้านทีม่กีารออกแบบและประดบัตกแต่งโดยมกีารปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมในภาพถ่ายทัง้จบัตอ้งไดแ้ละจบั
ตอ้งไมไ่ด ้ซึง่เป็นพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออกถงึการรบัรูห้รอืรูส้กึถงึคุณคา่มรดกทางวฒันธรรมของอยุธยา 2) มกีารแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้
บนสื่อสงัคมออนไลน์ในการโพสต์ภาพถ่ายของนักท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการสง่เสรมิการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหก้บั
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ค ำส ำคญั: คำเฟ่, เกำะเมอืงอยุธยำ, กำรรบัรูค้ณุคำ่มรดกวฒันธรรม, พฤตกิรรมกำรใชส้ือ่สงัคมออนไลน์, แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
 

Abstract 

Ayutthaya Historic City is rich in cultural heritage and globally recognized as a World Heritage Site.  At present, this 
area has continually increased of cafe businesses. Also, cafes have become destinations for travelers in Ayutthaya. Influence 
of social media has gained widespread popularity and is an important part of stimulating and driving tourism economics.  This 
article aims to study social media behavior and cultural heritage perception through cafe-hopping tourism in Ayutthaya Historic 
City in order to promote sustainable development of cultural heritage tourism by studying of three cafes in Ayutthaya; Sala 
Ayutthaya, Prangview Ayutthaya, and Busaba Cafe & Bake Lab. The cafe design and social media data, including photos and 
location sharing, were analyzed from 600 posts on the Instagram application. The picture-sorting method from photos that had 
been shared on social media helped to understand the interaction between users and their environment, Findings include 1) 
Users paid more attention to the functional area designed and decorated with the appearance of tangible and intangible cultural 
heritage in the photos.  This implied an external behavior with expression of the perception or feeling of Ayutthaya's cultural 
heritage; 2) Location shared on social media while posting photos had helped to promote the public relations of cultural tourism 
sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya province as a whole. 

Keyword :Cafes, Ayutthaya Historic City, Perception of cultural heritage values, Social media behavior, Cultural tourism sites 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

เกาะเมอืงอยุธยาเป็นเป็นพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรท์ีม่แีหล่งโบราณสถานทีส่ าคญั และถูกยอมรบัอย่างสากลในการเป็นแหล่ง
มรดกโลก เมื่อกล่าวถึงการมาท่องเที่ยวในเกาะเมืองอยุธยา สิง่แรกที่คนทัว่ไปมกัจะนึกถึงคือการมาไหว้พระ หรือการเยี่ยมชม
โบราณสถาน การท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมในพืน้ทีเ่มอืงมรดกโลกแหง่น้ี จงึถอืเป็นรปูแบบการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นจุดหมายหลกั ๆ ของ
นักท่องเที่ยวที่มายงัอยุธยา ในปัจจุบนัได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างต่อเน่ืองภายในเกาะเมืองอยุธยา โดยมรีูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 
เกดิขึน้จ านวนมาก รวมถงึธุรกจิคาเฟ่ทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่วในยุคนี้ 

คาเฟ่กลายเป็นปลายทางทีส่ าคญัในการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในอยุธยา โดยสงัเกตไดจ้ากจ านวนโพสตใ์นการแชรร์ูปภาพ
และตดิแฮชแทก็บนแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ยกตวัอย่างเช่น แฮชแทก็คาเฟ่อยุธยา (#คาเฟ่อยุธยา) จ านวน 5,300 โพสต์ แฮชแทก็ 
cafeayutthaya (#cafeayutthaya) จ านวน 5,500 โพสต ์และแฮชแทก็ cafehoppingayutthaya (#cafehoppingayutthaya) จ านวน 7,000 
โพสต์ (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564) ขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึความนิยมในการมาท่องเทีย่วคาเฟ่ในอยุธยาของกลุ่ม
นักท่องเทีย่ว คาเฟ่หลากหลายรูปแบบทีเ่กดิขึน้เพื่อตอบรบักลุ่มนักท่องเทีย่วยุคใหม่ในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา ถอืเป็นหน่ึงในสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่รา้งประสบการณ์ใหก้บันักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิาร การประกอบธุรกจิดงักล่าวจงึควรมกีารส่งเสรมิการรบัรูคุ้ณค่ามรดกทาง
วฒันธรรมภายในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยาในกลุ่มนักท่องเทีย่ว และสง่เสรมิการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหก้บัจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา อนัน าไปสูก่ารสง่เสรมิใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมอยา่งยัง่ยนื 

การศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์กบัการรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมผ่านการท่องเทีย่วคาเฟ่บนเกาะเมอืงอยุธยา
เพือ่ทราบถงึการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิารคาเฟ่กบัสภาพแวดลอ้มทีป่รากฏจากการโพสตล์งบนสือ่สงัคมออนไลน์ต่อการรบัรูคุ้ณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับจังหวัด
พระนครศรอียุธยา 

1.2 ค าถามในการศึกษา 

พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของนกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารคาเฟ่มกีารรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมหรอืไม ่อยา่งไร 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ดำ้นพืน้ทีศ่กึษำ 

คาเฟ่ 3 แหง่ทีม่ตี าแหน่งทีต่ัง้อยูบ่นเกาะเมอืงอยุธยา ไดแ้ก่ ศาลาอยุธยา ปรางคว์วิอยุธยา และบุษบาคาเฟ่ แอนด ์เบคแลบ็ 

1.3.2 ดำ้นเนื้อหำ 

ศกึษาพฤตกิรรมการเผยแพร่ภาพถ่ายของนักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารคาเฟ่กรณีศกึษาจากแฮชแทก็รา้นในแอปพลเิคชนัอนิสตา
แกรม อนัประกอบดว้ย สถานทีใ่นการถ่ายภาพ การแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ และมรดกทางวฒันธรรมทีป่รากฏในภาพถ่าย 

1.4 นิยามศพัท ์

1.4.1 มรดกทำงวฒันธรรม 

การสบืทอดทกัษะความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิง่ที่มนุษย์สร้างไว้ในอดีต และถูกถ่ายทอดสบืต่อกนัมาเพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชพีและประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2552) โดยองคก์ารยเูนสโกไดแ้บ่ง
การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท 1) มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้ไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นตน้ และ 
2) มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ไดแ้ก่ การใชว้สัดุ ภมูปัิญญา เป็นตน้ (รุจริะ บุนนาค, 2556) 

1.4.2 กำรรบัรูคุ้ณคำ่มรดกทำงวฒันธรรม 

การรบัรู ้หมายถงึ การรูส้กึสมัผสัทีไ่ดร้บัจากการตคีวามใหเ้กดิความหมาย (ทพิยส์ดุา หมืน่หาญ, 2552) ดงันัน้การรบัรูคุ้ณค่า
มรดกทางวฒันธรรม จงึเป็นกระบวนการประเมนิผลทางความรู้สกึจากการตคีวามของนักท่องเที่ยวที่มตี่อมรดกทางวฒันธรรม เช่น 
แหลง่โบราณสถาน ศลิปกรรม เมนูอาหารในทอ้งถิน่ วถิชีวีติคนในชุมชน เป็นตน้ 
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1.4.3 Picture-sorting 

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารจดัเรยีงล าดบัและจดักลุ่มรปูภาพทีท่ าใหท้ราบความคดิเหน็และทศันคตเิกีย่วกบั
หวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง โดยรูปภาพนัน้จะเป็นสิง่ที่แสดงมุมมองความคดิเหน็ และแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง 
(Katharina Lobinger and Cornelia Brantner, 2563) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 มรดกทางวฒันธรรมของอยธุยา 

องคก์ารยูเนสโกแบ่งการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมรดก
ทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้ จากการเป็นกรุงเก่าในอดตีท าใหม้รดกทางวฒันธรรมทีป่รากฏบนเกาะเมอืงอยุธยานัน้ประกอบดว้ยมรดก
ทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้หลากหลายชนิด ในการทบทวนวรรณกรรมจงึจะกล่าวถึงมรดก
วฒันธรรมของอยุธยาทีป่รากฏในการท่องเทีย่วคาเฟ่กรณีศกึษา อนัประกอบดว้ย วถิชีวีติความเป็นอยู่ ภูมปัิญญา อาหารการกนิ และ
โบราณสถาน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.1.1 วถิชีวีติรมิน ้ำ 

เกาะเมอืงอยุธยามลีกัษณะเป็นเกาะทีม่แีมน่ ้าลอ้มรอบ แมน่ ้าสายส าคญัทีไ่หลผา่นมทีัง้หมด 3 สาย ไดแ้ก่ แมน่ ้าเจา้พระยา แม่
น ้าป่าสกั และแม่น ้าลพบุร ีการเดินทางสว่นใหญ่ของชาวอยุธยาในอดตีจะใชเ้รอืสญัจรทางน ้าเป็นหลกั ปัจจุบนัการใชเ้รอืนัน้เหลอืเพยีง
การเดนิเรอืเพื่อการขนส่งสนิค้า เดนิเรอืเพื่อรบัส่งนักท่องเที่ยวหรอืพานักท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศของเมอืงเป็นส่วนมาก (ธรีพล 
ทรพัยบ์ุญ และชอ่เพชร จ าปี, 2556) 

2.1.2 หตัถกรรมเครือ่งจกัสำน 

หตัถกรรมเครื่องจกัสานเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีถู่กพฒันาความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น วสัดุทีน่ ามาใชใ้นการจกัสานมคีวามแตกต่าง
กนั ก่อใหเ้กดิลวดลายและรปูทรงทีแ่ตกต่างกนั ท าใหเ้กดิลกัษณะเฉพาะตามเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิน่ เครือ่งจกัสานนัน้มหีลากหลาย
ประเภท อาทเิช่น เครื่องจกัสานทีใ่ชเ้ป็นภาชนะ ใชเ้ป็นเครื่องจบัดกัสตัวแ์ละขงัสตัวน์ ้า ใชเ้ป็นเครื่องแต่งกาย เป็นตน้ (มลูนิธโิครงการ
สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน, ม.ป.ป.) 

2.1.3 เรอืนไทยในสมยัอยุธยำ 

เรอืนไทยในสมยัอยุธยาเป็นเรอืนไทยชัน้เดยีว มโีครงสรา้งแบบเสาและคาน ภายในเรอืนไทยประกอบดว้ยหอ้งนอน ระเบยีง 
และชาน ลกัษณะหน้าต่างมขีนาดเลก็และแคบ มลีกัษณะการเปิดแบบเปิดเขา้มาภายในตวัเรอืน รวมถงึประตูกม็ลีกัษณะการเปิดแบบ
เปิดเขา้มาภายในตวัเรอืนเช่นเดยีวกนั ลกัษณะฝาบา้นท าเป็นกรอบใส่ลูกฟักหรอืทีเ่รยีกว่า ฝาปะกน ในส่วนของหลงัคาเรือนไทยจะมี
ลกัษณะหลงัคาสงูชนัและคลุมลงมาถงึส่วนทีเ่ป็นระเบยีง มกีารตดิปัน้ลมบนหวัแปทีห่น้าจัว่ของหลงัคาเพือ่กนัลมไม่ใหป้ะทะกบัวสัดุมุง
หลงัคาโดยตรงและชว่ยกนัน ้าฝนไมใ่หเ้ขา้ตวัเรอืน (สบืพงศ ์จรรยส์บืศร,ี 2558) 

2.1.4 อำหำรในสมยัอยุธยำ 

อาหารทีนิ่ยมรบัประทานในสมยัอยุธยานัน้ประกอบดว้ย ขา้ว ปลาแหง้ปลาสด ปลาเคม็ ปลาจ่อม กุ้ง เต่า ปลาไหล เป็ด ไก่ 
เครือ่งใน กะปิ น ้าปลาพรกิ ยาสบู หมาก ทานผลไม ้ดืม่น ้าเปล่า น ้ามะพรา้ว และน ้าตาลสรุา (สกุญัญา สจุฉายา, ศนัสนีย ์ไชยโรจน์, ธนิต 
ชงัถาวร, อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู และปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ม.ป.ป.) 

อาหารทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์ของอยุธยาทีผู่ค้นมกัจะนึกถงึคอื กุง้สมเดจ็หรอืกุง้กา้มกราม (กุง้แมน่ ้า) โดยกุง้ชนิดนี้มคีวามส าคญักบัจังหวดั
พระนครศรอียุธยาในการเป็นสตัวน์ ้าประจ าจงัหวดั (นพพร แสงสรอ้ย , ม.ป.ป.) นอกจากน้ี โรตสีายไหม ยงัเป็นขนมทีไ่ดร้บัความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะเมืองอยุธยาเช่นกัน อีกทัง้ยังมีความส าคัญในการเป็นขนมประจ าจังหวัด
พระนครศรอียุธยาอกีดว้ย (TourismThailand, 2563) 
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2.1.5 โบรำณสถำน (วดัรำชบรูณะและวดัพทุไธศวรรย)์ 

วดัราชบูรณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลท่าวาสุกร ีภายในเกาะเมอืงอยุธยา เป็นวดัที่มฐีานะเป็นพระอารามหลวงในสมยัอยุธยา ซึ่งใน
ปัจจุบนัวดัราชบรูณะถอืเป็นวดัทีใ่หญ่และมคีวามเก่าแก่มากทีสุ่ดในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา วดัราชบรูณะเป็นวดัทีไ่ดร้บัความนิยมใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ จุดเด่นของวัดอยู่ที่มุมช่องประตูที่มองเห็นพระปรางค์ประธานซึ่งเป็นบริเวณที่
นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจ (สถานทีท่อ่งเทีย่ว วดัเก่าแก่ในอยุธยา, ม.ป.ป.) 

วดัพทุไธศวรรย ์ตัง้อยูใ่นเขตต าบลส าเภาล่ม บรเิวณนอกเกาะเมอืงพระนครศรอียุธยาทางดา้นทศิใต ้เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัใน
ฐานะทีเ่ป็นพระอารามหลวง วดัพุทไธศวรรยเ์ป็นหนึ่งในวดัทีไ่มไ่ดถู้กท าลายจากการรบในอดตีท าใหม้โีบราณสถานเหลอืทิง้ไวใ้หค้นรุ่น
หลงัไดช้ืน่ชมความสวยงามในอดตี (วดัพทุไธศวรรย,์ ม.ป.ป.) 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการรบัรู้และการจดจ า 

การรบัรู ้หมายถงึ การรูส้กึสมัผสัทีไ่ด้รบัจากการตคีวามใหเ้กดิความหมาย ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการรบัรูน้ัน้ประกอบดว้ย 2 สว่น
นัน่คอื 1) ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การมองเหน็ การไดย้นิ การสมัผสั การไดก้ลิน่ และการรบัรูร้ส และ 2) ปัจจยัทางจติ นัน่คอื ความรู้
เดมิ ความตอ้งการ เจตคตขิองบุคคล (ทพิยส์ดุา หมืน่หาญ, 2552) 

การรบัรูท้ีด่ทีีสุ่ดของมนุษยน์ัน้เกดิจากการมองเหน็ โดยการมองเหน็เป็นสิง่เรา้ทีท่ าใหเ้หน็ถงึมติขิองสภาพแวดลอ้มรอบตวัซึง่
น าไปสู่การประเมนิคุณค่าในดา้นความน่าสนใจ ความงาม และเกดิความสมัพนัธ์ทีม่ผีลกระทบต่อจติใจ การรบัรู้จงึเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความคดิรวบยอดทศันคตขิองมนุษย ์ทัง้น้ีตวัแปรทีส่่งผลใหเ้กดิการรบัรูม้ากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของผูร้บัรู้
และลกัษณะของสิง่เรา้ (ทพิยส์ดุา หมืน่หาญ, 2552) 

งานออกแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัทางพฤตกิรรมอนัประกอบดว้ยกระบวนการรบัรู ้กระบวนการทางอารมณ์และกระบวนการเกดิ
พฤตกิรรมทีก่ระท าในสภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ โดย 1) งานออกแบบทีก่่อใหเ้กดิสุนทรยีภาพจะส่งผลต่อการรบัรูจ้ากการมองเหน็ (Perceptual / 
Aesthetic Aspects – Perception) 2) งานออกแบบทีก่่อใหเ้กดิการสื่อสารความหมายทางสญัลกัษณ์จะท าใหเ้กดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจไดแ้มไ้ม่มี
ถอ้ยค าบง่บอกและอาจก่อใหเ้กดิความรูส้กึแก่ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้ได ้(Symbolic Aspects – Cognition + Affect) และ 3) งานออกแบบ
ที่ก่อใหเ้กดิการตอบสนองความต้องการทางหน้าที่ใช้สอยจะส่งผลต่อกระบวนการเกดิพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Functional Aspects – 
Spatial Behavior) (วมิลสทิธิ ์หรยางกรู, บุษกร เสรฐวรกจิ และศวิาพร กลิน่มาลยั, 2554) 

การปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่รอบตวัผ่านประสาทสมัผสัต่าง ๆ ในรูปแบบของสิง่เรา้เชงิเคมหีรอืเชงิกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการ
เกดิความทรงจ า โดยมนุษยส์ามารถรกัษาความจ านัน้ไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลาหน่ึง และสามารถสบืคน้ขอ้มลูความรูท้ีเ่กบ็เอาไวข้ึน้มาได ้ซึง่
กระบวนการดงักล่าวนัน้น าไปสูก่ารส านึกรู ้(ธมนวรรณ เทาศริ,ิ 2562) 

ดงันัน้ระดบัการรบัรูแ้ละการประเมนิคุณคา่ของมนุษยแ์ต่ละคนจงึมคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะความรูเ้ดมิและเจตคตขิองผูร้บัรู ้และ
ความเขม้ขน้ของสิง่เรา้ การออกแบบสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งประสบการณ์ จงึสง่ผลต่อการมองเหน็ซึง่น าไปสูก่ารรบัรู ้ประเมนิคุณค่า และ
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในพืน้ที ่

2.3 ข้อมลูทางกายภาพและการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเกาะเมืองอยธุยา 

2.3.1 ขอ้มลูทำงกำยภำพของเกำะเมอืงอยุธยำ 

เกาะเมอืงอยุธยา ตัง้อยูใ่นอ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ลกัษณะทางกายภาพของเกาะเมอืงถูกลอ้มรอบ
ดว้ยแมน่ ้า 3 สาย ดงัรปูที ่1 

2.3.2 ขอ้มลูทำงกำยภำพของพืน้ทีอุ่ทยำนประวตัศิำสตรพ์ระนครศรอียุธยำ 

อุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยาตัง้อยู่ภายในเกาะเมอืงอยุธยา สถานที่แห่งน้ีถูกรบัรองใหเ้ป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ 
นครประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยาและเมอืงบรวิาร เมือ่ปี พ.ศ. 2534 โดยองคก์ารยเูนสโก ซึง่มโีบราณสถานส าคญัทีอ่ยู่ในพืน้ทีม่รดก
โลก ไดแ้ก่ 1) วหิารพระมงคลบพติร 2) วดัพระศรสีรรเพชญ์ 3) วดัพระราม 4) วดัราชบูรณะ 5) วดัมหาธาตุ 6) วดัธรรมกิราช 7) วดั
โลกยสธุาหรอืวดัพระนอน ดงัรปูที ่1 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 กระบวนการศึกษา 

ท าการศกึษาดา้นการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วมรดกทางวฒันธรรม ตัง้ประเดน็ค าถาม ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ลง
พืน้ทีภ่าคสนามเพือ่ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของคาเฟ่กรณีศกึษาเบือ้งตน้ ออกแบบเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพ
และขอ้มูลภาพถ่าย ท าการศกึษาน าร่องเพื่อตรวจสอบขัน้ตอนและเครื่องมอื ลงพืน้ทีภ่าคสนามเพื่อส ารวจและเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทาง
กายภาพดา้นการออกแบบของคาเฟ่กรณีศกึษา และท าการเก็บขอ้มูลภาพถ่ายที่ปรากฏในแฮชแทก็ทีท่ าการศกึษาบนแอปพลเิคชนั
อนิสตาแกรมโดยวธิ ีPicture-sorting แลว้น าขอ้มลูจากทัง้สองสว่นมาวเิคราะหร์่วมกนั โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบการจ าแนกชนิดขอ้มลู 
(Typological Analysis) และใชแ้นวคดิทฤษฎเีป็นกรอบในการวเิคราะหเ์พือ่น าไปสูข่อ้สรุป 

3.2 เกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

3.2.1 กลุม่คำเฟ่กรณีศกึษำ 

ท าการเลอืกคาเฟ่ทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณ์ทีก่ าหนด ดงัน้ี 

1) ตัง้อยูใ่นบรเิวณเขตพืน้ทีม่รดกโลก 

2) ตัง้อยูใ่กลก้บับรเิวณทีม่มีรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

3) ไดร้บัความนิยมสงูสุดในกลุ่มนักท่องเทีย่ว โดยคดัเลอืกจากจ านวนโพสตส์งูสุดทีต่ดิแฮชแทก็ชื่อรา้น 3 อนัดบัแรกบนแอป
พลเิคชนัอนิสตาแกรม ณ วนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2563 

จากเกณฑด์งักล่าวจงึไดค้าเฟ่กรณีศกึษา 3 แหง่ ไดแ้ก่ 1) ศาลาอยุธยา (#salaayutthaya จ านวน 15,600 โพสต)์ 2) ปรางคว์วิ
อยุธยา (#prangview จ านวน 1 ,700 โพสต์ และ #prangviewcafe จ านวน 1,300 โพสต์) และ 3) บุษบาคาเฟ่ แอนด์ เบคแล็บ 
(#busabacafebakelab จ านวน 475 โพสต ์และ #busabacafeandbakelab จ านวน 157 โพสต์) โดยแสดงต าแหน่งคาเฟ่ 3 แห่งทีอ่ยู่ใน
เกณฑก์ารคดัเลอืกคาเฟ่กรณีศกึษา ดงัรปูที ่1 และมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1    A แสดงต าแหน่งทีต่ัง้ของศาลาอยุธยา   B แสดงต าแหน่งทีต่ัง้ของปรางคว์วิอยุธยา     
 C แสดงต าแหน่งทีต่ัง้ของบุษบาคาเฟ่ แอนด ์เบคแลบ็ 



สือ่สงัคมออนไลน์กบักำรรบัรูคุ้ณคำ่มรดกวฒันธรรมผำ่นกำรทอ่งเทีย่วคำเฟ่ในเมอืงประวตัศิำสตรอ์ยุธยำ 
โยธนิี ภาคมณ,ี จุฬวด ีสนัทดั และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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3.2.2 กลุม่ภำพถ่ำยบนแอปพลเิคชนัอนิสตำแกรม 

ใชข้อ้มลูภาพถ่ายจากหมวดภาพถ่ายทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสดุหรอืหมวด Top ในแฮชแทก็ทีถู่กคดัเลอืกในการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

1) แฮชแทก็ศาลาอยุธยา (#salaayutthaya) จ านวน 15,600 โพสต ์

2) แฮชแทก็ปรางคว์วิ (#prangview) จ านวน 1,700 โพสต ์

3) แฮชแทก็บุษบาคาเฟ่เบคแลบ็ (#busabacafebakelab) จ านวน 475 โพสต ์

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

3.3.1 แบบส ำรวจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นกำรออกแบบของคำเฟ่กรณีศกึษำ 

เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูทางกายภาพของคาเฟ่ทีเ่ป็นกรณีศกึษา จ านวน 3 แหง่ โดยการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมโิดยใช้
แบบส ารวจทางกายภาพดา้นการออกแบบและการถ่ายภาพ โดยมรีายละเอยีดเน้ือหาในการเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการปรากฏ
ของมรดกทางวฒันธรรมและการสื่อความหมายหรอืสญัญะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมรดกทางวฒันธรรมของอยุธยา ไดแ้ก่ การเปิดมุมมองไปสู่
สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ของอยุธยา สญัญะในดา้นวสัดุ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีถ่่ายทอดสญัญะมรดก
ทางวฒันธรรมในอดตี การตกแต่ง และโทนสทีีใ่ชใ้นคาเฟ่ 

3.3.2 กำรวเิครำะหภ์ำพถ่ำยดว้ยวธิ ีPicture-sorting 

เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูภาพถ่ายทีถู่กแชรล์งบนแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม โดยจะท าการเกบ็ขอ้มลูภาพถ่ายจากแฮชแทก็
ของคาเฟ่กรณีศกึษาทัง้ 3 แห่ง ทัง้หมด 600 โพสต์ แบ่งออกเป็นคาเฟ่กรณีศกึษาแห่งละ 200 โพสต์ โดยมรีายละเอยีดเน้ือหาในการเกบ็
ขอ้มลู ดงัน้ี 

สว่นที ่1 ชนิดของภาพถ่าย ไดแ้ก่ ภาพถ่ายสิง่ก่อสรา้ง ภาพถ่ายทวิทศัน์ ภาพถ่ายอาหาร ภาพถ่ายบุคคล ภาพถ่ายเพื่อการ
โปรโมต และภาพถ่ายอื่น ๆ โดยมกีารจ าแนกประเภทภาพถ่ายตามหลกัการ (Shaw Academy, 2559) 

สว่นที ่2 การแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ของคาเฟ่ 

สว่นที ่3 สถานทีใ่นการถ่ายภาพ 

สว่นที ่4 มรดกทางวฒันธรรมทีป่รากฏในภาพถ่าย โดยแบ่งออกเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องได ้ไดแ้ก่ โบราณสถานวดั
ราชบูรณะและวดัพุทไธศวรรย์ และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ ได้แก่ สญัญะทางมรดกวฒันธรรมด้านการใช้วสัดุอิฐ การ
ออกแบบทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัลกัษณะของเรอืนไทย การตกแต่งดว้ยงานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ภาพตกแต่งทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบั
เอกลกัษณ์ของอยุธยา เมนูอาหารในสมยัอยุธยา รวมถงึอาหารทีม่สีว่นประกอบของวตัถุดบิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของอยุธยา 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทางกายภาพของคาเฟ่กรณีศึกษา 

4.1.1 กำรออกแบบพืน้ทีใ่ชง้ำนทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิกำรรบัรูคุ้ณคำ่มรดกทำงวฒันธรรมในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิำร 

คาเฟ่กรณีศกึษาทัง้ 3 แห่งมกีารออกแบบทีเ่ปิดมุมมองไปสู่สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ของอยุธยานัน่
คอืการเปิดมมุมองไปสูท่วิทศัน์โบราณสถานซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดข้องอยุธยา มกีารออกแบบทีแ่ฝงสญัญะในดา้นวสัดุที่
ใชใ้นอาคาร องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีถ่่ายทอดสญัญะมรดกทางวฒันธรรมในอดตี การตกแต่งรา้นคาเฟ่ รวมถงึโทนสทีีร่า้นคาเฟ่
ใชท้ีถ่อืเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งของการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรมกบั
บริบทโดยรอบซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการจดจ าของนักท่องเที่ยวที่ใช้งานพื้นที่เน่ืองจากการมองเห็นและสัมผัสกับสิ่งเร้าใน
สภาพแวดลอ้มทีถู่กออกแบบและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตจิะน าไปสูก่ารรบัรูแ้ละจดจ า 
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รปูท่ี 2 – 3 แสดงลกัษณะการเปิดมมุมองและวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งผนงัของศาลาอยุธยา 

รปูท่ี 4 – 7 แสดงลกัษณะการเปิดมมุมอง วสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งผนงั การตกแต่งรา้น และองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของปรางคว์วิอยุธยา 

รปูท่ี 8 – 9 แสดงลกัษณะการเปิดมมุมอง และการตกแต่งรา้น ของบุษบาคาเฟ่ แอนด ์เบคแลบ็ 

 
 รปูท่ี 2                                              รปูท่ี 3                                               รปูท่ี 4 

 

 
 รปูท่ี 5                                               รปูท่ี 6                                                 รปูท่ี 7 

 
รปูท่ี 8                                              รปูท่ี 9 

4.2 การวิเคราะห์การรบัรู้คณุค่ามรดกทางวฒันธรรมในกลุ่มนักท่องเท่ียวจากพฤติกรรมในการเผยแพร่ภาพถ่ายบนแอป-
พลิเคชนัอินสตาแกรม 

4.2.1 กำรปรำกฏของมรดกทำงวฒันธรรมในคำเฟ่บนภำพถ่ำยทีถ่กูโพสต์ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่มกีารปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมในพืน้ทีบ่นภาพถ่ายทีถู่กโพสตโ์ดยเฉลีย่ 60.50 เปอรเ์ซน็ต ์
ในจ านวน 363 โพสต์ จากทัง้หมด 600 โพสต์ ในคาเฟ่กรณีศกึษาทัง้ 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นภาพถ่ายทีม่กีารปรากฏของมรดกทาง
วฒันธรรมซึ่งถูกโพสต์โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวในอตัราส่วนโดยเฉลี่ย 45.16 เปอร์เซ็นต์ และภาพถ่ายที่มกีารปรากฏของมรดกทาง
วฒันธรรมซึง่ถูกโพสตจ์ากการโปรโมตของรา้นในอตัราสว่นโดยเฉลีย่ 15.33 เปอรเ์ซน็ต์ โดยมรดกทางวฒันธรรมดงักล่าวประกอบดว้ย
มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดไ้ดแ้ก่ โบราณสถานของวดัพุทไธศวรรยแ์ละวดัราชบรูณะ และมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดไ้ดแ้ก่ 
วถิชีวีติ การใชว้สัดุ หรอืสญัญะต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรม เอกลกัษณ์ของอยุธยา รวมถงึมรดกทางวฒันธรรมทางดา้นอาหาร ภาพถ่าย
ทีป่รากฏมรดกทางวฒันธรรมของอยุธยาในสื่อสงัคมออนไลน์นัน้แสดงถงึการใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีใ่ ชง้านทีม่กีารออกแบบเพื่อสรา้ง
ประสบการณ์ ภาพถ่ายดงักล่าวแสดงถึงการรบัรู้คุณค่ามรดกทางวฒันธรรมของอยุธยาจากประสาทสมัผสัที่มกีารปฏิสมัพนัธ์กับ
สภาพแวดลอ้มและเกดิการประเมนิคุณคา่ จงึน าไปสูก่ารเกดิพฤตกิรรมในสภาพแวดลอ้ม นัน่คอืการถ่ายภาพ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนโพสตท์ีม่กีารปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมอยุธยา 

การเผยแพรม่รดกทางวฒันธรรม
ในพืน้ที ่

ศาลาอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

ปรางคว์วิอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

บุษบาคาเฟ่  
แอนด ์เบคแลบ็ 
(200 โพสต)์ เฉลีย่รอ้ยละ 

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

นกัทอ่งเทีย่ว 132 66 68 34 71 35.50 45.16 
การโปรโมต (จากคาเฟ่) 1 0.50 90 45 1 0.50 15.33 

รวม 133 66.50 158 79 72 36 60.50 

ตารางท่ี 2 จ านวนโพสตท์ีม่กีารปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมอยุธยาทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด้ 

การเผยแพรม่รดกทางวฒันธรรม
ในพืน้ที ่

ศาลาอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

ปรางคว์วิอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

บุษบาคาเฟ่  
แอนด ์เบคแลบ็ 
(200 โพสต)์ เฉลีย่รอ้ยละ 

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้ 57 28.50 57 28.50 61 30.50 29.16 
มรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ 76 38 101 50.50 11 5.50 31.33 

นอกจากน้ียงัพบว่าพืน้ทีใ่ชง้านในรา้นคาเฟ่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากความถี่ของการเผยแพร่ภาพถ่ายในสื่อสงัคมออนไลน์โดย
กลุ่มนักท่องเที่ยวมกีารปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่
ดงัต่อไปน้ี 

1) บรเิวณโถงทางเดนิของศาลาอยุธยาทีม่กีารใชว้สัดุอฐิตกแต่งผนงั ดงัรปูที ่10 

2) บรเิวณพืน้ทีใ่ชง้านโซน C ของปรางค์ววิอยุธยาทีม่กีารประดบัตกแต่งรา้นดว้ยงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานและภาพถ่าย
มรดกทางวฒันธรรมของอยุธยา ดงัรปูที ่11 – 12 

3) บรเิวณชัน้ที ่3 ของบุษบาคาเฟ่ แอนด ์เบคแลบ็ทีเ่ปิดมมุมองออกไปยงัทวิทศัน์โบราณสถานวดัราชบูรณะ ดงัรปูที ่13 

 
รปูท่ี 10                                      รปูท่ี 11 

 
รปูท่ี 12                                          รปูท่ี 13 
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4.3 การวิเคราะหก์ารส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้กบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจากพฤติกรรม
ในการแชรต์ าแหน่งท่ีตัง้เม่ือโพสตภ์าพบนแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม 

4.3.1 กำรแชรต์ ำแหน่งทีต่ัง้เมือ่โพสตภ์าพ 

การแชร์ต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานที ่เป็นการอ้างองิเชงิพืน้ทีเ่พื่ออธบิายหรอืแสดงความสมัพนัธ์ในพืน้ที ่ถอืเป็นพฤตกิรรมทีม่ ี
สว่นท าใหผู้ท้ีเ่หน็ภาพในสือ่สงัคมออนไลน์แลว้เกดิความสนใจไดร้บัรูถ้งึต าแหน่งทีต่ัง้ของรา้นคาเฟ่และสถานทีท่อ่งเทีย่วบรเิวณใกลเ้คยีง 
ซึง่ถอืเป็นการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที่ยวของอยุธยาทางออ้มทางหนึ่ง โดยจากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่มกีารแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ของ
สถานทีใ่นภาพถ่ายทีถู่กโพสตโ์ดยเฉลีย่ 80.66 เปอรเ์ซน็ต ์ในจ านวน 484 โพสต ์จากทัง้หมด 600 โพสต ์ในคาเฟ่กรณีศกึษาทัง้ 3 แหง่ 

ตารางท่ี 3 การแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ในการโพสตภ์าพถ่าย 

การแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ 

ศาลาอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

ปรางคว์วิอยุธยา 
(200 โพสต)์ 

บุษบาคาเฟ่ แอนด ์
เบคแลบ็ 

(200 โพสต)์ เฉลีย่รอ้ยละ 
จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

จ านวน
โพสต ์

เปอร ์
เซน็ต ์

 184 92 158 79 142 71 80.66 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

การรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมของกลุ่มนักท่องเทีย่วผ่านการใชบ้รกิารคาเฟ่ในการศกึษาน้ีพบวา่ นักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารให้
ความส าคญักบัพืน้ทีใ่ชง้านทีม่กีารออกแบบและประดบัตกแต่งโดยมอีงคป์ระกอบทีน่ักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารรบัรูห้รอืรูส้กึถงึคุณค่าของ
สถานที ่สง่ผลใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธก์บัพืน้ทีโ่ดยแสดงออกทางพฤตกิรรมการถ่ายภาพและแชรภ์าพถ่ายลงบนสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่กีาร
ปรากฏมรดกทางวฒันธรรมของอยุธยาในภาพถ่าย ซึง่เป็นพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออกถงึการรบัรูคุ้ณคา่มรดกทางวฒันธรรมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และการปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้และมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ของอยุธยาในบริเวณที่
นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามส าคญันัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการออกแบบพืน้ทีใ่ชง้านของคาเฟ่ทีม่กีารสง่เสรมิคุณคา่มรดกวฒันธรรมของอยุธยา 

ในการเผยแพร่ภาพถ่ายลงบนสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว เป็นการเผยแพร่ม รดกทางวฒันธรรมและส่งเสรมิการ
ประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหก้บัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา อนัน าไปสูร่ปูแบบการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื โดยจะน าเสนอ
ผลสรุปการวจิยัออกมาในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 

5.1 การออกแบบพืน้ท่ีใช้งานสร้างประสบการณ์และท าให้เกิดการรบัรู้คณุค่า 

การออกแบบพืน้ทีใ่ชง้านของคาเฟ่สรา้งประสบการณ์และท าใหเ้กดิการรบัรูใ้นกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิาร จากการออกแบบที่
เปิดมุมมองใหเ้หน็ทวิทศัน์โบราณสถานรวมถงึวถิชีวีติของชาวอยุธยา การแฝงสญัญะมรดกทางวฒันธรรมของอยุธยาในดา้นการใชว้สัดุ
อฐิตกแต่ง การประดบัตกแต่งคาเฟ่ดว้ยเครื่องจกัสาน รวมถงึภาพถ่ายทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ความเป็นอยุธยา การออกแบบองคป์ระกอบ
ทางสถาปัตยกรรมทีถ่่ายทอดสญัญะมรดกทางวฒันธรรมในอดตี และการเลอืกใชโ้ทนส ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งของการออกแบบ
เพื่อเชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรมกบับรบิทโดยรอบ และเชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรมกบัวถิีชีวติและภูมปัิญญาของชาวอยุธยา การ
ออกแบบเพื่อสรา้งประสบการณ์นัน้ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมจากประสาทสมัผสัของผูใ้ชบ้รกิาร น าไปสู่การ
ประเมนิคุณค่าซึง่เป็นกระบวนการทางอารมณ์ความรูส้กึ ส่งผลต่อกระบวนการเกดิพฤติกรรมในกลุ่มนักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารอนัไดแ้ก่ 
พฤตกิรรมการถ่ายภาพ ซึง่เป็นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนและสถานที ่ดงัการปรากฏของมรดกทางวฒันธรรมในภาพถ่ายบนสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
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5.2 การเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมและการแชรต์ าแหน่งท่ีตัง้บนส่ือสงัคมออนไลน์ส่งเสริมการรบัรู้คณุค่าและการประชา- 
สมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียว 

การเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมบนสื่อสงัคมออนไลน์ถอืเป็นพฤตกิรรมทีม่สีว่นท าใหผู้ท้ีเ่หน็ภาพในสือ่สงัคมออนไลน์ไดร้บัรู้
และอาจสง่ผลใหเ้กดิการตระหนักถงึคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม พฤตกิรรมการเผยแพร่น้ีจงึถอืเป็นส่วนหนึ่งในการสง่เสรมิการรบัรูแ้ละ
เผยแพรม่รดกทางวฒันธรรมในอยุธยาในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วและบุคคลทัว่ไป 

การแชรต์ าแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีถ่อืเป็นการสง่เสรมิการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วทางหน่ึง เน่ืองจากเป็นพฤตกิรรมทีม่ ี
ส่วนท าใหผู้ท้ีเ่หน็ภาพในสื่อสงัคมออนไลน์แล้วเกดิความสนใจได้รับรูถ้ึงต าแหน่งทีต่ัง้ของร้านคาเฟ่และอาจรบัรูถ้งึสถานทีท่่องเทีย่ว
บริเวณใกล้เคียงร้านจากการเข้าไปค้นหาต าแหน่งที่ตัง้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัด
พระนครศรอียุธยา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาธุรกจิคาเฟ่ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมบนเกาะเมอืงอยุธยาดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทางสือ่สงัคมออนไลน์
นัน้ แสดงให้เหน็ถึงการรบัรู้คุณค่ามรดกทางวฒันธรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจ านวนการปรากฏของมรดกวฒันธรรมอยุธยาใน
ภาพถ่ายผา่นพฤตกิรรมการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายลงบนสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นการแสดงให้เหน็วา่การประกอบธุรกจิคาเฟ่มี
สว่นช่วยสง่เสรมิการรบัรูคุ้ณค่ามรดกทางวฒันธรรมภายในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา และมสี่วนสง่เสรมิการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมใหก้บัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทัง้น้ีพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทางสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่วทีใ่ ชบ้รกิารคาเฟ่เป็น
เพยีงพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงถงึการรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมจากประสาทสมัผสัเท่านัน้ จงึจ าเป็นจะตอ้งท าการศกึษาต่อไปเพื่อ
ทราบขอ้มลูเชงิลกึซึง่เป็นพฤตกิรรมภายในทีแ่สดงถงึการรบัรูคุ้ณค่ามรดกวฒันธรรมจากปัจจยัทางจติผา่นการสมัภาษณ์นักท่องเทีย่วที่
ใชบ้รกิารในประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัความรูเ้ดมิ ความตอ้งการ และเจตคตขิองบุคคล เพือ่น ามาประเมนิในดา้นการรบัรูคุ้ณคา่มรดก
ทางวฒันธรรมของอยุธยาโดยมรีายละเอยีดเชงิลกึมากขึน้ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีส่นับสนุนงบประมาณในการท า
วจิยัและเขยีนบทความฉบบัน้ี ขอขอบคุณคลสัเตอร์การพฒันาเมอืงเก่าอย่างยัง่ยนื (Old Town Sustainable Development) ในการ
สนบัสนุน ใหค้ าแนะน า และผลกัดนัในการท าวจิยัและเขยีนบทความฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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THE EVALUATION CRITERIA FOR ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS FOR THE HOTEL  
WITH IDENTITY PROMOTION OF THE OLD TOWN IN AYUTTHAYA 
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บทคดัย่อ 

เกาะเมอืงอยุธยา เป็นย่านชุมชนเมอืงเก่าทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญัและมคีุณคา่ทาง
มรดกวฒันธรรม ในปัจจุบนัมธีุรกจิโรงแรมจ านวนมากก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม และวถิกีารด าเนินชวีติ ซึ่ง
ส่งผลกระทบกบัความส าคญัของย่านเมอืงเก่า โดยบทความน้ีมเีป้าหมายเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมนิองค์ประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมของโรงแรมผ่านการออกแบบทีส่นับสนุนอตัลกัษณ์ของย่านชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา ซึง่มโีรงแรมบูตกิจ านวน 4 
แหง่ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกในการประเมนิคุณคา่มรดกทางวฒันธรรม ผลการศกึษาสรุปเกณฑก์ารประเมนิคุณคา่ทางสถาปัตยกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  การประเมนิคุณค่าความส าคญัด้านประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม  การประเมนิคุณค่าความส าคญัด้าน
สถาปัตยกรรม และการประเมนิคุณคา่ความส าคญัดา้นภมูทิศัน์ชุมชน 

ค าส าคญั: การประเมนิคุณคา่, องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรม, อตัลกัษณ์ , ยา่นชุมชมชนเมอืงเก่า , เกาะเมอืงอยุธยา 

 

Abstract 

The Ayutthaya Historic City has old buildings and neighbourhoods with significant architectural history and value of 
cultural heritage. Currently, a large number of hotel businesses has caused a great shift in architectural style and lifestyle, which 
affect the importance of the old town. The main objectives of this study were to establish the evaluation criteria for architectural 
design elements of the hotel in Ayutthaya Historic City. Four boutique hotels were selected to evaluate their cultural heritage 
interpretation on through design with identity promotion of the old town in Ayutthaya. The findings reveal that the evaluation 
criteria for the architectural value which consist of three features: Historical and Cultural Significance, Architectural Significance, 
and Townscape Significance. 

Keyword: Evaluation, Architecture Design Elements, Identity, Old town, Ayutthaya Historic City 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

พืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา เป็นหน่ึงในเมอืงเก่าทีไ่ดร้บัการประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) 
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วยหลกัเกณฑ์ของคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) ข้อที่ 3 แสดงถึงสิ่งที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์ที่หาได้ยากยิง่ หรอืเป็นหลกัฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งยงัคงหลงเหลอือยู่ หรอือาจสูญหายไปแล้ว พบได้จาก
ลกัษณะของรูปแบบววิฒันาการทางสงัคมทีส่บืต่อมาตัง้แต่อดตี แหล่งโบราณสถาน และมแีหล่งท่องเทีย่วส าคญัทีม่คีุณค่าในดา้นศลิปะ 
สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมทีย่งัคงอยูจ่ากอดตีถงึปัจจุบนั (ICOMOS Thailand, 2554) 

ต่อมาพื้นที่เกาะเมอืงอยุธยามกีารขยายตวัของเมอืง มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ต่างไปจากอดตี อาท ิมธีุรกจิโรงแรมเกดิขึ้น
จ านวนมากเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วเขา้มาใชบ้รกิารโรงแรม ส่งผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงของสภาพภูมทิศัน์ และวถิชีวีติของชุมชน ท าให้
คุณคา่ และเอกลกัษณ์ความเป็นย่านเมอืงเก่าถูกลดความส าคญัลง  จงึควรมกีารศกึษาเกณฑก์ารประเมนิคุณคา่สถาปัตยกรรม เพือ่สรา้ง
เกณฑก์ารประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมทีใ่หคุ้ณค่าทางดา้นสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา โดย
สามารถพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมของยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยาได ้

1.2 วตัถปุระสงค ์  

1) ศกึษาเกณฑก์ารประเมนิคุณคา่ของสถาปัตยกรรมในพืน้ทีเ่มอืงเก่า 

2) สรา้งตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการประเมนิองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศกึษาทีใ่หคุ้ณค่ากบัย่านชุมชน
เมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 

ก าหนดพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ครอบคลุมขอบเขตพืน้ทีต่ดิรมิถนนอู่ทองและตดิรมิแม่น ้าทัง้ 3 สาย 
ประกอบดว้ยแมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าลพบุร ีและแมน่ ้าป่าสกั 

 
รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงต าแหน่งโรงแรมทัง้หมดในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยา และโรงแรมกรณศีกึษา (รมิแมน่ ้าเจา้พระยา และแมล่พบุรเีดมิ 
และตัง้อยูบ่นถนนอู่ทอง) 
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1.3.2 ขอบเขตดา้นกรณศีกึษา  

โรงแรมบูตกิในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยาคดัเลอืกมา 4 แห่ง (รูปที ่1) ไดแ้ก่ โรงแรมศาลาอยุธยา, โรงแรมไอยูเดยี, โรงแรมบา้น
ป้อมเพชร และโรงแรมบุษบาอยุธยา  

1.4 นิยามศพัท ์

1.4.1 อตัลกัษณ์ชุมชน 

วฒันธรรมทางสงัคมทีถู่กหล่อหลอมขึน้ โดยยดึถอืเป็นภูมปัิญญา ขนบธรรมเนียม และประเพณีในการปฏบิตัใินสงัคม ท าใหเ้กดิ
ความแตกต่างกบัวฒันธรรมสงัคมอื่น ๆ ถอืเป็นลกัษณะเฉพาะถิน่ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ชุมชน (ชลธชิา มาลาหอม, 2555) 

1.4.2 คุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม 

คุณค่าทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดท้างกายภาพของชุมชน โดยคุณค่าทีจ่บัตอ้งไดจ้ะประกอบดว้ยรปูแบบทางสถาปัตยกรรม 
การใชส้อย และเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง เป็นตน้ ต่างจากคุณคา่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ถอืเป็นคุณคา่ทีม่ผีลทางดา้นจติใจ ความรูส้กึ และการจดจ า 
เชน่ ประเพณีทีส่บืทอดกนัมาแต่ละยุคสมยั ความเชือ่ทางศาสนา และภมูปัิญญา เป็นตน้ (ICOMOS Thailand, 2554) 

1.4.3 โรงแรมบตูกิ 

โรงแรมขนาดเลก็ทีม่กีารออกแบบ โดยมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง รูปแบบสถาปัตยกรรม
สามารถสะทอ้นตวัตนของกลุม่ลกูคา้โรงแรมทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร (จารุรศัมิ ์ธนูสงิห,์ 2555) 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ธรุกิจโรงแรมบติูกขนาดเลก็ 

ธุรกจิโรงแรมบตูกิเป็นธุรกจิทีเ่น้นการสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ดา้นสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งโรงแรม รวมถงึมี
การบรกิารแบบสว่นตวั ตามความตอ้งการของแขกผูเ้ขา้พกัโรงแรม 

2.1.1 ลกัษณะส าคญัของโรงแรมบตูกิ 

ลกัษณะทางกายภาพของโรงแรมบูตกิขนาดเลก็ ได้แบ่งประเภทของกรณีศกึษาตามลกัษณะทางสถาปัตยกรรมออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ โรงแรมทีด่ดัแปลงจากตกึแถว บา้นพกัอาศยั อาคารประเภทอื่น และโรงแรมทีส่รา้งขึน้ใหม่ (นลนีิ เรงิสมยั, 2556) 

2.1.2 องคป์ระกอบและลกัษณะเดน่ของโรงแรมบตูกิ 

ลกัษณะเด่นของโรงแรมบูติกที่มีความแตกต่างจากโรงแรมทัว่ไป มีองค์ประกอบขัน้พื้นฐานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
สถาปัตยกรรม (2) การบรกิารแบบเฉพาะตวั (3) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ (4) สถานทีต่ัง้ ถอืเป็นโรงแรมทีม่เีอกลกัษณ์สงู โดยสามารถ
แบ่งรูปแบบของโรงแรมบูติกได้ตามลักษณะจากการพิจารณาโรงแรมกรณีศึกษา คือ รูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบร่วมสมัย
(Contemporary style) (นลนีิ เรงิสมยั, 2556)  

2.2 องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรม 

องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมแบ่งได ้5 สว่นดงัน้ี (1) การวางผงัและลกัษณะทางกายภาพของทีต่ัง้ (2) รปูแบบทาง
สถาปัตยกรรม (3) ภมูสิถาปัตยกรรม (4) สถาปัตยกรรมภายใน และ (5) วสัดุและเทคนิคการก่อสรา้ง (เขยีนศกัดิ ์แสงเกลีย้ง, 2556) 

2.2.1 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

องค์ประกอบของอาคารที่มีความสมัพนัธ์กัน อาทิ โครงสร้าง ส่วนตกแต่ง และสภาพแวดล้อมที่น ามาประกอบกันเป็น
สถาปัตยกรรม โดยสะทอ้นในดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นความงาม รวมถงึการตคีวามหมาย โดยแบ่งองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที่
ส าคญั (ตารางที ่1) ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อย เสน้ทางสญัจร รปูทรงอาคาร และวสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งอาคาร (เลอสม สถาปิตานนท,์ 2558) 
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2.3 การประเมินคณุค่า  

การพิจารณาคุณค่าของอาคาร และย่านที่มีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมใช้ในการประเมินองค์ประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมโรงแรมทีใ่หคุ้ณค่ากบัย่านชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา โดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณาคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม ร่วมกบั
เกณฑค์ุณคา่ทางเศรษฐกจิรว่มสมยั สามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑพ์จิารณาคุณคา่ของสถาปัตยกรรมได ้เพือ่น าไปสูก่ารหาตวัแปรและตวัชีว้ดัใน
การประเมนิคุณคา่ของสถาปัตยกรรม และยา่นหรอืพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่ทางมรดกวฒันธรรม (ดร.ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร, 2556) 

เกณฑก์ารประเมนิคุณคา่มรดกทางวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยเูนสโก(UNESCO) ก าหนดไว ้4 ดา้น จากกฎบตัรเบอรา่ ประกอบดว้ย 
(1) คุณค่าดา้นสุนทรยีภาพ (2) คุณค่าดา้นประวตัศิาสตร ์(3) คุณค่าดา้นวทิยาศาสตร ์และ (4) คุณค่าดา้นสงัคม เพื่อน าไปสรา้งเกณฑ์
ประเมนิคุณคา่สถาปัตยกรรมในยา่นชุมชนเมอืงเก่า (Australia ICOMOS, 2013) 

เกณฑก์ารประเมนิคุณค่าอาคารของกรมศลิปากร เป็นการประเมนิคุณค่าอาคาร และพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรท์ีน่ าเสนอและให้
ความส าคญักบัโบราณสถานทีแ่บ่งไว ้4 ดา้นคอื (1) คุณค่าดา้นสุนทรยีภาพ (2) คุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ี(3) คุณค่าทาง
วทิยาการและการศกึษา และ (4) คุณค่าดา้นสงัคม สามารถน ามาพจิารณาหาคุณค่าของอาคารเพื่อน าไปขึน้ทะเบยีนโบราณสถานต่อไป
ได ้(Fine Arts Department, 2017) 

เกณฑ์การประเมนิคุณค่าอาคารของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นเกณฑ์ในการประเมนิคุณค่าอาคาร และเกณฑ์ในการบ่งชี้
คุณค่าความส าคญัทางวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 5 ด้านคอื (1) คุณค่าทางด้านประวตัศิาสตร์ (2) คุณค่าทางศลิปกรรม (3) คุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม (4) คุณค่าทางดา้นวชิาการ และ (5) คุณค่าทางดา้นสงัคม ถอืเป็นเกณฑท์ีส่ามารถน ามาใชใ้นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม
ได ้(The Association of Siamese Architects, 2007) 

จากการศกึษาเกณฑ์มาตรฐานในการประเมนิคุณค่าอาคารของหน่วยงานในระดบัสากล และในประเทศ พบว่า เกณฑ์การ
ประเมนิคุณค่าอาคารของสมาคมสถาปนิกสยามฯ มคีวามใกลเ้คยีงกบัคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมทัง้ 3 ดา้น คอื (1) คุณค่าทางดา้น
ประวตัศิาสตร ์(2) คุณค่าทางดา้นวชิาการ และ (3) คุณค่าทางดา้นสงัคม โดยน าคุณค่าทางศลิปกรรมและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทีไ่ม่
สอดคลอ้งมาประกอบกนัเป็น (4) คุณค่าทางสุนทรยีภาพ ในการวเิคราะหค์ุณค่ามรดทางวฒันธรรมของยเูนสโกกบัเกณฑม์าตรฐานการ
ประเมนิคุณคา่อาคารจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑช์ีว้ดัส าหรบัการประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรม
กรณีศกึษา (ป่ินรชัฎ ์กาญจนษัฐติ, 2542) 

2.3.1 การประเมนิคุณคา่สถาปัตยกรรม (Architectural Appraisal) 

อธบิายหลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุคา่องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (ปรานอม ตนัสขุานนัท,์ 2559) ไดด้งัน้ี 

1) การประเมนิคุณค่าความส าคญัด้านประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม (Historical and Cultural Significance) โดยการ
ประเมนิคุณคา่ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร ์และศลิปวฒันธรรม 

2) การประเมนิคุณค่าความส าคญัด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Significance) จากการศึกษาด้านกายภาพ (Physical 
study) ประกอบดว้ย โครงสรา้งฐานราก สภาพอาคารภายนอก สภาพอาคารภายใน ผงัอาคาร รปูดา้น และรปูตดั 

3) การประเมนิคณุคา่ความส าคญัดา้นภมูทิศัน์ชุมชน (Townscape Significance) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภมูทิศัน์ชุมชน 

2.4 กรณีศึกษา 

ศกึษาโรงแรมกรณีศกึษาในเขตพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยธุยา โดยท าการศกึษาเบือ้งตน้ดงัน้ี 

2.4.1 โรงแรมศาลาอยุธยา (Sala Ayutthaya) 

เป็นโรงแรมบตูกิขนาดเลก็ ภายในแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื (1) พืน้ทีโ่รงแรม (2) พืน้ทีแ่กลลอรี ่และ (3) พืน้ทีร่า้นอาหารและคาเฟ่ ทีต่ ัง้
โรงแรมตดิรมิแม่น ้าเจ้าพระยา ตรงขา้มกบัวดัพุทไธศวรรย์ มแีนวคดิในการออกแบบใหม้รีูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั โดยการใช้
สญัลกัษณ์และรปูแบบไทยเดมิมาประยุกต ์ซึง่หยบิเทคนิค สญัลกัษณ์ และรปูแบบไทยโบราณมาจดัวางใหม ่ร่วมกบัการใชว้สัดุหลกัเป็น
อฐิและไมท้ีเ่ป็นวสัดุดัง้เดมิกบัวสัดุใหมอ่ยา่งคอนกรตี และกระจกใส 

 



เกณฑก์ารประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรม 
ทีส่นบัสนุนอตัลกัษณ์ของยา่นชุมชนเมอืงเก่า ในเขตพื้นทีเ่กาะเมอืงอยุธยา 
ศุภากร ไชยเฉลมิ, จุฬวด ีสนัทดั และจาตุรงค ์โพคะรตันศริ ิ
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2.4.2 โรงแรมไอยเูดยี (Iudia on the river) 

เป็นโรงแรมบตูกิขนาดเลก็ ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืพืน้ทีโ่รงแรม และพืน้ทีส่ว่นรา้นอาหาร ทีต่ ัง้โรงแรมตดิรมิ
แมน่ ้าเจา้พระยา ตรงขา้มกบัวดัพุทไธศวรรย ์มแีนวคดิในการออกแบบใหม้รีปูแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผา่นการผสมผสานความเป็น
ไทยร่วมสมยั การใช้รูปทรง และวสัดุที่แสดงความเป็นไทย ร่วมกบัการใช้วสัดุหลกัเป็นไม้ที่เป็นวสัดุดัง้เดิม รองมาเป็นอิฐที่แสดง
บรรยากาศความเป็นอยุธยาใชก้บัวสัดุใหมอ่ยา่งคอนกรตี และกระจกใส 

2.4.3 โรงแรมบา้นป้อมเพชร (Baan Pomphet) 

เป็นโรงแรมบูติกขนาดเล็ก ที่ตัง้โรงแรมติดริมแม่น ้าเจ้าพระยา ติดกบัโบราณสถานส าคญัอย่างป้อมเพชร ออกแบบโดย
สถาปนิกจาก Studio onion ภายในแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื พืน้ทีโ่รงแรม และพืน้ทีส่ว่นรา้นอาหาร มแีนวคดิในการออกแบบใหม้รีปูแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั ซึง่ค านึงถงึความเหมาะสมของพืน้ที ่ใหม้ลีกัษณะเด่นในดา้นมมุมอง และบรรยากาศ รวมถงึบรบิทความเป็นเมอืง
เก่า เพือ่สรา้งประสบการณ์ผา่นการผสมผสาน ‘ความเก่าและความใหม’่ ของสถาปัตยกรรมเอาไว ้โดยการใชว้สัดุหลกัเป็นอฐิและไมท้ีเ่ป็น
วสัดุดัง้เดมิกบัวสัดุสมยัใหมอ่ยา่งเหลก็ คอนกรตี และกระจกใส 

2.4.4 โรงแรมบุษบาอยุธยา (Busaba Ayutthaya) 

เป็นโฮสเทลกึง่โรงแรมบตูกิ ซึง่เป็นโรงแรมขนาดเลก็ ม ีภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื พืน้ทีโ่รงแรม และพืน้ทีส่ว่น
รา้นอาหาร ที่ตัง้โรงแรมตดิรมิแม่น ้าลพบุรเีดมิ มแีนวความคดิในการออกแบบใหม้รีูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ด้วยการดดัแปลง
บา้นเรอืนไทยมาพฒันาใหด้ทูนัสมยัมากขึน้ดว้ยการใชส้ขีาวทัง้หลงั รว่มกบัการใชว้สัดุหลกัเป็นไมท้ีเ่ป็นวสัดุดัง้เดมิกบัวสัดุสมยัใหมอ่ยา่ง
เหลก็ คอนกรตี และกระจกใส 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กระบวนการวิจยั 

1) สรา้งเกณฑป์ระเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศกึษาโดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบั
องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และเกณฑก์ารประเมนิคุณคา่ของสถาปัตยกรรม  

2) ศกึษาขอ้มลู และวเิคราะหก์รณีศกึษา โดยอา้งองิจากเกณฑก์ารประเมนิคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม และเกณฑก์ารประเมนิ
คุณคา่ของอาคารในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรม 

3) ประเมนิกรณีศกึษาเบื้องตน้ดว้ยเกณฑป์ระเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศกึษาทีส่รา้งขึน้ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 2 ทา่น 

4) สรุปผลการประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมโรงแรมทีส่นบัสนุนอตัลกัษณ์ของยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา 

3.2 เกณฑก์ารคดัเลือกกรณีศึกษา 

การเลอืกกลุ่มตวัอย่างส าหรบัประเมนิองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ใหค้วามส าคญักบัย่านชุมชนเมอืงเก่า 
สามารถก าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกโรงแรมกรณีศกึษาได ้ดงัน้ี (1) เป็นธุรกจิโรงแรมบตูกิขนาดเลก็ (2) มลีกัษณะทางกายภาพสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ จากการน าเสนอเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของย่าน และ (3) โครงการตัง้อยู่รมิถนนอู่ทอง และดา้นหลงัตดิรมิ
แมน่ ้ารอบเกาะเมอืงอยุธยา (แมน่ ้าเจา้พระยา ป่าสกั และลพบุรเีดมิ) 
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3.3 แบบส ารวจลกัษณะทางกายภาพโรงแรม 

จากการคดัเลอืกโรงแรมกรณีศกึษาในพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยุธยาจ านวน 4 แห่ง จาก (ตารางที ่1) ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืก
โรงแรมกรณีศกึษา เพือ่น ามาใชใ้นการประเมนิผลการใหคุ้ณค่าสถาปัตยกรรมโรงแรม โดยผูว้จิยัแบ่งการส ารวจออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 1) 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของโรงแรมกรณีศึกษา 2) แนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศกึษา 3) ขอ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้น
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรม ประกอบดว้ย การวางผงัและลกัษณะทางกายภาพของที่ตัง้ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมและภมูทิศัน์ สถาปัตยกรรมภายในและการตกแต่งภายใน วสัดุและเทคนิคการก่อสรา้ง  

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 เกณฑช้ี์วดัการประเมินองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศึกษา 

จากการทบทวนเกณฑก์ารประเมนิคุณค่าสถาปัตยกรรม ผนวกกบัทฤษฎอีงค์ประกอบการรออกแบบทางสถาปัตยกรรม น ามาสู่
เกณฑช์ีว้ดัการประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศกึษา 3 หมวด โดยอา้งองิจากเกณฑก์ารประเมนิคุณค่า
มรดกทางวฒันธรรมรว่มกบัคุณคา่ทางเศรษฐกจิรว่มสมยัในการพจิารณาคุณคา่ของสถาปัตยกรรม โดยอธบิายละเอยีดไดด้งัน้ี   

ตารางท่ี 1 เกณฑช์ีว้ดัการประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศกึษา 
หมวดที1่ การประเมนิคุณคา่ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร ์และศลิปวฒันธรรม (Historical and Cultural Significance: HCS) 
หมวดที ่2 การประเมนิคณุคา่ความส าคญัดา้นสถาปัตยกรรม (Architectural Significance: AS) 
หมวดที ่3 การประเมนิคณุคา่ความส าคญัดา้นภมูทิศัน์ชุมชน (Townscape Significance: TS) 

เกณฑช้ี์วดัในแต่ละหมวด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 การประเมนิคุณคา่ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร ์และศลิปวฒันธรรม (Historical and Cultural Significance: HCS) 
การประเมินคณุค่าความส าคญัด้านประวติัศาสตร ์และศิลปวฒันธรรม (Historical and Cultural Significance: HCS) 

การใหค้า่ความส าคญัของสถาปัตยกรรมในดา้นความเก่าแก่ ความเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 
หรอืเกีย่วขอ้งกบัแหลง่โบราณคด ีฯลฯ (ปรานอม ตนัสขุานนัท,์ 2559)  

HCS1  
การประเมนิคณุคา่
ความส าคญัดา้น
ประวตัศิาสตรแ์ละ
ศลิปวฒันธรรม 

เกณฑช้ี์วดั ค าถามในการประเมิน ตวัแปร 
- ความเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ 
ทางประวตัศิาสตร ์
- ความเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะทาง
ประวตัศิาสตร ์
- ความเกีย่วขอ้งกบัแหลง่โบราณคด ี
- แบบแผนการด ารงชวีติของ
เทคโนโลยใีนอดตี 

- ประวัติความเป็นมาของโรงแรมมีความ
เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ใประวตัศิาสตร ์
- สถาปัตยกรรมโรงแรมมสี่วนสะทอ้นลกัษณะ
ทางประวตัศิาสตรส์ าคญัในอดตี 
- สถาปัตยกรรมหรอือาคารมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัแหลง่โบราณคดใีนพืน้ที ่
- สถาปัตยกรรมหรืออาคารเป็นตวัแทนของ
การด ารงชวีติหรอืเทคโนโลยใีนอดตี 

- ท าเลทีต่ัง้โรงแรม 
- แนวคดิการก่อตัง้
โรงแรม 
- แนวคดิการออกแบบ
โรงแรม 
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ตารางท่ี 3 การประเมนิคุณคา่ความส าคญัดา้นสถาปัตยกรรม (Architectural Significance: AS) 
การประเมินคณุค่าความส าคญัด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Significance: AS) 

เป็นการประเมนิคุณคา่ความส าคญัของตวัอาคารในดา้นการออกแบบ รปูแบบ รายละเอยีด ความหายาก  
งานชิน้เอกของสถาปนิกคนส าคญั เป็นตน้ (ปรานอม ตนัสขุานนัท,์ 2559) 

AS1 
ความส าคญัดา้น

คุณคา่
สถาปัตยกรรม 

เกณฑช้ี์วดั ค าถามในการประเมิน ตวัแปร 
- เป็นตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุของอาคาร
ชนิดนัน้ 
- เป็นอาคารทีม่คีวามพเิศษอยา่งยิง่ 
- เป็นอาคารทีม่คีวามพเิศษอยา่งยิง่ 
- มกีารออกแบบทีด่ ี

- โรงแรมจดัอยูใ่นเกณฑก์ารออกแบบทีด่ ี
- โรงแรมมคีวามพเิศษอยา่งในการแสดง 
อตัลกัษณ์ 
- โรงแรมมเีทคนิคการก่อสรา้งหรอืฝีมอื 
การก่อสรา้งดเีป็นพเิศษ 
- อาคารอยูใ่นเกณฑก์ารออกแบบทีด่ ี
1.การออกแบบเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์
2.มสีดัสว่นเหมาะสมตามสภาพการใชง้าน 
3.มคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม 

กายภาพของโรงแรม 
- โครงสรา้ง 
- สภาพภายนอก 
- สภาพภายใน 
- ผงัอาคาร 
- รปูดา้น 
- รปูตดั 

ตารางท่ี 4 การประเมนิคณุคา่ความส าคญัดา้นภมูทิศัน์ชุมชน (Townscape Significance: TS) 
การประเมินคณุค่าความส าคญัด้านภมิูทศัน์ชุมชน (Townscape Significance: TS) 

การพจิารณาคุณคา่ความส าคญัทางภมูทิศัน์น้ี ไดแ้ก่ การใหคุ้ณคา่ของสถาปัตยกรรมทีม่ตี่อภมูทิศัน์  
(Townscape Value) หรอืทีต่ัง้อาคารนัน้ ๆ (ปรานอม ตนัสขุานนัท,์ 2559)  

TS1 
ความส าคญัดา้น

ภมูทิศัน์ 

เกณฑช้ี์วดั ค าถามในการประเมิน ตวัแปร 
- อาคารทีเ่นื้อแทข้องคุณภาพมี
คุณคา่สงู 
- อาคารทีเ่นื้อแทข้องคุณภาพมี
คุณคา่สงู 
- อาคารทีเ่นื้อแทข้องคุณภาพและ
ภมูทิศัน์มคีณุคา่เทา่เทยีมกนั 
- อาคารทีม่คีุณคา่ดา้นสถาปัตย- 
กรรมไมส่งูนกั แต่เมือ่รวมกนัเป็น
กลุม่ก่อใหเ้กดิบรเิวณทีส่วยงามน่า
ดงึดดูใจ 
- อาคารทีโ่ดยแทจ้รงิแลว้ไมม่คีณุคา่ 
แต่มคีวามส าคญัเนื่องจากทีต่ัง้ของ
อาคารนัน้ ๆ 

- การออกแบบภมูทิศัน์มคีวามเชือ่มโยงกบั
ประวตัศิาสตรข์องยา่น 
1.พืน้ทีท่างประวตัศิาสตร/์รอ่งรอยทาง
ประวตัศิาสตร ์
2.เหตุการณ์และกจิกรรมทีส่ะทอ้นความ 
ส าคญัในอดตี 
- การออกแบบภมูทิศัน์มคีวามเชือ่มโยงกบั
หลกัฐานทางกายภาพของภมูทิศัน์ของยา่น 
1.รปูรา่งและลกัษณะของพืน้ที ่
2.การเลอืกใชส้ใีนการออกแบบภมูทิศัน์ 
3.พืน้ผวิของวสัดุใชใ้นการออกแบบภมูทิศัน์ 
4.การเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบภมูทิศัน์ 
- การออกแบบภมูทิศัน์เชือ่มโยงกบั
องคป์ระกอบทางดา้นสงัคม 
1.วถิชีวีติชุมชน หรอืวถิชีวีติรมิน ้า 
2.ประเพณี และกจิกรรมทางวฒันธรรม 

- การออกแบบภมูิ
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภมูทิศัน์ใน
โรงแรม 
-สภาพแวดลอ้มโดยของ
โรงแรม 
-วสัดุและเทคโนโลยกีาร
ก่อสรา้ง 

 

 

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

190 

ตารางท่ี 5 เกณฑแ์ละระดบัการใหค้ะแนนการประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศกึษา 
คณุค่าความส าคญัด้านประวติัศาสตร ์

และศิลปวฒันธรรม: HCS 
คณุค่าความส าคญัด้าน
สถาปัตยกรรม: AS 

คณุค่าด้านภมิูทศัน์ชุมชน: TS 

เรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์
0 = ไมม่เีรือ่งราวเกีย่วขอ้ง 
1 = มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งเลก็น้อย 
2 = มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งน้อย 
3 = มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งปานกลาง 
4 = มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งมาก 
5 = มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งมากทีส่ดุ 

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
0 = ไมม่คีวามโดดเด่น 
1 = มคีวามโดดเด่นเลก็น้อย 
2 = มคีวามโดดเด่นน้อย 
3 = มคีวามโดดเด่นปานกลาง 
4 = มคีวามโดดเด่นมาก 
5 = มคีวามโดดเด่นมากทีส่ดุ 

ความเชือ่มโยงกบัภมูทิศัน์ของยา่น 
0 = ไมม่เีชือ่มโยง 
1 = มคีวามเชือ่มโยงเลก็น้อย 
2 = มคีวามเชือ่มโยงน้อย 
3 = มคีวามเชือ่มโยงปานกลาง 
4 = มคีวามเชือ่มโยงมาก 
5 = มคีวามเชือ่มโยงมากทีส่ดุ 

4.2 ผลการวิเคราะหก์รณีศึกษาเบือ้งต้น 

ตารางท่ี 6 องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศกึษา 
โรงแรม

กรณศีกึษา 
โรงแรมศาลาอยธุยา โรงแรมไอยเูดยี โรงแรมบา้นป้อมเพชร โรงแรมบุษบาอยุธยา 
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สไตลผ์สมผสาน  
(Contemporary style) 
*วสัดุดัง้เดมิ+วสัดุใหม ่

สไตลผ์สมผสาน  
(Contemporary style) 

*รปูทรงอาคาร 
*วสัดุดัง้เดมิ+วสัดุใหม ่

สไตลผ์สมผสาน  
(Contemporary style) 
*วสัดุดัง้เดมิ+วสัดุใหม ่

สไตลผ์สมผสาน  
(Contemporary style) 

*รปูทรงอาคาร 
*วสัดุดัง้เดมิ+วสัดุใหม ่
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4.2 ผลการวิเคราะหก์รณีศึกษาเบือ้งต้น 

ตารางท่ี 6 องคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศกึษา (ต่อ) 
โรงแรม

กรณศีกึษา 
โรงแรมศาลาอยธุยา โรงแรมไอยเูดยี โรงแรมบา้นป้อมเพชร โรงแรมบุษบาอยุธยา 
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วสัดุหลกัเป็นอฐิ ไม ้ 
คอนกรตี และกระจกใส 

วสัดุหลกัเป็นไม ้คอนกรตี  
และกระจกใส รองมาเป็นอฐิ 

วสัดุหลกัเป็นอฐิ ไม ้ 
คอนกรตี และกระจกใส 

วสัดุหลกัเป็นไม ้เหลก็  
คอนกรตี และกระจกใส 

 

5.สรปุและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

บทความน้ีมจีุดประสงคเ์พือ่สรา้งเกณฑส์ าหรบัน าไปใชใ้นการประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรม
กรณีศกึษา โดยพจิารณาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งร่วมกบัการสบืค้นขอ้มูลทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกบัเกณฑ์การประเมนิ
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม สามารถสรุปไดว้่า เกณฑก์ารพจิารณาคุณค่าของสถาปัตยกรรมในการประเมนิทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) 
คุณคา่ดา้นสุนทรยีภาพ (2) คุณคา่ทางประวตัศิาสตร ์(3) คุณคา่ทางวทิยาการและการศกึษา และ (4)คุณค่าดา้นสงัคม สามารถหาตวัแปร
และตวัชีว้ดัส าหรบัการประเมนิคุณค่าของสถาปัตยกรรมโรงแรมกรณีศกึษาทีใ่หค้วามส าคญัดา้นประวตัศิาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรม ดา้น
สถาปัตยกรรม และดา้นภมูทิศัน์ชุมชน  

ปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณค่าสถาปัตยกรรมความส าคญัดา้นประวตัศิาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรม ประกอบดว้ย (1) ประวตัคิวาม
เป็นมาของโรงแรมมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในประวตัศิาสตรข์องอยุธยา (2) มสี่วนสะทอ้นลกัษณะสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัในอดตีของ
อยุธยา (3) มคีวามเกีย่วขอ้งกบัแหลง่โบราณคดขีองอยุธยา และ(4) แสดงออกถงึการด ารงชวีติ หรอืลกัษณะการก่อสรา้งในอดตีของอยุธยา 

ปัจจยัที่ใช้ในการประเมนิคุณค่าความส าคญัด้านสถาปัตยกรรมในด้านการออกแบบ ประกอบด้วย (1) จดัอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ส าหรบัการออกแบบอาคารประเภทโรงแรมบูตกิขนาดเล็กที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เกาะเมอืงอยุธยา (2) อาคารที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นในการ
แสดงอตัลกัษณ์ของย่านชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา (3) มกีารใชเ้ทคนิคในการก่อสรา้งหรอืมฝีีมอืในการก่อสรา้งไดเ้ป็นอย่างด ีและ 
(4) เป็นอาคารทีม่กีารออกแบบทีด่ที ัง้ในดา้น 1) ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องโรงแรม 2) สดัสว่นเหมาะสมตามสภาพการใชง้าน 3) 
ความกลมกลนืและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงแรมและยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา 

ปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณค่าความส าคญัดา้นภูมทิัศน์ชุมชน ประกอบดว้ย (1) การออกแบบภูมทิศัน์มคีวามเชื่อมโยงกบั
ประวตัศิาสตรข์องยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา โดย1) มคีวามเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรแ์ละร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์
(โบราณสถาน) และ 2) มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์และกิจกรรมที่สะท้อนความส าคญัในอดีต (2) การออกแบบภูมทิศัน์มคีวาม
เชื่อมโยงกบัหลกัฐานทางกายภาพของภูมทิศัน์ของย่านชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา ในดา้น 1) รปูร่างและลกัษณะของพืน้ที ่2) การ
เลอืกใชส้ใีนการออกแบบภมูทิศัน์ 3) พืน้ผวิของวสัดุทีใ่ชใ้นการออกแบบภมูทิศัน์ และ4) การเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบภมูทิศัน์ รวมถงึ 
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(3) การออกแบบภูมทิศัน์เชือ่มโยงกบัองคป์ระกอบทางดา้นสงัคมทีท่ าใหเ้กดิอตัลกัษณ์ชุมชน ในดา้น 1) วถิชีวีติชุมชน หรอืวถิชีวีติรมิน ้า 
และ 2) ประเพณีและกจิกรรมทางวฒันธรรมในชุมชน 

5.2 ผลการประเมินเบือ้งต้นโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลจากการประเมินองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศึกษาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรข์องยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยาพบวา่  

1) คุณคา่ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตร ์และศลิปวฒันธรรม (HCS) โรงแรมศาลาอยุธยา โรงแรมไอยเูดยี และโรงแรมบา้นป้อม
เพชรนัน้มคีุณคา่ระดบัปานกลางถงึมากทีส่ดุ โดยมเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู จากต าแหน่งทีอ่ยู่ใกลก้บัแหล่งโบราณสถาน ในขณะทีโ่รงแรมบุษบามคีุณค่าระดบัปานกลางถงึมาก เน่ืองจาก
เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพปานกลางมคีวามเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยาเพยีงเลก็น้อย 

2) คุณคา่ความส าคญัดา้นสถาปัตยกรรม (AS) โรงแรมศาลาอยุธยา โรงแรมไอยเูดยี โรงแรมบา้นป้อมเพชร และโรงแรมบุษบา
นัน้มคีุณค่าระดบัปานกลางถงึมากทีสุ่ดที่มคีวามโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากมกีารออกแบบทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ
ย่านชุมชนเมอืงเก่า ดว้ยการน าเสนออตัลกัษณ์ความเป็นย่านเมอืงเก่าผ่านรูปทรงอาคาร วสัดุ และการตกแต่งภายในอาคาร รวมถงึมี
เทคนิคการก่อสรา้งทีห่ลากหลายอยา่งช่างก่อ ชา่งไม ้เป็นตน้ 

3) คุณค่าดา้นภูมทิศัน์ชุมชน (TS) โรงแรมศาลาอยุธยา โรงแรมไอยูเดยี โรงแรมบา้นป้อมเพชร และโรงแรมบุษบามคีุณค่า
ระดบัปานกลางถึงมากทีสุ่ดในการเชื่อมโยงกบัภูมทิศัน์ของย่านชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา จากการออกแบบภูมทิศัน์ที่ค านึงถึง
ประวตัศิาสตร ์หลกัฐานทางกายภาพของภูมทิศัน์ และองคป์ระกอบทางดา้นสงัคม  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ผลสรุปในบทความน้ีเป็นการประเมินองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมกรณีศึกษาเบื้องต้นโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 2 ท่าน ซึง่ผูว้จิยัจะรวบรวมประเดน็ทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชงิลกึต่อไปโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 4 ท่าน เพื่อ
น าไปสูก่ารใหคุ้ณคา่ทางสถาปัตยกรรมโรงแรมทีส่นบัสนุนอตัลกัษณ์ของยา่นชุมชนเมอืงเก่าเกาะเมอืงอยุธยา 
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บทคดัย่อ 

พื้นที่ส านักงานเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัล าดบัต้นๆขององค์กร การออกแบบพื้นที่ส านักงานใหม้คีวามสอดคล้องกบั
รปูแบบการท างานจะชว่ยใหป้ระหยดังบประมาณและใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตรงกบัเป้าหมายของการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
องคก์รทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานเป็นแบบยดืหยุ่น เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีส่งผลใหอ้งคก์รเหล่านัน้ตอ้งมี
การปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าใหก้ารวเิคราะหห์าแนวทางในการปรบัเปลีย่น และประเมนิพืน้ทีส่ านักงานในรูปแบบ
ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้านพืน้ที ่จงึเป็นสิง่ส าคญัทีอ่งคก์รตอ้งค านึง 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานและน าเสนอแนวทางการออกแบบและการ
บรหิารทรพัยากรอาคารของส านักงานองค์กรทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารท างานเป็นแบบยดืหยุ่น วธิกีารวจิยัประกอบดว้ยการเกบ็ขอ้มูลจาก
กรณีศกึษา จากคน้ควา้ขอ้มลูเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดา้นกายภาพของอาคาร การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารองคก์ร เกีย่วกบัแนวคดิการเตรยีมการ
เปลีย่นแปลงพืน้ที ่และแบบสอบถามต่อพนักงานทีใ่ชง้านสถานทีท่ ัง้ดา้นความพงึพอใจ ประสทิธภิาพการท างาน และการใหค้วามส าคญั 
ทัง้ก่อนและหลงัการปรบัเปลีย่น และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเพื่อหาปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้งานพื้นที่ ผลจากการศกึษาพบ
ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มกายภาพ และบรบิทองคก์รทีส่่งผลกระทบต่อความพงึพอใจของพนักงาน ซึง่สามารถน าเสนอเป็นแนวทางใน
การออกแบบและการบรหิารทรพัยากรอาคารส าหรบัองคก์รทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารท างานเป็นแบบยดืหยุ่น ผลของงานวจิยัสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลอ้างอิงเกี่ยวกบัความพงึพอใจของพนักงานในสภาพแวดล้อมการท างาน แนวทางการออกแบบและบรหิารทรพัยากรอาคาร
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รทีม่คีวามตอ้งการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานและปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานแบบยดืหยุน่ 

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบพืน้ทีส่ ำนกังำน, รปูแบบกำรท ำงำน, ควำมพงึพอใจพนกังำน, กำรบรหิำรทรพัยำกรกำยภำพ, กำรท ำงำนแบบยดืหยุน่ 

 

Abstract 

Office space is one of the most important resources of the organisation. The design of office space that responds to 
work pattern helps reducing costs and increasing efficiency and aligns with work goals. The organisations, in particular, have 
adapted flexible working to respond technological changes that results in in the changing of their working environment. The 
analysis and evaluation of the new workplace implementation designed to respond users’ needs are the major concern of the 
organisations.  

The objective of this research is to study factors affecting office space modification and to present guidelines for the 
design and management of workspaces in organizations that apply to the flexible working. This research collected data from the 
flexible organisation workspaces. Research methods include data from field study, interviews with key personnel involved in the 
implementation process of workplace change, and employees’ appraisal surveys (i.e., employee satisfaction, productivity support, 
and prioritised aspects) both before and after change.  The findings showed factors influencing physical workspaces, which impacts 
employees’ responses to the change work environment.  Finding and reflection upon the findings can be used as guidelines for 
the design and management of workspaces that can be applied in flexible organizations with similar contextual factors. 

Keywords :Workspace Design, Functional Style, Employee Satisfaction, Facility management, Flexible working 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

แนวโน้มแรงกดดนั จากกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก สง่ผลกระทบท าใหทุ้กสิง่ถูกเชื่อมโยงเขา้หากนัดว้ยเทคโนโลย ีท าให้
เทคโนโลยจีากระบบอนาลอ็ก (Analog) เปลีย่นแปลงเขา้สูร่ะบบดจิทิลั (Digital) สง่ผลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากอดตีอย่างสิน้เชงิ ซึง่การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนันัน้จะมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงรูปแบบตามกระแส
วกิฤตการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ โดยในปัจจุบนัสิง่ทีส่ง่ผลต่อการด าเนินธุรกจิมากทีสุ่ดคอื สภาวะการเปลีย่นแปลงจากเทคโนโลยดีจิติลั โดย
ธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวธิดี าเนินงาน นอกจากน้ีพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป ท าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งปรบัตวั 
โดยเน้นการท าธุรกจิโดยม ี‘ลูกคา้เป็นศูนย์กลาง’ ยิง่ลูกคา้มคีวามต้องการหลากหลาย องคก์รเหล่านัน้ยิง่จ าเป็นต้องพฒันาระบบและ
ผลติภณัฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

การวางแผนเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงดงักล่าว องค์กรต้องก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ ทีมุ่่งเน้นการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี
รวมถงึการวเิคราะหแ์ละใช้ขอ้มูลในการเขา้ถงึลูกคา้ใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การปรบัเปลี่ยนใหม้กีารมุ่งเน้นสู่การ
พฒันาทางดา้นเทคโนโลยนีัน้ ตอ้งมกีารปรบัรปูแบบการท างานใหม้คีวามยดืหยุน่มากขึน้ขึน้ ซึง่ชว่ยลดช่องวา่งภายในองคก์รลง รวมทัง้
การพบปะผูค้นต่างสายงานทีม่าท างานร่วมกนัแบบ project-based การสรา้งพืน้ทีใ่หพ้นักงานสามารถประชุมย่อยไดส้ะดวก กระตุน้ให้
พนกังานมสีทิธิใ์นการตดัสนิใจหรอืจดัล าดบัความส าคญัของการท างานดว้ยตนเอง 

การปรบัรปูแบบการท างานใหม้คีวามคล่องตวัสงูขึน้นัน้ สง่ผลใหอ้งคก์รต่างๆ มคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานให้
ตอบสนองต่อเทคโนโลยแีละการท างานแบบยดืหยุ่น เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานทีส่งูขึน้ และสนับสนุนการท างานในรปูแบบ
ใหม่ ในปัจจุบนัพื้นที่ส านักงานขององค์กรต่างๆ มีการใช้พื้นที่แบบ Head-Count Based Workplace ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานแบบยดืหยุ่นและยงัสิน้เปลอืงงบประมาณจากพืน้ทีว่า่งภายในส านักงานทีเ่กดิจากการใชง้านอย่างไมคุ่ม้คา่ การ
ค านึงถงึการบรหิารจดัการพืน้ทีส่ านกังานทีใ่ชแ้นวคดิความยดืหยุน่ในการท างานและการจดัพืน้ที ่จงึมคีวามส าคญั 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) เพือ่ระบุปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาในการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานแบบยดืหยุน่ 

2) เพือ่วเิคราะหปั์ญหาในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานองคก์รในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานรองรบัการท างานแบบยดืหยุน่ 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1) การวจิยัคดัเลอืกกรณีศกึษาทีเ่ป็นองคก์รของรฐัและเอกชน ซึง่มกีารพฒันาองคก์รเพือ่แขง่ขนักบัคู่แขง่การตลาดและมกีาร
ปรบัตวัของส านกังานในรปูแบบใหม่ๆ  โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณีศกึษา  

2) การวจิยัคดัเลอืกกรณีศกึษาที่เป็นอาคารส านักงานใหญ่เพื่อใหไ้ด้รูปแบบการพฒันาและขอ้มูลด้านประสทิธภิาพในการ
พฒันาสงูสดุ 

3) การศกึษามุ่งเน้นพืน้ทีส่่วนส านักงานขององคก์ร (Workplace Area) ซึง่ไม่รวมกบังานบรกิารทีม่กีารตดิต่อลูกคา้โดยตรง 
เนื่องจากตอ้งการศกึษาปัจจยัในพืน้ทีส่ านกังานขององคก์รเทา่นัน้ 

4) การวจิยัเลอืกตวัอย่างทีม่สี านกังานเปรยีบเทยีบก่อน-หลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการท างานแบบยดืหยุ่น เพือ่การวเิคราะห์
ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการพืน้ที ่

1.4 นิยามศพัท ์

1) การท างานแบบยดืหยุ่นเป็นหลกัแนวคดิการท างานแบบคล่องตวัซึง่สง่ผลต่อระยะเวลาในการท างานใหม้คีวามกระชบั ลด
ขัน้ตอนทีต่อ้งใชร้ะยะเวลามากใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีร่วดเรว็ขึน้ โดยการท างานนัน้จะสง่ต่อจากบุคลากรไดร้วดเรว็และสามารถตอบสนองต่อ
ความผดิพลาดไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 
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2) การใชพ้ืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม (Space Optimization) คอืรปูแบบของการกระท าโดยผลออกมาในรูปของการวางผงั วางแผน 
หรอืนโยบายทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ทีท่ีคุ่ม้ทุนมากทีสุ่ด หรอืการท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ในภาพรวมของการบรหิาร
จดัการภายในองคก์ร 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) องคก์รไดร้บัแนวทางการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานเพือ่ใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในระยะยาว 

2) ผูบ้รหิารทรพัยากรอาคารไดร้บัแนวทางการประยุกต์พืน้ทีส่ านักงานใหม้คีวามเหมาะสมกบัการท างานแบบยดืหยุ่น ซึง่จะ
ชว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพการท างานและความพงึพอใจของพนกังาน และสง่ผลต่อการใชง้านระยะยาวขององคก์ร 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 หลกัการเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรกายภาพ 

เสรชิย์ โชตพิานิช (2553) กล่าวว่าหลกัการอาคารสถานทีป่ระกอบดว้ย พืน้ที ่(อาคาร) ระบบประกอบอาคารและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นทีซ่ึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการท างานของเกอืบทุกองคก์รและหน่วยงาน อาคารนัน้ท าหน้าทีร่องรบัและสนับสนุน
การงานและกจิกรรมขององคก์ร ซึง่การครอบครองอาคารสถานทีน่ับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ มคีา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงู ความตอ้งการงาน
บรกิารอาคารเพื่อใหม้คีวามปลอดภยั มสีุขอนามยั เหมาะสมส าหรบัการใช้งานและได้รบัความสะดวกสบาย สามารถที่จะประกอบ
กจิกรรมในการท างานได ้โดยมอีายุการใชง้านยาวนานกวา่ทรพัยส์นิอื่น ๆ เพื่อตอบรบักบัความตอ้งการประหยดังบประมาณค่าใชจ้่าย 
การใช้งานอาคาร การเสื่อมสภาพ และความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้อาคารในด้านขนาดพื้นที่ท างาน ลกัษณะพื้นที่ท างาน และ
เทคโนโลยอีาคาร ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตาม แผนทางธุรกจิ การแขง่ขนัทางธุรกจิ และการพฒันาของเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์ 

2.2 หลกัการเก่ียวกบัพืน้ท่ีส านักงาน Workplace 

Van Meel (2010) กล่าวถึงพื้นที่ในส านักงานไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องของต้นทุน/ราคาค่าใช้จ่ายหรือการออกแบบที่ดี
สามารถดงึดูดบุคลากรเท่านัน้ แต่พืน้ทีส่ านักงานเป็นเรื่องเกีย่วกบัสถานทีท่ีช่่วยส่งเสรมิต่อการสรา้งผลผลติขององค์กร (productivity) 
สร้างวฒันธรรมขององค์กร ความยดืหยุ่นด้านการใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดอีย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งพื้นที่ส านักงานนัน้ส่งผล
โดยตรงกบัความพงึพอใจของพนักงานและใชง้าน ดงันัน้การออกแบบพืน้ทีท่ างานจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการท างานและการ
สรา้งผลผลติขององคก์รทีเ่กดิขึน้ 

วตัถุประสงคห์ลกัของอาคารส านักงานหรอืพืน้ทีท่ างาน คอืการส่งเสรมิใหแ้ต่ละอาชพีสามารถท างานหรอืด าเนินการกจิกรรม
ของธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของการลดคา่ใชจ้่ายใหน้้อยทีสุ่ด และในทางตรงกนัขา้มจ าเป็นตอ้งเพิม่ความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้านใหม้ากทีสุ่ด และจุดประสงค์ในการใชง้าน ส านักงานมคีวามส าคญัในเรื่องของสภาพสงัคมในการท างาน ชึง่การ
ออกแบบพื้นทีท่ างานนัน้สามารถสรา้งใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธ์กนัหรอืการกระตุ้นเพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ ยิง่ไปกว่านัน้ในเชงิ
กายภาพสามารถสือ่ถงึวฒันธรรมขององคก์ร หรอืแมก้ระทัง่เรือ่งของภาพลกัษณ์องคก์รใหก้บัพนกังานและผูอ้ื่นไดเ้ชน่กนั 

2.3 หลกัการท างานแบบยืดหยุ่น 

หทยัพร เจยีมประเสรฐิ (2019) กระบวนการทีท่ าใหก้ารท างานไดเ้รว็ขึน้ ลดการท างานทีเ่ป็นขัน้ตอนทีม่คีวามซบัซอ้นและงาน
ดา้นเอกสาร โดยมุง่เน้นเรื่องการสือ่สารเป็นทมีใหม้ากขึน้ เพือ่ร่วมกนัพฒันาบรกิารหรอืผลติภณัฑ ์พรอ้มน ามาทดสอบ และเกบ็ผลตอบ
รบัต่าง ๆ พรอ้มกบัการปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑใ์นภายหลงั เพือ่ใหต้อบรบักบัความตอ้งการหรอืตอบโจทยผ์ูใ้ชง้าน 

พชร อารยะการกุล (2020) กระบวนการทีเ่น้นการสื่อสารระหวา่งบุคคลเพือ่ความเขา้ใจกนั มกีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจ 
และเปลีย่นวธิกีารท างานจากทีก่ าหนดเป้าหมายระยะยาวแบบมุง่ไปครัง้เดยีว เป็นระยะสัน้ๆ หรอืทีเ่รยีกวา่ สปรนิท ์(Sprint) เพือ่รองรบั
กบัการเปลีย่นแปลงในโลกธุรกจิโดยทีย่งัสามารถรบัมอืไดอ้ยู ่และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดท้นัท ีท าใหเ้กดิการ
คดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ 
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3. ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 

1) การศกึษาทางทฤษฎแีละขอ้มลูเอกสาร : ตวัชีว้ดัพืน้ที,่การบรหิารทรพัยากรกายภาพ,แนวคดิประสทิธภิาพประสทิธผิล 

2) ศกึษาทฤษฎอีาคาร, หลกัการในพืน้ทีส่ านกังาน 

3) หาขอ้มลูกรณีศกึษาเพือ่ใหไ้ดก้รณีศกึษาทีเ่หมาะสมกบัการเกบ็ขอ้มลู 

4) เลอืกกรณีศกึษาทเีหมาะสมส าหรบัการเกบ็ขอ้มลู 

5) ออกแบบวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง 

6) ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษา 

7) น าขอ้มลูมาวเิคราะหปั์จจยัทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน 

8) สรุปผลแนวทางในการประยุกตส์ านกังานองคก์รในยุคการท างานแบบยดืหยุน่ 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

3.2.1 แบบสมัภำษณ์ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ละกรณีศกึษาโดยออกแบบเครือ่งมอืใหม้เีนื้อหาในการเกบ็รวบรวมดงัน้ี 

1) ขอ้มลูของฝ่ายทรพัยากรอาคารและสถานที ่ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูก่อน, ระหวา่งและหลงัการด าเนินการ โดยแบง่เป็น 

- ก่อนการปรบัเปลี่ยน เป้าหมายในการปรบัเปลี่ยน , สาเหตุในการปรบัเปลี่ยน, ขอ้จ ากดัในการปรบัเปลี่ยน, การค านึงถึง
บุคลากร, ปัจจยัภายนอกทีส่ง่ผลต่อการปรบัเปลีย่น 

- ระหวา่งการปรบัเปลีย่น ปัญหาระหวา่งการปรบัเปลีย่น 

- หลงัการปรบัเปลีย่น ผลตอบรบัและผลการท างาน ,แนวโน้มในการพฒันาในอนาคต 

2) ขอ้มลูของบุคลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีก่่อนการปรบัเปลีย่น ความสอดคลอ้งระหวา่งส านกังานและวธิกีารท างาน, ขอ้ด-ีขอ้เสยีของ
พืน้ทีส่ านกังาน, สิง่ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นในอนาคต 

3) ขอ้มลูของบุคลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีก่่อนการปรบัเปลีย่น ความสอดคลอ้งระหวา่งส านักงานและวธิกีารท างาน, ปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในการใชง้านพืน้ที,่ สิง่ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นในอนาคต 

4) ขอ้มูลของฝ่ายทรพัยากรบุคคล วฒันธรรมองค์กร, รูปแบบการท างานของบุคลากรในพื้นที่ส านักงาน , นโยบายในการ
ท างานของพนกังาน 

5) ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารองคก์รหรอืผูบ้รหิารทรพัยากรอาคาร ซึง่ประกอบดว้ย แนวโน้มการพฒันาในรูปแบบการ
ท างานทีต่อบรบัการท างานแบบยดืหยุ่น, แนวคดิของการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงาน, ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปรบัเปลีย่น กรณีที่
กรณีศกึษามกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน 

3.2.2. แบบสอบถำมผูใ้ชง้ำนพืน้ทีส่ ำนกังำน 

1) ความพงึพอใจในพืน้ที่ส านักงาน ก่อน-หลงัการปรบัเปลีย่น ประกอบดว้ย พื้นที่การท างานและพกัผ่อน , อากาศและแสง
สวา่งในพืน้ทีส่ านกังาน, เสยีงรบกวน/ความเป็นสว่นตวั, ระบบ IT, ประสทิธภิาพการท างาน 

2) ขอ้มลูของบุคลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีก่่อนการปรบัเปลีย่น ความสอดคลอ้งระหวา่งส านกังานและวธิกีารท างาน, ขอ้ด-ีขอ้เสยีของ
พืน้ทีส่ านกังาน, สิง่ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นในอนาคต 
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3.3 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

3.3.1 ประชำกร  

ด าเนินการเกบ็ประชากรในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรระดบับรหิารทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง พืน้ทีส่ านักงาน และบุคลากรที่
ใชง้านพืน้ทีส่ านกังานในองคก์รธนาคารของกรณีศกึษา 

3.3.2 กลุม่ตวัอยำ่ง  

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีคอื ผู้บรหิารองค์กร จ านวน 1 รายต่อ 1 องค์กร และ บุคลากรที่ใช้งานพื้นที่ส านักงานก่อนการ
ปรบัเปลีย่น จากกรณีศกึษา A จ านวน 195 รายโดยก าหนดจ านวนขัน้ต ่าจากการคดัเลอืกที ่15% ท าใหก้รณีศกึษา A มกี าหนดขัน้ต ่าที ่
29 คน และในกรณีทีก่รณีศกึษามกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานเป็นรปูแบบรองรบัการท างานแบบยดืหยุ่น จะเกบ็ขอ้มลูจากบุคลากรที่
ใชง้านพืน้ทีร่องรบัรปูแบบยดืหยุ่นจ านวนเท่ากบัก่อนการปรบัเปลีย่นที ่29 ราย และศกึษาจากกรณีศกึษา B ซึง่เป็นส านักงานหลงัการ
ปรบัเปลีย่นใหร้องรบัการท างานแบบคลอ่งตวัมจี านวน 168 รายคดิ 15% แลว้  เป็นจ านวนราย 28 ราย 

 

4. ผลการวิจยั 

4.1 การเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษา 

การวจิยัเรื่องการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานในองคก์รเพือ่รองรบัการท างานแบบยดืหยุ่น ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูจาก
กรณีศกึษา โดยแบ่งออกเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ดา้นความพงึพอใจของการใชพ้ืน้ทีส่ านักงาน โดยใชก้าร
เปรยีบเทยีบคา่ความพงึพอใจระหวา่งก่อนและหลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานทีร่องรบัการท างานแบบยดืหยุน่  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความพงึพอใจก่อน-หลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังาน 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณศีกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณศีกึษา A 
ชัน้ที ่27 

กรณศีกึษา B 

1. โอกาสในการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานรอบขา้งในพืน้ทีท่ างาน (เช่น การพดูคุย การแสดง
ความคดิเหน็ แลกเปลีย่นกบัเพือ่นรว่มงาน) 75.86 70.45 87.50 

2. ความเป็นสว่นตวัในพืน้ทีท่ างาน (เชน่ ความมอีสิระในการท างาน โอกาสในการท างานเอกสารที่
เป็น (Confidential document) 

68.97 27.27 78.13 

3. การใชส้อยพืน้ทีแ่ละความสะดวกสบายในการใชพ้ืน้ทีส่ านกังาน 86.21 38.64 81.25 
4. ขนาดและความหลากหลายของพืน้ทีใ่นการท างานทีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน 75.86 43.18 84.38 
5. ความเปิดโล่งของพืน้ที ่ 68.97 38.64 87.50 
6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของหน่วยงาน 79.31 22.73 46.88 
7. พืน้ทีส่ง่เสรมิการพกัผอ่นในสถานทีท่ างาน (เชน่พืน้ทีส่นัทนาการ, สวน) 37.93 25.00 71.88 
8. พืน้ทีท่ างานมคีวามเหมาะสมในการท างานโดยไมถ่กูรบกวน 51.72 13.64 68.75 
9. การใช ้IT และระบบสือ่สารในส านกังาน รวมถงึระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 68.97 27.27 31.25 
10. ภาพลกัษณ์และบรรยากาศของพืน้ทีส่ านกังาน (เช่น การใชส้ ีวสัดุ และการตกแต่งในส านกังาน) 65.52 52.27 87.50 
11. พืน้ทีท่ างานมสีภาพอากาศภายในทีเ่หมาะสม (เชน่ อุณหภมู ิคุณภาพอากาศ ความชืน้) 65.52 54.55 62.50 
12. พืน้ทีท่ างานมรีะบบเสยีงทีเ่หมาะสม (เชน่ การกระจายเสยีงในส านกังาน) 65.52 25.00 78.13 
13. พืน้ทีท่ างานมแีสงสวา่งเพยีงพอและเหมาะสม (เช่น การไดร้บัแสงธรรมชาต ิการปรบัปรมิาณแสง
จากแสงธรรมชาต ิและจากอุปกรณ์แสงสวา่งในส านกังาน) 

82.76 79.55 93.75 

14. สุขภาวะภายในพืน้ทีส่ านกังาน (บรรยากาศ/ลกัษณะของพืน้ทีซ่ึง่สง่ผลต่อสขุภาพ)  68.97 50.00 81.25 
15. การบรหิารจดัการอาคารและระบบสนบัสนุน (เชน่ Helpdesk การท าความสะอาด ระบบรกัษา
ความปลอดภยั การจองหอ้งประชุม การบรกิารอาหาร) 

55.17 56.82 75.00 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความพงึพอใจก่อน-หลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังาน (ต่อ) 

จากตารางจะพบวา่ค่าความพงึพอใจจากกรณีศกึษา A ชัน้ที ่26 จะมคี่าความพงึพอใจแตกต่างกบักรณีศกึษา A ชัน้ที ่27 และ
กรณีศกึษา B ในหลายปัจจยั ซึง่ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลโดยตรงต่อผูใ้ชง้านพืน้ทีส่ านกังาน 

4.2 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
คดัเลอืกปัจจยัทีม่คี่าความพงึพอใจที่แตกต่างกนัเป็นจ านวนมากระหว่างก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส านักงานและหลงัการ

เปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังาน เพือ่น ามาวเิคราะหเ์หตุและผลทีเ่กดิคา่ความแตกต่างจ านวนมาก 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความพงึพอใจก่อน-หลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานทีม่คีา่ต่างกนัจ านวนมาก 

ผลจากปัจจยัดา้นพืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวัและอุปกรณ์หน่วยงาน ก่อนปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานใหม้กีาร
รองรบัการท างานแบบคลอ่งตวั มคีา่ความพงึพอใจสงูกวา่หลงัจากการปรบัเปลีย่นของทัง้ 2 พืน้ทีค่อ่นขา้งมาก ซึง่เมือ่น าค่าความพงึ
พอใจเปรยีบเทยีบเพือ่หาค่าความแตกต่างของแต่ละกรณีศกึษา พบวา่ 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าความแตกต่างของความพงึพอใจของกรณีศกึษา A ชัน้ที ่26และ27 ปัจจยัที ่6 

ตวัแปร (วธิกีารท างาน) ส่งผลต่อค่าความพงึพอใจ โดยภายหลงัการปรบัเปลี่ยนพื้นที่ส านักงานใหร้องรบัการท างานแบบ
คล่องตวัมคี่าความพงึพอใจต ่ากวา่ก่อนการปรบัเปลีย่น 56.58% เน่ืองจากก่อนการเปลีย่นแปลงบุคลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีม่พีืน้ทีส่ าหรบัใช้
เก็บสมัภาระส่วนตวัและอุปกรณ์การท างานในบรเิวณใกล้พื้นที่ท างาน เช่นใต้โต๊ะท างานหรอืตู้เก็บของบรเิวณใกล้เคยีง แต่หลงัการ
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานบุคลากรนัน้ตอ้งใชพ้ืน้ทีเ่กบ็สมัภาระรวม ซึง่เป็นการเกบ็อุปกรณ์ในลอ้คเกอร ์ท าใหก้ารปรบัเปลีย่นดงักล่ าว
สง่ผลต่อวธิกีารท างานทีท่ าใหเ้กดิความไมต่่อเนื่องในการท างานจากการจดัเกบ็สมัภาระไกลจากจุดทีใ่ชป้ฎบิตังิานจรงิ 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณศีกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณศีกึษา A 
ชัน้ที ่27 

กรณศีกึษา B 

16. นโยบายในการท างานนอกส านกังาน (เชน่ การท างานจากบา้น ระหวา่งการเดนิทาง การท างาน
ในส านกังานสาขา) 

58.62 70.45 90.63 

17. สภาพแวดลอ้มในการท างานทีส่นบัสนุนการท างานของแต่ละบุคคล (Individual Productivity)  65.52 38.64 84.38 
18. สภาพแวดลอ้มในการท างานทีส่นบัสนุนการท างานเป็นทมี (Team Productivity) 62.07 63.64 93.75 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา 
A ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

กรณีศกึษา 
B 

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 79.31 22.73 46.88 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

คา่แตกต่าง 
(%)  

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 79.31 22.73 - 56.58 
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รปูท่ี 1 กอ่นการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน                  รปูท่ี 2 หลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าความแตกต่างของความพงึพอใจของกรณีศกึษา A ชัน้ที2่6และกรณีศกึษา B ปัจจยัที ่6 

ตวัแปร (วธิกีารท างาน, การท างานแบบคลอ่งตวั) สง่ผลต่อค่าความพงึพอใจหลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังานใหม้คี่าต ่าลงที ่
32.44% โดยพืน้ทีส่ านักงานหลงัการเปลีย่นแปลงนัน้มกีารจดัพืน้ทีส่ าหรบัจดัเกบ็สมัภาระและอุปกรณ์การท างานสว่นมากไปทีโ่ซนหน้า
ของอาคาร ซึ่งการวางพืน้ทีจ่ดัเกบ็สมัภาระในแต่ละชัน้มรีะยะห่างกบัพื้นทีใ่นการปฏบิตังิานค่อนขา้งมาก ในพืน้ทีย่่อยๆมพีืน้ทีจ่ดัเกบ็
สมัภาระไมเ่พยีงพอ และมผีลจากนโยบายของส านกังานหลงัปรบัเปลีย่นทีไ่มอ่นุญาตใหม้กีารวางสมัภาระไวบ้นโต๊ะท างานหลงัจบงานใน 
1 วนั สง่ผลใหบุ้คลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีน่ัน้ขาดความต่อเน่ืองในการท างานในวนัต่อๆไป 

 
รปูท่ี 3 ผงัพืน้ทีส่ านกังานกรณีศกึษา B หลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน             

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความพงึพอใจก่อน-หลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านกังานทีม่คีา่ต่างกนัจ านวนมาก 

ผลจากปัจจยัดา้นการใช ้IT และระบบสื่อสารในส านักงาน รวมถงึระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง ก่อนปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานใหม้กีาร
รองรบัการท างานแบบยดืหยุ่น มคี่าความพงึพอใจสูงกว่าหลงัจากการปรบัเปลี่ยนของทัง้ 2 พืน้ทีค่่อนขา้งมาก ซึ่งเมื่อน าค่าความพงึ
พอใจเปรยีบเทยีบเพือ่หาค่าความแตกต่างของแต่ละกรณีศกึษา พบวา่ 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

คา่แตกต่าง 
(%)  

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 

79.31 46.88 - 32.43 

ปัจจยั 

ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

กรณีศกึษา 
B 

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 68.97 27.27 31.25 



กำรศกึษำกำรปรบัปรุง พืน้ทีส่ ำนกังำนส ำหรบักำรท ำงำนแบบยดืหยุน่ 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงค่าความแตกต่างของความพงึพอใจของกรณีศกึษา A ชัน้ที ่26 และ 27 ปัจจยัที ่9 

ตวัแปรดา้น (วธิกีารท างาน) สง่ผลต่อค่าความพงึพอใจ โดยภายหลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานใหร้องรบัการท างานแบบคล่องตวัมี
ค่าความพงึพอใจต ่ากว่าก่อนการปรบัเปลี่ยน 41.69% เน่ืองจากการปรบัวธิีการท างานของบุคลากรที่ต้องการความยืดหยุ่นและ
ประสานงานกนัมากขึน้ ระบบ IT ของส านักงานตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่สนับสนุนการท างานแบบยดืหยุ่นและระยะไกล แต่ในปัจจุบนั
อุปกรณ์ทีช่่วยในการสือ่สารและประชุมออนไลน์ขาดความเสถยีร และขาดอุปกรณ์การสือ่สารในการใชป้ระชุม ซึง่สง่ผลต่อความพงึพอใจ
ของบุคลากรในการด าเนินงาน 

             
รปูท่ี 4 กอ่นการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านกังาน         รปูท่ี 5 หลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านงัาน 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงค่าความแตกต่างของความพงึพอใจของกรณีศกึษา A ชัน้ที2่6และกรณีศกึษา B ปัจจยัที9่ 

ตวัแปรดา้น (วธิกีารท างาน การท างานแบบคล่องตวั) สง่ผลต่อค่าความพงึพอใจ โดยภายหลงัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงาน
ให้รองรบัการท างานแบบคล่องตวัมคี่าความพงึพอใจต ่ากว่าก่อนการปรบัเปลี่ยน 37.72% เน่ืองจากระบบ IT ของส านักงานยงัไม่
เพยีงพอต่อการด าเนินงานของบุคลากรในยุคใหม่ เช่นการท างานบน Platform ขององคก์รต้องใชส้าย Lan เพื่อเชื่อมต่อกบั Platform 
ขององคก์รเท่านัน้ แต่ในพืน้ทีส่ านักงานจุดเชื่อมต่อสาย Lan มเีพยีงบางจุดท าใหเ้มือ่ตอ้งการใชง้านสาย Lan จะตอ้งใชพ้ืน้ทีส่ านักงาน
เดมิๆ ไมส่ามารถเปลีย่นพืน้ทีใ่นการใชง้านไดแ้บบคลอ่งตวั และในบางสว่นของการตดิต่อสือ่สารกบัการท างานแบบออนไลน์นัน้ยงัอยูใ่น
ขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารทีส่ะดวกมากยิง่ขึน้  

 
รปูท่ี 6 กรณีศกึษา A ชัน้ที ่26 (ส านกังาน)        รปูท่ี 7 กรณีศกึษา A ชัน้ที ่27 (ส านกังาน)      รปูท่ี 8 กรณีศกึษา B (ส านกังาน)       

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

คา่แตกต่าง 
(%)  

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 68.97 27.27 - 41.69 

ปัจจยั 
ผลความพงึพอใจรวม (%) 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่26 

กรณีศกึษา A 
ชัน้ที ่27 

คา่แตกต่าง 
(%)  

6. พืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็ของ ทัง้ของใชส้ว่นตวั และอุปกรณ์การท างานของ
หน่วยงาน 68.97 31.25 - 37.72 
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รปูท่ี 9 กรณีศกึษา A ชัน้ที ่26 (สนัทนาการ)    รปูท่ี 10 กรณีศกึษา A ชัน้ที ่27 (สนัทนาการ)   รปูท่ี 11 กรณีศกึษา B (สนัทนาการ)       

 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัน้ีได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่ส านักงานและการท างานแบบยืดหยุ่น ผ่าน
การศกึษาองค์กรทีต่้องการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านักงานแบบยดืหยุ่นในกรณีศกึษากรุงเทพมหานคร   เพื่อน าไปวเิคราะหเ์ชื่อมโยงกบั
ปัจจยัทีไ่ดจ้ากค่าความพงึพอใจของบุคลากรผูใ้ชง้านพืน้ทีก่่อนและหลงัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีส่ านักงาน  เพื่อน าเสนอปัจจยัทีส่่งผลต่อ
การพฒันาพืน้ทีส่ านกังานในองคก์รในอนาคตทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ านักงานรองรบัการท างานแบบยดืหยุ่น ซึง่จากการศกึษาและ
วเิคราะห์ พบว่า ปัจจยัที่ควรพฒันาในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส านักงานแบบยดืหยุ่นคอื ด้านความคล่องตวัและความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงาน เช่น การจดัวางผงัพื้นที่ใหส้ามารถมีพืน้ที่จดัเก็บสมัภาระในการท างานเพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการด าเนินงานในวนั
ต่อๆไป และการท างานในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลายหลายนัน้จะต้องมรีะบบทีร่องรบัการท างานเหล่านัน้อย่างครบถ้วนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ชง้านในทุกๆพืน้ที ่โดยปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัที่ต้องมกีารค านึงถงึเพื่อใชใ้นการพฒันาการออกแบบในอนาคต 
ขอ้เสนอแนะของการวจิยัขา้งต้น การวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลจากกรณีศกึษา ซึ่งมจี านวนน้อย ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กดิความไม่
ครอบคลุมองคก์รในประเภทอื่นๆ จงึควรมกีารศกึษาบรบิทองคก์รทีก่วา้งขึน้เพือ่ใหเ้กดิความครอบคลุมของขอ้มลูในการวจิยั 
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บทคดัย่อ 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและผลกระทบของโรคโควดิ 19 ส่งผลให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย์หลายๆราย มกีาร
ปรบัเปลี่ยนแผนการตลาดโดยใหค้วามส าคญักบัตลาดแนวราบที่มากขึ้น (ศูนย์ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย์ , 2563) แสดงใหเ้หน็ถึงความ
ต้องการที่อยู่อาศยัแนวราบมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึ้น โดยในปัจจุบนัผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่หนัมาระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รปูในการก่อสรา้งโครงการบา้นเดีย่ว เพือ่ช่วยในเรื่องการควบคุมตน้ทุนการก่อสรา้ง ระยะเวลาในการก่อสรา้ง และ คุณภาพ โดย
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปในการก่อสรา้งโครงการบา้นเดีย่ว และศกึษา
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนได้
ส่วนเสยีในการเลอืกใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ สถาปนิก ผูผ้ลติชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป และ
ผูใ้ชง้านในโครงการบา้นเดีย่ว เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการจดัสรรประเภท
บ้านเดี่ยว ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส าคญัที่ควรพจิารณาในการเลอืกใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูป คอื 1) ขอ้จ ากดัของระบบ
ชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รปู, การแบ่งส่วนการตลาด, การออกแบบ 2) ปรมิาณของการก่อสรา้งและแรงงาน 3) ระยะเวลาการก่อสรา้ง 4) 
คุณภาพของการก่อสรา้ง 5) ตน้ทุนคา่การก่อสรา้ง ตามล าดบั โดยหวงัวา่แนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู
จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมโดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์สามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจได ้และผูท้ีต่้องการซื้อบา้นสามารถใช้
พจิารณาประกอบการตดัสนิใจได ้นอกจากน้ีผูอุ้ปโภคไดร้บัสนิคา้ในระยะเวลาที่เรว็ขึน้โดยผา่นการควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน และมี
การค านึงถงึความตอ้งการของผูอุ้ปโภคมากขึน้ 

ค าส าคญั: โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว, การก่อสรา้งชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู, การก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ,                                   
การบรหิารจดัการงานก่อสรา้ง 

 

Abstract 

With current economy during and after Covid-19 pandemic, many property developers have been shifting their 
marketing plans to focus more on low-rise markets. (Real Estate Information Center, 2020) This evidence implies that demands 
for low-rise housing tend to increase. It is seen that many large property developers have chosen the precast concrete system 
for their construction system of single-detached housing projects. It is assumed to help them control construction costs, time, 
and quality. This assumption then needs to be verified of their real influenced factors. The objective of this research then was 
set to study the factors affecting the selection of precast concrete system in the construction of a single-detached housing 
projects and to analyse their importance of those factors. The study will also look into the impacts of the selection of the precast 
concrete system. Data were collected via interviewing process of key persons of pre-cast stakeholders. Developers, 
manufacturer of the precast concrete system, architect, Users in a detached house project are as such. The study will produce 
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guidelines for the decision-making process to use precast system of detached house project. The finding of the study revealed 
that the important factors that should be considered for the decision to use precast system are 1) The limitation of the precast 
concrete system, market segmentation and house design 2) Volume of construction and skilful labors 3) Time of construction 
4) Quality of construction 5) Construction cost, respectively. This research is hoped that Guidelines as the decision maker to 
use the precast system of detached house project will be useful. Prospective house owners can use these guidelines in their 
consideration and decision. In addition, it can help end-product users getting time-efficient products, controlled quality, and with 
more responding to needs of consumers. 

Keywords: single detached houses, precast concrete system, conventional construction system, construction management. 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ผลกระทบของโรคโควดิ 19 ปัญหาก าลงัซื้อลดลงจากวกิฤตหน้ีครวัเรอืน และมาตรการ
ก ากบัดแูลสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั (LTV) ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ สง่ผลกระทบต่อตลาดคอนโดมเินียมโดยตรง ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยห์ลายๆ
รายจงึมกีารปรบัเปลีย่นแผนการตลาดไปเน้นตลาดแนวราบทีม่ากขึน้ โดยในปีน้ีจะมผีูป้ระกอบการเปิดตวัโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในแนวราบ
ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลประมาณ 50,000-55,000 หน่วย จากปีก่อนที่มกีารเปิดตวั
โครงการใหมท่ัง้สิน้ จ านวน 45,959 หน่วย (ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์, 2563) จงึแสดงใหเ้หน็วา่การแขง่ขนัของโครงการแนวราบนัน้มี
แนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้ ภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจุบนัจงึใหค้วามส าคญัในการก่อสรา้งดว้ยระบบส าเรจ็รูปมากขึน้เน่ืองจาก สามารถ
ลดระยะเวลาในการก่อสรา้งและจ านวนแรงงานในพืน้ทีก่่อสรา้งทีล่ดลงเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อสภาวะการขาดแคลนแรงงาน และ
ตน้ทุนแรงงานทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้ทัง้ยงัสง่ผลต่อคุณภาพในการก่อสรา้งทีไ่ดม้าตรฐานจากโรงงาน (ภาวนา ชณิศร,ี 2561) อยา่งไรกต็ามยงัมี
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์างรายเลอืกทีจ่ะใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิอยูใ่นบางโครงการ 

งานวจิยัน้ีมมีุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูปในการก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยวและ
วเิคราะหค์วามส าคญัของปัจจยัโดยการเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งเพือ่สรุปเป็นแนวทางในการ
ตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้นเดีย่ว 

1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูป และปัจจยัที่ส่งผลให้ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ยงัคง
เลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

2) วเิคราะหค์วามส าคญัของปัจจยัและเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบของจากเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้ง 

3) น าเสนอแนวทางการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

1.3 ขอบเขตของงานวิจยั 

1) ศกึษาเฉพาะโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

2) ศกึษาระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู เฉพาะ ประเภทผนงัรบัน ้าหนกั 

3) ศกึษาโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล    

1.4 ค าถามงานวิจยั 

การตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว ควรพจิารณาปัจจยัส าคญัเรือ่งใดบา้ง 
และปัจจยัแต่ละตวัมคีวามส าคญัแตกต่างกนัอยา่งไร เพือ่ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูอุ้ปโภคมากขึน้ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กระบวนการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนคอนกรีตส าเรจ็รปู 

การก่อสรา้งดว้ยชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู หรอืระบบพรคีาส (Precast) คอื การน าชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูทีผ่ลติจากโรงงาน 
มาใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร โดยมขีอ้ดคีอื สามารถควบคุมตน้ทุนได ้ช่วยประหยดัระยะเวลาในการก่อสรา้งเมือ่เทยีบกบัการก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมิ และสามารถควบคุมคุณภาพในการก่อสรา้งไดด้ี ซึ่งมทีัง้ การหล่อในที่ (Site Cast Unit) และการหล่อในโรงงาน (Plant Cast) 
ชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป (Precast Concrete) เป็นชิ้นส่วนส าเร็จรูปแบบหน่ึงที่ผลติ จากคอนกรตีเสรมิเหลก็ โดยมขีอ้จ ากดัในการ
ก่อสรา้งหลายประการดงัน้ี (ชนิกา รกัษากุล, 2560) ตอ้งมกีารวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ, มตีน้ทุนแรกเริม่ทีค่่อนขา้งสงู ในดา้น
ของเครื่องจกัรและเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งนอกจากนัน้ยงัตอ้งเลอืกสถานทีเ่หมาะสมทัง้ขนาดพืน้ทีแ่ละทีต่ัง้ของพืน้ที่, เน้นการผลติ
จ านวนมาก, ตอ้งมกีารขนสง่และขัน้ตอนวธิกีารในการตดิตัง้, ตอ้งอาศยัชา่งทีม่ฝีีมอืและมคีวามเชีย่วชาญในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเรจ็รปูในการก่อสรา้งโครงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว 

2.2.1 ปัจจยัจากการศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณรงคฤ์ทธิ ์พมิพม์า ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการก่อสรา้งบา้น 1 ชัน้ และ 2 ชัน้ ดว้ยระบบก่อสรา้งดัง้เดมิและระบบชิน้สว่นผนัง
รบัน ้าหนักส าเรจ็รูป พบว่าแนวทางในการเลอืกระบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัจ านวนชัน้ของบา้นตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมดา้น
คุณภาพ เวลา และตน้ทุนทีเ่หมาะสมของผูป้ระกอบการแต่ละรายประกอบกนั (ณรงคฤ์ทธิ ์พมิพม์า, 2555) 

2.2.2 ปัจจยัจากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลเบือ้งต้นโดยการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัส าคญัทีส่่งผลใหเ้ลอืก
ระบบก่อสรา้งในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว ซึง่ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจไดแ้ก่ ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง ระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง คุณภาพของการก่อสรา้ง ปรมิาณของการก่อสรา้ง แรงงาน การแบง่สว่นการตลาด ขอ้จ ากดัของระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
และการออกแบบ และน าปัจจยัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาใชใ้นขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูบรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ายอื่นต่อไป 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรมและศกึษาทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบั การใชร้ะบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

ส ารวจการใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้น
เดีย่ว ของบรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

เรยีบเรยีงขอ้มลูและสมัภาษณ์บรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่รก เพือ่ท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง และเตรยีม

แบบสมัภาษณ์, แบบสอบถามส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ บรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมด 4 บรษิทั 
สถาปนิก, ผูผ้ลติชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู, ผูใ้ชง้านในโครงการบา้นเดีย่ว 

วเิคราะหค์วามส าคญัของปัจจยั และเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบกอ่สรา้ง 

น าเสนอแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโรงการบา้นเดีย่ว 
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งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธิกีารส ารวจและสมัภาษณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สถาปนิก 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป และผู้ใช้งานในโครงการบ้านเดี่ยว และวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจยัโดยการเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปใน
โครงการบา้นเดีย่ว 

3.2 ตวัแปรในงานวิจยั 

ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยัทีส่ง่ผลการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งในโครงการจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คุณภาพของการก่อสรา้ง ปรมิาณของการก่อสรา้ง แรงงาน การแบ่งสว่นการตลาด ขอ้จ ากดัของระบบชิน้สว่น
คอนกรตีส าเรจ็รปู และการออกแบบ 

ตวัแปรตาม คอื ความส าคญัของปัจจยัและผลกระทบทีเ่กดิจากการเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งในโครงการจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

ตวัแปรควบคุม คอื โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล, โครงการบา้นจดัสรรประเภท
บา้นเดีย่วทีใ่ชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิและระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูประเภทผนงัรบัน ้าหนกั 

3.3 ผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ 

บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ ทีม่กีารใชร้ะบบชิน้ส่วนคอนกรีตส าเรจ็รูปในการก่อสรา้งโครงการบา้นเดีย่ว ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล จ านวน 4 บรษิทั 

3.4 การเกบ็ข้อมลู 

3.4.1 การเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์บรษิทัอสงัหารมิทรพัยต์อ้งเป็นผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งของโครงการบา้น
เดีย่วเพือ่น ามาวเิคราะหถ์งึปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูและระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิในโครงการบา้นจดัสรร
ประเภทบา้นเดีย่ว และสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วเพื่อศกึษาว่าการใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รูป
นัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อของผูอุ้ปโภคมากน้อยแค่ไหน โดยตอ้งเป็นผูใ้ชง้านในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ตารางท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์ 
ผูใ้หข้อ้มลู จ านวน ขอ้มลูทีส่มัภาษณ์ 

ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 4 1. สาเหตุการน าระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมาใชพ้ฒันาในโครงการบา้นเดีย่ว 
2. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้นเดีย่ว 
3.ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิในโครงการบา้นเดีย่ว 
(โครงการทีไ่มใ่ชช้ิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูซึง่บรษิทัอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละรายนัน้มี
ระดบัราคาของการใชร้ะบบกอ่สรา้งแบบดัง้เดมิทีแ่ตกต่างกนั) 
4. แนวทางการพฒันาการใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในอนาคต 

สถาปนิกผูอ้อกแบบ 1 บทบาทหน้าทีข่องสถาปนิกในบรษิทัอสงัหารมิทรพัย ์และขอ้ดขีอ้เสยีของการใชร้ะบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ในมมุมองของสถาปนิก 

ผูผ้ลติชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 1 บทบาทหน้าทีข่องผูผ้ลติชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูและขอ้ดขีอ้เสยีของการใชร้ะบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ในมมุมองของผูผ้ลติชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 

ผูใ้ชง้านในโครงการบา้นเดีย่ว 12 ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้โครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564 

3.4.2 การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามจะใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เป็นผูป้ระเมนิความส าคญัของปัจจยัแต่ละตวัโดยใชเ้กณฑก์ารใหร้ะดบัความส าคญัตามแนวคดิ
ของลเิคริท์ (Likert Rating Scales) เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาความส าคญัของปัจจยัแต่ละตวัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง 



แนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
ในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
วษิณุพงศ ์พฒันพวัพนัธุ ์และสปุรดี ีฤทธริงค ์
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4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ลือกใช้ระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเรจ็รปู (Precast) และ ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผู้พฒันา
อสงัหาริมทรพัยย์งัคงเลือกใช้ระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดิม (Conventional) 

ในปัจจุบนับรษิทัอสงัหารมิทรพัยห์ลายๆรายหนัมาใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมากขึน้ โดยบางบรษิทันัน้ใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รูปในทุกแบรนดข์องบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว เช่น บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) แต่กลุ่มตวัอย่างบรษิทัที่
ศกึษานัน้มกีารใชท้ัง้ระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปและระบบการก่อสร้างแบบดัง้เดมิในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่ง
สามารถจ าแนกไดต้ามแบรนดต์ามตารางที2่ จากการสมัภาษณ์ทัง้4 บรษิทัพบวา่ระดบัราคาทีแ่สดงดงัตารางที2่ นัน้ไมใ่ช่ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อการตดัสนิใจในการเลอืกระบบก่อสร้างแต่เป็นเพราะปัจจยัอื่นๆ ทัง้น้ีความส าคญัของปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ระบบชิ้นส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รปูของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละบรษิทันัน้มคีวามแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2 การใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการบา้นเดีย่วของบรษิทัผูใ้หข้อ้มลู 
บรษิทั ระดบัราคาทีใ่ชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ระดบัราคาทีใ่ชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 

A แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาต ่ากวา่ 20 ลา้นบาท แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาสงูกวา่ 20 ลา้นบาท 
B แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาสงูกวา่ 10 ลา้นบาท 

C, D แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาต ่ากวา่ 15 ลา้นบาท แบรนดบ์า้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาสงูกวา่ 15 ลา้นบาท 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564  

ตารางท่ี 3 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) 

บรษิทั 
อสงัหารมิทรพัย ์

คะแนนความส าคญัของปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
ระยะเวลาใน
การก่อสรา้ง 

แรงงาน 
ปรมิาณของการ

ก่อสรา้ง 
คุณภาพของ
การก่อสรา้ง 

ตน้ทุนคา่
ก่อสรา้ง 

การแบง่สว่น
การตลาด 

A 4 3 5 5 3 3 
B 5 3 3 1 1 3 
C 5 5 4 4 4 4 
D 5 5 4 5 4 1 

คา่เฉลีย่ 4.75 4.00 4.00 3.75 3.00 2.75 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564 

 จากตารางที ่3 สามารถอธบิายถงึปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู คอื 

 1) ปัจจยัเรือ่งระยะเวลาในการก่อสรา้งเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รปู โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 4 บรษิทั มองวา่ระยะเวลาในการก่อสรา้งทีเ่รว็ขึน้นัน้ไมไ่ดม้ปีระโยชน์แคใ่นมมุของการก่อสรา้ง
แต่ยงัช่วยส่งผลท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดเ้รว็ขึน้เน่ืองจากสามารถโอนบา้นไดเ้รว็ขึน้และยงัสามารถบรหิารการขายไดด้ขีึน้เพราะ
สามารถวางแผนในการผลติเพิม่เตมิไดใ้นระยะเวลาทีส่ ัน้เน่ืองจากสามารถสัง่โรงงานผลติชิ้นส่วนตามทีต่อ้งการใหม่ไดท้นัท ีจงึท าให้
หมนุรอบธุรกจิไดเ้รว็ขึน้ 

 2) ปัจจยัเรือ่งแรงงาน เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัรองลงมาจากเรือ่งระยะเวลา ซึง่บรษิทั C และ D เป็นบรษิทัทีต่อ้งการน าระบบ
ชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปมาใช้เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน และปัญหาในเรื่องการบรหิารแรงงานต่างด้าวเน่ืองจากมกีฎหมาย
ควบคุมในเรื่องแรงงานต่างดา้วทีเ่ขม้งวด ซึง่แตกต่างจากบรษิทั A ทีม่กีารน าระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปมาใชก้่อนทีจ่ะเกดิปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน และบรษิทั B ทีไ่มไ่ดป้ระสบปัญหาเรือ่งแรงงาน 

 3) ปัจจยัเรือ่งปรมิาณของการก่อสรา้ง เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัรองลงมาจากเรื่องระยะเวลา ซึง่บรษิทั A, C, D นัน้เป็นบรษิทั
ทีม่ปีรมิาณความตอ้งการในการขายทีม่ากท าใหก้ารน าระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รปูมาใชน้ัน้เหมาะสมกวา่ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 
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แตกต่างจากบรษิทั B ทีไ่ม่ไดม้คีวามตอ้งการในการขายทีเ่ยอะ แต่ตอ้งการปรมิาณของการก่อสรา้งแค่เพยีงพอต่อการใชร้ะบบชิน้ส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รปูเทา่นัน้ 

 4) ปัจจยัเรื่องคุณภาพของการก่อสรา้ง เป็นปัจจยัทีส่ าคญัส าหรบับรษิทั A , C, D โดยระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูสามารถ
ควบคุมคุณภาพของการก่อสรา้งดกีวา่ระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิและช่วยลดแรงงานทีใ่ชต้รวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะบรษิทั A ทีน่ า
ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมาใชเ้พราะปัญหาแรงงานฝีมอืมปัีญหา ซึง่แตกต่างจากบรษิทัB ทีปั่จจยัเรือ่งคุณภาพนัน้ไมไ่ดเ้ป็นปัจจยั
ส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทั B เลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู เพราะบรษิทั B ยงัคงมัน่ใจในการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิมากกวา่ ทัง้น้ีเป็น
ผลมากจากระยะเวลาในการพฒันาของแต่ละบรษิทันัน้แตกต่างกนั ซึ่งบรษิทั A , C, D เป็นบรษิทัที่มกีารพฒันาการใชร้ะบบชิ้นส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รูปมาแลว้มากกว่า10 ปีท าใหบ้รษิทัมอีงคค์วามรูใ้นการก่อสรา้งและแกไ้ขปัญหามากกวา่บรษิทั B ซึง่มกีารพฒันาการใช้
ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมาแลว้น้อยกวา่ 10 ปี 

 5) ปัจจยัเรื่องต้นทุนของการก่อสร้างและเรื่องการแบ่งส่วนการตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคญัน้อยที่สุด โดยต้นทุนเป็นเพียง
ตวัก าหนดในการเลอืกใชว้า่คุม้ค่าหรอืไม ่ซึง่ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 4 บรษิทัไมไ่ดเ้ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูเพราะวา่
ตน้ทุนถูกกวา่ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิและถา้หากเปรยีบเทยีบตน้ทุนทางตรงของระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูและระบบการก่อสรา้ง
แบบดัง้เดมิพบว่าไม่ไดแ้ตกต่างมากซึง่ในบางกรณีตน้ทุนของการใชร้ะบบระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมโีอกาสทีจ่ะสงูกวา่ระบบการ
ก่อสรา้งแบบดัง้เดมิโดยเฉพาะบรษิทั B ทีใ่ชร้ะบบการประมลูในการจดัซือ้จดัจา้ง ท าใหไ้มไ่ดเ้ปรยีบในเรือ่งตน้ทุนเหมอืนบรษิทั A, C, D 
ส่วนในเรื่องการแบ่งส่วนการตลาด ไม่ใช่ประเดน็ส าคญัส าหรบับรษิทั A, B, D แต่ส าคญัส าหรบับรษิทั C เน่ืองจากจะใชร้ะบบชิ้นส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รปูเฉพาะโครงการทีม่อีตัราการขายเรว็  

ตารางท่ี 4 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยย์งัคงเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (Conventional) 
บรษิทั 

อสงัหารมิทรพัย ์
คะแนนความส าคญัของปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้ลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. 
A 4 4 3 3 5 3 3 1 
B 4 2 5 4 1 1 3 2 
C 5 5 4 5 3 5 4 1 
D 4 4 3 3 5 4 3 1 

คา่เฉลีย่ 4.25 3.75 3.75 3.75 3.50 3.25 3.25 1.25 

หมายเหตุ ก. คอื ขอ้จ ากดัของระบบชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู, ข. คอื การออกแบบ, ค. คอื คุณภาพของการก่อสรา้ง, ง. คอื การแบง่สว่น
การตลาด, จ. คอื ปรมิาณของการก่อสรา้ง, ฉ. คอื ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง, ช. คอื แรงงาน, ซ. คอื ระยะเวลาในการก่อสรา้ง จดัท าโดยผูว้จิยั, 
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 จากรปูที ่4 สามารถอธบิายถงึปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยย์งัคงเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ คอื 

1) ปัจจยัเรื่องขอ้จ ากดัของระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป เป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีส่่งผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ยงัคง
เลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 4 บรษิทั มองวา่การต่อเตมินัน้ยงัมกีลุม่ลกูคา้บางกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญั
ในเรือ่งของการต่อเตมิ ซึง่การใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูนัน้ไมต่อบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้กลุม่นี้ 

2) ปัจจยัเรือ่งการออกแบบ เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัรองลงมาขอ้จ ากดัของระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ซึง่บรษิทั A, C, D 
มองวา่การใชร้ะบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปส าหรบับางโครงการนัน้ไม่คุม้ค่า เน่ืองจากแบบบา้นบางแบบนั ้นมคีวามซบัซอ้นทีม่าก ท า
ใหเ้กดิการใชซ้ ้าของแผน่ผนงัน้อย  

3) ปัจจยัเรื่องคุณภาพของการก่อสร้าง โดยบรษิทั B ยงัคงมคีวามมัน่ใจในคุณภาพของระบบก่อสร้างแบบดัง้เดมิมากกว่า
ระบบชิน้ สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ดุทีท่ีท่ าใหบ้รษิทั B เลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 

4) ปัจจยัเรื่องการแบ่งสว่นของการตลาด เป็นปัจจยัทีส่ าคญัส าหรบับรษิทั B, C เน่ืองจากจะเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ
ในกลุม่โครงการทีม่อีตัราขายชา้ สว่นบรษิทั A, D อตัราการขายนัน้ไมใ่ชป่ระเดน็ส าคญัเนื่องจากตอ้งการสรา้งปรมิาณทีเ่ยอะอยูแ่ลว้ 



แนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
ในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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5) ปัจจยัเรื่องปรมิาณของการก่อสรา้ง เป็นปัจจยัทีส่ าคญัส าหรบับรษิทั บรษิทั A, D เน่ืองจากปรมิาณก่อสรา้งไม่เพยีงพอต่อ
การใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูจงึจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ แต่ไมเ่ป็นปัจจยัส าคญัของบรษิทั B เน่ืองจากบรษิทั B 
นัน้ไมไ่ดต้อ้งการปรมิาณการขายทีม่ากอยูแ่ลว้ 

6) ปัจจยัเรือ่งตน้ทุนของการก่อสรา้ง แรงงาน และระยะเวลาการก่อสรา้งเป็นปัจจยัทีส่ าคญัน้อยทีสุ่ด โดยตน้ทุนจะพจิารณาใน
เรื่องความคุม้ค่าหรอืไม่คุ้มค่าในการลงทุน ในเรื่องแรงงาน ทัง้ 4 บรษิทันัน้ยงัคงมกีารเลอืกใช้ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิอยู่ เพราะ มี
ผูร้บัเหมาประจ าทีท่ างานร่วมกนัมาเป็นระยะเวลาทีน่าน และสามารถมัน่ใจในคุณภาพการก่อสรา้ง แต่ไมส่ามารถสรา้งในปรมิาณทีเ่ยอะ
มากได ้และในเรือ่งระยะเวลาไมเ่ป็นประเดน็ส าคญัเพราะสว่นใหญ่บา้นทีใ่ชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมินัน้มขีนาดใหญ่ ซึง่การก่อสรา้งบา้น
หลงัใหญ่นัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาทีน่านขึน้ 

4.2 ผูใ้ช้งานจริงในโครงการบา้นเด่ียว 

ผู้อุปโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงระบบการก่อสร้างเป็นปัจจยัในการเลือกซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่นัน้รู้จกัระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูป แต่ไม่รูจ้กัระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปในเชงิลกึ จากการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านจรงิจ านวน 12 ราย พบว่า ม ี3 รายทีไ่ม่เลอืก
ระบบระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป เน่ืองจากมคีวามต้องการในการต่อเตมิสูงและจ าเป็นต้องมกีารทุบผนัง ซึ่งผูใ้ชง้านรายอื่นนัน้มี
ความตอ้งการในการต่อเตมิเช่นเดยีวกนั แต่การทุบผนังไม่ไดเ้ป็นประเดน็ส าคญั ถา้หากสามารถทุบผนังไดก้ท็ุบ แต่ถา้หากไมส่ามารถ
ทุบไดจ้ะเลอืกต่อเตมิภายในบรเิวณบา้นแทน 

4.3 วิเคราะหค์วามส าคญัของปัจจยัเปรียบเทียบผลกระทบของจากเลือกใช้ระบบการก่อสร้าง 

 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเลอืกใช้ระบบก่อสร้างในโครงการจดัสรรประเภทบ้านเดี่ยว พบว่าแต่ละบ รษิทั
อสงัหาริมทรพัย์ให้ความส าคญักบัปัจจยัแต่ละตัวแตกต่างกัน ผู้วิจยัจึงน าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ระบบก่อสร้างมาใช้
เปรยีบเทยีบเพือ่วเิคราะหค์วามส าคญัของปัจจยั 

ความส าคญัของปัจจยัทีเ่ปลีย่นไป = 𝑋 + (𝑋𝑌) 

เมือ่ X คอื คา่ความส าคญัของปัจจยัจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 Y คอื คา่น ้าหนกั ซึง่วเิคราะหจ์ากผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง โดย  

2 คอื สง่ผลกระทบในทศิทางทีด่มีาก, 1.5 คอื สง่ผลกระทบในทศิทางทีด่ปีานกลาง, 1 คอื สง่ผลกระทบในทศิทางทีด่,ี 0 คอื 
ไมส่ง่ผลดหีรอืผลเสยี, -1 คอื สง่ผลกระทบในทศิทางทีแ่ย่, -1.5 คอื สง่ผลกระทบในทศิทางทีแ่ย่มาก, -2  คอื สง่ผลกระทบ
ในทศิทางทีแ่ยม่ากทีส่ดุ 

XY คอื คา่ความส าคญัของผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง  
 X+XY คอื การเปรยีบเทยีบคา่ความส าคญัของปัจจยัทีผู่พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูใ้หก้บัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก 

การเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง ซึง่ในกรณีทีค่่าน ้าหนักเป็น 0 หมายความว่าไมเ่กดิผลกระทบในดา้นดหีรอืเสยีคะแนนความส าคญั
ของปัจจยัจงึเท่ากบัที่ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นผู้ประเมนิ โดยหากค่าที่ได้นัน้มากแสดงว่าปัจจัยนัน้เป็นปัจจยัที่ส าคญัและส่งผล
กระทบในดา้นทีด่ ี

จากตารางที5่ พบว่าการเลอืกใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปนัน้ส่งผลดใีนเรื่อง ระยะเวลาของการก่อสรา้ง , ปรมิาณของ
การก่อสรา้ง, แรงงาน และคุณภาพของการก่อสรา้ง และเมื่อเปรยีบเทยีบค่าความส าคญัของปัจจยักบัผลกระทบทีเ่กดิจากการเลอืกใช้
ระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป พบวา่ปัจจยัเรื่องปรมิาณของการก่อสรา้งและแรงงานนัน้มคีะแนนความส าคญัทีม่ากทีสุ่ด ดงันัน้ควรให้
ความส าคญัในเรือ่งของปรมิาณของการก่อสรา้งและแรงงาน มากกวา่เรือ่งระยะเวลาการก่อสรา้งและคุณภาพ 

จากตารางที่6 พบว่าการเลอืกใช้ก่อสร้างแบบดัง้เดมินัน้ส่งผลดใีนเรื่องขอ้จ ากดัของระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป การ
ออกแบบ การแบ่งส่วนการตลาด และเมื่อเปรยีบเทยีบค่าความส าคญัของปัจจยักบัผลกระทบทีเ่กดิจากการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมิ พบว่าปัจจยัเรื่องขอ้จ ากดัของระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป มีคะแนนความส าคญัทีม่ากทีสุ่ด รองลงมาคอืเรื่องการออกแบบ 
และการแบ่งส่วนการตลาด ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญัในเรื่องขอ้จ ากดัของระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูป การออกแบบ การแบ่งส่วน
การตลาดมากทีส่ดุ สว่นปัจจยัเรือ่งแรงงานนัน้เป็นผลเสยีมากทีส่ดุจากการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 
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ตารางท่ี 5 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) 
ปัจจยั X Y ทีม่าของคา่น ้าหนกั XY X+(XY) 

ระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง 

4.75 1.5 

ระยะเวลาในการก่อสรา้งบา้นระบบดัง้เดมิอยูท่ี ่120 
วนั สว่นระยะเวลาในการก่อสรา้งบา้นระบบชิน้สว่น
คอนกรตีส าเรจ็รปูอยูท่ี ่180 วนั (วรายุทธ อนิอรา่ม, 
2552) เมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้พบวา่การเลอืกใช้
ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูนัน้เรว็กวา่ 60 วนั คดิ
เป็น 1.5 เทา่ จงึใหค้า่น ้าหนกัอยูท่ี ่1.5 

7.125 11.875 

ปรมิาณของการ
ก่อสรา้ง 

4 2 

จากการเกบ็ขอ้มลูจ านวนเฉลีย่บา้นต่อโครงการ ของ
บรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 4 รายเปรยีบเทยีบกนั
ระหวา่ง ระบบระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และ
ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ พบวา่จ านวนยนิูต ของ
ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูเฉลีย่อยูท่ี ่218.9 
หลงั/โครงการ และ จ านวนยนิูต ของระบบกอ่สรา้ง
แบบดัง้เดมินัน้อยูท่ี ่95.9 หลงั/โครงการ ซึง่แตกต่าง
กนัในอตัราสว่น 1 : 2.28  ท าใหค้า่น ้าหนกัอยูท่ี ่2 

8 12 

แรงงาน 4 2 

จากการสมัภาษณ์พบวา่การใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รปูนัน้สามารถลดจ านวนแรงงานหน้าพืน้ที่
ก่อสรา้งไดจ้ านวนมาก โดยเฉพาะในเรือ่งของงาน
ฉาบ คา่น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่2 

8 12 

คุณภาพของการ
ก่อสรา้ง 

3.75 1 

ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู มโีอกาสเกดิรอยรา้ว
ไดน้้อยกวา่ระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ แต่จากการ
สมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยพ์บวา่ปัญหาใน
เรือ่งของรอยแตกรา้วนัน้เป็นปัญหาทีแ่กไ้ขได ้และ
สามารถตกลงกบัลกูคา้ไดง้า่ย คา่น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่1 

3.75 7.5 

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 3 0 
จากการสมัภาษณ์พบวา่ตน้ทุนของการใชร้ะบบระบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และระบบการก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมินัน้ไมแ่ตกต่างกนัมาก คา่น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่0 

0 3 

การแบง่สว่นการตลาด 2.75 0 

จากการสมัภาษณ์พบวา่ในปัจจุบนัผูซ้ือ้มคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู
มากขึน้ และมกีารยอมรบัมากขึน้ ยกเวน้กลุม่ผูซ้ือ้ทีม่ ี
ความตอ้งการในการต่อเตมิมาก จะไมเ่ลอืกใชร้ะบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ค่าน ้าหนกัจงึอยูท่ี ่0 

0 2.75 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564 
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ตารางท่ี 6 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ลอืกใชร้ะบบดัง้เดมิ (Conventional) 
ปัจจยั X Y ทีม่าของคา่น ้าหนกั XY X+(XY) 

ขอ้จ ากดัของระบบ
ชิน้สว่นคอนกรตี

ส าเรจ็รปู 
4.25 2 

การใชก้ารก่อสรา้งระบบดัง้เดมินัน้สง่ผลใหส้ามารถ
เปลีย่นแปลงหรอืต่อเตมิไดโ้ดยไมต่อ้งค านึงถงึเรือ่ง
ทุบผนงั และจากการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านจรงิใน
โครงการบา้นเดีย่วพบวา่ มผีูใ้ชง้านทีไ่มเ่ลอืกระบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูตัง้แตแ่รก เพราะขอ้จ ากดั
เรือ่งการต่อเตมิ คา่น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่2 

8.5 12.75 

คุณภาพของการก่อสรา้ง 3.75 0 

การก่อสรา้งระบบดัง้เดมินัน้มโีอกาสทีจ่ะเกดิรอยรา้ว
มากกวา่ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู ทางผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยจ์งึใชว้ธิกีารใชผู้ร้บัเหมาประจ าเพือ่
ควบคุมในสว่นของคุณภาพการกอ่สรา้งแทน คา่
น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่0 

0 3.75 

การออกแบบ 3.75 1 

การใชร้ะบบกอ่สรา้งแบบดัง้เดมินัน้มคีวามยดืหยุน่ใน
การออกแบบมากกวา่ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
แต่จ าเป็นตอ้งมเีสาและคานในการก่อสรา้ง คา่
น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่1  

3.75 7.5 

การแบง่สว่นการตลาด 3.75 1 

การเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมินัน้เป็นผลดตี่อ
กลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการในการต่อเตมิตัง้แต่แรก 
ท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเลอืกซือ้บา้นระบบดัง้เดมิมากกวา่ 
ท าใหค้า่น ้าหนกัอยูท่ี ่1 

3.75 7.5 

ปรมิาณของงานก่อสรา้ง 3.50 0 

จากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยพ์บวา่การ
ใชร้ะบบกอ่สรา้งแบบดัง้เดมินัน้สว่นใหญ่ใชใ้น
โครงการทีม่ปีรมิาณไมเ่ยอะมากท าให ้ท าใหไ้มส่ง่ผล
กระทบทัง้ผลดแีละผลเสยี คา่น ้าหนกัจงึอยูท่ี ่0 

0 3.5 

แรงงาน 3.25 -2 

จากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การใช้
ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมินัน้จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงาน
จ านวนมาก ซึง่ในปัจจุบนัมปัีญหาในเรือ่งของ 
แรงงานขาดแคลนท าใหค้า่น ้าหนกัอยูท่ี ่-2 

-6.5 -3.25 

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 3.25 0 

จากการสมัภาษณ์ ตน้ทุนของการใชร้ะบบระบบ
ชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู และระบบการก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมินัน้ไมแ่ตกต่างกนัมาก สง่ผลใหค้า่น ้าหนกัอยูท่ี ่
0 

0 3.25 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง 1.25 0 

จากการสมัภาษณ์ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยพ์บวา่ 
การใชร้ะบบกอ่สรา้งแบบดัง้เดมินัน้จะในโครงการที่
อตัราขายไมเ่รว็ ท าใหเ้รือ่งเวลานัน้ไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ท าใหค้า่
น ้าหนกัอยูท่ี ่0 

0 1.25 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564 
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5. สรปุผลการศึกษา 

ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในกระบวนการซื้อขายบา้นจดัสรรมทีัง้หมด 4 ฝ่ายคอื บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ , สถาปนิก, ผูผ้ลติชิ้นส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รูป และผูอุ้ปโภค พบว่าสถาปนิกนัน้มบีทบาทในเรื่องของการออกแบบรูปแบบบา้น และประสานงานกบัผูผ้ลติชิน้ส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รปู ซึง่ทัง้ 2 ฝ่ายนัน้ไมม่สีว่นในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการก่อสรา้ง ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นฝ่ายเดยีวทีม่อี านาจ
ในการตดัสนิใจเลอืกใช้ระบบการก่อสร้าง โดยปัจจยัในการเลอืกใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูป ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์จะให้
ความส าคญัในเรื่อง ระยะเวลาการก่อสรา้ง แรงงาน ปรมิาณของการก่อสรา้ง คุณภาพของการก่อสรา้ง ต้นทุนค่าก่อสรา้งและการแบ่ง
สว่นการตลาดตามล าดบั สว่นปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งระบบดัง้เดมิจะใหค้วามส าคญัเรื่อง ขอ้จ ากดัของระบบชิน้สว่นคอนกรตี
ส าเรจ็รูป  การออกแบบ คุณภาพของการก่อสร้าง  การแบ่งส่วนการตลาด ปรมิาณของการก่อสร้าง ต้นทุนค่าก่อสร้าง แรงงาน และ 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ตามล าดบั โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้ง พบวา่การเลอืกใชร้ะบบ
ชิน้ส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปปัจจยัเรื่องปรมิาณของการก่อสรา้งและแรงงานเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบในดา้นดมีากทีสุ่ด และการเลอืกใช้
ระบบก่อสรา้งแบบดัง้เดมิปัจจยัเรื่องขอ้จ ากดัของระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลดมีากทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
น าเสนอแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู เพือ่ผลประโยชน์ในภาพรวมโดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่นใจ
พฒันาโครงการจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจได ้และผู้ อุปโภคสามารถไดส้นิคา้ทีม่กีารค านึงถงึความ
ตอ้งการของผูอุ้ปโภคมากขึน้ ดงัน้ี  

ตารางท่ี 7 แนวทางการเลอืกระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในโครงการจดัสรรประเภทบา้นเดีย่ว 
ล าดบัของปัจจยั ควรเลอืกใชร้ะบบก่อสรา้งแบบ

ดัง้เดมิ 
ควรเลอืกใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตี

ส าเรจ็รปู 
พจิารณาปัจจยัอืน่ประกอบการ

ตดัสนิใจถา้หาก 
1. การแบง่สว่น
การตลาด, ขอ้จ ากดั
ของระบบชิน้สว่น
คอนกรตีส าเรจ็รปู,
การออกแบบ 

- กลุม่ลกูคา้เป็นกลุม่ทีม่คีวาม
ตอ้งการในการตอ่เตมิสงู 
- รปูแบบของบา้นมคีวามซบัซอ้น
มาก และมกีารใชซ้ ้าของผนงัน้อย 

- - กลุม่ลกูคา้เป็นกลุม่ทีม่คีวาม
ตอ้งการในการตอ่เตมิไมส่งูมาก 
(ไมม่กีารทบุผนงั) 
- รปูแบบของบา้นไมซ่บัซอ้น 

2. ปรมิาณของการ
ก่อสรา้ง, แรงงาน 

- มปีรมิาณของการก่อสรา้งที่
น้อย 

-  มปีรมิาณของการก่อสรา้งมาก 
แต่มแีรงงานไมเ่พยีงพอ 

-  มปีรมิาณของการก่อสรา้งมาก 
และมแีรงงานเพยีงพอ 

3. ระยะเวลาของการ
ก่อสรา้ง 

- -  มปีริมาณของการก่อสร้างมาก 
แต่มแีรงงานทีม่ไีมส่ามารถก่อสรา้ง
ไดต้ามเวลาทีต่อ้งการได ้

-  มปีรมิาณของการก่อสรา้งมาก 
และมแีรงงานทีเ่พยีงพอ สามารถ
ก่อสรา้งไดต้ามเวลาทีต่อ้งการ 

4. คุณภาพของการ
ก่อสรา้ง 

-  มปีรมิาณของการก่อสรา้งมาก 
และมแีรงงานทีเ่พยีงพอ สามารถ
ก่อสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ 
และสามารถควบคุมคุณภาพใน
การก่อสรา้งได ้

-  มปีริมาณของการก่อสร้างมาก 
และมแีรงงานที่เพยีงพอ สามารถ
ก่อสรา้งได้ตามเวลาที่ต้องการ แต่
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการ
ก่อสรา้งได ้

- 

5. ตน้ทุนของการ
ก่อสรา้ง 

ควรพจิารณาตน้ทุนของการก่อสรา้งเทยีบกบัปัจจยัอื่นๆ เชน่ 
- ปัจจยัเรือ่งการแบง่สว่นการตลาด พจิารณาวา่คุม้คา่ตรงตามความตอ้งการหรอืไม ่ในบางสว่น 

(Segment) อาจจะใชต้น้ทุนมสีงูขึน้แต่อาจจะยอมรบัได ้
- ปัจจยัเรือ่งระยะเวลาและปรมิาณของการก่อสรา้ง เชน่ ถา้หากการใชร้ะบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมี

ตน้ทุนทีส่งูแต่สามารถลดค่าใชจ้า่ยทางออ้มอื่นๆ ได ้จะคุม้คา่กวา่มากน้อยแค่ไหน 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2564 
  



แนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบชิ้นสว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
ในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
วษิณุพงศ ์พฒันพวัพนัธุ ์และสปุรดี ีฤทธริงค ์
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บทคดัย่อ 

อาคารเรยีนเป็นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสว่นสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั การเปลีย่นแปลงของ
บรบิทดา้นสิง่แวดลอ้มเช่นการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านอาคาร เป็นตวัผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัตอ้งทบทวน
เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้างกายภาพ การใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลการใชง้านของอาคารเรยีนในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง
กลายเป็นเรือ่งทีต่อ้งค านึงถงึมากขึน้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันาอาคารและสิง่อ านวยความสะดวกในมหาวทิยาลยั  

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ออาคารของมหาวทิยาลยัและมผีลต่อการใชง้าน (ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ
ของนักศึกษา  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) ของพื้นที่การเรียนรู้  วิธีการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาพื้นที่อาคารของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรซ์ึง่จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ใน 5 อาคาร ไดแ้ก่1)กลุม่อาคารสาธารณสุขและโรงพยาบาล – 1 อาคาร 2) กลุม่อาคาร
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี– 2 อาคาร 3) กลุ่มสงัคมศาสตร ์– 2 อาคาร โดยการรวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยการวเิคราะหเ์อกสาร การ
สมัภาษณ์ผู้จดัการอาคารสถานที่ และชุดของการส ารวจแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่าการใช้งานพื้นที่อาคารเรยีนในกลุ่มอาคาร
สงัคมศาสตร์มปีระสทิธภิาพการใช้งานที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มนีักศึกษาเพยีง  2 คณะที่พงึพอใจในการใช้งานพื้นที่อาคาร และ
ลกัษณะกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีใ่นมากทีส่ดุในกลุม่สงัคมศาสตร ์คอื สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน สว่นในกลุม่วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีคอื สิง่อ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลย ี

ค ำส ำคญั: กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรกำยภำพ,อำคำรเรยีน,ประสทิธภิำพในกำรใช้พื้นท,ีผลส ำเรจ็ในกำรใช้งำนพื้นที,่พฤตกิรรมกำรใชง้ำน
อำคำร 

 

Abstract 

University buildings are learning environment that supports teaching and learning activities in the universities.  The 
changing of environmental contexts such as technological changes and user behaviours are the main drivers for the universities 
to rethink about their physical learning environment.  The focus on the usability evaluation of university buildings in the changing 
contexts have becoming more concern in order to provide information required for the development of the buildings and facilities 
in the university campus. 

The aim of this study is to study factors influencing the university buildings that impact on usability aspects (i.e., 
student satisfaction, efficiency and effectiveness) of the learning spaces.  Research methods include field study of Thammasat 
university’s buildings that are classified to 3 groups in 9 buildings: 1) public health and hospital - 1  buildings, 2) science and 
technology - 3 buildings, 3) social science - 2  buildings.  Data collection includes document analysis, interviews with facility 
managers, and series of questionnaire surveys.  Findings and reflections upon that the use of university buildings in the social 
science building group had a lower efficiency than the standard.  Only 2 buildings were satisfied with the use of the building 



กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มกำยภำพในกำรเรยีนเพือ่สนบัสนุนกำรใชง้ำนพืน้ทีอ่ำคำรเรยีน 
ในมหำวทิยำลยั กรณศีกึษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูยร์งัสติ 
ภควด ีประไพวรรณ์กุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
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space.  And the physical characteristics that affect the use of space most in the social sciences group is the classroom 
environment. In the science and technology group, it is technological facilities. 

Keywords: Facility management, The university buildings, Efficiency, Effectiveness, Building usage behavior 

 

1. บทน า 

อาคารสถานที ่เป็นทรพัยากรกายภาพ ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการท างานขององคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าทีร่องรบัหรอื
สนับสนุนการท างาน และกจิกรรมขององค์กร แต่อาคารสถานที่เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ มคี่าใชจ้่ายในการก่อสร้างและดูแลรกัษาที่
ตามมามาก และมอีายุการใชง้านทีย่าวนาน การบรหิารจดัการอาคารสถานทีใ่หต้อบกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร จงึเป็นเรื่องทีทุ่กองคก์ร
ควรให้ความส าคญั โดยควรจดัการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทานด้านพื้นที่ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ทีเ่พื่อไมใ่หเ้กดิการลงทุนอย่างสญูเปล่า เน่ืองจากอาคารสถานทีม่ตีน้ทุน
และมูลค่าสูง  ปัจจยัที่ก าหนดการใช้ทรพัยากรกายภาพ หรอือาคารสถานที่ (Place) เป็นผลจาก การท างานหรอืการปฏบิตัิการของ
องค์กร (Process) และกจิกรรม การใชช้วีติของบุคคลผูใ้ชอ้าคาร (People) จงึควรจดัการอาคารสถานทีใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านและการปฏบิตักิารขององคก์ร 

อาคารเรยีนเป็นทรพัยากรกายภาพทีเ่ป็นสว่นสนับสนุนการเรยีนการสอน มกีารออกแบบใหร้องรบัการใชง้านพืน้ทีอ่าคารตาม
รปูแบบการเรยีนการสอน เป้าหมายในการใชง้านพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามเน้ือหาทีเ่รยีน โดยทีก่ารศกึษาในปัจจุบนัซึง่ประกอบดว้ย
หลกัสูตร และวธิกีารสอน ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้
รปูแบบการเรยีนการสอนเปลีย่นแปลงไป และท าใหพ้ืน้ทีอ่าคารตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในปัจจุบนั  เพือ่ใหเ้กดิ
ความมปีระสทิธภิาพเน่ืองจากมภีาระค่าใชจ้่ายและค่าดูแลรกัษาอาคารเป็นจ านวนมาก อาคารเรยีนจงึตอ้ งมกีารปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิ
ความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และสะดวกสบายต่อการใช้งาน ซึ่งน ามาสู่การศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเรียนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพือ่ใหท้ราบถงึผลการใชง้านพืน้ทีว่า่สอดคลอ้งกบัความกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรอืไม ่โดยผลจากการ
วจิยั สามารถน ามาพฒันาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการอาคารเรยีนมหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

2.  ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ลกัษณะทัว่ไปของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัเลอืกกรณีศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ จดัอยู่ในประเภทสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของ
รฐับาล ซึง่มกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นอสิระและคล่องตวัอนัจะช่วยใหจ้ดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 
โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสติ เป็นศูนย์การเรยีนรูท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดจาก 4 ศูนย ์รวมถงึการมหีน่วยงานทีจ่ดัการเรยีนการ
สอน 3 กลุ่มสาขาวชิา มกีารบรหิารจดัการพืน้ทีท่ีช่ดัเจนโดยมหีน่วยงานในมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบการจดัการพืน้ทีต่่าง ๆ และยงัมอบ
อ านาจในการจดัการพื้นที่อาคารเรยีนใหแ้ต่ละคณะเพื่อความเหมาะสมกบัการใช้งาน ภายใต้การก ากบัแนะน าของหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยั 

ลกัษณะทัว่ไปของกำรใชป้ระโยชน์อำคำร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสติ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาคารไดเ้ป็น 7 กลุ่ม (สาธดิา สกุลรตันกุลชยั, กฤตพร หา้วเจรญิ, 
2557) ไดแ้ก่ 

1) กลุม่อาคารบรหิาร ประกอบดว้ย อาคารส านกังานอธกิารบด ีและอาคารโดมบรหิาร 

2) กลุ่มอาคารหอ้งสมุดและการบรกิารทางวชิาการ ประกอบด้วย หอ้งสมุด ส านักทะเบยีน พพิธิภณัฑ์ ศูนย์ประชุม อาคาร
ศนูยบ์รกิารทางวชิาการ และโรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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3) กลุ่มอาคารสุขศาสตร/์โรงพยาบาล ประกอบดว้ย กลุ่มอาคารหอพกัแพทยแ์ละพยาบาล อาคารบรกิาร อาคารศูนยส์ุขศกึษา 
รวมถงึโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเรยีนคณะแพทยศ์าสตร ์ทนัตแพทยศ์าสตร ์สหเวชศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์และ
สาธารณสขุศาสตร ์

4) กลุ่มอาคารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ย อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง อาคารสถาบนั
เทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร กลุม่อาคารวศิวกรรมศาสตร ์กลุ่มอาคารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5) กลุ่มอาคารเรยีนทางสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย อาคารบรรยายรวม 1 อาคารเรยีนกลุ่มสงัคมศาสตร ์อาคารปฏบิตักิารคณะ
ศลิปะศาสตร ์และศนูยอ์บรมบณัฑติอาสาสมคัร 

6) กลุ่มอาคารศูนยก์ฬีา ประกอบดว้ย อาคารยมิเนเซยีม อาคารศูนยก์ฬีาทางน ้า สนามกฬีาหลกักลางแจง้ ลานพญานาคและ
สนามเทนนิส 

7) กลุ่มอาคารเพื่อสวสัดกิาร ประกอบดว้ย กลุ่มอาคารหอพกันักศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็ประถมวยั 
อาคารสหกรณ์ออมทรพัย ์อาคารกจิกรรมอนิเตอรโ์ซน ส านกังานทรพัยส์นิ สถานีบรกิารน ้ามนั ปตท. 

จากลกัษณะของการใชป้ระโยชน์อาคารภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกอาคารเรยีนจาก  3 กลุ่ม
อาคารได้แก่ 1) กลุ่มอาคารสาธารณสุขและโรงพยาบาล – 1 อาคาร 2) กลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี– 2 อาคาร 3) กลุ่ม
สงัคมศาสตร ์– 2 อาคาร รวมเป็น 5 อาคาร เพือ่ใชเ้ป็นกรณีศกึษา 

 
รปูท่ี 1 แสดงอาคารภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสติ ทีม่า: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2560) 

2.2 การบริหารทรพัยากรอาคาร 

ในการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรอาคารผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัแนวคดิใน
การบรหิารทรพัยากรอาคาร แนวคดิเกี่ยวกบัอุปสงค์และอุปทานระบบกายภาพ และแนวคดิและความส าคญัเรื่องประสทิธภิาพในการ
บรหิารทรพัยากรอาคาร เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 

2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำร 

การบรหิารทรพัยากรอาคารจะบูรณาการองค์ความรู ้หลกัการ และแนวคดิในหลากหลายมติ ิและสาขาวชิา (Discipline) เช่น 
ความรู้ด้านอาคารหรอืทรพัยากรกายภาพ ความรู้ด้านการจดัการ และความรู้ด้านการเงนิ ครอบคลุมกจิกรรมตัง้แต่การดูแลอาคาร
ประจ าวนั (Day to day operation) ไปสู่การจดัการใช้สอยและการวางแผนในระยะยาว (Lone range planning) โดยจะเกี่ยวข้องทัง้
ทรพัยากรกายภาพ ระบบการท างาน และผูใ้ชง้านอาคาร (บณัฑติ จุลาสยั,เสรชิต ์โชตพิานิช ,2547) 



กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มกำยภำพในกำรเรยีนเพือ่สนบัสนุนกำรใชง้ำนพืน้ทีอ่ำคำรเรยีน 
ในมหำวทิยำลยั กรณศีกึษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูยร์งัสติ 
ภควด ีประไพวรรณ์กุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
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2.2.2 แนวคดิเกีย่วกบัอุปสงคแ์ละอุปทำนระบบกำยภำพ 

อุปสงคร์ะบบกายภาพ (Demand) หรอืความตอ้งการในระบบกายภาพอาคารหมายถงึ ความตอ้งการในการครอบครอง และใช้
ประโยชน์ หรอืใชง้านทรพัยากรอาคาร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และแปรผนัตามทศิทางในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร การขยายหรอืลด
ขนาดขององคก์ร ซึง่มเีปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา (เสรชิย ์โชตพิานิช,2553) 

อุปทานระบบกายภาพ (Supply) หมายถงึ ระดบัของปรมิาณและคุณภาพระบบกายภาพอาคาร ประกอบดว้ย ทรพัยากรอาคาร 
การปฏบิตัหิรอืการบรกิาร ทีอ่งคก์รมอียู่หรอืครอบครองอยู่ในขณะนัน้ทัง้หมดหรอืทัง้ระบบ เพือ่ประโยชน์ในการรองรบัความตอ้งการ ใน
การด าเนินงานขององคก์ร การพจิารณาในเชงิปรมิาณของสภาพพืน้ทีอ่าคาร (Quantity) ไดแ้ก่ ขนาดและจ านวน และในเชงิคุณภาพของ
พืน้ทีอ่าคาร (Quality)  ไดแ้ก่ ลกัษณะ ความสามารถ ศกัยภาพและคุณภาพของสภาพแวดลอ้มกายภาพของอาคาร  (เสรชิย ์โชตพิานิช
,2553) 

อุปสงค์และอุปทานระบบกายภาพ มีคุณสมบัติที่ขดัแย้งกันโดยธรรมชาติ กล่าวคืออุปสงค์ระบบกายภาพ มีลักษณะที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา มกัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของนโยบายองคก์ร ซึง่เป็นผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทีท่ าใหล้กัษณะและ
วธิกีารท างานของผูใ้ชง้านอาคารเปลีย่นไป ซึง่แตกต่างกบัคุณลกัษณะของอุปทานระบบกายภาพ ทีม่กีารลงทุนสงู เปลีย่นแปลงไดย้าก
และตอ้งใชเ้วลา เนื่องจากเกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งเชงิกายภาพ และงานวศิวกรรมระบบของอาคารทีไ่มส่ามารถปรบัเปลีย่นไดโ้ดยงา่ย 

2.2.3 แนวคดิและควำมส ำคญัเรือ่งประสทิธภิำพในกำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำร 

การวดัประสทิธภิาพในการบรหิารทรพัยากรอาคารเป็นการประเมนิเพือ่ใหอ้งคก์รรูว้า่องคก์รนัน้อยูท่ีจุ่ดไหนเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานหรอืองคก์รอื่น ๆ เพือ่ใชใ้นการก าหนดเป้าหมายและวางกลยุทธใ์นการบรหิารองคก์รและอาคารสถานที ่

นอกจากน้ียงัมกีระบวนการทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการวดัประสทิธภิาพของทรพัยากรอาคาร (Performance Management) คอื 
การเทยีบวดั (Benchmarking) ซึง่เป็นกระบวนการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิาน เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถและ
ผลงาน (เสรชิย ์โชตพิานิช,2553) การวเิคราะหโ์ดยการเทยีบวดั สามารถท าไดห้ลายระดบัขัน้ ดงัน้ี 

1) การเทยีบวดัภายใน (Internal benchmarking) 

2) ภายนอก/ระหวา่งองคก์ร (External benchmarking) 

3) ระหวา่งองคก์รต่างประเภท (Industrial benchmarking) 

4) เปรยีบเทยีบองคก์รทีเ่ป็นเลศิ 

จากการศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรอาคารและแนวคดิเกีย่วกบัระบบอุปสงคแ์ละอุปทานของระบบกายภาพท า
ใหเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรอาคารทีม่ซีึ่งมอีายุการใชง้านทีย่าวนาน แตกต่างจากผูใ้ชง้านอาคารทีม่กีารเปลีย่นแปลงความ
ต้องการอยู่ตลอด รวมถึงการน าความรู้เรื่องประสทิธิภาพในการบริหารทรพัยากรอาคารมาใช้ร่วม ในการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานวจิยัโดยการศกึษาผา่นการส ารวจพืน้ทีอ่าคาร ศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านและนโยบายในการบรหิารอาคาร โดยใชว้ธิกีาร
เปรยีบเทยีบวดัภายในองคก์รเพือ่ศกึษาการบรหิารทรพัยากรอาคารในแต่ละกลุ่มอาคาร 

 

3. การด าเนินงานวิจยั 

การศกึษาใช้วธิเีก็บขอ้มูลเอกสาร ส ารวจพื้นที่ สมัภาษณ์ผูบ้รหิารอาคารและแจกแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ช้งาน
อาคาร จากกลุ่มอาคาร 3 กลุ่ม จ านวน 5 อาคารทีม่กีารใชง้านพืน้ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มอาคารสุขศาสตร/์โรงพยาบาล 1 อาคาร กลุ่ม
อาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี2 อาคาร และกลุม่อาคารเรยีนทางสงัคมศาสตร ์2 อาคาร 

จากนัน้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการศกึษาการใช้ประโยชน์พืน้ที่อาคาร ความพงึพอใจในการใชพ้ื้นที่อาคารของนักศกึษา 
วเิคราะหร์่วมกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์โดยน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มกายภาพเพื่อส่งเสรมิการใช้
งานพืน้ทีอ่าคารเรยีนในแต่ละกลุม่อาคาร 
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4.  ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีอาคารเรียน 

4.1.1 กลุม่อำคำรเรยีนสงัคมศกึษำ  

การใชง้านพืน้ทีอ่าคารจะประกอบไปดว้ยจ านวนคณะ 2-3 คณะ ในอาคารเดยีวกนัโดยจะมกีารแบง่พืน้ทีอ่าคาร และการบรหิาร
จดัการทีช่ดัเจน โดยในพืน้ทีส่่วนกลาง หน่วยงานของมหาลยัจะเป็นผูดู้แลพืน้ที ่การใชง้านพืน้ทีส่่วนมากจะใชใ้นการจดัเป็นหอ้งเรยีน
บรรยาย และหอ้งพกัอาจารย ์

ตารางท่ี 1 แสดงผลการใชง้านพืน้ทีข่องอาคารคณะนิตศิาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์และคณะสงัคมสงเคราะห ์ 
การใช้งานพืน้ท่ีอาคาร ตารางเมตร ร้อยละ 
พืน้ทีเ่รยีน 2,732 15 
พืน้ทีบ่รกิารการเรยีน 5,242 29 
พืน้ทีบ่รกิาร 1,333 7 
พืน้ทีอ่ื่น ๆ(ทางสญัจร) 8,551 48 
รวม 17,858  

ตารางท่ี 2 แสดงผลการใชง้านพืน้ทีข่องอาคารคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์
การใช้งานพืน้ท่ีอาคาร ตารางเมตร ร้อยละ 
พืน้ทีเ่รยีน 2,410 12 
พืน้ทีบ่รกิารการเรยีน 4,637 23 
พืน้ทีบ่รกิาร 1,471 7 
พืน้ทีอ่ื่น ๆ(ทางสญัจร) 11,534 58 
รวม 20,053  

จากการศกึษาพบวา่อาคารเรยีนในกลุ่มอาคารสงัคมศาสตรม์ขีนาดและลกัษณะการใชง้านของพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยการใชง้าน
พืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอืการใช้เพื่อเป็นพื้นที่ทางสญัจรโดยมกีารใชพ้ื้นที่รอ้ยละ 48 ในอาคารคณะนิตศิาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ และคณะสงัคม
สงเคราะห ์และใชพ้ืน้ทีร่อ้ยละ 58 ในอาคารคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่รยีนใชพ้ืน้ทีร่อ้ยละ 
15 ในอาคารคณะนิตศิาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์และคณะสงัคมสงเคราะห ์และใชพ้ืน้ทีร่อ้ยละ 12 ในอาคารคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
และคณะเศรษฐศาสตร ์

4.1.2 กลุม่อำคำรเรยีนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การใชง้านอาคารจะมอีาคารแยกเป็นของคณะต่าง ๆ ท าใหน้ักศกึษามคีวามเป็นสว่นตวั และมพีืน้ทีบ่รกิารอื่น ๆภายในอาคาร
เชน่หอ้งสมดุ โรงอาหาร หรอืพืน้ทีอ่่านหนงัสอื 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการใชง้านพืน้ทีข่องอาคารเรยีนกลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
การใช้งานพืน้ท่ีอาคาร ตารางเมตร ร้อยละ 
พืน้ทีเ่รยีน 9,511 33 
พืน้ทีบ่รกิารการเรยีน 6,348 22 
พืน้ทีบ่รกิาร 1,320 5 
พืน้ทีอ่ื่น ๆ(ทางสญัจร) 11,289 40 
รวม 28,469  

จากการศกึษาพบวา่อาคารเรยีนในอาคารวศิวกรรมศาสตรม์กีารใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอืการใชเ้พื่อเป็นพืน้ทีท่างสญัจร โดยมี
การใชพ้ืน้ทีร่อ้ยละ 40 และการใชง้านเป็นพืน้ทีเ่รยีนรอ้ยละ 33 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
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4.2 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีอาคารเรียน 

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเรียนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานไวเ้พือ่เป็นแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพการใชอ้าคารของสถาบนัอุดมศกึษาโดยมกีารก าหนดเกณฑม์าตรฐานของ
หอ้งเรยีนดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 เกณฑม์าตรฐานการใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคารเรยีน  

เกณฑม์าตรฐาน
ประสิทธิภาพการใช้ห้อง 

ห้องบรรยาย ห้องปฏิบติัการ 
อตัราการใช้
หอ้ง (%) 

อตัราการใช้
พืน้ที ่(%) 

ประสทิธภิาพ
การใชห้อ้ง(%) 

อตัราการใช้
หอ้ง (%) 

อตัราการใช้
พืน้ที ่(%) 

ประสทิธภิาพ
การใชห้อ้ง(%) 

สถาบนัอดุมศึกษา 80 70 56 80 80 64 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2556) 

จากการศกึษาพบวา่อาคารเรยีนทีใ่นกลุ่มสงัคมศาสตรไ์มม่อีาคารทีผ่า่นเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคารเรยีนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาโดยอาคารทีม่อีตัราการใชห้อ้งมากทีสุ่ดคอืคณะพาณิชกรรมศาสตรแ์ละการบญัชรีอ้ยละ 61 อาคารทีม่อีตัรา
การใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอืคณะสงัคมสงเคราะหร์อ้ยละ 49 และอาคารทีม่ปีระสทิธภิาพการใชห้อ้งมากทีสุ่ดคอืคณะสงัคมสงเคราะหร์อ้ย
ละ 24  

 
รปูท่ี 2 แสดงแผนภมูเิปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์พืน้ทีห่อ้งเรยีน 

4.3 ผลการจากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานพืน้ท่ีของนักศึกษา 

ตารางท่ี 5 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีข่องนกัศกึษา 

ความพึงพอใจในการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ห้องปฏิบติั     
1.1 ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษา 

44 38 22 68 

1.2 ลกัษณะของพืน้ทีต่ามการใชง้านมคีวาม
เหมาะสม 

44 38 22 60 

1.3 ขนาดของโต๊ะและเกา้อีท้ีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสม 

44 25 17 44 

1.4 การจดัวางเฟอรนิ์เจอรม์คีวามเหมาะสม 48 31 17 64 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีข่องนกัศกึษา (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ห้องปฏิบติั     
1.5 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

52 31 22 60 

1.6 การตกแต่ง และบรรยากาศพืน้ที่
หอ้งปฏบิตักิาร 

52 38 11 56 

1.7 สิง่สนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ 
คอมพวิเตอร ์(PC หรอื Laptop) ปลัก๊ไฟ 
อนิเตอรเ์น็ต Wi-fi อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

36 38 28 40 

ห้องเรียนบรรยาย     
2.1 ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษา 

68 75 61 60 

2.2 ลกัษณะของพืน้ทีต่ามการใชง้านมคีวาม
เหมาะสม 

72 56 61 56 

2.3 ขนาดของโต๊ะและเกา้อีท้ีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสม 

64 44 28 40 

2.4 การจดัวางเฟอรนิ์เจอรม์คีวามเหมาะสม 80 56 44 56 
2.5 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

72 63 50 64 

2.6 การตกแต่ง และบรรยากาศพืน้ทีห่อ้ง
บรรยาย 

68 63 44 64 

2.7 สิง่สนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ 
คอมพวิเตอร ์(PC หรอื Laptop) ปลัก๊ไฟ 
อนิเตอรเ์น็ต Wi-fi อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

56 50 39 44 

ห้องสมดุ     
3.1 ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษา 

40 25 39 44 

3.2 ลกัษณะของพืน้ทีต่ามการใชง้านมคีวาม
เหมาะสม 

56 50 50 44 

3.3 ขนาดของโต๊ะและเกา้อีท้ีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสม 

52 44 44 64 

3.4 การจดัวางเฟอรนิ์เจอรม์คีวามเหมาะสม 56 63 56 56 
3.5 ความเป็นสว่นตวั (Privacy) 28 25 33 44 
3.6 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

52 38 33 60 

3.7 การตกแต่ง และบรรยากาศพืน้ทีห่อ้งสมดุ 60 50 33 68 
3.8 สิง่สนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ 
คอมพวิเตอร ์(PC หรอื Laptop) ปลัก๊ไฟ 
อนิเตอรเ์น็ต Wi-fi อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

52 19 50 48 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีข่องนกัศกึษา (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

พืน้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้     
4.1 ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษา 

36 38 39 32 

4.2 ลกัษณะของพืน้ทีต่ามการใชง้านมคีวาม
เหมาะสม 

68 50 44 44 

4.3 ขนาดของโต๊ะและเกา้อีท้ีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสม 

48 50 50 44 

4.4 การจดัวางเฟอรนิ์เจอรม์คีวามเหมาะสม 60 63 44 68 
4.5 ความหลากหลายของพืน้ทีท่ างาน เชน่ 
ความหลากหลายของพืน้ทีท่ างาน เชน่ พืน้ที่
ท างานสว่นตวั พืน้ทีท่ างานเป็นทมี พืน้ทีท่ างาน
รว่มกนั พืน้ทีห่อ้งประชุม 

44 44 56 44 

4.6 ความเป็นสว่นตวั (Privacy) 20 31 39 16 
4.7 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภูมิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

60 50 50 64 

4.8 การตกแต่ง และบรรยากาศพืน้ทีท่ างาน 52 50 56 60 
4.9 สิง่สนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีเชน่ 
คอมพวิเตอร ์(PC หรอื Laptop) ปลัก๊ไฟ 
อนิเตอรเ์น็ต Wi-fi อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

48 38 44 52 

ส่ิงสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวก     
5.1 พื้นที่ส าหรบัพกัผ่อนหรือพกัคอยก่อนเข้า
หอ้งเรยีนเพยีงพอและเหมาะสม 

36 63 39 52 

5.2 ทางเดนิในอาคารมขีนาดเหมาะสม 72 63 50 56 
5.3 จ านวนทีจ่อดรถ 20 31 22 16 
5.4 เสน้ทางจากทีจ่อดรถเขา้สูอ่าคาร 44 44 33 28 
ค่าเฉล่ีย 52 45 39 51 

4.4 ผลการจากการแจกแบบสอบถามลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีอาคารเรียนท่ีส่งผลต่อการใช้งานพืน้ท่ี 

ตารางท่ี 6 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามลกัษณะกายภาพของพืน้ทีอ่าคารเรยีนทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ที ่
ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีอาคารเรียนท่ี

ส่งผลต่อการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ห้องปฏิบติั     
1.1 ขนาดขององคป์ระกอบกายภาพ (ขนาด
พืน้ที,่ ขนาดของเฟอรนิ์เจอร)์ 

32 19 11 48 

1.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

44 19 11 48 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามลกัษณะกายภาพของพืน้ทีอ่าคารเรยีนทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ที ่(ต่อ) 
ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีอาคารเรียนท่ี

ส่งผลต่อการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ห้องปฏิบติั     
1.3 การจดัวางผงัของเฟอรนิ์เจอร ์(การจดัโต๊ะ
ส าหรบัการท างานปฏบิตั,ิ ระยะหา่งระหวา่งแต่
ละพืน้ที)่ 

32 6 17 52 

1.4 การปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยตามการใชง้าน 28 19 17 36 
1.5 สิง่อ านวยความสะดวก (อุปกรณ์การเรยีน
การสอน, เครือ่งขยายเสยีง, สือ่ส าหรบัการเรยีน
การสอน, Wi-Fi อื่น ๆ) 

32 31 22 56 

ห้องเรียนบรรยาย     
2.1 ขนาดขององคป์ระกอบกายภาพ (ขนาด
พืน้ที,่ ขนาดของเฟอรนิ์เจอร)์ 

64 50 61 56 

2.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

72 38 50 52 

2.3 การจดัวางผงัของเฟอรนิ์เจอร ์(การจดัโต๊ะ
ส าหรบัการเรยีนบรรยาย, ระยะหา่งระหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รยีน) 

68 31 50 48 

2.4 การปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยตามการใชง้าน 56 56 44 56 
2.5 สิง่อ านวยความสะดวก (อุปกรณ์การเรยีน
การสอน, เครือ่งขยายเสยีง, สือ่ส าหรบัการเรยีน
การสอน, Wi-Fi อื่น ๆ) 

64 56 44 56 

ห้องสมดุ     
3.1 ขนาดขององคป์ระกอบกายภาพ (ขนาด
พืน้ที,่ ขนาดของเฟอรนิ์เจอร)์ 

60 44 56 52 

3.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

48 19 44 60 

3.3 การจดัวางผงัของเฟอรนิ์เจอร ์(การจดัโต๊ะ
ส าหรบัอ่านหนงัสอืแบบเดีย่วและแบบกลุม่, การ
จดัวางชัน้วางหนงัสอื) 

52 56 44 56 

3.4 สิง่อ านวยความสะดวก (สิง่สนบัสนุนดา้น
เทคโนโลย)ี 

48 56 50 60 

พืน้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้     
4.1 ขนาดขององคป์ระกอบกายภาพ (ขนาด
พืน้ที,่ ขนาดของเฟอรนิ์เจอร)์ 

60 31 50 52 

4.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (แสงสวา่ง, อุณหภมูิ
, ระดบัเสยีง, การไดย้นิ) 

64 38 50 60 

4.3 การจดัวางผงัของเฟอรนิ์เจอร ์(การจดัโต๊ะ
แบบเดีย่วและแบบกลุ่ม) 

56 38 50 48 

4.4 การปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยตามการใชง้าน 60 19 50 56 

 



กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มกำยภำพในกำรเรยีนเพือ่สนบัสนุนกำรใชง้ำนพืน้ทีอ่ำคำรเรยีน 
ในมหำวทิยำลยั กรณศีกึษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูยร์งัสติ 
ภควด ีประไพวรรณ์กุล และชยัวฒัน์ รริตันพงษ์ 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลจากการแจกแบบสอบถามลกัษณะกายภาพของพืน้ทีอ่าคารเรยีนทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ที ่(ต่อ) 
ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีอาคารเรียนท่ี

ส่งผลต่อการใช้งานพืน้ท่ี 
คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
คณะสงัคม
สงเคราะห ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

4.5 สิง่อ านวยความสะดวก (สิง่สนบัสนุนดา้น
เทคโนโลย,ี ปลัก๊ไฟ, Wi-Fi) 

52 25 56 64 

ค่าเฉล่ีย 52 34 41 53 

สรุปไดว้า่ ในกลุม่สงัคมศาสตรล์กัษณะกายภาพทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดในคณะพาณิชกรรมศาสตรแ์ละการบญัชคีอื
สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนรอ้ยละ72 ในคณะเศรษฐศาสตรล์กัษณะกายภาพทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอืสิง่อ านวยความ
สะดวกดา้นเทคโนโลยใีนหอ้งเรยีนและหอ้งสมุด รอ้ยละ 56  ในคณะสงัคมสงเคราะห์ ลกัษณะกายภาพทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ทีม่าก
ทีสุ่ดคอืสิง่อ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยใีนพืน้ทีส่นับสนุนการเรียนรอ้ยละ 56 ส่วนในอาคารวศิวกรรมศาสตร์ลกัษณะกายภาพที่
ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่มากที่สุดคอืสิง่อ านวยความสะดวกในพื้นที่ส่งเสรมิการเรยีนรูร้้อยละ 64 รองลงมาคอืสภาพแวดล้อมภายใน
หอ้งสมดุและหอ้งเรยีนบรรยาย และสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุรอ้ยละ 60 

4.5 สรปุผลสมัภาษณ์คณบดีหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจดัการอาคารเรียน 

ผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์คณบดหีรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการพืน้ทีอ่าคารเรยีนโดยค าถามประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  

1) ค าถามเชงินโยบาย และ 2) ค าถามเชงิกายภาพพืน้ทีแ่ละการใชง้าน โดยมผีลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

กลุ่มอาคารเรียนสงัคมศาสตร ์จากการสมัภาษณ์พบว่าในกลุ่มอาคารสงัคมศาสตร์ มคีวามแตกต่างกนัด้านแนวคดิการ
บรหิารในการจดัการพื้นที่ โดยในอาคารสงัคมสงเคราะห์มนีโยบายทางด้านการปรบัปรุงพื้นที่และเพิม่พื้นที่กิจกรรมใหก้บันักศกึษา 
รวมถงึการพดูคุยกบันักศกึษาเพือ่ศกึษาปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชง้านอาคาร โดยปัจจยัหลกัในการจดัการพืน้ทีอ่าคารเรยีนจะมา
จากหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นดา้นการปฏบิตัวิชิาชพีและการปฏบิตังิานเป็นกลุ่ม ในขณะทีค่ณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  มนีโยบาย
การจดัการพืน้ทีอ่าคารเป็นนโยบายเชงิรบัเน้นการซ่อมแซมอาคารที่มอีายุการใชง้านยาวนาน มากกว่าการปรบัปรุงตามยุคสมยั ในการ
ซ่อมแซมอาคารจะมกีารระบุเป้าหมายและความตอ้งการในการซ่อมแซมก่อนตัง้แต่ตน้ โดยเน้นไปทีก่ารซ่อมแซมเพือ่การใชง้าน ท าใหไ้ม่
มกีารประเมนิผลงานภายหลงัการซ่อมแซม โดยปัจจยัหลกัในการจดัการพื้นที่มาจากอายุการใช้ง านอาคารที่ยาวนาน ท าให้เกดิการ
ปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารและพืน้ทีอ่าคารตามการใชง้าน สุดทา้ยคอืคณะเศรษฐศาสตรม์นีโยบายดา้นการปรบัปรุงบรรยากาศในการ
เรียน โดยมีการปรบัปรุงห้อง Co-working space ให้มีความสวยงามและทันสมยัมากขึ้น และมีโครงการการสร้างอาคารใหม่เพื่อ
ตอบสนองกบัความตอ้งการใชง้านในปัจจุบนั โดยปัจจยัหลกัในการจดัการพืน้ทีม่าจากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการสมัภาษณ์พบว่าในอาคารวศิวกรรมศาสตร์ มนีโยบายด้านการ
ปรบัปรุงพืน้ทีใ่หเ้ขา้กบัยุคสมยัและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป ซึง่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัทีม่กีลยุทธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การท า Start up และการเรยีนแบบ Active Learning ส่งผลใหเ้กดิการปรบัปรุงพืน้ที่ เพื่อเพิม่หอ้ง Co-working space  หอ้งส าหรบัการ
ปฏบิตักิาร และหอ้งเรยีนแบบ Active Learning โดยแผนการด าเนินงานเริม่จากการปรบัปรุงกระจกของหอ้งเรยีนเพื่อใหใ้ชร้ะบบปรบั
อากาศไดด้ขีึน้ เพิม่พืน้ที่ Co-working space และปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกและภูมทิศัน์เป็นล าดบัสุดทา้ย โดยปัจจยัหลกัในการ
จดัการพืน้ที ่คอืการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มอาคารใหส้อดคลอ้งกบั การเปลีย่นแปลงจ านวนนักศกึษา หลกัสตูรการเรยีนการสอน และ
ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เพิม่พืน้ที่ Co-working space และปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกและภูมทิศัน์เป็น
ล าดบัสดุทา้ย โดยปัจจยัหลกัในการจดัการพืน้ที ่คอืการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มอาคารใหส้อดคลอ้งกบั การเปลีย่นแปลงจ านวนนกัศกึษา 
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และความตอ้งการที ่เพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรปุผลการวิจยั 

กลุ่มอาคารสงัคมศาสตร ์พบวา่การใชง้านพืน้ทีภ่ายในอาคารมสีดัสว่นการใชง้านพืน้ทีม่ากทีส่ดุเป็นการใชง้านเพือ่ทางสญัจร 
รองลงมาคอืพืน้ทีก่ารบรกิารการศกึษา เมื่อศกึษาการใชง้านพืน้ทีห่อ้งเรยีนพบว่ามปีระสทิธภิาพการใชง้านต ่ากว่ามาตรฐานเน่ืองจากมี
การใช้งานหอ้งเรยีนส่วนใหญ่ในอาคารอื่น ๆ เช่นอาคารเรยีนรวม และจ านวนนักศึกษาไม่สอดคล้องกบัความจุของหอ้งเรยีนที่มอียู่ 
นอกจากน้ีพบว่าจากนักศกึษา 3 คณะมเีพยีงคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชทีีพ่งึพอใจกบัการใชง้านพืน้ทีอ่าคารเรยีนรอ้ยละ 52 และ
ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีอ่าคารเรยีนทีส่ง่ผลต่อการใชง้านพืน้ทีข่องนักศกึษาจะเป็นในดา้นของสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน และสิง่
อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีในห้องเรียนและห้องสมุด ในส่วนของนโยบายในการบริหารอาคารเรียนพบว่าในกลุ่มอาคาร
สงัคมศาสตร์มแีนวคดิที่แตกต่างกนัในด้านการบรหิารถึงแมจ้ะอยู่ในอาคารเดยีวกนั จากการแบ่งส่วนการจดัการพื้ นที่ที่ชดัเจนท าให้
นโยบายของแต่ละคณะไมส่ง่ผลกระทบกบัคณะอื่น ๆ ในอาคารเดยีวกนั  

กลุ่มอาคารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พบวา่การใชง้านพืน้ทีอ่าคารมสีดัสว่นการใชง้านพืน้ทีม่ากทีสุ่ดเป็นการใชง้านเพื่อ
ทางสญัจร รองลงมาคอืพืน้ทีก่ารเรยีน โดยนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรม์ีความพงึพอใจในการใชง้านพืน้ทีอ่าคารเรยีนรอ้ยละ 51 และ
ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีอ่าคารเรยีนทีส่่งผลต่อการใชง้านพืน้ทีข่องนักศกึษาจะเป็นสิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้  
รองลงมาคอืสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุและหอ้งเรยีนบรรยาย และสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุ ดา้นนโยบายของการจดัการพืน้ที่
พบวา่ในปัจจุบนัมนีโยบายดา้นการปรบัปรุงอาคารเรยีนเพือ่สง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องมหาลยั 

5.2 ข้อเสนอแนะในการจดัการพืน้ท่ี  

กลุ่มสงัคมศาสตร ์พบว่ามกีารใชง้านหอ้งเรยีนทีต่ ่ากว่ามาตรฐานเน่ืองจากนักศกึษามจี านวนมากกว่าพืน้ทีข่องอาคารท าให้
ตอ้งไปงานพืน้ทีอ่าคารเรยีนรวมหรอืพืน้ทีอ่าคารอื่น ๆท าใหอ้าคารปัจจุบนัมกีารใชง้านทีน้่อยและถูกใชเ้พื่อเป็นพืน้ทีใ่นการบรกิารกา ร
เรยีนเช่นพืน้ทีส่ าหรบัเจา้หน้าที ่หรอืหอ้งพกัอาจารยม์ากกวา่การใชง้านเพื่อการเรยีน หากมกีารจดัการพื้นทีห่อ้งในแต่ละวชิาใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัจ านวนนักศกึษาทีใ่ชง้านจรงิมากขึน้ เชน่ การใชง้านแบบไมก่ าหนดหอ้งโดยการใชร้ะบบจองลว่งหน้าเพือ่ลดหอ้งเรยีนทีว่า่ง
ลง จะสามารถเลอืกหอ้งเรยีนทีม่คีวามเหมาะสมกบัจ านวนนักศกึทีใ่ชง้านจรงิ โดยอาจปรบัปรุงหอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการเรียนแบบกลุม่ยอ่ย
แทนหอ้งเรยีนบรรยายขนาดใหญ่เน่ืองจากสามารถใชพ้ืน้ทีอ่ื่น ๆในมหาวทิยาลยัได ้เช่นอาคารเรยีนรวม เป็นตน้ โดยพืน้ทีจ่ากหอ้งเรยีน
ทีม่อียู่จะสามารถน าไปปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บันักศกึษาเพือ่อ านวยความสะดวกในการท างานเป็นกลุ่มหรอืใช้
เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการพบปะกบัอาจารยไ์ด ้ 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในปัจจุบนัภายในอาคารวศิวกรรมศาสตรไ์ดม้แีนวทางการปรบัปรุงหอ้งเรยีนและการเพิม่
พืน้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้อยู่แล้ว ดงันัน้ควรเสรมิในส่วนที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บันักศกึษาแทน เช่น การจัดการพืน้ที่จอดรถให้
เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านอาคาร และการสง่เสรมิสิง่อ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยใีนพืน้ทีก่ารเรยีนต่าง ๆ  

ผลการศกึษาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยั ซึ่งจะครอบคลุมแนวทางในการบรหิารจดัการพืน้ที่มหาวทิยาลยั ทีส่มัพนัธ์กบัการ
เปลีย่นแปลงบรบิทแวดลอ้มต่าง ๆ และการคาดการณ์ถงึความต้องการในการใชพ้ืน้ทีท่ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยขอ้มูลปัจจุบนัยงัขาด
ขอ้มลูดา้นกลุม่อาคารสาธารณสุขและโรงพยาบาล และสว่นการใชง้านพืน้ทีเ่พือ่การบรกิารการศกึษา ซึง่สามารถศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ความ
สมบรูณ์ในการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีอ่าคารในมหาวทิยาลยั 
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บทคดัย่อ 

อาคารส านักงานเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็โดยรวมขององคก์ร ในปี 2020 ไดเ้กดิการระบาดของ
โรค COVID-19 ทีแ่พร่หลายไปยงัเกอืบทุกประเทศและสง่ผลกระทบต่อวธิกีารท างานและการใชพ้ืน้ทีส่ านักงาน นโยบายการท างานใน
รปูเเบบใหมแ่ละวธิกีารใชพ้ืน้ทีส่ านกังานไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก สง่ผลกระทบต่อการออกแบบและการบรหิารจดัการสถานทีท่ างาน 
วกิฤตการณ์แพรร่ะบาดอาจใชเ้วลาหลายปีและยาวนานกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ค าถามส าหรบัองคก์รคอืวธิรีบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในพืน้ที่
ส านักงานและวธิกีารแกปั้ญหาวกิฤตการณ์ลกัษณะเดยีวกนันี้ในอนาคต การศกึษานี้มจีุดมุง่หมายเพือ่น าเสนอแนวทางการออกแบบและ
การจดัการพืน้ทีส่ านักงานในสถานการณ์ช่วง COVID-19  ระเบยีบวธิกีารวจิยั ไดแ้ก่ การศกึษาภาคสนาม การใชแ้บบส ารวจความพงึ
พอใจ และการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารจดัการทรพัยากรอาคารขององคก์ร ทีม่สี่วนในการเตรยีมการแกปั้ญหาสถานทีท่ างานในวกิฤตการณ์ 
COVID-19 ผลการศกึษาและการวเิคราะหจ์ากการศกึษาน้ี ใชส้ าหรบัการพฒันาแนวทางการออกแบบและการจดัการของสถานทีท่ างาน
ชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจของพนกังาน, การบรหิารทรพัยากรกายภาพ, พืน้ทีท่ างาน, วกิฤตการณ์โควดิ-19 

 

Abstract 

Office buildings are one of the most important resources that contributes to the success of the organisations.  In 
2020, the COVID-19 pandemic that is widespread to almost every nation and impact on the way we work and how we use 
office spaces.  The new work policies on the way office workers occupy the office space have changed dramatically and impact 
workplace design and management.  The pandemic crisis may take several years and last longer than what we might expect.  
The question for the organisations is on how to cope with changes in the office space and how to prepare of the impact if the 
similar crisis occurs in the future.  The aim of this study is to present design and management guidelines for office space in 
post-covid-19 situation.  Research methods include field study, satisfaction survey questionnaires, and interviews with facilities 
manager of an organisation preparing for the workplace solution on COVID-19 crisis.  The findings and reflection upon the 
findings are used for developing design and management guidelines of the post-covid-19 workplace. 

Keywords: Employee Satisfaction, Facility Management, Workplace, COVID-19 crisis 

 

1. บทน า 

วกิฤตการณ์ COVID-19 เกดิขึน้ในปีพ.ศ.2563 ท าใหส้ านักงานและองคก์รทุกแห่งทัว่โลกตอ้งพบกบัปัญหาในดา้นต่าง  ๆ ซึง่
เป็นสาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงรูปแบบพืน้ทีใ่นการท างานของหลายส านักงาน ดว้ยหลกัการทีทุ่กคนจะตอ้งเวน้ระยะห่างออกจาก
กนัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการระบาดเพิม่เตมิในอาคารส านักงาน ซึง่ประเดน็น้ีนอกจากจะกระทบต่อการ
ด ารงชวีติประจ าวนัแลว้ ยงัสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท างานในองคก์ร และการใชพ้ืน้ทีส่ านกังาน 
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การศกึษาถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจงึมคีวามส าคญัในการปรบัปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มกายภาพใน
สถานที่ท างานที่ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการ สนับสนุนเป้าหมายหลกัขององค์กร 
การศกึษาน้ีใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะห ์องคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มกายภาพในส านักงานทีส่่งผลต่อพนักงาน ในดา้นความพงึ
พอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่รวมถงึนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการพืน้ทีส่ านกังานในสถานการณ์ COVID-19  

จากประเดน็ทีก่ลา่วไปขา้งตน้ท าใหห้ลายประเทศเริม่เหน็ความส าคญัของประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการณ์ COVID-19 
เริม่มบีทความและงานวจิยัเกดิขึน้มากมายในช่วงน้ี โดยแต่ละงานวจิยัจะมปีระเดน็หลากหลายมุมมองและหลากหลายปัจจยัทีม่คีวาม
คลา้ยคลงึกนัในบางสว่นหรอืแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิทัง้กายภาพและนโยบายการบรหิารจดัการขององคก์รนัน้ ซึง่ท าใหเ้กดิความน่าสนใจ
วา่ประเดน็การจดัการพืน้ทีข่องอาคารส านกังานทีเ่หมาะสมทีแ่ทจ้รงิควรเป็นอยา่งไร จงึเกดิเป็นค าถามวจิยัวา่ “รปูแบบการบรหิารจดัการ
อาคารในบรบิทของส านกังานประเทศไทยในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 ควรมลีกัษณะการบรหิารจดัการเป็นอยา่งไรทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละ
เชงินโยบาย” 

1.1 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) ศกึษาวธิกีารจดัการกายภาพพืน้ทีท่ างานของอาคารส านกังานในลกัษณะกายภาพในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 

2) วเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 โดยการดูมุมมองของผู้บรหิารและความพงึพอใจของพนักงานว่า
เป็นไปในทศิทางใด 

3) น าเสนอแนวทางการจดัการพืน้ทีห่รอืการบรหิารจดัการทรพัยากรที ่ใชใ้นอาคารส านกังานทัว่ไป 

1.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัเป็นขอ้มูลการศกึษาเกี่ยวกบั หลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบพืน้ทีส่ านกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดทางเดนิหายใจประเภทอื่นๆในลกัษณะคลา้ยคลงึกบัโรค
COVID-19 รวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีส่ านกังานในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19  

1.3 ขัน้ตอนการศึกษา 

ผูว้จิยัเริม่ตน้ศกึษาจากปัญหาทีเ่กดิขึน้จากผลกระทบของวกิฤตการณ์ COVID-19 ต่อสถานทีท่ างานวา่ส่งผลกระทบต่อพืน้ที่
ท างานในประเดน็ใดบา้งเพือ่ใหท้ราบถงึแนวทางการรบัมอืเบือ้งตน้ จากนัน้จงึศกึษาในสว่นของทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็
ของวธิกีารและมาตรการการรบัมอืโดยไดท้ าการเลอืกกรณีศกึษาของอาคารตวัอยา่งทีต่อ้งการเกบ็ขอ้มลูในดา้นเนื้อหา พืน้ทีท่ างาน และ
บุคลากร การเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการมทีัง้หมด 3 สว่น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) การเกบ็ขอ้มลูสถานทีท่ างานในเชงิของลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ างานเพือ่ใหท้ราบถงึปรมิาณทรพัยากรกายภาพ ใน
ปัจจุบนัทีอ่งคก์รนัน้ไดค้รอบครองอยูว่า่มปีรมิาณและลกัษณะแบบใดทีม่กีารปรบัเปลีย่นไป เนื่องจากวกิฤตการณ์ COVID-19 เป็นขอ้มลู
เชงิบรรยายคุณภาพของพืน้ทีท่ างานในองคก์ร 

2) การเกบ็ขอ้มลูบุคลากรโดยท าการสมัภาษณ์และแจกแบบสอบถามเพือ่ตอ้งการทราบถงึความพงึพอใจของผูใ้ชอ้าคารและดู
ในสว่นของขอ้เสนอแนะวา่มทีศิทางไปในทางใดบา้ง ทีส่มัพนัธก์บันโยบายการบรหิารจดัการอาคารของฝัง่ผูบ้รหิารในเรือ่งของการรบัมอื
วกิฤตการณ์ COVID-19 

3) การเก็บข้อมูลในเชิงงานเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ งานวิจยัเพื่อท าการหามาตรฐานที่เคยเกิดขึ้นในการ
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ายภาพในอาคารส านักงานในบรบิทของการรบัมอืวกิฤตการณ์ COVID-19 เพือ่ทีจ่ะสามารถน ามาอา้งองิในบางหวัขอ้
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจดัการพืน้ทีอ่ยา่งคุม้คา่และการลงทุนมากทีส่ดุ 

1.4 ขัน้ตอนและเครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

รายละเอยีดในการเกบ็ขอ้มลูเริม่จากการศกึษาขอ้มลูและประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทัง้หลกัการและแนวคดิ มาสรุป
เป็นวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอา้งองิ ขัน้ตอนต่อไปคอืการคดัเลอืกกรณีศกึษาทีเ่หมาะสม เพื่อท าการเกบ็
ขอ้มลู โดยเครื่องมอืและวธิกีารเกบ็ขอ้มลูม ี3 สว่นไดแ้ก่ แบบส ารวจ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม และเมือ่เกบ็ขอ้มลูกบัทางกรณีศกึษา
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เรยีบร้อยแล้วจงึน ามาสรุปผลร่วมกบัวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสรุปผลออกมาเป็นแนวทางการจดัการพื้นที่ของอาคาร
ส านกังานชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 

1.4.1 เกณฑใ์นการคดัเลอืกกรณีศกึษา 

กรณีศกึษาเป็นองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ทีม่อีาคารส านักงานในการครอบครองเป็นขององค์กรเอง เพื่อดูการบรหิารจดัการที่
เป็นระบบในภาพรวมของพื้นที่อาคาร และมกีารท างานของพนักงานในรูปแบบส านักงานทัว่ไป (Head-count Base, Activity Base 
Workplace) ซึง่กายภาพพืน้ทีข่องอาคารและพนักงานในองคก์รตอ้งไดร้บัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงจากวกิฤตการณ์ COVID-19 
และ มนีโยบายการปรบัตวัต่อการระบาดของวกิฤตการณ์ COVID-19 ซึง่กรณีศกึษาเป็นอาคาร AIA ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ โดย
อาคารกรณีศกึษาทีไ่ดเ้ลอืกมาเป็นอาคารทีม่ลีกัษณะปรากฏการณ์คลา้ยคลงึกบัเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัชิ้นน้ี เพื่อท าการศกึษา
และสรุปผลออกมาในแต่ละประเดน็ต่อไป 

 
รปูท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูเป็นล าดบั 
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2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่ออาคารส านักงาน 

ในช่วงก่อนการระบาดของไวรสัCOVID-19 หลายบรษิทัมแีนวคดิในการรวมพืน้ทีท่ างานไวใ้นทีเ่ดยีวกนัเพื่อส่งเสรมิการท างาน
รว่มกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน แต่สถานการณ์การระบาดของไวรสัCOVID-19 ท าใหเ้หน็แลว้วา่กลยุทธพ์ืน้ทีท่ างานบางอย่าง
ไมเ่พยีงพอหรอืเหมาะสมเมือ่องคก์รรบัมอืวกิฤตการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ สขุอนามยัของผูใ้ชอ้าคาร ณ สภาวการณ์ในปัจจุบนั 

การวางกลยุทธใ์หพ้นักงานท างานอยู่ภายใตพ้ืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ในชัน้เดยีวกนั  หรอืการเจาะพืน้ทีร่ะหวา่งชัน้
เพื่อเชื่อมต่อกนัในช่วงเวลาน้ีอาจไม่เกดิประโยชน์ อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อการบรหิารความเสีย่งและการวางแผนความต่อเน่ืองทาง
ธุรกจิในสถานการณ์ฉุกเฉินอกีดว้ย ดงันัน้การกระจายพืน้ทีท่ างานขององคก์รไปยงัทีต่่างๆ หรอืการมพีืน้ทีส่ านกังานส ารอง เพือ่กระจาย
ความหนาแน่นและลดความเสีย่งในการระบาด ดงันัน้ ปัญหาดา้นการกระจายความเสีย่งขององคก์รและปัญหาดา้นการเดนิทางมาท างาน
ของพนักงาน พบวา่การกระจายตวัของพืน้ทีท่ างานไปยงัอาคารส านักงานนอกเขตใจกลางธุรกจิสง่ผลดกีวา่ ซึง่เจา้ของอาคารส านักงาน
ควรถอืโอกาสน้ีในการปรบัรูปแบบการวางกลยุทธแ์ละการปรบัปรุงอาคารและเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรบัปัญหาทีจ่ะ
ตามมา (ไนทแ์ฟรงค ์และพเีพลิสเปซ ประเทศไทย, 2563) 

2.2 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบนั องคก์รทีม่คีวามพรอ้มในการปรบัตวัจะเริม่ลงมอืท าการเปลี่ยนแปลงพืน้ทีอ่สงัหารมิทรพัยด์ว้ย
หลกัการค านึงถงึสุขภาวะของผูใ้ชอ้าคารหรอืเรื่องของค่าเช่าส านักงาน เช่น การปรบัพืน้ทีบ่างสว่นของอาคาร การยา้ยทีต่ัง้ขององคก์ร
เพือ่หาท าเลทีเ่หมาะสมส าหรบัราคาและจ านวนผูใ้ชอ้าคาร ส่วนบางองคก์รมวีธิกีารปรบัรปูแบบการท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
การปรบัตวัได้รวดเร็ว(Flexible working) เช่น การท างานจากที่บ้าน(Work from home) การท างานแบบเป็นกะ(Shift working) สิ่ง
เหลา่น้ีทีก่ าลงัจะเกดิขึน้มาจะมาเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจดัการอาคารในอนาคต องคก์รบางองคก์รอาจไมม่พีืน้ทีท่ างานรวมขององคก์ร
แต่ทุกคนสามารถท างานทีไ่หนกไ็ดแ้ลว้นดัประชุมกนัในทีท่ีส่ะดวก (CBRE ประเทศไทย, 2563) 

2.3 กายภาพพืน้ท่ี ระยะห่าง ความหนาแน่นของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 

การปรบัพื้นทีผ่งัหอ้ง เสน้ทางการเดนิ ขนาดของโต๊ะท างาน มผีลอย่างมากในการจดัการพืน้ทีเ่น่ืองจากโรคตดิต่อทางเดนิ
หายใจประเภทน้ีมกีารแพร่เชื้อที่เกี่ยวกบัการหายใจ ซึ่งความเสีย่งในการตดิเชื้อจะสูงหากเราอยู่ใกล้กบักลุ่มเสีย่งมากไป กระทรวง
สาธารณสขุจงึไดป้ระกาศวา่ ระยะหา่งทีเ่หมาะสมส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้จากคนสูค่นคอื ระยะ 1.5-2 เมตร เป็นทีม่าของนโยบาย 
Social Distancing หรอืการเวน้ระยะทางสงัคมเพือ่ลดการแพรเ่ชือ้ ดงันัน้ตน้แบบของการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมถูกประยุกตใ์ชก้บับรบิท
ของอาคารส านักงานในการเพิม่ระยะห่างของทีน่ัง่พนักงานในอาคารส านักงาน บางทีเ่ลอืกใชก้ารท างานจากต่างทีก่นัตามแหล่งต่างๆ 
เพือ่ตดัปัญหาการเสีย่งตดิเชือ้ในองคก์ร 

1) ระยะห่างทีเ่หมาะสม โดยสรุปจากตวัอย่างงานวจิยัคน้พบวา่ ระยะห่างของโต๊ะจากเดมิทีถู่กเวน้ไว ้70 เซนตเิมตร ส าหรบั
การเดนิ ถูกปรบัใหเ้ป็นอย่างน้อย 1.8 เมตร (6 ฟุต) เพื่อเพิม่ระยะห่างของแต่ละ workstation ซึง่การปรบัเปลีย่นส่งผลไปถงึขนาดของ
โต๊ะทีเ่หมาะสม (Desk Size) ซึง่การปรบัระยะหา่งของพืน้ทีท่างกายภาพยงัไมเ่พยีงพอ โดยการบรหิารจดัการเพือ่ควบคุมเวลา จ านวน
ผู้ใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการพื้นที่ได้ การใช้นโยบายอย่างการใช้ โต๊ะประจ าตัวเอง (Head-count based 
workplace) จะช่วยลดการสมัผสัจากหลากหลายบุคคล ส าหรบัส านักงานทีม่กีารปรบัตวัจะมนีโยบายการ ระบุตวั ระบุต าแหน่งผูใ้ชง้าน
ผา่นการสแกนจากอุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือ่สามารถยนืยนัตวับุคคลได ้ดงันัน้ การจดัระยะห่างของ Workstation เป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก
เพราะผูใ้ชอ้าคารพนักงาน มกีารใชง้านอยูก่บั Workstationมากทีส่ดุ (Cushman & Wakefield, 2563) 

2) ความหนาแน่นของผูใ้ชอ้าคาร จะสง่ผลต่อระยะหา่งในพืน้ทีอ่าคารดงันัน้ การควบคุมปรมิาณคนในพืน้ทีท่ างาน จงึเป็นเรือ่ง
ส าคญัทีค่วรค านึง ความหนาแน่นของคนส่งผลต่อ อุณหภูม ิคุณภาพอากาศ เสยีงรบกวน ซึ่งทัง้หมดน้ีส่งผลต่อ สุขภาวะทีด่ขีองผูใ้ช้
อาคาร (Cushman & Wakefield, 2563) 
  



แนวทางการจดัการพืน้ทีข่องอาคารส านกังานชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 
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3. ผลจากการวิจยั 

ในการศกึษาเรื่องพืน้ทีส่ านักงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลและเลอืกกรณีศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งขอบเขตของงานวจิยัทัง้ในดา้นพืน้ทีแ่ละดา้นประชากรโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

กรณีศกึษาเป็นอาคารส านักงานใหญ่ของบรษิทั AIA มพีืน้ทีร่วมใชส้อยรวม 20,000 ตารางเมตร มจี านวนพนักงานประมาณ 
1,000 คน และมแีผนกของพนักงานทีป่ฏบิตังิานแตกต่างกนัถงึ 40 กวา่ประเภท โดยหลกัๆ ในงานวจิยัชิน้น้ีจะแบ่งเป็นในเชงิของกลุ่ม
พนักงานทีใ่ชอ้าคารส านักงานท างานเป็นหลกั และ กลุ่มพนักงานทีส่ามารถท างานจากภายนอกอาคารส านักงานได ้อาทเิช่น แผนกที่
เกี่ยวขอ้งกบังานเอกสารจะเป็นแผนกทีจ่ าเป็นในการใชอ้าคารส านักงานในการท างาน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบนัองค์กรไดม้นีโยบาย 
work from home ซึ่งมผีลกบัพนักงานทัง้องค์กรประมาณ 800คน (80%) ที่สามารถท างานจากที่บ้านได้ ส่วนพนักงานอีก 200 คน 
(20%) ทีเ่หลอืคอืกลุม่พนกังานทีร่ปูแบบงานเป็นตวับงัคบัใหพ้นกังานจ าเป็นในการมาท างานทีอ่าคารส านกังานอยู่ 

3.1 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 

ประกอบดว้ยเรื่องของพืน้ทีข่ององคก์ร รวมไปถงึผงัพืน้ในการจดัวางเฟอรนิ์เจอรห์รอืส่วนประกอบภายในอาคารต่าง  ๆ เช่น 
โต๊ะท างาน ตูเ้กบ็ของ ทีเ่กบ็เอกสาร อุปกรณ์สนบัสนุนในการท างาน รวมถงึเสน้ทางการสญัจรภายในอาคาร ซึง่ตวัลกัษณะทางกายภาพ
เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รด าเนินงานต่อไปได ้เราจงึจ าเป็นตอ้งศกึษาในประเดน็ดงักลา่วใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลเพือ่ทีจ่ะน าไปปรบั
ใชง้านต่อไปได ้

พืน้ทีท่ างานขององค์กรเป็นรูปแบบผสมระหว่างการนัง่ท างานประจ าโต๊ะและพืน้ทีท่ างานแบบส่วนกลางโดยมทีัง้การท างาน
แบบออนไลน์ผ่านคอมพวิเตอรแ์ละแบบตดิต่อสื่อสารกบัลกูคา้ผ่านทางโทรศพัท์ โดยพืน้ทีห่อ้งของแต่ละแผนกจะแบ่งออกตามรูปแบบ
การท างาน สถานการณ์ปัจจุบนัลกัษณะทางกายภาพขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองด้วยวิกฤตการณ์COVID-19 ซึ่งสิ่งที่
เปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัคอืรปูแบบการใชพ้ืน้ทีแ่ละวธิกีารท างาน จากเดมิความยดืหยุน่ในการใชพ้ืน้ทีท่ างานของพนักงานในองคก์ร
ก่อนเกดิวกิฤตการณ์นัน้มอียู่สงูมากเน่ืองจากพนักงานสามารถใชพ้ืน้ทีโ่ดยไมต่อ้งเวน้ระยะหา่งออกจากกนั และพืน้ทีท่ างานยงัสามารถ
รองรบัความหนาแน่นของพนักงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซึง่ภายช่วงการระบาดของโรคCOVID-19ท าใหล้กัษณะทางกายภาพของ
องคก์รในเชงิของต าแหน่งทีน่ัง่ท างานของพนักงานเกดิการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากตอ้งท าการเวน้ระยะหา่งออกจากพนักงานคนอื่นมาก
ขึน้ ความหนาแน่นของพนักงานควรลดลงในแต่ละหอ้ง จงึท าใหเ้กดิการปรบัต าแหน่งที่นัง่บางส่วน และรูปแบบการใช้หอ้งต่าง ๆ ก็
เปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะการท างานของแต่ละแผนกยกตวัอยา่ง เช่น หอ้งประชุมซึง่เป็นพืน้ทีใ่ชง้านร่วมกนัทีม่กีารใชง้านอยู่บอ่ยครัง้
ซึง่ไดม้กีารปรบัจ านวนทีน่ัง่ของพนักงานใหเ้วน้ระยะหา่ง 1.5 เมตร ซึง่เป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัที่ทฤษฎไีดก้ลา่วไว ้ซึง่ท าใหจ้ านวนของ
ผูใ้ชง้านหอ้งประชุมลดลง 50% และมกีารควบคุมระยะเวลาในการเขา้ใชง้านทีส่ ัน้ลงอนัเน่ืองมาจากการทีห่อ้งประชุมนัน้ใชร้องรบัคนต่อ
รอบลดลง ท าใหค้วามตอ้งการในการใชง้านหอ้งนัน้มมีากขึน้ หากองคก์รมพีืน้ทีร่องรบัในจุดน้ีกจ็ะเป็นผลด ีแต่ถา้หากองคก์รไมส่ามารถ
ตอบสนองในสว่นของผูท้ีต่อ้งการใชพ้ืน้ทีท่ีม่ากขึน้ไดต้อ้งหาทางแกไ้ขปัญหาเชน่ ใชร้ปูแบบการประชุมออนไลน์เขา้มาทดแทนหรอืจดัหา
หอ้งทีส่ามารถประยุกต์การใชง้านได ้สรุปกายภาพพืน้ทีใ่นช่วงวกิฤตการณ์COVID-19 ประเดน็หลกัคอื ความตอ้งการการใชพ้ื้นทีข่อง
พนกังานเทา่เดมิแต่พืน้ทีท่ีร่องรบัต่อคนนัน้ลดลง 

 
รปูท่ี 2 ภาพจ าลองการเปลีย่นแปลงพืน้ทีข่องหอ้งประชุมก่อนและหลงัวกิฤตการณ์COVID-19 ทีจ่ านวนพนกังานทีส่ามารถมาใชง้านหอ้ง
ประชุมไดล้ดลง เกา้อีถู้กน าออกไปบางสว่นเพือ่ใหไ้ดร้ะยะหา่งตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
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3.2 ลกัษณะการใช้นโยบายการรบัมือCOVID-19ภายในองคก์ร (Policy Management) 

ประกอบด้วยเรื่องของนโยบายในการบรหิารจดัการพื้นที่และบุคลากรในอาคารส านักงานเพื่อลดความเสีย่งในการตดิเชื้อ 
เกี่ยวกบัการสนับสนุนรูปแบบการท างานที่ตอบรบักบัสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลไปถึงอนาคต การสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลย ีซึง่การบรหิารจดัการเป็นสว่นส าคญัอยา่งมากในการรบัมอืกบัสภาวะฉุกเฉินอยา่งโรคระบาด COVID-19 เนื่องจากการบรหิาร
จดัการสามารถท าในสภาวะฉุกเฉินไดร้วดเรว็และยงัคงรกัษาประสทิธภิาพขององคก์รใหไ้มส่ง่ผลกระทบเชงิธุรกจิ 

3.3 อภิปรายผลของการเกบ็ข้อมลู 

การเกบ็ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและการใชแ้บบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจของ
พนักงาน โดยส่วนแรกจะเป็นการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลในเชงินโยบายการบรหิารจดัการพืน้ทีข่องอาคารกรณีศกึษาโดยไดท้ าการ
สมัภาษณ์ผูจ้ดัการผูอ้ านวยการฝ่ายอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานบรกิารของบรษิทั AIA ประเทศไทย 

3.3.1 ความจ าเป็นของการใชอ้าคารส านกังาน  

จากการสมัภาษณ์คุณปกป้อง ยนิดผีล ผูอ้ านวยการฝ่ายอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานบรกิาร พบวา่ในปัจจุบนัวกิฤตการณ์COVID-
19 สง่ผลกระทบกบัอาคารส านักงานในเชงิการใชพ้ืน้ทีร่่วมกนั การทีพ่นักงานออกมาท างานทีอ่าคารส านกังานนัน้จะเป็นการเพิม่โอกาส
เสีย่งในการตดิเชือ้ แต่จะขึน้อยู่กบัสถานการณ์และสถานที ่ณ เวลาช่วงนัน้ เช่น ถ้าการระบาดเกดิขึน้ทีต่่างจงัหวดั ความเสีย่งของกา ร
ตดิเชื้อในการมาท างานจะมคีวามเสีย่งต ่า และประเภทของงานทีพ่นักงานแต่ละคนรบัผดิชอบยกตวัอย่างเช่น กลุ่มของพนักงานทีใ่ช้
คอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั วธิกีารท างานคอืการตอบรบัอเีมลผา่นทางคอมพวิเตอร ์โดยกลุ่มของพนกังานเหล่าน้ีสามารถท างานจากทีบ่า้นได ้
ในทางกลบักนัถา้เป็นกลุ่มของพนักงานทีต่อ้งดูแลเกีย่วกบัเอกสารขององค์กร ส่งเอกสารเขา้ออก กลุ่มน้ีอาจจะไมส่ามารถท างานจากที่
บา้นได้และจ าเป็นต้องใชอ้าคารส านักงานเป็นที่ประจ าการในการท างาน ส่งผลท าใหค้วามจ าเป็นในการใชง้านอาคารส านักงานช่วง
วกิฤตการณ์ COVID-19 ไมไ่ดจ้ าเป็นกบัพนกังานทุกคนแต่ขึน้อยูก่บัประเภทของงาน รปูแบบการท างาน และสถานการณ์ของงาน  

3.3.2 รปูแบบการท างานและการใชพ้ืน้ทีข่ององคก์ร ณ ปัจจุบนั 

จากการสมัภาษณ์คุณปกป้อง ยนิดผีล ผูอ้ านวยการฝ่ายอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานบรกิารรว่มกบัการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง จะ
พบวา่ในปัจจุบนัรปูแบบการท างานไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากแต่เดมิทีพ่นกังานส่วนใหญ่ในองคก์รมโีต๊ะท างานเป็นของตวัเองและบาง
องคก์รมพีืน้ทีท่ างานร่วมกนัของพนักงานเป็นพืน้ทีส่่วนกลาง โดยการเกดิขึน้ของโรคระบาดCOVID-19นัน้ส่งผลท าใหอ้งค์กรตอ้งปรบั
วธิกีารท างาน จากเดมิที่พนักงานใช้อาคารส านักงานเป็นที่ท างานหลกัให้มกีารใช้ที่บ้านเป็นที่ท างานงานหลกัแทน เพื่อลดจ านวน
พนักงานทีม่าท างานยงัพืน้ทีอ่าคารส านักงาน ซึ่งพนักงานตอ้งเพิม่ทกัษะในดา้นความคล่องตวัของการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลย ีไม่ว่าจะ
เป็น ระบบท างานออนไลน์ ระบบประชุมออนไลน์ เพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวธิกีารท างานในปัจจุบนั พนกังานตอ้ง
สามารถเรยีนรูก้ารท างานต่างสถานทีน่อกเหนือจากทีอ่าคารส านักงานเดมิ และสามารถพรอ้มท างานไดทุ้กเวลา ในเชงิของการใชพ้ืน้ที่
นัน้ พนักงานทุกคนตอ้งการพืน้ทีต่่อคนมากขึน้เน่ืองจากตอ้งเพิ่มระยะห่างออกจากกนั แต่ดว้ยพืน้ทีท่ีม่อียู่นัน้ไม่สามารถปรบัขยายได้
อยา่งทนัท ีจงึเลอืกบางพืน้ทีท่ีเ่หน็สมควรวา่ปรบัเปลีย่นแลว้จะสามารถรองรบัการใชง้านของพนกังานได้ 

3.3.3 แนวโน้มพืน้ทีข่ององคก์รในชว่งหลงัวกิฤตการณ์ COVID-19 

จากการสมัภาษณ์คุณปกป้อง ยนิดผีล ผูอ้ านวยการฝ่ายอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานบรกิาร พบวา่ในปัจจุบนัการปรบัเปลีย่นแปลง 
ผงัหรอืlayout อาคารใหมจ่ะใชท้รพัยากรเงนิทุนอยา่งมากและไมคุ่ม้คา่ แต่องคก์รจะเน้นเป็นนโยบายและแนวทางการประยุกตใ์ชร้ปูแบบ
การ work from home ใหม้ปีระสทิธภิาพ สว่นพืน้ทีก่ายภาพของอาคารส านักงานนัน้กจ็ะมกีารค านึงถงึสุขอนามยัทีม่ากขึน้ การควบคุม
ทางเขา้ออกหลกัของอาคารและทางเขา้ออกของแต่ละชัน้ จะมกีารใหบ้รกิารน ้ายาฆ่าเชื้ออยู่แบบระยะยาวไปจนถงึอนาคต ซึ่งใชเ้งนิ
ลงทุนในสว่นน้ีเป็นประมาณเลก็น้อย และทางองคก์รยงัมองวา่ ประเดน็เหล่าน้ีต่อใหไ้มม่โีรคระบาด COVID-19 กย็งัสามารถคงไวไ้ด ้ใน
กรณีเดยีวกนัหากในอนาคตการตรวจวดัอุณหภูมทิี่ทางเขา้หลกัแล้วพนักงานที่มาท างานอุณหภูมเิกนิ จะมกีารอนุญาตใหพ้นักงาน
ท างานจากทีบ่า้นทนัทเีพือ่ลดความเสีย่งการแพรเ่ชือ้ไมว่า่จะเป็นโรคอะไรกต็าม ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ พืน้ทีท่ างานอาจไมม่กีารปรบัเปลีย่น
ในเชงิของผงัหรอืlayout แต่จะเลอืกบรเิวณพืน้ทีท่ีส่ามารถเปลีย่นไดเ้ชน่ บรเิวณทางเขา้ออกหลกัของอาคารหรอืพืน้ทีช่ ัน้ 1 
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3.3.4 ผลการตอบรบัแบบสอบถามของพนกังานในองคก์ร 

การเกบ็ขอ้มลูประเภทแบบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน โดยผูท้ าการประเมนิจะเป็นพนกังานกลุม่ทีท่ างาน
เกี่ยวข้องกับงานเอกสารซึ่งใช้อาคารส านักงานเป็นที่ท างานขององค์กร ณ ปัจจุบนั ซึ่งมีจ านวนประมาณ 200 คน ทัง้น้ีมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 32 คน  เท่ากบั 16% ของประชากรทีศ่กึษา โดยอตัราการตอบกลบัคดิเป็นจ านวนโดยใชเ้กณฑใ์นการประมาณ
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากประชากร (บุญชม ศรสีะอาด, 2535) ซึง่จ านวนประชากรหลกัรอ้ย เทยีบกบัขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเป็น15-30%  

ผลการตอบแบบสอบถามทัง้19 ขอ้แบ่งกลุ่มประเดน็ค าถามออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ และ ลกัษณะการใช้
นโยบายเกี่ยวกับการรับมือCOVID-19ภายในองค์กรเพื่อดูผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้พื้นที่ส านักงานในช่วง
วกิฤตการณ์ COVID-19 

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานพบว่า ในการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่นช่วงวกิฤตการณ์COVID-19 ขององค์กร
กรณีศกึษา พนกังานมคีวามพงึพอใจในทุกดา้นทัง้ในเรือ่งของพืน้ทีแ่ละนโยบายการจดัการสงูเฉลีย่ตัง้แต่ 78-93% (ประเมนิจากผูท้ีเ่ลอืก
ขอ้ 4และ5) เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรหิารจดัการจากผูบ้รหิารพบวา่ ผลการตอบแบบสอบถามของพนักงานเป็นไปในทศิทางทีพ่งึพอใจกบั
การจดัการขององคก์รอยา่งมากทัง้ในเรื่องผลกระทบทางกายภาพพืน้ทีอ่าคารและนโยบายต่าง ๆ ทีป่รบัใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์ ซึง่เมือ่
เปรยีบเทยีบการสมัภาษณ์ผู้บรหิารกบัแบบสอบถามความพงึพอใจของพนักงานมคีวามสอดคล้องกนัในเรื่อง พื้นที่และนโยบายที่
สนับสนุนการแบ่งคนท างานทีอ่าคารส านักงานและท างานทีบ่้านอย่างเหมาะสมนัน้ส่งผลท าให ้การบรหิารจดัการพืน้ทีท่ างานในช่วง  
COVID-19 โดยพืน้ทีม่จี านวนเพยีงพอต่อความต้องการในการใชพ้ืน้ทีข่องพนักงาน ในดา้นของการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี อุปกรณ์
ช่วยลดการสมัผสั และรปูแบบการ work from home ทีท่างฝ่ายผูบ้รหิารพจิารณาใหเ้ป็นประเดน็หลกัและใหค้วามส าคญัในช่วงCOVID-
19 ผลตอบรบัของพนักงานมคีวามพงึพอใจในส่วนนโยบายน้ี จงึสรุปไดว้่าการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่นช่วงวกิฤตการณ์COVID-19 ของ
องคก์รกรณีศกึษาสามารถปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัในบรบิทของส านกังานประเภทคลา้ยคลงึกนัไดห้ากเกดิเหตุวกิฤตการณ์COVID-19ในอนาคต 

ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความพงึพอใจของพนกังานในพืน้ทีส่ านกังานในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 ทัง้หมด 32 คน 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ความพงึ

พอใจ (ผลรวมของ
ระดบัที ่4 และ 5) 

1 2 3 4 5 

1. ปรมิาณของผูใ้ชง้านอาคารส านกังาน 0 3.125 9.375 71.875 15.625 87.5% 
2. จ านวนโต๊ะท างานเพยีงพอหรอืไม ่ 0 0 9.375 71.875 18.75 90.625% 
3. ระยะหา่งของโต๊ะท างาน 0 0 21.875 65.625 12.5 78.125% 
4. ความเปิดโลง่ของพืน้ที ่ 0 0 15.625 59.375 25 84.375% 
5. ประสทิธภิาพของพืน้ทีค่ดักรองทางเขา้-ออก 
(การจดัโซน ความรวดเรว็ ความพรอ้มของ 
อุปกรณ์ และการจดัการคนและพืน้ที)่ 

0 0 12.5 59.375 28.125 87.5% 

6. ความสะดวกและการใชง้านพืน้ทีท่ างาน (การ
จดัผงัทีท่ างาน ขนาดของพืน้ที ่เฟอรนิ์เจอร์
ส านกังาน และเทคโนโลยสีนบัสนุน) 

0 3.125 12.5 65.625 18.75 84.375% 

7. การใชง้านและความเพยีงพอของหอ้งประชุม 0 3.125 18.75 56.25 21.875 78.125% 
8. ความสะดวกและการใชง้านพืน้ทีท่านอาหาร 0 0 9.375 56.25 34.375 90.625% 
9. ความสะดวกสบายของพืน้ทีพ่กัคอย (ขนาด
ของพืน้ที ่การจดัผงั เฟอรนิ์เจอรแ์ละการ
ตกแต่ง) 

0 0 12.5 71.875 15.625 87.5% 

10. ความสะดวกสบายของพืน้ทีส่ว่นกลาง  
(สว่นรบัประทานอาหาร สว่นพกัคอย              
สว่นลฟิท ์สว่น Lobby หอ้งน ้า) 

0 3.125 18.75 59.375 18.75 78.125% 
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ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความพงึพอใจของพนกังานในพืน้ทีส่ านกังานในชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 ทัง้หมด 32 คน (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ความพงึ

พอใจ (ผลรวมของ
ระดบัที ่4 และ 5) 

1 2 3 4 5 

11. ความสะดวกของเสน้ทางสญัจรในพืน้ที่
ท างาน 

0 0 6.25 62.5 31.25 93.75% 

12. ความต่อเน่ืองของพืน้ทีท่ างาน 0 0 6.25 75 18.75 93.75% 
13. จ านวนทางเขา้-ออกหลกัของอาคาร 0 0 6.25 68.75 25 93.75% 
14. คุณภาพอากาศในทีท่ างาน 0 3.125 9.375 68.75 18.75 87.5% 
15. คุณภาพเสยีงและการสือ่สารในทีท่ างาน 0 3.125 3.125 68.75 25 93.75% 
16. นโยบาย Work from Home (เชน่ ความถี ่
และอุปกรณ์สนบัสนุน) 

0 3.125 15.625 56.25 25 81.25% 

17. ความสะดวกในการสือ่สารกบัเพือ่นรว่มงาน 
(เชน่ อุปกรณ์และเทคโนโลยสีนบัสนุน) 

0 3.125 6.25 59.375 31.25 90.625% 

18. อุปกรณ์ชว่ยลดการสมัผสั (ความเพยีงพอ
และเหมาะสมในการใชง้าน) 

0 3.125 15.625 56.25 25 81.25% 

19. ความจ าเป็นในการท างานทีอ่าคารส านกังาน 
(ความเหมาะสมของนโยบายกบัสถานการณ์) 

0 0 12.5 65.625 21.875 87.5% 

 

4. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

จากการเกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษา ไดค้น้พบว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการณ์ COVID-19 เรื่องหลกัๆคอืรูปแบบ
การท างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการน า work from home มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละประเภทงาน ส าหรบัพนักงานที่ท างานที่
อาคารส านกังานจ าเป็นตอ้งมนีโยบายการเขา้ใชง้านพืน้ทีม่ารองรบัเพือ่ใหพ้นกังานรูส้กึปลอดภยัและสามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ที ่ทัง้ใน
ดา้นการปรบัระยะหา่งหรอืการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยท าใหล้ดการเสีย่งตดิเชื้อ การขยายพืน้ทีห่รอืโต๊ะท างาน หรอืการนัง่เวน้โต๊ะอาจ
ตอ้งเลอืกใชก้บับางหอ้งหรอืบางแผนก 

เสน้ทางสญัจรและทางเขา้ออกอาคารเป็นสิง่ส าคญัทีทุ่กองคก์รและอาคารส านักงานใหค้วามส าคญักบัสิง่น้ี เน่ืองจากเป็นพืน้ที่
แรกที่พนักงานหรอืบุคคลที่เขา้มาตดิต่อต้องผ่านพื้นที่น้ี พื้นที่จงึมคีวามสามารถที่จะควบคุมคนได้ โดยมาตรการในช่วงCOVID-19 
ก าหนดใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัคดักรอกผูท้ีจ่ะเขา้มาใชอ้าคาร และตอ้งควบคุมทางเขา้ออกทุกประตู ซึง่โดยส่วนมากอาคารส านักงานจะเน้น
ปรบัการพืน้ทีช่ว่งชัน้ที ่1 ของอาคารเพราะเป็นสว่นพืน้ทีค่ดักรองผูใ้ชง้าน ในสว่นของการใชง้านพืน้ทีท่ างานรว่มกนัทัง้หอ้งประชุมหรอืที่
นัง่คุยงานจะถูกลดทอนพื้นที่และจ านวนที่นัง่ลง การปรบัในเชงิน้ีสามารถประยุกต์ให้ใช้งานในระยะยาวและง่ายต่อการปรบัเปลี่ยน
เนื่องจากใชเ้วลาและเงนิทุนสนบัสนุนจ านวนไมม่าก เพือ่รองรบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้คลา้ยกนัในอนาคต ซึง่ปัจจยัทีต่อ้งค านึงในการบรหิาร
จดัการพืน้ทีช่่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 ไดแ้ก่ ปรมิาณพืน้ทีท่ีอ่งคก์รมคีรอบครองอยู่สามารถรองรบัการขยายตวัของระยะหา่งระหวา่ง
บุคคลทีเ่พิม่ขึน้ไดห้รอืไม ่ทัง้พืน้ทีท่างเขา้ออก พืน้ทีท่ างาน หอ้งในอาคารส านกังาน 



แนวทางการจดัการพืน้ทีข่องอาคารส านกังานชว่งวกิฤตการณ์ COVID-19 
อภชิาต ิชืน่บุบผา และชยัวฒัน์ รริตันพงษ ์
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รปูท่ี 3 ผงัทีน่ัง่หอ้งประชุมก่อนวกิฤตการณ์COVID-19          รปูท่ี 4 ผงัทีน่ัง่หอ้งประชุมระหวา่งช่วงวกิฤตการณ์COVID-19 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใช้สอยภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เพื่อเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ของการใช้สอยพื้นที่ภายในวดัในแต่ละยุคสมยั แต่ละช่วงเวลา และยงัคงด ารงไว้ซึ่งลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์  โดยมี
วตัถุประสงค ์คอื 1) เพือ่ศกึษาการเปลี่ยนแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยในผงับรเิวณวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร 2) เพือ่ศกึษาการจดัการพืน้ทีใ่ช้
สอยและขอ้จ ากดัในการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบรเิวณวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร 3) เพือ่ศกึษาขอ้จ ากดัในการพฒันาเปลีย่นแปลง
พื้นที่ใช้สอยภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เป็นการวิจยัเชงิคุณภาพ โดยใช้วธิกีารเก็บขอ้มูลจากการส ารวจ สงัเกต และการ
สมัภาษณ์ น าข้อมูลมาวเิคราะห์เน้ือหา จดักลุ่มและสร้างประเด็นหลกัๆ และเรียงล าดบัความส าคญัตามกาลเวลา เพื่อน าไปสู่การ
วเิคราะหพ์ฒันาการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในวดัปทุมวนารามราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร      ผลการ
ส ารวจพบวา่ พฒันาการและการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร ถูกปรบัปรุงพืน้ที ่และอาคารประกอบ
กจิกรรมต่างๆเพือ่ตอบสนองในดา้นประโยชน์ใชส้อยตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่ปลีย่นไป มปัีจจยัมาจาก สภาพทาง
สงัคม และเศรษฐกจิ แต่ยงัคงด ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์ทีส่ าคญั ในการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่า ภายในเขตพุทธาวาส ซึง่เป็น
พระราชพระสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการฟ้ืนฟูและส่งเสริมความรุ่งเรื่องและความมัน่คงของ
พระพุทธศาสนา เริม่มกีารขยายเขตแดนดา้นตะวนัออกของกรุงรตันโกสนิทร์ โดยมกีารสรา้งถนนสระปทุม(ถนนพระรามที่1) ส าหรบั
รองรบัการเตบิโตของเมอืงในอนาคต เพื่อความสะดวกสบายในการเดนิทางและการสื่อสาร รวมถงึการเดนิทางทางน ้าทีเ่ป็นแรงจูงใจ
ส าคญัในการตัง้ถิน่ฐานในเขตชานเมอืงใหม่แหง่น้ี เพื่อเป็นจุดหลกัส าหรบักจิกรรมทางสงัคมและศาสนา การพฒันาพืน้ทีป่ทุมวนัยงัคง
ด าเนินต่อไปในรชักาลต่อๆมา บรบิทของพืน้ทีโ่ดยรอบปทุมวนั มกีารสรา้งอาคาร พระต าหนักต่างๆจ านวนมาก แต่ปัจจุบนัปทุมวนัเป็น
เขตศูนยก์ลางธุรกจิทีส่ าคญั มอีทิธพิลต่อวฒันธรรมสมยันิยมของไทย และยงัเป็นเขตพืน้ทีก่รุง เทพมหานครทีม่รีาคาทีด่นิสงูทีสุ่ด พืน้ที่
วดับางสว่นจงึไดถู้กแบ่งเพือ่ท าการพาณิชยกรรม ก่อสรา้งอาคารศนูยก์ารคา้ และอาคารสาธารณประโยชน์ วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ระโยชน์ใชส้อยของวดัเพือ่ใหเ้ขา้กบัวถิขีองสงัคมร่วมสมยั ทีม่กีารพฒันาและการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง
และยงัคงมขีอ้จ ากดัพทุธบญัญตับิางประการทีต่อ้งยดึถอืไว ้

ค ำส ำคญั: วดั, พฒันำกำร, กำรเปลีย่นแปลง, พืน้ทีใ่ชส้อย 

 

Abstract 

This research is to study the development and transformation of the usable area within the Pathumwanaram Temple 
to understand the phenomena of the use of space within the temple in each period and to maintain the characteristics. The 
purpose of this study is 1) to study the transformation of the usable space in the master plan of Pathuwanaram temple 2) to 
study the management of usable area and the limitations in the management of usable area in Pathumwanaram Temple 3) to 
study limitation in utilization of land use development of Pathumwanaram temple. This research is a qualitative research. This 
research collect data by observation and interview method. The data analysis was analyzed by content analysis technique and 

mailto:62602021@kmitl.ac.th1
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information editing of timeline of utilization of land use in Pathumwanaram Temple’s area, Pathumwan District, Bangkok The 
results of the research showed that the development and changes of the usable space within the Pathumwanaram Temple. 
The temple’s area and buildings were renovated for respond various activities and need that occur in the temple. The factors 
of physical transformation are due to the causes of socioeconomic conditions, but the temple tries to maintain its identity. 
Preserving the valuable cultural heritage within the Phutthawanaram temple’s area It is the need of King Mongkut's desire that 
to restore and promote the prosperity and stability of Buddhism. King Mongkut has expanded the eastern area of Bangkok and 
has built Sa Pathum Road to support future urban growth. The development of Pathumwan area continued in the following 
reigns. In area surrounding Pathumwan, there are many buildings which are for the royal court. Nowadays, Pathumwan area 
is an important business center which are influencing Thai popular culture and the highest land price in Bangkok. Some temple 
areas are therefore divided for commercial purposes such as to construction of shopping malls and public utility buildings 
Pathumwanaram Temple has changed the utilization of area use to respond the way of contemporary society, but there are 
still restrictions arising from religious requirements. 

Keywords: Temple, Development, Transformation, Usable area 

 

1. บทน า 

แนวคดิเรื่องประโยชน์ใชส้อยนิยม (Functionalism) เป็นแนวคดิทางสถาปัตยกรรมทีเ่ริม่มขีึน้ในยุคสมยัใหมใ่นช่วงราวปลายปี
ครสิต์ศตวรรษที่ 18 โดยแนวคิดดงักล่าวให้ความส าคญักบัการออกแบบอาคารให้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของผู้ใช้งาน โดยลด
ความส าคญัของการตกแต่งประดบัลงไป (พรทพิย ์เรอืงธรรม, 2560) ซึง่แนวคดิดงักล่าวยงัคงเป็นทีย่อมรบัในยุคปัจจุบนั ส าหรบัอาคาร
หรอืสถาปัตยกรรมทีม่กีารก่อสรา้งก่อนช่วงเวลาครสิต์ศตวรรษที ่18 ถงึแมจ้ะมจีุดประสงคใ์นการใชง้านเช่น เพือ่เป็นอาคารทางศาสนา 
เพือ่เป็นอาคารทางราชการ แต่การเน้นประโยชน์ใชส้อยยงัไมช่ดัเจน ความน่าสนใจของปรากฏการณ์ดงักล่าวคอื อาคารทีม่กีารก่อสรา้ง
หรอืออกแบบก่อนทีจ่ะมแีนวคดิเรือ่งประโยชน์ใชส้อยนิยม (Functionalism) จะมกีารปรบัตวัอยา่งไรในชว่งเวลาปัจจุบนั 

วดั เป็นอาคารสถานที่ที่มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์และมปีระวตัิศาสตร์อันทรงคุณค่า เมื่ออัตราการเพิม่ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครทีม่ากขึน้ การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีการคมนาคม เศรษฐกจิ และการท่องเทีย่ว เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวติของ
คนในยุคปัจจุบนั ส านักผงัเมอืงจงึไดม้กีารจดัแบ่งพืน้ทีเ่พื่อการบรหิารจดัการเมอืงใหเ้ป็นระบบ ตามนโยบายการพฒันาเมอืงตามพืน้ที ่
และแบง่กลุ่มเพือ่การพฒันาตามศกัยภาพ ซึง่เขตปทุมวนัจดัอยูใ่นกลุม่เขตศนูยก์ลางธุรกจิ (ส านกัผงัเมอืง. ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่414, พ.ศ. 2542) ดงันัน้สภาพแวดลอ้มทางสงัคม จงึเป็นเครื่องก าหนดบรบิทโดยรอบของพืน้ทีภ่ายในวดัทีอ่ยู่ใจ
กลางแหลง่ธุรกจิ ต่างมคีวามตอ้งการพฒันา ปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อยของพืน้ทีเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ และยงัคงตอ้งด ารงไวซ้ึ่ง
เอกลกัษณ์ของวดันัน้ 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยในผงับรเิวณวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศกึษาการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยและขอ้จ ากดัในการจดัการพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบรเิวณวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

3) เพือ่ศกึษาขอ้จ ากดัในการพฒันาเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจ สงัเกต และการสมัภาษณ์ น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์น้ือหา 
จดักลุ่มและสรา้งประเดน็หลกัๆ และเรยีงล าดบัความส าคญัตามกาลเวลา เพือ่น าไปสู่การวเิคราะหพ์ฒันาการและการเปลีย่นแปลงพืน้ที่
ใชส้อยภายในวดัปทุมวนารามราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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3.1 กรณีศึกษา และกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 

กรณีศกึษา เฉพาะกรณีศกึษาวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู คอื 1) บุคลากรภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยมคีุณสมบตัคิอื เป็น
บุคลากรทีด่แูลเรื่องกายภาพภายในวดั อายุการท างานอย่างน้อย 10 ปี และจ านวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูม้คีวามรูค้วาม
ช านาญเกีย่วกบัวดั คอื ผูช้่วยเจา้อาวาส และกลุ่มเจา้หน้าทีท่ีท่ างานภายในวดั 2)ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนบรเิวณโดยรอบวดัปทุม
วนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1. แบบส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีใ่ชส้อยในผงับรเิวณวดั 2. เอกสารประกอบการ
สมัภาษณ์เกีย่วกบัผงับรเิวณพืน้ทีใ่ชส้อยภายในวดั อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ สมดุจดบนัทกึ กลอ้งในโทรศพัทม์อืถอื และแอปพลเิค
ชนับนัทกึเสยีงในโทรศพัทม์อืถอื 

3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการส ารวจ บนัทกึภาพ รวมทัง้ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ การเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยในผงับรเิวณวดั 
น ามาวเิคราะหเ์นื้อหาทีพ่บ เรยีบเรยีง เปรยีบเทยีบ และสรา้งประเดน็หลกั  

 

4. ผลการวิจยั 

การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

4.1 พ้ฒนาการของผงัวดัปทุมวฒันาราม ราชวรวิหาร  

 
รปูท่ี 1 แสดงรปูภาพผงัวดัปทุมวนารามในอดตีและปัจจุบนั 

ผงัวดัในอดตีมกีารจดัวางผงัไมเ่ป็นสดัสว่น แตกต่างกบัผงัปัจจุบนัในพืน้ทีแ่ต่ละสว่นถูกแบ่งออกจากกนัอย่างชดัเจนทัง้ในเขต
พุทธาวาส และเขตสงัฆาวาส  

จากการส ารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยแบ่งตามล าดบัช่วงเวลาของเหตุการณ์ส าคญั ตัง้แต่ยุคเริม่ต้น ถึง
ปัจจุบนั พบวา่ การเริม่ก่อสรา้งวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร ในรชักาลที ่4 ตรงกบัพ.ศ.2400 - พ.ศ.2410 ในระยะเวลา 30 ปีต่อมา วดั
ปทุมวนาราม ราชวรวหิารช ารุดทรุดโทรม จงึเริม่มกีารปฏสิงัขรณ์ขึน้ครัง้แรก สมยัรชักาลที่ 5 ตรงกบั พ.ศ.2443 -พ.ศ.2452 และมี
การปฎสิงัขรณ์ในรชักาลต่อๆมา รวมทัง้มกีารพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบปทุมวนัซึง่เป็นปัจจยัส าคญัของการปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ระโยชน์ใชส้อย
ภายในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร โดยมรีายละเอยีดตามตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ช่วงเวลา
(พ.ศ.) 

เหตกุารณ์ส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของวดั 

ปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
2400-2410 
(ชว่งสมยั 

รชักาลที ่4 ) 
 
 
 
 

-เริม่กอ่สรา้งถนนสระปทุม (ถนนพระรามที1่) เชือ่มต่อ
กบัถนนบ ารุงเมอืงกบัพระราชวงัปทุมวนัและวดัปทมุ
วนาราม 
-สรา้งพระราชวงัปทุมวนั: รมิคลองแสนแสบใกลว้ดั
ปทุมวนาราม เพือ่เป็นทีเ่สดจ็ประพาสของรชักาลที ่4 
และใหเ้ป็นทีพ่กัผอ่นของประชาชน (จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554) 

-รชักาลที ่4 เริม่ก่อสรา้งวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร  

 
รปูท่ี 2 วดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร ปลายสมยัรชักาล
ที ่4 

2420-2452 
(ชว่งสมยั 
รชักาลที ่5) 

 
 
 
 
 
 

-ถนนสระปทมุกอ่สรา้งเสรจ็ในรชักาลที ่5 
-พ.ศ.2424 รชักาลที ่5 ก่อสรา้งพระต าหนกัหอวงั “วงั
ใหม”่ (วงัวนิดเ์ซอร)์ 

 
รปูท่ี 3 ต าหนกัวงัใหม ่มองจากทศิเหนือ 
-พ.ศ.2439 โรงเรยีนแผนที ่กระทรวงเกษตราธกิาร:
รชักาลที ่5 มพีระบรมราชานุญาตใหโ้รงเรยีนการแผนที่
ของกรมแผนทีย่า้ยมาตัง้ทีว่งัใหม ่ปัจจุบนัเป็นสนาม
กฬีาแหง่ชาต ิ 
(พรีศร ีโพวาทอง, 2563) 
 

 
รปูท่ี 5 โรงเรยีนแผนที ่กระทรวงเกษตราธกิาร 
-พ.ศ.2445 รชักาลที ่5 จดัตัง้ส านกัึึกหดัวชิา
ขา้ราชการึ่ายพลเรอืน” และเปลีย่นเป็น “โรงเรยีน
มหาดเลก็” โดยใชพ้ระราชวงัประทุมวนัเป็นอาคารเรยีน 
(พรีศร ีโพวาทอง, 2563) 

-พ.ศ.2442 รชักาลที ่5 ปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม ราช
วรวหิาร ขึน้ครัง้แรก โดยพระครปูทุมธรรมาดา และขอ
เครือ่งไมแ้ละเสาทีป่ลกูสรา้งพระราชวงัประทุมวนั ใน
สว่นโรงละครตกึ และต าหนกัเก๋ง ทีย่งัใชง้านไดม้าใชใ้น
การปฏสิงัขรณ์วดั ท าการขดุครูอบวดั ปฏสิงัขรณ์พระ
เจดยี ์กอ่ถนน โบกปนู ปลกูกุฏ ิ1 หลงั ปฏสิงัขรณ์ซุม้
ประต ูสรา้งศาลาครอบถนนเขา้วดั  

 
รปูท่ี 4 ประตดูา้นหน้า เขตพุทธาวาส ภาพถ่ายในสมยั
รชักาลที ่5 
-2443-2445 พระครปูทุมธรรมาดา ท าการขดุคดูา้นทศิ
ใต ้ปฏสิงัขรณ์ศาลาก าแพงแกว้ ดา้นทศิตะวนัออกหน้า
พระอุโบสถ สรา้งหอส าหรบัไวพ้ระพุทธรปู ท าซุม้ประตู
นอกก าแพงรมิถนนหลวงดา้นทศิใต ้ปลกูศาลาการ
เปรยีญ 1 หลงั 
-พ.ศ.2448 พระครปูทุมธรรมาดา ถวายรายงานการ
ปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม ไดแ้ก่ การสรา้งหนงัสอื (วดั
ปทุมวนาราม, 2562) 
น าปัจจยัไปใชใ้นการปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม 
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ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ช่วงเวลา
(พ.ศ.) 

เหตกุารณ์ส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของวดั 

ปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
2420-2452 
(ชว่งสมยั 
รชักาลที ่5) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 6 ภาพถ่ายพระเจดยีว์ดัปทุมวนาราม  
นายคารล์ ดอหร์งิ สถาปนิกชาวเยอรมนั 2449 
-พ.ศ.2450 พระธรรมวโิรจน์ ปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม 
ไดแ้ก่ พระวหิาร พระเจดยี ์ก าแพงแกว้ ซุม้ประตู 
-พ.ศ.2452 พระธรรมวโิรจน์ ปฏสิงัขรณ์ กุฏหิมูน่อก
ก าแพงแกว้ดา้นทศิตะวนัตก กอ่เป็นตกึ 2 ชัน้  
-พระปัญญาพศิาลเถรเดมิขอพระบรมราชานุญาติ
จ าหน่ายอฐิปนูพระราชวงัประทุมวนั เพื่อน าปัจจยัไปใช้
ในการปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม 

2459-2468 
(ชว่งสมยั 
รชักาลที ่6) 

-พ.ศ.2459 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: รชักาลที ่6 
พระราชทานพระราชวงัประทุมวนั ใหป้ระดษิฐานขึน้
เป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” (สถาบนัอุดมศกึษา
แหง่แรกของไทย) รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นสมบตัขิอง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
,2563) 

 
รปูท่ี 7 รชักาลที ่6 สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2459 
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ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ช่วงเวลา
(พ.ศ.) 

เหตกุารณ์ส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของวดั 

ปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
2459-2468 
(ชว่งสมยั 
รชักาลที ่6) 

-วงัสระปทุม: สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ทรงสรา้ง
พระต าหนกัขึน้ ณ วงัสระปทุม และเสดจ็ประทบัเป็น
การถาวรตลอดพระชนมช์พีพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้
ลกูยาเธอ เจา้ฟ้ามหดิลอดุยเดช กรมขนุสงขลา
นครนิทร ์และครอบครวั ปัจจุบนัวงัสระปทุมเป็นที่
ประทบัของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีแบง่
ออกเป็น 2 สว่น สว่นที ่1: ทีป่ระทบั 
สว่นที ่2:เป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่สรา้งศนูยก์ารคา้ 
สยามดสิคฟัเวอรี,่ สยามเซน็เตอร ์และสยามพารากอน 

 
รปูท่ี 8 พระต าหนกัใหญ่ วงัสระปทุม 
-พ.ศ.2462 วงัเพช็รบรูณ์: เดมิเป็นพระราชวงัปทุมวนั 
ในรชักาลที ่4 ต่อมาในสมยัรชัการที ่6 สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้า
จุฑาธุชธราดลิก กรมขนุเพช็รบรูณ์อนิทราชยัเสดจ็กลบั
จากศกึษาทีป่ระเทศองักฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานพระราชวงัปทุมวนั น้ีวา่ "วงัเพช็รบรูณ์" 
 

 
รปูท่ี 9 วงัเพช็รบรูณ์ 

 

2469-ปัจจุบนั
(ชว่งสมยั 
รชักาลที ่7 ถงึ 
ปัจจุบนั) 

-พ.ศ.2478 สนามกฬีาแหง่ชาต ิ(สนามศุภชลาศยั): 
ภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 นาวาโท 
หลวงศุภชลาศยั อธบิดกีรมพลศกึษา ท าสญัญาเชา่
ทีด่นิบรเิวณวงัใหม ่และท าการรือ้ถอนพระต าหนกั 
รวมถงึอาคารหอพกันิสติโดยรอบ เพือ่ก่อสรา้งกรฑีา
สถานแหง่ชาต ิสรา้งเสรจ็ในปี 2481 ใชเ้ป็นทีท่ าการ
สอนของโรงเรยีนพละศกึษากลางและกรมพละศกึษา 
(พรีศร ีโพวาทอง, 2563) 

- พ.ศ.2469 สมเดจ็พระศรสีวรนิทราบรมราชเทว ีพระ
พนัวสัสาอยัยกิาเจา้ (พระราชธดิา ร.4) ทรงสรา้ง
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ส าหรบัการศกึษาพระธรรม
วนิยัของพระภกิษุสามเณร และไดเ้สดจ็มาทรงบรรจุพระ
สรรีงัคาร สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ามหดิล-
อดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร ์ไวใ้นพระเจดยีค์รึง่
องค ์ทีม่ขุของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม เมือ่ พ.ศ. 2473 
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ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ช่วงเวลา
(พ.ศ.) 

เหตกุารณ์ส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของวดั 

ปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
2469-ปัจจุบนั
(ชว่งสมยั 

รชักาลที ่7 ถงึ 
ปัจจุบนั) 

 
รปูท่ี 10 สนามศุภชลาศยัเมือ่แรกสรา้ง 
-พ.ศ.2533 บรษิทั วงัเพช็รบรูณ์ จ ากดั โดยอุเทน เตชะ
ไพบลูย ์ไดเ้ชา่ทีด่นิไปสรา้งเป็นหา้งสรรพสนิคา้เวลิดเ์ท
รดเซน็เตอร ์และปัจจุบนักลุม่เซน็ทรลัไดป้รบัปรุงใหม่
เป็นเซน็ทรลัเวลิด ์ 
 

 
รปูท่ี 12 เซน็ทรลัเวลิด ์
-พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดท าการสถานีสยาม รถไฟฟ้าบทีเีอส 
ตัง้อยูต่รงจุดกึง่กลางของสยาม ระหวา่งศนูยก์ารคา้ 
สยามดสิคฟัเวอร,ี สยามเซน็เตอร ์และสยามพารากอน 
กบัสยามสแควร ์ยกระดบัเหนือถนนพระรามที ่1 ใน
พืน้ทีแ่ขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

 
รปูท่ี 13 สถานีสยาม 

 
รปูท่ี 11 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
-พ.ศ.247 ทา่นเจา้คุณพระปัญญาพศิาล ทรงสรา้ง
โรงเรยีนวดัปทุมวนาราม  (ปัจจุบนัเป็นทีท่ าการอาคาร
ส านกังานวดัปทุมวนาราม) 
-พ.ศ.2518 เกดิไฟไหมพ้ระอุโบสถ จงึท าการบรูณะใหม่
ทัง้หมด 
-พ.ศ.2520 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนีินาถ เสรจ็ทรงประกอบพธิยีกชอ่ฟ้าพระ
อุโบสถทีไ่ดท้ าการบรูณะ 
-พ.ศ.2533  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนีินาถ พระราชทานทรพัยส์รา้งศาลาพระ
ราชศรทัธา 

 
รปูท่ี 14 ภายนอกและภายในศาลาพระราชศรทัธา 
-พ.ศ.2534 บรูณปฏสิงัขรณ์โดยกรมศลิปากร 
-พ.ศ.2546 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงโปรดใหส้รา้งโรงเรยีนวดั
ปทุมวนารามขึน้ใหม ่
 

 

 

 



กำรศกึษำพฒันำกำรและกำรเปลีย่นแปลงของพืน้ทีใ่ชส้อยภำยในวดัปทุมวนำรำมรำชวรวหิำร เขตปทุมวนั กรงุเทพมหำนคร 
ฐานียา สุภาไชยกจิ และญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ช่วงเวลา
(พ.ศ.) 

เหตกุารณ์ส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของวดั 

ปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
2469-ปัจจุบนั
(ชว่งสมยั 

รชักาลที ่7 ถงึ 
ปัจจุบนั) 

 

 
รปูท่ี 15 โรงเรยีนวดัปทุมวนาราม 
-พ.ศ.2548 บรูณปฏสิงัขรณ์เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสที ่รชักาลที ่9 ทรงเจรญิครบ 84 พรรษา 
สนบัสนุนจากส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์
ภาคเอกชนต่างๆ ไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมศลิปากร 
-พ.ศ.2563 บรูณปฏสิงัขรณ์สนบัสนุนจากส านกังาน
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์
1) บรูณะก าแพงแกว้ และทางเดนิรอบเขตพทุธาวาส ที่
เกดิจากการทรุดตวัของดนิ 

 
2) บรูณะพพิธิภณัฑพ์ระอาจารยม์ัน่ เกดิจากการช ารุด
ทรุดโทรม 

 
3) ขยายพืน้ทีจ่อดรถเพิม่เตมิ 

 
รปูท่ี 16-18 บรูณะอาคารและพืน้ทีภ่ายในวดั 
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5. การอภิปรายผลการวิจยั สรปุ และข้อเสนอแนะ 

5.1 การอภิปรายผลการวิจยั 

จากการส ารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้บรบิทโดยรอบวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร และพืน้ทีภ่ายในวดัปทุม
วนารามราชวรวหิาร จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์บุคลากรในวดั และผูท้ีอ่าศยัอยู่ในชุมชนบรเิวณโดยรอบวดั พบว่า วดัปทุมวนา
ราม ราชวรหิาร กรุงเทพมหานคร มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีบ่รบิทโดยรอบและพืน้ทีใ่ชส้อยภายในวดั อนัมสีาเหตุมาจากการปฏริูปการ
ปกครองในสมยัรชัการที ่5 เพือ่ใหเ้ท่าทนัตามแบบตะวนัตก มแีนวคดิในการขยายพฒันาทีด่นิในเขตปทุมวนั เริม่มกีารปลกูสรา้งอาคาร
สมยัใหม่ ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงประวตัศิาสตรใ์นสถาปัตยกรรมไทย การบรูณปฏสิงัขรณ์วดัจงึเกดิขึน้ โดยเริม่จากในส่วนของอาคาร
เสนาสนะต่างๆ ทัง้พระอุโบสถ พระเจดยี ์กุฏ ิปลกูสรา้งศาลาการเปรยีญ มกีารก่อสรา้งถนน ในสมยัรชักาลที่ 6 ไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูใน
การบรูณปฏสิงัขรณ์วดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร แต่อย่างใด มเีพยีงการพฒันาพืน้ทีบ่รบิทโดยรอบวดัเท่านัน้ ต่อมาในสมยัรชักาลที ่7 
การบูรณปฏสิงัขรณ์วดัจงึเกดิขึน้อกีครัง้ โดยสมเดจ็พระศรสีวรนิทราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ทรงสรา้งโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรม เริม่มกีารสรา้งโรงเรยีนวดัปทุมวนาราม โดยทา่นเจา้คุณพระปัญญาพศิาลและในสมยัรชักาลที ่9 เกดิไฟไหมพ้ระอุโบสถ จงึท าการ
บูรณะใหม่ทัง้หมด มกีารจดัการแบ่งพื้นที่ใหเ้ป็นสดัส่วน เช่น การปรบัเปลี่ยนอาคารบางหลงัเพื่อใหต้อบสนองต่อการใช้งาน มกีาร
ก่อสรา้งศาลาพระราชศรทัธาและสวนป่า เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีใ่นการอบรมและปฏบิตัธิรรมส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเจรญิสต ิสมาธ ิและความสงบ 
ร่มเยน็ ทีห่าไดย้ากนักในเขตเมอืงใหญ่ และเน่ืองจากมผีูเ้ขา้ใชพ้ืน้ทีใ่นวดัมากขึน้ พืน้ทีจ่อดรถจงึไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ พืน้ทีท่ีม่ ี
อยู่อย่างจ ากดัและต้องใช้งบประมาณในการปรบัปรุงสูง จงึเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาพื้นที่ การเดนิทางโดยบรกิารสาธรณะจงึเป็น
ทางเลอืกให้กบัผูท้ี่ต้องการเดนิทางเขา้ถึงวดั มคีวามสะดวก และรวดเรว็มากยิง่ขึ้น พื้นที่เขตปทุมวนัมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทัง้
ทางดา้นพาณิชยกรรม ก่อก าเนิดธุรกจิศูนยก์ารคา้แหง่แรกของไทย “สยามเซน็เตอร์” และดา้นคมนาคม การสรา้งรถไฟฟ้า วดัปทุมวนา
รามจงึกลายเป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางแหล่งธุรกจิอย่างเตม็ที ่ปัจจยัทีเ่กดิขึน้ทางดา้นสงัคม และเศรษฐกจิจงึสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ช้
สอยภายในวดัเรื่อยมา ถงึอาคารและพืน้ทีใ่นเขตพุทธาวาสถงึจะมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์อยู่บ่อยครัง้ แต่ยงัคงด ารงไวซ้ึง่ระเบยีบแบบแผน
ทางพทุธบญัญตัทิุกประการจวบจนปัจจุบนั  

5.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

จากการวจิยัการศกึษาพฒันาการและการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยภายในวดัในเขตศนูยก์ลางธุรกจิ ไดถู้กปรบัปรุงพืน้ทีใ่ชส้อย
เพือ่ใหต้อบสนองต่อการใชง้านทีเ่ปลีย่นไปในสงัคมสมยัใหม ่ซึง่สามารถเป็นแนวทางในการน าไปปรบัปรุงแกไ้ขหรอืประยุกตใ์ชใ้หก้บัวดั
อื่นๆในเขตเมอืงและต่างจงัหวดั ทัง้ทางดา้นการจดัการพืน้ที ่และการอนุรกัษ์รปูแบบแผนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ตามพทุธบญัญตัสิบืไป 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัต่อไป 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัศกึษากรณีเฉพาะการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยในวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ปัจจุบนัวดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีภ่ายในวดัอย่างต่อเน่ือง จงึเกดิปัญหาในการคน้หาเสน้ทางสญัจร
ภายในวดั รวมทัง้ผูค้นทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีภ่ายในวดัมคีวามหลากหลายของกลุ่มคน เชือ้ชาต ิและอายุ การวจิยัในอนาคตควรศกึษาปัญหาใน
การคน้หาเสน้ทางสญัจรภายในวดั 
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บทคดัย่อ 

ตลอดระยะเวลา 6 ปี นับตัง้แต่การรฐัประหารปี พ.ศ. 2557 พบว่ามผีูสู้ญหายเฉลีย่ปีละ 2 คน ซึง่เพิม่ขึน้อย่างมาก นับตัง้แต่
การสญูหายครัง้สุดทา้ยในปี พ.ศ. 2554  แต่ยงัคงไม่มพีืน้ทีท่ีจ่ะเป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่เหตุการณ์เหล่านัน้ แมจ้ านวนของผูท้ีถู่กบงัคบัใหส้ญู
หายในประเทศไทย ณ ขณะน้ีจะมถีงึ 116 คนกต็าม งานวจิยัชิน้น้ีจงึศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการสรา้งพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้คลือ่นที ่ส าหรบั
การตดิตัง้ในพืน้ทีต่่าง ๆ เพื่อระลกึถงึผูส้ญูหาย  และกระจายขอ้มลูแก่บุคคลทัว่ไป ซึง่การออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูจ้ากเน้ือหาเหล่ าน้ีมี
ความเกีย่วขอ้งกบับุคคล สถานที ่และเหตุการณ์ ซึง่สมัพนัธก์บั “สภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรื่องราว” ทีใ่หค้วามส าคญักบัการบอกเล่า 
ไมเ่พยีงจากเนื้อหาหรอืวตัถุเกีย่วกบัผูส้ญูหาย แต่น าเสนอผา่นพืน้ทีแ่ละประสบการณ์ โดยมกีระบวนการวจิยัผา่นการสมัภาษณ์  และการ
ส ารวจพืน้ที ่ซึง่เกบ็บนัทกึจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ครอบครวัผูส้ญูหาย ผูท้ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืง และนัก
ออกแบบผูท้ างานกบัพืน้ทีท่างการเมอืง โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีส่ามารถยนืยนัถงึตวัตนของเหยื่อได ้รวมถงึ
พืน้ทีส่ าหรบัการแลกเปลี่ยนแนวคดิ และการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ี่สามารถเป็นพืน้ที่ต้นแบบของ
แนวทางได ้พบวา่ไดแ้ก่หอประชุมของอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซึง่เป็นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม และประตูท่าแพ ซึง่เป็นลานเปิดใจกลางเมอืง  รวมไป
ถงึการวเิคราะหจ์ากกจิกรรมร าลกึถงึผูส้ญูหาย และกรณีศกึษาดา้นการแสดงภาพและการฉายภาพ การจดัท าสาระส าคญัของโครงการใน
บทความน้ีจะน าไปสูก่ารออกแบบพืน้ทีพ่ลเมอืงและพืน้ทีอ่นุสรณ์เพือ่ระลกึถงึผูถู้กบงัคบัสญูหายต่อไป 

ค าส าคญั: การบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย, ผูถ้กูบงัคบัใหส้ญูหาย, สภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรือ่งราว, พืน้ทีพ่ลเมอืง, สถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถาน 

 

Abstract 

The problem of enforced disappearance in Thailand is very critical. Since the coup in 2014, an average of two persons 
went missing every year. There has been no dedicated ‘place’ to learn about those who disappeared. Consequently, this paper 
studies the possibility for such architecture.  Communicating the stories of the disappearances is problematized as a relationship 
between the person, the incident, and the place. The concept of ‘narrative environment’ is adopted as an investigative framework 
on the relationship as well as the construction of an architectural program for public memorialization and discussions. Instead 
of a permanent building, the architecture is proposed as a system of mobile learning units to be installed for a period of time at 
various memorial and important sites in different regions serving local communities. This is based on the fact that locations of 
missing scattered throughout Thailand and neighboring countries. The stage of architectural programming presented here 
includes interviewing relevant persons and analyzing potential sites. For the interview, this includes families of the missing and 
non-governmental organizations or individuals who are working on the issue. Designers who previously worked on projects of 
political events were also part of this process. Most of the interviewees place emphasis on the presentation of objects related 
to the victims and the provision of space for participation.  For the site surveys for prototypical design, the interior multi-purpose 
hall of the 14 October 1973 Memorial is selected as a case of fully enclosed space, and the plaza of Tha Pae gate in Chiang 
Mai is selected as a case of open area in the city. This study although includes the analysis of remembrance activities and 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูถ้งึผูถ้กูบงัคบัใหส้ญูหายในประเทศไทย 
ภคัจริา นุชบวั และวญิญ ูอาจรกัษา 
 

245 

case studies of visualization and projection. The result of this programming stage will lead to the design of sharing memorial 
and civic space for the enforced disappearances. 

Keyword: Enforced Disappearance, Victims of Enforced Disappearance, Narrative Environment, Civic Space, Memorial Architecture 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบนั สถานการณ์ภายในประเทศนัน้มกีารผนัผวนทางการเมอืงอย่างมาก  ซึง่ส่งผลเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองทัง้สภาพ
สงัคม สภาพเศรษฐกจิ รวมทัง้คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ  ซึง่นับตัง้แต่การเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 
2475 นัน้ประเทศไทยไดเ้ขา้สูว่งจรอุบาทวข์องการรัฐประหารรวมแลว้ 13 ครัง้ตลอด 88 ปีทีผ่า่นมา  โดยเฉลีย่คอืจะมกีารรฐัประหารขึน้
ทุก ๆ 7 ปี รวมไปถงึการเขยีนรฐัธรรมนูญขึน้รวมทัง้หมด 20 ฉบบั และถงึแมก้ารสงัหารประชาชนจะถูกปิดกัน้ต่อประชาชนสว่นมากใน
ประเทศและรฐัไทยเองกไ็มเ่คยไม่ยอมรบัความผดิ เช่น เหตุการณ์พฤษภาทมฬิ, เหตุการณ์สงัหารหมูใ่นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หรอื
เหตุการณ์การปราบปรามการชุมนุมทีแ่ยกราชประสงคเ์มือ่ พ.ศ. 2553 แต่กย็งัคงมกีารจดัการร าลกึและมกีารกลา่วถงึอยูเ่สมอ แต่ยงัคงมี
การกระท าหน่ึงของรฐัซึ่งกระท าต่อเน่ืองมาตัง้แต่พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบนั นัน่คอืการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย ซึ่งเป็นที่น่าเสยีดายที่
เหตุการณ์เหล่าน้ีไมเ่คยไดป้รากฏลงในแบบเรยีนกระแสหลกัในระบบการศกึษา ท าใหป้ระชาชนไทยขาดการรบัรูแ้ละยากทีจ่ะสง่ต่ออย่าง
เขา้ใจ ดว้ยเหตุน้ีจงึตอ้งการน าเสนอเหตุการณ์เหล่าน้ีใหผู้อ้ื่นไดร้บัชมโดยใชส้มัผสัต่าง  ๆ ร่วมกนั ไมใ่ช่เพยีงใชส้ายตาในการอ่านและดู
ภาพเหตุการณ์ 

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารวจิยัศกึษาเพื่อพฒันาโครงการพืน้ทีก่ารเรยีนรูท้ีส่ามารถสรา้งความตระหนักรูแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกบัการบงัคบับุคคลใหสู้ญหายอนัผดิหลกัสทิธมินุษยชน ทัง้ในแง่การให้ความรู้ใน เชงิประวตัศิาสตร์ที่ถูกต้อง ปราศจากการถูก
บดิเบอืนโดยรฐั และการกระตุน้ใหผู้ค้นในสงัคมมคีวามเขา้ใจต่อสิง่ทีผู่เ้ป็นเหยือ่ตอ้งเผชญิ 

1.1 วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาแนวคดิและรปูแบบกรณีศกึษาพืน้ทีร่ะลกึถงึผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหาย 

2) เพือ่น าเสนอหลกัการสภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรือ่งราว (Narrative Environment) ส าหรบัผูถู้กบงัคบัสญูหายที ่เหมาะสม 

3) เพือ่น าขอ้มลูทีศ่กึษามาน าเสนอแนวทางในการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ละระลกึถงึผูถู้กบงัคบัสญูหายในปัจจุบนัต่อไป 

1.2 ค าถามการวิจยั 

สถาปัตยกรรมส าหรบัการถ่ายทอดเรือ่งราวเกีย่วกบัผูถู้กบงัคบัสญูหายในประเทศไทยควรมรีปูแบบอยา่งไร ? 

 

2. ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การบงัคบับคุคลให้สญูหายและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

การบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย (Enforced Disappearance) มกัเริม่ต้นจากการกระท าทีเ่ป็นการลดิรอนเสรภีาพของบุคคลโดยมี
การใชอ้ านาจรฐัเขา้มาเกีย่วขอ้ง หรอืรฐัน่ิงเฉยเมือ่เกดิการกระท าดงักล่าว และรฐัปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัถงึการลดิรอนเสรภีาพของบุคคลนัน้  
หรอืปกปิดชะตากรรมหรอืแหล่งทีอ่ยูข่องบุคคลนัน้ อนัท าใหบุ้คคลนัน้สญูหายและไมม่ผีูใ้ดทราบขอ้มลูของผูน้ัน้  โดยสาเหตุสว่นใหญ่ของ
การบงัคบัใหบุ้คคลสญูหายมกัเกีย่วขอ้งกบัความสงบเรยีบรอ้ยของรฐั และปัญหาทางการเมอืง ผูก้ระท าผดิโดยมากจงึมกัเป็นผูใ้ชอ้ านาจ
รฐั กล่าวคอื เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลทีก่ระท าการตามอ านาจสัง่การหรอืการสนับสนุนของรัฐ หรอืการทีร่ฐัรบัรูก้ารกระท าผดิแต่ไมไ่ด้
หาทางแกไ้ข ท าใหเ้กดิขอ้สงสยัวา่  บุคคลผูต้กเป็นเหยื่อจะไดร้บัความคุม้ครองจากผูใ้ด เมือ่รฐัซึง่มหีน้าทีต่อ้งใหก้ารรบัรอง สง่เสรมิ และ
คุม้ครองสทิธติ่าง ๆ ของประชาชนกลบัเป็นผูพ้รากสทิธเิหล่านัน้ไป และกระท าผดิเสยีเอง จนมคี ากล่าวทีว่า่ “การสญูหายของบุคคล หรอื
การสญูหายของความยุตธิรรม” (Disappearance of person is disappearance of Justice.) (คณะท างานยุตธิรรมเพือ่สนัตภิาพ., 2551.) 
โดยการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายถูกกล่าวถงึในฐานะปัญหาทางสทิธมินุษยชนครัง้แรกในทศวรรษที ่70 ในประเทศชิล ีโดยทนายความเพือ่
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สทิธมินุษยชน José “Pepe” Zalaquett Daher ได้พบว่าลูกความของเขาซึ่งเป็นนักโทษได้หายตวัและขาดการติดต่อไป โดยแรกเริม่
พบวา่ผูส้ญูหายมจี านวนทัง้หมด 131 คน ซึง่ในเวลาถดัมาพบวา่มผีูส้ญูหายมากถงึ 1,300 คน 

ประเทศไทยมปีระวตัศิาสตรก์ารใชค้วามรุนแรงโดยรฐัและปกครองแบบเผดจ็การเบด็เสรจ็มานานนบัทศวรรษ ทัง้การเมอืงก็
เตม็ไปดว้ยความรุนแรง ในบรบิทน้ีท าใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรงทัง้การบงัคบัใหบุ้คคลสญูหายและการคุกคามใน
รปูแบบอื่น ๆ นบัตัง้แต่การรฐัประหารในปีพ.ศ. 2490 เป็นตน้มา โดยรวมแลว้มทีัง้หมดทัง้สิน้ 116 คด ี แบง่เป็นถูกบงัคบัใหส้ญูหายใน
ประเทศเป็นจ านวน 97 รายและถกูบงัคบัสญูหายนอกประเทศ 9ราย โดยมชีาวต่างชาต ิ(เมยีนมาร)์ จ านวน 9 ราย และบุคคลไมท่ราบชือ่
ทัง้หมด 5 ราย  สว่นมากอยูบ่รเิวณ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละกรุงเทพมหานคร  

 
รปูท่ี 1 แผนภาพจุดทีม่กีารบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย. 

2.2 สภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดเรื่องราว 

สภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรื่องราว คอืพืน้ทีห่รอืสื่อ (ทีไ่ม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพหรอืสมมต)ิ ทีจ่ะเป็นตวัเล่าเรื่องราว ซึ่ง
พืน้ทีน่ัน้จะเป็นอะไรกไ็ดต้ราบใดทีย่งัสามารถเล่าเรื่องราวได ้และสภาวะของพืน้ทีน่ัน้จะถูกเรยีกว่าเป็น ‘โลก’ ทีจ่ะน าทางไปสู่โลกหรอื
องคป์ระกอบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องราวนัน้ ๆ ต่อไป ซึง่แทจ้รงิแลว้ขอ้มลูต่าง ๆ นัน้เป็นความทรงจ า และการเล่าเรื่องคอือุปกรณ์ทีจ่ะ
ใชใ้นการจดจ า ซึ่งขึน้อยู่กบัวธิกีารเล่าเรื่องทีจ่ะมผีลโดยตรงกบัความทรงจ าและความเขา้ใจ โดยจากหนังสอื Narrative Environments 
and Experience Design ของทรเิซยี ออสตนิ (Tricia Austin., 2020.) สภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรือ่งราวจะสามารถถ่ายทอดอยา่งเป็น
รปูธรรมไดส้ าเรจ็จะตอ้งประกอบดว้ย 3 สิง่ ไดแ้ก่  

1) วตัถุดบิ (Material)   หรอืขอ้มลูเนื้อหาหลกัทีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัแสดง   โดยจะประกอบไปดว้ยสามสิง่หลกัส าหรบัแต่ละ
เรือ่งราว ไดแ้ก่ บุคคล (Person) คอืบุคคลด าเนินเรือ่งหลกั, วตัถุพยาน/วตัถุจดัแสดง (Object) คอืวตัถุทีเ่ป็นสว่นประกอบของเรือ่งราว 
อาจเป็นสิง่ทีเ่ป็นแกนหลกัของเรือ่ง หรอืเป็นแคว่ตัถุในเรือ่งราวนัน้ ๆ กไ็ด,้ และสถานทีท่ีเ่รือ่งราวนัน้เกดิขึน้ (Place) 

2) โครงสรา้งสถาปัตยกรรม (Architectural Structure) ทีท่ ัง้รปูทรงอาคาร, แสง, เสยีง, พืน้ทีภ่ายใน และกจิกรรมทีบ่คุคลต่าง
กระท าขึน้ในพืน้ทีน่ัน้ เมือ่รวมกนัแลว้จะท าใหเ้กดิอารมณ์และบรรยากาศทีจ่ะกระตุน้ทัง้การกระท า, ความรูส้กึ และความทรงจ าขึน้ได ้
อยา่งทีไ่บรอนั ลอวส์นั (Brian Lawson., 2001.) ไดใ้หเ้หตุผลไวใ้น The Language of Space วา่ “พืน้ทีแ่ละสถาปัตยกรรมเป็นภาษากลาง
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการสือ่สารของมนุษย”์ 

3) เทคโนโลย ี(Technology) เป็นสิง่ทีม่สี่วนในการก าหนดวธิกีารถ่ายทอดเรื่องราวมาโดยตลอด รวมไปถงึการกระจายขอ้มลู 
การตดิตาม และการซมึซบัลงสู่สงัคมอกีดว้ย เป็นอกีส่วนประกอบหนึ่งทีจ่ะท าใหส้ภาพแวดลอ้มของพืน้ทีม่มีติมิากขึน้ เช่นการฉายภาพ
และแสดงภาพบนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อเพิม่ประสบการณ์ หรอืมคีวามสมจรงิมากขึน้ในบางกรณี  เทคโนโลยชี่วยใหเ้รา
ตดิตามความเคลือ่นไหวของการถ่ายทอดเรือ่งราวและคน้ควา้วา่พฤตกิรรมการถ่ายทอดเรือ่งราวในปัจจุบนันัน้เปลีย่นไปอยา่งไรบา้ง 
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การออกแบบเพือ่บอกเลา่เรือ่งราว (Narrative Design) โดยใชป้ระสบการณ์เป็นตวัน าพาความรู ้ความเขา้ใจ รวมทัง้อารมณ์ทีผู่้
บอกเล่าต้องการสื่อถงึผูร้บัฟัง ไม่ใช่แค่นิทรรศการ แต่รวมไปถงึสถาปัตยกรรม ล าดบัการเขา้ถงึ พืน้ทีโ่ดยรอบ และพืน้ทีใ่นสื่อดจิติอ ล 
โดยการออกแบบการบอกเล่าเรื่องราวจะต้องค านึงถึง 4 ปัจจัย คือผู้เล่ า เรื่องราว การเล่า และผู้ร ับฟัง (4 Factors of Narrative 
Environments) (ชารณีี อรรถจนิดา., 2013) 

2.3 ผงักรอบแนวคิด 

จากการศึกษาความหมายของสภาพแวดล้อมการถ่ายทอดเรื่องราว และการออกแบบเพื่อบอกเล่าเรื่องราว พบว่าการน า
เหตุการณ์จรงิผา่นกระบวนการออกแบบเพือ่บอกเลา่เรือ่งราวมขีัน้ตอนดงัน้ี  

1) รวบรวมขอ้มลู โดยหลกัแลว้เหตุการณ์นัน้จะประกอบดว้ย 3 สิง่ คอืบุคคล, สถานที ่และวตัถุพยาน  

2) วเิคราะหแ์ละสือ่สารออกมาโดยค านึงถงึ 4 ปัจจยัในหวัขอ้การออกแบบเพือ่บอกเล่าเรือ่งราว จงึจะสรา้งเป็นพืน้ที ่หรอื ‘โลก’ 
ในเหตุการณ์นัน้ ๆ ขึน้มา  

3) เมือ่สรา้งพืน้ทีน่ัน้ขึน้มาแลว้  การจะเตมิพืน้ทีใ่หส้มบรูณ์นัน้จะประกอบดว้ย  3  สิง่  นัน่คอืวตัถุดบิ   หรอืกค็อืขอ้มลูของ
เหตุการณ์จากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้, โครงสรา้งสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี(Tricia Austin., 2020.) 

4) เมือ่เพิม่เตมิทัง้ 3 สิง่แลว้จงึจะเป็นงานทีส่ามารถสรา้งปรากฏการณ์และดงึผูช้มใหเ้ขา้สูง่าน จนเกดิอารมณ์รว่มไดใ้นทีส่ดุ ซึง่
หลงัจากเขา้ชมงานโดยผา่นการเริม่เรือ่ง (Approach) และการเกดิปรากฏการณ์ (Phenomenon)  

5) จนท าใหผู้เ้ขา้ชมด าดิง่ไปกบัเรือ่งนัน้ ๆ แลว้ผูเ้ขา้ชมอาจเกดิค าถามหรอืความตอ้งการคน้หาสะทอ้นไปสูเ่หตุการณ์จรงิทีเ่ป็น
วตัถุดบิหลกัในการบอกเล่าเรื่องราวขา้งตน้ได ้และใน ช่วงน้ีอาจมกีารแลกเปลีย่นพูดคุยเกีย่วกบัค าถามหรอือารมณ์ในขณะทีเ่ขา้ชมงาน
กบัผูเ้ขา้ชมคนอื่น ๆ 

 
รปูท่ี 2 แผนภาพวธิกีารน าเหตุการณ์จรงิมาถ่ายทอดลงในนิทรรศการ. 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา 

การศกึษาใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์โดยตรง, การส ารวจกจิกรรมระลกึถงึผูถู้กบงัคบัสูญหาย, การวเิคราะหท์ีต่ ัง้ และ
การวเิคราะหก์รณีศกึษาดา้นการแสดงภาพและการฉายภาพ โดยศกึษาเพิม่เตมิจากการสบืคน้ขอ้มลู และสอบถามจากองคก์รทีท่ างาน
เกีย่วกบับุคคลผูถู้กบงัคบัสญูหายในประเทศไทยโดยตรง  แลว้จงึน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุปจากการศกึษา  
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3.2 เกณฑใ์นการสมัภาษณ์ 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศกึษาผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดยพจิารณาจากบทบาท และ
การใหข้อ้มลูทีค่รอบคลุมทุกประเดน็ทีศ่กึษา โดยผูใ้หข้อ้มลูสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูจ้ดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
ทางการเมอืง 2 คน, 2) ครอบครวัของผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหาย 2 คน, 3) นกัออกแบบผูท้ างานกบัพืน้ทีท่างการเมอืง 2 คน 

3.3 เกณฑใ์นการเลือกกิจกรรมระลึกถึงผูถ้กูบงัคบัให้สญูหาย 

ผูว้จิยัเลอืกกจิกรรมระลกึถงึผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหายโดยพจิารณาจากกจิกรรมการเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นภายในประเทศไทย
ในชว่ง 10 ปียอ้นหลงัจากช่วงเวลาทีท่ างานวจิยั คอืตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554 – 2564 มาเป็นจ านวน 10 กจิกรรม 

3.4 เกณฑใ์นการเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

เน่ืองจากจุดที่เกดิเหตุการณ์การบงัคบัใหสู้ญหายมคีวามกระจดักระจายกนั หรอืบางสถานที่ที่มขีอ้มูลเหมาะสม แต่ในทาง
สถาปัตยกรรมแล้วเป็นไปไดย้าก จงึสนใจหน่วยของนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยดืหยุ่นได ้และดว้ยผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหายมี
ภมูลิ าเนาอยูใ่นหลายทอ้งทีท่ ัว่ประเทศ งานวจิยันี้จงึน าเสนอหน่วยของนิทรรศการเคลือ่นทีต่ามภมูภิาคต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลต่อไปนี้ 1) เป็น
พืน้ทีซ่ึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทางการเมอืงภาคประชาชน, 2) มพีืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถตดิตัง้หน่วยนิทรรศการเคลื่อนทีแ่ละ
จดักจิกรรมได,้ 3) เป็นสถานทีต่วัแทนหรอืมชีือ่เสยีงของแต่ละภมูภิาค 

3.5 เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษาด้านการแสดงภาพและการฉายภาพ 

ผูว้จิยัเลอืกกรณีศกึษาดา้นการแสดงภาพและการฉายภาพจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 1) เป็นกรณีศกึษาทีม่กีารเล่าเรื่องราวของ
บุคคลหรอืสถานทีเ่ป็นเนื้อหาหลกัของงาน, 2) เป็นกรณีศกึษาทีม่กีารใชก้ารแสดงภาพหรอืการฉายภาพในการบอกเลา่เรือ่งราว 

 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 

4.1 การสมัภาษณ์ 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์จะแบง่เป็น 4 สว่น ดงัน้ี 1) การสมัภาษณ์คนทุกกลุม่, 2) การสมัภาษณ์บุคคลทีท่ างานดา้น
เหตุการณ์ทางการเมอืง, 3) การสมัภาษณ์ครอบครวัผูส้ญูหาย และ4) การสมัภาษณ์นกัออกแบบผูท้ างานกบัพืน้ทีท่างการเมอืง 

 
รปูท่ี 3 แผนภาพการสมัภาษณ์ 
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จากการสมัภาษณ์ถงึทศันคตดิา้นปัญหาของพืน้ทีก่บัตวัแทนคนทัง้ 3 กลุม่ สามารถสรุปโดยใชล้ าดบัความของสภาพแวด- ลอ้ม
การถ่ายทอดเรือ่งราวไดเ้ป็น 4 ประเดน็ ดงัน้ี 1) ดา้นประเดน็เน้ือหา, 2) ดา้นการถ่ายทอดเรือ่งราว, 3) ดา้นพืน้ที ่และ 4) ดา้นการมสีว่นรว่ม 

4.1.1 ดา้นประเดน็เนื้อหา  

ภาพรวมของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายในมมุมองของตวัแทนคน 3 กลุ่มพบวา่  

1) กลุม่ครอบครวัผูส้ญูหายใหค้วามส าคญักบัการรวบรวมรายชือ่ผูส้ญูหายทุกคน 

2) กลุม่ครอบครวัผูส้ญูหายและกลุม่นกัออกแบบใหค้วามส าคญักบัประเดน็ทีม่าจากการกระท าโดยรฐั 

4.1.2 ดา้นการถ่ายทอดเรือ่งราว 

ภาพรวมของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายในมมุมองของตวัแทนคน 3 กลุ่มพบวา่  

1) กลุม่บุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงใหค้วามคดิเหน็วา่การมสีถานทีเ่ชน่นี้อาจท าใหม้โีอกาสในการพดูถงึความ
ขดัแยง้อื่น ๆ ไดอ้กีดว้ย 

2) กลุ่มบุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงและกลุ่มครอบครวัผูส้ญูหายกล่าวตรงกนัว่าไมค่วรใหข้อ้มลูเพยีงดา้นเดยีว  
และควรกระตุน้ใหเ้กดิการตัง้ค าถามโดยไมช่ีน้ า 

4.1.3 ดา้นพืน้ที ่

ภาพรวมของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายในมมุมองของตวัแทนคน 3 กลุ่มพบวา่  

1) ทุกกลุม่สมัภาษณ์เหน็ตรงกนัวา่สถานทีท่ีพ่ดูถงึการแสดงออกถงึการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายนัน้ยงัมไีมเ่พยีงพอ 

2) กลุม่นกัออกแบบใหค้วามคดิเหน็ว่าการมอีนุสรณ์จะท าใหข้อ้เทจ็จรงิถูกกดทบั 

3) กลุ่มบุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงและกลุ่มนักออกแบบใหค้วามคดิเหน็ว่าเทคโนโลยเีป็นเพยีงเครื่องมอืหน่ึง 
แต่จะตอ้งท าใหไ้มห่ลอกตา 

4) กลุ่มนักออกแบบใหค้วามคดิเหน็ว่าพื้นที่ส าหรบัการบอกเล่าเรื่องราวไม่ควรเป็นพื้นที่ที่มากด้วยขอ้มูล แต่ต้องเน้นด้าน
ประสบการณ์ และบรรยากาศ โดยอาจถ่ายทอดไดจ้ากหลายมมุมอง 

5) กลุ่มบุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงใหค้วามคดิเหน็ว่าการจ าลองบรรยากาศจดัแสดงควรแสดงถงึชวีติของคน 
และผลกระทบถงึครอบครวั 

4.1.4 ดา้นการมสีว่นรว่ม 

ภาพรวมของการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายในมมุมองของตวัแทนคน 3 กลุ่มพบวา่  

1) กลุ่มบุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงมองว่าการมสีถานทีเ่ช่นน้ีอาจท าใหม้โีอกาสในการพูดถงึความขดัแยง้อื่น
เพิม่เตมิไดอ้กี 

2) กลุ่มบุคคลทีท่ างานดา้นเหตุการณ์ทางการเมอืงและกลุ่มครอบครวัผูสู้ญหายกล่าวตรงกนัว่าประสบการณ์ที่ควรไดร้บัคอื
ทศันคตทิีเ่หน็ใจความเป็นเพือ่นมนุษย ์และการตัง้ค าถามต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

3) กลุม่ครอบครวัผูส้ญูหายกลา่ววา่ควรท าใหเ้นื้อหางานเป็นของคนทุกคนและมปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนั 

4.2 การส ารวจกิจกรรมระลึกถึงผูถ้กูบงัคบัให้สญูหาย  

เนื่องจากกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระลกึถงึผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหายมคีวามหลากหลาย จงึไดท้ าการศกึษาจาก 10 กจิกรรม โดย
จ าแนกกจิกรรมเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมร าลกึ, 2) งานเสวนา, 3) การฉายภาพยนตรส์ัน้, 4) งานดนตร ี- ศลิปะ, 5) การพดูถงึ 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและกระท าใหบุ้คคลสญูหาย และ 6) งานจดัแสดงอื่น ๆ  รวมไปถงึศกึษาระยะเวลาในการจดัแสดง
อกีดว้ย เพือ่ดเูนื้อหากจิกรรมเพิม่เตมิ ชว่งเวลา และสถานที ่เพือ่ศกึษาและคน้หากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบังานวจิยัมากทีส่ดุ ดงัน้ี 
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รปูท่ี 4 ประเภทของกจิกรรมในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหาย 

4.2.1 กจิกรรมร าลกึ  

กจิกรรมร าลกึมกัใชเ้วลาสัน้ และมกัท ากจิกรรมเป็นเชงิสญัลกัษณ์ โดยกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหายทีม่กีจิกรรม
ร าลกึเป็นกิจกรรมหลกัได้แก่ กิจกรรมทวงความเป็นธรรมให้วนัเฉลมิและผู้ลี้ภยัทุกคน บรเิวณสกายวอล์คหน้าหอ -ศิลปวฒันธรรม 
กรุงเทพมหานคร และกจิกรรมร าลกึ 1 ปีบลิลีห่ายไป 11 ปี ทนายสมชาย รว่มปักหมดุทีน่ี่มคีนหาย บรเิวณดา่นมะเรว็ อ าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุร ี 

4.2.2 งานเสวนา  

งานเสวนาเป็นกิจกรรมที่ได้รบัความนิยมอย่างมาก โดยเป็นกิจกรรมที่มปีฏสิมัพนัธ์มากที่สุดจากกิจกรรมทัง้ 6 ประเภท 
สว่นมากจะมกีารพดูคุยรว่มกบัครอบครวัของผูถู้กบงัคบัใหส้ญูหาย โดยงานเสวนาจะกนิเวลา 1–2 ชัว่โมง ซึง่กจิกรรมทีม่งีานเสวนาไดแ้ก่
กจิกรรมร าลกึ 1 ปีบลิลีห่ายไป 11 ปี ทนายสมชาย ร่วมปักหมุดทีน่ี่มคีนหาย, กจิกรรมวนัร าลกึถงึบุคคลทีถู่กบงัคบัใหส้ญูหาย, กจิกรรม: 
วนัผูส้ญูหายสากล: คนกห็าย กฎหมายกไ็มม่ ีและงานเสวนา คนหายในเดอืนตุลา  

4.2.3 การฉายภาพยนตรส์ัน้ 

การฉายภาพยนตร์สัน้เป็นอกีกจิกรรมทีส่ามารถทดแทนการมปีฏสิมัพนัธก์บัครอบครวัของผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหายไดเ้น่ืองจาก 
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเหยื่อและครอบครวัผ่านทางหน้าจอ โดยกจิกรรมน้ีถูกน ามาใชเ้พื่อเกริน่น าและพูดถงึเรื่องราวก่อนเข้ าสู่
กจิกรรมหลกั และกจิกรรมทีม่กีารฉายภาพยนตรส์ัน้ไดแ้ก่ กจิกรรมวนัร าลกึถงึบุคคลทีถู่กบงัคบัใหส้ญูหาย และนิทรรศการหา่ง/หาย 

4.2.4 งานดนตร ี- ศลิปะ 

งานดนตร ี– ศลิปะเป็นส่วนทีใ่ชเ้วลาในการจดัแสดงนานทีสุ่ด คอืมากกว่า 2 ชัว่โมงขึน้ไป โดยมกัเป็นกจิกรรมระลกึถงึหรอื
เรยีกรอ้งทางออ้ม และในทีน้ี่รวมไปถงึการแสดงอื่น ๆ อกีดว้ย โดยกจิกรรมทีม่กีารแสดงดนตรแีละศลิปะเป็นหลกัไดแ้ก่ กจิกรรมร าลกึ 1 
ปีบลิลีห่ายไป 11 ปี ทนายสมชาย รว่มปักหมดุทีน่ี่มคีนหาย, กจิกรรมกว ีดนตร ีปลดแอก แหวกหา คนหาย และการแสดง Falling Men  

4.2.5 การพดูถงึ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและกระท าใหบุ้คคลสญูหาย 

การพดูถงึ พ.ร.บ. ถูกใชใ้นกจิกรรมวนัร าลกึถงึบุคคลทีถู่กบงัคบัใหส้ญูหายโดยเป็นพดูปิดทา้ยเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มเลง็เหน็ถงึปัญหา
และแนวทางในอนาคตต่อไป 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูถ้งึผูถ้กูบงัคบัใหส้ญูหายในประเทศไทย 
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4.2.6 งานจดัแสดงอืน่ ๆ 

งานจดัแสดงในทีน้ี่หมายถงึการจดัแสดงรปูถ่ายหรอืโปสเตอรเ์พือ่เรยีกรอ้งและระลกึถงึบุคคล โดยงานจดัแสดงประเภทน้ีไม่มี
การก าหนดเวลาที่แน่นอน และมกัจดัเป็นงานเดี่ยวไม่มกีจิกรรมอื่นผสม งานจดัแสดงที่มคีวามเชื่อมโยงกบัผู้ถูกบงัคบัใหสู้ญหายใน
กรณีศกึษาไดแ้ก่นิทรรศการแด่นกัสูผู้จ้ากไป และสือ่ใบปิด: What is Happening in Thailand 

4.3 การเลือกและวิเคราะหท่ี์ตัง้  

จากการวเิคราะห ์และรวบรวมขอ้มลูพืน้ทีข่องแนวคดิเกีย่วกบัทีต่ ัง้ของโครงการ พบวา่มทีีต่ ัง้ทีเ่ขา้เกณฑจ์ากทีต่ัง้ไวใ้นขอ้ 3.4 
นัน่คอืการเป็นพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในภาคประชาชน, พืน้ทีจ่ะตอ้งเพยีงพอทีจ่ะตดิตัง้หน่วยนิทรรศการเคลื่อนทีแ่ละสามารถจดั
กจิกรรมได ้และมชีือ่เสยีงในภมูภิาคหรอืเป็นสถานทีต่วัแทน โดยพืน้ทีท่ีเ่ขา้เกณฑค์รบทัง้ 3 ขอ้มอียูท่ ัง้หมด 4 แหง่ แบง่ตามภูมภิาค แต่
ยงัคงคดัเลอืกดว้ยเกณฑอ์ื่นเพิม่เตมิ ทีต่ ัง้ในการวเิคราะหจ์งึเป็น อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นอาคาร และประตูท่าแพทีเ่ป็นพืน้ที่
เปิดโลง่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนัในดา้นการปิดลอ้ม ซึง่จะเป็นตวัแปรหน่ึงในการออกแบบต่อไป 

4.3.1 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 

ถนนราชด าเนิน, อนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยและอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิทัง้ในเชงิความหมายและ
ต าแหน่งทีต่ัง้ โดยมกัปรากฏเป็นฉากหลงัเหตุการณ์การต่อสูข้องภาคประชาชนทีต่อ้งการความเปลีย่นแปลงทางประวตัศิาสตรก์ารเมอืง
การปกครองไทยมาโดยตลอด และดว้ยความเป็นพืน้ทีอุ่ดมการณ์ทีบุ่คคลและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถหยบิยกเรื่องเลา่ทีเ่กีย่วขอ้งขึน้มา
น าเสนอซ ้าถงึเหตุการณ์ หรอืแนวคดิอุดมการณ์ต่าง ๆ หรอืน าเสนอดว้ยการตคีวามเพือ่สรา้งพืน้ทีใ่หมใ่หก้บัตนเองได ้โดยอนุสรณ์สถาน 
14 ตุลามจีุดแขง็ในเชงิออกแบบทีก่ารมหีอ้งปิดซึง่สามารถตดิตัง้เทคโนโลยไีดง้า่ย รวมถงึการมสีาธารณูปโภคอื่น ๆ ทีส่ะดวกและสามารถ
รองรับผู้คนได้มาก ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของพื้นที่น้ีก็คือการมีบันไดสูงด้านหน้าจะเป็นการปิดกัน้ตัวอาคารจากผู้คนและห้อง
อเนกประสงคท์ีอ่ยู่ลกึลงไป ท าใหเ้ขา้ถงึไดย้าก รวมไปถงึอุปสรรคทีบ่นัไดมจี านวนมากเกนิไป ท าใหไ้มม่คีวามต่อเน่ืองของพืน้ที ่ทัง้ยงัไม่
มหีลงัคากนัฝนใหร้ะหวา่งทีเ่ดนิ แต่โอกาสของพืน้ทีน้ี่กค็อืการเป็นหอ้งปิดของหอ้งเอนกประสงคน์ัน้ จะท าใหก้ารควบคุมเทคโนโลยที าได้
งา่ย ทัง้การควบคุมเสยีงและแสงใหเ้ป็นไปในทางทีต่อ้งการ 

        
รปูท่ี 5 - 7 ผงัพืน้ชัน้บน, พืน้ทีห่อ้งเอนกประสงค ์ชัน้ใตด้นิ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา และจุดตดิตัง้ (สเีขยีว) และภาพสถานทีจ่รงิ. 

4.3.2 ประตทูา่แพ 

ในปัจจุบนั นอกเหนือจากทีเ่ป็นแลนดม์ารก์ทีส่ าคญัของเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ ประตทูา่แพยงัถูกใชเ้ป็นจุดชุมนุมและจุดจดักจิกรรม
ของผู้คนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา โดยประตูท่าแพมจีุดแขง็ในเชงิออกแบบที่การเป็นลานเปิดที่
สามารถเขา้ถงึไดใ้นแทบจะทุกดา้น ทัง้ยงัมขีนาดใหญ่ และเป็นจุดสนใจของบุคคลทัว่ไป ในขณะเดยีวกนัจุดอ่อนของพืน้ทีน้ี่กค็อืการมแีสง
และเสียงจากถนนทัง้สองข้างรบกวนมาก ซึ่งอาจท าให้การสร้างบรรยากาศขึ้นมาใหม่จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร รวมไปถึงการที่ไม่มี
สาธารณูปโภคมาก เชน่ ไมม่หีอ้งน ้ารองรบัผูเ้ขา้ชม รวมไปถงึอุปสรรคทีก่ารเป็นลานเปิดนัน้ยากต่อการก าหนดจุดตดิตัง้ รวมไปถงึการใช้
เทคโนโลยอีาจท าไดล้ าบาก อกีทัง้ยงัมตีน้ไมอ้ยู่รอบ ๆ เป็นจ านวนมาก แต่การเป็นพืน้ทีเ่ปิดอาจสรา้งโอกาสในการออกแบบทีไ่มต่อ้งยดึ
ตดิหรอืกงัวลกบัส่วนสูงและความกวา้งได้ โดยพืน้ทีบ่รเิวณประตูท่าแพทีน่่าสนใจคอืส่วนลานบรเิวณทศิใต้ เน่ืองจากมพีืน้ทีท่ีก่วา้งพอ
ส าหรบัการตดิตัง้ รวมไปถงึบรเิวณดงักล่าวนัน้มกัเป็นทางสญัจรของผูค้นเชือ่มระหวา่งทีจ่อดรถและอาคารอื่น ๆ ได้ 
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รปูท่ี 8 - 9 ลานหน้าประตทูา่แพและจุดตดิตัง้ (สเีขยีว) และภาพลานขณะจดักจิกรรมจรงิ. 

จากการวเิคราะห ์พบวา่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลามจีุดแขง็ทีค่วามเชื่อมโยงต่อเหตุการณ์ทางการเมอืง, การแสดงออก และบงัคบั
บุคคลใหส้ญูหายอย่างลกึซึง้ ทัง้ยงัมรีปูแบบของพืน้ทีห่ลากหลาย รวมไปถงึพืน้ทีปิ่ดทีส่ามารถควบคุมทัง้เสยีงและแสงได ้เอือ้อ านวยต่ อ
การใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ในขณะทีถ่งึแมป้ระตทูา่แพจะมคีวามเชือ่มโยงต่อเหตุการณ์บงัคบับุคคลใหส้ญูหายน้อยก็ตาม แต่ในชว่ง 4 – 5 ปี
น้ีประตูท่าแพกถ็ูกใชเ้ป็นพืน้ทีแ่สดงออกทางการเมอืงอยู่บอ่ยครัง้ ทัง้ยงัมจีุดแขง็ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย อาจท าใหส้ือ่สารต่อบุคคลทัว่ไป
ไดร้บัรูง้า่ยกวา่ จงึเลอืกทัง้สองสถานทีน้ี่เป็นทีต่ัง้ส าหรบังานวจิยั โดยขอบเขตของพืน้ทีก่ารออกแบบแบ่งไดเ้ป็นสองแหง่จากสถานทีต่ัง้ทัง้
สองแห่ง ไดแ้ก่ พืน้ทีอ่นุสรณ์สถาน 14 ตุลา มขีอบเขตทีพ่ืน้ทีบ่รเิวณหอ้งอเนกประสงคช์ัน้ใตด้นิ ซึง่มทีางเขา้ถงึ 1 ทางจากดา้นบน คอื
บนัไดโคง้บรเิวณบ่อน ้ากลางอาคาร, และประตูท่าแพ ซึง่คอืพืน้ทีล่านดา้นหน้าฝัง่ถนนคชสารบรรจบถนนชยัภูมแิละถนนท่าแพ โดยมี
ทางเขา้ถึง 2 ทางหลกั คอืจากถนนคชสารและถนนชยัภูมทิีส่ามารถเขา้ไดร้อบทศิ กบัถนนมูลเมอืงทางด้านหลงั โดยเขา้จากทางเลก็
ดา้นขา้ง และประตทูา่แพตรงกลาง โดยมทีางเขา้เลก็จากทีจ่อดรถดา้นทศิใตอ้กี 1 จุด โดยขนาดของพืน้ทีก่ารเรยีนรูจ้ะตอ้งมขีนาดไมใ่หญ่
กวา่หอ้งอเนกประสงคช์ัน้ใตด้นิ  

4.4 การวิเคราะหก์รณีศึกษาด้านการแสดงภาพและการฉายภาพ 

ในสว่นของเทคโนโลยกีารฉายภาพ จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรือ่งราวดว้ย เนื่องจากการฉายภาพบน
พืน้ผวิจะเป็นส่วนหน่ึงทีส่ามารถพดูถงึเรื่องราวการสญูหายไดอ้ย่างชดัเจน สามารถน าบุคคลและพืน้ทีเ่หล่านัน้กลบัมาได ้และสามารถ
สรา้งอารมณ์ร่วมจากสถานการณ์นัน้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมได ้อกีทัง้การสญูหายนัน้มกัจะเกดิขึน้ในหลายพืน้ทีโ่ดยไมเ่ฉพาะเจาะจง การฉายภาพ
จงึสามารถน าพืน้ทีเ่หลา่นัน้มาจดัแสดงไดแ้มว้า่พืน้ทีเ่กดิเหตุจรงิจะเป็นแบบใดกต็าม ซึง่เป็นวธิกีารหน่ึงทีท่ าใหก้ารรบัรูข้องผูช้มสามารถ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรบัรู้ได้อย่างพร้อม ๆ กนั ทัง้ยงัสามารถใช้ได้ในสภาพสถานที่รูปแบบใดก็ได้ โดยมกีารค้นหา
กรณีศกึษาในประเทศไทยทีม่กีารฉายภาพทีส่อดคลอ้งกบัเรือ่ง “บุคคล”, “สถานที”่ และ “การสญูหาย” โดยไดท้ าการศกึษาจากกรณีศกึษา 
3 แหง่ ไดแ้ก่  

4.4.1 นิทรรศการ แขวน 6 ตุลา On Site Museum 

นิทรรศการน้ีเป็นนิทรรศการที่ให้น ้าหนักไปในการให้เทคโนโลยีฉายภาพ โดยเฉพาะการเอ่ยถึง “บุคคล” ในบริบทของ 
“สถานที”่ โดยการฉายภาพทีเ่ป็นหวัใจหลกัของงานและมคีวามโดดเด่นทีสุ่ดคอืการฉายภาพบนวตัถุพยานและภาพถ่ายสถานที ่ซึง่เป็น
การน าเทคโนโลยมีาช่วยเล่าเรื่อง คอืการน าอดตีมาทาบทบัปัจจุบนั น าเสนอโดยใชก้ารรบัรูต้่อสถานทีก่บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ คอืสิง่ทีไ่มป่กตถิูก
ซ่อนในสิง่ทีป่กต ิ ผา่นเครือ่งมอืต่าง ๆ ใหเ้หน็ภาพ 

4.4.2 ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town 

นิทรรศการน้ีเป็นนิทรรศการว่าด้วยย่านบางล าพูทีจ่ดัขึน้ที่หา้งนิวเวลิด์ โดยมปีระเภทการฉายภาพ คอื การฉายภาพลงบน
พืน้ที่จรงิ เน่ืองจากพื้นที่มดืมาก จงึมกีารท าใหส้ว่างพร้อมทัง้มปีระเด็นเน้ือหาเชื่อมโยงกบั “สถานที่” จงึเป็นที่มาของการท า lighting 
installation เป็นรูปปลาว่ายไปมา ซึง่สื่อถงึปลาในวงัมจัฉาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ทีน้ี่ “หาย” ไป โดยจากการชมกจิกรรมน้ีจะสามารถ
เขา้ใจไดใ้นทนัท ีอกีทัง้การฉายภาพแบบน้ียงัเหมาะสมกบัพืน้ทีว่า่ง ผูช้มสามารถเคลือ่นไหวตามภาพฉายได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งอยูก่บัที ่

 



แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูถ้งึผูถ้กูบงัคบัใหส้ญูหายในประเทศไทย 
ภคัจริา นุชบวั และวญิญ ูอาจรกัษา 
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4.4.3 Anne Frank Exhibit 

นิทรรศการน้ีใหน้ ้าหนักไปทีเ่น้ือหาในช่วงระหว่างทีอ่นัเน่อ แฟรงก์ซ่อนตวั จนไปถงึตอนทีถู่กต ารวจเขา้จบักุม โดยอา้งองิถงึ
บนัทกึและค าบอกเล่าจากคนรูจ้กั โดยมกีารฉายภาพเงาลงบนฉาก พืน้ทีท่ีจ่ดักจิกรรมเป็นฉากแนวโคง้ 260 ° มกีารประดบัดว้ยของเพื่อ
เลยีนแบบฉากในหอ้งใตห้ลงัคาของอนัเน่อ แฟรงก ์และใชว้ธิฉีายภาพเงาแทนตวั “บุคคล” ท ากจิกรรมต่าง ๆ แทนทีจ่ะเป็นการฉายภาพ
บุคคลเป็นตวัตน ประกอบกบัเสยีงบรรยายเหตุการณ์จากสมดุบนัทกึของอนัเน่อ แฟรงก ์เพือ่ท าใหก้ารเขา้ชมมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ โดย
ถอืวา่เป็นอกีแนวทางหน่ึงทีพ่ดูถงึการกระท าเป็นหลกั และใชจ้นิตนาการตามจากท่าทางของเงา 

 
รปูท่ี 10 - 12 การฉายภาพบนวตัถุพยานและภาพถ่ายสถานที,่ การฉายภาพลงบนพืน้ทีจ่รงิ และการฉายภาพเงาลงบนฉาก. 

โดยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีค่อืการฉายภาพ (Projection Mapping) ซึง่สามารถฉายลงบนพืน้ผวิแบบไหนกไ็ด ้และผูเ้ขา้
ชมสามารถไดร้บัประสบการณ์ดว้ยตาตนเองโดยไมผ่า่นเครื่องมือถ่ายทอดอื่น ๆ และเป็นวธิกีารถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่ป็นทีนิ่ยมในปัจจุบนั 
โดยเทคโนโลยกีารฉายภาพจากกรณีศกึษาไดแ้ก่ ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town และ Anne Frank Exhibit 

 

5. สรปุ 

งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายในการออกแบบพื้นทีก่ารเรยีนรู้และระลกึถึงบุคคลผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหาย โดยอ้างองิขอ้มูลมาจากการ
ส ารวจและสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัแทนผูเ้กีย่วขอ้ง จงึท าใหผู้ว้จิยัมจีุดประสงคใ์นการออกแบบใหเ้ป็นพืน้ทีเ่รยีนรูถ้งึชวีติของผูถู้กบงัคบัสญู
หาย ในฐานะของบุคคลหน่ึงทีถู่กท าใหห้ายไป และแสดงใหเ้หน็ว่าการหายไปของบุคคลเหล่านัน้ส่ งผลกระทบต่อเหยื่อมอืสองอย่างไร 
รวมถงึเพือ่ท าใหผู้ช้มรูส้กึถงึความไมป่กตแิละใกลต้วัของเหตุการณ์เหลา่นี้ และเกดิการตัง้ค าถามถงึการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย โดยผา่น
น าเสนอดว้ยหลกัการสภาพแวดลอ้มการถ่ายทอดเรื่องราว และมกีารเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์, วเิคราะหท์ีต่ ัง้, ส ารวจกจิกรรมระลกึถงึ
ผูถู้กบงัคบัสญูหาย และการวเิคราะหก์รณีศกึษาดา้นการแสดงภาพและการฉายภาพ โดยสามารถสรุปพืน้ทีนิ่ทรรศการไดเ้ป็นสองส่วน 
คอื 1) สว่นนิทรรศการ ทีร่วมทัง้สว่นของเนื้อหาและสว่นประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้ช้มไดใ้ชเ้วลาอยูภ่ายในตวันิทรรศการ และได้รบั
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างจากการใชเ้ทคโนโลยเีรยีกคนืตวัผูถู้กบงัคบัสญูหายกลบัมาอกีครัง้  และ 2) พืน้ทีเ่พื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูหลงัจาก
รบัประสบการณ์นัน้แลว้เช่นกนั ซึง่ทัง้สองสว่นนัน้สามารถรวมอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัได ้โดยขนาดของพืน้ทีส่ าหรบัการตดิตัง้นัน้ควรมขีนาด
ไมต่ ่ากวา่ 30 ตารางเมตร และไมเ่กนิ 150 ตารางเมตร และสงูไมเ่กนิ 3 เมตร โดยรวมพืน้ทีส่ าหรบังานควบคุมเทคนิคพเิศษอกีอยา่งน้อย 
10 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดสูงสุดทีจ่ะอยู่ภายในหอ้งเอนกประสงค์ในอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซึ่งเป็นพื้นทีศ่กึษาทีม่ขีนาดเลก็ที่สุดได้ 
อย่างไรกด็ ีอาจมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในการตดิตัง้บนพื้นทีเ่ปิด เช่น ลานประตูท่าแพ อกีทัง้ยงัมคีวามแตกต่างเลก็น้อยดา้นอุปกรณ์
แสดงภาพและฉายภาพ ทัง้น้ีพืน้ทีก่ารเรยีนรูน้ี้ยงัสามารถตดิตัง้ไดใ้นหลายพืน้ทีต่ามภมูภิาคต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย โดยงานวจิยันี้จะจดัท าเพือ่
น าเสนอแนวทางในการออกแบบและสรา้งพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ละระลกึถงึผูถู้กบงัคบัสญูหายต่อไป 
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รปูท่ี 13 สรุปแนวคดิการสรา้งพืน้ที ่ดา้นแนวคดิ (ซา้ย) และดา้นเทคนิค (ขวา). 

 
รปูท่ี 14 ภาพแนวคดิรายละเอยีดของการจดัการพืน้ที.่ 

 

6. รายการอ้างอิง 

คณะท างานยุตธิรรมเพือ่สนัตภิาพ. (2551). การสญูหายของบุคคล คอืการสญูหายของความยุตธิรรม. กรุงเทพฯ: คณะท างานยุตธิรรมเพือ่สนัต ิ

ชารณีี อรรถจนิดา. (2556). Narrative Design in the Context of Museum. วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชปูถมัภ,์ 2556(04), 52-90. กรุงเทพฯ: Focal Image 

Austin, Tricia. (2020). Narrative Environments and Experience Design (1). New York and London: Routledge. 

Lawson, Bryan. (2001). Language of Space. London: Architectural Press 



การออกแบบโครงการเพือ่เสรมิสรา้งสุขภาวะทีด่ใีนสถานการณ์ทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
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การออกแบบโครงการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะท่ีดีในสถานการณ์ท่ีมี 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

THE PROJECT DESIGNATION FOR WELL-BEING FACILITATION DURING THE PANDEMIC 
OF SAR-COV-2 (COVID-19) DISEASE. 
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บทคดัย่อ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 เป็นโรคระบาดที่ทัว่โลกเผชญิ ส่งผลใหทุ้กภาคส่วนตะหนักถึงปัญหาที่เกดิขึ้น 
โดยเฉพาะการออกแบบพืน้ทีใ่หป้ลอดภยัจากการตดิเชือ้นับเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจมากในปัจจุบนั การศกึษามวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
การแนวทางการออกแบบที่เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 โดยใช้วิธีการทบทวน
วรรณกรรมในประเดน็การส่งเสรมิสุขภาวะทีด่ใีนดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่น้นเทคโนโลยสี าหรบัการช่วยลดความเสีย่งต่อการ
สมัผสั ผลการศกึษาพบวา่ ในปัจจุบนัผูค้นสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจการอยูอ่าศยัในสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง (Built Environment) รวมทัง้การ
พฒันาด้านเทคโนโลยีการออกแบบที่ช่วยปกป้องสุขภาพมนุษย์ให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ทัง้น้ี เทคโนโลยีด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ม ี4 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยอีตัโนมตั ิ2) วสัดุทีใ่ชใ้นอนาคต 
3) การตรวจสอบอุณหภูมริ่างกาย และ 4) สิง่แวดล้อมภายในบ้าน ผลจาการศึกษาน้ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
โครงการสง่เสรมิสขุภาพในสถานการณ์ทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 รวมทัง้การแพรร่ะบาดของเชือ้โรคในอนาคต 

ค าส าคญั: ไวรสัโคโรน่า 2019, สขุภาวะ, เทคโนโลยชีว่ยปกป้องสขุภาพ 

 

Abstract 

The pandemic of coronavirus or COVID-19 is a global level issue of all countries around the world that bring all of 
sectors emphasize on this issue as a big problem; especially, designing a “COVID-19 risk free” space thus is very important, 
at the present. This study has a purpose for designing approach to enhance well-being for response to the pandemic of COVID-
19 by literature review method in enhancing well-being in architectural design that emphasize on touchless technologies. The 
result of the study represented that majority of population pay attention to living in “Built Environment” including developing of 
designing technology for health protection and build a well-being; hence, it has 4 major issues such as 1) automatic technology 
2) materials for it in the future 3) checking of body temperature and 4) home environment. This study could be applied for 
designing a health enhancing project during the pandemic of COVID-19 and any pandemic that may emerging in the future. 

Keywords: coronavirus 2019, well-being, designing technology for health protection 
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1. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 เป็นโรคระบาดที่ทัว่โลกเผชิญ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการออกแบบพืน้ทีใ่หป้ลอดภยัจากการตดิเชือ้ เป็นสิง่ทีน่่าสนใจและมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเสรมิสรา้งสขุภาวะทีด่ ีเน่ืองจาก
สขุภาวะ นบัเป็นดชันีทีบ่ง่ชีถ้งึการมคีุณภาพชวีติทีด่มีคีวามสขุ มคีวามพงึพอใจและมคีวามส าเรจ็ในชวีติ (พณินภา แสงสาคร, 2555) 

 

2. วตัถปุระสงค ์

การศกึษามวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาแนวทางการออกแบบทีเ่สรมิสรา้งสุขภาวะทีด่เีพื่อรองรบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 
โคโรน่า 2019 2) ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมในประเดน็การสง่เสรมิสุขภาวะทีด่ ี3) ศกึษาแนวทางดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
เน้นเทคโนโลยสี าหรบัการชว่ยลดความเสีย่งต่อการสมัผสั  

 

3. กระบวนการศึกษา 

ไดท้ าการศกึษาระดบัความรุนแรงและสาเหตุการตดิต่อของเชือ้ไวรสัโคโร่น่า 2019 และทบทวนวรรณกรรมแนวคดิการมสีุข
ภาวะที่ดี แนวคิดการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ม ี4 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยอีตัโนมตั ิ2) วสัดุทีใ่ชใ้นอนาคต 
3) การตรวจสอบอุณหภมูริา่งกาย และ 4) สิง่แวดลอ้มภายในบา้น 

 

4. ผลการศึกษา 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า2019 สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของคนในสงัคมตอ้งเปลีย่นแปลงไปหลายองคก์ร
เริ่มให้ความส าคญักบัการมสีุขภาวะที่ดที ัง้ตวัของบุคคลและคนรอบขา้ง จากการศึกษาพบว่ากา รมสีุขภาวะที่ดีนัน้ มอีงค์ประกอบ
หลากหลายปัจจยั ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของทีอ่ยู่อาศยัเป็นปัจจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญั ท าใหส้ถาปัตยกรรมมคีวามจ าเป็นอย่าง
มากทีจ่ะตอ้งทบทวนและศกึษาแนวทางการออกแบบทีเ่สรมิสรา้งสขุภาวะทีด่เีพือ่รองรบัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 และ
เชือ้โรคในอนาคต ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางการออกแบบและมาตรฐานการออกแบบทีม่อียู่ในปัจจุบนัสามารถรองรบัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ได ้หากน ามาผนวกกบัเทคโนโลยดีา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ชว่ยลดการสมัผสั ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยี
อตัโนมตั ิ2) วสัดุทีใ่ชใ้นอนาคต 3) การตรวจสอบอุณหภมูริา่งกาย และ 4) สิง่แวดลอ้มภายในบา้น จะสง่ผลใหไ้ดแ้นวทางการออกแบบที่
ทีเ่สรมิสรา้งสขุภาวะทีด่เีพือ่รองรบัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าหรอืเชือ้โรคในอนาคต 

4.1 ไวรสัโคโรน่า 2019 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไวรสัอุบตัใิหมท่ีพ่บวา่มกีารระบาดตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2562 โดยรายงานพบ

ครัง้แรกทีน่ครอู่ฮัน่ มณฑลหเูป่ย สาธารณรฐัประชาชนจนี เชือ้ไวรสั COVID-19 สามารถแพร่กระจาย จากคนสูค่นผ่านทางการไอ จาม 
สมัผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ เชน่ น ้ามกู น ้าลายของคน ผูต้ดิเชือ้จะมอีาการหลายแบบตัง้แต่ตดิเชือ้ไมม่อีาการ อาการเลก็น้อยคลา้ยเป็น
ไขห้วดัธรรมดา อาการปานกลางเป็นปอดอกัเสบ และอาการรุนแรงมากจนอาจเสยีชวีติ 

4.2 อาการและความรนุแรงของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019  
ผูป่้วยตดิเชือ้ COVID1-9 สว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 50-73) อยูใ่นชว่งวยัรุน่จนถงึผูส้งูอายุ (อายุ 15- 89) ประมาณรอ้ยละ 

30-50 มโีรคเรือ้รงัระบบหวัใจและหลอดเลอืด โรคระบบหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน  เป็นตน้ ผูป่้วยเกอืบทัง้หมดมไีข ้(รอ้ยละ 83-
100) ไอ (รอ้ยละ 58-82) อ่อนเพลยีหรอืปวดเมื่อยตวั (รอ้ยละ 11-80) หอบเหน่ือย (รอ้ยละ 20-60) อาการอื่นๆทีพ่บ ไดแ้ก่ ปวดศรีษะ 
เจบ็คอ คลื่นไส ้อาเจยีน ทอ้งเสยี เป็นตน้ ผูป่้วย สว่นใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 90 มหีลายอาการร่วมกนั อาการทางเดนิหายใจ เช่น น ้ามกู
หรอื    คดัจมกูลกัษณะทางคลนิิกของผูป่้วยตดิเชือ้ COVID1-9 (สมาคมโรคตดิเชือ้แหง่ประเทศไทย, 2563) สรุปไวด้งัตารางที ่1 
  



การออกแบบโครงการเพือ่เสรมิสรา้งสุขภาวะทีด่ใีนสถานการณ์ทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
อชริญา เทยีนเจรญิ และชมพนุูท คงพนุพนิ 
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ตารางท่ี 1 อาการและความรุนแรงของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ทีพ่บในผูต้ดิเชือ้ 

 
ทีม่า : สมาคมโรคตดิเชือ้แหง่ประเทศไทย (2563) 

จากตารางที1่ ท าใหเ้หน็วา่โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 มคีวามรุนแรงมาก การแพร่กระจายของเชือ้โรคท าใหเ้กดิมาตรการ 
การเว้นระยะห่างทางบุคคลและสงัคม (Social Distancing) ซึ่งส่งผลกระทบไปยงัแวดวงสถาปัตยกรรมที่ต้องทบทวนแนวทางการ
ออกแบบอกีครัง้ เพือ่รบัมอืกบัการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคในปัจจุบนัและอนาคต 

4.3 แนวคิดสขุภาวะท่ีดี 
สุขภาวะ ถูกใช้เรยีกในแบบต่างกนัไม่ว่าจะเป็นความอยู่ดมีสีุขความผาสุก Well-being หรอื Wellness ซึ่งหมายถึง การมี

สขุภาพทีด่ ีทัง้น้ี องคก์ารอนามยัโลก และพ.ร.บ.สุขภาพแหง่ชาต ิ5 ไดนิ้ยามไวว้า่ สขุภาพ หมายถงึ สขุภาวะทีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย จติใจ 
สงัคม และปัญญาไมใ่ชเ่พยีงปราศจากโรคหรอืความพกิารเทา่นัน้หรอืสขุภาวะทีส่มบรูณ์ทุกทางเชือ่มโยงกนัสะทอ้นถงึความเป็นองคร์วม
อยา่งแทจ้รงิของ สขุภาพทีเ่กือ้หนุนและเชือ่มโยงกนัพบวา่นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของสขุภาวะไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

ประเวศ วะส ีกล่าววา่ สุขภาวะ คอื ภาวะทีเ่ป็นสุข มคีวามสมบรูณ์ทางกาย จติใจ อารมณ์ ปัญญา สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เช่น 
รา่งกายแขง็แรง มสีต ิมสีงัคมทีส่นัต ิมปัีญญารอบรูเ้ทา่ทนั เป็นตน้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าววา่ สุขภาวะองคร์มแนวพุทธเน้นทีภ่าวะแหง่ความสขุเป็นความสมดุลของทุกมติแิหง่
สขุภาพ ความสมดุลของจติใจและเขา้ถงึความสงบ และความดงีามต่างๆ 

ส านักคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกล่าวว่า สุขภาวะ คอื การมสีุขภาพทีด่ที ัง้ทางร่างกายและจติใจ มี
ครอบครวัทีอ่บอุ่นมัน่คงอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามรูแ้ละหน้าทีก่ารงาน่ีเหมาะสม มรีายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชวีติ ภาครฐัมรีะบบ
บรหิารจดัการทีด่ ี

จากการศกึษาความหมายของสุขภาวะอาจสรุปไดว้่า สุขภาวะ คอื ภาวะทีบุ่คคลมคีวามสมบูรณ์ทัง้ทางกาย จติใจ อารมณ์ 
ปัญญา และสิง่แวดล้อม โดยบุคคลนัน้สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างมคีวามสุข สามารถสรุปได้เ ป็นสุขภาพ 
(Health) ความสบาย (Comfort) ความสุข (Happiness) ซึง่สามารถเปรยีบไดก้บัทฤษฎคีุณลกัษณะ 3 ประการของสถาปัตยกรรมโดยวิ
ตรวูอุิส (Vitruvius) ทีป่ระกอบดว้ย ความแขง็แรงมัน่คง (Firmness) การใชป้ระโยชน์ (Commodity) และความงาม (Delight) โดยสขุภาพ 
(Health) หมายถงึการมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ไม่มโีรคภยั ความสบาย (Comfort) หมายถงึ การพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทีต่นอยู่ 
และความสุข (Happiness) หมายถงึ การมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ อย่างไรกต็ามองคป์ระกอบขา้งตน้ทีก่ล่าวมาเป็นสิง่ทีแ่ต่ละบุคคลมี
ความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั 

4.4 สขุภาวะตามแนวคิดของอดมัส ์
อดมัส ์นักจติวทิยาชาวอเมรกินั ระบุว่า สุขภาวะเป็นความเขม้แขง็ทีบุ่คคลใชจ้ดัการกบัภาวะความเครยีด โมเดลของอดมัส ์   

มลีกัษณะเป็นรูปกรวยหงาย ดา้นบนของกรวยเป็นภาวะทีม่สีุขภาวะหรอืมสีุขภาพด ีซึง่แบ่งออกเป็น 6 ดา้นเชื่อมโยงกนั ดา้นล่างของ
กรวยเป็นภาวะความเจบ็ป่วย เมื่อสุขภาวะดา้นใดดา้นหน่ึงมกีารพฒันาจะส่งผลใหสุ้ขภาวะดา้นอื่นๆพฒันาดว้ย สุขภาวะต่างๆแสดง
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) สขุภาวะดา้นรา่งกาย (Physical) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูว้า่ตนเองมสีขุภาพทีด่แีละมพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
2) สขุภาวะดา้นจติวญิญาณ (Spiritual) หมายถงึ การรบัรูค้วามหมายของการมชีวีติอยู ่มเีป้าหมาย  
3) สขุภาวะดา้นปัญญาและการรูค้ดิ (Intellectual) หมายถงึ การมกีระบวนการทางปัญญาทีเ่หมาะสม 
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4) สขุภาวะดา้นสงัคม (Social) หมายถงึ การรบัรูว้า่ตนเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม 
5) สขุภาวะดา้นอารมณ์ (Emotional) หมายถงึ การมคีวามมัน่คงทางอารมณ์สามารถจดัการกบัอารมณ์ได ้
6) สขุภาวะดา้นจติใจ (Psychological) หมายถงึ การมองโลกในแงด่ ีการเปิดใจทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  

4.5 สขุภาวะตามแนวคิดของไมเยอร ์
ไมเยอร์ นักจติวทิยาชาวอเมรกินั ระบุว่า สุขภาวะของบุคคลเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงด้วยจติวญิญาณ โมเดลของไมเยอร์

เรยีกว่ากงลอ้สุขภาวะ (The Wheel of Wellness) เป็นการบูรณาการ 5 ด้านหลกัของสุขภาวะอย่างสมดุล หากด้านใดดา้นหน่ึงมกีาร
เปลีย่นแปลงจะสง่ผลต่อดา้นอื่นๆดว้ยเชน่กนัแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นจติวทิยา (Spirituality) หมายถงึ การตระหนกัรูถ้งึการด ารงอยู่ 
2) ดา้นการมทีศิทางของตนเองและมเีป้าหมายของชวีติ (Self-Direction) หมายถงึ การด าเนินชวีติประจ าวนัอยา่งตัง้ใจ 
3) ดา้นการท างานและการใชเ้วลาวา่ง (Work and Leisure) หมายถงึ การรบัรูค้วามสามารถตนเองในการท างาน การมคีวาม

พงึพอใจในหน้าทีก่ารงาน 
4) ดา้นมติรภาพ (Friendship) หมายถงึ การมสีมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ้ื่นทีน่อกเหนือความสมัพนัธท์างครอบครวัการไดร้บัการ

สนบัสนุนทางสงัคม 
5) ดา้นความรกั (Love) หมายถงึ ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้บนความสนิทสนมความผกูพนัธ ์การรูส้กึวา่เป็นทีร่กั 

4.6 สขุภาวะตามแนวคิดของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ระบุวา่ สขุภาวะเป็นความสมดุลของชวีติแบบเป็นองคร์วมเนื่องมาจากการพฒันาตนเอง

ตามหลกัภาวนา 4 แสดงรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1) กายภาวนา (Physical-Development) หมายถงึ การพฒันารา่งกายอยา่งเกือ้กนูกบัสิง่แวดลอ้มในทางทีเ่ป็นคณุประโยชน์  
2) ศลีภาวนา (Social Development) หมายถงึ การพฒันาดา้นกายวาจาใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมทางสงัคม 
3) จติภาวนา (Emotional- Development) หมายถงึ การพฒันาจติใจดว้ยตุณธรรม 
4) ปัญญาภาวนา (Cognitive Development) หมายถงึ การพฒันาบุคคลใหรู้จ้กัคดิ พจิารณา ไตรต่รองในการแกปั้ญหา 

ทัง้น้ีผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมตวัแปรดา้นกายภาพของแนวคดิสุขภาพทีด่ที ัง้ 3 แนวคดิไวด้งัตารางที ่2. 

ตารางท่ี 2 การรวบรวมตวัแปรดา้นกายภาพของแนวคดิการมสีขุภาวะทีด่ ี

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการมีสุขภาวะที่ดีทัง้ 3 แนวคิด มีตัวแปรด้านกายภาพที่เชื่อมโยงกันคือ  การมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ ีแนวคดิของอดมัส ์และ แนวคดิของไมเยอร ์ใหค้วามส าคญักบัตวัแปรดา้นกายภาพมากกว่าแนวคดิของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  จากการศกึษาจงึสามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรดา้นกายภาพจงึมคีวามส าคญัทีส่ามารถสง่ผลต่อการมสีขุภาวะทีด่ ี

4.7 สขุภาวะในสถาปัตยกรรม 
จากการศกึษาเกี่ยวกบัสุขภาวะเชงิสถาปัตยกรรมพบว่า ประกอบด้วยปัจจยัที่สามารถวดัได้และไม่สามารถวดัได้ ทัง้หมด 3 

ประการ ไดแ้ก่ สุขภาพ (Health) ความน่าสบาย (Comfort) และความสุข (Happiness) ซึง่สะทอ้นออกมาในรูปแบบสุขภาพทางกายความ
น่าสบายจากการมปีฏสิมัพนัธภ์ายในอาคาร และความสขุในการใชง้านอาคาร โดยหลกัการน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพืน้ฐานของสถาปัตยกรรม
ทีว่ติรูวอุิส (Vitruvius) ซึง่ไดนิ้ยามไว ้3 ประการ คอื การใชง้านเหมาะสม (Commodity) ความแขง็แรง (Firmness) และการสรา้งความพงึ
พอใจ (delight) 
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4.8 มาตรฐานการออกแบบอาคารท่ีอยู่อาศยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะท่ีดี 
1) มาตรฐานที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุด (การเคหะ , 2525) ได้มกีารก าหนดความต้องการใช้พื้นที่ที่ควรค านึงถึงในการ

ออกแบบอาคารชุด 3 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological needs) คอืการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยและลกัษณะ
อาคาร (2) ความตอ้งการทางดา้นจติวทิยา (Psychological needs) คอืความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้ม (3) ความต้องการทางดา้น
สงัคม (Social need) คอืการเสรมิสรา้งและตอบสนองการตดิต่อผา่นการออกแบบจดัสรรพืน้ที ่

2) แนวคดิสุขาภบิาลทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการศกึษาในศาสตรข์องสาธารณสุขศาสตรโ์ดยรายละเอยีดของมาตรฐานความตอ้งการที่
อยู่อาศยัทีช่่วยส่งเสรมิสุขภาพแบ่งได ้4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การจดัทีอ่ยู่อาศยัตามความต้องการมูลฐานทางสรีรวทิยา (Fundamental 
physiological needs) คอืการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทางร่างกาย (2) การจดัทีอ่ยูอ่าศยัใหไ้ดต้ามความตอ้งการ
ขัน้มลูฐานทางจติวทิยา (Fundamental psychologic) คอืการจดัสภาพแวดลอ้มสง่เสรมิสขุภาพจติ (3) การป้องกนัโรคตดิต่อ (Protection 
against diseases) (4) การป้องกนัอุบตัเิหตุ (Provision against accidents) คอืการบ ารุงรกัษาอาคาร 

3) การออกแบบอาคาร Well (Well Building Stand) เป็นมาตรฐานอาคารระดบัสากล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีุขภาวะและความ
เป็นอยู่ทีด่ขีองผูใ้ชง้านอาคาร โดยมุง้เน้นประสทิธภิาพของอาคาร 7 ดา้น ประกอบดว้ย (1) อากาศ (Air) คอืคุณภาพอากาศเหมาะกบั
การอยู่อาศยั (2) น ้า (Water) คอืน ้าที่มกีารคดักรองทีด่ี (3) สาธารณูปโภค (Nourishment) คอืการมอีาหารที่ถูกสุขลกัษณะ (4) แสง 
(light) คือคุณภาพของแสง (5) การออกก าลงักาย (Fitness) คอืการมพีื้นที่ส่งเสรมิกิจกรรมการออกก าลงักาย (6) สภาพแวดล้อม 
(Comfort) คอืการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามอยูส่บาย (7) จติใจ (Mind) คอืการสรา้งความผอ่นคลาย 

ตารางท่ี 3 การรวบรวมตวัแปรในการออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีขุภาวะทีด่ ี

 
จากตารางที ่3 พบวา่ มาตรฐานการออกแบบอาคารทีอ่ยู่อาศยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีุขภาวะทีด่ ีทัง้ 3 มาตรฐาน มคีวามสมัพนัธ์

กนั ไมว่า่จะเป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาวะ เช่น ความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัทางกายและจติใจ หรอืตวัแปรรวม 
จากการศกึษาพบว่า ทัง้ 3 มาตรฐานไดใ้หค้วามส าคญักบัการออกแบบพืน้ทีเ่พื่อใหม้สีุขภาวะทีด่ ีแต่มาตรฐานการออกแบบอาคาร (Well 
Building Standard) จะมตีวัแปรทีใ่หค้วามส าคญักบัความตอ้งการทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม และจติใจเป็นหลกั 
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นอกจากนี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมบทความทีก่ล่าวถงึการออกแบบการออกแบบทางกายภาพหรอืการน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชใ้น
การออกแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีุขภาวะทีด่ทีีส่ามารถรองรบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ซึง่มตีวัแปรทีเ่กดิจากการน า
เทคโนโลยทีีถู่กพฒันามาประยุกต์ใชก้บัการออกแบบ โดยตวัแปรจากบทความมกัเป็นตวัแปรทีเ่กดิจากลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกั 
ทัง้น้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งจากบทความไวด้งัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 การรวบรวมตวัแปรจากบทความทีก่ล่าวถงึการออกแบบทางกายภาพหรอืการน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบที่
เกีย่วขอ้งกบัการมสีขุภาวะทีด่ทีีส่ามารถรองรบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

 
จากตารางที ่4 พบวา่ทัง้ 3 บทความมตีวัแปรทีก่ลา่วตรงกนัคอื การน าเทคโนโลยทีีล่ดการสมัผสั วสัดุทีส่ามารถท าความสะอาด

หรอืท าลายแบคทเีรยีได ้ การระบายอากาศเพือ่ใหไ้ดอ้ากาศทีม่คีณุภาพ สภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยั และใชแ้สง UV เขา้มาชว่ยในการ
ออกแบบ มบีางตวัแปรทีก่ลา่วถงึประเดน็เดยีวกนักบัมาตรฐานการออกแบบทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทัง้น้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละจดัหมวดหมูต่วั
แปรจากมาตรฐานและบทความทีไ่ดน้ าเสนอ โดยแบง่ตวัแปรออกเป็นหมวดหมูด่งัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์และจดัหมวดหมู่ตวัแปรที่เกี่ยวข้องการมสีุขภาวะที่ดีแต่ละมาตรฐานและบทความที่สามารถรองรบัการ        
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

  
จากตารางที่5 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่ตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งการมสีุขภาวะทีด่แีต่ละมาตรฐานและบทความทีส่ามารถ

รองรบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ออกมาทัง้หมด 9 ดา้น โดยแบง่เป็นดา้นการออกแบบ 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) การจดัพืน้ทีใ่ห้
เป็นสดัส่วนเหมาะแก่การใชง้าน 2) ความปลอดภยั 3) การเขา้ถงึพืน้ทีส่เีขยีว 4) ความสะอาด 5) คุณภาพอากาศ และดา้นเทคโนโลยี
ดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยทีีล่ดการสมัผสั 2) 
วสัดุที่ใช้ในอนาคต 3) การตรวจสอบอุณหภูมริ่างกาย (การใช้แสง UV เข้ามาช่วยในการออกแบบ) และ 4) ความเหมาะสมของ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีจากการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรทีถู่กใหค้วามส าคญัถงึมากทีส่ดุจากมาตรฐานการออกแบบและบทความ คอื 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และการจดัพื้นที่ให้เป็นสดัส่วนเหมาะแก่การใช้งาน  ทัง้น้ีจากตารางจะเหน็ได้ว่าปัจจุบนัการน า
เทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจทัง้สถาปนิกและนกัวชิาการสว่นใหญ่จงึเริม่หนัมาใหค้วามส าคญั 

 

5. วิเคราะหส์รปุผล/ข้อเสนอแนะ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 การรกัษาสุขภาพและการมสีุขภาวะทีด่จีงึเป็นเรื่องส าคญัทฤษฎี

แนวทางการมสีุขภาวะทีด่ทีีไ่ดน้ าเสนอทัง้ 3 แนวทางเป็นการปฏบิตัทิีเ่ริม่จากพฤตกิรรมของตนเองซึง่เป็นสิง่จ าเป็นทีทุ่กคนพงึมเีพราะ
สขุภาวะทีด่มีคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยป์ระเทศ  

อย่างไรกต็ามการมสีุขภาวะทีด่ไีม่ไดป้ระกอบดว้ยพฤตกิรรมของตนเองเพยีงอย่างเดยีวแต่ประกอบดว้ยสิง่แวดลอ้มรอบขา้ ง
เช่นกนั จากมาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งเสรมิการมสีุขภาวะที่ดทีี่ได้กล่าวมาทัง้หมด สามารถน าเทคโนโลยดี้าน การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมมาประยุกตใ์ชเ้พือ่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 และยงัเป็นแนวความคดิการออกแบบเพื่อ
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รองรบัการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคในอนาคต ทัง้น้ี เทคโนโลยดีา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ชว่ยลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค
โรน่า 2019 ทัง้ 4 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยอีตัโนมตั ิ2) วสัดุทีใ่ชใ้นอนาคต 3) การตรวจสอบอุณหภูมริ่างกาย และ 4) สิง่แวดลอ้ม
ภายในบา้น ทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอยงัถูกเผยแพร่อยูใ่นแวดวงทีจ่ ากดั แต่ในปัจจุบนัมผีูใ้หค้วามสนใจมากขึน้ ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึ
ควรสนับสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัเพื่อต่อยอดการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการออกแบบทีส่ามารถรองรบัสถานการ์ณ
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัหรอือนาคต และสามารถท าใหผู้ใ้ชง้านมสีขุภาวะทีด่ไีด ้
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บทคดัย่อ 

สถานศกึษาปฐมวยัเป็นสถานทีท่ีร่วบรวมเดก็เลก็เป็นจ านวนมาก ซึง่เดก็เลก็เป็นช่วงวยัทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันาในดา้นต่าง  ๆ 
ยงัคงเป็นวยัทีร่่างกายมภีูมคิุ้มกนัต ่า ท าใหส้ถานศกึษาปฐมวยัเป็นแหล่งที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและตดิต่อกนัโดยง่าย  ซึ่งการ
เจ็บป่วยในวัยน้ีอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก หากไม่ได้รับการป้องกันดูแลที่มีประสิทธิภาพอาจเกิด
ภาวะแทรกซอ้นรุนแรงถงึแก่ชวีติได ้โดยงานวจิยัหวัขอ้เรื่อง แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ที่
ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อทางการหายใจ มวีตัถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษาการบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชือ้ทางการหายใจ 2) ศกึษาแนวทาง
การออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของกรณีศกึษาต่างประเทศ ส าหรบัการป้องกนัการแพร่ เชื้อทางการ
หายใจ 3) วเิคราะหส์ภาพการณ์จรงิของสถานศกึษาปฐมวยัในประเทศไทยและแนวทางการออกแบบของกรณีศกึษาต่างประเทศ 4) สรุป
แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ทีช่ว่ยลดความเสีย่งของการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ โดยศกึษา
แนวทางการออกแบบของกรณีศกึษาต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัโรคระบบทางเดนิหายใจ เพือ่น ามาประยุกตใ์ชก้บัสถานศกึษาในประเทศไทย 
ซึง่มวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการคน้ควา้เอกสาร การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา เขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
เพื่อทราบถงึแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และการส ารวจพืน้ทีเ่พื่อทราบถงึสภาพการณ์จรงิภายในโรงเรยีน 
โดยองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สถานทีต่ัง้ การวางผงัอาคาร ขนาดและการจดัผงัหอ้งเรยีน เสน้ทางการสญัจร
และทางเดนิ การระบายอากาศ แสงสว่างและเสยีง สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน และดา้นเทคโนโลยี  ซึ่งการจดัการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพอย่างเหมาะสม เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ส าคญัที่เอื้อใหโ้รงเรยีนเป็นสถานที่ส่งเสรมิด้านสุขภาพอนามยัที่ดขีองนักเรยีนและ
บุคลากร รวมทัง้มคีุณภาพชวีติทีด่สีามารถด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขและปลอดภยั 

ค าส าคญั: สถานศกึษาปฐมวยั, การแพรเ่ชื้อ, การบรหิารจดัการ, สภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพ, โรคระบบทางเดนิหายใจ 

 

Abstract 

Childhood Education is a place with many young children, to prevent the early childhood schools from virus spread 
can spreadable and communicate. The respiratory infection can affect to their development and the overall health of the child 
unprotected children can be a life-threatening condition. This research of Guidelines is to design the physical environment in 
the school, to reduce the risk of transmission of respiratory diseases. Research objectives consist 1 )  Study the physical 
environment management of the school in Bangkok Metropolitan Region for preventing respiratory transmission. 2 )  Study the 
design and management of the physical environment from the foreign case studies for preventing respiratory transmission. 3 ) 
Analysis of the actual situation from the school in Thailand. Along with analyzes the design guidelines of the foreign case 
studies. 4)  conclude the design guidelines of the physical environment design for the primary school about design method for 
reducing the risk of respiratory transmission. The foreign case study of respiratory disease would be applied to design 
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educational institutions in Thailand. The research processes consist of document research. Interview the school Manager around 
Bangkok and the metropolitan area. Site expedition for survey the school physical environment, and study the actual situation 
in the school. By the physical environment component involved in both the location, building planning, classroom size and 
layout, traffic routes, ventilation, light, sound, school environment and technology. Where appropriate management of the 
physical environment. It is one of the important elements that makes the school a place to promote the good health of students 
and staff. As well as having good quality of life and being able to live together in society happily and safely. 

Keywords: Early childhood education, transmission, management, physical environment, respiratory disease 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

สถานศึกษาปฐมวยัเป็นสถานที่ที่รวบรวมเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก ในแต่ละปีประเทศไทยมจี านวนประชากรเด็กแรกเกิด
มากกวา่ 700,000 คน ซึง่จ านวนกวา่ 3 ลา้นคนหรอืมากกว่ารอ้ยละ 60 ของประชากรกลุ่มน้ี ผูป้กครองจะพาบุตรมาฝากทีศู่นยเ์ดก็เลก็ 
โรงเรยีนอนุบาลและสถานศกึษาปฐมวยัเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้โรงเรยีน ซึง่วยัเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอายุแปดปีหรอืเดก็ปฐมวยั 
เป็นช่วงวยัทีส่ าคญัทีสุ่ดของพฒันาการทุกดา้นทัง้ทางร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ จติใจ สงัคมและบุคลกิภาพ อยู่ระหว่างการพฒันาใน
ดา้นต่าง ๆ และยงัคงเป็นวยัทีร่่างกายมภีูมคิุม้กนัต ่า โดยศูนย์เดก็เลก็และสถานศกึษาปฐมวยัเป็นแหล่งที่มเีดก็ปฐมวยัอยู่ร่วมกนัเป็น
จ านวนมาก มโีอกาสตดิเชือ้และแพร่กระจายเชือ้โดยงา่ยจากการสมัผสัผูป่้วย การเล่นคลุกคลกีนั แมก้ระทัง่การเรยีนในหอ้งเดยีวกนั มกั
เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิโรคตดิต่อทีต่้องเฝ้าระวงัในเดก็ (กรมควบคุมโรค, 2561) ซึ่งเดก็ปฐมวยัเป็นกลุ่มทีต่้องได้รบัการดูแลและ
ระมดัระวงัในการกระจายเชือ้เป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัจงึมคีวามส าคญัมากในการควบคุมการระบาด 
(กรมอนามยั, 2563) จากขอ้มลูการเฝ้าระวงัโรคของกองระบาดวทิยา ปี 2561 โรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวงัในเดก็ปฐมวยั เช่น โรคมอืเทา้
ปาก ไขห้วดัใหญ่ และโรคอุจจาระร่วง เป็นตน้ (กองโรคตดิต่อทัว่ไป, 2562) ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนาในปัจจุบนั ซึง่ท าใหเ้ดก็นักเรยีนจ านวนกว่า 1.57 พนัลา้นคนหรอืคดิเป็น 91.3% ของผูเ้รยีนจากทัว่โลก จ าเป็นตอ้งปิดโรงเรยีน
และปรบัเปลี่ยนแนวทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงนักเรยีนในประเทศไทยจ านวน 13 ล้านคน ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัไปจนถึง
อุดมศกึษา ไดร้บัผลกระทบทางการศกึษาและมพีฒันาการการเรยีนรู้ทีถ่ดถอยลง รวมถงึผลกระทบดา้นสุขภาพของเดก็และครอบครวั 
แมก้ระทัง่ประเทศทีม่รีะบบการศกึษาทีก่า้วหน้าทีสุ่ดในโลก เช่น ยุโรป สหรฐัอเมรกิา ประเทศทีก่ าลงัพฒันาไปจนถงึประเทศยากจนลว้น
ไดร้บัผลกระทบทัง้สิน้ การทีน่ักเรยีนตอ้งออกจากระบบการศกึษาเช่นนี้สง่ผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องเดก็ อาจมผีลต่อเศรษฐกจิของโลก
อย่างมหาศาล จงึเหน็ไดว้่าโรงเรยีนเป็นสถานทีท่ีม่คีวามใกลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด เป็นแหล่งทีเ่ชือ้โรคสามารถแพร่กระจายและตดิต่อกนั
โดยง่าย ซึ่งการเจบ็ป่วยในวยัน้ีอาจส่งผลต่อพฒันาการและสุขภาพโดยรวมของเดก็ หากไม่ไดร้บัการป้องกนัดูแลทีม่ปีระสทิธภิาพอาจ
เกดิภาวะแทรกซอ้นรุนแรงถงึแก่ชวีติได ้ดงันัน้ สถานศกึษาควรมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอย่างเหมาะสม เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงที่ส าคญัที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรยีน ให้เด็กสามารถเติบโตอย่างสมบูรณ์มสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ ดี 
ตลอดจนมคีวามปลอดภยัในชวีติ งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการพฒันาแนวทางการออกแบบและบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้ม
เชงิกายภาพของสถานศกึษา ทีช่่วยลดความเสีย่งของการแพร่เชือ้ทางการหายใจ ค านึงถงึการออกแบบพืน้ทีภ่ายภาพเพื่อลดโอกาสใน
การแพรก่ระจายเชือ้และการตดิเชือ้ของนกัเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน ประกอบกบัการสง่เสรมิดา้นสุขอนามยั การดแูลแกไ้ขพฤตกิรรม
ส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งและต่อเน่ือง เพื่อใหโ้รงเรยีนเป็นสถานทีส่่งเสรมิดา้นสุขภาพอนามยัทีด่ขีองนักเรยีนและบุคลากร ทีเ่อื้อต่อกา ร
เรยีนและการท างาน รวมทัง้มคีุณภาพชวีติทีด่สีามารถด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขและปลอดภยั 
  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ส าหรบั
การป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

2) ศกึษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกรณีศกึษาต่างประเทศ ส าหรบัการ
ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

3) วเิคราะหส์ภาพการณ์จรงิของสถานศกึษาปฐมวยัในประเทศไทยและแนวทางการออกแบบของกรณีศกึษาต่างประเทศ 

4) สรุปแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ทีช่ว่ยลดความเสีย่งของการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

1.3 ขอบเขตการวิจยั  

1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

1) ศกึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบของโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพและองคป์ระกอบอนามยัสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา 

2) ศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษา 

3) ศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิการระบายอากาศและดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโรคระบบทางเดนิหายใจในสถานศกึษา 

4) ศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อของสถานศกึษาในประเทศไทย 

5) ศกึษาแนวทางการออกแบบและบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ส าหรบัการ
ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

 ศึกษาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของสถานศึกษา เขตการศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โดยพืน้ทีเ่ชงิกายภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 1) หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้ง
คอมพวิเตอร ์หอ้งวทิยาศาสตร ์หอ้งประชุม หอ้งสมุด เป็นตน้ 2) พืน้ทีส่ว่นกลาง ไดแ้ก่ บรเิวณทางเขา้-ออกโรงเรยีน โรงอาหาร หอ้งน ้า 
เป็นตน้ 3) เสน้ทางสญัจรและทางเดนิ 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

สถานศกึษาระดบัประถมศกึษา เขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) ทีม่แีนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

1.4 ระเบียบการวิจยั 

1) ศกึษาการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยัในประเทศไทย ส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชือ้
ทางการหายใจ โดยเลอืกใชแ้บบสมัภาษณ์ (Interview) และการส ารวจพืน้ทีก่ายภาพเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทัง้ดา้นการบรหิารจดัการและ
ดา้นพืน้ทีเ่ชงิกายภาพของโรงเรยีน เพือ่ทราบถงึสภาพการณ์จรงิของสถานศกึษาปัจจุบนั 

2) ศกึษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกรณีศกึษาต่างประเทศ ส าหรบัการ
ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ ไดแ้ก่ การออกแบบพืน้ทีห่อ้งเรยีน พืน้ทีส่ว่นกลาง เสน้ทางสญัจรและทางเดนิ และการบรหิารจดัการ
พืน้ทีก่ายภาพ 

3) ลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลูดา้นพืน้ทีก่ายภาพของสถานศกึษา ทีอ่ยูใ่นเกณฑด์งักล่าว จ านวน 5 โรงเรยีน  

4) วเิคราะหข์อ้มลูทัง้สภาพการณ์จรงิของสถานศกึษาในประเทศไทยและแนวทางการออกแบบของกรณีศกึษาต่างประเทศ 

5) สรุปผลเพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ทีช่ว่ยลดความเสีย่งของการแพร่
เชือ้ทางการหายใจ 
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1.5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษาในประเทศไทย ทีส่ามารถช่วยลดความ
เสีย่งการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

2) ส าหรบันักเรยีน บุคลากร และสถานศกึษาในประเทศไทย ผลการวจิยัน้ีมสีว่น ชว่ยสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีถู่ก
สขุลกัษณะและสามารถชว่ยลดความเสีย่งการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

3) ส าหรบันักวชิาการและผูอ้อกแบบ ผลการวจิยัมสี่วนช่วยในการขยายองค์ความรูเ้กี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
สถานศกึษาทีค่ านึงถงึสขุภาวะ ซึง่สามารถน าองคค์วามรูไ้ปพฒันาหรอืปรบัปรุงในโครงการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได้ 

4) ส าหรบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าความรูไ้ดไ้ปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทาง เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหส้ถานศกึษาสามารถเปิด
การเรยีนการสอนในสถานการณ์โรคตดิต่อทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 

 2.1.1 แนวคดิและการด าเนินงานสง่เสรมิสขุภาพ 

 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพฒันาที่มคีวามครอบคลุมทุกมติิด้านสุขภาพและสิง่แวดล้อม โดยสร้าง
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของทุกคนทัง้ในโรงเรยีนและชุมชน ใหส้ามารถน าความรูแ้ละทกัษะดา้นสุขภาพมาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
ดว้ยการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและผูอ้ื่น รวมทัง้สามารถตดัสนิใจในการควบคุมสภาวการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
นักเรยีนจะไดร้บัการปลกูฝงูทศันคต ิฝึกทกัษะและพฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม สมาชกิในชุมชนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีอยู่ใน
สิง่แวดล้อมที่สะอาดและปลอดภยัท าให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันาคนให้มคีุณภาพชวีติที่ดแีละอยู่ในสงั คมอย่างมคีวามสุข โดย
องคก์ารอนามยัโลก (WHO อา้งใน อรทยั ชยัวงค,์ 2544) ไดก้ าหนดกรอบแนวคดิส าหรบัการด าเนินงานสง่เสรมิสุขภาพในโรงเรยีน ซึง่มี
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) นโยบายสุขภาพของโรงเรยีน 2) สิง่แวดลอ้มทางกายภาพในโรงเรยีน 3) สิง่แวดลอ้มทางสงัคมของ
โรงเรยีน 4) ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน 5) การพฒันาทกัษะสว่นบุคคลดา้นสุขภาพ 6) การบรกิารสุขภาพในโรงเรยีน 

2.2 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา 

 2.2.1 ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 

 ความส าคญัของการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานัน้จะมีความสมบูรณ์ที่สุด ถ้าสมองได้รบัการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืไดร้บัการศกึษาสงูๆ ขึน้จะท าใหไ้อควิเพิม่ขึน้ จากผลการศกึษาดงักล่าวน้ี ท าใหน้ักการศกึษามา
ใหค้วามสนใจ และใหค้วามส าคญักับการตระเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อความอยากรูอ้ยากเหน็และการคน้พบของนักเรยีน สภาวะ
เชน่นี้จะท าใหก้ารเจรญิเตบิโตทางสมองด าเนินอยูต่่อไป นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้ม คอื สิง่เรา้ทีท่ าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมทีม่นุษยอ์าศยั
ในสภาพแวดลอ้ม โดยแบง่เป็น 2 ประเภท (ทรรศนีย ์วราหค์า, 2554)  

 (1) สิง่แวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ สิง่ซึง่อยู่นอกกายมนุษย ์เช่น วตัถุ สิง่ของ คน และสตัว ์เป็นตน้ รวมไปถงึสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม
ซึง่ไมม่ตีวัตน ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ถา้สิง่แวดลอ้มเหล่าน้ีเรา้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม เราเรยีกวา่ สิง่เรา้ภายนอก  

 (2) สิง่แวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ การกระท าของอวยัวะต่างๆ ภายในของมนุษยเ์อง เช่น ความหวิกระหาย ถา้สิง่แวดลอ้มภายใน
เหลา่น้ีเรา้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม เราเรยีกสิง่เรา้ภายใน 

 2.2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษา 

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพทีเ่กีย่วกบัอาคารสถานทีภ่ายในสถานศกึษา รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
งานวจิยัของปรญิญา องัศุสงิห ์(อา้งถงึในครีบีนู จงวฒุเิวศร์, สมพร รว่มสขุ และวรรณภา แสงวฒันะกุล, 2547) ไดแ้บง่สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพในอุดมคตเิป็นสว่นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 1) หอ้งเรยีนทัว่ไป 2) หอ้งเรยีนเฉพาะวชิา 3) โรงอาหาร 4) หอ้งประชุม 5)อาคารอ านวยการ 
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6) หอ้งสมุดหรอืศูนย์กลางสื่อการเรยีนการสอน 7) บรเิวณทีผ่กัผ่อนหย่อนใจ 8) บรเิวณเพื่อกจิกรรมและนิทรรศการ 9) บรเิวณบรกิาร
สาธารณูปโภค 10) เสน้ทางจราจรและทีจ่อดรถ 11) บรเิวณทีพ่กัอาศยั  

2.3 แนวคิดและหลกัการอนามยัส่ิงแวดล้อม 

 2.3.1 ความหมายของอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization [WHO],1998) ให้ความหมายของ อนามยัสิ่งแวดล้อม คือ  ความสมดุล
นิเวศวทิยาระหวา่งมนุษยส์ิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิความเป็นอยูท่ีด่ ีซึง่รวมถงึใหม้วลมนุษยม์สีขุภาพดทีัง้กายและจติใจ ใหไ้ดร้บัสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสม โดยท านองเดยีวกนักม็คีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มท้ังมวล รวมไปถงึความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ต่ละบุคคลจนถงึสิง่แวดลอ้ม
อื่น ๆ ในโลก   

2.3.2 องคป์ระกอบของอนามยัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 

 อนามยัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน เป็นสิง่จ าเป็นในการบรหิารจดัการปัจจยัสิง่แวดลอ้มทีคุ่กคามและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
เดก็ เน่ืองจากเดก็เป็นกลุม่เสีย่งต่อการเจบ็ป่วยทีม่สีาเหตุจากปัจจยัสิง่แวดลอ้ม เช่น โรคทางเดนิอาหาร ทางเดนิหายใจ ภูมแิพ ้และการ
บาดเจบ็ต่าง ๆ จากอุบตัเิหตุ อุบตัภิยั จงึควรสง่เสรมิใหม้กีารจดัการ ควบคุม ป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคตดิต่อ จดัสภาพแวดลอ้มให้
ถูกสุขลกัษณะและมกีารบรหิารจดัการด้านอาคารสถานที่ให้มคีวามมัน่คง แขง็แรง ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั เพื่อให้เด็กมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติ และสามารถเตบิโตเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพต่อไป (กรมอนามยั, 2551) กล่าววา่อนามยัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สถานทีต่ัง้ 2) อาคารเรยีน 3) พืน้ทีใ่ชส้อยและอุปกรณ์เครื่องใช้ 4) การระบายอากาศ แสงสว่าง
และเสยีง 5) น ้าดืม่-น ้าใช ้6) การจดัการขยะ 7) การจดัการน ้าเสยี 8) การควบคุมและก าจดัแมลง สตัวพ์าหะน าโรค 9) สภาพแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัในโรงเรยีน 

2.4 แนวคิดการระบายอากาศ  

 2.4.1 การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิ

การระบายอากาศวธิธีรรมชาต ิโดยทัว่ไปอากาศจะสามารถเคลือ่นทีผ่า่นชอ่งเปิดของอาคาร ไดแ้ก่ ประตแูละหน้าต่าง ดงันัน้ใน
การออกแบบอาคารโดยการระบายอากาศวธิธีรรมชาต ิตอ้งค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเคลื่อนทีข่องอากาศ ทัง้ต าแหน่ง จ านวน 
ขนาด ทศิทาง และรูปแบบของหน้าต่างที่แตกต่างกนั ซึ่งศกัยภาพในการระบายอากาศภายในอาคารมหีลายปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ความเรว็ลมรอบอาคาร ณ ทีต่ัง้ สภาพลม ซึง่ขึน้อยูก่บัลมทีพ่ดัเขา้สูท่ีต่ ัง้และการออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมบรเิวณทีต่ัง้ เป็นตน้  

2.4.2 ทฤษฎเีรือ่งชอ่งเปิดและทศิทางลมทีก่ระท ากบัอาคาร 

นายฤชากร ทองทยั (2558) กล่าวว่า ส าหรบัการออกแบบช่องเปิดของอาคารมวีตัถุประสงค์เพื่อให้อากาศจากภายนอก
เคลื่อนที่เขา้มาภายในอาคาร และสามารถช่วยในการระบายอากาศ ซึ่งความต้องการของปรมิาณกระแสลมขึน้อยู่กบัทัง้ฤดูกาล และ
กจิกรรมทีท่ าในแต่ละพืน้ทีภ่ายในอาคาร และเพื่อก าหนดความเรว็ของกระแสลมตามทีต่อ้งการ สามารถน าปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพดั
พาและการเบีย่งเบนของกระแสลมมาพจิารณา โดยการออกแบบชอ่งเปิดประกอบดว้ย 1) ต าแหน่งของชอ่งเปิด 2) ขนาดและจ านวนชอ่ง
เปิด 3) ทศิทางการไหลของกระแสลมเมื่อมสีิง่ประกอบบรเิวณช่องเปิดทางเขา้และทางออก 4) ชนิดของบานเปิดทีส่่งผลต่อกระแสลมที่
เขา้มาภายในหอ้ง 

2.5 แนวคิดด้านเทคโนโลยีส าหรบัโรคระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา 

 องค์กร CB Insights กล่าวว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมามกีารบงัคบัปิดโรงเรยีนและผลกัดนัให้ทัว่โลกเขา้สู่สถานการณ์การเรยีนรู้
ทางไกลแบบฉุกเฉิน โรงเรยีนหนัไปใช้เครื่องมอืการประชุมทางวดิโีอ การจดัการเรยีนรู้ออนไลน์ และแนวทางส าหรบัใช้ดจิทิลัอื่น ๆ 
เพือ่ใหก้ารศกึษาสามารถด าเนินต่อไป โดยการเรยีนทางไกลฉุกเฉินนี้ท าใหเ้หน็ถงึอุปสรรคในการศกึษาทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะบบต่าง ๆ ซึง่มี
นกัเรยีนบางสว่นทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึอุปกรณ์หรอือนิเทอรเ์น็ตเพยีงพอทีจ่ะเขา้สูร่ะบบออนไลน์ได ้และเขตการศกึษาของรฐัมากกวา่ 75% 
รายงานว่ามีการศึกษาแบบไฮบริดหรือการศึกษาทางไกลเต็มรูปแบบส าหรับปีการศึกษา 2020-2021 โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาประกอบด้วย  1) UV Sanitation 2) Fever Scanning & Continuous Monitoring 3) Remote Classroom Technology, 
Immersive AR/VR Lessons & Digital Textbooks 4) Social Distance & Mask Adherence Monitoring 5) No-Touch Bathrooms & 
Self-cleaning Features 6) In-Class Lunches & Voice-Enabled Kitchens 7) Online Tutors & Digitized School Communications 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

268 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.1.1 การออกแบบและบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 

เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่เชงิกายภาพ ส าหรบัการ
ป้องกันการแพร่เชื้อทางการหายใจ การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แนวทางการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมของ
สถานศกึษาในประเทศไทย  2) แนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของกรณีศกึษาต่างประเทศ โดยประเดน็
พื้นที่เชงิกายภาพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ห้องเรยีนและห้องปฏบิตัิการ ได้แก่ ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องวทิยาศาสตร์ ห้องสมุด 2) พื้นที่
สว่นกลาง ไดแ้ก่ บรเิวณทางเขา้-ออกโรงเรยีน โรงอาหาร หอ้งน ้า 3) เสน้ทางสญัจรและทางเดนิ 

3.1.2 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในงานวิจัยน้ี เป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศกึษาเขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรยีน 
ประกอบดว้ยโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงเรยีนพญาไท และโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 4 
โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนสงัฆอ์ ่าวทิยา โรงเรยีนวดัเวฬุวนั โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา และโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์

3.1.3 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 กลุม่ตวัอยา่งในงานวจิยันี้ แบง่ออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 

 (1) โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาเขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรยีน 

 (2) บุคลากรฝ่ายบรหิารหรอืผูอ้ านวยการโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา เขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 5 คน 

3.1.4 พืน้ทีศ่กึษาในงานวจิยั  

พืน้ทีศ่กึษาในงานวจิยั หมายถงึ สถานศกึษาระดบัประถมศกึษาเขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ส าหรบัการออกแบบและบรหิารจดัการพื้นที่เชงิกายภาพ โดยเป็นไปตามเกณฑท์ี่ได้จาก
การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและกรณีศกึษา ซึง่เกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีศ่กึษาประกอบดว้ย ท าเลทีต่ัง้ ขนาดโรงเรยีน องคป์ระกอบดา้น
สภาพแวดล้อมเชงิกายภาพ มแีนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชือ้ทางการหายใจ รวมทัง้มคีวาม
สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูและการส ารวจพืน้ทีก่รณีศกึษา  

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ีนอกจากจะศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและศกึษาคน้ควา้ สามารถ
แบง่ตามประเภทของขอ้มลูออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 3.2.1 แบบสมัภาษณ์   

โดยการเลอืกใชแ้บบสมัพาษณ์ เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ ส าหรบัการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เขตการศกึษากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบดว้ยประเดน็เกีย่วกบั
แนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มภายภาพของสถานศกึษาส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชือ้ทางการหายใจ โดยแบบสมัภาษณ์
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน ส่วนที่  2 ข้อค าถามด้านการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน สว่นที ่3 ขอ้ค าถามดา้นปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มในสถานการณ์โรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
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 3.2.2 แบบส ารวจ 

งานวจิยัเพื่อสรุปแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้ม โดยการเลอืกใชแ้บบส ารวจเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็บนัทกึสภาพการณ์จรงิของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในโรงเรยีนส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ เขตการศกึษา
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูดา้นปัจจยัทางกายภาพตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเริม่ตน้จาก 

 3.3.1 การเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคลากรฝ่ายบรหิารหรอืผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

เพือ่ใหท้ราบถงึแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มภายภาพของโรงเรยีนส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชือ้ทางการหายใจ 
โดยใชเ้ครือ่งมอืแบบสมัภาษณ์ เพือ่บนัทกึขอ้มลูและบนัทกึเสยีง เพือ่ความครบถว้นของขอ้มูลทีไ่ด ้

 3.3.2 การส ารวจสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของสถานศกึษา 

 การส ารวจสภาพสิง่แวดล้อมทางด้านกายภาพของสถานศกึษา โดยใช้เครื่องมอืเป็นแบบส ารวจ เพื่อบนัทกึขอ้มูลและการ
บนัทกึภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรปูส าหรบัเกบ็ขอ้มลูดา้นพืน้ทีก่ายภาพต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน หอ้งจดักจิกรรม โรงอาหาร เป็นตน้ 

3.4 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

3.4.1 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ

3.4.1.1 ศกึษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง    

1) ศกึษาองคป์ระกอบของโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพและองคป์ระกอบอนามยัสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา 

2) ศกึษาองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษา 

3) ศกึษาแนวคดิการระบายอากาศและดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโรคระบบทางเดนิหายใจในสถานศกึษา 

4) ศกึษาหลกัการออกแบบพืน้ทีเ่ชงิกายภาพทีค่ านึงถงึการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม 

3.4.1.2 ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

1) ศึกษาแนวทางการออกแบบและบริหารจดัการลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนกรณีศึกษาในประเทศไทย 
ส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ และท าการวเิคราะหร์ปูแบบและการบรหิารจดัการพืน้ที ่

2) ศึกษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนกรณีศึกษาต่างประเทศ 
ส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ และท าการวเิคราะหร์ปูแบบและการจดัการพืน้ที ่

3.4.2 ขอ้มลูปฐมภมู ิ

ศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาในประเทศไทย ส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

1) สมัภาษณ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้ม จากบุคลากรฝ่ายบรหิารหรอืผูอ้ านวยการโรงเรยีน เขตการศกึษา
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ โรงเรยีนพญาไท โรงเรยีนสงัฆอ์ ่าวทิยา โรงเรยีนวดัเวฬุวนั โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 
และโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์ 

2) เก็บข้อมูลด้านกายภาพจากการส ารวจและบนัทึกภาพ โดยการเก็บข้อมูลพื้นที่กายภาพ ได้แก่ พื้นที่ห้องเรียน พื้นที่
สว่นกลาง และเสน้ทางสญัจรและทางเดนิภายในโรงเรยีนพญาไท เพือ่ทราบถงึสภาพการณ์จรงิพืน้ทีก่ายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั 

3.4.3 วเิคราะหส์ภาพการณ์จรงิของสถานศกึษาปฐมวยัในประเทศไทยและแนวทางการออกแบบของกรณีศกึษาต่างประเทศ 

 จากการศกึษาแนวทางการออกแบบและการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานศกึษา ทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ การสมัภาษณ์ การลงพืน้ทีม่าวเิคราะหร์่วมกนั และสงัเคราะหใ์หไ้ดม้าซึง่ขอ้สรุปของ
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สภาพการณ์จริงของสถานศึกษาประเทศไทยในปัจจุบนั และแนวทางการออกแบบของต่างประเทศ เป็นการวเิคราะห์ร่วมกนัของ
สถานศกึษาเชงิกายภาพทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.4.4 น าเสนอรปูแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ทีช่ว่ยลดความเสีย่งของการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ 

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

4.1 วิเคราะหก์ารบริหารจดัการสภาพแวดล้อมกายภาพของสถานศึกษา เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลและต่างประเทศ  

การวเิคราะหใ์นหวัขอ้น้ีมาจากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มทางภาย
ภาพของกรณีศกึษาต่างประเทศ ส าหรบัการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ทางการหายใจ จากการศกึษาพบกวา่สถาบนันโยบายการเรยีนรู ้สง่เสรมิ
ด้านการศึกษาของประเทศอเมริกา ได้แบ่งประเด็นทัง้ 10 ด้านส าหรบัแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภยัของสถานศึกษาใน
สถานการณ์โรคโควดิ-19 เพือ่น ามาเป็นเกณฑใ์นการส ารวจแนวทางการจดัการของสถานศกึษาในต่างประเทศ ประกอบดว้ยประเทศจนี 
เดนมารก์ นอรเ์วย ์สงิคโปรแ์ละไตห้วนั จากการสบืคน้ขอ้มลูพบวา่มทีัง้สว่นทีป่ฏบิตัเิหมอืนกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาในต่างประเทศ 

 
การวเิคราะหใ์นสว่นน้ีมาจากการสมัภาษณ์บุคลากรฝ่ายบรหิารหรอืผูอ้ านวยการโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา จ านวน 5 คน เพือ่

ศึกษาแนวทางด้านการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมทางภายภาพของสถานศึกษาปฐมวยัส าหรบัการป้องกนัการแพร่เชื้อ จากการ
สมัภาษณ์พบวา่ แนวทางในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนในสถานการณ์โรคระบาดนัน้ ด าเนินการตามแนวปฏบิตัสิ าหรบัสถานศกึษาใน
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลกัปฏบิตัริะหวา่งเปิดภาคเรยีน (Public health and social 
guidelines in schools) ทัง้ 6 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) การคดักรอง 2) การสวมหน้ากาก 3) การลา้งมอื 4) การเวน้ระยะหา่ง 5) การท าความ
สะอาด 6) ลดความแออดั ซึง่น าไปสูก่ารวเิคราะหร์่วมกบัประเดน็ทัง้ 10 ดา้นของแนวทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในต่างประเทศ 
(Health and Safety Guidelines) พบวา่แนวทางการบรหิารจดัการทัง้ 5 โรงเรยีน มทีัง้สว่นทีป่ฏบิตัเิหมอืนกนัและแตกต่างกนั ปัจจยัทีม่ ี
แนวทางการจดัการทีแ่ตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขนาดกลุ่มของนักเรยีน และพืน้ทีห่อ้งเรยีนกบัการรกัษาระยะหา่งทาง
สงัคม เนื่องจากมขีนาดของโรงเรยีนและความพรอ้มดา้นทรพัยากรทีต่่างกนั ท าใหแ้ต่ละโรงเรยีนมวีธิกีารแกปั้ญหาทีต่่างกนั ทัง้การขยาย
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พืน้ทีก่ารเรยีนรู ้การปรบัรปูแบบการใชง้านพืน้ทีต่่างๆ แมก้ระทัง่การปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เพือ่แกไ้ขปัญหาพืน้ที่
ไมเ่พยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีนซึง่เกดิจากเวน้ระยะหา่งทางสงัคม 

ตารางท่ี 2 แสดงแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาในประเทศไทย 

 
4.2 สภาพการณ์พืน้ท่ีกายภาพของสถานศึกษาในประเทศไทย 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะหพ์ืน้ทีก่ายภาพภายในโรงเรยีนพญาไท 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

272 

4.3 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ในส่วนน้ีผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบักรณีศกึษาต่างประเทศส าหรบัแนว
ทางการออกแบบพื้นที่กายภาพ ที่สามารถช่วยลดความเสีย่งของการแพร่เชื้อได้ โดยมปีระเดน็พื้นที่เชงิกายภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกแบบ ไดแ้ก่ 1) พืน้ทีห่อ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านมากทีสุ่ดในโรงเรยีน จงึเป็นประเดน็ทีส่ าคญัทีม่ผีล
ต่อการแพร่เชือ้ทางการหายใจโดยตรง จากกรณีศกึษาต่างประเทศไดม้กีารออกแบบพืน้ทีภ่ายในหอ้งเรยีนโดยค านึงถงึการแพร่เชือ้และ
สุขภาพอนามยั ซึง่การเวน้ระยะห่างทางสงัคม 1.8 เมตรหรอื 6 ฟุต เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการจดัผงัภายในหอ้งเรยีน แนวทางการ
ออกแบบจงึเกีย่วกบัการแบ่งพืน้ที ่การขยายพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีน ทางเขา้แสงสวา่ง การระบายอากาศ การใชเ้ทคโนโลยรีะบบไรส้มัผสั และ
การออกแบบพืน้ทีสุ่ขอนามยั 2) พืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงเรยีน ไดแ้ก่ บรเิวณทางเขา้-ออกโรงเรยีน โรงอาหาร หอ้งน ้า 3) เสน้ทางการ
สญัจรและทางเดนิ เป็นจุดเชื่อมโยงพืน้ทีเ่ขา้ถงึกนั รวมทัง้แจกจ่ายนักเรยีนและบุคลากรไปยงับรเิวณต่างๆ ภายในโรงเรยีน และการ
ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิสิง่ส าคญัคอืการน าอากาศจากภายนอกเขา้มาภายในใหม้ากที่สุด เพื่อเพิม่การไหลเวยีนและเกดิการ
ปรบัปรุงคุณภาพอากาศภายในหอ้งเรยีน ดว้ยวธิกีารเปิดหน้าต่างและประต ูการตดิตัง้อุปกรณ์พดัลมเพิม่เตมิ แมก้ระทัง่การออกแบบชอ่ง
เปิดของอาคาร สิง่ทีต่้องค านึงถงึประกอบดว้ยต าแหน่งของช่องเปิด ขนาดและจ านวนช่องเปิด  ทศิทางการไหลของกระแสลมเมื่อมสีิง่
ประกอบบรเิวณชอ่งเปิดทางเขา้และทางออก และชนิดของบานเปิดทีส่ง่ผลต่อกระแสลมทีเ่ขา้มาภายในหอ้ง 

4.4 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ ท่ีช่วยลดความเส่ียงของการแพร่เช้ือทางการหายใจ 

ผูว้จิยัไดท้ าการการวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบพื้นทีก่ายภาพของกรณีศกึษาต่างประเทศ ร่วมกบัการส ารวจพืน้ทีก่ายภาพ
โรงเรยีนพญาไท เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กบัแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเชงิกายภาพ ที่ช่วยลดการแพร่เชื้อ
ทางการหายใจ โดยองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สถานทีต่ัง้ การวางผงัอาคาร หอ้งเรยีน เสน้ทางการสญัจรและ
ทางเดนิ การระบายอากาศ แสงสว่างและเสยีง สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน และดา้นเทคโนโลย ีโดยแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ายภาพ 
นอกจากการจดัสรรพืน้ที ่การจดัผงัหอ้งเรยีนกบัการเวน้ระยะหา่ง การออกแบบเสน้ทางสญัจร ยงัตอ้งค านึงถงึปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการ
แพร่เชือ้ทางการหายใจโดยตรง คอื การระบายอากาศภายในหอ้งเรยีน รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เพื่อลดการสมัผสัซึง่เป็นสาเหตุ
หน่ึงของการแพรเ่ชือ้ของโรคระบาด โดยองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) สถานที่ตัง้ ที่ตัง้โรงเรยีนควรอยู่ในบรเิวณชุมชนหรอืห่างจากย่านชุมชนไม่เกนิ 2 กโิลเมตร และมกีารคมนาคมที่สะดวก 
พืน้ที่ภายในโรงเรยีนควรมขีนาดเหมาะสมกบัจ านวนเดก็และไม่อยู่ใกลบ้รเิวณพืน้ที่ที่เสีย่งอนัตรายหรอืเสยีงที่ดงัมากเกนิไป รวมทัง้
ลกัษณะพืน้ดนิควรเป็นดนิทีส่ามารถรบัน ้าหนกัอาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม และควรเป็นพืน้ทีท่ีน่ ้าไมส่ามารถทว่มถงึ 

2) การวางผงัอาคาร ในการก่อสรา้งอาคารเรยีนควรค านึงถงึทศิทางลม การระบายอากาศ ทางเขา้ของแสงสว่าง ขนาดของ
อาคารควรมคีวามเหมาะสมกบัจ านวนเดก็และบุคลากรในโรงเรยีน ควรมกีารวางแผนการต่อเตมิขยายอาคารใหเ้หมาะสมในอนาคต 
รูปแบบอาคารควรเป็นรูปตวัอกัษร E L T U และ I เพื่อความสะดวกในการขยายและบรหิารงาน โดยค านึงถึงความคงทน แขง็แรง 
สามารถรบัน ้าหนกัของผูใ้ชง้าน รวมทัง้ความทนทานต่อภยัธรรมชาตทิีอ่าจเกดิขึน้ได ้

3) หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนควรมลีกัษณะสเีหลีย่มผนืผา้ ขนาด 6x8 เมตร หรอื 7x9 เมตร ควรมพีืน้ทีข่นาด 2-2.5 ตารางเมตร ต่อ
เดก็ 1 คน (ส าหรบัชัน้ประถมศกึษา) เพื่อไมใ่หเ้กดิความแออดั และควรมพีืน้ทีอ่่างลา้งมอืหรอืฆา่เชือ้อยู่ภายในหอ้งเรยีน ขนาดของโต๊ ะ
และเก้าอี้ โต๊ะต้องมขีนาดที่เหมาะสมและเขา้กบัสรรีะของเด็ก ความยาวของโต๊ะไม่ควรน้อยกว่า 70 เซนติเมตร กว้างประมาณ 35 
เซนตเิมตร ลกัษณะการจดัวางโต๊ะและเกา้อี ้ระยะทางเดนิระหวา่งแถวของโต๊ะควรกวา้งไมน้่อยกวา่ 1 เมตร แถวรมิสุดควรจดัใหห้า่งจาก
ผนงัหอ้งไมน้่อยกวา่ 60 เซนตเิมตร และแถวหน้าควรหา่งจากกระดานด าไมเ่กนิ 2.5 เมตร  

4) เสน้ทางการสญัจรและทางเดนิ ควรมกีารเตรยีมพืน้ทีบ่รเิวณทางเดนิใตอ้าคาร ดว้ยการเคลื่อนยา้ยเฟอรนิ์เจอร ์และอุปกรณ์
ต่างๆ ทีก่ดีขวาง เพื่อเตรยีมเสน้ทางสญัจรทีก่วา้งขึน้ส าหรบัการเดนิไปยงัแต่ละอาคารเรยีน การก าหนดเสน้ทางสญัจรเฉพาะของแต่ละ
อาคารเรยีนเริม่ตัง้แต่จุดคดักรอง โดยแบง่โซนอาคารเรยีนเพือ่สะดวกต่อการแบง่เสน้ทางสญัจรเป็น 2 สว่น คอื เสน้ทางสญัจรปีกซา้ยและ
ปีกขวา โดยก าหนดเสน้ทางสญัจรดว้ยการท าสญัลกัษณ์บนพืน้ดว้ยเทปกาวทีม่สีสีนัสดใส เพือ่ป้องกนัการตดิต่อโดยตรงของนกัเรยีน  

5) การระบายอากาศ แสงสวา่งและเสยีง การระบายอากาศควรน าอากาศจากภายนอกเขา้มาภายในใหม้ากทีสุ่ด เพื่อเพิม่การ
ไหลเวยีนและเกดิการปรบัปรุงคุณภาพอากาศภายใน ควรเปิดหน้าต่างและประตู การตดิตัง้อุปกรณ์พดัลมเพิม่เตมิ แมก้ระทัง่การใชพ้ืน้ที่
กลางแจง้ทดแทน โดยการออกแบบช่องเปิดควรอยู่ในระดบัร่างกาย (Body Zone) หรอืระดบัทีม่กีารใชง้าน ควรมทีางเข้าของลมขนาด



แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษาปฐมวยัทีช่ว่ยลดความเสีย่งของการแพรเ่ชื้อทางการหายใจ 
เมชญา ปราบโจร และพรีดร แกว้ลาย 
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ใหญ่และช่องเปิดบรเิวณทางออกขนาดเลก็ ลมทีเ่ขา้มาภายในหอ้งจะสามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ด ้การใชส้ิง่ประกอบทางตัง้เขา้มาช่วยจะ
ท าใหก้ระแสลมมาปะทะและสามารถไหลเขา้สูภ่ายในหอ้งไดม้ากขึน้ และรปูแบบชอ่งเปิดแบบบานเปิดจะมกีารระบายอากาศทีด่ทีีส่ดุ  

6) สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ควรค านึงถึงการจดัระเบยีบการใช้สอยภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยการจดัสภาพ
แวดลอ้มทัง้การจดัวางสิง่ของอย่างเป็นระเบยีบ เป็นสดัสว่น และการจดัสภาพแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะทีส่ง่เสรมิดา้นพฤตกิรรมอนามยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื การลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนรบัประทานอาคารและหลงัใชส้ว้ม  

7) ดา้นเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยกีารเรยีนแบบออนไลน์ผสมผสานกบัการเรยีนในโรงเรยีนปัจจุบนั การใชเ้ทคโนโลยคีดั
กรองตรวจสอบบุคคลมไีขท้ีม่คีวามแมน่ย าบรเิวณจุดทางเขา้ และเทคโนโลยเีพือ่ตรวจสอบการเวน้ระยะหา่งบรเิวณทางเดนิ เพือ่ช่วยลด
ความแออดัของนักเรยีนได้ ไปจนถึงเทคโนโลยทีี่สามารถฆ่าเชื้อไวรสั แบคทเีรยีและเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศและพื้นผวิ (UVGI หรอื 
Ultraviolet Germicidal Irradiation) และการใชเ้ทคโนโลยรีะบบไรส้มัผสั ส าหรบัอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ประต ูถงัขยะ โดยเฉพาะอุปกรณ์ใน
หอ้งน ้า รวมถงึพืน้ทีเ่สีย่งทีม่กีารสมัผสัเป็นประจ า เพือ่ชว่ยลดการสมัผสัและปนเป้ือนของเชือ้โรค  

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของสถานศึกษาปฐมวยั ผ่าน
การศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาปฐมวยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่น าไปวเิคราะหเ์ชื่อมโยง
ขอ้มลูของกรณีศกึษาเขา้กบัการออกแบบพืน้ทีก่ายภาพ สงัเคราะหเ์ป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษา
ปฐมวยั ทีช่่วยลดความเสีย่งของการแพร่เชือ้ทางการหายใจ เพือ่ใหส้ถานศกึษาปฐมวยัมกีารจดัสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพทีเ่อือ้ต่อการ
สง่เสรมิสขุภาพในโรงเรยีน โดยองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สถานทีต่ัง้ การวางผงัอาคาร ขนาดและการจดัผงั
หอ้งเรยีน เสน้ทางการสญัจรและทางเดนิ การระบายอากาศ แสงสว่างและเสยีง สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน และดา้นเทคโนโลย ีและ
แนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ายภาพทีช่่วยลดการแพร่เชื้อทางการหายใจนัน้ นอกจากการจดัสรรพืน้ที ่การจดัผงัหอ้งเรยีนกับการเวน้
ระยะห่าง การออกแบบเสน้ทางสญัจร ยงัต้องค านึงถงึปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการแพร่เชือ้ทางการหายใจโดยตรง คอื การระบายอากาศ
ภายในหอ้งเรยีน รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เพือ่ลดการสมัผสัซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงของการแพร่เชือ้ของโรคระบาดอกีดว้ย งานวจิยันี้จงึ
มุง่เน้นการศกึษาการพฒันาแนวทางการออกแบบและบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพของสถานศกึษา ทีช่ว่ยลดความเสีย่งของ
การแพร่เชือ้ทางการหายใจ ค านึงถงึการออกแบบพืน้ทีก่ายภาพเพือ่ลดโอกาสในการแพรก่ระจายเชือ้ของนักเรยีนและบุคลากร ประกอบ
กบัการส่งเสรมิด้านสุขอนามยั การดูแลแก้ไขพฤตกิรรมส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง เพื่อใหโ้รงเรยีนเป็นสถานที่ส่งเสรมิด้าน
สุขภาพอนามยัที่ดขีองนักเรยีนและบุคลากร เพื่อมุ่งหวงัใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมเชงิ
กายภาพของสถานศกึษาปฐมวยั ทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิสุขภาพในโรงเรยีน รวมทัง้มคีุณภาพชวีติทีด่สีามารถด ารงชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อยา่งมคีวามสุขและปลอดภยั 
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บทคดัย่อ 

การเคลื่อนไหวภาคประชาชนตอ้งการพืน้ทีใ่นการแสดงออกทางความคดิและส่งเสรมิการมสี่วนร่วม ปัจจุบนัในประเทศไทย
พืน้ทีส่าธารณะเพื่อจุดประสงค์เหล่าน้ีถูกจ ากดัและควบคุมดว้ยกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ แต่การไม่อยู่ภายใต้พระราชบญัญตักิาร
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ท าใหพ้ืน้ทีส่ถาบนัอุดมศกึษามศีกัยภาพทีจ่ะเป็นพืน้ทีก่ลางเพือ่รองรบัเสรภีาพทางการแสดงออก บทความ
น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องพืน้ทีม่หาวทิยาลยัในการเป็นพืน้ทีท่างสงัคมส าหรบัการมสี่วนร่วมทางการเมอืง โดยได้
เลือกมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากมคีวามเกี่ยวข้องกบัประวตัิศาสตร์การเมอืงไทย รวมถึงมี
ภาพลกัษณ์ที่บุคคลภายนอกมองว่าเป็น “มหาวทิยาลยัเพื่อประชาชน” โดยก าหนดกรอบการศึกษาอยู่ระหว่างประเดน็ “ความเป็น
สาธารณะ” ในระดบัต่างๆ และพืน้ทีซ่ึง่เอือ้ต่อ “การแสดงออกเชงิประชาธปิไตย” โดยขัน้ตอนในการศกึษาประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์
กรณีศกึษา การส ารวจภาคสนาม และการสมัภาษณ์ ส าหรบัการวเิคราะห์กรณีศกึษา ไดท้ าการศกึษาพืน้ทีร่องรบัการแสดงออกทาง
การเมอืงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศถึงต าแหน่งทางสงัคม องค์ประกอบของพื้นที่ สญัลกัษณ์ และเทคโนโลย ีในส่วนพื้ นที่
มหาวทิยาลยัได้ท าการส ารวจกิจกรรม พื้นที่ สิง่อ านวยความสะดวก และข้อจ ากดัจากกิจกรรมที่ได้จดัขึ้นก่อนหน้าน้ี ในส่วนการ
สมัภาษณ์ไดแ้บ่งผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นสามกลุ่ม คอื ผูจ้ดักจิกรรมแสดงออกทางการเมอืง นักวชิาการดา้นประวตัศิาสตรแ์ละสทิธมินุษยชน 
และฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยั จากการส ารวจภาคสนามและการสมัภาษณ์ พบว่า “พืน้ทีส่าธารณะเสมอืน” ของมหาวทิยาลยันัน้มี
ศกัยภาพที่ส่งเสรมิการเป็นพื้นที่รองรบัการเคลื่อนภาคประชาชน แต่ด้วยขอ้จ ากดัด้านพืน้ที่และสิง่อ านวยความสะดวกจงึควรมกีาร
พฒันาด้านกายภาพเพิม่เติม ทัง้น้ี เพื่อน าไปสู่แผนแม่บทแนวความคิดและแนวทางการออกแบบส าหรบัการพฒันามหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตรเ์ป็นพืน้ทีเ่คลือ่นไหวภาคประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพและเปิดกวา้งมากขึน้ต่อไป 

ค าส าคญั: การเคลือ่นไหวภาคประชาชน, การชุมนุมสาธารณะ, สถาบนัอุดมศกึษา, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ พืน้ทีพ่ลเมอืง 

 

Abstract 

Social movements need spaces to express their thoughts and support their embodiments. The physical public places for 
such purpose in the Thai society are currently limited and strictly governed by regulations. Exempted from the Public Assembly 
Law (2015 ) , spaces of higher educational institute have the potential to be a neutral ground accommodating the freedom of 
expression. This paper aims to explore the possibility of universities' open areas as a social space for political engagements. 
Thammasat University, Tha Prachan Campus is selected as a case study due to its associations with histories of Thai politics, 
along with the image perceived by outsiders as “university for the people”. The framework is formulated between the issues of 
“publicness” degrees and space facilitating “democratic performance”. The main research stage is comprised of case study 
analysis, field survey and interview. Places for political expression in Thailand and abroad will be studied on its social position, 
facility, symbol and technology. Open areas in the campus will be examined for previously organized political activities, space, 
facility and limitations. Activists, historians and academics, and university administration are the three groups of interviewees. From 
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field surveys and interviews, it was found that the “quasi-public spaces” of Tha Prachan Campus have the potential to support 
political public assembly. There are, however, constraints on current conditions of spaces and facilities. Consequently, additional 
physical development should be made. This research stage will further lead to the preparation of a conceptual master plan and 
design guidelines for the development of Thammasat University as a more efficient and open civic space. 

Keywords: Social Movement, Public Assembly, Higher Education institution, Thammasat University, Civic Space 

 

1. บทน า 

ในอดตีสนามหลวงเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกทางความคดิและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใหก้บัประชาชน แต่ปัจจุบนัสนามหลวง
กลบัถูกลอ้มรัว้และควบคุมดว้ยกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีท่ าใหป้ระชาชนไมส่ามารถเขา้ไปใชพ้ืน้ทีน้ี่ไดอ้กีต่อไป พืน้ทีแ่สดงออกใน
ปัจจุบนัจงึเป็นการใช้พื้นที่ลานหน้าสถานที่ส าคญั ถนนสายส าคญั หรอืแม้กระทัง่ทางเดนิลอยฟ้า (Skywalk) ใจกลางเมอืง ซึ่งพื้นที่
เหล่าน้ีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรบัรบัการแสดงออก รวมถึงมผีลกระทบด้านอื่นตามมา ส่งผลให้ประชาชนในสงัคมไม่สามารถ
แสดงออกไดต้ามสทิธพิืน้ฐานทีต่นมอียา่งทีค่วรจะเป็น 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์เป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีม่บีทบาทส าคญัและมคีวามสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทางการเมอืงใน
ระดบัประเทศมาอย่างต่อเน่ือง มกีารจดักิจกรรมทางการเมอืงขึ้นภายพื้นที่มหาวทิยาลยัทัง้ที่จดัขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาเองและจาก
บุคคลภายนอก ท าใหธ้รรมศาสตรใ์นภาพจ าและการรบัรูข้องประชาชนทัว่ไปนัน้เป็นมหาวทิยาลยัทีม่เีสรภีาพและเคยีงขา้งประชาชน จงึ
เลง็เหน็ว่า ธรรมศาสตร์เป็นพืน้ทีห่น่ึงมศีกัยภาพและมคีวามเป็นไปไดใ้นการพฒันาและออกแบบเพื่อเป็นพืน้ทีร่องรบัการเคลื่อนไหว
การเมอืง และสามารถเป็นตน้แบบส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาแหง่อื่นได ้  

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีรองรบัการเคล่ือนไหวภาคประชาชน พ.ศ.2516-2563 

เหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงไทยในช่วง พ.ศ.2475-2535 มกีารใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทรใ์นการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืง เน่ืองด้วยพื้นที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและมคีวามเป็นสญัลกัษณ์ของการต่อสูท้างการเมอืงภาคประชาชน ทัง้ต าแหน่งที่ใกล้กบั
สถานทีส่ าคญัทางราชการและสิง่ก่อสรา้งทีถู่กสรา้งขึน้และสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทางการเมอืง ในช่วง พ.ศ.2551-2562 พืน้ทีร่องรบัการ
เคลื่อนไหวทางการเมอืงเริม่มกีารกระจายไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ภายในกรุงเทพฯ อย่างย่านเศรษฐกจิหรอืพื้นทีจุ่ดตดัของทางสญัจรทีส่ าคญั 
โดยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจและสร้างแรงจูงใจ และในช่วงปัจจุบนั พ.ศ.2563 พื้นที่บริเวณรอบเกาะ
รตันโกสนิทรแ์ละพืน้ทีอ่ื่นๆ ภายในกรุงเทพฯ ยงัคงมกีารถูกใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการเคลื่อนไหว โดยพืน้ทีส่ถานศกึษาไดก้ลบัมามบีทบาทขึน้
อีกครัง้ เน่ืองจากนักเรยีนและนักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามามบีทบาทส าคญัในการเคลื่อนไหวทางการเมอืง ประกอบกบัพื้นที่
สถานศกึษานัน้ไม่อยู่ในบงัคบัต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จงึมกีารใช้พืน้ที่ในการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงมากยิง่ขึน้ 

2.2 พืน้ท่ีของสถาบนัอดุมศึกษาและระดบัความเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ 

พืน้ทีพ่ลเมอืง (Civic space) หรอืพืน้ทีข่องประชาชนในการแสดงสทิธเิสรภีาพ คอื การมพีืน้ทีใ่หแ้สดงความคดิเหน็ และการ
รวมตวักนัอย่างสนัต ิ(ถริพร สงิหล์อม 2564) โดยมตีวัชีว้ดัใกลเ้คยีงกบัระดบัความเป็นพืน้ทีส่าธารณะของ Kim Dovey (2016) พจิารณา
จากการเปิดพืน้ที ่หรอืมกีารควบคุม จงึไดน้ าเอากรอบแนวคดิน้ีมาท าการวเิคราะหพ์ืน้ทีแ่สดงออกทางการเมอืงไทยทีผ่่านมาถงึระดบั
ความเป็นพืน้ทีส่าธารณะ  
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รปูท่ี 1 แสดงระดบัความเป็นพืน้ทีส่าธารณะของพืน้ทีแ่สดงออกทางการเมอืง  

พบวา่ ธรรมศาสตรน์ัน้มคีวามเป็นพืน้ที ่Quasi-public space หรอืพืน้ทีส่าธารณะเสมอืน เมือ่เทยีบกบัมหาวทิยาลยัอื่น ๆ หรอื
พืน้ทีข่า้งเคยีง เนื่องจากมหาวทิยาลยันัน้มกีารจดัการเป็นของตนเอง ไมถู่กควบคุมดว้ยพระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
และมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าให้เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดแก่นักศึกษา ประกอบกับภาพจ าของคนทัว่ไปเกี่ยวกับ
มหาวทิยาลยัและนักศกึษาทีม่สี่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมอืงเสมอมา ท าใหพ้ืน้ทีม่หาวทิยาลยันัน้แมจ้ ะมกีารลอ้มรัว้หรอืเป็น
พืน้ทีปิ่ดลอ้ม แต่ยงัคงใหค้วามรูส้กึของความเป็นสาธารณะ 

2.3 ลกัษณะพืน้ท่ีรองรบัการเคล่ือนไหวหรือแสดงออกทางการเมือง  

การศกึษากรณีศกึษาพืน้ทีร่องรบัการเคลือ่นไหวหรอืแสดงออกทางการเมอืง และแสดงออกทัว่ไปทัง้ 4 โครงการ ไดแ้ก่  

Speakers’ corner หรอื Hyde Park (London) การเปิดพืน้ทีล่านใหส้ามารถจดักจิกรรมแสดงออกได ้โดยเตรยีมอุปกรณ์มาเอง  

Speakers’ corner (Hong Lim Park, Singapore) พืน้ทีล่านทีจ่ะตอ้งมกีารลงทะเบยีนเพื่อจองการใชส้ถานที ่โดยมสีิง่อ านวย
ความสะดวกบรกิารแก่ประชาชนทัง้หอ้งน ้า ทีจ่อดรถ รวมทัง้มสีถาปัตยกรรมทีภ่ายในมพีืน้ทีเ่วทอียูภ่ายในสามารถกนัแดดและฝน  

Speakers’ Corner (Jim Deva Plaza, Canada) พืน้ทีล่านพรอ้มสิง่ก่อสรา้งทีม่นีัยยะในการออกแบบเชื่อมโยงกบัสทิธใินการ
พดูและความเท่าเทยีมของ LGBTQ2+ จงึเป็นทัง้อนุสรณ์ทีม่คีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ ในขณะเดยีวกนัมคีวามทนัสมยั รองรบั
การแสดงออกและการใชง้านทีห่ลากหลาย 

Schouwburgplein plaza (Netherlands) พืน้ทีล่านพรอ้มเทคโนโลยอีย่างเสาไฟไฮดรอลกิซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ใหก้บัพืน้ที ่
โดยทีผู่ค้นสามารถปรบัเปลีย่นและก าหนดค่าต่างๆ ของไฟแต่ละดวงไดด้ว้ยการควบคุมบรเิวณฐานไฟ เป็นเหมอืนเวทขีองเมอืงส าหรบั
จดักจิกรรมต่างๆ จงึเป็นพืน้ทีส่าธารณะแบบโตต้อบทีม่คีวามยดืหยุน่ในการใชง้านและมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
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รปูท่ี 2 แสดงกรณีศกึษาพืน้ทีร่องรบัการเคลือ่นไหวหรอืแสดงออกทางการเมอืงและแสดงออกทัว่ไป 

จากการศกึษาพบวา่ พืน้ทีร่องรบัการเคลือ่นไหวหรอืแสดงออกทางการเมอืง และแสดงออกทัว่ไปแต่ละทีม่รีปูแบบหลกัคอื การ
เปิดพืน้ทีล่านใหป้ระชาชนสามารถจดักจิกรรมแสดงออกไดอ้ยา่งสาธารณะ โดยอาจเป็นสว่นหน่ึงของพืน้ทีส่วนหรอืพืน้ทีล่านภายในเมอืง 
นอกจากนัน้พืน้ทีแ่สดงออกยงัมลีกัษณะเด่นหรอืกระบวนการรองรบัทีแ่ตกต่างกนัไป เพื่อน าไปใชใ้นการเป็นกรอบในการส ารวจพืน้ที่
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตรต์่อไป สามารถแบง่เป็นประเดน็ส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1) รปูแบบลกัษณะพืน้ทีล่าน 

2) สิง่อ านวยความสะดวก 

3) องคป์ระกอบเชงิสญัลกัษณ์ 

4) ระบบเทคโนโลยสีนบัสนุน 

2.4 การพฒันาและศกัยภาพธรรมศาสตรใ์นฐานะพืน้ท่ีแสดงออกทางการเมือง 

2.4.1 ดา้นกายภาพ 

ต าแหน่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทรน์ัน้อยู่ในบรเิวณเกาะรตันโกสนิทรแ์ละอยู่ตดิกบัสนามหลวงซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่
มคีวามเกี่ยวขอ้งและมคีวามเป็นสญัลกัษณ์ของการต่อสูท้างการเมอืงภาคประชาชน ท าใหธ้รรมศาสตร์นัน้มภีูมริฐัศาสตร์ทีน่่าพสิมยั
ส าหรบัภาคประชาชน (ชาญวทิย์ เกษตรศริิ, 2548) เป็นพื้นที่เหมอืนส่วนต่อขยายจากสนามหลวงในการจดักจิกรรมแสดงออกทาง
การเมอืง อกีทัง้พื้นที่ภายในมหาวทิยาลยัอย่างลานโพ และสนามฟุตบอลเองก็มคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางหลกัของการจดั
กจิกรรมการชุมนุมใหญ่ทัง้ 14 ตุลา และ 16 ตุลา ท าใหจ้นิตภาพในดา้นกายภาพพืน้ทีข่องธรรมศาสตรน์ัน้มคีวามส าคญัและมคีุณคา่ทาง
ประวตัศิาสตรใ์นความทรงจ าของประชาชน ถงึแมใ้นปัจจุบนัจะมกีารพฒันาและปรบัปรุงกายภาพพืน้ทีจ่นอาจลดทอนความส าคญัของ
พืน้ทีบ่างสว่นลงกต็าม 

2.4.2 ดา้นการมสีว่นรว่มและบทบาทของมหาวทิยาลยั 

เหตุการณ์การแสดงออกทางการเมอืงต่างๆ บ่อยครัง้ที่จะพบเหน็วา่นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรน์ัน้ไดเ้ขา้ไปมสีว่น
รว่มในกจิกรรมทางการเมอืง รวมไปถงึการเป็นผูน้ าจดักจิกรรมเอง ประกอบกบับทบาทของมหาวทิยาลยัทีแ่สดงออกผา่นทางสงัคม ทัง้
ในดา้นการเป็นสถาบนัการศกึษาที่เปิดกวา้งทางการศกึษา และในดา้นสงัคมและการเมอืง การใหส้ทิธ ิเสรภีาพในการแสดงออกและ
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แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา ตามค าพดูทีว่่า “ธรรมศาสตรม์เีสรทีุกตารางน้ิว” รวมถงึการท าเพื่อประชาชน ท าใหจ้นิตภาพของคน
ทัว่ไปมคีวามคาดหวงัและมองวา่ ธรรมศาสตรน์ัน้ต่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตยและอยูเ่คยีงขา้งประชาชน 

2.4.3 ดา้นความหมายและการสือ่ความหมาย 

พืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์คีุณค่าทางดา้นความหมายทางดา้นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเมอืง ตัง้แต่การก าเนิด
มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นตลาดวชิา ทีใ่หเ้สรภีาพทางการศกึษากบัคนในทุกระดบั การเป็นพืน้ทีชุ่มนุมหลกัของการต่อสู้
ทางการเมอืงครัง้ส าคญัท าใหพ้ื้นที่มคีวามหมายทางคุณค่าด้านประวตัศิาสตร์และการเมอืง พื้นทีจ่งึยงัคงถูกใช้ในการแสดงออกทาง
การเมอืงและมกีารเพิม่กิจกรรมต่าง ๆ มากยิง่ขึน้ อย่างเช่น การจดังานร าลกึเหตุการณ์หรอืวนัส าคญัที่สบืเน่ืองจากเหตุการณ์ทาง
การเมอืงหรอืเสรภีาพและประชาธปิไตยของประเทศ (ปราณิศา บุญค ้า และสรุตัน์ น่ิมขาว, 2562)  

 

3. วิธีการวิจยั 

การศกึษาใชว้ธิกีารเก็บขอ้มูลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวหรอืแสดงออกทาง
การเมือง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จดักิจกรรมแสดงออกทางการเมืองจ านวน 3 ท่าน ที่เคยมีประสบการณ์การใช้งานพื้นที่ นักวิชาการ
ประวตัศิาสตร์และสทิธมินุษยชนจ านวน 2 ท่าน ทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ต่อเหตุกาณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ภายในพืน้ที่ รวมถงึมปีระสบการณ์
เกี่ยวกบัพื้นที ่และฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยัจ านวน 1 ท่าน ทีม่สี่วนขอ้งในการดูแลพืน้ที ่โดยน ามาสรุปและท าการวเิคราะห ์เพื่อ
น าไปสู่ขอ้เสนอในการพฒันา นอกจากน้ียงัมกีารเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจภาคสนาม เพือ่ศกึษาสภาพพืน้ทีใ่นปัจจุบนั รวมถงึศกัยภาพ
และความเป็นไปได้ในการพฒันาของพื้นที่ จากการวเิคราะห์ทัง้สองส่วนน้ีจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันาและการจดัท า
รายละเอยีดโครงการต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอในการพฒันา 

 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 

4.1 การสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  

การสมัภาษณ์กลุ่มตวัแทนผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ 3 กลุ่ม ได้แบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุด คอื ค าถามชุดกลางส าหรบัทุกกลุ่ม 
ประกอบไปดว้ยประเดน็ดา้นสถานศกึษาและการแสดงออกทางการเมอืง และดา้นธรรมศาสตรใ์นการเป็นพืน้ทีร่องรบัการแสดงออกทาง
การเมอืง และค าถามเฉพาะตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญในแต่ละกลุ่ม ประกอบไปดว้ยประเดน็ด้านกจิกรรมและการรองรบัการ
แสดงออกทางการเมอืงในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั  

จากการสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ บทบาทสถานศกึษานัน้คอื พืน้ทีเ่รยีนรู ้พืน้ทีป่ลอดภยั และพืน้ทีโ่อกาสในการจดั
กจิกรรมแสดงออกทางการเมอืง และดว้ยความทีธ่รรมศาสตรม์ศีกัยภาพในดา้นนโยบายและกายภาพ รวมไปถงึการเป็นพืน้ทีค่วามทรง
จ ารว่ม ท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้สามารถรองรบัการจดักจิกรรมแสดงออกทางการเมอืงและมพีืน้ทีอ่ยา่งเป็นทางการเกดิขึน้ได ้ 

สิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของพืน้ทีใ่นปัจจุบนัคอื สิง่อ านวยความสะดวกทีไ่มเ่พยีงพอต่อการรบัรองและความคบัแคบของ
พืน้ทีท่ีท่ าใหอ้าจไมส่ามารถพฒันาหรอืขยบัขยายไดม้ากนกั และในดา้นความปลอดภยัทีแ่ต่ละกลุม่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งยงัขาดการประสาน
การท างานระหวา่งกนัและกระบวนการรองรบั 

ขอ้เสนอในการพฒันาโดยสรุปจงึเป็นการสรา้งพืน้ทีก่จิกรรมในการเรยีนรูแ้ละการแสดงออกทางการเมอืง พืน้ทีป่ลอดภยัใน
การแสดงออกทีม่ปีระสทิธภิาพและเปิดกวา้งมากยิง่ขึน้ โดยอาจน าไปสูก่ารเป็นพืน้ทีต่น้แบบของพืน้ทีร่องรบัการแสดงออกทางการเมอืง
ในสถาบนัอุดมศกึษาแหง่อื่นได ้
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รปูท่ี 3 แสดงการสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัแทนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ 3 กลุ่ม 

4.2 การส ารวจภาคสนาม  

การส ารวจพืน้ทีแ่บ่งออกเป็น 3 ขอบเขต คอื ขอบเขตบรบิทโดยรอบ ขอบเขตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และ
ขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ยภายในมหาวทิยาลยั เพือ่ศกึษาศกัยภาพในมติดิา้นต่าง ๆ ทัง้ลกัษณะและรปูแบบการใชง้านพืน้ที ่สิง่อ านวยความ
สะดวก สญัลกัษณ์ และเทคโนโลย ีรวมไปถงึศกัยภาพในการเชือ่มต่อระหวา่งขอบเขตและพืน้ที ่

4.2.1 ขอบเขตบรบิทโดยรอบ 

บรบิทโดยรอบเตม็ไปดว้ยพืน้ทีส่ญัลกัษณ์ทางประวตัศิาสตรก์ารเมอืง ทัง้สถานทีท่ีม่กีารเกดิเหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงหรอื
ถูกใชพ้ืน้ทีใ่นแสดงออกทางการเมอืงบ่อยครัง้ รวมถงึอนุสรณ์สถานทีถู่กก่อสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึหรอืเชื่อมโยงถงึเหตุการณ์ประวตัศิาสตร์
ทางการเมอืง ท าใหพ้ืน้ทีบ่รบิทโดยรอบและพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทรม์คีวามเชื่อมโยงทางดา้นพืน้ทีแ่ละการใชพ้ืน้ที่
ในการจดักจิกรรมแสดงออกทางการเมอืง และมนียัยะของการเป็นพืน้ทีส่ญัลกัษณ์ทีส่ ือ่สารถงึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์างการเมอืง
ทีผ่า่นมา 

4.2.2 ขอบเขตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

พืน้ทีม่กีารใชง้านพืน้ทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถรองรบัการจดักจิกรรมการเมอืงทางการเมอืงได ้อย่างการมพีืน้ที่
ลานทีม่หีลากหลายขนาดสามารถรองรบัจ านวนคนและกจิกรรมไดห้ลายรูปแบบ มรีา้นคา้ หอ้งน ้า และพืน้ทีน่ัง่พกักระจายยงัจุดต่างๆ 
ท าใหส้ามารถเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกไดโ้ดยง่าย ในดา้นการเดนิทางมจีุดขนส่งสาธารณะบรเิวณฝัง่สนามหลวงและท่าพระจนัทร์ 
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แต่โดยภาพรวมพืน้ทีม่สี ิง่สนับสนุนทีส่ามารถรองรบัการจดักจิกรรมทางการเมอืงได ้เพยีงแต่กายภาพพืน้ทีใ่นปัจจุบนัอาจไม่สามารถ
รองรบักจิกรรมขนาดใหญ่หรอืคนจ านวนมากได ้  

4.2.3 ขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ยภายในมหาวทิยาลยั 

พืน้ทีล่านย่อยภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์สามารถแบ่งพืน้ทีล่านย่อยในการส ารวจออกเป็น 6 สว่นโดยใช้
กรอบทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และการศกึษามาเป็นประเดน็ในการส ารวจพืน้ที ่แบง่เป็นประเดน็ 4 ประเดน็คอื  

1. ลกัษณะและรปูแบบการใชง้าน เป็นการส ารวจลกัษณะของพืน้ทีล่านทัง้ขนาด รปูแบบ รวมถงึการโอบลอ้มของพืน้ที ่

2. สิง่อ านวยความสะดวก เป็นการส ารวจสว่นสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยต่อการจดักจิกรรมและการใชง้านพืน้ที่ 

3. องค์ประกอบเชงิสญัลกัษณ์ เป็นการส ารวจองค์ประกอบที่สื่อนัยยะหรอืความหมายภายในพื้นที่ เพื่อท าความเขา้ใจถึง
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ทีแ่ละสิง่ทีพ่ืน้ทีถู่กน าเสนอออกมา 

4. ระบบเทคโนโลยสีนับสนุน เป็นการส ารวจกระบวนการรองรบัและสง่เสรมิการใชง้านพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ทัง้ดา้นความปลอดภยั ไฟฟ้าและแสงสวา่ง และการสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์

 
รปูท่ี 4 แสดงการสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัแทนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ 3 กลุ่ม 
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รปูท่ี 5 แสดงตวัอยา่งการส ารวจพืน้ทีล่านยอ่ยสว่นที ่1 สนามฟุตบอลและลานโดม แบ่งประเดน็ออกเป็น ลกัษณะและรปูแบบการใชง้าน
ในขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ย (ซา้ย) สิง่อ านวยความสะดวกในขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ย (ขวา) 

 
รปูท่ี 6 แสดงตวัอย่างการส ารวจพืน้ทีล่านย่อยสว่นที ่1 สนามฟุตบอลและลานโดม แบ่งประเดน็ออกเป็น องคป์ระกอบเชงิสญัลกัษณ์ใน
ขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ย (ซา้ย) และระบบเทคโนโลยสีนบัสนุนในขอบเขตพืน้ทีล่านยอ่ย (ขวา) 

จากการส ารวจพบวา่ นอกจากขนาดและรปูแบบพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนัแลว้นัน้ องคป์ระกอบเชงิสญัลกัษณ์ของพืน้ทีห่รอืสิง่
ทีพ่ืน้ทีล่านน าเสนออกมายงัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการเลอืกพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมแสดงออกทางการเมอืง 
เช่น ดา้นอนุสรณ์สถาน เป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะการใชง้านทีเ่ชื่อมโยงกบัสถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์างการเมอืงหรอืมกีาร
ก่อสรา้งและตดิตัง้ป้ายและประตมิากรรมทีจ่ารกึประวตัศิาสตร ์ดา้นอนุรกัษ์ เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารเกบ็รกัษาโบราณสถานหรอืโบราณวตัถุไว้  
ดา้นกจิกรรมวชิาการและสนัทนาการ เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารก่อสรา้งและพฒันาเพิม่เตมิเพือ่รองรบัการจดักจิกรรมของนักศกึษา หรอืเพือ่การ
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหก้บัพืน้ที ่นอกจากนัน้ยงัมปัีจจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยใีนการสนบัสนุนและรองรบัการจดักจิกรรม
ทีค่วรมกีารจดัเตรยีมและมกีระบวนการรองรบัเพิม่เตมิ 

4.3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศกัยภาพ 

จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัแทนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและการส ารวจภาคสนาม ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการวเิคราะหท์ัง้หมดมาท าการ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพผ่านกระบวนการ SWOT Analysis เพื่อเป็นการสรุปจุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสการ
พฒันาของพืน้ที ่เพื่อน าไปสู่การก าหนดขอ้เสนอในการพฒันาและการจดัท ารายละเอยีดโครงการต่อไป โดยสามารถสรุปออกมาเป็น
ประเดน็ดา้นต่างๆ ดงัภาพต่อไปนี้ 
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รปูท่ี 7 แสดงจุดแขง็ของพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

 
รปูท่ี 8 แสดงจุดอ่อนของพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

284 

 
รปูท่ี 9 แสดงอุปสรรคของพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

 
รปูท่ี 10 แสดงโอกาสในการพฒันาของพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์
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5. การจดัท ารายละเอียดโครงการ 

5.1 เป้าหมายการพฒันาของพืน้ท่ี 

1. การส่งเสรมิใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นพืน้ทีเ่รยีนรูค้วบคู่กบัการเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัในการจดักจิกรรมการแสดงออก
ทางการเมอืงอยา่งเป็นทางการ เพือ่ตอบรบักบัการเป็น “มหาวทิยาลยัเพือ่ประชาชน” ทีม่ปีระสทิธภิาพและเปิดกวา้งมากยิง่ขึน้ 

2. การสง่เสรมิคุณคา่และความส าคญัประวตัศิาสตรท์ีม่อียูภ่ายในพืน้ที ่

3. การสรา้งพืน้ทีต่น้แบบกึง่สาธารณะหรอืสาธารณะเสมอืนในการรองรบักจิกรรมแสดงออกทางการเมอืงในสถาบนัอุดมศกึษา 
พรอ้มดว้ยสว่นสนบัสนุนและกระบวนการรองรบัทีอ่ านวยในการจดักจิกรรม  

5.2 แนวทางในการพฒันาพืน้ท่ี 

 
รปูท่ี 11 แสดงแนวทางในการพฒันาพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

สาระส าคญัในการพฒันาคอื การพฒันาการเชื่อมต่อพืน้ทีก่บับรบิทโดยรอบ และการพฒันาความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้ง
ของการใชง้านพืน้ทีภ่ายใน โดยมแีนวความคดิในการออกแบบแต่ละพืน้ทีแ่ตกต่างกนัตามศกัยภาพและความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการพฒันาทีไ่ดก้ าหนด 

 

 

 

 

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

286 

6. รายการอ้างอิง 

ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ (2548). มธก. 2477 ธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงเรือ่งพืน้ที:่ Thammasat University and the Space of Politics in 
Thailand. กรุงเทพฯ: เดอืนตุลา. 

ถริพร สงิหล์อ. “เดนิไปพรอ้มกนั! เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะคบืหน้ากต็่อเมือ่ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐาน.” SDG MOVE. 
https://www.sdgmove.com/2021/01/27/civicspace2020-sdg16/ (สบืคน้เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2564) 

ปราณิศา บุญค ้า และสรุตัน์ น่ิมขาว. (2562). ภมูลิกัษณ์-ภมูทิศัน์-ภมูทิศันวฒันธรรม: อตัลกัษณ์เชงิกายภาพของพืน้ทีธ่รรมศาสตร ์ทา่
พระจนัทร.์ จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร,์ 22, 86-108. 

Kim Dovey. (2016). Urban Design Thinking: A Conceptual Toolkit. New York: Bloomsbury Academic. 
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กรณศีกึษา อาคารโรงเรยีนพอด ีพอด ี3 โครงการ ในจงัหวดัเชยีงราย 
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แนวความคิดการเลือกใช้วสัดใุนการออกแบบอาคารขนาดเลก็ เพ่ือรองรบัแผน่ดินไหว 
และส่งเสริมความยัง่ยืน : กรณีศึกษา อาคารโรงเรียนพอดี พอดี 3 โครงการ ในจงัหวดัเชียงราย 

APPROACHES TO MATERIAL SELECTION IN THE DESIGN OF SMALL BUILDINGS  
FOR SEISMIC RESISTANT AND SUSTAINABILITY PROMOTION 

CASE STUDY: THREE POR DEE POR DEE SCHOOL BUILDINGS IN CHIANGRAI, THAILAND 
 

พรีกานต ์รณุมณีรตัน์1 และพยิะรตัน์ นนัทะ2 
PEERAKANT ROONMANEERUT1 and PIYARAT NANTA2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั 
Peerakantroonmaneerut@gmail.com1, piyarat.na@kmitl.co.th2 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการศกึษาเบือ้งต้นถงึเกณฑแ์ละแนวคดิในการเลอืกวสัดุทีใ่ชใ้นการออกแบบโรงเรยีนพอด ี
พอด ีซึง่เป็นอาคารโรงเรยีนฉุกเฉินเพือ่ทดแทนอาคารเรยีนทีเ่สยีหายในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิไหวตามรอยเลื่อนแม่ลาวใน
จงัหวดัเชยีงราย  ในปี 2557 การวจิยัน้ีอาศยัระเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อท าความเขา้ใจปัจจยัทีม่ผีลต่อเกณฑแ์ละแนวคดิในการเลอืก
วสัดุทีใ่ชใ้นการออกแบบของสถาปนิก 3 ท่านทีม่สีว่นร่วมในการออกแบบโครงการโรงเรยีนพอดีจากทัง้หมด 9 แห่ง โรงเรยีนทัง้ 3 แห่ง
ประกอบดว้ย 1) โรงเรยีนบา้นดอนตนั อ. พาน  2) ศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พรกิ อ.แม่สรวย และ 3) โรงเรยีน
หว้ยสา้นยาว อ.แมล่าว  ดว้ยการศกึษาขอ้มลูเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เกบ็ขอ้มลูและสมัภาษณ์สถาปนิกผูอ้อกแบบและผูก้่อตัง้มลูนิธ ิ
Design for Disaster (D4D) รวมถงึลงพืน้ทีเ่พือ่สงัเกตและบนัทกึรปูแบบอาคารกรณีศกึษาโรงเรยีนทัง้ 3 แหง่ เพื่อน าไปวเิคราะหเ์น้ือหา 
ท าใหพ้บวา่อาคารเรยีนเดมิทีไ่ดร้บัความเสยีหายมโีครงสรา้งเดมิเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามรปูแบบมาตรฐาน  แต่ในการก่อสรา้งอาคาร
ใหมเ่พื่อทดแทนอาคารเดมิทีเ่สยีหาย สถาปนิกทีเ่ขา้ร่วมโครงการออกแบบอาคารโดยใชโ้ครงสรา้งเหลก็เพือ่เพิม่ความแขง็แรง  ใชว้สัดุ
หลงัคาเป็นแผน่โลหะรดีลอน  มกีารแกปั้ญหาความรอ้นและระบายอากาศหลายรปูแบบ เช่นการใชห้ลงัคาสองชัน้เพือ่ป้องกนัการแผร่งัสี
ความรอ้นโดยตรง หรอืการแก้ปัญหาโดยการใช้วสัดุท้องถิ่นเช่นไมไ้ผ่ปิดทบัลงบนหลงัคาหลกั  วสัดุผนังและพืน้ประกอบด้วยซเีมนต์
บอรด์  มกีารใชแ้ผน่เรยีบโปรง่แสงไฟเบอรก์ลาสเป็นวสัดุทดแทนกระจกหน้าต่างเพือ่ใหแ้สงสอ่งผา่นไดแ้ต่ไมแ่ตกและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
อาคารเมื่อเกดิแผ่นดนิไหว เกณฑ์ในการเลอืกวสัดุอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ส าคญัคอื  วสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องหาง่าย  มนี ้าหนักเบา 
ยดืหยุน่ และสามารถก่อสรา้งและซ่อมไดโ้ดยชา่งทอ้งถิน่ และการออกแบบขนาดขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมมสีดัสว่นสมัพนัธก์บั
พกิดัของขนาดวสัดุก่อสรา้งเพือ่ความประหยดัทรพัยากร 
 
ค าส าคญั : โรงเรยีนพอด ีพอด,ี แผน่ดนิไหว, แนวความคดิในการออกแบบ, วสัด ุ
 

Abstract 

This research study employed a qualitative research method to investigate material selections criteria of the 3 out of 
9 architects who involved in the Three Por Dee Por Dee Schools project design.  These school buildings exemplified small and 
sustainable seismic resistant structures that were designed and built after the 2014 Chiangrai earthquake.  The 3 schools 
consist of 1) Ban Don Tan School, Phan District 2) Mae Prik Child Development Center,  Mae Suai District, and 3) Huay San 
Yao School, Mae Lao District.  The data collection includes semi-structured interviewed with architects and the founder of the 
Design for Disaster (D4D) foundation.  Additional information is gathered through site observations and field studies, of the 3 
selected cases, to be used for content analysis. The findings showed that most of the damaged school buildings were due to 
the rigidity of reinforced concrete structures.  For the new designs, all three architects use a steel frame with cross bracing to 
increase the building structural integrity and strength. Despite the heat radiation, metal sheet is a preferred choice for roof 
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material due to the ease of construction and availability. Several solutions have been employed to solve of heating and ventilation 
problems such as using double roofs layers with air gap or attaching local material such as bamboo to protect direct heat 
radiation to the main roof.  Wall and floor materials consisted of cement board.  Translucent fiberglass sheet were used as 
replacement for glass to prevent the hazard upon the occurrence of the earthquake. In conclusion, criteria for selecting the 
construction materials were based on the availability and of ease of procurement, safety during the earthquake, and ease of 
the construction and maintenance for local builders.  

Keywords: Por Dee Por Dee School, Earthquake, Design Concept, Materials 

 

1. บทน า 
เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.08 น. มธีรณีภยัพบิตัทิีก่่อใหเ้กดิแผน่ดนิไหวความรุนแรงขนาดแมกนิจดู 6.3 มจีุด

ศูนยก์ลางอยู่ทีอ่ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ซึง่นับเป็นครัง้รุนแรงทีสุ่ดในรอบ 50 ปี ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อโรงเรยีนกวา่ 73 แห่ง 
และนกัเรยีนกวา่ 2,000 คน  ไมน่านหลงัหลงัเหตุการณ์แผน่ดนิไหวน้ี  เครอืขา่ยความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่เตรยีมพรอ้มรบัมอืและจดัการกบั
ภยัพบิตั ิโดยคุณวภิาว ีคุณาวชิยานนท์  หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัดภีายใตน้าม Design for Disasters (D4D) ไดจ้ดัตัง้โครงการ “โรงเรยีนพอด ี
พอด”ี โดยรวบรวม สถาปนิก 9 ท่าน ไดแ้ก่  1.) คุณสุรยิะ อมัพนัศริริตัน์ บรษิทั Wallasia 2.) หม่อมหลวงวรุตม ์วรวรรณ บรษิทั Vin 
Varavarn Architects 3.) คุณจรีเวช หงสกุล บรษิทั Idin Architects 4.) คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล บรษิทั Supermachine Studio 5.) คุณทวิ
ตยี์ วชัราภยั เทพาค า บรษิทั Department of Architecture 6.) คุณกรรณิการ์ รตันปรดีากุล บรษิทั Spacetime Architects 7.) คุณฉัตร
พงษ์ ชื่นฤดมีล บรษิทั Chat Architects 8.) คุณจุน เซคโิน บรษิทั Junsekino Architect and Design และ 9.) คุณชุตยาเวศ สนิธุพนัธุ์ 
บรษิทั Site Specific มาร่วมมอืกนัเพื่อออกแบบโรงเรยีนฉุกเฉินทดแทนอาคารเรยีนทีถู่กท าลายลงจากการเกดิแผ่นดนิไหวโดยไม่คดิ
คา่ใชจ้า่ย  

แมจ้ะเป็นทีท่ราบกนัดวีา่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ธรณีภยัพบิตั ิประกอบกบั
อาคารในประเทศไทยได้เปลีย่นรูปแบบและโครงสร้างจากเดมิท าดว้ยไมซ้ึ่งมคีวามเบาและยดืหยุ่น ปลอดภยัเมื่อเกดิการยุบตวั มาเป็น
โครงสรา้งคอนกรตีทีแ่ละวสัดุก่อสรา้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย ราคาไม่แพง แต่กม็คีวามหนัก ตายตวั และอนัตรายกวา่เมื่อเกดิแผ่นดนิไหว 
อกีทัง้การเกดิแผ่นดนิไหวระดบัรุนแรงในประเทศไทยมกัเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีห่่างกนัมาก  จงึท าใหข้าดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์
ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการออกแบบเพือ่รองรบัแผน่ดนิไหว  รวมถงึความตระหนกัต่อภยัทีม่ตี่อโครงสรา้งอาคารและทีอ่ยูอ่าศยั 

ในการศกึษาเบือ้งตน้นี้ ผูว้จิยัมจีุดประสงคห์ลกัเพือ่รวบรวมแนวคดิในเลอืกใชว้สัดุในการกอ่สรา้ง และความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิ
จากการใชไ้หวพรบิในการเลอืกใชว้สัดุเพือ่แกปั้ญหาภายใตข้อ้จ ากดัทีห่ลากหลายในบรบิทภาคเหนือ อนัเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนทัง้ 3 แหง่ 
เพือ่เป็นขอ้มลูตัง้ตน้และแนวทางส าหรบัการศกึษาขัน้ต่อไปทีค่รอบคลุมโรงเรยีนในโครงการฯ ทัง้ 9 แหง่ และเพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ออกแบบอาคารขนาดเลก็ในเขตแผน่ดนิไหวต่อไป  

 

2. ขอบเขตการวิจยั 
การศกึษาน้ีมไิดม้จีุดประสงคใ์นการทดสอบประสทิธภิาพในการตา้นทานแผน่ดนิไหวของอาคารโรงเรยีนกรณีศกึษา แต่มุง่เน้น

ในการศกึษาเทคนิคการออกแบบอาคารขนาดเลก็เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวของสถาปนิกทีร่ว่มโครงการโรงเรยีน พอด ีพอด ีภายใตเ้งือ่นไข
วา่อาคารเหล่าน้ีไดร้บัการตรวจสอบ รบัรอง จากผูเ้ชีย่วชาญวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  วา่มคีวามปลอดภยัและสามารถทนต่อการ
เกดิแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยได ้

ในการศกึษาเบือ้งตน้น้ี  ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามของโรงเรยีนในโครงการฯ 3 แห่ง  ไดแ้ก่ 1.) โรงเรยีนบา้นดอนตนั ต าบล
พาน อ าเภอพาน 2.) ศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พรกิ อ าเภอแม่สรวย 3.) โรงเรยีนหว้ยสา้นยาว ต าบลดงมะดะ 
อ าเภอแมล่าว ทัง้หมดอยูใ่นจงัหวดัเชยีงราย และท าการสมัภาษณ์ คุณวภิาว ีคุณาวชิยานนท ์ผูก้่อตัง้มลูนิธ ิDesign for Disasters (D4D)  
คุณสุรยิะ อมัพนัศริริตัน์  บรษิทั Wallasia ผูอ้อกแบบโรงเรยีนบา้นดอนตนั  คุณจรีเวช หงสกุล บรษิทั Idin Architect ผูอ้อกแบบศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่พรกิ และหมอ่มหลวงวรุตม ์วรวรรณ บรษิทั Vin Varavarn Architects ผูอ้อกแบบ โรงเรยีน
โรงเรยีนหว้ยสา้นยาววทิยา  



แนวความคดิการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบอาคารขนาดเลก็ เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวและสง่เสรมิความยัง่ยนื :  
กรณศีกึษา อาคารโรงเรยีนพอด ีพอด ี3 โครงการ ในจงัหวดัเชยีงราย 
พรีกานต ์รณุมณรีตัน์ และพยิะรตัน์ นนัทะ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
การศกึษาเบื้องตน้ชีใ้หเ้หน็ว่าองคค์วามรูด้า้นการออกแบบอาคารขนาดเลก็เพื่อรองรบัแผ่นดนิไหวในประเทศไทยนัน้ยงัมอียู่

อยา่งจ ากดั  สว่นใหญ่ใหค้ าแนะน ากวา้งๆ ถงึการเลอืกใชร้ะบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสม และควรมกีารออกแบบก่อสรา้งตามมาตรฐาน  และ
มกีารเสรมิก าลงัอาคารใหม้สีมรรถนะทีด่ขี ึน้กวา่เดมิเพือ่ชว่ยตา้นทานแรงเฉือนและแรงบดิได ้ นอกจากนัน้ยงัมกีารแนะน าใหเ้ลอืกใชว้สัดุ
ทีม่รีะยะโยกน้อย เพือ่ลดความเสยีหายต่อตวัอาคารเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว 

พงศต์ะวนั นันทศริ ิและคณะ (2560) อธบิายวา่อาคารเรอืนไมเ้ก่าที่ท าการปรบัปรุงยกพืน้สงูดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็  เมือ่เกดิเหตุการณ์
แผน่ดนิไหวโครงคอนกรตีเสรมิเหลก็ผสมกบัโครงสรา้งไมจ้ะเกดิความเสยีหายทีจุ่ดรอบรอยต่อของเสา  และคานชัน้ล่างเกดิการแตกรา้ว  
รวมไปถงึการแตกรา้วของผนังก่ออฐิเมือ่เสาชัน้ล่างถูกท าลายดว้ยแรงทีก่ระท าจากแผน่ดนิไหว แลว้จงึท าใหช้ัน้บนของอาคารพงัลงมา ( 
วิชวฒัน์ เสมาชยั และ วิกรม พนิชการ, 2560) 

ในกรณีของอาคารสาธารณะเช่น อาคารเรยีน ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากแผน่ดนิไหวเกดิขึน้เพราะมเีสาทีข่นาดหน้ากวา้งค่อนขา้งเลก็ (อาลติา 
ฉลาดด ีและ เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา, 2557)  และยงัคงใชว้สัดุตามมาตรฐานอาคารทัว่ไป แต่ไมไ่ดก้่อสรา้งตามมาตราฐานเพือ่รองรบั
แผน่ดนิไหวภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2550   

ส าหรบัการเลอืกใช้วสัดุเพื่อก่อสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวเพื่อรองรบัเหตุการณ์แผ่นดนิไหวนัน้  ศกัดธิชั เสรมิศร ีและคณะ (2560) จงึ
แนะน าใหใ้ชเ้หลก็กลัวาไนซ์ (Galvanize) ประกอบกนัเป็นโครงสรา้งฐานรากและตอม่อ เน่ืองจากมคีุณสมบตัใินการทนต่อแรงเฉือน จะ
เหน็ไดว้า่การศกึษาเรื่องการเลอืกวสัดุนัน้ยงัมอียู่อย่างจ ากดั  และมุ่งเน้นการใหค้วามส าคญักบัวสัดุทีใ่หค้วามแขง็แรงกบัโครงสรา้ง   แต่
ยงัมไิดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการเลอืกวสัดุในการออกแบบอาคารเพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวในแงม่มุอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมเชน่วสัดุ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการถ่ายเทอากาศและความรอ้น  ระบบแสงธรรมชาต ิ หรอืวสัดุทีใ่หค้วามสะดวกในการบ ารุงรกัษาโดยผูใ้ชง้าน หรอื
ในแง่ของการออกแบบเพือ่ความยัง่ยนืซึง่ประกอบดว้ยมติใินดา้นของ การใหค้วามส าคญัและเคารพในทีต่ัง้และระบบนิเวศ  (ecological 
concern) ค านึงถงึสภาพอากาศ (climate concern) ใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  (energy efficiency) ค านึงถงึความสบายของผูใ้ช้
อาคาร (users concern) ใชว้สัดุอยา่งมปีระสทิธภิาพ (material efficiency)  และการใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ (water efficiency) 

 

4. วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เริม่จากศกึษาขอ้มลูภาคเอกสาร หลกัการออกแบบเพือ่ความยัง่ยนื และการออกแบบอาคาร

ขนาดเลก็เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหว รวมทัง้สือ่สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นมาและการด าเนินการก่อสรา้งโรงเรยีนพอด ีพอด ีจากนัน้
จงึลงพืน้ทีส่ ารวจภาคสนามอาคาร พรอ้มถ่ายรปูประกอบ ในวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2563 เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ที ่มาวเิคราะห์
การออกแบบอาคารเรยีนเพือ่รองรบัแผน่ดนิไหว โดยวดัจากสถานทีต่ัง้อาคาร การเลอืกใชว้สัดุ และใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งในออกแบบค าถาม
เพือ่ใชใ้นการสมัภาษณ์กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 4 ทา่น (คุณวภิาว ีคุณาวชิยานนท ์วนัที ่18 กุภาพนัธ ์2564 ระหวา่งเวลา 09.55 น. – 10.03 น.
, คุณสรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ระหวา่งเวลา 14.41 น. – 16.03 น., คุณจรีเวช หงสกุล วนัที ่17 เดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ระหวา่งเวลา 10.00 น. – 12.00 น. , หมอ่มหลวงวรุตม ์วรวรรณ วนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ระหวา่งเวลา 14.37 น. – 15.36 
น.) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง (semi-structure interview) 

 

5. ผลการศึกษา 
การสมัภาษณ์สถาปนิกทัง้ 3  และผูก้่อตัง้ D4D ชีใ้หเ้หน็วา่การออกแบบอาคารในโครงการโรงเรยีน พอด ีพอด ีมฐีานคดิส่วน

หนึ่งทีไ่ดม้าจากผลงานออกแบบ “บา้นพอด ีพอด”ี โดย คุณสุรยิะ อมัพนัศริริตัน์  ทีม่หีลกัการวา่จะตอ้งใชว้สัดุทีห่าไดง้า่ย สะดวกต่อการ
ขนย้าย  ใช้หลกัระบบโมดูลาร์ (modular) หมายถึงการออกแบบโดยให้ขนาดขององค์ประกอบอาคารเป็นสดัส่วนอ้างอิงตามขนาด
มาตรฐานของวสัดุก่อสร้าง  เพื่อให้เกิดความประหยัดและเหลือเศษน้อยที่สุด  ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อการใช้วสัดุอย่างมี
ประสทิธภิาพ  (material efficiency) นอกจากน้ีรปูแบบของอาคารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกระทรวงศกึษาธกิาร  และความตอ้งการ
เฉพาะของผูใ้ชแ้ต่ละโครงการ (users concern) ซึง่ขอ้มลูความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคารน้ีจะเกดิจากการสื่อสารโดยตรงระหว่างสถาปนิก
และผูบ้รหิารโรงเรยีน และหรอืไดม้าจากการรวบรวมขอ้มลูของ D4D และสง่ต่อใหส้ถาปนิกแต่ละโครงการ   
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ขัน้ตอนการพฒันาแบบก่อสร้างมรีะยะเวลาที่จ ากดัเพยีง 2 สปัดาห์  โดยสถาปนิกแต่ละโครงการได้น าฐานคดิที่กล่าวมาเป็นกรอบ
เบือ้งตน้ผนวกกบัขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีก่่อสรา้งแต่ละแห่งที ่D4D เป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูให ้ และต่อยอดสรา้งเป็นผลงานออกแบบตามอตัลกัษณ์
และความถนัดของตน  ในระหว่างการพฒันาแบบกลุ่มสถาปนิกได้รบัค าแนะน าและความร่วมมอืจากทัง้สมาคมสถาปนิกสยาม  และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งและการออกแบบเพื่อรองรบัแผ่นดนิไหวจากวศิวกรรมสถาน   โดยไดร้บัค าแนะน าเบื้องต้นใหใ้ชโ้ครงสรา้ง
เหลก็เนื่องจากเป็นวสัดุทีห่าไดง้า่ย และเพิม่การยดึรัง้ (Bracing) เพือ่เพิม่เสถยีรภาพและความแขง็แรงของโครงสรา้ง  ใหห้ลกีเลีย่งการใช้
วสัดุเช่นกระจก หรอืบลอ็กแก้วทีอ่าจแตกและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารในกรณีเกดิแผ่นดนิไหว  จากนัน้เมื่อไดแ้บบขัน้สุดท้ายจงึให ้
D4D ด าเนินการหาผูส้นบัสนุนดา้นทุนก่อสรา้งต่อไป 

5.1 โรงเรียนบา้นดอนตนั  
อาคารโรงเรยีนพอด ีพอด ีส าหรบัโรงเรยีนบา้นดอนตนั  ออกแบบโดยคุณสรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ บรษิทั Wallasia ตัง้อยูท่ี ่ต าบล

เมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สงักดั ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 2) ท าการสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึ 6  

ตวัอาคารตัง้อยูบ่นพืน้ทีร่าบ  มจี านวน 3 หอ้งเรยีน ความกวา้งหอ้งละ 6 เมตร ยาว 9 เมตร ความยาวอาคารรวมทัง้หมด 29.5 
เมตร กวา้ง 6 เมตร รวมขนาดพืน้ที ่ใชส้อยภายในอาคาร 177 ตารางเมตร . โครงสรา้งเป็นเหลก็ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ 2 ตอน เวน้ช่องวา่ง
ระหวา่งอาคารเพือ่ป้องกนัการแรงเฉือนและแรงดงึของอาคารเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว ใชเ้หลก็เสน้ขนาด 1x1 น้ิวตกแต่งโดยรอบ  อาคารยก
พืน้สูง 50 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัความชื้น สตัวแ์ละแมลงต่างๆ หลงัคาทรงจัว่ ปิดดว้ยแผ่นโลหะรดีลอน (metal sheet) ความเอยีง 23 
องศา ผนงัและพืน้เป็นซเีมนตบ์อรด์ (cement board) ทาสนี ้าตาล  

  
รปูท่ี 1 โรงเรยีนบา้นดอนตนั ต าบลพาน อ าเภอพาน 
ทีม่า : สรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ (2563) 

รปูท่ี 2: โรงเรยีนบา้นดอนตนั ต าบลพาน อ าเภอพาน 
ทีม่า : สรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ (2563) 

  

รปูท่ี 3: โรงเรยีนบา้นดอนตนั ต าบลพาน อ าเภอพาน 
ทีม่า : สรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ (2563) 

รปูท่ี 4: โรงเรยีนบา้นดอนตนั ต าบลพาน อ าเภอพาน 
ทีม่า : สรุยิะ อมัพนัศริริตัน์ (2563) 

 
อาคารมลีกัษณะโปร่ง ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาต ิ (climate concern) เพื่อลดการใช้พลงังาน (energy efficiency) มี

ออกแบบใหช้อ่งเปิดใหเ้ชือ่มต่อกบัภูมสิญัลกัษณ์ภายนอกอาคารไดแ้ก่พระพุทธรปูขนาดใหญ่ทีอ่ยูบ่นเชงิเขา แสดงใหเ้หน็ถงึความเคารพ
ต่อสภาพแวดลอ้ม (ecological concern)  และใชส้ดัสว่นของการออกแบบอาคารทีอ่า้งองิกบัพกิดัของวสัดุก่อสรา้งเพือ่ความประหยดัและ
ลดความสิ้นเปลืองวสัดุก่อสร้าง (material efficiency) แบบเน้นสุนทรียภาพที่มาจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมและประโยชน์ใช้สอย 
(functional Aesthetic)  



แนวความคดิการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบอาคารขนาดเลก็ เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวและสง่เสรมิความยัง่ยนื :  
กรณศีกึษา อาคารโรงเรยีนพอด ีพอด ี3 โครงการ ในจงัหวดัเชยีงราย 
พรีกานต ์รณุมณรีตัน์ และพยิะรตัน์ นนัทะ 
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5.2 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ ได้รบัการออกแบบโดย  คุณจีรเวช หงสกุล จากบริษัท Idin 

Architect ตัง้อยู่ที่ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย และอยู่ภายใต้ สงักัด ส านักงานคณะการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร ท าการสอนเดก็ระหวา่งอายุ 3-5 ขวบ จ านวน100คน 

อาคารตัง้อยู่พืน้ทีโ่ล่ง ใชง้บประมาณ 10.7 ลา้นบาทในการก่อสรา้ง ลกัษณะเป็นโครงสรา้งเหลก็ หลงัคาแผ่นโลหะรดีลอน ตดิ
ฉนวนกนัความรอ้น ผนังด้านในใชซ้เีมนต์บอร์ด พืน้ส่วนภายนอกปูไม้เทยีม (artificial wood) ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของไฟเบอร์ซเีมนต์  
สว่นภายในเป็นพืน้ปนูเปลอืยขดัมนั (concrete polishing) 

แนวคดิในการออกแบบอาคารน้ีเน้นการประหยดัวสัดุ (material efficiency) เช่นเดยีวกบัแนวคดิบา้นพอด ีพอด ี หากยงัตอ้ง
รบัมอืกบัพืน้ทีก่่อสรา้งทีโ่ล่งแจง้ มลีมพดัแรง ผูอ้อกแบบจงึสรา้งผนังด้านนอกอกีชัน้ (double skin) เพื่อช่วยในการลดแรงลมแต่ยงัคง
ระบายอากาศไดต้ามธรรมชาต ิ(climate concern) โดยออกแบบระแนงไมเ้ทยีมมสีสีนัหลากหลายในสว่นอาคารเรยีนเพื่อใหผู้ใ้ชซ้ึง่เป็น
เดก็เลก็สามารถมองเหน็ได ้(user concerns) และในส่วนโรงอาหารมแีผงโพลคีารบ์อเนต (Polycarbonate) โปร่งแสงส าหรบักนัลมหน้า
หนาว 

 
 

รปูท่ี 5: ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่
พรกิ อ าเภอแมส่รวย 
ทีม่า : Idin Architects (2563). 

รปูท่ี 6: โครงสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่
พรกิ อ าเภอแมส่รวย 
ทีม่า : Idin Architects (2563). 

  
รปูท่ี 7: โครงสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมส่รวย 
ทีม่า : Idin Architects (2563). 

รปูท่ี 8: โครงสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมส่รวย 
ทีม่า : Idin Architects (2563). 

5.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา  
อาคารพอดี พอดี ส าหรับโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ออกแบบโดย  หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ  บริษัท Vin Varavarn 

Architects ตัง้อยู่ที่ ต าบลคงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 2) ท าการสอนในระดบัชัน้ มธัยมศกึษาตอนตน้ 

อาคารตัง้อยู่พืน้ทีล่าดเอยีง ดา้นหลงัอาคารเป็นเนินเขา  ก่อสรา้งดว้ยงบประมาณ 1.8 ลา้นบาท ม ี3 หอ้งเรยีน มขีนาดพืน้ที่
รวม 198 ตารางเมตร  โครงสรา้งอาคารเป็นเหลก็กลอ่งทาสเีทา หลงัคาปิดดว้ยแผน่โลหะรดีลอนสลบัแผน่โปร่งแสง (fiberglass) มแีผงไม้
ไผ่วางทบัหลงัคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทติย์ (climate concern) และเสยีงดงัที่เกดิขึน้เมื่อฝนตก (users concern) วสัดุผนังเป็น
ซเีมนต์บอรด์ทาส ีพืน้โถงทางเดนิเป็นไมไ้ผต่นัเพื่อสามารถใหน้ ้าไหลผ่านลงไปได ้และพืน้ภายในหอ้งเรยีนเป็นซเีมนตบ์อรด์ ปทูบัดว้ย
กระเบือ้งยาง (linoleum) ลายไม ้
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อาคารน้ีไดร้บัรางวลั Grand Prize Winner of International Biennial Barbara Cappochin Architecture Prize 2017 จากอติาล ี
แนวคดิการออกแบบอาคารอา้งองิจากความตอ้งการของโรงเรยีน ทีต่อ้งการไดค้วามใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ(ecological concern)ลกัษณะ
คลา้ยศาลาโปร่งยาวต่อเนื่อง มกีารน าแสงธรรมชาตเิพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (energy efficiency) ขนาดของอาคารเป็นผลมาจากการ
คดิสดัสว่นอา้งองิจากพกิดัของวสัดุก่อสรา้ง (material efficiency) และไมเ่น้นการตกแต่ง เชน่เดยีวกบัแนวคดิบา้นพอด ีพอด ี

  
รปูท่ี 9: โรงเรยีนหว้ยสา้นยาว  
ทีม่า : มล.วรุตม ์วรวรรณ (2563) 

รปูท่ี 10: ภาพรา่งโรงเรยีนหว้ยสา้นยาว  
ทีม่า : มล.วรุตม ์วรวรรณ (2563) 

  
รปูท่ี 11: โรงเรยีนหว้ยสา้นยาว  
ทีม่า : มล.วรุตม ์วรวรรณ (2563) 

รปูท่ี 12: โรงเรยีนหว้ยสา้นยาว  
ทีม่า : มล.วรุตม ์วรวรรณ (2563) 

 

6. สรปุและอภิปรายผล 
ในการศกึษาวจิยัน้ีมไิด้มจีุดประสงค์ในการทดสอบประสทิธภิาพในการต้านทานแผ่นดนิไหวของโรงเรยีนกรณีศกึษาอาคาร

กรณีศกึษาทัง้ 3 แห่ง  แต่มุ่งเน้นในการศกึษาเทคนิคการออกแบบอาคารขนาดเลก็เพื่อรองรบัแผ่นดนิไหวของสถาปนิกทีร่่วมโครงการ
โรงเรยีน พอด ีพอด ีภายใต้เงื่อนไขว่าอาคารเหล่าน้ีได้รบัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวศิวกรรมปฐพ ีและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ
ออกแบบอาคารเพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวจากวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยวา่มคีวามปลอดภยัเพยีงพอทีจ่ะรองรบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้
ในประเทศไทยได ้

การออกแบบโครงสรา้งอาคารโรงเรยีนกรณีศกึษา ใชว้สัดุโครงสรา้งเหลก็กล่องทรงสีเ่หลีย่มทีม่กีารยดึรัง้ (bracing) เพื่อเพิม่
เสถยีรภาพและความแขง็แรง สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าในงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคารขนาดเลก็เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหว  การ
ใชเ้หลก็กล่องเป็นโครงสรา้งแมม้รีาคาสงูแต่มขีอ้ดคีอืสามารถหาซือ้ไดง้า่ย ตดิตัง้ไดร้วดเรว็ มคีวามแขง็แรงและใหต้วัไดด้โีดยเฉพาะเมื่อ
เกดิกรณีแผน่ดนิไหว  นอกจากน้ีจะเหน็ไดว้า่โครงสรา้งเหลก็นัน้เอือ้ต่อการสรา้งสรรคร์ูปทรงอาคาร และ สามารถน ามาใชอ้อกแบบเป็น
อาคารทีม่คีวามโปรง่เนื่องจากสามารถใชช้ว่งเสาทีก่วา้งเอือ้ใหเ้กดิการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยทีห่ลากหลาย 

สถาปนิกผู้ออกแบบโรงเรียนกรณีศึกษาทัง้ 3 แห่งให้ความส าคัญกับการออกแบบเพื่อความยัง่ยืน  นับตัง้แต่การการให้
ความส าคญัและเคารพในทีต่ัง้และระบบนิเวศ  (ecological concern) เช่นมกีารออกแบบใหส้อดคลอ้งกลมกลนืกบัทีต่ัง้ หรอืมกีารออกแบบ
ช่องเปิดใหส้มัพนัธ์กบัภูมสิญัลกัษณ์ในสภาพแวดลอ้ม  การค านึงถงึสภาพอากาศในทอ้งถิน่ (climate concern) ของจงัหวดัเชยีงรายที่มี
อากาศร้อนในเวลากลางวนัซึ่งเป็นเวลาที่เดก็ๆใช้เวลาอยู่ที่โรงเรยีน  โดยการออกแบบใหเ้กิดการระบายอากาศตามธรรมชาต ิ ใช้การ



แนวความคดิการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบอาคารขนาดเลก็ เพือ่รองรบัแผน่ดนิไหวและสง่เสรมิความยัง่ยนื :  
กรณศีกึษา อาคารโรงเรยีนพอด ีพอด ี3 โครงการ ในจงัหวดัเชยีงราย 
พรีกานต ์รณุมณรีตัน์ และพยิะรตัน์ นนัทะ 
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ออกแบบหลงัหลากหลาย รวมถงึการใชว้สัดุทอ้งถิน่มาประกอบกบัวสัดุก่อสรา้งทีผ่ลดิแบบอุตสาหกรรม มกีารตดิตัง้ม่านเพื่อปรบัให้แสง
ธรรมชาตสิามารถเขา้มาในอาคารไดเ้พื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  (energy efficiency) เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชอ้าคาร (users concern) เกดิความ
สบาย การออกแบบรายละเอยีดนัน้มสีดัสว่นและสสีนัสมัพนัธก์บัผูใ้ชซ้ึง่เป็นเดก็เลก็ อย่างไรกต็ามการศกึษาเบือ้งตน้ของอาคารกรณีศกึษา
ทัง้ 3 แหง่มไิดแ้สดงใหเ้หน็ถงึแง่มุมของการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ (water efficiency) ซึง่เป็นมติหิน่ึงของการออกแบบเพื่อความยัง่ยนื 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเป็นอาคารกรณีศกึษาเป็นเรยีนทีม่ขีนาดเลก็ และ 2 ใน 3 อาคารไมม่กีารตดิตัง้ระบบน ้าหรอืสขุาภบิาลภายในอาคาร 

ผลการศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัของการใชว้สัดุอย่างมปีระสทิธภิาพ (material efficiency) ในการออกแบบอาคาร 
ค านึงถงึความทนทาน งบประมาณ และความสะดวกในการดูแลรกัษา โดยสถาปนิกเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีผ่ลติในรูปแบบอุตสาหกรรม 
เช่น เหลก็กล่อง ซเีมนต์บอรด์ แผน่โลหะรดีลอน โพลคีารบ์อเนตโปร่งแสง เป็นหลกั และน ามาผสมผสานกบัวสัดุทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ เช่น
ไมไ้ผ่ สถาปนิกเลอืกออกแบบสดัส่วนของอาคารโดยค านึงถงึพกิดัของวสัดุก่อสรา้งเพือ่ไมใ่หเ้หลอืเศษทิง้เป็นการสิน้เปลอืง การเลอืกใช้
วสัดุเป็นปัจจยัที่ส่งผลความประหยดัแล้วยงัเกี่ยวเน่ืองโดยตรงถึงประสทิธิภาพในการใช้พลงังาน (energy efficiency) การค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ (ecological concern) สภาพภูมิอากาศ (climate concern) และความสบายของผู้ใช้อาคาร (users 
concern) อกีดว้ย โดยรายละเอยีดในการเลอืกใชว้สัดุแสดงไวใ้นตารางที ่1 ดงัน้ี 

ซเีมนต์บอรด์ ไดถู้กใชเ้ป็นวสัดุพืน้ส าหรบัโรงเรยีนบา้นดอนตนั และโรงเรยีนหว้ยสา้นยาววทิยา เน่ืองจากทัง้สองอาคารมกีาร
ยกระดบัสงูขึน้จากพืน้  ในสว่นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่พรกิภายนอกใชพ้ืน้ไมเ้ทยีมและภายในปนูเปลอืยขดัมนั
เพราะตวัอาคารวางอยู่พืน้ดนิ ซเีมนตบ์อรด์ยงัไดถู้กน าไปใชเ้ป็นวสัดุผนังของทัง้ 3 โครงการ เน่ืองจากคุณสมบตัทิีแ่ขง็แรงคงทน ตดิตัง้
งา่ย ดแูลรกัษาสะดวก แหง้งา่ย ไมเ่ป็นเชือ้รา หรอืแตกหกังา่ยเมือ่ถูกความชืน้ แต่กจ็ดัวา่เป็นวสัดุทีม่นี ้าหนกัต่อหน่วยมาก  และตัดหรอื
เจาะยากเมือ่เทยีบกบัวสัดุผนงัอื่นเชน่แผน่ยปิซัม่  

แผ่นโลหะรดีลอนเป็นวสัดุทีใ่ชเ้ป็นหลงัคาของทัง้ 3 อาคาร เน่ืองจากราคาถูก ตดิตัง้ง่าย มคีวามทนทานสงู หาซื้อไดต้ามรา้น
อุปกรณ์ก่อสรา้งทัว่ไป แต่ขอ้เสยี คอืเสยีงดงัเมื่อฝนตก และถ่ายเทรอ้นลงสู่บรเิวณใตห้ลงัคาโดยตรง ท าให้อาคารมอุีณหภูมสิงูโดยหาก
มไิด้มกีารถ่ายเทอากาศที่ดี  ในบางโครงการจึงมกีารติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนภายใต้หลงัคาเพิม่เติม  หรือบางกรณีเช่นโรงเรียน
หว้ยสา้นยาวไดม้กีารน าไมไ้ผปิ่ดทบับนหลงัคาโลหะเพือ่ลดการสง่ผา่นความรอ้นหรอืการเกดิเสยีงดงั 

ตารางท่ี 1: การเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศกึษาในโครงการโรงเรยีนพอด ีพอด ี 
(โรงเรยีนบา้นดอนตนั ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมพ่รกิ และ โรงเรยีนโรงเรยีนหว้ยสา้นยาววทิยา)  

 ภาพอาคาร วสัดโุครงสร้าง วสัดพืุน้ วสัดผุนัง วสัดหุลงัคา อ่ืนๆ 
โรงเรียนบา้น
ดอนตนั  
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ความสะดวกในการจดัหาและการซ่อมบ ารุง การเคลื่อนยา้ย อายุใชง้าน และความสามารถในการใชช้่างทอ้งถิน่ในการก่อสรา้ง
คอืเกณฑส์ าคญัในการเลอืกวสัดุก่อสรา้ง วสัดุส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการก่อสรา้ง มกีารผลติในรูปแบบอุตสาหกรรม มขีนาดมาตรฐาน  และมี
พกิดัของขนาดทีแ่น่นอน มกีารใชว้สัดุธรรมชาตบิา้งในบางอาคาร แต่ไม่มากนักเน่ืองจากมอีายุใชง้านที่ส ัน้ ท าใหต้อ้งมรีอบของการรื้อ
เปลีย่นทีบ่อ่ย 

ปัญหาหลกัทีพ่บในการใชง้านอาคารเหล่าน้ีคอืการสรา้งสมดุลระหว่างการใชแ้สงธรรมชาตแิละการลดรอ้นภายในอาคาร ทัง้น้ี
เน่ืองจากจงัหวดัเชยีงรายมอุีณหภูมสิูงในเวลากลางวนั การใชห้ลงัแผ่นเหลก็รดีลอน  หรอืแผ่นใส จะส่งความรอ้นโดยตรงลงมาภายใน
อาคาร ท าใหเ้กดิความไมส่บายแก่ผูใ้ชง้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ในอาคารทีไ่มใ่ชเ้ครื่องปรบัอากาศ จงึเป็นเรื่องทีต่อ้งศกึษาถงึแนวทางการ
แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการออกแบบ หรอืการเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสมในการศกึษาขัน้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา สดัสว่นพืน้ผวิดูดซบัเสยีงทีส่่งผลต่อความเป็นส่วนตวัของค าพดู ในส านักงานแบบเปิด
โล่ง ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของการท างานทีเ่หมาะสม มสีมาธใินการปฏบิตังิาน ลดขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการขาดสมาธ ิและการสือ่สารที่
ไมช่ดัเจน  ลดความเครยีดสะสมทีเ่กดิจากเสยีงรบกวนจากการสนทนา จากการส ารวจเบือ้งตน้ ท าการศกึษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
ส านักงานแบบเปิดโล่ง วสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งภายในส านักงาน โดยแบ่งองคป์ระกอบในการศกึษาดงัน้ี การจดัผงัในรปูแบบกลุ่มงาน พืน้ทีส่ ี
เหลีย่มจตุัรสั, ผนืผา้, และทรงโคง้ โดยศกึษาการใชว้สัดุตกแต่งต าแหน่งการจดัวางวสัดุดูดซบัเสยีง และลดเสยีงสะทอ้นของพืน้, ผนัง, ฝ้า
เพดานพบว่ามคีวามแตกต่างในการน ามาใช ้ไดแ้ก่ 1.การใชพ้ืน้กระเบื้องเซรามคิ, พืน้กระเบื้องยาง, พืน้พรม, 2.ผนังปูนทาส,ี ผนังกระจก, 
ผนงัวสัดุดดูซบัเสยีงชนิดหุม้ผา้ 3.วสัดุฝ้าเพดานยปิซมับอรด์ชนิดแขวนบนโครงครา่ว และปิดกบัโครงครา่วโลหะ,ตะแกรงอลมูเินียม 4.แผงกนั
สว่นปิดวสัดุฉนวนดูดซบัเสยีง, ปิดดว้ยแผน่ลามเินตความสงูทีร่ะดบั 0.90-1.80 ม. ผลส ารวจพบวา่การเลอืกใชว้สัดุตกแต่งในส านักงานแบบ
เปิดโลง่ รปูแบบการจดัวาง ระดบัความสงูของแผงกัน้สว่น และฝ้าเพดาน มคีวามสมัพนัธต์่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทีส่ง่ผลต่อความเป็น
สว่นตวัของค าพดู ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของส านักงานแบบเปิดโล่ง สง่เสรมิใหม้ี
ประสทิธภิาพต่อการท างาน ลดขอ้ผดิพลาด และสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธผิลของงานไดอ้ยา่งสงูสดุ 

ค าส าคญั: วสัดุดดูซบัเสยีง, ความเป็นสว่นตวัในค าพดู, ความสงูแผงกัน้สว่น, ความสงูฝ้าเพดาน, ส านกังานแบบเปิดโลง่ 

 

Abstract 

This research aimed to study the proportion of sound-absorbing textures affecting speech privacy in an open-plan office. 
By creating a suitable working environment, operators can concentrate on their works, reduce errors caused by distraction and 
poor communication, and can help reduce accumulated stress caused by noise from the conversation. From the preliminary survey, 
the physical environment of an open-plan office was studied include materials used in office interiors are divided into the following 
study elements, arrangement in the form of a square, canvases, and curves. By studying the use of decorative materials positioning 
of sound-absorbing materials and reducing echoes of floors, walls, ceilings. It was found that there were differences in their use, 
which were: 1.Use of ceramic tile floors, rubber tile floors, and carpet floors, 2. Painted cement walls, glass walls, and fabric-
upholstered sound-absorbing material walls, 3. Gypsum board ceiling material, hanging on the gypsum board and closed to the 
metal gypsum board, aluminum grating, and 4. The partition panel is closed with sound-absorbing insulation material and covered 
with a laminate sheet at the level height of 0.90-1.80 m. The survey found that the selection of decorative materials in the open-
plan office. Layout Partition panel and height of the ceiling are associated with the work environment that affects the privacy of 
words. The results of the study will be beneficial to the creation of an open office physical environment. It helps to promote efficiency 
in work, reduce errors and promote maximum work efficiency. 

Keywords: sound-absorbing material, speech privacy, height of partition, ceiling height, open-plan office 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัคนอาศยัอยู่ในสถานทีท่ างานโดยเฉลีย่ 50.9 ชม.ต่อสปัดาหแ์ละเฉลีย่ 8-10 ชัว่โมงต่อวนั(BLT, 2018) สภาพแวดลอ้ม
รอบตัวของผู้ปฏิบตัิงาน ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามยั หากได้รบัการพิจารณาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมย่อมเป็นการจูงใจ
ผู้ปฏิบตัิงานให้ปฏิบตัิงานได้เต็มความสามารถ โสตสมัผสัเป็นเรื่องส าคญัอีกอย่างหน่ึง ซึ่งมผีลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของ
คนท างานไม่น้อย (เยาวลกัษณ์ กุลพานิช, 2533)คนท างานในเมอืงส่วนใหญ่ใชเ้วลาเกอืบ 90%อยู่ภายในอาคาร เจา้ของอาคารและผู้
วา่จา้งจงึควรประเมนิคุณภาพของสภาพแวดลอ้มในตวัอาคารทีเ่หมาะสม เอือ้อ านวยต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน (พอีาร์
นิวสไ์วร,์ 2015) 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

รปูแบบการจดัส านักงานแบบเปิดโล่งมลีกัษณะพืน้ทีเ่ปิดกวา้ง ช่วยส่งเสรมิกระบวนการท างานทีส่ะดวกและงา่ยต่อการสื่อสาร 
สามารถปรบัเปลีย่นการจดัพืน้ทีใ่หม ่จงึเป็นทีนิ่ยมอย่างสงู แต่เมือ่ปี 1970-1980 พบวา่มรีายงานปัญหาการขาดความเป็นสว่นตวั ทีเ่กดิ
จากเสยีงรบกวนของการสนทนาจากเพื่อนร่วมงานปรากฏขึน้ในส านักงานแบบเปิดโล่ง(Hedge, 1982) ส านักงานแบบเปิดโล่งถูกคน้พบ
ปัญหาในเรือ่งเสยีงรบกวนทีม่ากเกนิไปจนสง่ผลใหข้าดสมาธใินการปฏบิตังิาน ซึง่สง่ผลเสยีต่อประสทิธภิาพในการท างาน (Soren peter lund, 
2004) ในปี1972 สหรฐัอเมรกิาไดท้ าวจิยัจ านวนมาก เกี่ยวกบัผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานออฟฟิศ เพื่อจดัท า
มาตรฐานด้านอะคูสติก และเผยแพร่การวดัก าหนดเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน ทางด้าน
ประสทิธภิาพของงาน แต่ในการแก้ปัญหาด้านเสยีงรบกวนยงัไม่ได้รบัความสนใจในกลุ่มสถาปนิก จงึจดัตัง้กลุ่ม Information Work 
Productivity Concil เพือ่พฒันามาตรการดา้นมาตรฐานของมนุษย ์โดยท าการศกึษาผลกระทบของสภาพเสยีงในส านักงานต่อผลกระทบ
ดา้นการผลติของพนกังานดงัน้ีความเรว็ในการท างาน, ความแมน่ย าในการปฏบิตังิาน,ระดบัความเครยีดทีพ่บในพนักงาน, ผลกระทบต่อ
เสยีงรบกวน, จ านวนการหยุดงานและการลาป่วยทีเ่กดิจากความเสยีหายต่อการไดย้นิ , อตัราการลาออกของพนักงาน, อตัราความพงึ
พอใจต่อสภาพการท างาน พบว่าผลกระทบที่เกดิในสภาพแวดล้อมของส านักงานแบบเปิดโล่ง เกดิการรบกวนจากเสยีงสนทนา โดย
วเิคราะหจ์ากการวดัความเขา้ใจในการสนทนาภายในกลุ่ม และลดเสยีงรบกวนจากการสนทนาขา้งเคยีง กลุ่มวจิยัน้ีไดจ้ดัท าชุดมาตรฐาน
ทางเทคนิคทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะชน ดงัน้ี ISO, ANSI, ASTM ผลลพัธ์ในการน าแนวทางมาปรบัปรุงแสดงใหเ้หน็ว่าความตัง้ใจในการ
ท างานพนักงานเพิ่มขึ้น 48%, การรบกวนของเสียงสนทนาลดลง 51%, อัตราข้อผิดพลาดต่อประสิทธิภาพของงานลดลง 10%, 
ความเครียดลดลง 27%  ภายใต้ผลการวจิยัน้ีวศิวกรด้านเสยีงและที่ปรึกษาจึงมขี้อแนะน า 3 ปัจจยัที่ต้องควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายความเป็นสว่นตวัของค าพดู เป็นอกัษร A, B, C  ความหมายดงัน้ี (A) Absorbtion of sound waves คอืการใชว้สัดุทีม่คี่าในการดดู
ซบัเสยีง(NRC), (B)Blocking คอืการกัน้เสยีง โดยใชแ้ผงกัน้ส่วน, ผนัง, หรอืหน้าต่างทีม่คี่าการกัน้เสยีง, (C)Covering คอืการควบคุม
เสยีงพืน้หลงัใหไ้ดร้ะดบัทีแ่นะน า การควบคุมดงักล่าวไมใ่ชก่ารใชเ้สยีงเพลง เนื่องจากก่อใหเ้กดิการดงึความสนใจในเนื้อหา และท าใหเ้สยี
สมาธ(ิSykes, 2004) ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ความรูเ้กีย่วกบัเสยีงเป็นเรื่องทีส่ถาปนิกยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจอยู่ค่อนขา้งมาก 
เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัฟิสกิสข์องอาคาร ทีส่ถาปนิกทัว่ไปมพีืน้ฐานความรูน้้อย ท าใหส้ถาปนิกไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ โดยอาศยั
ประสบการณ์ของตนเองมาออกแบบก าหนดรปูแบบ ขนาด และปรมิาณวสัดุ ในพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้ในและนอกอาคาร     โดยไมไ่ดต้รวจสอบ
หรอืค านวณเรื่องเสยีง ทัง้ทีบ่างครัง้มผีลต่อผูใ้ชอ้าคารจากการสะทอ้นเบีย่งเบน หรอืการดดูซบัของเสยีงมากเกนิไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ (วรีะ
พนัธุ ์ชนิวตัร,2561)  

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

1) เพือ่หาความสมัพนัธก์ายภาพดา้นเสยีง ทีม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายในส านกังานแบบเปิดโลง่ 

2) เพือ่เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาเสยีงรบกวน ในส านกังานแบบเปิดโลง่โดยวธิทีางสถาปัตยกรรม 

3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการวางแผนในการออกแบบ สภาพแวดลอ้มอะคสูตกิภายในส านกังานเปิดโลง่ 

 

 

 

 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผงกัน้สว่นต่อความสงูฝ้าเพดาน เพือ่ความเป็นสว่นตวัของค าพดูในส านกังานแบบเปิดโล่ง 
ตระการตา มหาสุคนธ ์และอรรจน์ เศรษฐบุตร 
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2.ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

จากการศกึษามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ เสยีง(Sound) เป็นพลงังานรูปหน่ึงทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนโมเลกุลของอากาศ ความ
ดนับรรยากาศจงึเกดิการเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศ เรยีกว่า คลื่นเสยีงเสยีงดงั (Noise) หมายถึง เสยีงที่ไม่พงึ
ประสงคต์่อการรบัรูข้องหมูนุษย ์และเป็นเสยีงทีอ่นัตรายต่อการไดย้นิความดนัเสยีง(Sound pressure) หมายถงึ ค่าความดนัของคลื่นเสยีง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากความดนับรรยากาศปกต ิดงันัน้ ค่าระดบัความดนัเสยีงทีอ่่านไดจ้ากการตรวจวดัโดยเครื่องวดัเสยีง หน่วยวดัเสยีงคอื 
dB ในการประเมนิเสยีงตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในงานอาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อมจะเลอืกใชร้ะดบัความดนัเสยีง 
สเกล A ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการตอบสนองต่อเสยีงของหูมนุษย์มากที่สุด Speech transmission index (STI) ค่าดชันีการส่งผ่านของ
เสยีงพูด คอืคุณภาพของการส่งผ่านเสยีงพูดระหว่างผูส้่งเสยีง ค่าวดัทีไ่ด้จะอยู่ระหว่าง 1 คอืค่าดทีี่สุ ด และ 0 คอืค่าแย่ทีสุ่ดค่าดชันีการ
ส่งผ่านเสยีงพูดแบบเร็ว RASTI (Rapid Speech Transmission) คือคุณภาพการส่งผ่านเสยีงพูดแบบเร็ว หลกัการเหมอืนค่าดชันีการ
สง่ผา่นของเสยีงพดู (STI) ต่างกนัตรงทีค่่า RASTI จะเป็นการวดัค่าทีค่วามถี่ 2 แถบเสยีง (Octave) เท่านัน้ ค่าความกอ้งสะทอ้นของเสยีง 
RT60 (Reverberation Time 60) คอืเวลาในการสะทอ้นกลบัของเสยีงทีค่งเหลอือยูเ่มือ่ตน้เสยีงหยุดลงโดยวดัคา่ของเวลาทีส่ะทอ้นกลบั 

2.2 กลุ่มวิธีการวิจยัส ารวจและประเมินผล 

วเิคราะหแ์ละประเมนิผลทางดา้นอะคูสตกิต่อสภาพแวดลอ้มภายในส านักงานแบบเปิดโล่ง จากองคป์ระกอบหลกัของส านักงาน 
คอืแผงกัน้ส่วน, วสัดุพื้น, ผนัง, และฝ้าเพดาน ระดบัความสูงของแผงกัน้ส่วน 1.20-1.50 ม.ทดลองในส านักงานจริง และประเมนิจาก
แบบสอบถามความพงึพอใจของพนักงาน เสนอถึงดชันีการเข้าใจเสยีงพูดเป็นปัญหาที่ท าให้ขาดสมาธแิละความเป็นส่วนตวั(Valtteri 
Hongisto,2007) ปรมิาณการตดิตัง้ของวสัดุฝ้าที่มคี่าการดูดซบัเสยีง สามารถลดเสยีงก้องกงัวานในพื้นที่หอ้งทดลองแบบปิด(Caroline 
Karmann, 2017) วสัดุฝ้าเพดานทีม่คี่าดูดซบัเสยีงสามารถลดระดบัความดนัเสยีง(SPL) และระดบัดชันีความเขา้ใจในค าพดู(STI) เสนอว่า
ระดบัความดนัเสยีงผกผนักบัระดบัดชันีความเขา้ใจในค าพดู (ValtteriHongisto,2020) งานวจิยัทีใ่ชว้ธิสี ารวจความพงึพอใจของพนกังานต่อ
กายภาพด้านเสยีงรบกวนในส านักงานแบบเปิดโล่ง เสนอใหเ้หน็แหล่งที่มาของเสยีงนอกจากระดบัความดนัเสยีง(SPL) ท าใหเ้กดิความ
ร าคาญดา้นจติใจแลว้นัน้คา่ดชันีความเขา้ใจในค าพดู(STI) เป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหข้าดสมาธใินการท างานและลดประสทิธภิาพของงาน 

2.3 กลุ่มวิธีการวิจยัแบบทดลอง  

วธิกีารจ าลองโมเดลผ่านซอฟแวรว์เิคราะหด์า้นเสยีงเสนอแนวทางการออกแบบ เพื่อลดปัญหาเสยีงรบกวนในส านักงานแบบ
เปิดโลง่ ก าหนดตวัแปร คอื ระดบัความสงูของแผงกัน้, วสัดุปิดผวิ, ระดบัตดิตัง้, วสัดุฝ้าเพดาน, และวสัดุพืน้เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความดนัเสยีง(SPL) พบว่าการใช้วสัดุซบัเสยีงที่ฝ้าเพดาน และพื้น มผีลใหร้ะยะทางในการกระจายตวัของเสยีงรบกวนสัน้ลง วธิกีาร
ส ารวจจากส านักงานจรงิวดัหาค่าเสยีงเฉลีย่สะสม และจ าลองโมเดลในซอฟแวร์ ODEON 9.0 การค านวณจากการสลายตวัเชงิพืน้ทีเ่มื่อ
ระยะทางเพิม่เป็นสองเทา่(D2,s) ตอ้งมคีา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 7dB เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัวางผงัเฟอรนิ์เจอรใ์นส านกังานเปิด
โล่งที่มสีภาพแวดล้อมเสยีงที่ด ีและมคีวามเป็นส่วนตวัของค าพูดในพื้นที่กลุ่มงาน ลดเสยีงรบกวนพื้นที่ขา้งเคยีง (Passero,Carolina 
&Zannin, Paulo.2012) ส านกังานทีม่แีผงกัน้สว่นจ าลองโมเดลโดยซอฟแวร์ Comsol4.0 พบวา่ระดบัทีส่มัพนัธก์นั  ทีร่ะดบัสงูฝ้าเพดานที่
3.00 ม. สามารถลดระดบัความดนัเสยีงไดด้กีวา่ 4.50 ม. และในกรณีไมต่ดิตัง้ฝ้าเพดานไม่มผีลในการลดระดบัความดนัเสยีงโดยวดัและ
ประเมนิผลภายใตเ้กณฑ ์ISO 3382-3 (XiaofanHuang, 2015) แผงกัน้สว่นตดิตัง้บนโต๊ะ และการจดัวางตูเ้อกสาร, ตดิตัง้ฝ้าเพดานดว้ย
วสัดุซบัเสยีง พบว่าวสัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีงมผีลต่อดชันีการเขา้ใจในค าพูด(STI) จ าลองโมเดลโดยซอฟแวร์ EASE 4.2 ประเมนิผล
ภายใต้เกณฑ ์ISO 3382-3 เสนอแนะว่าระดบัดชันีความเขา้ใจในค าพูด STI>0.60 มคีวามเขา้ใจในค าพูดอยู่ในเกณฑด์ ีส่งผลดใีนการ
สือ่สารภายในกลุ่มงาน และระดบั STI<0.45 เป็นระดบัทีม่คีวามเป็นส่วนตวัในค าพดูปกต ิในการจดัวางโต๊ะท างานตอ้งมรีะยะห่างอย่าง
น้อย 2.50 ม. เสนอแนะถงึลกัษณะของหอ้ง, รปูรา่ง,ปรมิาณวสัดุ, รปูแบบการตดิวสัดุทีม่คี่าการดดูซบัเสยีง คอืองคป์ระกอบส าคญัในการ
จดัวางพื้นที่ต่อกิจกรรมในส านักงาน (Christine Kohlert, 2016) งานวจิยัในกลุ่มการจ าลองโมเดลโดยซอฟแวร์ด้านเสยีง เพื่อน ามา
วเิคราะหแ์ละคาดการณ์ในขัน้ตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เสนอแนะแนวทางการออกแบบเพือ่ลดปัญหาเสยีงรบกวนทีจ่ะเกดิจาก
การสนทนา องค์ประกอบทีจ่ าเป็นในการจดัส านักงานแบบเปิดโล่ง คอื แผงกัน้ส่วนระหว่างบุคคลและกลุ่มงานวสัดุทีพ่ืน้และฝ้าเพดาน
จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุมคีา่ในการดดูซบัเสยีง(NRC) ต าแหน่งและระยะการตดิตัง้วสัดุดดูซบัเสยีงมผีลในการควบคุมระดบัความดนัเสยีง (SPL) 
ส่งผลสอดคล้องกับดัชนีความเข้าใจในค าพูด(STI) เป็นประเด็นส าคัญในการออกแบบด้านกายภาพเสียงกับพื้นที่ว่ างภายใน
สถาปัตยกรรม 
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งานวจิยัที่เกดิขึน้ในระดบัสากลอยู่ในความสนใจของวศิวกรดา้นอะคูสตกิในอาคารอย่างกวา้งขวาง จะเหน็ได้ว่ายงัขาดรายละเอยีดที่
สถาปนิกสามารถน ามาเป็นแนวทางการควบคุมเสยีงรบกวนจากการสนทนา ในขัน้ตอนวางแผนการออกแบบส านักงานแบบเปิดโล่ง คอื
ดา้นความสมัพนัธข์องความสงูแผงกัน้สว่นทีม่ตี่อระดบัความสงูของฝ้าเพดาน และสดัสว่นพืน้ผวิวสัดุซบัเสยีงทีส่ถาปนิกเลอืกใชใ้นระนาบ
ของพืน้ และฝ้าเพดาน และการเลอืกใชผ้วิวสัดุทีม่คี่าการดดูซบัเสยีงของแผงกัน้สว่นสามารถช่วยลดระดบัความดนัของเสยีงพดูจากการ
สนทนาในกลุม่งาน เพิม่ความชดัเจนในการสือ่สาร และไมใ่หส้ง่ผลรบกวนต่อพืน้ทีข่า้งเคยีง 

 

3.ระเบียบวิธีการวิจยั 

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานเชงิทดลองท าการศกึษาหาความสมัพนัธส์ดัสว่นในการเลอืกตดิตัง้วสัดุดูดซบัเสยีง เพือ่สรา้งความเป็น
ส่วนตวัในค าพูด และลดเสยีงรบกวนจากเสยีงการสนทนาในส านักงานแบบเปิดโล่ง โดยก าหนดขอบเขตในการวจิยั คอืการศกึษาการ
เลอืกใชว้สัดุดูดซบัเสยีง และต าแหน่งการตดิตัง้ ทดลองโดยซอฟแวร์EASE 4.2 เพื่อวเิคราะหห์าแนวทางในการวางแผนการออกแบบ
ส านกังานแบบเปิดโลง่ ภายใตเ้กณฑก์ารวดัและประเมนิผล ISO 3382-3 เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาเสยีงรบกวน ในขัน้ตอนการวาง
แผนการออกแบบส านักงานแบบเปิดโล่ง ทีน่ าไปสู่การสื่อสารภายในทมีงานทีม่คีวามเขา้ใจชดัเจน ลดระดบัความเครยีดขณะอยู่ภายใน
สภาพแวดลอ้มส านักงานแบบเปิดโล่ง เพิม่ประสทิธภิาพและลดขอ้ผดิพลาดของการปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ี ใน
การใชอ้าคาร  

3.1 สถานท่ีทดลอง  

ส านักงานแบบเปิดโล่ง คอื พืน้ทีท่ างานทีใ่ชแ้ผงกัน้สว่นระหว่างบุคคล และกลุ่มงาน ในการแบ่งพืน้ทีภ่ายในอาคาร ส านักงาน
แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ จดัพืน้ทีเ่ป็น 3 กลุ่มงาน โดยพืน้ทีก่ลางเป็นพืน้ทีง่านดา้นเอกสาร พืน้ทีฝั่ง่ซา้ย
และขวาเป็นงานดา้นการออกแบบและเขยีนแบบ ปรมิาณพืน้ที ่257 ตร.ม.ความสงูฝ้าเพดาน 3.00 ม.ระยะหา่งของโต๊ะท างานที ่2.00 ม.
วสัดุในการตกแต่งส านกังานระบุไวใ้นตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 แสดงวสัดุ และคา่การดดูซบัเสยีงในส านกังานแผนกออกแบบ กองอาคาร กรมชา่งโยธาทหารอากาศ 
วสัดท่ีุใช้ส านักงาน ค่าการดดูซบัเสียง(NRC) 

วสัดุพืน้กระเบือ้ง 0.03 
วสัดุผนงัอาคาร ก่อปนูฉาบผวิเรยีบทาส ี 0.06 
วสัดุฝ้าเพดานแผน่ยปิซมัฉาบเรยีบ ทาส ี 0.12 
วสัดุแผงกัน้สว่นโครงไมปิ้ดไมอ้ดัยาง 0.17 
เฟอรนิ์เจอรโ์ครงไมปิ้ดไมอ้ดัยาง 0.17 
เกา้อีบุ้ฟองยางหุม้ PVC 0.06 
ประตเูฟรมอะลมูเินียมภายในกระจกใส  0.19 
ประตไูม ้ 0.07 
หน้าต่างเฟรมอะลมูเินียมภายในกระจกใส 0.07 
มา่นปรบัแสงแนวตัง้ 0.06 

          
รปูท่ี 1 ส านกังานแผนกออกแบบ กองอาคาร กรมชา่งโยธาทหารอากาศ 
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3.2 การช้ีวดัตวัแปร 

3.2.1 ตวัแปรอสิระ คอื วสัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีง(NRC) หมายถงึวสัดุทีม่รีูพรุนซึง่มปีระสทิธภิาพในการลดเสยีงสะทอ้นกลบั 
เมือ่คลืน่เสยีงวิง่กระทบวสัดุ จะมบีางสว่นของพลงังานเสยีงถูกดดูซบัและทีเ่หลอืจะสะทอ้นกลบั ระบุคา่เป็นตวัเลขตัง้แต่ 0 – 1  ทีแ่สดงถงึ
ความสามารถในการดดูซบัเสยีงของวสัดุตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการดดูซบัเสยีง 100% แสดงใหเ้หน็ถงึคลื่นเสยีงถูกดดูซบัทัง้หมด
โดยไมม่คีลืน่เสยีงสะทอ้นกลบังานวจิยัไดก้ าหนดใชว้สัดุทีม่ปีระสทิธภิาพในการดดูซบัเสยีง(NRC) ในพืน้ทีข่องระนาบพืน้ผวิ  ฝ้าเพดาน, 
พืน้, และแผงกัน้สว่น โดยพจิารณาความสงูในการตดิตัง้รว่มดว้ย 

 
รปูท่ี 2 แสดงวสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง วสัดุผา้เพดาน, แผงกัน้สว่น และพืน้ 

ตารางท่ี 2 แสดงวสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงทีใ่ชใ้นการทดลอง 
สญัลกัษณ์ วสัดท่ีุมีค่าการดดูซบัเสียง ค่าการดดูซบัเสียง (NRC) 

A1 ฝ้าเพดานยปิซัม่ชนิดอะคสูตกิเจาะร ู 0.60 
A2 ฝ้าเพดานยปิซัม่ชนิดอะคสูตกิเจาะร ู 0.80 
B1 ผนงักัน้สว่น ชนิดไฟเบอรก์ลาสหุม้ผา้ 0.50 
B2 ผนงักัน้สว่น โครงโลหะชุบสงักะสปิีดแผน่ยปิซัม่อะคสูตกิทาส ี 0.60 
F1 พืน้กระเบือ้งยาง 0.05 
F2 พืน้พรม 0.55 

3.2.2  ตวัแปรตาม คอื เกณฑป์ระเมนิคุณภาพอะคสูตกิ ISO 3382-3 Acoustics-Measurement of room acoustic parameters  
Part 3: Open plan offices คอืเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลในส านักงานแบบเปิดโลง่โดยเฉพาะ ถูกก าหนดโดยทมีงานวจิยั
ในระดบัสากล ต าแหน่งแหลง่ก าเนิดเสยีงทีร่ะยะความสงู 1.20 ม. ระยะตดิตัง้จุดรบัเสยีงทีร่ะดบัความสงู 1.20 ม.(เทยีบเท่าระดบัหมูนุษย์
ขณะนัง่) ก าหนดใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความดนัเสยีง(SPL) และดชันีการส่งผ่านเสยีงพูด(STI) ภายในส านักงานแบบเปิดโล่ง
(Open-plan office) ควรมแีนวโน้มการลดลงหรอืการสลายตัวของระดบัเสยีง ≥ 7 dB ต่อระยะทางที่เพิม่ขึน้เป็นสองเท่า(D2s) ระดบั
ความดนัเสยีงทีห่า่งจากแหล่งก าเนิดเสยีงทีร่ะยะ 4 ม. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 48 dB ระยะทางทีด่ชันีการส่งผ่านเสยีงพดู(STI) มคี่า 0.50 
ไม่ควรเกนิระยะ 5-10 ม.จากแหล่งก าเนิดเสยีงพดู น าใชใ้นการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามเป็นส่วนตวัในค าพดู และการลดลงของ
เสยีงรบกวนจากการสนทนา 

ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑม์าตรฐานการประเมนิผลสภาพแวดลอ้มทางอะคสูตกิในส านกังานแบบเปิดโลง่ ISO 3382-3  2012(EN) 
ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง  (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร(dBA) ระยะทางเมือ่   STI=0.50(rD) 

GOOD ≥ 7 dB ≤ 48 dB ≤ 5 m. 
POOR < 5 dB > 50 dB >10 m. 

ทีม่า : (Utami et al., 2014) 
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ตารางท่ี 4 แสดงเงือ่นไขระดบัเสยีงต่อสภาพแวดลอ้มในส านกังานแบบเปิดโลง่ 
สภาพแวดล้อมเสียงท่ีดี สภาพแวดล้อมเสียงท่ีไม่ดี 

- อตัราการลดลงของระดบัความดนัเสยีง ต่อระยะทางทีเ่พิม่ขึน้
เป็นสองเทา่ (D2,s) ลดลงมากกวา่หรอืเทา่กบั 7 dB  
- ควบคุมระดบัเสยีงในระยะ 4 ม.จากแหล่งก าเนิดเสยีงใหอ้ยู่ใน
ระดบัน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 48 dBA 
- ควบคุมดชันีความเข้าใจในค าพูด (ที่ระดับ STI=0.50) จาก
แหลง่ก าเนิดเสยีงใหร้ะยะหา่ง น้อยกวา่หรอืเทา่กบั5 ม. 

- อตัราการลดลงของระดบัความดนัเสยีง ต่อระยะทางที่เพิม่ขึ้น
เป็นสองเทา่ (D2,s) ลดลงของเสยีงไดน้้อยกวา่ 5 dB  
- ควบคุมระดบัเสยีงในระยะ 4 ม.จากแหล่งก าเนิดเสยีงใหอ้ยู่ใน
ระดบัมากกวา่ 50 dBA 
- ควบคุมดชันีความเขา้ใจในค าพดู (ทีร่ะดบั STI=0.50) 
จากแหล่งก าเนิดเสยีงใหร้ะยะหา่งมากกวา่ 10 ม. 

3.3 ขัน้ตอนการวิจยั 

3.3.1 ส ารวจและเกบ็ขอ้มลูการใชว้สัดุปิดผวิในส านกังานแบบเปิดโลง่ขนาดพืน้ทีต่ ัง้แต่ 800-2,000 ตร.ม. ในกรุงเทพฯ วสัดุพืน้, 
แผงกัน้ส่วน, วสัดุฝ้าเพดาน, ระดบัความสงูแผงกัน้และฝ้าเพดาน รวมถงึรูปแบบการจดัวางพืน้ทีท่ างาน โดยท าการวดัเสยีงสนทนาดว้ย
เครือ่งมอืวดัเสยีง ในพืน้ที่ 6 ส านกังาน พบวา่ไมม่กีารน าวสัดุทีม่คี่าการดดูซบัเสยีงมาใชเ้พือ่การแกปั้ญหาในเรือ่งน้ีมากนัก วสัดุทีใ่ชเ้ป็น
ฝ้ายปิซมั, ระแนงหรอืตะแกรงโลหะ, วสัดุพื้นกระเบื้อง, ทาส ีEpoxy, และพื้นกระเบื้องยาง แผงกัน้ส่วนหุ้มผ้าช่วงบนติดกระจก , ปิด
ผวิลามเินต และวสัดุโลหะมนัวาวความสงูแผงทีแ่ตกต่างกนั ตัง้แต่ 0.90-1.80 ม. มกีารจดัวางอยา่งไมม่หีลกัการทีค่ านึงถงึปัญหาเรือ่งการ
รบกวนเสยีงจากการสนทนา ผลการส ารวจวดัระดบัความดนัเสยีงต่อสภาพแวดลอ้ม อยู่ทีช่่วง 68-80 dB ระดบัเสยีงอยู่ในระดบัสงูเกนิ
เกณฑท์ีเ่หมาะสมในพืน้ท างาน โดยระดบัเสยีงทีแ่นะน าส าหรบัส านกังานอยูใ่นระดบั 40-50 dBA 

 
รปูท่ี 3 แผนกออกแบบ กอค.ชย.ทอ.      รปูท่ี 4 ส านกังานกองสง่ก าลงับ ารุง ชย.ทอ. รปูท่ี 5 บรษิทัGDN Co,ltd 

 
รปูท่ี 6 ส านกังาน กฟน.คลองเตย       รปูท่ี 7 ส านกังานกฝผ.บางกรวย  รปูท่ี 8 ส านกังาน สสส.กทม. 

 

 

รปูท่ี 9 กรอบแนวความคดิในวธิกีารวจิยั 

- น าผลการค านวณทีไ่ดจ้ากการจ าลองโมเดลใน
ซอฟแวรE์ASE 4.2 ลงในตารางเปรยีบเทยีบตาม
เกณฑ ์ISO-33382 Part 3: Open plan offices 

- สรุปผลการทดลอง อภปิรายผล และเสนอ
แนวทางในการเลอืกใชส้ดัสว่นพืน้ผวิทีม่คีา่การดดู
ซบัเสยีงในการออกแบบส านกังานแบบเปิดโลง่ 

- ก าหนดต าแหน่งในการตัง้เครือ่งมอืวดัทุกระยะ 2 ม. 
- วดัเสยีงดว้ยเครือ่งมอืวดั 
- จดบนัทกึระดบัความดนัเสยีง 
- เกบ็ขอ้มลูการใชว้สัดุที ่พืน้ ผนงั แผงกัน้สว่น และฝ้าเพดาน 

- สรา้งโมเดล 3 มติใินโปรแกรมSketch up  
- Export DFX.Fileไปที ่EASE 4.2 
- น าขอ้มลูวสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง ลงในโมเดลจ าลอง 
- ค านวณหาระดบัคา่ SPL, STI, RT 
- สง่ออกคา่ผลค านวณ เพือ่น าไปวเิคราะหใ์น EXCEL 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผงกัน้สว่นต่อความสงูฝ้าเพดาน เพือ่ความเป็นสว่นตวัของค าพดูในส านกังานแบบเปิดโล่ง 
ตระการตา มหาสุคนธ ์และอรรจน์ เศรษฐบุตร 
 

301 

3.3.2  ขัน้ตอนการทดลองและค านวณเสยีงจากการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูทางกายภาพส านกังานและวดัระดบัเสยีง พบวา่มรีะดบั
ความดนัเสยีง อยู่ในชว่ง 49-77 dB แสดงใหเ้หน็วา่ทุกส านักงานมปัีญหาดา้นเสยีงรบกวน ก าหนดตวัแปร คอื วสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง
(NRC) ทีพ่ืน้ แผงกัน้ส่วน และฝ้าเพดาน ในการศกึษาวจิยั ท าการจ าลองโมเดลในพืน้ทีท่ดลอง คอื ส านักงานกองอาคารกรมช่างโยธา
ทหารอากาศค านวณบนซอฟแวร์Ease 4.2 ซึง่เป็นซอฟแวรส์ าหรบัการวางแผนในการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในดา้นคุณภาพเสยีง
ภายในหอ้งแบบปิดทีม่รีายละเอยีดการจ าลองทีเ่สมอืนจรงิและก าหนดรูปแบบเสยีงการสนทนาทีร่ะดบั 35 -66 dB ค านวณระดบัระดบั
ความดนัเสยีง(SPL), ดชันีความเขา้ใจในการพดู(STI)รายละเอยีดสามารถแสดงปรมิาณหอ้ง, พืน้ทีผ่วิทีม่ปีระสทิธภิาพดูดซบั, พืน้ทีผ่วิ
ทัง้หมด, ประเมนิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 3382-3 เสนอแนวทางการน าวสัดุอะคูสติกมาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมใน
ส านกังานแบบเปิดโลง่ทีม่คีุณภาพเสยีงทีด่ ี

ตารางท่ี 5 แสดงการวดัระดบัความดนัเสยีงในส านกังานแผนกออกแบบ กองอาคาร กรมชา่งโยธาทหารอากาศ เปรยีบเทยีบการวดัระดบั
เสยีงในซอฟแวรจ์ าลองโมเดลวเิคราะหเ์สยีง EASE 4.2 
ระยะห่างแหล่งเสียงกบัจดุรบัเสียง (ม.) 2 4 6 8 10 12 
เครือ่งมอืวดั คา่ระดบัความดนัเสยีง (SPL) 65.00dB 58.00dB 57.00dB 53.00dB 51.00dB 51.00 dB 
โปแรกมจ าลองซอฟแวรE์ASE 4.2 65.39dB 61.09dB 56.81dB 53.95dB 51.80dB 50.07dB 

               

รปูท่ี10 แสดงผลการค านวณของกรณีศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแผงกัน้สว่นต่อความสงูฝ้าเพดาน เพื่อความเป็นส่วนตวัของค าพดูใน
ส านกังานแบบเปิดโลง่ 

 

4. ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลอง โดยค านวณผลทางอะคูสตกิจากซอฟแวร์ EASE 4.2 จ านวน 24 กรณี ในหอ้งควบคุมอุณหภูมทิี่ 25ºC 
ความชืน้สมัพทัธ ์60% พบวา่ระดบัความดนัเสยีงลดลง ทีร่ะยะ 4 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสยีงมปีรมิาณมากกวา่ปรมิาณทีเ่กณฑก์ าหนด 
มเีพยีงกรณีศกึษาที ่4 และ 10 ไดผ้ลตามเกณฑป์ระเมนิในทุกดา้น โดยกรณีศกึษาทัง้หมดพบว่าดชันีการสง่ผ่านเสยีงพดูอยู่ในเกณฑด์ ี
การสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่อยูใ่นเกณฑด์ ี

ตารางท่ี 6 แสดงกรณีศกึษาการใชต้วัแปรวสัดุทีม่ผีลต่อการดดูซบัเสยีง พืน้, แผงกัน้สว่น, ฝ้าเพดาน, และระดบัความสงูในการตดิตัง้ 
ส านักงาน แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

ระดบัฝ้าเพดาน A1 : NRC0.60 ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ A1 : NRC0.60  ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ 
2.60 m. 1 A1+ B1:1.20m + F1 3 A1 + B1G+1.50m.+F1 5 A1 + B2:1.20m+ F2 7 A1 + B2G:1.50m.+F2 
3.00 m. 2 A1+ B1:1.20m + F1 4 A1 + B1G+1.50m.+F1 6 A1 + B2:1.20m + F2 8 A1 + B2G:1.50m.+F2 

 A2 : NRC0.80  ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ A2 : NRC0.80  ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ 
2.60 m. 9 A2 + B1:1.20m + F1 11 A2 + B1G:1.50m.+F1 13 A2 + B2:1.20m + F2 15 A2 + B2G:1.50m.+F2 
3.00 m. 10 A2 + B1:1.20m + F1 12 A2 + B1G:1.50m.+F1 14 A2 + B2:1.20m + F2 16 A2 +B2G:1.50m.+F2 

 A1 : NRC0.80  ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ A2 : NRC0.80  ฝ้าเพดานทีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุ 
2.60 m. 17 A1 + B1:1.50m + F1 18 A1 + B2:1.50m.+F1 19 A2 + B1:1.50m + F2 20 A2 + B2:1.50m + F2 
3.00 m. 21 A1 + B1:1.50m + F1 22 A1 + B2:1.50m.+F1 23 A2 + B1:1.50m + F2 24 A2 + B2:1.50m.+F2 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

302 

ตารางท่ี  7 แสดงผลค านวณระดบัความดนัเสยีง(SPL) 

 
จากผลการทดลองระดบัความดนัเสยีงเมื่อน าวสัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีงมาใชใ้นพืน้ผวิฝ้าเพดาน และแผงกัน้ความสงูที ่1.20, 

1.50 ม. พบวา่ระดบัความดนัเสยีงจากแหล่งก าเนิดเสยีงลดลงถงึ 10dB ในระยะที ่2 ม. ลดลงที ่4-5dBในระยะที ่4 ม. ลดลงที ่2 dB ใน
ระยะที ่8, 10 และ12 ม.แสดงใหเ้หน็ว่าความสามารถในการดูดซบัเสยีงทีต่ าแหน่งใกลแ้หล่งก าเนิดเสยีงช่วยลดความร าคาญใจ ในพืน้ที่
กลุม่งานได ้วธิกีารออกแบบจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุซบัเสยีงในระนาบของฝ้าเพดาน รปูแบบในการตดิตัง้ทีต่่อเนื่องทัง้พืน้ที่  

ตารางท่ี 8 แสดงผลค านวณระดบัดชันีการสง่ผา่นเสยีงพดู(STI) 

 
ค่าลดลงของระดบัความดนัเสยีงในตารางที ่7 พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ใหค้่าดชันีการเขา้ใจในค าพูดอยู่ในเกณฑด์ ีส่งผลใหก้าร

สือ่สารกนัภายในกลุม่งานชดัเจน ลดขอ้ผดิพลาดในการถ่ายทอดรายละเอยีดของงาน และก่อใหเ้กดิสมาธใินการปฏบิตังิานมากขึน้  

ตารางท่ี  9 สรุปผลตามเกณฑก์ารประเมนิผลสภาพแวดลอ้มทางอะคสูตกิในส านกังานแบบเปิดโลง่  ISO 3382-3  2012(EN) 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่STI=0.50 (rD) 
GOOD ≥ 7 dB ≤ 48 dB ≤ 5 m. 
POOR < 5 dB > 50 dB >10 m. 
Basecase 5 dB 61 dB 9.00 

พบว่าสถานที่ทดลองไม่มีการเลือกใช้วสัดุที่มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) จะเห็นได้ว่าสภาพทางอะคูสติกไม่เข้าเงื่อนไข
สภาพแวดลอ้มเสยีงทีด่ ีควรปรบัปรุงการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบส านกังานแบบเปิดโลง่ 

ตารางท่ี 10 แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 2.60 ม.คา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60 แผงกัน้สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม.วสัดุพืน้
กระเบือ้งยาง และพืน้พรม 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่STI=0.50 (rD) 
Case 1 7.50 dB 50.52 3.00 m. 
Case 3 7.50 dB 50.52 3.90 m. 
Case 5 7 dB 50.52 3.90 m. 
Case 7 7.35 dB 50.52 3.80 m. 

จากผลการทดลองในตารางที ่10  พบวา่ระดบัความสงูฝ้าเพดาน 2.60ม. ใชว้สัดุฝ้าทีม่คี่าการดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60 แผงกัน้
สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม. พืน้กระเบือ้งยาง ช่วยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2เท่า ไดด้กีวา่การเลอืกใชพ้ืน้พรม และ
ในทุกกรณีศกึษาสามารถควบคุมระดบัเสยีงทีร่ะยะ 4 ม. ใกลเ้คยีงเกณฑค์วบคุมและพบวา่ในกรณีแผงกัน้สว่นทีใ่ชว้สัดุทีม่คี่าการดูดซบั
เสยีง(NRC) ที ่0.50, 60 สามารถควบคุมคา่ดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

ระยะทาง(ม.) BASECASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 66.00 60.04 60.04 60.04 60.04 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69 60.04 60.04 60.04 60.04

4 61.09 50.08 50.08 50.08 50.08 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.52 50.13 50.13 50.13 50.13

6 56.81 46.20 46.20 46.20 46.20 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 46.20 46.20 46.20 46.20

8 53.95 44.56 44.56 44.56 44.56 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 42.82 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.87 44.56 44.56 44.56 44.56

10 51.80 42.46 42.46 42.46 42.46 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.82 42.46 42.46 42.46 42.46

12 50.07 40.19 40.19 40.19 40.19 40.77 40.77 42.82 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.19 40.19 40.19 40.19

ระดบัความดนัเสยีง (SPL) หน่วย dB   รวม  24 เคสทดลอง

ระยะทาง(ม.) BASECASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 0.652 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55

4 0.638 0.44 0.44 0.44 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.44 0.41 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.41 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41

6 0.605 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.35 0.34 0.35 0.37 0.36 0.36 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36

8 0.586 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.35 0.33 0.33 0.35 0.35 0.33 0.33

10 0.574 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.32 0.38 0.38 0.38 0.34 0.38 0.37 0.37 0.31 0.37 0.37 0.37 0.37 0.34 0.34 0.31 0.31

12 0.566 0.35 0.35 0.35 0.34 0.35 0.33 0.35 0.32 0.34 0.35 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.32 0.32

ดชันีความเขา้ใจในค าพดู (STI) ระดบั 0-1  รวม  24 เคสทดลอง
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ตารางท่ี 11 แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 3.00 ม.คา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.80 แผงกัน้สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม.                       
วสัดุพืน้กระเบือ้งยาง และพืน้พรม 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่STI=0.50 (rD) 
Case 2 7.50 dB 50.52 3.80 0m. 
Case 4 7.50 dB 49.73 3.90 0m. 
Case 6 6.25 dB 50.52 3.90 m. 
Case 8 7 dB 50.13 3.95 m. 

จากผลการทดลองในตารางที ่11  พบวา่ระดบัความสงูฝ้าเพดาน 3.00ม. ใชว้สัดุฝ้าทีม่คี่าการดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60 แผงกัน้
สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม. พืน้กระเบือ้งยาง ช่วยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2เทา่ ไดด้กีวา่การเลอืกใชพ้ืน้พรม  และ
ในกรณีศกึษาที ่4 แผงกัน้สงู 1.50 ม. สามารถควบคุมระดบัเสยีงทีร่ะยะ 4 ม. ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานและพบวา่ในกรณีแผงกัน้สว่นทีใ่ช้
วสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง(NRC) ที ่0.50, 60 สามารถควบคุมคา่ดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

ตารางท่ี 12แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 2.60 ม.คา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60 แผงกัน้สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม.                    
วสัดุพืน้กระเบือ้งยาง และพืน้พรม 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่ STI=0.50 (rD) 
Case 9 7.25 dB 50.52 3.90 m. 
Case 11 7.40 dB 50.52 3.90 m. 
Case 13 7.25 dB 50.52 4.00 m. 
Case 15 7.25 dB 50.52 4.20 m. 

ผลการทดลองในตารางที ่12  พบว่าระดบัความสูงฝ้าเพดาน 2.60ม. ใชว้สัดุฝ้าทีม่คี่าการดูดซบัเสยีง(NRC)ที ่0.80 พืน้พรม 
แผงกัน้สว่นสงูที ่1.50ม. ช่วยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2เทา่มากกวา่การใชแ้ผงกัน้สว่นสงู 1.20 ม. และสามารถ
ควบคุมระดบัเสยีงทีร่ะยะ 4 ม. ใกลเ้คยีงเกณฑค์วบคุม และพบวา่ในกรณีแผงกัน้สว่นทีใ่ชว้สัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง(NRC) ที ่0.50, 0.60 
สามารถควบคุมคา่ดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

ตารางท่ี 13 แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 3.00 ม.คา่การดดูซบัเสยีง(NRC) ที ่0.80 แผงกัน้สว่นสงูที ่1.20, 1.50 ม.                         
วสัดุพืน้กระเบือ้งยาง และพืน้พรม 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่ STI=0.50 (rD) 
Case 10 7.50 dB 48.48 3.95 m. 
Case 12 7.25 dB 50.13 3.91m. 
Case 14 8.35 dB 50.52 4.30 m. 
Case 16 7.50 dB 50.13 4.10 m. 

จากผลการทดลองในตารางที ่13  พบว่าระดบัความสูงฝ้าเพดาน3.00ม. ใชว้สัดุฝ้าที่มคี่าการดูดซบัเสยีง(NRC)ที่ 0.80 พื้น
กระเบือ้งยาง แผงกัน้สว่นสงูที ่1.20ม.ชว่ยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2เทา่ มากกวา่การใชแ้ผงกัน้สงู 1.50 ม. และ
ในกรณีศกึษาที ่10 สามารถควบคุมระดบัเสยีงทีร่ะยะ 4 ม. อยู่ในเกณฑค์วบคุมทีร่ะดับ 48-50 dBA และพบว่าในกรณีแผงกัน้ส่วนทีใ่ช้
วสัดุทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง(NRC) ที ่0.50, 60 สามารถควบคุมคา่ดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

ตารางท่ี 14 แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 2.60, 3.00 ม. คา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60 แผงกัน้สว่นสงู 1.50ม.  
พืน้กระเบือ้งยาง 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่ STI=0.50 (rD) 
Case 17 7.25 dB 50.52 4.20 m. 
Case 18 7.30 dB 50.52 4.30 m. 
Case 21 7.50 dB 50.13 4.00 m. 
Case 22 7.50dB 50.13 4.00 m. 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

304 

จากผลการทดลองในตารางที ่14  พบวา่ระดบัความสงูฝ้าเพดาน 3.00ม. วสัดุฝ้าทีม่คีา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.60         พืน้
กระเบือ้งยาง ช่วยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ไดม้ากกวา่ความสงูฝ้าที ่2.60 ม. สามารถควบคุมระดบัเสยีงที่
ระยะ 4 ม. ใกลเ้คยีงเกณฑค์วบคุม และพบว่าในกรณีแผงกัน้ส่วนทีใ่ชว้สัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีง(NRC) ที ่0.50, 60 สามารถควบคุมค่า
ดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

ตารางท่ี 15 แสดงผลกลุ่มศกึษาระดบัฝ้าเพดานสงู 2.60, 3.00 ม.คา่การดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.80 แผงกัน้สว่นสงู 1.50ม. พืน้พรม 
เกณฑ ์ISO 3382-3 อตัราการลดลงของระดบัเสยีง (D²,s) ระดบัเสยีงระยะ 4 เมตร (dBA) ระยะทางเมือ่ STI=0.50 (rD) 
Case 19 7.40 dB 50.52 4.20 m. 
Case 20 7.40 dB 50.52 4.20 m. 
Case 23 7.50 dB 50.13 4.05 m. 
Case 24 7.50 dB 50.13 4.10 m. 

จากผลการทดลองในตารางที ่15 พบวา่ระดบัความสงูฝ้าเพดาน 3.00ม.วสัดุฝ้าทีม่คี่าการดดูซบัเสยีง(NRC)ที ่0.80 ช่วยในการ
สลายตวัของเสยีงเมื่อระยะทางเพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่าได้มากกว่าความสูงฝ้าเพดานที่ 2.60 ม. สามารถควบคุมระดบัเสยีงที่ระยะ 4 ม. 
ใกลเ้คยีงเกณฑค์วบคุม และพบว่าในกรณีแผงกัน้ส่วนทีใ่ชว้สัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีง(NRC) ที ่0.50, 60 สามารถควบคุมค่าดชันีความ
เขา้ใจในค าพดูดกีวา่เกณฑม์าตรฐานในทุกกรณีศกึษา 

 

5.สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัพบวา่ การออกแบบส านกังานแบบเปิดโล่ง จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุทีม่คี่าการดดูซบัเสยีงที ่พืน้, แผงกัน้สว่น, และฝ้า
เพดาน เพือ่ลดเสยีงรบกวนจากการสนทนา และสรา้งความเป็นสว่นตวัในค าพดู (CorolinaReich,2012)จะเหน็ไดว้า่การน ายปิซมัชนิดอะ
คสูตกิแบบเจาะรทูีม่คีา่การดดูซบัเสยีงของวสัดุNRC60ตดิตัง้ทีร่ะดบัสงู 2.60-3.00 มผีลช่วยในการสลายตวัของเสยีงเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้
เป็น 2 เท่าได ้ปัจจยัน้ีช่วยลดความร าคาญใจจากเสยีงสนทนา แผงกัน้สว่นสงู 1.20-1.50 ทีม่วีสัดุซบัเสยีงชนิดหุม้ผา้ และยปิซัม่ ค่าการ
ดดูซบัเสยีงที ่0.50 ช่วยใหค้่าดชันีความเขา้ใจในค าพดูชดัเจนสามารถสื่อสารงานในกลุ่มงานไดด้ ีและส่งผลใหเ้สยีงสนทนาในทมีงานมี
ความเป็นส่วนตวั ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มงานขา้งเคยีง พืน้กระเบือ้งยางเพยีงพอต่อการใชใ้นส านักงาน สะดวกต่อการท าความสะอาด 
และไมส่ะสมฝุ่ นทีก่่อใหเ้กดิเชือ้โรคได ้ประหยดังบประมาณในการก่อสรา้ง  

ขอ้เสนอแนะ จากผลวจิยัระดบัฝ้าเพดานสงู 2.60 ม. ควรเลอืกใชแ้ผน่ยปิซัม่ทีม่คี่าการดดูซบัเสยีง(NRC) 0.60 แผงกัน้สงู 1.20 
ม.วสัดุซบัเสยีงชนิดหุม้ผา้(NRC) 0.50 พืน้กระเบือ้งยาง จากผลวจิยักรณีศกึษาทีส่งูฝ้าเพดาน 3.00 ม.ควรเลอืกใชแ้ผงกัน้สงูที ่1.50 ม.ที่
มวีสัดุซบัเสยีงชนิดหุม้ผา้ พืน้กระเบือ้งยาง ขอ้เปรยีบเทยีบในการเลอืกใชแ้ผงกัน้สว่นสงู 1.50ม. ในส านกังานทีม่รีะดบัฝ้าเพดานสงู 2.60, 
3.00 ม. แนะน าใหเ้ลอืกใชพ้ืน้กระเบือ้งยาง เน่ืองจากมผีลกบัดชันีความเขา้ใจในค าพดูดกีว่าการเลอืกใชพ้ืน้พรม แสดงถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งแผงกัน้สว่นต่อความสงูฝ้าเพดาน เพือ่ความเป็นสว่นตวัของค าพดูในส านกังานแบบเปิดโล่งสถาปนิกจงึตอ้งมกีารพจิารณาในการ
เลอืกใช้วสัดุทีม่คี่าการดูดซบัเสยีงบนพืน้ผวิของฝ้าเพดานและแผงกัน้ ควรค านึงในเรื่องความสมัพนัธ์ของความสูงระดบัฝ้าเพดานต่อ
ความสงูแผงกัน้เพื่อสรา้งสภาพแวดดา้นเสยีงทีด่ใีนส านักงานแบบเปิดโล่ง ลดปัญหาเสยีงรบกวนทีก่่อใหเ้กดิการสะสมความเครยีดต่อ
พนกังานและผูใ้ชอ้าคาร ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การศกึษาครัง้น้ีศกึษาเฉพาะวสัดุฝ้าเพดานชนิดยปิซัม่อะคสูตกิ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเพิม่เตมิคอื การน าเสนอชนิด
วสัดุฝ้าเพดานชนิดอื่น เช่น โลหะชนิดมคี่าการกลนืเสยีง และควรหาความสมัพนัธร์่วมกบัแผงกัน้สว่นทีไ่มม่วีสัดุการดดูซบัเสยีง รวมถงึ
การเพิม่ตวัแปรที่มผีลในการดูดซบัเสยีงอื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อใหแ้นวทางในการออกแบบส านักงานแบบเปิดมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
น าไปพฒันาใหง้านวจิยัมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ในล าดบัต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมจีุดประสงคเ์พือ่หาแนวทางในการประเมนิโฮมสเตย์ทีอ่อกแบบและด าเนินการโดยผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ ทีห่มูบ่า้น
แม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ โดยการบูรณาการและดัดแปลงกรอบแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมของวิทรูเวียนอัน
ประกอบด้วย สุนทรยีภาพ  ประโยชน์ใชส้อย และ ความแขง็แรง  กบัดชันีชี้วดัตามมาตรฐานการการประเมนิโฮมสเตย์อาเซยีน และ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทีป่ระเมนิ จากนัน้จงึน าดชันีเหล่าน้ีไปใชใ้นการส ารวจโฮมเสตยก์รณีศกึษาทีบ่า้นแม่ก าปองเพื่อประเมนิความ
เหมาะสมในการน าดชันีเหล่านี้ไปใชใ้นการศกึษาหลกัในขัน้ต่อไป  ผลการจากการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่ในดา้นสุนทรยีภาพประกอบดว้ย
ดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซยีน  ทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้3 ดชันี และผูว้จิยัเสนอเพิม่เตมิอกี 2 ดชันี  ส าหรบัดา้นประโยชน์ใชส้อย
ประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซยีนทีส่ามารถน ามาใชใ้นการประเมนิได ้16 ดชันี และผูว้จิยัเสนอเพิม่เตมิอกี 8 ดชันี  
และสว่นสดุทา้ยคอืดา้นความแขง็แรงมัน่คงนัน้ เนื่องจากผูว้จิยัสนใจประเมนิศกึษาดา้นสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลกั  จงึไดด้ดัแปลงจาก
ความมัน่คงแขง็แรงของโครงสรา้งเป็นมติคิวามปลอดภยั ซึ่งประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและอาเซยีนทีส่ามารถ
น ามาใชไ้ด ้3 ดชันี และผูว้จิยัเสนอเพิม่เตมิอกี 2 ดชันี  ดงันัน้จงึมดีชันีชีว้ดัทีส่ามารถน าไปพฒันาใชใ้นการประเมนิทัง้สิน้ 34 ดชันี เพื่อ
น าไปใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเพื่อใชใ้นการศกึษาความต้องการร่วมและความแตกต่างระหว่าง
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วต่างช่วงวยั และผูป้ระกอบการ ในหมูบ่า้นแมก่ าปอง อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

ค ำส ำคญั: โฮมสเตย,์ สนุทรยีภำพ, ประโยชน์ใชส้อย, ควำมปลอดภยั, แมก่ ำปอง 

 

Abstract 

Presently, exotic travelling, and spending nights with the local homes are not limited to younger generations. Mae 
Kampong Village Mea On District, Chiang Mai Province, although located in the middle of the valleys, has long been receiving 
visitors of all ages and nationalities.  However, the needs for differing groups of users may vary, and can be difficult for the 
locals to response to all requirements to make improvements on their facilities.  In this light, the main objectives of creating 
these criteria for assessing homestay design requirements operated by local entrepreneurs in Mae Kampong village).  This 
paper will review literatures related to appropriate homestay design requirements, and Thai homestay standards.  Then create 
the criteria by integrating the modified Vitruvian principles with the aforementioned measures.  As a result, there are three 
dimensions of criteria. The results of the preliminary study found that aesthetics consisted of indicators from the ASEAN 
Homestay Standards. that can be used in 3 indices and the researcher proposes 2 additional indices. For utilities consisted of 
indicators from the ASEAN Homestay Standards. that can be used in 16 indices and the researcher proposes 8 additional 
indices.  As interior architecture is this study main interests, firmitas or the structural stability was adapted to the aspect of 
perceived safety.  These consisted of indicators from the ASEAN Homestay Standards. that can be used in 3 indices and the 
researcher proposes 2 additional indices. Therefore, there are 34 indicators that can be developed for evaluation. Then, these 
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derived criteria will be used for designing structured interview questions for travelers of different generations as well as the local 
entrepreneurs. 

Keywords: homestay, design, criteria, Mae Kampong, Tourism 

 

1. บทน า 

ทีพ่กัประเภทโฮมสเตย์ (Homestay) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ หมายถึงการที่นักท่องเที่ยวพกัรวมกบั
เจ้าของบ้านและมกีารใช้พื้นที่ร่วมกนั มลีกัษณะคล้ายกบัที่พกัประเภทเบ็ดแอนด์เบรกฟาสต์ (Bed and Breakfast หรือ B & B) แต่
ต่างกนัทีโ่ฮมสเตยอ์าจจะมกีารบรกิารอาหารมากกวา่หน่ึงมือ้ และเป็นการรบัประทานรว่มกบัสมาชกิในครอบครวัของเจา้ของทีพ่กั  พรอ้ม
กบัมกีารพาไปท ากจิกรรมสมัผสัวถิชีวีติวฒันธรรมวถิชีวีติของชุมชน  กลา่วคอืทีพ่กัประเภทโฮมสเตยน์ัน้มกีารใหบ้รกิารทีพ่กั อาหาร และ
กจิกรรม แก่นกัทอ่งเทีย่ว และบรหิารจดัการโดยครวัเรอืนทีเ่ป็นสมาชกิชุมชนนัน้ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ถือเป็นจงัหวดัที่ได้รบัความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นจงัหวดัที่มกีาร
ขยายตวัของธุรกจิโฮมสเตย ์จากสถติกิารทอ่งเทีย่วของประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ.2559 – 2561 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนถึงร้อยละ 12.9 โดยมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วนั) เพิม่มากขึน้ถึงรอ้ยละ 9.78 และน ารายได้จากนักท่องเที่ยวสู่
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.40 เมือ่จ านวนนักทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหจ้ านวนความตอ้งการสถานทีพ่กัแรมเพิม่มาก
ขึน้ไปด้วย ท าใหจ้ านวนหอ้งพกัมอีตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.96 (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ,  2562) ส่งผลใหม้กีารหมุนเวยีนเศรษฐกจิ
ภายในจงัหวดัทีส่งูขึน้  รฐับาลจงึไดม้แีนวทางสง่เสรมิการตลาดเจาะกลุม่ Go Local การท่องเทีย่ววถิถีิน่เพือ่กระจายการเดนิทางสูชุ่มชน
ทัง้เมอืงหลกัและเมอืงรอง (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย,  2563) 

จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของที่พกัแบบโฮมสเตย์ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของพื้นที่การท่องเที่ยวให้ทัว่ทัง้จงัหวดั  ใน
ขณะเดยีวกนักถ็อืเป็นพืน้ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บันักท่องเทีย่วในและช่วยสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ในชุมชน  
เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บันกัท่องเทีย่วพรอ้มยกระดบัธุรกจิทีพ่กัประเภทโฮมสเตย ์ นอกจากนี้ยงัพบวา่นักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารพกัแบบ
โฮมสเตยม์คีวามหลากหลายของช่วงวยั  และมจี านวนนักท่องเทีย่วสงูวยัมากขึน้ต่างจากในอดตีทีน่ักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าพกัโฮมเส
ตยจ์ะเป็นกลุ่มวยัรุน่หรอืผูใ้หญ่ตอนตน้  จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารสรา้งเกณฑเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ ประเมนิและปรบัปรุงที่
พกัใหไ้ดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใชบ้รกิาร   

อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพโฮมสเตย์อาเซยีนก าหนดโดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (2556) และมาตรฐาน
โฮฒสเตยไ์ทย ก าหนดโดยกรมการท่องเทีย่วกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2561) ทีม่อียู่ในขณะน้ีมุ่งเน้นเพยีงการจดัการสิง่อ านวย
ความสะดวก สุขอนามยัขัน้พืน้ฐานภายในทีพ่กั และส่งเสรมิการท่องเทีย่วในบรเิวณโดยรอบ แต่ยงัมไิดใ้หค้วามส าคญักบัมติทิีเ่กีย่วขอ้ง
การออกแบบในดา้นต่างๆ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาทีพ่กัเพือ่เพิม่มลูค่าและรายไดใ้นชุมชน แต่ยงัคงสะทอ้นอตัลกัษณ์
และวถิชีุมชนอยา่งมสีนุทรยีภาพ  

การศกึษานี้จงึมจีุดประสงคห์ลกัในการสรา้งเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพโฮมสเตย ์ทีบ่รูณาการมาตรฐานทางท่องเทีย่ว และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเขา้ไว้ด้วยกนั  โดยเกณฑ์ที่ได้มาจากการศึกษาน้ีจะถูกน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเพื่อใชใ้นการศกึษาความตอ้งการร่วมและความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเทีย่วต่างวยั และผูป้ระกอบการ 
ในหมูบ่า้นแมก่ าปอง อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ส าหรบัการศกึษาในขัน้ต่อไป  

 

2. กรอบแนวคิดการวิจยั 

“ทฤษฎอีงคส์าม”ของวทิรูเวยีส (Vitruvian Triad) จากหนังสอื “The Ten Books on Architecture” อนัประกอบดว้ย ประโยชน์
ใชส้อย (utilitas) ความมัน่คงแขง็แรง (firmitas) และความงาม (venustas) หรอืตามที ่Wotton (1624) ใหค้วามหมายในภาษาองักฤษไว้
ตามล าดบัวา่ commodity firmness และ delight นัน้แมเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของทฤษฎสีถาปัตยกรรมจนถงึยุคก่อนสมยัใหม่ แต่กม็อีทิธพิลต่อ
ทฤษฎทีางสถาปัตยกรรมในรุ่นหลงัและถอืเป็นรากฐานแม่บททีใ่ชพ้จิารณาท าความเขา้ใจต่อคุณลกัษณะพืน้ฐานส าคญัทีส่ถาปัตยกรรม
จ าเป็นตอ้งม ี  
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ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิน้ีเป็นกรอบใหญ่ (Overarching framework) ในการจดัระบบ เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานทีด่งึมาจากการ
ทบทวนมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซยีน (มาตรฐานการท่องเทีย่วไทย, 2556) และมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ส านักพฒันาบรกิารท่องเทีย่ว, 
2558) แต่ไดด้ดัแปลงมติดิา้นความมัน่คงแขง็แรง (Firmness) ใน “ทฤษฎอีงคส์าม” ใหเ้ป็นดา้นมติคิวามปลอดภยั (Safety and Security) 
เพือ่ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเมนิศกึษาดา้นสถาปัตยกรรมภายใน  และน ามาใชใ้นการจดักลุม่เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่
ดงึมาจากการทบทวนมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซยีน ส าหรบัผูจ้ดัโฮมสเตย์ 2 ดา้น (1 ดา้นทีพ่กั และ2 ดา้นสุขอนามยัและการรกัษา
ความสะอาด) 29 ตวัชีว้ดั และ มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 1 ดา้น (ดา้นความปลอดภยั) น าไปพฒันาและทดสอบความเหมาะสมและเป็นไป
ไดใ้นการประเมนิความตอ้งการดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตยใ์นหมูบ่า้นแมก่ าปอง 

จากการศกึษาภาคเอกสารมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซยีน ทีจ่ดัท าโดยมาตรฐานการท่องเทีย่วไทย ซึง่มทีัง้หมด 2 ดา้น 29 
ตวัชีว้ดั และมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย มทีัง้หมด 1 ดา้น 2 ตวัชีว้ดั พบว่าม ี3 มาตรฐาน 22 ตวัชีว้ดัทีส่ามารถน าไปจดักลุ่มและปรบัใชก้บั
การประเมนิดา้นการออกแบบ ตามมติ ิทฤษฎอีงคส์ามทีด่ดัแปลงแลว้ดงัน้ี (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 รายละเอยีดการจดักลุม่ตวัชีว้ดัการประเมนิโฮมสเตยอ์าเซยีนและโฮมสเตยไ์ทยตามกรอบแนวคดิ“ทฤษฎอีงคส์าม” ทีไ่ดร้บั
การดดัแปลง 
รายละเอียดมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซียน 
ส าหรบัผูจ้ดัโฮมสเตย ์และมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

กรอบแนวคดิเพือ่การประเมนิการออกแบบในโฮมสเตย ์
1) สนุทรยีภาพ 2) ประโยชน์ใชส้อย 3) ความปลอดภยั 

1 ดา้นทีพ่กั (มาตรฐานโฮมสเตยข์องอาเซยีน) 
1.1 บา้น 
 1.1.1 โครงสรา้งของบา้นอยูใ่นสภาพแขง็แรงและปลอดภยั    

 1.1.2 มกีารออกแบบและก่อสรา้งทีส่ะทอ้นสถาปัตยกรรม
และเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ 

   

 1.1.3 มหีอ้งนอนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วแยกเป็นสดัสว่น    

 1.1.4 มหีอ้งน ้า หอ้งสขุาอยา่งน้อย 1 หอ้งส าหรบั
นกัทอ่งเทีย่ว 

   

 1.1.5 มไีฟฟ้าใชภ้ายในบา้น    

 1.1.6 มนี ้าสะอาดและเพยีงพอในบา้น    

1.2 หอ้งนอน 
 1.2.1 มสีิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานในหอ้งพกัของ

นกัทอ่งเทีย่ว  
   

 1.2.2 มหีอ้งนอนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วไมเ่กนิ 4 หอ้งในบา้น    

 1.2.3 มเีตยีงทีเ่ป็นมาตรฐานและเหมาะสมทีม่ทีีน่อนและ
หมอน 

   

 1.2.4 หน้าต่างตดิมุง้ลวดเพือ่ป้องกนัยุงและแมลงอื่นๆ    

 1.2.5 มผีา้ปทูีน่อนทีส่ะอาดและซกัใหมส่ าหรบัแขกทุกคน    

1.3 หอ้งสขุา/หอ้งน ้า 
 1.3.1 มสีขุาแบบชกัโครกหรอืนัง่ยองหรอืนอกตวับา้นแต่

ตอ้งอยูใ่กลบ้า้น 
   

 1.3.2 หอ้งสขุาและหอ้งอาบน ้ามสีิง่อ านวยความสะดวก
พืน้ฐาน 

   

 1.3.3 มนี ้าสะอาดใหต้ลอดเวลา    
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ตารางท่ี 1 รายละเอยีดการจดักลุม่ตวัชีว้ดัการประเมนิโฮมสเตยอ์าเซยีนและโฮมสเตยไ์ทยตามกรอบแนวคดิ“ทฤษฎอีงคส์าม”ทีไ่ดร้บัการ
ดดัแปลง (ต่อ) 

รายละเอียดมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซียน 
ส าหรบัผูจ้ดัโฮมสเตย ์และมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 

กรอบแนวคดิเพือ่การประเมนิการออกแบบในโฮมสเตย ์
1) สนุทรยีภาพ 2) ประโยชน์ใชส้อย 3) ความปลอดภยั 

2 ดา้นสุขอนามยัและการรกัษาความสะอาด (มาตรฐานโฮมสเตยข์องอาเซยีน) 
2.1 ตวับา้น (หอ้งครวั หอ้งสว้ม/หอ้งน ้า) 
 2.1.1 หอ้งทุกหอ้งรวมทัง้หอ้งครวัและหอ้งสขุาสะอาด

ปราศจากกลิน่ สิง่สกปรก ฝุ่ นและใยแมลงมมุ 
   

 2.1.2 พืน้หอ้งครวัสะอาด    

 2.1.3 หอ้งสขุา พืน้รบัน ้าจากฝักบวั อ่างอาบน ้า ทีใ่สน่ ้า
และอ่างลา้งมอืสะอาด ปราศจากสิง่สกปรก คราบ
และกลิน่ 

   

 2.1.4 ใชย้า่ฆา่เชือ้ท าความสะอาดโถสขุา    

 2.1.5 มสีบู ่แชมพ ูกระดาษช าระและผา้เชด็ตวัสะอาดให ้    

2.2 บรเิวณโดยรอบ 
 2.2.1 บรเิวณโดยรอบปราศจากขยะ    

 2.2.2 ไมม่แีหลง่เพาะพนัธุย์ุง    

 2.2.3 มกีารตกแต่งหมูบ่า้นและภมูทิศัน์ใหส้วยงามโดยใช้
พนัธุไ์มท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ 

   

2.3 การเตรยีมอาหาร 
 2.3.1 หอ้งครวัมสีภาพด ีสะอาดและอากาศถ่ายเทไดด้ ี    

 2.3.2 เครือ่งใชใ้นหอ้งครวัอยูใ่นสภาพด ีสะอาดและ
จดัเกบ็ไวใ้นทีแ่หง้ 

   

 2.3.3 มจีาน แกว้/เหยอืกน ้า ฯลฯ ทีด่ดูสี าหรบัใสอ่าหาร    

 2.3.4 ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมอาหารมสีขุภาพดแีละสวม
ใสเ่ครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะสม 

   

 2.3.5 ใชส้ว่นผสมทีส่ดใหมใ่นการเตรยีมอาหารโดยมคีน
ในทอ้งถิน่เป็นผูจ้ดัหา 

   

 2.3.6 อาหารทีจ่ดัใหม้วีสัดุคลุมอยา่งมดิชดิ    

 2.3.7 มนี ้าดืม่ทีป่ลอดภยั    

3 ดา้นความปลอดภยั (มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย) 
 3.1.1 มกีารเตรยีมพรอ้มเกีย่วกบัการปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ 
   

 3.1.2 มกีารจดัเวรยามดแูลความปลอดภยั    

 

3. ขอบเขตการวิจยั  

ความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นพฒันาและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑท์ีจ่ะน าไปใชก้ารประเมนิความตอ้งการดา้นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย ์นัน้ถูกน าไปทดสอบเบือ้งต้นทีโ่ฮมสเตยก์รณีศกึษา “เฮอืนอา้ยอู๊ด” ทีม่กีารบรหิารจดัการและ
ออกแบบโดยเจา้ของบา้นซึง่เป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ซึง่เป็นสมาชกิของหมูบ่า้นแมก่ าปอง อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ โดย โฮมส
เตยเ์ฮอืนอา้ยอู๊ด มทีีพ่กัทัง้หมด 4 หอ้งนอน สามารถรองรบันกัทอ่งเทีย่วไดท้ัง้สิน้ 14 คน 
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รปูท่ี 1: แผนทีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทีม่า: https://www.travellerfreedom.com/ 

รปูท่ี 2: โฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอู๊ด 

 

4. วิธีการวิจยั 

1) ศึกษาภาคเอกสารมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน จากมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  (2556) เลอืกตวัชี้วดั 2 มาตรฐาน 20 
ตวัชีว้ดั และมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย จากส านักพฒันาบรกิารท่องเทีย่ว กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2558) และ
เลอืกตวัชีว้ดั 1 มาตรฐาน 2 ตวัชีว้ดั มาจดัตามในกรอบแนวคดิทฤษฎอีงคส์ามทีด่ดัแปลงแลว้ 

2) ไดเ้กณฑป์ระเมนิความตอ้งการดา้นการออกแบบในทีพ่กัโฮมสเตยเ์บือ้งตน้ และน าไปทดลองส ารวจทีโ่ฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอู๊ด 
ในหมูบ่า้นแมก่ าปอง (18 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.00 – 16.00น. และ 19 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 09.00-11.00น.) ดงัแสดงในตารางที ่
1.2 เพือ่เป็นการทดสอบเครือ่งมอื 

3) น าผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอน 4.2 มาใชใ้นการพฒันาเกณฑก์ารประเมนิเพือ่น าไปใชใ้นการวจิยัขัน้ต่อไป 

 

5. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาในทีน้ี่หมายถงึผลการทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องเกณฑก์ารประเมนิการออกแบบโฮมสเตยท์ี่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้  โดยทดลองน าไปใชก้ารส ารวจ (กรณีศกึษา) โฮมสเตยเ์ฮอืนอา้ยอู๊ด 

ลกัษณะของ โฮมสเตยเ์ฮือนอ้ายอูด๊ (กรณีศึกษา) 

โฮมสเตยน้ี์เป็นบา้นไมท้ัง้หลงั  มหีอ้งนอนส าหรบัผูเ้ขา้พกัทัง้สิน้ 4 หอ้ง หอ้งนอน 1-3 เป็นโครงสรา้งไมแ้ละต่อเตมิดว้ยผนัง
คอนกรตี  หอ้งนอนที ่4 เป็นสว่นทีต่่อเตมิใหมอ่อกมาจากตวัอาคารเดมิทีเ่ป็นไมจ้งึมผีนังเป็นคอนกรตีทัง้หอ้ง  ไมม่รีปูแบบการตกแต่งที่
แน่ชดั แต่เป็นลกัษณะทีผู่ป้ระกอบการจดัดว้ยตนเองตามทีเ่หน็เหมาะสม 

พืน้ทีส่ว่นกลางของโฮมสเตยพ์กัมมีุมพกัผอ่นคอืโต๊ะรบัประทานอาหาร และเป็นพืน้ทีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วมานัง่พกัผอ่นแมไ้มใ่ชเ่วลา
รบัประทานอาหาร เป็นพืน้ทีน้ี่มขีนาดใหญ่แต่ไมไ่ดม้กีารแบง่สดัสว่นอยา่งชดัเจน แต่ใชเ้ครือ่งเรอืนกัน้เป็นบรเิวณต่างๆคอื ชัน้วางรองเทา้ 
จุดลงทะเบยีนผูเ้ขา้พกั สว่นบรกิารตูเ้ยน็แช่อาหารและเครือ่งดื่ม พืน้บรกิารน ้าดืม่ฟร ีพืน้ทีบ่รกิารอนิเทอเน็ต พืน้ทีบ่รกิารอ่างลา้งมอืหรอื
ภาชนะ พื้นที่บรกิารโต๊ะนัง่อเนกประสงค์ (รวมถึงการรบัประทานอาหาร) ด้านขา้งของที่พกัมกีารจดัเตรยีมที่นัง่ขา้งล าธาร เพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่วไดม้าพกัผอ่น 

ทีพ่กันักทอ่งเทีย่วอยูบ่นชัน้ 2 ของบา้น หากนักทอ่งเทีย่วเมือ่ตอ้งการท าธุระสว่นตวัจะตอ้งขึน้ไปในหอ้งพกัสว่นตวัเท่านัน้ และ
สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งนอน1-4 ประกอบดว้ยราวตากผา้ โต๊ะอเนกประสงค ์(บรกิารน ้าดืม่และปลัก๊สามตา) และมหีอ้งน ้าสว่นตวั 

https://www.travellerfreedom.com/
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รปูท่ี 3: พืน้ทีส่ว่นกลางภายในโฮมสเตย ์ รปูท่ี 4: ทีน่ัง่ขา้งล าธารตดิกบัโฮมสเตย ์

  
รปูท่ี 5: สิง่อ านวยความสะดวกภายในโฮมสเตย ์ รปูท่ี 6: หอ้งพกัภายในโฮมสเตย ์

5.1 ด้านสนุทรียภาพ: 

5.1.1 มกีำรออกแบบและก่อสรำ้งทีส่ะทอ้นสถำปัตยกรรมและเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ 

ตามรายละเอยีดมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซยีน ใหค้วามส าคญักบั การออกแบบและก่อสร้างที่สะท้อนสถาปัตยกรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว  และมีส่วนในการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขนัทางธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการดว้ย และผูป้ระกอบการในโฮมสเตย์ทีบ่า้นแม่ก าปองแต่ละแห่งต่างกล็งทุนและใหค้วามใส่ใจในดา้นน้ี  จงึเป็นประเดน็ที่
สมควรได้รบัความสนใจและเพิ่มแนวทางและรูปแบบการตกแต่ง ให้ประกอบด้วย รูปแบบการตกแต่งภายใ นโฮมสเตย์ที่สะท้อน
สถาปัตยกรรมและเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่  วสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งโฮมสเตย ์เพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจและสรา้งความจดจ าในพืน้ที ่ 

  
รปูท่ี 7: การตกแต่งภายในโฮมสเตย ์ในบา้นแมก่ าปอง 

ท่ีมา: https://www.tripgether.com/ทีพ่กัแนะน า/คุม้เพยีรหวน-ชา
มา-โฮมสเตย์-ใชช้วีติสโลวไ์ลฟ์ปล่อยใจไปกบัธรรมชาตทิีห่มู่บา้น
แมก่ าปอง 

รปูท่ี 8: : การตกแต่งภายในโฮมสเตย ์ในบา้นแมก่ าปอง 

ท่ีมา: https://www.tripgether.com/อัปเดตเรื่องเที่ยว/18-โฮมส
เตยแ์มก่ าปอง-บรรยากาศสโลวไ์ลฟ์ 
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5.1.2 กำรตกแต่งหมูบ่ำ้นและภมูทิศัน์ใหส้วยงำมโดยใชพ้นัธุไ์มท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ 

การตกแต่งหมู่บ้านและภูมทิศัน์ใหส้วยงามโดยใชพ้นัธุ์ไมท้ีม่ใีนท้องถิน่หมายถงึใหม้กีารตกแต่งภูมทิศัน์บรเิวณหมู่บา้นใหม้ี
ความสวยงามโดยใชพ้นัธุ์ไมท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ เพื่อปรบัใหเ้ขา้กบัสุนทรยีภาพภายในทีพ่กัโฮมสเตย์การมมีุมพกัผ่อนทีส่งบ และผ่อนคลาย
ภายในบา้นและบรเิวณโดยรอบจงึเป็นสิง่ส าคญั และควรมกีารดแูลจดัการพืน้ทีโ่ดยรอบสวยงามและสะอาด ซึง่ตวัชีว้ดันี้มคีวามเหมาะสม
ทีจ่ะน าไปใชร้วมอยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิดา้นสุนทรยีภาพของการออกแบบโฮมสเตย ์โดยอาจปรบัชื่อประเดน็เป็น มกีารตกแต่งและดแูล
สภาพแวดลอ้มรอบบรเิวณบา้นพกัโดยใชพ้นัธุไ์มท้ีม่ใีนทอ้งถิน่บรเิวณโดยรอบปราศจากขยะ 

5.2 ด้านประโยชน์ใช้สอย: 

5.2.1 หอ้งนอนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วแยกเป็นสดัสว่น 

จากการส ารวจ ผู้วิจยัพบว่านอกจากการมีห้องนอนส าหรบันักท่องเที่ยวแยกเป็นสดัส่วนแล้ว พื้นที่ส่วนอื่นๆในที่พกัก็มี
ความส าคญัต่อนักท่องเที่ยวเช่นกนั  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาหมู่บ้านแม่ก าปองนัน้มกัจะใช้เวลาอยู่ที่พกัมากพอสมควร จงึควร
เพิม่เตมิประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานด้านประโยชน์และพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบใหม้ตีวัชีว้ดัทีล่ะเอยีดมากขึน้ทีส่ง่ผล
ต่อการใชง้านและความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วดงัน้ีคอื  การแบง่สดัสว่นพืน้ทีใ่นบา้นพกัโฮมสเตย์ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่หมาะสมในสว่น
ต่างๆ และจากการสงัเกตพบว่านักท่องเทีย่วจ านวนมากมกัมาเป็นคู่หรอืเป็นกลุ่ม มกีารน าของส่วนตวัทีม่คี่าเช่นกลอ้งถ่ายรูปตดิตวัมา 
ดงันัน้อกีหน่ึงตวัชีว้ดัทีค่วรเพิม่เตมิไปในมาตรฐานน้ื คอื ระดบัความเป็นสว่นตวัของหอ้งพกัหรอืทีน่อน 

5.2.2 หอ้งสขุำ/หอ้งน ้ำ 

มาตรฐานโฮมสเตยไ์ของอาเซยีนใหค้วามส าคญักบัหอ้งสขุา/หอ้งน ้า ในหลายๆดา้น มหีอ้งสขุา/หอ้งน ้าอย่างน้อย 1 หอ้งส าหรบั
นกัท่องเทีย่ว มสีุขาแบบชกัโครกหรอืนัง่ราบหรอืนอกตวับา้นแต่ตอ้งอยูใ่กลบ้า้น หอ้งสขุาและหอ้งอาบน ้ามสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน 
มนี ้าสะอาดใหต้ลอดเวลา โดยในปัจจุบนัน้ีนักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัหอ้งน ้าและหอ้งสุขา และสภาพของสิง่อ านวยความสะดวกใน
ดา้นน้ีมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว  ทัง้ผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ต่างกพ็ยามปรบัปรุงและใหค้วามส าคญักบัประเดน็
เหล่าน้ีแมบ้างครัง้จะใหค้วามส าคญัผดิจุดเช่นใหค้วามส าคญักบัการรูปแบบตกแต่งมากกว่าประโยชน์ใช้สอย  ดงันัน้เพื่อช่วยใหช้ี้วดั
เหล่าน้ีเป็นเครื่องบ่งชีถ้งึประเดน็ส าคญัทีผู่ป้ระกอบการในการจดัล าดบัความส าคญัและน าไปพฒันาธุรกจิทีพ่กัของตน  จงึควรเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดัระดบัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของหอ้งสุขา/หอ้งน ้า พรอ้มกบัการมอีากาศถ่ายเทอย่างพอเพยีงในบรเิ วณหอ้งสุขา/
หอ้งน ้า และอกีหนึ่งเรื่องทีส่ าคญัคอืสุขอนามยัและการรกัษาความสะอาดภายในหอ้งน ้า ไดแ้ก่ หอ้งทุกหอ้งรวมทัง้หอ้งครวัและหอ้งสุขา
สะอาดปราศจากกลิน่ สิง่สกปรก ฝุ่ นและใยแมลงมมุ หอ้งสุขา พืน้รบัน ้าจากฝักบวั อ่างอาบน ้า ทีใ่สน่ ้าและอ่างลา้งมอืสะอาด ปราศจากสิ่ง
สกปรก คราบและกลิน่ 

  
รปูท่ี 9: หอ้งอาบน ้าภายในโฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอู๊ด รปูท่ี 10: : หอ้งสขุาภายในโฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอู๊ด 
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5.2.3 มไีฟฟ้ำใชภ้ำยในบำ้น 

ไฟฟ้าภายในที่พกัโฮมสเตย์มกีนัอย่างทัว่ถงึแล้วในปัจจุบนั แต่สิง่ที่ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัและเหน็ว่าควรเพิม่เตมิตวัชี้วดัแสง
สวา่งภายในทีพ่กัโฮมสเตยเ์พยีงพอต่อการใชง้าน และแสงสวา่งภายในหอ้งนอนเพยีงพอต่อการใชง้าน 

5.2.4 มนี ้ำสะอำดและเพยีงพอในบำ้น 

การมนี ้าสะอาดและเพยีงพอในบา้นหมายถงึ มนี ้าดื่มทีส่ะอาด รวมไปถงึ มทีีเ่ก็บน ้า/ภาชนะเกบ็น ้าทีส่ะอาด ไม่มตีะกอน มฝีา
ปิดมดิชดิ และผา่นกระบวนการท าความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ทางทีพ่กัจงึควรมจีุดบรกิารน ้าดืม่ทีส่ะอาด 

5.2.5 หอ้งนอน 

นอกจากการมสีิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานในหอ้งพกัของนักท่องเทีย่ว เช่นเสือ่หรอืฟูก มผีา้ปทูีน่อนทีส่ะอาดและซกัใหม่
ส าหรบัแขกทุกคน และมหีน้าต่างตดิมุง้ลวดเพือ่ป้องกนัยุงและแมลงอื่นๆ แลว้ผูว้จิยัเหน็วา่มาตรฐานดา้นสะดวกสบายในการใชง้านของ
พืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบควรรวมถงึการมสีิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอย่างพอเพยีง หรอืตามสมควรส าหรบัการเป็นโฮมส
เตย ์และจากการลงพื้นทีส่ ารวจ ผูว้จิยัพบวา่ทีพ่กัโฮมสเตยส์ว่นใหญ่ไมม่เีครื่องปรบัอากาศ ตอ้งการใหน้ักทอ่งเทีย่วไดร้บัอากาศเยน็จาก
ธรรมชาต ิดงันัน้หน้าต่าง และ การมอีากาศถ่ายเทสะดวกในบรเิวณทีน่อน จงึเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีค่วรไดบ้รรจุไวใ้นเกณฑก์ารประเมนิ 

5.2.6 กำรเตรยีมอำหำร 

การเตรยีมอาหารภายในโฮมสเตย ์เป็นการใชง้านของเจา้ของทีพ่กัเป็นสว่นใหญ่ เมือ่นักท่องเทีย่วเขา้มาพกัจงึมกีารจดัเตรยีม
อาหารไวส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่ว ดงันัน้จงึค านึงถงึหอ้งครวัมสีภาพด ีสะอาดและอากาศถ่ายเทไดด้ ีเครือ่งใชใ้นหอ้งครวัอยูใ่นสภาพด ีสะอาด
และจดัเกบ็ไวใ้นทีแ่หง้ มจีาน แกว้/เหยอืกน ้า ฯลฯ ทีด่ดูสี าหรบัใสอ่าหาร ผูว้จิยัพบวา่นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ ซือ้อาหารเขา้มารบัประทาน
ในทีพ่กั จงึควรเพิม่ตวัชีว้ดัพืน้ทีเ่ตรยีมอาหารทีส่ะอาดและสะดวกกบันักทอ่งเทีย่ว คอื มพีืน้ทีท่ าความสะอาดจาน หรอืเกบ็จานได ้และมี
พืน้ทีส่ าหรบัตูเ้ยน็สว่นกลางส าหรบัเกบ็อาหาร และเขา้ใชไ้ดส้ะดวก โดยไมร่บกวนการท างานในครวั  

5.3 ด้านความปลอดภยั: 

5.3.1 โครงสรำ้งของบำ้นอยูใ่นสภำพแขง็แรงและปลอดภยั  

การประเมนิโครงสรา้งของบา้นอยู่ในสภาพแขง็แรงและปลอดภยั ในการประเมนิครัง้น้ีใหนิ้ยามถงึทีพ่กัโฮมสเตย์ทีส่ภาพของ
บา้นยงัคงแขง็แรงไมท่รุดโทรม หรอืเก่าจนเกนิไป เมือ่เขา้ไปใชง้านแลว้ยงัคงรูส้กึปลอดภยัอยู่ 

5.3.2 กำรเตรยีมพรอ้มเกีย่วกบักำรปฐมพยำบำลเบื้องตน้ ตำมมำตรฐำนโฮมสเตยไ์ทย  

หมายถงึ การทีผู่ป้ระกอบการมแีนวทางปฏบิตัเิพื่อการช่วยเหลอืเบื้องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกดิเจบ็ป่วย หรอืไดร้บัอุบตัเิหตุ 
และมยีาสามญัประจ าบา้น ทีอ่ยู่ในสภาพใชไ้ดท้นัท ี อย่างไรกต็ามในแงมุ่มของสถาปัตยกรรมภายใน ทีพ่กัโฮมสเตยค์วรมพีืน้ทีเ่ผือ่เกดิ
เหตุฉุกเฉินส าหรบันักท่องเที่ยว เช่น หอ้งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และควรมขีอ้มูลหรอืช่องทางการตดิต่อที่ สะดวกและรวดเรว็ส าหรบั
นักท่องเที่ยว โดยอาจปรบัตวัชี้วดัใหม้คีวามสอดคล้องเป็นการจดัเตรยีมหอ้งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่องทางการติดต่อที่สะดวกและ
รวดเร็วส าหรบันักท่องเที่ยว และเพื่อความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว และที่ส าคญัควรเพิม่ประเดน็ของ Universal Design หรอืการ
ออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุในทีพ่กั และรองรบัการขยายตวัของสงัคมผูสู้งอายุ และนักท่องเทีย่วสูงวยัที่จะเพิม่
จ านวนขึน้ในอนาคตอนัใกล ้

5.3.3 มกีำรจดัเวรยำมดแูลควำมปลอดภยั  

ในความหมายของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย คอื มกีารจดัเวรยามดูแลรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ เช่น รถยนต์ 
รวมไปถงึอุปกรณ์ทีช่ว่ยดแูลทรพัยส์นิใหก้บันกัทอ่งเทีย่วได ้เชน่ อุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด และตูเ้ซพหรอืตูท้ีปิ่ดมดิชดิ เพือ่ป้องกนัทรพัยส์นิ
มคีา่ เนื่องจากนกัทอ่งเทีย่วน าสิง่ของมาค่ามาดว้ย เชน่ กลอ้งถ่ายรปู เป็นตน้ ดงันัน้ในแงม่มุของการออกแบบจงึอาจมกีารปรบัประเดน็ใน
สว่นน้ี เป็นอุปกรณ์เพือ่รกัษาความปลอดภยัต่อทรพัยส์นิของนกัทอ่งเทีย่ว 
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6. สรปุผลและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) 

จากการทบทวน ศึกษาภาคเอกสารมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย. 2556) และมาตรฐาน                  
โฮมสเตยไ์ทย (ส านักพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว, 2558) พบวา่ในดา้นสนุทรยีภาพประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮมสเตยอ์าเซยีน  ที่
สามารถน ามาใชไ้ด ้3 ดชันี และผูว้จิยัเสนอเพิม่เตมิอกี 2 ดชันี  ส าหรบัดา้นประโยชน์ใชส้อยประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮม-
สเตยอ์าเซยีนทีส่ามารถน ามาใชใ้นการประเมนิได ้16 ดชันี และผูว้จิยัเสนอเพิม่เตมิอกี 8 ดชันี  และส่วนสุดทา้ยคอืดา้นความแขง็แรง
มัน่คงนัน้ เน่ืองจากผูว้จิยัสนใจประเมนิศกึษาดา้นสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลกั จงึไดด้ดัแปลงจากความมัน่คงแขง็แรงของโครงสรา้ง
เป็นมติคิวามปลอดภยั ซึง่ประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัจากมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยและอาเซยีนทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้3 ดชันี และผูว้จิยัเสนอ
เพิม่เตมิอกี 2 ดชันี ดงันัน้จงึมดีชันีชีว้ดัทัง้สิน้ 34 ดชันี ทีส่ามารถน ามาปรบัใชก้บัการประเมนิดา้นการออกแบบ อย่างไรกต็ามจากก าร
ทดสอบเกณฑก์ารประเมนิดว้ยการน าไปส ารวจโฮมสเตยก์รณีศกึษาผูว้จิยัพบวา่ควรตอ้งมกีารปรบัตวัชีว้ดัใหต้รงประเดน็และครอบคลุม
เนื้อหาดา้นการออกแบบ โดยเฉพาะดา้นสถาปัตยกรรมภายในซึง่เป็นจุดประสงคห์ลกัในการศกึษาขัน้ต่อไปของผูว้จิยั โดยมคีวามเหน็ใน
การปรบัประเดน็ในแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นสุนทรยีภาพ: มจี านวน 5 ตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 1) การออกแบบและก่อสรา้งทีส่ะทอ้นสถาปัตยกรรมและเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถิน่ 2) รูปแบบการตกแต่งภายในโฮมสเตย์ทีส่ะทอ้นสถาปัตยกรรมและเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ 3) วสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งโฮมสเตย์          
4) มกีารตกแต่งและดแูลสภาพแวดลอ้มรอบบรเิวณบา้นพกัโดยใชพ้นัธุไ์มท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ 5) บรเิวณโดยรอบปราศจากขยะ 

ดา้นประโยชน์ใชส้อย: มจี านวน 24 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  1) มหีอ้งนอนส าหรบันักทอ่งเทีย่วแยกเป็นสดัสว่น 2) การแบ่งสดัสว่นพืน้ที่
ในบา้นพกัโฮมสเตย์ 3) ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่หมาะสมในส่วนต่าง ๆ และควรเพิม่ตวัชี้วดัเป็น 4) ระดบัความเป็นส่วนตวัของหอ้งพกั
หรอืทีน่อน 5) มหีอ้งสุขา/หอ้งน ้าอย่างน้อย 1 หอ้งส าหรบันักท่องเทีย่ว 6) มสีุขาแบบชกัโครกหรอืนัง่ยองหรอืนอกตวับา้นแต่ตอ้งอยู่ใกล้
บ้าน 7) ห้องสุขาและหอ้งอาบน ้ามสีิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน 8) มนี ้าสะอาดใหต้ลอดเวลา 9) ระดบัความเป็นส่วนตวัและความ
ปลอดภยัของหอ้งสขุา/หอ้งน ้า 10) การมอีากาศถ่ายเทอยา่งพอเพยีงในบรเิวณหอ้งสขุา/หอ้งน ้า 11) หอ้งทุกหอ้งรวมทัง้หอ้งครวัและหอ้ง
สุขาสะอาดปราศจากกลิน่ สิง่สกปรก ฝุ่ นและใยแมลงมุม 12) หอ้งสุขา/หอ้งน ้า พืน้รบัน ้าจากฝักบวั อ่างอาบน ้า ทีใ่ส่น ้าและอ่างลา้งมอื
สะอาด ปราศจากสิง่สกปรก คราบและกลิน่ 13) แสงสว่างภายในทีพ่กัโฮมสเตย์เพยีงพอต่อการใชง้าน 14) แสงสว่างภายในหอ้งนอน
เพยีงพอต่อการใชง้าน 15) มจีุดบรกิารน ้าดื่มทีส่ะอาด 16) มสีิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานในหอ้งพกัของนกัทอ่งเทีย่ว 17) มหีน้าต่าง
ตดิมุง้ลวดเพื่อป้องกนัยุงและแมลงอื่นๆ 18) การมสีิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอย่างพอเพยีง 19) การมอีากาศถ่ายเทสะดวกใน
บรเิวณทีน่อน 20) หอ้งครวัมสีภาพด ีสะอาดและอากาศถ่ายเทไดด้ี 21) เครื่องใชใ้นหอ้งครวัอยู่ในสภาพด ีสะอาดและจดัเกบ็ไวใ้นทีแ่หง้ 
22) มจีาน แก้ว/เหยอืกน ้า ฯลฯ ทีดู่ดสี าหรบัใส่อาหาร 23) พื้นทีเ่ตรยีมอาหารที่สะอาดและสะดวกกบันักท่องเทีย่ว 24) มพีื้นทีส่ าหรบั
ตูเ้ยน็สว่นกลางส าหรบัเกบ็อาหาร  

ดา้นความปลอดภยั: มทีัง้สิน้ 5 ตวัชีว้ดั คอื 1) โครงสรา้งของบา้นอยู่ในสภาพแขง็แรงและปลอดภยั 2) การจดัเตรยีมหอ้งปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ 3) ช่องทางการตดิต่อทีส่ะดวกและรวดเรว็ส าหรบันักท่องเทีย่ว และควรเพิม่ตวัชีว้ดัเป็น 4) Universal Design เป็นการ
ออกแบบเพือ่ทุกคน 5) อุปกรณ์เพือ่รกัษาความปลอดภยัต่อทรพัยส์นิของนกัทอ่งเทีย่ว 

 

7. ข้อจ ากดั 

การศกึษาเบื้องต้นเกณฑก์ารประเมนิการออกแบบโฮมสเตย์น้ีในหมู่บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ อาจไม่
สามารถน าไปใชก้บัโฮมสเตยท์ีอ่ยู่ในบรบิททางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัได ้หากเปรยีบเทยีบกบัผูท้ าโฮมสเตยม์อืใหม ่หรอืผูป้ระกอบการทีอ่ยู่
ในพื้นที่ที่ไม่ใช้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จะพบว่าผูป้ระกอบการในบรเิวณหมู่บ้านแม่ก าปองมคีวามคุ้นเคยกบัในการท าโฮมสเตย์มา
ยาวนาน คุน้เคยกบัการตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ ดงันัน้การออกแบบและจดัการทีพ่กัแบบโฮมสเตยใ์นหมูบ่้านแม่
ก าปองจงึอาจมคีวามความเป็นมอือาชพี และนักท่องเทีย่วทีม่าพกัในหมูบ่า้นแมก่ าปองจงึอาจมคีวามคาดหวงัถงึประสบการณ์ในการเขา้
พกัโฮมสเตยต์่างจากการรว่มพกัอาศยัในบา้นตามชุมชนทัว่ไป 
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บทคดัย่อ 

อาคารส านักงานอจัฉรยิะไดม้กีารกล่าวถงึมาเป็นเวลานาน และเทคโนโลยอีาคารมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ประกอบกบั
อาคารส านักงานอจัฉรยิะไม่มเีกณฑ์การรองรบัที่เป็นมาตรฐานสากล ในงานวจิยัน้ีจงึเป็นการศกึษาสถานภาพของอาคารส านักงาน
อจัฉรยิะในปัจจุบนั เพื่อใหท้ราบถงึภาพรวมของอาคารส านักงานอจัฉรยิะ รวมถงึบทบาทของสถาปนิกในกระบวนการพฒันาโครงการ
และการออกแบบอาคารส านกังานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั โดยเกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาทีเ่ป็นอาคารส านกังานใหเ้ชา่ทีอ่ยู่
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สรา้งแลว้เสรจ็ในปีพ.ศ. 2542 ถงึปี พ.ศ. 2563 และเป็นอาคารส านักงานใหเ้ช่าทีม่กีารกล่าวหรอือา้งองิว่า
เป็นอาคารส านักงานอจัฉรยิะ พบว่าอาคารส านักงานอจัฉรยิะในปัจจุบนั เป็นการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้ม
ภายในอาคารเพื่อประหยดัพลงังาน และอ านวยความสะดวกในการบรหิารจดัการอาคาร มปัีจจยัในเรื่องของทุนเป็นขอ้จ ากดั ผูพ้ฒันา
โครงการ (Developer) ผูบ้รหิารอาคาร (Building Manager) บรษิทัเทคโนโลย ี(Technology Firm) วศิวกร (Engineer) และสถาปนิก 
(Architect) เป็นบทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันาและการออกแบบอาคารส านักงานอจัฉรยิะ โดยจะต้องอาศยัการท างานร่วมกนั 
บทบาทสถาปนิกมตีัง้แต่การวางผงัอาคารใหต้อบรบักบัทศิทางลมและแสงแดด การวางรปูทรงของอาคาร เปลอืกอาคาร วสัดุของเปลอืก
อาคาร ซึง่จะไปสมัพนัธก์บัระบบปรบัอากาศ ระบบแสงสวา่ง โดยจะมกีารท าการประเมนิคา่ใชจ้่ายระบบอากาศกบัการออกแบบ รวมถงึ
วสัดุที่ใช้ในแต่ละแบบ เพื่อดูว่าแบบใดมคีวามคุ้มค่ามากที่สุด เป็นการท างานร่วมกนัของสถาปนิกและวศิวกรโครงการ การก าหนด
ต าแหน่ง ขนาด หอ้งควบคุม ช่องชาร์ป เป็นการก าหนดรูปแบบในการบรหิารจดัการอาคาร ซึ่งเป็นหน้าทีข่องสถาปนิก โดยมวีศิวกร
ประสานงานในเรื่องงานระบบ และผูบ้รหิารอาคารเสนอแนะในดา้นการใชง้านจรงิในการบรหิารอาคาร ผูพ้ฒันาโครงการเป็นผูต้ดัสนิใจ 
และเป็นผูเ้ลอืกระบบทีจ่ะใชภ้ายในโครงการ การจดัเตรยีมพืน้ทีเ่พิม่เตมิ การเตรยีมหอ้งไฟฟ้าส าหรบัระบบชารจ์รถไฟฟ้า รวมถงึพืน้ที่
ส าหรบัการตดิตัง้สถานีชารจ์รถไฟฟ้า ส่วนมากเป็นการเตรยีมพืน้ทีเ่พื่อรองรบักบัระบบอาคาร และมกีารผสานการออกแบบใหเ้ขา้กบั
อุปกรณ์เพือ่ความสวยงามและการใชง้านทีส่ะดวก ดงันัน้สถาปนิกจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามเขา้ใจในระบบทีม่เีทคโนโลยซีบัซอ้นและมกีาร
พฒันาขึน้เรือ่ย ๆ เพือ่ใหก้ารออกแบบอาคารนัน้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค ำส ำคญั: อำคำรส ำนกังำนอจัฉรยิะ, บทบำทของสถำปนิก, กระบวนกำรพฒันำและกำรออกแบบ 

 

Abstract 

The intelligent office building has been discussed for a long time while building technology is constantly changing. 
Besides, the smart office building does not have international standard support so this research is the study of the state of intelligent 
office buildings to give an overview of the intelligent office building in Thailand. Including, the role of architects in the design and 
development process of intelligent office buildings in Bangkok. The data was collected from the case studies that are office 
buildings for rent in Bangkok. Completed in the year 1999 to 2020 are the rental office buildings that are said or referred to as 
intelligent office buildings. Form the study found that the current intelligent office buildings are the use of technology to modify the 
indoor environment for energy saving and to facilitate building management. There is a factor in financial as a limitation. 
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Developers, building managers, technology firms, engineers and architects play important roles in the development and design 
process of intelligent office buildings. Which requires working together, the role of the architect ranged from planning the building 
in response to the wind and sunlight direction, building enclosures, the material of building enclosures will relate to the air 
conditioning system, lighting system, with the cost assessment of the air conditioning system, lighting system, and its design. 
Including materials used in each design to see which schematic is the most cost-effective. It is a collaboration of architects and 
project engineers. Determining the position, size of the control room, the Sharp channel determines how building management. 
Which is the duty of the architect with engineers to coordinate system work and the building manager recommends the practical 
use of building management. The project developer decides and is the person who chooses the system to be used in the building. 
Provision of additional space, preparation of the electric room for the EV charging system. Including an area, for installing a 
charging station. Most of the time is to prepare the area to accommodate the building system and designed to be integrated into 
the device for aesthetic, functionality, and ease of use. Therefore, architects need to have an understanding of complex and 
technologically evolving systems in order to design buildings to be effective. 

Keywords: smart office building, architect role, development process and design 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

อาคารอจัฉรยิะไดม้กีารกล่าวถงึในหลายทศวรรษทีผ่่านมา เกดิจากแนวคดิทีต่อ้งการเชื่อมต่อทุกระบบภายในอาคาร เพื่อใช้
ศกัยภาพของอาคารใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อใหอ้าคารมอีายุยนืยาวมากขึน้ สรา้งความสะดวกสบายและความพงึพอใจใหก้บั
ผูใ้ชง้านอาคาร และประหยดัพลงังานมากขึน้ จากการศกึษาพบวา่อาคารทัว่โลกใชพ้ลงังานประมาณรอ้ยละ 40 น ้ารอ้ยละ 25 ทรพัยากร
รอ้ยละ 40 และปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประมาณรอ้ยละ 33 ทีพ่กัอาศยัและอาคารพาณิชยใ์ชไ้ฟฟ้ารอ้ยละ 60 จากทัว่โลก ท าใหผู้พ้ฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ริม่มแีนวคดิในการสรา้งอาคารอจัฉรยิะอย่างแพร่หลายมากขึน้ มคีวามตอ้งการในการออกแบบและก่อสรา้ง
อาคารทีป่ระหยดัพลงังาน มคีวามยัง่ยนื และมกีารบรหิารจดัการอาคารทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากขึน้ ในปี 
1998 European Intelligent Building Group (EIBG) ไดม้กีารนิยาม “ อาคารอจัฉรยิะสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มใหก้บัผูใ้ชง้านอาคาร
ได้ดขีึ้น ในขณะเดียวกนัอาคารอจัฉริยะก็สามารถจดัการทรพัยากรได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดเพราะมตี้นทุนค่อนขา้งต ่าในด้าน
ฮาร์ดแวร์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ” (Nguyen and Aiello, 2013) อาคารอัจฉริยะเป็นอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอ้มเพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เน่ืองจากอาคารอจัฉรยิะไดม้กีารกล่าวถงึมาเป็นเวลานาน ประกอบกบั
การทีเ่ทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา ท าใหนิ้ยามของอาคารอจัฉรยิะนัน้มคีวามคลุมเครอื ความอจัฉรยิะของอาคาร
อจัฉรยิะทีก่ล่าวถงึในอดตี อาจไม่สามารถน ามาเทยีบกบัความอจัฉรยิะของอาคารอจัฉรยิะในปัจจุบนัได ้ประกอบกบัตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบนัไมไ่ดม้เีกณฑร์องรบัมาตรฐานสากลในดา้นความอจัฉรยิะของอาคาร ท าใหม้กีารตคีวามอาคารอจัฉรยิะทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึมี
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาสถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะในปัจจุบนั เพื่อใหท้ราบถงึความสามารถของอาคารในยุคปัจจุบนั 
Akin’ ADEJIMI (2005) ได้มกีารศกึษาว่าเราไม่สามารถน าเอาอาคารมาท าใหเ้ป็นอาคารอจัฉรยิะได้ อาคารจะเป็นอาคารอจัฉรยิะได้
ต่อเมื่อมกีารถูกออกแบบอาคารเพื่อรองรบัความอจัฉรยิะตัง้แต่แรก และจะต้องเป็นการเหน็ชอบจากผู้พฒันาโครงการและเจ้าของ
โครงการ เพื่อคงไวก้บัการเป็นอาคารอจัฉรยิะ ดงันัน้การทีอ่าคารส านักงานอจัฉรยิะจะใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพไดน้ัน้ จะตอ้งมี
การค านึงถงึตัง้แต่เริม่โครงการ การออกแบบอาคาร เพือ่ใหอ้าคารสามารถรองรบัเทคโนโลยทีีซ่บัซอ้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งศกึษาบทบาทของสถาปนิกในอาคารส านกังานอจัฉรยิะประกอบในงานวจิยันี้เชน่กนั 

 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศกึษาสถานภาพของอาคารส านกังานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 

2) ศกึษาบทบาทของสถาปนิกในการออกแบบและพฒันาโครงการอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 
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1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 

1) สถานภาพอาคารส านักงานอจัฉรยิะ ประกอบไปดว้ย 1.มุมมอง แนวคดิทีเ่กีย่วกบัอาคารส านักงานอจัฉรยิะ 2.พฒันาการ
ของอาคารตามการควบคุม (Control Flow) ความสะดวกสบายและประสทิธภิาพในการป้อนขอ้มลู (Comfort and Efficiency Information 
Input) ปฏิสัมพันธ์และประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน (Occupant Interact and Efficiency) วัสดุและการก่อสร้าง (Materials and 
Construction) ปฏสิมัพนัธก์บัการบรหิารกบัผูง้านอาคาร (Interaction of Operation with Occupants) 3.ระบบอาคาร 

2) บทบาทของสถาปนิกในกระบวนการออกแบบและพฒันาโครงการ 

1.3.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่

ศกึษาอาคารส านกังานอจัฉรยิะภายในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร 

อาคารอจัฉรยิะ ในงานวจิยัน้ีหมายความรวมทัง้อาคารอจัฉริยะ  (Intelligent Building) และอาคารฉลาด (Smart Building) 
เนื่องจากมแีนวคดิในการใชเ้ทคโนโลย ีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านอาคารเหมอืนกนั 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) เพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งในการพฒันาโครงการได้ทราบถงึสถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะในปัจจุบนั สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาโครงการ และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัอาคารส านกังานไดใ้นอนาคต  

2) เพือ่ใหส้ถาปนิกไดท้ราบถงึบทบาทของสถาปนิกทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการพฒันาและการออกแบบอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การศึกษาทฤษฎี นิยาม และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารอจัฉริยะ 

 2.1.1 ทีม่ำและนิยำมของอำคำรอจัฉรยิะ 

ในปลายทศวรรษที ่70 ไดม้กีารพฒันาระบบเครือ่งกลและไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการน าระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มา
ควบคุมการท างานใหเ้ป็นแบบรวมศูนย ์มกีารตดิตามการท างานของเครื่องจกัรผ่านตวัรบัสญัญาณ และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบให้
ตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิระบบอาคารอจัฉรยิะ และไดม้กีารพฒันาแนวความคดิอาคารอจัฉรยิะต่อมาในทศวรรษที ่80 มี
การน าระบบควบคุมอตัโนมตัเิขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในอาคาร โดยทีแ่ต่ละระบบยงัคงท างานแยกจากกนั จากนัน้ไดม้กีารพฒันามาอย่าง
ต่อเน่ือง อา้งองิจาก Powell (1990) ไดม้กีารศกึษาพบว่าอาคารอจัฉรยิะมกีารใชเ้ทคนิคในการควบคุมความรอ้นและระบบปรบัอากาศ 
ระบบแสงสว่าง ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบอคัคีภยั ระบบสารสนเทศ ระบบลฟิท์โดยสาร และการบรหิารจดัการอาคารเป็นสิง่
ส าคญั โดยควบคุมผา่นทางระบบคอมพวิเตอร ์ค าจ ากดัความส าหรบัอาคารอจัฉรยิะ ไมไ่ดม้กีารค านึงถงึการตอบสนองต่อผูใ้ช ้เน่ืองจาก
นิยามของอาคารอจัฉริยะนัน้มีแง่มุมที่หลากหลาย ท าให้เกิดความคลุมเครือ A.H. Buckman, M.Mayfield and Stephen BM Beck 
(2014) ได้มกีารแบ่งความแตกต่างของอาคารแต่ละประเภท โดยแบ่งจาก 1.การควบคุม (Control Flow) 2.ความสะดวกสบายและ
ประสทิธภิาพในการป้อนขอ้มูล (Comfort and Efficiency Information Input) 3.ปฏสิมัพนัธ์และประสทิธภิาพของผูใ้ช้งาน (Occupant 
Interact and Efficiency) 4.วสัดุและการก่อสรา้ง (Materials and Construction) 5.ปฏสิมัพนัธก์บัการบรหิารกบัผูง้านอาคาร (Interaction 
of Operation with Occupants) พบว่าอาคารอจัฉรยิะมกีารควบคุมแบบมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบกบัผูใ้ช้งาน ( Interactive) มกีารเชื่อมต่อ
ระบบและขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั (Systems and data integration) สามารถควบคุมและมปีระสทิธภิาพสงู (More control, higher efficiency) 
มกีารใช ้IP ในการเชื่อมต่อกบัระบบอาคาร โครงสรา้งอาคารสามารถปรบัเปลีย่นได ้มกีารเชื่อมต่อกนัแบบเรยีลไทมห์รอืตอบสนองได้
ทนัท ีและสามารถปรบัใหเ้หมาะสมการใช้งาน จากการศกึษาพบว่าการนิยามของอาคารอจัฉรยิะนัน้ มคีวามหลากหลาย แต่เป็นไป
ในทางเดยีวกนัคอืการเชื่อมต่อระบบอาคาร เพื่อความสะดวกในการบรหิารจดัการอาคารใหต้อบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้งาน 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึใหค้ านิยามอาคารอจัฉริยะเบื้องต้นว่า อาคารอจัฉรยิะ หมายถึง อาคารที่มกีารบูรณาการรวมทัง้การออกแบบ 
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โครงสรา้ง งานระบบอาคาร ระบบการบรหิารอาคาร โดยมกีารตดิตัง้อุปกรณ์รบัรู ้ขอ้มลูต่าง ๆ ของอาคารสง่ไปยงัระบบประมวลผลกลาง
เพือ่สัง่การใหอ้าคารปรบัเปลีย่นระบบอาคารตามสภาพแวดลอ้ม เพือ่ตอบสนองต่อผูใ้ชง้านอาคาร 

2.2 ตวัช้ีวดัและการประเมินความอจัฉริยะของอาคาร 

 2.2.1 The Building Intelligent Quotient (BiQ) 

 มกีารเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2548 โดย Continental Automated Buildings Association (CABA) เป็นเครื่องมอืออนไลน์ ประกอบ
ไปดว้ยค าถามกว่า 300 ขอ้ เพื่อใหค้ะแนนระดบัสตปัิญญาของอาคาร โดยมหีวัขอ้ดงัน้ี 1.ภาพรวมระบบ (System Overview) 2.การ
จ าหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution) 3.ระบบเสยีงและข้อมูล (Voice and data system) 4.ทางเลือกในการเชื่อมต่อ (Connectivity 
Options) 5.คุณสมบตัริะบบอาคารอจัฉรยิะ (Intelligent Building System Features) 6.แอปพลเิคชนัการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 
(Facility Management Application) 7.การลดระดบัการด าเนินการ (Degraded Mode Operation) 8.สภาพแวดลอ้มอตัโนมตั ิ(Building 
Automation Environment) 

 2.2.2 The Honeywell Smart Building Score (HSBS) 

 มกีารเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558 โดยมเีกณฑ์หลกั 3 ประการ ได้แก่ 1.พื้นที่สเีขยีว (Green) ประกอบไปด้วย แหล่งพลงังาน 
(Energy sources)สาธารณูปโภค (Utility sources) การควบคุมอุณภูม ิ(Temperature control) การควบคุมไฟฟ้า (Electricity control) 
การควบคุมสาธารณูปโภค (Utility control) 2.ความปลอดภยั (Safe) ประกอบไปดว้ย ความปลอดภยั (Security) ความปลอดภยัจาก
อคัคภียั (Fire safety) ความปลอดภยัในการควบคุมระบบเชื้อเพลงิ (Gas safety) ความปลอดภยัของผูใ้ช้งาน (Worker safety) การ
รบัมอืภยัพบิตั ิ(Disaster response) 3.ประสทิธผิล (Productive) ประกอบไปดว้ย คุณภาพอากาศและน ้าภายในอาคาร (Indoor air and 
water quality) การสญัจร (Circulation) ความเป็นปัจเจกบุคคล (Personalization) การเชื่อมต่อ (Connectivity) คุณภาพในการใช้
พลงังาน (Energy quality) 

2.2.3 The EU Smart Readiness Indicator (SRI) 

มกีารเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2561 โดย Energy Performance of Building Directive (EPBD) ใช้ในการประเมนิความพร้อมทาง
เทคโนโลยอีาคารในดา้นความสามารถในการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านอาคาร และระบบโครงขา่ยหลงังานอจัฉรยิะ แบ่งเป็นการบรกิารจาก 52 
รายการจาก 10 ขอบเขตการบรกิารอาคาร และประเภทของผลกระทบ 8 หมวดหมู ่ดงัต่อไปน้ี 1.ขอบเขตการบรกิารอาคาร (Domains 
of building services) ประกอบไปดว้ย ระบบท าความรอ้น (Heating) ระบบน ้ารอ้นภายในอาคาร (Domestic hot water) ระบบท าความ
เย็น (Cooling) การควบคุมการระบายอากาศ (Controlled ventilation) ระบบแสงสว่าง (Lighting) ระบบผนังหรือเปลือกอาคาร 
(Dynamic building envelope) การสรา้งพลงังานทดแทนภายในโครงการ (On site renewable energy generation) การจดัการดา้นการ
ใช้ไฟฟ้า (Demand side management) สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Electric vehicle charging) การติดตามและควบคุม (Monitoring and 
control) 2.ประเภทของผลกระทบ (Impact Categories) ประกอบไปดว้ย แหล่งพลงังานภายในอาคาร (Energy saving on site) ความ
ยดืหยุ่นในการจดัเก็บ (Flexibility for the grid and storage) การสร้างพลงังานด้วยตนเอง (Self-generation) ความสบาย (Comfort) 
ความสะดวก (Convenience) 

สุขภาวะ (Wellbeing and health) การบ ารุงรกัษาและการคาดเดาสิง่ผดิปกติ (Maintenance and fault prediction) การให้
ขอ้มลูแก่ผูใ้ชง้าน (Information to occupants) 

2.3.4 Development of a Smart Building Evaluation System for office buildings 

เป็นงานวจิยัที่เป็นการพฒันาระบบการประเมนิความสามารถในอาคารส านักงานอจัฉรยิะ โดยพฒันาจากตวัชี้วดัในการ
ประเมนิอาคารอจัฉรยิะ The Building Intelligent Quotient (BiQ), The Honeywell Smart Building Score (HSBS) และThe EU Smart 
Readiness Indicator (SRI) จากงานวจิยั Kushal Jain (2019) ไดม้กีารแบ่งหวัขอ้ในการประเมนิ ดงัน้ี 1.มุมมองของอาคารส านักงาน
อจัฉรยิะ (Aspects of a smart office building) ประกอบไปดว้ย 4 ลกัษณะ ดงัน้ี ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและทรพัยากร (Energy 
and Resource Efficiency)  ระบบอตัโนมตัแิละการควบคุมผูใ้ช ้(Automation and User Control) การตดิตามและการวดัผล (Monitoring 
and Measurement) การสื่อสารและการโต้ตอบ (Communication and Interaction) 2.ระบบและบริการหลัก (Core systems and 
services) ประกอบไปดว้ย 6 ระบบ ดงัน้ี ระบบปรบัอากาศอจัฉรยิะ (Intelligent HVAC Systems) ระบบแสงสว่าง (Lighting Systems) 
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ระบบลฟิต์และบนัไดเลื่อน (Elevators and Escalators Systems) ระบบการบรหิารจดัการน ้า (Water management systems) ระบบ
เปลอืกอาคาร (Dynamic envelope systems) ระบบชาร์จรถไฟฟ้า (Electric vehicle charging systems) 3.ระบบสารสนเทศ และการ
บรกิาร (ICT based systems and services) เป็นระบบสารสนเทศ และการบรกิารหลกั ทีส่ามารถประเมนิการท างานของแต่ละระบบ 
ประกอบไปดว้ยระบบ 7 ระบบดงัน้ี การบรหิารการใชพ้ลงังาน (Energy Management / Power Management) ระบบการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร (Facility / Building Management systems) การใช้ประสทิธภิาพภาพพื้นที่ (Space Optimization) ระบบแจ้งเตอืน 
(Alarms & Mass Notification systems) ระบบควบคุมการเขา้ถงึ (Access Control) ระบบเฝ้าระวงั (Surveillance systems) ระบบภาพ
และเสยีง (Audio Visual systems)  

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 กลุม่ตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั ซึง่จะประกอบไปดว้ย 

1) อาคารส านักงานใหเ้ช่าที่ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ในปีพ.ศ.2542 ถงึปีพ.ศ.2563 ซึ่งเป็นปีที่มกีารเกดิขึน้ของอาคารอจัฉรยิะใน
ประเทศไทยครัง้แรกจวบจนถึงปัจจุบนั มจี านวนทัง้หมด 55 แห่ง และเป็นอาคารส านักงานใหเ้ช่าที่มกีารกล่าวหรอืถูกอ้างองิว่าเป็น
อาคารส านกังานอจัฉรยิะจากเอกสาร หรอืเวบ็ไซตโ์ครงการ มจี านวนทัง้หมด 6 โครงการ โดยศกึษาเบือ้งตน้จากกรณีศกึษา 6 โครงการ 
เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมสถานภาพของอาคารส านกังานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานคร และศกึษาเชงิลกึจากกรณีศกึษา 2 โครงการ เพือ่ใหเ้หน็
ถงึรายละเอยีดในการพฒันาและการออกแบบอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

2) บทบาทที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันาโครงการ ประกอบไปดว้ย 1.ผูพ้ฒันาโครงการ 2.ผูบ้รหิารอาคาร 3.สถาปนิกโครงการ              
4.วศิวกรโครงการ จ านวน 4 ทา่น 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

 3.2.1 กำรศกึษำจำกเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร 

 ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมูใินแต่ละโครงการ โดยเป็นการศกึษารายละเอยีดโครงการ ทีม่า แนวคดิ สถานภาพของโครงการเบือ้งตน้ 

 3.2.2 กำรสมัภำษณ์บทบำททีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนกำรออกแบบและพฒันำโครงกำร 

ใช้ในการวิเคราะห์บทบาทในกระบวนการออกแบบและพฒันาโครงการ โดยสมัภาษณ์ผู้พฒันาโครงการ ผู้บริหารอาคาร 
สถาปนิกโครงการ วศิวกรโครงการ เพือ่ใหท้ราบถงึบทบาทของสถาปนิก การมสีว่นรว่มในแต่ละกระบวนการพฒันาและออกแบบโครงการ 

3.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

 1) ศกึษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้มลูทุตยิภูม ิประกอบดว้ย (1) ทีม่าและนิยามของอาคารส านักงานอจัฉรยิะ (2) องคป์ระกอบของอาคารส านักงานอจัฉรยิะ 
(3) ตวัชีว้ดัและการประเมนิความอจัฉรยิะของอาคาร (4) บทบาทของสถาปนิกโดยสภาสถาปนิก 

 2) ศกึษากรณีศกึษาภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) เกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

 4) เกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาจากการสมัภาษณ์บทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

5) วเิคราะหส์ถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะ และบทบาทสถาปนิกทีเ่กีย่วขอ้งในอาคารส านักงานอจัฉรยิะ โดยการ
เปรยีบเทยีบแต่ละกรณีศกึษา 
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 6) สรุปผลวจิยัและน าเสนอสถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะ บทบาทของสถาปนิกในกระบวนการออกแบบและพฒันา
โครงการ การมสีว่นรว่มในแต่ละขัน้ตอน ความแตกต่างระหวา่งบทบาทของสถาปนิกในกระบวนการออกแบบและพฒันาโครงการอาคาร
ส านกังานกบัอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา สถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัและบทบาทของ
สถาปนิกในการออกแบบและพฒันาโครงการอาคารส านักงานอจัฉรยิะ โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มลู ประกอบไปดว้ย การศกึษาขอ้มลูอาคารจาก
เวบ็ไซต์ เอกสารโครงการ และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาโครงการ เพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น
สองสว่น คอื 1.การวเิคราะหส์ถานภาพของอาคารส านกังานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 2.การวเิคราะหบ์ทบาทของสถาปนิก
ในการออกแบบและพฒันาโครงการอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

4.1 สถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉริยะในกรงุเทพมหานครในปัจจบุนั 

 4.1.1 กำรศกึษำเบื้องตน้จำกกรณีศกึษำ 

 เป็นการศกึษารายละเอยีดโครงการในเบือ้งตน้ของโครงการทัง้หมดทีเ่ป็นอาคารส านกังานใหเ้ชา่ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปีพ.ศ. 
2542 ถงึปีพ.ศ. 2563 และมกีารกลา่วหรอืถูกอา้งองิวา่เป็นอาคารส านกังานอจัฉรยิะ ซึง่มทีัง้หมด 6 โครงการ เพือ่เป็นการศกึษาใหเ้หน็
ถงึภาพรวมของอาคารส านกังานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานคร 

 
           Project A                              Project B                             Project C                            Project D                            Project E                            Project F 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดในแต่ละโครงการ 

 A B C D E F 

Owner/Developer SC asset CPN AIA AIA Golden land TCC asset 

Architect Design 103 
Palmer & 
Turner 

TBP 
Steven J. 

Leach 
Architects 

Plan 
Associates 

Palmer & 
Turner 

Location พหลโยธนิ ชดิลม รชัดาภเิษก สาทร พระราม4 พระราม4 
Area 53000 80000 54000 38500 48000 60000 
Year 2543 2548 2557 2558 2562 2563 

Grade A A A A A A 

Certificate - - LEED Gold LEED Gold LEED Gold 
LEED Gold + 

WELL 

จากตารางจะเหน็ไดว้า่อาคารทีม่กีารกล่าวหรอืถูกอา้งองิวา่เป็นอาคารส านักงานอจัฉรยิะทัง้หมดเป็นโครงการขนาดใหญ่ เป็น
ส านักงานเกรดเอ เจ้าของโครงการหรอืผู้พฒันาโครงการเป็นบรษิทัที่มขีนาดใหญ่และมชีื่อเสยีง ช่วงหลงัจากปีพ.ศ. 2548 อาคาร
สว่นมากมกีารน าเกณฑอ์าคารเขยีว หรอื LEED เขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาโครงการ ซึง่เป็นหนึ่งในปัจจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิ
อาคารส านกังานอจัฉรยิะ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดระบบอาคารในแต่ละโครงการ 
 A B C D E F 

Core systems services       
HVAC system A A A A I I 
Water management systems A A I I - I 
Lighting - - A A - I 
Dynamic envelope systems - - - - - - 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดระบบอาคารในแต่ละโครงการ () 

 A B C D E F 

Elevators and escalators A A I I I I 
EV Charging system - - A - - I 
IT based systems and services       
Energy/Power management system I - I I I I 
Facility/Building management system I - I I I I 
Space optimization system - - - - - - 
Access control system I - A - I I 
Alarm and mass notification - - A - I I 
Surveillance system I - I I I I 
Audio visual system - - - - - - 

                                                                                                                                                        A = Automated     I = Integrated     - = No Data  

จากตารางเป็นการเปรยีบเทยีบอาคารโดยอา้งองิตามเอกสารโครงการ ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตห์ลกัของโครงการ จะเหน็ไดว้่า
โครงการจะมกีารผสมกนัระหวา่งระบบอตัโนมตั ิ(Automated) และระบบทีส่ามารถเชือ่มต่อกนัได ้(Integrated) มแีนวโน้มในการน าระบบ
อาคารทีม่คีวามอจัฉรยิะมากขึน้ เพื่อใหอ้าคารสามารถเชือ่มต่อขอ้มลูกนัไดม้ากขึน้หลงัจากทีโ่ครงการมกีารน าเกณฑข์องอาคารเขยีวเขา้
มา โดยระบบอาคารอจัฉรยิะในแต่ละโครงการจะเน้นไปทีก่ารบรหิารพลงังานและก าลงั (Energy Management / Power Management) 
การบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร (Facility / Building Management systems)  และระบบเฝ้าระวงั (Surveillance systems) ระบบทีม่ี
การกล่าวถงึในทุกโครงการ คอื ระบบปรบัอากาศ (HVAC system) ระบบลฟิต์และบนัไดเลื่อน (Elevators and Escalators Systems) 
เน่ืองจากเป็นระบบทีใ่ชพ้ลงังานมาก และส่งผลต่อผูใ้ช้งานอาคาร ท าใหม้กีารน าระบบทีส่ามารถเชื่อมต่อกนัไดเ้ขา้มาพฒันาโครงการ 
เพือ่ใหอ้าคารสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากขึน้และใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

4.1.2 กำรศกึษำเชงิลกึจำกกรณีศกึษำ 

เป็นการศกึษารายละเอยีดโครงการ ทีม่า แนวคดิ สถานภาพของโครงการ และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการ
พฒันาโครงการ โดยเป็นการศกึษาจากโครงการ 2 โครงการ เพือ่ใหท้ราบถงึรายละเอยีดเชงิลกึของโครงการอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

1) มมุมอง แนวคดิทีเ่กีย่วกบัอาคารส านกังานอจัฉรยิะ 

จากการสมัภาษณ์พบวา่ มุมมอง แนวคดิเกีย่วกบัอาคารอจัฉรยิะนัน้จะเปลีย่นไปตามบทบาท โดยทีผู่พ้ฒันาโครงการจะเป็น
การมองในเรือ่งของการตลาด โดยเหน็วา่อาคารอจัฉรยิะ คอื อาคารทีม่รีะบบอจัฉรยิะทีม่ากกวา่อาคารมาตรฐานในตลาด ผูบ้รหิารอาคาร
จะเป็นการมองในเรื่องของระบบรวมไปถงึอุปกรณ์ในการใชง้าน โดยเห็นว่าอาคารอจัฉรยิะ คอื อาคารทีม่ ีสามารถควบคุมไดผ้่านทาง
แอปพลเิคชนั วศิวกรโครงการจะมองในเรื่องของระบบอาคาร โดยเหน็ว่าอาคารอจัฉรยิะ คอื อาคารทีม่ ีการน าระบบ BMS (Building 
Management System) สว่นสถาปนิกจะเป็นการมองเรื่องการใชง้าน หรอืผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการเป็นอาคารอจัฉรยิะ โดยมองในเรื่องของ
ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย และคุณภาพชวีติ 
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2) การเปรยีบเทยีบกรณีศกึษากบัพฒันาการของอาคาร 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบสถานภาพของอาคารในแต่ละโครงการโดยใชพ้ฒันาการของอาคารเป็นเกณฑ ์
 Automated Building Intelligent Building / Smart Building Thinking Building 

Control Flow Local Feedback 
Centralized 
Feedback 

Interactive Adaptive Predictive 

Case study  Project C Project F   
Comfort and 

Efficiency 
Information 

Input 

Thermostat 
Humidistat 

BMS system 
Systems and 

data 
integration 

Enterprise 
integration 

and building as a 
system approach 

Undefined/ 
Ambiguous Data 

Case study  Project C Project F   
Occupant 
Interact 

and Efficiency 

Less control, 
Higher efficiency 

Less control, 
Higher efficiency 

More control, 
Higher efficiency 

Inherent control 
higher efficiency 

Predictive control 
higher efficiency 

Case study  Project C Project F   

Materials and 
Construction 

More advanced 
sensors, displays 

Automated 
feedback loop 

systems 

IP backbone 
used to 

integrate building 
service systems 

Further integration 
using middle ware, 

and adaptable 
building structure 

with reactive 
features 

Future technology 
control hardware, 

software 
and materials 

Case study  Project C Project F   

Interaction of 
Operation with 

Occupants 

Defined 
Occupancy 

times 

Zoned occupancy 
data 

Real time 
integration 

and optimization 
of 

building system 

Building operation 
defined by and 

adapted to building 
occupants 

Effective operation 
based upon 
predicted 

use by occupants 
for 

a specified function 
Case study  Project C Project F   

จากตารางจะเหน็ไดว้่าอาคารที่มกีารกล่าวว่าเป็นอาคารส านักงานอจัฉรยิะนัน้ มทีัง้โครงการที่มคีวามใกลเ้คยีงกบัการเป็น
อาคารอตัโนมตัิ (Automated Building) มากกว่าการเป็นอาคารอจัฉริยะ เน่ืองจากโครงการนัน้มกีารก่อสร้างแล้วเสร็จมาเป็นระยะ
เวลานาน และโครงการทีเ่ป็นอาคารอจัฉรยิะ โดยพจิารณาจาก 1.การควบคุม (Control Flow) 2.ความสะดวกสบายและประสทิธภิาพใน
การป้อนข้อมูล (Comfort and Efficiency Information Input) 3.ปฏิสมัพนัธ์และประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน (Occupant Interact and 
Efficiency) 4.วสัดุและการก่อสรา้ง (Materials and Construction) 5.ปฏสิมัพนัธก์บัการบรหิารกบัผูง้านอาคาร (Interaction of Operation 
with Occupants) โดยที่อาคารอจัฉรยิะนัน้จะมกีารควบคุมแบบมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ ( Interactive) มกีารเชื่อมต่อระบบและขอ้มูลเขา้
ดว้ยกนั (Systems and data integration) สามารถควบคุมไดแ้ละมปีระสทิธภิาพสูง (More control, higher efficiency) มกีารใช ้IP ใน
การเชื่อมต่อกบัการบรหิารอาคาร โครงสรา้งอาคารสามารถปรบัเปลีย่นได ้มกีารเชื่อมต่อกนัแบบเรยีลไทมห์รอืตอบสนองต่อผูใ้ชง้าน
อาคารไดท้นัท ีและสามารถปรบัใหเ้หมาะสมการใชง้าน 
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3) ระบบอำคำร 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบระบบอาคาร 
 Project C Project F 

Core systems services   
HVAC system VAV VAV 
Water management systems - RO system 
Lighting LED Smart LED panel 
Dynamic envelope systems - - 
Elevators and escalators Destination control lift Destination control lift 
EV Charging system EV Charging station EV Charging station 
IT based systems and services   
Energy/Power management system - - 
Facility/Building management system BMS iBMS 
Space optimization system - - 

Access control system 
Turnstile and VMS 
One card all area 

Application 
License-plate recognition 

Facial detection 
Alarm and mass notification Semi address  Fully address 
Surveillance system CCTV CCTV 
Audio visual system - - 

จากตารางเป็นการเปรยีบเทยีบระบบทีอ่ยู่ในแต่ละโครงการตามหวัขอ้ทีอ่ยู่ในการพฒันาระบบการประเมนิทีถู่กพฒันามาจาก  
BiQ HSBS และ SRI เพื่อใหท้ราบถึงการใช้งานแต่ละระบบ โดยจะเหน็ว่าทัง้สองโครงการนัน้มบีางระบบที่เหมอืนกนั แตกต่างกนัที่
ระบบการจดัการน ้าทีโ่ครงการทีเ่ป็นอาคารอจัฉรยิะ ไดม้กีารน าระบบ Reverse Osmosis (RO) เขา้มาใช ้สว่นของ Access control หรอื
การควบคุมการเขา้ออกอาคารมกีารใชร้ะบบทีห่ลากหลายและอ านวยความสะดวกสบายใหผู้ใ้ชง้านมากกวา่ มกีารใชร้ะบบการแจง้เตอืน
อคัคภียัเป็นแบบ Fully Address ซึง่จะสามารถระบุต าแหน่งของอุปกรณ์แต่ละตวัได ้ในกรณีทีเ่กดิเหตุอคัคภียั  

4.2 บทบาทของสถาปนิกในการออกแบบและพฒันาโครงการอาคารส านักงานอจัฉริยะ 

4.2.1 บทบำทของสถำปนิกในกำรพฒันำโครงกำรอำคำรส ำนกังำนอจัฉรยิะ 

จากการเกบ็ขอ้มลูพบวา่บทบาททีส่ าคญัทีส่ดุในการก่อใหเ้กดิส านกังานอจัฉรยิะคอืบทบาทของผูพ้ฒันาโครงการ (Developer) 
เน่ืองจากการทีอ่าคารจะเป็นอาคารอจัฉรยิะได ้จะตอ้งเริม่จากความตอ้งการของผูพ้ฒันาโครงการ เป็นผูต้ดัสนิใจ และอยู่ในทุกขัน้ตอน
ของโครงการ โดยเป็นการท างานรว่มกนัของสถาปนิก (Architect) และวศิวกร (Engineer) ร่วมกบับรษิทัเทคโนโลย ี(Technology Firm) 
เพือ่ใหอ้าคารสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สถาปนิกเขา้มามบีทบาทตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน 1.การรเิริม่
โครงการ (Project initiation) สถาปนิกมสี่วนร่วมตัง้แต่ไดร้บัทีด่นิเปล่า ที่ดนิเป็นของส่วนทรพัย์สิน ต้องมกีารท าแบบขออนุญาตกรม
ทรพัยส์นิ 2.การค านึงถงึความน่าจะเป็น (Feasibility study) สถาปนิกมสี่วนร่วมในการค านึงถงึความน่าจะเป็นของโครงการ เป็นการ
พัฒนาควบคู่กับทางเจ้าของโครงการ การศึกษารูปแบบการใช้งาน ประเภทอาคารที่หลากหลาย 3.การก าหนดการใช้งาน 
(Programming) สถาปนิกมสี่วนร่วมในการก าหนดการใชง้านของโครงการ การแบ่งสดัส่วนพืน้ทีเ่พื่อตอบโจทย์ในช่วงขณะนัน้ 4.การ
ออกแบบ (Design) สถาปนิกมบีทบาทในการวางแนวคดิ วางโซนน่ิง วางแพลนกบัผูพ้ฒันาโครงการ ท าแบบขออนุญาตสิง่แวดลอ้ม ท า
แบบก่อสร้างอาคาร 5.การประมูล (Bid) สถาปนิกมสี่วนร่วมในการประมูลงานกบัผู้รบัเหมา ท าแบบก่อสร้าง ระหว่างทางผู้พฒันา
โครงการจะเริม่มคีวามตอ้งการทีเ่ป็นสว่นเพิม่เตมิ เช่น ภูมสิถาปัตย ์ออกแบบภายใน LEED/WELL consult, Facade Lighting consult, 
Facade consult ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและงบประมาณ บรษิทัเทคโนโลยอีาคารส่วนมากเขา้มาตอนที่งานระบบก าลงัประมูลงาน 
สถาปนิกวางแนวคดิเสรจ็ก่อน จากนัน้น าระบบต่าง ๆ เขา้มาตดิตัง้ในภายหลงั 6.การก่อสรา้ง (Build) สถาปนิกมสี่วนร่วมในการตรวจ
แบบ ตรวจหน้างาน อนุมตัวิสัดุ โดยทีร่ะหวา่งการวางแนวคดิ จะตอ้งมกีารคุยกนัถงึความอจัฉรยิะของอาคารในเบือ้งตน้ ระบบหลกัทีจ่ะ



สถำนภำพของอำคำรส ำนกังำนอจัฉรยิะในประเทศไทยและบทบำทของสถำปนิกในกำรออกแบบและพฒันำโครงกำร  
ปรานตา รตันอภริมยกจิ และพรีดร แกว้ลาย 
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น าเขา้มาใชภ้ายในอาคาร ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผูพ้ฒันาโครงการ หากสถาปนิกมปีระสบการณ์หรอืมทีมีวศิวกรระบบทีรู่ร้ายละเอยีด
ของระบบอาคาร Building management system (BMS) เบื้องต้น บรษิทัเทคโนโลยจีะยงัไม่มบีทบาทในช่วงน้ี แต่ถ้าหากโครงการที่
ผูอ้อกแบบยงัไม่คุน้เคยกบัระบบ จะต้องมกีารเขา้มาของบรษิทัเทคโนโลยตีัง้แต่ต้น เพื่อใหเ้กดิการผสานกนัของระบบอาคารและการ
ออกแบบอาคาร ผูพ้ฒันาโครงการต้องมองว่าจะมกีารลงทุนในส่วนทีเ่ป็นระบบอจัฉรยิะขนาดไหน เน่ืองจากมรีะบบทีห่ลากหลายทีจ่ะ
สามารถเพิม่เตมิเขา้มายงัโครงการ มกีารท า Workshop ระหวา่งผูพ้ฒันาโครงการ สถาปนิก วศิวกร และผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ เพือ่
เป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้ปรึกษา ร่วมกนัแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจที่ตรงกนั และเพื่อให้เห็นภาพรวมทัง้หมดใน
โครงการทีก่ าลงัสรา้งขึน้ 

4.2.2 บทบำทของสถำปนิกในกำรออกแบบโครงกำรอำคำรส ำนกังำนอจัฉรยิะ 

การออกแบบอาคารส านกังานอจัฉรยิะหลกั ๆ เป็นงานทางวศิวกรงานระบบ งานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นกายภาพมเีพยีงรอ้ยละ 20 เป็น
การประสานงานกนัระหว่างระบบอาคารกบัการออกแบบ เพื่อใหก้ารใชง้านอาคารนัน้มปีระสทิธภิาพ วศิวกรตอ้งมกีารพูดคุย และท างาน
ประสานกบัสถาปนิก โดยสว่นมากจะเป็นการออกแบบเพือ่ใหร้องรบักบัระบบอาคาร เริม่ตัง้แต่การวางผงัอาคารใหต้อบรบักบัทศิทางลมและ
แสงแดด การวางรปูทรงของอาคาร เปลอืกอาคาร วสัดุของเปลอืกอาคาร ซึง่จะไปสมัพนัธก์บัระบบปรบัอากาศ ระบบแสงสวา่ง โดยจะมกีาร
ท าการประเมนิค่าใชจ้่ายระบบอากาศกบัการออกแบบ รวมถงึวสัดุทีใ่ชใ้นแต่ละแบบ เพือ่น ามาพจิารณาถงึความคุม้ค่า ความเป็นไปไดท้ีจ่ะ
เกดิขึน้ในแต่ละแบบ เป็นการท างานร่วมกนัของสถาปนิกและวศิวกรโครงการ โดยมผีูพ้ฒันาโครงการเป็นผูต้ดัสนิใจ การก าหนดต าแหน่ง 
ขนาด หอ้งควบคุม ช่องชารป์ เป็นการก าหนดรูปแบบในการบรหิารจดัการอาคาร ซึง่เป็นหน้าทีข่องสถาปนิก โดยมวีศิวกรประสานงานใน
เรือ่งงานระบบ ผูบ้รหิารอาคารเสนอแนะในดา้นการใชง้านจรงิในการบรหิารอาคาร ผูพ้ฒันาโครงการเป็นผูต้ดัสนิใจและเป็นผูเ้ลอืกระบบทีจ่ะ
ใชภ้ายในโครงการ การเตรยีมหอ้งไฟฟ้าส าหรบัระบบชารจ์รถไฟฟ้า รวมถงึพืน้ทีส่ าหรบัการตดิตัง้สถานีชารจ์รถไฟฟ้า สถาปนิกมหีน้าทีใ่น
การเตรยีมพรอ้มพืน้ที ่รวมถงึการตดิตัง้อุปกรณ์ โดยทีจ่ะตอ้งมกีารผสานงานออกแบบเขา้กบัอุปกรณ์นัน้ ๆ เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม และมี
การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหส์ถานภาพของอาคารส านักงานอจัฉรยิะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั อาคารทีม่กีารกล่าวว่าเป็นอาคาร
อจัฉรยิะ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพฒันาการของอาคาร พบวา่มทีัง้อาคารทีเ่ป็นอาคารอตัโนมตั ิและอาคารทีเ่ป็นอาคารอจัฉรยิะ โดยปัจจยัที่
ก่อใหเ้กดิการพฒันาโครงการส านักงานอจัฉรยิะทีแ่ตกต่างกนั ปัจจยัหลกัคอืเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณเป็นส่วนส าคญั ความ
ตอ้งการทีจ่ะผ่านเกณฑอ์าคารเขยีว ท าใหม้กีารน าเทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดพลงังานและบรหิารจดัการอาคาร โดย
ระบบทีม่กีารพจิารณาในหลายโครงการคอืระบบปรบัอากาศ (HVAC system) ระบบลฟิต์และบนัไดเลื่อน (Elevators and escalators) 
ระบบชารจ์รถไฟฟ้า (EV Charging system) ซึง่เป็นระบบทีส่ง่ผลต่อการใชพ้ลงังานภายในอาคาร สว่นระบบทีไ่ม่มกีารถูกกล่าวถงึหรอื
น ามาใชค้อืระบบเปลอืกอาคารแบบไดนามกิ (Dynamic envelope systems) ระบบโสตทศันูปกรณ์ (Audio visual system) และระบบ
บรหิารพืน้ที ่(Space optimization system) ซึง่ในอนาคตอาจมกีารน าระบบมาใช ้เพือ่ใหอ้าคารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ผูพ้ฒันาโครงการ
มบีทบาทส าคญัทีส่ดุในการพฒันาอาคารส านกังานอจัฉรยิะ เนื่องจากเป็นผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ และเป็นผูก้ าหนดความตอ้งการหลกั
ของโครงการ การเป็นอาคารส านักงานอจัฉรยิะนัน้ควรจะมกีารตกลงกนัตัง้แต่เริม่โครงการ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกนั บทบาท
สถาปนิกสว่นมากจะเกีย่วขอ้งในการเตรยีมพืน้ทีเ่พื่อรองรบักบัระบบอาคาร และผสานการออกแบบใหเ้ขา้กบัเกณฑอ์าคารเขยีว ความ
อจัฉรยิะของระบบต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยทีี่ตดิตัง้ภายในอาคาร เพื่อความสวยงามและใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดงันัน้สถาปนิกจ าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามเขา้ใจในระบบทีม่เีทคโนโลยซีบัซอ้นและมกีารพฒันาขึน้เรื่อย ๆ เพื่อใหก้ารออกแบบอาคารนัน้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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การวจิยัในครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พือ่ศกึษาองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถ/วหิารลา้นนารปูแบบต่างๆทีส่ง่ผลต่อความ
ประทบัใจและความศรทัธาต่อการเขา้ชมโดยศึกษารูปแบบทางกายภาพ (รูปทรงอาคาร , ที่ว่างภายในอาคาร, ประติมากรรมพระ
ประธาน) โดยเลอืกศกึษาจากอาคารอุโบสถ/วหิารลา้นนา ทีม่รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัทางกายภาพไดแ้ก่  1. วหิารวดัอนิทราวาส (จงัหวดั
เชยีงใหม่) รูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทยประเพณี, 2. อุโบสถวดัสะแล่ง (จงัหวดัแพร่) รูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทย
ร่วมสมยั 3. วหิารวดัร่องเสอืเตน้ (จงัหวดัเชยีงราย)  รปูแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทยสมยันิยม โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการศกึษา
คอื  กลุ่มชาวไทยจ านวน 180 คน จากการส ารวจและเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ด้วยสถิติแบบ One-Way 
ANOVA สรุปว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่แตกต่างกนัจะส่งผลในเรื่องของความประทบัใจและความศรทัธ าเมื่อ
พจิารณาเฉพาะรูปทรงของอาคารจะพบว่า รูปทรงของวหิารลา้นนาแบบสมยันิยมส่งผลต่อความสะดุดตาเพยีงอย่างเดยีว ส่วนรูปทรง
อาคารวหิารลา้นนาแบบประเพณีจะสง่ผลต่อความประทบัใจและศรทัธาในเรื่องของความ น่าเลือ่มใส ความพอใจ ความซาบซึง้ ความน่า
เคารพและความน่าบูชา และ เมื่อพจิารณาเฉพาะทีว่่างภายในของอาคารจะพบวา่ทีว่า่งภายในของวหิารลา้นนาแบบสมยันิยมส่งผลต่อ
ความสะดุดตาเพยีงอย่างเดยีว ส่วนทีว่่างภายในอาคารวหิารลา้นนาแบบประเพณีจะส่งผลต่อความประทบัใจและศรทัธาในเรื่องของ
ความ น่าเลือ่มใส ความพอใจ ความซาบซึง้ ความน่าเคารพและความน่าบชูา สว่นเมือ่พจิารณาเฉพาะ ประตมิากรรมพระประธานภายใน
อาคารจะพบวา่ ประตมิากรรมพระประธานภายในอาคารวหิารลา้นนาแบบประเพณีจะสง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธาในทุกๆ
ดา้นทัง้ความสะดุดตา  ความน่าเลื่อมใส ความพอใจ ความซาบซึ้ง ความน่าเคารพและความน่าบูชา  ซึ่งผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัจะใชเ้ป็น
แนวทางในการออกแบบอุโบสถ/วหิารลา้นนาเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วในการเขา้เยีย่มชมในล าดบัต่อไป 

ค าส าคญั: สถาปัตยกรรมไทยประเพณี , สถาปัตยกรรมไทยแบบรว่มสมยั, สถาปัตยกรรมไทยแบบสมยันิยม,ความประทบัใจ, ความศรทัธา  

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the architectural elements of the various styles of the Ubosot / Lanna Viharns 
that affect the impression and faith of the visit by studying the physical form. (Shape of the building, space inside the building, 
sculpture of the Buddha image) by choosing to study from the Ubosot / Viharn Lanna. With different physical forms viz. 1 . 
Vihara, Indrawat Temple (Chiang Mai Province) Traditional Thai-style Lanna architecture, 2 .  Saleng Temple Ubosot (Phrae 
Province) contemporary Thai-style Lanna architecture 3. Viharn Wat Rong Suea Ten (Chiang Rai Province) Lanna architecture 
in modern Thai style With the target groups in the study are A group of 180 Thais from the online survey and data collection. 
Data were analyzed using one-way statistics. ANOVA found that different architectural elements of buildings resulted in 
impression and faith. The shape of the Lanna Viharn in a modern style affects only the eye-catching As for the traditional 
Lanna Viharn building, it will affect the impression and faith in respect of piety, satisfaction, appreciation, reverence and worship. 
The popular Lanna Viharn has resulted in the only eye-catching effect. The empty space inside the traditional Lanna Viharn 
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will affect the impression and faith in respect of piety, satisfaction, appreciation, respect and adoration. When considering the 
specifics The Buddha statue inside the building will find that The Buddha statue in the Lanna Viharn Building in traditional style 
will affect the impression and faith in every aspect, both eye-catching. Devotion, satisfaction, appreciation, reverence and 
adoration. The results obtained from the research will be used as a guideline for designing the chapel / Lanna Viharn to attract 
tourists to visit in the next order. 

Keywords: Traditional Thai Architecture, Contemporary Thai architecture, Modern Thai architecture, Impression, Faith 

 

1. บทน า 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาประเทศไทยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาทางเศรษฐกจิสงัคมและการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรม
ทีใ่ชท้รพัยากรทางธรรมชาติ การบรกิาร ศลิปวฒันธรรมและจารตีประเพณีเป็นตน้ทุนในการด าเนินการและเพือ่สรา้งความดงึดดูใจของ
นักท่องเทีย่ว (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา,2560) ปัจจุบนัมนีักท่องเทีย่วส่วนหน่ึงใหค้วามสนใจต่อการท่องเทีย่วเชงิพุทธและการ
เรยีนรูห้าประสบการณ์ทีม่ากกว่าการท่องเทีย่วรูปแบบเดมิจงึนิยมท่องเทีย่วทางศาสนสถานมากขึน้ (McKelvie,2005;Sharpley, 2010) 
การท่องเทีย่วรูปแบบวดัและสถาปัตยกรรมวดัจงึไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบจากรูปแบบดัง้เดมิเป็นรูปแบบใหม่ตามแบบสมยันิยม
เพื่อให้เกดิการตอบรบัจากนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้เขา้มาเยี่ยมชมซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา่งานสถาปัตยกรรม ในวดัพระพุทธศาสนาในปัจจุบนันัน้อุโบสถ/วหิารเป็นสถานทีท่ีส่ าคญัทีส่ดุภายในวดัซึง่จาก
เดมิเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนพธิสี าคญัของพระภกิษุสงฆ์หรอืเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของผู้คนในชุมชนที่วดันัน้ตัง้อยู่ 
(ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็กรมพระยา, 2553) ไดม้กีารปรบัเปลีย่นจากเดมิกลายมาเป็นสถานทีร่องรบันกัท่องเทีย่วทีม่าจากต่างถิน่โดยที่
วดัไดข้ยายบทบาทโดยอาศยัคุณสมบตัทิางศาสนสถานและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมรวมถงึพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาซึ่ง
ก่อใหเ้กดิความประทบัและความศรทัธาของนักท่องเทีย่วเป็นแรงจูงใจใหเ้กดิการท่องเทีย่วจงึสรุปไดว้่าอุโบสถ/วหิารเป็นสถานที่ๆ มี
ความส าคญัเพราะเป็นสถานทีท่ีป่ฏบิตัศิาสนกจิส าคญัภายในวดัรวมถงึเป็นทีต่ัง้ของพระประธานซึง่เป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้อุโบสถ/
วหิารจงึเป็นสถานทีท่ีถู่กปรบัเปลีย่นรปูแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอนัดบัแรก 

ปัจจุบนัรปูแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในมรีปูแบบทีแ่ตกต่างไปจากเดมิเป็นอย่างมากทัง้ทีเ่กดิจากแรงบนัดาล
ใจของศลิปินซึ่งไดน้ าเสนอการสรา้งสรรค์เอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมยัใหม่ทัง้รูปแบบและสสีนัรวมถงึวสัดุทีแ่ปลกไปจากเดมิใน
บรบิทของสงัคมสมยัใหมโ่ดยมุง่สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่รายไดข้องประเทศผา่นการท่องเทีย่วซึง่มคีวามแตกต่าง
จากสถาปัตยกรรมไทยประเพณีทีแ่สดงลกัษณะไทยแบบดัง้เดมิทีย่ดึถอืกนัมาแต่อดตี (วมิลสทิธิ ์ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกจิ, และศวิา
พร กลิน่มาลยั, 2554) จากประเดน็ดงักล่าวท าใหเ้กดิการรบัรูใ้นรูปแบบของสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่างไปจากเดมิท าใหเ้กดิการรบัรูท้าง
สถาปัตยกรรมทีผ่ดิไปจากเดมิสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี 

แสดงใหเ้หน็วา่บุคคลมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัซึง่การรบัรูท้ีเ่ด่นชดัทีส่ดุคอืการรบัรูผ้า่นสายตาหรอืการมองเหน็ซึง่บุคคลจะมกีาร
รบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัจากสิง่ทีเ่หน็รูปทรงจะเป็นสิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ดง้่ายทีสุ่ดรวมถงึบรรยากาศของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกส็่งผลต่อ
การรบัรู้เช่นกนั (Bell, 1965) นอกจากน้ีพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิก์็เป็นส่วนส าคญัในการรบัรู้ความศรทัธาและเขา้มาเยี่ยมชมเพื่อขอพร
ภายในวดั (พระครธูรีสตุพจน์, 2558) 

จากสถานการณ์รวมถึงประเด็นดงักล่าวขา้งต้นจงึได้น าไปสู่โครงการวจิยั ในครัง้น้ีมจีุดประสงค์เพื่อวเิคราะห์อิทธพิลของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถ/วหิาร (รูปทรงอาคาร,ที่ว่างภายในอาคาร,ประตมิากรรมพระประธาน) ล้านนาแบบไทย
ประเพณีแบบไทยร่วมสมยัและแบบไทยสมยันิยมรูปแบบใดที่ส่งผลต่อความรู้สึกประทับใจและความศรัทธาต่อการเข้าชมของ
นกัทอ่งเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ ซึง่ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์แก่การปรบัปรุงและพฒันารปูแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ววดัใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนืและอยูคู่ก่บัสงัคมไทยไดน้านสบืไป  

 

 

 



องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบไทยประเพณี 
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2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การรบัรู้ลกัษณะรปูธรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่การรบัรูท้ีเ่ด่นชดัทีส่ดุคอืการรบัรูข้องมนุษยผ์า่นการมองเหน็ซึง่จะรบัรูว้ตัถุผา่นการมองเหน็

ดว้ยสายตาและจะเลอืกจดจ าในสิง่ทีเ่หน็ตลอดจนเลอืกสนใจในสิง่ทีเ่หน็สมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกโดยรวบรวมถงึ
รูปทรง วสัดุ สีสนั ขนาด รูปลักษณ์ภายนอกยังเป็นส่วนส าคัญที่สามารถรับรู้ถึงลกัษณะทางกายภาพหรือรูปทรงสามมิติในงาน
สถาปัตยกรรมผา่นการมองเหน็ไดง้า่ย (นนทชิา ถาวรไพบลูยบ์ุตร,2555) 

2.2 การรบัรู้ความประทบัใจและศรทัธา 
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้่าการรบัรูค้วามประทบัใจของอาคารทางศาสนาเกดิจากแรงจงูใจทางศาสนา เชื่อวา่ความ

ศกัดิส์ทิธิข์องวตัถุท าให้เกิดความศรทัธา ได้แก่ พระพุทธรูป รูปภาพ อาคารและสถานที่ (ธนดล ภูธนะศิร ,ิ 2558) ความศรทัธาใน
พระพุทธศาสนานัน้ท าใหเ้กดิการสรา้ง พุทธสถาปัตยกรรม และพุทธศลิปกรรม ตลอดจนประตมิากรรมสถาปัตยกรรมเพื่อการใชส้อย
ดา้นต่างๆ ภายในวดัเพือ่สบืต่อสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึน้ (พระครธูรีสุตพจน์, 2558) รวมถงึขนาดและสดัสว่นของอาคาร
ขนาดใหญ่ยงักเ็ป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลถงึการรบัรูค้วามประทบัใจและศรทัธาไดง้า่ยขึน้ (Joye & Verpooten, 2013)  

จากการทบทวนวรรณกรรม (Robert j,1982) ไดม้กีารก าหนดคู่ค าทีใ่ชใ้นการแสดงการรบัรูท้างอารมณ์ออกมาเป็นค าคู่ตรง
ขา้มทางผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งและน าวธิกีารมาใช้ใหส้อดคล้องกบังานวจิยัแบ่งเป็นคู่ค าแสดงความหมายของความ
ประทบัใจและความศรทัธาโดยสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งัน้ี  
 
 
 
 

 

 
 
 

รปูท่ี 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานเชงิปรมิาณทีก่ล่าวถงึการก าหนดเป้าหมายเพือ่คน้หาเหตุผล  โดยเลอืกใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจเพือ่ตรวจสอบ

การรบัรูข้องผูเ้ยีย่มชมวดัทัง้3แหง่ซึง่เป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมลา้นนารปูแบบต่างๆไดแ้ก่ 
1) วหิารวดัอนิทราวาส (วดัต้นเกว๋น จงัหวดัเชยีงใหม่) รูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทยประเพณีเป็นวดัทีง่ามทีสุ่ดใน

ประเทศไทยไดร้บัรางวลัสถาปัตยกรรมดเีดน่ของสมาคมสถาปนิกสยามเมือ่ปี 2532 (ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชยีงใหม,่2553) 
2) อุโบสถวดัสะแล่ง (จงัหวดัแพร่) รูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทยร่วมสมยั มกีารตดัทอนรายละเอยีดของลวดลายแบบ

ลา้นนาดัง้เดมิลง แต่ยงัคงรปูแบบความงดงามและเอกลกัษณ์ความเป็นลา้นนา (www.museumthailand.com/th/3546/storytelling/วดัสะแลง่) 
3) วหิารวดัร่องเสอืเตน้ (จงัหวดัเชยีงราย) รปูแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบไทยสมยันิยมมคีวามสวยงามแปลกตาลวดลายมี

ความพลิว้ไหวรปูแบบเดยีวกบัวดัรอ่งขุน่ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตดักบัสทีอง (การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย ส านักงานเชยีงราย, 2019) 
โดยไม่มกีารเขา้ไปเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่  1.รูปทรงอาคาร 2.ที่ว่างภายในอาคาร 3.ประติมากรรมพระ
ประธานในอุโบสถ/วหิารลา้นนาแต่ใชก้ารถ่ายภาพเพือ่เป็นสือ่ในแบบสอบถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัความประทบัใจและความศรทัธา  

 
 

- ความซาบซึง้-ไมซ่าบซึง้  
- ความชืน่ชม- น่าชืน่ชม 
 
 
 

รปูแบบสถาปัตยกรรม 
- แบบไทยประเพณี      - แบบไทยรว่มสมยั 
- แบบไทยสมยันิยม 
 

 

                      ความประทบัใจและความศรทัธา 
1.การรบัรู้ความประทบัใจ             
-  ไมส่ะดุดตา –สะดุดตา 
-  พอใจ-ไมพ่อใจ 
-  ความชืน่ชอบ- ไมช่อบ 
2. การรบัรู้ความศรทัธา  
- น่าเลือ่มใส - ไมเ่ลือ่มใส 
- น่าเคารพยกยอ่ง –ไมน่่าเคารพ    - น่าบชูา –ไมน่่าบชูา 
 
 

องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
- รปูทรงอาคารอุโบสถ/วหิารลา้นนา 
- ทีว่า่งภายในอาคารอุโบสถ/วหิาร ลา้นนา 
- ประตมิากรรมสว่นพระประธาน 
 

http://www.museumthailand.com/th/3546/storytelling/วัดสะแล่ง
https://www.facebook.com/tatchiangrai/?__tn__=-UC*F
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3.1 กลุ่มตวัอย่าง 
ชาวไทย จ านวน 180 คนโดยการสุ่มตวัอย่างแบบอิสระผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยเลือกจากกลุ่มตวัอย่างที่ท างาน

เกีย่วขอ้งกบังานศลิปะหรอืงานออกแบบ(วมิลสทิธิ ์หรยางกูร, 2541) ซึง่จะเป็นกลุ่มทีม่กีารรบัรูแ้นวความคดิในการออกแบบไดง้า่ยกว่า
กลุ่มคนทัว่ไป โดยเลอืกผูต้อบแบบสอบถามจากฝ่ายออกแบบบรษิทัอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหน่ึง ,อาจารยแ์ละนักศกึษาทีศ่กึษาดา้นศลิปะ,
การออกแบบโดยแบง่เป็น เพศชาย 82 คน เพศหญงิ 98 คน นบัถอืศาสนาพทุธ 172 คน ศาสนาอื่นๆ 8 คน มสีญัชาตไิทยทัง้หมด มอีายุ
โดยเฉลีย่อยูท่ี ่33 ปี  

3.2 การช้ีวดัตวัแปร 

3.2.1 รปูแบบสถาปัตยกรรม 

ในงานวจิยันี้ หมายถงึ อุโบสถ/วหิารลา้นนาทีม่คีวามแตกต่างกนัในรปูแบบทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ 
1) แบบไทยประเพณี หมายถงึ  สถาปัตยกรรมไทยทีค่งระเบยีบ แบบแผนประจ าชาตไิทย มเีอกลกัษณ์และเป็นภมูปัิญญาของ

ชนชาต ิมกีระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานสบืทอดสบืต่อกนั รปูแบบสถาปัตยกรรมเน้นความประณีตยงัยดึถอืระเบยีบวธิอียา่งเครง่ครดั  

2) แบบไทยร่วมสมยั หมายถึง สถาปัตยกรรมไทยที่มกีารปรบัรูปแบบจากเดมิผสมผสานกบัแนวคดิสมยัใหม่โดยตดัทอน
รายละเอยีดลง มกีารใชว้สัดุสมยัใหมผ่สมผสานกบัวสัดุทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

3) แบบไทยสมยันิยม หมายถงึ สถาปัตยกรรมไทยทีนิ่ยมเพิม่รายละเอยีดในงานใหม้ากขึน้ เน้นความวจิติรพสิดารโดยไม่มี
รปูแบบทีต่ายตวัมกีารใชล้วดลายทีซ่บัซอ้นรวมถงึสสีนัทีแ่ปลกไปจากเดมิซึง่เกดิจากจนิตนาการหรอืแรงบนัดาลใจของศลิปินผูอ้อกแบบ 

3.2.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
ในงานวจิยัน้ีหมายถึง ส่วนประกอบทางทางสถาปัตยกรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านประสาทสมัผสัการมองเหน็ทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดของ

อุโบสถ/วหิารลา้นนาโดยแบง่ออกเป็นสว่นประกอบต่างๆไดด้งัน้ี 
1) รปูทรงภายนอก หมายถงึรปูทรง ดา้นหน้าตรงของอาคารอุโบสถ /วหิารลา้นนาในแต่ละวดัตวัแทนสถาปัตยกรรมแบบต่างๆไดแ้ก่ 

 
รปูท่ี 2 รปูทรงวหิารวดัตน้เกวน๋ จ.เชยีงใหม ่       รปูท่ี3  รปูทรงอุโบสถวดัสะแล่ง จ.แพร ่                 รปูท่ี4 รปูทรงวหิารวดัรอ่งเสอืเตน้ จ.

เชยีงราย 
2) ทีว่า่งภายใน หมายถงึ หมายถงึภาพภายในอาคารโดยถ่ายภาพจากภายในอาคารจากสว่นทางเขา้ตรงไปยงัสว่นพระประธานดงัภาพ 

 
รปูท่ี5 ทีว่า่งภายในวหิารวดัตน้เกวน๋ จ.เชยีงใหม ่  รปูท่ี6 ทีว่า่งภายในอุโบสถวดัสะแล่ง จ.แพร ่รปูท่ี7 ทีว่า่งภายในวหิารวดัรอ่งเสอืเตน้ จ.เชยีงราย  
 
 
 
 



องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบไทยประเพณี 
แบบไทยรว่มสมยัและแบบไทยสมยันิยมทีส่ง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 
ประชา  ขนัทอง และชุมพร มรูพนัธุ ์
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รปูท่ี9 ประตมิากรรมพระประธาน
วดัสะแล่ง จ.แพร ่

รปูท่ี10  ประตมิากรรมพระประธานวดัรอ่งเสอืเตน้ 
จ.เชยีงราย 

3) ประตมิากรรมพระประธาน หมายถงึภาพดา้นหน้าของพระประธานในอุโบสถ/วหิารลา้นนาโดยเน้นแต่สว่นประตมิากรรมพระประทาน 

 
 
 

3.2.2. ความประทบัใจและความศรทัธา 
ในงานวจิยัน้ีหมายถึง หมายถึง การรบัรู้และการตอบสนองทางอารมณ์ต่ออุโบสถ/วหิารล้านนาได้แก่ รูปทรงอาคารที่ว่าง

ภายในและประตมิากรรมพระประธานผ่านการรบัรูโ้ดยการมองเหน็ผ่านภาพถ่าย โดยการใชคู้่ค าทีแ่สดงความหมายทางอารมณ์จาก
งานวจิยัเรื่องความประทบัใจและความศรทัธาของผูป้ฏบิตัธิรรมทีว่ดัแหง่หนึ่ง(ธนดล ภูธนะศริิ,2558)และอธบิายความหมายเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ไดด้งัน้ี 

- สะดุดตา (หมายถงึมคีวามโดดเดน่)   - ชืน่ชอบ (หมายถงึมคีวามชอบต่อสถานที)่    - ซาบซึง้ (หมายถงึความน่าปิต,ิ ปลาบปลืม้)  
- พอใจ (หมายถงึความพงึพอใจ,ประทบัใจต่อสถานที)่    - น่าชืน่ชม (หมายถงึมคีวามพอใจ,นิยมชมชอบ)  
- น่าเลือ่มใส (หมายถงึมคีวามน่าเชือ่ถอื, ศรทัธา)   - น่าเคารพ (หมายถงึมคีวามน่านบัถอื)  
- น่าบชูา (หมายถงึมคีวามศรทัธา, เลือ่มใส) 

3.3 ขัน้ตอนการวิจยั   
3.3.1 การเก็บขอ้มูลเบื้องต้น ขัน้แรกเป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเก็บข้อมูลทัว่ไป โดยการถ่ายภาพ

องคป์ระกอบอุโบสถ/วหิารลา้นนาจากสถานทีจ่รงิ และ น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถามขึน้ในรปูแบบออนไลน์ (เน่ืองจากสถานการณ์
ปิดประเทศงดการเดนิทางจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ) โดยใชร้ปูภาพทีถ่่ายจากสถานทีจ่รงิมาประกอบและสง่แบบสอบถาม
ใหก้ลุม่ตวัอยา่ง  

3.3.2 การเกบ็ขอ้มลูหลกั เป็นการเกบ็ขอ้มลูผา่นแบบสอบถามออนไลน์สรา้งแบบสอบถามออนไลน์ลงใน Google Drive ท าการออกแบบ
และบนัทกึขอ้มลูทีต่อ้งการลงใน Goole Form และสง่แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่งแบบอสิระ https://forms.gle/hxWnK1GDDVR1se1G8 

 

4. ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามใชส้ถติเิชงิอนุมานแบบ One way ANOVA ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู การวเิคราะหแ์บง่เป็น 
3 สว่น ส่วนแรกคอืการเปรยีบเทยีบอทิธพิลของรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา
อย่างไร สว่นที ่2 คอืการเปรยีบเทยีบอทิธพิลของทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความประทบัใจและความ
ศรทัธาอย่างไรส่วนที่ 3 คอืการเปรยีบเทยีบอทิธพิลของประตมิากรรมพระประธานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความประทบัใจและความ
ศรทัธาอยา่งไร 

 

 

 

 

 

รปูท่ี8 ประตมิากรรมพระประธาน
วดัตน้เกวน๋ จ.เชยีงใหม ่
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4.1 รปูทรงอาคารอโุบสถ / วิหารล้านนาท่ีส่งผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

ตารางท่ี 1 คา่สถติริปูทรงอาคารอุโบสถ / วหิารลา้นนาทีส่ง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

 
จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็วา่รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความความ ไม่สะดุดตา-สะดุดตาที่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 3.3, p = .036) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยPost Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ ความ
ไม่สะดุดตา-สะดุดตาจากแบบร่วมสมยั (M =5.4 , SD =1.1) แตกต่างจากความไม่สะดุดตา-สะดุดตาแบบสมยันิยม (M =5.9, SD =1.2) 
ในขณะที ่ความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาแบบประเพณี (M =5.6, SD =1.2) ไมแ่ตกต่างจากแบบร่วมสมยั และแบบสมยันิยมดงันัน้ สามารถ
สรุปไดว้า่ รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบสมยันิยมสง่ผลต่อความสะดุดตามากกว่ารปูแบบแบบร่วมสมยั แต่รูปทรงแบบประเพณี
ไมส่ง่ผลต่อความสะดุดตาทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบรว่มสมยั และแบบสมยันิยม 

1) จากตารางที่1 แสดงใหเ้หน็ว่ารูปทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัความไม่ชื่นชอบ -ชื่นชอบที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 3.0, p = .051)  

2) จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็ว่ารูปทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่เลื่ อมใส-น่าเลื่อมใสที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 8.4, p = .000) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยPost Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ ความ
ไม่เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสจากแบบประเพณี (M =5.9 , SD =1.2) แตกต่างจากความไม่เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสแบบสมยันิยม (M =4.9, SD 
=1.4) ในขณะที ่ความไม่เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสแบบร่วมสมยั (M =5.2, SD =1.3) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้า่ รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความน่าเลือ่มใสมากกวา่รปูแบบแบบสมยันิยม แต่รปูทรงแบบ
รว่มสมยัไมส่ง่ผลต่อความน่าเลือ่มใสทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบรว่มสมยั และแบบสมยันิยม 

3) จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็วา่รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมพ่อใจ-พอใจทีแ่ตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 4.4, p = .013) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ความ ไม่พอใจ-
พอใจจากแบบประเพณี (M =5.8,SD =1.3) แตกต่างจากความไม่พอใจ-พอใจ แบบร่วมสมยั (M =5.2, SD =1.3)และแบบสมยันิยม(M 
=5.2, SD =1.2)ในขณะที ่ความไมพ่อใจ-พอใจแบบร่วมสมยัไมแ่ตกต่างจากแบบสมยันิยม ดงันัน้ สามารถสรุปไดว้า่ รปูทรงของอุโบสถ/
วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความพอใจมากกวา่รปูแบบแบบรว่มสมยัและแบบสมยันิยม แต่รปูทรงแบบรว่มสมยัไมส่ง่ผลต่อความ
พอใจทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบสมยันิยม 

4) จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็วา่รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมซ่าบซึง้-ซาบซึง้ทีแ่ตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 8.4, p = .003) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางด้วย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า ความไม่
ซาบซึง้-ซาบซึง้จากแบบประเพณี (M =5.6 , SD =1.3) แตกต่างจากความไมซ่าบซึง้-ซาบซึง้แบบสมยันิยม (M =4.7, SD =1.4) ในขณะ
ที ่ความไมซ่าบซึง้-ซาบซึ้งแบบร่วมสมยั (M =5.2, SD =1.4) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ สามารถสรุปไดว้่า 
รปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความซาบซึ้งมากกวา่รูปแบบแบบสมยันิยม แต่รูปทรงแบบร่วมสมยัไม่ส่งผลต่อ
ความซาบซึง้ทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบรว่มสมยั และแบบสมยันิยม 

5) จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็ว่ารูปทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่น่าเคารพ-น่าเคารพที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 12.5, p = .000) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางด้วย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า
ความ ไม่น่าเคารพ-น่าเคารพจากแบบประเพณี (M =6.0 , SD =1.3) แตกต่างจากความไม่น่าเคารพ-น่าเคารพ แบบร่วมสมยั (M =4.8, 
SD =1.5)ในขณะทีค่วามไมน่่าเคารพ-น่าเคารพแบบสมยันิยม (M =5.1, SD =1.2) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบรว่มสมยัดงันัน้ 
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สามารถสรุปไดว้่า รูปทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าเคารพมากกว่ารปูแบบแบบร่วมสมยั แต่รูปทรงแบบ
สมยันิยมไมส่ง่ผลต่อความซาบซึง้ทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบรว่มสมยั 

6) จากตารางที1่ แสดงใหเ้หน็ว่ารปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัไม่สง่ผลต่อระดบัความไมน่่าชื่นชม-น่าชื่นชมที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 2.1, p = .123)  

7) จากตารางที่1 แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของอุโบสถ/วหิารล้านนาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่น่าบูชา -น่าบูชาที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 7.5, p = .001) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ความ 
ไม่น่าบูชา-น่าบูชาจากแบบประเพณี (M =6.0 , SD =1.2) แตกต่างจากความไม่น่าบูชา-น่าบูชา แบบสมยันิยม (M =5.0, SD =1.2)
ในขณะทีค่วามไมน่่าบชูา-น่าบชูาแบบรว่มสมยั (M =5.3, SD =1.2) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ สามารถสรุป
ได้ว่า รูปทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าบูชามากกว่ารูปแบบแบบสมยันิยม แต่รูปทรงแบบร่วมสมยัไม่
สง่ผลต่อความน่าบชูาทีแ่ตกต่างกนักบัรปูทรงของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

4.2 ท่ีว่างภายในอาคารอโุบสถ / วิหารล้านนาท่ีส่งผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

ตารางท่ี 2 คา่สถติทิีว่า่งภายในอาคารอุโบสถ / วหิารลา้นนาทีส่ง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

 
1) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็ว่าทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความความ ไม่สะดุดตา -

สะดุดตาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 8.7, p = .000)เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey 
พบวา่ ความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาจากแบบรว่มสมยั (M =5.0 , SD =1.4) แตกต่างจากความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาแบบสมยันิยม (M =5.9, 
SD =1.0)  

ในขณะที ่ความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาแบบประเพณี (M =5.6, SD =1.4)ไมแ่ตกต่างจากแบบร่วมสมยั และแบบสมยันิยมดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้่าทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบสมยันิยมส่งผลต่อความสะดุดตามากกว่ารูปแบบแบบร่วมสมยั แต่ทีว่่าง
ภายในแบบประเพณีไมส่ง่ผลต่อความสะดุดตาทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบรว่มสมยั และแบบสมยันิยม 
2) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็วา่ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัไมส่ง่ผลต่อระดบัความไมช่ืน่ชอบ-ชืน่ชอบทีแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 2.4, p = .088)  

3) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็วา่ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมเ่ลือ่มใส-น่าเลือ่มใสที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F (2,177) = 8.6, p = .001) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ 
ความไมเ่ลือ่มใส-น่าเลือ่มใสจากแบบประเพณี (M =5.9 , SD =1.2) แตกต่างจากความไมเ่ลือ่มใส-น่าเลือ่มใสแบบรว่มสมยั (M =4.9, SD 
=1.6) ในขณะที ่ ความไมเ่ลือ่มใส-น่าเลือ่มใสแบบสมยันิยม (M =5.0, SD =1.4) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบรว่มสมยัดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้า่ ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความน่าเลื่อมใสมากกวา่รปูแบบแบบรว่มสมยั แต่ทีว่า่ง
ภายในแบบสมยันิยมไมส่ง่ผลต่อความน่าเลือ่มใสทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบรว่มสมยั  

4) จากตารางที่2 แสดงใหเ้หน็ว่าที่ว่างภายในของอุโบสถ/วหิารล้านนาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่พอใจ-พอใจที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 4.8, p = .009) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า
ความ ไมพ่อใจ-พอใจจากแบบประเพณี (M =5.6,SD =1.3) แตกต่างจากความไมพ่อใจ-พอใจ แบบรว่มสมยั (M =4.8, SD =1.4)ในขณะ
ที ่ความไม่พอใจ-พอใจแบบสมยันิยม (M =5.2, SD =1.3) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบร่วมสมยัดงันัน้ สามารถสรุปไดว้่า ที่
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ว่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความพอใจมากกว่ารูปแบบแบบร่วมสมยั แต่ทีว่่างภายในแบบสมยันิยมไม่
สง่ผลต่อความพอใจทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบรว่มสมยั  

5) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็ว่าทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไม่ซาบซึ้ง -ซาบซึ้งที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 6.4, p = .002) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า 
ความไมซ่าบซึง้-ซาบซึง้จากแบบประเพณี (M =5.6 , SD =1.3) แตกต่างจากความไมซ่าบซึง้-ซาบซึง้แบบร่วมสมยั (M =4.7, SD =1.6) 
ในขณะที ่ความไม่ซาบซึ้ง-ซาบซึ้งแบบสมยันิยม (M =4.9, SD =1.4) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบร่วมสมยัดงันัน้ สามารถ
สรุปไดว้า่ ทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความซาบซึง้มากกว่ารปูแบบแบบร่วมสมยั แต่ทีว่่างภายในแบบ
สมยันิยมไมส่ง่ผลต่อความซาบซึง้ทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบรว่มสมยั 

6) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็วา่ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมน่่าเคารพ-น่าเคารพที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 7.3, p = .001) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางด้วยด้วย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า
ความ ไมน่่าเคารพ-น่าเคารพจากแบบประเพณี (M =6.0 , SD =1.1) แตกต่างจากความไมน่่าเคารพ-น่าเคารพ แบบสมยันิยม (M =5.1, SD 
=1.3)ในขณะที่ความไม่น่าเคารพ-น่าเคารพแบบร่วมสมยั (M =5.2, SD =1.5) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้่า ที่ว่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าเคารพมากกว่ารูปแบบแบบสมยันิยม แต่ที่ว่าง
ภายในแบบรว่มสมยัไมส่ง่ผลต่อความน่าเคารพทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

7) จากตารางที2่ แสดงใหเ้หน็วา่ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมน่่าชื่นชม-น่าชื่นชม
ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 4.6, p = .010) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey พบวา่ 
ความไมน่่าชืน่ชม-น่าชื่นชมจากแบบประเพณี (M =5.7 , SD =1.1) แตกตา่งจากความไมน่่าชืน่ชม-น่าชืน่ชมแบบร่วมสมยั (M =5.0, SD 
=1.3) ในขณะที ่ความไม่น่าชื่นชม-น่าชื่นชมแบบสมยันิยม (M =5.2, SD =1.3) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบร่วมสมยัดงันัน้ 
สามารถสรุปไดว้่าทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าชื่นชมมากกว่ารูปแบบแบบร่วมสมยั แต่ทีว่่าง
ภายในแบบสมยันิยมไม่ส่งผลต่อความน่าชื่นชมทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบร่วม
สมยั 

8) จากตารางที2่แสดงให้เหน็ว่าทีว่่างภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่น่าบูชา-น่าบูชาที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 6.2, p = .002) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ Turkey  
พบวา่ความ ไมน่่าบชูา-น่าบชูาจากแบบประเพณี (M =5.9 , SD =1.3) แตกต่างจากความไมน่่าบชูา-น่าบชูา แบบสมยันิยม (M =5.1, SD 
=1.3)ในขณะที่ความไม่น่าบูชา-น่าบูชาแบบร่วมสมยั (M =5.1, SD =1.6) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ 
สามารถสรุปได้ว่าที่ว่างภายในของอุโบสถ/วหิารล้านนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าบูชามากกว่ารูปแบบแบบสมยันิยม แต่ที่ว่าง
ภายในแบบรว่มสมยัไมส่ง่ผลต่อความน่าบชูาทีแ่ตกต่างกนักบัทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

4.3 ประติมากรรมพระประธานในอาคารอโุบสถ / วิหารล้านนาท่ีส่งผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

ตารางท่ี 3 คา่สถติทิีป่ระตมิากรรมพระประธานในอาคารอุโบสถ / วหิารลา้นนาทีส่ง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 

 
1) จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็วา่ประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความความ 

ไมส่ะดุดตา-สะดุดตาทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 5.9, p = .003) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test 
แบบ Turkey พบวา่ ความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาจากแบบประเพณี (M =6.2 , SD =1.2) แตกต่างจากความไมส่ะดุดตา-สะดุดตาแบบร่วม
สมยั (M =5.4, SD =1.4) ในขณะที่ ความไม่สะดุดตา-สะดุดตาแบบสมยันิยม (M =5.9, SD =1.2) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และ
แบบรว่มสมยัดงันัน้ สามารถสรุปไดว้า่ประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความสะดุดตามากกวา่



องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบไทยประเพณี 
แบบไทยรว่มสมยัและแบบไทยสมยันิยมทีส่ง่ผลต่อความประทบัใจและความศรทัธา 
ประชา  ขนัทอง และชุมพร มรูพนัธุ ์
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รปูแบบแบบรว่มสมยั แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบสมยันิยมไมส่ง่ผลต่อความสะดุดตาทีแ่ตกต่างกนัประตมิากรรมพระประธานของ
อุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบรว่มสมยั 

2) จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไมช่ื่น
ชอบ-ชื่นชอบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 7.4, p = .001) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ยดว้ย Post Hoc Test แบบ 
Turkey พบวา่ความ ไมช่ืน่ชอบ-ชืน่ชอบ จากแบบประเพณี (M =6.0 , SD =1.2) แตกต่างจากความไมช่ืน่ชอบ-ชืน่ชอบแบบสมยันิยม (M 
=5.1, SD =1.6) ในขณะที ่ความไมช่ื่นชอบ-ชื่นชอบแบบร่วมสมยั (M =5.3, SD =1.3) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยม
ดงันัน้ สามารถสรุปไดป้ระตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความชื่นชอบมากกวา่รปูแบบแบบสมยั
นิยม แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไมส่ง่ผลต่อความชืน่ชอบทีแ่ตกต่างกนักบัประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิาร
ลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

3) จากตารางที่ 3 แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่
เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F (2,177) = 18.0, p = .000) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test 
แบบ Turkey พบว่า ความไมเ่ลื่อมใส-น่าเลื่อมใสจากแบบประเพณี (M =6.5 , SD =1.1) แตกต่างจากความไม่เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสแบบ
สมยันิยม (M =5.0,SD =1.6) ในขณะที ่ความไม่เลื่อมใส-น่าเลื่อมใสแบบร่วมสมยั(M =5.2,SD=1.3)ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และ
แบบสมยันิยมดงันัน้ สามารถสรุปไดป้ระตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความน่าเลื่อมใสมากกวา่
รูปแบบแบบสมยันิยม แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไม่ส่งผลต่อความน่าเลื่อมใสที่แตกต่างกนักบัที่ประตมิากรรมพระ
ประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณีและแบบสมยันิยม  

4) จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่
พอใจ-พอใจที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (F(2,177) = 9.3, p = .000) เมื่อเปรียบเทียบแบบหลายทางด้วย Post Hoc Test แบบ 
Turkey พบว่าความ ไม่พอใจ-พอใจจากแบบประเพณี (M =6.1 ,SD =1.2) แตกต่างจากความไม่พอใจ-พอใจ แบบสมยันิยม (M =5.1, 
SD =1.4)ในขณะที ่ความไมพ่อใจ-พอใจแบบร่วมสมยั (M =5.3, SD =1.1) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ สรุป
ได้ว่าประติมากรรมพระประธานของอุโบสถ/วิหารล้านนาแบบประเพณีส่งผลต่อความพอใจมากกว่ารู ปแบบแบบสมยันิยม แต่
ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไมส่่งผลต่อความพอใจทีแ่ตกต่างกนักบัประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้
แบบประเพณี และแบบสมยันิยม  

5) จากตารางที3่  แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่
ซาบซึ้ง-ซาบซึ้งทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 13.0, p = .000) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test แบบ 
Turkey พบว่า ความไม่ซาบซึ้ง-ซาบซึ้งจากแบบประเพณี (M =6.1 , SD =1.3) แตกต่างจากความไม่ซาบซึ้ง-ซาบซึ้งแบบสมยันิยม (M 
=4.9, SD =1.5) ในขณะที ่ความไม่ซาบซึ้ง-ซาบซึง้แบบร่วมสมยั (M =4.9, SD =1.3) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยม
ดงันัน้ สามารถสรุปไดว้า่ ประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความซาบซึ้งมากกวา่รูปแบบแบบ
สมยันิยม แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไม่ส่งผลต่อความซาบซึ้งทีแ่ตกต่างกนักบัประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/
วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

6) จากตารางที3่ แสดงใหเ้หน็วา่ทีว่า่งภายในของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความไมน่่าเคารพ-น่าเคารพ
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 7.3, p = .001) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางด้วย Post Hoc Test แบบ Turkey พบว่า
ความ ไมน่่าเคารพ-น่าเคารพจากแบบประเพณี (M =6.4 , SD =1.1) แตกต่างจากความไมน่่าเคารพ-น่าเคารพ แบบสมยันิยม (M =5.1, 
SD =1.5)ในขณะทีค่วามไมน่่าเคารพ-น่าเคารพแบบรว่มสมยั (M =5.4, SD =5.1) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยมดงันัน้ 
สามารถสรุปไดป้ระตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความน่าเคารพมากกวา่รปูแบบแบบสมยันิยม 
แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไม่ส่งผลต่อความน่าเคารพทีแ่ตกต่างกนักบัประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิาร
ลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

7) จากตารางที่3 แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารล้านนาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่
น่าชืน่ชม-น่าชืน่ชมทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั (F(2,177) = 9.8, p = .000) เมือ่เปรยีบเทยีบแบบหลายทางดว้ย Post Hoc Test แบบ 
Turkey พบวา่ ความไมน่่าชืน่ชม-น่าชืน่ชมจากแบบประเพณี (M =6.2, SD =1.2) แตกต่างจากความไมน่่าชืน่ชม-น่าชืน่ชมแบบสมยันิยม 
(M =5.2, SD =1.4) ในขณะที ่ความไมน่่าชืน่ชม-น่าชืน่ชมแบบรว่มสมยั (M =5.3, SD =1.2) ไมแ่ตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยั
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นิยมดงันัน้ สามารถสรุปไดว้า่ประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีสง่ผลต่อความน่าชื่นชมมากกวา่รปูแบบ
แบบสมยันิยม แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไม่ส่งผลต่อความน่าชื่นชมทีแ่ตกต่างกนักบัประตมิากรรมพระประธานของ
อุโบสถ/วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

8) จากตารางที3่ แสดงใหเ้หน็ว่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความไม่น่า
บูชา-น่าบูชาที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F(2,177) = 13.6, p = .000) เมื่อเปรยีบเทยีบแบบหลายทางด้วย Post Hoc Test แบบ 
Turkey พบว่าความ ไมน่่าบูชา-น่าบชูาจากแบบประเพณี (M =6.4 , SD =1.1) แตกต่างจากความไม่น่าบูชา-น่าบูชา แบบสมยันิยม (M 
=5.1, SD =1.5)ในขณะที่ความไม่น่าบูชา-น่าบูชาแบบร่วมสมยั (M =5.3, SD =1.4) ไม่แตกต่างจากแบบประเพณี และแบบสมยันิยม
ดงันัน้ สามารถสรุปไดว้่าประตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/วหิารลา้นนาแบบประเพณีส่งผลต่อความน่าบูชามากกว่ารูปแบบแบบ
สมยันิยม แต่ประตมิากรรมพระประธานแบบร่วมสมยัไมส่ง่ผลต่อความน่าบชูาทีแ่ตกต่างกนักบัทีป่ระตมิากรรมพระประธานของอุโบสถ/
วหิารลา้นนาทัง้แบบประเพณี และแบบสมยันิยม 

 

5.สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ  
จากผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารทีแ่ตกต่างกนัจะสง่ผลในเรื่องของความประทบัใจและความศรทัธา เมือ่
พจิารณาเฉพาะรูปทรงของอาคารจะพบว่า รปูทรงของวหิารลา้นนาแบบสมยันิยมส่งผลต่อความสะดุดตาเพยีงอย่างเดยีวซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในอดตีทีแ่สดงใหเ้หน็ในเรื่องการรบัรูผ้า่นสายตาผา่นรปูทรงสามมติ ิและรปูทรงทีม่รีายละเอยีดและมคีวามซบัซอ้นท าใหเ้กดิ
ความสะดุดตามากกว่า (Bell, C,1965) ส่วนรปูทรงอาคารวหิารลา้นนาแบบประเพณีจะส่งผลต่อความประทบัใจและศรทัธาในเรื่องของ
ความ น่าเลื่อมใส ความพอใจ ความซาบซึ้ง ความน่าเคารพและความน่าบูชาซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีซึ่งเชื่อว่าแรงจูงใจทาง
ศาสนาเชื่อว่าความศกัดิส์ทิธิเ์กดิขึน้จากอาคารสถานทีท่ีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละเรื่องราว รวมถงึอาคารทีม่ขีนาดและสดัส่วนลงตวั จะท าให้
เกดิการรบัรูแ้ละสามารถจนจ าไดง้า่ย (Joye & Verpooten,2013)  และเมือ่พจิารณาเฉพาะทีว่า่งภายในของอาคารจะพบวา่ทีว่า่งภายใน
ของวหิารลา้นนาแบบสมยันิยมส่งผลต่อความสะดุดตาเพยีงอย่างเดยีว ส่วนทีว่่างภายในอาคารวหิารลา้นนาแบบประเพณีจะส่งผลต่อ
ความประทบัใจและศรทัธาในเรื่องของความ น่าเลื่อมใส ความพอใจ ความซาบซึง้ ความน่าเคารพและความน่าบชูา ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
ลกัษณะทางกายภาพของขนาดและสดัส่วนที่ลงตวัเช่นกนั   เมื่อพจิารณาเฉพาะ ประตมิากรรมพระประธานภายในอาคารจะพบว่า 
ประตมิากรรมพระประธานภายในอาคารวหิารล้านนาแบบประเพณีจะส่งผลต่อความประทบัใจและความศรทัธาในทุกๆดา้นทัง้ความ
สะดุดตา  ความน่าเลื่อมใส ความพอใจ ความซาบซึง้ ความน่าเคารพและความน่าบชูาซึง่สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมา
ในอดีต ซึ่งเชื่อว่าแรงจูงใจทางศาสนาเชื่อว่าความศักดิส์ ิทธิข์องพระพุทธรูปท าให้เกิดความศรทัธา (ธนดล ภูธนะศิริ,2558) และ
พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิก์เ็ป็นส่วนส าคญัในการรบัรูค้วามศรทัธาและเขา้มาเยี่ยมชมเพื่อขอพรภายในวดั (พระครูธรีสุตพจน์, 2558) ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ในผลงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกนัในเรื่องของพระประธานในวดัอนิทราวาส (วดัตน้เกว๋น) ซึง่เป็นพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวาม
เก่าแก่และผูค้นนิยมมากราบไหวบ้ชูาและขอพรเพือ่ความรม่เยน็ 

ตารางท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัเพือ่เป็นแนวทางทีใ่ชก้ารออกแบบอุโบสถ/วหิารลา้นนา 
            รปูแบบสถาปัตยกรรม  ขอ้เสนอแนะ 
1.อุโบสถ/วหิารลา้นนา 
(แบบไทยประเพณี ) 

- ขนาดสดัสว่นมคีวามเหมาะสม,ลวดลายและรายละเอยีดไมม่คีวามซบัซอ้นเกนิไป,มคีวาม  
  ยัง่ยนื (ใชว้สัดทุอ้งถิน่เป็นหลกัเหมาะกบัการออกแบบสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและใชง้าน) 
- การเขา้ชมเกดิความประทบัใจมคีวามเลือ่มใส, ศรทัธา,มคีวามซาบซึง้น่าเคารพบชูา 

2.อุโบสถ/วหิารลา้นนา 
(แบบไทยสมยันิยม) 

- รปูแบบสะสดุตาโดดเดน่แปลกใหมอ่อกแบบตามแรงบนัดาลใจของศลิปินเป็นหลกั, 
  ลวดลายเน้นความซบัซอ้นอลงัการ,สทีีใ่ชแ้ปลกไปจากดัง้เดมิ 
- มคีวามสะดุดตาดงึดดูการเขา้เยีย่มชม (เหมาะกบัการออกแบบใชด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่ว) 

      หมายเหต ุ ในการออกแบบปรบัปรงุหรอืการสรา้งใหม่ควรมหีน่วยงานทีม่คีวามช านาญใหค้ าปรกึษาและดแูล เพือ่ไมใ่หอุ้โบสถ/วหิารลา้นนา
ซึง่เป็นทรพัยากรทางวฒันธรรมเสยีหายมากไปกวา่เดมิ ซึง่อาจท าลายคุณค่า ทางประวตัศิาสตรศ์ลิปกรรมในโบราณสถานและโบราณวตัถุของสิง่
นัน้ 

นอกจากน้ีช่องว่างของงานวจิยัที่ควรศึกษาเพิม่เติมคอื มุ่งเน้นที่กลุ่มตวัอย่างกลุ่มวยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่กบัการรบัรู้ความ
ประทบัใจและความศรทัธา จะส่งผลต่อพฤตกิรรมในการเขา้ชมอุโบสถ/วหิารลา้นนาอย่างไรเพื่อพฒันาใหง้านวจิยัมคีวามสมบูรณ์มาก
ยิง่ขึน้ในล าดบัต่อไป 
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บทคดัย่อ 

กำรพฒันำที่อยู่อำศัยประเภทโครงกำรคอนโดมเินียม (อำคำรชุดพกัอำศยั) ในประเทศไทยเกิดปัญหำล้นตลำดมำอย่ำง
ยำวนำน บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยย์งัคงผลติโครงกำรใหมอ่อกมำทุกปี เกดิอุปทำนใหม่ขึน้เรื่อย ๆ แต่อตัรำกำรขำยกลบัลดลงอย่ำง
มำกจงึเกิดกำรแข่งขนัที่สูงขึ้นจำกปัญหำที่เกิดขึ้นนัน้ผู้วจิยัจงึมองหำวธิกีำรเพิม่มูลค่ำให้กบักำรพฒันำที่อยู่อำศยัประเภท โครงกำร
คอนโดมเินียม ดว้ยแนวคดิตลำดเฉพำะกลุม่ (Niche Market) โดยมวีตัถุประสงคค์อื 1.ศกึษำตลำดคอนโดมเินียมเพือ่คน้หำคอนโดมเินียม
ทีส่ ือ่สำรไปยงักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 2. ศกึษำรปูแบบทำงกำยภำพของโครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลกูคำ้เฉพำะเพือ่ทรำบถงึรปูแบบ
โครงกำร 3. ศกึษำกระบวนกำรท ำงำนของบริษทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อเขำ้ใจถงึกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของ
ผูพ้ฒันำโครงกำรที่รองรบักลุ่มลูกค้ำเฉพำะ โดยงำนวจิยัน้ีเป็นงำนวจิยัเชงิคุณภำพ ใชเ้ครื่องมอืทำงกำรวจิยัคอืทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง สมัภำษณ์เชงิลกึ และแจกแบบสอบถำม ผลกำรศกึษำพบวำ่ ขัน้ตอนกำรพฒันำโครงกำรม ี2 ขัน้ตอนหลกัๆ คอื 1. ขัน้ตอนกำร
คน้หำกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ ปัจจยัทีส่ง่เสรมิใหผู้พ้ฒันำโครงกำรหนัมำลงทุนไดแ้ก่ ตวัเลขดำ้นประชำกร ตลำดธุรกจิประเภทอื่นทีส่ง่เสรมิกลุ่ม
ลกูคำ้นัน้ ๆ เทรนด ์ปัญหำ ควำมเชีย่วชำญทีบ่รษิทัม ีและศกัยภำพของพืน้ที่นัน้ ๆ โดยขอ้มลูทีน่ ำมำใชจ้ะมทีัง้ขอ้มลูเชงิปรมิำณและเชงิ
คุณภำพ 2. ขัน้ตอนกำรคน้หำควำมตอ้งกำรของกลุม่ลกูคำ้เฉพำะเพือ่ไปใชต้่อแบง่ออก 3 ชว่ง ชว่งแรกเป็นกำรน ำควำมตอ้งกำรไปคน้หำ
กลุ่มเป้ำหมำยหลกั ผูพ้ฒันำตอ้งใชท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพโดยจะเน้นไปทีข่้อมลูเชงิปรมิำณเพือ่ดวูำ่มจี ำนวนคนซือ้มำกพอ 
ช่วงที ่2 น ำควำมตอ้งกำรไปแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร และช่วงที่ 3 เป็นกำรน ำควำมตอ้งกำรไปก ำหนดกลยุทธท์ำง
กำรตลำด ทัง้ 2 ชว่งน้ีจะใชแ้ต่ขอ้มลูเชงิคุณภำพ เพือ่คน้หำควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และเลอืกน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ค ำส ำคญั: ตลำดเฉพำะกลุม่, โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุม่ลกูคำ้เฉพำะ, ลกัษณะทำงกำยภำพของคนโดมเินียม, ขอ้มลูเชงิปรมิำณ, 
ขอ้มลูเชงิคุณภำพ 

 

Abstract 

Development of residential condominium projects (Residential condominiums) in Thailand has been a problem of 
oversupply for a long time. Real estate developers continue to produce new projects every year. New supply has emerged, but 
the sales rate has declined dramatically, resulting in higher competition from the problem that the researcher is looking for ways 
to add value to residential condominium developments. with the concept of a niche market (Niche Market) with the objective of 
1 .  Study the condominium market to find condominiums that communicate to a specific group of customers. 2 .  Study the 
physical form of a condominium project that supports a specific group of customers to know the project model. 3 .  Study the 
working process of a real estate developer to understand the process. Determine the marketing strategy of project developers 
that cater to specific customer groups. This research is a qualitative research. Use the relevant literature review method. in-
depth interview and distribute questionnaires From the results of the study, it was found that The project development process 
has two main steps: 1 .  Searching for a specific customer group. Factors that encourage project developers to invest include: 
Population numbers Other types of business markets that promote that customer group, trends, problems, and expertise the 
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company has. And the potential of that area. The tool will use both quantitative and qualitative tools. 2. The process of finding 
the needs of a specific customer group to use is divided into 3 phases. Developers need to use both quantitative and qualitative 
data, focusing on quantitative data to see if there are enough buyers. Phase 2  takes demand into the physical aspect of the 
project, and Phase 3 brings it. needs to determine the marketing strategy, both during this period will use only qualitative data. 
to find the needs of customers and choose to use them effectively 

Keywords: Niche Market, Condominium that support niche customers, Quantitative data, Qualitative data 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2553 - 2562 ตลำดคอนโดมเินียมมอุีปทำนสูงกว่ำอุปสงค์มำโดยตลอด นอกจำกน้ีในช่วงเวลำดงักล่ำวตลำด
คอนโดมเินียมเกดิอุปทำนใหมใ่นทุก ๆ ปี ซึง่สวนทำงอตัรำกำรขำยคอนโดมเินียมเปิดขำยใหมใ่นกรุงเทพฯ  กล่ำวคอื ในปี พ.ศ. 2553 มี
อตัรำกำรขำยอยู่ทีร่อ้ยละ 50 ต่อมำในปี พ.ศ. 2555 มอีตัรำกำรขำยสูงขึน้อยู่ทีร่อ้ยละ 76 หลกัจำกนัน้ในปี พ.ศ. 2556-2561 อตัรำกำร
ขำยคอนโดมเินียมเปิดขำยใหม่ในกรุงเทพฯ ลดลงอยู่ในช่วงรอ้ยละ 51 - 59 และในปี พ.ศ. 2562 อตัรำกำรขำยคอนโดมเินียมเปิดขำย
ใหมใ่นกรุงเทพฯ ลดลงต ่ำสุดอยูใ่นอตัรำรอ้ยละ 45 (ไนทแ์ฟรงค,์ 2563) นอกจำกน้ีศูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัยไ์ดก้ล่ำวถงึแนวโน้มตลำดที่
อยู่อำศยักรุงเทพฯ-ปรมิณฑลในปี พ.ศ. 2563 ไวด้งัน้ี “ ส ำหรบัแนวโน้มในปี 2563 ศูนยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัยค์ำดว่ำผลจำกปัจจยับวก
ของอตัรำดอกเบีย้ขำลงมำตรกำรกระตุน้อสงัหำรมิทรพัยข์องรฐับำล กำรผอ่นปรน LTV ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย (ธปท.) แต่มปัีจจยั
ลบของกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ รวมถงึผลกระทบจำกไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่(โควดิ-19) จะสง่ผลใหม้กีำรชะลอตวัทัง้ในดำ้นอุปสงค์
และอุปทำน โดยในดำ้นอุปสงคก์ำรโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อำศยัจะลดลงทัง้จ ำนวนหน่วยและมลูค่ำ รอ้ยละ -4.1 และรอ้ยละ -3.9 ตำมล ำดบั 
เมือ่เทยีบกบัปี 2562 และคำดวำ่สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยัจะลดลงรอ้ยละ -2.8 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 สว่นอุปทำนทีอ่ยูอ่ำศยัสรำ้งเสรจ็จดทะเบยีน
คำดวำ่จะลดลงรอ้ยละ -0.3 แต่โครงกำรเปิดตวัใหมค่ำดวำ่จะเพิม่รอ้ยละ 12.5 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ทัง้น้ีผูป้ระกอบกำรจะหนัมำลงทุนใน
โครงกำรแนวรำบมำกกว่ำโครงกำรอำคำรชุด โดยแนวรำบคำดว่ำจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 16.1 ส่วนหอ้งชุดเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.7 ตำมล ำดบั ” 
(ศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย,์ 2562) 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้พบวำ่ กำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัประเภทคอนโดมเินียมเกดิปัญหำ ผูว้จิยัจงึค ำนึงถงึลูท่ำงในกำรเพิม่มลูคำ่ทำงกำร
ขำยใหก้บัโครงกำรคอนโดมเินียม โดยใชแ้นวคดิ เรือ่ง ตลำดเฉพำะกลุม่ (Niche Market) โดยทัว่ไปแลว้ผูบ้รโิภคจะชอบผลติภณัฑเ์ฉพำะ
กลุ่มหำกตอบสนองควำมต้องกำรไดด้กีว่ำผลติภณัฑห์ลกัในรำคำทีย่อมรบัได้ สิง่ทีเ่ริม่ต้นเน่ืองจำกตลำดเฉพำะกลุ่มทีค่่อนขำ้งเลก็แต่
สำมำรถน ำเสนอศกัยภำพในกำรเตบิโตใหก้บัองคก์รได้ (Schaefers, 2014) ผูว้จิยัจงึเสนอแนวทำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมเินียมเพื่อรองรบัตลำดกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้บัโครงกำร มคีวำมโดดเด่น และเป็นลู่ทำงในกำร
เพิม่มลูคำ่กบัโครงกำร  

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษำตลำดคอนโดมเินียมเพือ่คน้หำคอนโดมเินียมทีส่ ือ่สำรไปยงักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

2) ศกึษำรปูแบบทำงกำยภำพของโครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลกูคำ้เฉพำะเพือ่ทรำบถงึรปูแบบโครงกำร 

3) ศกึษำกระบวนกำรท ำงำนของบรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อเขำ้ใจถงึกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของ
ผูพ้ฒันำโครงกำรทีร่องรบักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

4) เสนอแนวทำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมเพือ่รองรบัตลำดกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 
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1.3 ขอบเขตงานวิจยั   

ขอบเขตดำ้นประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 

1) โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะ ศกึษำเฉพำะโครงกำรคอนโดมเินียมทีก่ำรใชง้ำนพืน้ที ่(Function) และ
กำรออกแบบในบรเิวณพื้นที่ห้องพกั หรอืพื้นที่ส่วนกลำงที่ตอบรบักบัควำมต้องกำรของลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม และศกึษำเฉพำะโครงกำร
คอนโดมเินียมทีม่กีำรสือ่สำรไปยงัผูบ้รโิภควำ่ตอบรบักบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะนัน้  

2) บรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ศกึษำบรษิทัผูพ้ฒันำ โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุม่ลกูคำ้เฉพำะ มำมำกกวำ่ 2 โครงกำร 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) บรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยส์ำมำรถน ำขอ้มลูงำนวจิยัไปใชใ้นกำรคน้หำกลุม่ลกูคำ้ 

2) ผูพ้ฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมสำมำรถน ำขอ้มลูไปใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรใหม้คีวำมโดดเดน่เฉพำะตวั 

3) เพื่อเพิม่โอกำสใหผู้พ้ฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมเจำ้ใหม่ สำมำรถน ำขอ้มูลงำนวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันำโครงกำรใหม้ ีควำม
ทดัเทยีมกบับรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ำยใหญ่ 

1.5 ค านิยามท่ีเก่ียวข้อง 

1.5.1 ตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) หมำยถงึ กำรผลติสนิคำ้ทีต่อบรบัผูบ้รโิภคทีม่สีดัส่วนน้อยในตลำด แต่มจี ำนวนลกูคำ้
มำกพอทีจ่ะสรำ้งรำยไดเ้พยีงพอทีจ่ะท ำใหเ้กดิก ำไร 

1.5.2 โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลูกค้ำเฉพำะ หมำยถึง โครงกำรคอนโดมเินียมที่ผู้พฒันำโครงกำรสื่อสำรไปยงั
ผูบ้รโิภคซึง่เป็นกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ โดยส่งผลถงึลกัษณะทำงกำยภำพของคอนโดมเินียม ทีม่สี่วนตอบรบักบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้
เฉพำะ และใชเ้ครือ่งมอืทำงกำรตลำดในกำรสง่ขอ้มลูขำ่วสำรไปยงักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ  

1.5.3 ลกัษณะทำงกำยภำพของคอนโดมเินียม หมำยถงึ กำรวำงผงัคอนโดมเินียม (Floor Plan) กำรวำงผงัพืน้ทีห่อ้งพกั (Unit 
Plan) สิง่อ ำนวยควำมสะดว้ย (Facility) รวมถงึบรบิทรอบโครงกำร 

1.5.4 ขอ้มูลเชงิปรมิำณ (Quantitative data) หมำยถงึ ขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปตวัเลข (Numerical data) ทีแ่สดงถงึปรมิำณ อำจเป็น
คำ่ทีไ่มต่่อเน่ือง (Discrete) คอืคำ่ทีเ่ป็นจ ำนวนเตม็หรอืจ ำนวนนบั เชน่ จ ำนวน รถยนตใ์นกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนบุตรในครอบครวั เป็น
ตน้ หรอืเป็นคำ่ทีต่่อเนื่อง (Continuous) คอืคำ่ทีม่จีุดทศนิยมได ้เชน่ ควำมสงู น ้ำหนกั อำยุ อตัรำเงนิเฟ้อ สถตินิ ้ำฝนในปีต่ำง ๆ เป็นตน้  

1.5.5 ขอ้มูลเชงิคุณภำพ (Qualitative data) หมำยถงึ ขอ้มูลทีแ่สดงถงึสถำนภำพ คุณลกัษณะ หรอืคุณสมบตั ิเช่น เพศ เชื้อ
ชำต ิสถำนภำพสมรส ศำสนำ กลุม่เลอืด เป็นตน้ 

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งำนวจิยัไดศ้กึษำแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งหลกัๆ 3 แนวคดิ ซึ่งเป็นทฤษฎทีีส่่งผลต่อกำรกำรพฒันำทีอ่ยู่อำศยัประเภท
คอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ คอื  

2.1 แนวคิดแรกศึกษาตลาดเฉพาะกลุ่ม 

(ประดษิฐ์ จุมพลเสถยีร, 2548) ไดก้ล่ำวถงึค ำว่ำ Market ในทำงกำรตลำด มกัจะหมำยถงึ ลูกคำ้เป้ำหมำย ส่วนค ำว่ำ Niche 
หมำยถงึ ตลำดยอ่ยสว่นเลก็ ๆ ทีไ่มม่คีูแ่ขง่รำยใหญ่ ดงันัน้ Niche Market จงึหมำยถงึ กำรท ำธุรกจิกบัลกูคำ้เป้ำหมำยจ ำนวนน้อย ๆ ซึง่
เหมำะสำหรบัธุรกจิขนำดเลก็ทีม่เีงนิทุนจ ำกดัทำงกำรตลำด Niche Market เป็นตลำดทีม่ลีูกคำ้น้อยรำย แต่มจี ำนวนลูกค้ำทีม่ำกเพยีง
พอทีจ่ะสรำ้งยอดขำย และก ำไรใหธุ้รกจิได ้ซึง่มเีป้ำหมำยในกำรท ำตลำดเฉพำะกลุ่มเดยีวกนักบั (อนิทสงัข,์ 2554) ไดก้ล่ำวไวถ้งึตลำด
แบบ Niche จะมุง่เน้นไปทีเ่งือ่นไข 3 ประกำร คอืประกำรแรก ตอ้งเป็นกลุ่มลกูคำ้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้ประกำรทีส่อง ตอ้งขยำยตวัเรว็พอ 
มกี ำลงัซือ้ในปรมิำณทีธุ่รกจิจะอยู่รอดและเตบิโตได ้และประกำรสุดทำ้ยสว่นแบ่งตลำดตอ้งไมถู่กครอบครองไปแลว้โดยผูข้ำยรำยใดรำย



แนวทำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรชุดเพือ่รองรบัตลำดกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ  
ศสพิร อ ำนวยเดชกร และพรีดร แกว้ลำย 
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หน่ึง โดยกลุ่มลกูคำ้ทีม่ศีกัยภำพกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกไ็ดต้ลำดรปูแบบน้ี จะเกดิขึน้ไดเ้มือ่ควำมตอ้งกำรทีม่ศีกัยภำพของผูบ้รโิภคสว่นหนึ่งที่
ยงัไมไ่ดร้บักำรตอบสนอง หรอืมคีวำมตอ้งกำรเกดิขึน้มำใหม ่เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงในสงัคม 

ทัง้น้ีตลำดเฉพำะกลุ่ม แมว้ำ่จะเป็นตลำดกลุ่มยอ่ยแบบเฉพำะเจำะจง แต่กม็มีลูคำ่ตลำดสงูเพยีงพอทีผู่พ้ฒันำโครงกำรจะเขำ้ไป
ท ำตลำด อกีทัง้ยงัมกีำรแขง่ขนัทีน้่อยกว่ำตลำดมวลชน เน่ืองจำกผูพ้ฒันำโครงกำรส่วนมำกยงัไม่ไดใ้หค้วำมสนใจ เพรำะตลำดมขีนำด
เลก็เกนิกว่ำทีผู่พ้ฒันำโครงกำรจะเขำ้ไปท ำตลำด ในขณะเดยีวกนั กย็งัไม่มผีูพ้ฒันำโครงกำรรำยได ้เป็นผูน้ ำตลำดอย่ ำงเด่นชดั ดงันัน้ 
หำกผูพ้ฒันำโครงกำรใด ๆ สำมำรถคน้พบกลุ่มลกูคำ้เฉพำะและตอบสนองไดอ้ยำ่งรวดเรว็ก่อนใคร กจ็ะสำมำรถกำ้วขึน้เป็นผูน้ ำได ้และที่
ส ำคญั ผลก ำไรทีธุ่รกจิไดร้บักอ็ยู่ในระดบัทีค่่อนขำ้งสงู เน่ืองจำกไมต่อ้งแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำ ท ำใหส้ำมำรถก ำหนดรำคำทีส่อดคลอ้งกบั
ตน้ทุน (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2554) กำรคน้หำตลำดเฉพำะกลุ่ม กรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม ไดค้ ำอธบิำยเกีย่วกบักำรเขำ้สู่ตลำดเฉพำะมี
ขัน้ตอนต่ำง ๆ ดงัน้ี 1. คน้หำ และคดัเลอืกกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 2. คน้หำควำมชอบ ควำมถนัด ของตนเอง 3. ศกึษำวำ่ลกูคำ้เฉพำะทีเ่ลอืกมี
ควำมตอ้งกำรอยำ่งไร 4. ประเมนิจ ำนวนลกูคำ้เฉพำะ 5. ประเมนิกำรแขง่ขนั 6. วำงแผนกลยุทธก์ำรตลำด  

2.2 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ทฤษฎสี่วนผสมทำงกำรตลำดมคีวำมส ำคญัในกำรผลติสนิคำ้ใหต้อบรบักับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ โดยส่วนผสม
ทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถงึ ปัจจยัทำงกำรตลำดทีค่วบคุมได้ ซึง่ตอ้งใชร้่วมกนัเพือ่สนองควำมตอ้งกำรของตลำดเป้ำหมำย 
(Kotler & Keller, 2012) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ปัจจยัดงัน้ี ด้ำนผลติภณัฑ์ (Product), ด้ำนรำคำ (Price), ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
(Place) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยำกำศ สิง่แวดลอ้มในกำรน ำเสนอบรกิำรใหแ้ก่ลูกคำ้ซึง่มผีลต่อกำรรบัรูข้องลูกคำ้ในคุณค่ำและ
คุณประโยชน์ ของกำรบรกิำรทีน่ ำเสนอซึง่จะตอ้งพจิำรณำในดำ้นท ำเลทีต่ัง้ (Location) และช่องทำงในกำรน ำเสนอ บรกิำร (Channels), 
ดำ้นสง่เสรมิกำรตลำด (Promotion), ดำ้นบุคคล (People),ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence), ดำ้นกระบวนกำร (Process) 

นอกจำกน้ีแนวคดิกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด เป็นกระบวนกำรจดักำรที่จดัท ำขึน้ เพื่อสื่อข่ำวสำรไปยงั กลุ่มเป้ำหมำย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่โน้มน้ำวจงูใจใหล้กูคำ้หรอืผูบ้รโิภคใหเ้กดิกำรรบัรู้ (Perception) เกดิควำมเขำ้ใจ (Understanding) และเกดิทศันคตทิีด่ี
ต่อสนิคำ้หรอืตรำสนิคำ้ และ แสดงพฤตกิรรมตอบสนองต่อผลติภณัฑห์รอืบรกิำรนัน้ (Kotler & Keller, 2012) ทัง้น้ีงำนวจิยันี้ไดน้ ำทฤษฎี
ดงักล่ำวมำเป็นเครื่องมอืในกำรแยก โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะ ออกจำกโครงกำรทัว่ไป รวมถงึศกึษำเครื่องมอื
ทำงกำรตลำดเพือ่สง่สำรไปยงัผูร้บั โดยตอ้งเลอืกใชใ้หต้รงกบัวตัถุประสงคแ์ละกลุม่เป้ำหมำย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ 

2.3 แนวคิดสดุท้ายศึกษาปัจจยัพืน้ฐานท่ีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

จำกกำรศกึษำงำนวจิยัทัง้สำมเล่ม (ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหำนคร ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร, 2559) (ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดกบักำรตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมเพือ่กำรลงทุนใน
กรุงเทพมหำนคร, 2558) และ (ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม, 2556) พบวำ่ม ี3 ปัจจยัทีส่อดคลอ้งไปในทำงเดยีวกนั 
โดยเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเลอืกซือ้คอนโดมเินียมอนัดบัตน้ๆส ำหรบัผูบ้รโิภคนัน้ คอื ปัจจยัดำ้นควำมเหมำะสมของรำคำ ปัจจยัดำ้นท ำเล
ทีต่ัง้โครงกำร และปัจจยัดำ้นชือ่เสยีงและภำพลกัษณ์ของแบรนด์ 

2.4 คอนโดมิเนียมท่ีรอบรบักลุ่มลกูค้าเฉพาะ 

จำกกำรสบืคน้ขอ้มลูคน้พบวำ่ มคีอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวใ์นทอ้งตลำด มำกกวำ่ 20 โครงกำรทีส่รำ้งเสรจ็แลว้ ซึง่ใน
อนำคตมโีครงกำรที่จะเปิดตวัอกี เช่น โครงกำรแบบผสมผสำน (Mixed-use) แห่งหน่ึง ภำยในโครงกำรมกีำรพฒันำคอนโดมเินียมที่
อนุญำตใหเ้ลีย้งสตัว ์ซึ่งผูพ้ฒันำไดย้นืยนัผ่ำนกำรโฆษณำว่ำมกีำรออกแบบเพื่อคนเลีย้งสตัวโ์ดยเฉพำะ นอกจำกน้ี บรษิทั A เป็นผูน้ ำ
ดำ้นกำรพฒันำคอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลี้ยงสตัว ์เป็นบรษิทัแรกทีพ่ฒันำโครงกำรน้ี ปัจจุบนัพฒันำโครงกำรที่อนุญำตใหเ้ลี้ยงสตัว์
ออกมำมำกกวำ่ 15 โครงกำร ซึง่ชว่งทีเ่ริม่พฒันำโครงกำรแรกๆนัน้ รำคำเฉลีย่ของโครงกำรอยูใ่นช่วง 150,000 -200,000 บำทต่อตำรำง
เมตร ต่อมำในช่วงหลงั ทำงบรษิทัไดม้กีำรปรบัรำคำเฉลีย่ลงอยู่ที ่90,000 - 150,000 บำทต่อตำรำงเมตร ซึง่มคีวำมสอดคลอ้งกบัรำยได้
ของผูท้ีเ่ลีย้งสตัวม์ำกขึน้ ลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรทีบ่รษิทั A พฒันำ ทุกโครงกำรจะมพีืน้ทีส่ว่นกลำงทีส่ตัวเ์ลีย้งสำมำรถเขำ้ใช้
งำนได ้และยดืกฎระเบยีบทีท่ำงบรษิทัตัง้ขึน้มำเพือ่ใชภ้ำยในโครงกำร 

โครงกำรเพื่อผูส้งูอำยุ จำกกำรสบืคน้ขอ้มูลพบว่ำส่วนมำก กำรพฒันำโครงกำรน้ีจะม ีหุน้ส่วน (Partner) ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ
ดำ้นกำรแพทย ์ซึง่เป็นสถำบนัทำงกำรแพทย ์หรอื ศูนยว์จิยั เขำ้มำช่วยพฒันำโครงกำรในส่วนกำรบรกิำรดำ้นสุขภำพ เน่ืองจำกบรษิทั
ผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยส์ว่นมำกยงัไมม่คีวำมเชี่ยวชำญในดำ้นน้ี เชน่ โครงกำร เวลลเ์นส เรสซเิดนซ์ ทีบ่รษิทัแสนสริเิป็นผูพ้ฒันำ โดย
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พฒันำร่วมกบับรษิทัโตควิ และโรงพยำบำลสมติเิวช กรุงเทพกรฑีำ, โครงกำร The Aspen Tree at The Forestias MQDC โดยรว่มมอื
กบัศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพือ่ควำมยัง่ยนื (RISC) วจิยัหำขอ้มลูในกำรท ำโครงกำร และ อื่น ๆ ลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรเพื่อ
ผูส้งูอำยุทุก ๆ โครงกำรใชห้ลกักำรออกแบบเพือ่ทุกคน (Universal Design) ในกำรออกแบบพืน้ทีห่อ้งพกัและพืน้ทีส่ว่นกลำง นอกพืน้ที่
สว่นกลำงเน้นเรือ่งกำรบ ำบดัทัง้รำ่งกำยและจติใจ และสดุทำ้ยทุก ๆ โครงกำรมบีรกิำรดำ้นสุขภำพรองรบัผูส้งูอำยุ 

ท ำเลทีช่ำวญีปุ่่ นอำศยัจ ำนวนมำกในประเทศไทยประกอบไดด้ว้ย 6 ยำ่นดงัต่อไปน้ีพรอ้มพงษ์ – ทองหลอ่, รำชด ำร,ิ อโศก – เอก
มยั, ศำลำแดง – สลีม, อ่อนนุช และ ศรรีำชำ ซึง่ท ำเลทีช่ำวญีปุ่่ นอำศยัอยูป่ระเทศไทย โครงกำรคอนโดมเินียมใน 5 ท ำเลแรก ไมม่โีครงกำร
ทีผู่พ้ฒันำโครงกำรสื่อสำรว่ำตอบรบักบัควำมต้องกำรของคนญี่ปุ่ น โดยเน้นไปทีน่ักลงทุนเพื่อปล่อยเช่ำใหค้นต่ำงชำต ิและส่วนมำกเป็น
คอนโดมเินียมทีม่รีำคำสงูตัง้แต่ 200,000 บำท/ตร.ม. ขึน้ไป แต่ท ำเลทีศ่รรีำชำมกีำรสื่อสำรผ่ำนทำงกำรตลำดว่ำเน้นกลุ่มลูกคำ้ชำวญี่ปุ่ น 
จำกกำรสบืคน้ขอ้มลูเบือ้งตน้ พบโครงกำรคอนโดมเินียมเพื่อคนญี่ปุ่ นในศรรีำชำ จ ำนวน 13 โครงกำร โดยบรษิทัทีพ่ฒันำโครงกำรเพื่อคน
ญีปุ่่ นในศรรีำชำมำกทีส่ดุคอื บรษิทั C ไดพ้ฒันำโครงกำร 3 แหง่ แต่มแีผนพฒันำโครงกำรเพือ่คนญีปุ่่ นในอนำคต โดยลกัษณะทำงกำยภำพ
ของโครงกำรเพื่อคนญี่ปุ่ น จะเน้นหอ้งขนำด 30 ตร.ม. ขึน้ไป และพืน้ทีส่่วนกลำงสว่นมำกจะม ีบ่อน ้ำรอ้น (Onsen), หอ้งซอ้มกอลฟ์ (Golf 
Simulato), จดัสวนแนวญี่ปุ่ น, บรกิำรรถรบัส่ง 24 ชม. และอื่นๆ นอกจำกนี้ทีต่ ัง้โครงกำรส่วนมำกจะอยู่ตดิถนนใหญ่ และอยู่ในสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรบัชำวญีปุ่่ น เชน่ หำ้งRobinson ศรรีำชำ , J Park คอมมนิูตีม้อลลท์ีก่วำ่ 70% เป็นรำ้นคำ้ญีปุ่่ น 

โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักำรอำศยัอยู่ร่วมกนัของคน 4 ช่วงอำยุ 1. อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 2. อำยุ 18-35  ปี 3. อำยุ 36-49 
และ 4. อำยุ 50 ปีขึน้ไป บรษิทัทีพ่ฒันำโครงกำรนี้คอื บรษิทั D ซึง่ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสของบรษิทั D ไดก้ลำ่วถงึ โครงกำรคอนโดมเินียมที่
รองรบักำรอำศยัอยู่ร่วมกนัของคน 4 ช่วงอำยุ “มแีนวทำงกำรพฒันำมำจำกกำรเลง็เหน็ควำมส ำคญัของปัญหำเรื่องปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำง
สมำชกิหลำยรุน่ น ำไปสูปั่ญหำต่ำง ๆ ทัง้ในครอบครวัและสงัคม ท ำใหค้นเรำมคีวำมสขุลดน้อยลง ผนวกกบัทีเ่รำท ำกำรศกึษำและวจิยัใน
ประเดน็ดงักล่ำวมำอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหเ้รำเหน็แนวโน้มที่ชดัเจน จงึเ ป็นที่มำของกำรพฒันำที่อยู่อำศยั เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำร
แกปั้ญหำกำรอยู่อำศยัหลำกหลำยช่วงวยั สรำ้งควำมผกูพนัของครอบครวัใหแ้น่นแฟ้น ซึง่เป็นรำกฐำนแหง่ควำมสุขทีแ่ทจ้รงิ ” (นันทณฐั, 
2562) ลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรน้ี ในสว่นหอ้งพกัผนังทีก่ ัน้ระหวำ่งหอ้งเป็นผนังเบำ ซึง่สำมำรถเชื่อมกนัไดเ้พือ่ใหห้อ้งมขีนำด
เหมำะสมกบัครอบครวัแต่ละครอบครวั และออกแบบดว้ย Universal Design นอกจำกนี้พืน้ทีส่ว่นกลำงมทีำงเลอืก 4 แบบทีเ่หมำะสมกบั 
4 ชว่งอำยุ 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง และผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั (Key Informants) 

3.1.1 คอนโดมเินียมทีร่องรบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะ โดยเป็นโครงกำรคอนโดมเินียมทีม่ลีกัษณทำงกำยภำพตอบรบัควำมต้องกำร
ของกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ และ โครงกำรคอนโดมเินียมทีม่กีำรสื่อสำรไปยงัผูบ้รโิภคว่ำตอบรบักบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ และมี
สดัสว่นไมเ่กนิ 50% จำกตลำดประเภทเดยีวกนั ไดแ้ก่ 1. โครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวไ์ด ้2. โครงกำรคอนโดมเินียมเพือ่
ผูส้งูอำยุ 3. โครงกำรคอนโดมเินียมเพือ่คนญีปุ่่ น 4. โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักำรอำศยัอยูร่ว่มกนัของคน 4 ชว่งอำยุ 

3.1.2 บรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ เป็นบรษิทัทีพ่ฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมที่รองรบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะ และเป็นบุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งเกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำโครงกำรขำ้งตน้ ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั A จ ำนวน 1 ทำ่น ด ำรงต ำแหน่ง Vice President Business Development พฒันำโครงกำรทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัว ์ 

2) บรษิทั B จ ำนวน 1 ทำ่น ด ำรงต ำแหน่ง Executive Advisor พฒันำโครงกำรเพือ่ผูส้งูอำยุ  

3) บรษิทั C จ ำนวน 1 ทำ่น ด ำรงต ำแหน่ง Assistant Manager Business Development พฒันำโครงกำรเพือ่คนญีปุ่่ น 

4) บรษิทั D จ ำนวน 4 ทำ่น  

- ท่ำนแรก ด ำรงต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแบบผสมผสำน (Mixed-use) แห่งหน่ึง ซึ่งพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมที่
รองรบักลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 3 กลุม่ คอื โครงกำรทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัว,์ โครงกำรเพือ่ผูส้งูอำยุ และ โครงกำรทีร่องรบักำรอำศยัอยูร่ว่มกนัของ
คน 4 ชว่งอำยุ 
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- ทำ่นทีส่อง ด ำรงต ำแหน่ง Assistant Vice President พฒันำโครงกำรทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัว ์

- ทำ่นทีส่ำม ด ำรงต ำแหน่ง Vice President พฒันำโครงกำรเพือ่ผูส้งูอำยุ 

- ทำ่นทีส่ ี ่ด ำรงต ำแหน่ง Senior Vice President พฒันำโครงกำรทีร่องรบักำรอำศยัอยูร่ว่มกนัของคน 4 ชว่งอำยุ 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.2.1 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ส ำรวจภำพรวมตลำดคอนโดมเินียม และคน้หำคอนโดมเินียมทีร่องรบัลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 

3.2.2 ศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรคอนโดมเินียม โดยแบง่เป็นขนัตอนได ้ดงัน้ี 

 1) รวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรทีเ่ผื่อแพร่สู่สำธำรณะและจำกกำรส ำรวจโครงกำร เกี่ยวกบัลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร 
โดยมปีระเดน็กำรศกึษำ 2 ประเดน็ดงัน้ี  ประเดน็แรก กำรวำงผงัคอนโดมเินียม ประเภทหอ้งพกั และ พืน้ทีส่ว่นกลำง รวมทัง้กำรจดัสรร
พืน้ทีใ่ชส้อย ประเดน็สอง  บรบิทโดยรอบของโครงกำร ท ำเลทีต่ัง้ สภำพแวดลอ้ม 

 2) ท ำแบบสอบถำมหรือแบบสมัภำษณ์กลุ่มลูกค้ำเฉพำะที่อำศัยอยู่ในโครงกำรคอนโดมิเนียมที่อนุญำตให้เลี้ยงสตัว์ได้, 
โครงกำรคอนโดมเินียมเพื่อผูสู้งอำยุ และ โครงกำรคอนโดมเินียมเพื่อคนญี่ปุ่ นเพื่อทรำบถงึปัจจยัในกำรเลอืกซื้อและควำมพงึพอใจใน
โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั จ ำนวน 5 คนขึน้ไป ในแต่ละโครงกำร  

 3.2.3 สมัภำษณ์บรษิทัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งมฐีำนขอ้มูลจำกกำรทบทวนวรรณกรรม โดยมวีตัถุประสงค์หลกั คอื เพื่อ
ทรำบวำ่กำรคน้หำกลุม่ลกูคำ้เฉพำะใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีำรอะไร รวมทัง้กำรเลอืกควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำใชอ้ยำ่งไรดว้ยวธิกีำรอะไร  

 3.2.4 น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวเิครำะหแ์ละสรุปผล โดยมปีระเดน็ ดงัน้ี ปัจจยัทีส่่งเสรมิใหผู้พ้ฒันำลงทุนพฒันำโครงกำร, เครื่องมอืที่
ผูพ้ฒันำใชพ้ฒันำโครงกำร ในแต่ละขัน้ตอนซึง่ส่งผลมำทำงลกัษณะทำงกำยภำพของแต่ละโครงกำร โดยวเิครำะหใ์นดำ้นลกัษณะของ
ขอ้มลูเชงิปรมิำณและขอ้มลูเชงิคุณภำพ  

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

จำกกำรศกึษำกระบวนกำรท ำงำนของบรษิทัผูพ้ฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ทีพ่ฒันำโรงกำรคอนโดมเินียมที่รองรบักลุ่ม
ลกูคำ้เฉพำะ ใน 4 บรษิทั พบวำ่ กระบวนกำรท ำงำนของแต่ละบรษิทัมขี ัน้ตอนทีใ่กลเ้คยีงกนั เพือ่ควำมต่อเน่ืองและควำมเขำ้ใจในขอ้มลู 
ผูว้จิยัจงึแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงัน้ี 1. ขัน้ตอนกำรคน้หำและคดัเลอืกกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ 2. ขัน้ตอนกำรศกึษำควำมต้องกำรของกลุ่ม
ลกูคำ้เฉพำะ โดยในขัน้ตอนนี้จะแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ไดแ้ก่ ชว่งที ่1 น ำควำมตอ้งกำรมำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย, ชว่งที ่2 น ำควำมตอ้งกำร
มำแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ และ ช่วงที ่3 น ำควำมต้องกำรมำวำงแผนกลยุทธท์ำงกำรขำยเพื่อสื่อสำรไปยงักลุ่มเป้ำหมำย โดย
ผูว้จิยัอภปิรำยในแต่ละกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 4 กลุม่ ดงัน้ี 

4.1 โครงการคอนโดมิเนียมท่ีอนุญาตให้เลีย้งสตัวไ์ด้ 

4.1.1 ขัน้ตอนกำรคน้หำ และคดัเลอืกตลำดกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 

จำกบทสมัภำษณ์บรษิัท A และ บรษิัท D ได้กล่ำวถึงปัจจยัที่ส่งเสรมิให้ทำงบริษทัลงทุนพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมที่
อนุญำตใหเ้ลีย้งสตัวไ์ด ้ไวด้งัน้ี 

 1) ปัจจยัทำงดำ้นประชำกร: ทัง้ 2 บรษิทั กล่ำววำ่ปัจจุบนัผูค้นมสีถำนภำพโสดและมกีลุม่บุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ 
(LGBTQ) เพิม่ขึน้จ ำนวนมำก ซึง่ประชำกรกลุ่มน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะเลีย้งสตัวเ์พือ่คลำยเหงำ  

 2) ปัจจยัด้ำนตลำดเลี้ยงสตัว์เติบโตขึ้น : ต่อเน่ืองจำกปัจจยัขอ้แรกเป็นเหตุท ำใหต้ลำดสตัว์เลี้ยงเตบิโตขึ้นตำมจ ำนวน
ประชำกรโสด, ไมม่บีุตร, LGBTQ รวมทัง้ผูส้งูอำยุ โดยผูว้จิยัไดส้บืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิพบว่ำ (TCIJ, 2562) ไดก้ล่ำวถงึปัจจยัขำ้งตน้ไวด้งัน้ี 
“ในปี 2560 มจี ำนวนสตัวเ์ลีย้งมำกถงึ 13.2 ลำ้นตวั โดยคำดกำรณ์วำ่ปี 2561 จะเพิม่ขึน้เป็น 13.7 ลำ้นตวั ซึง่แบ่งเป็นสุนัขถงึ 61% แมว 
24% และสตัวเ์ลีย้งอื่น ๆ อกี 15%” และสอดคลอ้งกบั (วงษ์กติตไิกรวลั, 2562) ไดก้ลำ่วในเวป็ไซต ์The Standard ถงึโครงสรำ้งประชำกร
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมผูส้งูอำยุ รวมทัง้กำรขยำยตวัของครอบครวัและคูร่กัทีไ่มม่บีุตร และจ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้ของ LGBTQ ท ำใหก้ำรเลีย้ง
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สตัวเ์ป็นอกีหน่ึงทำงเลอืกทีด่สี ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรมเีพือ่นคลำยเหงำในยุคน้ี ดงันัน้ตลำดธุรกจิสตัวเ์ลีย้งของประเทศไทยมแีนวโน้มเติบโตถงึ 
10% ในปี 2562 

 3) ปัญหำกำรแอบเลีย้งสตัวใ์นคอนโดมเินียม : จำกบทควำมสมัภำษณ์ของกรรมกำรบรหิำร บรษิทั A ไดก้ล่ำวถงึปัญหำดงัน้ี 
“อุปสรรคอย่ำงหน่ึงส ำหรบัคนอยู่อำศยัในคอนโดมเินียม คอื คอนโดไมอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัว ์ท ำใหห้ลำยคนตอ้งตดัใจไมเ่ลีย้ง หรอืไม่กต็อ้ง
ยกใหค้นอื่นไป และหลำยคนกเ็ลอืกทีจ่ะเลี้ยงอย่ำงหลบๆ ซ่อนๆซึ่งอำจส่งผลกระทบ สร้ำงควำมไม่พอใจใหแ้ก่เพื่อนบำ้นได้  ดว้ยควำม
เขำ้ใจคนรกัสตัว์เลี้ยง ทำงบรษิทัจงึ เป็นบรษิทัแรกที่พฒันำคอนโดมเินียมให้สำมำรถเลี้ยงสตัว์ภำยในโครงกำรได้ ภำยใต้แนวคดิ Pet 
Friendly Residences ซึง่เป็นไอเดยีทีเ่กดิจำกควำมเขำ้ใจคนรกัสตัวเ์ลีย้ง และเทรนดก์ำรใชช้วีติของคนเมอืงเป็นอยำ่งด”ี (รจนำ, 2562) 

 4) ช่องว่ำงทำงกำรตลำด (Market Gap) : จำกกำรศกึษำบรษิทั A เปิดตวัโครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวไ์ด้
ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 และบรษิทั D  พฒันำโครงกำรแรกใน พ.ศ. 2560 โดยจะสร้ำงเสรจ็ในปี พ.ศ. 2565 จำกบทสมัภำษณ์บรษิทั A ได้
อธบิำยถงึปัจจยัดงัน้ี “ยงัไมม่บีรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์จำ้ไหน ท ำโครงกำรคอนโดมเินียมทีเ่ลีย้งสตัวไ์ด ้บรษิทั A จงึเป็นเจำ้แรกทีท่ ำ
ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะนึกถงึ บรษิทั A หำกตอ้งกำรโครงกำรทีเ่ลีย้งสตัวไ์ด้” บรษิทั D กล่ำวว่ำ “ณ ปัจจุบนัโครงกำรทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวย์งั
ไมม่โีครงกำรไหนทีต่อบรบักบักลุ่มคนเลีย้งสตัวอ์ยำ่งแทจ้รงิ” 

4.1.2 ขัน้ตอนศกึษำควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

 ชว่งที ่1 น ำควำมตอ้งกำรมำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย : บรษิทั A พบวำ่กลุ่มคนเลีย้งสตัว ์มคีวำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัประเภทบำ้น
มำกกว่ำคอนโดมเินียม ปรมิำณลูกคำ้มจี ำนวนไม่มำกพอทีจ่ะลงทุนพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลี้ยงสตัวไ์ด้ จงึก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยหลกัของโครงกำรคอืกลุม่คนทัว่ไปรอ้ยละ 70-80 ซึง่รวมกลุ่มคนทีซ่ือ้เพือ่กำรลงทุนปล่อยเช่ำเน่ืองจำกโครงกำรอนุญำตให้
เลีย้งสตัวไ์ดจ้งึเอื้อประโยชน์ใหก้บันักลงทุน และกลุ่มคนเลีย้งสตัวร์อ้ยละ 20-30 เป็นกลุ่มเป้ำหมำยรอง ซึง่ต่ำงจำกบรษิทั D เน่ืองจำก
โครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวต์ัง้อยู่ในโครงกำร Mixed-use บรษิทัจงึใชเ้ครื่องมอื กำรสรำ้งร่วมกนั (Co-creation) กบัคน
บรเิวณรอบโครงกำรท ำใหพ้บว่ำมผีูบ้รโิภคทีม่คีวำมต้องกำรเลี้ยงสตัวจ์ ำนวนมำก และเน่ืองจำกท ำเลทีต่ัง้โครงกำรมศีกัยภำพทำงกำร
คมนำคมสงู กลุ่มเป้ำหมำยหลกัของโรงกำร คอืคนเลีย้งสตัวร์อ้ยละ 100 เพือ่ดงึกลุ่มคนเลีย้งสตัวจ์ำกทัว่ประเทศมซีือ้โครงกำร 

ช่วงที ่2 น ำควำมต้องกำรของลูกคำ้มำแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ : ผูว้จิยัไดอ้ภปิรำยผลจำกบทสมัภำษณ์ของบรษิทั A 
และ บรษิทั D, จำกกำรเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร และจำกกำรแบบสอบถำมของกลุ่มคนเลีย้งสตัว ์เริม่จำกโครงกำร
ของบรษิทั A มลีกัษณะเป็นอำคำรเดยีวและผูอ้ยู่อำศยัทีต่อ้งกำรเลี้ยงสตัวต์อ้งลงทะเบยีนกบันิตบิุคคลเน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของ
บรษิทั A คอืคนทัว่ไป ในกำรพฒันำบรษิัทจงึค ำนึงเรื่องที่ตัง้โครงกำรเป็นอนัดบัแรก ในส่วนพื้นที่ห้องพกั ขนำดหอ้ง Function ของ
หอ้งพกัมลีกัษณะเหมอืนโครงกำรทัว่ไป แต่ในส่วนพืน้ทีส่่วนกลำง มพีืน้ที่บำงบรเิวณที่สตัว์เลี้ยงสำมำรถเขำ้ถงึไดเ้ช่น สวน รวมทัง้มี
บรกิำรเสรมิ รถรบั-ส่งจำกโรงพยำบำลสตัวท์องหล่อเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มคนเลีย้งสตัว ์และสิง่ทีบ่รษิทั A ใหค้วำมส ำคญั
อย่ำงมำกคอืกฏระเบยีบทีใ่ชภ้ำยในโครงกำร เพือ่กำรอยู่ร่วมกนัโดยไมเ่กดิปัญหำของคนทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละคนทีไ่มเ่ลีย้งสตัว ์ซึง่ขอ้มลู จำก
กำรสมัภำษณ์บรษิทั A ตรงกบัแบบสอบถำมของกลุ่มคนเลีย้งสตัว ์คอืในกำรเลอืกซื้อโครงกำรผูบ้รโิภคค ำนึงถงึท ำเลทีต่ัง้โครงกำรเป็น
อนัดบัแรก ต่อมำค ำนึงถงึโครงกำรสำมำรถเลี้ยงสตัวไ์ด ้และพืน้ทีส่่วนกลำงมขีนำดเพยีงพอต่อกำรใชง้ำน ในดำ้นควำมพงึพอใจทีม่ตี่อ
โครงกำรในส่วนหอ้งพกัพงึพอใจมำก แต่มคีวำมเหน็ว่ำพืน้ทีส่่วนกลำงควรมีพืน้ทีม่ำกกว่ำเดมิ แต่ภำยในโครงกำรมปัีญหำเกดิขึน้ คอืมี
กำรเชญิสตัวเ์ลีย้งออกจำกโครงกำร มเีสยีงรบกวนจำกหอ้งอื่น และมกีำรปรบักฎของโครงกำรไมอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัว ์ต่อมำโครงกำรของ
บรษิทั D มลีกัษณะเป็นอำคำร 3 อำคำรโดยม ี1 อำคำรทีอ่นุญำตใหเ้ลีย้งสตัวไ์ดแ้ยกออกมำ ท ำใหอ้ำคำรทีส่ำมำรถเลีย้งสตัวไ์ด ้จะมแีต่
กลุม่คนเลีย้งสตัวอ์ำศยัอยู ่กำรออกแบบพืน้ทีห่อ้งพกัม ีFunction ส ำหรบัสตัวเ์ลีย้ง เชน่ ประตูส ำหรบัสตัว ์พืน้ทีก่รง กำรออกแบบหอ้งน ้ำ
ทีเ่อื้ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท ำควำมสะอำดสตัว ์วสัดุภำยในหอ้งพกัเป็นมติรต่อสตัว ์กำรระบำยอำกำศ และอื่น ๆ ในส่วนของพืน้
สว่นกลำงสตัวเ์ลีย้งสำมำรถเขำ้ถงึไดแ้ทบทุกสว่นยกเวน้สระวำ่ยน ้ำ โดยบรษิทั D ไดอ้ธบิำยถงึเครื่องมอืในทีบ่รษิทัใช ้คอื กำรใหก้ลุม่คน
เลีย้งสตัวม์ำท ำ Co-creation ร่วมกนัเพื่อหำควำมตอ้งกำรของกลุ่มคนเลีย้งสตัว ์ต่อมำน ำควำมตอ้งกำรดงักล่ำวมำท ำเป็นแบบสอยถำม
ออนไลน์เพือ่ทรำบถงึวำ่ควำมตอ้งกำรดงักล่ำวถูกยอมรบัในวงกวำ้ง และท ำใหท้รำบจ ำนวนคนเลีย้งสตัวร์วมทัง้เพิม่ฐำนลกูคำ้อกีดว้ย 

ช่วงที ่3 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำวำงแผนกลยุทธท์ำงกำรขำย : บรษิทั A วำงกลยุทธท์ำงกำรขำยไปในวงกวำ้งเพื่อเพื่อ
โอกำสในกำรขำย เช่น ขึน้ป้ำยโฆษณำ สื่อทำงช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ ส่วนบรษิทั D วำงแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนเลี้ยงสตัว์ 
โดยเฉพำะ มกีำรจดังำนกจิกรรมเพือ่สำนสมัพนัธก์ลุม่คนเลีย้งสตัวใ์หเ้กดิเป็นสงัคม (Community) และสอดแทรกกำรขำยโครงกำรเขำ้ไป
ในแต่ละกจิกรรม นอกจำกน้ีกำรเขำ้ไปเยี่ยมชมโครงกำรทำงบรษิทัใช้เครื่องมอืกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดใีห้กบัผูบ้รโิภค (Customer 
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Experience) เน่ืองจำกโครงกำรมลีกัษณะทีแ่ตกต่ำงจำกโครงกำรทัว่ไป บรษิทัจงึอยำกใหล้กูคำ้ไดร้บัประสบกำรณ์ตรงจำกกำรอยู่อำศยั
ภำยในโครงกำรจรงิ 

4.2 โครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือผูส้งูอาย ุ

4.2.1 ขัน้ตอนกำรคน้หำ และคดัเลอืกตลำดกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 

จำกบทสมัภำษณ์บรษิทั B และ บรษิทั D ได้กล่ำวถึงปัจจยัที่ส่งเสรมิใหท้ำงบรษิทัลงทุนพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมเพื่อ
ผูส้งูอำยุ ไวด้งัน้ี 

 1) ปัจจยัทำงดำ้นประชำกร : ทัง้บรษิทั B และ D เหน็ถงึกำรเปลีย่นแปลทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยทีก่ ำลงัเขำ้สู่สงัคมผูส้งูอำยุ 
ดงัที ่องค์กำรสหประชำชำตคิำดกำรณ์ว่ำ ในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2100 จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอำยุ โดยทวปียุโรปมจีำนวนประชำกร
ผูส้งูอำยุมำกทีส่ดุในโลก ขณะทีท่วปีเอเชยีมปีระชำกรผูส้งูอำยุเป็นอนัดบั 4 ของโลก โดยประเทศไทยถอืเป็นประเทศมสีดัสว่นผูส้งูอำยุสงู
ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ในทวปีเอเชยี และถอืเป็นอนัดบัสองในอำเซยีน และในอกีไมก่ี่ปีขำ้งหน้ำประเทศไทยจะกำ้วเขำ้สูส่งัคมผูส้งูอำยุอย่ำง
สมบรูณ์ โดยกำรเปลีย่นแปลงของสงัคมผูส้งูอำยุเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมกำรบรโิภคและแนวทำงกำรใชช้วีติของผูส้งูอำยุ 
ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้กบัผู้สูงอำยุ ทัง้ในด้ำนสงัคม อำรมณ์ และจติใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
รำ่งกำย (ชวีโศภษิฐ, 2562) 

 2) ปัจจยัควำมเชีย่วชำญทำงดำ้นสุขภำพ: บรษิทั B มคีวำมเชีย่วชำญดำ้นสุขภำพเนื่องจำกท ำธรุกจิทำงดำ้นกำรแพทย ์

 3) ปัจจยัดำ้นเทรนด ์(แนวโน้ม) ทีอ่ยูอ่ำศยัส ำหรบัผูส้งูอำยุ : บรษิทั D พบแนวโน้มทีก่ ำลงัเพิม่ขึน้ทัว่โลก จงึน ำมำเป็นแนวทำง 

 4) ทัง้สองบรษิทั มองเหน็ช่องว่ำงทำงกำรตลำดยงัไม่มโีครงกำรทีต่อบสนองควำมต้องควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้อย่ำง
แทจ้รงิซึง่ในขัน้ตอนน้ี บรษิทั D ไดอ้ธบิำยถงึเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็ขอ้มลูโดยเริม่จำกกำรเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิำณ โดยส ำรวจโครงกำร
บรเิวณรอบ ๆ ทีต่ัง้โครงกำร และส ำรวจคนในพืน้ทีโ่ดยบรษิทั D ใชว้ธิกีำรกำรสนทนำกลุม่ (Focus Group) เพือ่ทรำบควำมตอ้งกำรของ
กลุม่ลกูคำ้ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิคุณภำพ 

4.2.2 ขัน้ตอนศกึษำควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

ชว่งที ่1 น ำควำมตอ้งกำรมำก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย : จำกกำรส ำรวจผูส้งูอำยุของบรษิทั B มองวำ่ผูส้งูอำยุเป็นกลุม่ลกูคำ้มกี ำลงั
ซือ้จำกเงนิทีส่ะสมมำตลอดชวีติ แต่ไมม่รีำยไดเ้พิม่ในอนำคต สง่ผลใหบ้รษิทั B ก ำหนดรำคำขำยของโครงกำรเริม่ตน้ 100,000 บำท/ตร.
ม. และบรษิทั D เลอืกกลุ่มเป้ำหมำย คอืกลุ่มผูส้งูอำยุอำยุ 50 ปีขึน้ไป ทีเ่ป็นคนโสด ไม่มลีกูหลำน เน่ืองจำกคนกลุ่มน้ียงัสำมำรถพึง่พำ
ตวัเองได ้ไมต่อ้งกงัวลถงึชวีติในอนำคต และไมต่อ้งหว่งเรือ่งใครจะมำดแูลยำมแก่เฒำ่ลงไป 

ช่วงที ่2 น ำควำมต้องกำรของลูกคำ้มำแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ : ผูว้จิยัไดอ้ภปิรำยผลจำกบทสมัภำษณ์ของบรษิทั B 
และ บรษิทั D และจำกกำรเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร เริม่จำก บรษิทั B จำกบทควำมสมัภำษณ์ทำงบรษิทั มุง่เน้นต่อ
กำรหำพืน้ทีต่ ัง้โครงกำรทีใ่กลก้บัแหล่งผลติบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พื่อหวงัจะอ ำนวยควำมสะดวกต่อผูส้งูอ ำยุ โดยตัง้เรื่องงบประมำณ
เป็นอนัดบัหน่ึงสง่ผลใหส้ดุทำ้ย ทีต่ ัง้โครงกำรอยูบ่รเิวณยำ่นรงัสติ ซึง่ถอืวำ่เป็นทีต่ัง้ทีห่ำ่งไกล และกลุม่ลกูคำ้มองวำ่ไมส่อดคลอ้งกบัรำคำ 
นอกจำกน้ีบรษิทัได้ตัง้รูปแบบกำรขำยแบบขำยขำด ซึ่งผูสู้งอำยุที่ไม่มบีุตรไม่มทีำยำท มองว่ำกำรซื้อ อสงัหำรมิทรพัย์น้ีจะเป็นภำระ 
โดยรวมจงึท ำใหโ้ครงกำรขำยไดเ้พยีงรอ้ยละ 30 จำกทำงหมด ทำงบรษิทัก ำลงัมองหำทำงแกไ้ขปัญหำต่อไป แต่ในสว่นพืน้ทีห่อ้งพกัใช้
กำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และมบีรกิำรดำ้นสุขภำพทีค่รบครนั ต่อมำบรษิทั D จำกบทควำมสมัภำษณ์ทำงบรษิทัใช้
วธิกีำร Co-creation ดว้ยกลุ่มตวัอย่ำง 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอืกลุ่มอำยุ 40 ปี ซึง่เป็นกลุ่มคนทีเ่ป็นบุตรของกลุ่มเป้ำหมำย, 
กลุ่มอำยุ 50 ปี กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งยงัสำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได้, กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป เริม่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ และกลุ่มหมอแ ละ
พยำบำล ซึง่เป็นกลุ่มทีต่อ้งอำศยัอยู่ในโครงกำร จำกกำรท ำ Co-Creation ท ำใหท้ำงบรษิทัทรำบควำมตอ้งกำรของบุตรทีต่อ้งกำรใหพ้่อ
แมต่นเองมลีกัษณะกำรอยูอ่ำศยัอยำ่งไร กลุ่มคนทีย่งัชว่ยเหลอืตวัเองไดย้งัตอ้งกำรท ำงำนอยู ่หรอืกลุม่ทีเ่ริม่มปัีญหำดำ้นสุขภำพตอ้งกำร
อะไร รวมทัง้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ต้องกำรอะไรบำ้งในกำรดูแลผูอ้ยู่อำศยั เพื่อทรำบถึงควำมต้องกำรและกำรใช้ชวีติของผูอ้ยู่อำศยั
ภำยในโครงกำร นอกจำกนี้ยงัใชว้ธิกีำร เสน้ทำงประสบกำรณ์ผูบ้รโิภค (Customer Journey) เพือ่ลงรำยละเอยีดชวีติประจ ำวนัของแต่ละ
กลุ่มตวัอย่ำง ท ำใหล้กัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรม ีFunction ส ำหรบัผูส้งูอำยุทัง้ในส่วนหอ้งพกัซึง่ใช ้Universal Design รวมทัง้ใช้
วสัดุอำคำรทีเ่ป็นมติรต่อสขุภำพ ในสว่นพืน้ทีส่ว่นกลำงเน้นไปทีก่ำรออกก ำลงักำรแบบบ ำบดั รวมทัง้มบีรกิำรดำ้นสขุภำพ นอกจำกน้ีทำง
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โครงกำรมหีุน้สว่นเรือ่งกำรท ำประกนัสุขภำพใหก้บัลกูบำ้นโดยไมต่อ้งเสยีเบีย้ประกนัตลอดชพี รปูแบบกำรขำยของโครงกำรเป็นกำรเช่ำ
ในระยะยำว (Leasehold) ลูกคำ้สำมำรถอยู่ไดต้ลอดชพี ทำงบรษิทัมองว่ำเพื่อตดัควำมกงัวลของกลุ่มเป้ำหมำย และเพื่อควำมคุม้ค่ำใน
กำรลงทุนของโครงกำร 

ช่วงที่ 3 น ำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรขำย : ทัง้บรษิทั B และบรษิทั D ใช้เครื่องมอืเหมอืนกนัคอื 
Customer Experience โดยกำรใหลู้กคำ้ทดลองเขำ้มำเยีย่มชมโครงกำรเพื่อใหไ้ดร้บัประสบกำรณ์รำวกบัไดอ้ำศยัอยู่ในโครงกำรจรงิ ๆ 
รวมถงึเน้นกำรสื่อสำรแบบกำรบอกต่อ (Word of Mouth) และทำงบรษิทั D ไดก้ ำหนดกำรขำยแบบกำรซื้อขำยเหมำทัง้ชุด (Package) 
คอืรำคำขำยเริม่ตน้ 300,000 บำท/ตร.ม. ไดร้บัหอ้งพกั ประกนัสขุภำพไมต้อ้งเสยีเบีย้ประกนัถงึอำยุ 99 ปี อำหำรเชำ้ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยตลอด
ชพี แมบ่ำ้นท ำควำมสะอำดสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ และสดุทำ้ยไมต่อ้งจำ่ยคำ่บ ำรุงพืน้ทีส่ว่นกลำง 

4.3 โครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือคนญ่ีปุ่ น 

4.3.1 ขัน้ตอนกำรคน้หำ และคดัเลอืกตลำดกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 

จำกบทสมัภำษณ์บรษิทั C ไดก้ลำ่วถงึปัจจยัทีส่ง่เสรมิใหท้ำงบรษิทัลงทุนพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมเพือ่คนญีปุ่่ นไวด้งัน้ี 

 1) ปัจจยัทำงด้ำนกำรเติบโต GDP (ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ) : บริษัท C มองเห็นที่มำของรำยได้ ส่วนใหญ่มำจำก 
กรุงเทพ ระยอง ศรรีำชำ กระบี ่และภูเกต็ ซึง่ลว้นเป็นจงัหวดัทีม่โีรงงำนดำ้นอุตสำหกรรมเคมแีละรถยนตท์ัง้หมด ยกเวน้กรุงเทพเท่ำนัน้  
โดยอุตสำหกรรมทีก่ลำ่วมำนัน้มตีน้ก ำเนิดจำกชำวญีปุ่่ นทีเ่ขำ้มำลงทุนธุรกจิในประเทศไทย 

 2) ปัจจยัดำ้นประชำกร : จ ำนวนคนญี่ปุ่ นทีเ่ขำ้มำอยู่ในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ในทุก ๆ ปี ซึ่งตรงกบั สถติขิอง (ส ำนักงำน
บรหิำรแรงงำนต่ำงดำ้ว, 2563) ส ำนกังำนบรหิำรแรงงำนต่ำงดำ้ว ณ เดอืนตุลำคม 2562 ทีผ่ำ่นมำ พบวำ่ ชำวต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำท ำงำนและ
อำศยัอยู่ในประเทศไทยนัน้มจี ำนวนถงึ 3 ลำ้นคน โดยเพิม่ขึน้จำกปีทีแ่ลว้เกอืบลำ้นคน และมแีนวโมม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัที ่(Agent, 2561) ไดก้ล่ำวไวถ้งึชำวต่ำงชำตจิำกนำนำประเทศทีเ่ขำ้มำอำศยัอยู่ในไทยน้ี มอีตัรำเพิม่ขึน้เฉลีย่ 25% ต่อประเทศต่อปี 
โดยชำตทิีเ่ขำ้มำท ำงำนและอำศยัอยูใ่นประเทศไทยมำกทีส่ดุยงัคงเป็น ชำวญีปุ่่ น จนีและฟิลปิปินส์ 

 3) ปัจจยัดำ้นช่องว่ำงทำงกำรตลำด: จำกกำรส ำรวจขำ้งตน้ บรษิทั C จงึศกึษำทีอ่ยู่อำศยัของคนญีปุ่่ นในประเทศไทย และ
พบว่ำชำวญี่ปุ่ นส่วนมำกอำศยัอยู่ในเขตทองหล่อ กรุงเทพ และอ ำเภอศรีรำชำ ชลบุรี ในปริมำณเท่ำ ๆ กนั แต่ในพื้นที่ทองหล่อมี
คอนโดมเินียมเป็นจ ำนวนมำก ต่ำงจำกอ ำเภอศรรีำชำทีม่เีพยีง Service Apartment (อพำรท์เมน้ต์พรอ้มอยู่) ซึง่มรีำคำสงู แต่อตัรำกำร
เช่ำเตม็ตลอดทัง้ปี และไมม่ทีีอ่ยู่อำศยัประเภทคอนโดมเินียมทีต่อบรบักบัควำมตอ้งกำรของคนญีปุ่่ น ดงันัน้บรษิทั C จงึเหน็ช่องวำงทำง
กำรตลำดทีอ่ ำเภอศรรีำชำ  

 4) ปัจจยัดำ้นสำธำรณูปโภคทีเ่หมำะสมต่อคนญีปุ่่ น : ในพืน้ทีศ่รรีำชำมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่หมำะสมกบัคนญีปุ่่ น เช่น 
รำ้นอำหำร หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงเรยีน เพือ่คนญี่ปุ่ นโดยเฉพำะ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลู (Realist Solution Co., 2015) ทีก่ล่ำวไวว้่ำอ ำเภอ      
ศรรีำชำ จ. ชลบุร ีเป็นศูนยก์ลำงดำ้น Logistic ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นเมอืงท่ำทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย และเป็นย่ำน
อุตสำหกรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย รวมถงึไดร้บักำรสนับสนุนจำกรฐับำลญี่ปุ่ นมำชำ้นำน ปัจจุบนัมนิีคมอุตสำหกรรมกว่ำ 10 แห่ง 
และมคีนงำนกว่ำ 200,000 คน มปีระชำกรญีปุ่่ นถงึ 12,000 คน ในศรรีำชำ เรยีกวำ่มำกเป็นอนัดบั 2 รองจำกย่ำน “Japanese Town” ใจ
กลำงสุขมุวทิ อย่ำงพรอ้มพงษ์ -ทองหล่อ ดว้ยเหตุน้ี ศรรีำชำจงึไดถู้กขนำนนำมวำ่เป็น “Little Osaka” โดยมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกรอบ 
ๆ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของชำวญีปุ่่ น 

 5) ปัจจยัดำ้นนโยบำยภำครฐั EEC ท ำใหบ้รษิทั C เหน็วำ่พืน้ทีอ่ ำเภอศรรีำชำจะสำมำรถเตบิโตไปไดอ้กีในอนำคต อย่ำงที่
เป้ำหมำยส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก (สกพอ.) กลำ่วไวว้ำ่ “อสีเทริน์ซบีอรด์ทีเ่ปลีย่นโฉมจำกสงัคม
เกษตรกรรมมำสูอุ่ตสำหกรรม”  

 ซึง่ในขัน้ตอนน้ี บรษิทั C ไดข้อ้มลูมำกจำกเวบ็ไซตข์องภำครฐั และจำกกำรลงส ำรวจพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง ซึง่ขอ้มลูทีก่ล่ำวมำ
เป็นขอ้มลูเชงิปรมิำณ และขอ้มลูเชงิคุณภำพ  



แนวทำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรชุดเพือ่รองรบัตลำดกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ  
ศสพิร อ ำนวยเดชกร และพรีดร แกว้ลำย 
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4.3.2 ขัน้ตอนศกึษำควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

ช่วงที ่1 น ำควำมตอ้งกำรมำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย : บรษิทั C ไดศ้กึษำพฤตกิรรมกำรอยู่ร่วมกนัของชำวญี่ปุ่ น เพื่อตอ้งกำร
ทรำบว่ำจะเลอืกลูกคำ้ระดบัใดมำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกั หรอืกลุ่มเป้ำหมำยรอง รวมทัง้ดูก ำลงัซื้อของลูกคำ้แต่ละระดบั โดยบรษิทั C 
เลอืกกลุ่มเป้ำหมำยหลกัเป็น ต ำแหน่งผูจ้ดักำรขึน้ไป ซึง่ต ำแหน่งดงักล่ำวจะมสีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 30 ขึน้ไปของทุกๆ บรษิทัญี่ปุ่ น 
นอกจำกน้ีดว้ยขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย กลำ่วคอื “ชำวต่ำงดำ้วสำมำรถถอืครองกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุดไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของเนื้อทีห่อ้งชุด
ทัง้หมดในอำคำรชุด” จงึตอ้งค ำนึงถงึกลุ่มลกูคำ้คนไทยดว้ย แต่สว่นมำกคนไทยทีศ่รรีำชำจะซือ้เพือ่ปลอ่ยเชำ่ หรอืซือ้ในนำมนิตบิุคลของ
บรษิทัญี่ปุ่ นซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทยกรรมสทิธิจ์ ึงเป็นของคนไทย เพื่อให้พนักงำนชำวญี่ปุ่ นอำศยัอยู่ ดงันัน้ผู้อยู่อำศยัภำยใน
โครงกำรจงึเป็นชำวญีปุ่่ นมำกกวำ่คนไทย 

ช่วงที ่2 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ : ผูว้จิยัไดอ้ภปิรำยผลจำกบทสมัภำษณ์ของบรษิทั C 
และจำกกำรเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยขำ้งตน้ บรษิทั C เลอืกทีจ่ะออกแบบทุกอย่ำงตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มชำวญี่ปุ่ น ไม่ว่ำจะเป็นท ำเลทีต่ัง้ รูปแบบและขนำดห้องพกั รำคำ พืน้ทีส่่วนกลำง รวมทัง้บรกิำรต่ำง ๆ เช่น รถ
รบัสง่ 24 ชัว่โมง เป็นตน้  โดยกลุม่ชำวญีปุ่่ นมุง่เน้นไปทำงโครงกำรทีต่อบรบัต่อควำมตอ้งกำรมำกกวำ่เรือ่งรำคำ 

ช่วงที ่3 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำวำงแผนกลยุทธท์ำงกำรขำย : บรษิทั C วำงแผนกลยุทธท์ำงกำรตลำดโดยกำรเขำ้หำก
ลุม่ลกูคำ้ในรปูแบบเจำะจง เช่น แจกใบปลวิตำมโรงเรยีนเดก็ญีปุ่่ น และโรงงำนของบรษิทัญีปุ่่ น โดยเน้นภำพผงัหอ้งพกัและบรกิำรในกำร
ใชโ้ฆษณำ 

4.4 โครงการคอนโดมิเนียมท่ีรองรบัการอาศยัอยู่ร่วมกนัของคน 4 ช่วงอาย ุ

4.4.1 ขัน้ตอนกำรคน้หำ และคดัเลอืกตลำดกลุม่ลกูคำ้เฉพำะ 

จำกบทสมัภำษณ์บรษิทั D ไดก้ล่ำวถงึปัจจยัทีส่่งเสรมิใหท้ำงบรษิทัลงทุนพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักำรอำศยัอยู่
รว่มกนัของคน 4 ชว่งอำยุ 1. อำยุต ่ำกวำ่ 18 ปี 2. อำยุ 18-35  ปี 3. อำยุ 36-49 และ 4. อำยุ 50 ปีขึน้ไป ไวด้งัน้ี 

 1) ปัจจยัดำ้นปัญหำกำรฆำ่ตวัตำย: บรษิทั D ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัปัญหำน้ีทีเ่กดิของในปะเทศไทยดงัที ่(ศุภวรรธนะกุล, 2562) 
กล่ำวถงึปัญหำดงัน้ี อตัรำกำรฆำ่ตวัตำยของไทยอยู่ทีป่ระมำณ 6-6.5 ต่อประชำกรแสนคน เท่ำกบัคนไทยฆำ่ตวัตำยส ำเรจ็เฉลีย่ปี 4,000 
คน ซึง่จ ำนวนน้ีสงูกวำ่กำรตำยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก สงูกวำ่กำรตำยดว้ยโรคอื่น ๆ กำรฆ่ำตวัตำยในประเทศไทยเป็นสำเหตุกำรตำยผดิ
ธรรมชำตทิีส่งูเป็นอนัดบั 2 รองจำกอุบตัเิหตุ คนไทยฆำ่กนัตำยน้อยกวำ่กำรฆำ่ตวัตำยอยูป่ระมำณ 3-4 เทำ่ 

 2) ปัจจยัด้ำนปัญหำกำรฆ่ำตวัตำย: บรษิทั D ได้ให้ควำมส ำคญักบัปัญหำน้ีที่เกิดของในประเทศไทยดงัที่ (ศุภวรรธนะกุล, 
2562) กล่ำวถงึปัญหำดงัน้ี อตัรำกำรฆำ่ตวัตำยของไทยอยู่ทีป่ระมำณ 6-6.5 ต่อประชำกรแสนคน เทำ่กบัคนไทยฆำ่ตวัตำยส ำเรจ็เฉลีย่ปี 
4,000 คน ซึ่งจ ำนวนน้ีสงูกว่ำกำรตำยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก สงูกว่ำกำรตำยดว้ยโรคอื่น ๆ กำรฆ่ำตวัตำยในประเทศไทยเป็นสำเหตุกำร
ตำยผดิธรรมชำตทิีส่งูเป็นอนัดบั 2 รองจำกอุบตัเิหตุ  

 3) ปัจจยัเทรนดท์ีอ่ยู่อำศยั: จำกผลกำรวจิยัทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เรำไดเ้ลง็เหน็เทรนดส์ ำคญัในระดบัโลก (Global 
Trend) ทีว่่ำกำรที่คนมปัีญหำเรื่องปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงสมำชกิหลำยรุ่น น ำไปสู่ปัญหำต่ำง ๆ ทัง้ในครอบครวัและสงัคม ท ำใหค้นเรำมี
ควำมสุขลดน้อยลง  

 4) ปัจจยัดำ้นกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม ในอดตีวถิชีวีติคนไทยเป็นกำรอำศยัอยู่รวมกนัครอบครวัใหญ่ แต่เน่ืองจำกยุคสมยัที่
เปลีย่นไป กลำยเป็นสงัคมเมอืง ท ำใหก้ำรอยู่อำศยัเปลีย่นไป คอืแยกกนัอยู่เป็นครอบครวัเลก็ ๆ หรอือยู่คนเดยีว หำกอำศยัอยู่กนัเป็น
ครอบครวัใหญ่กก็ระจำยไปอยู่แถบชำนเมอืงและตอ้งเดนิทำงมำท ำงำนในเมอืง ดว้ยวถิชีวีติสภำพสงัคม หรอืเศรษฐกจิของสงัคมไทยท ำ
ใหค้นเกดิควำมเครยีด ควำมสขุลดลง 

ซึ่งในขัน้ตอนน้ี บรษิทั D ได้ศกึษำจำกงำนวจิยัที่ผ่ำนมำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ทัง้ขอ้มูลเชงิปรมิำณและขอ้มูลเชงิ
คุณภำพ 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

348 

4.4.2 ขัน้ตอนศกึษำควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ 

ช่วงที ่1 น ำควำมต้องกำรมำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย : เน่ืองจำกบรษิทั D  ไม่ไดม้ขีอ้มูลดำ้นตวัเลขทีจ่ะสำมำรถยนืยนัไดว้่ำมี
กลุ่มคนทีต่อ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัลกัษณะน้ี จงึไดท้ ำกำรเกบ็ขอ้มลูเอง โดยใชแ้บบสอบถำมเชงิคุณภำพ ถำมกลุ่มคนอำยุ 15-65 ปี จ ำนวน 
400 คน ซึง่ไดผ้ลวำ่รอ้ยละ 70.8 ตอ้งกำรอยูอ่ำศยัในบำ้นทีป่ระกอบดว้ยสมำชกิหลำยรุ่น บรษิทัจงึตดัสนิในกำรท ำโครงกำรเพือ่คนกลุม่นี้  
โดยบรษิทั Dเริม่จำกกำรท ำ Focus Group เพื่อคน้หำลกัษณะของคนกลุ่มน้ีว่ำมลีกัษณะอย่ำงไร พบว่ำเป็นครอบครัวทีม่รีำยไดส้งู ซึ่ง
ครอบครวัเหล่ำน้ีมลีกัษณะกำรอยู่อำศยัรปูแบบแนวตัง้ (Vertical) โดยอยู่อำศยัในอำคำร 7-8 ชัน้และ อยู่ครอบครวัละชัน้จงึมคีวำมคุน้เคย
กบักำรอยูอ่ำศยัในแนวตัง้อยูแ่ลว้ จงึเลอืกทีจ่ะพฒันำโครงกำรในรปูแบบคอนโดมเินียม รำคำเริม่ตน้ 200,000 บำท/ตร.ม. 

ช่วงที ่2 น ำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ : ผูว้จิยัไดอ้ภปิรำยผลจำกบทสมัภำษณ์ของ บรษิทั D 
และจำกกำรเกบ็ขอ้มลูลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำร บรษิทั D ไดใ้ชท้ัง้เครื่องมอืแบบ Focus Group และ Co-Creation เพือ่คน้หำ
ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ แต่เน่ืองจำกกลุ่มลูกค้ำมชี่วงอำยุที่กว้ำงมำกจงึมคีวำมต้องกำรที่หลำกหลำย ท ำให้กำรใช้วธิกีำร Co-
Creation ไม่สำมำรถน ำขอ้มูลออกมำเป็นลกัษณะทำงกำยภำพได ้จงึใชว้ธิกีำร Focus Group ในกำรเลอืกควำมตอ้งกำรทีต่รงกนัจำก
หลำยช่วงอำยุ ส่งผลมำที่ลกัษณะทำงกำยภำพของโครงกำรในส่วนของห้องพกั มขีนำดที่ใหญ่กว่ำโครงกำรทัว่ไป และก ำแพงที่กัน้
ระหว่ำงห้องขนำดเล็กเป็นผนังเบำ ที่สำมำรถย้ำยออกและรวมห้องได้ให้ตรงกบัขนำดของครอบครวัแต่ละครอบครวั ในส่วนพื้นที่
สว่นกลำงม ีFunction ทีร่องรบัคน 4 ชว่งอำยุเชน่ สระวำ่ยน ้ำ 4 ขนำดควำมลกึทีต่่ำงกนัรวมทัง้มสีระเพือ่กำยภำพบ ำบดั 

 ช่วงที่ 3 น ำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรขำย : บรษิทั D มุ่งเน้นไปที่ฐำนลูกค้ำเก่ำของตนเองเป็น
กลุม่เป้ำหมำยหลกั รว่มกบักำรสือ่สำรแบบกำรบอกต่อและจะไมล่งทุนกบักลุ่มทีไ่มใ่ชล่กูคำ้เลย สง่ผลใหไ้มเ่น้นกำรโฆษณำทีเ่ป็นวงกวำ้ง 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

เรื่องปัจจยัทีส่ง่เสรมิใหบ้รษิทัอสงัหำรมิทรพัยล์งทุนในโครงกำรคอนโดมเินียมทีต่อบรบักบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ
จำกกำรศกึษำพบว่ำในช่วงกำรค้นหำกลุ่มลูกคำ้ ผูพ้ฒันำโครงกำรทัง้ 7 คนใช้ขอ้มูลเชงิปรมิำณ และขอ้มูลเชงิคุณภำพเพื่อตรวจสอบ
ควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ทีม่ผีลต่อตลำดคอนโดมเินียม โดยปัจจยัดงักล่ำวเป็นปัจจยัภำยนอกทีโ่ครงกำรทัว่ๆ ไปค ำนึงในกำรพฒันำ
โครงกำร ซึ่งในโครงกำรทีร่องรบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะยงัคงค ำนึงถงึปัจจยัดงักล่ำวเช่นเดยีวกนั  โดยทุกกลุ่มลูกค้ำเฉพำะจะมชี่องว่ำงทำง
กำรตลำด ท ำใหบ้รษิทัในกลุม่ตวัอยำ่งนัน้เหน็ชอ่งทำงในกำรลงทุนและตดัสนิใจลงทุน พฒันำโครงกำรประเภทคอนโดมเินียม  

เรื่องเครื่องมอืที่ใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร โดยผูว้จิยัจะอภปิรำยในดำ้นของลกัษณะขอ้มูล คอืเครื่องมอืทีใ่ช้เพื่อไดข้้ อมูลเชงิ
ปรมิำณ และขอ้มลูเชงิคุณภำพ ในช่วงศกึษำควำมตอ้งกำรเพือ่ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ผูพ้ฒันำโครงกำรทัง้ 7 คน ใชท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิำณ
และขอ้มลูเชงิคุณภำพ โดยเน้นไปทีก่ำรใชข้อ้มลูเชงิปรมิำณ เพือ่เป็นกำรยนืยนักบัปรมิำณควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ทีม่ำกพอ คุม้ค่ำ
ต่อกำรลงทุน โดยม ี2 กลุ่มลูกค้ำเฉพำะมจีุดที่แตกต่ำงจำกโครงกำรอื่นคอื กลุ่มลูกค้ำที่เลี้ยงสตัว์นัน้มปีรมิำณควำมต้องกำรทีไ่ม่มำก
พอทีจ่ะลงทุนเพือ่กลุม่คนเลีย้งสตัว ์ท ำใหบ้รษิทัผูพ้ฒันำไมใ่สใ่จทีพ่ฒันำเพือ่กลุม่คนเลีย้งสตัว ์จงึเกดิปัญหำระหวำ่งกลุม่คนเลี้ยงสตัว ์และ
กลุม่คนทีไ่มเ่ลีย้งสตัวใ์นระยะยำวหลงัจำกขำยโครงกำรทัง้หมดเสรจ็สิน้ แต่โครงกำรประสบควำมส ำเรจ็ในดำ้นยอดขำยเน่ืองจำกคนทัว่ไป
ซือ้โครงกำรเนื่องจำกปัจจยัดำ้นท ำเลทีต่ัง้ กำรเดนิทำง และอกีหนึ่งกลุ่ม คอื โครงกำรคอนโดมเินียมทีร่องรบักำรอำศยัอยูร่่วมกนัของคน 
4 ช่วงอำยุ เน่ืองจำกไม่มตีวัเลขทีช่ดัเจน ผูพ้ฒันำโครงกำรจงึเกบ็ขอ้มูลเองเพื่อทรำบถงึปรมิำณควำมต้องกำรทีแ่น่นอน เพื่อใชใ้นกำร
ลงทุนต่อไป ต่อมำช่วงศกึษำควำมต้องกำรเพื่อแปลงเป็นลกัษณะทำงกำยภำพ ผูพ้ฒันำทุกคนมุ่งเน้นไปทีข่อ้มลูเชงิคุณภำพเพื่อคน้หำ
ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และเลอืกใช้ใหต้รงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และมผีูพ้ฒันำบำงส่วนใช้ขอ้มูลเชงิ
ปรมิำณมำช่วงในกำรยนืยนัว่ำควำมตอ้งกำรนัน้เป็นทีต่้องกำรในวงกวำ้ง ทัง้น้ีพบว่ำมบีำงบรษิทั เลอืกควำมตอ้งกำรไดไ้ม่ตรงกบักลุ่ม
ลกูคำ้เฉพำะ เพรำะค ำนึงถงึงบประมำณโครงกำรมำกกว่ำ สง่ผลใหโ้ครงกำรไม่ประสบควำมส ำเรจ็ สุดทำ้ย ช่วงน ำควำมตอ้งกำรไปเป็น
กลยุทธท์ำงกำรตลำด มุง่เน้นไปขอ้มลูเชงิคุณภำพเพื่อดงึควำมตอ้งกำรลูกคำ้ออกมำ และไมจ่ ำเป็นตอ้งเพิม่มลูค่ำทีจ่ะสือ่สำรในวงกวำ้ง 
แต่ตอ้งเลอืกชอ่งทำงกำรสือ่สำรทีส่ง่ไปถงึกลุ่มลกูคำ้เฉพำะอยำ่งแทจ้รงิ  

 

 



แนวทำงกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรชุดเพือ่รองรบัตลำดกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ  
ศสพิร อ ำนวยเดชกร และพรีดร แกว้ลำย 
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Abstract  

Increasing urbanization and population growth in Thailand has altered the natural urban environment and waterways, 
requiring the metropolitan Bangkok and surrounding areas to develop a more sustainable and effective stormwater management 
plan. Pluvial flooding has become a particular challenge for these areas, especially due to frequent, high intensity rainfall events 
associated with a tropical climate that conventional stormwater management is not always able to effectively accommodate. 
This study therefore aims to introduce a newer stormwater management approach, Water Sensitive Urban Design (WSUD), 
which is supported by dynamic mathematical modelling, to explore and emphasize its ability in managing pluvial flooding for a 
mixed residential, commercial, and industrial area of peri-urban Bangkok. Different landscape architectural designs from the 
Thammasat Nava Nakorn Smart District Project, including bioswales and bioretention cells were used as the basis of the 
performance evaluation. A Personal Computer version of the Stormwater Management (PCSWMM) was applied to understand 
flooding behaviour under a 2-year design storm (72 mm for 24 hours). Design options to improve performance of the selected 
designs with respect to runoff volume and flood, frequency, duration, and severity were then evaluated. The findings indicated 
that the designs could decrease surface runoff volume for the entire study area by up to 12.7 % (with a range from 6-78% for 
individual catchments) and reduce surface flooding volume by up to 3.6 % for the entire study area. The WSUD scenarios had 
less impact on surface flood duration and peak surface flood rate, but arguably volume reduction is more important than peak 
reduction for pluvial flooding. Increasing percentage of pervious area (surface area occupied by the design) would result in 
better performance of the designs but would also require higher investment cost. The next steps of the study will be 
consideration of detention ponds and focusing on the cost estimation to better understand the cost and benefits of each design. 

Keywords: Pluvial flooding, PCSWMM, WSUD, Tropical climate, Thailand 

 

1. Introduction  

Rapid urbanization modifies hydrologic processes, with impacts including more extreme floods, possible lower (and 
in some cases increased) baseflows, declining groundwater levels, and poorer water quality (Leopold, 1968; Boyd, 2011). The 
process of urbanization generally involves the transformation of vegetated land area into impervious surface area where the 
natural infiltration systems are replaced with a conventional drainage system following an expensive, hard engineering approach 
to manage urban runoff and extreme flood events. Often, the design negatively impacts the environment, and is not always 
successful in its runoff management goals, especially when the runoff exceeds conveyance capacity resulting  in localized 
flooding, which can be a particular problem in tropical climates (Irvine, 2013; Moftakhari et al., 2018). Generally, the conventional 
drainage system is divided into two different designs with different purposes, one is a combined system which is used to 
convey both stormwater runoff and sanitary water in a single pipe, and another is a separate system in which stormwater runoff 
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and sanitary water flows in different pipes. Standard design practice for conveyance systems is to use  a design storm with a 
particular return period that may range between 2 and 5 years for the minor (i.e. street) system and up to 100 years for major 
waterways and interceptors (Boyd, 2011; Weesakul et al., 2017; Panos et al., 2021). The decision on the exact design criteria 
varies globally and from municipality to municipality, often depending on local conditions. 

Sustainable stormwater management is well-recognized in terms of its ability to potentially address the problems and 
enhance management of stormwater runoff as compared to the conventional drainage system because it employs an integration 
of green infrastructure and the urban landscape. The value-added of this approach is that it helps to increase landscape 
amenity values, groundwater recharge, and improve stormwater quality which then creates both monetary (e.g. food 
provisioning and economical support through fisheries, vegetation harvesting, avoided costs from flood damage and water 
quality treatment) and non-monetary ecosystem service valuation (e.g. climate change mitigation, cultural and recreational 
services) (Chow et al., 2014; Irvine et al., 2020). The term sustainable stormwater management has been replaced with a 
range of terminologies, such as Low Impact Development (LID) which is commonly used in North America and New Zeeland, 
Sustainable Urban drainage System (SuDS), applied in the UK, Water Sensitive Urban Design (WSUD), initiated in Australia, 
Best Management Practices (BMPs) and Green Stormwater Infrastructure (GSI)  which were originally drafted and emerged in 
the US, Alternative Techniques (ATs) which is commonly used in France, and Sponge City which is used in China. WSUD, 
was introduced around the 1990s and is a parallel initiative to LID, a well-known approach that has been implemented by many 
urban areas and cities across Australia and internationally (Fletcher et al., 2014). The fact that WSUD has become popular is 
because this technology takes a proactive approach rather than a reactive one and generally involves all the processes of 
urban planning and design partnerships between planners, landscape architectures and engineers. This would result in 
successful implementation with respect to performance expected and cost reduction along with the numerous benefits to the 
natural urban water system, water quality, urban landscape, and recreational amenity (Fletcher et al., 2014; Irvine et al., 2020). 
The design and benefit of WSUD (including green roofs, rainwater harvesting system, bioswale, raingarden, pervious pavement, 
cleansing biotopes, and constructed wetland) to control flooding was already shown by many studies (Dietz and Clausen, 2008; 
Wong, 2006; Guo, 2012; Wang, 2015), but there is limited investigation about the relationship between investment cost and 
options to optimize design and performance, particularly in tropical climates. Furthermore, there is a distinct gap in practice 
between the design professions (landscape architecture, urban design, urban planning) and the engineering community that 
implements the designs (Irvine et al., in press).  

Selecting appropriate technology and managing cooperation between stakeholders are considered important to lower 
the risk of unsuccessful project implementation, however, integrating modelling techniques into the design process to assess 
design performance would help to reduce the risk of an unsuccessful project. There are a variety of urban stormwater models 
that are commonly employed throughout the world, including SWMM, STORM, MOUSE, MIKE-urban, SOBEK, InfoWater, and 
DR3M-QUAL. PCSWMM was selected for this study as it has an extremely friendly and well-documented graphical user 
interface that is fully integrated with an open GIS platform, includes tools for modeling, simulating, and graphing to understand 
water behaviors in each urban subcatchment and infiltration associated with land use areas. It is also capable of hydraulic 
modelling, pollution load estimation, and runoff control assessment through LID (WSUD) functions (Rossman, 2010) and has 
been used extensively in North America and Southeast Asia (Journal of Water Management Modelling, 
https://www.chijournal.org/; Irvine et al., 2015). This study aims to explore performance of two WSUD technologies which are 
bioretention cell and bioswale and emphasize their effectiveness to control pluvial flooding inside Nava Nakorn industrial estate 
using PCSWMM. Following the principle of dynamic modelling, this study would enable decision makers and designers to 
evaluate the system performance and use the result to improve the design and benefit of WSUD to the optimum level. The 
study employed different landscape architectural designs as the basis of the performance evaluations, thereby illustrating the 
multidisciplinary bridges to the combined design and performance-based design-making. 

https://www.chijournal.org/
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2. Materials and Method 

The study used PCSWMM to simulate pluvial flooding in Nava Nakorn and assess WSUD performance. Information 
needed to operationalize PCSWMM included site characteristics (e.g. location boundary, road system, land use, soil type, and 
land slope), climate data, and characteristics of the storm sewer system (e.g. location and geometry). This information was 
input to the model to represent current, or baseline conditions, and subsequently a number of WSUD scenarios were developed 
and run in comparison, with the objective of identifying the likely possible range of hydrologic benefits (minimum to maximum) 
associated with different WSUD designs. A summary of the research process is provided in Figure 1. 

 
Figure 1 Research framework of this study 

2.1 Study Area 

Located in peri-urban Pathum Thani, 46 km north of downtown Bangkok, Nava Nakorn has an area of approximately 
6,500 rais (1040 hectares) and is considered one of the oldest industrial estates in Thailand. Nava Nakorn is surrounded by 
communities, malls, marketplaces, and universities such as Thammasat University (TU), Asian Institute of Technology (AIT), 
and Bangkok University. Industry within Nava Nakorn is diverse, but generally is considered light, high value industry. Nava 
Nakorn also includes commercial and residential zones with a current estimated population of 150,000. Fluvial flooding is a 
concern for the estate  because of its location on the relatively flat, low-lying flood plain of the Chao Phraya River, although it 
has  strengthened its flood protection system after experiencing a major loss of about 86,500 million baht due to the historic 
flood  of 2011.  The  existing flood prevention system consists of a 20.6 km long flood protection wall that is 5.5 m high, 45 
kilometers of concrete drains and canals (which, including existing stormwater ponds, can store 1,200,000 cubic meters of 
water) and 5 pump stations with the total capacity of 1,320,000 m3/day that will evacuate water from the drainage system to 
the outlying area of Pathum Thani. The flood prevention system has sufficient capacity to control fluvial flooding from outside 
of the estate, but a majority of local residents reported suffering from pluvial flooding having durations typically in the order of 
4-6 hours (see “TUNN Smart District report”, 2020). Our onsite observations have shown pluvial flooding occurs with rainfalls 
of 39-43 mm over a 2-3 hours period.  

2.2 Simulation input in PCSWMM 

PCSWMM was used to simulate the pluvial flooding situation inside Nava Nakorn with respect to its surface runoff 
volume, surface flood volume, peak flood  discharge, and duration associated with a 2-year, 24-hour (72 mm depth) design 
storm that was obtained from Weesakul et al. (2017). We note here that for all model scenarios runoff is assumed to drain 
within 24 hours so that the system would have enough capacity to deal with the next storm event. This assumption could be 
evaluated in the future using a continuous rainfall timeseries run of 1 year. Horton infiltration with dynamic wave routing was 
used to drive the model. The infiltration parameters for this study were based on the suggested infiltration values for clayey 
soil in the SWMM manual, with a maximum infiltration rate ( f0 ) of 50.8 mm/hour, minimum infiltration rate ( f∞ ) of 1.27 
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mm/hour, and decay coefficient ( Kd ) of 4.14/hour. Subcatchment division and runoff drainage system characteristics were 
based on field observation, Nava Nakorn’s annual reports and masterplan, and SWMM manual guidelines to determine the 
appropriate input values and are shown in Table 1. 

Table 1 Parameter inputs used for PCSWMM 
Parameter Typical value for Nava Nakorn Chosen value 

Land slope*  0-1 % 0.5 % 
Percentage of impervious area*  Commercial and business areas 85% 

Industrial districts 72% 
85% (for most of the 

sub-catchments) 
Percentage of impervious area with no 
depression storage**  

 75% 
 

Manning’s N for impervious area** 
 

Corrugated metal 0.024 
Cement rubble surface 0.024 

0.024 
 

Manning’s N for pervious area**  
 

Short, prairie grass 0.15 0.15 
 Depth of depression storage on impervious 

area** 
0.05 inches - 0.10 inches (1.27 mm - 2.54 mm) 

 
1.27 

 Depth of depression storage on pervious 
area** 

Lawns 0.1 inches - 0.2 inches (2.54 mm - 5.08 
mm) 

3.81 
 Conduit Manning’s roughness coefficient ** 

 
Concrete 0.011 - 0.020 

Excavated earth winding uniform 0.025 – 0.04 
0.015 
0.03 

 Conduit cross section geometry*** 
 
 

Closed rectangular conduit 
Trapezoidal open channel 

 

0.5 × 0.5 
2.2 m × 1m (slope 1 m 

left and 1 m right 

*measured in this study; **from SWMM manual; ***from Nava Nakorn reports 

2.3 WSUD Features and Scenario Development         

 The fundamental designs of bioretention cell and bioswale were directly based 
on those proposed by year 3 Landscape Architecture (LA) and Urban Design and Development (UDDI) studio classes for the 
Thammasat Nava Nakorn smart city project (see “TUNN Smart District report”, 2020). The designs were programmed using 
the LID Editor in PCSWMM. Both bioretention cell and bioswale were envisioned as lying on both sides of several main 
roadways where traffic problems and flooding were raised as a concern. Examples of the modelled student designs are shown 
in figure 2.  

 
Figure 2 Example of the designs proposed by students. The left side shows the cross-sectional view of a typical of bioretention 
cell with underdrain while the right side show the streetscape view of this design on a community main street; Designed by 
Tanavara, T., Paveena, K., Manita, I., Yuto, M.  
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 Bioswales were designed to cover about 26,500 m2 in area with a surface width of either 1 m or 2 m, while biorientation 
cells were modelled to occupy an area of 35,500 m2 with a surface width of either 2 m or 2.2 m. The engineering view and 
inputs for each design were then determined according to the soil characteristic (infiltration rate, surface roughness, porosity, 
field capacity, conductivity…etc.) that would be appropriate for the specific design. The details of the parameter inputs for each 
design and scenario is given in table 2. Four scenarios were developed for the bioswale in which all scenarios retain the same 
coverage area as first discussed except scenario 3 in which the coverage area was double the proposed one (i.e. the width 
was increased from 1 m to 2 m). The input values for the bioswale parameters were adapted from the SWMM user manual. 
In general, SWMM recommended a  value of 150 mm to 300 mm for the berm height of a bioswale, as if the swale is used for 
stormwater runoff conveyance, with the swale side slope of 2:1 (rise/run) as the steepest and 4:1 (rise/run) as the flattest side 
slope. However, design practice for bioswales in tropical Singapore can have berm heights of between ~600 mm and 1,000 
mm in depth (scenario 4). For bioretention cells, only three scenarios were considered and most of the input values were 
identical, except for some storage related controls (berm height, soil thickness and storage height) as we used these to explore 
the optimum performance result. Like the bioswale, most of the inputs for the bioretention cells were based on the SWMM 
manual guidelines, however, the storage conductivity followed a study conducted by Irvine and Chua (2016)  which  modelled 
stormwater runoff from an urban park in Singapore with the value of 219 mm/hour as an average infiltration value was used. 
As for the underdrain (required when native soil has low infiltration capacity rate), a drain coefficient was calculated following 
equation 1.  

 

q      =      C x (h)n                      (equation1) 

Where:  
q =       underdrain flow (mm/s) 

C =       underdrain discharge coefficient (mm−( n−1)/sec) 
h =        hydraulic head seen by the underdrain (mm) 
n =        underdrain discharge exponent 

Table 2 Scenario design for bioretention cell and bioswale in PCSWMM 

LID controls 
Scenario 

1 2 3 4 
Bioswale     
Berm height (mm) 150 300 300 1000 
Vegetative cover (fraction) 0.7 0.8 0.9 0.9 
Manning’s roughness 0.1 0.15 0.15 0.15 
Surface slope (%) 0.5 0.25 0.25 0.25 
Swale side slop (rise/run) 3 4 4 4 
Bioretention cell 
Surface 

    

Berm height (mm) 150 300 300 n/a 
Vegetative cover (fraction) 0.7 0.7 0.7 n/a 
Manning’s roughness  0.15 0.15 0.15 n/a 
Surface slope (%) 0.5 0.5 0.5 n/a 
Soil     
Thickness (mm)  450 650 1000 n/a 
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Table 2 Scenario design for bioretention cell and bioswale in PCSWMM 

LID controls 
Scenario 

1 2 3 4 
Porosity (volume fraction) 0.46 0.46 0.46 n/a 
Field capacity (volume fraction) 0.15 0.15 0.15 n/a 
Wilting point (volume fraction) 0.05 0.05 0.05 n/a 
Conductivity (mm/hr) 108 108 108 n/a 
Conductivity slope (%)  5 5 5 n/a 
Suction head (mm) 49.5 49.5 49.5 n/a 
Storage     
Height (mm) 150 450 850 n/a 
Void ratio (voids/solids) 0.5 0.5 0.5 n/a 
Conductivity (mm/hr) 219 219 219 n/a 
Clogging factor 0 0 0 n/a 
Underdrain     
Drain coefficient (mm/hr) 4.6 4.6 4.6 n/a 
Drain exponent 0.5 0.5 0.5 n/a 
Drain offset height (mm) 0 0 0 n/a 

Note: n/a = not available 

 

3. Result and Discussion  

3.1. Sub-catchment and Drainage System Delineation 

Nava Nakorn was divided into 142 sub-catchments, 
179 junction nodes, 179 conduit lines, and 5 pumping stations 
(Figure 3). The rainfall runoff system was combined as a series 
of connected pipes and excavated canals from one junction node 
to one junction node to convey the runoff to the pumping stations 
before being released to the outside natural waterway. Manholes 
or junctions are located along the road with elevation changes 
of 1:1000 and 1:200, while conduits are assumed made of 
cement (based on Nava Nakorn reports) with a closed 
rectangular geometry of 0.5m × 0.5m. 

 

 

 

Figure 3 PCSWMM configuration for the runoff and drainage 
systems inside Nava Nakorn  
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3.2 Result of Rainfall Runoff Estimation 

Based on the design storm shape, maximum rainfall would occur between 11:40 am to 11:55 am (see Figure 4). The 
runoff volume continuity error was an acceptable – 0.245 % with the flow routing continuity error being – 0.008 %. The maximum 
rainfall runoff rate for the entire Nava Nakorn study area was 119 m3/s (Figure 5) with the total runoff volume being at 495,400 
m3 for the 24-hours rainfall event The greatest runoff peaks appeared at subcatchments: S72, S97, S4, S73 and S137 with 
the values of 1.92, 2.07, 2.24, 2.26 and 2.47 (m3/s), respectively. The lowest peak runoff was estimated with the value of 
0.056, 0.15, 017, 0.228 and 0.229 (m3/s) for the sub-catchments: S142, S50, S3, S140 and S130. According to the simulation 
results, the factors influencing runoff rate include the size of the subcatchment, the percentage of impervious area, and the 
width of the subcatchment. Sensitivity analysis of these factors should be addressed in future work. 

 
Figure 4 Behavior of selected rainfall event for 2-year design storm (72 mm, 24 hours) (left), Figure 5 runoff rate for the 
entire study area (right) 

3.3 Flooding Level and Duration  

The total surface flooding (pluvial flooding) volume inside Nava Nakorn during the 2-year storm was 206,100 m3, 
which is approximately 40% of the total runoff for the entire study area noted in the previous section. A complete result from 
the simulation showed that of the 179 junction nodes, 79 would experience surface flooding under the 2-year storm (see Figure 
6). The maximum surface (pluvial) flooding for each flooded junction was 0.85 ± 0.7 m3/s. The result showed that the larger 
the volume of flooding, the longer duration the area is flooded, which is noticeable for J40 (15,958 m3, 18.9 hour), J2 (12,711m3, 
16.7 hour) and J1 (11,023m3, 7.97 hour)  and is attributed to the fact that these junctions are responsible for runoff from larger 
areas compared to other junctions. The other interesting point was that for some junctions, duration of flooding is shorter 
despite the amount of runoff from the contributing area being greater compared to some junctions that exhibited longer durations 
but smaller runoff volumes. These include: J3 (4,105m3, 9.1 hours), J21 (3,471m3, 5.91 hours), J80 (2,425m3, 4.86 hours), and 
J34 (2,035m3, 4.83 hours). This would result from the different characteristics of the contributing areas (imperviousness and 
overland flow length) to each junction as well as the drainage pipe flow characteristics. 
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Figure 6 Comparison between flood duration and total flooding volume (surface flooding) by junctions 

3.4 Result of Scenario Simulation 

Following the establishment of the bioswale as control measures for a 2-year return period design storm, runoff 
volume in the entire study area was reduced by between (0.7 – 3 %) for scenarios 1 to 4 under this control, with an occupied 
area ratio of between 0.3 and 0.6%.The finding indicated that scenario 4, in which the berm of the swale was assigned  as 1 
m, appeared to provide the best performance in terms of runoff reduction. The performance of bioswales in managing runoff 
varied from one subcatchment to the next because the occupied area ratio of controlled bioswales varied between 
subcatchments, ranging from 0.3 to 4% for scenarios 1, 2, and 4 and from 0.6 to 8% for scenario 3. This results in a maximum 
runoff volume reduction for  individual subcatchments up to 11%, 48.7%, 41% and 80% for scenarios: 1, 2, 3 and 4. Although 
all scenarios under this control had a benefit on runoff volume reduction (associated with total inflow and surface outflow), its  
benefit with respect to surface (pluvial) flooding was not so clear, likely because the design is undersized for the area and this 
will be addressed in future work.  On the other hand, bioretention cell scenarios   had a positive result on surface flooding, 
with volume reductions for the entire study area being 2.3 %, 3.5 %, and 3.6 % under scenarios 1, 2, and 3, respectively. As 
expected, bioretention cells reduced total runoff by a greater percentage than surface flooding, with the reduction for the entire 
study area being 11.7% - 12.7% for scenario 1 to 3. Like the bioswale design, the area ratio of control measure had a significant 
impact on the performance of the bioretention cell. Specifically, runoff volume reduction of each subcatchment varied between 
6 – 72.5%for scenario 1, 9 – 78% for scenario 2, and 9.6 – 78% for scenario 3. The result showed that when properly designed, 
the bioretention cell approach can be effective in managing both runoff and flooding volume compared to the bioswales although 
the implemented area was similar (generally 0.4% of the total study area). We would note here that although all scenarios in 
both features (bioretention cell and bioswale) reduced runoff volume, the designs were less effective in terms of controlling 
peak runoff, peak surface flooding, and flood duration.  For example, both features for all scenarios decreased surface flooding 
by about 0.1 ± 0.2 hours. It is possible that the larger storm volume of 72 mm for a 2-year storm, concentrated in a peak time 
(Figure 4) overwhelmed the peaking storage capacity for runoff. As noted, 39-43 mm of rain in 2-3 hours currently produces 
pluvial flooding, so future efforts could focus on controlling the peaks of these smaller events, or scaling the system up (and 
perhaps including additional pond storage) to manage the larger 2-year event. 
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4. Conclusion  

In this study, we explored the design and benefits of implementing bioretention cell and bioswale to illustrate the 
benefits of WSUD technology with respect to reducing runoff volume, peak runoff, flooding volume, and flood duration and its 
severity. Each feature was given different design criteria to test for its performance and effectiveness in controlling these 
problems. The major findings of this study are as follows: 

Runoff was estimated using PCSWMM for Nava Nakorn under a 2-year design storm rainfall to examine total runoff 
volume, maximum runoff rate, surface flooding volume, maximum surface runoff rate, and surface flooding duration. 

Simulation results of scenario development showed that applying WSUD technology would result in minimizing 
flooding volume. The design of bioretention cells could reduce surface (pluvial) flooding volume up to 3.6 % while the total 
runoff reduction was up to 12.7% systemwide (with a range from 6-78% reduction for individual catchments). The focus on 
individual “high impact” catchments may be important in prioritizing the spatial implementation of WSUD features to maximum 
flood reduction benefits. 

Sensitivity analysis with respect to the size of the subcatchment, % impervious area, and width of subcatchment 
should be further addressed in future work. 

Detention pond design and cost estimation of each design will be included in the next step of the study. 
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บทคดัย่อ 

กำรรุกรำนจำกกำรก่อสรำ้งสิง่ปลกูสรำ้งของมนุษยเ์ป็นอกีหน่ึงสำเหตุส ำคญัของปัญหำระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม งำนวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงค์น ำเสนอกำรศกึษำสิง่ก่อสรำ้งและบรบิทในพืน้ทีก่รณีศกึษำเพื่อน ำเสนอแนวทำงในกำรปรบัเปลีย่นสิง่ก่อสรำ้งใหส้ำมำรถ
สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศและสภำพแวดลอ้มในพืน้ทีป่่ำโดยมพีืน้ทีก่รณีศกึษำ คอื มอ่นแจ่ม ต ำบลแมแ่รม อ ำเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
ขอบเขตของงำนวจิยัน้ีคอืกำรศกึษำพื้นที่โครงกำรที่พกัแรมรอบม่อนแจ่มและพื้นที่ชุมชนชำวเขำเผ่ำมง้ บ้ำนหนองหอยเก่ำ ในด้ำน
ปัญหำระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มจำกกำรขยำยตวัของกำรท่องเทีย่วเชงินิเวศและชุมชนอย่ำงรวดเรว็ งำนวจิยัน้ีใชว้ธิกีำรเกบ็ขอ้มลูจำก 
4 กลุ่มตวัอย่ำงไดแ้ก่ 1) นักท่องเทีย่วเชงินิเวศ 2) กลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วและผูป้ระกอบกำรในม่อนแจ่ม 3) เจำ้หน้ำทีศู่นยพ์ฒันำ
โครงกำรหลวงหนองหอย 4) เจ้ำพนักงำนป่ำไมช้ ำนำญงำน อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยผ่ำนกำรใช้เครื่องมอืแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทไดแ้ก่ 1) แบบสอบถำม 2) กำรสมัภำษณ์แบบมโีครงสรำ้ง 3) กำรสงัเกตจำกพืน้ทีจ่รงิ น ำขอ้มลูผ่ำนกระบวนกำรวเิครำะหแ์ละ
ออกแบบเป็นผลลพัธ์แบบจ ำลองของสถำปัตยกรรมต้นแบบน ำไปประเมนิผลโดยกลุ่มตวัอย่ำงและผู้ เชี่ยวชำญ ผลจำกกำรวจิยัพบว่ำ
ปัจจยัทีส่ ำคญัของกำรปรบัเปลีย่นสิง่ก่อสรำ้งทีส่ำมำรถสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศพืน้ทีด่งักล่ำวคอื กำรลดควำมหนำแน่นของนกัท่องเทีย่ว
ในพืน้ที ่กำรสนบัสนุนกจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และสิง่ก่อสรำ้งในรปูแบบชัว่ครำวทีส่ำมำรถรือ้ถอนได ้แต่อยำ่งไรกต็ำมเพือ่ไมใ่ห้
เกดิปัญหำขำ้งตน้ นกัทอ่งเทีย่วและชุมชนควรไดร้บักำรปลกูฝังในเรือ่งของผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มเชน่กนั 

ค ำส ำคญั: ปัญหำระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม, โครงกำรทีพ่กัแรม, นกัทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ, กำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 

Abstract 

Invasion caused by built environment is a kind of natural degradation. It’s a reason of Ecological and Environmental 
problem. The intention of this research is studying architectures and site surrounding context for purposing the guideline of a 
building transformation in forest area contexts. An Area of studies is Moncham in Mae Rim, Chiang Mai, Thailand. The research 
scope based on expansion of camping areas and Hmong communities around Moncham. This research worked on the data 
collection by 4 group of populations including sample selected people and key informants. 1)  random ecotourists on sites 2)  a 
group of camping resort owners 3)  a group of local staffs from Thai Royal Project Foundation 4)  a local senior officer from Thai 
Royal Forest Department. During a process, Data collection instruments are questionnaires, structural interviewing format and a 
site observation. Till then we got a result as a prototype of architectures which have to be evaluate by groups of sample selected 
populations and key informants. Then we have a conclusion of results from this research. We found out that keys of building 
construction in forest areas context, are tourism carrying capacity, agricultural activities support and moveable architectures. 
However tourists and local people should be educated about the impact of Ecological and Environmental problems. 

Keywords: Ecological and Environmental problem, Camping areas, Ecotourist, Agricultural activities 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั  

อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วของประเทศไทยมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองและน ำคุณประโยชน์ทำงเศรษฐกจิมำสู่ประเทศอย่ำง
มหำศำล หน่ึงในประเภทของแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนิยมคอื แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ (สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม
แห่งประเทศไทย, 2539) ในพืน้ทีภ่ำคเหนือมแีหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศมำกเป็นอนัดบัที ่1 ของประเทศ หลำยแห่งมชีื่อเสยีงและไดร้บั
ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก ในขณะเดยีวกนัส่งผลใหแ้หล่งท่องเที่ยวหลำยแห่งได้รบัผลกระทบจำกนั กท่องเที่ยวที่มี
จ ำนวนมำกเกนิรองรบัได ้กำรขยำยตวัของชุมชนและธุรกจิพกัแรมเป็นสำเหตุใหแ้หล่งท่องเทีย่วเกดิสภำพทรุดโทรมและเกดิปัญหำที่
ตำมมำ ในปัจจุบนัไดเ้กดิข่ำวสำรประเดน็เกี่ยวกบักำรรื้อถอนทีพ่กัแรมในแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศหลำยแห่งในภำคเหนือโดยเฉพำะ
จงัหวดัเชยีงใหม ่เนื่องดว้ยกำรก่อสรำ้งอำคำรบนพืน้ทีป่่ำสงวนหรอืพืน้ทีเ่ขตอุทยำน 

จำกรำยงำนขำ่วโดยไทยรฐัฉบบัพมิพ ์วนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2563 พบวำ่มกีำรรำยงำนค ำสัง่โดยกรมป่ำไมใ้หร้ือ้ถอน รสีอรต์ 
บ้ำนพักตำกอำกำศ 116 แห่งบนม่อนแจ่ม หลังพบกำรบุกรุกพื้นที่โครงกำรหลวงหนองหอย 363 ไร่ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
พระรำชบญัญตัปิระกอบกจิกำรทีไ่มถู่กตอ้งตำมกฎหมำย กำรควบคุมอำคำร กำรโรงแรม พระรำชบญัญตัผิงัเมอืง พระรำชบญัญตักิำร
ประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว และกำรบุกรุกป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำแม่รมิและทีด่นิในเขตป่ำไม ้โดยวตัถุประสงค์ค ำสัง่รื้อถอนเพื่ อฟ้ืนฟู
สภำพพืน้ทีใ่หก้ลบัมำอยู่ในสภำพเดมิ เหตุกำรณ์ดงักล่ำวนับวำ่เป็นกรณีพพิำทระหว่ำงกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตรม่อนแจ่มกบั
กรมป่ำไมแ้ละกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มโดยกลำ่วอำ้งวำ่ทีม่ำของพืน้ทีม่ำจำกกำรจดัสรรพืน้ทีท่ ำกนิของชำวเขำในพืน้ที่
โดยโครงกำรหลวงในปี พ.ศ. 2545 เพื่อกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วในชุมชน เป็นกำรชดเชยรำยไดจ้ำกกำรเกษตรทีร่ำคำผลผลติตกต ่ำ แต่
อยำ่งไรกต็ำมไมพ่บกำรขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำรพกัแรมในหลำยโครงกำร ไมม่เีอกสำรครอบครองทีด่นิทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย อำท ิโฉนด 
นส.3 แต่ผูค้รอบครองกรรมสทิธิน์ ำทีด่นิไปด ำเนินกำรก่อสรำ้งเอง มเีพยีงกำรขอขึน้ทะเบยีนสมำชกิกบัโครงกำรหลวง กำรเพิม่จ ำนวนของ
โครงกำรรสีอรต์และทีพ่กัแรมบนมอ่นแจ่มไมส่ำมำรถควบคุมได ้เพรำะมผีูป้ระกอบกำรมำกกวำ่ 100 รำย ผนวกกบักำรจำ้งงำนในพืน้ที ่ท ำ
ใหชุ้มชนขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง  

เมือ่พจิำรณำขอ้มลูดงักล่ำวพบวำ่ กำรก่อสรำ้งอำคำรในพืน้ทีร่สีอรต์และชุมชนทีข่ำดกำรควบคุมยงัสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในพืน้ทีม่่อนแจ่มอกีหลำยดำ้น อำท ิกำรก่อสรำ้งทีใ่ชโ้ครงสรำ้งถำวรและกำรปรบัหน้ำดนิใหเ้รยีบในพืน้ทีท่ีเ่ดมิมคีวำมลำดชนัเป็นพืน้ที่
กวำ้งหลำยพืน้ที่ มคีวำมเสีย่งในกำรเกดิดนิถล่ม ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ทีม่ ักจะเกดิขึน้ในพื้นที่ภูมปิระเทศภำคเหนือ และกำรก่อสร้ำง
อำคำรในหลำยโครงกำรส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในดำ้นกำรปล่อยปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรเลอืกใชว้สัดุ วธิกีำรก่อสรำ้งและ
โครงสร้ำง ซึ่งสำมำรถส่งผลกระทบในระยะยำว ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีจ ำนวนมำกขึ้นตำมจ ำนวนโครง กำรที่พกัแรม มกัมี
จุดประสงค์ในกำรร่วมกจิกรรมแคมป์ป้ิงเป็นสำเหตุของกำรเกดิขยะจ ำนวนมำกหำกขำดกำรควบคุมจำกคนในพื้นที่ ในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั สิง่ก่อสร้ำงในม่อนแจ่มที่ขำดกำรควบคุมดูแล เป็นส่วนส ำคญัที่ท ำให้เกิดปัญหำต่อระบบนิเวศในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
นักท่องเทีย่วและคนในชุมชนโดยตรง งำนวจิยัน้ีมุ่งเน้นถงึควำมส ำคญัของแนวทำงกำรปรบัเปลีย่นรูปแบบสิง่ก่อสรำ้ง เพื่อกำรพฒันำ
พืน้ทีม่อ่นแจม่และเป็นแนวทำงช่วยป้องกนัปัญหำทีม่โีอกำสเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ีม่รีปูแบบกำรทอ่งเทีย่วคลำ้ยกนั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1) น ำเสนอกำรศึกษำสิง่ก่อสร้ำงและบรบิทรอบด้ำนในพื้นที่แคมป์ป้ิงรสีอร์ตและพื้นที่ชุมชนหมู่หนองหอยเก่ำในม่อนแจ่ม 
อ ำเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2) น ำเสนอแนวทำงปรบัเปลี่ยนสถำปัตยกรรม ผงัพื้น และโครงสร้ำงพื้นฐำนใหส้อดคล้องระบบนิเวศในขอบเขตของพื้นที่
กรณีศกึษำ 

1.3 ขอบเขตงานวิจยั  

ขอบเขตพืน้ทีก่รณีศกึษำสำมำรถจ ำแนกเป็น 2 พืน้ทีไ่ดแ้ก่ 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอร์ตและลำนกำงเตน็ท์ 1 โครงกำร โดยกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตรม่อนแจ่ม ตัง้อยู่
ทำงดำ้นทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องจุดชมววิมอ่นแจม่ 

2) พืน้ทีใ่นชุมชน หมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ 1 ครวัเรอืน ตัง้อยูท่ำงดำ้นทศิใตข้องจุดชมววิมอ่นแจม่ 
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รปูท่ี 1 แผนทีภ่ำพรวมมอ่นแจม่ และขอบเขตพืน้ทีก่รณีศกึษำทัง้ 2 พืน้ที ่

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ผลกระทบจากการบกุรกุป่า 

1) ผลกระทบทำงนิเวศวทิยำอำจเกดิภำวะเสยีสมดุล พืน้ทีร่บัน ้ำบนภเูขำและในป่ำทีค่วบคุมกำรไหลของน ้ำบนผวิดนิ กำรยดึเกำะ
ของหน้ำดนิจะลดลง กำรกดัเซำะและพงัทลำยของหน้ำดนิจำกฝนตกจะเพิม่ขึน้ อำจสง่ผลใหเ้กดิน ้ำป่ำ ปัญหำน ้ำทว่มหรอืปัญหำฝนแลง้   

2) ผลกระทบทำงกำรบรโิภคและกำรอุปโภคผลติภณัฑจ์ำกป่ำไมข้องประชำชนในทอ้งถิน่โดยกำรขำดแคลนในสิง่ทีเ่คยไดจ้ำก
ป่ำไม ้อำท ิพชื ผกั ผลไม ้สตัวเ์ลก็ ทีน่ ำมำประกอบอำหำรได ้กำรขำดแคลน ไมฟื้น ถ่ำน เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 

3) ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัป่ำไม ้ในปัจจุบนัมอุีตสำหกรรมจ ำนวนมำกใชไ้มเ้ป็นวตัถุดบิในขบวนกำรผลติ 
อำท ิอุตสำหกรรมผลติไมอ้ดั กระดำษ ก่อสรำ้ง เป็นตน้ 

2.2 ข้อมลูในการจดัท ารายละเอียดโครงการ 

ในกำรจดัรำยละเอยีดโครงกำรจะตอ้งอำศยัขอ้มลู ซึง่มปีระเดน็ดงัน้ีดงัน้ี (1) ขอ้มลูเกีย่วกบัอำคำร (2) ขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชง้ำน 
(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภำพแวดลอ้ม (4) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยำกร (5) ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทโครงกำร และวธิหีลกัในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ไดแ้ก่ กำรสบืคน้จำกเอกสำร กำรสบืคน้จำกมนุษยผ์ำ่นกำรสมัภำษณ์หรอืกำรใชแ้บบสอบถำม และกำรสงัเกต 

2.3 อาคารเขียวและการออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน 

แนวควำมคดิกำรออกแบบสถำปัตยกรรมทีย่ ัง่ยนืสมัพนัธ์กบัสภำพแวดลอ้มโดยตรง โดยเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้ประโยชน์จำก
ธรรมชำตแิละกำรสรำ้งสภำวะสบำยในเขตรอ้นชืน้ มปัีจจยัดงัน้ี (1) กำรจดัผงั (2) รูปแบบอำคำร (3) กำรใชว้สัดุ (4) กำรใส่ฉนวน (5) 
กำรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

3.1.1 กำรเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(secondary data) โดยกำรศกึษำและทบทวนวรรณกรรมจำกเอกสำร ต ำรำ บทควำมทำงวชิำกำร 
และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1.2 กำรเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ(primary data) กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกกลุม่ตวัอยำ่งและกำรลงส ำรวจพืน้ทีก่รณีศกึษำ 
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1) กำรสมัภำษณ์เจำ้หน้ำทีศู่นยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหนองหอยเกี่ยวกบัขอบเขตพืน้ทีโ่ครงกำรหลวง ประวตัคิวำมเป็นของ
พืน้ที ่ควำมสมัพนัธข์องมอ่นแจม่และโครงกำรหลวง 

2) กำรสมัภำษณ์เจ้ำพนักงำนหน่วยป้องกนัรักษำป่ำ อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเน้ือหำกำรสมัภำษณ์มุ่งเน้นไปที่
ขอบเขตพืน้ทีป่่ำสงวน ขอ้มลูกรณีรือ้ถอนโครงกำรรสีอรต์ใน พ.ศ. 2561 และปัจจยัในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบสิง่ก่อสรำ้งในพืน้ที่ 

3) กำรสมัภำษณ์สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตรม่อนแจ่ม เพื่อศกึษำขอ้มูลบรบิททำงกำยภำพของโครงกำร
แคมป์ป้ิงรสีอรต์ในพืน้ที ่ขอ้มลูกำยภำพของทีพ่กั พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วและปัจจยัในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบสิง่ก่อสรำ้งในพืน้ที่ 

4) กำรท ำแบบสอบถำมกบันักท่องเทีย่วเชงินิเวศเพื่อศกึษำพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั
ในบรเิวณมอ่นแจม่ ควำมสนใจในพืน้ที ่รวมถงึสถำนกำรณ์กำรทอ่งเทีย่วในบรเิวณมอ่นแจม่  

5) กำรสงัเกตจำกกำรลงพื้นที่ส ำรวจ ศกึษำขอ้มูลบรบิทในพืน้ทีเ่พื่อน ำไปประกอบกำรวเิครำะหร์่วมกบัขอ้มูลที่ได้จำกกำร
สมัภำษณ์และแบบสอบถำม 

3.1.3 กำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชข้อ้มลูปฐมภมูริว่มกบัขอ้มลูทุตยิภมูเิพือ่ก ำหนดตวัแปรในกำรวจิยั 

3.1.4 กำรออกแบบสถำปัตยกรรมตน้แบบ 

3.1.5 กำรประเมนิผลโดยกลุม่ตวัอยำ่งนักทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรออกแบบสถำปัตยกรรมพืน้ถิน่ 

3.1.6 สรุปผลกำรวจิยัและน ำเสนอผลกำรวจิยั 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง  

กำรศกึษำขอ้มลูในกำรวจิยัครัง้น้ี ตอ้งอำศยักำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและเป็นปัจจยัส ำคญัใน
พืน้ทีก่รณีศกึษำในกำรใหข้อ้มลู ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 กลุม่ดงัน้ี 

3.2.1 นกัทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ  

จ ำนวน 200 คน โดยกำรก ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรสุ่มแบบสะดวก (convenient sampling) โดยมเีกณฑผ์ูใ้หข้อ้มูลต้องมี
ประสบกำรณ์ทอ่งเทีย่วมอ่นแจม่ เป็นนกัทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ และเป็นสมำชกิในกลุม่แนะน ำกำรทอ่งเทีย่วเชงินิเวศในประเทศไทย 

3.2.2 สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรมอ่นแจม่ (ผูป้ระกอบกำรธุรกจิทีพ่กัแรมและรำ้นกำแฟรอบพืน้ทีม่อ่นแจม่)  

รวมทัง้หมดจ ำนวน 6 รำย โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง (purposive sampling) ผู้ให้ขอ้มูลจะต้องเป็นสมำชกิกลุ่มวสิำหกิจกำร
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรมอ่นแจม่และท ำกำรเปิดกจิกำรทีพ่กัแรมตัง้แต่ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

3.2.3 เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำศนูยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหนองหอย  

จ ำนวน 2 รำยโดยกำรสุม่แบบเจำะจง (purposive sampling) ผูใ้หข้อ้มลูจะตอ้งมปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนประจ ำศูนยพ์ฒันำ
โครงกำรหลวงหนองหอยระยะเวลำ 10 ปีขึน้ไป 

3.2.4 เจำ้พนกังำนป่ำไมช้ ำนำญงำน จำกหน่วยป้องกนัรกัษำป่ำ อ ำเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

จ ำนวน 1 รำย โดยกำรสุม่แบบเจำะจง (purposive sampling) ผูใ้หข้อ้มลูจะตอ้งประจ ำกำรในพืน้ทีร่อบมอ่นแจม่ อ ำเภอแมร่มิ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.3.1 แบบสอบถำมนกัทอ่งเทีย่ว 

เป็นเครื่องมอืทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชร้วบรวมขอ้มลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงนักท่องเทีย่วเชงินิเวศ 200 รำย เกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัในบรเิวณมอ่นแจม่ ควำมสนใจในพืน้ที ่รวมถงึสถำนกำรณ์กำรทอ่งเทีย่วในบรเิวณมอ่นแจม่  

3.3.2 แบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสรำ้ง 

เป็นเครือ่งมอืทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจำกค ำถำมแบบปลำยเปิด โดยขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ 3 กลุม่ตวัอยำ่งไดแ้ก่ 
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1) สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตรม่อนแจ่ม โดยเน้ือหำกำรสมัภำษณ์มุ่งเน้นไปทีบ่รบิทของโครงกำรแคมป์ป้ิง               
รสีอรต์ในพืน้ที ่ขอ้มลูกำยภำพของทีพ่กั พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วและปัจจยัในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบสิง่ก่อสรำ้งในพืน้ที่ 

2) เจำ้หน้ำทีศู่นยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหนองหอย โดยเน้ือหำกำรสมัภำษณ์มุง่เน้นไปที ่ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงกำรหลวง ประวตัิ
ควำมเป็นของพืน้ที ่ควำมสมัพนัธข์องมอ่นแจม่และโครงกำรหลวง 

3) เจำ้พนักงำนป่ำไมช้ ำนำญงำน จำกหน่วยป้องกนัรกัษำป่ำ อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเน้ือหำกำรสมัภำษณ์มุง่ เน้น
ไปทีข่อบเขตพืน้ทีป่่ำสงวน ขอ้มลูกรณีรือ้ถอนโครงกำรรสีอรต์ใน พ.ศ. 2561 และปัจจยัในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบสิง่ก่อสรำ้งในพืน้ที่ 

3.3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรสงัเกต 

จำกกำรลงส ำรวจพื้นที่กรณีศึกษำโดยอำศยัเครื่องมอือเิล็กทรอนิกส์จ ำพวก กล้องบนัทกึภำพ , แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์จดบนัทกึเพือ่ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูบรบิทเดมิในพืน้ทีจ่รงิซึง่มผีลต่อกำรวเิครำะหข์อ้มลูและน ำไปสูก่ระบวนกำรออกแบบ 

3.4 กรอบแนวคิดวิจยั  

กำรแสดงกระบวนกำรวจิยัในดำ้นกำรใชข้อ้มูลจำกกำรศกึษำสถำปัตยกรรมและบรบิทรอบดำ้นในพืน้ทีก่รณีศกึษำ สำมำรถ
จ ำแนกเป็นขอ้มลูปฐมภมูแิละขอ้มลูทุตยิภมู ิน ำมำวเิครำะหเ์พือ่น ำไปสูก่ระบวนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมตน้แบบและกำรประเมนิผล 

 

รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงกรอบแนวคดิวจิยั 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

กำรลงพืน้เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูตำมขอบเขตพืน้ทีก่รณีศกึษำจ ำแนกเป็น 2 พืน้ทีไ่ดแ้ก่ พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ และ
พืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ โดยกำรใชเ้ครื่องมอืกำรสมัภำษณ์แบบมโีครงสรำ้ง เครื่องมอืในกำรสงัเกต และแบบสอบถำมจำกกลุ่ม
ตวัอยำ่ง โดยจ ำแนกผลกำรวจิยัออกเป็น 5 ประเดน็ดงัน้ี 
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4.1 กายภาพอาคาร  

จำกกำรสมัภำษณ์สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตรม่อนแจ่ม และกำรสงัเกตในกำรลงส ำรวจพื้นที่กรณีศกึษำ
เบือ้งตน้ ผนวกกบักำรศกึษำคน้ควำ้ขอ้มลูเพิม่เตมิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง สำมำรถจ ำแนกกำรผลกำรวจิยัเป็น 5 ประเดน็ยอ่ยดงัน้ี 

4.1.1 วสัดุอำคำร 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ พบกำรใชว้สัดุในกำรก่อสรำ้งทีพ่กัแต่ละรปูแบบดงัน้ี ตำมตำรำงที ่1 

ตารางท่ี 1 รปูแบบวสัดุอำคำรจำกกำรส ำรวจพืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ 

รปูแบบทีพ่กั เตน็ทส์นำม เตน็ทโ์ดมใส อำคำรพกัแรม บำ้นพกัแรม (Villa) 

วสัดุทีใ่ช ้ 1) ผำ้ไนลอน 
2) ผำ้โพลเีอสเตอร ์

1) ภำยนอกเป็น PVC Vinyl 
2) ภำยในเป็นผำ้ใบแคนวำส 
บุฉนวนกนัควำมรอ้น 

1) คอนกรตี 
2) อฐิ 
3) ไม ้
4) เหลก็ 
5) กระจก 

1) คอนกรตี 
2) ไม ้
3) เหลก็ 
4) กระจก 

2) พืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ พบกำรใชว้สัดุก่อสรำ้งรปูแบบบำ้นปนู บำ้นกึง่ไมก้ึง่ปนู บำ้นไม ้และบำ้นทีใ่ชว้สัดุไมไ้ผ่หลงัคำมุง
ดว้ยหญ้ำคำ รูปแบบกำรใชง้ำนอำคำรมกัเป็นทีพ่กัอำศยัของคนในชุมชน รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร อำคำรพำณิชย์ โรงเรยีน วดั และอำคำร
สำธำรณะในชุมชน 

3) จำกผลกำรวจิยัด้ำนวสัดุอำคำรพบว่ำวสัดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรในพื้นที่กรณีศึกษำทัง้  2 พื้นที่มคีวำมหลำกหลำย ขึ้นอยู่กบั
กจิกรรมในพืน้ที ่กำรใชง้ำนของอำคำร และสภำพแวดลอ้มในพืน้ที ่อำท ิในพืน้ทีชุ่มชนแออดัจะใชว้สัดุทีม่คีวำมแขง็แรง คงทนถำวรเป็น
สว่นมำก และในพืน้ทีท่ีเ่ป็นลำนกวำ้งใกลช้ดิธรรมชำต ิจะพบวสัดุทีส่ำมำรถใชช้ัว่ครำวเพือ่กำรทอ่งเทีย่วพกัแรมมำกกวำ่ 

4.1.2 โครงสรำ้งอำคำร 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ พบกำรใชโ้ครงสรำ้งในทีพ่กัแต่ละรปูแบบดงัน้ี ตำมตำรำงที ่2 

ตารางท่ี 2 รปูแบบโครงสรำ้งอำคำรจำกกำรส ำรวจพืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ 

รปูแบบทีพ่กั เตน็ทส์นำม เตน็ทโ์ดมใส อำคำรพกัแรม บำ้นพกัแรม (Villa) 

โครงสรำ้งทีใ่ช ้ 1) เสำอะลมูเินียม 
2) คำรบ์อนไฟเบอร ์

1) ทอ่เหลก็กลมกลัป์วำไนซพ์น่ส ี
PVDF (Polyvinylidene Fluoride) 

1) โครงสร้ำงคอนกรีต
เสรมิเหลก็ 
2) โครงสรำ้งเหลก็ 

1) เสำ-คำนคอนกรตี 
2) โครงสรำ้งเหลก็ 
3) โครงสรำ้งไม ้

4.1.3 กำรเขำ้ถงึอำคำร 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ พบวำ่มกีำรท ำทำงเขำ้ถงึอำคำรพีพ่กั 2 รปูแบบไดแ้ก่ 

(1) กำรท ำเฉลยีงตดิตัง้บนพืน้ทีม่คีวำมลำดชนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งอำคำร 

(2) กำรปรบัหน้ำดนิใหร้ำบเรยีบเป็นชัน้เพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งอำคำร 

2) พืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ พบวำ่มลีกัษณะกำรก่อสรำ้งใหส้อดคลอ้งต่อพืน้ทีท่ีล่ำดชนั และแผก่ระจำยไปตำมตรอก
ซอกซอยของชุมชนตำมแนวถนนอยำ่งไมเ่ป็นระเบยีบ ซึง่ถนนในชุมชนจะสำมำรถเชือ่มต่อไปยงัอ ำเภอใกลเ้คยีง 

3) จำกผลกำรวจิยัดำ้นกำรเขำ้ถงึอำคำรพบวำ่ควำมลำดชนัของพื้นทีม่ผีลต่อกำรท ำทำงเขำ้อำคำร หำกพืน้ทีต่ดิถนนทีม่คีวำม
ลำดชนั ลกัษณะทำงเขำ้จะเป็นไปตำมควำมชนัของถนน และหำกเป็นพืน้ทีล่ำนกวำ้งทีล่ำดชนั จะมกีำรท ำทำงเดนิเสำลอยยกสงู 
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4.1.4 แนวคดิกำรออกแบบ 

พืน้ทีม่อ่นแจ่มซึง่ครอบคลุมพืน้ทีก่รณีศกึษำทัง้ 2 พืน้ที ่มชีุมชนพืน้ถิน่คอืชุมชนเผำ่มง้ ปัจจุบนัพบสถำปัตยกรรมแบบพืน้ถิน่
ในพืน้ทีน้่อยมำก แนวคดิกำรออกแบบจงึเป็นสถำปัตยกรรมชนเผำ่มง้ ลกัษณะบำ้นชนเผำ่มง้จะรวมกลุม่บำ้นในตระกูลเดยีวกนัรำว 7 -8 
หลงั บำ้นของผูท้ีม่คีวำมส ำคญัทีส่ดุอยูต่รงกลำงของกลุ่ม ลกัษณะตวับำ้นจะสรำ้งครอ่มกบัพืน้ดนิ ใชพ้ืน้ดนิเป็นพืน้บำ้น ไมม่หีน้ำต่ำง ฝำ
บำ้นใชว้สัดุเป็นไมไ้ผผ่ำ่คลีเ่ป็นแผน่ต่อกนั หลงัคำมงุดว้ยหญำ้คำ โครงสรำ้งใชเ้ป็นไมเ้นื้อแขง็ตำมป่ำในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

4.1.5 จ ำนวนทีพ่กั 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ พบวำ่ในแต่ละโครงกำรมรีปูแบบทีพ่กัทีห่ลำกหลำยและจ ำนวนไมเ่ท่ำกนั จำกกำรลงส ำรวจ
พืน้ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู 5 โครงกำร โดยสำมำรถคดิจ ำนวนเฉลีย่ของทีพ่กัทีม่โีครงสรำ้งรปูแบบถำวรเป็น โครงกำรละ 30 หลงั  

2) พืน้ทีชุ่มชนหมู่บำ้นหนองหอยเก่ำ พบวำ่มสีิง่ก่อสรำ้งเพือ่บรกิำรพกัแรมน้อยมำก โดยมำกมกัจะเป็นบำ้นพกัอำศยัของคน
ในชุมชน อำคำรพำณิชย ์และอำคำรสำธำรณะเพือ่คนในชุมชน 

3) จำกผลกำรวจิยัดำ้นจ ำนวนทีพ่กัในพืน้ทีก่รณีศกึษำทัง้ 2 พืน้ทีพ่บวำ่ ในพืน้ทีท่ีต่ ัง้กลุม่โครงกำรรสีอรต์และลำนกำงเตน็ท ์มี
ปรมิำณทีพ่กัมำกกวำ่ในชุมชนมำก โดยพืน้ทีใ่นชุมชนสำมำรถเพิม่ปรมิำณทีพ่กัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเพือ่กำรกระจำยจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่ว 

4.2 พฤติกรรมผูใ้ช้งาน  

จำกกำรสมัภำษณ์สมำชกิกลุ่มวสิำหกิจกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตรม่อนแจ่ม และกำรใช้แบบสอบถำมนักท่องเที่ยว สำมำรถ
จ ำแนกผลกำรวจิยัเป็น 2 ประเดน็ยอ่ยดงัน้ี 

4.2.1 ควำมสนใจต่อพืน้ทีก่รณีศกึษำ 

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกพืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์และพืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำใหผ้ลลพัธเ์หมอืนกนัคอื ควำม
สนใจของนักท่องเทีย่วมุ่งเน้นไปทีก่ำรเยีย่มชมธรรมชำต ิเป็นอนัดบัแรก รองลงมำคอื กำรแคมป์ป้ิงสงัสรรค ์เทีย่วรำ้นกำแฟ กจิกรรม
ผำดโผน และอนัดบัสดุทำ้ยคอืเยีย่มชมวถิชีวีติชำวเขำ 

4.2.2 รปูแบบกจิกรรมในพืน้ทีศ่กึษำ 

1) พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ มกีจิกรรมทีน่ักท่องเทีย่วนิยมเป็นอนัดบัแรกคอื กำรเยีย่มชนสวนดอกไมบ้รเิวณจุดชมววิมอ่น
แจม่ รองลงมำตำมล ำดบัคอื กำรกนิหมกูระทะ กำรนอนเตน็ท ์กำรเทีย่วคำเฟ่ รำ้นกำแฟ กจิกรรมผำดโผน และเยีย่มชมวถิชีวีติชำวเขำเป็น
ล ำดบัสดุทำ้ย 

2) พื้นทีชุ่มชนหมู่บ้ำนหนองหอยเก่ำ มกีจิกรรมทีน่ักท่องเที่ยวนิยมในพืน้ที่ศกึษำเป็นอนัดบัแรกคอื กำรเยีย่มชนสวนดอกไม้
บรเิวณจุดชมววิม่อนแจ่ม รองลงมำตำมล ำดบัคอื กำรเทีย่วคำเฟ่รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร กจิกรรมผำดโผนของชำวมง้ และเยีย่มชมวถิชีวีติ
ชำวมง้เป็นล ำดบัสดุทำ้ย 

4.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  

จำกกำรสงัเกตในกำรลงส ำรวจพืน้ทีก่รณีศกึษำเบื้องต้น และกำรศกึษำคน้ควำ้ขอ้มลูเพิม่เตมิ สำมำรถจ ำแนกผลกำรวจิยัเป็น 2 
ประเดน็ยอ่ยดงัน้ี 

4.3.1 กำรจดักำรขยะ  

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกพืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์และพืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำใหผ้ลลพัธเ์หมอืนกนัคอื กำรท ำ
ถงัขยะในโครงกำรและมกีำรแยกขยะบำงส่วน จ ำพวกขวดพลำสตกิ ขวดแก้วและกระป๋องอะลูมเินียม และน ำขยะอนิทรยี์ไปท ำกำรฝัง
กลบในหลุมฝังกลบขยะในป่ำเขำห่ำงจำกม่อนแจ่มประมำณ 8 กโิลเมตร ซึ่งไม่สำมำรถแยกขยะจ ำพวกถุงหรอืเศษพลำสตกิออกได้
ชดัเจนจงึน ำไปฝังกลบพรอ้มขยะอนิทรยี ์
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4.3.2 ปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริ้นท ์

กำรวดัปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทจ์ำกวสัดุก่อสรำ้งอำคำร ในพืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์และพืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอย
เก่ำ สำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี ตำมตำรำงที ่3และตำรำงที ่4 

ตารางท่ี 3 ปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทจ์ำกกำรปลอ่ยคำรบ์อนของวสัดุในแต่ละหน่วย  
องคป์ระกอบทำงสถำปัตยกรรม / วสัด ุ ปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์องวสัดุ (Kg.Co2) 

คำน/เสำ/พืน้คอนกรตี 255 /ลบ.ม. 
กระเบือ้ง 4.4 /ลบ.ม. 
ผำ้ไนลอ่น 4 /กโิลกรมั 

ผำ้โพลเีอสเตอร ์ 9.4 /กโิลกรมั 

ตารางท่ี 4 ปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทจ์ำกเกบ็สะสมคำรบ์อนของวสัดุไมใ้นแต่ละหน่วย  
องคป์ระกอบทำงสถำปัตยกรรม / วสัด ุ ปรมิำณคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์องวสัดุ (Kg.Co2) 

ไมเ้น้ือแขง็ (อำยุเฉลีย่ 30 ปี) 1 ตนั/ลบ.ม. 
ไมไ้ผ ่ 2 /กโิลกรมั 

4.4 กฎหมายและมาตรฐาน  

จำกสมัภำษณ์สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตรม่อนแจ่ม และเจำ้พนักงำนป่ำไมช้ ำนำญงำน พบว่ำ ปัจจุบนัม่อน
แจ่ม ใชม้ำตรกำรดูแลควบคุมไม่ใหม้กีำรก่อสรำ้งเพิม่จำกเดมิหลงัปี พ.ศ. 2561 โดยหำ้มมกีำรขยำยต่อเตมิออกนอกแปลงทีด่นิทีพ่กั
อำศยัของเจำ้ของโครงกำรหรอืแปลงเพื่อกำรเกษตรของตน ผูว้จิยัจงึท ำกำรสบืคน้เพิม่เตมิเกีย่วกบัพระรำชบญัญตั ิโรงแรม พ.ศ. 2547 
เพือ่น ำมำประกอบกำรออกแบบสถำปัตยกรรมตน้แบบโดยสำมำรถสรุปผลกำรวจิยัดงัน้ี 

1) พืน้ฐำนแลว้หอ้งพกัตอ้งจ ำนวนไมเ่กนิ 5 หอ้ง โดยมพีืน้ทีร่วมไมเ่กนิ 150 ตำรำงเมตร 

2) โครงสรำ้งของสถำนประกอบกำรทีพ่กัแรมตอ้งเป็นสถำนทีท่ีอ่ยู่อำศยัเท่ำนัน้หรอือยูใ่นพืน้ทีฟ่ำรม์ทีไ่ดร้บักำรรบัรองโดยผูม้ ี
อ ำนำจเกีย่วกบักำรเกษตร  

4.5 ราคาค่าก่อสร้าง  

จำกกำรสมัภำษณ์สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตรม่อนแจ่ม และกำรศกึษำคน้ควำ้ขอ้มลูเพิม่เตมิ พบว่ำรำคำค่ำ
ก่อสรำ้งส่งผลต่อกำรออกแบบสถำปัตยกรรมตน้แบบเพื่อพจิำรณำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำไปสรำ้งจรงิโดยเจำ้ของโครงกำรทีพ่กัแรม 
ผลกำรวจิยัพบวำ่ (1) รำคำสนิคำ้รวมค่ำตดิตัง้ทีพ่กัแบบเตน็ทโ์ดมใสเทำ่กบั 40,000 บำทต่อหน่ึงหลงั (2) รำคำค่ำก่อสรำ้งบำ้นพกัปนูชัน้
เดยีวเทำ่กบั 12,800 – 14,800 ต่อตำรำงเมตร (3) รำคำค่ำก่อสรำ้งบำ้นพกัไมช้ัน้เดยีวเทำ่กบั 11,700 – 13,000 ต่อตำรำงเมตร 

 

5. การออกแบบสถาปัตยกรรมต้นแบบ  

5.1 พืน้ท่ีโครงการแคมป์ป้ิงรีสอรต์ 

5.1.1 สถำปัตยกรรม 

บำ้นพกัจ ำนวน 5 ยนิูต ขนำดไมเ่กนิ 30 ตำรำงเมตรต่อหลงั หอ้งอำบน ้ำรวม 2 อำคำร จ ำแนกเป็นหอ้งอำบน ้ำ จ ำนวน 3 หอ้ง 
สขุำจ ำนวน 3 หอ้ง อำคำรรำ้นอำหำรรวมกบัส ำนักงำนของโครงกำร 1 อำคำร เรอืนส ำหรบัแปลงเกษตรสำธติสง่เสรมิกจิกรรมกำรเรยีนรู้
เชงิเกษตร ทุกอำคำรมกีำรก ำหนดใชว้สัดุทีม่กีำรปลอ่ยคำร์บอนน้อย เน้นวสัดุจ ำพวกไมท้อ้งถิน่ ไมส้กัและไมไ้ผ ่เป็นวสัดุหลกั ลดกำรใช้
วสัดุคอนกรตี เหลก็และผำ้ใบสงัเครำะหโ์ดยไมจ่ ำเป็น รปูแบบกำรก่อสรำ้งตอ้งสำมำรถรือ้ถอนไดง้ำ่ย 

5.1.2 แผนผงัโครงกำร 

มุง่เน้นกำรก่อสรำ้งทีเ่หมำะกบัพืน้ทีล่ำดชนั ลดกำรตดัหรอืปรบัหน้ำดนิโดยไมจ่ ำเป็น วำงแผนผงัใหก้ระชบั มรีะยะเดนิทีใ่กลใ้น
แต่ละอำคำรเพือ่ลดกำรท ำทำงเดนิ หรอืกำรเดนิงำนระบบทีส่ง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม 
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5.1.3 โครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ใชว้สัดุคอนกรตีและเหลก็ส ำหรบัรำกฐำนทีแ่ขง็แรงเท่ำนัน้ โครงสรำ้งในส่วนอื่นสำมำรถใชไ้มเ้น้ือแขง็ได ้อำทสิ่วนของโครง
หลงัคำ โครงยดึฝำผนงั โดยตวัอำคำรจะตอ้งสำมำรถก่อสรำ้งบนพืน้ทีล่ำดชนัไดอ้ยำ่งมัน่คง 

5.2 พืน้ท่ีชุมชนหมู่บา้นหนองหอยเก่า 

5.2.1 สถำปัตยกรรม 

ตวัอำคำรหลกัคอืบำ้นพกัอำศยัของเจำ้ของโครงกำร ใชห้อ้งส่วนทีเ่หลอืของบำ้นเป็นหอ้งพกัส ำหรบันักท่องเทีย่ว บรกิำรใน
รปูแบบโฮมสเตย ์โดยมกีำรใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลำง หอ้งครวั ลำนส ำหรบัทำนอำหำรและท ำกจิกรรมร่วมกนั มกีำรแยกหอ้งอำบน ้ำจำกตวับำ้น 
ตำมแนวคดิกำรออกแบบลกัษณะบำ้นชนเผำ่มง้แบบพืน้ถิน่ วสัดุก่อสรำ้งบำงสว่นเป็นวสัดุทอ้งถิน่ เชน่ ไมไ้ผ ่ไมส้กั และหญำ้คำ 

5.2.2 แผนผงัโครงกำร 

มุ่งเน้นกำรวำงผงัแบบหมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำมง้ดัง้เดมิ โดยใหบ้ำ้นของเจำ้ของโครงกำรอยู่ตรงกลำง รวมถงึต ำแหน่งหอ้งพืน้ที่
ภำยในบำ้น เป็นไปตำมลกัษณะบำ้นมง้พืน้ถิน่แต่มกีำรปรบัใหเ้หมำะสมกบักำรอยูอ่ำศยัของนักทอ่งเทีย่ว 

5.2.3 โครงสรำ้งพืน้ฐำน 

โครงสรำ้งลกัษณะถำวร มัน่คงและแขง็แรงเป็นโครงสรำ้งหลกั เหมำะสมพืน้ทีล่ำดชนัของชุมชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ 

 
รปูท่ี 3 ตน้แบบสถำปัตยกรรมบำ้นพกัแรมในโครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอรต์ และโฮมสเตยใ์นพืน้ทีชุ่มชนหมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ 

 

6. สรปุผลการวิจยั 

งำนวจิยัน้ีเป็นกำรน ำเสนอแนวทำงกำรปรบัเปลีย่นสิง่ก่อสรำ้ง ใหส้อดคลอ้งกบัระบบนิเวศ โดยเป็นสว่นช่วยลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำในม่อนแจ่ม สำมำรถแบ่งขอบเขตพืน้ที่ศกึษำเป็น 2 พื้นที่ คอื พืน้ทีโ่ครงกำรแคมป์ป้ิงรสีอร์ต และพืน้ที่ชุมชน
หมูบ่ำ้นหนองหอยเก่ำ โดยผลจำกกำรศกึษำและวเิครำะหข์อ้มลูทัง้สองพืน้ทีส่ำมำรถน ำไปสูแ่นวทำงกำรปรบัเปลีย่นสิง่ก่อสรำ้งในทัง้สอง
พืน้ทีม่ปัีจจยัทีส่ ำคญัจ ำแนกเป็น 3 ประเดน็ดงัน้ี 

1) สิง่ก่อสรำ้งทีม่รีปูแบบชัว่ครำว สำมำรถรือ้ถอนได ้และใชว้สัดุก่อสรำ้งทีป่ล่อยก๊ำซคำรบ์อน 

2) ผงัสิง่ก่อสรำ้งทีม่คีวำมหนำแน่นน้อย กำรควบคุมจ ำนวนสิง่ก่อสรำ้งจะสง่ผลใหค้วำมหนำแน่นของนกัทอ่งเทีย่วน้อยลง 

3) รูปแบบกจิกรรมกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตรและวถิีชวีติเพื่อกำรเรยีนรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อกำรท่องเที่ยวแบบยัง่ยนื และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำหรอืต่อยอดงำนวจิยัคอื กำรหำแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องนักท่องเทีย่วในเรื่องของ
ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม ผำ่นกำรทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นกำรปลกูฝังและลดปัญหำระบบนิเวศทีม่โีอกำสเกดิขึน้ในแหลง่ทอ่งเทีย่วอื่น 

 

 



แนวทำงปรบัเปลีย่นสิง่ก่อสรำ้งใหส้อดคลอ้งระบบนิเวศในพืน้ทีป่่ำ กรณศีกึษำ มอ่นแจม่ อ ำเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
ณฐัพล ค ำอำ้ยกำวนิ, ภมูชิำย พนัธุไ์พโรจน์ และสำธดิำ สกุลรตันกุลชยั 
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Abstract 

Worldwide, healthcare institutions face acute challenges in responding to the ongoing COVID-19 pandemic, including 
the difficulty of protecting patients and staff unrelated to the virus from potentially infected people seeking the COVID-19 test. 
An isolated facility solution allows hospitals to separate existing facilities and not disrupt general hospital operations and protect 
the affected operating medical staff and potentially infected patients from virus spread. This research aims to develop a COVID-
19 screening station prototype by rationalizing existing solutions for virus testing facilities, adapting them into flexible modular 
units capable of suiting Thai hospitals regarding local conditions and budget limitations. Consultations with medical doctors and 
experts supported the design development, taking reference to stipulated patient treatment processes. A working, functional 
prototype screening station was installed for use and testing at a hospital. Research outcomes suggest that the proposed design 
solution for a modular screening station and the constructed prototype for semi-outdoor solutions are considered safe, 
operational, and suitable for implementation near healthcare facilities. As a feasible, low construction cost solution, offering a 
low risk of contamination, the modular and flexible structure of the COVID-19 screening station enables adaption to individual 
needs and functional requirements or cope with existing site conditions. A project-implementation review (PIR) documents 
project usage, operation, and function recording and improvement suggestions for development, with future work foreseeing its 
design implementation. The prototype solution's further developed results are to be implemented in various hospitals in Thailand 
within a short period. Funding for this research came from the Faculty of Architecture and Design (SoA+D) of King Mongkut 
Technical University Thonburi (KMUTT), supporting research in architecture and its application in Thai society.  

Keywords: COVID-19 Screening Station, Design for Safety, Pandemic Resilience. 

 

1. Introduction 

In Thailand, as one of the first countries outside of China to report a Covid-19 infection (Schnirring, 2020), the virus 
pandemic has developed somewhat moderately, with relatively low infection numbers per day. The Department of Disease 
Control (DDC) publishes daily status reports detailing confirmed cases, deaths, and the number of people tested (DDC, 2020). 
The statistics relate to Persons Under Investigation (PUI) tests, in which only people with plausible symptoms and contact with 
likely infected qualify for testing. Providing safety is among the many challenges that hospitals face concerning the COVID-19 
epidemic. Medical staff must rely on personal protective equipment (PPE), ensuring they are not infected while treating 
potentially affected patients. With the pandemic spreading, PPE need has risen sharply with the resulting shortcomings in the 
supply, increasing costs, and a rise in generating hazardous waste (Nowakowski, Kusnierz, Sosna, Mauer, & Maj, 2020).  

In standard hospital designs, the air supply is typically provided by air conditioning systems that do not offer the 
necessary filtering and pressurization of air. Such technology is only installed in operating theatres and isolation stations to 
reduce possible infections and contaminations (AIA, 1996). Ensuring proper indoor air treatment is critical in the ongoing crisis 
but cannot be provided easily due to time or cost constraints. With the growing need to conduct sampling, an isolated facility 
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solution allows hospitals to disconnect from general hospital operations to protect staff and inpatients. In addition to avoiding 
direct contact with PUI, such separation also minimizes the risk of contamination of the hospital's interior and the increased 
need for disinfection. This research aims to provide an off-site screening station at a moderate distance to health care facilities 
that will protect HCW from coronavirus infection while taking samples. A modular prototype design is to match hospitals in 
Thailand regarding local conditions and budget restrictions through design rationalization and adaptation of existing solutions. 
The expected result is a viable design solution for current and future PUI treatment processes during COVID-19 testing by 
integrating standard operating procedures (SOP) to collect specimens at the least risk and comply with specimen storage 
standards. It includes the need for air handling to mitigate the possible spread of airborne infection and germs proliferations on 
surfaces. The prototype design considerations adapt and develop existing design solutions to a flexible, mobile, sturdy, reusable, 
yet cost-effective solution. As a result, the test units could be installed nearby health care facilities such as covered or uncovered 
outdoor areas, parking lots with sufficient height clearance, or tent structures to avoid potentially infected people needing access 
to the hospital.  

 

2. Literature Review  

2.1 Coronavirus (COVID-19) Testing 

Detecting COVID-19 infections in humans requires testing (Hoffmann, et al., 2020). Two main types of COVID-19 tests 
can currently identify the SARS-CoV-2 virus; they include methods for detecting the virus's existence and finding antibodies 
produced in response to an infection. For newly infected, the reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) testing 
method is the most reliable way of detecting the presence of viruses in humans. In Thailand, the RT-PCR sampling via 
nasopharyngeal swab is the primary testing method foreseen for individuals showing apparent infection symptoms. According 
to Thai government guidelines, COVID-19 standard tests are only allowed for PUI, with testing conducted at selected government 
hospitals (DDC, 2020). The DDC is notified if a test result is positive. Yet, non-government hospitals started offering a testing 
service that has been developed specifically for Non-PUI. Several approaches for conducting screening and sample taking are 
utilized, categorizing as on-premises, off-premises, and drive-thru tests. 

A drawback of on-premises testing is that potentially infected patients are still treated within the hospital's indoor 
spaces, potentially contaminating indoor air, surfaces and interfering with building operations. Off-premises testing derives from 
China and South Korea (Lee, 2020), where outdoor testing facilities, such as tents have been used. With a physical separation 
from potentially infected, PPE-wearing medical staff conduct examination and testing through a transparent vinyl, acrylic, or 
glass panel via integrated gloves. Information on the design and planning of separate facilities to screen and test potentially 
infected coronavirus patients assert the need for strict physical distancing between medical personnel and potentially infected 
people and the need for air control, including the utilization of natural ventilation in semi-outdoor areas (WHO, 2020). Fearing 
possible contamination that affects overall building operations, some facilities have resorted to conducting sampling by taking 
tests outdoors via implementing a drive-thru scenario. Vejthani or Vibhavadi hospital (Parpat, 2020), where HCW, fitted with 
PPE, then conduct examination and sample taking directly at the opened car window. The approach has been reported to have 
that HCW performing in PPE gear feel exhausted in a short time because the protective equipment is not designed for use 
outdoors in tropical climates (The Thaiger News, 2020).  

2.2 Safety Measures 

Social or physical distancing (Harris, et al., 2020) is a non-medical measure to prevent infection by maintaining a 
physical distance between people and reducing the frequency with which people come into close contact (Johnson, Sun, & 
Freedman, 2020). Physical distancing measures are beneficial when infectious diseases develop through droplet contact 
(coughing or sneezing), direct and indirect physical contact, or airborne transmission (Ryan, 2009). Concerning COVID-19, more 
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than two meters from one another, and the avoidance of larger group assemblies is advisable (Pearce, 2020). This measure 
helps to ensure that infection peaks in the epidemic flatten out. Other suggestive measures associated with infection prevention 
are regular personal hygiene such as simple handwashing or human behaviour regulations, such as avoiding contact via 
handshake, hugging, etc. Fomite transmission is viewed as another possible way of spreading SARS-CoV-2. To minimize fomite 
transmission, exposed surfaces with reduced detailing of joints or corners allow for simple and effectively regular cleaning. 
Specific materials also reduce transmission via surfaces such as antimicrobial coatings with self-cleaning functionality (Brownell, 
2020). 

National requirements of indoor environments for airborne infectious diseases in Thailand suggest air quality control 
of spaces where infected patients and medical workers are simultaneously present (Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, 
2017). Accordingly, air treatment should follow guidelines for avoiding airborne infections as practiced in facilities for highly 
infectious diseases. Such as utilizing depressurized air to remove possibly contaminated air volumes surrounding patients, 
pressurized air to protect areas where medical workers operate (AIA, 1996). Using high-efficiency particulate absorbing (HEPA) 
filter systems for effective filtration of SARS-CoV-2 should be viewed as an additional measure for infection control (Qian, 
20118). International organizations, like the WHO, also provide information on the design and planning of separate treatment 
facilities to screen and treat potentially infected coronavirus patients. The documentation illustrates the need for strict physical 
distancing between medical personnel and potentially infected people and the need for air control, including the utilization of 
natural ventilation in semi-outdoor areas (WHO, 2020). 

2.3 Design rationalization, prototype testing, and Post-Implementation Review 

In general, building design refers to the broad architectural and engineering uses for the construction of buildings. 
Here, a design methodology can be used in different ways to structure the content and process of problems. Experts and 
specialists are consulted and participate in an integrated design process to define the tasks and requirements that must be 
fulfilled. A rationalization of the design can then help consider constraints through partial analysis and synthesis to avoid 
unnecessary deviations through simplification, reduced complexity, and technological possibilities. With suitable analysis 
methods such as simulations, prototyping, or the redefinition of requirements, significantly better design solutions can be 
achieved. A prototype, as an example of a pre-implementation object, allows testing a concept or process. A working, functional 
prototype represents all or nearly all the functionality that captures an anticipated design's usability and appearance (Lim, 2008). 

Survey-based research is used in various medical to gather information about health workers' exercise patterns and 
professional attitudes towards various clinical problems and diseases (Kelley, Clark, Brown, & Sitizia, 2003). Yet, they are also 
used for architectural studies, i.e., for space-programming purposes or to expand scientific knowledge in social-related research 
areas. A post-implementation review (PIR) is typically done after completing a project to assess whether project objectives were 
met. Steps are understood as surveys with key stakeholders, project goals assessments, post adjustments identification, or the 
update of lessons learned and ongoing benefits (Dogaru & Dogaru, 2015).  

 

3. Methodology 

This research methodology consisted of expert surveys, design rationalization, prototype development and testing, 
and installation verification. The expert survey was based on typical methods such as individual interviews or a questionnaire. 
Secondly, design rationalization then used the gathered information to program the screening station design and prototype 
development. The developed prototype was classified as a full-sized functional screening station, tested in the workshop, and 
eventually upgraded for use in a Thai hospital before installation. The PIR was then carried out after the screening station's 
commissioning. 
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3.1 Survey 

Interviews were conducted to gain insight into specific details such as procedures for conducting sampling or existing 
guidelines and requirements for the staff's safety. Interviewees were medical doctors, hospital managers, construction 
specialists, a civil engineer (HVAC), and a building contractor with hospital planning and construction projects. Besides, air 
treatment information ensures safety from virus contamination and design considerations that provide mobility, flexibility, 
transportation, and cost-effective concerns. A questionnaire was created to find information on the available exterior and semi-
exterior areas near hospital facilities interested in having a screening station in their facility. The data assessment included 
information on the location and size of the respective healthcare facility and its employees, the expectation of the required 
services, and the availability of external and semi-external areas in the hospital's vicinity that provide the installation and 
operating infrastructure. 

3.2 Design Rationalization  

The design rationalization process combined effect findings from the survey collected from case studies to synthesize 
a design proposal. Essential elements of the rationalization process are documented as follows: 

Open and Semi-Outdoor Environments: The utilization of outdoor or semi-outdoor environments for screening 
stations supports implementing the COVID-19 testing procedure.  

Spatial Separation: A physical separation between PUI and HCW is to reduce infection rates. By prioritizing the 
protection of HCWs from possible virus contamination, they work in physically isolated cabins with controlled ventilation. The 
use of such a protected interior reduces the need to wear personal protective equipment (PPE), improving working conditions 
in terms of stress relief and fatigue. PUIs remain in outdoor areas where natural ventilation can quickly distribute outside air 
around people. By reducing the number of exposed surfaces outside the cabins, the need for disinfection after each procedure 
is further reduced.  

Air-Handling: To prevent virus contamination inside the cabins, these must be equipped with a HEPA filtered air 
supply and positive air pressure to prevent the ingress of contaminated air. In terms of PUIs left outdoors, this can be beneficial 
in preventing potential virus spread. Constant air currents disperse droplets in the air faster, thus reducing the possibility of 
transmission to humans (NHK News, 2020). 

Building Code Requirements: Given the size and the low weight of the expected structure, the Thai building code 
allows for a permit-free realization if specific criteria are met (Vacharaprechaskul, 2015). Relevant restrictions are components 
with a length of no more than 4 m, foundation piles with a depth of no more than 6 m, a total net area of no more than 150 m², 
and a building height of less than 4 m. 

Transportation: The screening station requires its main building structure to be suitably dimensioned to enable 
transport. A suitable dimension for placing the station on the platform of a medium-sized truck limits its dimensions to 2.2 x 6.0 
x 4.0 meters (Tangchaitrong, 2020). Any extensions that exceed these dimensions should be removed for transport. For 
adequate loading of a truck, the integration of crane hooks should be considered part of the design. Weight restrictions for lifting 
truck cranes, typically around 1.5 tons in a short reach (less than 5 m) work area, can also be considered.  

3.3 Prototype Design, Testing, and PIR 

The research also provides for the construction of a prototype of a screening station with two cabins (or two modules) 
to carry out the PUI consultation and the sample taking for testing, to enable a later review of the implementation of the operation 
as well as assessment of the construction process, assembly/disassembly and of transportation. The prototype is fully functional 
and intended for use in an outdoor area near a health facility in Thailand. With the prototype design pre-assembled in the 
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workshop, operational tests were conducted to determine whether the expected design was appropriately functional for its use. 
The tests included a test run of the air conditioning system to measure air temperature, humidity, and air pressure in the cabin 
via installed monitoring devices—furthermore, the implementation of a standard operating procedure for the performance of 
sampling. After the screening station's transportation to a hospital and on-site installation, the post-implementation review was 
executed to determine whether the COVID-19 screening station project successfully produced the anticipated deliverables for 
operation and maintenance.  

 

4. Result 

The prototype screening station's design result, construction completion, transportation, and installation on the 
predestined site are described in the following. It also includes a summary of a post-implementation interview conducted with 
the COVID-19 screening station contractor. Some of the significant design and planning features are shown in ผดิพลาด! ไมพ่บ
แหลง่การอา้งองิ and 2 showcasing floorplan and section as drawing documentation example.   

 

 

 

Figure 1: Left: Floor Plan of Screening Station Prototype 

Figure 2: Right: Longitudinal Section of Screening Station Prototype 

Considering the needed circulation space in front and behind the screening station, a corridor space of 1 to 1.5 meters 
should be provided. Waiting areas for PUI can be arranged nearby with the considerable distance (1.5 meters or more) between 
individuals upheld. These areas are also sufficient during installation when the modules are placed using shunting equipment 
such as forklifts or dollies. 

The design solution provides layout arrangements of varying sizes through combination through its modular design of 
units. These cabins offer the spatial separation between PUI and the operative HCW, allowing them to work from an isolated 
space to examine and treat patients in its front. If necessary, sampling can be realized via sealed gloves installed in the cabin 
window. With positive air pressure and HEPA air filtering, the air conditioning system achieves the objective of making the 
facility safe for HCW. Measurements in the cabins showed that positive air pressure could be built up and maintained quickly 
over time, reducing the need for extensive use of PPE. Natural ventilation outdoors is another effort to avoid possible human-
to-human infections between PUI. Partition walls that are easy to clean further support such. With a steel frame structure, the 
screening station is suitable for road transportation purposes. By removing external elements such as the roof, air conditioning 
system, and partition wall of the stations and later reinstalling on-site, the outer dimension enables lifting onto flatbed trucks.  
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Considering locations for installing the screening station, the station's flexible, adaptive usage allows for mobile use 
and set up at remote off-premises areas where electric infrastructure exists. The air handling units currently projected can serve 
up to four cabin modules in total, which increases maintenance and initial costs somewhat if only two cabins are delivered. The 
costs for a prefabricated screening station are approx. 450,000 THB, excluding transport and installation on site. Prices are 
likely to decrease as improvements are considered, e.g., the implementation of reduced cabin size, repetitive manufacturing, 
and inherent optimization processes.  

4.1 Prototype testing, installation,  

Figures 3 and 4 show the station's prototype testing at the workshop facility in Nonthaburi. Inside the screening station, 
the HCW will be operating. The HEPA filtered fresh air supply is pressurized with about 5-pascal positive air pressure to 
guarantee no contaminated air can infiltrate from outside.  In the picture, an outlet flap for air pressure regulation is recognizable 
on the side of the station, allowing to control and maintain the wanted air pressure of the cabins. 

   
Figure 3: Left: Front View of screening station  

Figure 4: Middle: PUI Treatment Area Showing testing of installed gloves to conduct sampling 

Figure 5: Right: Screening Station lifted and secured on the truck 

The prototype was completed in early May 2020 and delivered the following month to the selected healthcare facility, 
Loeng Noktha Crown Prince Hospital in Yasothon Province. Figure 5 shows the transport with the station secured on a flatbed 
truck. The screening station is located at a safe and sufficient distance from the existing healthcare facility. Installed nearby the 
hospital’s acute respiratory infection clinic, the screening station is used for COVID-19 screening and sampling, but also to 
screen and treat tuberculosis patients. Thus, the station appears flexible for various use and future post-pandemic utilization.  

4.2 Post Implementation Survey 

The post-implementation review with the operating staff and contractor determined that the COVID-19 screening station 
project successfully fulfilled the projected deliverables. It also considered lessons learned and possible advancement. 
Suggestions regarding the practical use of the station are a flexible positioning of the gloves for permitting adjustment to 
individual human size for better working range or allowing for the anticipation of an eventual change in the station's use such 
as inoculation of patients. The station's outdoor areas can benefit from providing storage and disposal areas for improving the 
screening and sampling process. By providing a small operable window between PUI and HCW, needed equipment, test kits, 
sampling probes, etc., can be passed through when no PUI is standing in front of the cabin. To reduce overall costs, 
recommendations aiming for design improvement were to optimize interior cabins in terms of dimension. In terms of time 
management, upfront site preparations can avoid time delays and enable better security during transport and set-up regarding 
logistics and transportation, such as improved design considerations for effective transport and assembly. Limited accessibility 
of the site and the need to reinstall building parts on-site were the leading causes of the time lag on site. The prefabrication 
was not optimal and will likely become more time-efficient through repeated installation. Concerning training for operating the 
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station, an MEP engineer undertook staff instruction for the air conditioning and its HEPA filter system. For avoiding 
contamination of interior and exterior surfaces, the medical doctor in charge instructed assigned staff on the station's cleaning 
and disinfection guidelines during use.  

 

5. Conclusion 

A modular COVID-19 screening station design was developed based on rationalizing existing solutions and expert 
consultation for semi-outdoor usage near healthcare facilities in Thailand. A working and fully functional prototype screening 
station was installed to test operational use and suitability regarding local conditions and budget limitations. Accordingly, the 
design and resulting prototype for a screening station fulfilled the prospects of improving existing healthcare facilities' needs 
concerning practical use, air handling, maintenance, and cost considerations. Above all, its separation from main healthcare 
facilities, operating at locations nearby, avoids unnecessary infection of others while providing efficient physical distance between 
PUI and the treating HCW. Thus, the screening station enables the proper conduct regarding examinations and sampling taking 
while ensuring a sufficiently safe work environment and avoiding the extensive need for PPE. Based on PIR results, the current 
prototype solution is adequately planned, including recognizing made comments for improving the station from contractor and 
existing operator. Future research may further optimize the design of the screening station, focusing on projecting a detailed 
standard operating procedure and a related inclusive communication graphics with PUI. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเราสามารถพบเหน็ปัญหาดา้นความรุนแรงบนโลกออนไลน์หรอืการรงัแกบนโลกไซเบอร ์ (Cyber Bully) ทีม่ผีลกระทบ
อย่างมากกบัเยาวชนในช่วงอายุ 16 - 18 ปี สาเหตุหลกัเป็นเพราะการมทีศันคตทิีต่ดัสนิบุคคลจากลกัษณะภายนอก และขาดการเรยีนรู้
การปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่นในสงัคม ผูศ้กึษาสนใจปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคน (สงัคม) กบัพื้นที่ (กายภาพ)  เน่ืองจากพบว่าเดก็ที่ได้รบั
ผลกระทบจากความรุนแรงบนโลกออนไลน์เกดิจากสงัคมทีข่าดปฏสิมัพนัธโ์ดยสิน้เชงิ กระบวนการวจิยัเริม่จากการทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของไซเบอร์บูลลี ่เพื่อหาสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้  จากนัน้มาผนวกกบัพฤตกิรรมของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อตคีวามเป็นลกัษณะของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการรองรบักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์เอือ้ต่อการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั
ผา่นพืน้ที ่โดยน าแนวคดิระยะหา่งระหวา่งบุคคล (Personal Space) มาช่วยในการก าหนดระยะทีเ่หมาะสมในการออกแบบพืน้ที ่รวมไป
ถงึทฤษฎกีารหน่วงเวลาทีจ่ะท าใหบุ้คคลอยู่ในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ไดเ้รยีนรูบ้รบิทรอบขา้งใหน้านขึน้ มกีารแบ่งปันพืน้ทีร่่วมกนั สรา้งโอกาสใน
การปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก ท าใหเ้กดิการสงัเกตและเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของกนัและกนั โดยสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทางร่างกาย ซึง่
เป็นผลดมีากกวา่การเรยีนรูบุ้คคลผา่นหน้าจอโทรศพัทบ์นโลกออนไลน์ และมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตทิีด่ตี่อบุคคลอื่นใน สงัคมดว้ย จงึท า
ใหเ้กดิการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดา้นความรุนแรงบนโลกออนไลน์หรอืการรงัแกบนโลกไซเบอร์  (Cyber bully) ผ่านการ
ออกแบบพืน้ที ่ทีเ่อื้อต่อการปฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนัในสงัคม เป็นการสรา้งองคค์วามรูเ้พื่อเปลีย่นทศันคตติ่อการตดัสนิคนอื่น และน าไปสู่
การลดปัญหาในการรงัแกผูอ้ื่นทัง้ในโลกจรงิและโลกออนไลน์ได ้

ค าส าคญั: การรงัแกบนโลกไซเบอร,์ ระยะหา่งระหวา่งบุคคล, ทีว่า่ง, ทีว่า่งสาธารณะ 

 

Abstract 

Nowadays, we can see the issues of online violence or cyber bullying that have profound effect on young people 
aged 16-18, mainly because of the prejudice towards appearance of other people and the lack of education about interaction 
with other people in the society. The study focused on the interaction between people (society) and space (physical) as they 
found that the children affected by online violence were caused by a society with a complete lack of interaction. The research 
process began with a review of literature, theories, and research related to cyberbully behaviour to find the cause of the 
problem. This was then combined with the behaviour of the target audience to interpret it as a characteristic of the area that 
is suitable for supporting creative activities and conducive to building interaction between one other through space by applying 
the concept of distance between people (Personal Space) to help determine the appropriate distance in space design, as well 
as the theory of time delay that allows people to stay in that area to learn the context around them for a longer time. This was 
to lead to shared space, create opportunities for positive interactions which would cause observation and learning about one 
another through behaviours - perceived by the physical senses. This was more beneficial than learning about a person online, 
through a phone screen. It also would result in better attitudes towards other people in the society. Therefore, the introduction 
to guidelines that addresses online violence or cyber bully through space design, which would contribute to good interactions 
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with one other in the society. This was also the knowledge creation to change the prejudice towards other people, leading to 
reduce the problem of - both in the real world and online. 
Keywords: Cyber Bully, Personal Space, Space, Public Space 
 

1. บทน า 

ปัญหาความรุนแรงในเยาวชนเป็นประเดน็ส าคญัที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน องค์การอนามยัโลกระบุว่าปัญหาความ
รุนแรงในเยาวชนนัน้เป็นปัญหาระดบัโลกทีส่ง่ผลกระทบต่อเยาวชนหลายพนัคนในแต่ละวนั รวมไปถงึกระทบต่อครอบครวั โรงเรยีน และ
สงัคมโดยรวม น าไปสู่การเสยีชวีติทัง้ในรูปแบบการฆาตกรรม การท าร้ายร่างกาย การคุกคามด้วยอาวุธจากกลุ่มเยาวชนที่ใชค้วาม
รุนแรง และการกลัน่แกลง้รงัแก (Bullying) (World Health Organization, 2015) 

ประเทศไทย เป็นอกีหน่ึงประเทศที่ประสบปัญหาดงักล่าว โดยปัจจุบนัระดบัความรุนแรงของพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งได้
ทวคีูณมากขึน้กว่าในอดตี จากขอ้มลูกรมสุขภาพจติซึ่งเผยแพร่เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2561 ระบุว่าเดก็นักเรยีนโดนกลัน่แกลง้ในโรงเรยีนถงึ 
600,000 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ถอืเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศญีปุ่่ น นอกจากระดบัความรุนแรงทีเ่พิม่ขึน้แลว้ วธิกีารกลัน่
แกลง้กเ็ปลีย่นไปจากในอดตีทีเ่คยใช ้เชน่ การลอ้เลยีนชือ่พอ่แม ่การเรยีกชือ่สมมตหิรอืปมดอ้ยของเพือ่น การไมใ่หเ้ขา้รว่มกลุม่เลน่หรอื
ท ากจิกรรม และการตบหวัหรอืการชกต่อยเบาๆ เป็นตน้ (มลูนิธยิุวพฒัน์, 2561) แต่ปัจจุบนัรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไปท าใหส้ือ่ 
(Media) และเทคโนโลย ี(Technology) เขา้มามบีทบาทส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการกลัน่แกลง้ของคนในยุคปัจจุบนั โดยพบวา่
กลุ่มเยาวชนมากกวา่รอ้ยละ 50 มพีฤตกิรรมกลัน่แกลง้ผ่านโลกไซเบอร ์และคุกคามผูอ้ื่นผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั ทัง้น้ีเพือ่เขา้ใจ
รปูแบบการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) ในเชงิลกึ และเขา้ใจมุมมองของเยาวชนในปัจจุบนัจะท าใหท้ราบถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ในทุกมติขิองเยาวชนไทยทีต่กเป็นเหยื่อของการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) นอกจากนัน้รปูแบบสงัคมออนไลน์ยงัเป็นปัญหาที่
ท าใหเ้กดิการตดัปฏสิมัพนัธจ์ากผูค้นรอบขา้งในโลกจรงิ ท าใหเ้ดก็ขาดทกัษะในการเรยีนรู ้การเขา้สงัคม ขาดการปฏสิมัพนัธร์ว่มกบัผูอ้ื่น 
ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความแตกต่างหรอืแปลกแยก ขาดการปฏสิมัพนัธก์ารพดูคุย การท าความรูจ้กักบัผูค้นรอบขา้ง ท าใหเ้ป็นคนไม่มคีวาม
มัน่ใจ และท าใหก้ลายเป็นผูท้ีถู่กรงัแกได ้

ดงันัน้ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพทางความคดิและวุฒภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชนผ่านพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์จะสามารถลดปัญหา
ดา้นความรุนแรงบนโลกออนไลน์ได ้และสามารถตอบค าถามของงานวจิยั 1) ปัญหาและรูปแบบดา้นการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber 
Bully) ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 2) พืน้ทีแ่บบใดทีส่ามารถสรา้งปฏสิมัพนัธเ์พื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพทางความคดิและวุฒภิาวะทางอารมณ์
ของเยาวชนได ้

 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1) ศกึษาทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการรงัแกบนโลกไซเบอร์ (Cyber Bully) เพื่อหาขอ้สรุปของรูปแบบและพฤติกรรม 
สาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) ในปัจจุบนั 

2) ศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่ เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพทางความคดิและวุฒภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชนผ่านการ
ปฏสิมัพนัธ ์เพือ่ชว่ยลดปัญหาดา้นการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) 

3) เสนอแนวทางและขอ้สรุปในการออกแบบทีป่ฏสิมัพนัธ ์เอือ้ต่อการปฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนัในสงัคม เพือ่ลดปัญหาการรงัแกบน
โลกไซเบอร ์(Cyber Bully) 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 การรงัแก (Bullying) 

การรงัแก (Bullying)  เป็นปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้น และพบไดอ้ยา่งแพรห่ลายในปัจจุบนัโดยเฉพาะเดก็วยัเรยีน งานวจิยัไดร้ะบุ
ถงึผลเสยีของปัญหาการรงัแกทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจ การรงัแกเป็นพฤตกิรรมกา้วรา้วรปูแบบหน่ึงทีผู่ร้งัแกตัง้ใจกระท าใหผู้ถู้กรงัแก



พืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์เพือ่ลดปัญหาดา้นความรนุแรงบนโลกออนไลน์ 
พชิญาภา ธมัมกิะกุล, รงรอง วงษว์าล และชุตกิาญจน์ วนัทนา 
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มคีวามเจบ็ปวด หรอืรูส้กึไม่สบายทัง้ทางร่างกายหรอืจติใจ โดยมลีกัษณะทีส่ าคญั คอื ผูร้งัแกจะมอี านาจที่เหนือกว่าผูถู้กรงัแกอย่าง
ชดัเจน เชน่ ตวัใหญ่กวา่ หรอืโดยการรบัรูข้องทัง้ 2 ฝ่ายกไ็ด ้เชน่ ฐานะทางสงัคมดกีวา่ โดยผูถู้กรงัแกจะรูส้กึอ่อนแอกวา่ และไมส่ามารถ
ต่อสูห้รอืตอบโตไ้ด ้โดยถอืวา่เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆ หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิซ ้าไดอ้กีในอนาคต 

ตารางท่ี 1 ผลส ารวจการกลัน่แกลง้ในสงัคม 
วยัท่ีถกูบลูล่ีมากท่ีสดุ เปอรเ์ซน็ต ์ ผูท่ี้บลูล่ี เปอรเ์ซน็ต ์ สาเหตท่ีุถกูบลูล่ี เปอรเ์ซน็ต ์
อนุบาล 13% เพือ่น/รุน่พี/่รุน่น้อง 70% รปูลกัษณ์ 39% 
ประถมศกึษา 29% คร ู 17% ผวิพรรณ 23% 
มธัยมศกึษา 28% ครอบครวั 13% เรยีนไมเ่ก่ง/สตปัิญญา 18% 
อุดมศกึษา 19%   เพศ 10% 
ท างาน 11%   ศาสนา 5% 
    วธิกีารพดู/ส าเนียง 3% 
    สถาณะทางการเงนิ 2% 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ Thai Health Watch, 2561 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าช่วงวยัที่ประสบปัญหาการกลัน่แกล้งมากที่สูดคือช่วงวยัเรียน โดยเฉพาะช่วงประถมศึกษา 
มธัยมศกึษาและอุดมศกึษาจากเพื่อน รุ่นพี ่รุ่นน้องมากถึง 70% ซึ่งปัญหาดงักล่าวมกัจะเป็นเรื่องรูปลกัษณ์เป็นหลกั ซึ่งจะท าใหเ้กดิ
ปัญหาต่อตวัผูถู้กรงัแกทัง้ทางกาย และภายในจติใจ หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขจะน าไปสูปั่ญหาสงัคมทีร่า้ยแรงตามมามากขึน้ 

จากการส ารวจวยัรุ่นอายุ 11-19 ปี จ านวน 5,345 คนในช่วงปี พ.ศ. 2561 พบว่าในกลุ่มตวัอย่างมากถึง 2 ใน 3 มภีาวะ
ซมึเศร้า เป็นผลจากการกลัน่แกล้งในโรงเรยีน โดยมกีารถูกล้อเลยีนเรื่องรูปลกัษณ์มากที่สุดเป็นอนัดบัหน่ึง เมื่อเทยีบอตัราส่วนกบั
สาเหตุอื่น ประเดน็ทีน่่าสนใจคอืกลุ่มคนทีเ่ป็นผูก้ลัน่แกลง้สว่นใหญ่ถงึ 70% เป็นเพื่อนร่วมโรงเรยีนทัง้รุ่นเดยีวกนัและต่างรุ่น รองลงมา
คอืกลุ่มครู-อาจารย์ 17% ส่วนใหญ่เป็นการล้อเลยีนเรื่องรูปลกัษณ์หน้าตา ตัง้ฉายา และล้อปมด้อยของนักเรยีน ส่วนครอบครวัเป็น
ผูก้ระท า 13% การกลัน่แกลง้เป็นปัญหาทีห่ลายคนมองมองขา้ม เพราะมองว่าเป็นเรื่อง “ธรรมดา” แต่ในอกีมุมหน่ึงผูท้ีถู่กลอ้เลยีนกลัน่
แกลง้อาจมปัีญหาสภาพจติใจและการใชช้วีติได ้(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ, 2561) 

3.1.1 ผลกระทบทีเ่กดิจากการกลัน่แกลง้ 

การกลัน่แกลง้นัน้มหีลายเหตุผลทัง้ทีท่ าไปเพือ่ความสนุกสนาน เป็นเพยีงแคก่ารหยอกลอ้แกลง้กนั แต่ทวา่ส าหรบัคนทีถู่รงัแก
จะไม่ไดรู้ส้กึสนุกดว้ย มตีวัอย่างกรณีทีพ่บตามสื่อต่างๆ เช่น เหตุการณ์การลอ้ปมดอ้ยจนเหยื่อตดัสนิใจปลดิชวีติตนเอง หรอืบางคน
กลายเป็นโรคซมึเศรา้ หรอืโรคทางจติต่างๆ หากโชครา้ยอาจท าใหถู้กกลัน่แกลง้มากขึน้ไปอกีเพราะมลีกัษณะนิสยัภายนอกแตกต่างไป
จากคนอื่น ถอืเป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการกลัน่แกลง้ทัง้สิน้ นอกจากนัน้ผลกระทบของผูท้ีถู่กกลัน่แกลง้จะท าใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้และ
ความวิตกกงัวล และอาจเรื้อรงัไปจนถึงวยัผู้ใหญ่ ส่งผลต่อความรู้สกึโดดเดี่ยว  มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการนอนหลบั การ
รบัประทานอาหาร สญูเสยีความสนใจในกจิกรรมทีพ่วกเขาเคยสนุก เป็นตน้ และในทางเดยีวกนัส าหรบัตวัผูท้ีก่ลัน่แกลง้ต่อผูอ้ื่นเองกม็ี
ผลกระทบเช่นกนั ซึง่ท าให้ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีเ่สพตดิแอลกอฮอลห์รอืสารเสพตดิอื่นๆ มพีฤตกิรรมลกัขโมยและเรยีนไมจ่บ น าไปสูก่าร
เป็นอาชญากรในอนาคต มพีฤตกิรรมใชค้วามรุนแรงกบัคู่สมรสหรอืลูก และคนใกลต้วั เป็นต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ, 2561) 

3.2 การรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyberbully) 

นวตักรรมทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนัถูกพฒันาไปอย่างรวดเรว็ท าใหม้นุษยม์รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์ีห่ลากหลาย ซึง่ถอืวา่เป็น
ขอ้ดขีองการตดิต่อสื่อสารไรพ้รมแดน แต่กย็งัเป็นช่องทางทีท่ าใหเ้กดิการล่วงละเมดิบุคคลอื่นหรอืการกระท าความรุนแรงทีส่ามารถ
แพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเรว็เช่นกนั การรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) เป็นหน่ึงในปัญหาทีต่ามมาหลงัจากการพฒันาอนัรวดเรว็
ของเทคโนโลย ีซึง่เปลีย่นมาจากรปูแบบการรงัแกโดยทัว่ไป (Bullying)  กล่าวคอื การรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber bullying)  หมายถงึ 
การทีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลแสดงพฤตกิรรมกา้วรา้วโดยเจตนา ใชก้ารตดิต่อสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ ารา้ยเหยือ่ทีป้่องกนัตวัเองไดย้าก
โดยรปูแบบกระท าอย่างต่อเน่ืองและซ ้าหลายครัง้ หรอืการจงใจท าใหผู้อ้ื่นเจบ็ปวด เป็นทุกข ์ผา่นคอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์หรอืเครื่องมอื
อเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ ท าใหผู้ถู้กกระท าไดร้บัความทุกข์ทรมาน (Patchin & Hinjuda, 2009) เยาวชนทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการรงัแก
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ดงักล่าวใหค้วามหมายเชงิพฤตกิรรมต่อความรุนแรงทีก่ระท าผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตวา่เป็นพฤตกิรรมใดกต็ามทีม่กีารขม่ขู ่ท าใหเ้จบ็ปวด 
หรอืลอ้เลยีนผูอ้ื่นซ ้า ๆ ผา่นชอ่งทางออนไลน์ โทรศพัท ์หรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ ผา่นเงือ่นไขทีส่รุปได ้4 ประการดงัน้ี 

- พฤตกิรรมนัน้เกดิขึน้โดยเจตนา ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงความบงัเอญิหรอือุบตัเิหตุ 

- พฤตกิรรมนัน้เกดิขึน้ซ ้ามากกวา่ 1 ครัง้ 

- ผูถู้กรงัแกไดร้บัความทุกข ์ความเจบ็ปวด เกดิผลกระทบต่อจติใจ อารมณ์ สงัคม รวมไปถงึดา้นอื่นๆ 

- ใชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืเทคโนโลยกีารสือ่สารของเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่รงัแกคนอื่น 

จากการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้สามารถสรุปรูปแบบลกัษณะสาเหตุและผลกระทบทีเ่กดิจากการ
รงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyberbully) ไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3 รปูแบบการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyberbully) 
รปูแบบการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyberbully) 

ประเภทของการรงัแก 
ผา่นโลกไซเบอร ์

ขอ้ความทีรุ่นแรงหยาบคาย (Flaming), การก่อกวน คุกความผูอ้ื่นซ ้า ๆ (Harassment), การน า
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัไปเผยแพร,่ การแอบอา้งชือ่ หรอืตวัตนของผูถู้กกระท าไปใสร่า้ย, การตดิตาม 
ขม่ขู ่หรอืคุกคามผูอ้ื่น, การบลอ็ก ลบ ขดัขวาง หรอืปฏเิสธผูอ้ื่นในกลุม่สงัคมออนไลน์, การท ารา้ย
รา่งกาย หรอืคุกคามอนาจารผูอ้ื่นแลว้เผยแพรใ่นโลกออนไลน์ 

ลกัษณะ
กลุ่มเส่ียง 

ผูถ้กูรงัแก วยัเรยีน ชว่งอาย ุ9-16 ปี รอ้ยละ 80 ทีเ่คยถูกรงัแกในโลกออนไลน์ 
ผูท่ี้ไปรงัแก ใครกไ็ดเ้พราะการปกปิดตวัตน สว่นมากมกัเป็นคนใกลช้ดิทีเ่กดิความขดัแยง้ หรอืไมพ่อใจกนั 

สาเหตขุองการกระท าผิด เริม่ตัง้แตค่วามขดัแยง้เลก็ จากความหมัน่ไส ้ไปจนถงึขอ้พพิาทรุนแรง เรือ่งชูส้าว 
 
ผลกระทบ 

ผูถ้กูรงัแก มภีาวะซมึเศรา้และความวติกกงัวล, รูส้กึโดดเดีย่ว, นอนไมห่ลบั, การรบัประทานอาหาร, ภาวะ
ซมึเศรา้เรือ้รงั, สญูเสยีความสนใจในกจิกรรมทีพ่วกเขาเคยสนุก, ปัญหาดา้นสุขภาพ 

ผูท่ี้ไปรงัแก เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีเ่สพตดิแอลกอฮอลห์รอืสารเสพตดิอื่น ๆ, มพีฤตกิรรมลกัขโมยและเรยีนไมจ่บ, 
มพีฤตกิรรมทางเพศก่อนวยัอนัควร, น าไปสูก่ารเป็นอาชญากรในอนาคต,  มพีฤตกิรรมใชค้วาม
รุนแรงกบัคูส่มรสหรอืลกู และคนใกลต้วั 

ในประเทศไทยพบว่านักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นช่วงวยัที่เกิดปัญหาการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber 
bullying)  ถงึร้อยละ 43 (ศวิพร ปกป้อง และ วมิลทพิย์ มุสกิพนัธ์, 2553) มทีัง้การรงัแกโดยทัว่ไป และการรงัแกในโลกออนไลน์ ขอ้
แตกต่างของการรงัแกในรปูแบบเดมิจะสามารถระบุตวัตนผูร้งัแก ซึง่มกัจะเป็นเพือ่น รุน่พี ่รุน่น้อง สว่นการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber 
bullying) จะไมส่ามารถระบุตวัตนได ้โดยมากมกัจะเกดิจากคนใกลช้ดิทีม่ปัีญหาและขอ้ขดัแยง้กนั ซึง่ปัญหาดงักลา่วนัน้จะสง่ผลกระทบ
ต่อตวัผูถู้กรงัแกทัง้ทางตรงและทางออ้ม คอื มภีาวะซมึเศรา้และความวติกกงัวล ปัญหาดา้นสุขภาพความเจบ็ป่วยทางกายและใจในระยะ
ยาว น าไปสู่การท ารา้ยตนเองจนบางครัง้ถงึแก่ชวีติ  ตวัผูก้ระท าเองกเ็ช่นกนัมกัจะมปัีญหาเรื่องพฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรง ปัญหา
อาชญากร การใชส้ารเสพตดิ ซึง่จะน าไปสูปั่ญหาสงัคมต่อไปได ้

กลา่วไดว้า่เยาวชนเป็นวยัทีม่คีวามเสีย่งและมปัีจจยัอ่อนไหวหลายประการทีอ่าจไดผ้ลกระทบรุนแรงเป็นพเิศษเมื่อเผชญิการ
รงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขการรงัแกทีม่สีาเหตุมาจากความขดัแยง้ จงึตอ้งหาขอ้สรุปของรปูแบบ
ดา้นการรงัแกบนโลกไซเบอร ์(Cyber Bully) ในปัจจุบนั และพืน้ทีแ่บบใดทีส่ามารถสรา้งปฏสิมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพทางความคดิ
และวฒุภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชนได ้

3.3 กระบวนการรงัแกผา่นโลกไซเบอรแ์ละเงือ่นไขท่ีเก่ียวข้อง 

ปองกมล สุรตัน์ (2561) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง กระบวนการรงัแกผา่นโลกไซเบอรใ์นเยาวชนไทย : การศกึษาแบบพหุกรณี เพื่อ
หาขอ้สรุปและเขา้ใจถงึกระบวนการรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์ไดม้กีารกล่าวถงึทฤษฎนิีเวศวทิยา (Bioecological Theory) คอื พฒันาการ
ของมนุษย์ที่ได้ร ับอิทธิพลจากการปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม (Bronfenbrenner & Ceci,1994) โดยพฒันาขึ้นมาจากทฤษฎีระบบ
นิเวศวทิยา (Ecological system theory) วา่ดว้ยการเพิม่เตมิอกีหนึ่งปัจจยัคอื เวลา (Chronosystem) เขา้มาเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคลและสิง่แวดลอ้ม สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ว่าอทิธพิลของสงัคมและบุคคลส่งผลต่อกนัและกนั ผา่น



พืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์เพือ่ลดปัญหาดา้นความรนุแรงบนโลกออนไลน์ 
พชิญาภา ธมัมกิะกุล, รงรอง วงษว์าล และชุตกิาญจน์ วนัทนา 
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กลไกความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาและกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต ตัง้แต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถน ามา
ประยุกต์ใชก้บัการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์โดยมศีูนยก์ลางเป็นเยาวชนผูถู้กรงัแก ซึง่สามารถน ามาพจิารณาถงึ ปัจจยัทางบุคคลและทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้สามารถแยกพจิารณาสงัคมในโลกไซเบอรแ์ละในโลกจรงิคู่ขนานในเวลาเดยีวกนัได้
อกีดว้ย โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวความคดิไดด้งัน้ี 

 
รปูท่ี 1 แนวความคดิทฤษฎนิีเวศวทิยา (Bioecological model) 

จากผลการศกึษาพบว่า กระบวนการรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์แบ่งเป็น 3 ช่วงส าคญัไดแ้ก่ ช่วงก่อนการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ 
ชว่งระหวา่งการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์และช่วงหลงัผา่นพน้การรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์ซึง่แต่ละช่วงมสีถานการณ์และเงือ่นไขต่างกนั แต่
ส่งผลถึงกนั และแต่ละช่วงยงัมีความเกี่ยวข้องกบัการรงัแกในโลกจรงิ ส าหรบักระบวนการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ในมุมมองทฤษฎี
นิเวศวทิยาทางสงัคมสามารถสรุปตามชว่งกระบวนการดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4 กระบวนการรงัแกผา่นโลกไซเบอรใ์นมมุมองทฤษฎนิีเวศวทิยาทางสงัคม 
ช่วงก่อนเกิดการรงัแก 
ผา่นโลกไซเบอร ์

บุคคล (Person) เป็นเรื่องส าคญั คอื ดา้นบุคลกิภาพ การแสดงออก และพฤตกิรรมเสีย่ง 
และ สว่นระบบจุลภาค (Microsystem) คอื การเลีย้งดูของครอบครวั พ่อแมท่ีไ่ม่ใส่ใจท า
ให้เด็กรู้สกึโดดเดี่ยว ไม่ความผูกพนั หนัไปสนใจสงัคมใหม่ในโลกออนไลน์ เกิดช่อง
ทางการรู้จกักบัคนแปลกหน้า เพิม่โอกาสเสี่ยงที่จะเกี่ยวขอ้งกบัการรงัแกผ่านโลกไซ
เบอร ์(Wright, 2016) 

 
 
ช่วงระหว่าง
การรงัแก
ผา่นโลกไซ
เบอร ์

ช่วงเร่ิมการรงัแก ความขดัแยง้ ไมพ่อใจ หรอืการหยอกลอ้กนัระหวา่งเพือ่น 
ช่วงการรงัแกท่ีมี
ความรนุแรงมากขึน้ 

ในช่วงการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์รุนแรงมากขึ้น มีเงื่อนไขทางสงัคมมากมายเข้ามา
เกี่ยวขอ้ง ท าใหส้ถานการณ์รุนแรงขึน้ เป็นช่วงทีร่ะบบสงัคมมอีทิธพิลต่อเยาวชนมาก
ทีส่ดุ 

ช่วงคล่ีคลาย เงื่อนไขทางบุคคลสามารถส่งผลบวกและผลลบได้ ผลบวกจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้มี
ประสทิธภิาพและการมพีลงัใจเขม้แขง็ การสือ่สารความรูส้กึ (Communication skill) การ
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมผู้ร ังแก การหาแรงสนับสนุนทางสงัคม (Social support) การ
กลบัมาสนใจดูแลตวัเอง (Self-interest) โดยไม่ใช้ความรุนแรงโต้กลบั หากผู้ถูกรงัแก
ยอมท าตามเงื่อนไขที่ผูร้งัแกขอรอ้ง กจ็ะท าใหส้ถานการณ์ยอ้นกลบัไปสู่ช่วงรุนแรงอกี
ครัง้ เป็นวงจรกลบัไปกลบัมา 

ช่วงหลงัผา่นพ้นการรงัแก 
ผา่นโลกไซเบอร ์

เปลี่ยนบุคลิกภาพและวิธีสื่อสารในโลกออนไลน์ การเยียวยาตนเองโดยมีพลังใจที่
เขม้แขง็ ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัทีท่ าใหเ้ยาวชนพน้ปัญหาการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ไปได ้
เรียนรู้และคุณค่าของบทเรียนจากปัญหาที่เคยพบมา ท าให้รู้จกัแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านทฤษฎนิีเวศวทิยาในระบบสงัคม ท าใหท้ราบวา่หวัใจหลกัในการแกปั้ญหาของการรงัแกผ่าน
โลกไซเบอร ์(Cyber bullying) คอื “การปรบัทศันคติท่ีผู้รงัแกมีต่อผู้ถกูรงัแก”  หากทศันคตนิัน้ถูกตคีวามและท าใหเ้กดิความรูส้กึที่
ไม่ชอบภายในใจของบุคคลจะส่งผลต่อค าพูดหรอืการกระท าทีก่ระทบต่อบุคคลอื่นๆ (Allport,1935) เป็นอกีหน่ึงสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการ
รงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber bullying)  ดงันัน้การศกึษาแนวทางในการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยใหบุ้คคลไดม้ปีฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั และมี
ทศันคตเิชงิบวกทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่นจะเป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพทางความคดิและวุฒภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชน เพื่อช่วยลด
ปัญหาด้านความรุนแรงจากการกลัน่แกล้ง (Bullying) และการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) โดยการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบไดน้ าทฤษฎกีารหน่วงเวลาเขา้มาใช ้เนื่องจากการท าใหเ้สมอืนเวลาผา่นไปชา้ เพือ่ท าใหเ้กดิการรบัรูใ้นชว่งเวลานัน้ ๆ มากกวา่
ปกตใินสภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมถงึสถาปัตยกรรมซึง่เป็นสว่นหน่ึงของสภาพแวดลอ้มดว้ย ยกตวัอย่างเช่น บางพืน้ทีส่ามารถท าใหเ้รา
รบัรูถ้งึเวลานาน เน่ืองจากเราอยู่ในพืน้ทีน่ัน้นานจรงิๆ ในขณะทีบ่างพืน้ทีท่ าใหเ้ราเพยีงคดิว่าเวลาผ่านไปชา้กว่าปกติ  กล่าวไดว้่าเป็น
ความสมัพนัธข์องเวลา สภาพแวดลอ้ม และความรูส้กึ (บุษกร ศรทีนัดร, 2558) 

3.4 ทฤษฎีพรอ็กซีมิกส ์(Proxemic): ระยะห่างระหว่างบคุคล (Personal pace) 

ระยะหา่งสว่นบุคคลในทางมนุษยว์ทิยา หมายถงึ พืน้ทีส่ว่นตวั หรอืช่องวา่งระหวา่งบุคคลในสงัคม ถอืเป็นอาณาเขตสว่นตวัที่
จ าเป็นต่อมนุษย ์ทีเ่ราทุกคนลว้นมตีามสญัชาตญาณ (Instinct) สามารถปรบัเปลีย่นระยะได ้ขึน้อยูก่บัอารมณ์ ความสมัพนัธ ์สิง่แวดลอ้ม 
และวฒันธรรมทีเ่ราเตบิโต ทฤษฎพีรอ็กซมีกิส ์ไดก้ล่าวถงึระยะห่างระหว่างบุคคลถอืเป็นการสื่อสารโดยไม่ใชค้ าพดูแบบหน่ึง (อวจนะ
ภาษา) แบง่ออกเป็น 4 ระดบัดงัต่อไปน้ี (Edward T. Hall ,1966) 

ตารางท่ี 4 ระดบัระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
ระยะใกล้ชิด 
(Intimate Distance) 

เป็นระยะใกลช้ดิทีสุ่ด สามารถสื่อสารไดอ้ย่างใกลช้ดิในทุกๆทาง ทัง้ภาษาพดู ทีม่กัจะสนิทสนมและ
ไมเ่ป็นทางการ รวมไปถงึภาษากาย การสมัผสัใกลช้ดิกนั 

ระยะส่วนบคุคล 
(Personal Distance) 

เขตป้องกนัตวัระยะใกล ้เป็นระยะทีเ่ราใชก้บัเพือ่นหรอืคนทีส่นิทสนมกนั สามารถเอือ้มมอืถงึกนัและ
พดูคุยกนัไดใ้นระดบัเสยีงพดูปกต ิ แต่กย็งัคงรกัษาระยะหา่งสว่นบุคคลไวบ้า้ง 

ระยะสงัคม 
(Social Distance) 

เป็นระยะทีม่กัใชก้บัผูท้ีไ่ม่คุน้เคย ใชพ้ดูคุยทางสงัคมและหรอืตดิต่อทางกนัธุรกจิ ภาษาทีใ่ชก้จ็ะเป็น
ภาษาทีเ่ป็นทางการมากขึน้  และทา่ทางการแสดงออกอาจอยูใ่นเงือ่นไขของมารยาททางสงัคมทีด่ ี

ระยะสาธารณะ 
(Public Distance) 

เป็นระยะในการสือ่สารทางเดยีว เช่นการปรากฏตวัในทีส่าธารณะ ซึง่เป็นระยะทีเ่ป็นทางการมากขึน้ 
และตอ้งใชเ้สยีงพดูดงัขึน้ไปอกี เชน่ การกลา่วสนุทรพจน์ การปราศรยัในทีส่าธารณะ เป็นตน้ 

ระยะระหว่างบุคคลสามารถสรา้งการตอบสนองทางอารมณ์ใหก้บับุคคลได้ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคอืบุคคลอาจมี
ความทีรู่ส้กึเป็นสุขหรอืเป็นทุกขไ์ดด้ว้ยระยะหา่งทีเ่หมะสมหรอืไมเ่หมาะสม เช่น  ในพอ่แม่ทีไ่มช่อบกอดหรอืสมัผสัแตะตอ้งตวัลูก อาจ
ท าใหล้กูรูส้กึโดดเดีย่วและขาดความอบอุ่นได ้ โดยทีร่ะยะหา่งสว่นบุคคล มขีนาดไมช่ดัเจน ไมต่ายตวั ซึง่สามารถแปรเปลีย่นไปตามตวั
แปรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลไดเ้สมอ เช่น สภาพของอารมณ์ ลกัษณะของกจิกรรม สถานการณ์ สิง่แวดล้อม เป็นตน้ ซึง่ท าใหแ้ต่ละบุคคลมี
การตอบสนองทีแ่ตกต่างกนั โดยทัว่ไประยะหา่งทีเ่หมาะสมจะสรา้งสมัพนัธภาพและมติรภาพทีด่ ี

 

4. วิธีวิจยั 

รูปแบบสงัคมออนไลน์เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดการตดัปฏิสมัพนัธ์จากผู้คนรอบขา้งในโลกจริง ขาดการเข้าสงัคม ขาดการ
ปฏสิมัพนัธ์ร่วมกบัผูอ้ื่นท าใหก้ลายเป็นผูท้ีถู่กรงัแกได ้ในมุมมองทฤษฎนิีเวศวทิยาทางสงัคมหวัใจหลกัในการแก้ปัญหาของการรงัแก
ผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) คือ “การปรบัทศันคติที่ผู้รงัแกมตี่อผู้ถูกรงัแก”  จึงท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะท าการทดลองโดยการ
ออกแบบพืน้ปฏสิมัพนัธโ์ดยใชท้ฤษฎกีารหน่วงเวลาและระยะห่างสว่นบุคคลในทางมนุษยว์ทิยาทีเ่หมาะสม เพือ่หาขอ้สรุปวา่พืน้ทีแ่บบ
ใดจะสามารถสรา้งปฏสิมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพทางความคดิและวฒุภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชนได้ 

การสงัเคราะหร์ูปแบบพฤตกิรรมของผูร้งัแกและผูถู้กรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) สามารถสรุปได้ดงัรูปที่ 2 ซึ่ง
กระบวน การออกแบบจะเป็นการหาแนวทางการสรา้งพืน้ทีท่ีส่ามารถท าใหผู้ท้ีเ่คยรงัแก และตวัผูถู้กรงัแกอยู่รว่มกนัได ้มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดี
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ต่อกนั และปรบัทศันคตเิป็นเชงิบวกผ่านการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรม ระยะห่าง และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม โดยรูปแบบกจิกรรมที่
เหมาะจะไดจ้ากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบนันัน้เอง 

 
รปูท่ี 2 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูถู้กรงัแกผา่นทฤษฎมีาสูก่ารสรา้งพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ์ 

การสรุปความสมัพนัธร์ะหวา่งวธิกีารปรบัพฤตกิรรมทางสงัคมจากทฤษฎจีติวทิยาทางสงัคมกบัการปรบัพฤตกิรรมการรบัรูข้อง
บุคคลในชวีติประจ าวนักบัผูท้ีร่งัแกคนอื่น และ ความสมัพนัธร์ะหว่างแนวทางการแกไ้ขปัญหาการถูกรงัแก (ดา้นบุคคล) กบัผูถู้กรงัแก 
ผูว้จิยัจงึเริม่ท าการทดลองโดยตคีวามออกมาเป็นพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพือ่พฒันาและน าไปใชใ้นโครงการ 

 
รปูท่ี 3 ภาพการประยุกตท์ฤษฎแีละเชือ่มโยงมาสูก่ารทดลองออกแบบพืน้ที ่
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จากการทดลองสรา้งพืน้ทีผ่า่นการตคีวามของรปูแบบการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber bullying) การทดลองแสดงใหเ้หน็ถงึ
การหน่วงเวลามุง่เน้นใหค้นใชเ้วลามากขึน้ เช่น เพิม่ระยะทาง เพิม่ขนาดพืน้ที ่สรา้งจุดดงึดูด จ านวนขององคป์ระกอบ และอุปสรรคใน
การใชพ้ืน้ที ่ในขณะทีก่ารหน่วงเวลาโดยความคดินัน้ มุ่งเน้นการสรา้งความคดิจากจงัหวะและมุมมองในพืน้ที ่จงึก่อใหเ้กดิรูปแบบของ
พืน้ทีซ่ึง่มคีวามเฉพาะและความแปลกใหมใ่นเชงิสถาปัตยกรรมไดม้ากกว่า  นอกจากนัน้การเลอืกใชร้ะยะหา่งระหวา่งบุคลลทีเ่หมาะสม
จะช่วยสรา้งการตอบสนองทางอารมณ์ใหก้บับุคคลไดท้ัง้ในดา้นบวกและดา้นลบได ้ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองจ าลองรปูแบบความสมัพนัธท์ี่
เกดิขึน้ในสงัคม คอื ความสมัพนัธแ์บบทางเดยีว สองทาง หรอืแบบหลายทาง รวมทัง้ความสมัพนัธท์างตรงและทางออ้ม โดยใชร้ะยะหา่ง
ทางสงัคม (Social Distance) เป็นตวัก าหนดระยะ พบวา่การใชร้ะยะทางสงัคม(Social Distance) ประมาณ 1.2-3.6 เมตร เป็นระยะทีม่กั
ใชก้บัผูท้ีไ่ม่คุน้เคยหรอืพืน้ทีส่าธารณะจะเป็นระยะทีเ่หมาะสมทัง้ระยะห่างทีไ่ม่ใกลจ้นเกนิไป ในขณะเดยีวกนักย็งัคงเป็นระยะทีอ่ยู่ใน
สายตา มองเหน็บุคคลอื่น ๆ ท ากจิกรรมไดช้ดัเจนไดใ้นทุกรปูแบบของความสมัพนัธ ์ดงันัน้แลว้การเลอืกใชร้ะยะหา่งทีเ่หมาะสมจะเป็น
การเพิม่ความสนใจใหก้บัตวัผูใ้ชง้าน และเพิม่โอกาสปฏสิมัพนัธต์่อกนัของตวับุคคลได ้

 
รปูท่ี 4 การวเิคราะหแ์นวความคดิระหวา่ง Proxemic Theory และการทดลองระยะหา่งทีเ่หมาะสม 

4.1 กลุ่มกรณีศึกษา 

ผูว้จิยัไดท้ าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมความตอ้งการ พืน้ทีก่จิกรรมทีเ่ลอืกใชง้านในปัจจุบนั โดยก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ 15 – 24 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกลัน่แกลง้มากทีสุ่ด ซึง่พบว่ากลุ่มวยัน้ีใช้
เวลาโดยเฉลี่ยไปกบั Social Media 3.42 ชัว่โมง Entertain 2 ชัว่โมง Games 2.48 ชัว่โมง จงึเป็นเหตุผลหน่ึงทีโ่ลกไซเบอร์กลายเป็น
โลกคูข่นาน โดย กจิกรรมทีท่ าใหม้คีวามสุขมากทีส่ดุบนโลกออนไลน์คอื การดภูาพยนตร,์ ฟังเพลง,  อ่านคอนเทน้ต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงั
ถอืวา่เป็นวยัทีย่ดึถอืความเป็นสุขนิยม ชอบหาความสุขใหก้บัตนเอง ดว้ยการอ่านหนังสอื ฟังเพลง ซึง่หาไดจ้ากอุปกรณ์ในไมก่ีช่ิน้ ชอบ
ท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตวัคนเดยีวสง่ผลใหม้คีวามเป็นตวัเองสงู กลา้แสดงออก และมัน่ใจในตนเองสงู และแสวงหาความเป็นตวัตนของตวัเอง
อยา่งแทจ้รงิ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคอืเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี จงัหวดักรุงเทพมหานครอ้างองิจากจ านวน
ประชากรของเยาวชน และจ านวนสถานศกึษาทีม่ากทีส่ดุในประเทศไทย โดยไดท้ าการเลอืกพืน้ทีเ่ขตปทุมวนัเนื่องจากเป็นพืน้ทีต่ ัง้ของส
ถาศกึษา และแหล่งรวมตวัของเยาวชน (ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2561) เพื่อหาขอ้สรุปของ
พืน้ทีก่จิกรรมทีเ่ยาวชนตอ้งการมากทีส่ดุ และสามารถใชเ้วลาในพืน้ทีไ่ดน้าน 

 

5. ผลการศึกษาวิจยั 

เงื่อนไขการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) ตามทฤษฎนิีเวศวทิยาในระดบัสงัคม พบว่าเกดิขึน้จากทัง้ความขดัแยง้
และทศันคตทิีม่ดี ีซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทัง้จากตวัผูร้งัแก และผูถู้กรงัแก โดยทีก่ารแก้ปัญหาดงักล่าวคอืการปรบัเปลีย่นมุมมอง หรอื
ปรบัเปลีย่นทศันคตทิีม่ตี่อกนัได ้โดยเริม่ตน้จากการเพิม่ทางเลอืกของพืน้ทีเ่พือ่ใหบุ้คคลได้เขา้มาใชเ้วลาร่วมกนัได ้ซึง่จากการทดลอง
ท าใหท้ราบวา่ “พืน้ที”่ คอื ตวักลางในการเชือ่มคนสองกลุม่ คอื ผูร้งัแกและผูถู้กรงัแกเขา้ดว้ยกนั เป็นพืน้ทีส่าธารณะหรอืพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ์
ทีทุ่กคนโดยเฉพาะเยาวชนเขา้ไปใชง้านได ้และเอือ้ต่อการเกดิปฏสิมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 
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การทดลองได้น าทฤษฎีการหน่วงเวลาเขา้มาใช้เพื่อใหค้นสองกลุ่มได้ใช้เวลาร่วมกนันานยิง่ขึน้จะช่วยใหเ้ขา้ใจกนัมากขึน้ซึ่งรูปแบบ
ทางเลอืกทีจ่ะช่วยใหใ้ชเ้วลาในพืน้ทีไ่ดน้านขึน้ โดยรปูแบบการหน่วงเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัเยาวชน คอื การหน่วงเวลาจากความสนใจ 
เป็นการสร้างจุดดึงดูดการรบัรู้ของคนให้จดจ่อกบัสิง่ที่น่าสนใจ ท าให้รู้สกึว่าเวลาผ่านไปช้าจากการจดจ่อพื้นที่นัน้ เช่น การสนใจ
บรรยากาศระหว่างทาง การสงัเกตเหน็การเปลี่ยนแปลงทีน่่าสนใจ การมองเหน็และจดจ่อพื้นทีเ่ป้าหมาย เป็นต้น เกดิจากความรูส้กึ
ประทบัใจในบรรยากาศ และทศันียภาพทีม่องเหน็  นอกจากน้ีการน าระยะระหวา่งบุคคลทีเ่หมาะสมเขา้มาใชจ้ะสง่ผลเชงิบวกต่อผูใ้ชง้าน 
พืน้ทีส่รา้งปฏสิมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพทางความคดิและวุฒภิาวะทางอารมณ์ของเยาวชนจะตอ้งมคีวามยดืหยุด และหลากหลาย
รองรบัรูปแบบกจิกรรม สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อช่วงวยั ซึง่ระยะเริม่ตน้ทีเ่หมาะสมคอื ระยะทางสงัคม(Social Distance) ประมาณ 
1.2-3.6 เมตร เป็นระยะทีม่กัใชก้บัผูท้ีไ่มคุ่น้เคยหรอืพืน้ทีส่าธารณะทีไ่มใ่กลจ้นเกนิไป ในขณะเดยีวกนักย็งัคงเป็นระยะทีอ่ยูใ่นสายตา 

 
รปูท่ี 5 การวเิคราะหแ์นวความคดิระหวา่ง Proxemic Theory และ พฤตกิรรมคนกบัการบลูลี ่

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของกลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีเ่ขตปทุมวนัและราชเทว ีพืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมความสมัพนัธข์องเยาวชน ทีใ่ช้
เวลาวา่งหลงัเลกิเรยีนทัง้เรยีนทีโ่รงเรยีน และโรงเรยีนกวดวชิา จ าแนกพืน้ทีโ่ซนกจิกรรมได ้4 โซน คอื Co-working Zone , Art Zone , 
Shopping Zone และ Tutoring Zone ท าใหพ้บวา่ เยาวชนมกัเลอืกใชง้านในพืน้ทีท่ีท่นัสมยั มคีวามหลากหลาย และเหมาะสมต่อการนัง่
ท างาน หรอืท ากจิกรรมแบบผ่อนคลายไดต้รงตามความต้องการมากทีสุ่ด ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นขอ้ก าหนดรูปแบบพืน้ที่กจิกรรมที่
เหมาะสมต่อการรวมตวักนัของกลุม่เยาวชนไดเ้พือ่ใหไ้ดโ้ปรแกรมทีเ่หมาะสมกบัเยาวชน ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายหลกั เพือ่สง่เสรมิโอกาสใน
การแสดงความสามารถในดา้นอื่นๆและเกดิการเรยีนรูใ้นการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัสงัคมในโลกจรงิ เกดิการเรยีนรูก้ารอยู่รว่มกนัโดยมกีาร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและทศันคตขิองตนใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รปูท่ี 6 แสดงการวเิคราะห ์Function Requirements พืน้ทีเ่ขตปทุมวนัและราชเทว ี

เยาวชนเลอืกใชง้านในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย ทนัสมยั และยดืหยุ่นของกจิกรรมสงู ในเขตปทุมวนั และเขตราชเทวจีะเป็น
ศูนยร์วมของสถานศกึษา ท าใหม้กีารรวมกลุ่มกนัของเยาวชนจ านวนมาก โดยแหล่งรวมตวัหลกั คอืศูนย์การคา้ ศูนย์อาหาร และ  Co-
working space เป็นหลกั ลกัษณะความสนใจเป็นความสนใจระหวา่งคน-พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นกจิกรรม หรอืมปีฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งคนทีไ่ม่
รูจ้กักนัพบบา้งในบางแห่ง เช่น หอศลิป์ พพิธิภณัฑ์ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นรูปแบบความสนใจเฉพาะกลุ่ม ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า พื้นทีห่ลกัที่
เยาวชนเลือกไปใช้งาน และตรงกับความต้องการมากที่สุดคือ  Co-working Zone , Art Zone , Shopping Zone และ Tutoring 
Zone ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวสามารถใชว้ธิกีารสรา้งพืน้ทีว่่างระวา่งสถาปัตยกรรมขึน้ เพื่อเชื่อมต่อรูปแบบกจิกรรมเขา้ดว้ยกนั โดยใชท้ฤษฎี
การหน่วงเวลาเพือ่ใหค้นใชง้านในพืน้ทีไ่ดน้านขึน้ และน าแนวคดิระยะหา่งระหวา่งบุคคล (Personal Space) มาช่วยในการก าหนดระยะ
ทีเ่หมาะสมในการออกแบบพืน้ทีใ่หเ้หมาะสม และเป็นการสรา้งพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธท์ีม่คีวามยดืหยุน่ทางสงัคมต่อไป 



พืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์เพือ่ลดปัญหาดา้นความรนุแรงบนโลกออนไลน์ 
พชิญาภา ธมัมกิะกุล, รงรอง วงษว์าล และชุตกิาญจน์ วนัทนา 
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รปูท่ี 7 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผา่นทฤษฎมีาสูก่ารสรา้ง Concept 

 

6. สรปุและอภิปรายผล 

ปัจจุบนัระดบัความรุนแรงของพฤตกิรรมการกลัน่แกลง้ไดท้วคีณูมากขึน้โดยเฉพาะปัญหาทีเ่กดิจากการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์
(Cyber bullying) ท าใหผู้ว้จิยัสนใจปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคน (สงัคม) กบัพืน้ที ่(กายภาพ) มาผนวกกบัพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ตคีวามเป็นลกัษณะของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการรองรบักจิกรรมเชงิสรา้งสรรคเ์อือ้ต่อการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัผา่นพืน้ที่ 

จากทฤษฎนิีเวศวทิยาในระบบสงัคมไดส้รุปว่าการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber bullying) มผีลกระทบทีร่า้ยแรงในระยะยาว
ทัง้ต่อตวัผูร้งัแก และตวัผูถู้กรงัแก ซึง่ปัญหาหลกัเกดิจากทศันคตทิีม่ตี่อกนัในทางลบ (Allport, 1935) โดยสิง่ส าคญัคอืการปรบัเปลีย่น
ทศันคตทิีม่ตี่อกนั เช่นเดยีวกบัรูปแบบสงัคมออนไลน์ท าใหผู้้คนมพีฤตกิรรมตดัขาดจากโลกภาพนอก การกลัน่แกลง้จงึยิง่ท าใหผู้ถู้ก
รงัแกถูกผลกัใหรู้ส้กึตวัคนเดยีวและตดัขาดจากสงัคม ซึง่ช่วงวยั 15 - 24 ปี หรอืเยาวชนเป็นวยัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการรงัแกผา่นโลก
ไซเบอร์ (Cyber bullying) มากที่สุด จงึจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมและพื้นที่กิจกรรมที่เยาวชนไทยเลอืกใช้งานมากที่สุด คือ Co-
working Zone , Art Zone , Shopping Zone และ Tutoring Zone และพื้นที่ดงักล่าวมกัจะอยู่ในแหล่งศูนย์กลางทางการศึกษา 
สะดวกต่อคมนาคม นอกจากน้ีลกัษณะปฏสิมัพนัธท์ีพ่บจะเป็น ระหวา่งคน - พืน้ที ่ซึง่หากมกีารเชือ่มพืน้ทีด่ว้ยระยะหา่งทีเ่หมาะสม และ
การสรา้งพืน้ทีท่ีเ่อื้อต่อการเกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคน – คน ไดก้จ็ะช่วยส่งเสรมิการสรา้งพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ์เชงิบวกเพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงได ้

ทัง้น้ีการศกึษาแนวทางและขอ้สรุปในการออกแบบพืน้ทีไ่ดน้ าแนวคดิระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal Space) มาช่วยใน
การก าหนดระยะทีเ่หมาะสมในการออกแบบพืน้ที่ เพราะระยะหา่งนัน้มอีทิธพิลและสามารถสรา้งการตอบสนองทางอารมณ์ใหก้บับุคคล
ไดท้ัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคอืบุคคลอาจมคีวามทีรู่ส้กึเป็นสุขหรอืเป็นทุกขก์ไ็ดด้ว้ยระยะห่างทีเ่หมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ทัง้น้ี
ระยะหา่งทีเ่หมาะสมจะสรา้งสมัพนัธภาพและมติรภาพทีด่ ีและการใชท้ฤษฎกีารหน่วงเวลาเขา้มาชว่ยในการออกแบบจะท าใหบุ้คคลทีอ่ยู่
ในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ไดเ้รยีนรูบ้รบิทรอบขา้งใหน้านขึน้ มกีารแบง่ปันพืน้ทีร่ว่มกนั สรา้งโอกาสในการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวกต่อกนัไดม้ากขึ้น 

ทศันคตขิองบุคคลเป็นเรื่องทีบ่งัคบัไมไ่ด ้เพราะอาจมปัีจจยัภายในทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัของแต่ละคน ผูว้จิยัท าไดเ้พยีงเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบปัจจยัภายนอก (กายภาพ) ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ค้นอยากจะท าความรูจ้กักนัใชเ้วลาร่วมกนัใหม้ากขึน้ โดยที่
บทความน้ีจงึเป็นเพยีงขอ้เสนอแนะขัน้ตน้ทีส่ามารถน าไปต่อยอดในการออกแบบสถาปัตยกรรม และสรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ลดปัญหา
ความรุนแรงจากการรงัแกผา่นโลกไซเบอร ์(Cyber bullying) ต่อไป 
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รปูท่ี 8 ภาพจ าลองบรรยากาศพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์
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Abstract 

Streets of Nakhonratchasima City Municipality (NCM) are a critical point of urban landscape. NCM people interact 
with streetscape in term of well-being. This paper introduces application of Google Street View (GSV) for surveying street 
greenery. This paper only required intersection points with signal traffic on outbound side of Pho Klang (3 points) and 
Jomsurangyard roads (2 points) for design and analysis of Green View Index (GVI) and the Sky View Factor (SVF) on analysis 
of GSV images. GVI was used for estimating percent of vegetation cover and SVF was used for quantifying ratio of sky cover. 
As a result, The GVI calculations were found that are between 4.00-20.45 percent that drivers or walkers could be seen green 
cover in the low percent (or see green cover <30 percent). SVF value is between 0.84-1.00 that drivers or walkers could be 
seen clearly sky on all studied intersections. These results show the studied intersections (5 points) on Pho Klang and 
Jomsuratyard roads, should improve vegetation cover. Moreover, application of GSV for surveying street greenery will be the 
alternative tool for geospatial workers or planner in green cities. 

Keywords: Google Street View, Street Greenery, Green View Index, Sky View Factor 
 
 

1. Introduction 

Street greenery is a critical part of the urban landscape and one that performs critical ecosystem functions and 
contributes directly to the health and well-being of urban citizens Li et al., (2017;2015). The studying of street greenery reflect 
to the sensory benefits of urban greenery (Dong et al., 2018; Ki and Lee, 2021), not to mention achieving high spatial resolution 
at city-wide extents (Li et al., 2017). Presently, street green-based Google Street View (GSV) is interesting, for example, Ki 
and Lee (2021) who analyses the effects of Green View Index (GVI) of neighbourhood streets on walking time using GSV and 
deep learning. In collecting spatial data about the urban forest, two distinctly traditional approaches are used – inventory and 
mapping of the trees as individual point features and mapping the extent of the aggregated tree crowns or tree canopy 
(Poracsky, 2005). The ground surveys used in urban forestry are of two general types, commonly referred to as windshield 
surveys and foot surveys (Phytosphere Research, 2013). In additional, ground survey of individual trees on streets and their 
locations requires a high cost of time and effort (State of NSW and Department of Planning, Industry and Environment, 2020). 

This study introduced application of GSV for surveying street greenery on Pho Klang and Jomsuratyard roads (they 
are two of Nakhonratchasima City Municipality (NCM) roads). GSV is selected because it is publicly accessible and given the 
basic road networks that form cities, interactions of people and environment. Moreover, this study provides ground data of 
NCM vegetation cover on road intersections including traffic sign because we would like to know perception of drivers and 
walkers for street green. These data will help to plan survey true filed and save time and budget. Essentially, intersections are 
a critical aspect of street design as the point where motorist, bicycle, and pedestrian movements converge that this section 
explores intersection design and operation, from signal timing to crosswalks, and investigates each concept as it relates to 

mailto:yaowaret.ja@rmuti.ac.th1
mailto:pongpun.ju@crma.ac.th2
mailto:chomphak_jan@vu.ac.th3
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citywide goals for safety, mobility, and more vibrant, accessible public spaces (NACTO, 2013). Interesting, street trees help 
road safety such as other physical, controllable qualities more important for preserving sight lines at intersections (Williams & 
Harper, 2006). 

 

2. Literature reviews 

2.1 Google View Index (GVI) 

 The GVI values were calculated using a large number of Tencent street view (TSV) pictures and the GVI formula 
(Dong et al., 2018). The GVI indicates the degree to which a person standing in a certain position can view greenery or 
vegetation (Yang, Zhao, Mcbride, & Gong, 2009 cited in Ki and Lee, 2021). Li et al. (2017; 2015) mentioned to GVI calculation 
based on GSV image for 6 horizontal directions and 3 vertical directions at each sample site that used formula as follows: 

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑤 =  
∑ ∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔_𝑖𝑗

3
𝑗=1

6
𝑖=1

∑ ∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑖𝑗
3
𝑗=1

6
𝑖=1

 x 100%                       (1) 

 Where Areag_ij is the number of green pixels in a GSV image, for each camera direction and vertical angle for each 
sample site, and Areat_ij is the total number of pixels in each of the 18 GSV images. This GVI indicates to correlate well with 
the percent vegetation cover in GSV images as manually delineated by a human eye. 

2.2 Sky View Factor (SVF) 

One of the earliest SVF calculations were made with the help of digital cameras mounted with Fisheye lens 
(Understanding the Sky View Factor, 2017), for example Steyn’ method (Steyn, 1980), pixel counting methods (Matzarakis et 
al. 2007). Presently, GSV online is used for supporting the SVF calculation to overcome highly time and expense consumption 
in field collection. The SVF is a geophysical parameter that measures the portion of the sky visible from a certain point (Kokalj 
et al., 2013). SVF was calculated by portioning the synthetic fisheye picture into n annular rings and calculate the SVF by 
summing up the contribution of each ring (Middle et al., 2017) as formula below: 

𝑆𝑉𝐹 =  
𝜋

2𝑛
∑ 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋(2𝑖−1)

2𝑛
)𝑛

𝑖=1 (
𝜌𝑖

𝑡𝑖
)                             (2) 

 Where pi/ti is the ratio between the number of sky pixels to the total number of pixels in ring i. 

 In addition, this study decided to mainly used and modified GVI method of Li et al. (2017; 2015) and SVF method 
concentrated on concept of Middle et al. (2017) for exploring NCM roads’ greenness because they are in accordance with this 
purpose of study. 

 

3. Methods 

3.1 Study area 

This paper only required intersection points with signal traffic on outbound side of Pho Klang (3 points) and 
Jomsurangyard roads (2 points) (Figure 1) for design and analysis of GVI and SVF with GSV. For reasons, this study would 
like to provide street greenery for drivers’ perception (they are waiting green sign to go) and pedestrians’ perceptions (They 
are roaming around or waiting to cross the road). Lal et al. (2016) mentioned to an unauthorized parking is one important 
factors contributing to the traffic congestions as same as the presence of street trees has a positive relationship on crash 
severity but no relationship on crash frequency (Maggie, 2017). Similarly, NCM (2020) has campaigning and supporting for 
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increasing and maintaining street trees and other NCM areas. Thus, in this study, street greenery was calculated by GVI on 
GSV and openness of street canyons was calculated by SVF on GSV that are explained in 3.2 and 3.3 respectively. 

 
Remark:- On Pho Klang road includes 3 intersection points: point no. 1 as origin, point no. 2 as intersection between Pho 
Klang and Yotha roads and point no. 3 as intersection between Pho Klang and Buarong roads - On Jomsuratyard road includes 
3 intersection points: point no. 1 as origin and point no. 2 as intersection between Jomsuratyard and Buarong roads 

Figure 1 The study sites 

3.2 Calculating GVI and SVF on intersection points with signal traffic along NCM roads 

3.2.1 Calculating GVI 

This study modified GVI methods of Li et al. (2017; 2015). This GVI calculation based on GSV image for 4 horizontal 
directions (north (0° or 360°), east (90°), south (180°) and west (270°) and 3 vertical directions (45°, 0° and -45°) at each 
sample points as Figure 2. And then these GSV images were used for GVI calculation with formula (1) above. 

 
(a) 4 horizontal directions                          (b) 3 vertical directions 

Figure 2. Example of GSV images for GVI calculation (on intersection points of Pho Klang road) 

3.2.2 Calculating SVF 

This study modified SVF methods of Middle et al. (2017). We retrieved GSV images from Google Earth using rotating 
4 directions of sky view 0° or 360°, 90°, 180° and 270° as Figure 3. And then the sky views from GSV were used for SVF 
calculation with formula (2) above. 
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Figure 3. Example of the GSV-sky views for SVF calculation (on intersection points of Pho Klang road) 

 

4. Results and discusses 

4.1 Results of GVI calculation 

GVI shows the percent of vegetation cover in GSV images between 0-100 percent. The 0 value has not green cover 
while the 100 value defines full green cover in GSV image. The GVI calculations were found that are between 4.00-20.45 
percent (Table 1), drivers or walkers could be seen green cover in the low percent (or see green cover <30 percent). In 
addition, the intersection no. 4 (five intersections) on Jomsurangyard road shows the highest green value and the intersection 
no. 3 on Pho Klang road is the lowest green value. On the other words, in that time, drivers or walkers had been at five 
intersections on Jomsurangyard road, they could be seen green cover higher than other studied intersections. 

Table 1. Results of GVI calculation 
No GVI Horizontal (top) and vertical (down) directions and images 

North 0° or 360° East 90° South 180° West 270° 
1 19.75 

    
2 6.00 

    
3 4.00 

    
4 20.45 

    
5 4.23 
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4.2 Results of SVF calculation 

SVF shows the ratio of sky cover in GSV images between 0-1. The 0 value has full obstruction (e.g., building, tree 
canopies, electric poles and lines) while the 100 value defines full sky cover in GSV image. For the results of SVF calculation, 
we found that SVF value is between 0.84-1.00 (Table 2), drivers or walkers could be seen clearly sky on all studied intersections. 
Interesting, the intersection no. 2 (intersection between Phoklang and Yotha roads) shows the full SVF that means drivers or 
walkers had been here, they would see so fully sky (or does not have obstruction cover). In comparison of GVI between this 
paper and others paper, the GVI values in different intersection’ sites of Boston from Li et al. (2017; 2015) showed the range 
of green view index from 36.05 to 5.22, are higher than our study area. For reasons, intersection sites of Boston include more 
a lot of trees on street than our selected intersections. 

Table 2. Results of SVF calculation 
No GVI Sky view directions and images 

North 0° or 360° East 90° South 180° West 270° 
1 0.85 

    
2 1.00 

    
3 0.97 

    
4 0.84 

    
5 0.82 

    
This study can help to explore street greenery-based GVI in preliminary surveying before we will survey in true field. 

These data will help to plan survey true filed and save time and budget. In traditional survey, we used remote sensing images 
and aerial photos for surveying streets trees that this traditional method is limited and missed some trees with resolution of imagery. 

 

5. Conclusions and suggestion 

The GVI calculations were found that are between 4.00-20.45 percent and SVF value is between 0.84-1.00. These 
results show the studied intersections (5 points) on Pho Klang and Jomsuratyard roads, should improve vegetation cover. 
Moreover, application of GSV for surveying street greenery will be the alternative tool for geospatial workers or planner in 
green cities. 

Next work, we suggest that should study relationship between drivers and walkers on NCM intersections including 
traffic sign. For reasons, we believe that, especially, if drivers will have been interacted with streetscape in term of positively 
driving emotion (relieve) for speed and road accident. 
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บทคดัย่อ 

พืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรอียุธยาตัง้อยูบ่นสภาพภมูศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเด่นและน่าสนใจ กลา่วคอืตวัสภาพภมูปิระเทศมลีกัษณะ
เป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้า และมแีมน่ ้าทีส่ าคญัระดบัประเทศไหลผ่านตวัพืน้ทีถ่งึ 3 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าป่าสกั และแมน่ ้าลพบุร ี
ทัง้น้ีพืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรอียุธยา เคยเป็นทีต่ัง้อองราชธานีเก่าอองไทย ผา่นกาลเวลามาหลายยุคหลายสมยั มทีัง้ชว่งทีเ่คยรุง่เรอืง ชว่ง
ทีเ่ป็นเมอืงรา้ง และช่วงการพฒันาการตัง้ถิน่ฐานความเป็นเมอืงจนถงึปัจจุบนั ดา้นการพฒันาความเป็นเมอืงอองอยุธยาประสบปัญหา
เหมอืนเมอืงใหญ่หลาย ๆ แห่ง นัน่คอืการเตบิโตอองเมอืงแบบไรท้ศิทาง ประกอบกบัสภาพทางภูมปิระเทศทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบลุ่มแมน่ ้า ท า
ใหเ้กดิปัญหาอุทกภยัในพืน้ทีเ่มอืงอยู่บอ่ยครัง้  ดงันัน้เพือ่การป้องกนัความเสยีหายต่อชวีติ และทรพัยส์นิอองประชาชน จงึจ าเป็นตอ้งมี
การวางแผนการคาดการณ์การใชท้ีด่นิอย่างเหมาะสม ในการศกึษาน้ี ไดเ้ลอืกวธิ ีCA-Markov Model เพื่อคาดการณ์การเปลีย่นแปลง
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการอยายตวัอองเมอืงในอกี 20 ปี ส าหรบัการวางแผนรบัมอืการเตบิโตแบบไรท้ศิทางอองพืน้ทีเ่มอืงและไปสู่
การวางแผนป้องกนัทศิทางการอยายตวัอองเมอืงไปในพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยั ผลจากการศกึษาพบวา่ อ าเภอพระนครศรอียุธยายงัคงมกีาร
อยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืง บนพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอุทกภยัมากอึน้ ดงันัน้ผลการศกึษานี้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวาง
และจดัท าผงัเมอืงเพือ่บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิจากอุทกภยัในอนาคตได ้

ค ำส ำคญั: กำรเปลีย่นแปลงกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, ควำมถีแ่ละควำมรุนแรงอุทกภยั, อ ำเภอพระนครศรอียุธยำ 

 

Abstract 

Phra Nakhon Si Ayutthaya District is located on a unique and interesting geography with topographic features for 
three major rivers through the city include the Chao Phraya River, Pasak River, and Lopburi River. Moreover, the historic city 
of Ayutthaya area was the Thailand's ancient capital through many eras there were both periods of great prosperity. During 
the deserted city and during the development of urban settlements to the present the urban development of Ayutthaya faced 
a problem like many largest cities, that is, the urban sprawl on flood risk areas. Coupled with the terrain which is a plain area 
of the river basin causing frequent flooding in urban areas therefore, to prevent damage to life and public property therefore, 
forecasted urban land use changes. This research chosen to adopt the CA-Markov Model to forecasted urban land use 
changes. For planning for the urban sprawl to resolve the flood problems that occur in the area. The objective of this study is 
to estimate the trend of urbanization over the next 20 years whether there is settlement in flood-prone areas or not. The study 
indicates showed that Phra Nakhon Si Ayutthaya District continues to expand in the urban area. On areas prone to more 
flooding therefore, the results of this study can be used as a guideline for planning and planning a town plan to alleviate the 
damage caused by the floods in the 

Keywords: Urban land use changes, Frequency and intensity of floods, Phra Nakhon Si Ayutthaya District 
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1. บทน า 

อ าเภอพระนครศรอียุธยา ปัจจุบนัมคีวามเจรญิเตบิโตทัง้ทางเศรษฐกจิและความเป็นสงัคมเมอืงอย่างรวดเร็วจากปัจจยัที่
เอือ้อ านวยหลายๆ ดา้น เช่น เป็นเมอืงหลวงเก่าอองประเทศทีต่ัง้ใกลก้รุงเทพมหานครเมอืงหลวงอองประเทศในปัจจุบนั เป็นอ าเภอทีต่ัง้
อองอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยาทีไ่ดร้บัการอึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก อยู่ใกลแ้หล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ส่งผลให้
เกดิการอยายตวัอองเอตเมอืงการยา้ยถิน่อองประชากรการเดนิทางมาท่องเทีย่วอองนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศใน
พืน้ทีก่ารเคลื่อนยา้ยแรงงานเอา้สู่อ าเภอพระนครศรอียุธยา (ปกาศติ เจมิรอด, 2563) การเพิม่อองจ านวนประชากรจงึเป็นแรงหนุนให้
เกดิกจิกรรมทางดา้นเศรษฐกจิการบรกิารและการอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็น ดา้นพาณิชยกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั และการ
บรกิารต่างๆ อยายตวัมากอึน้ อ าเภอพระนครศรอียุธยาเริม่ประสบปัญหาอุทกภยัในพืน้ทีท่ีม่คีวามถีอ่องการเกดิและความรุนแรงเพิม่อึน้ 
กระทบต่อประชากรจ านวนมากทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่ตลอดจนกระทบต่อโครงสรา้งพืน้ฐานพฒันาเมอืงตามล าดบั โดยพบวา่ชุมชนทีป่ระสบ
ปัญหาน ้าท่วมมกีารพฒันาและการอยายตวัอวางทางน ้าหลากตามธรรมชาต ิ (Natural Floodway) ถนนและอาคารต่างๆ ทัง้บ้านพกั
อาศยัต่างถมที่ดนิยกระดบัอึ้นสูงรุกล ้าล าน ้าและอวางทางระบายน ้า ท าให้เปลี่ยนแปลงทศิทางและความเร็วอองกระแสน ้า มผีลให้
กระแสน ้าเกดิแรงดนัมหาศาล พดัพาและท าลายสิง่ก่อสรา้งอนาดใหญ่ลงอยา่งงา่ยดาย (Gerhard Berz, 2562) (รปูที ่1) 

   
รปูท่ี 1 ภาพเหตุการณ์น ้าทว่มพืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรอียุธยาปี พ.ศ.2553  

ทีม่า: https://www.chiangraitimes.com/) 

การศกึษาเกี่ยวกบัการอยายตวัอองเมอืงจงึมคีวามส าคญัอย่างมากเพื่อใหก้ารวางแผนและพฒันาเมอืงใหเ้ป็นไปอย่างมรีะบบ
มากอึน้เพื่อจดัการและควบคุมการอยายตวัอองเมอืงไปในทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพและออ้จ ากดัอองพืน้ที ่ซึง่ในปัจจุบนัมเีครื่องมอืหลาย
ประเภทที่สามารถน ามาใช้ในการศึกษาการอยายตวัอองเมอืงโดยเฉพาะเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ (Geoinformatics) มาประยุกต์ใช้ใน
การศกึษาการอยายตวัอองเมอืงตดิตามการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเหมาะส าหรบัการท าแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิการจ าแนก
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและสิง่ปกคลุมดนิในแต่ละช่วงเวลาซึง่ครอบคลุมพืน้ทีไ่ดบ้รเิวณกวา้งและยงัเป็นออ้มลูทีม่คีวามทนัสมยัอยู่เสมอและ
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information Systems) หรอื GIS ซึ่งมคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลออ้มูลเชงิ
พื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพนอกจากน้ีการน าเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศมาประยุกต์ร่วมกบั
แบบจ าลอง CA-Markov ซึ่งเป็นทีนิ่ยมใช้ในคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการศกึษาการ
เปลีย่นแปลงการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละเวลาเพือ่น าไปใช้ในการวางแผนและแกปั้ญหาเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงอองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและตรวจสอบผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในแต่ละชว่งเวลา (นสัร ีมงิซ,ู 2562) 

ส าหรบัการคาดการณ์ไดน้ าเสนอความเอา้ใจทีก่วา้งอวางเกีย่วกบัความซบัซอ้นอององคป์ระกอบอองระบบเชงิพืน้ที ่สามารถ
เพิม่ปัจจยัหลายอย่างลงในแบบจ าลองเพื่อปรบัปรุงความแม่นย าในการจ าลอง แบบจ าลองเครอือา่ย Cellular Automata-Markov แบบ
รวมได้ท าการสร้างรูปแบบเชงิพื้นที่ชัว่คราวที่ดอีึน้อองการเปลี่ยนแปลง LULC ดงันัน้แบบจ าลอง CA-Markov จะเป็นแบบอย่างที่ดี
ส าหรบัการศึกษาในปัจจุบนัเน่ืองจากแบบจ าลอง Markovian ประมาณปริมาณการเปลี่ยนแปลงและแบบจ าลอง CA ประเมนิทาง
ภูมศิาสตรเ์กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่ดว้ยเหตุน้ีรปูแบบจงึเหมาะสมที่จะน าไปใชเ้พือ่ท านายการเปลีย่นแปลงในอนาคต (Rahel 
Hamad Heiko Balzter and Kamal Kolo, 2018) 
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ประเภทของแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 ปัจจุบนัแบบจ าลองการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ทีน่ ามาใชค้าดการณ์พืน้ทีเ่มอืงในอนาคตนัน้มอียู่มากบทความน้ีจงึ
ได้ยกตวัอย่างแบบจ าลองทีนิ่ยมใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ทีด่นิและพืน้ที่เมอืงในประเทศไทย ด้วยการสบืคน้งานวจิยัและ
ปริญญานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษาอองมหาวทิยาลยัต่างๆ พบว่ามีแบบจ าลองที่นิยมใช้ถึง 6 แบบจ าลองได้แก่ CA_MARKOV     
CLUE-S SLEUTH LCM LTM และ URBANSIM ตามล าดบั 

 แบบจ าลอง CLUE-S เป็นแบบจ าลองทีถู่กพฒันามาจากแบบจ าลอง CLUE เพือ่สรา้งสถานการณ์จ าลองอองการเปลีย่นแปลง
การใชท้ีด่นิ ทีเ่ป็นไปตามแรงอบัเคลือ่น โดยใชอ้อ้มลูเชงิประจกัษ์  

 แบบจ าลอง SLEUTH เพือ่จ าลองการอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงและตรวจสอบแหลง่ชุมชนเมอืงทีเ่กดิใหม ่ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 แบบจ าลองมารค์อฟเป็นแบบจ าลองทีป่ระยุกต์เอาทฤษฎคีวามน่าจะเป็นมาใช ้โดยศกึษาถงึพฤตกิรรมหรอืความเป็นไปออง
การด าเนินงานอองสถานการณ์ (state variable) จากเวลาหน่ึงไปยงัอกีเวลาหนึ่งวา่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร นัน่คอืหากมอีอ้มลูสถติิ
เกีย่วกบัความน่าจะเป็นวา่สถานการณ์หนึ่ง ณ เวลาหน่ึงเมือ่ผา่นไปยงัอกีช่วงเวลาหน่ึงสถานการณ์นัน้จะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร จะท า
ใหเ้ราสามารถศกึษาหรอืคาดการณ์เกีย่วกบัสถานการณ์นัน้ ในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไร (รปูที2่) 

 
รปูท่ี 2 อัน้ตอนในการท านายการเปลีย่นแปลงสิง่ปกคลุมดนิจาก CA-Markov Chain 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ชลติา เถยศริ.ิ 2560. ท าการวจิยั  “รูปแบบการอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงและการกระทบต่อพืน้ทีเ่ปราะบางในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี”จากผลการคาดการณ์ในปีพ.ศ. 2569 พบว่าเมอืงมกีารอยายตวัเพิม่อึน้อย่างต่อเน่ืองและในปี พ.ศ.2579 พบว่าพืน้ทีเ่มอืงมกีาร
กระจุกตวัเพิม่อึน้อยา่เหน็ไดช้ดัมกีารแผอ่ยายไปยงับรเิวณชานเมอืง และในบรเิวณชุมชนทีใ่กลเ้คยีงกนัเกดิการรวมกนัอองพืน้เมอืงมาก
อึน้ มคีา่ความถูกตอ้ง 97. 51 % เป็นคา่ความถูกตอ้งทีย่อมรบัได ้

นสัร ีมงิซู. 2562. ท าการวจิยัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่คาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงในจงัหวดัภเูกต็ โดยใช้
แบบจ าลอง CA-Markov การคาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงปี พ.ศ. 2569 พบวา่ออ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและสิง่ปกคลุมดนิทีไ่ดจ้าก
การจ าแนกพื้นที่เมอืงที่เพิม่อึ้นพบมากในบริเวณแนวถนนและบริเวณออบอองพื้นที่เมอืงเดมิการตรวจสอบความถูกต้องอองการ
คาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงพบวา่มคีา่ความถูกตอ้งโดยรวมเทา่กบัรอ้ยละ 89.38 

ชเูดช โลศริ. 2559. ท าการศกึษาจุดแอง็ และจุดอ่อน พบวา่ แบบจ าลองCA-Markov มจีุดแอง็ในเรื่อง 1. เหมาะสมกบัออ้มลูที่
มโีครงสรา้งแบบแรสเตอร ์2. ท างานกบัออ้มลูเชงิพืน้ทีไ่ดด้ ีและ3. เหมาะสมกบัการเลยีนแบบการเปลีย่นแปลงดา้นกายภาพ จุดอ่อนออง
ตวัแบบจ าลองคอื 1. อาดมติกิารตดัสนิใจอองมนุษย์ 2. อาดตวัแปรทางดา้นชวีภาพ และ3. กฎอองการเปลี่ยนแปลงถูกก าหนดด้วย
มาตราสว่นระดบัทอ้งถิน่  
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จากการศกึษาผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชแ้บบจ าลอง CA-Markov ทีส่ามารถแสดงและวเิคราะหผ์ลลพัธอ์อกมาเป็นแบบจ าลองได ้แต่ไม่
สามารถพจิารณาสาเหตุหรือที่มาอองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอึ้นได้มอีอ้จ ากดั ในด้านการใช้อ้อมูลช่วงเวลาที่ตัง้ต้นและช่วงเวลาที่
คาดการณ์ต้องมชี่วงระยะเวลาที่เท่ากนัเท่านัน้อ้อดีเป็นแบบจ าลองที่สามารถน ามาประยุกต์กบัแบบจ าลองประเภทอื่นๆ และได้มี
กระบวนการวเิคราะหท์ีไ่ม่ซบัซอ้นเหมาะสมต่อการน ามาคาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงในพืน้ที่ เมอืงทีไ่ม่ไดซ้บัซอ้นมกีารเตบิโตออง
เมอืงอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไป 

 

3. วิธีการวิจยั 

การศกึษาครัง้น้ีไดใ้ชแ้บบจ าลองคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่ดูแนวโน้มการอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงและการเปลีย่นแปลงการใช้
ทีด่นิต่อความเสีย่งอุทกภยัในเอตพืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรอียุธยาม ี5 อัน้ตอนการวเิคราะหด์งัน้ี   

1) จดัเตรยีมออ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562  
2) ก าหนดเงือ่นไอการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแต่ละประเภทโดยก าหนดใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้และพืน้ที่

เบด็เตลด็ สามารถเปลีย่นแปลงไปเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอื่นๆ ไดทุ้กประเภทสว่นพืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีแ่หล่งน ้าไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
เป็นพืน้ทีอ่ื่น ๆ  

3) ก าหนด Code ใหก้บั Land Use เพือ่น าไปใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้งอองเงือ่นไอการเปลีย่นแปลงประโยชน์ทีด่นิโดย
ก าหนดให้ Code 1 คอื ตวัเมอืงและย่านการค้า Code 2 คือ หมู่บ้าน Code 3 คือ สถานที่ราชการและสถาบนัต่าง ๆ  Code 4 คือ 
คมนาคม Code 5 คอื โรงงานอุตสาหกรรม Code 6 คอื อื่นๆ Code 7 คอื พืน้ทีเ่กษตรกรรม Code 8 คอื พืน้ทีเ่บด็เตลด็ และ Code 8 
คอืแหล่งน ้า ตามล าดบั 

4) ใชเ้ครื่องมอืเครื่องมอืทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์นการแปลงออ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2562 ใหอ้ยู่ในรูปแบบ Raster Data โดยมอีนาดอองเซลล์ 40*40 เมตร จากนัน้น าออ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2558 มาจ าลองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2562 ผา่นแบบจ าลอง CA – Markov แลว้ใชอ้อ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันา
ทีด่นิ พ.ศ. 2562 มาท าการพจิารณาความถูกต้องโดยตอ้งมคี่าความถูกต้องหรอืค่าสมัประสทิธิ ์Kappa มากกว่ารอ้ยละ 80 จากนัน้น า
ออ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลองมาคาดการณ์อกีครัง้ในอกี 20 ปีอา้งหน้าหรอื พ.ศ. 2582  

5) น าอ้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2582 มา วเิคราะห์ซ้อนทบั (Overlay) ร่วมกนัในระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่ดกูารอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงบนพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยัจากกรมพฒันาทีด่นิ ดงัแสดงในรปูที ่3 

  
รปูท่ี 3 อัน้ตอนและล าดบัการด าเนินงานการวเิคราะห ์
 

กรมพฒันาทีด่นิ 
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4. ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

4.1 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินช่วงเวลา 10 ปี 

การเปลีย่นแปลงการใชโ้ยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2562 อองพืน้ทีศ่กึษา พบวา่ พืน้ทีท่ีม่สีดัสว่นการเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด
คอืพืน้ทีต่วัเมอืงและย่านการคา้คดิเป็นรอ้ยละ 11.47 อนัเน่ืองมาจากในช่วงเวลาดงักล่าวพืน้ทีศ่กึษามกีารอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงทั ้งใน
ภาคเศรษฐกจิอื่น ๆ อยา่งเชน่การท่องเทีย่วสง่ผลใหท้ าใหเ้กดิความตอ้งการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและโครสรา้งพืน้ฐานมารองรบัการพฒันามาก
อึน้พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงรองลงมาคอืพืน้ทีห่มู่บา้นทีม่กีารลดลง รอ้ยละ 8.28 โดยสาเหตุอองการเปลีย่นแปลงคอืมกีารพฒันาพืน้ที่
ส่วนน้ีใหก้ลายเป็นพื้นที่เมอืงที่มคีวามเอม้อน้อองการพฒันามากยิง่อึน้เช่น ย่านการค้าที่มากอึน้เพื่อรองรบัการท่องเที่ยวซึ่งผลการ
เปลีย่นแปลงใชป้ระโยชน์ทีด่นิพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2562 อองอ าเภอเมอืงพระนครศรอียุธยาดงัแสดงในตารางที1่ และรปูที ่4 

ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2562 

ทีม่า : กรมพฒันาทีด่นิ, วเิคราะหโ์ดยผูว้จิยั 

 
รปูท่ี 4 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2562  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2552 (ไร่) 2562 (ไร่) การเปล่ียนแปลง(ไร่) การเปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 
ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 5,087.50 13,537.50 8,450.00 11.47 
หมูบ่า้น 17,331.25 11,231.25 -6,100.00 -8.28 
สถานทีร่าชการและสถาบนัต่างๆ 5,575.00 5,131.25 -443.75 -0.60 
คมนาคม 1,512.50 2,275.00 762.50 1.03 
โรงงานอุตสาหกรรม 518.75 937.50 418.75 0.56 
อื่นๆ 887.50 1,006.25 118.75 0.16 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 33,293.75 32,043.75 -1,250.00 -1.91 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็อืน่ๆ 4,306.25 3,293.75 -1,012.50 -1.38 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 5,143.75 4,362.50 -781.25 -1.06 
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4.2 คาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินช่วงเวลา 20 ปี เป็นปี พ.ศ. 2582  

การศกึษาน้ีได้มกีารน าผลจากการจ าลองการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ พ.ศ. 2562 มาเปรยีบเทยีบกบัออ้มูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินในปีเดียวกันจากกรมพฒันาที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอองแบบจ าลองโดยก าหนดค่าความถูกต้องรวมออง
แบบจ าลองใหม้คี่ามากกวา่รอ้ยละ 80 เพือ่ใหน้ าผลไปคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2562 เมือ่น าผลการเปรยีบเทยีบดงัแสดงใน
ตารางที ่2 มาค านวณพบวา่มคีา่สมัประสทิธิแ์คปปา (Overall Kappa) เทา่กบัรอ้ยละ 88.98  

ตารางท่ี 2 แสดงหาคา่ความผดิพลาด (error matrix) การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2562 ระหวา่งแบบจ าลองและออ้มลูกรมพฒันาทีด่นิ 

ทีม่า : กรมพฒันาทีด่นิ และการวเิคราะหจ์ากผูว้จิยั 

หลงัจากมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งอองแบบจ าลองและน าผลไปคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 25582 พบวา่ผลการ
คาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่ดจ้ าลองแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดยพืน้ทีท่ีม่สีดัส่วนการเปลีย่นแปลง
มากที่สุดเป็นพื้นที่ตวัเมอืงและย่านการค้า ที่มพีื้นที่เพิม่อึ้น 4 ,797 ไร่ ซึ่งมกีารเตบิโตไปในแนวทศิเดมิจากที่มกีารใช้ที่ดนิประเภท
หมู่บา้นอยู่ก่อนแลว้ซึ่งทางกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียุธยา พ.ศ.2552 ไดร้ะบุบออ้ก าหนดดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย หนาแน่นปานกลาง และพาณิชยกรรมและหนาแน่นมาก ไวเ้ป็นลกัษณะเดยีวกนัจงึไมเ่กดิปัญหาในการ
อยายตวัอองพืน้ทีต่วัเมอืงและย่านการคา้ รองลงมาคอืพืน้ทีห่มู่บา้นลดลง 2,380 ไร่ และพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่พีืน้ทีล่ดลง 1,343 ไร่ ดงั
แสดงในรปูที ่5  

สภาพปัญหาอองพืน้ทีห่ลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในช่วง 20 ปีทีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง CA-Markov เหน็ได้
วา่การใชท้ีด่นิอาดการจดัการควบคุมการเตบิโต ท าใหใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิไมคุ่ม้คา่ และไรท้ศิทาง เกดิความเสือ่มโทรมอองระบบนิเวศและ
สิง่แวดลอ้ม การใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากการรุกล ้าทีด่นิเพือ่ใชป้ระโยชน์ ดา้นการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรม 
ฯลฯ ซึ่งต้องไดร้บัการปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน เน่ืองมาจากความต้องการอาหารสูงอึน้ ท าใหต้้องเพิม่เน้ือที่ในการผลติผลผลติทางการ
เกษตรมากอึน้ 
  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน แบบจ าลอง ความแตกต่าง 

2562 (ไร)่ 2562 (ไร)่ ไร ่ รอ้ยละ 
ตวัเมืองและยา่นการค้า 13,558.23 14,329.76 771.53 11.65 
หมู่บา้น 11,225.61 11,404.74 179.14 2.71 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 5,166.58 5,006.66 159.92 2.42 
คมนาคม 2,224.27 1,415.23 809.04 12.22 
โรงงานอตุสาหกรรม 917.44 1,002.52 85.08 1.28 
อ่ืนๆ 1,011.11 1,002.68 8.43 0.13 
เกษตรกรรม 31,921.56 34,196.79 2,275.23 34.36 
เบด็เตลด็ 3,251.93 1,370.99 1880.95 28.40 
แหล่งน ้า 4,360.44 3,907.79 452.62 6.84 
รวม 73,637.16 73,637.16 6,621.94 100.00 
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รปูท่ี 5 การคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ.2582 (ซา้ย) และเปรยีบเทยีบการอยายตวัอองเมอืง (อวา)  

4.3 การขยายตวัของพืน้ท่ีเมือง พ.ศ.2582 บนพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัซ า้ซาก 

จากการศกึษาคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ.2582 โดยสรุปออกมาไดว้่าพืน้ทีเ่มอืงทีม่กีารเพิม่อึน้จากปีพ.ศ.2562 
โดยส่วนมากกลายเป็นพื้นที่ตวัเมอืงและการค้า และเมื่อน ามาวเิคราะห์ซ้อนทบัแผนที่ (Maps overlay) ร่วมกนัในระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์ ระหว่างการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ.2582 กบัออ้มลูพืน้ทีน่ ้าท่วมซ ้าซากซึ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ คอื 1. พืน้ทีน่ ้า
ทว่มซ ้าซากเป็นครัง้คราวโดยประสบน ้าทว่มองัไมเ่กนิ 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปี 2. พืน้ทีน่ ้าท่วมซ ้าซากบอ่ยครัง้ โดยประสบน ้าท่วมองั 4 - 7 
ครัง้ ในรอบ 10 ปี, และ 3.พื้นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ าโดยประสบน ้าท่วมองั 8 - 10 ครัง้ ในรอบ 10 ปี ท าให้สรุปได้ว่า การใช้
ประโยชน์ในปี พ.ศ.2582 ยงัคงมกีารอยายตวัอองเมอืงบนพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยัโดยในรอบน ้าท่วมองัไมเ่กนิ 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปี พื้นทีต่วั
เมอืงและย่านการคา้มอีนาดพืน้ทีม่ากทีสุ่ดเป็น 10,547.96 ไร่ พืน้ทีป่ระสบน ้าท่วมองั 4 - 7 ครัง้ ในรอบ 10 ปี พืน้ทีต่วัเมอืงและย่าน
การคา้มอีนาดพืน้ทีม่ากทีสุ่ดเป็น 4,511.12 ไร ่และพืน้ทีน่ ้าท่วมองัไมเ่กนิ 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปี พืน้ทีอ่ื่นๆมอีนาดพืน้ทีม่ากสดุ 86.56 ไร่ 
ดงัแสดงตารางที ่3 และรปูที ่6  

ธงชยั โรจนกนนัท.์ 2561. ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง "การวางแผนมาตรการเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละความยดืหยุน่ต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ" สรุปไดว้่า การเพิม่นโยบายทา้ทายในเมอืงเป็นความส าคญัอย่างยิง่เช่น การเพิ่มพืน้ทีจ่ดัระเบยีบ หรอื
พืน้ทีส่เีอยีวเป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่าผงัเมอืงเป็นด่านป้องกนัภยัพบิตัทิีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้ากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่ นและองักฤษไดพ้ฒันา 
และใชถ้นนเมอืงลดความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ



ผลกระทบของกำรคำดกำรณ์กำรขยำยตวัของเมอืงและกำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิ 
ต่อควำมเสีย่งอุทกภยัในเขตพืน้ทีอ่ ำเภอพระนครศรอียุธยำ 
วชัรญีา ดสีุพจน์, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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รปูท่ี 6  การอยายตวัอองพืน้ทีเ่มอืงปีพ.ศ.2582 บนพืน้ทีอุ่ทกภยั 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบการอยายตวัอองเมอืงปี พ.ศ.2582 บนพืน้ทีอุ่ทกภยัอ าเภอพระนครศรอียุธยา 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2582 
พืน้ท่ีน ้าท่วมซ า้ซาก (ไร)่ ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2552-2562) 

น้อย (3 ครัง้)  ปานกลาง (4 - 7 ครัง้)  มาก (8 - 10 ครัง้)  
ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 10,547.96 4,511.12 - 
หมูบ่า้น 2,886.89 2,665.07 0.97 
สถานทีร่าชการ และสถาบนัต่างๆ 3,014.08 425.50 - 
คมนาคม 440.22 273.46 0.53 
โรงงานอุตสาหกรรม 355.69 60.16 - 
อื่นๆ 365.01 223.62 86.56 

ทีม่า : กรมพฒันาทีด่นิ  

 

5. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาผลกระทบอองการคาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงและการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิต่อความเสีย่ง
อุทกภยั โดยใชแ้บบจ าลอง CA-Markov ซึง่เป็นการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตมาซอ้นทบักบัออ้มลูอุทกภยัในพืน้ทีอ่ าเภอ
พระนครศรอียุธยา โดยสามารถสรุปผลการศกึษาไดว้่า พืน้ทีต่วัเมอืงและย่านการคา้ ในปี พ.ศ.2582 มกีารอยายตวัเพิม่อึน้มากทีสุ่ดถงึ 
4,797 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มกีารกลายสภาพมาเป็นตัวเมอืงและย่านการค้าเป็นพื้นที่หมู่บ้านคดิเป็นอตัราส่วนร้อยละ 41 อองพื้นที่
หมูบ่า้น และยงัเป็นการอยายตวัอองเมอืงและย่านการคา้เอา้ไปในพืน้ทีท่ีเ่กดิอุทกภยัซึง่อาจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ และ
ทรพัยส์นิเป็นอย่างมาก การควบคุมน ้าท่วมเมอืง (Urban Flood Control) ดว้ยมาตรการควบคุมมนุษยแ์ละกจิกรรมอองมนุษยไ์มใ่หก้า้ว
ล่วงกฎและสมดุลอองธรรมชาตโิดยเฉพาะสมดุลอองน ้า เช่น การตัง้ถิน่ฐาน และการพฒันาต่างๆโดยมนุษย ์เช่น การก่อสรา้งประเภท
ต่างๆเพื่อพฒันาเป็นชุมชนเมอืงรวมถงึโครงสรา้งพื้นฐานทุกประเภททีเ่มอืงต้องการอาจกล่าวได้ว่าการป้องกนัน ้าท่วมเมอืงดว้ยการ
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ควบคุมนัน้หมายถงึการควบคุมมนุษยแ์ละกจิกรรมอองมนุษยไ์มใ่ชค่วามพยายามในการควบคุมธรรมชาตเิพราะไมม่ผีูใ้ดสามารถควบคมุ
ธรรมชาตไิดแ้ละไมม่ผีูใ้ดสามารถเอาชนะธรรมชาตไิดแ้ละนัน่คอื “ ความตระหนกัรู ้” ในปัจจุบนัในหลายประเทศสว่นใหญ่มกัแกไ้อปัญหา
น ้าท่วมดว้ยการควบคุมมนุษยแ์ละกจิกรรมอองมนุษยท์ีโ่ดยวธิทีีถู่กประยุกตใ์ชม้ากทีสุ่ดคอืมาตรการดา้นผงัเมอืงโดยเฉพาะการควบคุม
การพฒันาเมอืงดว้ยมาตรการทางกฎหมายในรปูอองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Christopher Alexander) ผลการวเิคราะหน้ี์จงึสามารถน าไป
เสนอแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานทอ้งถิน่ทีร่บัผดิชอบใหม้กีารจดัการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต 

5.2 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

ออ้จ ากดัในการสรา้งแบบจ าลองการอยายตวัอองเมอืงคอืกระบวนการเปลีย่นแปลงทีด่นิทีไ่มห่ยุดน่ิง การอาดความสม ่าเสมอน้ี
อาจน าไปสู่รูปแบบการอยายตวัทีแ่ตกต่างกันมากในช่วงเวลาจ าลอง กระบวนการเปลีย่นแปลงพืน้ทีไ่ม่อยู่น่ิงไม่เพยีง แต่เกีย่วออ้งกบั
อตัราการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึลกัษณะและการกระจายเชงิพืน้ทีอ่องการเปลีย่นแปลงดว้ย (Olmedo et al., 2018) 

ออ้จ ากดัในการศกึษาการจ าลองพลวตัชว่งเวลาในเชงิพืน้ทีอ่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงโดยใช้
แบบจ าลอง CA-Markov ไมส่ามารถน าเอา้กบัปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่ป็นปัจจยัอบัเคลือ่นการเตบิโตอองเมอืงหรอืเป็นตวัแปรในการเปลีย่นแปลง
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ มาใชใ้นวเิคราะหจ์งึไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ปัจจยัใดทีส่่งผลต่อเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหาก
ตอ้งการผลการวเิคราะหท์ีม่คีวามละเอยีดยิง่อึน้จะตอ้งเพิม่ประเภทอองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหม้ากยิง่อึน้ 

ออ้จ ากดั เน่ืองด้วยผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียุธยาเป็นผงัเมอืงรวมที่อาดอายุการใชง้านไปแลว้เป็นระยะเวลาหลายปี
ดังนัน้ในเรื่องอองอ้อบังคับใช้การใช้ที่ดินแต่ละประเภทยังไม่มีความทันสมัยตามแผนนโยบาย และ กฎกระทรวงต่างๆที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกดังนัน้ในการอธิบายอ้อจ ากัดควบคุมการใช้ที่ดินจึงมีความชัดเจนได้น้อยเมื่อต้องน ามาใช้กับ
สถานการณ์ทีป่ระเมนิในปัจจุบนัและอนาคต 

ออ้เสนอแนะในการน าไปศกึษาต่อ ใหพ้จิารณาการเปลี่ยนแปลงอองพื้นที่น ้าท่วมซ ้าซากโดยใช้ Timeframe เดยีวกบัการ
วเิคราะห์โดยจากวธิ ีCA-Markov เพื่อที่จะสามารถ Validate Likelihood ระหว่างการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลอง 
และการคาดการณ์การอยายตวัอองพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม 

5.3 ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการจดัการพืน้ท่ี 

การศกึษาผลกระทบอองการคาดการณ์การอยายตวัอองเมอืงและการเปลีย่นแปลงการใชท้ี่ดนิต่อความเสีย่งอุทกภยัพบว่า
พืน้ทีเ่มอืงส่วนใหญ่ยงัคงมกีารอยายตวัอองเมอืงและย่านการคา้เอา้ไปในพืน้ทีท่ีเ่กดิอุทกภยัจงึมแีนวทางเสนอแนะในการพฒันาการ
อยายตวัอองเมอืง ไดแ้ก่ 

1) ก าหนดมาตรการควบคุมการใชป้ระโยชน์ที่ดนิที่เอม้งวด โดยก าหนดเอตพืน้ที่อุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา  
ไมใ่หม้กีารรุกล ้าเอา้ไปก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางดา้นวตัถุโบราณสถาน 

2) ก าหนดมาตรการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่อม้งวดในพืน้ทีเ่สีย่งภยั ในแต่ละประเภทเพื่อป้องกนัการเกดิกจิกรรมไมใ่ห้
มกีารอยายตวัเอา้ไปในพืน้ทีเ่สีย่ง อาทเิชน่ ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั ประเภทพาณิชยกรรม เป็นตน้ โดยในแต่ละประเภทจะมอีอ้หา้มและ
รายละเอยีดอองการใชท้ีด่นิประเภทนัน้ๆ 

3) ก าหนดออ้ก าหนดทีเ่อม้งวดในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสิง่ปลูกสรา้งและชุมชน อาทเิช่น กฎหมายควบคุมอาคาร FAR BCR 
อองอาคารในแต่ละประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
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บทคดัย่อ 

มคีวามวติกกงัวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิเมอืงอุตสาหกรรมในอ าเภอศรมีหาโพธ ิจากการเตบิโต
อยา่งรวดเรว็ของอุตสาหกรรมและประชากร ดว้ยการขยายตวัของเมอืงและอุตสาหกรรมอยา่งรวดเรว็สง่ผลใหก้ารใชท้ีด่นิเปลีย่นแปลงไป
ทัว่จงัหวดัปราจนีบุร ีดว้ยการประเมนิแบบจ าลองการขยายตวัของเมอืงและการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและสิง่ปกคลุมดนิ (LULC) ใน
การศกึษาน้ีจงึไดน้ าเอาชุดขอ้มลู LULC จากกรมพฒันาทีด่นิภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ใชใ้นการประเมนิการขยายตวัของ
เมอืงและการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและสิง่ปกคลุมดนิในช่วง 10 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ.2563 ในชว่งปีทีก่ารคาดการณ์
การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงในอนาคต และพยากรณ์การเปลีย่นแปลงโดยการใชแ้บบจ าลอง CA – Markov เพื่อคาดการณ์ไปอกี 20 ปี
ขา้งหน้า (ในปี พ.ศ.2583) จากนัน้เพื่อใหค้วามแม่นย าของแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีส่รา้งขึน้ไดร้บัการประเมนิโดยใชค้วามแมน่ย า
ของผลรวมและค่าสมัประสทิธิแ์คปปา ผลของการคาดการณ์แบบจ าลองแสดงใหเ้หน็การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของขนาดพืน้ทีใ่นเมอืง
และพืน้ทีใ่นเมอืงส่วนใหญ่ทีข่ยายตวัในรูปแบบของการตัง้ถิน่ฐานเชงิเสน้ตามถนนและล าคลองสายหลกั การศกึษาน้ีเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจโดยทัว่ไปเกีย่วกบัการเตบิโตของเมอืงและผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ นักวางแผนชุมชนและผู้ก าหนดนโยบายควร
ใหค้วามสนใจไมเ่พยีง แต่ปรมิาณการขยายตวัของเมอืงเทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึการจดัการเชงิพืน้ทีด่ว้ย 

ค ำส ำคญั: กำรเปลีย่นแปลงกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ, กำรขยำยตวัของพืน้ทีเ่มอืง ,แบบจ ำลอง CA-Markov, แหลง่งำนหลกั 

 

Abstract 

There are widespread concerns about urban land use changes in industrial city of Si Maha Phot District by a rapidly 
growing industrialization and population, with fast urbanization and industrialization, has resulted in land use changes all over 
the Prachin Buri Province. By assessing a model based on urban expansion and subsequent land use/land cover (LULC) 
changes, this study applied a series of LULC data by Land Development Department (LDD) under Ministry of Agriculture, which 
used to assess the urban expansion and subsequent LULC changes over 10 years, from 2011 to 2020, during the past years 
and the possibility of predicting future changes by CA–Markov over the next 20 years (in year 2040). Then the accuracy of the 
generated land use maps was evaluated using the overall accuracy and kappa coefficients. The results of the model forecast 
indicate a significant increase in the size of urban areas and most of expanded urban areas in a linear settlement pattern along 
major roads and canals. These findings enrich a general understanding of urban growth and its impacts on land use changes. 
The community planners and policymakers should pay attention to not only the quantity of urban expansion, but also its spatial 
arrangement. 

Keywords: Land-use change, urban expansion, CA-Markov model, main job source. 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

 อุตสาหกรรมเป็นการผลติหลกัทีม่บีทบาทและส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ และมอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิสงูตาม
การพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก โดยจงัหวดัปราจนีบุรเีป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่คีวามหลากหลายของทรพัยากรและมแีนวโน้มพฒันาในดา้น
ต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัต่อไปในอนาคตเน่ืองจากมี
ทีต่ ัง้อยู่บนระเบยีงเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Corridors) ถงึ 2 สาย ดงัน้ี สายที ่1 Central Corridor จากทา่เรอืน ้าลกึแหลม
ฉบงัตามทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 304 ผา่นทัง้อ าเภอศรมีหาโพธไิปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยออกไปยงันครเวยีง
จนัทร ์สปป.ลาวและไปต่อกบั North-South Corridor ทีเ่มอืงบ่อเตน็ สปป.ลาว สายที ่2 Southern Corridor จากท่าเรอืทะวายสหภาพ
เมยีนมารผ์่านภาคมหานครของประเทศไปยงัอ าเภอกบนิทร์บุรแีละประเทศกมัพูชาออกไปยงัท่าเรอืน ้าลกึในประเทศเวยีดนาม ท าให้
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมภายในอ าเภอศรมีหาโพธทิีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่างกา้วกระโดด จงึสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
รวดเรว็และความขดัแยง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ในทางมาตรการทางดา้นผงัเมอืงจงัหวดัปราจนีบุร ีไดม้กีารก าหนดผงันโยบายการใชใ้ช้
ประโยชน์ของพืน้ที ่และผงัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในระดบั แต่ในอ าเภอศรมีหาโพธทิี่เกดิการขยายตวัของพืน้ที่อุตสาหกรรม และการ
ขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงทีม่แีนวโน้มการเตบิโตอย่างรวดเรว็ ยงัขาดการวางผงัระดบัเมอืง และผงัระดบัชุมชนเพื่อน า ไปควบคุม ก าหนด
พืน้ทีท่ีพ่ฒันา และพืน้ทีอ่นัควรอนุรกัษ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ   

จงึสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงอุตสาหกรรมท าใหจ้ะตอ้งมกีารน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใชเ้ป็นปัจจยัใน
การผลติหรอืการน าเขา้อย่างมหาศาล แต่ในการน าเอาทรพัยากรมาใชเ้พือ่เป็นปัจจยัการผลติ การก่อสรา้ง และในการด าเนินการนัน้อาจ
ขาดการการวางแผนการในการจดัสรรทรพัยากรใหม้กีารเหมาะสม ไมม่แีผนทีจ่ะมารองรบัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะนัน้ หรอืในอนาคต
ของพื้นที ่ อาจมกีารส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรม และอาจก่อใหเ้กดิมลพษิที่ส่งผลชุมชนโดยรอบทั ้งทางตรงและทางอ้อม 
สง่ผลต่อความมัง่คงทางทรพัยากรในอนาคตในพืน้ทีใ่นขณะเดยีวกนัการทีด่ าเนินการในภาคอุตสาหกรรมกย็งัจะส่งผลกระทบต่อพืน้ที่
ชุมชน และประชาชน ทัง้เชงิบวก และเชงิลบ (เนตรทราย นิสสยัสุข, 2556) แต่สิง่ทีม่คีวามชดัเจนและประจกัษ์อยา่งเหน็ไดช้ดัในหลายๆ
ด้าน ของพื้นที่โครงการพฒันาภาคอุตสาหกรรมมกัจะเป็นไปในทางเชงิลบ โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้แก่ ด้านปัญหา
สิง่แวดลอ้ม ปัญหามลพษิ ปัญหาการเบยีดเบยีนทรพัยากรพืน้ที ่ปัญหาดา้นการรองรบัสาธารณูปโภคของประชากรต่อพืน้ทีน่ัน้ๆ ปัญหา
เหล่าน้ีมกัจะเกดิขึน้จนท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้รบัผลกระทบ โดยเกดิการไม่ยอมรบัและเรยีกร้องสทิธติ่างๆ เพื่อใหส้ามารถแก้ไข
เยยีวยา หรอืบรรเทาสิง่ทีไ่ดร้บัซึง่บ่อยครัง้ทีม่กัจะไมไ่ดม้กีารรบัการแกท้ีช่ดัเจนตรงจุด เป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ และจะกลายเป็น
ปัญหาเรือ้รงัทีแ่กไ้ขไมรู่จ้บ จนท าใหเ้ป็นสาเหตุหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัโครงการพฒันาในพืน้ที ่และยงัคงเป็น
ปัญหาที่มีความต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานในพื้นที่ และยงัคงทวีความรุนแรงมากขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัได้เห็น
ความส าคญัของการศึกษาผลกระทบของการพฒันาในอ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีด้วยการศกึษาวเิคราะห์และคาดการณ์
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและการขยายตวัในเมอืงอุตสาหกรรม โดยการใชแ้บบจ าลอง CA – Markov เพือ่คาดการณ์การใช้
ประโยชน์ทีด่นิไปอกี 20 ปีขา้งหน้า (ในปี พ.ศ. 2583) เพือ่ศกึษาถงึทศิทางการขยายตวัของพืน้ที่ เมอืงและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนว
ทางการวางแผนการพฒันาพืน้ทีอ่ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีใหเ้กดิความเหมาะสมต่อพืน้ทีไ่ด้ 

1.2 ค าถามการวิจยั 

 ผลกระทบของการพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอาจจะเป็นปัจจยัทีด่งึดดูการขยายตวัและเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่มอืง
ไปยงัพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมในเขตอ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี

1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1) ศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระประโยชน์ทีด่นิของพืน้ทีอ่ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี

2) การคาดการณ์การขยายตวัและวเิคราะหล์กัษณะของการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง ของพืน้ทีอ่ าเภอศรมีหาโพธ ิ
จงัหวดัปราจนีบุร ี
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2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 

2.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

 พืน้ทีศ่กึษาครอบคลุมพื้นที่ในอ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีมเีน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 399.48 ตารางกโิลเมตร หรอื
ประมาณ 249,675 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาล 7 องค์การบรหิารส่วนต าบล 10 ต าบล 90 หมู่บ้าน 42 ,601 ครวัเรอืน 
(จงัหวดัปราจนีบุร,ี ปี พ.ศ.2563) ดงัรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 แสดงแผนทีข่อบเขตพืน้ทีศ่กึษา 

2.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นการน าเอาแบบจ าลองมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และดูทิศทางการ
ขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง (นายสเุทพ ชุตริตันพนัธุ์,2554)โดยการน าเอาขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิที่
ไดจ้ากการแปลงภาพถ่ายดาวเทยีมจากขอ้มลูจากดาวเทยีมแลนแซด, สปอต, ไออารเ์อส ฯลฯ หรอืภาพถ่ายทางอากาศทีเ่ก่าไมท่นัสมยั
ตอ้งพมิพภ์าพออกมาในขนาดทีม่มีาตราสว่นทีต่อ้งการแลว้เพือ่น ามาจ าแนกประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิดว้ยสายตา ใชห้ลกัของ
การแปลภาพดว้ยสายตา เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละส ีแลว้ส่งออกเพื่อไปท าตรวจสอบและปรบัแกใ้นภาคสนามใหเ้พื่อใหเ้กดิความ
ถูกตอ้ง โดยปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนน าเขา้ท าการแปลงขอ้มลูดว้ยการดจิไิตซ์ (digitize) ดว้ยเครื่องมอืทางสารสนเทศภูมิศาสตร ์ทีก่าร
จ าแนกสิง่ปกคลุมดนิ (Land Cover Classification System : LCCS) โดยการจ าแนกที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นไปตามความต้องการในการ
จดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ป็นในมาตรฐานเดยีวกนั และสามารถใชไ้ดก้บัทุกระดบัพืน้ที ่- มาตราสว่น เขา้ใจงา่ย โดยตอ้งเป็นทีย่อมรบัทัว่โลก ตาม
มาตรฐานสากล ISO/TC211 เพราะปัจจุบนั ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื สทอภ. ใน
ฐานะฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการภูมสิารสนเทศแห่งชาติ ให้มกีารด าเนินโครงการที่พฒันามาตรฐานของระบบภูมสิารสนเทศใน
ประเทศไทยตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 (ISO 19144-2: Land Cover Classification System -LCCS) โดยจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดนิของกรมพฒันาที่ดนิ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทหลกั ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง (Urban and Built-up land) 
พืน้ที่เกษตรกรรม (Agricultural land) พื้นทีป่่าไม ้(Forest land) พืน้ที่น ้า (Water body) และพื้นที่เบด็เตลด็ (Miscellaneous land) ใน
การท าการเปลี่ยนขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ได้ปรบัแก้ในอยู่ในรูปแบบของขอ้มูล IMG Data จากผลการศกึษางานวจิยัพบว่า ใน
ปัจจุบนัในแบบจ าลองของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ มกีารน ามาใช้ในคาดการณ์การขย ายตวัของพื้นที่เมอืงกนัอย่าง
แพร่หลาย ซึง่แบบจ าลองจะมอีงคป์ระกอบและกระบวนการทีซ่บัซอ้นทีเ่ป็นพลวตั และจะประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายชนิด ดัง้นัน้ผูว้จิยั
จ าตอ้งมกีารพจิารณาถงึสมบตัขิองแบบจ าลอง เชน่ กรอบแนวคดิ ความซบัซอ้น ประเภท และแบบจ าลองทีใ่หผ้ลตรงกบัวตัถุประสงค์ใน
การศกึษามากทีสุ่ด จากการศกึษาของดแีละขอ้เสยีขา้งตน้ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืก แบบจ าลอง CA-Markov มาเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
คาดการณ์การขยายตวัของเมอืงในพืน้ทีอ่ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีในปีพ.ศ. 2583 เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองทีม่กีารน ามา
ศกึษาเป็นจ านวนมาก ซึง่สามารถน ามาใชว้เิคราะหใ์นโปรงแกรมทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตรไ์ด ้และยงัเป็นซอฟแวรฟ์รแีวรท์ีไ่ม่มี
ค่าบรกิารในการใชง้าน ยงัมคีุณสมบตัใินการเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถแสดงผลของแบบจ าลองได ้โดยทีโ่ครงสรา้งของแบบจ าลองใชไ้ด้
หลากหลายกบัขนาดของพื้นที่ และยงัมีความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้มาประโยชน์ใช้กับแบบจ าลองประเภทอื่นๆได้โดยที่มี



กำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิและกำรขยำยตวัของเมอืงอุตสำหกรรม กรณีศกึษำอ ำเภอศรมีหำโพธ ิจงัหวดัปรำจนีบุร ี
ณฐัวฒุ ิบุตรคลอ้, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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กระบวนการการวเิคราะหท์ีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนมากจงึเหมาะสมกบัการทีจ่ะน ามาคาดการณ์การขยายตวัของเมอืงในพืน้ทีท่ีไ่ม่มคีวาม
ซบัซอ้นมากนัก 

2.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวในเมอืงอุตสาหกรรม 
ประกอบได้ด้วย ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ได้มาจากกรมพฒันาที่ดนิใน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2563 น ามาใช้ในการ
วเิคราะหร์่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information Systems, GIS) ทีไ่ดจ้ากกรมพฒันาทีด่นิมาจดัเตรยีม เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ไปวเิคราะห์ในแบบจ าลอง CA-Markov ใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตวัในเมอืง
อุตสาหกรรมในอกี 20 ปีขา้งหน้า 

2.2.2  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ 

โปรแกรมทางสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS Software) จะเป็นเครื่องมอืที่น ามาใช้ช่วยในการจดัเตรยีมขอ้มูลก่อนน าเขา้
แบบจ าลอง และยงัใชใ้นการจดัแสดงขอ้มูลผลลพัธ์ทีไ่ดอ้อกมาในรูปแบบของแผนที่ ในการศกึษาน้ีไดป้ระยุกต์ใชแ้บบจ าลองของ CA-
Markov เป็นเครือ่งมอืทีน่ ามาการคาดการณ์ ศกึษาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง โดยทีเ่ครือ่งมอืแบบจ าลองจะมี
การค านวณความน่าจะเป็นของแนวโน้มการเปลีย่นแปลง  (Probability of changing) และคา่สดัสว่นของการเปลีย่นแปลง (Transition of 
changing) โดยไดม้กีารน าค่าสดัสว่นของการเปลีย่นแปลงในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากการท าแบบจ าลองแนวโน้มการขยายตวัของพืน้ที่
เมอืง (Pontius , 2543 อ้างถึงใน ชลิตา เถยศิริ, 2560) ได้กล่าวว่า แบบจ าลอง CA-Markov คือ การน าเอาหลกัการของ Cellular 
automata และ Markov Chain น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกนั ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบโปรมแกมการประมวลผล
ขอ้มลูสารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยโปรแกรม IDRISI หรอืโปรแกรม QGIS ซึง่เป็นซอฟแวรท์างดา้นการรบัรูร้ะยะไกล (Remote sensing) 
การเปลีย่นแปลงในเชงิปรมิาณจะมกีารบวนการวเิคราะหโ์ดยการใชโ้อกาสทีไ่ดจ้าก Markov Chain ร่วมกบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของเซลลโ์ดยรอบวา่สง่ผลต่อเซลลต์รงกลางโดยใช ้Cellular automata และการอธบิายขอ้มลูเชงิพืน้ที ่CA filter จะเคลื่อนขอ้มลูทบัในปี
ทีเ่ริม่ศกึษาไปทีล่ะเซลลจ์นครบในพืน้ทีศ่กึษา หลกัจากนัน้จะเริม่เคลื่อนทีซ่อ้นทบัทลีะเซลลอ์กีครัง้ และยงัมกีารเคลื่อนทีว่นในแต่เซลล์
ไปจนครบตามจ านวนรอบทีเ่ท่ากบัช่วงเวลาทีต่อ้งการ โดยกระบวนการพจิารณาจะท าการวนซ ้าจนครบรอบเปลีย่นแปลงตามทฤษฎ ี
Game of Life และโอกาสการเปลีย่นแปลงจากการวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลอง Markov Chain Analysis 

2.2.3  ขัน้ตอนกำรวเิครำะห ์

ในการคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและการขยายตวัในเมอืงอุตสาหกรรม โดยมขีัน้ตอนในการวเิคราะห์
ดงัต่อไปน้ี 

 1) น าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิในปี พ.ศ. 2554 น ามาเปรยีบเทยีบกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปัจจุบนัปี 
พ.ศ. 2563 เพือ่ดอูตัราการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีข่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษา 

 2) จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการขอขอ้มลูจากกรมพฒันาทีด่นิ (LDD) โดยไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดม้าจดัประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
ทัง้ปี พ.ศ.2545 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2563 โดยสามารถแบ่งประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ดงัน้ี 1. พืน้ที่
เมอืงและสิง่ปลูกสรา้ง 2.พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 3.พืน้ทีเ่กษตรกรรม 4.พืน้ทีเ่บด็เตลด็ และ 5.พืน้ทีแ่หล่งน ้า เพือ่น าขอ้มลูแต่ละประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิมาก าหนดเงือ่นไขของทศิทางแนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภท เช่น พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกู
สรา้งกบัพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงมาเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอื่นได ้แต่การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอื่นๆก็
จะสามารถเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิได ้

 3) ก าหนด Code ของการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อให้สามารถก าหนดเงื่อนไขหรือ
ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีไ่ดง้่าย โดยไดม้กีารก าหนด Code 1 เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลูกสรา้ง 
(U1)  Code 2 เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม (U5) Code 3 เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
(A) Code 4 เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีเ่บด็เตลด็ (M) และ Code 5 เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพืน้ทีแ่หลง่น ้า (W) 

 4) น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเขา้สูโ่ปรแกรมทางสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์เพือ่ท าการรวมกลุ่มขอ้มลูที่มปีระเภทเดยีวกนัเขา้มาเป็นขัน้
ขอ้มูลเดยีวกนัดว้ยเครื่องมอื (Dissolve) และน าขอ้มูลทีไ่ดท้ าการรวมกลุ่มของชัน้ขอ้มูลมาแปลงขอ้มูลในอยู่ในรูปแบบขอ้มูลประเภท 
(Raster) ทีส่ามารถอา้งองิพกิดับนพืน้โลกได ้โดยท าแบบเดยีวกนัในขอ้มลูของปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563 ทัง้ 3 ปี และใช้
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เครือ่งมอื (Combine) เพือ่ท าการตรวจสอบขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีย่งัไมเ่ป็นไปตามความจรงิ และใชเ้ครื่องมอืทางระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรใ์นการแปลงขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563 ใหอ้ยูใ่นรปูแบบขอ้มลู raster โดยมขีนาดของ
เซลล ์30*30 เมตร และท าการเปลีย่นขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่ดป้รบัแกใ้นอยูใ่นรปูแบบของขอ้มลู IMG Data 

 5) น าเอาข้อมูลที่ได้มีการจดัเตรียมมาเข้าการวิเคราะห์คาดการณ์การขยายตัวของพื้นที่เมืองกับพื้นที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมดว้ยใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ในการวเิคราะห์โดยใชเ้ครื่องมอื (Markov) ในการวเิคราะหผ์ลทางสถติคิวาม
น่าจะเป็นในการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีแ่ละสดัสว่นของการเปลีย่นแปลง และใชเ้ครือ่งมอืของแบบจ าลอง CA - Markov เพือ่มาคาดการณ์
การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงกบัพืน้ทีป่ระกอบกจิการอุตสาหกรรม โดยใชก้ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิของปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2554 ก าหนด
ระยะเวลาของการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อน ามาคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปี พ.ศ. 2563 จากการท าแบบจ าลอง
และขอ้มูลของ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อน ามาท าการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลทีไ่ด ้เมื่อได้ค่าของความถูกต้องมากกว่า 80 % เมื่อ
ไดผ้ลจากการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแลว้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์าดการณ์การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงในช่วงระยะเวลา 20 
ปี ดงัรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 แผนภาพวธิดี าเนินงาน 

 

3. ผลของการศึกษา  

3.1 ลกัษณะการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2554 – ปี พ.ศ. 2563 

โดยผู้วจิยัได้มกีารศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของอ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบุรี และได้มกีารท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิในระยะช่วงเวลา 10 ปี พบว่า พื้นที่ศกึษามพีื้นที่โดยรวมทัง้หมด
ประมาณ 484.28 ตารางกโิลเมตร หรอื 302,677.52 ไร่ โดยสามารถแบ่งการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีน่ ามาศกึษาออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลูกสรา้ง พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีเ่บด็เตลด็ และพืน้ทีแ่หล่งน ้า โดยมอีตัราการเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ อ าเภอศรมีหาโพธ ิในชว่งเวลาปี พ.ศ. 2554 ถงึปี พ.ศ. 2563 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พ.ศ. 2554 

(ไร)่ 
พ.ศ. 2563 

(ไร)่ 
การเปลีย่นแปลง 

(ไร)่ 
การเปลีย่นแปลง 

(%) 
การเปลีย่นแปลง

ต่อปี (%) 
พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง  33,341.16 34,644.22 1,303.06 3.91 0.33 

พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 9,828.69 15,932.82 6,104.13 62.11 5.18 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 223,014.09 226,148.56 3,134.47 1.41 0.12 

พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 28,685.40 17,220.14 -11,465.26 -39.97 -3.33 

พืน้ทีแ่หลง่น ้า 7,808.18 8,731.78 923.6 11.83 0.99 

รวมทัง้ส้ิน 302,677.52 302,677.52    



กำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิและกำรขยำยตวัของเมอืงอุตสำหกรรม กรณีศกึษำอ ำเภอศรมีหำโพธ ิจงัหวดัปรำจนีบุร ี
ณฐัวฒุ ิบุตรคลอ้, มานสั ศรวีณชิ และนิต ิเอีย่มชืน่ 
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1) พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง พบวา่ในชว่งระยะเวลา 10 ปี มอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.91 ของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่
ปลกูสรา้งเดมิ จากพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งปี พ.ศ. 2554 มพีืน้ที ่33,341.16 ไร่ เป็นพืน้ที ่34,644.22 ไร่ ในปี พ.ศ. 2563 และมอีตัรา
การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รายปีอยูท่ี ่0.33 เปอรเ์ซน็ตต์่อปี รวมเป็นพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมด 1,303.06 ไร่ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พืน้ทีส่ว่น
ใหญ่เกดิจากการขยายตวัของพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั เน่ืองจากมกีารเตบิโตของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมจงึท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของประชากรในพืน้ที่
จงึสง่ผลท าใหเ้กดิความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะพืน้ทีบ่รเิวณรอบพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมในพืน้ที ่

2) พื้นที่อุตสาหกรรม พบว่าใน ปี พ.ศ. 2554 มพีื้นที่ 9,828.69 ไร่ และในปี พ.ศ. 2563 มพีื้นที่ 15,932.82 ไร่ มอีตัราการ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.11 ของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเดมิ และมอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รายปีเป็น 5.18 เปอรเ์ซน็ตต์่อปี รวม
เป็นพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมด 6,104.14 ไร ่ในชว่งระยะเวลา 10 ปี พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมมกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลมาจากนโยบายของ
ภาครฐัทีเ่ปิดใหเ้กดิการลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมในพืน้ทีจ่งึท าใหภ้าคเอกชลไดเ้ขา้มาลงทุนเป็นจ านวนมาก และท าใหเ้กดิการขยายตวั
ของพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม และตัง้เขตนิคมอุตสาหกรรมใหมใ่นพืน้ที ่

3) พืน้ทีเ่กษตรกรรม ในช่วงระยะเวลา 10 ปี มพีืน้ที ่223,014.09 ไร ่(ปี พ.ศ. 2554) และในปี พ.ศ. 2563 มพีืน้ที ่226,148.57 
ไร่ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 ของพื้นที่เกษตรกรรมเดิม และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรายปีเป็น 0.12 
เปอรเ์ซน็ตต์่อปี รวมเป็นพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมด 3,134.48 ไร ่ในชว่งระยะเวลา 10 ปี โดยมสีาเหตุของการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่นื่องจาก
การนิยมปลูกไม้ยืนต้นเป็นจ านวนมาก พืชส่วนใหญ่ที่ได้มาการน ามาปลูกจะเป็นไม้ยูคาลิปตัส ยางพารา  เพื่อน าไปส่งเข้านิคม
อุตสาหกรรมเพือ่น าไปแปรรปูในการผลติ  

4) พืน้ทีเ่บด็เตลด็ ในปี พ.ศ. 2554 มพีืน้ที ่28,685.40 ไร่ และลดลงในปี พ.ศ. 2563 ที ่17,220.14 ไร่ มอีตัราการเปลีย่นแปลง
ทีล่ดลงรอ้ยละ 39.97 ของพืน้ทีเ่บด็เตลด็เดมิ และมอีตัราการเปลีย่นแปลงมกีารลดลงรายปีเป็น 3.33 เปอร์เซน็ต์ต่อปี รวมเป็นพืน้ทีท่ี่
ลดลงทัง้หมด 11,465.27 ไร ่ในชว่งระยะเวลา 10 ปี เน่ืองมาจากการพฒันาทางดา้นนโยบายภาครฐัและดา้นเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็จงึได้
เกดิการน าเอาพืน้ทีเ่บด็เตลด็มาพฒันาเป็นทีอ่ยู่อาศยั พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นจ านวนมาก จงึท าใหพ้ืน้ทีเ่บด็เตลด็
เกดิการลดลงอยา่งรวดเรว็ 

5) พืน้ทีแ่หลง่น ้า ปี พ.ศ. 2554 มพีืน้ที ่7,808.18 ไร ่และในปี พ.ศ. 2563 มพีืน้ที ่8,731.78 ไร ่มอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 11.83 ของพืน้ทีแ่หล่งน ้าเดมิ และมอีตัราการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รายปีเป็น 0.99 เปอรเ์ซน็ตต์่อปี รวมเป็นพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมด 
923.60 ไร่ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยมสีาเหตุอนัเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของ พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง และพืน้ทีเ่กษตรกรรม จงึท า
ใหเ้กดิความตอ้งการน ้าในดา้นการอุปโภคและบรโิภคเป็นอยา่งมากจงึท าใหเ้กดิการขดุบ่อ ขดุคลอง หรอืการขยายคลองเพือ่ใหเ้กดิความ
เพยีงพอตอ้งการใชน้ ้าในพืน้ที ่

จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษา พบวา่ ช่วงระยะเวลา 10 ปี พ.ศ.2554-
2563 พืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทของทีพ่ืน้ทีอุ่ตสาหกรรมมอีตัราการเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ มอีตัราการเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 62.11 ของ
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเดมิ มพีืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ 6,104.14 ไร่ จงึสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในกลุ่มพืน้ทีเ่มอืงและสิ่งปลกู
สรา้งเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการของประชากรแรงงานในพืน้ทีม่พีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 1,303.06 ไร่ และท าใหก้ารขยายตวัของเมอืงสว่นใหญ่จะ
เกาะตามแนวเสน้ทางคมนาคม แหลง่น ้าทีส่ าคญั และบรเิวณโดยรอบพืน้ทีแ่หลง่งานหลกัในพืน้ทีด่งัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ. 2554 - ปี พ.ศ. 2563 
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3.2 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตวัของเมืองในอนาคต 

3.2.1. กำรคำดกำรณ์กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนำคต 

จากการศกึษาและวเิคราะหผ์า่นแบบจ าลองการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง CA-Markov เพือ่ประเมนิทศิทางการขยายตวัของการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอกี 20 ปีขา้งหน้า โดยน าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ.2554 ทีไ่ดม้กีารปรบัแกค้วามถูกตอ้ง
ขอ้มลู เพือ่น ามาคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปี พ.ศ. 2563 จากแบบจ าลอง และน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ มาเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิปี 2563 จากกรมพฒันาที่ดนิ โดยใช้ตารางที่ค านวณค่าความสมัประสทิธิแ์คปปา (Overall Kappa) และ
ค านวณค่าความผดิพลาด (error matrix)  เพือ่ใชใ้นการทดสอบแบบจ าลองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ CA-Markov คา่ความถูกตอ้งทีส่ามารถ
ยอมรบัได ้คอื 80 % (ตารางที ่2 ตารางที ่3 และรูปที ่4) น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการคาดการณ์แนวโน้มและทศิทางการขยายตวัของพืน้ที่
เมอืงในปี พ.ศ.2573 และปี พ.ศ.2583 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2563 ระหวา่งแบบจ าลอง CA-Markov และกรมพฒันาทีด่นิ 

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ (ไร)่ 
รวม พืน้ทีเ่มอืงและ

สิง่ปลกูสรา้ง 
พืน้ที่

อุตสาหกรรม 
พืน้ที่

เกษตรกรรม 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ พืน้ทีแ่หลง่น ้า 

พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง  28,048.10 414.28 9,899.79 2,170.69 534.14 41,067.00 
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 941.65 8,271.92 1,373.96 277.03 48.40 10,912.96 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 4,684.83 5,705.23 201,984.81 2,212.73 1,791.28 216,378.88 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 780.96 1,497.56 11,920.32 12,369.41 253.06 26,821.31 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 188.67 43.84 969.69 190.26 6,104.90 7,497.37 
รวมทัง้ส้ิน 34,644.21 15,932.82 226,148.58 17,220.14 8,731.78 302,677.52 

ตารางท่ี 3 แสดงหาคา่ความผดิพลาด (error matrix) การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2563 ระหวา่งแบบจ าลองและขอ้มลูกรมพฒันาทีด่นิ 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
แบบจ าลอง 

พ.ศ. 2563 (ไร)่ 
กรมพฒันาทีด่นิ  
พ.ศ. 2563 (ไร)่ 

คา่ความแตกต่าง (ไร)่ คา่ความแตกต่าง (%) 

พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง  41,067.00 34,644.22 6,422.78 18.54 
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 10,912.97 15,932.82 5,019.86 31.51 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 216,378.87 226,148.57 9,769.70 4.32 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 26,821.31 17,220.14 9,601.18 55.76 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 7,497.37 8,731.78 1,234.41 14.14 
รวมทัง้ส้ิน 302,677.52 302,677.52 32,047.93 10.59 

จากการศกึษาและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความผดิพลาดของแบบจ าลอง CA-Markov พบวา่ผลของแบบจ าลอง CA-Markov มี
ความใกลเ้คย้งกบัขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่ดม้าจากกรมพฒันาทีด่นิ โดยมคีวามแตกต่างของพืน้ทีอ่ยู่ประมาณ 32 ,056.78 ไร่ หรอื
คดิเป็นรอ้ยละคา่ความแตกต่างอยูท่ี ่10.59 % แบบจ าลอง CA-Markov และคา่ความสมัประสทิธิแ์คปปา (Overall Kappa) เทา่กบัรอ้ยละ 
93.74 % ทีใ่ชใ้นการคาดการณ์แนวโน้มและทศิทางการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ จงึมคี่าความถูกตอ้งอยู่ที ่89.41 % ทีเ่ป็นค่า
ความถูกต้องที่สามารถยอมรบัได้ ดงันัน้จึงสามารถน าเอาแบบจ าลอง CA-Markov มาใช้ในการการคาดการณ์แนวโน้มและทศิทิศ
ทางการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ในปี พ.ศ.2573 และปี พ.ศ.2583 ได ้
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รปูท่ี 4 แสดงการเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ. 2563 ระหวา่งแบบจ าลอง CA-Markov และกรมพฒันาทีด่นิ 

จากทีไ่ดท้ าการศกึษาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของ ปี พ.ศ. 2563 ไดค้่าช่วงการเปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจงึสามารถ
น าเอาคา่ช่วงของการเปลีย่นแปลงไปใชใ้นการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปี พ.ศ.2573 (ในชว่งระยะเวลา 10 ปี) และน าเอาการใช้
ประโยชน์ที่ดนิปี พ.ศ.2573 ไปคาดการณ์หาการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยช น์ที่ดนิในปี พ.ศ.2583 (ในช่วง
ระยะเวลา 20 ปี) จงึไดผ้ลลพัธ ์ดงัตาราง 4 และรปูที ่5 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ปี พ.ศ.2573 และปี พ.ศ.2583 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แบบจ าลอง พ.ศ. 2573 (ไร่) ร้อยละ แบบจ าลอง พ.ศ. 2583 (ไร่) ร้อยละ 
พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง 38,605.74 12.75 40,012.44 13.22 
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 16,755.93 5.54 16,979.06 5.61 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 223,150.58 73.73 222,034.54 73.36 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 15,995.46 5.28 15,782.43 5.21 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 8,169.81 2.7 7,869.06 2.6 
รวมทัง้ส้ิน 302,677.52 100 302,677.52 100 

 
รปูท่ี 5 แสดงผลคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิปี พ.ศ. 2573 - ปี พ.ศ. 2583 

จากการการศกึษาและวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลอง CA-Markov ในปี พ.ศ. 2573 - ปี พ.ศ.
2583 พบวา่พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง กบัพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมมอีตัราการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง แต่พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ที่เบด็เตลด็ 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า มอีตัราการลดลงของพืน้ทีด่งัน้ี ผลการวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลอง CA-Markov ในปี 
พ.ศ. 2573 พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 12.75% หรอืพืน้ที ่38,605.74 ไร่ พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 5.54% หรอืพืน้ที ่
16,755.93 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.73% หรือพื้นที่ 223,150.58 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 5.28% หรือพื้นที่ 
15,995.46 ไร ่พืน้ทีแ่หลง่น ้า คดิเป็นรอ้ยละ 2.70% หรอืพืน้ที ่8,169.81 ไร ่และผลการวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจาก
แบบจ าลอง CA-Markov ในปี พ.ศ. 2583 พบว่าพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 13.22 % หรือพื้นที่ 40,012.44 ไร่ พื้นที่
อุตสาหกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 5.61% หรอืพื้นที่ 16,979.06 ไร่ พืน้ทีเ่กษตรกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 73.36 % หรอืพื้นที่ 222,034.54 ไร่ พืน้ที่
เบด็เตลด็ คดิเป็นรอ้ยละ 5.21% หรอืพืน้ที ่15,782.43 ไร ่พืน้ทีแ่หลง่น ้า คดิเป็นรอ้ยละ 2.60% หรอืพืน้ที ่7,869.06 ไร ่
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3.2.2 ทศิทำงและแนวโน้มกำรขยำยตวัของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรำ้ง 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิปัจจยัที่ส าคญัผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจยัในด้านพื้นที่อุตสาหกรรม 
เน่ืองจากพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ภาครฐัไดล้งทุนในดา้นโครงสรา้งพืน้ที ่เกดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
สงู โดยสามารถแบง่กลุม่พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ไดแ้ก่กลุม่สวนอุตสาหกรรม 304 และกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดย
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทัง้สองมรีะยะหา่งกนัประมาณ 5,000 เมตร จงึระยะพืน้อุตสาหกรรมสองทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ป็นระยะ 
2,500 เมตร เพือ่ใหท้ัง้สองพืน้ทีม่าชนกนัแลว้ดอูตัราการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิผลจาการวเิคราะหผ์ลของการศกึษา
พบวา่พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งมรีอบพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมขนาดใหญ่ในทุกๆ ช่วงปี พบวา่พืน้ทีส่วนอุตสาหกรรม 304 มีการดงึดูดพืน้ที่
เมอืงและสิง่ปลกูสรา้งมากกวา่พืน้ทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ เน่ืองดว้ยพืน้ทีส่วนอุตสาหกรรม 304 มกีารตัง้อยู่ไกลแหล่งสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปโภคมากกวา่พืน้ทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะและยงัมกีารก่อตัง่พืน้ทีม่าก่อนจงึท าใหพ้ืน้ทีโ่ดยรอบมกีารพฒันาดา้นโครงสร้าง
พืน้ฐาน โดยพืน้ทีส่วนอุตสาหกรรม 304 พบระยะที ่1,500 เมตร เป็นระยะทีม่พีืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นระยะที ่
2,000 2,500 1,000 และ 500 เมตรตามล าดบั สว่นพืน้ทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ พบระยะที ่2,500 เมตร เป็นระยะทีม่พีืน้ทีเ่มอืงและสิง่
ปลกูสรา้งมากทีส่ดุ รองลงมาเป็น 1,500 2,000 1,500 500 และ 1,000 เมตร ตามล าดบั  (แผนภมูทิี ่1) 

จากการศกึษาแลวเิคราะหข์อ้มลูผลของการคาดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลอง CA-Markov พบวา่พืน้ที่
เมอืงและสิง่ปลูกสรา้ง มแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง โดยมลีกัษณะและทศิทางการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลูก
สรา้ง (แผนภมูทิี ่2 และรปูที ่6) 

 
แผนภมิูท่ี 1 แสดงอตัราการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งรอบพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

  
แผนภมิูท่ี 2 แสดงผลของการคาดการณ์แนวโน้มพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2554 – 2583 
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รปูท่ี 6 แสดงผลของการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง พ.ศ. 2554 – 2583 

จากการศกึษาพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง มอีตัราการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งในปี พ.ศ.2563 
มพีืน้ที ่34,644.22 ไร ่และพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งในปี พ.ศ.2583 มพีืน้ที ่40,012.44 ไร ่โดยพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง มพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
5,368.22 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 จากพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้งในปี พ.ศ.2563 พบวา่ในปี พ.ศ. 2583  

 

4. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาและวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและการขยายตวัในเมอืงอุตสาหกรรม ในช่วงเวลา 
20 ปี พบวา่ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแบบจ าลอง CA-Markov พืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลูกสรา้ง กบัพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
ของพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง สว่นพืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีเ่บด็เตลด็ และพืน้ทีแ่หล่งน ้าจะมแีนวโน้มของการลดลงของพืน้ที ่ซึง่พืน้ทีเ่ มอืงและ
สิง่ปลกูสรา้ง มพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 5,368.22 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 จากพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง และมลีกัษณะของการขยายตวัของพืน้ที่
เมอืงจะอยู่ในรูปแบบ (Linear Pattern) เป็นการขยายตวัของพืน้ที่เมอืง ที่เกดิการขยายตวัไปสองขา้งตามแนวเสน้ทางคมนาคมทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 304 3078 และ 3079 เน่ืองจากเป็นเสน้ทางหลกัทีเ่ชือ่งต่อภายในพืน้ทีชุ่มชนกบัพืน้ทีโ่ดยรอบอ าเภอศรมีหาโพธ ิ
และมกีารขยายตวับรเิวณพืน้ทีต่ามแนวแมน่ ้าบางประกง เป็นแนวแมน่ ้าสายหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบอาซพีของประชากรในพืน้ทีช่นบท 
เป็นแหล่งน ้าหลกัที่ใช้ในการอุปโภค บรโิภคของคนในพื้นที่ และยงัพบการขยายตวัแบบรวมกลุ่ม ( cluster settlement) โดยเฉพาะ
บรเิวณโดยรอบของพืน้ทีเ่มอืงและสิง่ปลกูสรา้ง ศูนยก์ลางราชการ และพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม 304 และพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมโรจนะใน
พืน้ที ่เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิสงู ท าใหป้ระชากรในพืน้ทีห่รอืต่างพืน้ทีย่า้ยเขา้มารวมกลุม่ใกลแ้หล่งงาน ท า
ใหพ้ืน้ทีชุ่มชนทีอ่ยูอ่าศยักระจายตวัอยูร่อบพืน้ทีแ่หลง่งาน  

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาและวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและการขยายตวัในเมอืงอุตสาหกรรม
กรณีศกึษาอ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีพบวา่แบบจ าลอง CA-Markov มขีอ้จ ากดัของการศกึษาเพราะแบบจ าลอง CA-Markov 
เป็นการน าเอาขอ้มูลของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ สองปีมาท าการคาดการณ์หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิในอนาคต แต่ไม่
สามารถน าปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีม่าใชใ้นการวเิคราะหห์าพืน้ทีค่าดการณ์ได ้หากตอ้งความละเอยีดในการ
วเิคราะหส์ามารถแบง่ประเภทของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และน ามาวเิคราะหร์ว่มกบัแบบจ าลองหรอืเครือ่งมอืสารสนเทศทางภมูศิาสตรใ์น
การประยุกตห์รอืเพือ่ความสามารถในการวเิคราะหข์องแบบจ าลองได ้
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัปัญหาพืน้ทีน่ ้าท่วมขงัในพืน้ทีเ่มอืงมแีนวโน้มความรุนแรงมากยิง่ขึน้เพราะเกดิการขยายตวัของประชากรและสิง่
ปลกูสรา้งเพื่อการตัง้ถิน่ฐาน อุทกภยัเป็นภยัธรรมชาตทิีส่รา้งความเสยีหายทัง้ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และอาคารบา้นเรอืน การแกไ้ขปัญหา
ภยัจากน ้าท่วมนอกจากการสรา้งระบบป้องกนัภยัเชงิโครงสรา้ง ยงัสามารถก าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรวมถงึมาตรการดา้น
ขอ้ก าหนดผงัเมอืงในการควบคุมความหนาแน่นอาคารเพื่อใหเ้กดิความเสยีหายน้อยลง ในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ได้
ก าหนดองคป์ระกอบใหน้อกเหนือจากผงัการใชป้ระโยชน์พืน้ที่และก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแลว้ยงัตอ้งม ีผงัการระบายน ้า หรอื ผงั
แสดงโครงการพฒันาแหล่งน ้าและพืน้ทีโ่ล่งน ้าหลาก งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสถานการณ์การเกดิอุทกภยัและมาตรการ
บงัคบัใชท้างดา้นผงัเมอืงในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงและวเิคราะหผ์ลกระทบต่อการประโยชน์ทีด่นิ โดยการทบทวนสถานการณ์น ้าทว่มทีเ่กดิขึน้
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช และใชแ้บบจ าลอง MIKE 21 วเิคราะหค์วามสามารถในการใชท้ีด่นิต่อสถานการณ์อุทกภยัในพืน้ทีเ่ขตผงัเมอืง
รวมเมอืงปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2555 จากผลการศกึษาพบวา่ พืน้ทีม่คีวามลาดชนัน้อยกวา่ 0.01 เป็นพืน้ราบเรยีบท า
ใหก้ารไหลระบายออกของน ้าเป็นไปไดช้า้และเกดิอุทกภยัในพืน้ที ่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในพืน้ทีต่วัเมอืงปาก
พนงั เพราะชุมชนเมอืงเตบิโตสองฝัง่ตามล าน ้าปากพนงัทีไ่หลผา่น ผลลพัธข์องการศกึษาน้ีสามารถชว่ยเหลอืนกัวางผงัเมอืงไดอ้ยา่งมาก
ในการตดัสนิใจเชงินโยบายเพือ่รบัมอืกบัอุทกภยัในพืน้ทีลุ่ม่ลุม่น ้าปากพนงั 
 

ค าส าคญั: แบบจ าลอง Mike 21, ผงัเมอืงรวมเมอืงนครศรธีรรมราช, มาตรการผงัเมอืง, พืน้ทีน่ ้ าทว่ม, การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 

Abstract  
The waterlogging in the area is prone to exacerbation due to the expansion of population and buildings. The Flooding 

is dangerous and directly damage life, property, buildings and dwellings. The solution of flood problem in addition to build a 
structural disaster prevention system, but also propose land use guidelines, and control the density of the building. In the Town 
Planning Act 2019, determine the land utilization policy plan and land use plan must be consist of a water plan or a development 
area of water sources and flooded areas. Therefore, the objective of this research is to study the flood situation and regulation 
or measures enforcement of urban land use planning in urban areas and to analyse the impacts of flooding on land uses. 
Based on literature reviews of the flood situation in Nakhon Si Thammarat Province and simulated using MIKE 21 model in 
the comprehensive plan area of Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province in 2012. It’s was found that, the area 
has a slope less than 0.01, it is a flat surface area which makes possibility to slow the outflow of water and cause flooding in 
the study area. It’s directly vulnerable land uses for causing damage in many areas, especially in the downtown area of Pak 
Phanang, because urban communities have been grow on two sides along the Pak Phanang River that flows through these 
areas. Outcomes of this study can immensely aid the city planners in policy decisions for combating the floods in the lowland 
areas of Pak Phanang basin. 

 

Keywords: Mike 21 Model, Comprehensive plan Nakhon Si Thammarat, Town Planning Section, Flooded areas, Land use 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 เลง็เหน็ความส าคญัในการจดัการทรพัยากรน ้า โดยมกีารใหค้วามส าคญักบัการ
จดัการน ้าเพิม่ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518  ก าหนดให ้ผงันโยบายการใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
ตอ้งประกอบดว้ยผงัน ้าหรอืผงัแสดงเขตการพฒันาแหล่งน ้าและพืน้ทีน่ ้าหลาก เพราะน ้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศไทย น ้าท่วมเน่ืองจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน ้ามปีรมิาณมาก และตกติดต่อกนัเป็น
เวลานาน จนเกดิน ้าไหลบ่าเหนือผวิดนิ ลงสู่ร่องน ้าล าธาร และในแม่น ้ามากกว่าปกต ิไม่สามารถรบัปรมิาณน ้าทัง้หมดใหไ้หลอยู่เฉพาะ
ภายในตวัล าน ้าได ้กจ็ะท าใหน้ ้ามรีะดบัทน้สงูกวา่ตลิง่ แลว้ไหลลน้ฝัง่บา่ไปทว่มพืน้ทีส่องฝัง่ล าน ้า หรอือาจไหลไปทว่มขงัตามทีลุ่ม่ต ่าไกล
ออกไปเป็นบรเิวณกวา้ง ในปัจจุบนัปัญหาน ้าทว่มขงัในพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มความรุนแรงมากยิง่ขึน้เพราะเกดิการขยายตวัของประชากรและ
สิง่ปลูกสรา้ง มฝีนทีต่กหนักและตกตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ก่อใหเ้กดิน ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบระบายน ้าทีเ่หมาะสม การ
เกดิน ้าทว่มเป็นอนัตรายและความเสยีหายต่อชวีติ ทรพัยส์นิ อาคาร บา้นเรอืน โดยตรง เกดิน ้าทว่มในพืน้ทีเ่มอืง โรงงาน คลงัพสัดุ โกดงั
สินค้า บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง อาจถูกกระแสน ้ าพดัพงัทลาย เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทัง้ทางถนน ทางรถไฟ ช ารุดเสียหาย 
ยานพาหนะ วิง่รบัสง่สนิคา้ไม่ได ้เกดิความเศรษฐกจิเกดิชะงกั การสาธารณูปโภคจะไดร้บัความเสยีหาย เช่น กจิการโทรเลข โทรศพัท ์
การไฟฟ้า การประปา และระบบการระบายน ้า เป็นตน้ การแกปั้ญหาน ้าทว่มนอกจากการสรา้งระบบป้องกนัภยั เชงิโครงสรา้ง ยงัสามรถ
ก าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมความหนาแน่นอาคารเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายน้อยลง 

เทศบาลเมอืงปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบแถบชายทะเล มคีวามสาดเอยีงจากทศิใตไ้ปทาง
ทศิเหนือ ประชาชนมกีารตัง้ถิน่ฐานเกาะกลุม่หนาแน่นบรเิวณสองฝัง่แมน่ ้าปากพนงั ท าใหแ้ยกเมอืงออกเป็น 2 สว่น  ชุมชนฝัง่ตะวนัออก
ของแม่น ้าเป็นทีต่ัง้ของสถานที่ราชการ  การคา้ธุรกจิ  ตลอดจนบา้นพกัอาศยัซึง่ค่อนขา้งจะอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนชุมชนฝัง่ตะวนัตก
ของแม่น ้าเป็นทีม่เีขตตดิต่อกบัตวัจงัหวดัใกลเ้คยีง  การคมนาคมตดิต่อระหว่างชุมชนทัง้สองฝัง่  ตดิต่อโดยสะพานขา้มแมน่ ้าปากพนัง 
และโดยเรอืขา้มฝากในการล าเลยีงคน  รถจกัรยาน  รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ เทศบาลเมอืงปากพนังมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิมี
โรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่สองฝัง่แมน่ ้า ดา้นทศิตะวนัออกซึง่ตดิกบัชายทะเลมกีารเลีย้งกุง้กุลาด าตลอดแนวชายฝัง่ และจากการส ารวจ
ของส านักอนุรกัษ์สตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป่์าและพนัธุพ์ชื พบว่ามอีาคารปลูกสรา้งขึน้เพื่อใหน้กอแีอ่นท ารงัอาศยัเป็นจ านวน
มากทัง้ฝัง่ตะวนัออกและตะวนัตกของแมน่ ้าปากพนัง ซึง่เป็นแหลง่อาชพีสรา้งรายไดใ้หค้นในพืน้ที ่เน่ืองจากเป็นเมอืงชายฝัง่ทะเลท าให้
หลายครัง้ประสบปัญหาจากการหนุนสงูของระดบัน ้าทะเลท าใหม้ผีลต่อการขบัเคลือ่นของระบบเศรฐกจิ 

ในพื้นทีไ่ดใ้ชแ้นวทางการบรหิารจดัการน ้าจากประตูระบายน ้าอุทกวภิาชประสทิธิเ์ป็นประตูหลกัในการควบคุมและบรหิาร
จดัการน ้าช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัในพื้นที่ จากแผนงานโครงการแก้ปัญหาภยัแลง้ในพืน้ที่ภาคใต้ กรมชลประทาน พ.ศ.2554 ได้
ศกึษาสาเหตุการเกดิน ้าท่วมในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงปากพนงัพบวา่ การเกดิอุทกภยัในพืน้ทีเ่กดิจากปรมิาณฝนในลุ่มน ้ามมีากเกนิค่าเฉลีย่
และน ้าทะเลหนุนสูง ซึ่งเกดิการไหลยอ้นกลบัท าใหน้ ้าในแม่น ้ายกระดบัสูงขึน้ ในระหว่างปี 2561 -2563 ระยะเวลา 3 ปี พื้นที่จงัหวดั
นครศรธีรรมราชเกดิน ้าท่วมซ ้าซาก มฝีนตกหนักท าใหเ้กดิการไล่บ่าของน ้าจากเทอืกเขาหลวง ส่งผลกระทบต่อเศรษกจิและประชากร
โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงปากพนังทีเ่ป็นชุมชนรมิแม่น ้าและชายทะเล ดว้ยเหตุน้ีการจดัการน ้าดว้ยประตูระบายน ้าอย่างเดยีวไม่
เพยีงพอต่อการแกปั้ญหาอุทกภยัในปัจจุบนั จงึตอ้งการศกึษามาตรการทางผงัเมอืงและการไหลของน ้าในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงปากพนัง
เพือ่ชว่ยบรรเทาและจดัการปัญหาอุทกภยั 

1.2 ค าถามการวิจยั 

 ในเขตพืน้ทีผ่งัเมอืงรวมเมอืงปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2555 มสีถานการณ์การเกดิอุทกภยัและมาตรการบงัคบัใช้
ทางดา้นผงัเมอืงอยา่งไร 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1) ทบทวนสถานการณ์การเกดิอุทกภยัและมาตรการบงัคบัใชท้างดา้นผงัเมอืง 

 2) การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยัในพืน้ทีผ่งัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2555 
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2. ขอบเขตการศึกษา 

2.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

พืน้ทีศ่กึษาครอบคลุมพืน้ทีว่างผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนัง 59 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 36 ,875 ไร่ (รูปที่ 1) 
ครอบคลุมพืน้ทีต่ าบลปากพนัง ฝัง่ตะวนัตก ต าบลปากพนังฝัง่ตะวนัออก ต าบลปากพนัง ต าบลบางพระ ต าบลหลู่อง และต าบลบา้นเพงิ 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช ประกอบดว้ยเทศบาลเมอืงปากพนัง และบางส่วนของเทศบาลต าบลบางพระ องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลปากพนังฝัง่ตะวนัตก องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากพนังฝัง่ตะวนัออก  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหลู่อง และองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลบา้นเพงิ  

 
รปูท่ี 1 (ซา้ย) แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา และ (ขวา) ผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงัปี พ.ศ.2555 

2.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ทบทวนมาตรการขอ้ก าหนด ผงัเมอืง ทัง้ในระดบัผงันโยบายการใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  

2.3 วิธีการศึกษา 

2.3.1 ศกึษากฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั มาตราการโครงการของภาครฐัในการจดัการน ้าในพืน้ที ่

ทบทวนขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนัง กฎกระทรวงบงัคบัใช ้ปี 2555 ผลการประเมนิผลผงัเมอืงรวมในปี 2560  และ
ศกึษานโยบายและโครงการของรฐัในการจดัการน ้าในพืน้ที ่

 2.3.2 การศกึษาโปรแกรมการจ าลองการไหลทว่มของน ้าในพืน้ที ่ 

 จดัเตรยีมขอ้มลูกระแสชายฝัง่โดยพจิารณาขอ้มลูวนัทีม่ปีรมิาณน ้าฝนมาก ใชข้อ้มลูจาก Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan 
Geodinamika  ที่ใหบ้รกิารขอ้มูลกระแส น าเขา้ปรมิาณน ้าผ่านโปรแกรม MIKE21 (รูปที่ 2) จากนัน้ใช้ค่าความสูงพื้นผวิภูมปิระเทศ 
(DEM: Digital Elevation Model) ตามลกัษณะของล าน ้าในพืน้ทีว่างผงั ซึ่งไดข้อ้มูลมาจาก Google Earth ท าการสรา้งเสน้ทางเพื่อให้
โปรแกรมบนัทกึขอ้มลูลกัษณะพืน้ผวิและค่าพกิดั จดัท าการแปลงขอ้มลูผ่านโปรแกรม Global mapper ใหเ้ป็นขอ้มลูพกิดัจุด X,Y สกุล
ไฟล ์*xyz เพือ่ใหส้ามารถน าเขา้เป็นขอ้มลูตาขา่ยการไหล (Mesh) ในโปรแกรม MIKE21 ได ้(รปูที ่3) 
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รปูท่ี 2 ปรมิาณน ้าฝน (ผูว้จิยั, 2564) 

 
รปูท่ี 3 กรอบการวจิยั (Research framework) (ผูว้จิยั, 2564)  

 2.3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เน่ืองดว้ยนครศรธีรรมราชเกดิเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงเดอืนเดยีวกนัเป็นเวลา 3 ปี คอื ในวนัที ่16 ธนัวาคม 2561 มรีายงาน
สถานการณ์ว่ามเีหตุการณ์น ้าท่วมในจงัหวดันครศรธีรรมราช เน่ืองจากมฝีนตกหนักท าให้เกิดการไล่บ่าของน ้าจากเทอืกเขาหลวง 
เหตุการณ์น ้าเหตุการณ์อุทกภยั ปี 2562 ช่วง 3 ธนัวาคม โดยเริม่มกีารประกาศเตอืนประชาชนในจงัหวดัใหเ้ฝ้าระวงัปรมิาณน ้าทีเ่พิม่
สงูขึน้เนื่องจากสาเหตุปรมิาณน ้าฝนทีต่กลงมาอยา่งต่อเนื่อง และเตอืนใหม้กีารเฝ้าระวงัน ้าป่าไหลหลากจากเทอืกเขาหลวง และเมือ่วนัที่ 
2 ธนัวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวทิยาไดอ้อกมาประกาศเตอืนภยัจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีจ่ะพดัเขา้ปกคลุมและภาคใตม้กี าลงัแรง 
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ประกอบกบัมหีย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบรเิวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลใหภ้าคใต้ฝัง่ตะวนัออกมฝีนตกหนักถงึหนักมากในหลาย
พืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ทีก่ าลงัไดร้บัผลกระทบจากมรสุมตะวนัออกในครัง้น้ี จากมรสุมตะวนัออกน้ีเองทีเ่ป็น
สาเหตุของน ้าทว่มหลายจงัหวดัภาคใตแ้ละหนกัสุดในจงัหวดันครศรธีรรมราช  จากเหตุการณ์ขา้งตน้จงึท าการตรวจเชค็ขอ้มลูกระแสน ้า
จาก Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika ตัง้แต่วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 น าเขา้ขอ้มูลปรมิาณ
น ้าฝนผา่โปรแกรม MIKE21 (รปูที ่1)  

 

3. ผลการศึกษา (Results) 

3.1 กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองปากพนัง และมาตรการป้องกนัอทุกภยั 

3.1.1 กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ประกาศใหบ้งัคบัใชเ้มื่อวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ผงัเมอืงรวมมกีารบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเมื่อ 23 สงิหาคม 
2561 มกีารประชุมคณะกรรมการผงัเมอืงประเมนิผลผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนังมมีตเิหน็ชอบ ผลการประเมนิโดยไม่ปรบัปรุงผงั  ตาม
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั  จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2555  

1) ก าหนดใหก้ารใชป้ระโยชน์รมิฝัง่ล าคลองหรอืแหล่งน ้าสาธารณะ ใหม้ทีีว่า่งตามแนวขนานรมิฝัง่ตามสภาพธรรมชาตขิองล า
คลองหรอืแหล่งน ้าสาธารณะไมน้่อยกวา่ 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางน ้าหรอืการสาธารณูปโภค  

2) ก าหนดใหก้ารใชป้ระโยชน์รมิชายฝัง่ทะเล ใหม้ทีีว่า่งตามแนวขนานรมิฝัง่ตามสภาพธรรมชาตขิองชายฝัง่ทะเลไมน้่อยกว่า 
6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางน ้า สะพานหรอืการสาธารณูปโภค 

3.1.2 มาตรการป้องกนัอุทกภยัทางผงัเมอืง 

บรเิวณทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4013 (ปากพนัง -หวัไทร) ก าหนดใหป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร เน่ืองจาก
เกดิการกดัเซาะชายฝัง่อยา่งรุนแรง และไมม่โีครงการทีจ่ะขยายผวิทาง  มปีรมิาณการจราจรคอ่นขา้งน้อย (รปูที ่4) 

  
รปูท่ี 4 พืน้ทีก่ดัเซาะรมิชายฝัง่ทะเลในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2561) 
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3.2 โครงการในการจดัการน ้าในพืน้ท่ีผงัเมืองรวมเมืองปากพนัง 

ในสว่นของโครงการการก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัอุทกภยัในพืน้ทีม่ ีดงัน้ี  

3.2.1 โครงการเขือ่นเรยีงหนิใหญ่ป้องกนัการกดัเซาะรมิชายทะเล  

 
รปูท่ี 5 พืน้ทีเ่ขือ่นเรยีงหนิใหญ่ป้องกนัการกดัเซาะรมิชายทะเล (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, 2561) 

3.2.2 โครงการเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะนอกชายฝัง่ กรมเจา้ทา่ 

 
รปูท่ี 6 เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะนอกชายฝัง่ (บรษิทั พอรท์ แอนด ์มารนี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั, 2557) 

3.3 การจ าลองการไหลท่วมของน ้าในพืน้ท่ี 

ผลการจ าลอง MIKE21 ในพืน้ทีแ่มน่ ้าปากพนักและพืน้ทีร่มิชายฝัง่เทศบาลเมอืงปากพนัง พบวางระดบัพืน้ทีม่คีวามราบเรยีบ
ท าใหม้ผีลการกระจายของการไหลของน ้าอยูท่ี ่0.00-0.01 และมมีคีา่การวดัระดบัความลกึของน ้าในทะเลสาบอยูท่ี ่0.00-0.08 เมตร 

 
รปูท่ี 7 ผลการทดลอง Mike 21 (ผูว้จิยั, 2564) 



การวเิคราะหค์วามสามารถในการใชท้ีด่นิต่อสถานการณ์อุทกภยั ในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ขวญัชนก ดพีฒันะ, มานสั ศรวีณชิ และด ารงศกัดิ ์รนิชุมภ ู
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4. สรปุผลการศึกษา  

จากการจ าลองการไหลและความลกึของแมน่ ้าปากพนังสาเหตุทีท่ าใหพ้ืน้ทีป่ากพนังเกดิน ้าท่วมมาจากปัจจยับรเิวณรอบนอก
พืน้ที ่คอื น ้าป่าไหลทีเ่ขา้มาในพืน้ทีแ่มน่ ้าปากพนังไมไ่ดเ้กดิจากน ้าทะเลหนุนสงู และจากผลการศกึษาพืน้ทีม่คีวามลาดชนั 0.00 -0.01
เป็นพืน้ราบเรยีบท าใหก้ารไหลระบายออกของน ้าเป็นไปไดช้า้และเกดิอุทกภยัในพืน้ที ่จากการทบทวนกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมเมอืง
ปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช มเีพยีงมาตรการการเวน้ระยะออกจากรมิฝัง่ล าคลองหรอืแหล่งน ้าสาธารณะ และรมิฝัง่ทะเล ไม่น้อย
กวา่ 6 เมตร และโครงการป้องกนัอุทกภยัสว่นใหญ่เกดิขึน้ริมชายฝัง่ทะเลเพยีงอย่างเดยีวมเีพยีงประตูวภิาชประสทิธิท์ีใ่ชใ้นการควบคุม
และบรหิารจดัการน ้า ยงัไมม่มีาตรการหรอืโครงสรา้งทีช่ว่ยในการระบายน ้าออกจากพืน้ที ่ 

ทัง้น้ี อาจมกีารศึกษาเพิม่ข้อก าหนดทางผงัเมอืงควบคุมเป็นพเิศษในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงภยัสูงหรือพื้นที่ทีมี ผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิเมื่อเกดิอุทกภยั เช่น ในกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร มขีอ้ก าหนดอตัราส่วนพืน้ทีว่่างต่อพืน้ทีอ่าคารรวม (OSR: 
Open Space Ratio) และบงัคบัให้มอีตัราส่วนพื้นที่ชวีภาพ (BAF: Biotope Area Factor) เป็นร้อยละ 50 พื้นที่ว่างให้เป็นพื้นดาดอ่อน 
เพื่อใหน้ ้าสามารถซมึผ่านไดช้่วยลดน ้าท่วมขงัในพืน้ที ่จากงานวจิยัน้ีจะเหน็ไดว้่าเป็นการจ าลองการไหลของน ้าบนลกัษณะความสงูพืน้ผวิ 
ยงัไมม่กีารค านึงถงึการไหลของน ้าผา่นพืน้ทีเ่มอืงทีม่สี ิง่ปลกูสรา้ง ซึง่มผีลต่อการไหล  การระบายน ้า แนวทางการศกึษาต่อจงึควรค านึงถงึ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม การซมึผา่นของน ้าในพืน้ทีเ่มอืงเพือ่ก าหนดนโนบายทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีว่างผงั 
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บทคดัย่อ 

กำรวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำคุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรม ของศำสนสถำน โบรำณสถำน และเพื่อศกึษำ
วสัดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม ที่มอียู่ในภูมทิศัน์วฒันธรรมของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำคและบรบิทที่เกี่ยวเน่ือง ผ่ำน
ระเบยีบวธิกีำรศกึษำดำ้นประวตัศิำสตร์สถำปัตยกรรมไทย และกำรศกึษำศกัยภำพ คุณลกัษณะเด่นของภูมทิศัน์วฒันธรรม โดยมผีล
กำรศกึษำกำรจดัประเภทเป็น “ภูมทิศัน์วฒันธรรมทีเ่ป็นซำกมรดกวฒันธรรม หรอืซำกโบรำณสถำน” และมผีลกำรศกึษำประเมนิคุณค่ำ
พบว่ำม ี“คุณค่ำควำมเป็นของแทแ้ละดัง้เดมิของมรดกทำงวฒันธรรม” จำกกำรอ้ำงองิจำกเกณฑข์องยูเนสโก สรุปผลกำรศกึษำคุณค่ำ 
จุดเด่นและศกัยภำพ ไดด้งัน้ี 1) “คุณค่ำในดำ้นท ำเลและทีต่ัง้ของโบรำณสถำนในกำรตัง้ถิน่ฐำนของชุมชน” ทีส่ะทอ้นคตกิำรตัง้วดัเป็น
ศูนยก์ลำงควำมเชื่อชุมชนของชำวสุโขทยัทีม่ำตัง้ถิน่ฐำนบนพืน้ทีเ่นินหรอืภูเขำตำมคตกิำรสรำ้งวดัหรอืพระธำตุบนยอดดอยจำกพุทธ
ศำสนำลงักำวงศ์ทีแ่พร่หลำยในดินแดนลำ้นนำ โดยมหีลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์และลกัษณะกำยรูปที่เชื่อมโยงสภำพภูมศิำสตร์ของ
ชุมชนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำคกบัตวัเวยีง(เมอืง)พะเยำ ในแนวแกนทศิเหนือไปยงัทศิใต้  2) “คุณค่ำดำ้นรูปทรงและกำรออกแบบ
รวมถงึวสัดุในกำรก่อสรำ้ง” ทีแ่สดงควำมสมัพนัธ์ทำงเชงิช่ำงพุทธสถำปัตยกรรม เช่น รูปแบบเจดยีท์รงระฆงัในพุทธศำสนำลงักำวงศ์
ตำมคตคิวำมเชื่อสถำปัตยกรรมสุโขทยั และมกีำรผสมผสำนกบัคตคิวำมเชื่อสถำปัตยกรรมลำ้นนำทีป่รำกฏแผนผงัวหิำรในระบบสกุล
ชำ่งลำ้นนำผสมกบัสโุขทยั โดยจำกคุณค่ำและจุดเด่นดงักล่ำวเป็นตน้ทุนทำงวฒันธรรมทีม่ศีกัยภำพทีส่ ำคญัในดำ้นมรดกวฒันธรรมเพือ่
กำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัพะเยำ 

ค ำส ำคญั: ภูมทิศัน์วฒันธรรม, มรดกทำงวฒันธรรม, โบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค, คตคิวำมเชือ่สถำปัตยกรรมสุโขทยั, คติ
ควำมเชือ่สถำปัตยกรรมลำ้นนำ 

 

Abstract 

This research aims to study the value and potential found in cultural landscapes of monasteries and archaeological 
sites, and to figure out materials used in architectural structure of Wat Pa Daeng Don Chai Bunnak and its contexts, through 
historical proofs of Thai architecture, along with the potential and outstanding value in cultural landscapes. It was found that 
cultural landscapes included remnants from cultures and remnants of archaeological sites. In terms of value, authenticity was 
found in the sites of cultural heritage. Based on definition and description of authenticity by the UNESCO, it could be analyzed 
that 1) the location of the site was significant as it was the settlement of the locals, and the temple was the centre of community 
as it was on the top of the mountain, reflecting beliefs of people, like those of Sukhothai, where people settled on the hills, 
with temples on the mountain, when Langka Wong came and was accepted by Buddhists in Lanna Kingdom. Physical 
evidences could be found and related communities of archaeological sites in Wat Pa Daeng Don Chai Bunnak and city centre 
of Phayao on the north-south axis; and 2 )  value found in forms and construction materials could portray craftsmanship in 
Buddhist architecture, for example the design of chedis of Langka Wong demonstrated architecture of Sukhothai and beliefs. 
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The plan of Lanna architecture related to artisans and craftsmen in Sukhothai. Such proofs could be valuable resources for 
cultural heritage and development of cultural tourism in Phayao Province. 

Keywords: cultural landscapes, cultural heritage, Wat Pa Daeng Don Chai Bunnak Historical Site, Sukhothai architectural beliefs, 
Lanna architectural beliefs 

 

1. บทน า 

ในอดตีบรเิวณชุมชนและบรเิวณวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำคเป็นชุมชนแต่เดมิทีช่ำวสโุขทยัเขำ้มำตัง้ถิน่ฐำนอยู่อำศยัมำแต่อดตี 
ดงัเช่น กำรมชีื่อเดมิของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ทีม่ำจำกกำรรวมของสองวดั คอื วดับุนนำค และวดัพญำร่วง ซึง่สะทอ้นควำมเป็น
อิทธิพลสุโขทยัอย่ำงเด่นชดัที่โบรำณสถำนองค์พระเจดยี์ของวดัพญำร่วง  และมลีกัษณะทำงภูมทิศัน์วฒันธรรมในกำรตัง้ถิ่นฐำนที่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะภมูปิระเทศ โดยมกีำรสรำ้งชุมชนรอบตวัศำสนสถำน(วดั) โดยที่ศำสนสถำนจะอยูบ่นทีเ่นินและมชีุมชนและหมูบ่ำ้น
ลอ้มรอบ ซึง่น่ำจะมคีวำมสอดคลอ้งกบัคตคิวำมเชื่อในกำรสรำ้งพระธำตุบนทีส่งูหรอืยอดดอยตำมคตนิิยมในยุคสมยัลำ้นนำในช่วงพุทธ
ศตวรรษที1่9-20 

ควำมส ำคญัของ “โบรำณสถำนและบรเิวณศำสนสถำน ในบรบิทของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค” ในเวยีงทำ่วงัทอง นัน้ถอืเป็น
แหล่งโบรำณสถำน และพืน้ที่ทำงประวตัศิำสตร์ที่มคีุณค่ำในฐำนะมรดกทำงวฒันธรรมที่ส ำคญัต่อเมอืงพะเยำในปัจจุบนัเป็นอย่ำงยิง่ 
เน่ืองดว้ยทัง้กลุ่มโบรำณสถำนเหลำ่น้ีมคีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรท์ีส่มัพนัธเ์กีย่วเน่ืองซึง่กนัและกนั  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยุคสมยัของพระ
เจำ้ตโิลกรำชกษตัรยิเ์มอืงเชยีงใหม่ของอำณำจกัรลำ้นนำและพระญำยุธษิฐริะ(เจำ้สีห่มืน่พะเยำ)ผูป้กครองเมอืงพะเยำภำยใตอ้ำณำจกัรลำ้นนำ 
ทีม่คีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดทัง้ทำงพระพุทธศำสนำ ศลิปกรรม และรวมถงึสถำปัตยกรรมจนเป็นทีก่ล่ำวกนัว่ำเป็นช่วงเวลำของ ยุคก่อนควำม
เป็นยุคทองของลำ้นนำ (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ ์,2525) ยกตวัอยำ่งเช่น ควำมเจรญิรุ่งเรอืงของรปูแบบศลิปกรรมของกลุ่มพระพุทธรปูหนิทรำย
ต่ำง ๆ ในเมอืงพะเยำ (ศกัดิช์ยั สำยสงิห ์,2538) ตลอดจนหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีจ่ำรกึถงึกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำดว้ยกำรสรำ้ง
สงัฆำรำม และวดัทีส่ ำคญัหลำยแหง่ในเมอืงพะเยำ  โดยในช่วงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20 ถงึตน้พุทธศตวรรษที่ 21ในยุคสมยัของพระเจำ้ติ
โลกรำชทีท่รงนับถอืคตพิุทธศำสนำแบบลงักำวงศ์ใหม่(ลงักำวงศ์สำยสิงหล) มกีำรสงัคำยพระไตรปิฎกครัง้ที8่ และมกีำรอุปถมัภ์ท ำนุ
บ ำรุงพระพุทธศำสนำสร้ำงวดัวำอำรำมเป็นจ ำนวนมำกในอำณำจกัรล้ำนนำ   โบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค  ถือว่ำมี
ควำมส ำคญัในช่วงยุคสมยัประวตัศิำสตรช์่วงเวลำเดยีวกบักลุ่มโบรำณสถำนวดัตโิลกอำรำมและโบรำณสถำนบำ้นร่องไฮ ซึ่งถอืว่ำเป็น
หน่ึงในกลุม่วดัวำอำรำมทีถู่กสรำ้งและเกีย่วเนื่องในยุคทองของลำ้นนำในเมอืงพะเยำ 

แต่อย่ำงไรกด็ ีณ ปัจจุบนักำรพฒันำเมอืงและพืน้ทีโ่ดยรอบของชุมชนรอบศำสนสถำน(วดั)และโบรำณสถำนในพืน้ทีเ่มอืงเก่ำ 
จ.พะเยำ ยงัขำดกำรศกึษำองคค์วำมรูพ้ืน้ฐำนทีจ่ะเชื่อมโยงคุณค่ำทำงภูมทิศัน์วฒันธรรมของศำสนสถำน(วดั) ทีถ่อืไดว้ำ่เป็นศูนยก์ลำง
ทัง้ในมติทิำงกำยภำพและมติทิำงศนูยร์วมทำงจติใจชุมชนในพืน้ทีเ่มอืงเก่ำและพืน้ทีต่่อเนื่อง ดงันัน้จงึควรทีจ่ะศกึษำคุณคำ่และศกัยภำพ
ทำงภมูทิศัน์วฒันธรรม”โบรำณสถำนและบรเิวณศำสนสถำน ในบรบิทของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค” ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีต่่อเนื่องกบัของ
พืน้ทีเ่มอืงเก่ำพะเยำ ตำมประกำศเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่ำพะเยำ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นขอ้มูลส ำหรบักำรใชป้ระโยชน์ส ำหรบักำรต่อยอดและ
ขบัเคลือ่นกำรพฒันำเมอืงเก่ำดว้ยมรดกทำงวฒันธรรม ทีถ่อืไดว้ำ่เป็นแหลง่ตน้ทุนและแหล่งมรดกทำงวฒันธรรมทีม่คีวำมส ำคญัแหง่ของ 
จ.พะเยำ และในภำคเหนือ 

 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษำคุณคำ่และศกัยภำพของภมูทิศัน์วฒันธรรมศำสนสถำน โบรำณสถำนของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำคและบรบิทที่
เกีย่วเนื่อง 

2) เพือ่ศกึษำวสัดุและกำรก่อสรำ้งทำงสถำปัตยกรรม ทีม่อียู่ในภมูทิศัน์วฒันธรรมศำสนสถำน โบรำณสถำนของวดัป่ำแดงดอน
ไชยบุญนำคและบรบิททีเ่กีย่วเนื่อง 
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3. ขอบเขตการวิจยั 

3.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศึกษา  

ในกำรศกึษำครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีก่ำรศกึษำแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) ซึง่ไดแ้ก่บรเิวณวดัป่ำแดงดอนไชย
บุญนำคและโบรำณสถำนทีอ่ยูภ่ำยในรวมถงึบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 ขอบเขตด้านประเภทอาคารหรือโบราณสถานท่ีท าการศึกษา 

สถำปัตยกรรม โบรำณสถำน ในพื้นที่เขตโบรำณสถำนของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ในพื้นที่ของวดัพญำร่วง(นำมเดมิ)
เท่ำนัน้ มไิดร้วมขอบเขตศกึษำในส่วนในพื้นทีข่องวดับุนนำค(นำมเดมิ)ปัจจุบนัพืน้ทีใ่ชส้อบส่วนพุทธำวำสและธรณีสงฆข์องวดัป่ำแดง
ดอนไชยบุญนำคในปัจจุบัน แต่จะน ำมำพิจำรณำวิเครำะห์ร่วมในสถำนภำพเป็นบริบทแวดล้อมของวดัพญำร่วง(ส่วนที่ปรำกฏ
โบรำณสถำน) เน่ืองดว้ยมกีำรเปลีย่นแปลงสภำพไปมำกพอสมควรซึง่ขดักบัควำมเป็นของแทด้ัง้เดมิ (Authenticity) อนัเป็นเกณฑห์น่ึง
ในกำรพจิำรณำคุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรม ซึง่เมื่อพจิำรณำประกอบกบัแผนทีร่ะดบัควำมสงูเชงิเลขคณิตในรูปที ่1 จะเหน็ไดว้่ำ พืน้
ทีต่ ัง้ของวดัป่ำแดงดอนไชยบุนนำค (วดับุนนำคและวดัพญำรว่งเดมิ) อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะภมูศิำสตรเ์ป็นทีบ่นเนินสงูหรอืทีบ่นดอย 

 
รปูท่ี 1 พืน้ทีแ่ละขอบเขตกำรศกึษำ วดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 

ทีม่ำ: ปรบัปรุงจำก แผนผงัโบรำณสถำนของวดัป่ำแดงดอนไชยบญุนำค จำกกรมศลิปำกร และ ปรบัปรงุภำพแผนทีภ่ำพถ่ำยทำงอำกำศ 
Google Earth. (2563). ทีต่ัง้วดัป่ำแดดอนไชยบุญนำค. สบืคน้เมือ่ 28 สงิหำคม 2563, จำก
https://earth.google.com/web/@19.17706806,99.90272184,405.15724604a,3182.92001458d,35y,358.9628507h,0t,0r 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยัและเคร่ืองมือในการวิจยั 

ในกำรศึกษำวจิยัครัง้น้ีมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวชิำกำรประวตัศิำสตร์สถำปัตยกรรมไทย และกำรศึกษำ
ศกัยภำพคุณลกัษณะเด่นของภูมทิศัน์วฒันธรรม เพื่อแสวงหำองค์ควำมรู้คุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรมในพื้นที่ เพื่อ
น ำไปใชป้ระโยชน์ส ำหรบักำรพฒันำเมอืงเก่ำดว้ยมรดกทำงวฒันธรรม 

ซึ่งในทุกกระบวนกำรด ำเนินงำนวจิยัใช้ระเบียบวิธีกำรวจิยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Analysis) มุ่งเน้นกำรหำข้อมูลเพื่อ
วเิครำะหข์อ้มลูเชงิพรรณนำควำม (Descriptive Analysis) จำกขอ้สงัเกต ขอ้เทจ็จรงิ จำกมติติ่ำง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบั มติทิำงประวตัศิำสตร ์
สงัคม วถิชีวีติ สถำปัตยกรรม หลกัฐำนทำงโบรำณคด ีคตคิวำมเชือ่ และวฒันธรรม โดยมรีะเบยีบวธิกีำรวจิยัทีส่ ำคญั ดงัน้ี 



คุณคำ่และศกัยภำพในภมูทิศัน์วฒันธรรม : กรณศีกึษำโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 
วรนิทร ์รวมส ำรำญ และปัณณพงศ ์กุลพฒัน์เศรษฐ 
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4.1 ระเบียบวิธี การศึกษาด้านประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมไทย 

เป็นระเบยีบวธิวีจิยัในกำรศกึษำทีเ่น้นกำรใชห้ลกัฐำนร่องรอยทีส่ ำรวจไดจ้ำกแหล่ง (Site Survey) ดว้ยวธิกีำรส ำรวจถ่ำยภำพ 
จดบนัทกึองคป์ระกอบของสถำปัตยกรรมไทยของแหล่งทีต่อ้งกำรศกึษำร่วมกบัแหล่งอื่น ๆ ทีม่คีวำมสมัพนัธก์นั แลว้น ำมำบูรณำกำรกบั
กำรศกึษำเอกสำรทำงประวตัศิำสตรป์ระเภทต่ำง ๆ ทัง้น้ี กำรศกึษำดว้ยวธิกีำรศกึษำพกิดัแผนผงัในแผนทีจ่ะท ำใหท้รำบถงึควำมเป็นไปได้
ของกำรจดัท ำแผนทีท่ำงวฒันธรรมโดยรวมและรำยกำรส ำรวจวสัดุในกำรก่อสรำ้งอำคำรทีม่คีุณค่ำที่ปรำกฏในสถำปัตยกรรมและภูมทิศัน์
วฒันธรรม ทัง้น้ีอำจมกีำรน ำขอ้มลูมำบูรณำกำรกบัผลกำรขุดส ำรวจทำงโบรำณคดทีีอ่ำจจะคน้พบขอ้มูลทำงประวตัศิำสตร ์คตคิวำมเชื่อ
และสถำปัตยกรรมหรอืภูมสิถำปัตยกรรมทีส่นับสนุน และในกำรวเิครำะหร์ปูแบบสถำปัตยกรรมทีม่สีภำพไมส่มบรูณ์ของโบรำณสถำนอำจ
อำศยักระบวนกำรสนันิษฐำนรปูแบบสถำปัตยกรรม(Reconstruction) เขำ้มำเป็นเครือ่งมอืในกำรชว่ยวเิครำะหห์รอืตคีวำมได ้

4.2 ระเบียบวิธี การศึกษาคณุค่าและศกัยภาพของภมิูทศัน์วฒันธรรม 

เป็นระเบยีบวธิกีำรศึกษำที่สำมำรถสบืเน่ืองจำกระเบยีบวธิทีำงประวตัิศำสตร์สถำปัตยกรรมไทย โดยเป็นกำรศึกษำเพื่อ
ประเมนิและก ำหนดคุณคำ่และศกัยภำพของภมูทิศัน์วฒันธรรมและมรดกทำงวฒันธรรมในดำ้นต่ำง ๆ เชน่ ดำ้นสุนทรยีศำสตรห์รอืควำม
งำม  ดำ้นประวตัศิำสตร ์ดำ้นจติวญิญำณชุมชน และดำ้นเอกลกัษณ์เฉพำะทอ้งที ่เป็นตน้ 

ภมูทิศัน์วฒันธรรม เป็นสว่นหน่ึงของมรดกทำงวฒันธรรม ซึง่กำรก ำหนดคุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรม สำมำรถประเมนิไดท้ัง้ 
คุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรมที่จบัต้องได้(Tangible) และ คุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้(Intangible)  โดยในกรอบ
กำรศกึษำน้ีสำมำรถจำกองิเกณฑ ์“ควำมเป็นของแทด้ัง้เดมิ (Authenticity)” ทีป่รำกฏในเอกสำรแนวทำงกำรอนุวตัตำมอนุสญัญำคุม้ครอง
มรดกโลก ทัง้น้ี “ควำมเป็นของแท้ดัง้เดมิ” ยงัเป็นส่วนหน่ึงใน “แนวคดิเรื่องคุณค่ำโดดเด่นอนัเป็นสำกล” (Outstanding Universal 
Value) ของกำรก ำหนดพจิำรณำเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในระดบันำนำชำติสำกลด้วยเช่นกนั (ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ สิง่แวดลอ้ม, 2561) 

“ควำมเป็นของแท้ดัง้เดมิ (Authenticity)” ยงัขึน้อยู่กบัประเภทของแหล่งมรดกทำงวฒันธรรมและบรบิทที่เกี่ยวเน่ือง ทัง้น้ี
อธบิำยผ่ำนโครงสร้ำงกำรน ำเสนอขอ้มูลในด้ำนต่ำง ๆ ดงัน้ี  1)รูปทรงและกำรออกแบบ(Form and Design) 2)สำระและสิง่ประกอบ
(Materials and Substance) 3)กำรใช้สอยและหน้ำที่(Use and Function) 4)จำรตีประเพณีเทคนิค และระบบกำรจดักำร (Traditions 
,Techniques and Management systems) 5) ท ำเลทีต่ัง้และกำรตัง้ถิน่ฐำน(Location and Setting) 6)ภำษำและรปูแบบอื่น ๆของมรดก
ทีส่มัผสัมไิด(้Language and Other Forms of Intangible Heritage) 7)จติวญิญำณและควำมรูส้กึ (Spirit and Feeling) 8)ปัจจยัภำยใน
และภำยนอกอื่น ๆ (Other Internal and External Factors) 

 
รปูท่ี 2 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั   ทีม่ำ: คณะผูว้จิยั 
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5. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

1) กำรศกึษำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจสถำนทีใ่นดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละบรบิทพืน้ทีศ่กึษำ ผำ่นขอ้มลูเอกสำร ขอ้มลูภำคสนำม กำร
ส ำรวจและศกึษำแผนที ่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ รวมถงึกำรส ำรวจขอ้มลูและสมัภำษณ์ ดว้ยวธิ ีSnowball Sampling Technique 

2) วเิครำะห์ข้อมูลเอกสำร ใช้กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชงิพรรณนำควำม (Descriptive Analysis) โดยน ำขอ้มูลภำคเอกสำรมำ
วเิครำะห์ตคีวำมถึง ขอ้เทจ็จรงิและ นัยยะที่มอียู่ในเอกสำรต่ำง  ๆ เช่น องค์ควำมรู้และคุณค่ำที่ปรำกฏ ในต ำนำนพื้นเมอืง เอกสำร
ประวตัศิำสตร ์พุทธปรชัญำทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอกสำรจ ำพวกหลกัฐำน ภำพถ่ำยเก่ำ แผนที ่แผนผงั แบบหรอืภำพสถำปัตยกรรม 

3) กำรประเมนิคุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรม กรณีศึกษำวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ในขอบเขตพื้นที่เขต
โบรำณสถำนของชุมชนวดัป่ำแดงดอนไชยบุนนำค โดยอำศยักำรองิเกณฑใ์นดำ้นต่ำง ๆ ของ “ควำมเป็นของแทด้ัง้เดมิ (Authenticity)” 
ทีเ่หมำะสมกบัพืน้ทีศ่กึษำ ซึง่มุ่งเน้นกำรวเิครำะหแ์ละประเมนิคุณค่ำและศกัยภำพในมติดิำ้น “ท ำเลทีต่ัง้และกำรตัง้ถิน่ฐำน” (Location 
and Setting) ที่มปีรำกฏในภูมิทศัน์วฒันธรรม และมติิด้ำน “รูปทรงและกำรออกแบบ” (Form and Design) ที่มีปรำกฏในรูปแบบ
สถำปัตยกรรมของโบรำณสถำนในพืน้ทีศ่กึษำ 

4) สรุป ประเภทของภูมทิศัน์วฒันธรรม คุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรม และคุณค่ำของรูปแบบสถำปัตยกรรมที่
ปรำกฏในโบรำณสถำนของพืน้ทีศ่กึษำ โบรำณสถำนในวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ทีเ่ป็นขอ้โดดเด่นทีม่สี ำคญัในกำรพฒันำเมอืงเก่ำพะเยำ 

5) เสนอแนะ กำรน ำลกัษณะหรอืจุดเดน่ของคุณคำ่และศกัยภำพของภมูทิศัน์วฒันธรรม และรปูแบบสถำปัตยกรรมทีป่รำกฏใน
โบรำณสถำนของพืน้ทีศ่กึษำ โบรำณสถำนในวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรพฒันำเมอืงเก่ำพะเยำ 

 

6. สรปุผลการวิจยั 

ผลกำรวจิยัจำกกำรศกึษำองคป์ระกอบและคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรมของโบรำณสถำนภำยในวดัป่ำแดงดอนไชยบุนนำค (วดั
พญำรว่งเดมิ) และศกึษำประเมนิคุณคำ่และศกัยภำพของภมูทิศัน์วฒันธรรม พบวำ่ 

ผลกำรศกึษำกำรในกำรภูมทิศัน์วฒันธรรม สำมำรถจดัประเภทไดเ้ป็น “ภมิูทศัน์วฒันธรรมท่ีเป็นซากมรดกวฒันธรรม 
หรือซากโบราณสถาน” และมผีลกำรศกึษำประเมนิคุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรมของพืน้ทีศ่กึษำ พบวำ่ม ี“คณุค่าความเป็นของแท้
และดัง้เดิม(Authenticity) ของมรดกทางวฒันธรรม” จำกกำรอำ้งองิจำกเกณฑข์องยเูนสโก ในมติดิำ้น “ท าเลท่ีตัง้และการตัง้ถ่ิน
ฐาน”(Location and Setting)  และ “รูปทรงและการออกแบบ”(Form and Design)   โดยสรุปผลกำรศึกษำคุณค่ำ จุดเด่นและ
ศกัยภำพ ไดด้งัน้ี 

6.1 “คณุค่าและศกัยภาพภมิูทศัน์วฒันธรรม ด้านท าเลและท่ีตัง้ของโบราณสถานในการตัง้ถ่ินฐานของชุมชน”  

สรุปผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงค์ขอ้ 1 : จำกกำรพจิำรณำและประเมนิคุณค่ำ ตำมลกัษณะประเภทของแหล่งมรดกทำง
วฒันธรรมและบรบิททีเ่กีย่วเน่ือง ไดพ้บจุดเด่นในมติดิำ้น “ท าเลท่ีตัง้และการตัง้ถ่ินฐาน”(Location and Setting) ทีส่ะทอ้นคตกิำรตัง้
วดัเป็นศูนยก์ลำงควำมเชื่อชุมชนของชำวสุโขทยัทีม่ำตัง้ถิน่ฐำนบนพืน้ทีเ่นินหรอืภูเขำตำมคตกิำรสรำ้งวดัหรอืพระธำตุบนยอดดอยจำก
พุทธศำสนำลงักำวงศ์ทีแ่พร่หลำยในดนิแดนลำ้นนำในช่วงพุทธศตวรรษที1่9-20 โดยมหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์และลกัษณะกำยรูปที่
เชือ่มโยงสภำพภมูศิำสตรข์องชุมชนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค ดงัน้ี 

1) “วดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค เป็นพื้นที่ที่แสดงถึงท ำเลที่ตัง้กำรตัง้ถิ่นฐำนที่เชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมเมอืง
สุโขทยั” แต่เดมิกำรรวมของสองวดั คอื วดับุนนำค และวดัพญำร่วง ซึง่วดับุญนำคในอดตีมสีถำนภำพเป็นวดัทีม่คีวำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
ลำ้นนำกบัสุโขทยั อำท ิเช่น มกีำรพบศลิำจำรกึ หลกัส ำคัญในบรเิวณวดั คอื “จำรกึวดัพญำร่วงหลกัที1่ พย.9 พ.ศ.2042” จำรกึมกีำร
กลำ่วถงึ “พระมหำเถรตกิประหญำ เจำ้อำวำสวดัพญำรว่ง ไดช้กัชวนคนมำท ำบุญทีว่ดัพญำรว่งในปีเมือ่ปี พ.ศ.2042” (เกรยีงศกัดิ,์ 2554) 

และจำกเหตุกำรณ์ส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์ในปี พ.ศ.2019 พระญำยุธษิฐริะเจำ้เมอืงพะเยำเป็นผูส้รำ้งวดัพญำร่วง แต่เดมิเป็น
เจำ้เมอืงพษิณุโลก เชือ้สำยรำชวงศส์ุโขทยั(พระรำชโอรส พระมหำธรรมรำชำที ่4 พระบรมปำล แหง่กรุงสุโขทยั) ผูม้ำสวำมภิกัดิก์บัพระ
เจำ้ตโิลกรำชกษตัรยิ์แห่งลำ้นนำ จำกหลกัฐำนแสดงเชื่อมโยงควำมสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเมอืงสุโขทัย พบว่ำชื่อพระญำยุธษิะฐริะทีใ่ต้
พระพทุธรปูสมัฤทธิป์ำงสมำธเิพชร เรยีกขำนกนัวำ่ “หลวงพอ่นำค” วำ่เป็นเป็นผูส้รำ้งพระพุทธรปูทีป่ระดษิฐำนทีว่ดัพญำรว่งแหง่น้ี เป็น



คุณคำ่และศกัยภำพในภมูทิศัน์วฒันธรรม : กรณศีกึษำโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 
วรนิทร ์รวมส ำรำญ และปัณณพงศ ์กุลพฒัน์เศรษฐ 
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พุทธศลิป์แบบศลิปะสโุขทยั (เกรยีงศกัดิ ์ชยัดรุณ, 2559)  ท ำใหพ้จิำรณำไดว้ำ่วดัน้ีสรำ้งขึน้ในสมยัพระยำยุทธษิฐริะ เมือ่ครัง้อพยพมำอยู่
ลำ้นนำ ตอนตน้พุทธศตวรรษที ่21 สนันิษฐำนว่ำมกีำรอพยพไพร่พลทีเ่ป็นกลุ่มชำวสุโขทยัหรอืมกีำรน ำพำวฒันธรรมสุโขทยัมำสู่เมอืง
พะเยำดว้ยในครัง้นัน้ 

2) พืน้ทีต่ ัง้ของวดั และต ำแหน่งกำรสรำ้งพระธำตุ ศูนย์กลำงของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค (ทัง้วดัพญำร่วง และวดับุนนำค) 
สอดคลอ้งกบัคตกิำรสรำ้งพระธำตุเจดยี์บนยอดดอย คตดิงักล่ำวน้ีเป็นวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้เฉพำะในเขตภำคเหนือตอนบนและ
แพร่หลำยไปในดนิแดนใกลเ้คยีง ซึง่กำรเกดิขึน้ของคตดิงักล่ำวสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์ของคนในชุมชนลำ้นนำ ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัภูเขำ
ในฐำนะเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องรำวของบรรพชน ตลอดจนควำมเชื่อ(กำรนับถอืผ)ีทีม่ใีนพืน้ถิน่ ผสมผสำนกบัคตนิิยมใน
กำรบชูำพระบรมสำรรีกิธำตุ(เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศำสนำลงักำวงศ์) รวมทัง้คตกิำรสรำ้งพระธำตุเจดยีบ์นยอดดอยตำมธรรมเนียมของ
มอญหรอืพม่ำ ทีเ่ขำ้มำในต้นพุทธศตวรรษที ่20 จงึท ำใหก้ำรสถำปนำพระธำตุบนยอดดอย ซึง่เป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีเ่กีย่วขอ้งกบัควำม
เชื่อทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ไดร้บักำรยอมรบั กลำยเป็นแบบแผนทำงวฒันธรรมของลำ้นนำทีนิ่ยมสรำ้งพระธำตุเจดยี์ป ระดษิฐำนบนยอดดอย
อย่ำงแพร่หลำยในเวลำต่อมำ ดงัจะเหน็ว่ำ เมอืงส ำคญัต่ำง ๆ ของลำ้นนำจะปรำกฏพระธำตุเจดยีส์ ำคญัประจ ำเมอืงตัง้อยู่บนยอดดอย
ใกลต้วัเมอืง ไดแ้ก่ พระธำตุดอยสเุทพ พระธำตุจอมกติ ิเมอืงเชยีงแสน พระธำตุดอยตุง เมอืงเชยีงรำย พระธำตุจอมทอง เมอืงพะเยำ (สุ
รพล ด ำหรกุิล ,2560) จะเหน็ไดว้่ำองคเ์จดยีป์ระธำนโบรำณสถำนในวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค(วดัพญำร่วง)  มลีกัษณะทีอ่ยู่ในกลุ่มของ
รปูแบบพระธำตุบนดอย ซึง่รปูสณัฐำนทีเ่กดิขึน้บนภูมศิำสตรส์ำมำรถสะทอ้นแนวควำมคดิคตพิระธำตุเจดยีบ์นยอดดอย อกีทัง้ยงัมคีวำม
สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัลกัษณะรปูสณัฐำนและแนวควำมคดิของจกัรวำลวทิยำในพุทธศำสนำทีม่เีขำพระสุเมรุเป็นภูเขำศกัดิส์ทิธิศ์ูนยก์ลำง
จกัรวำล ตำมทีป่รำกฏในไตรภูมพิระร่วง คตคิวำมเชื่อของสถำปัตยกรรมสุโขทยั และในขณะเดยีวกนัสถำปัตยกรรมลำ้นนำกป็รำกฏคติ
ควำมเชือ่มคตจิกัรวำลเชน่กนั (ดปูระกอบกบัรปูที ่3)  

ดงันัน้ เมือ่น ำคตคิวำมเชื่อทีท่ ำกำรศกึษำ มำวเิครำะหร์่วมกบัต ำแหน่งทีต่ัง้ของโบรำณสถำนของวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค(วดั
พญำร่วง) และต ำแหน่งทีต่ัง้ของเวยีงพะเยำ(เมอืงพะเยำ)ทีเ่ป็นเวยีงมอีำณำเขตตดิกบัแม่น ้ำองิและหนองเต่ำและพืน้ทีชุ่มน ้ำ ซึง่ปัจจุบนั
กลำยเป็นกว๊ำนพะเยำและมซีำกวดั โบรำณสถำน และสงัฆำรำมจ ำนวนมำกทีจ่มอยู่ใต้กว๊ำนพะเยำและถูกสรำ้งในสมยัพระญำยุธษิะฐริะ
ครองเมอืงพะเยำ ท ำใหไ้ดข้อ้สงัเกตและแนวทำงกำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธข์องเวยีงพะเยำ กบัวดัพญำร่วง ทีม่สีถำนภำพเป็นวดัประจ ำ
พระองคใ์นกำรอุปถมัภข์องพระยำยุธษิะฐริะ ซึง่เป็นทัง้ผูท้ีป่กครองเวยีงพะเยำในขณะนัน้ สำมำรถวเิครำะหจ์ำกขอ้สงัเกตไดจ้ำกเสน้แนว
ถนนโบรำณทีย่งัคงหลงเหลอืปรำกฏใหเ้หน็ในปัจจุบนัโดยทอดตวัเชื่อมเวยีงพะเยำกบัวดัพญำร่วงในแนวแกนทศิเหนือ-ใต ้สำมำรถแสดง
นยัยะควำมหมำยทีส่นันิษฐำน เปรยีบเปรยไดว้ำ่ วดัพญำรว่ง(โบรำณสถำนในวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค) เปรยีบเป็นเขำพระสุเมรุซึง่ทอด
แนวแกนทศิเหนือ-ใตไ้ปยงัเวยีงพะเยำและกลุ่มสงัฆำรำมในกวำ๊นพะเยำ โดย “คตจิกัรวำล” จะมสีมัพนัธใ์นเชงิควำมหมำยร่วมกบั “คตพิระ
ธำตุบนดอย” ท ำใหส้ำมำรถตคีวำมแนวแกนทศิเหนือ-ใตท้ีเ่ชือ่มระหวำ่งสองสถำนทีน้ี่ไดว้ำ่ “เวยีงพะเยำและกลุ่มสงัฆำมรำมในกว๊ำนพะเยำ
เปรยีบเสมอืนเป็นชมพทูวปี” ซึง่พระญำยุธำะฐริะไดส้รำ้งวดัและสงัฆำรำมในกว๊ำนพะเยำ ยกตวัอย่ำง เช่น วดัตโิลกอำรำม โลกดลิกสงัฆำ
รำม ใหเ้ป็นพระรำชกุศลและยอพระเกยีรตใิหแ้ก่พระเจำ้ตโิลกรำชเปรยีบเป็นดัง่พระเจำ้อโศกมหำรำช ซึ่งหมำยถงึเป็นองคธ์รรมรำชำใน
ชมพทูวปีนัน่เอง ซึง่มหีลกัฐำนปรำกฏเน้ือควำมและสำมำรถตคีวำมไดจ้ำกหลกัฐำน “จำรกึวดัสนัต้นม่วง  (จำรกึสมเดจ็พระรำชำอโศก
มหำรำช) พย.45” (เกรยีงศกัดิ ์ชยัดรุณ, 2559) ซึง่ทศิชมพทูวปีคอืทศิทีม่คีวำมเชือ่วำ่เป็นทศิทีพ่ระพทุธเจำ้ประสตู ิตรสัรู ้และปรนิิพพำน 
อนัเป็นกำรสรำ้งควำมเป็นมงคลใหก้บัเมอืงภูมทิศัน์วฒันธรรมดงักล่ำวน้ี (ดปูระกอบกบัรปูที ่3 ซึง่ และประกอบกบั ภำพแผนทีร่ะดบัสงู
เชงิเลขคณิตในรปูที ่1) 

โดยสรุปในประเดน็คตคิวำมเชือ่ “คตจิกัรวำล” เป็นคตคิวำมเชือ่ทีพ่บไดท้ัง้ในสถำปัตยกรรมสโุขทยัและลำ้นนำ มนียัควำมหมำย
ศกัดิส์ทิธิข์องชำวเมอืงพะเยำ ถอืไดว้่ำเป็นคุณค่ำของภูมทิศัน์วฒันธรรมจำกมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไม่ได(้Intangible) ตอ้งอำศยักำร
รบัรูผ้่ำนบรบิททำงสงัคมและวฒันธรรม แต่ทัง้น้ีในส่วน “คตพิระธำตุบนดอย” เป็นคตคิวำมเชื่อทีพ่บโดยมำกใน “สถำปัตยกรรมลำ้นนำ”
เนื่องดว้ยสภำพภูมศิำสตร์เป็นเงื่อนไข ซึ่งปรำกฏในส่วนกำรตัง้ถิน่ฐำนบนพืน้ทีเ่นินหรอืภูเขำตำมคตกิำรสรำ้งวดัหรอืพระธำตุบนยอด
ดอยถอืไดว้ำ่เป็นคุณคำ่ของภมูทิศัน์วฒันธรรมจำกมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได(้Tangible)ทีส่ำมำรถมองเหน็ในเชงิกำยภำพไดช้ดัเจน  
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รปูท่ี 3 กำรศกึษำคตพิระธำตุเจดยีบ์นยอดดอยและคตจิกัรวำลในภมูทิศัน์วฒันธรรมโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 

ทีม่ำ: ปรบัปรุงภำพ กำรจ ำลองภำพสนันิษฐำนจกัรวำลตำมคตไิตรภมูใินพุทธศำสนำ จำก ธวชัชยั  องคว์ฒุเิวทย.์ วไิลรตัน์  ยงัรอด. (2550). 
ทอ่งเทีย่ว-เรยีนรู ้อยุธยำ. กรุงเทพฯ : มวิเซยีมเพรส. 80. 

จำกกำรวเิครำะหป์ระเดน็ดำ้นคุณค่ำ ท ำใหเ้หน็ “ศกัยภำพ” ของภูมทิศัน์วฒันธรรมดำ้นท ำเลและทีต่ัง้ของโบรำณสถำนในกำร
ตัง้ถิน่ฐำนของชุมชนของพืน้ทีก่รณีศกึษำ ว่ำมศีกัยภำพในดำ้นกำรพฒันำเมอืงเก่ำพะเยำ โดยสำมำรถสรำ้ง  “กำรเล่ำเรื่องรำว” (story 
telling) จำกคติควำมเชื่อมกำรสร้ำงวดั พระธำตุ หรอืพื้นที่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่เป็นมรดกวฒันธรรมของล้ำนนำและสุโขทยั ที่มคีติควำมเชื่อ
ผสมผสำนและมลีกัษณะกำยภำพปรำกฏชดัเจนมำเป็นจุดเด่นในกำรสรำ้งแรงดงึดูดและเน้ือหำในกำรประชำสมัพนัธด์ำ้นกำรท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม เพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำเมอืงเก่ำพะเยำได ้

6.2 “คณุค่าและศกัยภาพภมิูทศัน์วฒันธรรม ด้านรปูทรงและการออกแบบรวมถึงวสัดใุนการก่อสร้าง” 

สรุปผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์อ้ 2 : คุณค่ำทีเ่ป็นจุดเด่นในอกีดำ้นหน่ึงทีค่น้พบคอื มติดิำ้น “รปูทรงและการออกแบบ”
(Form and Design) ทีแ่สดงควำมสมัพนัธท์ำงเชงิช่ำงพุทธสถำปัตยกรรม เช่น รูปแบบเจดยีท์รงระฆงัในพุทธศำสนำลงักำวงศต์ำมคติ
ควำมเชือ่สถำปัตยกรรมสโุขทยั และมกีำรผสมผสำนกบัคตคิวำมเชือ่สถำปัตยกรรมลำ้นนำทีป่รำกฏแผนผงัวหิำรในระบบสกุลชำ่งลำ้นนำ
ผสมกบัสโุขทยั โดยมขีอ้สงัเกตและผลกำรศกึษำ ดงัน้ี 

1) รปูแบบเจดยีท์รงระฆงัในพุทธศำสนำลงักำวงศต์ำมคตคิวำมเชื่อสถำปัตยกรรมสุโขทยั โดยมำจำกผลกำรศกึษำทำงประวตัิ
ในขำ้งต้น ว่ำพระยำยุธษิะฐริะเป็นผูม้ำสร้ำงเจดยี์ทีว่ดัพญำร่วงแห่งน้ี โดยมรีูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นแบบศลิปะและสถำปัตยกรรม
สโุขทยัอย่ำงชดัเจน สงัเกตจำกองคเ์จดยี์มรีปูแบบทรงระฆงัคว ่ำ มอีงคป์ระกอบบลัลงักท์รงสีเ่หลีย่มรบัชุดปลอ้งไฉนยอดเจดยี ์และมชีุด
บวัถลำ(บวัฝำละม)ีสำมชัน้แบบสุโขทยั(ไม่มกีำรยดืส่วนองค์ประกอบท้องไมอ้ย่ำงที่พบมำกในเจดยี์ทรงระฆงัคว ่ำแบบล้ำนนำ) และ
สนันิษฐำนไดว้ำ่รปูทรงเดมิขององคเ์จดยีน่์ำจะมลีกัษณะคลำ้ยคลงึกบัเจดยีว์ดัป่ำแดงหลวง ที ่จ.เชยีงใหม ่(ดปูระกอบรปูที ่4)ซึง่มคีวำม
เกีย่วขอ้งกนัโดยตรงเพรำะเป็นรปูแบบเจดยีท์ีเ่ป็นทีนิ่ยมอยูใ่นสำยนิกำยป่ำแดง หรอืพุทธลงักำวงศส์ำยอรญัวำสทีีอุ่ปถมัป์โดยพระเจำ้ติ
โลกรำช ซึง่เป็นผูป้กครองทีพ่ระยำยุธษิฐริะทรงมำสวำมภิกัดิด์ว้ย  



คุณคำ่และศกัยภำพในภมูทิศัน์วฒันธรรม : กรณศีกึษำโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 
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รปูท่ี4 กำรศกึษำเชือ่มโยงเปรยีบเทยีบ รปูแบบเจดยีป์ระธำนโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค(วดัพญำรว่ง) กบัโบรำณสถำน 
เจดยี ์วดัป่ำแดงมหำวหิำร จ.เชยีงใหม่ 

ทีม่ำ: ปรบัปรุงภำพลำยเสน้แบบเจดยีว์ดัป่ำแดงมหำวหิำร จำก สุรพล ด ำรหิกุ์ล. (2554). เจดยีช์ำ้งลอ้มกบัประวตัศิำสตรบ์ำ้นเมอืง และ
พุทธศำสนำลงักำวงศใ์นประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส ำนกัพมิพแ์หง่จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

นอกจำกน้ียงัพบกำรและมกีำรผสมผสำนกบัคตคิวำมเชื่อสถำปัตยกรรมลำ้นนำทีป่รำกฏแผนผงัวหิำรในระบบสกุลช่ำงลำ้นนำ
ผสมกบัสุโขทยั โดยสงัเกตไดจ้ำกวิหำรหลวงของโบรำณสถำนวดัพญำร่วง ทีปั่จจุบนัแมเ้หลอืเพยีงฐำน แต่กย็งัสะทอ้นใหเ้หน็ว่ำ เดมิ
วหิำรหลวงของวดัพญำร่วง น่ำจะเป็น “วหิำรโถง” ซึง่มลีกัษณะเด่นคอืเป็นวหิำรทไีมม่ผีนงัทบึ ฐำนวหิำรก่ออฐิสงู และปพูืน้ดว้ยหนิทรำย 
และสนันิษฐำนไดว้ำ่น่ำจะเป็นโครงสรำ้งเสำไมข้ึน้ไปรบัโครงสรำ้งหลงัคำแบบมำ้ต่ำงไหมแบบลำ้นนำ ซึง่เสำไมส้วมกบัฐำนวหิำรโดยสวม
เขำ้กบัตอมอ่หนิ ทีส่กดัวสัดุหนิทรำยเป็นทรงกระบอกและมรีสู ำหรบัเสยีบเดอืยตรงตนีเสำไม ้ลกัษณะกำรเชือ่มต่อโครงสรำ้งไมล้กัษณะนี้
เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะทีพ่บโดยส่วนมำกในสถำปัตยกรรมลำ้นนำในพื้นทีเ่มอืงพะเยำ (ดปูระกอบรูปที ่5) ซึง่เป็นมรดกทำงวฒันธรรมที่
สำมำรถเป็นคุณคำ่ของภมูทิศัน์วฒันธรรมไดอ้ยำ่งหน่ึง 

แผนผงัของวหิำรยงัมคีวำมน่ำสนใจตรงทีห่นัดำ้นหน้ำของวหิำรและพระประธำนไปยงัทศิใต ้ โดยอยู่ในแนวแกนทศิเหนือ -ใต ้
ซึง่เป็นทศิทำงทีเ่ป็นแนวแกนเชื่อมไปยงัเวยีงพะเยำอย่ำงมนีัยส ำคญัซึง่สนับสนุนสอดคลอ้งกบัขอ้สนันิษฐำนกำรสือ่ควำมหมำย ตคีวำม
เรื่องคตพิระธำตุบนยอดดอยและคตจิกัรวำลที่กล่ำวไปแล้วในผลกำรศกึษำขำ้งต้น และลกัษณะเด่นเฉพำะอกีประกำร คอื ผงัวหิำรมี
ลกัษณะเป็นทำงขึน้สองทำงซ้ำยและขวำของดำ้นสกดัของวหิำร”(ดำ้นขวำงอำคำร) มไิดม้ทีำงเขำ้ตรงกึ่งกลำงดำ้นสกดัของวหิำรตำม
แบบทีนิ่ยมในสถำปัตยกรรมลำ้นนำ ลกัษณะทีพ่บกลบัเป็นรูปแบบทำงขึน้ซำ้ยและขวำและเวน้ตรงกลำงเป็น “มุขรบัเสดจ็” (ซึ่งมไีวใ้ช้
เป็นทำงเขำ้ของผูค้รองเมอืง ชนชัน้ปกครอง หรอืพระพุทธรูป เทวดำ สิง่ศกัดิส์ทิธิต์ำมคตคิวำมเชื่อไตรภูมจิกัรวำล) ลกัษณะดงักล่ำวน้ี
สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบัรปูแบบกำรเขำ้ถงึในสถำปัตยกรรมวหิำรสโุขทยัมำกกวำ่อยำ่งชดัเจน เชน่ แผนผงัวหิำรหลวง และแผนผงัพระ
อุโบสถ วดัมหำธำตุสโุขทยั (ดปูระกอบกบัรปูที ่5)  

2) “กำรศกึษำดำ้นวสัดุและกำรก่อสรำ้งทำงสถำปัตยกรรม” ทีม่อียู่ในภูมทิศัน์วฒันธรรมศำสนสถำนโบรำณสถำนของชุมชนวดั
ป่ำแดงบุญนำค พบวำ่ รปูแบบเจดยีเ์ป็นทรงระฆงัในพุทธศำสนำลงักำวงศต์ำมคตคิวำมเชื่อสถำปัตยกรรมสุโขทยั ฐำนรำกแผว่ำงบนชัน้
ดนิรบัน ้ำหนัก ทีพ่บลกัษณะน้ีไดใ้น “สถำปัตยกรรมสุโขทยั” บรเิวณฐำนเจดยี์ มกีำรใชอ้ฐิเรยีงในรูปแบบ เรยีงสลบักนัในชัน้เดยีวกนั
ระหวำ่งอฐิตำมยำวและอฐิตำมกวำ้ง สัน้ 2 กอ้น สลบัยำว 1 กอ้น  หรอืเทยีบเคยีงกบักำรเรยีงแบบสำกล วำ่ Flemish Bond (ดปูระกอบ
รปูที ่6) แต่ยงัเรยีงไมเ่ป็นระบบมำกนกัทีพ่บไดม้ำกใน “สถำปัตยกรรมลำ้นนำ” (อนุวทิย ์เจรญิศุภกุล, 2518)  
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รปูท่ี 5 กำรศกึษำเชื่อมโยงเปรยีบเทยีบ รปูแบบสถำปัตยกรรมสุโขทยัทีพ่บในวหิำรหลวง โบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค (วดั
พญำรว่ง) 

ทีม่ำ: คณะผูว้จิยั 

 
รปูท่ี 6 รปูแบบ เรยีงสลบักนัในชัน้เดยีวกนัระหวำ่งอฐิตำมยำวและอฐิตำมกวำ้ง หรอืเรยีงแบบ Flemish Bond 

ทีม่ำ: คณะผูว้จิยั 

ส ำหรบัดำ้นโครงสรำ้งของเจดยีน์ัน้ เป็นโครงสรำ้งผนงัรบัน ้ำหนกั (Load Bearing Wall) โดยมกีำรก่ออฐิในลกัษณะเดยีวกนักบั
ตวัฐำน ซึ่งรวมถึงวหิำรที่อยู่ภำยในบรเิวณเดยีวกนัก็มกีำรใช้อฐิเรยีงในรูปแบบคล้ำยคลงึกนัแต่จะสลบักนั คอื แต่จะแตกต่ำงเพยีง
เลก็น้อยคอื ก่ออฐิยำว 2 กอ้น สัน้ 1 กอ้น 

สนันิษฐำนเบื้องต้นว่ำหลกักำรก่อสรำ้งที่ใชห้ลกัของโครงสรำ้งผนังรบัน ้ำหนักที่เหมอืนกนัจงึท ำใหม้ลีกัษณะของกำรเรยีงอฐิที่
เหมอืนกนั แต่ลกัษณะกำรรบัแรงดำ้นขำ้งทีแ่ตกต่ำงกนัจงึท ำใหม้กีำรประยุกตเ์ทคนิคกำรก่อสรำ้งทีแ่ตกต่ำงกนั จำกกำรศกึษำดงักลำ่วแสดง
ใหเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธท์ำงเชงิชำ่งทีม่กีำรผสมผสำนระหวำ่งสกุลชำ่งลำ้นนำและสกุลชำ่งสโุขทยัไดอ้ยำ่งชดัเจน (โชต ิกลัยำณมติร, 2517) 

โดยสรุป “คุณคำ่และศกัยภำพภมูทิศัน์วฒันธรรม ดำ้นรปูทรงและกำรออกแบบรวมถงึวสัดุในกำรก่อสรำ้ง” ไดพ้บคุณคำ่ของภมูิ
ทศัน์วฒันธรรมจำกมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได้ (Tangible) วำ่มอีทิธพิลสถำปัตยกรรมสุโขทยั ผสมผสำนร่วมกบัอทิธพิลสถำปัตยกรรม



คุณคำ่และศกัยภำพในภมูทิศัน์วฒันธรรม : กรณศีกึษำโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค 
วรนิทร ์รวมส ำรำญ และปัณณพงศ ์กุลพฒัน์เศรษฐ 
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ลำ้นนำ ซึง่สำมำรถสนบัสนุนผลกำรศกึษำขำ้งตน้ทีศ่กึษำจำกมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด(้Intangible) ในดำ้นประวตัศิำสตร ์คตคิวำม
เชือ่ ทีพ่บในภมูทิศัน์วฒันธรรมของพืน้ทีก่รณีศกึษำน้ีใหเ้หน็คุณคำ่ไดม้มีติทิีห่ลำกหลำยขึน้ 

จำกกำรวเิครำะหป์ระเดน็ดำ้นคุณค่ำ ท ำใหเ้หน็ “ศกัยภำพ” ของภูมทิศัน์วฒันธรรมดำ้นรปูทรงและกำรออกแบบรวมถงึวสัดุใน
กำรก่อสรำ้งของพืน้ทีก่รณีศกึษำ วำ่องคค์วำมรูท้ีเ่กนิกำรกำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของโบรำรสถำนดงักล่ำว มศีกัยภำพในดำ้นกำร
พฒันำเมอืงเก่ำพะเยำ โดยสำมำรถน ำตน้แบบแนวทำงมำก ำหนดหรอืสรำ้งอตัลกัษณ์ รูปแบบสถำปัตยกรรม กำรเลอืกใชว้สัดุวสัดุและ
โครงสรำ้งทีส่ะทอ้นถงึมรดกวฒันธรรมสโุขทยัและลำ้นำ ในกำรสรำ้งแรงดงึดดูในพืน้ทีเ่ป็นแหลง่มรดกทำงวฒันธรรมทีใ่ชป้ระโยชน์ในเชงิ
กำรทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมดว้ยภมูทิศัน์วฒันธรรม เพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำเมอืงเก่ำพะเยำได้ 

ทัง้น้ี จำกผลกำรศกึษำองค์ประกอบและคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรมของโบรำณสถำนภำยในวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค (วดั
พญำร่วงเดมิ) และศกึษำประเมนิคุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรม ท ำใหท้รำบถงึศกัยภำพทีส่ ำคญัในดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละ
ดำ้นมรดกวฒันธรรม แต่เน่ืองในปัจจุบนัพืน้ทีโ่บรำณสถำน และพืน้ทีข่องวดัในพืน้ทีพุ่ทธำวำส(บรเิวณวดับุนนำค เดมิ) ยงัไม่เชื่อมโยง
กนั ทัง้เรื่องของกำรบดบงัทศันียภำพของอำคำรหลงัใหม่ของวดั , กำรส่งเสรมิมุมมองหลกัทีใ่หค้วำมส ำคญัมำยงัโบรำณสถำน , กำรใช้
วสัดุทีค่ลำ้ยคลงึกบัโบรำณสถำนเพือ่กำรรบัรูท้ีด่ทีำงสำยตำ ตลอดจนกำรมกีจิกรรมทีเ่ชื่อมต่อกนัระหวำ่งพืน้ทีท่ ำกจิกรรมของวดัปัจจุบนั
และพืน้ทีข่องโบรำณสถำน จงึควรอย่ำงยิง่ทีจ่ะน ำผลของกำรศกึษำน้ีเป็นหลกักำรในกำรพฒันำพืน้ทีภ่ำยในวดัป่ำแดงดอนไชยบุนนำค 
และอนุรกัษ์เอกลกัษณ์ของพืน้ที่อย่ำงมแีบบแผน เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นอกีหน่ึงสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่ ำคัญเชงิประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรม
ของจงัหวดัพะเยำ 

 

7. อภิปรายผลการวิจยั 

ผลของกำรศกึษำวจิยัเรื่อง “คุณค่ำและศกัยภำพในภูมทิศัน์วฒันธรรม : กรณีศกึษำโบรำณสถำนวดัป่ำแดงดอนไชยบุญนำค” 
ได้มกีรอบแนวคดิและระเบียบวใีนกำรวจิยัที่ศึกษำภูมทศัน์วฒันธรรมด้วยมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งสำมำรถ
วเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของท ำเลที่ตัง้กำรตัง้ถิ่นฐำน ร่วมกบัคติควำมเชื่อ และประวตัิศำสตร์ โดยอำศยัมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องได้ 
(Tangible) ทีเ่ป็นลกัษณะกำยภำพของรปูแบบทำงสถำปัตยกรรมของโบรำณสถำนและลกัษณะโครงสรำ้งเป็นสิง่ยนืยนัผลกำรวเิครำะห์
เชื่อมโยงควำมสมัพนัธ ์เพือ่คน้หำคุณค่ำและศกัยภำพของภูมทิศัน์วฒันธรรมของพืน้ทีศ่กึษำนี้ โดยมสีรุปผลกำรศกึษำและขอ้เสนอแนะ
ต่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ในมติดิำ้นกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของพืน้ที่เมอืงเก่ำในดำ้นกำรสรำ้งแรงดงึดูดใหเ้มอืงเก่ ำดว้ย“กำรเล่ำ
เรือ่งรำว” (story telling) และ กำรสรำ้งอตัลกัษณ์ (Identity) ซึง่มคีวำมสมัพนัธส์อดคลอ้งซึง่กนัและกนัใหก้บัเมอืงเก่ำพะเยำ 

แต่อย่ำงไรกด็กีำรน ำไปใชป้ระโยชน์จำกกำรศกึษำครัง้น้ียงัสำมำรถน ำไปปรบัใชห้รอืเป็นฐำนองคค์วำมรูใ้นดำ้นกำรขบัเคลื่อน
เมอืงเก่ำพะเยำใหม้บีทบำทส่งเสรมิซึง่กนัและกนักบัเมอืงเก่ำสุโขทยัในระดบัภูมภิำค  เช่น ในดำ้นกำรเชื่อมโยงนโยบำยกำรพฒันำและ
หรอืกำรจดักำรเมอืงเก่ำเพือ่สนบัสนุนกำรทอ่งเทีย่วเมอืงรองของทัง้สองภมูภิำค ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณคำ่ทำงและมคีวำมเกีย่วเนื่องสมัพนัธ์
กนัทำงประวตัศิำสตร ์ภมูทิศัน์วฒันธรรม และสถำปัตยกรรม โบรำณสถำน ในบรบิทกลุม่วฒันธรรมลำ้นนำและสโุขทยัต่อไป 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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สถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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บทคดัย่อ 

แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเมอืงจากนกัศกึษา (Studentification) คอื การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยัจากการเขา้
ไปอยูอ่าศยัของนกัศกึษา เกดิเป็นยา่นนกัศกึษา โดยงานวจิยัน้ีศกึษาพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ เน่ืองจาก
การมชีือ่เสยีงระดบันานาชาต ิท าใหม้ปีระชากรเขา้มาศกึษาในพืน้ทีเ่ป็นจ านวนมาก สง่ผลใหเ้กดิธุรกจิต่าง ๆ รอบมหาวทิยาลยั เกดิเป็นย่าน
นกัศกึษา งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการใชป้ระโยชน์อาคารพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยั 
และเพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มจากการเขา้มาของนักศกึษา โดยใชข้อ้มลูทางสถติ ิขอ้มลูสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ์การส ารวจพืน้ที ่และส ารวจแบบสอบถาม โดยมกีลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีอ่าศยัภายนอกมหาวทิยาลยั และผูป้ระกอบการ 

ผลการศกึษาพบการกระจายตวัของประชากรนกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิการเตบิโตของธุรกจิและสถานประกอบการ โดยใน
ระยะ 15 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2548-2563) พบวา่พืน้ทีศ่กึษามกีารขยายตวัของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชกรรมมากทีสุ่ด โดยเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1.75 ต่อปี และมกีารใชป้ระโยชน์อาคารในลกัษณะของสถานประกอบการ โรงแรม ทีพ่กัอาศยั และจากการส ารวจแบบสอบถามพบวา่
นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกทีอ่ยูอ่าศยัใกลก้บัมหาวทิยาลยั และรา้นคา้เป็นส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูป้ระกอบการทีเ่ลอืกท าเลธุรกจิ
จากการมมีหาวทิยาลยัตัง้อยู่ในพืน้ทีก่วา่รอ้ยละ 90 โดยมนีักศกึษาเป็นตวัแปรหลกัทีท่ าใหเ้กดิโซนธุรกจิและกลุ่มลกูคา้อื่น ๆ อาท ิผูส้ญัจร
ทัว่ไป นักท่องเทีย่ว เป็นตน้ การวเิคราะหด์งักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าการก่อตัง้มหาวทิยาลยัท าใหเ้กดิการกระจายตวัของนักศกึษาเขา้ไปเป็น
สว่นหน่ึงของชุมชน เกดิการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ ดงึดดูผูป้ระกอบการเขา้มาลงทุนในพืน้ที ่และสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของ
พืน้ที ่ทัง้น้ีผลการศกึษาของงานวจิยัน้ีสามารถน าไปสูแ่นวทางการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยัไดใ้นอนาคต 

ค าส าคญั : Studentification, การพฒันาพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

Abstract 
Studentification is an urban transformation from students who move to live close to the university. These students 

cause new residential and retail developments such as apartments, condominiums, dormitories, and convenience stores. This 
research focuses on Prince of Songkla University Hat Yai Campus because the university is widely known domestically and 
internationally, attracting students from around the region. The development of the university directly affects urban development 
and students’ district around the campus. The purpose of this research is to examine the studentification phenomenon by 
focusing on the dynamics of land use and building use changes and analyzing the social, economic, and environmental impacts 
of studentification on surrounding areas. The data are drawn from statistics and Geographic Information Systems and from a 
survey of (1) students who live around the campus and (2) nearby businesses.  

The results show that in the past 15 years (2005-2020), the area around the university has expanded, mostly in 
commercial land uses with annual growth rate of 1.75 percent due to an increase of students. Many buildings around the 
campus are found to be primarily hotels and residential uses. Based on the survey, most students choose to live near the 
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university and close to the shops for convenience. Likewise, more than 90 percent of entrepreneurs responded to the survey 
agree that the presence of students play a key role in deciding their business locations. The research shows that the 
establishment of local university has caused the economic dependency to students and the agglomeration of businesses, 
resulting in physical changes of the area. The results of the research can lead to guidelines for the development of areas 
around the university in the future. 

Keywords: Studentification, Development around the university, Prince of Songkla University Hat Yai Campus. 
 
 

1.  บทน า  

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1990 “Studentification” ไดเ้ริม่กลายเป็นกระบวนการ การเปลีย่นแปลงของเมอืง และกลายเป็นแนวคดิทีใ่ช้
กนัมากขึน้ในศพัทว์ชิาการ รวมไปถงึนโยบายสาธารณะเกีย่วกบัการพฒันาเมอืงทีม่บีทบาทดา้นการศกึษา (Visser & Kisting, 2019) โดย
ปรากฏการดงักล่าวเป็นผลมาจากทีน่ักศกึษาจ านวนมากหนัไปเช่าหอ้งพกัในย่านทีอ่ยู่อาศยัละแวกใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลยั ส่งผลให้
พืน้ทีใ่นชุมชนมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้จากการกระจุกตวัของประชากรนกัศกึษาน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางภมูศิาสตร ์(Nakazawa, 2019) 
กลายเป็นยา่นนกัศกึษาทีเ่ป็นศนูยร์วมของ ตกึแถว อพารท์เมน้ท ์คอนโดมเินียม บา้นเชา่ และหอพกัทีใ่หท้ีพ่กัส าหรบันกัศกึษา (Munroe 
et al., 2009) 

“Studentification” มผีลกระทบทีห่ลากหลายและแตกต่างกนั และอาจขึน้อยู่กบัตวัแปรต่าง ๆ เช่น เปอรเ์ซน็ตข์องนักศกึษาต่อผู้
อยู่อาศยัชุมชน ประวตัขิองพืน้ที ่เป็นตน้ หลายประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั studentification นัน้คลา้ยกบัปัญหาพืน้ทีข่องชุมชน เช่น ที่
จอดรถไมเ่พยีงพอ เสยีงรบกวน และขยะถูกทิง้ไวร้อบ ๆ ทีพ่กั ทัง้น้ี Dober (2010) ไดร้ะบุวา่มหาวทิยาลยัท าใหพ้ืน้ทีชุ่มชนโดยรอบมกีาร
เปลีย่นแปลง อนัเป็นผลจากการกระจายรายไดข้องนักศกึษา อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั สิง่อ านวยความสะดวก ปัจจยัดงักล่าวท า
ใหพ้ืน้ทีจ่งัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัเกดิความเจรญิ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ประชากร และกายภาพของชุมชนรอบ ๆ 

ในปี 2564 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ มจี านวนนักศกึษา ทัง้หมด 18,013 คน แต่หอพกัภายในสามารถ
รองรบันักศกึษาไดเ้พยีง 7,298 คน  (ขอ้มลูจากกองทะเบยีนและประมวลผลมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่) ท าใหม้ี
นกัศกึษากระจายตวัออกไปนอกมหาวทิยาลยั เกดิการเชื่อมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัและพื้นทีชุ่มชน เกดิการใชป้ระโยชน์ทีห่ลากหลาย 
เชน่ ทีพ่กัในยา่นมหาลยัสิง่อ านวยความสะดวกต่าง รา้นอาหาร รา้นคา้ สถานทีท่ างาน เป็นตน้  

กล่าวสรุปไดว้า่การก่อตัง้มหาวทิยาลยัสามารถ สง่ผลกระทบการเพิม่ขึน้ของทีอ่ยู่อาศยั แหล่งอ านวยความสะดวก อุตสาหกรรม
และบรกิาร การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมวฒันธรรม (Sawamipak, 1985) ดงันัน้มหาวทิยาลยัและหน่วยงานทอ้งถิน่ ควรมกีารศกึษา และ
การวางแผนทีค่รอบคลุมปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้จากการมอียูข่องมหาวทิยาลยั เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของชุมชนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย  

1.2 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ และพื้นที่โดยรอบ ผู้วจิยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างพื้นที่จากต าแหน่งส าคญั 
กจิกรรมของนกัศกึษาและคนในชุมชน และการแบง่เขตดว้ยเสน้ทางสญัจรรอบมหาวทิยาลยั โดยมทีัง้หมด 7 โซน ดงัรปูที ่1 

1.3 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการใชป้ระโยชน์อาคาร กรณีศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
และพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั และเพื่อวเิคราะห ์ผลกระทบเชงิสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มจากการเขา้มาของนักศกึษา กรณีศกึษา
พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์



การเขา้มาของนกัศกึษา และการพฒันาพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั กรณศีกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 
เบญญทพิย ์ดุมแกว้ และนิจ ตนัตศิรินิทร ์
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รปูท่ี 1 แสดงขอบเขตดา้นพืน้ที ่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และพืน้ทีโ่ดยรอบ ทีม่า: ผูว้จิยั 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 นิยาม studentification 

 ตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1990 “Studentification” ไดก้ลายเป็นกระบวนการ การเปลีย่นแปลงของเมอืงทีโ่ดดเด่น และเกดิขึน้อย่าง
รวดเรว็ จนกลายเป็นแนวคดิ ทฤษฎทีางภมูศิาสตร.์ ทัง้ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และก าลงัพฒันา (Visser and Kisting, 2019) โดยการวจิยั
พบวา่ จ านวนของนกัศกึษาสามารถเปลีย่นภมูศิาสตรข์องพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ จากการจดัตัง้ที่พกันกัศกึษาเอกชนในละแวกใกลเ้คยีงจน
กลายเป็นปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ “Studentification” (Benn, 2010; Hubbard, 2009)  

อีกทัง้ Smith (2018) ระบุว่า “Studentification” นัน้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และทาง
กายภาพ ซึง่เป็นผลมาจากการหลัง่ไหลเขา้มาของนักศกึษามาใชบ้รกิารทีพ่กัใหเ้ช่าของเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบัมมุมองของ Sage et al. 
(2013) ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็วา่ การยา้ยถิน่ของนักศกึษาไปยงัย่านทีอ่ยู่อาศยั สง่ผลกระทบต่อวฒันธรรม เศรษฐกจิ กายภาพ วถิชีวีติ ความ
แตกต่างของชนชัน้ทางสงัคม และจะปรากฏชดัเจนขึน้เมื่อเจา้ของบา้น ผูป้ระกอบการ และนักลงทุนอสงัหารมิทรพัยเ์ร่งจดัตัง้ทีพ่กัใหเ้ช่า 
เพือ่ตอบสนองอุปสงคใ์หแ้ก่นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัในพืน้ที ่(Richardson, 2016)  

การเปลีย่นแปลงหลายแงม่มุของพืน้ทีใ่นเมอืงเกดิจากการเพิม่ขึน้ของประชากรนกัศกึษา โดยในชว่งเปลีย่นศตวรรษที ่21 อาคารที่
พักส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ได้เพิ่มขึ้นทัว่โลก และนักอสังหาริมทรัพย์มีเป้าหมายการลงทุน ที่มีแนวโน้มเพิ่มมิติใหม่ให้กับ 
“Studentification” (Nakazawa, 2019)  

2.2 รปูแบบการพฒันาของเมือง 

2.2.1 การเป็นเมอืงศูนย์กลางทีม่บีทบาทด้านการศึกษา เป็นแหล่งศูนย์กลางของกิจกรรมรวมกบัชุมชน และกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ อนัมรีปูแบบการตัง้ถิน่ฐาน องคป์ระกอบทางกายภาพ ทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะทีต่ัง้ และการใชง้าน ไดแ้ก่ (1) การเปลีย่นแปลง
ดา้นสงัคมและประชากรจ านวนประชากร ความหนาแน่น และความเป็นย่าน (2) การเปลี่ยนแปลงด้านทางเศรษฐกจิ จากกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิในชุมชน เช่น การคา้ขาย (รา้นอาหาร รา้นคา้ ฯลฯ) อสงัหารมิทรพัยแ์ละพาณิชกรรม (3) การเปลีย่นแปลงดา้นการใชท้ีด่นิ และ
สิง่แวดลอ้ม (Pupphachai, 2019)  
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2.2.2 การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทางกาพ ของชุมชน ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัประกอบดว้ย การศกึษาภาพรวมของชุมชน 
เสน้ทางสญัจร อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง และพืน้ทีโ่ล่งว่างเพื่อท าความเขา้ใจและวเิคราะหเ์ชื่อมโยงหาเหตุปัจจยัของการเปลีย่นแปลงแต่
ละองคป์ระกอบ (Pupphachai, 2019) 

2.3 ผลกระทบของการเข้ามาของนักศึกษา (Studentification) 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าผลกระทบจากการเขา้มาของนักศึกษา (Studentification) สามารถแบ่งเป็นประเด็นพอ
สงัเขปไดด้งัน้ี  

2.3.1 ดา้นการเตบิโตของธุรกจิ เศรษฐกจิ ธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษา มกีารพัฒนา และเพิม่จ านวนมาก
ขึน้ (Mosey, 2017) ทัง้น้ีเทรนด์ตลาดธุรกจิ (New Frontiers) ที่อยู่อาศยั และอสงัหารมิทรพัย์ มกีารพฒันาจากการมมีหาวทิยาลยัใน
พืน้ที ่สามารถสรุปออกมา เป็น 7 กลุ่มธุรกจิใหญ่ๆไดแ้ก่ รา้นอาหาร รา้นอนิเทอรเ์น็ต รา้นคาเฟ่ ไนตค์ลบัผบัและบาร ์รา้นเครื่องเขยีน/
ถ่ายภาพ/ถ่ายเอกสาร ศูนยอ์อกก าลงักาย ฟิตเนส ธุรกจิหอพกั รา้นซกัรดี อื่น ๆ เช่น รา้นรบัฝาก โรงรบัจ าน า เป็นตน้ (Kinton, Smith, 
Harrison and Culora, 2018) 

2.3.2 ดา้นสงัคม เมอืง และชุมชน ชุมชนมคีวามหนาแน่นมากขึน้จากการยา้ยเขา้มาของนักศกึษา ท าให้จ านวนทีอ่ยู่อาศยัมไีม่
เพยีงพอส าหรบัครอบครวัในชุมชน (Mosey, 2017) การพฒันาพื้นที่ภายในมหาวทิยาลยั และพื้นที่ต่อเน่ือง มกีารเติบโตทัง้ในด้านของ
โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจการค้าการบรกิาร มากกว่าพื้นที่เมอืงโดยรอบอย่างชดัเจน การเน้นการพฒันาพื้นที่มหาวทิยาลยัส า หรบั
นักศกึษาทีม่ากเกนิไป จะสง่ผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งมหาวทิยาลยัและชุมชนโดยรอบลดลง อย่างไรกต็ามการเขา้มาของนักศกึษากส็รา้ง
สงัคมทีม่ชีวีติชวีามากขึน้ใหแ้ก่พืน้ที ่(Nufar, Alfasi, 2018) 

2.3.3 ดา้นสิง่แวดลอ้ม ปัญหาขยะถูกทิง้ ขาดการดแูลความสะอาด และการสง่เสยีงดงั (Mosey, 2017) 

2.3.4 ความพงึพอใจของนักศกึษาในดา้นการเลอืกทีอ่ยู่อาศยั การตดัสนิใจของนักศกึษาเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั พบวา่นักศกึษามี
ความพงึพอใจ ดา้นคุณภาพมากทีส่ดุ และมคีวามตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พิม่ขึน้ (Kinton, Smith, Harrison and Culora, 2018) 

 

3. วิธีการศึกษา 

ผูว้จิยัศกึษาการเปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการใชป้ระโยชน์อาคาร พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั โดยวเิคราะหจ์ากขอ้มลู
สารสนเทศทางภูมศิาสตร ์และการส ารวจโดยผูว้จิยั และด าเนินการจดัท าแบบสอบถาม ซึง่มลีกัษณะปลายปิดและปลายเปิด และเลอืกใชก้าร
ค าวณจากสตูรไมท่ราบขนาดของประชากรสตูรของคอแครน (Cochran,1997) เป็นจ านวนทัง้หมด 400 ชุด โดยมกีลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 
(1) นักศกึษา จ านวน 300 ชุด โดยผูว้จิยัท าการสุ่มนักศกึษาในมหาลยัสงขลานครนิทร์โดยมุ่งเน้นนักศกึษาทีอ่าศยันอกมหาวทิยาลยั (2) 
ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีศ่กึษา จ านวน 100 ชุด และใชม้าตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดบั ตามแนวคดิของ Anderson & 
Gerbing (1988) ทีไ่ดด้ดัแปลงมาตรประมาณค่าของลเิคอรท์โดยใหม้คี าตอบเป็นเลขคู่ ทีจ่ะท าใหผู้ต้อบหลกีเลีย่งการตอบทีไ่ม่แทจ้รงิ และท า
ใหค้ะแนนมคีวามคงทีม่ากขึน้ และการวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทางแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้มาของนักศกึษา (Studentification) 
น าไปสูป่ระเดน็ค าถามเพือ่วเิคราะหด์งัน้ี (ตารางที1่) 

ตารางท่ี 1 ประเดน็ค าถาม เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบของการเขา้มาของนกัศกึษา (Studentification) 
กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ 

1. โซนทีน่กัศกึษาทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยั นิยมพกัอาศยั
มากทีส่ดุ 

2. เหตุผลทีเ่ลอืกเชา่ทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยั 
3. โซนทีน่กัศกึษาทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยั นิยมใชบ้รกิาร

ธุรกจิมากทีส่ดุ 
4. รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน ในการช าระค่าทีพ่กั และในการใช้

บรกิารธุรกจิ 

1. ประเภทธุรกจิ หรอืกจิการ ของผูป้ระกอบการ 
2. ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ 
3. กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่ของผูป้ระกอบการ 
4. ผูป้ระกอบการเลอืกท าเลในการประกอบธุรกจิ จากการมี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรต์ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่รอืไม ่
5. จากการเขา้มาของนกัศกึษาสง่ผลตอ่พืน้ทีด่า้น

เศรษฐกจิ สงัคม กายภาพและสิง่แวดลอ้ม หรอืไม ่
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ท่ีดินและประโยชน์อาคาร  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและประโยชน์อาคาร พบพื้นที่ศกึษามกีารขยายตวัของการใช้
ประโยชน์ที่ดนิประเภทพาณิชยกรรม มากทีสุ่ด โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.7 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.4 ต่อปี 
ในช่วง พ.ศ.2548-2563 รองลงมาไดแ้ก่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสม (ทีอ่ยู่อาศยั/พาณิชยกรรม) โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 ต่อปี 
ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 และเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.0 ต่อปี ในช่วง พ.ศ.2548-2563 และประเภทสถาบนัการศกึษาเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี 
ในชว่งปี พ.ศ.2548-2553 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ต่อปี ในชว่ง พ.ศ.2548-2563 ตามล าดบั ดงัตารางที ่2 และรปูที ่2  

จากผลการวเิคราะห์ พบว่าการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อื่นๆ รวมถึงพื้นที่นันทนาการในทัง้สองช่วงปี เกดิจากการ
ขยายตวัเพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่กจิการพาณิชยกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั และสถาบนัการศกึษา จากลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่การเปลีย่นแปลงพืน้ที่
ทีม่คีวามสมัพนัธ ์จากการพฒันาทีร่องรบักจิกรรม และจ านวนประชากรทีม่มีากขึน้ในพืน้ที ่

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ปี พ.ศ.2548-2563 บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา 

ประเภท พ.ศ.2548 พ.ศ.2553 พ.ศ.2563 
การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ  

พ.ศ.2548 - 2553 พ.ศ.2548 - 2563 
ไร ่ รอ้ยละ/ปี ไร ่ รอ้ยละ/ปี 

การใชป้ระโยชน์แบบผสม 48.4 81.5 106.2 33.2 13.7 57.9 8.0 
เกษตรกรรม 1,346.6 999.4 939.6 -347.1 -5.2 -407.0 -2.0 
ทีอ่ยูอ่าศยั 1,133.3 1,195.1 1,185.4 61.8 1.1 52.1 0.3 
พาณิชยกรรม 119.4 374.3 467.3 254.9 42.7 348.0 19.4 
สถาบนัการศกึษา 882.1 1,014.2 1,018.0 132.1 3.0 135.9 1.0 
สถาบนัราชการและสาธารณูปการ 252.1 257.0 276.4 4.9 0.4 24.3 0.6 
สถาบนัศาสนา 35.3 38.7 38.7 3.4 1.9 3.4 0.6 
สาธารณูปโภค 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
อื่นๆ 890.7 751.1 679.8 -139.6 -3.1 -210.9 -1.6 
อุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ 15.2 15.6 15.6 0.4 0.5 0.4 0.2 
นนัทนาการ 66.2 62.1 62.1 -4.1 -1.2 -4.1 -0.4 

รวมทัง้หมด 4,794 4,794 4,794         

ทีม่า : จากภาพถ่ายดาวเทยีม Google Earth ปีพ.ศ.2548 และ2553, ส ารวจโดยผูว้จิยั, 2563 

   

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 

 
รปูท่ี 2 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พ.ศ.2548 พ.ศ.2553 และพ.ศ.2563  ทีม่า: ภาพถ่ายดาวเทยีม Google Earth, ผูว้จิยั 
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จากขอ้มลูขา้งตน้น าไปสูก่ารวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์อาคาร โดย เปรยีบเทยีบร่วมกบัสถติจิ านวนนักศกึษา 
(ขอ้มูลจากกองทะเบยีนและประมวลผลมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ 2544 -2564) พบว่าในระยะ 15 ปี  
(พ.ศ.2548-2563) มจี านวนประเภททีด่นิแบบผสม (ทีอ่ยูอ่าศยั/พาณิชกรรม) ประเภทพาณิชยกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั และสถานศกึษา เพิม่ขึน้ 
1,982 หลงัหรอืรอ้ยละ 1.75 ต่อปี ซึง่อาจมกีารใชป้ระโยชน์อาคารในลกัษณะของอาคารสถานประกอบการ โรงแรม อาคารทีพ่กัอาศยั 
และอาคารเรยีนต่างๆ และพบว่าการเปลี่ยนแปลงของจ านวนที่นักศึกษา ตัง้แต่ปี พ.ศ.2544 ไปจนถึงในปีปัจจุบนั พ.ศ.2564 ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ มจี านวนนักศึกษาใหม่เพิม่ขึ้นร้อยละ 3.198 ต่อปี จากขอ้มูลดงักล่าวเมื่อท าการ
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารทัง้ 4 ประเภท และสถิติจ านวนประชากรนั กศึกษา พบว่ามลีกัษณะ
แนวโน้มในทศิทางเดยีวกนั ดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 การเปลีย่นแปลงจานวนนกัศกึษา และการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์อาคาร  ทีม่า: กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง, ผูว้จิยั 

4.2 ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถาม  ผลกระทบจากการเขา้มาของนกัศกึษา จ านวน 400 ชุด 

เกณฑพ์จิารณาผลความคดิเหน็จากแบบสอบถาม 

5 มากทีสุ่ด 4.51-5.00   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 มาก 3.51-4.50   เหน็ดว้ยมาก 

3 ปานกลาง 2.51-3.50   เหน็ดว้ยปานกลาง 

2 น้อย 15.51-2.50 เหน็ดว้ยน้อย 

1 น้อยทีสุ่ด ต ่ากวา่ 1.5 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 

0 ไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง  

รปูท่ี 4 เกณฑพ์จิารณาผลความคดิเหน็จากแบบสอบถาม 

ทีม่า: ผูว้จิยั 

4.2.1 กลุ่มนกัศกึษา จ านวน 300 ชุด 

ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามโดยการสุ่มนักศกึษาในมหาลยัสงขลานครนิทร ์โดยมเีป้าหมายเป็นนักศกึษาทีอ่าศยัรอบนอก
พืน้ทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ ทัง้หมด 300 ชุดโดยผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 301 คน สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีปี ที ่3 -4 จ านวน 201 คน  ระดบัปรญิญาตร ีปี ที่ 1 -2 จ านวน 95 คน ระดบัปรญิญาตร ีปี ที ่5 จ านวน 4 คน และ
ระดบัมหาบณัฑติ (ปรญิญาโท) จ านวน 1 คน ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบวา่ปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถาม พกัอาศยัอยูบ่รเิวณ  โซน 
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A มากทีสุ่ด รองลงมาคอื B และ C ตามล าดบั  ทัง้น้ีนกัศกึษานิยมใชบ้รกิารธุรกจิเชน่เดยีวกนักบัการเลอืกทีพ่กัอาศยั โดยนิยมใชบ้รกิาร
ในบรเิวณ โซน A มากทีส่ดุ โดยมจี านวนรอ้ยละ 41 รองลงมาคอื โซน B รอ้ยละ 23.26 และ C รอ้ยละ 14.95 ตามล าดบั  

เหตุผลท่ีเลือกเช่าท่ีพกัภายนอกมหาวิทยาลยั นักศกึษาทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยั สว่นใหญ่เลอืกทีพ่กัจากการมที าเลทีต่ัง้
ใกล้กับมหาวิทยาลัย ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายยามากที่สุด  นักศึกษาที่พกัภายนอก
มหาวทิยาลยัสว่นใหญ่เลอืกทีพ่กัทีไ่มม่กีารก าหนดเวลาเขา้ออก มคีวามเป็นสว่นตวั และสามารถพาบุคคลอื่น ๆ เช่น ครอบครวั เขา้มาพกั
ชัว่คราวได ้รวมถงึความพงึพอใจจากความสวยงาน สะอาด และไดม้าตรฐานของทีพ่กั ดงัรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 เหตุผลทีเ่ลอืกเชา่ทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยัของกลุม่นกัศกึษา 

ทีม่า: ผูว้จิยั 

4.2.2 กลุ่มผูป้ระกอบการ จ านวน 100 ชุด 

ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบในพืน้ทีศ่กึษา โดยมเีป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการรอบนอกพื้นที่มหาวทิยาลยั 
ทัง้หมด 100 ชุดโดยผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 101 คน และพบว่าส่วนใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่ในสงขลาถงึรอ้ยละ 91 และเป็นคนทีม่ภีู
ล าเนาอยู่ต่างจงัหวดัร้อยละ 10 ทัง้น้ียงัพบอกีว่าผูป้ระกอบการท าธุรกจิเกี่ยวกบั ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 48.48 มากที่สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ธุรกจิเกี่ยวกบัอพารเ์มน้และหอพกั รอ้ยละ 21.13 และรา้นคา้และรา้นสะดวกซื้อ 19.72 โดยผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่ 
ด าเนินกจิการมาแลว้ 1-3 ปี ถงึ รอ้ยละ 37 และด าเนินกจิการมา 4-6 ปี รอ้ยละ 24 ทัง้น้ีการเลอืกท าเลในการประกอบธุรกจินัน้ใหค้ าตอบ
วา่จากการมมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นส าคญั ถงึรอ้ยละ 90 และจากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลใหก้ลุม่ลกูคา้ของผูป้ระกอบการ 
รอ้ยละ 70 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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รปูท่ี 6 แสดงต าแหน่งสถานประกอบการในพืน้ทีศ่กึษา 

ทีม่า: กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และผูว้จิยั 

 ผลกระทบจากการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เข้าใช้ชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี จากแบบสอบถามดา้น
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ พบว่านักศกึษาเป็นกลุ่มทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการและตวัแปรหลกัทีท่ าใหเ้กดิโซนธุรกจิใหม่ และกลุ่ม
ลูกค้าอื่นๆ อาทิ ผู้ส ัญจรทัว่ไป นักท่องเที่ยว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาไม่ได้ส่งผลให้ธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการมรีายไดล้ดลงมากนัก ในดา้นสงัคม พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการมนีักศกึษามหาวทิยาลยั เขา้ใชช้วีติ
เป็นส่วนหน่ึงของพืน้ที ่สง่ผลน้อยต่อกีเ่กดิกจิกรรมในสงัคม และวฒันธรรมรปูแบบใหม ่และมไีมไ่ดเ้ป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิ อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ และความเป็นชุมชนน้อยลง นอกจากน้ี ผลกระทบดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ผูป้ระกอบการมคีวามเหน็วา่การเขา้มาของ
นักศกึษาส่งผลใหเ้กดิความหนาแน่นของอาคารพาณิชยกรรม และมสีว่นน้อยในการท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม อาท ิขยะและ
สงิปฏกิลู การรบกวนทางเสยีง ปัญหาทีจ่อดรถและการจราจร ดงัรปูที ่7 

 

 

    ผลแบบสอบถาม 

เหน็ด้วยมาก 

เหน็ด้วยมาก 

เหน็ด้วยน้อย 

 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 
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รปูท่ี  7 ผลกระทบจากการทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยั เขา้ใชช้วีติเป็นสว่นหน่ึงของพืน้ที ่ ทีม่า: ผูว้จิยั 

จากผลของแบบสอบถาม ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ การเขา้มาของนักศกึษาท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นเศรษฐกจิมากทีสุ่ด โดย
สง่ผลเกดิโซนธุรกจิ และกลุม่ลกูคา้ใหมท่ีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการอนัน าไปสูก่ารขยายตวัของอาคารพาณิชกรรมต่าง ๆ ท าให้
พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยัมคีวามหนาแน่นมาขึน้ซึง่สอดคลองกบัการวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิและประโยชน์อาคารในหวัขอ้ 4.1 และ4.2 

 

5. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาการเปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและประโยชน์อาคาร พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั  พบว่าในระยะ15 ปีที่
ผ่านมาการกระจายตวัของประชากรนักศกึษาที่เพิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิการใช้สอยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่หลากหลายเพื่อรองรบั
จ านวนนักศึกษา เช่น กิจการที่พกัส าหรับนักศึกษา ได้แก่ หอพกั อพาร์ทเม้นท์ คอนโด กิจการอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
รา้นอาหาร แหล่งชอ็ปป้ิง รา้นคา้ ส่งผลใหเ้มอืงมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามปัจจยัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และกลายเป็นย่าน
นกัศกึษาในทีส่ดุ 

จากการวเิคราะหจ์ากแบบสอบถามพบวา่การเขา้มาของนักศกึษา สง่ผลใหเ้กดิกจิกรรมเชื่อมโยงร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั
และพืน้ทีชุ่มชนรอบมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิจากการมมีหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่นพืน้ที ่สามารถดงึดดูผูป้ระกอบการให้
เขา้มาลงทุนธุรกจิในพืน้ที ่สง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตของแหล่งธุรกจิบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของนักศกึษาในการอ านวย
ความสะดวกดา้นทีพ่กั รา้นอาหารและอื่นๆ ท าใหเ้กดิการพึง่พงิทางเศรษฐกจิโดยมนีกัศกึษาเป็นปัจจยัหลกั และตวัแปรหลกัทีท่ าใหเ้กดิ
โซนธุรกจิใหม ่และกลุม่ลกูคา้อื่นๆ เชน่ นกัทอ่งเทีย่ว และผูส้ญัจร เขา้มาในพืน้ที ่ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

มหาวทิยาลยั มบีทบาทและหน้าที่จากการเป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กล่าวคอื การก่อตัง้มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ สง่ผลเกดิการพึง่พาทางเศรษฐกจิในพืน้ทีชุ่มชนรอบมหาวทิยาลยั นอกจากน้ีจากกจิกรรมดงักลา่วยงัสง่ผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยมคีวามหนาแน่นของอาคารพาณิชยกรรมมากขึน้ ดงันัน้ตวัแทนของมหาวทิยาลยั และ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อวางแผนที่ครอบคลุมในการขบัเคลื่อนการพฒันา
มหาวทิยาลยัและพืน้ทีชุ่มชนรอบมหาวทิยาลยั โดยรว่มกนัหารอืแนวทางในการพฒันา ทัง้ในมติสิงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม พรอ้ม
ทัง้หารอืแนวทางการแกปั้ญหา และแนวทางในการป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ในปัจจุบนั และในอนาคตจากกจิกรรมของนกัศกึษา
และคนในชุมชนทีห่ลงัไหลเขา้มาในพื้นที ่รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ชุมชน นักศกึษา และมหาวทิยาลยัในการอยู่ร่วมกนั และ
เอื้อประโยชน์แก่กัน อย่างไรก็ตาม การผลกัดนัให้เกิดความยัง่ยืนได้นัน้จะต้องมีการบริหารจดัการ และการบูรณา -การที่ดี และ
จ าเป็นตอ้งอาศยัการพฒันารว่มกนัในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

เหน็ด้วยมาก 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 

เหน็ด้วยน้อย 
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บทคดัย่อ 

พืน้ทีเ่มอืงชนเมอืงเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในรปูแบบการขยายตวัของเมอืงทีใ่ชอ้ธบิายถงึพืน้ทีเ่มอืงซึง่อยูใ่กลก้นัต่างขยายพืน้ที่
เมอืงเชือ่มต่อเขา้หากนัจนเป็นเน้ือเดยีวกนั เกดิพืน้ทีเ่มอืงในอกีรปูแบบ การศกึษาถงึการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงชนเมอืงจงึส าคญัต่อการ
วางแผนพฒันาเมืองเชิงกายภาพในอนาคต ปัจจุบนัประเทศไทยได้มรีะดบัความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น และได้มีการวางแผนนโยบาย
ระดบัประเทศและภาคก าหนดใหเ้มอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและสงัคมของภาคใต ้เน่ืองจากทัง้สอง
เมอืงมบีทบาทความเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของภาคใต ้และมรีะยะทางระหวา่งเมอืงไมไ่กลกนั แต่ในปัจจุบนัพืน้ทีเ่มอืงทัง้สองมขีอบเขต
เมอืงไมเ่ด่นชดั และขาดการศกึษาถงึแนวโน้มการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงชนเมอืง จงึสมควรไดร้บัการศกึษา โดยงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์
เพื่อก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ในปัจจุบนั ดว้ยวธิ ีPopulation Grid และเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขยายตวัของ
พื้นที่เมอืงชนเมอืงในอนาคต ด้วยการวเิคราะห์คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิด้วยแบบจ าลอง CA-Markov ร่วมกบัการคาดการณ์
ประชากรดว้ยแบบจ าลอง Exponential Method และการคาดการณ์ระยะเขตอทิธพิลเมอืงดว้ยแบบจ าลอง Gravity Model  

ผลวเิคราะหใ์นปี พ.ศ. 2551-2561 พบขนาดประชากรขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 0.96 ต่อปี ในเมอืงหาดใหญ่ และรอ้ยละ 0.12 ต่อปี 
ในเมอืงสงขลา ดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พบที่ดนิประเภทชุมชนและสิง่ปลูกสร้างขยายตวัสูงทัง้ 2 พื้นที ่ด้านเขตอทิธพิลเมอืง เมอืง
หาดใหญ่มแีรงดงึดดูเมอืงสงขลาเพิม่ขึน้ 0.37 กโิลเมตร เนื่องจากเมอืงหาดใหญ่มคีวามเป็นแหล่งงาน กจิกรรม และทีพ่กัอาศยัทีม่ากกวา่ 
ในขณะทีก่ารคมนาคมระหวา่งกนัทีส่ะดวกกเ็อือ้ต่อการเขา้มาพงิพึง่ภายใตร้ะยะเขตอทิธพิลเมอืง ในการคาดการณ์ระยะ 20 ปี พบวา่ การ
เปลีย่นแปลงในทุกดา้นนัน้ยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้าคารและกจิกรรมมแีนวโน้มเชื่อมเขา้หากนัในอนาคต บ่งชีไ้ด ้2 ประเดน็ คอื 
เมอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ (1) มแีนวโน้มขยายตวัเมอืงมาชนกนั และ (2) จะเชื่อมต่อกนัทางกิจกรรมเป็นหลกั (เศรษฐกิจ สังคม 
คมนาคม) สว่นทางกายภาพหรอือาคารจะขยายตวัสงูสดุไดต้ามขอ้ก าจดัทางกายภาพ เชน่ ล าน ้า พืน้ทีร่บัน ้า และทุง่หญา้ 

ค าส าคญั: เมอืงชนเมอืง ขอบเขตเมอืง สงขลา หาดใหญ่ 

 

Abstract 

Conurbation is a phenomenon of urban expansion when two or more neighboring cities are expanded and connected. 
Cities that grow beyond their administrative boundaries and connect to neighboring cities have faced challenges in urban 
management and administration for such conurbation. As many cities have been rapidly urbanized and expanded, understanding 
of urban conurbation is important for future urban planning and spatial development.  Songkhla Municipality and Hat Yai 
Municipality are two major cities in Songkhla Province, that are economically connected as a regional economic center of the 
south of Thailand. However, the urban areas of these two cities are not well defined. The objective of this research is to define 
the current urban boundaries of Songkhla and Hat Yai and to forecast their urban expansions. The analysis uses a CA-Markov 
model to forecast future land uses with population projection using an exponential method. And Urban influence boundaries are 
calculated using the Gravity Model.  

The analysis shows that from 2008-2018 an average population growth Hat Yai is 0.96% per year and 0.12% per year 
for Songkhla. Land use of both cities has been expanding, and urban influence of Hat Yai in the direction toward Songkhla 
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increases by 0.37 km. due to Hat Yai’s dominance of population concentration, housing, and transportation. In the 20-year 
forecast, urban areas continue to expand, suggesting that Songkhla - Hat Yai could be connected as the urban conurbation in 
two main issues: (1) both cities tend to expand toward each other and (2) the interconnection would be mainly socio-economic 
activities, but will be limited physically by natural features such as streams, catchment area, and grasslands. 

Keywords: Urban Conurbation, Urban Delineation, Songkhla, Hat Yai 
 
 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัในหลายประเทศทัว่โลกมแีนวโน้มของความเป็นเมอืงหรอื Urbanization เพิม่ขึน้ โดยจากขอ้มลูการส ารวจอตัราความ
เป็นเมอืง (Urbanization rate) ไดใ้หข้อ้มูลว่า ระหว่างปี ค.ศ.2017-2050 ปัจจุบนัประชากรโลกทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงมปีระมาณรอ้ยละ 50 
ของประชากรโลก ก าลงัจะขยายตวัเพิม่ขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 70 ของประชากรโลกในอนาคต (Ritchie & Roser, 2019) ในขณะที่
ประเทศไทยกพ็บความเป็นเมอืงเพิม่ขึน้สงูเช่นกนั ซึง่จากขอ้มลูยอ้นหลงัระหวา่งปี พ.ศ.2553-2564 ขนาดประชากรทีอ่าศยัในเขตเมอืง 
(เขตเทศบาลทุกระดบั) มขีนาดการขยายตวัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 40.82 ของประชากรทีอ่าศยัในเขตเมอืงประเทศไทย (ส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2562) ดงันัน้ เมอืงหลกัของทุกภาคของประเทศจงึมปีระชากรเมอืงเพิม่ขึน้สงู จงึสง่ผลต่อรปูแบบ
การขยายตวัของเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป การศกึษาครัง้น้ีจงึมคีวามสนใจศกึษาถงึรูปแบบการขยายตวัของเมอืงในลกัษณะพืน้ทีเ่มอืงชน
เมอืงซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์หน่ึงในรูปแบบการขยายตวัของเมอืงที่ปัจจุบนัขาดผลการศึกษาวจิยัอย่างชดัเจนในประเทศไทย โดย
ปรากฏการณ์เมอืงชนเมอืงนัน้ถูกใชอ้ธบิายถงึพืน้ทีเ่มอืงซึง่อยู่ใกลก้นัต่างขยายพืน้ทีเ่มอืงเชื่อมต่อเขา้หากนัจนเป็นเนื้อเดยีวกนั เกดิเป็น
พืน้ทีเ่มอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปในอกีรปูแบบหน่ึงทีจ่ะสง่ผลต่อการวาวแผนพฒันาเมอืงในอนาคต (ภาวณิี เอีย่มตระกลู, 2561; Van der Burg 
& Vink, 2008; United Nations, 2019) 

ทัง้น้ี การศกึษาถงึแนวโน้มการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงชนเมอืงจะสามารถกระท าไดโ้ดยการวเิคราะหห์าแนวโน้มการขยายตวั
ของเมอืงในอนาคต และจากลกัษณะดงักล่าว จงึได้ก าหนดความส าคญัของเมอืงของประเทศไทยที่มคีวามส าคญัในระดบันโยบาย
ระดบัประเทศและภาค อนัไดแ้ก่ เมอืงส าคญัภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 พ.ศ. 2560 -2564 ผงัประเทศไทย 
ปี พ.ศ.2600 และผงัภาคใต ้ปี พ.ศ.2600 แลว้จงึคดัเลอืกพืน้ทีเ่มอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นพืน้ทีศ่กึษา เน่ืองจากเมอืง
สงขลา-เมอืงหาดใหญ่นัน้เป็นเมอืงทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัทางเศรษฐกจิและสงัคมมาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั ความเป็นเมอืงของทัง้ 2 
พื้นที่ที่ใกล้เคยีงกนัโดยมบีทบาทความเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกจิการค้า การศกึษา สาธารณสุขในระดบัภาคใต้ และเมอืงทัง้ 2 มี
ขอบเขตทีต่ดิกนัจงึมรีะยะทางระหวา่งอ าเภอไมไ่กลกนั การขยายตวัของเมอืงระดบัเดยีวกนัน้ีจงึมโีอกาสหรอืแนวโน้มทีเ่มอืงจะขยายตวั
มาเชื่อมต่อและชนกนัได ้นอกจากนี้ ในปัจจุบนัพืน้ทีเ่มอืงทัง้ 2 มขีอบเขตเมอืงไมเ่ด่นชดั และขาดการศกึษาถงึแนวโน้มการขยายตวัของ
พืน้ทีเ่มอืงชนเมอืง จงึสมควรไดร้บัการศกึษาและเสนอแนะแนวทางการวางแผนพฒันาเมอืงในอนาคต โดยงานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่
ก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ในปัจจุบนัดว้ยวธิ ีPopulation Grid และเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขยายตวัของเมอืง
สงขลา-เมอืงหาดใหญ่ว่าจะมรีูปแบบ “เมอืงชนเมอืง” หรอืไม่ โดยใชแ้บบจ าลอง CA-Markov ร่วมกบัแบบจ าลอง Exponential Method
และแบบจ าลอง Gravity Model  

1.2 ขอบเขตพืน้ท่ี 

1.2.1 พืน้ทีศ่กึษาอ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา  

ครอบคลุมพืน้ที ่6 ต าบล โดยแบง่เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นเทศบาลนคร 1 แหง่ (เทศบาลนครสงขลา) เทศบาลเมอืง 1 แหง่ 
(เทศบาลเมอืงเขารปูชา้ง) เทศบาลต าบล 2 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 2 แหง่  
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1.2.2 พืน้ทีศ่กึษาอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

ครอบคลุมพืน้ที ่13 ต าบล โดยแบ่งเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเทศบาลนคร  1 แห่ง (เทศบาลนครหาดใหญ่) เทศบาล
เมอืง 5 แหง่ (เทศบาลเมอืงบา้นพรุ เทศบาลเมอืงคอหงส ์เทศบาลเมอืงควนลงั เทศบาลเมอืงคลองแห เทศบาลเมอืงทุ่งต าเสา) เทศบาล
ต าบล 4 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 5 แหง่ (รปูที ่1) 

 

2. วิธีการศึกษา  

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากเอกสารงานวจิยัและงานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง
ชนเมอืง เพือ่ก าหนดวธิกีารตขีอบเขตเมอืงใหม่ในปัจจุบนั ร่วมกบัการหาแนวโน้มการขยายตวัของเมอืงในอนาคตดว้ยแบบจ าลอง CA-
Markov และแบบจ าลอง Gravity Model เพือ่ใหไ้ดข้อ้บง่ชีถ้งึแนวโน้มการขยายตวัเมอืงชนเมอืง ใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดด้งัน้ี 

2.1 การก าหนดขอบเขตเมือง 

การตขีอบเขตพืน้เมอืงปัจจุบนั ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มลูอาคารทีค่วามละเอยีด 1:4,000 ครอบคลุมขอบเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงสงขลาและ
อ าเภอหาดใหญ่ โดยอาศยัฐานขอ้มลูของส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสงขลา รว่มกบัการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวจิยั 
และงานเขยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตีขอบเขตเมอืงด้วยวธิ ีPopulation Grid  ซึ่งใช้วธิกีารสร้าง Grid square ซ้อนทบัขอ้มูลอาคาร โดย
ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาทัง้หมดเป็นกรดิตารางขนาด 1x1 ตร.กม. ดว้ยโปรแกรม Arc Map (GIS) ซอ้นทบัขอ้มลูอาคาร ร่วมกบัผลวเิคราะห์
ขนาดครวัเรอืนเฉลีย่ในปี พ.ศ.2561 ของแต่ละอ าเภอ โดยในอ าเภอเมอืงสงขลาพบมขีนาดครวัเรอืนเฉลีย่ 2.33 คน/ครวัเรอืน (ผูว้จิยั , 
2564) และในอ าเภอหาดใหญ่พบมขีนาดครวัเรอืนเฉลีย่ 2.19 คน/ครวัเรอืน (ผูว้จิยั, 2564) (รปูที ่2)  

 
รปูท่ี 1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาอ าเภอเมอืงสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ทีม่า: ผูว้จิยั 
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รปูท่ี 2 สรุปขัน้ตอนการศกึษาการตขีอบเขตพืน้เมอืงปัจจุบนัดว้ยโปรแกรม Arc Map  ทีม่า: ผูว้จิยั 

2.2 การวิเคราะหแ์บบจ าลอง CA-Markov 

2.2.1 การจดัท าฐานขอ้มูลการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ผูว้จิยัได้ใช้ขอ้มูลกายภาพและอาคารของกรมพฒันาที่ดนิร่วมกบัการแปล
ภาพถ่ายดาวเทยีม LANDSAT 8 ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2561 (USGS, 2561) วเิคราะห์ด้วยโปรแกรม Arc Map (GIS) และค านวณ
ขนาดทีด่นิแต่ละประเภทออกมาไดใ้นรปูแบบตารางกโิลเมตรของขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 2 ชว่งเวลา 

2.2.2 การคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิดว้ยแบบจ าลอง CA-Markov (ชูเดช โลศริ,ิ 2559) โดยการวเิคราะหค์่าเมทรกิซ์การ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 2 ช่วงเวลา (Transition Probability Matrix) และน าผลวเิคราะหค์่าเมทรกิซ์มาค านวณร่วมกบัปัจจยั
เงื่อนไขการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่(Spatial Driving Variables) ดว้ยแบบจ าลอง CA-Markov (สุวมิล ตน้ศริ ิวนัชยั อรุณประภารตัน์ วรีะ
ภาส คุณรตัน์สริิ, 2018; วชัรพงษ์ แสงนิล สุรลภย์ ภูภกัดิ ์กฤษนัยน์ เจริญจิตร จารุวรรณ์ วงบุตดี, 2016) จะได้เป็นสดัส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Transitional Area) และความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (Probability of 
Changing) มสีมการดงัน้ี 

S(t+1)     =      Pij  * s(t)                      (1) 

โดยที ่ S(t+1), s(t)  คอื สถานะ ณ เวลา t หรอื t + 1 เป็นสดัสว่นของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชว่งเวลาถดัไป 

Pij      คอื เมทรกิซ์ความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากระยะที ่1 ไปในระยะที ่2 ( i, j = 1, 2, 
…., m) ค านวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

 

      (2) 

 

2.3 การวิเคราะหแ์บบจ าลอง Gravity Model 

2.3.1 การคาดการณ์ขนาดประชากร ในการจดัท าฐานข้อมูลประชากรส าหรบัการหาเขตอิทธิพลของเมอืงศูนย์กลางตาม
แบบจ าลอง Gravity Model ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มลูประชากรของส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ระหวา่งปี พ.ศ.2551-2561 เป็นปี
ฐาน และวเิคราะหแ์บบจ าลอง Exponential Method (Aleideh & Alomar, 2019; ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 
2562) เพือ่คาดการณ์ขนาดประชากรในอนาคต มสีมการดงัน้ี  

   Pt = Poern     (3)  

   r = [loge (Pt/Po)/n]    (4) 
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เมือ่ Po คอื จ านวนประชากรฐาน หรอืจ านวนประชากรในชว่งแรกของเวลาทีศ่กึษา 

Pt คอื จ านวนประชากรในอนาคตทีต่อ้งการทราบ 

r คอื อตัราเพิม่ประชากรต่อปี 

n คอื ชว่งเวลา หรอื จ านวนปีทีต่อ้งการคาดการณ์ 

คา่คงที ่ e  =  2.71828182845904 ซึง่เป็นฐานของลอการทิมึธรรมชาต ิ

2.3.2 การวเิคราะหเ์ขตอทิธพิลของเมอืงศูนยก์ลาง ดว้ยแบบจ าลอง Gravity Model (ธชัวรรณ กนิษฐพ์งศ์ นิสติ พนัธมติร สม
ประสงค ์พรหมจกัร, 2557) โดยวเิคราะหถ์งึเมอืงศูนยก์ลางอยู่ 2 แหง่ จากเงือ่นไขดา้นขนาดประชากรและระยะทางระหวา่งเมอืงเป็นตวั
แปรของแรงดงึดดู โดยกฎแรงดงึดดูน้ีมแีนวคดิวา่ “เมอืงขนาดใหญ่ยอ่มมรีศัมกีารใหบ้รกิาร (Sphere of Influence) ทีม่ากกวา่เมอืงขนาด
เลก็กวา่” (Paven, 2017) มสีมการดงัน้ี 

       (5) 

 

เมือ่  a คอื เมอืง a และ b หมายถงึ เมอืง b 

   Mab คอื ระยะเขตอทิธพิลการคา้ปลกีของเมอืง a ต่อเมอืง b (กโิลเมตร)  

   Dab คอื ระยะทางระหวา่งเมอืง a และ b (กโิลเมตร) 

   Pa คอื จ านวนประชากร, จ านวนรา้นคา้ หรอืการจา้งงาน เมอืง a   

   Pb คอื จ านวนประชากร, จ านวนรา้นคา้ หรอืการจา้งงาน เมอืง b 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 ผลการก าหนดขอบเขตเมือง 

จากการทีผู่ว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสรา้ง Grid Cell ทีข่นาด 1x1 ตร.กม. ซอ้นทบัขอ้มลูอาคาร รว่มกบัผลวเิคราะหข์นาดครวัเรอืนเฉลีย่ 
ปี พ.ศ.2561 อ าเภอเมอืงสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ โดยคดัแยกเฉพาะอาคารทีใ่ชใ้น 3 ประเภท คอื ทีอ่ยูอ่าศยั พาณิชย ์และทีอ่ยูอ่าศยั
กึง่พาณิชย ์จากนัน้ก าหนดประเภทชัน้ขอ้มลูการวเิคราะหอ์อกเป็นจ านวนประชากร/กรดิตาราง โดยก าหนดเอาที ่1 ,500 คน  ขึน้ไป/กรดิ
ตาราง (สีแดง) เป็นพื้นที่เมืองจริงของอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ (Australian Bureau of Statistics, 2020; Dijkstra & 
Poelman, 2012; Dijkstra, Poelman & Veneri, 2019; Statistics Canada, 2017a; Statistics Canada, 2017b) ครอบคลุมในเขตเทศบาล
นครสงขลา เทศบาลเมอืงเขารูปช้าง เทศบาลต าบลพะวง ของอ าเภอเมอืงสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ 
เทศบาลเมอืงคลองแห เทศบาลเมอืงควนลงั และเทศบาลต าบลบา้นไร ่ของอ าเภอหาดใหญ่ (รปูที ่3)  

3.2 ผลการวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ในระหว่างขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิปี พ.ศ.2551-2561 พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทพื้นที่ชุมชนฯ 
เพิม่ขึน้สงูทีสุ่ดทัง้ในอ าเภอเมอืงสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ โดยเฉพาะในอ าเภอหาดใหญ่ทีพ่บการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลูก
สรา้งมากถงึ 20.36 ตร.กม. หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 1.98 ต่อปี ดา้นอ าเภอเมอืงสงขลา พบการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสร้ าง 
6.23 หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 1.41 ต่อปี โดยทัง้ 2 พืน้ทีน่ัน้มกีารลดลงของพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีเ่บด็เตลด็มากทีส่ดุ (ตารางที ่1) 

ในการคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ทีด่นิผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบจ าลอง CA-Markov ในการแปลผลวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่
(Spatial Driving Variables) ซึ่งในขัน้แรกจะได้ผลในรูปของ Transition Probability Matrix หรือค่าเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ 2 ชว่งเวลา เปรยีบเทยีบสดัสว่นคา่เมทรกิซก์ารเปลีย่นแปลงของปี พ.ศ.2551 กบัปี พ.ศ.2561 และใชค้่าการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าววเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบไปในปี พ.ศ.2571 และปี พ.ศ.2581 ไดผ้ลรวมความน่าจะเป็นที ่1 เสมอ (Memarian et al., 2012) โดย
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พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2551-2561 ค่าการเปลีย่นแปลงพืน้ทีชุ่มชนฯ นัน้มแีนวโน้มขยายตวัไปในพืน้ทีเ่กษตรกรรม ป่าไม ้พืน้ทีชุ่มชนฯ 
มากสุด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2571-2581 ค่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนฯ มีแนวโน้มขยายตัวสูงในพื้นที่ชุมชนฯ และพื้นที่
เกษตรกรรม (ตารางที ่2)  

 
รปูท่ี 3 ผลก าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงปัจจุบนัทีข่นาด 1,500 คนขึน้ไป/กรดิตาราง (สแีดง) เมอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ 

ทีม่า: ผูว้จิยั 

ตารางท่ี 1 ขนาดและการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอ าเภอเมอืงสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551-2561  
     พืน้ที ่: ตร.กม. (รอ้ยละ) 
พืน้ทีศ่กึษา ปี พ.ศ.  พืน้ทีชุ่มชนฯ   พืน้ทีเ่กษตรกรรม   พืน้ทีป่่าไม ้  พืน้ทีน่ ้า   พืน้ทีเ่บด็เตลด็  
อ.เมอืงสงขลา ปี 2551 44.14 (21.61) 90.13 (44.13) 16.17 (7.92) 36.76 (18.00) 17.05 (8.35) 
 ปี 2561 50.37 (24.66) 88.62 (43.38) 14.37 (7.04) 36.91 (18.07) 13.99 (6.85) 
การเปลีย่นแปลงระหวา่ง ปี 51-61 6.23 (1.41/ปี) -1.52 (-0.17/ปี) -1.80 (-1.11/ปี) 0.15 (0.04/ปี -3.06 (-1.80/ปี) 
ขนาดพืน้ทีร่วม 204.26 (100.00) 
อ.หาดใหญ่ ปี 2551 102.82 (12.97) 503.09 (63.47) 111.29 (14.04) 32.34 (4.08) 43.05 (5.43) 
 ปี 2561 123.18 (15.54) 476.09 (60.07) 112.18 (14.15) 34.95 (4.41) 46.19 (5.83) 
การเปลีย่นแปลงระหวา่ง ปี 51-61 20.36 (1.98/ปี) -27.00 (-0.54/ปี) 0.89 (0.08/ปี) 2.61 (0.81/ปี) 3.14 (0.73/ปี) 
ขนาดพืน้ทีร่วม 792.59 (100.00) 
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ตารางท่ี 2 คา่เมทรกิซก์ารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 2 ชว่งเวลา ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2561 
Transition matrix เป็นปี พ.ศ.2561 
จากปี พ.ศ.2551 พืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้ พืน้ทีเ่บด็เตลด็ พืน้ทีแ่หลง่น ้า Total 
พืน้ทีชุ่มชน 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 0.01417 0.97188 0.00573 0.00675 0.00148 1.00000 
พืน้ทีป่่าไม ้ 0.00104 0.04130 0.95475 0.00187 0.00104 1.00000 
 พืน้ทีเ่บด็เตลด็  0.04622 0.16465 0.00347 0.77990 0.00578 1.00000 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 0.00035 0.00282 0.00035 0.00564 0.99083 1.00000 
Total 0.21235 0.23613 0.19286 0.15883 0.19982 1.00000 

จากการน าผลวเิคราะหค์่าเมทรกิซด์งักลา่วขา้งตน้ มาค านวณร่วมกบัปัจจยัเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่(Spatial Driving 
Variables) ด้วยแบบจ าลอง CA-Markov แล้วนัน้ ในระยะ 20 คาดการณ์ จากช่วงปี พ.ศ.2561-2581 อ าเภอเมอืงสงขลาและอ าเภอ
หาดใหญ่ยงัคงมกีารขยายตวัสงูของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทชุมชนและสิง่ปลกูสรา้ง โดยมขีนาดพืน้ทีเ่พิม่ขึน้มากถงึ 40.95 ตร.กม. 
หรอืเฉลี่ยรอ้ยละ 1.66 ต่อปี ในอ าเภอหาดใหญ่ และมขีนาดพื้นทีเ่พิม่ขึน้ 18.36 ตร.กม. หรอืเฉลี่ยรอ้ยละ 1.82 ต่อปี ในอ าเภอ  เมอืง
สงขลา สง่ผลใหอ้าคารและกจิกรรมมกีารขยายตวัเชื่อมเขา้หากนัในอนาคต แต่ในการขยายตวัจะยงัจ ากดัดว้ยลกัษณะทางกายภาพพืน้ที่
เชน่กนั (ตารางที ่3 และรปูที ่4 ถงึรปูที ่5) 

ตารางท่ี 3 ขนาดและการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอ าเภอเมอืงสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2561-2581 
     พืน้ที ่: ตร.กม. (รอ้ยละ) 
พืน้ทีศ่กึษา ปี พ.ศ. พืน้ทีชุ่มชนฯ พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีป่่าไม ้ พืน้ทีน่ ้า พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 
อ.เมอืงสงขลา ปี 2561 50.37 (24.66) 88.62 (43.38) 14.37 (7.04) 36.91 (18.07) 13.99 (6.85) 
 (คาดการณ์) ปี 2571 65.61 (32.12) 86.30 (42.25) 11.40 (5.58) 32.59 (15.95) 8.36 (4.09) 
 (คาดการณ์) ปี 2581 68.73 (33.65) 85.33 (41.77) 10.55 (5.16) 32.45 (15.88) 7.21 (3.53) 
การเปลีย่นแปลงระหวา่ง ปี 61-81 18.36 (1.82/ปี) -3.29 (-0.19/ปี) -3.82 (-1.33/ปี) -4.46 (-0.60/ปี) -6.78 (-2.42/ปี) 
ขนาดพืน้ทีร่วม 204.26 (100.00) 
อ.หาดใหญ่ ปี 2561 123.18 (15.54) 476.09 (60.07) 112.18 (14.15) 34.95 (4.41) 46.19 (5.83) 
 ปี 2571 155.50 (19.62) 461.88 (58.27) 102.19 (12.89) 34.41 (4.34) 38.61 (4.87) 
 ปี 2581 164.12 (20.71) 466.20 (58.82) 97.07 (12.25) 33.94 (4.28) 31.27 (3.95) 
การเปลีย่นแปลงระหวา่ง ปี 61-81 40.95 (1.66/ปี) -9.89 (-0.10/ปี) -15.12(-0.67/ปี) -1.01 (-0.15/ปี) -14.92(-1.61/ปี) 
ขนาดพืน้ทีร่วม 792.59 (100.00) 
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รปูท่ี 4 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ อ าเภอเมอืงสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ.2561  ทีม่า: ผูว้จิยั 

 
รปูท่ี 5 ผลคาดการณ์เชงิกายภาพดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ อ าเภอเมอืงสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ.2581  ทีม่า: ผูว้จิยั 
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3.3 ผลการวิเคราะหข์นาดประชากรและระยะเขตอิทธิพลเมืองศนูยก์ลาง 

ผลการวเิคราะหด์า้นประชากร โดยในชว่งปีฐาน พ.ศ. 2551-2561 ดา้นประชากรพบการขยายตวัเฉลีย่ในเมอืงหาดใหญ่รอ้ยละ 
0.96 ต่อปี และในเมอืงสงขลารอ้ยละ 0.12 ต่อปี ต่อมาในระยะการคาดการณ์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2581) ขนาดประชากรทัง้ในอ าเภอเมอืง
สงขลาและในอ าเภอหาดใหญ่ยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในอ าเภอหาดใหญ่ (ตารางที ่4) 

ตารางท่ี 4 ขนาดประชากรปีฐานและผลคาดการณ์ขนาดประชากรของพืน้ทีศ่กึษา ระหวา่งปี พ.ศ.2551-2561 และปี พ.ศ.2561-2581 
พืน้ที ่ ประชากรปีฐาน (คน) อตัราเปลีย่นแปลง ผลคาดการณ์ (คน) การเปลีย่นแปลง อตัราเปลีย่นแปลง 

 ปี 2551 ปี 2561 (รอ้ยละ/ปี) ปี 2571 ปี 2581 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ/ปี) 
อ.เมอืงสงขลา 162,938 164,816 0.12 166,716 168,637 2.32 0.12 
อ.หาดใหญ่ 368,077 403,478 0.96 442,284 484,822 20.16 1.01 

ผลการวเิคราะหเ์ขตอทิธพิลของเมอืงศนูยก์ลาง ดว้ยแบบจ าลอง Gravity Model ไดใ้ชเ้งือ่นไขดา้นขนาดประชากรและระยะการ
เดนิทางระหวา่งเมอืงเป็นตวัแปรของกฎแรงดงึดดู พบวา่ ภายใตศู้นยก์ลางเมอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่นัน้มอีทิธพิลการใหบ้รกิารต่อเมอืง
รองดว้ยกนัทัง้หมด 6 เมอืง คอื เมอืงสงิหนคร เมอืงนาหมอ่ม เมอืงควนเนียง เมอืงบางกล ่า เมอืงคลองหอยโขง่ และเมอืงรตัภูม ิซึง่สว่น
ใหญ่อยู่ภายใตร้ะยะเขตอทิธพิลของเมอืงหาดใหญ่ ผลวเิคราะหใ์นช่วงปี พ.ศ.2551-2581 บ่งชีว้า่ ศูนยก์ลางเมอืงหาดใหญ่นัน้มรีะยะเขต
อทิธพิลต่อเมอืงสงขลามากขึน้ 1.113 กม. เน่ืองจากการกระจุกตวัทางประชากร ทีอ่ยู่อาศยั และการคมนาคมที่พงิพึง่กนั นอกจากน้ี 
ศูนยก์ลางเมอืงหาดใหญ่ยงัมรีะยะเขตอทิธพิลต่อเมอืงรองโดยรอบเพิม่ขึน้เช่นกนั เว้นแต่ เมอืงบางกล ่า และเมอืงคลองหอยโขง่ทีม่รีะยะ
เขตอิทธิพลลดลงต่อเน่ือง และจากระยะเขตอิทธิพลแรงดึงดูดของศูนย์กลางเมอืงหาดใหญ่ต่อศูนย์กลางเมืองสงขลาที่เพิ่มขึ้นนัน้        
สรุปไดว้่า อาคารและกจิกรรมของเมอืงสงขลาในอนาคตจะมแีนวโน้มขยายตวัเขา้หาเมอืงหาดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เมอืงสงขลา-
เมอืงหาดใหญ่ จงึมแีนวโน้มขยายตวัเมอืงมาชนกนัไดภ้ายใตก้ฏแรงดงึดดูเขตอทิธพิลเมอืง (ตารางที ่5 ถงึตารางที ่6 และรปูที ่6) 

ตารางท่ี 5 เขตอทิธพิลเมอืงภายใตร้ะยะเขตอทิธพิลเมอืงสงขลา และเมอืงหาดใหญ่  ปี พ.ศ.2551 
ระยะอทิธพิล (กม.) อ.เมอืงสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.สงิหนคร อ.นาหมอ่ม อ.ควนเนียง อ.บางกล ่า อ.คลองหอยโขง่ อ.รตัภมู ิ
อ.เมอืงสงขลา  23.419 2.838 8.956 14.265 11.926 13.838 24.456 
อ.หาดใหญ่ 15.581  12.981 2.891 7.834 4.660 3.478 11.259 
อ.สงิหนคร 4.062 27.919  12.658 12.504 16.380 18.858 22.495 
อ.นาหมอ่ม 24.544 11.909 24.242  25.644 18.111 13.020 28.513 
อ.ควนเนียง 31.335 25.866 19.196 20.556  7.973 19.942 15.692 
อ.บางกล ่า 28.674 16.840 27.520 15.889 8.727  15.116 14.617 
อ.คลองหอยโขง่ 36.062 13.622 34.342 12.380 23.658 16.384  26.293 
อ.รตัภมู ิ 37.344 25.841 24.005 15.887 10.908 9.283 15.407  

ตารางท่ี 6 ผลคาดการณ์เขตอทิธพิลเมอืงภายใตร้ะยะเขตอทิธพิลเมอืงสงขลา และเมอืงหาดใหญ่  ปี พ.ศ.2581 
ระยะอทิธพิล (กม.) อ.เมอืงสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.สงิหนคร อ.นาหมอ่ม อ.ควนเนียง อ.บางกล ่า อ.คลองหอยโขง่ อ.รตัภมู ิ
อ.เมอืงสงขลา  24.532 2.941 9.380 14.382 13.191 15.393 25.952 
อ.หาดใหญ่ 14.468  12.458 2.761 7.200 4.753 3.562 11.101 
อ.สงิหนคร 3.959 28.442  12.681 12.136 17.261 19.963 22.953 
อ.นาหมอ่ม 24.120 12.039 24.219  25.053 18.805 13.570 28.885 
อ.ควนเนียง 31.218 26.500 19.564 21.147  8.532 21.449 16.255 
อ.บางกล ่า 27.409 16.747 26.639 15.195 8.168  15.153 14.356 
อ.คลองหอยโขง่ 34.507 13.538 33.237 11.830 22.151 16.347  25.801 
อ.รตัภมู ิ 35.848 25.999 23.547 15.515 10.345 9.544 15.899  
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รปูท่ี 6 ผลคาดการณ์เขตอทิธพิลเมอืงภายใตร้ะยะเขตอทิธพิลเมอืงสงขลา และเมอืงหาดใหญ่  ปี พ.ศ.2581  ทีม่า: ผูว้จิยั 

 

4. สรปุผลการศึกษา 

จากการก าหนดขอบเขตเมอืงในปัจจุบนั ร่วมกบัการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทัง้ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประชากร และเขต
อทิธพิลเมอืงแลว้นัน้ พืน้ทีเ่มอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในทุกดา้น ซึง่สง่ผลถงึแนวโน้มในอนาคตระยะ 20 ปี 
โดยเฉพาะการขยายตวัทางกายภาพหรอืด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทพื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้างบรเิวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง
อ าเภอเมอืงสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงเขารปูชา้ง เทศบาลต าบลพะวง ขยายตวัเชื่อมต่อพืน้ทีเ่ทศบาลนคร
หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส ์เทศบาลเมอืงคลองแห และเทศบาลเมอืงควนลงั เป็นผลใหอ้าคารทีอ่ยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์และกจิกรรม
เมอืงมแีนวโน้มขยายตวัเชื่อมเขา้หากนัสงู สอดคลอ้งกบัผลคาดการณ์ระยะแรงดงึดดูของเขตอทิธพิลเมอืง ซึง่ทัง้ศูนยก์ลางเมอืงสงขลา
และศูนยก์ลางเมอืงหาดใหญ่ นัน้มอีทิธพิลการใหบ้รกิารหรอืแรงดงึดูดต่อเมอืงรองดว้ยกนัทัง้หมด 6 เมอืง คอื เมอืงสงิหนคร เมอืงนา
หม่อม เมอืงควนเนียง เมอืงบางกล ่า เมอืงคลองหอยโข่ง และเมอืงรตัภูม ิเมอืงรองส่วนใหญ่นัน้จะไดร้บัอทิธพิลจากเมอืงหาดใหญ่เป็น
หลกั เน่ืองจากทีต่ัง้ของเมอืงหาดใหญ่นัน้มเีมอืงรองลอ้มรอบ และมคีวามเป็นศูนยก์ลางทีม่กีจิกรรมเมอืงหนาแน่นมากกว่าเมอืงสงขลา 
และภายใต้กฎแรงดงึดูดระหว่างศูนย์กลางเมอืงสงขลาต่อศูนย์กลางเมืองหาดใหญ่ พบว่า จากปี พ.ศ.2561-2581 ศูนย์กลางเมอืง
หาดใหญ่นัน้มรีะยะเขตอทิธพิลหรอืแรงดงึดดูต่อศนูยก์ลางเมอืงสงขลาเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 0.73 กโิลเมตร หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 0.16 
ต่อปี ดงันัน้ จากระยะเขตอทิธพิลแรงดงึดูดของศูนย์กลางเมอืงหาดใหญ่ต่อศูนย์กลางเมอืงสงขลาทีเ่พิม่ขึน้นัน้ จะส่งผลใหอ้าคารและ
กจิกรรมของเมอืงสงขลามแีนวโน้มขยายตวัเขา้หาเมอืงหาดใหญ่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง เมอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ จงึมแีนวโน้มขยายตวั
เมอืงมาชนกนัไดภ้ายใตก้ฎแรงดงึดดูเขตอทิธพิลเมอืง  

จากขอ้สรุปการวเิคราะหด์งักล่าวบ่งชีไ้ด ้2 ประเดน็ คอื เมอืงสงขลา-เมอืงหาดใหญ่ (1) มแีนวโน้มขยายตวัเมอืงมาชนกนั และ 
(2) จะเชื่อมต่อกนัทางกจิกรรมเป็นหลกั (เศรษฐกจิ สงัคม คมนาคม) สว่นทางกายภาพหรอือาคารจะขยายตวัสงูสุดไดต้ามขอ้ก าจดัทาง
กายภาพ (ล าน ้า พืน้ทีร่บัน ้า และทุ่งหญ้า) และเมื่อน าผลวเิคราะหท์ัง้หมดมาพจิารณาร่วมกบัความสามารถในการรองรบัการขยายตวั
เมอืงภายใต้ผงัเมอืงรวมเมอืงสงขลาและผงัเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่ พบว่า การขยายตวัของพื้นที่เมอืงของทัง้ 2 พืน้ที ่มมีากเกนิกว่า



การศกึษาแนวโน้มการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงชนเมอืง กรณศีกึษาพืน้ทีเ่มอืงสงขลา – เมอืงหาดใหญ่ 
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ความสามารถของผงัเมอืงรวมเมอืงจะรองรบัการพฒันาได ้เนื่องจากตามขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงจรงิทีค่วามหนาแน่นประชากรมากถงึ 1,500 
คนขึน้ไป/ตร.กม. ในอาคารทีอ่ยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์และอาคารทีอ่ยู่อาศยักึง่พาณิชย ์นัน้มขีอบเขตครอบคลุมเกนิขอบเขตผงัเมอืงรวม
เมอืงรองรบัได ้โดยเฉพาะในทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก (สแีดง) ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศัยหนาแน่นปานกลาง 
(สสีม้) และทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สเีหลอืง) อกีทัง้ ผลวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทชุมชน 
พบมกีารขยายตวัเตม็ขอบเขตทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัและพาณิชยกรรมทัง้ 3 ระดบัของผงัเมอืงรวมเมอืงเชน่กนั โดยมแีนวโน้มขยายตวั
มากบรเิวณศนูยก์ลางเมอืงหาดใหญ่ต่อเน่ืองออกไปทุกทศิทาง โดยเฉพาะทางทศิตะวนัตกเฉียงใตต้่อเน่ืองเขต ทม.ควนลงั ทางทศิใตเ้ขต 
ทต.บ้านไร่ และทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือเขต ทต.น ้าน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกบัเขตอ าเภอเมอืงสงขลา และการขยายตวับรเิวณ
ศนูยก์ลางเมอืงสงขลา ซึง่มแีนวโน้มขยายตวัต่อเนื่องเชน่กนั โดยเฉพาะทางทศิตะวนัตกเฉียงใตเ้ขต ทม.เขา้รปูชา้ง และทต.พะวง ซึง่เป็น
พื้นที่รอยต่อกบัเขตอ าเภอหาดใหญ่ (รูปที่ 7) และทัง้น้ี จากผลวเิคราะห์แนวโน้มการเกิดพื้นที่เมอืงชนเมอืง จึงขอเสนอการจดัท า
แผนพฒันาพืน้ทีร่่วมกนัระหวา่ง ทน.สงขลา ทม.เขารูปชา้ง ทต.พะวง ทน.หาดใหญ่ ทม.คอหงส ์และทม.คลองแห ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ชื่อมต่อ
การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงชนเมอืงในอนาคต ซึง่มขีอ้ดใีนเรื่องของงบประมาณ และการหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันาเมอืงทีจ่ะมี
มากขึน้ โดยสามารถก าหนดกรอบการพฒันาร่วมกนัระหว่างพืน้ทีไ่ด ้เช่น แผนพฒันาด้านทีอ่ยู่อาศยัใหม้คีวามหลากหลายดา้นราคา 
แผนพฒันาสวนสาธารณะใกลเ้มอืงใหญ่ แผนพฒันาเมอืงกระชบัเพือ่การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลุมและคุม้คา่และเพือ่
ปกป้องพืน้ทีช่นบท การเพิม่ศกัยภาพการตดิต่อเชือ่มโยงระหวา่งประเทศโดยใชศ้กัยภาพและโอกาสของเมอืงหาดใหญ่ใหด้งึดดูการลงทุน 
และเป็นทีต่ัง้ส าหรบัธุรกจิ และเพิม่ศกัยภาพโมเดลธุรกจิและโอกาสของเมอืงสงขลาโดยการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึและแพขนานยนต์ดว้ย
พลงังานสะอาด 

 
รปูท่ี 7 ผลคาดการณ์เชงิกายภาพพืน้ทีก่ารวเิคราะหภ์าพรวมในอนาคต เมอืงสงขลา-หาดใหญ่ ปี พ.ศ.2581  ทีม่า: ผูว้จิยั 
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บทคดัย่อ 

เพศสภาพและการวางผงัเมอืงเป็นสิง่ที่สามารถน าไปสู่แนวทางการสร้างความเสมอภาคทางเพศสภาพ โดยการวางและ
ออกแบบผงัเมอืงเป็นสิง่ทีจ่ะสามารถชีน้ าทศิทางการพฒันาและช่วยแกไ้ขปัญหาพืน้ที่ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม เพราะเมอืงมกีารเปลีย่นแปลง
ไปตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละกระแสโลกาภวิตัน์ รวมถงึหลกัเกณฑแ์ละแนวคดิในการพฒันาเมอืงจะสอดคลอ้งและครอบคลุมใน
ทุกมติทิางสงัคม ในการวางผงัเมอืงทีค่ านึงถึงเพศสภาพเป็นการวางแผนโดยพจิารณาความต้องการของกลุ่มบุคคลทีส่มัพนัธ์กบัเพศ
สภาพ อายุ วฒันธรรม สงัคม และปัจจยัอื่น ๆ ผูว้จิยัจงึท าการการศกึษาความปลอดภยัในการใชข้นสง่มวลชนระบบรางผา่นมมุมองของเพศ
สภาพ ในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ โดยวธิกีารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งและการสมัภาษณ์เชงิลกึถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกรูปแบบการเดนิทาง ปัญหาจากการเดนิทาง ความตอ้งการ และแนวทางการแกไ้ขผา่นมุมมองของเพศหญงิ เพือ่เชื่อมโยง
กบัหลกับรกิารสาธารณะเพื่อไปสู่การน าเสนอแนวทางที่ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาพื้นที่ด้วยวธิกีารทางผงัเมอืง ซึ่งจากการสมัภาษณ์ 
พบว่า โดยส่วนใหญ่เพศหญงิในแต่ละสถานภาพมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทางทีแ่ตกต่างกนั โดยความปลอดภยัเป็น
หน่ึงในตวัก าหนดรปูแบบการเดนิทาง ทัง้น้ีการวางผงัเมอืงเฉพาะจะเป็นหน่ึงในแนวทางทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาความไมเ่สมอภาคใน
การเขา้ถึงบรกิารสาธารณะได้ ที่ส าคญัแนวทางส่งเสรมิการพฒันาพื้นที่ที่ค านึงถึงความปลอดภยัของเพศหญิงจะสามารถก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อการพฒันาความปลอดภยัในพืน้ทีอ่ื่น ๆ รวมถงึจะสง่ผลดตี่อคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคม 

ค าส าคญั: ความปลอดภยั, เพศหญงิ, การตดัสนิใจ และหลกับรกิารสาธารณะ 

 

Abstract 

Gender and Urban Planning are essential that can lead to creating gender equality guidelines. Urban Planning and 
Designing can indicate development and solve the issue in the area efficiently because urbanization is developing regarding the 
emergence of technology and globalization. Moreover, criteria and concepts for urban development confront all social aspects. 
Urban Planning considers specific needs related to gender, age, culture, society, and other factors. The purpose of this research 
is to study the safety of females that impact the decision of choosing the mode of transportation in the area around BTS Bang 
Wa station by literature reviews and in-depth interviews about the factors affecting women’s decision on travel mode decision, 
traveling problems, needs, and suggested solutions through women’s perspective for connecting public services and proposing 
the area development guidelines by urban planning methods. The results from the interviews revealed that most females in 
different age groups had different factors which effecting their travel mode decisions. Safety was the factor that emphasized mode 
of transportation in women. Thus, specific urban planning will consider as an important guideline that can solve gender inequality 
and public service access issues. In addition, enhancing area development considering women’s safety will lead to more efficient 
development and safety in other areas which benefits the quality of citizen’s life and the whole society. 

Keywords: Safety, Female, decision, Public Service 
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1. บทน า 

ภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 27 วางหลกัไว้ว่าชายและหญิงมสีทิธิเท่าเทียมกนั 
รฐัตอ้งด าเนินการตามหลกัความเสมอภาคของบุคคล หา้มการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมและตอ้งจดัท ามาตรการเพือ่ขจดัอุปสรรคหรอื
สง่เสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธหิรอืเสรภีาพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น หรอืเพือ่คุม้ครองหรอือ านายความสะดวกใหแ้ก่เดก็ สตร ีผูส้งูอายุ 
คนพกิาร หรอืผูด้อ้ยโอกาส  ซึง่หลกัการบรกิารสาธารณะเป็นหนึ่งในภายใตภ้าระหน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งจดัท าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนโดยรวม Public interest โดยจดัระเบยีบสงัคม รกัษาความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัใหป้ระชาชนและ
สงัคมการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติเพือ่ใหป้ระชาชนมมีาตรฐานคุณภาพชวีติทีด่ี โดยค านึงถงึหลกัความต่อเนื่องของ
บรกิารสาธารณะ (Continuity) หลกัความเปลีย่นแปลงไดข้องบรกิารสาธารณะตามความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป(Adaptability) และ
หลกัความเสมอภาคส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ (Equality) อกีทัง้หลกับรกิารสาธารณะยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล (Good 
Governance) ทีมุ่ง่เน้นหลกัความเสมอภาคเชน่เดยีวกนั  

ในปี 2558 สหประชาชาต ิไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นเครื่อง
ก าหนดทิศทางการพฒันาระดบัโลก เป็นกรอบแนวทางให้ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ด าเนินงาน หน่ึงใน เป้าหมายที่ต้องให้
ความส าคญัคอืเป้าหมายที ่5 ว่าดว้ยเรื่องการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่บทบาทของสตรแีละเดก็หญงิทุกคน เดก็หญงิ 
(Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls) เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อเพศหญงิและการสง่เสรมิความเสมอภาค
ระหว่างเพศสภาพ โดยในประเทศที่ด าเนินการแล้วจะมกีารรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในประเดน็ดงักล่าว เพื่อร่วมกนั
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้วธิกีาร และสรา้งความร่วมมอื เพื่อใหส้งัคมเป็นสงัคมทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตั ิดว้ยเหตุแหง่เพศ เคารพในสทิธสิตร ีและสิทธิ
ของบุคคลทุกกลุ่มน าไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศสภาพ ดงันัน้เพศสภาพถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายส าคญัที่รฐัต้องค านึงถึงในการ
บรหิารราชการแผน่ดนิเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 

การวางผงัเมอืงตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมอืการพฒันาพื้นทีข่องประเทศใหส้อดคลอ้งกนัทุก
ระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรฐั ยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนและขัน้ตอน
การด าเนินการปฏริูปประเทศ สภาพเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผงัเมอืงเฉพาะเป็นแผนผงัและ
โครงการด าเนินการเพือ่พฒันาด ารงบรเิวณเฉพาะแหง่หรอืบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบท ซึง่การสง่เสรมิการพฒันาเมอืงภายใตแ้นวทาง 
ผงัเมอืงเฉพาะตามหลกัการแลว้เป็นการพฒันาขึน้ใหม่หรอืการพฒันาเพือ่แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในดา้นต่าง ๆ รวมถงึ
ด้านบริการสาธารณะ หากอธิบายประโยชน์ของความสมัพนัธ์ระหว่างเพศสภาพและการวางผงัเมืองนัน้จะสามารถอธิบายได้ว่า 
การผงัเมอืงเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถสรา้งความเท่าเทยีมใหเ้ป็นรปูธรรมได ้โดยใชว้ธิกีารวางผงัเฉพาะเพือ่การพฒันาหรอืขจดัอุปสรรคที่
ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคระหว่างเพศสภาพ เพราะหากแต่ละชุมชนและเมอืงท าความเขา้ใจมติทิางเพศสภาพ จะสามารถออกแบบ
กจิกรรมหรอืโครงการทีส่อดคลอ้งกบัชุมชนนัน้ไดด้ขีึน้ เช่น ในสงัคม ชนบทบางชุมชน เพศหญงิมหีน้าทีเ่ลี้ยงไก่แต่เมื่อรฐัมโีครงการ
สง่เสรมิการเลีย้งไก่กลบัใหเ้พศชายเขา้รว่มโครงการอบรม โครงการดงักล่าวกจ็ะไมป่ระสบความส าเรจ็เพราะไมส่นใจเรือ่งเพศสภาวะ ท า
ใหค้ดิโครงการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในพืน้ทีน่ัน้ ๆ เมือ่เขา้ใจเพศสภาพ (gender) จะท าใหเ้ขา้ใจถงึความแตกต่างระหวา่งเพศ
ชายและเพศหญงิทีถู่กก าหนดโดยสงัคมและมพีืน้ฐานมาจากการทีเ่พศสภาพไดเ้รยีนรูใ้นภายหลงัทีม่ผีลกระทบต่อความสามารถในการ
เขา้ถงึและควบคุมทรพัยากรของเพศชายและเพศหญงิทีแ่ตกต่างกนัไป 

 พืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้เป็นสถานีแรกที่มนีโยบายการพฒันา Equitable TOD ทีแ่รกของประเทศไทย และยงัเป็น
สถานีแรกของฝัง่ธนทีเ่ป็นจุดเปลีย่นถ่ายระหวา่งระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ (Bangkok Transit System : BTS) และระบบขนสง่มวลชน 
มหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) สายสีน ้ าเงิน ซึ่งการออกแบบสถานีได้ค านึงถึงความสะดวกและลดความซ ้าซ้อน 
ในการเข้า-ออก จึงมกีารออกแบบให้ทางออกที่ 3 , 4 ของสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้งานร่วมกับสถานีขนส่งมวลชนมหานคร  
เพื่อใหเ้กดิการหมุนเวยีนของผูโ้ดยสารได้ด ีและยงัมจีุดเชื่อมต่อการเดนิทางกบัการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ แต่พืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้า  
บางหวา้มจีุดเสีย่งเกดิอาชญากรรมมากทีสุ่ดในกรุงเทพมหานคร โดยมจี านวน 14 แหง่ (คดิเป็นรอ้ยละ 6.45) จาก 217 แห่ง ในขณะที่
พืน้ทีอ่ื่น ๆ มเีพยีง 2 – 3 แหง่ (คดิเป็นรอ้ยละ 1.38) เท่านัน้ และหากเชื่อมโยงพืน้ทีก่บัหลกัการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครฐั พบว่า 
ภาระหน้าที่ของรฐัที่ต้องจดัท าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม (Public interest) คอืการจดัระเบยีบสงัคม รกัษา 
ความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัใหป้ระชาชนและสงัคมการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติเพือ่ใหป้ระชาชน
มมีาตรฐานคุณภาพชวีติทีด่ ีดงันัน้ความไมป่ลอดภยัในพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้จงึเป็นปัญหาทีส่รา้งความเสยีหายต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนโยเฉพาะเพศหญงิ และเพือ่ลดปัญหาดา้นอาชญากรรมกองบญัชาการต ารวจนครบาลไดม้กีารเพิม่จ านวนกลอ้ง



การศกึษาความปลอดภยัในการใชข้นสง่มวลชนระบบรางผา่นมุมมองของเพศสภาพ กรณศีกึษาพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ 
ณฏัฐดิา สบืสนิสจัจวงศ ์และวจิติรบุษบา มารมย ์
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วงจรปิดในหลายจุดเสีย่ง เพื่อใหก้ลุ่มผูก้ระท าผดิเกดิความเกรงกลวั หากแต่ว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยัน้ียงัไม่ได้
ค านึงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศ และความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้อยา่งแทจ้รงิ 

ดงันัน้ การศึกษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ก าหนดการเดนิทางของเพศหญิงที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
รปูแบบการเดนิทาง ในพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ เน่ืองจากการพฒันาพืน้ทีผ่่านปัจจยัทางเพศสภาพ จะเป็นส่วนช่วยใน
การสรา้งความรูส้กึปลอดภยัของเพศหญงิและยงัชว่ยสรา้งแรงดงึดดูใหเ้ขา้มาใชพ้ืน้ที ่(European Institute, 2009) เพือ่เป็นแนวทางหรอื
ขอ้เสนอแนะทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีผ่่านปัจจยัทางเพศสภาพทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาแบบ Equitable TOD ทีแ่รก
ของประเทศไทย 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวความคิดหลกัการให้บริการสาธารณะของภาครฐั (Public Service) 

 หลักการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (Public Service)  เป็นภารกิจของรัฐหรือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดท า 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม Public interest ซึ่งฝ่ายบรหิารได้มอบหมายใหฝ่้ายปกครองเป็นผูจ้ดัหาบรกิาร
พืน้ฐาน และสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติของประชาชน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา การคมนาคมขนสง่ การศกึษา การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
และปลอดภยั เพื่อให้ประชาชนมมีาตรฐานคุณภาพชวีติที่ดี ทัง้น้ีประชาชนทุกคนมสีทิธิที่จะได้รับการปฏบิตัิหรอืได้รบัการบริการ
สาธารณะจากรฐัอย่างต่อเน่ืองและเท่าเทยีมกนัและไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิตั ิภายใตห้ลกัเกณฑก์ารจดัท าบรกิารสาธารณะ และกรอบการ
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1 กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

กรุงเวยีนนาประเทศออสเตรยีขึน้ชื่อในเรื่องของความเป็นเมอืงน่าอยู่ มกีารเดนิทางทีส่ะดวกสบาย สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง 
และการใหบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ มคีุณภาพสงู ท าใหก้รุงเวยีนนาไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามน่าอยู่ทีสุ่ดในโลก (Most Livable City) 
กว่า 5 ปีตดิต่อกนั โดยรฐัไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาในด้านต่าง ๆ รวมถงึการพฒันาพืน้ทีผ่่านปัจจยัทางเพศสภาพ โดยปี พ.ศ. 
2556 สภาเทศบาลเมอืงเวยีนนาได้เริม่ส่งเสริมการวางผงัเมอืงและสถาปัตยกรรมที่ค านึงถึงเพศและมกีารจดัตัง้หน่วยสตรภีายใน
คณะกรรมการการผงัเมอืง การออกแบบสวนสาธารณะที่มคีวามอ่อนไหวต่อเพศแสดงใหเ้หน็ถงึการด าเนินการการวางผงัเมอืงซึง่การ
พฒันาน้ีกลุ่ม Women in Urbanism Aotearoa ไดส้ ารวจการใชพ้ืน้ทีส่วนสาธารณะของเพศหญงิและเพศชายผ่านรูปแบบการเดนิทาง 
พบว่า รูปแบบการเดนิทางของเพศหญงิต่างกบัเพศชาย โดย เพศหญงิมกัเดนิทางผ่านขนส่งสาธารณะเป็นช่วงสัน้ ๆ มากกว่า (มกีาร
แวะ หรอืเปลีย่นระบบขนสง่) เพราะกลวัการถูกจบัตามอง ในขณะทีเ่พศชายจะชอบใชข้นสง่ทีถ่งึปลายทางเพยีงต่อเดยีว หรอืเพศหญงิ
มกัไม่ค่อยใชจ้กัรยาน ไม่ใช่ว่าไม่ชอบ แต่เมอืงยงัไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัทีเ่พยีงพอใหก้บัพวกเธอ ทัง้น้ี ในการ
เดนิทางยงัสมัพนัธก์บัรายได ้และความปลอดภยั ตวัอย่างของเดก็เยาวชนบุคคลทีม่คีรอบครวัและมหีน้าทีดู่แลผูส้งูอายุ วยั75 ปีขึน้ไป 
กลุ่มเหล่าน้ีมขีอ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัและการเคลื่อนไหวในชวีติประจ าวนั เน่ืองจากมรีายไดน้้อย และดว้ยภาระหน้าทีท่ า
ใหม้เีวลาไมเ่พยีงพอทีจ่ะออกไปใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเพือ่พกัผอ่นหรอืท ากจิกรรมอื่น ๆ ได้ 

ดงันัน้ สิง่ทีก่ารออกแบบสวนสาธารณะของกรุงเวยีนนาไดใ้หค้วามส าคญั คอืโครงขา่ยทางเดนิเทา้ทีม่โีครงสรา้งชดัเจน สรา้ง
การเชื่อมโยงไปยงัพืน้ทีโ่ดยรอบ สามารถเขา้ถงึพืน้ทีอ่ื่น ๆ ไดโ้ดยการเดนิเทา้ พรอ้มปรบัปรุงพืน้ทีท่ าใหพ้ืน้ทีม่ชีวีติชวีา และการเพิม่
การส่องสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมกีรอบแนวคดิคอืการป้องกนัไม่ใหเ้กดิความวติกกงัวลและท าใหส้ภาพแวดลอ้มปลอดภยัและดงึดูด
การเขา้ถงึ และยงัสนบัสนุนการเป็นตวัแทนของผูห้ญงิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืง 

กลยุทธ์ที่เวยีนนาใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ีเรยีกว่า "การบูรณาการเรื่องเพศภาวะ" Ursula Bauer หวัหน้าแผนกด้านสตรี
อธบิายว่าเป็นเครื่องมอืในการบรรลุความเท่าเทยีมกนัทางเพศในสงัคมบนพืน้ฐานของโครงสรา้งการตัง้ค่าและเงื่อนไขทีเ่ท่าเทยีมกนั
ส าหรบัทัง้หญงิและชาย การจดัท านโยบายหรอืโครงการพฒันาต่าง ๆ จะสอบถามความตอ้งการเพศหญงิเพือ่ใหเ้พศหญงิมสี่วนร่วมใน
พื้นที่สาธารณะได้มากยิง่ขึน้ และเมื่อประสบความส าเรจ็ก็กระจายแผนการด าเนินงานไปใช้กบัพื้นที่อื่นทัว่เมอืง เช่น การออกแบบ
สวนสาธารณะแห่งใหม่ เป็นโครงการน าร่องที่ใชค้วามคดิเหน็ของผูห้ญงิเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ ในปี 2542 และ 2543 Eva Kail 
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กล่าววา่ "พืน้ทีส่าธารณะทีใ่ชง้านไดด้ ีจะไมม่กีลุ่มคนใดขาดหายไป" จากการสอบถามความคดิเหน็ของเพศหญงิ พบว่าความกลวัดา้น
ความปลอดภยัเป็นส่วนหนึ่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึ ดงันัน้ปัจจัยดา้นความปลอดภยัจงึถูกน ามาพฒันาและออกแบบสวนสาธารณะ 
ผลทีไ่ดค้อืเดก็ผูห้ญงิจ านวนมาก ไดเ้ขา้มาใชส้วนสาธารณะมากขึน้และแนวทางการออกแบบนี้ถูกพฒันาไปในหลายพืน้ทีใ่นเวยีนนา 

2.2.2 เมอืงอเูมโอ ประเทศสวเีดน 

อูเมโอเป็นเมอืงหลวงของประเทศสวเีดน เป็นเมอืงที่ขึน้ชื่อเรื่องภูมทิศัน์ที่มคีวามสวยงาม การเชื่อมต่อกนัชนบทที่สามาถ
เดนิทางไดด้ว้ยการขา้มอุโมงคข์นาดเลก็ และเป็นศูนยก์ลางการวจิยัดา้นการศกึษา วชิาการ และการแพทย ์โดยมมีหาวทิยาลยัถงึสอง
แห่งและมนีักเรยีนกว่า 39,000 คน แต่ผลการส ารวจจากเครอืข่าย URBACT พบว่าเพศหญงิมกีารเดนิทางดว้ยอุโมงค์เชื่อมเมอืงและ
ชนบทน้อยมาก ซึ่งสาเหตุมาจากเป็นอุโมงคเ์ป็นจุดทีม่คีวามอนัตรายต่อเพศหญงิ มคีดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัเพศมากมายท าใหส้่งผลต่อการ
เดนิทางของเพศหญงิเป็นอย่างมาก โดยเพศหญงิทีจ่ะเขา้ไปท ากจิกรรมในเมอืงต้องค านึงถงึปัจจยัความไม่ปลอดภยัน้ีท าใหเ้พศหญงิ
หลายคนต้องเดนิทางโดยอ้อมเพื่อเขา้สู่เมอืง ด้วยเหตุน้ีหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นจงึร่วมมอืจดัท าโครงการ URBACT ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมอืดา้นอาณาเขตของยุโรป ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากสหภาพยุโรปและส่งเสรมิการเรยีนรูร้่วมกนัของ
เมอืงต่าง ๆ ทีช่ื่อ Gender Equal Cities โดยมจีุดมุ่งหมายการด าเนินการ เพื่อเน้นย ้าถงึวธิกีารทีเ่มอืงต่าง ๆ ก าลงัผลกัดนัใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงผ่านการก าหนดนโยบายทีค่ านึงถงึเพศ ผ่านความร่วมมอืของหน่วยงานทอ้งถิน่ องคก์ร และประชาชน ทีร่่วมแสดงความ
คิดเห็นแนวทางการพฒันาพื้นที่ เริ่มต้นจากการพฒันาพื้นที่อุโมงค์ทางเชื่อมเมืองให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อลดความกลัวและ
ประสบการณ์ทีไ่มด่ใีนการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะ เพราะพืน้ทีส่าธารณะไมใ่ชข่องเพศชายอยา่งเดยีวอกีต่อไป 

สถาปนิกออกแบบพืน้ทีโ่ดยตระหนักถงึการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของเพศหญงิมกีารปรบัใหอุ้โมงค์มขีนาดกวา้งและสว่างขึน้ การ
ใชแ้สงส่องสว่างไดใ้นทางเขา้ ระหว่างทาง และทางออก พรอ้มทัง้ปรบัมุมโคง้มนเพื่อช่วยในการมองเหน็ไดด้ขีึน้และเพื่อไม่ใหม้พีืน้ที่
ส าหรบัการซ่อนตวัจากคนรา้ยได ้และยงัมกีารเพิม่งานศลิปะในอุโมงค์ ในรูปแบบของเสยีงโดยมกีารบนัทกึเสยีง ของ Sara Lidman 
นกัเขยีนชาวสวเีดน โดยเสยีงของเธอนัน้จะเป็นการอ่านผลงานการเขยีนของเธอ นอกจากน้ียงัมกีารเลน่เสยีงธรรมชาตติลอดอุโมงค ์เพือ่
เพิม่ความผอ่นคลายทีส่ าคญัมกีลอ้งวงจรปิดตลอดอุโมงคแ์ละบรเิวณรอบอุโมงคร์ะยะ 300 เมตร 

ถงึแมก้ารออกแบบอุโมงคน้ี์จะไมใ่ชว่ธิยีุตคิวามรุนแรงของผูช้ายทีม่ตี่อผูห้ญงิไดห้มดไป แต่กส็ามารถสรา้งความรูส้กึปลอดภยั
และการเขา้ถงึส าหรบัทุกคน อุโมงคก์ลายเป็นสิง่ดงึดูดผูค้นใหเ้ขา้มาใชเ้ป็นทัง้ทางเดนิในชวีติประจ าวนัและเป็นจุดสนใจจากความเป็น
เอกลกัษณ์ของอุโมงคเ์อง ทีส่ าคญัการพฒันาน้ีไดปิ้ดช่องวา่งในการเดนิทางเพื่อไปท ากจิกรรมในเมอืงทีส่ าคญัทัง้การศกึษาและบรกิาร
สาธารณะอื่น ๆ  หมายถงึเป็นการใหส้ทิธคิวามเสมอภาคทางเพศแก่ประชาชนในเมอืงและชนบทและในปี พ.ศ. 2552 เมอืงอูเมโอได้
ใหบ้รกิารรถบสัน าเทีย่ว เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้หน็ถงึ "การพฒันาทีค่ านึงถงึเพศสภาพของอูเมโอ" ทวัร์รถบสัเป็นวธิกีารใหม่ในการ
แสดงใหเ้หน็วา่การพฒันากบัความเทา่เทยีมทางเพศสามารถเกดิขึน้ในเมอืงได ้โดยชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีป่ระสบความส าเรจ็ซึง่ทวัร์
น้ีไดเ้พิม่ความหลากหลายของกจิกรรม ท าใหป้ระชาชนรูส้กึวา่เมอืงมกีารเคลือ่นไหว มชีวีติชวีาผา่นการแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรมทางเพศ 

2.2.3 ปัจจยัทางเพศทีส่ง่ผลต่อการเดนิทางในซอยสขุมุวทิ 22 กรุงเทพมหานคร 

วจิติรบุษบา มารมย์, 2012 อธบิายรูปแบบของการเคลื่อนไหวเชงิพืน้ทีแ่ละการตดัสนิใจของผูห้ญงิในการเดนิทางสะทอ้นถงึ
ขอบเขตของงานบ้านและการดูแลเดก็ร่วมกนัระหว่างผูห้ญิงและผู้ชาย ผ่านชวีติของสตรแีละบุรุษในวยัท างานย่านใจกลางเมอืง ใน
กรุงเทพฯ โดยส ารวจผูห้ญิงและผูช้ายวยัท างาน ถงึความคล่องตวัเชิงพืน้ที ่ในขัน้ตอนแรกจะวเิคราะหว์่าการเคลื่อนไหวเชงิพืน้ทีถู่ก
ก าหนดโดยบทบาททางเพศหญงิอย่างไร จากนัน้จงึท าการส ารวจการเจรจาภายในครวัเรอืนเกีย่วกบัการตดัสนิใจเดนิทางท าใหส้ามารถ
ระบุไดว้า่ เหตุผลความแตกต่างทางเพศในการเดนิทางและของผูห้ญงิใน 3 กลุม่มรีปูแบบการเคลือ่นไหวทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากจาก
เดก็ และการเคลือ่นไหวของผูห้ญงิยงัคงถูกควบคุมโดยผูช้ายโดยเฉพาะในครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ ่า 

หากสรุปโดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจรงิที่ว่าผู้หญิงมรีายได้อิสระความคล่องตวัของพวกเขาถูกจ ากดัโดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อ
วตัถุประสงคท์างสงัคมและการพกัผ่อน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะของความยากจนเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายทีร่บัผดิชอบงานบา้นและการดูแล
เดก็และส่วนหน่ึงเป็นเพราะอุดมการณ์ทางเพศทีม่อียู่ไม่ไดค้าดหวงัผูห้ญงิจะตอ้งมกีารเคลื่อนไหวอย่างไม่จ ากดัเพื่อวตัถุประสงค์ทาง
สงัคม/การพกัผอ่น การวเิคราะหร์ปูแบบการเคลือ่นยา้ยตามเพศช่วยใหเ้ราเขา้ใจการแบ่งแยกเพศในครวัเรอืนและสงัคมความเขา้ใจทีไ่ม่
สามารถบรรลุไดเ้พยีงอยา่งเดยีวการตรวจสอบความเป็นอสิระทางเศรษฐกจิของผูห้ญงิ หรอืกลา่วโดยสรุป ผูห้ญงิถูกจ ากดัความคลอ่งตวั
ในการเดนิทางจากการเขา้ถงึทรพัยากร โดยเฉพาะวตัถุประสงคท์างสงัคมและความตอ้งการพกัผอ่น อกีสว่นหนึ่งเป็นเพราะรายได ้เพศ
หญงิบางกลุ่มตอ้งรบัผดิชอบในการท างานบา้นและการดแูลเดก็ และสว่นหน่ึงเป็นเพราะสถานภาพ 



การศกึษาความปลอดภยัในการใชข้นสง่มวลชนระบบรางผา่นมุมมองของเพศสภาพ กรณศีกึษาพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ 
ณฏัฐดิา สบืสนิสจัจวงศ ์และวจิติรบุษบา มารมย ์
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ส าหรับปัจจัยที่เพศหญิงค านึงถึงเมื่อต้องเดินทางที่น าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ผ่านปัจจัยทางเพศ มีทัง้ หมด 5 ปัจจัย 
ไดแ้ก่ สถานภาพ รายได ้การเขา้ถงึทรพัยากร ความปลอดภยั และความรุนแรงทางเพศ ซึง่ปัจจยัทัง้หมดนี้ไดม้าจากการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึและน าไปสูก่ระบวนการวเิคราะหแ์ละจดักลุม่ขอ้มลู โดยผลการวจิยัไดน้ าเสนอการเชื่อมโยงองคป์ระกอบทางดา้นผงัเมอืง เพศ และการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขา้ด้วยกนั หากแต่ว่าการศึกษาในเรื่องการพฒันาพื้นที่ผ่านปัจจยัทางเพศในประเทศไทยยงัมจี านวน  
ไมม่ากนกั และยงัไมพ่บการศกึษาในพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ 

 

3. วิธีการวิจยั 

 การศกึษาครัง้น้ีไดใ้ช้การสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่าง สุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  
แต่ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Proposive sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากการตดัสนิใจของผูว้จิยั
เอง เพือ่น าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีผ่า่นปัจจยัทางเพศในพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้  

การวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทางทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางผา่นปัจจยัทางเพศสภาพ เพือ่ใหไ้ดปั้จจยัทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อการเดนิทางในการวเิคราะหก์บัหลกับรกิารสาธารณะของรฐั พรอ้มตัง้สมมตฐิานเพื่อน าไปสู่การเกบ็ขอ้มูลแบบการสมัภาษ์เชงิลกึ  
และรวบรวมปัจจยัทีส่่งผลต่อการเดนิทางของเพศหญิงเป็นแนวทางที่ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ผ่าน
ปัจจยัทางเพศสภาพ 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งของค าถามในแบบสมัภาษณ์ 
ข้อมลูส่วนตวั ข้อมลูเก่ียวกบัการเดินทาง 
1. สถานภาพ 
2. อายุ 
3. รายได ้
4. หน้าทีใ่นครวัเรอืน 
5. การมหีรอืไมม่รีถยนตส์ว่นตวั 
 

1. แรงจูงในการเดนิทางส่วนใหญ่มกัเกิดจากกิจกรรมใด และมรีูปแบบการเดนิทางอย่างไร
จนถงึจุดหมาย 
2. รูปแบบการเดนิทางที่ท่านเลอืกมคีวามสะดวกมากน้อยเพยีงใด และเหตุใดทีท่่านถึงเลอืก
รปูแบบการเดนิทางเชน่นี้ (ปัจจยัทีท่า่นค านึงถงึ) 
3. สถานทีใ่ดทีท่ าใหท้่านตอ้งหลกีเลีย่ง เพราะอะไร และท่านมแีนวทางการแกปั้ญหาน้ีอย่างไร
ทีจ่ะท าใหท้า่นไมต่อ้งหลกีเลีย่งสถานทีเ่หลา่นัน้ 
4. หากมกีารพฒันาพืน้ทีโ่ดยรบัฟังความคดิเหน็ของท่านจะท าใหท้า่นกงัวลเรือ่งความปลอดภยั
อยูห่รอืไม ่ 

 

4. ผลการศึกษาเบือ้งต้น 

4.1 โหมดการเดินทางและบทบาททางเพศสภาพ 

 การส ารวจลกัษณะทางเพศในซอยสุขุมวทิ 22 งานวจิยัของผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิติรบุษบา มารมย์ ผูว้จิยัใช้เป็นแนว
ทางการเกบ็แบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งกบัผูห้ญงิในพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ จ านวน 25 คน พืน้ทีร่อบสถานีเตม็ไปดว้ยทีพ่กั
อาศยั มสีถาบนัการศกึษา ตลาด และอื่น ๆ อยู่ในพืน้ทีศ่กึษา ตวัอย่างของ 25 คน  เป็นเพศหญงิทัง้หมด ทัง้คนทีม่รีายได ้ไม่มรีายได ้
คุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีที่ท างานนอกบ้าน ประกอบด้วยอาชพี พนักงาน บรษิทั  ขา้ราชการ ค้าขาย  
เพศหญงิทีไ่ม่มรีายได ้คอื เพศหญงิทีไ่ม่ไดป้ระกอบอาชพี ไดแ้ก่ นักเรยีน นักศกึษา และแม่บา้น แต่มรีายรบัจากบุคคลในครอบครวั  
เชน่ พอ่ แม ่และสาม ีผูท้ีม่ยีานพาหนะ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัสถานภาพและรายได ้เชน่ สถานภาพโสดมรีถยนตส์ว่นตวั คนมคีูไ่มม่รีายไดแ้ต่มี
ลกูกม็รีถยนตส์ว่นตวั และคู่รกัทีม่รีถยนตส์ว่นตวั 1 คนั เพศหญงิเป็นผูม้สีทิธิไ์ดใ้ช ้และสอดคลอ้งกบัการส ารวจลกัษณะทางเพศในซอย
สขุมุวทิ 22 ทีอ่ธบิายวา่ครวัเรอืนทีเ่ป็นผูห้ญงิสว่นใหญ่ทีไ่มม่ลีกูไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของยานพาหนะใด ๆ ครวัเรอืนเหลา่นี้มแีนวโน้มที่จะพึง่พา
ระบบขนสง่สาธารณะ 

ลกัษณะทางเพศสภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบการวเิคราะหเ์พื่อใหเ้หน็ความแตกต่างของผูท้ีไ่ม่มรีายได ้มรีายได ้
สถานภาพ และภาระหน้าที่ในครวัเรอืนจะส่งผลต่อการเดนิทางอย่างไร (ปัจจยัอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง เช่น สถานการณ์ของโรคระบาด 
ปัญหาจราจรไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตของการศกึษา แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมเ่กีย่วขอ้ง) 
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะทางเพศสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะทางเพศสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุม่ 1 เพศหญงิสถานภาพโสดไมม่รีายได ้
กลุม่ 2 เพศหญงิสถานภาพโสดมรีายได ้และมภีาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน 
กลุม่ 3 เพศหญงิสถานภาพโสดมรีายได ้และไมม่ภีาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน 
กลุม่ 4 เพศหญงิทีอ่ยูก่บัคูค่รองแต่ตนไมม่รีายได ้มภีาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน 
กลุม่ 5 เพศหญงิทีอ่ยูก่บัคูค่รองและมรีายไดท้ัง้คู ่มภีาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน 
กลุม่ 6 เพศหญงิทีท่ีอ่ยูก่บัคูค่รองและมรีายไดท้ัง้คู ่และไมม่มีภีาระหน้าที่ในครวัเรอืน 

4 
3 
12 
1 
3 
2 

หมายเหตุ: *ภาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน หมายถงึ การมลีกูหรอืบุคคลในอุปการะหรอืการดแูลบุคคลในครอบครวั  

** เพศหญงิทีม่รีายไดค้อืเพศหญงิทีท่ างานนอกบา้น 

 โหมดการเดนิทางสะท้อนใหเ้หน็การเดนิทางเพื่อท ากจิกรรมต่าง ๆ ซึ่งวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง ผูว้จิยั อ้างองิงานวจิยั
ดงักล่าว ทีม่กีารก าหนดวตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 4 ประการ คอื 1 การเดนิทางในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอือาชพี 2. การเดนิทาง
ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแลเดก็และความรบัผดิชอบในบา้น 3. การเดนิทางในกจิกรรมยามว่าง หมายถงึการพกัผ่อนหย่อนใจ และ 4. 
การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางสงัคม หมายถงึ การพบปะสงัสรรค ์รปูแบบการเคลื่อนทีเ่ชงิพืน้ทีข่องจุดประสงคก์ารเดนิทางแต่
ละครัง้ถูกแบ่งตามความถีแ่ละรปูแบบการขนสง่ การเคลื่อนไหวเชงิพืน้ทีน่อกบา้นของเพศหญงิในกลุ่มต่าง ๆ อยู่ภายใตก้ารเดนิทางไป
ท างานและดแูลเดก็และกจิกรรมในบา้นอื่น ๆ ในครวัเรอืนทุกประเภท นอกจากน้ี การมเีดก็ยงัสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความถีก่ารเดนิทาง
ทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัการดแูลเดก็และกจิกรรมในบา้นอื่น ๆ ของเพศหญงิ 

ตารางท่ี 3 โหมดการเดนิทางและบทบาททางเพศสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะทางเพศ
สภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

คา่เฉลีย่ในการเดนิทางเพือ่ท ากจิกรรมต่าง ๆ ต่อหน่ึงสปัดาห ์

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั กจิกรรมยามวา่ง กจิกรรมทางสงัคม 

กลุม่ 1 5  1.5  
กลุม่ 2 5 2.6 0.6  
กลุม่ 3 4.8 0.08 1.6 0.91 
กลุม่ 4  7 2  
กลุม่ 5 4.3 3.3   
กลุม่ 6 4 2.5   

 การเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เพศหญงิในทุกกลุ่มทีม่อีาชพีจะเดนิทางในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน แต่มกีารเลอืกใชข้นส่ง
สาธารณะทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะเพศหญงิวยัทีง่านทีม่รีถยนตส์่วนตวัแต่เลอืกใชร้ะบบขนสง่ทางรางหรอืรถไฟฟ้าเพราะค านึงถงึเวลา 
ความสะดวก และความปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญัระดบัทา้ยสุด ในกลุ่มอื่นทีไ่ม่มรีถยนต์ส่วนตวัหรอืพาหนะอื่นเลอืกใชข้นส่งสาธารณะ  
ทีส่อดคลอ้งกบัรายไดแ้ต่ความปลอดภยัถูกตดัสนิดว้ยประสบการณ์การรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนั เชน่ การเลอืกใชร้ถเมลป์รบัอากาศเพราะคดิวา่
ปลอดภยักวา่รถเมลป์ระจ าทาง 

 การเดนิทางในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั เพศหญิงแทบทุกกลุ่มมกีารเดนิทางที่เกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั ที่ขึน้อยู่กบั
สถานะ คอืสถานะความเป็นลกูและสถานะความเป็นแม ่ทีแ่ต่ละครวัเรอืนมรีปูแบบทางกจิกรรมและความสมัพนัธท์ีต่่างกนั เชน่ ไมใ่ชทุ่ก
ครวัเรอืนที่มกีารเดนิทางในกจิกรรมทางครอบครวัทุกสปัดาห์ แต่มกีารเดนิทางอย่างน้อยเดอืนละสองครัง้ เป็นต้น ดงันัน้การเลอืก
รปูแบบการเดนิทางจะขึน้อยูก่บัปัจจยัความสะดวกเป็นหลกั รายไดแ้ละความปลอดภยัเป็นเพยีงปัจจยัเสรมิ 

 การเดนิทางในกจิกรรมยามว่าง เพศหญิงวยัท างานที่มลีูก เพศหญิงทีม่คีู่ครองแต่รายไดน้้อย และเพศหญงิที่มคีู่ครองแต่มี
ปัญหาสุขภาพ มโีอกาสน้อยที่จะเดนิทางในกจิกรรมยามว่าง เปรยีบเทยีบกบัเพศหญิงสถานภาพโสดทัง้ไม่มรีายได้ มรีายได้ และมี
ภาระหน้าทีค่รวัเรอืน เน่ืองจากเวลาของพวกเขาถูกจ ากดัโดยการเดนิทางไปท ากจิกรรมดแูลเดก็ และการพกัผอ่นอยูบ่า้น 



การศกึษาความปลอดภยัในการใชข้นสง่มวลชนระบบรางผา่นมุมมองของเพศสภาพ กรณศีกึษาพืน้ทีร่อบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ 
ณฏัฐดิา สบืสนิสจัจวงศ ์และวจิติรบุษบา มารมย ์
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 การเดนิทางในกจิกรรมทางสงัคม สะทอ้นใหเ้หน็วา่เพศหญงิสถานภาพโสดและมรีายได ้มโีอกาสมากทีจ่ะเดนิทางในกจิกรรม
ทางสงัคม เปรยีบเทยีบกบัเพศหญงิสถานภาพโสดทีไ่มม่รีายได ้และสถานภาพโสดทีม่ภีาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน เนื่องจากเวลา รายไดแ้ละ
ความอสิระของพวกเขาไม่ถูกจ ากดัในการเดนิทางแต่ความปลอดภยัเป็นเพยีงปัจจยัหน่ึงทีส่่งผลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทางไม่ได้
เป็นขอ้จ ากดัทางตรง 

 กิจกรรมและโหมดการเดินทางของเพศหญิงแต่ละกลุ่มสามารถสะท้อนว่าทัง้ผู้มีรายได้และไม่มีรายได้ในวยัต่าง ๆ มี
ความสมัพนัธ์กับสถานภาพและภาระหน้าที่ โดยการเดินทางในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพ เพศหญิงวยั 25 ปี ขึ้นไป  
ทัง้สถานภาพโสดและมคีู่ครองทีม่ภีาระหน้าทีใ่นครอบครวัมจีะมกีารเดนิทางในกจิกรรมทางครอบครวัมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะเพศ
หญงิทีม่อีาชพีแมบ่า้นทีม่ลีกูในการเดนิทางสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บักจิกรรมของลกูในทางกลบักนัจะสะทอ้นใหเ้หน็วา่โอกาสในการพกัผอ่น
ของเธอมเีพยีงไม่กี่ชัว่โมงเท่านัน้และในเพศหญงิทีม่สีถานภาพโสดมรีายไดแ้ละไม่มภีาระในครวัเรอืนมโีอกาสเดนิทางในกจิกรรมยาม
วา่งและกจิกรรมทางสงัคมมากกว่าเพศหญงิในกลุ่มอื่น และทีส่ าคญักลุ่มเพศหญงิทีม่คีู่ครองในหนึ่งสปัดาหไ์มม่กีารเดนิทางในกจิกรรม
ยามวา่งหรอืทางสงัคมทัง้น้ีอาจจะเป็นการตดัสนิใจดว้ยตนเองหรอือ านาจอื่นกไ็ด ้ (HIMA, 2005 : 279-302) บทบาทดัง้เดมิในครวัเรอืน
สงัคมก าหนดใหเ้พศชายมอี านาจตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัของครอบครวั 

4.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการเดินทางของเพศหญิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรปูแบบการเดินทางในพื้นท่ีบริเวณรอบสถานี
รถไฟฟ้าบางหว้า 

 เพื่อเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความไม่ปลอดภัยของเพศหญิงในแต่ละกลุ่ม โดยล าดบัปัจจยัส าคญัที่ค านึงถึง 
ในการเดนิทางเพื่อน าไปสู่การอธบิายความส าคญัของความปลอดภยั ในการตดัสนิใจในการเดนิทางของเพศหญิงไม่ต้องการเปลีย่น
รูปแบบการเดนิทางบ่อยเพราะค านึงถึงความสะดวกและยงัค านึงถึงปัจจยัทางด้านรายได้ ความสามารถในการเขา้ถึ งทรยัากรที่มี
ขอ้จ ากดัจากจ านวนของทรพัยากร และขอ้จ ากดัทางด้านสุขภาพ รวมถึงการค านึงถึงความปลอดภยั ซึ่งตรงขา้มกบักรณีศกึษาของ 
European Institute for Gender Equality (EIGE) ระบุวา่ “ชายและหญงิใชร้ปูแบบการขนสง่ทีแ่ตกต่างกนัเพราะวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่าง
กนัและในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้ผูห้ญงิมกัจะมรีูปแบบการเคลื่อนไหวทีซ่บัซอ้นกว่าเน่ืองจากตอ้งค านึงถงึความปลอดภยั
และรายได”้ 

 จากการสอบถามโดยส่วนใหญ่เพศหญงิมปีระสบการณ์ดา้นความไม่ปลอดภยัในพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้ 
โดยเฉพาะบรเิวณซอยเพชรเกษม 36 ทางเดนิสกายวอรค์ และบรเิวณท่าเรอืบางหวา้ ซึง่ลว้นแต่เป็นพืน้ทีส่าธารณะทัง้สิน้ ทัง้น้ีผูว้จิยัได้
สอบถามการรบัรูจุ้ดเสีย่งทีก่องบญัชาการต ารวจนครบาลระบุว่าเป็นจุดเสีย่งการเกดิอาชญากรรมทางเพศมากทีสุ่ดในเขตภาษีเจรญิ 
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 25 คน ไมท่ราบจุดเสีย่งดงักล่าวและไม่ไดค้ดิวา่สะพานลอยเป็นจุดเสีย่งมากนัก และประสบการณ์ดา้นความไม่
ปลอดภยัในพื้นที่สาธารณะบรเิวณต่าง ๆ เป็นตวัจ ากดัการเดนิทางเพื่อใช้บรกิารสาธารณะส าหรบัเพศหญิงในทุกกลุ่มและเป็น ผล
สบืเนื่องใหเ้พศหญงิไมใ่ชพ้ืน้ทีส่าธารณะในบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา ซึง่เพศหญงิบางกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากรและมรีายได้
จะสามารถเดนิทางไกลเพือ่ท ากจิกรรมไดห้ลากหลายมากกวา่ อกีนัยนึงสะทอ้นใหเ้หน็วา่การก าหนดจุดเสีย่งของกองบญัชาการต ารวจ
นครบาลทีร่ะบุไวน้ัน้อาจจะมกีารใชปั้จจยัในการวเิคราะหค์วามไมป่ลอดภยัทีไ่มไ่ดส้อบถามความคดิเหน็ของเพศหญงิในพืน้ทีแ่ต่อาจจะ
ใช้ปัจจยัด้านอื่น อย่างไรก็ตามหากกองบญัชาการต ารวจนครบาลได้มกีารค านึงถึงมติิทางเพศสภาพและใช้วธิีการสอบถามความ
ปลอดภยัของเพศหญงิในพืน้ทีอ่าจจะสามารถก าหนดจุดเสีย่งหรอืจุดทีค่วรเฝ้าระวงัไดอ้ยา่งตรงกบัปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 หากสรุปโดยรวมและไม่ค านึงถึงว่าผูห้ญิงมรีายได้อสิระ รูปแบบการเดนิทางของเพศหญิงจะต่างกนัจากการถูกจ ากดัโดย
รายได้เป็นหลกัและในเพศหญิงที่มลีูกหรอืหน้าที่ในครวัเรอืนแน่นอนว่าก็ถูกจ ากดัด้วยเหตุผลน้ีเช่นกนั ซึ่งปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการ
เดนิทางโดยรวมของเพศหญงิ ไดแ้ก่ เวลา ความสะดวก รายได ้สถานภาพ ภาระหน้าทีใ่นครวัเรอืน และสุขภาพ ส่วนปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัเป็นเพยีงปัจจยัหน่ึงทีส่่งผลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทางไมไ่ดเ้ป็นขอ้จ ากดัในการเดนิทางใชข้นส่งสาธารณะ แต่เป็นปัจจยั
หลกัทีส่่งผลต่อการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะ ซึ่งสาเหตุของความไม่ปลอดภยัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวถงึคอื ความไม่ปลอดภยัเชงิพืน้ทีห่รอื
กายภาพ เช่น แสงสว่างไม่เพยีงพอ ไมม่กีลอ้งวงจรปิด ขาดกจิกรรมในพืน้ที ่จุดอบัในซอย พืน้ทีร่กรา้ง และถนนแคบ ดงันัน้เมือ่ทร าบ
สาเหตุของความไมป่ลอดภยัแลว้จะสามารถน าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขเชงิพืน้ทีต่ามวธิกีารทางผงัเมอืงเฉพาะต่อไป 
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รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงจุดทีเ่พศหญงิมกัหลกีเลีย่งและจุดทีต่ ารวจระบุวา่เป็นพืน้ทีเ่สีย่ง 

 

5. การอภิปรายและสรปุผลการศึกษา  

 งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาความปลอดภยัในการใชข้นสง่มวลชนระบบราง ผ่านมุมของเพศสภาพ กรณีศกึษาพืน้ทีร่อบสถานี
รถไฟฟ้าบางหวา้ พบวา่ความปลอดภยัเป็นปัจจยัหรอือุปสรรคทางออ้มในการเลอืกใชข้นสง่สาธารณะ แต่ความปลอดภยัเป็นปัจจยัหรอื
เป็นอุปสรรคทางตรงในการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะของเพศหญงิเพศหญงิไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารสาธารณะไดเ้ป็นผลจากกายภาพ ทีส่ว่น
หน่ึงฝ่ายบรหิารอาจจะไมไ่ดค้ านึงถงึความเสมอภาคทางเพศ แต่ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงมกีารตอ้งมกีารค านึงถงึความเสมอภาค
ของบุคคล ดงันัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกับรหิารจดัการทีด่บีนหลกับรหิารจดัการสาธารณะตอ้งขจดัปัญหาทีก่ระทบต่อสทิธขิองประชาชน 
ทัง้น้ีผูว้จิยัจงึเสนอแนะในการผลกัดนัการปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ประเดน็การมสีว่นรวมของประชาชนที่
ค านึงถงึเพศสภาพ และการสง่เสรมิการพฒันาพืน้ทีท่ีค่ านึงถงึเพศสภาพใหอ้อกมาเป็นรปูธรรม เน่ืองจากกระแสโลกาภวิตัน์เพศสภาพมี
บทบาทส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในต่างประเทศ โดยทีก่ารพฒันาแต่ละประเทศค านึงถงึ เป้าหมายในการการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสรมิพลงัแก่สตรแีละเดก็หญงิ ซึง่ประเดน็น้ีมผีลโดยตรงต่อวถิชีวีติ ของประชาชน 
และมผีลท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงและพฒันาในหลายประเทศ แต่ในประเทศไทยเป้าหมายการพฒันาในประเดน็ความเสมอภาคระหวา่ง
เพศสภาพยงัไม่ถูกหยบิมาเป็นประเด็นการพฒันา ที่ส าคญัพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเป็นสถานีแรกที่มนีโยบายการพฒันา 
Equitable TOD ทีแ่รกของประเทศไทย ดงันัน้หากมกีารน าขอ้แนะน้ีไปปรบัใช้ จะเป็นประโยชน์และสามารถส่งเสรมิความเสมอภาค
ระหวา่งเพศสภาพออกมาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมทีแ่รกของประเทศไทย 
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Abstract 

Coworking space is a phenomenon of a sharing economy in globalization. Coworking space is defined as a shared 
space for working. The trend of coworking space is emerging popularity and growing in larger cities, both developed and 
developing countries. This article is a comparative article by literature review and using content analysis methods. The 
objectives of this article are to introduce the definitions of coworking spaces, the emerging of coworking spaces and the roles 
of coworking spaces in developed and developing countries. The finding is coworking space as a shared space where provides 
economic and social benefits to the city. The definition of coworking space summarized by three perspectives. Sociological 
perspective describes coworking space is about cooperation networks. Economics perspective describes coworking space is 
about applying knowledge and skills to produce works with economical capital. And physical perspective describes coworking 
space is about managing and developing space to attract people with activities. The emerging of coworking spaces is increasing 
and offer benefits to the local economy in both developed and developing countries. The role of coworking spaces in developed 
countries has a positive impact on the urban development. Creating new synergies between society and businesses, therefore, 
helped in improving both company and community welfares. Cities in developed countries have focused on sharing spaces in 
line with new globalization. They have formulated urban development guideline, including legal for these sharing spaces. But 
in developing countries, these sharing spaces are emerging in regulatory gab by outdated of urban development guideline. It 
is a challenge for cities in developing countries that how to prepare a sharing space to be a part of urban development. The 
results of this study expected to benefit for future urban development. 

Keywords: Coworking space, Sharing Economy, Urban development, Community development, Workspace 

 

1. Introduction 

“Coworking space is a phenomenon of a sharing economy in globalization. Coworking space is defined as a shared 
space for working. The trend of coworking space is emerging popularity and growing in larger cities, both developed countries 
and developing countries”. All of these are the argument of this article. This article is endeavoring to represent the phenomenon 
within the existing coworking spaces in developed countries and developing countries and its regarded as "serendipity 
accelerators" in urban development. Because coworking space have been incorporated in larger public programs aimed at the 
making of the creative city which often materializes in the regeneration of decayed industrial neighborhoods. Coworking space 
is the outcome of the hybridization processes between economic, social and technological. And coworking spaces are strongly 
anchored in the workplace landscape of major business cities (Moriset, 2013). 

There are many evidences since the 2000s, cities around the world have entered the digital age with more modern 
science than ever before. Communication technology plays a role in our daily life and impact in our home and office space. 
Working life can be more flexible. Some employees are not required to sit at the office, but they can work at home via a 
telecommunication system or popularly called telework (Risio, 2019). Although the new working life is more flexible, but the 
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most of people are still struggling to work for their own economic survival. Some of them begun to look for the best environment 
to work for their better quality of life. Therefore, the Third-place concept is returned to developing urban space into attractive 
and serves the connection between the home and the out-of-home workspace for them (Jeffres, 2009). And coworking space 
is the place to make them feel like a third place. There is an evidence and data relating to coworking spaces tending to increase 
in the late 20th century. These coworking spaces were developed to appropriate to their social, economic and technological. 

In this digital age, the phenomenon of working such as "GIG economy" is increasing too. GIG economy is a 
phenomenon that contributing to a change in how contemporary economies is organized (Tan et al., 2020). And one reason 
that coworking spaces are on the rise is because of the gig economy. People are finding themselves working outside of the 
office space they’re used (Meldcoworking, 2019). Many people in the city have the freedom and flexible time to work, they do 
not specify for the office location like the same traditional working. These phenomena are changing the self-employment 
landscape and physical w workspace in our city. 

The rising of coworking space is increasing in the world. According to Statista, the global business data service shown 
these sharing spaces are up to 22,400 coworking spaces with three million workers involved. And reach to 26,300 facilities in 
2020. The rate of growth will continue to quicken (Peterson, 2019). These shared spaces can reduce office resources and cost 
for entrepreneurs. Many cities in developed countries are concerned about, how coworking space work together with urban 
economy and urban development. While developing countries should be aware of these issues too. 

This article is a comparative article by literature review from academic articles and business articles of coworking space around 
the world. And using content analysis methods. The objectives of this article are to introduce the definitions of coworking 
spaces, the emerging of coworking spaces and the roles of coworking spaces in developed and developing countries. 

 

2. What is coworking space? 

The sharing economy plays a large role in the digital age. Coworking spaces are among the areas of sharing. But 
this sharing space has only been around for a few decades. Many studies defined coworking spaces in researches as follows: 

Spinuzzi (2012) studied of “Working alone, together: coworking as an emergent collaborative activity”, he studied in 
3 points. First, what is coworking? Second, who co-works? And third, why do people co-workers? His methodologies of this 
study are collected data, interview and snapshot to coworking space’ proprietors under “Activity Theory” concept. The first 
result of question, coworking space definition from proprietors seemed various definitions, but can might the same characterize 
that is “coworking spaces is community work spaces, un-offices, or federated spaces.” The second result, the coworkers 
represented by the clientele proprietors expected such as a non-frequent business traveler freelance, consultants. But they 
were involved in a variety of professional activities and different relationships. These activities are different, because they are 
in different fields and different sorts of work, resources and collaborations. Consequently, all of coworker expected quite different 
things from their shared spaces. The last result, all of coworker had tried working from home and unhappy to work with his 
space. A coworker is expecting a variety of characteristics from coworking spaces. These spaces provided key differentiators 
their workspace, design, professionalism, flexibility, location and the benefits that coworkers tended to receive from each other. 

In the study of “'Saving' the city collective low-budget organizing and urban practice”, Merkel (2015) found that coworking 
can promote a collective, community-based approach to the organization of cultural and creative work. Furthermore, coworking 
spaces can be “a new form of urban social infrastructure and collaborations between people, ideas and connecting places.” 

Gandini (2015) studied of “The rise of coworking spaces: A literature review”, described that coworking spaces are 
shared workplaces utilized by different sorts of knowledge professionals, mostly freelancers, working in various degrees of 
specialization in the vast domain of the knowledge industry. Their existence as productive workers in the knowledge economy.  



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

470 

Moriset (2015) studied of “Building new places of the creative economy: The rise of coworking spaces”, described 
that coworking spaces as “Third places". These spaces can set up a work organization and is a tool to help an economic and 
social conditions with different environments. Coworking spaces have an impact on urban development in terms of real estate 
development and rehabilitation policies, such as acquiring new office buildings and adding value to real estate, under the 
concept of creative city development to promote the local economy. Moreover, Moriset's concept is consistent with “Third place” 
concept by Oldenberg. “Coworking space is a gathering space for happy and informal voluntary gatherings of people outside 
the home and office.” 

Mariotti & Pacchi (2017) studied of “Coworking spaces in Milan: Modeling, place and urban impact”, they found 
models of the location site and the effect of coworking space to the urban by integration economy. They are choosing a 
study area like Milan, Italy, which is the center of knowledge, creativity, digital work and playing a role in a sharing economy 
with many coworking spaces. The result of this study found that the location of the coworking space acts like a service 
industry in urban areas. It is a place where meeting space use for "creative group" and make the area within the city to be a 
knowledge restored. This space can be a small change to impacting in the city area, where the coworking space plays a role 
as a starting point for people in the community to participate in working together. 

Ivaldi, Pais, & Scaratti (2018) indicated that there are four kinds of coworking space as follows 1) Infrastructure 
coworking spaces; this coworking space usually has a size around 100 square meters and located in the middle of the city 
inside the train station. This area size is affecting to investment decisions and market competition. 2) Relational coworking 
space; is a shared knowledge space and located near the industrial district in urban) 3) Network coworking; this space is a 
meeting place for specialists to work together and these collaborators are a network people of their special work. And 4) 
Welfare coworking: this space is a responded place for social and cultural structure and operated like a non-profit organization 
but the benefits are able to promote sustainable community economy, manage data collection, share knowledge and skills. 

Akhavan (2018) a social scientist said “the idea of coworking spaces was born because of creators who are 
dissatisfied with the society and the environment and they need a new office work. Sometime coworking spaces can impact 
urban space such as buildings, communities, roads, public spaces, etc. 

Nakano, et al., (2020) studied of “Coworking spaces in urban settings: Prospective roles?”. They referred coworking 
spaces are workplaces created to provide infrastructure and interaction opportunities for professionals and freelancers. 
Furthermore, coworking spaces are a result of a trend toward flexible assignments to shared durable assets use and 
exchange of services. Coworking spaces are maker spaces as part of the urban middle-ground. The function of these space 
support the urban ecosystem and bring innovation and economic development, as well as social engagement and 
improvement. Coworking spaces have been frequently recommended in public policies, as they can support job and wealth 
creation and increase technology transfer and innovation (Buksh & Mouat, 2015; Schmidt et al., 2015; Babb et al., 2018; 
Hicks & Faulk, 2018). 

From literature reviews can summarized of the coworking space defined by three perspectives;  

1) Sociological perspective from Spinuzzi, Merkel and Ivaldi are described coworking space is about cooperation 
networks. And coworking spaces are a new form of urban social infrastructure and collaborations between people and 
connecting places. These work spaces for specialists to work together. This sociological perspective is quite realistic. Because 
some coworking space in Japan, personal coworking space services are available at the train station as part of the urban 
infrastructure (Japan Trends, 2019).  

2) Economics perspective from Gandini, Moriset, and Nakano described coworking space is about applying knowledge 
and skills to produce works with economical capital. Coworking spaces as “third places" and also have an impact on urban 
development. And coworking space can solve the economic crisis of the city. This economics perspective is quite realistic. 
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Because Spanish governments establish publicly funded and promoting coworking centres in several cities and villages to 
support start up business. (Molina, 2015) 

And 3) Physical perspective from Mariotti and Pacchi and Akhavan described coworking space is about managing 
and developing space to attract people with activities. Coworking space acts like a service industry in urban areas. And 
coworking spaces can impact urban space such as buildings, communities, roads, public spaces, etc. This Physical perspective 
is quite realistic too. Such as, the renovating a historic chapel in Sint-Truiden (Belgium) into a dynamic public coworking space. 
This project was developed in order to restore the building to public use, with the space now offering a collection of versatile 
work spaces (Seaton, 2017). This renovated building makes the community area livelier. And another sample, there were 20 
shared workspaces in Perth and regional Western Australia. There were in retrofitted older and under-used buildings such as 
an old department store, maternity hospital or converted office space. These shared spaces needed to be accessible to be 
viable. Many also identified the quality and intensity of activities around the area as essential to attracting workers to their 
space. (Babb, Curtis, & McLeod, 2018). 

 

3. The emerging and rising of coworking space 

First emerged of coworking space or shared workspace was began a role in 1995 by a software engineer, Brad 
Neuberg is credited with starting the coworking phenomenon from a San Francisco collective space (Risio, 2019). Many 
engineers who intersected in computer software were gathered together to exchange knowledge and skills in software. This 
space was located in the middle of the community and easy to accessibility for everyone. This space was established as a 
non-profit and initially open for a flexible time. And time service was depended on customer needs. 

In 1 9 9 7 , people in the city like to work at home. They use communication technology within their home and all of 
these called “telework”. They can use their free time to work or send some audios meeting or video conference for work at 
everywhere that they need, as a substitute for physical travelling (Nilles, Carlson, Gray, & Hanneman, 1978). 

In 1999, coworking spaces became more popular in the USA. People try to explain the concept of human work and 
their businesses have a hierarchy, but coworking spaces are a place for working together as equals. This space support 
working space for user groups without competition among their business. This space can achieve the goals of that user group 
in the same direction. Coworking space is famous in Manhattan and the objective of coworking space business is a choice for 
small business or freelance. Now a day, the many coworking spaces have a new function to use for friendly public space used. 

In 2002, the first coworking space in Vienna plays a role as a community centre for entrepreneurs (Foertsch & Cagnal, 
2013). This coworking space is a local network of community, then many coworking spaces are renovate old factories to make 
a renewed space in the community. 

In 2005, First official coworking space has opened in San Francisco by Brad Neuberg. This coworking space organized 
as a non-profit and service for unsocial business centers (Foertsch & Cagnal, 2013). Then the first hub center of coworking 
space started at London's Angel Station and related more than 40 coworking spaces by a franchise network. And St. Oberholz 
in Berlin, Germany was the first cafés, where offer free internet access and mobile worker with their laptops as guests (Foertsch 
& Cagnal, 2013). 

In 2006, “Jellies” was started nearing the university district. This place has a function seem like coworking space for 
the student or community come together to collaborate and offer to exchange ideas without some commitments or costs. Many 
coworking spaces were open with a medium-sized workspace and called “Business Class Net” (Foertsch & Cagnal, 2013). 
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On Labour Day in 2007 was the first global networks of coworking spaces in Berlin. And "coworking" was a trend on Google's 
searching database in the United States. Many coworking spaces were formed in each community. In Vienna, Austria 
cooperated and developed the old factory to be a coworking space of their community and it made the renewal in their 
community alive (Foertsch & Cagnal, 2013). 

In 2008 and 2009, the first unofficial coworking conference in Brussels. Then the global coworking conference 
emerged in 2010. Many coworking spaces opened for members visit for free. Coworking spaces are very worldwide after 2008 
to 2011 and then Cubes & Crayons was the first coworking space were opened with facilities for kids (Foertsch & Cagnal, 
2013). In 2012, more than 2,000 coworking spaces are very worldwide especially in Europe. And more than 100,000 mobile 
workers were taking a service at 3,000 coworking spaces in 2013 (Deskmag, 2018). From 2008 to 2012 , coworking spaces 
became important for start-up business. The community network working together via mobile phone system. It is making a 
pattern of working is more flexible. And it is the first sign of the trend for the company to achieve new way working in long-
term growth (Deskmag, 2018). 

Deskmag (2013, 2015) reported that in 2013 were 3,400 coworking spaces and were increased 7,800 coworking 
spaces around the world in 2015. And always often located in heritage buildings in downtown neighbourhoods. Coworking 
spaces are the intersection of a global urban movement and the rise of the sharing economy (Belk, 2014; Botsman and Rogers, 
2010; Hamari et al., 2015; Johal and Zon, 2015) as cited in Jamal, 2018). While the coworking spaces accommodating 
knowledge workers in large urban centres are well established, the smaller urban centres can leverage coworking spaces, as 
a means to foster downtown local economic development ((Deskmag, 2015), as cited in Jamal, 2018). 

In 2019, coworking spaces have an economic mechanism by promoting resources and coworking space to create a 
small business or start-ups to generate economic stimulus. The business location was chosen and differently from before. It is 
popular to choose a location that has a prominent working atmosphere. The ranking in "The best coworking spaces in far-flung 
places" shows the popular coworking, most of them located on tourist destinations place such as, located on beach or island 
in Bali, Miami, Hawaii Tokyo, and Thailand (Wright, n.d.).  And the independent conduction of the 2019 “Global Coworking 
Survey” told that almost 90% of coworking spaces generate a profit if they meet at least three conditions: they have more than 
200 members, are older than one year, and do not subsidize their operations through other businesses (Deskmag, 2019). 

In 2021, The Coworking map reported there are 2,163 coworking spaces in the API register system are located in 
966 cities in 117 countries around the world (Coworking map, 2021). 

The successful coworking spaces can be explained by economic principles because it can save from integration 
agglomeration economies, which enables network operations at low cost but high productivity because of the resources in the 
work that are all skilled persons. Coworking space is a place where people shared resources and essentially make use of each 
other’s expertise furthermore, it can save money for the new start up business. 

 
Figure 1 Global coworking spaces map    Source: Coworking map, 2020 
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Start-up industries are rising because of a sense of belonging and mutual benefit. The start-up economy is budding 
along with established corporate which are leaning towards coworking more than ever. start-up industries are rising at a great 
pace in developing countries like India and Mexico. The start-up economy is budding along with established corporates which 
are leaning towards coworking more than ever (innov8, 2017). People share their network resources with each other. They 
used each other’s expertise and also share each other services. It creates a sense of belongingness with the workspace and 
mutually benefit each other. 

And in 2020, World crisis has a problem with COVID-19. The effected of this bad situation reflex entrepreneurs close 
down, some of them, resize of business and some of them keep going on their business run by choosing coworking spaces 
for taking a social distancing in their workplace. A survey from the Coworker website surveyed more than 14,000 co-working 
spaces from 172 countries around the world, finding that COVID-19 has seriously impacted hosting services. The top 5 effects 
are 1) Event canceled (71.04%) 2) The use of the meeting room has been canceled (65.99%) 3) Unsubscribe (34.68%) 4) The 
behaviour of service members has changed (24.24%). And 5) Business must be closed (20.2%) (Thanyawat Ippoodom, 2020) 

From the literature review above, can summarize the emerging of coworking space for three periods. First period, the 
emerged of coworking spaces were interested about how to gather with the activities of specialists’ group with their specific 
skills. The second period, the emerged of coworking spaces were gathering for training their skill, shared and exchanged 
knowledges with people in the community. Later period, the emerged of coworking spaces were interested about the economic 
production of the community and try to create an atmosphere in their area to responds the human behavior. And tend to find 
a new way to developing their coworking space according to the social issue or future trend. Furthermore, the emerging of 
coworking spaces is increasing and offer benefits to the local economy in both developed developing countries and developing 

 

4. The role of coworking space in developed countries and developing countries 

Countries are divided into two major categories by the United Nations, which are developed countries and developing 
countries. The classification of countries is based on the economic status such as GDP, GNP, per capita income, 
industrialization, the standard of living, etc. Developed Countries refers to the sovering state, whose economy has highly 
progressed and possesses great technological infrastructure, as compared to other nations. And developing countries is mean 
the countries with low industrialization and low human development (Surbhi S, 2020).  

This article’s part will consider the role of coworking space in developed countries and developing countries. Because 
of a coworking space definitions review above. Found that coworking spaces are associated with economic development, 
technology and infrastructures accessing, attracting people to creative workgroups and generate more value-added income. 
All of them are related to the developed country criteria and the developing country criteria. And all of them are part of urban 
development. Considering and understanding will help determine the direction of some urban development.  
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Figure 2 20 Top countries by number of coworking spaces.   Source: Coworking Resources, 2020 

With the constraints of time and a lot of coworking space data. The examples in section 4.1 and 4.2 are part of the 
country that ranked by Coworking Resources in 2020, in an issue of “the number of coworking spaces and the corresponding 
share over all spaces worldwide in 2020” 

4.1 The role of coworking space in developed countries 

Mirabent (2021) studied of "What do we know about coworking spaces? Trends and challenges ahead", which is 
mainly about coworking spaces in developed countries. Some of the resalt explain that “the role of coworking space shaping 
urban development and regional growth. The resource is shared and used in more efficient manner, employees are empowered 
to work according to their own rhythms and their business model show their commitment with their communities”. 

Many developed countries rely on the coworking space as part of urban or community development. The examples 
of a coworking space role in developed countries are following; 

4.1.1 The role of coworking space in United States.  

This country has the most coworking spaces and the corresponding share over all spaces worldwide in 2020. 
Examples of coworking space roles in this country is Cubes & Crayonsin. This coworking space believed that in the future, 
coworking spaces are a very necessary place because the city will expand and expand its territory. People will get tired of 
traveling across the district to send their children to school. So, they choose to work close to home or at home. This makes 
some people to find a larger house to have space for work and caring their children. But some families may have limitations 
to finding a bigger home. Coworking space that can work with caring their children together is the best alternative for them. 
Cubes & Crayonsin is the first coworking space, where offers a kid friendly environment. This shared space offers both short 
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term office space and professional childcare. Their service seems like a cafe, community or collaboration space for developers, 
writers and independents (Molly, 2018). And another example is coworking space district in Silicon Valley. Many coworking 
spaces in Silicon Valley focused on helping the best area start-ups with a variety of innovative amenities and services. They 
focus that coworking space as an “innovation ecosystem for high-growth start-ups” (Upsuite, 2020). 

4.1.2 The role of coworking space in United Kingdom 

This country has the third largest number of coworking spaces after the United States and India. In the UK, where 
the ethnically diverse population occurs have important policy and planning implications. The UK’ government's introduction of 
such new spaces as coworking spaces, relationships among workers and between workers and spaces would change. It is 
intended and unintended encounters have become a form of production in the knowledge-based new economy (Jakonen, 
Kivinen, Salovaara, & Hirkman, 2017). 

4.1.3 The role of coworking space in Spain  

The Spanish Association of Coworking Spaces (AECOWORKING) and Spanish Coworking Association (Association 
Española de Coworking, AECW) were created in 2013. These associate support coworking centres in Spain through the 
provision of a number of services, including legal, administrative and strategic support as well as advice, training, and the 
organization of seminars and events in Spain. Furthermore, the Spanish governments establish publicly funded and promoting 
coworking centres in several cities and villages (Molina, 2015). 

4.1.4 The role of coworking space in Australia 

In Australia, coworking could help cities that are struggling with a declining manufacturing base as car makers like 
Ford shut down operations in the face of mounting losses and companies more service-sector. The Australian Government 
has recognized that flexible work practices create benefits that flow to employers through cost savings and productivity gains 
while workers enjoy less commute time and more work and life balance. And also, The State Government of South Australia 
is supporting the creation of Hub Adelaide in a disused building in the central business district (Sharp, 2013). 

4.1.5 The role of coworking space in Singapore 

Although, according to The Coworking Resources in 2020, Singapore is not the country with the highest number of 
CWS in the top 20 in the world. But we all well know; Singapore is a developed country that is popular as a model of urban 
development for many countries. Some strategy of future foresight in Singapore in 2040 is realizing to the shared world. People 
in the city share the city resources. Furthermore, the promoting of workspaces in communities or parks can provide comfortable 
to the elderly society, especially they do not have to travel far, and help flexible hours of work 24 hours a day. Coworking 
spaces play a role in reducing congestion of people and cars in the city (Zahraei, 2019). 

The examples of the role of coworking spaces in developed countries, show a positive impact on the urban 
development, which corresponds to the studied of Mirabent’ study. Creating new synergies between society and businesses, 
therefore, helped in improving both company and community welfares. Cities in developed countries have focused on sharing 
space with socioeconomic issue and globalization trend. They have formulated urban development guideline, including legal 
and local authorities for these sharing spaces.  

4.2 The role of coworking space in developing countries 

Coworking spaces not just provide the basics like office amenities - these facilities serve as a touchpoint for startups 
and investors seeking to connect with each other. A collaborative culture and well-curated calendar of networking events fosters 
a support system that helps budding start-ups grow, especially in developing countries in Southeast Asia. (Lauria, 2017). 

The examples of a coworking space role in developing countries are following; 
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4.2.1 The role of coworking space in India 

Startup industries are rising at a great pace in developing countries like India (innov8, 2017). India has the third 
largest number of coworking spaces in the world. (Coworking Resources, 2020). The established corporate is towards to use 
coworking more than ever. When people share resources, they eventually network with each other they are can essentially 
make use of each other’s expertise and lead to monetary saving. (innov8, 2017). 

4.2.2 The role of coworking space in Indonesia 

Indonesia is a developing country with the 16th largest number of coworking spaces in the world (Coworking 
Resources, 2020). The Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI), part of a wider global initiative formed to promote 
entrepreneurship among developing countries offers coworking spaces for early-stage start-ups (Lauria, 2017). 

4.2.3 The role of coworking space in Vietnam 

Vietnam is a developing country with the 20th largest number of coworking spaces in the world (Coworking Resources, 
2020). This developing country has become the 31st fastest-growing country with the growth of coworking space per capita 
(Cekindo,2021). Vietnamese policy makers are setting up coworking spaces for startup companies, among other initiatives in 
striving towards its goal of transforming Vietnam into a start-up nation by 2020 (Lauria, 2017).  

4.2.4 The role of coworking space in Thailand  

From the author's preliminary observation and survey, it seems that coworking spaces not received the attention from 
the local authorities to support them to be a part of urban development. Mostly, coworking spaces are a driven by the academic 
sector and private entrepreneurs. The main consumer of coworking space are freelancer, startups and digital nomads used for 
finding a presentable and a professional place to meet clients. Coworking space, coffee shops or cafes provide a good 
alternative for these users because these services in coworking space are usually free or without high overhead costs. And 
unfortunately, we do not yet see an opportunity to take advantage of these places as part of driving economic development, 
social cooperation and as an alternative to urban development. 

The examples of the role of coworking spaces in developing countries, show that many “coworking spaces are mostly 
aiming to support the start-up”. It is corresponding to the studied of Lauria’ study. Coworking spaces in developing countries 
are quickly expanding. For example, Vietnam has become the 31st fastest-growing country with the growth of coworking space 
per capita (Cekindo,2021). With a fairly rapid increasing of coworking space, it seems the role of coworking spaces in developing 
countries are emerging in regulatory voids left by outdated of urban development guideline. Such as, they are unclear about, 
how to support coworking centres through the provision of a number of services, including legal, administrative and strategic 
support as well as advice, training or supports this space as a central investment for local business. 
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5. The comparison of the coworking spaces’ role in developed countries and developing countries 

From the literature reviews above, the comparison of the roles of coworking spaces in developed countries and 
developing countries was considered on the following issues in table 1. 

Table 1 The comparison of the coworking spaces’ role in developed countries and developing countries. 

 Social impact Economic impact 
Urban / community 

impact 
Local authority 
management 

The roles of 
coworking 
spaces in 
developed 
countries 

CWS support multi-level 
collaboration network in 
the cities, such as 
individual network 
community network, 
districts network and 
global network. 

- CWSs are a part of 
economic development 
and drives innovation.        
- Support a variety of 
businesses.                    
- Support to collected of 
business data for 
economic development. 

- CWSs are supported 
urban development.              
- Support the buildings 
development or 
community development 
to attract people and 
activities.    
- Acts like a knowledge 
industry service. 

There is a clearly local 
authorities to manage or 
support coworking 
spaces to be part of the 
city development. 

The roles of 
coworking 
spaces in 
developing 
countries 

CWSs, mostly support a 
few collaboration 
networks, such as 
individual network or 
community network. 

- CWSs, mostly support 
start-up   

- Lack of systems for 
storage coworking spaces 
data or other businesses to 
use as part of urban 
development. 

Most of coworking spaces 
are not supported urban 
development scale, they 
are just renovated 
buildings for new function. 

There are not clearly 
local authorities to 
manage or support 
CWSs to be part of the 
city development. 

 

6. The challenge of coworking space emerging in developing countries.  

Creating new synergies between society and businesses can help in improving both company and community 
welfares. Cities in developing countries have begun to focus on workspaces in line with new globalization and formulate urban 
or community development including urban design. In developed countries, the role of this sharing space is vital in the allocation 
of city resources, economic development and link to social networks for community or urban development. While in developing 
countries, they are highly fragmented of small business or start up. It is difficult to allocation the city resources, social network 
together. And “space’ is a premium cost, especially in great central location in cities especially in developing countries. So, 
renting a property can be expensive as well as a hassle. Choosing a coworking space in developing countries may be an 
alternative. The low maintenance of these shared space can save the cost and help small businesses or start-up can be the 
most beneficial lot of a working. But these shared work spaces are emerging in regulatory voids left by outdated an urban 
development guideline for our cities. It is a challenge for cities in developing countries that how to prepare a sharing space to 
be a part of urban development. The results of this study expected to benefit for future urban development. 

 

7. Discussion and Conclusion 

The study result of the emerging of coworking spaces in developed countries and developing countries found that, 
“coworking space is a shared space for collaborative working”. And both of the emerging coworking spaces in developed and 
developing countries are tending to grow up.  
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“The role of coworking spaces in developed countries are impacted on the urban development”. Coworking spaces 
are a part of economic development and drives innovation. They are supporting a variety of businesses, both for profit and not 
for profit. And supporting the collaborative to many networks, both personal network, community network and global network. 
So, there is an opportunity to develop a variety of urban products. Some developed countries will collect the data on coworking 
business for expanding the economic development in the future. And coworking spaces are part of urban development. So, 
they are establishing a clearly local authorities to manage or support coworking spaces in the urban development. 

“The role of coworking spaces in developing countries is mostly aimed to support the entrepreneurship and early-
stage startups”. Coworking spaces support cooperation in small groups such as members or customers who use the coworking. 
Some developing countries lack of the systems for storage coworking spaces data or other businesses to use as part of urban 
development. And furthermore, they are not clearly established local authorities to manage or support coworking spaces to be 
part of the urban or community development. This is some outdated gap of urban development guideline. 

The findings of this study are, the coworking space is relevant to the urban context and provides economic and social 
benefits to the city. This shared space creates a new kind of workplace that connects networks to related work. Now a day is 
a sharing world, many shared working spaces like coworking space are growing. These shared spaces can force businesses 
flexibly and shared work. While the trend of coworking spaces is increasing and can offer a benefit or risks to the local economy. 
But these sharing spaces in some developing countries are emerging in the outdated gap of urban development guideline. 

Developing countries should realize the development guideline for coworking space in their communities or cities. 
Because coworking space is an alternative in a part of the urban development. The coworking space creates benefits to 
promoting knowledge in the production of specialty products of a community or cities. That is the reason why the urban planner, 
urban developer or other stakeholders should try to understand about the role of coworking space or shared space that can 
make a positive contribution to our cities. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเรื่องสทิธดิ้านความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อที่อยู่อาศยั (The cultural adequacy) ซึ่งเป็นหน่ึงใน
สทิธติามสทิธใินการอยู่อาศยัที่เพยีงพอ (The right to adequate housing) โดย UN Habitat ผู้วจิยัสนใจศกึษาบรเิวณชุมชนนางเลิ้ง 
กรุงเทพมหานคร ชุมชนทีใ่ชป้ระเดน็เรือ่ง “วฒันธรรม” เป็นเครือ่งมอืน าเสนอเอกลกัษณ์ชุมชน และต่อสูเ้รือ่งสทิธทิีอ่ยูอ่าศยัอย่างชดัเจน 
มจีุดประสงค์หน่ึงที่ต้องการศึกษาว่านโยบายผงัเมอืงของไทย คอื ร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 (ฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่4) ออกตามพระราชบญัญตัผิงัเมอืง 2562 และแผนผงัแมบ่ทการอนุรกัษแ์ละพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.
2563) สามารถสนับสนุนใหชุ้มชนนางเลิง้ด ารงไวซ้ึง่ความเพยีงพอทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งไร และศกึษาประกอบกบัแมบ่ทกฎหมายเรื่อง
สทิธ ิคอื รฐัธรรมนูญ 2560 เพื่อใหท้ราบถงึถงึสทิธทิีป่ระชาชนและหน้าทีร่ฐัพงึกระท า จากการวเิคราะหน์โยบายทีเ่กีย่วขอ้ง (Policies 
analysis) พบว่าสทิธปิระชาชนตามรฐัธรรมนูญ ถูกกล่าวชดัเจนว่าบุคคลมสีทิธใินการอนุรกัษ์และส่งเสรมิวฒันธรรมของทอ้งถิน่ตนเอง 
และรฐัมหีน้าทีส่นับสนุนใหบุ้คคลและชุมชนสามารถใชส้ทิธอินุรกัษ์วฒันธรรมชุมชนตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่แต่เมือ่ศกึษานโยบายผงัเมอืง 
ในสว่นเนื้อหาแผนผงัแมบ่ทการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2563) พบวา่ชุมชนนางเลิง้ซึง่อยูใ่นแผนงานและ
โครงการบรเิวณย่านนางเลิ้ง-หลานหลวง กลบัระบุขอ้มลูมรดกวฒันธรรมในพืน้ทีไ่ม่ครบถ้วน ประเดน็การพฒันากายภาพและการอนุ
รกัษ์มรดกวฒันธรรมที่ไม่สอดคล้องกนั ที่จะสามารถน าไปสู่ความเพยีงพอทางวฒันธรรม (Cultural adequacy) ตามหลกัสากลได้ 
ในขณะทีร่่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัในการพฒันาเมอืงของไทยในปัจจุบนั พืน้ทีชุ่มชนนางเลิง้
ถูกก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นประเภทพาณิชยกรรมส าหรบัเมอืง ระบุใหส้ามารถก่อสรา้งและปรบัเปลี่ยนการใชง้านอาคารไดต้ัง้แต่
ประเภททีอ่ยู่อาศยั จนถงึอาคารขนาดใหญ่ (ตามนิยามกฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543)) ส าหรบักจิกรรมพาณิชยโ์ดยเฉพาะ โดย
แนวคดิของผงัเมอืงรวมใชส้ าหรบัส่งเสรมิการพฒันาทางกายภาพเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึความไม่สมัพนัธก์นัระหวา่งนโยบายผงัเมอืง
และความต้องการด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมของชุมชน โดยจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเบื้องต้นต่อภาครฐัในการจดัท านโยบายผงัเมอืงโดย
ตระหนักเรื่องสทิธกิารอนุรกัษ์วฒันธรรมทีร่ฐัพงึกระท ามากขึน้ และเป็นขอ้มลูสนับสนุนใหชุ้มชนทราบแนวทางการใชส้ทิธตินเองในการ
ด ารงซึง่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชน และก่อใหเ้กดิความมัน่คงทางทีอ่ยูอ่าศยัตามหลกัสากลไดต้่อไป 

ค าส าคญั: ความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยั, สทิธใินการอยู่อาศยัทีเ่พยีงพอ, สทิธปิระชาชนตามรฐัธรรมนูญ ,เอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม, พระราชบญัญตัผิงัเมอืง, แผนผงัแมบ่ทการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์

 

Abstract 

This research is the study of the cultural adequacy, which is one of the rights under the right to adequate housing by 
UN Habitat. Nan Loeng, A community that uses the theme of “culture” as a tool to present community identity. And clearly 
fought over housing rights. One of an objective to study that Thailand's urban planning policy is the draft of The Bangkok 
Comprehensive Plan (2019) issued under the Town Planning Act 2019 and the master plan for conservation and development of 
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Krung Rattanakosin ( 2020 revision) . How can the Nang-Loeng community maintain cultural sufficiency? Studied together with 
the legal framework on rights, the Constitution of the kingdom of Thailand (2017), From the analysis of relevant policies, it was 
found that the citizen right under the Constitution clearly stated that individuals have the right to preserve and promote their 
local culture. And the state has a duty to support individuals and communities to exercise their rights to preserve their own 
community culture to the fullest. But when studying the urban planning policy, In the content section of the Rattanakosin 
Krungsri Conservation and Development Master Plan (Update B.E. 2020) found that Nang Loeng community, which is in the 
project plan in Nang Loeng-Lan Luang area. Returned incomplete information on cultural heritage in the area of issues of 
inconsistent physical development. While the drafting of the Ministerial Regulations for the City Planning of Bangkok, which is 
the main tool in the city development today. Nang Loeng community area is designated as commercial land use for the city. 
Specify the ability to construct and modify the use of the building from the type of residence. Up to large buildings (According 
to the definition of the Ministerial Regulation No. 55) for commercial activities in particular the concept of urban planning is 
mainly used to promote physical development. Demonstrates a correlation between urban planning policies and the need to 
maintain the culture of the community. This will lead to a preliminary recommendation to the government to develop a city 
planning policy with greater awareness of the right to preserve culture that the state has to do. And as information to encourage 
communities to know how to exercise their rights in maintaining the cultural identity of the community and contribute to the 
stability of housing according to international principles. 

Keywords:  Cultural adequacy, The right to adequate housing, Civil Rights, Cultural identity, Town Planning Act, The master 
plan for conservation and development of Krung Rattanakosin. 
 

 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

ชุมชนนางเลิง้ เขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรุงเทพมหานคร ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีส่ าคญัในอดตี มพีฒันาการ
ของชุมชนมาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทร์ตอนตน้ เป็นทีต่ัง้ของชุมชน วดั วงั และสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัจ านวนมาก เช่น วดัสุนทรธรรม
ทาน(วดัแคนางเลิง้) วดัโสมนัสวหิาร โรงหนังเฉลมิธานี ตลาดนางเลิ้ง เป็นตน้ และเป็นชุมชนทีม่เีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชดัเจนมาก
ที่สุดชุมชนหน่ึงในเกาะรตันโกสนิทร์ วฒันธรรมดงักล่าวยงัคงมผีู้สบืทอดจากอดตีสู่ปัจจุบนั ทัง้เอกลกัษณ์วฒันธรรมด้านนาฏศิลป์ 
หตัถศลิป์ และอาหาร โดยชาวชุมชนนางเลิง้ทราบถงึเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชุมชนตนเองเป็นอย่างด ีจงึมคีวามพยายามในการจดั
กิจกรรมชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยจดักระบวนการท างานภายใต้การมสี่วนร่วมโดยคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอก ใช้ประเด็น
วฒันธรรมเป็นเครื่องมอืส าหรบัสื่อสารกบัสงัคม วตัถุประสงค์หน่ึงเพื่อเปิดพื้นที่ชุมชนตนเองให้สงัคมภายนอกรู้จกัมากยิ่งขึ้นและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนอย่างยัง่ยนื แต่อกีจุดประสงคห์น่ึงซึง่เป็นจุดประสงคห์ลกัของชุมชน คอืเพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงต่อที่
อยูอ่าศยัของชุมชนตนเองในขณะเดยีวกนัเพือ่เป็นการตัง้ค าถามเรือ่งสทิธใินการอยูอ่าศยัของชุมชนตนเองต่อภาครฐั 

สาเหตุที่ชุมชนนางเลิ้งใช้ประเด็นเรื่องวฒันธรรมของชุมชน เป็นเครื่องมอืเพื่อสื่อสารเรื่องสทิธใินการอยู่อาศยั เน่ืองจาก              
รากเหง้าทางวฒันธรรม เป็นเสมอืนหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าคนกลุ่มนัน้ ๆ ด ารงรากฐานอยู่บนสถานที่ที่หน่ึงมานาน
เท่าไหร ่ตน้ทุนทางวฒันธรรมของชุมชน ถูกน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัแสดงตวัตน และค ้ายนัความชอบธรรมในการอยู่อาศยัในพืน้ที ่
อกีทัง้วฒันธรรมยงัเป็นเครื่องมอืหน่ึงทีพ่อจะสรา้งสรา้งการยดึโยงระหวา่งบุคคลกบัพืน้ทีข่องพวกเขา น ามาซึง่การสื่อสารผา่นกจิกรรม
และการเล่าเรื่องราวของชุมชนนางเลิง้ผ่านสถานที ่บุคคล และวถิชีวีติ ปัจจุบนัจากปัจจยัการเตบิโตของชุมชนเมอืง ภาครฐัซึง่ก าหนด
นโยบายทางผงัเมอืงส าหรบัพฒันาพืน้ทีเ่มอืง ประเดน็เรื่องความมัน่คงดา้นทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรม์คีวามสัน่คลอนเสมอมา 
(สุวนั แววพลอยงาม ,2564) กล่าววา่ ส าหรบัชุมชนนางเลิง้ ปัจจุบนัเกดิภาวะผูอ้ยู่อาศยัปล่อยอาคารรา้งบรเิวณรมิถนนนครสวรรค ์ซึง่
อยู่ในแนวการพฒันาอาคารที่มคีุณค่าทางสถาปัตยกรรมของภาครฐั และโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ สถานีหลานหลวง ปัจจุบนัระบุ
ต าแหน่งหมุดส ารวจลงบรเิวณตรอกวฒันธรรมของชุมชน น ามาซึ่งการตัง้ค าถามของวจิยัว่า แนวทางในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและ
แนวคดิการพฒันาเมอืง ปัจจุบนัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม ่และชว่ยก่อใหเ้กดิความมัน่คงทางทีอ่ยูอ่าศยัหรอืไม ่อยา่งไร 



สทิธใินการอยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอ : นโยบายผงัเมอืงทีส่นบัสนุนใหเ้กดิสทิธใินความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยัตามหลกัสากล,  
กรณศีกึษาชุมชนนางเลิ้ง กรงุเทพมหานคร 
ศริณฐั สุนนัทารอด, วจิติรบุษบา มารมย ์และบุญอนนัต ์นทกุล 
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ความมัน่คงทางทีอ่ยู่อาศยั เกดิจากการพฒันาและส่งเสรมิมาตรฐานในการครองชพีทีเ่พยีงพอ (Standard of living) ทีไ่ม่ใช่
เพยีงบา้นพกัอาศยัเทา่นัน้ แต่จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายสง่เสรมิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมควบคูก่นั ซึง่หลกัการดงักล่าวถูกกล่าว
ผา่นนโยบายสากล คอื สทิธใินการอยู่อาศยัทีเ่พยีงพอ (The Right to adequate housing) โดย UN Habitat กล่าวคอืสทิธใินทีอ่ยู่อาศยั
ไดร้บัการยอมรบัในตราสารสทิธมินุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights) ตามมาตรา 25 ของปฏญิญาสากลว่าดว้ย
สทิธมินุษยชน ไดก้ล่าวว่า “สทิธใินความเพยีงพอทางวฒันธรรม” เป็นส่วนหน่ึงของ “สทิธใินการมทีี่อยู่อาศยัเพยีงพอ” ประเดน็ด้าน
วฒันธรรม (Culture) เป็นหน่ึงในเกณฑข์ัน้ต ่าทีต่อ้งท า (Must) เพือ่ใหเ้กดิความเพยีงพอของทีอ่ยูอ่าศยั ภายใตห้วัขอ้ ความเพยีงพอทาง
วฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยั (Cultural adequacy) ซึง่จากการศกึษานิยาม พบว่าเกณฑห์น่ึงทีก่่อใหเ้กดิสทิธดิา้นความเพยีงทางวฒันธรรม
ต่อทีอ่ยู่อาศยั คอืนโยบายจากภาครฐั (Policies supported) ทีต่้องสนับสนุนใหเ้กดิการด ารงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural 
identity) ในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ซึ่งงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัมุ่งเน้นใหค้วามส าคญัศกึษารายละเอยีดนโยบายของภาครฐั เรื่องสทิธ ิคอื รฐัธรรมนูญ ปี 
2560 ทัง้ในมุมของประชาชนและหน้าทีร่ฐัพงึกระท า และนโยบายทางผงัเมอืง คอื ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามพระราชบญัญตัิ
ผงัเมอืง พ.ศ.2562 และแผนผงัแม่บทการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์พ.ศ.2563 (อา้งองิปี พ.ศ.จากปีอนุมตัโิดยคณะรฐัมนตร)ี  
ทีส่ามารถสนับสนุนใหเ้กดิการคงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชุมชนนางเลิ้ง โดยวเิคราะหผ์่านหลกัการของสทิธคิวามเพยีงพอทาง
วฒันธรรมตามสทิธใินการอยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอ (The Right to adequate housing)  

 

2. รายละเอียดของงานวิจยั 

2.1 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

ศึกษาแนวคิดการอนุรกัษ์วฒันธรรม ผ่านนโยบายผงัเมอืงที่สนับสนุนให้เกิดความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อที่อยู่อาศยั 
(Cultural adequacy) กบัชุมชนนางเลิง้ ตามหลกัของ UN habitat เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ต่อภาครฐัในการจดัท านโยบายทางผงั
เมอืง โดยตระหนักเรื่องสทิธกิารอนุรกัษ์วฒันธรรมทีร่ฐัพงึกระท าต่อนโยบายผงัเมอืงมากขึน้ และเป็นขอ้มลูสนับสนุนใหชุ้มชนฯ ทราบ
แนวทางการใชส้ทิธตินเองในการด ารงซึง่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชนตามหลกัสากล  

2.2 ขอบเขตการวิจยั 

2.2.1 ขอบเขตดา้นพื้นที ่ศกึษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชน (Cultural identity) และศกึษาแนวคดิความพยายามในการ
ด ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนนางเลิง้ 

2.2.2 ขอบเขตดา้นเนื้อหา ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ประเดน็สทิธทิางวฒันธรรมและ
แนวคดิการด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมตามกฎหมายผงัเมอืงไทย เปรยีบเทยีบกบัหลกัการสทิธคิวามเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อที่อยู่อาศยัตาม
หลกัสากล 

2.3 วิธีการวิจยั 

การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research) ใช้แบบแผนของการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยศกึษาและ
วเิคราะหแ์นวคดินโยบายและกฎหมายของไทย (Policy analysis)  อนัไดแ้ก่ แนวคดิการด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมผา่นนโยบายทางผงัเมอืง 
คือ แผนผงัขอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ตามพระราชบญัญตัิผงัเมอืง พ.ศ.2562 และแผนผงัแม่บทการอนุรกัษ์และพฒันากรุง
รตันโกสนิทร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2563) เป็นหลกั พร้อมทัง้นโยบายและกฎหมายทางผงัเมอืงอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง วเิคราะห์ผ่านกรอบ
หลกัการทีท่ าเกดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยั (Cultural adequacy) โดย UN Habitat และวเิคราะหแ์นวคดิเรื่องสทิธใิน
การด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรม คอื รฐัธรรมนูญ ฉบบัปี 2560 เพือ่ใหเ้หน็ถงึสทิธทิีบุ่คคลและชุมชนสารถกระท าเพือ่ด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมนัน้ๆ 
หน้าทีร่ฐัทีต่อ้งกระท าเพือ่ใหบุ้คคลหรอืชุมชนเกดิความมัน่คงทางวฒันธรรมนัน้ๆ เพือ่เป็นขอ้มลูสนบัสนุน เสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสม
ส าหรบัชุมชนและหน่วยงานรฐัผูก้ าหนดนโยบายทางผงัเมอืงใหเ้กดิความมัน่คงทางวฒันธรรมต่อไป 
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รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั, จดัท าโดยผูว้จิยั 

2.4 พืน้ท่ีศึกษา 

ชุมชนนางเลิง้ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยักรอบพืน้ทีศ่กึษาเฉพาะจุดศูนยก์ลางของความเป็น “นางเลิง้” 
ทีม่เีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชดัเจน คอืบรเิวณรอบวดัสุนทรธรรมทาน (แคนางเลิ้ง) และรอบตลาดนางเลิง้ โดยพืน้ทีด่งักล่าวปัจจุบนั
ประกอบดว้ยชุมชน 4 ชุมชน คอื ชุมชนวดัแคนางเลิง้ ชุมชนจกัรพรรดพิงษ์ ชุมชนศุภมติร 1 และ 2 เป็นตน้ กรรมสทิธิท์ีด่นิส่วนใหญ่
เป็นของส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์,วดัสุนทรธรรมทาน ,วดัโสมนสัวรวหิาร และเอกชน และมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ที่
ศกึษาสว่นใหญ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั และทีอ่ยูอ่าศยัรว่มกบัพาณิชยกรรม 

 
รปูท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษาชุมชนนางเลิง้, จดัท าโดยผูว้จิยั 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 ความหมายและประเภทของวฒันธรรมตามหลกัการสากล 

ค าว่า “วฒันธรรม” (Culture/Cultural) จากเอกสารข้อวนิิจฉัย ล าดบัที่ 21 (General comment No.21) โดยคณะกรรมการ
ระหว่างประเทศวา่ดว้ยวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) เรื่อง 
สทิธิของทุกคนในการมสี่วนร่วมในวถิีทางวฒันธรรม อ้างอิงหวัข้อที่ 15 ย่อหน้า 1(a) ตาม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) ไดนิ้ยามไวด้งัน้ี 



สทิธใินการอยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอ : นโยบายผงัเมอืงทีส่นบัสนุนใหเ้กดิสทิธใินความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยัตามหลกัสากล,  
กรณศีกึษาชุมชนนางเลิ้ง กรงุเทพมหานคร 
ศริณฐั สุนนัทารอด, วจิติรบุษบา มารมย ์และบุญอนนัต ์นทกุล 
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1) วฒันธรรม คอื ชุดของคุณลกัษณะทางจติวญิญาณ วตัถุ สตปัิญญา และอารมณ์ทีโ่ดดเด่นของสงัคมหรอืกลุ่มทางสงัคม ซึง่
ครอบคลุมนอกเหนือไปจากประเพณีศลิปะ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม แต่หมายรวมถงึวถิชีวีติการอยู่ร่วมกนั ระบบคุณค่าทางประเพณี
และความเชือ่” 

2) วฒันธรรม ครอบคลุมคา่นิยมความเชือ่ ภาษา ศลิปะประเพณี สถาบนั และวถิชีวีติทีบุ่คคลหรอืกลุม่แสดงออกทัง้ในอดตีและ
ปัจจุบนั หมายรวมถงึความหมายทีค่นกลุม่หน่ึงมอบใหก้บัการด ารงอยูแ่ละต่อการพฒันาของพวกเขา” 

3) วฒันธรรม คือผลรวมของวตัถุ และจติวญิญาณ กิจกรรมและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มทางสงัคม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นที่
คล้ายคลงึกนั ระบบค่านิยมและสญัลกัษณ์ตลอดจนชุดแนวทางปฏบิตัทิี่กลุ่มวฒันธรรมเฉพาะท าซ ้าเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งลว้นแลว้แต่มี
ความสมัพนัธท์างสงัคมในชวีติประจ าวนั 

ยูเนสโก (UNESCO, 2010) ได้จ าแนกประเภทของวฒันธรรม โดยจ าแนกผ่านนิยามค าว่า “มรดก” (heritage) จ าแนกตาม
ประเภทการถูกสรรคส์รา้งขึน้ของสิง่ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื (1) มรดกทางธรรมชาต ิ(Natural heritage) หรอืแหล่งมรดกที่
เกดิจากการสรา้งสรรคข์องธรรมชาต ิ(2) มรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage) หรอืแหล่งมรดกทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์องมนุษย ์
เช่น อาคาร อนุสรณ์สถาน ศลิปะ ความเชื่อ ประเพณีและสุนทรยีศาสตร ์ชาตพินัธุว์ทิยา เป็นตน้ ซึง่ทรพัยส์นิทางวฒันธรรม สามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มรดกวฒันธรรมที่จบัต้องได้ (Tangible heritage) และมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible 
heritage) และ (3) ทรพัย์สนิแบบผสม ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของทรพัย์สนิทางธรรมชาตแิละทรพัย์สนิทางวฒันธรรม ทัง้น้ี เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัหลกัการของไทย ซึง่อา้งองิตามกฎบตัรประเทศไทยว่าดว้ยการบรหิารจดัการแหล่งมรดกวฒันธรรม ผูว้จิยัเหน็วา่  จาก
ลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ศกึษาคอื ชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งอยู่ในขอบเขตพืน้ที่เกาะรตันโกสนิทร์ ส่วนใหญ่จดัอยู่วฒันธรรมประเภท 
“มรดกวฒันธรรม” (Cultural heritage) ซึง่นิยามสอดคลอ้งกบัหลกัการของ UNESCO เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการวเิคราะหเ์น้ือหาสว่น
อืน่ๆ เหน็ควรใหใ้ชก้ารจ าแนกประเภทของวฒันธรรม ผา่นนิยามค าวา่ มรดกวฒันธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื มรดกวฒันธรรมที่
จบัตอ้งได ้(Tangible cultural heritage) และมรดกทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible cultural heritage) 

3.2 แนวคิดความเพียงพอทางวฒันธรรมต่อท่ีอยู่อาศยั (Cultural adequacy) ตามกฎหมายสากล โดย UN Habitat 

Cultural adequacy หรอืการมวีฒันธรรมทีเ่พยีงพอต่อทีอ่ยูอ่าศยั ถูกกลา่วใน General Comment No. 4: The Right to 
Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) วา่หมายรวมถงึ 1) กระบวนการและเทคโนโลยใีนการก่อสรา้ง 2) วสัดุทีใ่ชใ้นการ
ก่อสรา้ง 3) นโยบายของรฐัทีส่นบัสนุนใหเ้กดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยูอ่าศยันัน้ๆ กล่าวคอื ตอ้งเป็นการพฒันาทัง้ในระดบั
กายภาพ คอืทีอ่ยูอ่าศยั และมแีนวทางในการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมไปพรอ้มๆกนั มจีุดประสงคส์ าคญัคอื เพือ่เอือ้ใหเ้กดิการแสดงออก
ซึง่เอกลกัษณ์และความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural identity and Cultural diversity) ซึง่ผูว้จิยัไดส้บืคน้นิยาม เพือ่ท าความเขา้ใจ
เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) หมายถงึ การรูส้กึมตีวัตน รูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่
ช่วยใหเ้ราสามารถรบัรูไ้ดถ้งึคนกลุ่มหน่ึง ซึง่อาจจะแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ เช่น สญัชาต ิ(Nationality), เชือ้ชาต ิ(Ethnicity) ,ศาสนา 
(Religion) ,ชนชัน้ทางสงัคม (Class) ,รุ่นอายุ (Generation)  หรอืกลุ่มสงัคมใดๆ ทีม่วีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั และหมายรวมถงึกลุ่มทีม่ ี
การแบ่งปันกนัทางวฒันธรรมด้วย และจาก (Committee on Economic, Social and Cultural Rights,2009) กล่าวว่า เอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม (Cultural identity) ยงัเป็นสว่นหน่ึงของทฤษฎกีารสือ่สารตวัตน แสดงใหเ้หน็ถงึกรอบความสมัพนัธท์างวฒันธรรมในชุมชนซึ่ง
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติในเชงิสงัคม รวมทัง้เป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ “สทิธ”ิ ของผูอ้ยูอ่าศยัในแต่ละพืน้ทีอ่กีดว้ย  

ส าหรบัค าว่า ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural diversity) หมายถงึ ความแตกต่างกนัของคุณลกัษณะวฒันธรรมใน
พืน้ทีน่ัน้ ๆ ซึง่อาจมวีฒันธรรมมากกวา่ 1 รปูแบบ เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึการเคารพในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัและสามารถอยูร่ว่มกนั 

จะเหน็ว่าการมวีฒันธรรมทีเ่พยีงพอต่อทีอ่ยู่อาศยั (Cultural adequacy) จุดประสงคห์ลกั คอืจะต้องก่อใหเ้กดิเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมในพืน้ทีเ่ป็นหลกั เน่ืองจากความหลากหลายทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่่างๆ มกัจะเกดิขึน้โดยธรรมชาตใินสงัคมหน่ึงอยู่
แลว้ และเมื่อใดที่แต่ละสงัคมมคีวามหลากหลายมากขึน้ จะเกดิการรวมกลุ่มเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตน อกีทัง้ตามนิยามกล่าวว่า 
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัวถิชีวีติของสงัคมนัน้ๆ และเป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงถงึสทิธใินทีอ่ยูอ่าศยัอกีดว้ย  
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ทัง้น้ี จากนิยามขา้งต้น ผูว้จิยัสนใจเลอืกนิยามของความเพยีงพอทางวฒันธรรมมาเพยีง 1 นิยาม เพื่อศกึษาโดยละเอยีด โดยมคีวาม
สนใจในสว่นของ “แนวนโยบายของรฐัทีส่นับสนุนใหเ้กดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยันัน้ๆ” เน่ืองจากผูว้จิยัตอ้งการศกึษา
วา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเรือ่งหลกัการความเพยีงพอทางวฒันธรรมซึง่เป็นสทิธติามหลกัสากลแลว้ แนวนโยบายผงัเมอืงของไทยสนบัสนุน
ใหเ้กดิสทิธดิา้นน้ีหรอืไม ่อกีทัง้ผูว้จิยัเหน็วา่ในสว่นของพืน้ทีศ่กึษา ควรมศีกึษาถงึเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ในพืน้ที่
ศกึษารว่มดว้ย เนื่องจากเป็นจุดประสงคส์ าคญัในการเกดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยูอ่าศยั (Cultural adequacy) 

 
รปูท่ี 3 แนวคดิการศกึษาความเพยีงพอทางวฒันธรรมของงานวจิยั, จดัท าโดยผูว้จิยั 

3.3 เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนนางเล้ิง 

จากการส ารวจพืน้ทีแ่ละสบืคน้ขอ้มลูของผูว้จิยั พบวา่ ชุมชนนางเลิง้ เป็นชุมชนทีม่วีฒันธรรมหลายมติผิสมผสานกนักระจาย
อยูท่ ัว่ไปในพืน้ทีศ่กึษา ทัง้รปูแบบมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้ทัง้มติขิองวฒันธรรมดัง้เดมิทีม่ ีคุณคา่และบุคคลภายนอก
สามารถพบเหน็ไดใ้นปัจจุบนั เช่น สถาปัตยกรรม วตัถุสิง่ของ อาหารคาว-หวาน หตัถศลิป์ ดนตรแีละนาฏศลิป์ ประเพณีเทศกาล ยงัถูก
สบืทอดโดยคนในชุมชนมาจนถงึปัจจุบนั และต่อยอดในการใชว้ถิทีางวฒันธรรมเป็นเครื่องมอืทีม่ากกว่าการน าเสนอภาพลกัษณ์ของ
ชุมชน แต่เป็นเครือ่งมอืส าหรบัสรา้งความมัน่คงทางทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัชุมชนตนเองอกีดว้ย 

อกีมติิหน่ึง คอืการปรบัวถิีชวีติของชุมชน เพื่อรเิริม่ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัผ่านกระบวนการจดัการของชุมชน เริม่มเีค้าของ
พฒันาการชดัเจนในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2562-2564 จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท าใหชุ้มชน
นางเลิง้เริม่คดิแพลตฟอรม์เพือ่ช่วยเหลอืเรื่องปัจจยั 4 แก่ชาวชุมชนของตนเองทีไ่ดร้บัผลกระทบ รวมทัง้แบ่งปันสูชุ่มชนโดยรอบอื่น  ๆ 
อกีดว้ย นบัวา่เป็นการปรบัตวัตามสถานการณ์ เพือ่เริม่สรา้งวถิใีหมใ่นการอยูร่ว่มกนั 

 

รปูท่ี 4 กจิกรรมทางวฒันธรรมในชุมชนนางเลิง้ (ซา้ย) ,ศนูยบ์รหิารสถานการณ์โควดิระดบัชุมชน Community X Covid-19 (ขวา), 
จดัท าโดยผูว้จิยั 
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รปูท่ี 5 เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชนนางเลิง้, จดัท าโดยผูว้จิยั 

ทัง้น้ี หากพจิารณาจากรูปที ่5 จะเหน็ว่าชุมชนนางเลิ้งมกีารกระจุกตวัของมรดกวฒันธรรมอยู่ 2 บรเิวณ ไดแ้ก่บรเิวณตรอก
ละครชาตรบีรเิวณถนนหลานหลวง และบรเิวณตลาดนางเลิง้ ซึง่มวีฒันธรรมอาหารทีม่ชีื่อเสยีง ทัง้สองบรเิวณมกีารตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่
สมยัรชักาลที ่5 และยงัคงสบืทอดวฒันธรรมของตนเองมาจนถงึปัจจุบนั 

3.4 สรปุการตีความความหมายค าว่าวฒันธรรม การแบง่ประเภท และเน้ือหาท่ีกล่าวถึงประเดน็วฒันธรรม ของกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรการทางผงัเมือง 

ผูว้จิยัไดท้ าการสรุปเน้ือหาทีก่ล่าวถงึประเดน็วฒันธรรม โดยสรุปการตคีวามและการตัง้ขอ้สงัเกต ความหมาย และการแบ่ง
ประเภทของค าว่าวฒันธรรม ว่าเป็นไปตามที ่UN กล่าวไวห้รอืไม่ เพื่อใหเ้หน็ถงึแนวคดิในการด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรม โดยจะพจิารณา
แผนผงัแม่บทการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร์ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2563 ,ร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบญัญตัผิงัเมอืง พ.ศ.2562 และ ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 เป็นหลกั และพจิารณานโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัผงัเมอืงอื่นๆเพิม่เติม 
เพือ่ใหเ้หน็ถงึการถ่ายล าดบัความส าคญัของประเดน็วฒันธรรม จากนโยบายระดบัประเทศถงึระดบัปฏบิตักิาร สรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปเน้ือหาทีก่ลา่วถงึประเดน็วฒันธรรมจากนโยบายทางผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง 
กฎหมาย นโยบาย 
มาตรการของไทย 

การตีความ/ประเภท วฒันธรรม เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรช์าตริะยะ  
20 ปี  

- ตคีวามค าวา่วฒันธรรม ทัง้รปูแบบรปูธรรม และ
นามธรรม 

- สนบัสนุนใหเ้กดิการอนุรกัษแ์ละพฒันา ใหเ้กดิ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

- ระบุประเภททัง้มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้
(Tangible heritage) และมรดกวฒันธรรมทีจ่บั
ตอ้งไมไ่ด ้(Intangible heritage)  

ระบุผา่น 
1. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม 
2. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบน

คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉ.12  
(พ.ศ.2560-2564) 

- กล่าวถงึค าวา่วฒันธรรม โดยเน้นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน เพือ่เป็นเครือ่งมอืหนึ่งเพือ่สนบัสนุนการ
ทอ่งเทีย่ว และสง่เสรมิเศรษฐกจิของชุมชน 

- - ระบุประเภททัง้มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้
(Tangible heritage) และมรดกวฒันธรรมทีจ่บั
ตอ้งไมไ่ด ้(Intangible heritage) 

ระบุผา่น 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

แผนผงัแม่บทการ
อนุรกัษ์และพฒันา
กรงุรตันโกสินทร ์ 
พ.ศ.2563 

- ตคีวามผา่นค าวา่ "มรดกวฒันธรรม" (Heritage) 
ท าใหก้ารวเิคราะหแ์ละเกบ็ขอ้มลูวฒันธรรมเป็น
เฉพาะการเกบ็ขอ้มลูทีม่ใีนอดตี และยงัมคีุณคา่
สง่ผลถงึปัจจบุนั เทา่นัน้ กรณวีฒันธรรมรปูแบบ
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ใหมไ่มไ่ดถู้กน ามาพจิารณามากนกั 

- กล่าวถงึค าวา่ สงัคมพหุวฒันธรรม ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์ทีส่ าคญัของพืน้ทีศ่กึษา และระบุถงึ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม สมาชกิในสงัคม
ควรมคีวรสว่นรว่มในการรบัรู ้

- - ระบุทัง้มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได ้(Tangible 
heritage) และมรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้
(Intangible heritage) 

1. แผนงานและโครงการที ่9 บรเิวณยา่นนางเลิ้ง -มหา
นาค 
2. ยุทธศาสตรป์ระกอบแผนงานดงักล่าวกล่าว ไดแ้ก่ 
    2.1 ยุทธศาสตรด์า้นมรดกวฒันธรรม 
    2.2 ยุทธศาสตรด์า้นกายภาพและวถิชีวีติชุมชน 
    2.3 ยุทธศาสตรด์า้นการทอ่งเทีย่ว 
    2.4 ยุทธศาสตรด์า้นการใชท้ีด่นิ 
3. แผนผงัแมบ่ทฯ เสนอเครือ่งมอืทางผงัเมอืง ไดแ้ก่ 
Overlay control, มาตรการควบคุมสิง่แวดลอ้มและ
ศลิปกรรม, มาตรการโอนสทิธพิฒันา (TDR) และ TOD 
รอบสถานีรถไฟฟ้า (สถานีหลานหลวง) 

พระราชบญัญติั 
ผงัเมือง พ.ศ.2562 

- อา้งองินิยาม "การผงัเมอืง" ตามมาตรา 4 เน้นการ
ตคีวามวฒันธรรมผา่น สถานท่ีและวตัถ ุทีม่ี
ประโยชน์หรอืคุณคา่ในทางศลิปกรรม 
สถาปัตยกรรมประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี

- - เน้นมรดกวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้
(Tangible heritage) 

ระบุเนื้อหาทีก่ล่าวถงึประเดน็วฒันธรรม ผา่น 
   1. ผงันโยบายการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
   2. ผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
      2.1 ร่างกฏกระทรวงผงัเมืองรวม
กรงุเทพมหานคร ฉ.ปรบัปรงุครัง้ท่ี 4  
    ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land use) ประเภท พ.
5-22 หมายถงึ ศนูยพ์าณชิยกรรมของเมอืง เพือ่รองรบั
การประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ การคา้ การบรกิาร และ
นนัทนาการทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
      2.2 ผงัเมอืงเฉพาะ ระบุใหจ้ดัท านโยบาย มาตรการ 
และวธิกีารด าเนินการปฏบิตั ิแผนผงัแสดงบรเิวณทีต่ ัง้
ของสถานทีห่รอืวตัถุทีม่ปีระโยชน์หรอืคุณคา่ทาง
ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรห์รอื
โบราณคด ีทีจ่ะพงึสง่เสรมิด ารงรกัษาหรอืบรูณะ 

จะเหน็ว่า จากตารางที ่1 แนวคดิและการตคีวามเรื่อง วฒันธรรม ถูกพดูในทุกระดบั แต่กล่าวถงึประเภทของวฒันธรรมทีค่วร
อนุรกัษ์ไม่ครบถ้วน ส าหรบันิยามของค าว่า “วฒันธรรม”  โดยนโยบายระดบัประเทศอย่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตีความถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมทัง้รปูธรรมและนามธรรม ระบุทัง้ระดบัประเทศจนถงึระดบัชุมชน ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนผงัแมบ่ทเพือ่การอนุรกัษ์
และพฒันากรุงรตันโกสนิทร์ พ.ศ.2562 แต่เมื่อพจิารณาจากนโยบายถ่ายทอดมาสู่กฎหมายส าหรบัใชป้ฏบิตัจิรงิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
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อย่างพระราชบญัญตัผิงัเมอืง พ.ศ.2562 ร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) และผงัเมอืงเฉพาะ กลบั
พบวา่ แนวคดิการตคีวามค าวา่วฒันธรรม ถกูมองวา่เป็นเพยีงเครือ่งมอืหนึง่ส าหรบัสง่เสรมิเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วเทา่นัน้  

ในส่วนของ ประเภทของวฒันธรรม ตามหลกัการสากลโดย UN แบ่งโดยใช้ค าว่า มรดกวฒันธรรม (Cultural Heritage) 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื มรดกวฒันธรรมที่จบัต้องได้ (Tangible cultural heritage) และมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ ( Intangible 
cultural heritage) จะเห็นว่านโยบายการพฒันาประเทศอย่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
แผนผงัแม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร์ฯ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัพื้นทีศ่กึษาโดยตรง ระบุประเภทของวฒันธรรมทีต่้องให้
อนุรกัษ์ไวค้รบทัง้ 2 ประเภท แต่เมื่อพจิารณาถึงกฎหมายระดบัทีน่ าไปปฏบิตัใิชจ้รงิ อย่างพระราชบญัญตัผิงัเมอืง พ.ศ.2562  ,ร่างกฏ
กระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) และผงัเมอืงเฉพาะ พบวา่มาตรการต่างๆตามทีก่ฎหมายก าหนด ระบุเน้น
เพยีงแค่วฒันธรรมประเภททีจ่บัตอ้งได้ กล่าวคอื ตามเนื้อหาในกฎหมายระบุเน้นสถานทีแ่ละวตัถุ เช่น สถาปัตยกรรม โบราณสถาน เป็น
หลกัเทา่นัน้ ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่ยงัไมค่รบถว้นนกั  

การอนุรกัษ์วฒันธรรมประเภททีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้จากการศกึษารายละเอยีดภาพรวมจะพบวา่ ปรากฎอยู่ในแผนผงัแมบ่ทเพือ่การ
อนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรฯ์ ซึง่เป็นนโยบายหลกัทีก่ าหนดทศิทางการอนุรกัษ์วฒันธรรมทัง้หมด แต่เมือ่พจิารณาถงึรายละเอยีด
ผงัโครงการตามยุทธศาสตร์สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง กลบัพบว่าการระบุขอ้มูลวฒันธรรมในพื้นทีไ่ม่ครบถ้วน และเป็นขอ้มูลทีร่ะบุระดบัย่าน
เทา่นัน้ จงึยงัไมเ่หน็ความเชื่อมโยงกบัวถิขีองชุมชนชดัเจนมากนัก โดยระบุนโยบายใหห้น่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการตามโครงการ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรม เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทีว่างไว ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัวธิกีารทีห่น่วยงานรฐันัน้ๆจะเลอืกน ามาจดัท าโครงการ ว่าจะ
สามารถก่อใหเ้กดิการด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมไดม้ากน้อยเพยีงใด หรอืจะเป็นเพยีงการใชว้ฒันธรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืส าหรบัประชาสมัพนัธ์
โครงการต่างๆ ภายใตก้ารด าเนินการของภาครฐัเทา่นัน้  

 
รปูท่ี 6 ผงัขยายแผนผงัแมบ่ทฯ ตามยุทธศาสตรร์ายสาขา (ซา้ย) และผงัสรุปแผนงานและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นวฒันธรรม 
ตามยุทธศาสตรร์ายสาขา (ขวา)  เฉพาะพืน้ทีศ่กึษาชุมชนนางเลิง้, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

3.5 สรปุความเพียงพอทางวฒันธรรมส าหรบัท่ีอยู่อาศยัต่อชมุชนนางเล้ิง ผา่นนโยบายผงัเมืองไทย 

ปัจจุบนั เครื่องมอืตามกฎหมายผงัเมอืงทีใ่ชป้ฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการพฒันาเมอืงเป็นหลกั  มเีพยีงผงัเมอืงรวมท่านัน้ ปฏบิตัผิ่าน
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land use control) อา้งองิตามร่างกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) 
ก าหนดใหพ้ืน้ทีศ่กึษาชุมชนนางเลิง้ เป็นประเภทพาณิชยกรรม (พ.5-22) วตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนยก์ลางพาณิชยกรรม
ของเมอืง รองรบัการประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ การคา้ การบรกิาร และนันทนาการทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนโดยทัว่ไป โดยสามารถ
ก่อสรา้งไดต้ัง้แต่อาคารประเภททีอ่ยู่อาศยั จนถงึอาคารขนาดใหญ่ได ้ในขณะเดยีวกนัยงัมีมาตรการสนับสนุนผงัเมอืงรวม อา้งองิตาม
รา่งกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครฯ ตวัอย่างเช่น มาตรการโอนสทิธกิารพฒันา (TDR), มาตรการเพิม่อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคาร
รวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR Bonus) เป็นตน้ เมือ่พจิารณาตามหลกัการจะเหน็ว่ามเีน้ือหาสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาอาคาร และสถานทีเ่ป็น
หลกั และเมื่อท าการวเิคราะหร์่วมกบันโยบายแม่บทซึง่ก าหนดแผนผงัและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรมในพืน้ทีศ่กึษา 
คอืแผนผงัแม่บทการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทรฯ์ (ตามรูปที ่7) พจิารณาและวเิคราะหภ์ายใตก้รอบแนวคดิความเพยีงพอทาง
วฒันธรรม (Cultural adequacy) ทีต่้องพจิารณากายภาพและมรดกวฒันธรรมใหค้รบถ้วนและสอดคลอ้งกนั พบว่าปัจจุบนัยงัเกดิช่อง
โหว่จากความไม่สอดคลอ้งกนัของนโยบาย ตวัอย่างเช่น กรณีที่ 1 บรเิวณตรอกละครชาตร ีซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมวฒันธรรมส าคญัของ
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นางเลิ้ง ตามแผนผงัแม่บทฯ ระบุใหม้กีารอนุรกัษ์คณะละครชาตร ี(ครูพูน เรอืงนนท์) และบา้นนราศลิป์ผูจ้ดัท าชุดร าละครชาตร ีผ่าน
โครงการฟ้ืนฟูภมูปัิญญาทอ้งถิน่ฯ แต่เมือ่พจิารณาถงึการพฒันากายภาพ คอืกลุม่ทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณดงักล่าว กลบัไมไ่ดร้ะบุพืน้ทีด่งักล่าว
เป็นชุมชนที่มมีรดกวฒันธรรม และกรณีตวัอย่างที่ 2 ที่มคีวามชดัเจนคอืบรเิวณตลาดนางเลิ้ง ปัจจุบนัตามแผนผงัแม่บทฯ ก าหนด
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และจัดท ามรดกท้องถิ่น ระบุการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมบรเิวณตลาดนางเลิ้งและตกึแถวรมิถนนนครสวรรค์ แต่กลบัไม่ระบุการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมประเภทอาหาร ซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์หน่ึงทีช่ดัเจนและเป็นทีรู่จ้กัดขีองนางเลิง้ เป็นตน้  

จากกรณีตวัอย่างทัง้ 2 กรณีน้ี ท าใหเ้หน็ถงึความไม่สอดคลอ้งกนัตามแนวคดิความเพยีงพอทางวฒันธรรม กล่าวคอื ไม่ได้
พจิารณาการพฒันากายภาพคอืทีพ่กัอาศยั และมรดกวฒันธรรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั โดยเฉพาะมรดกวฒันธรรมรปูแบบที่
จบัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible cultural heritage) ของชุมชนนางเลิง้ หลายบรเิวณลว้นสือ่ถงึเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของ
ชุมชนนางเลิง้อยา่งชดัเจน กลบัท าการระบุขอ้มลูไมค่รบถว้น จงึท าใหไ้มเ่กดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยูอ่าศยั และเมือ่พจิารณา
ต่อยอดสูห่ลกัการสทิธทิีอ่ยู่อาศยัทีเ่พยีงพอ (The Right to housing) การจะเกดิความมัน่คงทางทีอ่ยู่อาศยัได ้ตอ้งพจิารณามาตรฐานต ่า
ของการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใหค้รบถ้วน โดยหนึ่งในมาตรฐานดงักล่าวคอืเรื่อง “วฒันธรรม” หากไมส่ามารถพจิารณาใหส้อดคลอ้งกนัและ
เกดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมได ้กไ็มอ่าจเกดิความมัน่คงของทีอ่ยูอ่าศยัไดต้ามหลกัสากล  

 

รปูท่ี 7 สรุปความเพยีงพอทางวฒันธรรมส าหรบัทีอ่ยูอ่าศยัตอ่ชุมชนนางเลิง้ ผา่นนโยบายผงัเมอืงไทย, ปรบัปรุงโดยผูว้จิยั 

 

 

 

 



สทิธใินการอยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอ : นโยบายผงัเมอืงทีส่นบัสนุนใหเ้กดิสทิธใินความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยัตามหลกัสากล,  
กรณศีกึษาชุมชนนางเลิ้ง กรงุเทพมหานคร 
ศริณฐั สุนนัทารอด, วจิติรบุษบา มารมย ์และบุญอนนัต ์นทกุล 
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3.6 สิทธิในการด ารงไว้ซ่ึงวฒันธรรมท่ีระบไุว้ตามรฐัธรรมนูญ ปี 2560 

สทิธ ิ(Rights) หมายถงึ ประโยชน์ทีก่ฎหมายรบัรองและคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลในอนัทีจ่ะกระท าการเกีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืบุคคลอื่น 
สทิธติามรฐัธรรมนูญ คอืการทีร่ฐัใหส้ทิธแิก่ประชาชน โดยรฐัมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งท าใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธนิัน้ (กาญจนารตัน์ ลวีโิรจน์, 2559) 

เสรภีาพ (Liberties) หมายถงึ ภาวะอสิระทีม่นุษยไ์มอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบง าของผูอ้ื่น โดยเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ หมายถงึ สิง่
ทีป่ระชาชนมอีสิระในการเลอืกกระท า หรอืงดการกระท า โดยรฐัไม่มหีน้าทีท่ีต่อ้งจดัหาสิง่ทีเ่ป็นเสรภีาพใหป้ระชาชนเหมอืนเช่นค าว่า
สทิธ ิ(กาญจนารตัน์ ลวีโิรจน์, 2559) 

จะเหน็วา่ ความแตกต่างของค าวา่สทิธแิละเสรภีาพ ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัคอื การศกึษาแนวนโยบายของภาครฐัทีช่ว่ย
ใหเ้กดิการด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรม ดงันัน้ จงึควรพจิารณาเริม่ต้นที่ค าว่า สทิธ ิเน่ืองจากเป็นสิง่ที่รฐัควรจดัหาหรอืกระท า และเป็นสิ่ งที่
เกดิขึน้ไดแ้ต่โดยกฎหมายเทา่นัน้  

ในส่วนบทบาทของประชาชน ตามหมวดที ่3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย ตามรฐัธรรมนูญ 2560 สว่นใหญ่ก าหนด
สทิธแิละเสรภีาพในการคุม้ครองใหแ้ก่ “บุคคล”  เช่น มาตรา 27 ,32 ,37 ,38 และ 40 ระบุความเสมอภาคกนัความแตกต่างในเรื่องถิน่
ก าเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกาย หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อ
ทางศาสนา  รวมทัง้เสรภีาพในการประกอบอาชพี จากนิยามดงักล่าว จะเหน็ว่า เมื่อตคีวามความหมายของค าว่าวฒันธรรม มคีวาม
ครบถว้นทัง้วฒันธรรมเป็นไปตามนิยามความหมายพืน้ฐานของค าวา่วฒันธรรมตามหลกัการสากล  

ในส่วนสทิธทิีร่ะบุแนวคดิทีส่นับสนุนใหป้ระชาชนเกดิการด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรม ระบุการใหส้ทิธแิก่ “บุคคลและชุมชน” ตาม
มาตรา 43 ขอ้ที ่1 บุคคลและชุมชนยอ่มมสีทิธ ิอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู หรอืสง่เสรมิภมูปัิญญา ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี
อนัดงีามทอ้งถิน่และของชาต ิและยงัระบุไวใ้นหน้าทีข่องปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 ขอ้ที ่8 ใหบุ้คคลมหีน้าทีร่่วมมอืและสนับสนุน
การอนุรกัษ์คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้มรดกทางวฒันธรรม 

นอกจากสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญใหแ้ก่บุคคลและชุมชนแลว้ ในสว่นบทบาทหน่วยงานรฐั รฐัธรรมนูญ 2560 ยงัก าหนด 
หมวดที ่5 หน้าทีข่องรฐั ตามมาตรา 57 ขอ้ที ่1 รฐัตอ้งอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
และจารตีประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาต ิและจดัใหม้ีพื้นทีส่าธารณะส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุน
ใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชส้ทิธแิละมสีว่นรว่มในการด าเนินการดว้ย 

 

4. การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาการตคีวามหมายและประเภทวฒันธรรมตามกฎหมายระดบัต่างๆ การปฏบิตัใิชจ้รงิของนโยบายผงัเมอืงใน
ปัจจุบนัต่อพืน้ทีศ่กึษา และการวเิคราะหส์ทิธดิา้นความเพยีงพอทางวฒันธรรมตามกฎหมายไทย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

4.1 นโยบายผงัเมืองไม่สามารถด ารงไว้ซ่ึงความเพียงพอทางวฒันธรรมต่อท่ีอยู่อาศยัได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ จุดเริม่ตัง้แต่
การตีความนิยามของค าวา่วฒันธรรม และการระบุประเภทของวฒันธรรม ในนโยบายแต่ละระดบั ยงัคลาดเคลือ่นและไมค่รบถว้นตาม
นิยามของค าว่าวฒันธรรมตามสากลโดย UN กฎหมายระดบันโยบายของชาต ิเช่น ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ,แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติฯ และแผนผงัแม่บทฯ มกีารถ่ายทอดแนวคดิการตคีวามวฒันธรรมครบถ้วนตามล าดบั แต่เมื่อลงสู่กฎหมายระดบั
ปฏบิตักิารของเมอืง คอื พระราชบญัญตัผิงัเมอืงซึง่ปัจจุบนัอา้งองิแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land use control) เป็นเครือ่งมอื
หลกัในการพฒันาเมอืง แมว้า่จะมแีผนงานและโครงการตามแผนผงัแมบ่ทฯ ดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมทีล่งสูร่ะดบัพืน้ทีศ่กึษา กลบัเน้น
เพยีงการพฒันากายภาพ คอื สถานทีแ่ละวตัถุเป็นหลกัเท่านัน้ อกีทัง้ยงัเกดิช่องโหวท่างนโยบายทีก่ าหนดการพฒันากายภาพและการ
อนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมไมส่อดคลอ้งกนั ผูว้จิยัเหน็วา่ หากปัจจุบนัการก าหนดนโยบายผงัเมอืง ยงัมองแยกสว่นระหวา่งเรื่องการพฒันา
กายภาพและการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมไม่ครบถ้วนและไมส่อดคลอ้ง เป็นเรื่องยากทีจ่ะสามารถเกดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อที่
อยู่อาศยัในพืน้ทีศ่กึษาชุมชนนางเลิง้ได ้น ามาซึง่การเน้นพฒันาอาคารและสถานทีใ่หเ้กิดความสวยงาม แต่ยากต่อการอยู่อาศยัไดอ้ย่าง
เพยีงพอตามมาตรฐานขัน้ต ่าของมนุษย ์
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4.2 สิทธิในการอนุรกัษ์วฒันธรรมในปัจจุบนัตามกฎหมายไทย คอื รฐัธรรมนูญ พ.ศ.2560 ส่วนใหญ่ใหเ้ฉพาะสทิธแิก่ตวับุคคล
เท่านัน้ ยงัไม่มกีารกล่าวถึง “สทิธขิองชุมชน” ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จรงิ (พรสนัต์ เลี้ยงบุญเลศิชยั ,2564) หากภาครฐัจะก าหนด
มาตรการใดๆในการพฒันาเมอืง ต้องระบุใหส้อดคลอ้งตามสทิธขิองตวั “บุคคล” ทีร่ะบุไวต้ามรฐัธรรมนูญ ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาเน้ือความ
ตามรฐัธรรมนูญ เป็นหน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งจดัท านโยบายผงัเมอืงใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนใหเ้กดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมและเพือ่ให้
เกดิความมัน่คงทางทีอ่ยู่อาศยั และเมือ่พจิารณาตามนโยบายผงัเมอืงทีก่ าหนดลงในพืน้ทีศ่กึษาชุมชนนางเลิง้ จะเหน็วา่สว่นทีถู่กละเลย
ส่วนใหญ่คอืมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible cultural heritage) ซึ่งผูกตดิกบัคนในชุมชน จงึเป็นหน้าที่ของภาครฐัในการ
ก าหนดนโยบายพฒันากายภาพและการอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกนั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามสทิธทิีบุ่คคลควรไดร้บัตามมาตรฐาน 
กรณีทีภ่าครฐัไมส่ามารถปฏบิตัติใิหเ้กดิความเพยีงพอทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ บุคคลในชุมชนผูซ้ึง่ไดร้บัผลกระทบสามารถท าการ
ตดิตาม เรง่รดั รวมทัง้ฟ้องรอ้งหน่วยงานผูจ้ดัท านโยบายผงัเมอืงดงักล่าวตามสทิธทิีร่ฐัธรรมนูญใหไ้วไ้ดเ้ชน่กนั 

จากการอภปิรายขา้งตน้ น ามาซึง่ขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ใหก้บัหน่วยงานรฐั และชุมชน ดงัน้ี 

มมุของภาครฐั 

1) หน่วยงานทีด่แูลเรือ่งการก าหนดนโยบายทางผงัเมอืง ควรค านึงถงึแนวคดิหลกั เรื่องสทิธทิีอ่ยู่อาศยัทีเ่พยีงพอ (The Right 
to housing) โดยเฉพาะประเดน็ความเพยีงพอทางวฒันธรรมต่อทีอ่ยู่อาศยั (Cultural adequacy) ใหม้คีรบถว้นมากยิง่ขึน้ หน่วยงานผูม้ ี
อ านาจหน้าที่ เช่น ส านักวางผงัและพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร ควรเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจนิยามของค าว่า วฒันธรรม 
(Culture/Cultural) ให้ถูกต้องตามหลกัสากล การสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานผู้ดูแลเรื่องวฒันธรรม เช่น กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม สร้างมาตรการในการประเมนิและเก็บขอ้มูลด้านมรดกวฒันธรรมทุกประเภทให้ครบถ้วน เพื่อใช้ ในการเสนอ
แนวทางในการพฒันาเมอืงใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกนัในทุกระดบัและยงัชว่ยลดแรงตา้นจากชุมชนในการพฒันาเมอืงไดอ้กีดว้ย 

2) ควรรเิริม่การจดัท าผงัเมอืงเฉพาะในระดบัชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนมสี่วนร่วมระหว่างชุมชนนางเลิ้ง และ
หน่วยงานผูจ้ดัท านโยบายผงัเมอืง โดยประยุกตแ์นวทางในการอนุรกัษม์รดกวฒันธรรมลงในการจดัท าผงัเมอืงเฉพาะดว้ยซึง่ระบุไวต้าม
ข้อ (ฉ) ให้จัดท าแผนผังแสดงบริเวณที่ตัง้ของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ
ประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ีทีจ่ะพงึสง่เสรมิด ารงรกัษาหรอืบรูณะ โดยผูว้จิยัเหน็วา่กรณีจะจดัท าควรวเิคราะหข์อ้มลูมรดกวฒันธรรมให้
ครบถ้วนทุกประเภท และควรจดัเก็บขอ้มูลใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ระหว่างคน การพฒันากายภาพพื้นที่ และต าแหน่งมรดกวฒันธรรม 
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงทางทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งแทจ้รงิ 

มมุของชุมชน 

1) ในแงว่ฒันธรรม ชุมชนอาจสรา้ง Platform กลางดา้นวฒันธรรมของชุมชน เพือ่รวบรวมขอ้มลูดา้นวฒันธรรมทีไ่มใ่ช่เฉพาะ
มรดกวฒันธรรมปัจจุบนัทีพ่บไดใ้นพืน้ที ่แต่หมายรวมถงึมรดกวฒันธรรมในรปูแบบทีจ่บัตอ้งไมไ่ดอ้ื่นๆ เช่น ฐานขอ้มลูดา้นเชือ้ชาตใิน
พืน้ที ่เป็นตน้ เนื่องจากปัจจุบนัชุมชนนางเลิง้มผีู้สนใจท างานวจิยัในพืน้ทีจ่ านวนมาก จงึถงึเวลาทีค่วรรเิริม่จดัท าฐานขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิโดย
ชุมชนเอง เพือ่กรองขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ และใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพือ่ยนืยนัสทิธใินการอยูอ่าศยัในพืน้ทีข่องตนเองไดอ้กีดว้ย 

2) ในแง่กฎหมาย บุคคลในชุมชนผูซ้ึง่ไดร้บัผลกระทบไม่ว่าจะดา้นความมัน่คงทางวฒันธรรม หรอืผลกระทบจากการพฒันา
เมอืง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผงัเมอืงได้ โดยสามารถกระท าได้ตามมาตรา 90 เช่น ความไม่เป็นธรรมจากการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการพฒันาเมอืงของรฐั การก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ อกีทัง้ยงัสามารถเร่งรดัใหร้ฐัด าเนินการ ตลอดฟ้องร้องหน่วยงาน
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิทีีก่ฎหมายบญัญตัอิกีดว้ย 
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บทคดัย่อ  

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ท าใหพ้ฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะพฤตกิรรมการใช้
พืน้ทีส่าธารณะ เพื่อป้องกนัตวัเองจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาเปรยีบเทยีบการใช้
พืน้ทีส่าธารณะในช่วงก่อนและระหว่างเกดิการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ซึ่งจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมปกตใิหมท่ีเ่หมาะสมกบับรบิทประเทศไทยได ้โดยเลอืกศกึษาย่านเสาชงิชา้ กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นตวัแทนพืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที ่การเกบ็ขอ้มลูดา้นปรมิาณการสญัจรของคนเดนิเทา้ การเลอืกใชเ้สน้ทางเดนิเทา้ และรูปแบบ
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ  โดยน าไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 จากการศึกษาพบว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 20 19 ส่งผลให้กายภาพพื้นที่
เปลีย่นแปลง อาคารพาณิชยกรรม ถูกปิดและปรบัเปลีย่นประโยชน์การใชง้านอาคาร ผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ 
ส่งผลใหป้รมิาณการสญัจรและการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะน้อยลงอย่างชดัเจน กจิกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นกจิกรรมจ าเป็น ซึง่กระจุกตวับรเิวณพืน้ทีท่ี่
เชือ่มต่อกบัระบบขนสง่มวลชน ไมม่กีจิกรรมทางเลอืกและกจิกรรมทางสงัคมในพืน้ที ่เน่ืองจากผูใ้ชพ้ืน้ทีป้่องกนัตวัเองจากการตดิต่อของโรค  

ค ำส ำคญั: พืน้ทีส่ำธำรณะ, พฤตกิรรมกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะ, พฤตกิรรมปกตใิหม ่ 

 

Abstract 

The Coronavirus (COVID-19) outbreak has caused people to change their behavior in daily life as well as their behavior 
in public spaces where infection must be prevented. This study aims to compare the human behaviors in public spaces before 
and during the Coronavirus outbreak. Findings could be an implication for public space development guidelines that are suitable 
for Thai contexts. Saochingcha area was selected as a representative of public spaces. Data collection was focused on 
pedestrian movement rate, way finding, and static activities in public spaces, to compare with the results of the study conducted 
before the Coronavirus outbreak. It was found that the outbreak has caused the physical changes of the area. Commercial 
buildings were closed, and the use of existing buildings were changed. The pedestrian traffic volume had significantly decreased 
because of the change of user’ behaviors in public spaces. The essential activities had high concentration in the areas connected 
to mass transit system. Optional and social activities were not detected due to safety reason among the users for fear of disease 
transmission. 

Keywords: Public Space, Behavior in Public Space, New Normal Behavior 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ส่งผลกระทบรา้ยแรงแก่หลายประเทศทัว่โลก ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
2562 จนถงึปัจจุบนั (เดอืนพฤษภาคม 2564) ยงัไมม่วีคัซนีทีป้่องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 มนุษยจ์งึดแูลตนเองโดย
การหลกีเลีย่งการเขา้ไปในพืน้ทีท่ีม่คีนหนาแน่นแออดั เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ดงันัน้
พืน้ทีส่าธารณะจงึกลายเป็นพืน้ทีท่ีม่นุษย์ควรหลกีเลีย่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 
เพราะพื้นที่สาธารณะเป็นจุดรวมของคน เป็นศูนย์รวมของกจิกรรม และเป็นพื้นที่ทีเ่ป็นประโยชน์ของเมอืง ซึ่งมนุษย์ควรปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ สวมหน้ากาก
อนามยั ลา้งมอืดว้ยน ้า สบู ่หรอืเจลแอลกอฮอล ์ควรรกัษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร หลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบัผูส้งูอายุและผูป่้วยเรือ้รงั 
นอกจากน้ีมนุษย์ควรมกีารเวน้ระยะห่างระหว่างสงัคมของคนจ านวนมาก ดงันัน้ประชาชนจงึเกดิความไม่มัน่ใจในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ 
สง่ผลใหก้ารใชเ้วลาในการประกอบกจิกรรมบนพืน้ทีส่าธารณะถูกจ ากดัดว้ยมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
2019 จนเกดิเป็นพฤตกิรรมปกตใิหม่ (New Normal) ทัว่โลก 

ในประเทศไทย มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ครัง้แรกเดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนธนัวาคม 
2563 การระบาดในระยะน้ี ยงัสามารถควบคุมโรคไดเ้ป็นอย่างด ีมผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้คงทีแ่ละอยู่ในเกณฑท์ีค่วบคุมได ้ต่อมามกีารระบาด
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ครัง้ทีส่อง เดอืนธนัวาคม 2563 ถงึเดอืนมนีาคม 2564 ท าใหม้จี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้เป็น 
6 เท่าของการระบาดระยะแรกในเวลา 4 เดอืน และมกีารระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ครัง้ทีส่าม เดอืนเมษายน 
2564 ถงึปัจจุบนั (เดอืนพฤษภาคม 2564) ซึง่เป็นการระบาดอย่างรุนแรง ควบคุมยาก อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทยไ์มเ่พยีงพอ ผู้
ตดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจนรฐับาลตอ้งใหศู้นยบ์รหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
2019 (ศบค.)ออกมาตรการการควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 อยา่งเครง่ครดัอกีครัง้ 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

 ศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ (ประเภทพืน้ที)่ อนัเน่ืองมาจากการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 

1) ศกึษาพืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที ่คอื สวน ลาน จตุัรสั   

2) ศกึษาสภาพแวดลอ้มและองค์ประกอบทางกายภาพของพืน้ทีด่ว้ยการส ารวจภาคสนาม โดยศกึษาลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ที่สาธารณะ ทางเทา้ และประโยชน์อาคารในพืน้ทีท่ีศ่กึษา ยา่นเสาชงิชา้ 

3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนเดนิเท้า โดย (1) ศกึษาปรมิาณการสญัจรผ่านด้วยวธินีับด่าน (Gate 
observation) (2) ศึกษาการเลอืกเส้นทางด้วยวธิสีะกดรอย (Tracing movement) (3) ศึกษารูปแบบกิจกรรมและปฏสิมัพนัธ์ในพื้นที่
สาธารณะดว้ยวธิจีบัภาพชัว่ขณะ (Static snapshot)  

1.3.2 ขอบเขตดำ้นพืน้ที ่ 

ยา่นเสาชงิชา้ แขวงเสาชงิชา้ แขวงส าราญราษฎร ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (รปูที ่1) 
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รปูท่ี 1 ขอบเขตดา้นพืน้ทีย่า่นเสาชงิชา้ และต าแหน่งด่าน 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พืน้ท่ีสาธารณะ 

2.1.1 ควำมหมำยของพืน้ทีส่ำธำรณะ 

พืน้ทีส่าธารณะ (Public Space) คอืพืน้ทีท่างกายภาพทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึได ้โดยไมถู่กกดีกนัจากสถานภาพทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดรวมของคน เป็นศูนยร์วมของกจิกรรม และเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นประโยชน์ของเมอืง แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คอื 1) ประเภทพืน้ที ่ไดแ้ก ่สวน ลาน จตุัรสั และพืน้ทีว่า่งเปลา่ 2) ประเภทเสน้ทาง ไดแ้ก่ ถนน ทางเทา้หรอืบาทวถิ ี(ธนกร จุดาศร,ี 2558) 

2.1.2 กรณีศกึษำทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบกำรใชพ้ืน้ทีว่ำ่งสำธำรณะ 

 กรณีศึกษา เรื่องสนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนเมือง  : กรณีศึกษา ชุมชนย่านเสาชิงช้า 
กรุงเทพมหานคร (ปราณระฟ้า พรหมประวตั,ิ 2550) ไดศ้กึษารปูแบบการใชพ้ืน้ทีว่า่งสาธารณะโดย (1) ศกึษาปรมิาณการสญัจรผา่นดว้ย
วธิีนับด่าน (Gate observation) (2) ศึกษาการเลือกเส้นทางด้วยวธิีสะกดรอย (Tracing movement) (3) ศึกษารูปแบบกิจกรรมและ
ปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีส่าธารณะดว้ยวธิจีบัภาพชัว่ขณะ (Static snapshot)   

2.2 โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

2.2.1 พฤตกิรรมปกตใิหม ่

พฤตกิรรมปกตใิหม ่เป็นพฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้จากผลกระทบของการระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 
มนุษยจ์ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทีรุ่นแรง ในดา้นเทคโนโลยแีละอนิเตอรเ์น็ต ดา้นการเวน้
ระยะหา่งทางกายภาพ ดา้นสขุภาพ สขุอนามยัของตวัเอง คนรอบขา้ง และการปรบัสมดุลชวีติใหม ่(กรมสขุภาพจติ, 2563) 

 

 



รปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปในกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะ จำกโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019:  
กรณศีกึษำ ยำ่นเสำชงิชำ้ กรงุเทพมหำนคร 
วรชา ภู่ทอง และจุฬวด ีสนัทดั 
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2.2.2 พฤตกิรรมกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะของคนเดนิเทำ้ในชว่งก่อนและระหวำ่งเกดิกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำสำย
พนัธุใ์หม ่2019   

จากกรณีศกึษาในต่างประเทศ เรื่อง Public Space & Public Life during COVID 19 (Gehl, 2020) พบว่าระหวา่งการระบาดมี
การเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนระบาดทัง้ในด้านจ านวนคนใช้งานพื้นที่สาธารณะ ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น ช่วงอายุของคนใช้งาน 
ช่วงเวลาทีนิ่ยมใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นพืน้ทีส่าธารณะ วธิกีารใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ วธิกีารสญัจร และการเปลีย่นแปลงของทีต่ัง้
พืน้ทีย่อดนิยมในช่วงหลงัการระบาด (หลงัไดร้บัวคัซนี) ผูค้นปรบัตวัจากวถิชีวีติเดมิสู่วถิชีวีติใหม่ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการระบาด อายุของ
ผูใ้ชง้านหลกัในพืน้ทีส่าธารณะเป็นดงัเช่นระหว่างการระบาด พืน้ทีส่าธารณะยอดนิยมกลบัมาเป็นพืน้ทีเ่ดมิ แต่กจิกรรมในพืน้ทีส่าธารณะ
เปลีย่นไป รวมทัง้ผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะมแีนวโน้มในการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนไมรู่จ้กัมากขึน้  

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา 

การศกึษานี้ ใชก้ารส ารวจพฤตกิรรมในการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเป็นหลกั เพือ่น าไปเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 โดยเลอืกพืน้ทีท่ีม่กีารศกึษาไวแ้ลว้ ทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูมิ สรุปประเดน็ปัญหาด้านผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ต่อการใช้พื้นที่
สาธารณะ เลอืกพืน้ทีศ่กึษา ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะก่อนและระหวา่งการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะก่อนและระหว่างการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม ่2019 และสรุปขอ้มลูและขอ้เสนอแนะ 

3.2 เกณฑใ์นการเลือกพืน้ท่ีศึกษา  

1) เป็นพืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที ่ซึง่เป็นประเภทของพืน้ทีส่าธารณะสว่นใหญ่ของประเทศไทย 

2) เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีต่ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

3) มกีารศกึษารูปแบบการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในช่วงก่อนเกดิการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 เชงิ
ประจกัษ์ (Empirical Study) (1) ศกึษาปรมิาณการสญัจรผา่นดว้ยวธินีับด่าน (Gate observation) (2) ศกึษาการเลอืกเสน้ทางดว้ยวธิี
สะกดรอย (Tracing movement) (3) ศกึษารปูแบบกจิกรรมและปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีส่าธารณะดว้ยวธิจีบัภาพชัว่ขณะ (Static snapshot) 

4) พืน้ทีส่าธารณะทีศ่กึษา ไมม่กีารปรบัปรุงภมูทิศัน์หรอืผงัพืน้ทีท่ีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

จากเกณฑ์ในการเลอืกพื้นที่ศกึษาดงักล่าว ผูว้จิยัได้เลอืกพื้นที่ศกึษา คอื พื้นที่ย่านเสาชงิช้า กรุงเทพมหานคร จากการศกึษาของ 
ปราณระฟ้า พรหมประวตั ิ(2550) เป็นตวัแทนของพืน้ทีส่าธารณะประเภทพืน้ที ่

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาในครัง้น้ี อ้างอิงตามกรณีศึกษาของปราณระฟ้า พรหมประวตัิ (2550) เพื่อที่จะน าผลมาเปรียบเทียบกนัได้ โดย
แบ่งกลุ่มตวัอย่าง เป็นสองประเภท ดงัน้ี (1) แบ่งตามเชือ้ชาต ิไดแ้ก่ ชาวไทย และชาวต่างชาต ิ(2) แบ่งตามอายุ ไดแ้ก่ วยัเดก็ (0-18 ปี) 
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้  (18-35 ปี) วยัผูใ้หญ่ (35-60 ปี) และ ผูส้งูอายุ (60 ปีขึน้ไป) 

3.4 เครื่องมือและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

3.4.1 กำรส ำรวจดำ้นกำยภำพ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์อาคาร และการปรบัเปลีย่นการใชง้านพืน้ทีส่าธารณะ เพื่อตอบสนองต่อ
แนวทางการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ดงัน้ี (1) จุดคดักรองคนเขา้และออกพืน้ทีด่ว้ยการวดัอุณหภูมิ (2) จุดลง
ชือ่เขา้ออกพืน้ทีแ่ละการปิดประตเูขา้ออกของสถานที ่(3) จุดบรกิารเจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมอื  
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3.4.2 กำรส ำรวจพฤตกิรรมกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะของคนเดนิเทำ้ ไดแ้ก่ 

1) ปรมิาณการสญัจรผา่นดว้ยวธินีบัด่าน (Gate observation) ทัง้หมด 15 ด่าน (รปูที ่1) เกบ็ขอ้มลูดา่นละ 4 นาท ีใน 3 ชว่งเวลา 
ไดแ้ก่ (1) 07:30-09:30 น. (2) 11:30-13:30 น. (3) 15:30-17:30 น. ในวนัระหวา่งสปัดาห ์ไดแ้ก่ วนัองัคารและวนัพฤหสับด ีวนัสุดสปัดาห ์
ไดแ้ก่ วนัเสาร ์ 

2) การเลอืกเสน้ทางดว้ยวธิสีะกดรอย (Tracing movement) ในวนัระหว่างสปัดาห ์ไดแ้ก่ วนัองัคารและวนัพฤหสับด ีโดยตดิตาม
คนเดนิเทา้ เป็นเวลา 6 นาท ีหรอืเมือ่ผูถู้กตดิตามหยุดกจิกรรมเกนิ 1 นาท ีหรอื เมือ่ผูถู้กตดิตามเดนิออกนอกพืน้ที ่ 

3) รูปแบบกจิกรรมและปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีส่าธารณะดว้ยวธิจีบัภาพชัว่ขณะ (Static snapshot) ในวนัและเวลาเดยีวกบัทีท่ าการ
นบัปรมิาณ การสญัจรผา่นดว้ยวธินีบัด่าน (Gate observation) 

4) การบนัทกึรูปแบบพฤตกิรรมปกตใิหม่ ไดแ้ก่ (1) การสวมหน้ากากอนามยั (2) การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (3) การจบั
กลุม่บนพืน้ทีส่าธารณะ 

 

4. ผลการเกบ็ข้อมลู 

4.1 การเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ  

4.1.1 กำรใชป้ระโยชน์อำคำร ย่านเสาชงิชา้มรีูปแบบการใชป้ระโยชน์อาคารแบบผสม (Mixed use) คอื มกีารใชป้ระโยชน์อาคาร
เพือ่เป็นทีพ่กัอาศยั พาณิชยกรรม สถานทีร่าชการ สถานศกึษา สถาบนัทางศาสนา สถานประกอบการ และพืน้ทีส่าธารณะ ดงัเช่นในช่วง
ก่อนการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 แต่อาคารพาณิชยกรรมบรเิวณถนนลงท่า และซอยสระสง ถูกปิดและมี
บางสว่นถูกปรบัเปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศยั มเีพยีงแต่อาคารพาณิชยกรรมทีอ่ยูบ่รเิวณตน้ซอยสระสงทีย่งัคงด าเนินต่อไปได ้ 

4.1.2 กำรปรบัเปลีย่นดำ้นกำยภำพพืน้ทีส่ำธำรณะเพือ่ตอบสนองต่อพฤตกิรรมปกตใิหม่ ม ี3 รปูแบบ คอื (1) ตัง้จุดคดักรองคน
เขา้และออกพืน้ทีส่าธารณะดว้ยการวดัอุณหภูม  ิซึง่มเีฉพาะในพืน้ทีส่วน (2) ตัง้จุดลงชื่อเขา้ออกพืน้ทีส่าธารณะและการปิดประตูเขา้ออก
ของสถานที ่โดยสวนมกีารปิดประตูเขา้ออก 2 ประตู จาก 4 ประตู จตุัรสัมกีารปิดประตูเขา้ออก 5 ประตู จาก 10 ประตู แต่ไมม่จีุดลงชื่อ
เขา้ออกพืน้ที ่และลานไมเ่ปิดใหบ้รกิาร (3) การตัง้จุดบรกิารเจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมอื พบวา่ ทุกพืน้ทีส่าธารณะในยา่นเสาชงิชา้ ไมม่ี
จุดบรกิารเจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมอื  

4.2 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีสาธารณะของคนเดินเท้า  

4.2.1 ปรมิำณกำรสญัจรผำ่นดว้ยวธินีบัด่ำน (Gate observation) 

จากการส ารวจปรมิาณการสญัจรบนของคนเดนิเทา้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 1,956 คน พบว่า ปรมิาณการสญัจรของคนเดนิ
เทา้ลดลง 46.12% (รปูที ่2) โดยบรเิวณทีม่กีารสญัจรผา่นลดลงมากทีส่ดุคอืหน้าอาคารพพิธิราชทณัฑ ์ถนนมหาไชย มผีูส้ญัจรผา่นลดลง 
79% เน่ืองจากอาคารพพิธิราชทณัฑม์กีารปรบัปรุงก่อสรา้งล ้าพืน้ทีท่างเทา้ ท าใหผู้ส้ญัจรผ่านตอ้งเดนิบนถนนในบรเิวณอื่นท าใหม้กีาร
สญัจรผา่นในทุกดา่นลดลง 22-76% สว่นพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณการสญัจรใกลเ้คยีงกบัก่อนระบาด คอืพืน้ทีท่างเขา้สวนรมณีนาถ ประตทูี ่1  

จากมาตรการลอ็กดาวน์ประเทศ ตัง้แต่ช่วงแรกของการระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019  ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบนิและการท่องเทีย่ว คอืไม่มเีทีย่วบนิพาณิชยร์ะหว่างประเทศ มกีารคุมเขม้ในการเขา้-ออกประเทศ โดยตอ้งกกัตวั 
14 วนั ในสถานทีท่ี่รฐัจดัเตรยีมไวใ้ห ้ท าใหไ้มม่นีกัท่องเทีย่วต่างชาตอิยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะทีศ่กึษา และชาวต่างชาตทิีพ่บในพืน้ทีท่ ัง้หมด
เป็นกลุม่ทีอ่าศยัในประเทศไทยอยูแ่ลว้  



รปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปในกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะ จำกโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019:  
กรณศีกึษำ ยำ่นเสำชงิชำ้ กรงุเทพมหำนคร 
วรชา ภู่ทอง และจุฬวด ีสนัทดั 
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รปูท่ี 2 แผนภมูแิสดงจ านวนคนสญัจรผา่นแต่ละดา่น (เฉลีย่ต่อชัว่โมง)                

4.2.2 กำรเลอืกเสน้ทำงดว้ยวธิสีะกดรอย (Tracing movement) 

จากการศกึษาเปรยีบเทยีบการเลอืกเสน้ทางในชว่งก่อนและระหวา่งการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (รปูที ่4) พบวา่ คน
เดนิเทา้ยงันิยมสญัจรดว้ยเสน้ทางเดมิ คอื ทางเทา้รมิถนนศริพิงษ์ จุดหมายปลายทางทีนิ่ยมสงูสุดเป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั คอื วดัสุทศัน์เทพว
ราราม และบรเิวณหน้าโรงเรยีนภารตวทิยาลยั ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบว่า ในช่วงก่อนการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม ่2019 คนเดนิเทา้ไมใ่ชเ้สน้ทางลานคนเมอืงเพือ่เป็นทางสญัจรผา่น แต่ใชท้างเทา้ถนนดนิสอและถนนบ ารุงเมอืงเป็นเสน้ทางการ
สญัจร จากถนนดนิสอบรเิวณตรอกนาวาไปยงัจุดหมายปลายทาง ในขณะทีค่นเดนิเทา้ใชพ้ืน้ทีล่านเป็นทางสญัจรผา่นในชว่งระหวา่งการ
ระบาดของโรค 

 
รปูท่ี 4 ภาพแสดงเสน้ทางนิยมสญัจรของคนเดนิเทา้ช่วงก่อนและระหวา่งการระบาด วนัสุดสปัดาหแ์ละวนัระหวา่งสปัดาหข์องโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 
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4.2.3 รปูแบบกจิกรรมและปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีส่ำธำรณะดว้ยวธิจีบัภำพชัว่ขณะ (Static snapshot) 

จตุัรสั ไมม่กีจิกรรมใด นอกจากถูกใชเ้ป็นทางสญัจร และเสน้ทางลดั เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนเกดิการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019  พบว่า ลกัษณะการใช้งานพื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน ในด้านเวลาที่นิยมใช้งาน แต่มีการ
เปลีย่นแปลงดา้นความหนาแน่นของกลุ่มคน รูปแบบกจิกรรม และลกัษณะการจบัจองพืน้ที่ลาน ช่วงก่อนการระบาดของโรคโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 พืน้ทีล่านคนเมอืงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปใชง้าน พืน้ทีล่านถูกใชท้ ากจิกรรมทางสงัคม ส่งเสรมิใหค้นใช้
งานพื้นที่จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่ระหว่างการระบาด  พื้นที่ลานขาดการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น เน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครไดน้ ารัว้กัน้ไมใ่หป้ระชาชนเขา้ไปใชง้าน แต่ยงัมปีระชาชนบางกลุม่ทีล่กัลอบเขา้ไปใชพ้ืน้ที ่โดยใชพ้ืน้ทีล่านเป็นเสน้ทางลดั
น าไปยงัจุดหมายปลายทางสวน ช่วงก่อนการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 พืน้ทีส่วนถูกใชเ้ป็นทัง้พื้นทีอ่อก
ก าลงักาย สนัทนาการ พพิธิภณัฑ ์และใชเ้พื่อการพกัผอ่นโดยการจบักลุ่มนัง่พกัผ่อน แต่ระหว่างการการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่ 2019 พืน้ที่สวนถูกใช้ส าหรบัการออกก าลงักาย ไม่มกีารจบักลุ่มนัง่ และพพิธิภณัฑ์ปิดใหบ้รกิาร กจิกรรมที่เกดิขึน้เป็น
กจิกรรมสว่นบุคคล ไมม่กีจิกรรมทางสงัคมทีเ่อือ้ใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธ ์เนื่องมาจากพฤตกิรรมปกตใิหมท่ีค่นตระหนักถงึการเวน้ระยะหา่ง
ทางกายภาพ  

 
รปูท่ี 5 ภาพแสดงกจิกรรมบนพืน้ทีศ่กึษาก่อนและระหว่างการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 วนัสุดสปัดาหแ์ละ
วนัระหวา่งสปัดาห ์

4.2.4 กำรบนัทกึรปูแบบพฤตกิรรมปกตใิหม ่

(1) การสวมหน้ากากอนามยัในพืน้ทีส่าธารณะ 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีอ่ยู่ในพืน้ทีส่าธารณะ  เน่ืองจากมาตรการบงัคบัสวมหน้ากากอนามยั ที่
ออกโดยศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (ศบค.) โดยก าหนดอตัราโทษ กระท า
ความผดิครัง้แรกปรบั 6,000 บาท ครัง้ที ่2 ปรบั 12,000 บาท ครัง้ที ่3 และครัง้ต่อ ๆ ไปปรบั 20,000 บาท 

(2) การเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ 

จากอตัราการสญัจรผ่านของคนเดนิเทา้ในพืน้ทีศ่กึษา พบว่าพืน้ทีศ่กึษามพีืน้ทีม่ากเพยีงพอในการเวน้ระยะห่าง 1.5 -2 เมตร 
ต่อ 1 คน ตามแนวทางการป้องกนัการตดิต่อของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และพืน้ทีศ่กึษามคีวาม
ยดืหยุน่ในการเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ 



รปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปในกำรใชพ้ืน้ทีส่ำธำรณะ จำกโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019:  
กรณศีกึษำ ยำ่นเสำชงิชำ้ กรงุเทพมหำนคร 
วรชา ภู่ทอง และจุฬวด ีสนัทดั 
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(3) กจิกรรมใหม ่

เซิร์ฟสเก็ต (Surfskate) เริม่เป็นกีฬายอดนิยมตัง้แต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019  เน่ืองจาก
ตอบสนองความตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะแต่ไมส่ามารถเดนิทางไดใ้นชว่งระหวา่งการระบาดของโรค 

 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 สง่ผลใหพ้ืน้ทีส่าธารณะเปลีย่นแปลงใน 2 ประเดน็ คอื เปลีย่นแปลงดา้น
กายภาพ และพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ  

ในดา้นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ พบวา่ พืน้ทีย่่านเสาชงิชา้ ยงัคงมกีารใชป้ระโยชน์อาคารในรปูแบบผสมผสานดงัเดมิ แต่
อาคารพาณิชยกรรมถูกปิดและปรบัเปลี่ยนเป็นทีอ่ยู่อาศยั มกีารจ ากดัทางเขา้ -ออก พืน้ทีส่วนและวดั เพื่อคดักรองคนเขา้ใชง้าน ด้วย
วธิกีารวดัอุณหภูม ิการลงชื่อเขา้ออกพืน้ที ่และเพื่อควบคุมไม่ใหม้จี านวนคนใชง้านมากเกนิไปในช่วงเวลาเดยีวกนั อกีทัง้ปิดพืน้ทีล่า น 
เพือ่ตอบสนองต่อแนวทางการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019  

ในดา้นพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของคนเดนิเทา้ พบว่า ปรมิาณผูใ้ชง้านพืน้ทีส่าธารณะลดลง อตัราการสญัจรผ่านของ
คนเดนิเทา้กระจุกตวัอยู่บรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมต่อกบัการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน คนเดนิเทา้ในพืน้ทีม่วีตัถุประสงคข์องการใชพ้ื้ นที่
สาธารณะเพื่อการสญัจรผ่าน (Walk Through) ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนการระบาดที่มวีตัถุประสงค์ในการใช้พื้นที่สาธารณะ เพื่อท า
กจิกรรมทางเลอืกและกจิกรรมทางสงัคม กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างชาตไิม่มอียู่ในพืน้ที ่เน่ืองมาจากการลอ็กดาวน์ประเทศ ผูใ้ชง้านพืน้ที่
สาธารณะมกีารป้องกนัตวัเองจากการตดิต่อของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 มกีารสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีอ่ยู่
บนพืน้ที่สาธารณะ แมว้่าในพืน้ที่สาธารณะ ไม่มจีุดบรกิารเจลแอลกอฮอล์ แต่ผูใ้ช้งานพืน้ที่สาธารณะล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ส่วน
บุคคล เมือ่สมัผสัสิง่ของสาธารณะ มกีารเวน้ระยะทางกายภาพกบับุคคลทีไ่มรู่จ้กั ไมจ่บักลุ่มกนัเกนิกวา่ 3 คน และเกดิกจิกรรมยอดนิยม
ใหม่ คอืการเล่นเซิร์ฟสเก็ต (surfskate) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การเวน้ระยะห่างทางกายภาพระหว่างการประกอบกจิกรรม แต่ยงั
สง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลได ้ 

ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในช่วงก่อนและระหวา่งการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
2019: กรณีศกึษา ย่านเสาชงิชา้ กรุงเทพมหานคร เป็นประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพื่อน าเสนอการ
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมปกตใิหมข่องมนุษยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตต่อไป อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษามาจากพืน้ที่
ศกึษาย่านเสาชงิชา้เพยีงพืน้ทีเ่ดยีว หากตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในช่วงก่อนและระหวา่งการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ควรศกึษาในพืน้ทีส่าธารณะอื่น ๆ ของประเทศไทย ควบคู่กบัต่างประเทศ 

 

6. รายการอ้างอิง 

กรมสขุภาพจติ. (2563). New Normal ชวีติวถิใีหม.่ สบืคน้เมือ่ 28 พฤศจกิายน 2563, จาก 
https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2288 

ธนกร จุดาศร.ี (2558). แนวทำงกำรออกแบบพื้นทีส่ำธำรณะทีต่อบรบักบัพฤตกิรรมของคนรุ่นใหม่ . (วทิยานิพนธ์ปรญิญา
มหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศลิปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาการออกแบบชุมชนเมอืง. 

ปราณระฟ้า พรหมประวตัิ. (2550). สนำมทศัน์และรูปแบบกำรใช้พื้นทีว่่ำงสำธำรณะของชุมชนเมอืงกรณีศึกษำ :ชุมชนย่ำนเสำ
ชิงช้ำกรุงเทพมหำนคร. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาการ
ออกแบบชุมชนเมอืง. 

Gehl. “Public Space & Public Life during COVID19” (2020). https://covid19.gehlpeople.com 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

502 

การวิเคราะหศ์กัยภาพการมองเหน็เชิงพืน้ท่ีของงานศิลปะสาธารณะ 
ในย่านชมุชนเมืองบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 

VISIBILITY GRAPH ANALYSIS FOR PUBLIC ART IN BANPONG RATCHABURI 
 

วรีะยทุธ ผลประกอบศลิป์1 และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ2ิ 
WEERAYUT PHONPRAKOBSILP1 and JATURONG POKHARATSIRI2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
itodec@gmail.com1, jaturong@ap.tu.ac.th2 

 

บทคดัย่อ 

ศลิปะสาธารณะบนพื้นทีส่าธารณะในย่านชุมชนเมอืงบ้านโป่งจงัหวดัราชบุร ีมรีูปทรงและการจดัวางที่แตกต่างหลากหลาย
กระจายตวัอยู่ในย่านขมุชน โดยงานศลิปะสว่นใหญ่อยูต่ามอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ซึง่สง่ผลต่อทศันียภาพในการมองเหน็ หรอื “สนามทศัน์” 
ทีแ่ตกต่างกนั (Benedikt,1976) กล่าวคอื พืน้ทีท่ีม่สีนามทศัน์กวา้งมากมแีนวโน้มทีจ่ะดงึดดูกจิกรรมหลากหลายประเภทของคนเดนิเทา้
หลากหลายกลุ่ม ในหลากหลายช่วงเวลาหรอืเป็นพืน้ทีท่ีม่รีะดบั “ความเป็นอเนกประโยชน์” มาก และในทางกลบักนั พืน้ทีท่ีม่สีนามทศัน์
แคบหรือจ ากดัจะสามารถดึงดูดกิจกรรมของคนเดินเท้าได้ลดน้อยลง หรือเป็นพื้นที่ที่มรีะดบั “ความเป็นอเนกประโยชน์” ต ่าด้วย 
บทความน้ีน าเสนอวธิกีารวเิคราะห์-สนามทศัน์ มาประยุกตใ์ชเ้พื่ออธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีส่นามทศัน์ในระดบัต่างๆ กบัระดบั
ความเป็นอเนกประโยชน์ในพื้นทีจ่ดัวางงานศลิปะสาธารณะ และเพื่อระบุเสน้ทางที่มศีกัยภาพการเขา้ถงึสูงสุด และเสนอแนะพืน้ที่ที่
เหมาะสมต่อการพฒันาเพือ่จดัวางงานศลิปะสาธารณะใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ววฒันธรรมในยา่นชุมชนต่อไปในอนาคต 

ค ำส ำคญั : ศลิปะสำธำรณะ, กำรเขำ้ถงึ, ยำ่น, สนำมทศัน์, บำ้นโป่งรำชบุร ี

 

Abstract 

The public art projects installed throughout the urban area of Banpong, Ratchaburi, consist a variety of shape and 
layout upon a very diverse set of buildings and spaces within the community. They affect the viewpoint and surrounding or 
Isovists field. (Bredikl,1976) of the built environment a wide range of view that tends to attract various walking activities in 
many places and times and thus creates an area with high versatility. On the other hand, the area with a narrow or limited 
view can also affect many walking activities or reduce a level of useful activity in the area. The conclusion has led to the 
analysed isovists field, a relationship finding between the landscape at various levels and the level of versatility in that particular 
area, and identified routes with potential accessibility to suggest suitable areas for public art installation as attraction 
development program for future cultural tourism promotion. 

Keywords: Public Art, Accesibility, District, Isovists, Banpong Ratchaburi 

 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

ยา่นชุมชนอ าเภอบา้นโป่งเป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัราชบุรมีบีนัทกึทางประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั เชน่ เหตุการณ์การเขา้มาตัง้ค่ายกกักนัของทหารญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้ที ่2 และเหตุการณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี 
พุทธศกัราช 2497 ซึง่ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจา้
สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงไดเ้สดจ็พระราชด าเนินโดยรถยนต์พระทีน่ัง่โดยเป็นการสว่นพระองคห์รอืจะเป็น
เหตุการณ์การทีผู่ค้นหลายชาตพินัธุ์โดยเฉพาะชาวจนีทีเ่ขา้มาเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิย่านตลาดการคา้และขยายตวัเป็นจุดเริม่ต้น
ของชุมชนเมอืงบา้นโป่ง ทีผ่สมผสานวฒันธรรมทอ้งถิน่จนเกดิเป็นอตัลกัษณ์ประจ าถิน่ ทัง้ในเชงิสงัคมวฒันธรรมผา่นรปูแบบประเพณี



กำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรมองเหน็เชงิพืน้ทีข่องงำนศลิปะสำธำรณะในยำ่นชุมชนเมอืงบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุร ี
วรีะยุทธ ผลประกอบศลิป์ และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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ทอ้งถิน่ บา้นเรอืนและสิง่ปลกูสรา้ง เป็นตน้ ยา่นชุมชนเมอืงบา้นโป่งจงึมโีครงการพฒันาศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัทีไ่ดร้บัความรว่มมอืจาก
คนในชุมชนเมอืงบา้นโป่งทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่มอืง เช่น โครงการ 70110 : Ban Pong Urban 
Art Terminal 2017 “เสพศิลป์ที่บ้านโป่ง เพื่อบ้านโป่ง ครัง้ที่1 ปีพุทธศักราช 2560 และ โครงการ 70110 : Ban Pong Urban Art 
Terminal 2018 ความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ครัง้ที่2 ปีพุทธศกัราช 2561 เพือ่สรา้งอตัลกัษณ์ดา้นศลิปะร่วมสมยับนพืน้ทีส่าธารณะที่
สามารถเชื่อมโยงประวตัศิาสตร์และการตระหนักรู้ถงึคุณค่าทางวฒันธรรมในพื้นที่ และก่อเกดิความภูมิ ใจในบ้านเกดิของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกบัรฐับาลได้มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิของทัง้18กลุ่มจงัหวดัตามบรบิทขอพื้นที่ ซึ่งจงัหวดัราชบุรอียู่ในแผน
ขบัเคลือ่นของภาคกลางตอนลา่งที1่ ก าหนดเป็น “ศนูยก์ลางการคา้และการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์หง่ภาคตะวนัตก” 

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการวเิคราะหส์นามทศัน์ (Isovists field analysis) ของพืน้ทีว่่างกบังานศลิปะสาธารณะ ภายใน
พืน้ทีชุ่มชนเมอืงบา้นโป่ง ดว้ยโปรแกรม Visual Graph Analysis หรอื VGA (Turner and Penn, 1999) ซึง่เป็นเครื่องมอืวเิคราะหท์าง
คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถระบุพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการมองเหน็และการเขา้ถงึตามลกัษณะรปูทรงและการจดัวางของพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัดว้ย
แผนภมูสิ ีโดยหาความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีว่า่งสาธารณะทีม่ศีกัยภาพ กบัรปูแบบจ าลองเชงิพืน้ที ่หรอื Space Syntax ซึง่เป็นเครือ่งมอื
ส าหรบัการศกึษาสณัฐานวทิยาเมอืง ใหส้ามารถเสนอแนะการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มกายภาพอยา่งมากทีส่ดุ เกดิประโยชน์ต่อ
การใชศ้ลิปะสาธารณะเพื่อจดัวางบนพืน้ทีชุ่มชนเมอืงบา้นโป่งอย่างมปีระสทิธภิาพส าหรบัหน่วยงานรฐัและชุมชนไดใ้ชใ้นกระบวนการ
วางแผนในอนาคต 

 

2.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะสาธารณะ 

 ศิลปสาธารณะ (Public art) มีรูปแบบและกลไกการท างานที่ค่อนข้างกว้างขวาง ไม่เพียงครอบคลุมพื้นที่หอศิลป์หรือ
พพิธิภณัฑ ์แต่ยงัรวมไปถงึ ประตมิากรรมตามทีส่าธารณะ ภาพวาด หรอืประตมิากรรมทีอ่ยูต่ามผนงัอาคาร การออกแบบตกแต่งบาทวถิ ี
เกา้อี้รมิทางเทา้ หรอืแมแ้ต่ศลิปะสื่อแสดงสดในพืน้ทีส่าธารณะโดยสรุปแลว้ปัจจุบนัมกีารน าศลิปสาธารณะไปเชื่อมโยงในหลายมติขิอง
พืน้ทีเ่มอืง เช่น การออกแบบภูมทิศัน์ เฟอรนิ์เจอรส์ าหรบัพืน้ทีเ่มอืง อาคารหรอืสถานทีร่กรา้ง และงานสถาปัตยกรรมมากขึน้ ซึง่ท าให้
คุณคา่ของเมอืงเพิม่มากขึน้ และในปัจจุบนัมกีารสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนอยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชน 

 พืน้ทีแ่ต่ละประเภทอาจมคีวามเป็นสาธารณะในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป กลา่วคอื บางพืน้ทีอ่าจมคีวามเป็นพืน้ทีว่า่งสาธารณะสงู
ที่ทุกคนสามารถเขา้ใช้ได้ตลอดทัง้วัน บางพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ว่างกึ่งสาธารณะ ที่คนทัว่ไปเขา้ใช้ได้เฉพาะบางเวลา เน่ืองจากอาจมี
ชว่งเวลาก าหนดปิด-เปิด เชน่ พืน้ทีส่วนสาธารณะทีม่รี ัว้ปิด-เปิด พืน้ทีล่านหน้าอาคารหรอืระหวา่งอาคาร สนามเดก็เล่น สนามกฬีา เป็น
ตน้ ซึ่งในการเขา้ใชพ้ืน้ทีส่าธารณะแต่ละประเภทนัน้ บุคคลย่อมมคีวามรูส้กึในความต้องการพืน้ทีว่่างส่วนตวั ในความหมายของการ
ควบคุมตวัเองจากบุคคลอื่นตามความเหมาะสม โดยการก่อใหเ้กดิภาวะความเป็นส่วนตวั ทีอ่าจไม่ไดห้มายถงึการขดีกัน้แบ่งพืน้ที ่แต่
อาจหมายรวมถงึการปิดหรอืเปิด (การมองเหน็) มากน้อยตามความเหมาะสม (วมิลสทิธิ ์หรยางกรู, 2545) 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพืน้ท่ีว่างสาธารณะ 

 หมายถงึ พืน้ทีว่่างนอกขอบเขตการปกคลุมของอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ และมกีารใชป้ระโยชน์เพื่อกจิกรรมสาธารณะ 
ทัง้น้ีเน้นการใชป้ระโยชน์โดยคนเดนิเทา้เป็นส าคญั พืน้ทีว่่างสาธารณะอาจเป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิหรอืพืน้ทีท่ีม่นุษยส์รา้งขึน้ 
โดยประเภทพืน้ทีว่า่งสาธารณะอาจแบง่ออกเป็น2ประเภท คอื 1).การแบง่ประเภทตามความส าคญัในระดบัเมอืงและ 2).การแบง่ประเภท
ตามลกัษณะทางกายภาพ (นิลุบล คงศกัดิ,์ 2526) 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการมองเหน็ต่อการใช้พืน้ท่ี “สนามทศัน์” 

 สนามทศัน์ (Isovists field) คอื พืน้ทีท่ ัง้หมดทีถู่กมองเหน็โดยตรงจากจุดใดจุดหน่ึง ซึง่พืน้ทีท่ีม่องเหน็เปรยีบเทยีบไดก้บัพืน้ที่
ทีถู่กส่องสว่างจากจุดก าเนิดแสงหน่ึงและแยกตวัออกจากพืน้ทีท่ีเ่กิดเป็นเงามดืเน่ืองจากมวีตัถุขวางกัน้ล าแสง (Benedikt, 1979) จาก
กรณีศกึษาโดยผ่านงานวจิยัของ Space Syntax Laboratory พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการมองเหน็และการเขา้ถงึสงูมกัเอื้อใหเ้กดิกจิกรรม
การเขา้ใชพ้ืน้ทีอ่ย่างหลากหลายรปูแบบและหลากหลายเวลาโดยกลุ่มผูใ้ช่งานหลากหลายประเภทจงึแสดงใหเ้หน็วา่การวเิคราะหส์นาม
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ทศัน์ดว้ยโปรแกรมทางคอมพวิเตอร ์Visual Graph Analysis หรอื VGA นัน้มปีระสทิธภิาพจากการใหค้่าของสทีีล่ะเอยีด ท าใหท้ราบถงึ
ความแตกต่างดา้นศกัยภาพของพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 

2.5 สรปุแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท าใหท้ราบถงึประเภทของงานศลิปะทีถู่กน ามาใชท้ าเป็นศลิปะสาธารณะในย่านชุมชนและทราบ
ถงึรปูแบบการใชพ้ืน้ทีว่า่งสาธารณะของคนเดนิเทา้กบัองคป์ระกอบของชุมชน เกดิมติกิารจดัวางงานศลิปะสาธารณะทีถู่กปรบัเปลีย่นไป
ตามรปูทรงสญัฐานของพืน้ทีท่ีห่ลากหลาย สะทอ้นใหเ้กดิลกัษณะการใชง้านทางสงัคมผา่นรปูแบบการเลอืกพืน้ทีข่องงานศลิปะ 

 พืน้ทีว่่างสาธารณะของชุมชนเมอืงมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เป็นพืน้ทีภ่ายในชุมชนทีค่่อนขา้งเปิดโล่งกระจายตวัแตกต่างกนั
สง่ผลใหง้านศลิปสาธารณะทีก่ระจายตวัไปตามพืน้ทีเ่หล่านัน้สรา้งทศันียภาพการมองเหน็ทีแ่ตกต่างกนัออกไป การจดัวางตวัของพืน้ทีท่ี่
หลากหลายส่งผลใหเ้กดิการมองเหน็ทีเ่อื้อใหเ้กดิรูปแบบพฤตกิรรมการใชพ้ืน้ทีว่่างสาธารณะของคนเดนิเทา้เช่นกนั ดงันัน้ในย่านทีม่ ี
ศลิปสาธารณะไปตัง้บนต าแหน่งทีม่ศีกัยภาพในการมองเหน็สงูย่อมมรีะดบัความเป็นอเนกประโยชน์สงู สว่นในย่านทีม่ศีลิปะสาธารณะ
ไปตัง้บนต าแหน่งทีม่กีารมองเหน็ต ่ายอ่มมรีะดบัความเป็นอเนกประโยชน์ต ่าตามไปดว้ย 

 

3.วิธีการวิจยั 

มุง่เน้นการศกึษาเชงิพืน้ที ่ สรา้งกรอบแนวคดิทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่การวเิคราะหศ์กัยภาพการมองเหน็เชงิพืน้ที่
ของงานศลิปะสาธารณะในยา่นชมุชนเมอืงบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ี ประกอบไปดว้ย ความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีต่ามลกัษณะสณัฐานของ
โครงขา่ยถนน ศกัยภาพในการมองเหน็ของผูใ้ชง้าน และประเภทของงานศลิปะสาธารณะภายในพืน้ทีศ่กึษา ดงัแผนภาพในรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยัเรือ่งการวเิคราะหศ์กัยภาพการมองเหน็เชงิพืน้ทีข่องงานศลิปะสาธารณะ  ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 
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3.1 การศึกษาข้อมลูลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างสณัฐานเมือง 

ใชว้ธิกีารส ารวจภาคสนามและศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่หาขอ้มลูในสว่นกายภาพของเมอืง ไดแ้ก่ลกัษณะ
การใชป้ระโยชน์อาคาร ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ศกึษาโครงสรา้งสณัฐานเมอืง (Urban morphology) ดว้ยการสรา้งแบบจ าลองเชงิ
พื้นที่ Space Syntax เพื่อศึกษาโครงข่ายสัณฐานเมือง (Foreground network) และเครื่องมือ Visual Graph Analysis หรือ VGA 
(Turner and Penn, 1999) ซึง่เป็นเครือ่งมอืวเิคราะหท์างคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถระบุพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการมองเหน็และการเขา้ถงึตาม
ลกัษณะรปูทรงและการจดัวางของพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัดว้ยแผนภมูสิ ี 

3.2 การศึกษาข้อมลูศิลปะสาธารณะบนพืน้ท่ีโดยรอบ 

 
รปูท่ี 2 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา และต าแหน่งแสดงกลุม่ผลงานศลิปะสาธารณะในยา่นชุมชนเมอืงบา้นโป่ง ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

 จากการส ารวจภาคสนามและศกึษาผลงานศลิปะสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืงบ้านโป่ง เพื่อแบ่งรูปแบบและประเภท 
สามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้ดัเกบ็เป็นจ านวนทัง้หมด 44 ชิน้ จ าแนกเป็น 2 ประเภท คอื 1).ประเภทสองมติ ิ27 ชิน้ 2).ประเภท3มติ ิ17 ชิน้ ดงั
แสดงในรูปที่ 2 จากการส ารวจยงัพบว่าผลงานศลิปะสาธารณะมกัอยู่ตดิกนัเป็นกลุ่มก้อน ด้วยเหตุน้ีจงึแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 บรเิวณ 
ไดแ้ก่ 1).พืน้ทีบ่รเิวณวงเวยีนชา้งถงึรมิแม่น ้าช่วงกลาง 2).รมิแม่น ้าช่วงเหนือถงึสวนสาธารณะรมิน ้า 3).บรเิวณถนนทรงพล 4).พืน้ที่
ตลาดดงมะพรา้ว 5).สวนสาธารณะ ร.๙ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้หน็ความชดัเจนในการวเิคราะหศ์กัยภาพการมองเหน็ 

3.3 การวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมลู 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้งสณัฐานเมอืง ศลิปะสาธารณะ และลกัษณะประเภทของงานศลิปะ เขา้สู่
กระบวนการวเิคราะห์การเขา้ถึงต าแหน่งงานศลิปะสาธารณะมผีลต่อการมองเหน็ โดยน าขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพกบัแบบจ าลอง
โครงสรา้งสณัฐานเมอืงซอ้นทบักบังานศลิปะสาธารณะ เพือ่ท าการวเิคราะหเ์สน้ทางการเขา้ถงึกบัศกัยภาพการมองเหน็ในย่านชุมชนที่
สง่ผลต่อเมอืง ซึง่น่าจะไดเ้หน็ผลทีเ่กดิขึน้และน าผลตรงนัน้เป็นแนวทางวางแผนพฒันาเมอืงต่อไป  

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพและโครงสร้างสณัฐานเมือง 

ย่านชุมชนเมอืงบา้นโป่งเป็นแหล่งพาณิชกรรมและทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกับสณัฐานของโครงขา่ยถนน
ในเขตเทศบาลเมอืงบา้นโป่ง ส าหรบัจ านวนงานศลิปะสาธารณะทัง้หมด 44 ชิน้ แบง่ออกเป็นศลิปะสองมติแิละศลิปะสามมติ ิพบวา่มกีาร
เขา้ถงึไดห้ลายรปูแบบ เช่น เขา้ถงึไดโ้ดยตรงจากถนน เขา้ไดถ้งึโดยตรงจากถนนและเป็นพืน้ทีป่ลายตนั เขา้ถงึพืน้ทีไ่ดจ้ากสองทิศทาง 
เขา้ถงึพืน้ทีไ่ดจ้ากหลายทศิทาง และเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดโ้ดยผา่นพืน้ทีอ่ื่น ดงัแสดงในรปูที ่3 
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รปูท่ี 3 การจ าแนกพืน้ทีว่า่งสาธารณะตามลกัษณะการเขา้ถงึ (ทีม่า: สกุลชยั ตนัตเิศรณี, 2548)  ภาพปรบัปรุงโดยผูว้จิยั,2564 

4.2 ผลการวิเคราะหก์ารเข้าถึงและลกัษณะศกัยภาพการมองเหน็บนโครงสร้างสณัฐานเมือง 

ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิค์วามสามารถการเขา้ถงึระดบัเมอืง (Global integration) กบัการเชื่อมต่อ (Connectivity) มคี่า
ความสมัพนัธ ์ R2 0.162471 (รูปที่ 4) แสดงถงึความเขา้ใจในการเลอืกใชเ้สน้ทางของผูใ้ชโ้ครงขา่ยมน้ีอย ผูค้นทีส่ญัจรบนโครงข่ายมี
แนวโน้มมองภาพรวมโครงขา่ยสาธารณะไดย้ากในระดบัเมอืงและการเชื่อมต่อจดจ าเสน้ทางท าไดย้ากกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการ
วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิค์วามสามารถการเขา้ถงึในระดบัย่าน (Local integration) มคี่าความสมัพนัธ์ R2 0.221605 (รูปที่ 5) แสดงว่า
โครงขา่ยในระดบัย่านน้ีก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการเลอืกใชเ้สน้ทางในระดบัพอใชไ้ด ้ผูค้นทีส่ญัจรบนโครงขา่ยมแีนวโน้มมองภาพรวม
โครงขา่ยสาธารณะไดด้ ี 

 
รปูท่ี 4 ศกัยภาพในการเขา้ถงึพืน้ทีร่วมและต าแหน่งศลิปะสาธารณะ (Global integration)   ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 
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รปูท่ี 5 ศกัยภาพในการเขา้ถงึพืน้ทีแ่ละต าแหน่งศลิปะสาธารณะ  (Local integration)   ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพในการมองเหน็ด้วยโปรแกรม Visual Graph Analysis หรอื VGA (รูปที ่8) ซึ่งแสดงค่าตัง้แต่โทน
รอ้นสุด คอืสแีดง (ถูกมองเหน็มากทีสุ่ดจากทุกจุดภายในระบบ)  จนถงึสนี ้าเงนิ(ถูกมองเหน็น้อยทีสุ่ดจากทุกจุดภายในระบบ) สามารถ
สรุปไดว้่าถนนส่วนใหญ่ในย่านชุมชนเมอืงบา้นโป่งมศีกัยภาพในการมองเหน็ทีค่่อนข้างต ่ายกเวน้เสน้ถนนแกนหลกั 2 เสน้ ไดแ้ก่ถนน
ทรงพลและถนนแสงชโูต ถนนสองเสน้นี้มศีกัยภาพในการมอง-เหน็ปานกลาง ซึง่สะทอ้นศกัยภาพการมองเหน็ของพืน้ทีว่า่งกบังานศลิปะ 
ภายในเขตเทศบาลเมอืงบา้นโป่ง ในแต่ละบรเิวณดงัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 6 แสดงผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีส่นามทศัน์ของพืน้ทีศ่กึษา   ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 
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รปูท่ี 7,8 พืน้ทีบ่รเิวณวงเวยีนชา้งถงึรมิแมน่ ้าช่วงกลาง    ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

1).พืน้ทีบ่รเิวณวงเวยีนชา้งถงึรมิแมน่ ้าช่วงกลาง (รปูที ่7, 8 ) ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ผีลงานศลิปะสาธารณะทีม่ากทีสุ่ด ต าแหน่งน้ี
พบงานศลิปะ 2 ประเภท คอื ผลงานสองมติ ิมศีกัยภาพในการมองเหน็ทีต่ ่า และผลงานสามมติ ิมศีกัยภาพในการมองเหน็ปานกลาง  

 
รปูท่ี 9,10 รมิแมน่ ้าช่วงเหนือถงึสวนสาธารณะรมิน ้า    ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

2).รมิแม่น ้าช่วงเหนือถงึสวนสาธารณะรมิน ้า (รูปที ่9, 10) บรเิวณต าแหน่งน้ีพบงานศลิปะ 2 ประเภท คอื ผลงานสองมติ ิมี
ศกัยภาพในการมองเหน็ทีต่ ่า และผลงานสามมติ ิมศีกัยภาพในการมองเหน็ปานกลาง 

 
รปูท่ี 11,12 บรเิวณถนนทรงพล    ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

 3).บรเิวณถนนทรงพล  

 
รปูท่ี 13,14 พืน้ทีต่ลาดดงมะพรา้ว   ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 



กำรวเิครำะหศ์กัยภำพกำรมองเหน็เชงิพืน้ทีข่องงำนศลิปะสำธำรณะในยำ่นชุมชนเมอืงบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุร ี
วรีะยุทธ ผลประกอบศลิป์ และจาตุรงค ์โพคะรตัน์ศริ ิ
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 4).พืน้ทีต่ลาดดงมะพรา้ว (รปูที ่13, 14) บรเิวณนี้เป็นงานศลิปะสาธารณะประเภทสองมติ ิมศีกัยภาพในการมองเหน็ทีส่งู 

 
รปูท่ี 15,16 สวนสาธารณะ ร.๙    ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564 

 5).สวนสาธารณะ ร.๙ (รปูที ่15, 16) บรเิวณนี้เป็นงานศลิปะสาธารณะประเภทสามมติ ิมศีกัยภาพในการมองเหน็ปานกลาง 

4.3 ผลการวิเคราะหง์านศิลปะสาธารณะ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูศลิปะสาธารณะพบวา่ม ี2 บรเิวณทีม่กีารตคีวามสะทอ้นเลา่เรือ่งราววฒันธรรมในชุมชนเพือ่ใหข้บัเน้นออตัลกัษณ์
ยา่นใหเ้กดิความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ คอื พืน้ทีบ่รเิวณวงเวยีนชา้งถงึรมิแมน่ ้าช่วงกลางและรมิแมน่ ้าช่วงเหนือถงึสวนสาธารณะรมิน ้า  

ตารางท่ี 1 แสดงการจ าแนกรปูแบบงานศลิปะสาธารณะตามแนวคดิ และบรเิวณต าแหน่งทีต่ัง้ 
ต าแหน่ง 
งานศลิปะ 

แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 

พืน้ทีบ่รเิวณวง
เวยีนชา้งถงึรมิ
แมน่ ้าช่วงกลาง 

รมิแมน่ ้าช่วงเหนือ
ถงึสวนสาธารณะ

รมิน ้า 

บรเิวณ 
ถนนทรงพล 

พืน้ทีต่ลาดดง
มะพรา้ว 

สวนสาธารณะ 
ร.๙ 

ผลงานสะทอ้นถงึชุมชน 
(แนวคดิเกีย่วกบัศลิปะ
สาธารณะ) 

  
   

ความหนาแน่นของงาน 
(แนวคดิเกีย่วกบัศลิปะ
สาธารณะ) 

    
 

ภายนอกอาคาร,ลานกจิกรรม
,สวนสาธารณะ                          
(แนวคดิเกีย่วกบัชุมชน) 

     

พืน้ทีว่า่งเปิดโลง่ (แนวคดิ
เกีย่วกบัพืน้ทีว่า่งสาธารณะ)      

ต าแหน่งการตดิตัง้ สงูหรอืต ่า
(แนวคดิเกีย่วกบัสนามทศัน์) 

     

ปัญหาทีท่ าใหศ้กัยภาพในการ
มองลดลง (แนวคดิเกีย่วกบั
สนามทศัน์) 
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5.สรปุผลงานวิจยั 

 จากการวเิคราะหศ์กัยภาพเชงิพืน้ทีภ่ายในเขตเทศบาลเมอืงบา้นโป่ง พบวา่เป็นแหล่งพาณิชกรรมและอยู่อาศยัหนาแน่นปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเขา้ถงึเชงิดว้ยโครงขา่ยถนนทีม่ปีระสทิธภิาพการเขา้ถงึพืน้ทีร่ะดบัเมอืงและระดบัย่านทีด่เีป็นส่วนใหญ่ แต่
ในทางกลบักนัพบว่าผลงานศลิปะสาธารณะส่วนใหญ่มกีารกระจุกอยู่ภายในตวัย่านตลาดเท่านัน้ ไม่ไดก้ระจายตวัทัว่เขตเทศบาลเมอืง
บา้นโป่ง ผลงานศลิปะสาธารณะมกัถูกตดิตัง้บนอาคารในย่านชุมชน ซอกซอย ทีม่ศีกัยภาพมองเหน็ทีต่ ่าไปจนถงึปานกลาง ซึง่สมัพนัธ์
กบัโครงสรา้งสณัฐานของเมอืง ขนาดและโครงขา่ยทางสญัจรทีม่ขีนาดค่อนขา้งเลก็แคบ และระยะต าแหน่งตดิตัง้ทีส่มัพนัธก์บัพืน้ทีว่่าง
สาธารณะทีม่กีารปิดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

 ผลจากการน าเครือ่งมอื VGA มาช่วยวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีส่ามารถสนบัสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุของการตดิตัง้ผลงานศลิปะ
สาธารณะ ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีว่่างภายในเมอืงสนองตอบกลยุทธ์การช่วยฟ้ืนฟูเมอืงใหพ้ฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายและแผนพฒันาส าหรบัการวางผงัเมอืง ตลอดจนการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัเมอืงต่อไป 

 

6.รายการอ้างอิง 
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การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเดินทางและความเครียดของกลุ่มคนวยัท างานใน
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN DAILY COMMUTING AND STRESS OF 
WORKING-AGE IN BANGKOK AND ITS VICINITY 

 
พมิร ำไพ เตชะวจิติรำ1 และภำวณิี เอีย่มตระกูล2 

PIMRUMPAI TECHAVICHITRA1 and PAWINEE IAMTRAKUL2 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมอืง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์1 

ศนูยแ์หง่ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรดำ้นวจิยัและนวตักรรมเพือ่กำรขนสง่เมอืง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์2 
yhee.clarinet2535@gmail.com1, iamtrakul@gmail.com2 

 

บทคดัย่อ 

คนกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลต้องเผชญิกบักำรจรำจรตดิขดัมำกเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก นอกจำกนัน้ยงัพบว่ำระบบ
ขนสง่สำธำรณะในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลไมเ่พยีงพอต่อควำมตอ้งกำร ตำรำงเวลำไมแ่น่นอน และขำดควำมสะดวกสบำย ท ำให้
โอกำสที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสำธำรณะอื่นแทนกำรขบัรถยนต์ค่อนขำ้งต ่ำ จำกสำเหตุดงักล่ำวท ำใหค้นวยัท ำงำนซึ่งเป็นกลุ่มที่
จ ำเป็นต้องเดนิทำงไปกลบับำ้นและทีท่ ำงำนเป็นประจ ำอำจเกดิควำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงได ้กำรศกึษำน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำ
ปัจจยัทีท่ ำใหเ้กดิควำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงและศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งตวัแปร โดยมพีืน้ทีใ่นกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเป็น
พืน้ทีศ่กึษำและใชก้ลุม่ตวัอยำ่งเป็นพนกังำนประจ ำ อำยุระหวำ่ง 20-59ปี ทีม่กีำรเดนิทำงในพืน้ทีศ่กึษำไมต่ ่ำกวำ่ 3 วนัต่อสปัดำห ์จ ำนวน 
327 คน โดยใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถำมขอ้มลูดำ้นกำรเดนิทำง ดว้ยแบบวดัควำมพงึพอใจในกำรเดนิทำง (Satisfaction with travel scale) 
และแบบวดักำรรบัรู้ควำมเครยีด (Perceive stress scale-10) โดยใหก้ลุ่มตวัอย่ำงท ำแบบวดักำรรบัรูค้วำมเครยีดในช่วงเวลำหลงักำร
เดนิทำงและช่วงทีไ่มม่กีำรเดนิทำง จำกนัน้น ำผลทีไ่ดม้ำหำควำมสมัพนัธด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนำ (Descriptive statistics) แจกแจงควำมถี่
ของขอ้มูลดว้ยตำรำงไขว ้(Cross Tabs) และหำควำมสมัพนัธ์ด้วยกำรวเิครำะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) และกำรถดถอยพหุเชงิเสน้  
(Multinomial Logistic Regression) ผลกำรศกึษำพบว่ำ ตวัแปรทีม่ผีลต่อระดบัควำมเครยีดและควำมพงึพอใจไดแ้ก่ ระยะเวลำในกำร
เดนิทำง เวลำเขำ้งำนและกำรท ำงำนทีบ่ำ้น(Work from home) มนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลทีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำครัง้น้ีท ำใหท้รำบ
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรเดนิทำงและควำมเครยีดเพือ่เสนอแนะเป็นแผนและนโยบำยเพือ่เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติของ
คนวยัท ำงำนในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลต่อไป 

ค าส าคญั: การเดนิทาง, ความเครยีด, ความเครยีดจากการเดนิทาง, ความพงึพอใจในการเดนิทาง 

 

Abstract 

The Bangkokian suffered from traffic congestion at top ranking of the world.  Moreover, the public transportation in 
Bangkok and its vicinity is shortage in options and route, time schedule is unpredictable and uncomfortable which resulted to 
low possibility to change from driving to taking to public transportation. From this reason, working-age living in Bangkok and 
vicinity may occurs some stress from commuting to office which is called ‘Commuting stress’. The purpose of this study is to 
explore the subject cause to increase commuting stress in working-age and aimed to find the correlation between commuting 
and stress and to purpose to be a plan and further policy making. The study area is Bangkok and its vicinity focusing on officer 
age between 20-59 years old who travel in study area more than 3 times a week in total 327 people. The study was conducted 
as survey research by asking satisfaction with travel scale and perceive stress scale-10 which was analyzed data by using 
Descriptive Statistics, Cross Tabs, Multinomial Logistic Regression and Correlation method. The result found that dependent 
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variable which related to stress and satisfaction are commuting time, working attendant and number of Work from home. 
Suggestion from the study can propose the policy making for raising the quality of life of working people in Bangkok.  

Keywords: commuting, stress, commuting stress, satisfaction with travel 
 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

คนกรุงเทพฯเผชญิกบักำรจรำจรตดิขดัมำกเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก นอกจำกนัน้คนกรุงเทพฯยงัตอ้งอยู่ในสภำพกำรจรำจรที่
ตดิขดั 90ชัว่โมงต่อปี หรอืคดิเป็น 3.75 วนัต่อปีทีต่อ้งเสยีไปในกำรจรำจรทีช่ะลอตวั สว่นระดบัควำมเรว็ในกำรเคลื่อนทีข่ณะจรำจรตดิขัด
อยูท่ี ่ประมำณ 20.9 กโิลเมตรต่อชัว่โมง (INRIX Global Traffic Scorecard, 2019) นอกจำกนัน้ในดำ้นระบบขนสง่สำธำรณะในกรุงเทพฯ 
โอกำสทีจ่ะเปลีย่นไปใชร้ะบบขนสง่สำธำรณะอื่นแทนกำรขบัรถยนตค์อ่นขำ้งต ่ำ และมแีนวโน้มทีเ่พิม่มำกขึน้ทุกปี แมจ้ะมกีำรตดัถนนเพิม่
เพือ่เพิม่พืน้ผวิจรำจรกอ็ำจไมส่ำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรไดป้ระกอบกบัจ ำนวนรถยนตจ์ดทะเบยีนทีม่ำกขึน้ทุกปี โดยในปี พ.ศ.2553 
มรีถทีจ่ดทะเบยีนทุกประเภท 774,589 คนั และเพิม่ขึน้เป็น 975,204 คนัในปีพ.ศ. 2562 (กลุม่สถติกิำรขนสง่ แผนงำนกรมขนสง่ทำงบก, 
2563) หมำยควำมว่ำจะมจี ำนวนรถยนต์บนทอ้งถนนเพิม่ขึน้อกีเกอืบ 1 ลำ้นคนัต่อปี และมแีนวโน้มทีเ่พิม่มำกขึน้ทุกปี  แมจ้ะมกีำรตดั
ถนนเพิม่เพื่อเพิม่พืน้ผวิจรำจรกอ็ำจไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรจรำจรได ้ท ำใหค้ำดกำรณ์ไดว้่ำปัญหำกำรจรำจรตดิขดัจะยิง่ทวคีวำม
รุนแรงมำกขึน้เรือ่ย ๆ  

งำนวจิยัมำกมำยพบวำ่กำรจรำจรตดิขดัก่อใหเ้กดิผลกระทบทำงดำ้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม กำรจรำจรทีต่ดิขดัท ำให้คนไทย
รอ้ยละ71 ตอ้งใชเ้วลำบนทอ้งถนนเพิม่ขึน้เฉลีย่ 35นำท/ีเทีย่วกำรเดนิทำง คดิเป็นค่ำเสยีโอกำสเป็นมลูค่ำทำงเศรษฐกจิได ้11 ,000 ลำ้น
บำทต่อปี หรอืประมำณ 60 ลำ้นบำทต่อวนั (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2559) นอกจำกนัน้กำรจรำจรตดิขดัยงัสง่ผลใหเ้กดิปัญหำฝุ่ นอนุภำคเลก็
กว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยวดัจำกสถำนีวดั 52 แห่งตัง้แต่ 1 ธนัวำคม 2561 ถงึ 7มกรำคม 2562 พบวำ่กรุงเทพมหำนครมจี ำนวน
ฝุ่ นละออง 163 ไมโครกรมัต่อลกูบำศกเ์มตร ซึง่ท ำใหก้รุงเทพมหำนครมจี ำนวนฝุ่ นละอองอยู่ในเกณฑห์ำยใจล ำบำก (กรมควบคุมมลพษิ 
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2562) รวมถงึงำนวจิยัของต่ำงประเทศจ ำนวนมำกศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมเครยีด
และกำรเดนิทำงโดยพบว่ำ กำรเดนิทำงแบบ Active commuting ไดแ้ก่ เดนิและปัน่จกัรยำน ท ำใหค้วำมเครยีดลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบ
กบักำรเดนิทำงแบบ Passive Commuting ไดแ้ก่ รถยนต์หรอืรถสำธำรณะ (Sattler et al., 2020; Chatterjee et al., 2019) นอกจำกนัน้
เวลำในกำรเดนิทำงที่ยำวนำนยงัมผีลต่อคุณภำพชวีติที่เกี่ยวกบัสุขภำพ  (Health-Related Quality of Life) ที่ต ่ำลงและควำมเครยีดที่
สงูขึน้โดยเฉพำะในกลุ่มผูป้กครองทีม่ลีูก (Rüger et al., 2017) แต่ควำมเครยีดในชวีติประจ ำวนัทีเ่ป็นแง่ลบ (Negative Affect) จะลดลง
ไดห้ำกมกีำรออกก ำลงักำย (Physical Activity) และมคีุณภำพกำรนอนหลบัทีด่ ี(Sleep quality) (Blaxto et al., 2017) สว่นควำมพงึพอใจ
จะเพิม่ขึน้ไดต้อ้งมกีำรสรำ้งสรรคส์ิง่แวดลอ้ม (Built environment) (Mouratidis,2016) โดยพบว่ำเมอืงสเีขยีวและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
ในเมอืงมอีทิธพิลต่อควำมพงึพอใจในดำ้นบวก (ตำรำงที1่)  

ตารางท่ี1 แสดงงำนวจิยัทีว่จิยัของต่ำงประเทศเกีย่วกบักำรเดนิทำงและสขุภำพจติ 

งำนวจิยั ประเทศ ควำมเครยีด 
ควำมผกูพนั 

ในงำน 
ควำมเป็นอยู ่

ควำมพงึ
พอใจ 

คุณภำพชวีติที่
เกีย่วกบัสขุภำพ 

ประสทิธภิำพใน
กำรท ำงำน 

Mouratidis, 20201 Norway       
Sattler et al., 20202 Austria       
Yan et al., 20203 Austria       
Chatterjee et al., 20194 England       
Rüger et al., 20175 Germany       
Kanters, 20166 Netherlands       
Beattie, & Griffin, 20147 Austria       
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โดยที ่1“Commute satisfaction, neighborhood satisfaction, and housing satisfaction as predictors of subjective well-being and indicators of 
urban livability.” by Mouratidis, 2020, Travel Behaviour and Society, Vol. 21, P. 265-278 

2 “Cross-sectional association between active commuting and perceived commuting stress in Austrian adults: Results from the 
HOTway study” by Sattler et al., 2020, Mental Health and Physical Activity, 19. 

3 “The relationship between perceived stress and emotional distress during the COVID-19 outbreak: Effects of boredom proneness 
and coping style” by Yan et al., 2020, J Anxiety Disorder. 77, 102328. 

ทวำ่ในไทยไมค่่อยมกีำรศกึษำผลกระทบของกำรจรำจรตดิขดัในดำ้นทีเ่กีย่วกบัสุขภำพจติ ดงันัน้กำรวจิยัน้ีจงึตอ้งกำรทรำบวำ่กำร
เดนิทำงดว้ยรูปแบบกำรเดนิทำงต่ำงกนั มคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัควำมเครยีดของคนวยัท ำงำนทีเ่ดนิทำงในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑลแตกต่ำงกนัหรอืไม ่เพือ่เสนอแนะในกำรก ำหนดแผนและนโยบำยทำงดำ้นกำรคมนำคมทีส่ง่เสรมิสขุภำพจติ เพิม่ควำมพงึพอใจ
และลดควำมเครยีดจำกกำรเดนิทำง  

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1) เพือ่ศกึษำปัจจยัทีท่ ำใหเ้กดิควำมเครยีดของกลุ่มคนวยัท ำงำนทีเ่ดนิทำงผำ่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 

2) เพือ่หำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมพงึพอใจในชวีติและกำรรบัรูค้วำมเครยีดกบักำรเดนิทำงของกลุ่มคนวยัท ำงำน 

3) เพือ่เสนอแนะแผนและนโยบำยในกำรสง่เสรมิกำรเดนิทำงทีท่ ำใหก้ลุม่คนวยัท ำงำนลดควำมเครยีด 

1.3 ขอบเขตทางด้านพืน้ท่ี  

พืน้ทีศ่กึษำไดแ้ก่ บรเิวณกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัปริมณฑล ครอบคลุมพืน้ที ่6 จงัหวดั ประกอบดว้ย กรุงเทพมหำนคร 
นครปฐม นนทบุร ีปทุมธำนี สมุทรสำคร และสมุทรปรำกำร โดยพืน้ทีศ่กึษำทีใ่ชใ้นกำรเกบ็แบบสอบถำมออนไลน์แบบไมเ่ฉพำะเจำะจง
แบง่กลุ่มเป็น 6 กลุม่พืน้ที ่ไดแ้ก่ กรุงเทพกลำง กรุงเทพใต ้กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวนัออก กลุม่กรุงธนบุรแีละกลุม่จงัหวดัปรมิณฑล 

 
รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงพืน้ทีศ่กึษำ โดยผูว้จิยั, 2564 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยก่อให้เกิดควำมเครียดมีหลำยปัจจัยโดยสำมำรถเกิดจำกอุปสรรคขดัขวำงซึ่งหมำยถึงสิ่งที่ท ำให้เกิดควำมควำม
ยำกล ำบำกในกำรเดินทำงจำกบ้ำนไปที่ท ำงำน (Schaeffer, Street, Singer, & Baum, 1988) จำกงำนวจิยัหลำยชิ้นพบว่ำ อุปสรรค
ขดัขวำงในกำรเดนิทำง ได้แก่ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง (Novaco et al., 1979) ควำมเรว็ในกำรเคลื่อนตวัของรถใน
สภำพจรำจรตดิขดั (Schaeffer et al., 1988) หรอืบำงงำนวจิยัพบว่ำอุปสรรคขดัขวำงทีแ่ทจ้รงิคอื ควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุปสรรคทำง
กำยภำพ (ควำมเรว็ในกำรเคลื่อนตวัของรถ) และอุปสรรคจำกกำรรบัรูถ้งึของผูข้บัขี ่เช่น ควำมรูส้กึไม่สำมำรถหลกีเลีย่งรถตดิได ้กำรที่
ควำมเรว็รถลดลงจำกกำรจรำจรตดิขดั (Novaco, Stokols, and Milanesi, 1990) โดยอุปสรรคขดัขวำงทีท่ ำใหเ้กดิควำมเครยีดยงัสำมำรถ
เกดิขึน้ผำ่น ความสามารถในการควบคมุ (Perceived control) โดยอุปสรรคในกำรเดนิทำงทีม่ำกสง่ผลใหค้วำมสำมำรถในกำรควบคุม
ต ่ำและท ำให้เกิดควำมเครยีดเพิม่ขึ้น Sposato, Röderer, & Cervinka (2012) กล่ำวว่ำควำมสำมำรถในกำรควบคุมเป็น “ตวัท ำนำย
ควำมเครียดจำกกำรเดินทำงที่ทรงพลงัที่สุด”  งำนวจิยัของ Lucas and Heady (2002) ท ำกำรส ำรวจพนักงำนในเมอืงแอตแลนต้ำ 
ประเทศจอร์เจยี พบว่ำบรษิทัเป็นตำรำงงำนแบบยดืหยุ่น ( flexi-time work schedule) ท ำใหพ้นักงำนสำมำรถควบคุมกำรเดนิทำงของ
ตวัเองได ้สง่ผลใหพ้นกังำนมคีวำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงน้อยลง 

งำนวจิยัหลำยชิน้พบวำ่ประเภทของการเดินทางกม็ผีล โดยงำนของ Lundberg (1976) ชีว้ำ่ระดบัควำมเครยีดเพิม่สงูขึน้จำก
กำรเดนิทำงในรถไฟที่แออดัในเมอืงสตอกโฮล์ม ส่วนงำนวจิยัในนิวยอร์กพบว่ำ ระดบัควำมเครยีดของผูโ้ดยสำรระบบรำงและผูข้บัขี่
รถยนตส์ำมำรถลดไดด้ว้ยกำรท ำใหม้นัสำมำรถคำดกำรณ์เวลำได ้เนื่องจำกกำรคำดเดำไดท้ ำใหเ้กดิกำรควบคุมในเชงิกำรรบัรู ้(cognitive 
control) ในปัจจัยที่ไม่สำมำรถใช้กำรควบคุมเชิงพฤติกรรม (behavioral control) มำควบคุมได้ (Evans, Wener, & Phillips, 2002) 
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ Wener, Evans, & Boately (2005) ทีก่ล่ำวว่ำปรบัปรุงประสทิธภิำพของรถไฟในเมอืงนิวยอรก์ช่วยใหร้ะดบั
ควำมเครยีดลดลงไดด้ว้ยกำร ลดเวลำในกำรเดนิทำง และท ำใหต้ำรำงรถสำมำรถคำดเดำได ้หำกเปรยีบเทยีบกำรเดนิทำงทุกรูปแบบ
พบว่ำ กำรเดนิทำงดว้ยกำรเดนิหรอืปัน่จกัรยำนมคีวำมเครียดน้อยสุดในขณะทีก่ำรเดนิทำงดว้ยกำรขบัขีร่ถยนต์มคีวำมเครยีดสงูทีสุ่ด 
ข้อมูลจำกงำนวจิยัที่ศึกษำพนักงำนมหำวทิยำลยัในอังกฤษ(Gatersleben & Uzzell (2007) และ  ที่ศึกษำพนักงำนมหำวิทยำลยัใน
แคนำดำ(Legrain, Eluru, & El-Geneidy,2015) พบว่ำส ำหรบัผูท้ีส่ญัจรดว้ยกำรเดินนัน้ ควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยับนถนน
ชว่ยใหร้ะดบัควำมเครยีดลดลง (Legrain et al., 2015) 

บุคลิกภาพส่วนตวักม็ผีลต่อควำมเครยีดเช่นกนั โดยงำนวจิยัของ Wener et al. (2005) พบว่ำผูห้ญงิมคีวำมเครยีดจำกกำร
เดนิทำงมำกกว่ำผูช้ำย และผูห้ญิงมคีวำมอ่อนไหวต่อปัจจยัที่ท ำให้เกดิควำมเครยีดง่ำยกว่ำผูช้ำย โดยสำเหตุที่ผูห้ญิงมคีวำมเครยีด
มำกกว่ำอำจเป็นเพรำะหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบที่นอกเหนือจำกงำนนอกบ้ำน เช่น กำรดูแลเด็กและงำนบ้ำน (Novaco, Kliewer, & 
Broquet, 1991) 

 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 

3.1 ทบทวนทฤษฎีและแนวความคิดของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางและความเครียด  

3.2 คดักรองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและออกแบบวิธีการเกบ็ข้อมลูโดยแบบสอบถาม  

แบบสอบถำมมเีน้ือหำแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อำยุ เพศ สถำนภำพ รำยได ้ต ำแหน่งงำน 
กำรครอบครองพำหนะ สว่นที ่2 ขอ้มลูกำรเดนิทำง ไดแ้ก่ ระยะทำงและระยะเวลำในกำรเดนิทำง จุดเริม่ตน้สิน้สุดของกำรเดนิทำง สว่นที ่
3 แบบวดักำรรบัรูค้วำมเครยีด ใชแ้บบกำรรบัรูค้วำมเครยีด 10 ขอ้ (Perceived stress scale-10) แบ่งเป็น5ระดบั ไดแ้ก่ ไมเ่ลย แทบจะ
ไม่ มบีำงครัง้ ค่อนขำ้งบ่อย บ่อยมำก โดยกำรเกบ็ตวัอย่ำงแบ่งเป็น 2 ช่วงไดแ้ก่ 1.ช่วงเวลำทีม่กีำรเดนิทำงเกบ็หลงัจำกกลุ่มตวัอย่ำงมี
กำรเดนิทำง 2.ช่วงเวลำปกตเิก็บในช่วงที่กลุ่มตวัอย่ำงไม่มกีำรเดนิทำง และแบบวดัควำมพงึพอใจในกำรเดนิทำง (Satisfaction with 
travel scale, STS) มทีัง้หมด 9 ขอ้ มทีัง้หมด 5 ระดบัแบง่ออกเป็นอำรมณ์ทำงดำ้นบวกและอำรมณ์ทำงดำ้นลบ 

3.3 การเกบ็ข้อมลู  

เกบ็ขอ้มูลในเชงิคุณภำพในรูปแบบแบบสอบถำมโดยสุ่มตวัอย่ำงโดยไม่ใชค้วำมน่ำจะเป็น (Non-probability sampling) กลุ่ม
ตวัอย่ำงในกำรเกบ็ขอ้มลูมปัีจจยัควบคุมไดแ้ก่ 1. ผู้ทีเ่ป็นพนักงำนประจ ำของบรษิทั 2. มอีำยุระหวำ่ง 20-59 ปี 3. เดนิทำงในพืน้ทีศ่กึษำ
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ไม่ต ่ำกว่ำ 3 วนัต่อสปัดำห ์4. อยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล จำกกลุ่มตวัอย่ำงมทีัง้หมด 345 คน คดัออก 18 คน เน่ืองจำก
ไมไ่ดท้ ำงำนอยูใ่นพืน้ทีศ่กึษำ ตอบซ ้ำกนัและตอบค ำถำมไมค่รบ คงเหลอื 327 คน 

 
ภาพท่ี2 แสดงขัน้ตอนกำรศกึษำ 

3.4 วิธีการวิเคราะห ์

3.4.1 สถติเิชงิบรรยาย (Descriptive statistic) เพือ่อธบิำยลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ คำ่เฉลีย่ คำ่สว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน 

3.4.2 การแจกแจงความถีข่องตวัแปรดว้ยตารางไขว ้(Cross Tabs) เพือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของแต่ละปัจจยัวำ่ตวัแปรมคีวำมแตกต่ำง 

3.4.3 การทดสอบสหสัมพันธ์  (Correlation)  และการถดถอยพหุ เชิง เส้น  (Multinomial Logistic Regression) เพื่ อหำ
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งแต่ละตวัแปร  

3.4.4 อภปิรายผลรว่มกบัเปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยัชิ้นอืน่ 

3.4.5 สรุปผลการวจิยั น ำมำอำ้งองิกบัทฤษฎแีละเสนอแนะแผนนโยบำยกำรสง่เสรมิกำรเดนิทำง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเครยีด (Stress) 
- ควำมหมำย 
- ทฤษฎ ี
- สำเหตุ 
- แบบวดัควำมเครยีด 

กำรศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรเดนิทำงและสขุภำพจติของกลุ่มคนวยัท ำงำน 
ในกรุงเทพและปรมิณฑล: กรณีศกึษำกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 

- แบบสอบถำมวดัควำมเครยีด (Cohen & 
Williamson, 1988) 
- แบบสอบถำมวดัควำมพงึพอใจจำกกำร
เดนิทำง (Ettema et al., 2011) 

แบบสอบถำมขอ้มลูกำร
เดนิทำง 
- ระยะเวลำทีใ่ช ้ 
- ระยะทำงรวม 
- จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 

เกบ็ขอ้มลูกลุ่มเป้ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง :  
1. อำชพีพนกังำนประจ ำ  
2. อำยรุะหวำ่ง 20-59 ปี  
3. ควำมเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีศ่กึษำ สญัจรผำ่นพืน้ทีศ่กึษำไมต่ ่ำกวำ่ 3 วนัต่อสปัดำห์  

 
เครื่องมอืในกำรวเิครำะห์: สถติเิชงิบรรยำย
(Descriptive Statistics), กำรทดสอบ Cross Tabs 
และกำรหำควำมสมัพนัธ ์Correlation และ 
Multinominal logistic regression 

 
 

- รวบรวมผลจำกแบบสอบถำมของกลุ่มเป้ำหมำยในพืน้ทีศ่กึษำ  
- วเิครำะหห์ำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรเดนิทำงทีม่ตี่อระดบั
ควำมเครยีด 
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อก
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ลู 
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ล 

แบบสอบถำมขอ้มลูสว่น
บุคคล 
- เพศ 
- อำย ุ
- รำยได ้
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ลู 

 
กำ
รค
ดัก

รอ
งปั

จจ
ยั 

ทบ
ทว

นท
ฤษ

ฎ ี

กำรเดนิทำง 
(Daily commuting) 
- รปูแบบกำรเดนิทำง 
- ขอ้มลูกำรเดนิทำงใน
กรงุเทพและปรมิณฑล 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ควำมเครยีดจำกกำร
เดนิทำง (Commuting 

stress) 

แผนนโยบำยประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ 

ขอ้มลูปฐมภูม:ิ 
1. ส ำรวจพืน้ทีศ่กึษำ เพื่อใหเ้ขำ้ใจลกัษณะพืน้ทีศ่กึษำมำกขึน้  
2. แบบสอบถำม ไมใ่ชห้ลกัควำมน่ำจะเป็น (Non-probability)  
3. แบบทดสอบทำงสขุภำพจติ เพื่อวดัระดบัควำมเครยีด 

 

ขอ้มลูทุตยิภูม:ิ 1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
-ระยะทำงและเวลำ (Time and distance) 
-รปูแบบกำรเดนิทำง (Mode of transportation) 
-ควำมสำมำรถในกำรควบคมุ (Control) 
-บุคลกิภำพสว่นบุคคล (Personal characteristic) 
2. ศกึษำขอ้มลูทัว่ไปบรเิวณกรงุเทพและปรมิณฑล 

 

สรปุผลกำรวจิยัและเสนอแนะแนวทำงพฒันำกำรเดนิทำงในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 
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4. อภิปรายผลการศึกษา 

จำกกำรเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถำมกลุม่คนวยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลท ำกำรเปรยีบเทยีบปัจจยัดำ้นควำมพงึ
พอใจในกำรเดนิทำงและควำมเครยีด ทีม่ตี่อตวัแปรไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูกำรเดนิทำง โดยใชโ้ปรแกรมทำงสถติทิีใ่ชต้่อไปใน
กำรวเิครำะหค์อื กำรทดสอบแจกแจงควำมถีด่ว้ยตำรำงไขว ้(Cross Tabs) เพือ่ปรบัฐำนตวัแปรใหเ้ท่ำกนัเพือ่ใชใ้นกำรเปรยีบเทยีบ โดย
ตัวแปรต้นทุกตัวจะถูกน ำมำจับคู่กับตัวแปรตำม2ตัวคือ ควำมพึงพอใจในกำรเดินทำงและควำมเครียดจำกกำรเดินทำง และได้
เปรยีบเทยีบโดยจดักลุม่คะแนนเป็นระดบัสงูและระดบัต ่ำ (รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่3) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงกำรทดสอบแจกแจงควำมถีด่ว้ย Cross Tabs รำยคูร่ะหวำ่งตวัแปรตน้และควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 

ปัจจยัทางสงัคม ตวัแปร 
ความพึงพอใจ ความเครียด 

ต า่ สงู ต า่ สงู 
เพศ ชำย 79(61%) 50(39%) 59(46%) 70(54%) 

หญงิ 112(57%) 86(43%) 107(54%) 91(46%) 
อำยุ (ปี) 20-30 100(60%) 68(40%) 86(51%) 82(49%) 

31-40 55(56%) 43(44%) 47(48%) 51(52%) 

41-50 26(58%) 19(42%) 25(56%) 20(44%) 
50 ขึน้ไป 10(62%) 6(38%) 8(50%) 8(50%) 

สถำนะ โสด 135(59%) 95(41%) (50%) (50%) 

สมรส 52(57%) 39(43%) (53%) (47%) 
หยำ่รำ้ง 4(67%) 2(33%) (33%) (67%) 

จำกตำรำง พบว่ำ เพศชำยมรีะดบัควำมพงึพอใจต ่ำกว่ำเพศหญิง (ร้อยละ61) และมคีวำมเครยีดสูงกว่ำผูห้ญิง (ร้อยละ54) 
ปัจจยัดำ้นอำยุพบว่ำอำยุ 20-30ปี ควำมพงึพอใจต ่ำทีสุ่ด (รอ้ยละ60) และอำยุ 31-40ปีมคีวำมเครยีดสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ52) สว่นปัจจยัดำ้น
สถำนะพบวำ่สถำนะหยำ่รำ้งมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ67) และควำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ67) 

ตารางท่ี 3.2 แสดงกำรทดสอบแจกแจงควำมถีด่ว้ย Cross Tabs รำยคูร่ะหวำ่งตวัแปรตน้และควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 

ปัจจยัทางสงัคม ตวัแปร 
ความพึงพอใจ ความเครียด 

ต า่ สงู ต า่ สงู 
รำยได ้(บำท) ต ่ำกวำ่ 15,000 7(47%) 8(53%) 7(47%) 8(53%) 

15,000-30,000 69(60%) 46(40%) 60(52%) 55(48%) 

30,001-50,000 64(61%) 41(39%) 50(48%) 55(52%) 
50,000ขึน้ไป 51(55%) 41(45%) 49(53%) 43(47%) 

กำรครอบครองรถยนต ์ ไมม่ ี 57(63%) 33(37%) 42(47%) 48(53%) 

1 101(58%) 74(42%) 87(50%) 88(50%) 

2 28(54%) 24(46%) 29(56%) 23(44%) 

3 3(50%) 3(50%) 4(67%) 2(33%) 
3ขึน้ไป 2(50%) 2(50%) 4(100%) 0(0%) 

กำรครอบครอง
รถจกัรยำนยนต ์

ไมม่ ี 135(56%) 104(44%) 124(52%) 115(48%) 

1 50(65%) 27(35%) 38(49%) 39(51%) 

2 5(63%) 3(37%) 3(38%) 5(63%) 
3ขึน้ไป 1(33%) 2(67%) 1(33%) 2(67%) 
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จำกตำรำงพบวำ่ กลุม่ผูม้รีำยได ้30,001-50,000 บำท มคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ61) และกลุม่รำยไดต้ ่ำกวำ่ 15,000 บำท
และ 30,001-50,000 บำท มคีวำมเครยีดสงูใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ53, รอ้ยละ52) ส่วนกำรครอบครองรถยนตพ์บว่ำกลุ่มไม่มรีถมคีวำมพงึ
พอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ58) และควำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ53) และกำรครอบครองจกัรยำนยนต ์1คนั มคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ65) 
และกลุม่ครอบครองตัง้แต่ 3คนัขึน้ไปมคีวำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ67) 

ตารางท่ี 3.3 แสดงกำรทดสอบแจกแจงควำมถีด่ว้ย Cross Tabs รำยคูร่ะหวำ่งตวัแปรตน้และควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 

ปัจจยัด้านการท างาน ตวัแปร 
ความพึงพอใจ ความเครียด 

ต า่ สงู ต า่ สงู 
ระดบัต ำแหน่งงำน พนกังำน 143(59%) 99(41%) 121(50%) 121(50%) 

ผูจ้ดักำร 31(54%) 26(46%) 28(49%) 29(51%) 
ผูบ้รหิำร 17(61%) 11(39%) 17(61%) 11(39%) 

เวลำเขำ้งำน เวลำแน่นอน 109(63%) 65(37%) 80(46%) 94(54%) 
เวลำยดืหยุน่ 71(52%) 66(48%) 76(55%) 61(45%) 
ท ำงำนเป็นกะ 11(69%) 5(31%) 10(63%) 6(38%) 

กำรท ำงำนทีบ่ำ้น ไมม่ ี 131(62%) 79(38%) 102(49%) 108(51%) 
1 5(38%) 8(62%) 9(69%) 4(31%) 
2 21(57%) 16(43%) 20(54%) 17(46%) 
3 9(43%) 12(57%) 11(52%) 10(48%) 
4 6(55%) 5(45%) 4(36%) 7(64%) 
ทุกวนั 19(54%) 16(46%) 20(57%) 15(43%) 

จำกตำรำงพบวำ่ต ำแหน่งผูบ้รหิำรมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ61) ระดบัผูจ้ดักำรมคีวำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ51) เวลำเขำ้
งำนพบวำ่ท ำงำนเป็นกะมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ69) เวลำเขำ้งำนแน่นอนมคีวำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ54) กำรท ำงำนทีบ่ำ้น กลุม่
ไมม่กีำรท ำงำนทีบ่ำ้นมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ62) ท ำงำน 4วนัต่อสปัดำหม์คีวำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ51) 

ตารางท่ี 3.4 แสดงกำรทดสอบแจกแจงควำมถีด่ว้ย Cross Tabs รำยคูร่ะหวำ่งตวัแปรตน้และควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 
ปัจจยัทาง 
การเดินทาง 

ตวัแปร 
ความพึงพอใจ ความเครียด 

ต า่ สงู ต า่ สงู 
ระยะเวลำ (นำท)ี 1-30 52(42%) 73(58%) 47(66%) 43(34%) 

31-60 98(64%) 55(36%) 58(47%) 81(53%) 
60 ขึน้ไป 41(84%) 8(16%) 12(24%) 37(76%) 

ระยะทำง (กโิลเมตร) 1-10 47(43%) 63(57%) 41(61%) 43(39%) 
11-20 58(64%) 32(36%) 23(50%) 45(50%) 
20 ขึน้ไป 86(68%) 41(32%) 18(43%) 73(57%) 

จำกตำรำงพบว่ำระยะเวลำ 60นำทขีึน้ไปมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีสุ่ด (รอ้ยละ84) มคีวำมเครยีดสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ76) ระยะทำง 20
กโิลเมตรมคีวำมพงึพอใจต ่ำทีส่ดุ (รอ้ยละ 68) มคีวำมเครยีดสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ57)  
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ตารางท่ี 4 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งรปูแบบกำรเดนิทำงทีม่ตี่อควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 

รำยละเอยีดตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตำม 

ควำมพงึพอใจ ควำมเครยีด 
เพศ 0.315 0.216 
อำยุ 0.698 0.002* 
สถำนภำพ 0.189 0.632 
รำยได ้ 0.595 0.047* 
กำรครอบครองรถยนต ์ 0.039* 0.159 
กำรครอบครองรถจกัรยำนยนต ์ 0.477 0.068 
ต ำแหน่งงำน 0.613 0.070 
เวลำเขำ้งำน 0.575 0.040* 
กำรท ำงำนทีบ่ำ้น (WFH)  0.009* 0.912 

* มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เน่ืองจำกขอ้มูลเป็นเชงิคุณภำพจงึทดสอบควำมสมัพนัธ์โดยใช้กำรถดถอยพหุเชงิเส้น (Multinomial Logistic Regression) 
พบว่ำตวัแปรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมพงึพอใจอย่ำงมนีัยส ำคญัได้แก่    กำรครอบครองรถยนต์ (P=0.039) และกำรท ำงำนที่บ้ำน 
(P=0.009) ส่วนตวัแปรที่มคีวำมสมัพันธ์กบัควำมเครยีดอย่ำงมนีัยส ำคญัได้แก่ อำยุ (P=0.002) รำยได้ (P=0.047) และเวลำเขำ้งำน 
(P=0.040) (รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่4) 

ตารางท่ี 5 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งขอ้มลูกำรเดนิทำงทีม่ตี่อควำมพงึพอใจและควำมเครยีด 
 ตวัแปรตน้   B Std. Error Beta T Sig. 
ควำมพงึพอใจ ตวัแปรตน้ 3.167 0.159  26.518 <0.001 
 ระยะเวลำ -0.338 0.077 -0.274 -4.383 <0.001* 
 ระยะทำง -0.102 0.063 -0.102 -1.622 0.106 
ควำมเครยีด ตวัแปรตน้ 2.506 0.079  31.752 <0.001 
 ระยะเวลำ 0.162 0.046 0.226 3.538 <0.001* 
 ระยะทำง 0.046 0.037 0.079 1.236 0.218 
หมำยเหตุ: * คอื นยัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัด้ำนระยะเวลำและระยะทำงในกำรเดินทำงใช้วิธีทำงสถิติคือ กำรทดสอบสหสมัพนัธ์(Correlation) ในกำรหำ
ควำมสมัพนัธแ์ละทศิทำงระหวำ่งตวัแปร ผลพบวำ่ ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงมคีวำมสมัพนัธก์บัควำมพงึพอใจและควำมเครยีดอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติ (P=0.001 และ P=0.001) ควำมพงึพอใจจะลดลง -0.338 หน่วย หำกระยะเวลำเพิม่ขึ้น 1 หน่วย ควำมเครยีดจะ
เพิม่ขึน้ 0.162 หน่วย หำกระยะเวลำเพิม่ขึน้1หน่วย (รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่5) 
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5. สรปุผลการศึกษาและเปรียบเทียบกบังานวิจยัช้ินอ่ืน 

ระดบัควำมเครยีดมคีวำมผกผนักบัระดบัควำมพงึใจ หำกควำมพงึพอใจสงูควำมเครยีดจะต ่ำ หำกควำมพงึพอใจต ่ำควำมเครยีด
จะสงู Russell (1980) กล่ำวว่ำ สิง่แวดลอ้มสำมำรถใหป้ระสบกำรณ์แก่เรำไดใ้นสองมติ ิไดแ้ก่ ควำมรื่นรมย ์(ระดบัควำมพงึพอใจ) และ
ควำมเรำ้อำรมณ์ (ระดบัควำมตงึเครยีด) ซึ่งในงำนวจิยัชิน้น้ีควำมเครยีดคอืกำรผสมกนัระหว่ำง ควำมไม่พงึพอใจและควำมตงึเครยีดที่
เกดิจำกสิง่แวดลอ้มคอืกำรเดนิทำง โดยผลกำรศกึษำสำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1 ปัจจยัส่วนบคุคลบางปัจจยัมีความสมัพนัธก์บัระดบัความเครียดและความพึงพอใจ 

ปัจจยัสว่นบุคคลบำงปัจจยัมคีวำมสมัพนัธต์่อระดบัควำมพงึพอใจและควำมเครยีด ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นกำรครอบครองรถยนต ์และ
ปัจจยัด้ำนกำรท ำงำนที่บ้ำน มผีลต่อควำมพงึพอใจในกำรเดนิทำง ส่วนปัจจยัด้ำนอำยุ รำยได้ และเวลำเขำ้งำน มคีวำมสัมพนัธ์กบั
ควำมเครยีด ในดำ้นปัจจยัเกี่ยวกบัเวลำเขำ้งำนมคีวำมสมัพนัธก์บัควำมเครยีด โดยพบว่ำผูท้ีท่ ำงำนเป็นกะมคีวำมเครยีดระดบัต ่ำมำก
ทีสุ่ด (รอ้ยละ 63) สว่นผูท้ีท่ ำงำนเวลำตำรำงแน่นอนมคีวำมเครยีดระดบัสงูมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 54)  สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของ Barney 
and Elias (2010) ทีพ่บวำ่เวลำเขำ้งำนมผีลต่อควำมเครยีด โดยผูท้ีเ่ขำ้งำนแบบยดืหยุ่น (Flexible attendant) มคีวำมเครยีดน้อยกวำ่ผูท้ี่
ท ำงำนเวลำแน่นอน (Fixed attendant) นอกจำกนัน้งำนวจิยัของ Lucas and Heady (2002) ทีท่ ำกำรส ำรวจพนกังำนในเมอืงแอตแลนตำ้ 
ประเทศจอรเ์จยี พบว่ำบรษิทัทีเ่ป็นตำรำงงำนแบบยดืหยุ่น (flexi-time work schedule) ท ำใหพ้นักงำนสำมำรถควบคุมกำรเดนิทำงของ
ตวัเองได ้สง่ผลใหพ้นักงำนมคีวำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงน้อยลง เน่ืองจำกผูท้ีท่ ำงำนเป็นกะ(Work in shift) มกีำรเขำ้งำนทีไ่มแ่น่นอนท ำ
ใหไ้มต่อ้งเดนิทำงในช่วงเร่งด่วน ท ำใหค้วำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงอยู่ในระดบัต ่ำ กำรท ำงำนทีบ่ำ้น (WFH) มผีลต่อควำมพงึพอใจ โดย
พบวำ่กลุ่มทีไ่มม่กีำรท ำงำนทีบ่ำ้นมคีวำมพงึพอใจระดบัต ่ำสงูทีสุ่ด และกลุ่มทีท่ ำงำนทีบ่ำ้น 1 วนัต่อสปัดำหม์คีวำมพงึพอใจระดบัสงูมำก
ทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังำนของทดีอีำร์ไอ (2020) ทีพ่บว่ำกำรส่วนกำรอนุญำตใหพ้นักงำน Work from home ท ำใหพ้นักงำนประหยดัเวลำ
และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง ท ำใหม้เีวลำในกำรพกัผอ่นและท ำกจิกรรมสว่นตวัมำกขึน้ 

5.2 ระยะเวลาและระยะทางมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจและความเครียด 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ ระยะเวลำนำนมคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัควำมเครยีดที่เพิม่ขึน้และควำมพงึพอใจในกำรเดนิทำงที่ต ่ำลง 
ระยะเวลำทีเ่พิม่ขึน้ 1 หน่วยท ำใหค้วำมพงึพอใจลดลง -0.358 ในขณะทีร่ะยะเวลำทีเ่พิม่ขึน้ 1 หน่วยท ำใหค้วำมเครยีดเพิม่ขึน้ 0.162 
เชน่กนั สว่นปัจจยัดำ้นระยะทำงพบวำ่ไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัระดบัควำมเครยีดและควำมพงึพอใจอยำ่งมนียัส ำคญัทีร่ะดบั 0.05 (P=0.218, 
0.106) แต่ผลกำรศกึษำพบวำ่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบัปัจจยัดำ้นระยะเวลำ  

ทำงดำ้นกำรแจกแจงควำมถีพ่บวำ่ ระยะเวลำเดนิทำงมำกกวำ่ 60นำทขีึน้ไป ควำมพงึพอใจจะอยู่ในระดบัต ่ำมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 
84) ในทำงตรงกนัขำ้มหำกใชร้ะยะเวลำกำรเดนิทำงในช่วง 1-30นำทจีะมคีวำมพงึพอใจในระดบัสงูมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 58) และลดลงเรื่อย 
ๆ เมื่อใชเ้วลำเพิม่มำกขึน้ เช่นเดยีวกนักบัระยะทำงทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง โดยระยะทำงกำรเดนิทำงไปท ำงำน 20 กโิลเมตรขึน้ไป มคีวำม
พงึพอใจระดบัต ่ำมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 68) สว่นระยะทำงตัง้แต่ 1-10 กโิลเมตรมคีวำมพงึพอใจในระดบัสงูมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 57) และลดลง
เรื่อย ๆ เมื่อระยะทำงในกำรเดนิทำงเพิม่มำกขึน้ ทำงด้ำนควำมเครยีดปัจจยัจำกกำรเดนิทำงพบว่ำหำกใชร้ะยะเวลำ 1 -30 นำทจีะมี
ควำมเครยีดระดบัต ่ำมำกทีสุ่ด(ร้อยละ 66) และหำกเดนิทำงระยะเวลำ 60นำทขีึน้ไป จะมคีวำมเครยีดในระดบัสงูมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 76) 
สอดคลอ้งกบัระยะทำงทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงพบวำ่ ระยะทำง 20 กโิลเมตรขึน้ไป มคีวำมเครยีดระดบัสงูมำกทีสุ่ด (รอ้ยละ 57)และระยะทำง 
1-10 กโิลเมตรมคีวำมเครยีดระดบัต ่ำมำกทีสุ่ด (ร้อยละ 61) ผลกำรศกึษำสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของต่ำงประเทศอื่น ๆ เน่ืองจำกสำเหตุ
ควำมเครยีดเกดิจำกอุปสรรคขดัขวำงซึ่งหมำยถงึสิง่ทีท่ ำใหเ้กดิควำมควำมยำกล ำบำกในกำรเดนิทำงจำกบำ้นไปทีท่ ำงำน (Schaeffer, 
Street, Singer, & Baum, 1988) โดยจำกงำนวจิยัหลำยชิน้พบวำ่ อุปสรรคขดัขวำงในกำรเดนิทำง ไดแ้ก่ ระยะทำงและระยะเวลำในกำร
เดนิทำง (Novaco et al., 1979) ควำมเรว็ในกำรเคลื่อนตวัของรถในสภำพจรำจรตดิขดั (Schaeffer et al., 1988) หรอืบำงงำนวจิยัพบวำ่
อุปสรรคขดัขวำงทีแ่ทจ้รงิคอื ควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุปสรรคทำงกำยภำพ (ควำมเรว็ในกำรเคลื่อนตัวของรถ) และอุปสรรคจำกกำรรบัรู้
ของผูข้บัขี ่เช่น ควำมรูส้กึไมส่ำมำรถหลกีเลีย่งรถตดิได ้กำรทีค่วำมเรว็รถลดลงจำกกำรจรำจรตดิขดั (Novaco, Stokols, and Milanesi, 
1990) เน่ืองจำกปัญหำกำรจรำจรที่ติดขดัและอ่อนไหวต่อปัจจยัที่มำกระทบ เช่น ฝนตก อุบตัิเหตุ กำรปิดถนน ท ำ ให้ผู้เดนิทำงใน
กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลมอุีปสรรคขดัขวำงในกำรเดนิทำง 
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6. ข้อเสนอแนะ 

1) รฐัควรมวีธิกีำรจดักำรทำงดำ้นควำมสมดุลระหวำ่งบำ้นและงำน (job-housing balance) ใหส้ถำนทีท่ ำงำนและบำ้นมสีดัสว่น
ทีใ่กลเ้คยีงกนั จำกกำรศกึษำพบวำ่กำรเดนิทำงทีท่ ำใหค้วำมพงึพอใจสูงและควำมเครยีดต ่ำ คอืกำรเดนิทำงทีใ่ชเ้วลำไมเ่กนิ 30นำท ีและ
ระยะทำงไม่เกิน 10 กิโลเมตรจำกที่พกัถึงสถำนที่ท ำงำน ด้วยกำรกระจุกตัวของแหล่งงำนที่มกัอยู่ใจกลำงเมอืงประกอบกบัรำคำ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีม่รีำคำสงูในเขตเมอืงท ำใหค้นจ ำนวนมำกเลอืกหำทีพ่กัอำศยัในเขตชำนเมอืงซึ่งรำคำต ่ำกวำ่และไดพ้ืน้ทีใ่ชส้อยมำกกวำ่ 
ดว้ยเหตุน้ีท ำใหจ้ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไกลและใชร้ะยะเวลำมำก   

2) รฐัควรมกีำรพฒันำประสทิธภิำพขนสง่สำธำรณะทุกรปูแบบใหม้คีวำมสะดวกสบำยและครอบคลุมมำกขึน้เพือ่ใหค้นหนัมำใช้
ขนส่งสำธำรณะเพิม่ขึน้ โดยจำกกำรศกึษำพบว่ำรถสำธำรณะประสิทธภิำพสูง เช่น รถไฟฟ้ำBTS/MRT รถสำธำรณะประสทิธภิำพปำน
กลำง เช่น รถตู้และรถเมล์ และรถสำธำรณะประสทิธภิำพต ่ำ ไดแ้ก่ เรอื รถไฟ รถรบัจำ้ง มผีลใหร้ะดบัควำมพงึพอใจจำกกำรเดนิทำง
ลดลงและระดบัควำมเครยีดสงูขึน้ นอกจำกนัน้กำรศกึษำยงัพบวำ่ผูท้ีเ่ดนิทำงดว้ยรถบรษิทัมคีวำมพงึพอใจมำกกวำ่กลุ่มทีไ่มใ่ชร้ถบรษิทั 
รฐัจงึควรมนีโยบำยสนับสนุนทำงด้ำนเงนิทุนหรอืสทิธปิระโยชน์ให้เอกชนมรีถบรกิำรพนักงำน ในขณะเดยีวกนัเอกชนเองควรเพิม่
สวสัดกิำรรถรบัสง่พนกังำนเพือ่ใหพ้นกังำนเกดิควำมเครยีดจำกกำรเดนิทำงลดลง สง่ผลใหป้ระสทิธภิำพกำรท ำงำนดขีึน้ 
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บทคดัย่อ  

ในปัจจุบนัมปัีญหาทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มของโลกและปัญหาการตดิต่อของโรคระบาดส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิและ
สงัคม ส่งผลใหป้ระชากรโลกมแีนวโน้มเป็นโรคเครยีดสภาวะจติใจย ่าแย่ ท าใหม้ผีูป่้วยเป็นโรคทางสุขภาพจติจ านวนมากและมแีนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ โดยมสีาเหตุและปัจจยัทางดา้นความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัทีเ่กดิจากตวับุคคลเองทัง้ทางสุขภาพร่างกายและทาง
จติใจ การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการก าหนดวธิกีารรกัษาผูป่้วยแบบผสมผสานทางร่างกายและจติใจ โดยใชว้ธิกีาร
ทบทวนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจทีเ่ป็นทีนิ่ยมในประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ 
THE DAWN, THE DIMOND และ MIRACLES ASIA โดยมุ่งศึกษา 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละโครงการ 
ค่าบรกิาร กลุ่มลูกคา้ สิง่อ านวยความสะดวก และแนวทางในการรกัษาโรค ผลจากการศกึษาพบว่าทัง้ 3 โครงการ เน้นการออกแบบ
ลกัษณะทางกายภาพทีม่เีอกลกัษณ์และมคีวามเป็นสว่นตวัสงู โดยมกีลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิแต่ละโครงการมวีธิกีารรกัษาทีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะ โดยโครงการ THE DAWN มวีธิกีารรกัษาแบบผสมผสานระหว่างตะวนัออกและตะวนัตก โครงการ THE DIMOND มี
วธิกีารรกัษาทีเ่น้นการรกัษาจากภายในโดยการพฒันาสตแิละสมาธ ิและโครงการ MIRACLES ASIA มกีารน านวตักรรมโภชนาการบ าบดั
มาใช ้ทัง้น้ี ทัง้ 3 โครงการใหค้วามส าคญักบัประเดน็การรกัษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้รว่มกนัทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 

ค าส าคญั: การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายและจติใจ, การรกัษาแบบผสมผสาน 

 

Abstract  

At the present, global environmental issues and pandemic are a matter and problem that affect to the whole of 
economic sectors and society; thus, bring world population to be more illness by stress and poor of mental health: a number 
mental illness patient is growing or has a tend of soaring, caused by factors such as living, environmental, and body or mental 
of individual matters. A purpose of this study is to determine a treatment method by literature review a relevant 3 projects such 
as THE DAWN, THE DIMOND and MIRACLES ASIA that aiming to study 5 core issues such as physical figure of each project, 
service fee, customer group, convenient facilities, and treatment approach. The result of this study: by these project emphasize 
to design an high privacy level of physically identity figure: majority of customers is foreigner and each project has a specific 
treatment approach, THE DAWN has a combination of eastern and western methods, THE DIAMOND emphasize on improving 
consciousness and meditation and MIRACLE ASIA bring a nutritional innovation to use: all of these projects pay attention to 
alleviate and cure a symptoms or illnesses that occur in both of body and mental. 

Keywords: mental performance reviving, integrative medicine 
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1. บทน า 

ภาวะทางสุขภาพจติเกดิขึน้มาจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทีเ่กดิจากตวับุคคล เช่น ทางกายภาพการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม , ทางจติใจทีเ่กดิจากความผดิหวงั หรอืสญูเสยี และปัจจยัทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้ม เช่น ครอบครวั , การเลีย้งดู, การ
เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อาศยั สภาพแวดล้อม และอบายมุข (นภวลัย ์กมัพลาศริ ิ, 2553) ภาวะความเครยีดหรอืหงุดหงดิจนไม่สามารถ
ด ารงชวีติไดป้กต ิส่งผลต่อการด ารงชวีติซึง่ท าใหม้คีุณภาพชวีติทีไ่ม่ดแีละท าใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพจติ (พษินุ อภสิมาจารโยธนิ , 
2557) ปัจจุบนัมโีครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจ ทีร่กัษาโรคทางสุขภาพจติโดยวธิกีารรกัษาแบบ
ผสมผสานหรอืการรกัษาแบบองคร์วม คอืการรกัษาโรคทางสุขภาพจติทีเ่กดิจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัทัง้ร่างกายและจติใจ 
ซึง่การรกัษาความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัทัง้ร่างกายและจติใจจะส่งผลใหม้กีารฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจไปพรอ้มกนั คอืส
ถาวะความสุขสมบูรณ์ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สตปัิญญา และสงัคม ทัง้นี้โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจติใจ ไดน้ าเอาวธิกีารบ าบดัทัง้การแพทยแ์บบตะวนัออก และการแพทยแ์บบตะวนัตกเขา้มาใช ้ใหเ้หมาะกบั
การดูแลรกัษาผูป่้วยแต่ละบุคคล งานวจิยัน้ีใชว้ธิกีารทบทวนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจทีเ่ป็นทีนิ่ยม
ในประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ THE DAWN, THE DIMOND และ MIRACLES ASIA โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษา 5 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละโครงการ, ค่าบรกิาร, กลุ่มลูกคา้, สิง่อ านวยความสะดวก และแนวทางใน
การรกัษาโรค โดยมรีายละเอยีดดงั ตารางที ่1 ซึง่ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการทบทวนกบัขอ้มลูทุตยิภูม ิสรุปและอภปิรายผล
การศกึษา  

ตารางท่ี 1 ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพรา่งกายและจติใจทีเ่ป็นทีนิ่ยมในประเทศไทย 3 โครงการ 
โครงการ จงัหวดั ปีท่ีก่อตัง้ กลุ่มลกูค้า 

The dawn เชียงใหม่ 2016 ชาวต่างชาติ 
The dimond ภเูกต็ 2020 คนไทยและชาวต่างชาติ 
Miracles asia ภเูกต็ 2017 ชาวต่างชาติ 

ผลที่ได้จากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจส าหรับ
ผูป้ระกอบการและสถาปนิกผูอ้อกแบบ 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมด้านสขุภาพร่างกายและจิตใจและการฟ้ืนฟกูารฟ้ืนฟ ู

2.1 ภาพรวมสถิติผูป่้วยสขุภาพจิต  

ประมาณ 1 ใน 7 ของคนทัว่โลก (รอ้ยละ11-18) มปัีญหาทางดา้นสุขภาพจติหรอืความผดิปกตจิากการใชส้ารเสพตดิ โดยในปี 
2560 มปีระชากรราว 1 พนัลา้นคนประสบปัญหาโรคทางสขุภาพจติหรอืปัญหาดา้นความผดิปกตจิากการใชส้ารเสพตดิ ซึง่รอ้ยละ 4 ของ
ประชากรป่วยเป็นโรควติกกงัวล ซึง่เป็นสดัสว่นทมีากที่สุด(Hannah Ritchie, 2561) ความผดิปกตทิางดา้นสุขภาพจติและการใชส้ารเสพ
ตดิสามารถพบไดใ้นเพศชายและเพศหญงิซึง่ความผดิปกตสิว่นใหญ่เกดิจากความผดิปกตดิา้นสุขภาพจติ ไดแ้ก่ ภาวะซมึเศรา้, วติกกงัวล, 
ไบโพลาร ์และความผดิปกตขิองการรบัประทานอาหาร โดยทีค่วามผดิปกตเิหล่าน้ีมกัพบในเพศหญงิมากกวา่เพศชาย แต่ความผดิปกตทิี่
เกดิจากการใชส้ารเสพตดิ, แอลกอฮอล ์และยา มกัพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิ (Hannah Ritchie, 2516) 

สาเหตุทีท่ าใหค้วามผดิปกตทิางดา้นสุขภาพจติพบในเพศหญงิมากกวา่เพศชายเนื่องจากเพศหญงิตอ้งแบกรบัความกดดนัจาก
มมุมองของสงัคม เพศภาวะทีถู่กก าหนดโดยปัจจยัแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรม เช่น การเป็นบุตรสาวทีด่ี, การเป็นภรรยาทีด่ ีและการ
เป็นแมท่ีด่ ีรวมทัง้การไดร้บัความรุนแรงจากคูส่มรส ทัง้ความรุนแรงทางดา้นรา่งกายและจติใจ (สมพร รุง่เรอืงกลกจิ, 2560) 
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รปูท่ี 1 สดัสว่นประชากรทีม่คีวามผดิปกตดิา้นสุขภาพจติและการใชส้ารเสพตดิ พ.ศ. 2560   ทีม่า: IHME (2017)  

 

 
รปูท่ี 2 ความชุกของภาวะซมึเศรา้เพศชายเทยีบกบัเพศหญงิ พ.ศ. 2560   ทีม่า: IHME (2017)  

2.2 ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพรา่งกายและจติใจหรอืศนูยส์นบัสนุนการคนืสูสุ่ขภาวะ หมายถงึ การบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นสงัคมให้
ผูป่้วยดา้นสุขจติ เพื่อใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถกลบัไปใชช้วีติไดแ้ละมคีุณภาพชวีติทีด่ ีจุดเด่ น
ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจ คอืผู้ป่วยด้านสุขภาพจติจะมสี่วนร่วมในการรกัษา ท าให้ผู้ป่วยมคีวามหวงั มศีกัยภาพ
สามารถพึง่พาตนเองได ้(บุญเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์, 2561) วตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพือ่หยุดการเสือ่มถอยดา้นอาการและ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป่้วย รกัษาระดบัความสามารถดา้นสมอง และความสามารถดา้นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทสงัคม เพื่อลด
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ระยะเวลาการอยูโ่รงพยาบาลและการเขา้รบัรกัษาในโรงพยาบาลมจี านวนครัง้น้อยลง และผูป่้วยไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มบรบิททีเ่หมาะสม
ซึง่ท าใหม้คีุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ สิง่ส าคญัของการฟ้ืนคนืสู่สุขภาวะ คอืการมคีวามหวงัและยดึถอืเป็นเป้าหมาย เชื่อมัน่ในตนเอง มคีวาม
รบัผดิชอบ มองโลกในแงด่ ีมคีวามรูส้กึทีด่ตี่อตนเอง สรา้งแนวทางการด ารงชวีติอย่างมคีวามหมาย และรบัผดิชอบและควบคุมความรูส้กึ
และอาการตนเองได ้(สุชาดา สาครเสถยีร, 2561) โดยศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ โดยมี
แนวคดิในการดแูลผูป่้วยสขุภาพจติแบบองคร์วมเน้นใหเ้กดิผลดตี่อผูป่้วยแบบระยะยาว สามารถสรุปขอ้มลูการเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์
ไดด้งั ตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ (สชุาดา สาครเสถยีร, 2561) 
การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ 

การดแูลรกัษาแบบเดิม การดแูลรกัษาแบบองคร์วม 
เน้นอาการ ความเจบ็ป่วย ความบกพรอ่ง เน้นที ่ความเขม้แขง็ เป้าหมาย ทศิทางทีจ่ะไปสูจุ่ดหมายปลายทาง 
บทบาทของผูร้บับรกิาร-ผูใ้หบ้รกิาร จะเป็นไป
ตามจุดมุง่หมายของการรกัษา 

ความเป็นพนัธมติรกนัจะขึน้อยูก่บับทบาททีม่คีณุคา่ 

แรงจงูใจส าหรบัการเปลีย่นแปลงเป็นในรปูแบบ
ของการลงโทษ 

เน้นทีเ่ป้าหมายการฟ้ืนคนืสูส่ขุภาวะ พลงัชวีติของแต่ละบุคคลและการใหค้วามรู ้

การใชย้าอยา่งต่อเน่ือง แรงจงูใจส าหรบัการเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของตนเองในแต่ละบุคคล 

ความรบัผดิชอบในการรกัษาขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร การใชย้าขึน้กบัการเลอืกและความเหมาะสมของบคุคล 

ดแูลภายใตร้ะบบสขุภาพจติ มกีารใหค้วามสนบัสนุนรายบุคคลเพือ่ใหส้ามารถรบัผดิชอบในการควบคุมก ากบั
พฤตกิรรมของตนเอง 

 

3. วิธีการศึกษาวิจยั 

งานวจิยัน้ีใชว้ธิกีารศกึษากรณีศกึษาทีเ่ป็นศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพรา่งกายและจติใจในประเทศไทยจ านวนจ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่  

1) โครงการTHE DAWN 

2) โครงการTHE DIMOND  

3) โครงการMIRACLES ASIA   

มวีตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการดแูลรกัษาผูป่้วยแบบผสมผสานทัง้ร่างกายและจติใจทัง้ประเดน็ของวธิกีาร
รกัษา กายภาพบรเิวณโครงการ และสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืกรณีศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมุง่ศกึษา 5 ประเดน็หลกั 

1) ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละโครงการ  

2) คา่บรกิาร  

3) กลุม่ลกูคา้  

4) สิง่อ านวยความสะดวก  

5) แนวทางในการรกัษาโรค 
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4. ผลการศึกษา 

จากการศกึษาโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยพบว่าโครงการประเภทน้ีจะตัง้อยู่ใน
จงัหวดัทีม่เีรื่องราวอตัลกัษณ์ของความเป็นทอ้งถิน่, มวีฒันธรรม, มคีวามสวยงาม และเป็นจงัหวดัท่องเทีย่ว โดยโครงการประเภทน้ีจะ
ตัง้อยู่นอกเมอืงทีม่คีวามเงยีบสงบ และมคีวามเป็นสว่นตวัสงู อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางกายภาพ เช่น แมน่ ้า, ทะเล, ภเูขา และ
เป็นพืน้ทีช่นบท โดยมสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนัเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูท้ีเ่ขา้มาบ าบดั ซึง่ผูป่้วยทีเ่ขา้มาบ าบดัส่วน
ใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิทีม่คีวามหลากหลายของเพศและวยั ท าใหโ้ครงการประเภทน้ีมกีารออกแบบกายภาพภายในโครงการทีส่ามารถ
ด าเนินชวีติไดทุ้กเพศทุกวยั มกีจิกรรมทีเ่หมาะกบัผูป่้วยทีเ่ขา้มาบ าบดั และมคีวามเชีย่วชาญในการกัษาโรคทางสขุภาพจติทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น การรกัษาโรคทีเ่กดิทีเ่กดิจากความเบื่อหน่ายและความเครยีด , การกัษาโรคทีเ่กดิจากอาการบาดเจบ็ทางกาย, การรกัษาโรคทีเ่กดิ
จากความผดิปกตทิางร่างกายและจติใจ, การรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบัแอลกอฮอล์, การรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบัสารเสพตดิ เป็นตน้ โดยค่าบรกิาร
คดิเป็นโปรแกรมระยะสัน้และโปรแกรมระยะยาว เพื่อใหผู้ป่้วยทีเ่ขา้มาบ าบดัมกีารรกัษาอย่างต่อเน่ืองและเหน็ผลลพัธท์ีช่ดัเจน สามารถ
สรุปขอ้มลูลกัษณะทางกายภาค่าบรกิาร กลุม่ลกูคา้, อ านวยความสะดวก และแนวทางการรกัษโรคของแต่ละโครงการ ไดด้งั ตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ, ค่าบรกิาร, กลุ่มลูกค้า, สิง่อ านวยความสะดวก และแนวทางการรกัษาโรคของแต่ละโครงการ
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพ, คา่บรกิาร, กลุม่ลกูคา้, สิง่อ านวยความสะดวก และแนวทางการรกัษาโรคของแต่ละโครงการ 

 
 

5. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจทีเ่ป็นทีนิ่ยมในประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ 
THE DAWN, THE DIMOND และ MIRACLES ASIA โดยมุ่งศึกษา 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละโครงการ, 
ค่าบรกิาร, กลุ่มลูกคา้, สิง่อ านวยความสะดวก และแนวทางการรกัษาโรค พบว่าทัง้ 3 โครงการ มกีลุ่มลูกคา้เป็นชาวต่างชาตทิีม่คีวาม
ผดิปกติทางร่างกายและจติใจแตกต่างกนั และมคีวามหลากหลายของเพศและวยั ท าให้มแีนวทางการรกัษาโรคที่แตกต่างกนัแต่ให้
ความส าคญักบัประเด็นการรกัษาโรคทางสุขจติที่เกิดจากความผดิปกติที่เกิดขึ้นพร้อมกนัทัง้ร่างกายและจติใจเหมือนกนั ซึ่งแต่ละ
โครงการมวีธิกีารรกัษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะ โดยโครงการ THE DAWN มวีธิกีารรกัษาผูป่้วยทางสขุภาพจติดว้ยวธิกีารรกัษาแบบผสมผสาน
ระหว่างตะวนัออกซึ่งเขา้มาช่วยเตมิเตม็ในการรกัษาแบบองคร์วมท าใหร้่างกายสมดุลทางร่างกายและจติใจ เช่น การนวดบ าบดั , โยคะ
บ าบดั, ศลิปะบ าบดั, การฝังเขม็, การออกก าลงักาย, การนัง่สมาธ ิเป็นต้น และแบบตะวนัตกคอืการรกัษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น 
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พฤตกิรรมบ าบดัทางปัญญา(CBT), การลดความไวของดวงตาและการประมวณผลซ ้า(EMDR), แบบจ าลองความยดืหยุน่ของการบาดเจบ็
(TRM) เป็นต้น โครงการ THE DIMOND มวีธิกีารรกัษาผูป่้วยทางสุขจติดว้ยการรกัษาจากภายในโดยการพฒันาสตแิละสมาธ ิเพื่อให้
จติใจสงบสุข น่ิง และมสีมาธ ิท าใหม้คีวามเครยีดน้อยลง และโครงการ MIRACLES ASIA มกีารรกัษาผูป่้วยทางสุขภาพจติดว้ยการน า
นวตักรรมโภชนาการบ าบดัเขา้มาใช้ เพื่อให้อาหารเยยีวยาร่างกายจากภายใน เมื่ อมสีุขภาพร่างกายที่ดจีะส่งผลให้มจีิตใจที่ดดี้วย 
เน่ืองจากการดูแลรกัษาผู้ป่วยด้านสุขภาพจติต้องค านึงถึงปัจจยัที่เกิดจากสิง่แวดล้อม ที่ไม่ส่งผลเสยีต่อผู้ป่วยที่เขา้มารกัษาภายใน
โครงการ และพืน้ทีต่อ้งสนับสนุนใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่ใีนการเขา้มารบัการรกัษา ทีต่ ัง้โครงการจงึอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีตัลกัษณ์ของพืน้ถิน่ มี
ประวตัิศาสตร์เรื่องราว เพื่อได้สมัผสับรรยากาศวถิีชีวติของคนพื้นถิ่นนัน้ มคีวามสวยงามของพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยที่เขา้มารกัษารู้ สกึ
ประทบัใจเหมอืนไดม้าท่องเทีย่วในทีแ่หง่ใหมต่่างจากการรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล มคีวามเป็นสว่นตวัเพือ่ใหผู้ท้ีเ่ขา้รบัการรกัษาสบาย
ใจมัน่ใจส่งผลใหไ้มว่ติกกงัวล และมกีายภาพทีห่ลากหลายทัง้แม่น ้า ทะเล ภูเขา เพื่อใหผู้ท้ีเ่ขา้มารบัการรกัษาไดร้บัธรรมชาตบิ าบดัและ
ประสบการณ์ในพื้นที่ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เขา้มาบ าบดัรกัษาในโครงการที่ต้องการความเป็นส่วนตวั การ
บรกิารทีด่ปีระสบการณ์ทีป่ระทบัใจ และไดท้่องเทีย่วเรยีนรูว้ฒันธรรมในพืน้ทีน่ัน้ เปรยีบเสมอืนการไดม้าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจติใจอย่างแทจ้รงิ ทีม่ที ัง้การรกัษาบ าบดัรา่งกาย การทอ่งเทีย่วผอ่นคลายจติใจ และพกัสมองจากปัญหา โดยมกีารคดิค่าบรกิารแบบ
เหมาเป็นโปรแกรมระยะสัน้รายสปัดาหแ์ละโปรแกรมระยะยาวรายปีซึง่เป็นการรกัษาแบบองคร์วมอย่างต่อเน่ืองทดีูแลผูป่้วยทัง้ทางดา้น
รา่งกายและทางดา้นจติใจ เพือ่ใหผุ้ป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษามัน่ใจสามารถกลบัไปใชช้วีติไดป้กตแิละบรกิารหลงัการรกัษาโดยใหค้ าปรกึษา
ผูป่้วยทีม่ปัีญหา ช่วยเสรมิสรา้งพลงัใจใหก้บัผูป่้วย และมคีา่บรกิารเสรมิจากการท ากจิกรรมและสิง่อ านวยความสะดวกตามทีผู่ท้ ีเ่ขา้มารบั
บรกิารตอ้งการเพิม่เตมิ สง่ผลใหเ้กดิความประทบัใจในการบรกิารและมัน่ใจทีจ่ะเขา้รบับรกิารในศนูยบ์ าบดั 
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Abstract 

Urban infill development in the time of the so-called ‘new normal’ offers multiple opportunities to reflect on the power 
of urban interventions. The need for ‘new normal’ solutions to minimise the spread of the pandemic has rapidly occupied the 
agendas of urban stakeholders at all levels, adding another layer of complexity in urban design to the spatial, economic and 
social challenges already found in infill development in ‘normal’ times. This essay expresses and delineates some key points 
for future urban design interventions in contemporary cities. Specifically, the essay will highlight a case study from the Watthana 
district in Bangkok, object of UDDI UD224 Studio Course. Starting from some relevant findings obtained during the analysis 
case, further research will show the impact of the new-normal design approach under several topics: the achievement of the 
green spaces standards – widely relevant also in terms of physical distancing; urban connectivity, mobility and walkability; the 
need for social responsibility by some stakeholders; the balance of functions in mixed-use developments; attention to the urban 
density and different composition of the working spaces (whose importance had been so far fundamental in many CBD districts); 
constructive technologies. 

This essay has two main discoveries. The first is a set of relevant insights that could be used for comparable 
experiences in similar contexts, framed also in the global-local dichotomy. The second is the contemporary need for flexibility 
when framing urban interventions related to the aforementioned topics, in order to avoid the diffusion of future pandemics or, 
more generally, to mitigate the effect of so-called ‘black-swan events’. 

Keywords: Urban Design, Infill Development, Post-Pandemic, Bangkok, Urban Development 

 

1. Introduction 

‘Black swan events’, as defined by the essayist Nassim Taleb, are events whose possibilities are rare and unexpected 
and have long term consequences. This metaphor of reading and perceiving the international historical events has been 
associated often also with the COVID-19 pandemic which could be seen, simplistically and in general, as one of these surprising 
and unexpected events. Over a year of a continuous succession of lockdowns and general socio-political uncertainties, the 
conditions of existence of the entire contemporary age have changed drastically, altering the established frameworks of policy-
making at each level and for all stakeholders. In this continuous entanglement, all possible developments appear to be 
subordinated to a constant state of exception, a state where all possible choices and decisions by the people and by the 
stakeholders are subordinated to a bigger condition (Agamben, 2005). Perhaps, the suspension of a certain normality for a 
period of time can allow such state of exception to become the normality. All of the uncertainty undoubtedly has consequences 
on the built environment and at every level of the complex network of relationships which constitute the contemporary 
metropolitan condition. The investigation of the possible urban a crucial and relevant part of one of the most important cities 
in South East Asia can be helpful to forecast possible futures.  
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2. Research Objective  

The scope is to explore a design-based research endeavour conducted in Bangkok in order to delineate key points 
about future new-normal urban interventions, useful for future similar experiences in comparable contexts. 

 

3. Research Methodology  

The research connects a view on infill development, the state-of-the-art of the national and international research 
about urban and architectural pandemic response, the specificities of the site. 

The literature review in the paragraph 4.1 defines the theoretical and cultural background behind the conception of the infill 
development. 

The state-of-the-art of the pandemic response is coming from a literature selection on the built-environment 
specificities and needs of the infill development approach on a Central Business District (CBD district, from now onwards) and 
will be object of the paragraph 4.2.  

The specificity of the site is given the fieldwork and preparatory material of the UDDI UD224 Studio Course Infill 
Development conducted in the academic year 2020, actualised by students’ works considerations during the subsequent 
analysis phase of the studio: these considerations are exposed in the paragraph 4.3 and 4.4.  

The cross-connections between the aforementioned cultural background, site specificity, contemporary situation of 
urban and architectural pandemic response will be discussed in the chapters Results (5) and Analysis (6). 

 

4. Literature and Material Reviews 

The intervention in the cities could be categorized into different categories. The infill development can be intended 
as one particularly efficient category of intervention, whereas its meaning needs to be explored and clarified.  

4.1 Infill Development 

The topic of infill development constitutes a comprehensive approach to urban design practice. Infill development 
exists in the literal and figurative sense of filling in and with a direct reference to the built environment (Merriam-Webster, n.d.). 
However, this locution appears mainly in the anglophone world: ‘infill’ is not a word found in contemporary architectural 
languages of continental Europe, where its literal translations do not correspond to design-related terms. In the architectural 
cultures of these countries, the correct way to interpret ‘urban design projects’ exists somewhere between the words/concepts 
of design (de-signo, in Latin; Treccani, n.d.; Merriam-Webster, n.d.) and of project (from the Latin proiectare [to throw forward], 
lately absorbed by the French projeter; Treccani, n.d.; Merriam-Webster, n.d.; Antonini, 1761). In some European architectural 
languages, the translations of ‘design’ are related to the act of drawing or to the drawing itself, but not to the intervention in 
and of itself. Within the word ‘project’ is the embodiment of the vision, of devising, as the classical architectural definition has 
prescribed since the Renaissance (1452 Leon Battista Alberti’s foundational text Da Re Aedificatoria and all succeeding studies 
over the centuries – Rudolph Wittkower, etc.). This word is used in many European languages in ways similar to the English 
verb to design. There is a common root among progetto (Italian), projet (French), proyecto, projeto (Spanish and Portuguese), 
including the variations and meanings proper of some cultures (like the German projekt and entwerfen): these words need be 
applied to a specific spatial unit to define the nature of the intervention. In the infill case, it is common to use the urban void to 
indicate the site’s object of infill: hence, progetto nei vuoti urbani (in Italian), proyecto en vacíos urbanos (in Spanish), projeto 
em vazios urbanos (in Portuguese), etc.  
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This should not only be a conundrum of language: words define humans’ operational horizons and, in the opinion of 
who writes, these premises shall enrich both the scope and the field of existence of the anglophone infill design and 
development, characterised differently in the main 3 anglophone areas. 

The APA (American Planning Association) summarises this kind of intervention (2006), while the EPA (Environmental 
Protection Authority) also coordinates all of the United States’ interventions through the ‘Smart Growth Program’ (EPA, 2014; 
EPA, 2015). The topics are further specified in relevant national private associations’ guidelines (like the National League of 
Cities) and in academic spin-offs (e.g., ‘the infill toolkit’ by the University of Delaware). Usually, a distinction between general 
infill and urban, brownfield and greyfield indicates the nature of the spatial unit (APA, 2006).  

In the UK, the RIBA (Royal Institute of British Architects) indirectly includes the infill approach as a bridge for tackling 
some of the SDGs (the UN’s Sustainable Development Goals; RIBA, 2019). Some municipalities and especially the new London 
Plan - with its preparatory studies - consider it especially to be an operational tool but with limited prescription detail (Future of 
London, 2015; Greater London Authority, 2021). 

The PIA (Planning Institute of Australia) and the RAIA (Royal Australian Institute of Architects) regulate mostly small-
scale infill design and development, leaving each single state its own authority to regulate interventions (NSW, 2005; NSW, 
2008) on normative and operational prescriptions and other ordinances at local levels.  

Consequently, in this research, the meaning of infill development goes beyond the anglophone view of practical-
operational samples of spatial intervention and is contaminated by a series of European scholars who examined the constant 
theoretical anxiety (Moneo, 2005) of architectural projects towards the city. These include Marc Augé’s contributions in reference 
to non-place, Gilles Clément’s concept of third-landscape by (Clément, 2004), Ignasi De Solà-Morales’ definition of terrain 
vague (De Solà-Morales, 1995; Figure 1), Aldo Rossi’s foundational views on the city (architecture becomes by extension the 
city; Rossi, 1984), Rem Koolhaas’ writings in regards of the metropolitan contemporary condition and the bigness 
(Koolhaas,1995; Figure 2). In this essay, these cultural landmarks enrich the density of technical sources related to the 
anglophone contemporary view of infill design and development, constituting the Author’s framing of the infill intervention.  

    
Figure 1 “Terrain vague”. Image of the site, Ekkemai Rd. Photo of the Author. 

Figure 2 Possible futures in the blocks of the metropolis. Source: detail of the illustration “The City of the Captive Globe Project” 
by Rem Koolhaas. From Koolhaas, R. (1997). Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. The Monacelli 
Press. All the rights to the owner. 

The next paragraph will take into account relevant topics in the contemporary built environment’s answers to 
pandemic, to further enriching the scope of this research and the extent of a contemporary pandemic view of infill design in a 
dense Central Business District (CBD). 
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4.2 Pandemic spaces 

This view of infill development has been tested thoroughly by contemporary events. Discussions on the physical and 
spatial effects of a pandemic became crucial after WHO’s (World Health Organisation) COVID-19 pandemic declaration on 11th 
March 2020. In a relatively short period of time, the demand and supply of studies and solutions grew considerably. Given the 
continuous growth of the topic in terms of publications, practices and approaches, some research had been recently carried 
out to define the main dominions of existence in scientific contemporary literature. COVID-19 thematic publications were 
grouped in 4 main groups: (1) environmental quality, (2) socio-economic impacts, (3) management and governance, and (4) 
transportation and urban design (Sharifi, Khavarian-Garmsir, 2020). On this last topic, the authors highlight medical studies 
which associate the COVID-19 pandemic with density, city size and connectivity, claiming that literature is missing evidence 
that relates the pandemic to specific technical designs (Sharifi, Khavarian-Garmsir, 2020). It is possible however to group down 
relevant studies, projects, proposed practices, protocols and initiative by their different scales of intervention: interior spaces in 
both domestic and commercial areas have seen a surge of policy technologically-based (e.g. on ventilation; CDC, 2021); the 
architectural/spatial prescriptions have come mostly from a design-based nature (Dale, 2020); public and open spaces have 
instead been influenced by open-air rediscovery and practice (Whiting, 2020); streetscape has relied on the framework of 
reliable organisation (NACTO, 2020) and on the alive placemaking energy of the local actors (Myrick, 2020); the idea of a 
broader new vision of city able to rethink its mobility and development’s priorities has also emerged (the rediscovery of the 15-
minute city; Duany, Steuteville, 2021). 

Spanning the ephemeral dimension, the policy-based enunciations, the small-scale interventions and the design-
based solutions, heavily influenced by each nation’s political situation (in sense of policies, temporary measurements, 
vaccination progress, etc.), the scattered palimpsest of proposals and references often tend to be victims of the contemporary 
media age and of media feeds. This collection of sources appears difficult to evaluate in its current state, but shows interesting 
leads for future research, especially in the chosen site of Bangkok.  

4.3 Bangkok today 

The COVID-19 situation in Bangkok has exposed many weaknesses and fragilities in the city’s socio-economic and 
physical systems. The main central areas of the city are affected by different imbalances: in terms of commercial spaces’ 
surface (Knight Frank, 2021), of demand/supply in the real-estate field (Katharangsiporn, 2020), of car-dependency, of terms 
of low green space per capita ratio. The latest revision to the Comprehensive Plan did not alter or implemented any reduction 
to the existent city-making approach, providing in some cases newer densification and newer classifications (BMA, 2020) while 
the technological development is controlled to statal entities which often lack of a complete homogeneous application throughout 
the country. The hectic succession of the pandemic upsurge unequivocally made visible the country’s well-known dependency 
on tourism, while the latest outbreak, over one year after the first, further marked the contemporary time due to the location of 
its main epicentre, the CBD district of Watthana. The surge of cases, spread mostly through night-time leisure centres, showed 
– among other things – how the built environment may be a delicate system that requires generalised practices and protocols, 
which go beyond automatic and basic sanitary routines. 

4.4 The sites 

The study-area’s location was planned to be in one of the CBD areas of Bangkok and eventually reduced to the 
central-eastern part of Watthana. The sites selected are Ekkamai Road and between Sukhumvit 71 and Chuli Phon Alley 
(Figure 3). The differences in composition of the context (Figure 4) and in the surrounding urban tissue of the built environment 
allows a wide range of possible solutions for future developments, especially in regards of the presence of interrupted and 
undeveloped urban possibilities (Figure 5). The presence of public streets of different widths consents, with the existent law 
codes, various physical developments – some of them are already undergoing. The built spaces offer relevant residential 
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differences, with some emblematic luxury serviced residences and some cutting-edge condos, altogether with different 
typologies of commercial spaces (indoor and semi-indoor malls), which blur the borders between social gatherings and 
commercial endeavours. The communities are still existent and, even if reduced in number and composition, are located mostly 
in the Northern part of the analysis area (Vadhana District Office, n.d.). Public structures and public spaces are reduced to an 
extremely limited number of elements: although some collaborative developments are still ongoing (WePark’s collaborative 
design initiative for the Somdet Saranrat Maneerom Public Park), most of the gathering spaces are the typically informal ones 
of local community dwellers (Askew, 2002). These areas represents the baselines for outlining the main scopes of this article.  

The cross-connections between the aforementioned cultural background, the contemporary situation of urban and 
architectural pandemic response and site specificity, will be discussed in the next paragraphs, aiming to keep all elements 
together and defining possible “new-normal” urban developments. 

 
Figure 3 Localization of the areas in the District’s context. Graphic elaboration of the Author.  

     
Figure 4 Juxtaposition of the surroundings of the two sites: soi around Pridi Banomyong 21 Alley (left) and around Ekkemai 
Rd. (right). Photos of the Author.  

Figure 5 Example of the neglected possibility of urban usage and development in the surroundings of the sites: the abruptely 
interrupted Thong Lo 18, blocking the access to the canal and to the area 1. Source: Google Street View, May 2019.  
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5. Results 

The latest outbreak of COVID-19 has shown how much this central dense location was exposed to the aforesaid 
fragilities. The presence of an outbreak in Thailand was a known-fact at the beginning of the course, but a new COVID-19 
wave originated in the Wattana district, site of the studio course, was not foreseen. This fact itself shows how much national 
and international mediatic prudence is not sufficient to excuse oneself from this pandemic’s state of exception, uncertainty and 
precariousness. This is, in facts, a first result in itself: coping with the unexpected shall raise awareness in all stakeholders, in 
order to call upon the responsibility of sustainable choices in the urban framework (Rizzi et al., 2016). There is a recurrent 
tension between the international pandemic state and the site-related possibilities. In this tension, the local answers are 
influenced by the global ones. The situation could be read in reverse by reflecting on how much spatial practice can influence 
bigger scales (the city, the province, the metropolitan dimension, the country). The site’s analysis made specific requests for 
the sites emerge, which will need to be solved with the tools of infill development. These possible solutions will be framed in 
the global-local dichotomy. Some ambivalent points that exist in this dichotomy are here exposed.  

5.1 Green spaces standards achievement 

The World Health Organisation prescribes the need of a diffused urban green (World Health Organisation, 2016), 
often quantified in 9 m2 per capita; while the calculated during the study phase is estimated to be between particularly below 
(in values ranging between 7.5 and 8.1, calculate with different methods). Beyond the quantity, what characterises this ratio is 
also the accessibility of these spaces and their mutual distance and disconnection. In terms of future perspectives, this can be 
a problematic point even from the perspective of infill development, given the need to provide a spacious green solution to 
accommodate present (and future) ‘social distancing’ norms. 

5.2 Urban connectivity, mobility and walkability 

The urban development of Bangkok created a car-dependent city based around the old territorial water canals. This 
physical complexity resulted in a complex layout of poor quality public roads. Together with the hot climate and the lack of 
green connections, Bangkok does not allow for easy walking in many of its parts. The plans for the grey BTS line across the 
existing green line have not been updated for many years. Moreover, given the supply of nightlife venues and office spaces, 
the sites have varied usage throughout any 24-hour period. Investment in connectivity, mobility and walkability is required for 
mitigating the existent situation and all future intervention. 

5.3 Social responsibility 

With the naked exposure of systemic weaknesses, new useful models of interpreting the urban contemporary 
dimension with social responsibility is necessary. The term Corporate Social Responsibility (CSR from now onwards) is used 
in reference to these activities in the private sector, and is regulated by law in some contexts (e.g., in the European Union it is 
regulated at international level). It was argued how CSR could be particularly fitting to the Thai context for several reasons 
(Rajanakorn, 2016), which could fit with a series of new interventions in the built environment in Thailand. The exploration of 
this responsibility can be a bridge between the private developments carried out in the previous decades and their effect in 
terms of neglected urban possibilities. 

5.4 The balance of functions in ‘mixed use’ 

The actual regulation outlined a set of prescribed and excluded functions in any given zone. In the sites, under the R9 
and the R10 (identified as zone of High-Density Residential Area; BMA, 2013) the allowed developments by law in that specifying 
area are relatively high but not the highest that Bangkok’s regulation permits in similar sites. Potentials design solutions are many. 
The scarcity of land, however, constrains the discussion on possible functions to only economic and real-estate factors, creating 
a gap between the realistic development output and the wished theoretical developments. The infill design development in dense 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

534 

areas could, however, be looking towards a contemporary sensitivity of mixed-use innovative paradigms of design able to blur the 
limits between private, semi-private and public indoor and outdoor spaces (Carmona, 2018). 

5.5 Working spaces 

The CBD districts grow and develop themselves, leveraging on the critical factor of the density. The pre-pandemic 
real-estate market situation was already in a general condition of spaces oversupply: the pandemic requested a new adjustment 
to the situation under different point of view (Bangkok Post, 2021) and especially in the office segment due to the new-born 
work-from-home dynamics. Stakeholders can promote and incentivise for mitigation and adaptation of the existing assets, and 
adapt new flexible logics for the infill of new interventions.  

5.6 Constructive technologies 

The detailed scale of infill development as well the new design paradigms can be taken as an opportunity to move 
towards sustainability and to simultaneously tackle several SDGs, following global best practices (RIBA, 2019; LEED agencies 
standards, nZEB studies, etc.). In terms of infill development, major attention shall be given to passive techniques: attention to 
sun, exposure and ventilation in dense context are the prime cornerstones of healthy space and spatial optimisation, especially 
where the physical space is the main resource itself. 

 

6. Analysis 

The succession of technological innovations, protocols and solutions brought to the stage by the pandemic could lead 
to a recalibration, or even an evolution, of the established canons of design, as happened in other comparable historical 
moments (e.g., innovation in hygiene technology and planning during the 18th century cholera outbreak or the world-scale 
technological innovation of the second industrial revolution). These are slow-developing phenomena, which span generations. 
At the embryonic phase, it is safe to state that it is too premature to evaluate the medium/long term effects of any COVID-19-
response solution in the history of cities. However, as stated, the global-local dichotomy expresses itself in two ways: not only 
on how the global influences the local, but also the other way around. It is possible to reflect on how the possible strategies 
and tactics in any specific case can in turn influence the global scenario, starting from the points previously suggested.  

6.1 Green spaces 

The accommodation of green spaces in the main core of the CBD districts could be tackled with the help of the 
media's momentum on public health on the same economic-real estate basis which defines the logics of these districts. Negative 
credit taxation or other systems of credit, benefits and convenience for owners (discussed recently in Thailand as well; 
CityCracker, 2021) could include infill development operations of green spaces creation in the future frameworks. This could 
allow the transformation of rooftops as green roofs; of private open spaces as shared courtyards or shared semi-public spaces; 
a general requalification of buildings with consequent demolition or transformation of older units could be realised, for instance, 
for interstitial pocket parks. Green spaces could promote new diffused examples of city enjoyment, alternative to the classic 
idea of a park – which could be implemented and developed in any other area of the CBD cores’ surroundings.  

6.2 Mitigation and improvement of connectivity, mobility and walkability 

These can be effective tools for strategic post-pandemic placemaking developments even in infill operations, 
forecasting new degrees of flexibility of urban space usage in terms of provisions or participative politics. The case of 
Barcelona’s new superblocks and the attention of the media towards the rediscovery of old-new differentiated-mobility projects 
(like Paris) could generate positive momentum to sensibilize the non-expert stakeholders and the general public into strategies 
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that concern urban density. It is clear that these measurements request an active public-hand, a comprehensive view on the 
diffused quality of the walks and the cycling sessions (see NACTO, 2020) to cope and spur density from different perspectives.  

6.3 Corporate Social Responsibility (CSR)  

Corporate Social Responsibility (CSR) could be applied and implemented in the dense urban areas in a similar 
manner as was prescribed previously for the negative credits. The implementation of a fiscal credit/debit system also creates 
an opening to broader public-private partnerships. Since the process of the physical growth of Bangkok was born decades ago 
under the relevant influence of the private sector, now there could be a chance to contribute to the city's growth with new and 
more adaptable paradigms of contributions. In this way, the creation of non-economic assets could be shifted towards a 
renovated concept of urban responsibility which leverages the common good. Some famous examples of recent partnerships 
in Bangkok can already be seen (Figure 6): the extent of those initiatives could be left up to the policymaker in order to make 
this phenomenon not necessarily driven by touristic motives – and hence affected by key performance indicators that are hard 
to quantify – but related to the daily life of the dense districts.  

6.4 Mixed-use spaces 

Mixed-use spaces are implemented in different case studies in the horizontal and vertical dimensions, according to 
the different sites and urban contexts. The possibilities to create sustainable (in an urban sense) infill developments in a dense 
district is most likely following the vertical dimension. The challenge is therefore to design inclusive solutions, where the ‘mixed-
use’ will not be limited to only a few users of the vertical developments, but where it is balanced with shared public or publicly 
participated gathering spaces. This could be a step towards a greener and/or healthier city. It is remarkable how WOHA, a 
Singaporean design firm, introduced four voluntarily restrictive socio-ecological parameters in their design, which further restrict 
the actual Singaporean normative prescriptions in terms of building performance (WOHA, n.d.; Figure 7).  

 
Figure 6 Iconsiam’s public riverfront. Future paradigm of public use (?). Source: iconsiam.com. All rights to the owners. 

 
Figure 7 Kampung Admiralty, WOHA Architects, Singapore, 2017. Source: Darren Soh, via Archdaily. All rights to the owners. 
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6.5 The working spaces of CBD districts 

Working spaces will need to go through heavy transformation. The idea of office cubicles was already bypassed by 
many practices which aimed for a fluid configuration of workspaces, coming recently to adaptive algorithmic tools (Aguirre, 
2021), but nowadays the need for adaptation and transformation is deeper since the concept of the work itself under is debated. 
The role of the office as productive space could be rethought in a proactive way, where there could be a different approach to 
different tasks (workplace/home), a rethink of the role of the office (high technological equipment or shock-absorber for domestic 
stress, for instance) in different working times. These points will also draw attention to the service-class workforce or whoever 
needs to perform tasks in person. Infill interventions, as a delineation of future possibilities for the dense districts, should take 
these key points into account, leaving space for future change in topics which go beyond the scope of this research but are 
related to the role of designers (e.g., employment policies at national level, company decisions, etc). 

6.6 Passive and active constructive technologies 

Infill projects have by nature the duty to optimise and maximise the opportunity they create. It should not be this 
intended merely in terms of built space, but in terms of passive and active design research. Passive technologies, massing, 
shading, attention to the context, connectivity, attention to the people flows and natural ventilation, solar irradiation and water 
flowing need to take care of a generic need of increased health and global responsibility. If clean materials and careful policies 
can be a must-do in any design, the natural appealing for the external user and the inner quality for the inner user can be 
surely implemented by the contemporary technological growth. Technologies can offer a strong support: smart sensor, 
customised and ecologic approaches to the systems, intelligent ventilation and other performances parameters improvements 
can have an important role as well.  

 

7. Conclusions 

COVID-19 is mostly an urban pandemic. The succession of its events can be a warning for future urban tragedies in 
general, especially if they are born in the strongest part of our cities and will use this urban strength to overwhelm and alter 
our lives into something unexpected and dangerous. If this may not be the last surge or the final black-swan event, but the 
first incident of a renovated and continuous state of exception, setting up preparedness, inclusiveness and flexibility as priorities 
will be useful. The approach to infill development delineated so far enlarge its technical definition and blends architectural, 
urban, and technological knowledge aiming to provide solutions that can exist only with some degree of flexibility. Every 
designer needs to define a new ‘infilling flexibility’ case-by-case, as an operational toolkit that needs to be acquired and used 
in the different interventions or as a conceptual principle which allows the inclusion of future instances into the infill design. In 
all architectural and designed interventions, flexibility can be surely declined in practical terms (spatial, policies and design 
solutions), urban terms (in terms of the role of the design in its environment), or performative terms (even in reference to the 
public use of a certain space). But in the infill development interventions, the concept a new ‘infilling flexibility’ can go beyond, 
constituting liveable, mixed and public spaces which allow future worsening or improving of sanitary conditions without negative 
consequences - not only in the health of its users but also in terms of the functionality of the design intervention.  

On another hand, infill development, even if framed in a broad and comprehensive definition, cannot solve all the 
issue of a city or of a district, due to its spatial defined limited localisation. Urban policy-making, urban planning, health 
guidelines are the tools that can provide answers at the different scales. In this limit, there is hence infill development’s strength. 
A new ‘infilling flexibility’ can constitute a safe and valid urban development in the dense CBD districts. A new renovated 
paradigm able to play in favour of health and all range of citizenships, without sacrificing development. These new well-
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designed and safe zones of economic development and social relief can be urban strongholds of powerful and effective broader 
urban planning strategies. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัชอ่งวา่งความเหลือ่มล ้าระหวา่งกลุ่มคนรวยกบัคนจนมรีะยะหา่งของรายไดเ้พิม่มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นดา้นทรพัยส์นิ ดา้น
รายได ้ดา้นโอกาส และดา้นคุณภาพชวีติ รวมไปถงึดา้นคมนาคมขนสง่ ซึง่ความเหลื่อมล ้าดา้นคมนาคมขนสง่ถูกประเมนิไดใ้นหลายมติิ
ทัง้ทางดา้นการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะและโอกาสในการใชง้าน ดงันัน้ในบทความน้ีมุง่เน้นการประเมนิความเหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึระบบ
ขนสง่มวลชนทางรางในมติดิา้นความสามารถในการจา่ย โดยปัจจยัทีน่ าเขา้ในการวเิคราะหม์ ี2 สว่นดว้ยกนั คอื ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยั
ด้านโครงข่ายของระบบคมนาคมและขนส่ง ซึ่งท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการลงส ารวจพื้นที่  และฐานข้อมูลจากส านักงานสถิติ
แหง่ชาต ิจากนัน้ท าการวเิคราะหค์วามไมเ่ทา่เทยีมในการเขา้ถงึเชงิพืน้ทีใ่นการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชนทางรางผา่นการวเิคราะห์
โครงขา่ย (Network analysis) และการวเิคราะหส์มัประสทิธิจ์นีี (Gini Coefficient) โดยขอบเขตการพจิารณา คอื ระบบขนสง่มวลชนทาง
รางทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้ และพจิารณาระยะการเขา้ถงึในระยะ 2 กโิลเมตร ผลการศกึษา พบวา่ ค่าสมัประสทิธิจ์นีีของเขตทีม่รีะบบขนสง่
มวลชนทางรางเขา้ถงึ เทา่กบั 0.11 ซึง่ขอ้มลูสะทอ้นใหเ้หน็วา่การกระจายตวัของระดบัการเขา้ถงึกบักลุ่มรายไดม้กีารกระจายการเขา้ถงึ
ระบบขนสง่มวลชนทางรางทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนัแต่อย่างในระดบัต ่า แต่อย่างไรกต็ามการพฒันาระบบขนสง่มวลชนทางรางควรสรา้งโอกาส
ในการเขา้ถงึอยา่งเทา่เทยีม โดยควรใหพ้ืน้ทีก่ลุม่ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัสามารถเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางไดเ้สมอภาคกนั 

ค ำส ำคญั: ควำมเหลือ่มล ้ำของระบบคมนำคมและขนสง่, ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึ, ระบบขนสง่มวลชนทำงรำง,        
 ควำมเทำ่เทยีมกนัของโอกำส 

 

Abstract 

Nowadays, the gap between the rich and the poor has resulted in income gap such as property, income, opportunity 
and quality of life including transportation. Inequality can be assessed in many dimensions, including access to public services 
and opportunities for usage. Therefore, this paper focuses on social inequality assessment through the access to the rail mass 
transit system in the dimensions of affordability. There are two factors that are input into the analysis which comprise of income 
factor and spatial allocation of network. Data was gathering from site survey and databases from the National Statistical Office. 
The spatial analysis of inequality in rail transit accessibility analysed through Network analysis and Gini Coefficient analysis. 
The scope of consideration is the rail mass transit system that has been operated service and within 2 kilometers of service 
radius. The results showed that the Gini coefficient of the district level was 0.11. The data reflects that the distribution of access 
levels with different income groups has unequal level with low distribution of access to the rail mass transit system. Thus, the 
development of rail mass transit systems should create equal access opportunities for all income levels which should have 
equal access to the rail mass transit system. 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัประเดน็ “ความเหลื่อมล ้า” “ความไม่เท่าเทยีม” (Inequality) เป็นประเดน็ที่สงัคมพูดถงึมากขึน้ในทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกยงัคงประสบปัญหาความเหลื่อมล ้า รวมถงึประเทศพฒันาแลว้ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิากย็งัคงประสบปัญหา
ความเหลื่อมล ้าในสงัคมอยู่จากค่าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาคดา้นรายได ้(Gini Coefficient) โดยความเหลื่อมล ้าของประเทศพฒันา
แลว้กลบัมาเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1970s หรอื 1980s ส าหรบัประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี ระดบัรายไดต้่อหวัประชากรของทุก
พืน้ทีข่องไทยมทีศิทางปรบัดขีึน้โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี แต่ลกัษณะของการกระจายรายไดต้่อหวัประชากรในแต่
ละจงัหวดัยงัคงคลา้ยเดมิ (พรชนก เทพขาม, 2016) ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล ้าของสงัคมเป็นรากฐานส าคญัหน่ึงของความขดัแยง้ทาง
การเมอืงและอุดมการณ์ (อนรรฆ พทิกัษ์ธานิน, 2557) ทีส่ง่ผลต่อโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยในภาพรวมของความเหลื่อมล ้าที่
เพิม่ขึน้เกดิขึน้จากสภาพไรค้วามมัน่คงทางเศรษฐกจิที่สบืเน่ืองจากการกระจายการพฒันาทางนโยบายและทรพัยากร โดยมุ่งพฒันา
เศรษฐกจิด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานที่กระจุกตวัในบางพื้นทีเ่ป็นหลกั  รวมถึงโครงสร้างอ านาจการก าหนด
นโยบายการพฒันา (ผาสุก พงษ์ไพจติร, 2556; วชัรพล, 2555) โดยรากฐานของความเหลื่อมล ้ามคีวามเกี่ยวเน่ืองกนัของมติิด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มเมอืง และการเมอืง (คณะกรรมการปฏริูปประเทศ, 2554) ซึง่เมื่อพจิารณาการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทย มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 4.3 ต่อปี แต่ในขณะทีเ่มอืงเตบิโตไปขา้งหน้าผลจากการพฒันาดงักล่าวได้
บม่เพาะความไมเ่ทา่เทยีมมากขึน้ภายในเมอืง ซึง่จากรายงานของ World Economic Forum (2018) พบวา่ ระดบัความไมเ่สมอภาคของ
ไทยสูงเป็นอนัดบัที่ 25 จาก 107 ประเทศทัว่โลก อกีทัง้ความแตกต่างของรายไดโ้ดยเฉลีย่ระหว่างกลุ่มประชากรหวัแถวทีม่รีายไดสู้ง
ทีส่ดุรอ้ยละ 20 และกลุม่ประชากรทา้ยแถวทีม่รีายไดต้ ่าทีส่ดุรอ้ยละ 20 สงูถงึ 10.3 เทา่ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2562)  

ส าหรบัความเหลื่อมล ้าดา้นคมนาคมขนส่งจะสะทอ้นใหเ้หน็จากการเดนิทางทีอ่ยู่ในกลุ่มของรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลกั  อนั
เน่ืองมาจากประสทิธภิาพของระบบขนสง่สาธารณะทีไ่มค่รอบคลุมในการใหบ้รกิาร โดยความเหลือ่มล ้าทางดา้นระบบคมนาคมและขนสง่
ไดถู้กกลา่วถงึในหลายประเดน็อาท ิการคมนาคมขนสง่แต่ละชนิดมกีลุม่ผูใ้ชง้านไมเ่หมอืนกนั เชน่ กลุม่ผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางมกัจะ
ขึน้รถเมลห์รอืขีม่อเตอรไ์ซตส์ว่นกลุม่ผูม้รีายไดป้านกลางคอ่นไปทางรายไดส้งูมกัจะขึน้รถไฟฟ้าหรอืขบัรถยนต์ เป็นตน้ (ศกัดิส์ทิธิ ์เฉลมิ
พงศ,์ 2562) โครงการรถไฟฟ้ามผีูไ้ดร้บัผลประโยชน์ไมเ่ท่ากนัโดยผูท้ีไ่ดม้ากทีสุ่ด คอื ผูม้ทีีด่นิตดิกบัสถานีรถไฟฟ้าจากราคาทีด่นิเพิม่
สงูขึน้ แต่กลุ่มหลงัน้ีบางส่วนอาจตอ้งแลกกบัการใชเ้งนิจ านวนมากซือ้ทีอ่ยู่อาศยัจากเจา้ของทีด่นิกลุ่มแรก โครงการรถไฟฟ้าของรฐัจงึ
ส่งผลในการสรา้งความเหลื่อมล ้าหากไม่ไดร้บัการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม อน่ึงจากรายงานการศกึษาการเปรยีบเทยีบต้นทุนในการ
เดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะทางถนน และประเภทอื่นในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพือ่ปรบัปรุงคุณภาพและความปลอดภยัในการ
ใหบ้รกิาร ซึง่ชีใ้หเ้หน็ถงึความสามารถในจา่ย (Affordability) ในการใชร้ะบบขนสง่มวลชนวา่ผูโ้ดยสารบางกลุ่มยงัใชบ้รกิารไมไ่ด้ (รายได้
น้อยและปานกลาง) (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI), 2563) นอกจากน้ีจุดอ่อน (Weaknesses) ของการด าเนินงานดา้น
ระบบขนส่งที่ผ่านมา คือ ค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชน โดยมีค่าโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทีม่สีดัส่วนค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัค ่าครองชพีของประชาชน (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.), 2561) อน่ึงความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มคีวามเกี่ยวเน่ืองกบัความเหลื่อมล ้าในมติิด้านโอกาสการเขา้ถึงบรกิาร
สาธารณะและโอกาสในการสรา้งรายไดด้ว้ยโดยครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยกม็กัจะไดร้บัคุณภาพการศกึษา สาธารณสุข และระบบคมนาคม
ทีต่ ่ากวา่กลุม่ผูม้รีายไดส้งู (สฤณ,ี 2554) ซึง่ความไมเ่ทา่เทยีมกนัในความสามารถในการเขา้ถงึวสัดุ (Materials) และทรพัยากรทางสงัคม 
(Social resource) ที่มอียู่อาจท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกนัมากขึน้ อนัส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการด ารงชวีติ ความคาดหวงัส่วน
บุคคล และอาจเป็นสาเหตุของการกดีกนั (Kaufmann et al., 2004; Ascher, 2007; Sheller and Urry, 2003)  

อย่างไรก็ตามปัญหาในการเข้าถึงระบบขนส่งโดยทัว่ไปพบได้  2 ประเด็นหลัก คือ การเข้าถึง (Accessibility) และ 
ความสามารถในการจ่าย (Affordability) (Barter, 1998) ซึ่งประเดน็ด้านความไม่เท่าเทยีมในการเขา้ถึงระบบคมนาคมและขนส่งใน
ประเทศไทยจะเหน็ไดว้า่ทีภ่าครฐัไดใ้หค้วามส าคญัมากขึน้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบคมนาคมและขนสง่ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) มกีรอบแนวคดิในการพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งในประเดน็การสรา้งการเขา้ถงึระบบขนส่งอย่างเสมอภาค
และเท่าเทยีมดว้ยการออกแบบและการบรกิารเพือ่คนทุกกลุม่ (Universal Design & Service Design) ทัง้กลุม่ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และเดก็ 
เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึการบรกิารขนส่งไดอ้ย่างสะดวก (Accessibility) มคี่าโดยสารทีเ่หมาะสม (Affordability) และมี
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ประสทิธภิาพ โดยใชบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะและขนสง่มวลชนไดอ้ย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม อน่ึงระบบขนสง่สาธารณะในกรุงเทพฯ มี
หลายรปูแบบประกอบกนั ทัง้การขนสง่ระบบราง ระบบรถโดยสาร ประจ าทาง ระบบเรอืโดยสาร และรถรบัจา้ง ซึง่ในแต่ละรปูแบบควรมี
ความเหมาะสมในการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อคนทุกกลุม่อย่างเท่าเทยีม อยา่งไรกต็ามจุุดอ่อน (Weaknesses) ของการด าเนินงานดา้น
ระบบขนส่งที่ผ่านมา คือ ค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชน โดยมีค่าโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทีม่สีดัสว่นค่อนข้างสงู เมื่อเทยีบกบัค ่าครองชพีของประชาชน (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.), 2561) โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะสงูสุดประมาณ
เดอืนละ 5,460 บาท ซึง่เมื่อเทยีบกบัค่าผ่อนรถยนต์ขนาด 63 แรงมา้ จะอยู่ทีเ่ดอืนละไม่ถงึ 4,000 บาทเท่า (Thaipublica, 2558) โดย
ประชากรในกรุงเทพมหานครมกีารใชจ้า่ยไปกบัคา่เดนิทางประมาณรอ้ยละ 20 ของรายได ้ในขณะทีใ่นประเทศทีม่กีารจดัสรรระบบขนสง่
ทีม่ปีระสทิธภิาพมคี่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพยีงแค่รอ้ยละ 10 ของรายไดท้ัง้หมด ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาค่าโดยสารต่อเทีย่วการเดนิทางของ
ผูโ้ดยสาร พบว่า ประเทศไทยมคี่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางสูงกว่าประเทศในภูมภิาคเอเชยี  รวมถึงมสี่วนต่างค่าโดยสาร
ระหวา่งรถไฟฟ้ากบัรถโดยสารประจ าทางสงูทีส่ดุอกีดว้ย จากขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็วา่ความไมเ่ท่าเทยีมน ามาสูปั่ญหาของการกดี
กนัการเขา้ถงึของกลุ่มคนทีม่ขีอ้จ ากดัทางรายได ้และมภีาระของค่าใชจ้่ายทีส่งูจากระบบขนสง่ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ โดยปัญหาดา้นการ
เขา้ถงึเชงิกายภาพเป็นอกีปัจจยัส าคญัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความไมเ่ท่าเทยีมจากการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางราง  โดยแผนการขยาย
ระบบขนส่งมวลชนเสน้ทางใหม่ๆ มกัอยู่ในพืน้ทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิ และมผีลต่อมมีลูค่าทีด่นิสงูขึน้และถูกแทนทีด่ว้ยกลุ่มคนทีม่กี าลงั
ซือ้มากกวา่กลุ่มผูม้รีายไดน้้อย ท าใหก้ลุ่มคนดงักลา่วถูกผลกัใหอ้ยู่หา่งไกลจากระบบขนสง่สาธารณะอย่างไมม่ทีางเลอืก โดยจากปัญหา
ของการเขา้ถงึระบบขนส่งสาธารณะทีส่่งผลสบืเน่ืองต่อโอกาสในการเขา้ถงึเศรษฐกจิ และบรกิารขัน้พืน้ฐานของเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 
น าไปสูค่วามเหลือ่มล ้าทางสงัคมและเชงิพืน้ที ่(Lucas, 2018; Porter, 2014) 

ดงันัน้ ควรใหค้วามส าคญัในการขนสง่ “คนและสนิคา้” มากกวา่การขนสง่ “รถยนต”์ โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัระบบขนส่ง
สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากการเดนิทางโดยระบบขนสง่มวลชนใชพ้ืน้ทีข่องเมอืงน้อยกวา่รปูแบบการเดนิทางอื่น ๆ โดยจะตอ้ง
ตระหนกัถงึการพฒันาในประเดน็ดา้นการเขา้ถงึมากกวา่การเดนิทางทีป่ระชาชนควรมคีวามสามารถในการเขา้ถงึทัง้ในเชงิกายภาพและ
ความสามารถในการจ่าย รวมไปถงึการมองภาพความเป็นจรงิของกลุ่มคนทีม่ลีกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกจิในสงัคมเมอืง  (Cubbin 
and Smith, 2002; Borrell et al, 2005) อนัสะทอ้นความสามารถในการเขา้ถงึทีแ่ตกต่างกนั (Litman, 2003) ดงันัน้การศกึษาน้ีจงึมุง่เน้น
ประเมนิความเหลือ่มล ้าทางสงัคมผา่นมติกิารเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางราง ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ความเทา่เทยีมกนัของการขนสง่ถูกกลา่วถงึในวรรณกรรมยุคแรก ๆ เกีย่วกบัเศรษฐศาสตรซ์ึง่เน้นถงึผลกระทบของการขนสง่
ต่อสวสัดกิารทางสงัคม (Hay 1993) โครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่สาธารณะ ไม่วา่จะเป็นรถโดยสารสาธารณะ และระบบขนสง่ทางราง 
ระบบขนสง่มวลชน สามารถช่วยลดความเขา้ถงึทีไ่มเ่ท่าเทยีมไดโ้ดยการอนุญาตใหบุ้คคลทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึโอกาสในการท างาน ที่
อยู่อาศยั รวมไปถงึกจิกรรมต่าง ๆ ภายในเมอืง ในละแวกใกลเ้คยีงต่าง ๆ ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่า โดยการวดัความสามารถในการเขา้ถงึระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Transit) มปีระโยชน์มากกว่าการวดัการเขา้ถงึรูปแบบการเดนิทางอื่น ๆ เน่ืองจากการเดนิทางของประชาชนมคีวาม
แตกต่างกนัตามระดบัการเขา้ถงึรปูแบบการเดนิทาง อนัเป็นทีม่าของการกดีกนัทางสงัคและความไมเ่ท่าเทยีมกนัของโอกาส (Farber et 
al., 2014) โดยการเขา้ถงึ (Accessibility) ชีใ้หเ้หน็วา่ความสามารถในการเขา้ถงึของบุคคล (Person accessibility) จะอธบิายถงึสถานที่
ที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้และขึ้นอยู่กบัความพร้อมของการให้บริการของรูปแบบการเดินทาง  (Availability) รายได้ (Income) และ
งบประมาณ (Budget) เวลาของบุคคลนัน้ ๆ (Martens, 2012) ซึง่งานวจิยัในหลายงานชีใ้หเ้หน็ว่าสามารถประเมนิความเท่าเทยีมของ
การเขา้ถงึระบบคมนาคมและขนสง่ไดท้ัง้ในแนวนอน (Horizontal) และแนวตัง้ (Vertical) ในขณะทีก่ารอภปิรายสว่นใหญ่อยู่ในแนวนอน 
(Horizontal) (Delbosc and Currie, 2011) โดยการวดัการเขา้ถึงการขนส่งแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การเขา้ถึงบรกิารขนส่ง
สาธารณะ และการเขา้ถงึโอกาสผา่นระบบขนส่ง (Lei and Church, 2010) กล่าวโดยสรุปไดว้่าความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึถูกกล่าวถงึ
ความสามารถในการเข้าถงึสองประเภท ได้แก่ การเขา้ถงึบุคคล (Person accessibility) และการเขา้ถึงสถานที่ (Place accessibility) 
ภายใต้บรบิทของความเท่าเทยีมกนัของสทิธทิีพ่งึมี ซึ่งในทางภูมศิาสตร์ความเหลื่อมล ้าถูกใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการกระจาย
โอกาสในการเขา้ถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Keeble et al., 1982) หรอืการกระจายบรกิารเฉพาะ (True, 1993) โดยในแต่ละงานวจิยัมี
มมุมองในการวเิคราะหก์ารเขา้ถงึทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 พืน้ท่ีศึกษา 

สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าในประเทศไทย ในมติขิองความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดเ้ชงิพืน้ทีข่องไทยยงัมอียู่สงู โดยการเตบิโต
กระจุกตวัในกรุงเทพฯ เป็นหลกั โดยการอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัทีท่า้ใหค้นไดร้บัโอกาสในการสรา้งรายได้ 
ตลอดจนโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะทีม่คีุณภาพในดา้นต่าง ๆ ไมเ่ท่าเทยีมกนั ประกอบกบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเป็นพืน้ทีม่ ี
การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าพืน้ทีบ่รเิวณอื่น ๆ โดยโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง (รถไฟฟ้า) มทีัง้สิน้ 13 เสน้ทาง 
โดยมโีครงการที่แล้วเสร็จและเปิดบรกิารแล้ว 9 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ านวน 5 โครงการ ระยะทางรวม 173.1 
กโิลเมตร รวมทัง้โครงการทีอ่ยู่ระหว่างประกวดราคา จ านวน 3 โครงการ คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2580 ดงันัน้ในการศกึษาน้ีจงึ
เลอืกพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเป็นพืน้ทีศ่กึษา โดยเสน้ทางรถไฟฟ้าทีน่ าเขา้การวเิคราะหเ์ป็นเสน้ทางรถไฟฟ้าทีก่่อสรา้งเสรจ็สิน้และเปิด
ใหบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากจะช่วยสะทอ้นผลการวเิคราะหก์บัขอ้มลูในปัจจุบนัถงึความเท่าเทยีมในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้  โดยจาก
การทบทวนแผนแมบ่ทระบบขนสง่มวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พ.ศ. 2553-2572 เสน้ทางระบบขนสง่มวลชน
ทางรางทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้มทีัง้หมด 5 ส ีดงัรปูที ่1  

 
รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา กรุงเทพมหานคร 

3.2 ข้อมลูและการวิเคราะห ์

ประเมนิความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึระบบขนส่งมวลชนทางราง: กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหค์วามเท่าเทยีมในการ
เขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนโดยพจิารณาร่วมกบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนเชงิพืน้ที ่โดยท าการรวบรวมขอ้มลูจากทุตยิภูมใินฐานขอ้มลูจาก
ส านักงานสถติแิห่งชาติ แลว้น าขอ้มลูเขา้สู่ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information System) บนัทกึในรูปแบบดจิทิลั
และก าหนดพิกัดอ้างอิงในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) WGS 1984 zone 48 โดยชัน้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่น าเข้าใน
รูปแบบ Shapefile ไดแ้ก่ ชัน้ขอ้มลูโครงขา่ยระบบคมนามและขนส่ง ชัน้ขอ้มลูขอบเขตการปกครอง ชัน้ขอ้มลูรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน
จ าแนกรายเขต โดยประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ผา่นเทคนิคการวเิคราะหโ์ครงการ (Network analysis) ซึง่เป็น
แนวคดิศกึษาลกัษณะความสมัพนัธ์ในการตดิต่อเชื่อมโยงท่ามกลางหน่วยวเิคราะห์ของสาระกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง โดยหลกัการ
วเิคราะหใ์นบทความน้ีพจิารณาระยะในการเขา้ถงึจากรูปแบบการเดนิทางอื่น ๆ เขา้สู่สถานีของระบบขนส่งมวลชนทางรางทีม่กีารเปิด
ใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั โดยแบ่งระยะของการเขา้ถงึออกเป็น 3 ช่วง คอื 500 เมตร 500 – 1,000 เมตร 1,000-2,000 เมตร จากนัน้น า
ขอ้มลูเขา้สู่การวเิคราะหค์วามไม่เท่าเทยีมผ่านค่าสมัประสทิธิจ์นีี (Gini Coefficient) และเสน้โคง้ลอเรนซ์ดว้ยวธิกีารแจกแจงระยะการ
เขา้ถงึระบบขนส่งมวลชนทางรางและรายไดเ้ชงิพืน้ทีโ่ดนพจิารณาเป็นรายเขต โดยเสน้โคง้ลอเรนซเ์ป็นการน าเสนอถงึความเท่าเทยีม  
ในขณะทีส่มัประสทิธิจ์นีีเป็นวธิวีดัการกระจายของขอ้มลูทางสถติอิย่างหน่ึงทีนิ่ยมใชเ้ป็นตวับ่งชีค้วามเหลื่อมล ้าซึง่มคี่าระหวา่ง 0 และ 1 
โดยสมัประสทิธิจ์นีีทีเ่ทา่กบั 0 หมายถงึความเทา่เทยีมกนัอยา่งสมบรูณ์ และ 1 หมายถงึความเหลือ่มล ้าอยา่งสมบรูณ์ (Gini, 1912) 
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูรายได้เฉล่ียและระบบขนส่งมวลชนทางรางในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

4.1.1 รำยไดเ้ฉลีย่ 

ขอ้มลูรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนแบง่รายเขตในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่รวบรวมจากฐานขอ้มลูส านกังานสถติแิหง่ชาต ิสะทอ้น
ขอ้มลูระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัในแต่ละเขต เมือ่พจิารณาแบง่ชว่งระดบัรายได ้(รปูที ่2) พบวา่ เขตทีม่รีายไดต้ ่าทีส่ดุ คอื เขตคลองสาม
วา (9,689 บาท/ครวัเรอืน) เขตธนบุร ี(10,030 บาท/ครวัเรอืน) เขตหนองจอก (10,140 บาท/ครวัเรอืน) เขตสมัพนัธวงค ์(10,194 บาท/
ครวัเรอืน) เป็นตน้ ส่วนเขตทีม่รีายไดม้ากทีสุ่ด คอื เขตบางพลดั (14,559 บาท/ครวัเรอืน) เขตลาดพรา้ว (14,535 บาท/ครวัเรอืน) เขต
ทววีฒันา (14,070 บาท/ครวัเรอืน) เขตบางกะปิ (14,007 บาท/ครวัเรอืน) เขตตลิง่ชนั (13,989 บาท/ครวัเรอืน) เป็นตน้  

 
รปูท่ี 2 รายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน แบง่รายเขต กรุงเทพมหานคร 

4.1.2 ขอ้มลูระบบขนสง่มวลชนทำงรำง 

การพจิารณาประเมนิความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึระบบขนส่งมวลชนทางรางในการศกึษาน้ีมขีอบเขตในการวเิคราะห์จาก
เสน้ทางระบบขนสง่มวลชนทางรางทีก่่อสรา้งเสรจ็สิน้และเปิดใหบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดเสน้ทาง ประกอบดว้ย จ านวน 5 
ส ีโดยมรีายละเอยีดลกัษณะพืน้ทีด่งัน้ี 1. รถไฟฟ้าสายสเีขยีวเขม้ ประกอบดว้ยช่วงเสน้ทางสนามกฬีาแหง่ชาตถิงึบางหวา้ เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
การใชป้ระโยชน์อาคารแบบผสานผสานเป็นสว่นใหญ่ โดยเป็นเสน้ทางทีผ่่านพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญั อาท ิสยามสแควร์  อโศก และพรอ้ม
พงษ์ และเชือ่มต่อไปยงัหมอชติอนัเป็นพืน้ทีร่องรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 2. รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ยช่วงเสน้ทาง บางซื่อ-
หวัล าโพง หวัล าโพง-บางแค (หลกัสอง) บางซื่อ-ท่าพระ โดยเส้นทางสายน้ีเป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิสายแรกของประเทศไทย ซึ่งลกัษณะ
กจิกรรมภายในพืน้ทีส่ายสนี ้าเงนิ มลีกัษณะเป็นที่อยู่อาศยัเป็นส่วนใหญ่ โดยมกีจิกรรมเชงิพาณิชยกรรมกระจายตวัอยู่ในพื้นที่ เป็น
เสน้ทางผา่นพืน้ทีก่จิกรรมเศรฐกจิ อาท ิสลีม สุขมุวทิ อโศก นอกจากนี้ช่วงเสน้ทางเตาปนู-ทา่พระ เป็นจุดเชือ่มต่อทีส่ าคญัของศูนยร์วม
การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าฝัง่ธนบุรี 3. รถไฟฟ้าสายสเีขยีวอ่อน ประกอบด้วยช่วงเส้นทาง  หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต หมอชิต-
สมทุรปราการ เป็นสายทางทีม่ลีกัษณะทอดยาวผา่นหลายท าเลทองย่านธุรกจิ โดยเป็นท าเลศกัยภาพในการเชือ่มต่อระดบัจงัหวดัทีพ่าด
ผา่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ไปพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัสมทุรปราการ 4. รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์ประกอบดว้ยชว่งเสน้ทาง 
พญาไท-สุวรรณภูม ิเป็นสายทีเ่ชื่อมต่อการเดนิทางไปมาจากสนามบนิสุวรรณภูมซิึง่ถอืเป็นสายส าคญัในการเดนิทางส าหรบันักเดนิทาง
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 5. รถไฟฟ้าสายสมี่วง ประกอบดว้ยช่วงเสน้ทาง เตาปนู-บางใหญ่ ซึง่ลกัษณะกจิกรรมภายในพืน้ที่
สายสมีว่ง (เฉพาะสถานีทีอ่ยู่ในพืน้ทีศ่กึษา) มลีกัษณะเป็นทีอ่ยู่อาศยัเป็นสว่นใหญ่ และเป็นทีต่ัง้ของสถาบนัราชการ โดยมกีจิกรรมเชงิ



ประเมนิควำมเหลือ่มล ้ำในกำรเขำ้ถงึระบบขนสง่มวลชนทำงรำง: กรงุเทพมหำนคร 
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พาณิชยกรรมกระจายตวัอยู่ในพืน้ที่ เป็นเสน้ทางทีเ่ป็นทางเลอืกส าหรบัการเดนิทางในพืน้ทีส่ าหรบัการพกัอาศยัและการเดนิทางเขา้มา
ท างานในกรุงเทพฯ  

การพฒันาระบบขนส่งมวลทางรางดงักล่าวในขา้งตน้ คาดว่าจะเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพืน้ทีท่ ัง้ในดา้นการลงทุน และมลูค่า รวม
ไปถงึการเพิม่การเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางมากยิง่ขึน้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อยา่งไรกก็ารวางแผนพฒันาเสน้ทางดงักล่าวควร
ค านึงถงึทศิทางของการวางเสน้ทางดงักล่าวไม่ไดก้ารตีถีงึความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึของกลุ่มผูร้ะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัในพืน้ที ่ซึง่
ถอืเป็นโจทยห์ลกัในการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะทีย่ ัง่ยนื 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูเสน้ทางระบบขนสง่มวลชนทางรางทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปัจจุบนั (16 ธนัวาคม 2563) 
สี เส้นทาง ปีท่ีเร่ิมให้บริการ 

สายสีเขียวเข้ม สนามกฬีาแหง่ชาต-ิสะพานตากสนิ ปี 2542 
สะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่ ปี 2552 
วงเวยีนใหญ่-บางหวา้ ปี 2556 

สายสีน ้าเงิน บางซื่อ-หวัล าโพง ปี 2547 
หวัล าโพง-บางแค (หลกัสอง) ปี 2562 
บางซื่อ-ทา่พระ ปี 2563 

Airport raillink พญาไท-สวุรรณภมู ิ ปี 2553 
สายสีเขียวอ่อน หมอชติ-อ่อนนุช ปี 2542 

อ่อนนุช-แบริง่ ปี 2554 
แบริง่-สมทุรปราการ ปี 2561 
หมอชติ-หา้แยกลาดพรา้ว ปี 2562 
หา้แยกลาดพรา้ว-มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ปี 2562 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร-์วดัพระศรมีหาธาตุ ปี 2563 
วดัพระศรมีหาธาตุ-คคูต ปี 2563 

สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปนู ปี 2559 

4.2 การวิเคราะหค์วามเหล่ือมล า้ระหว่างระดบัการเข้าถึงกบัรายได้เฉล่ียต่อครวัเรือนจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ระดบัการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการน าข้อมูลเส้นทางและ
ต าแหน่งของสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง พิจารณาการเข้าถึงร่วมกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ (รูปที่ 3) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึง่พจิารณาแบ่งช่วงของระดบัการเขา้ถงึ 3 ช่วง คอื 500 เมตร 500-1,000 เมตร 2,000 เมตร ซึง่ผลการวเิคราะหด์งั
แสดงในรปูที ่4 สะทอ้นใหเ้หน็วา่ พืน้ทีเ่ขตทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง อาท ิเขตพญาไท เขตดนิแดง เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั มคีวามสามารถใน
การเขา้ถึงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ เน่ืองจากมกีารกระจุกตวัของระบบขนส่งมวลชนทางรางมากกว่าบรเิวณอื่น ๆ เส้นทางหลายสายใน
โครงการมกีารเชื่อมต่อจากจุดพืน้ทีก่ลางเมอืงสูพ่ืน้ทีช่านเมอืง ท าใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวสามารถเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางไดม้ากกวา่
พืน้ทีอ่ื่น ๆ  

เมือ่ท าการพจิารณารว่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนซึง่แบง่พจิารณารายเขตจะเหน็ไดว้า่บางเขตทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนที่
ต ่านัน้อยู่ในขอบเขตพืน้ทใีหบ้รกิารของระบบขนสง่มวลชนทางรางในระดบัทีส่งู และระดบัต ่าผสมกนั ซึง่ไมไ่ดก้ารนัตวีา่พืน้ทีท่ีม่รีายไดต้ ่า
จะไม่สามารถเขา้ถงึระบบขนส่งมวลชนทางรางได ้เน่ืองจากพืน้ทีท่ีม่รีายไดสู้งนัน้ อาท ิเขตทววีฒันา อยู่ในพืน้ทีร่ะดบัการใหบ้รกิารของ
ระบบขนสง่มวลชนทีอ่ยู่ในระดบัต ่า ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิจ์นีีของการกระจายตวัระหวา่งระดบัการเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทาง
รางกบัรายไดเ้ชงิพืน้ทีซ่ึง่จะช่วยสะทอ้นความเท่าเทยีม โดยมุ่งเน้นพจิารณาเฉพาะเขตทีม่รีะบบขนสง่มวลชนทางรางเขา้ถงึเนื่องจากบาง
พื้นที่เขตยงัไม่มรีะบบขนส่งมวลชนผ่านหรอืให้บรกิารภายในพื้นที่ ผลการวเิคราะห์ พบว่า ค่าสมัประสทิธิจ์นีีของเขตที่มรีะบบขนส่ง
มวลชนทางรางเขา้ถงึ เท่ากบั 0.11 ซึง่ขอ้มลูสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการกระจายตวัของระดบัการเขา้ถงึกบักลุ่มรายไดม้กีารกระจายการเขา้ถงึ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัแต่อย่างในระดับต ่า สบืเนื่องมาจากระดบัของรายไดใ้นแต่ละเขตไม่ไดม้ชี่วงรายไดท้ีห่่างกนั
มากนัก โดยสว่นใหญ่อยู่ระหวา่ง ระหวา่ง 10,000 -15,000 อกีทัง้ค่าเฉลีย่ของการเขา้ถงึมรีะยะการเขา้ถงึทีใ่กลเ้คยีงกนั อย่างไรกต็ามเมื่อ
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พจิารณาในภาพรวมทุกเขตในกรุงเทพมหานครพืน้ทีเ่ขตบางเขตยงัไมม่กีารพฒันาหรอืเสน้ทางของระบบขนสง่ในพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถเขา้ถงึ
ได้ด้วยการเดนิและโครงข่ายถนนปกติ ซึ่งพื้นที่เขตนัน้จะเขา้ถึงระบบขนส่งมวลชนทางโดยอาศยัรถยนต์ส่วนบุคคลหรือระบบขนส่ง
สาธารณะอื่น ๆ ในการเขา้ใชบ้รกิาร  

   

ก. ระบบขนสง่มวลชนทางรางในปัจจบุนั ข. ทา่เรอื ค. ป้ายรถโดยสารสาธารณะ 

  

 

ง. โครงขา่ยถนน จ. เสน้ทางรถไฟ  

รปูท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ในการวเิคราะห ์

  
 

ก. ระดบัการเขา้ถงึรายเสน้ทาง ข. ระดบัการเขา้ถงึรายเขต ค. ความเทา่เทยีมของการเขา้ถงึกบัรายไดเ้ชงิพืน้ที ่

(เฉพาะเขตทีม่รีะบบขนสง่มวลชนทางราง) 

รปูท่ี 4 การวเิคราะหค์วามเหลื่อมล ้าระหวา่งระดบัการเขา้ถงึกบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนจากการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชนทางราง
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

5. อภิปรายผลและสรปุผล 

จากผลการวเิคราะห์ความเหลื่อมล ้าระหว่างระดบัการเขา้ถึงกบัรายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืนจากการเดนิทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สะท้อนใหเ้หน็ว่าการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
กระจุกตวัอยู่ภายในตวัเมอืง โดยมเีสน้ทางผ่านพื้นทีก่จิกรรมเศรษฐกจิในหลายบรเิวณ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเดมิ และพืน้ทีท่ี่มี
โอกาสในการขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคต ท าใหพ้ืน้ทีใ่นแต่ละเขตมคีา่เฉลีย่ในการเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางแตกต่างกนั ซึง่
เมือ่พจิารณารว่มกบักลุ่มพืน้ทีท่ีม่รีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างจะเหน็ไดว้า่พืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึระบบขนสง่ในระดบัสงูอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ที ัง้
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กลุ่มรายได้สูง และรายได้ต ่า และพื้นที่ที่สามารถเขา้ถึงระบบขนส่งในระดบัต ่าอยู่ในบรเิวณพื้นที่ที่มที ัง้กลุ่มรายได้สูง และรายได้ ต ่า
เชน่เดยีวกนั ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาความไมเ่ทา่เทยีมผา่นคา่สมัประสทิธิจ์นีี (Gini Coefficient) และเสน้โคง้ลอเรนซพ์บวา่มกีารกระจายอยา่ง
ไม่เท่าเทยีมแต่อยู่ในระดบัต ่า แต่อย่างไรกต็ามการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางควรสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึอย่างเท่าเทยีม โดย
ควรใหพ้ืน้ทีก่ลุ่มระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัสามารถเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางไดเ้สมอภาคกนั โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพซึ่งการพฒันาดงักล่าวเป็นแนวทางหน่ึงในการสรา้งความเท่าเทยีมในการเดนิทางทีจ่ะช่วยสรา้ง
โอกาสในการเขา้ถงึส าหรบัผูใ้ชง้านทุกกลุ่ม (Preston, 2009) และระบบขนสง่สาธารณะมศีกัยภาพทีจ่ะสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อ
ความเป็นอยู่ทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูค้นทีส่รา้งความสามารถในการเขา้ถงึโอกาสทีจ่ าเป็นต่อการพฒันามนุษยเ์ช่นการจา้งงานการ
ดแูลสขุภาพและการศกึษา (Foth et al., 2013; van Wee & Geurs, 2011)  

อน่ึงการบรรเทาความเหลื่อมล ้าในมติดิ้านคมนาคมและขนสง่มปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาทีห่ลากหลาย ซึง่การศกึษาน้ี
เป็นเพยีงส่วนหนึ่งทีมุ่ง่พจิารณาในประเดน็ของการเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนทางรางในมติดิา้นรายได ้อนัสะทอ้นต่อทศิทางการพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัทีล่ดโอกาสในการเขา้ถงึโอกาส สทิธ ิที่พงึมขีองประชาชนทีไ่ม่เสมอภาคกนั โดยระบบคมนาคมและ
ขนสง่ทีด่คีวรเป็นระบบทีส่รา้งโอกาสในการเขา้ทีเ่หมาะสมและสามารถเขา้ถงึไดส้ าหรบัประชาชนภายในเมอืงอย่างเท่าเทยีม อย่างไรก็
ตามกรุงเทพมหานครมแีผนพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต ซึง่คาดว่าจะสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึที่ เพิม่ขึน้และเท่าเทยีม
มากขึน้ในทุกกลุม่ระดบัรายไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครฐัหลากหลายประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัศลิปะและวฒันธรรมโดยระบุใหเ้ป็นหน่ึงในองคป์ระกอบในการ
พฒันาเมอืง โดยเฉพาะสถานทีท่างวฒันธรรม (Cultural Facility) ถอืเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัทีม่บีทบาทในการท าใหเ้มอืงเกดิการพฒันา 
เพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิ อกีทัง้ยังสร้างชื่อเสยีงใหก้บัประเทศจนกลายเป็นสถานทีท่ี่เป็นนิยมของนักท่องเที่ยว (Bryan. H. Massam, 
Brian J. Hracs, 2005) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันาย่าน และพืน้ที่
เชงิพาณิชย ์เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาย่านในกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 1) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสถานที่
ทางวฒันธรรมกบัการพฒันาย่าน 2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานทีท่างวฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์โดยศกึษาจากกรณีศกึษาใน
ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการใช้สถานที่ทางวฒันธรรมมาเป็นกลยุทธ์ในการท าให้เกดิการพฒันาสภาพแวดล้อม ลกัษณะ
กายภาพย่าน เศรษฐกจิ และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยท์ัง้หมด 3 ย่าน และศกึษากรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร เพือ่น ามาประยุกตใ์ชก้บัพืน้ทีใ่น
กรุงเทพมหานครทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา โดยจะท าการศกึษาพืน้ทีย่า่นเจรญิกรุงโดยใชว้ธิกีารส ารวจทางกายภาพ การสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วยผู้อ านวยการหน่วยงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม
ผูป้ระกอบการรา้นคา้ จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ สถานทีท่างวฒันธรรมสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาของยา่นทัง้ในดา้น โครงสรา้ง
พืน้ฐาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และเศรษฐกจิ อกีทัง้ยงัสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาของพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์โดยลกัษณะความสมัพนัธข์อง
สถานที่ทางวฒันธรรม การพฒันาย่าน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ได้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความสมัพนัธ์
ทางดา้นกลุม่ผูใ้ชง้าน และความสมัพนัธด์า้นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่นอกจากน้ียงัพบวา่สถานทีท่างวฒันธรรมสง่ผลท าใหม้กีารเพิม่ขึน้
ของผู้ที่เขา้มาใช้งานย่าน และส่งผลให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ขึ้น อีกทัง้ยงัพบว่าประเภทของธุรกิจที่มกีารเพิม่ขึ้นมากที่สุดได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุม่อุตสาหกรรมทศันศลิป์ และกลุม่อุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ค าส าคญั: สถานทีท่างวฒันธรรม, การพฒันายา่น, พืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์

 

Abstract 

Many countries focuses on art and culture as one of the elements of urban development strategy. Cultural facilities 
are considered important factors for urban development, increased economic opportunities and building national reputations as 
popular touristic destinations. This research studies the relationship between cultural facilities and development of district and 
commercial areas to serve as guidelines for developing Bangkok district. The purpose is 1) Study the relationship between 
cultural facility and district development; and 2) Study the relationship between cultural facility and commercial areas. The 
research framework is based on three cases aboard that have been successful in using cultural facility as strategies for urban 
redevelopment, physical characteristics of all three districts, economic, and commercial areas were applied to areas in Bangkok 
with development potential. Charoenkrung Creative District in Bangkok is selected for the case study due to high potential for 
area development. Data was collected by survey, questionnaire, and in-depth interviews with the Director of Thailand Creative 
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and Design Center (TCDC), and entrepreneurs. Research finding indicates a positive relationship between cultural facility and 
district development, including infrastructure, physical conditions and economics. There is also positive relationship between 
cultural facility and commercial areas. The relationship between cultural facility, district development, and commercial area 
based on the data analysis can be identified as two parts which are the relationship with the user groups and the relationship 
of area activities. It was also found that cultural facilities generated new consumer segments and contribute to increasing 
consumer groups. The three most common types of business in the commercial area are displaying growth are food and visual 
art and architectural design industries.  

Keywords: Cultural facility, District development, Commercial area 
 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

สถานทีท่างวฒันธรรม (Cultural Facility) ถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัในการส่งเสรมิวฒันธรรมทางดา้นศลิปะ ซึง่เป็นอกีหน่ึงใน
กลวธิทีี่หลายเมอืงทัว่โลกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสรมิการพฒันาเมอืง  เพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิ ท าให้เมอืงกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว อีกทัง้ยังส่งเสริมให้เกิดความยัง่ยืนกับชุมชน (Bryan. H. Massam, Brian J. Hracs, 2005) ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ
หลากหลายประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัศลิปะและวฒันธรรมโดยระบุใหเ้ป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของการพฒันาเมอืง  ซึง่โครงการทีนิ่ยม
น ามาใชใ้นมากทีสุ่ด ได้แก่ พพิธิภณัฑ ์และศูนย์จดัแสดงงานศลิปะ โดยภาครัฐมองว่าโครงการดงักล่าวจะช่วยพฒันาภาพลกัษณ์ของ
เมอืง กระตุน้การลงทุนของภาคเอกชน และดงึดดูนักท่องเทีย่ว อย่างไรกต็ามกลยุทธใ์นการพฒันาพืน้ทีโ่ดยสถานทีท่างวฒันธรรมไมไ่ด้
ขึน้อยู่กบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบัการออกแบบบรบิทโดยรอบอกีดว้ย  (Sternberg, 2002) จากการศกึษา
ภาพรวมของสถานที่ทางวฒันธรรมพบว่าส่วนมากมีการพูดถึงองค์ประกอบของสถานที่ทางวฒันธรรมทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ (Museum) ศูนย์วฒันธรรม (Cultural Center) แกลเลอรี่ (Gallery) โรงละคร (Theatre) และห้องสมุด (Library) (Florida 
Department of state, 2020) เน่ืองจากสถานทีท่างวฒันธรรมเป็นโครงการทีอ่ยู่ภายใตก้ารด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั  จงึมปัีจจยัที่
ควรค านึงถงึในเรื่องการเลอืกท าเลทีต่ัง้ใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีจ่ะเกดิขึน้ ประกอบไปดว้ย ระบบขนส่ง
สาธารณะ (Public Transportation) ทีต่ัง้อาคาร (Location) และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ (Economic) ทีเ่หมาะสมเพือ่ดงึดดูผูเ้ขา้ชม
และรองรบักจิกรรมทีน่อกเหนือจากกจิกรรมภายในสถานที ่(Sternberg, 2002) 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรมกบัการพฒันาทางกายภาพของยา่น 

2) ศกึษาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์

1.3 ขอบเขตการวิจยั   

1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

1) ศกึษาความหมาย และองคป์ระกอบของสถานทีท่างวฒันธรรม 

2) ศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จโดยการใช้กลยุทธ์ของสถานที่ทางวฒันธรรมเป็น
ตวักระตุน้ท าใหเ้มอืงเกดิการพฒันา 

3) ศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

ศกึษาพืน้ทีย่่านเจรญิกรุงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมขีอบเขต ทศิเหนือ  ถนนตรมีติรเขตสมัพนัธวงศ์, ทศิตะวนัออก ถนน
มหาเศรษฐ ์เขตบางรกั, ทศิใต ้ถนนสาธรเหนือ และทศิตะวนัตก รมิแมน่ ้าเจา้พระยา 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันายา่น และพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์กรณศีกึษา : ยา่นเจรญิกรงุ 
กญัญว์รา เจรญิรชัต ์และพรีดร แกว้ลาย 
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1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

สถานทีท่างวฒันธรรมและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยท์ีอ่ยูใ่นพืน้ทีศ่กึษายา่นเจรญิกรุง  

1.4 ระเบียบการวิจยั 

1) ศกึษากรณีศกึษาจากต่างประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ในการใชก้ลยุทธข์องสถานทีท่างวฒันธรรมเป็นตวักระตุน้ท าใหเ้มอืง
เกดิการพฒันา เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งประเดน็ความสมัพนัธ์ของสถานที่ทางวฒันธรรมกบัการพฒันาย่าน และความสมัพนัธ์ของสถานที่ทาง
วฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์

2) ศกึษาและลงพืน้ทีส่ ารวจกายภาพ กรณีศกึษาในยา่นเจรญิกรุง 

3) ศกึษาหาความสมัพนัธ์ของของสถานทีท่างวฒันธรรมกบัการพฒันาย่าน และความสมัพนัธ์ของสถานทีท่างวฒันธรรมกบั
พืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นย่านเจรญิกรุง โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการหน่วยงานเศรษฐกจิสรา้งสรรคห์รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และแบบสอบถาม
กบัผูป้ระกอบการรา้นคา้ในยา่นเจรญิกรุง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสมัพนัธ ์

4) วเิคราะหแ์ละสรุปผลเพื่อทราบถงึความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันาพืน้ที ่และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์  ในพืน้ที่
ศกึษายา่นเจรญิกรุง 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การศึกษานิยาม และแนวคิดเก่ียวกบัสถานท่ีทางวฒันธรรม 

2.1.1 นิยามของสถานทีท่างวฒันธรรม (Cultural Facility) 

 สถานที่ทางวฒันธรรม (Florida Department of state, 2020) คอื อาคารที่ใช้ส าหรบัการน าเสนอนิทรรศการร้านศิลปะและ
วฒันธรรม รวมไปถงึดา้นการดนตร ีการเตน้ร า การละคร การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์วรรณกรรม สถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม 
ศลิปะพืน้บา้น ภาพถ่าย และทศันศลิป์ 

สถานที่ทางวฒันธรรม (Law insider, 2020) คือ ห้อง อาคาร หรือสถานที่ที่ได้รบัการออกแบบเพื่อใช้ในการน าเสนอแก่
สาธารณะชน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิดา้นศลิปะและวฒันธรรมของพืน้ทีน่ัน้ รวมไปถงึ โรงละคร ภาพยนตร ์พพิธิภณัฑ ์
หอศลิป์ หอ้งสมดุ หอ้งแสดงนิทรรศการ องคก์รการศกึษา องคก์รดา้นศลิปะการแสดง องคก์รดา้นศลิปกรรม และสือ่ต่าง ๆ 

สถานทีท่างวฒันธรรม (Art toolkit and planning, 2007) คอื สถานทีท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารทางดา้นวฒันธรรมแก่ประชาชน ซึง่รวมไป
ถงึ พพิธิภณัฑ ์ศนูยว์ฒันธรรม สมาคมประวตัศิาสตร ์และหอ้งสมดุ ทีด่ าเนินการโดนองคก์รภาครฐัและเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร 

2.1.2 องคป์ระกอบของสถานทีท่างวฒันธรรม  

สถานทีท่างวฒันธรรมในงานวจิยันี้ ประกอบไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร หอ้งสมดุ และสถานศกึษา 

1) พพิธิภณัฑ ์(Museum) หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานดา้นศลิปะและวฒันธรรม (Collection) ทีด่ าเนินการโดย
หน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก าไร  

2) แกลเลอรี ่(Gallery) หมายถงึ หอ้งหรอือาคารทีเ่ป็นทัง้พืน้ทีจ่ดัแสดงผลงาน และขายผลงาน 

3) ศูนย์วฒันธรรม (Cultural Center) หมายถงึ อาคารขนาดใหญ่ทีม่กีารรวบรวมกจิกรรมดา้นศลิปะและวฒันธรรมไวด้ว้ยกนั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ สง่เสรมิคุณคา่ทางวฒันธรรมของคนในชุมชน 

4) โรงละคร (Theater) หมายถงึ สถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะทางดา้นการแสดง (Art Performance) 

5) หอ้งสมดุ (Library) หมายถงึ สถานทีห่รอืคลงัเกบ็ความรู ้เกีย่วกบัศลิปะและวฒันธรรม 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

552 

จากการศกึษาความหมายและองคป์ระกอบของสถานทีท่างวฒันธรรม สรุปไดว้า่ สถานทีท่างวฒันธรรมในงานวจิยัน้ี หมายถงึ 
สถานทีส่าธารณะทีแ่สดงออกถงึการสง่เสรมิดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร 
ประกอบไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมดุ  

2.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเมือง 

จากการศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาเมอืง (พนิต ภู่จนิดา, 2556) สรุปไดว้่า การพฒันาเมอืงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของ
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที ่ทีต่อ้งมกีารท างานรว่มกบัภาคสว่นอื่นๆ โดยจะแบง่ออกเป็น 2 มติ ิไดแ้ก่ มติเิชงิการวางแผน คอื 
การวางแผนดา้นกายภาพเพื่อท าใหพ้ืน้ทีเ่กดิการพฒันาตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  การก าหนดประโยชน์การใชท้ีด่นิ การวางแนวทางใน
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง เช่น การพฒันาระบบเศรษฐกจิ จ าเป็นตอ้งมกีารจดัเตรยีมพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่รองรบั
การขยายตวัของเศรษฐกจิในอนาคต มติเิชงิพืน้ที ่คอื การวางแผนเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาพืน้ทีเ่มอืงในหลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
ชุมชน เมอืง กลุ่มเมอืง ภาค ประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเป็นการเตรยีมการเชงิพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม เอื้ออ านวยกบัการพฒันาเมอืงใน
อนาคตและมคีวามเชือ่มโยงกนัในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนัในทุกระดบัทุกพืน้ที ่

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินของย่าน 

2.3.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม 

 จากการศกึษาความหมายของพืน้ทีพ่าณิชยกรรม (เสน่ห ์ญาณสาร, 2542) สรุปไดว้า่ พืน้ทีพ่าณิชยกรรม หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ช้
ส าหรบัการขายสนิคา้และบรกิารประเภทต่าง ๆ โดยทีด่นิเพือ่การคา้และการบรกิารจะพบมากในบรเิวณใจกลางเมอืงทีม่รีาคาทีด่นิสงู เชน่ 
ยา่นธุรกจิการคา้ เขตการคา้ และบรเิวณศนูยก์ารคา้ใจกลางเมอืง 

 2.3.2 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชท้ีด่นิประเภทพาณิชยกรรม 

จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชท้ีด่นิประเภทพาณิชยกรรม (กจิฐเชต ไกรวาส, 2538) สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อรปูแบบการใชท้ีด่นิ
ประเภทพาณิชยกรรมซึง่สามารถแบง่ได ้3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ และปัจจยัดา้นสงัคม 

1) ปัจจยัดา้นกายภาพ ประกอบไปดว้ย ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ประเภทของการใชท้ีด่นิบรเิวณขา้งเคยีงโดย
การใชท้ีด่นิแต่ละประเภทมทีัง้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่กนัและสง่เสรมิซึง่กนัและกนั ความสะดวกในการเขา้ถงึของผูใ้ชบ้รกิาร และความเป็นศนูยก์ลาง
เมอืงรวม ไปถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง 

2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ ประกอบไปดว้ย ราคาทีด่นิ ค่าเช่า เงนิลงทุน ผลตอบแทน และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และปรมิาณการ
แขง่ขนักนัทางการคา้ในยา่นนัน้ 

3) ปัจจยัด้านสงัคม ประกอบด้วย จ านวนลูกค้าหรอืจ านวนประชากร การเพิม่จ านวนของประชากร  ลกัษณะของประชากร 
ความปลอดภยั ในแงข่องสภาพแวดลอ้มทางสงัคม หากกจิการตัง้อยูใ่นบรเิวณย่านของผูม้ฐีานะด ีจะมคีวามเสีย่งในเรื่องโจรน้อยกวา่เขา้
ไปท ากจิการในยา่นชุมชนแออดั และกฎหมาย บทบงัคบักฎหมายจะมผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกทีต่ัง้ของรา้นคา้ 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

3.1.1 กรณีศกึษาจากต่างประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ในการใชส้ถานทีท่างวฒันธรรมเป็นกลยุทธใ์นการกระตุน้ใหเ้มอืงเกดิการ
พฒันา ประกอบไปดว้ย 

1) พพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์เมอืงบลิเบา ประเทศสเปน 

2) ลนิคอลน์เซน็เตอร ์กรุงนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3) ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิด ูกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
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3.1.2 กรณีศกึษาในกรุงเทพมหานครทีม่โีอกาสในการพฒันา โดยมกีารแบ่งเกณฑใ์นการเลอืกพืน้ทีศ่กึษาในกรุงเทพมหานคร 
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหก์รณีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็จากต่างประเทศออกเป็น 4 เกณฑ ์ประกอบไปดว้ย 

1) ยา่นทีอ่ดตีเคยถูกทิง้รา้ง เสือ่มโทรม และธุรกจิในยา่นซบเซา 

2) ยา่นทีม่กีารกระจุกตวัของสถานทีท่างวฒันธรรม ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมดุ 

3) ยา่นทีม่กีารเคลือ่นไหวของกจิกรรมทางวฒันธรรม  

4) ยา่นมกีารเขา้ถงึดว้ยระบบขนสง่สาธารณะทีท่ ัว่ถงึและเอือ้ต่อการเดนิเทา้ 

โดยจากการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาในกรุงเทพมหานคร พบวา่ มพีืน้ทีศ่กึษาทีผ่า่นเกณฑข์า้งตน้ ไดแ้ก่ ย่านเจรญิกรุง เขตบางรกั 
เป็นย่านที่เป็นชุมชนเก่าแก่ มีความหลากหลายทางวฒันธรรม อาคารในประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ทัง้สถาน
เอกอคัรราชทตู สถานกงสุล วดั และโบสถ์ 

3.1.3 กลุม่ตวัอยา่งในงานวจิยั 

1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันายา่นเจรญิกรุง ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการหน่วยงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 

2) กลุม่ผูป้ระกอบการรา้นคา้ 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 
และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร 

3.2.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 

การศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาจากต่างประเทศไดศ้กึษาจากบทความวารสาร งานวจิยั สือ่สิง่พมิพแ์ละจากเวบ็ไซต ์

3.2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร 

การศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร แบง่เครือ่งมอืในการวจิยัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) แบบส ารวจเชงิกายภาพ เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางกายภาพ ประกอบไปดว้ย สถานที่ทางวฒันธรรม พืน้ทีห่รอื
โครงการทีถู่กพฒันาขึน้ และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยภ์ายในยา่นเจรญิกรุง   

2) แบบสมัภาษณ์ (In-dept Interview) งายวจิยัเพื่อหาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันาย่าน และพืน้ทีเ่ชงิ
พาณิชย์ เลอืกใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ กบัผูอ้ านวยการหน่วยงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

ในส่วนของการพฒันาย่าน โดยขอ้มลูจะประกอบดว้ย ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบั
โครงการหรือพื้นที่ที่ถูกพฒันาขึ้น และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของสถานที่ทางวฒันธรรมและการพฒันาย่าน โดยจะ
สอบถามขอ้มลูและลงรายละเอยีดในเรือ่งของแนวความคดิและปัจจยัในการพฒันาโครงการหรอืพืน้ทีภ่ายในยา่นเจรญิกรุง 

3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในสว่นของความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม
กบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์โดยจะเลอืกใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการรา้นคา้ในย่านเจรญิกรุง  โดยแบบสอบถามประกอบ
ไปดว้ย ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้ าแบบสอบถาม ส่วนที ่2 ขอ้มูลเกี่ยวกบักจิการรา้นคา้และปีทีเ่ปิดกจิการ ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกี่ยวกบั
ความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์โดยจะลงรายละเอยีดประเดน็ค าถามเกีย่วกบั แนวความคดิและปัจจยัในการ
เขา้มาเปิดกจิการในยา่นเจรญิกรุง และกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานจะสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในงานวจิยั โดยจะแบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
สถานทีท่างวฒันธรรม 2) การพฒันายา่น และ 3) พืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์
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3.3.1 สถานทีท่างวฒันธรรม  

ท าการศกึษาสถานทีท่างวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในแต่ละย่าน โดยแบ่งตามประเภทของอาคาร ประกอบไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์แกล
เลอรี ่ศูนย์วฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมุด โดยจะแสดงต าแหน่งของอาคาร จ านวน และปีทีเ่ปิดท าการในแต่ละประเภท เพื่อน ามา
วเิคราะหใ์นรูปแบบไทมไ์ลน์เพื่อแสดงการเกดิขึน้ของสถานทีท่างวฒันธรรมแต่ละประเภท โดยจะใชปี้ในการเปิดของ 1) พพิธิภณัฑกุ์ก
เกนไฮม ์เมอืงบลิเบา ประเทศสเปน 2) ศูนย์ศลิปะและวฒันธรรมปงปิดู กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 3) ลนิคอลน์เซน็เตอร ์กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ 4) ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) ยา่นเจรญิกรุง เป็นเกณฑใ์นการวเิคราะหข์อ้มลู  

3.3.2 การพฒันายา่น  

ท าการศกึษาการเปลีย่นแปลงของยา่นในอดตีและปัจจุบนั ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทางดา้นกายภาพของพืน้ทีแ่ละเศรษฐกจิ รปูแบบ
และประเภทการใชง้านของอาคารหรอืสถานทีท่ีถู่กพฒันาขึน้ และหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการหรอืสถานทีท่ีถู่ก
พฒันาขึน้ เพือ่แสดงถงึการเปลีย่นแปลงไปของพืน้ทีก่่อนและหลงัการเกดิขึน้ของสถานทีท่างวฒันธรรม 

3.3.3 พืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์ 

ท าการศกึษาการเกดิขึน้ของพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นรศัม ี400 เมตร โดยจะแบ่งประเภทของพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยอ์อกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ ทีอ่ยู่อาศยั รา้นอาหารและเครื่องดื่ม รา้นขายสนิคา้ รา้นบรกิาร และส านักงาน โดยจะแสดงต าแหน่งและปีทีเ่ปิดกจิการ เพื่อน ามา
วเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบไทมไ์ลน์ เพือ่แสดงถงึจ านวนและประเภทของรา้นคา้ ทีเ่ขา้มาในยา่นก่อนและหลงัการมสีถานทีท่างวฒันธรรม 

 

4. การวิเคราะหแ์ละผลการวิจยั 

การวเิคราะหก์รณีศกึษาในต่างประเทศ และกรณีศกึษาในกรุงเทพมหานครเพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม 
การพฒันาพืน้ที ่และพืน้ทีเ่ชงิพานิชย ์โดยจะท าการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค์ 

4.1 สถานท่ีทางวฒันธรรมกบัการพฒันาย่าน 

4.1.1 พพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์(Guggenheim Museum) เมอืงบลิเบา ประเทศสเปน 

บลิเบาในอดตีก่อนปี ค.ศ.1991 เคยเป็นย่านอุตสาหกรรมและท่าเรอืทีเ่สื่อมโทรมภายหลงัไดม้กีารเปลีย่นแปลงและพฒันาเมอืง
จนกลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่ว และไดม้กีารพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ซึง่สาเหตุทีท่ าให้
เมอืงบลิเบาเกดิการเปลีย่นแปลงขึน้นัน้ เกดิจากแนวคดิของภาครฐัทีต่อ้งการฟ้ืนฟูเมอืงและเศรษฐกจิ โดยในปี ค.ศ.1992 หน่วยงานภาครฐั
ไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน Bilbao Ria 2000 ซึง่เป็นหน่วยงานของภาครฐัทีไ่ม่แสวงหาผลท าไร จดัตัง้ขึน้เพื่อจุดประสงคใ์นการด าเนินงานในการ
พฒันาเมอืงบลิเบาในดา้นของ การผงัเมอืง การขนส่งสาธารณะ และสภาพแวดลอ้มของเมอืงซึง่รวมไปถงึโครงการการพฒันาสถานทีท่าง
วฒันธรรมทีม่กีารน าเอากจิกรรมทางดา้นศลิปะวฒันธรรมเขา้ไปในอาคาร ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮมเ์ป็นอาคารทีส่รา้งขึน้มาใหม่ และ
ไดร้บัออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคเ์พือ่การใชง้านเป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานหรอืกจิกรรมทางดา้นศลิปะและวฒันธรรม เริม่ก่อสรา้ง
ในปี ค.ศ.1993 และไดเ้ปิดบรกิารในปี ค.ศ.1997 โดยมกีารแบง่สดัสว่นการใชง้านในสว่นของพืน้ทีจ่ดัแสดงงานถงึ 48.5%  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นของสถานทีท่างวฒันธรรมในเมอืงบลิเบาพบวา่ บลิเบามกีารกระจุกตวัของสถานทีท่างวฒันธรรม 
ได้แก่ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี่ ศูนย์วฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมุดจ านวน 43 แห่ง และเมื่อน าขอ้มูลมาจดัเรยีงเป็นไทม์ไลน์ พบว่า 
ก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งพพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์ในเมอืงบลิเบาไดม้กีจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีก่่อนอยู่แลว้ 16 แหง่ และหลงัจาก
การเปิดตวัของพพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์พบวา่มกีารเพิม่ขึน้ของ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมดุ รวม 27 แหง่ 

4.1.2 ลนิคอลน์ เซน็เตอร ์(Lincoln Center) เขตแมนแฮตตนั นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ย่านลนิคอล์นสแควร์ในอดตีก่อนปี ค.ศ. 1955 เคยเป็นย่านที่อยู่อาศยั อาคารตึกแถวที่เสื่อมโทรมของคนชนชัน้ล่าง ซึ่งใน
ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นย่านทีโ่ด่งดงัและเป็นทีรู่จ้กัทางดา้นศลิปะการแสดง ย่านทีอ่ยู่อาศยั และย่านการคา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งในมหา
นครนิวยอร์ก ซึ่งการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้เป็นผลมาจากการเกดิขึน้ลนิคอล์นเซน็เตอร์ เกดิการแนวคดิของภาครฐัที่ต้องการจะสร้าง
สถานทีท่างวฒันธรรมในการกระตุน้ท าใหเ้กดิการพฒันาของเมอืง และเศรษฐกจิ โดยภาครฐัไดม้กีารวางแผนโครงการในปี ค.ศ.1950 เริม่
ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1955 และเปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1962  โดยลนิคอลน์เซน็เตอร ์เป็นสถานทีท่างวฒันธรรมทีถู่กสรา้งและออกแบบมา
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โดยเฉพาะ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการท ากจิกรรมทางดา้นศลิปะการแสดง (Art Performance) เป็นหลกั ซึง่ภายหลงัจากปี ค.ศ.1962 พบวา่
ย่านลนิคอลน์สแควร์ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของทีอ่ยู่อาศยั 19% เมื่อเทยีบกบัอตัราการเพิม่ขึน้ของทีอ่ยู่อาศยัในแมนแฮตตนัที ่10% และในปี 
ค.ศ.1980 แสดงถงึการเพิม่ขึน้ของทีอ่ยูอ่าศยั 9% เมือ่เทยีบกบัอตัราการเพิม่ขึน้ของทีอ่ยูอ่าศยัในแมนแฮตตนัที ่5.9%  

ในปี ค.ศ.1990 ไดเ้กดิการพฒันาของย่านลนิคอลน์สแควร ์ครัง้ทีส่อง โดยการสรา้งโรงละครเพือ่วตัถุประสงคใ์นการท ากจิกรรม
ทางดา้นศลิปะการแสดง รวมไปถงึการลงทุนของภาคเอกชนในการท าโครงการคอนโดมเินียม และส านักงานทีเ่ป็นการผสมผสานการใช้
งานของอาคารระหวา่งพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยแ์ละทีพ่กัอาศยั 

ในปี ค.ศ.1994 เกดิการแบ่งเขตพเิศษขึน้เพื่อรกัษา ส่งเสรมิลกัษณะทางวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
พืน้ที ่โดยมตีัง้ขอ้ก าหนดในการพฒันา ต้องมกีารขออนุญาตพเิศษส าหรบัการใชง้านในพืน้ที ่มกีารควบคุมการออกแบบ ประเภทของ
พาณิชยก์รรมทีเ่ขา้มาตอ้งมสีอดคลอ้งกบักลุ่มผูใ้ชง้านลนิคอลน์เซน็เตอร์ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นของสถานทีท่างวฒันธรรมในเขตแมนแฮตตนั พบวา่ มกีารกระจุกตวัของสถานทีท่างวฒันธรรม 
ได้แก่ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศูนย์วฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมุดทัง้หมด 54 แห่ง และเมื่อน าขอ้มูลมาจดัเรยีงเป็นไทม์ไลน์ พบว่า 
ก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งลนิคอลน์เซน็เตอรใ์นเขตแมนแฮตตนัได้มกีจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีก่่อนอยู่แลว้ 19 แห่ง และหลงัจาก
การเปิดตวัของลนิคอลน์เซน็เตอร ์พบวา่มกีารเพิม่ขึน้ของ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมดุ รวม 35 แหง่  

4.1.3 ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิด ู(Pompidou Center) กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

ย่านโบบูร์ (Beaubourg) ในอดีตก่อนปี ค.ศ.1970 เป็นย่านการค้าขายและอาคารที่เสื่อมโทรม และถูกใช้เป็นลานจอดรถ
สาธารณะ ซึง่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงทีเ่ป็นจุดศนูยก์ลางทางดา้นศลิปะวฒันธรรมแหง่หนึ่งในกรุงปารสี ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น
เกดิจากหน่วยงานภาครฐั ทีม่คีวามตอ้งการและแนวคดิทีจ่ะใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึศลิปะไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเป็นทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้
มาเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ ภาครฐัจงึตดัสนิใจสรา้งสถานทีท่างวฒันธรรมขึน้มาใหม ่โดยมกีารออกแบบเพือ่วตัถุประสงคใ์นการ
จดักจิกรรมทางศลิปะวฒันธรรม เน่ืองจากศูนย์ศลิปะและวฒันธรรมปงปิดูไดร้บัการออกแบบดา้นสถาปัตยกรรมทีม่คีวามโดดเด่นและ
สรา้งความแตกต่างอย่างมากในช่วงเวลานัน้ ท าใหเ้กดิความน่าสนใจและเป็นทีส่นใจมากขึน้ เป็นสว่นหน่ึงทีท่ าใหศู้นยว์ฒันธรรมปงปิดมูี
อตัราของผูเ้ขา้ชมเฉลีย่ 6,200,000 คนต่อปี 

 
รปูท่ี 1 แสดงการเปลีย่นแปลงของเมอืงบลิเบา, แมนแฮตตนั และกรุงปารสี 

 
รปูท่ี 2 แสดงต าแหน่งขององคป์ระกอบของสถานทีท่างวฒันธรรม 
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จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนของสถานที่ทางวฒันธรรมพบว่า กรุงปารีสมกีารกระจุกตวัของสถานที่ทางวฒันธรรม ได้แก่ 
พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมดุทัง้หมด 53 แหง่ และเมือ่น าขอ้มลูมาจดัเรยีงเป็นไทมไ์ลน์ พบวา่ ก่อนทีจ่ะมกีาร
สรา้งศูนยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิดูในกรุงปารสี ไดม้กีจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีก่่อนอยู่แลว้ 25 แหง่ และหลงัจากการเปิดตวั
ของศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิด ูพบวา่มกีารเพิม่ขึน้ของ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่ศนูยว์ฒันธรรม โรงละคร และหอ้งสมุด รวม 28 แหง่ 

ตารางท่ี 1 แสดงการพฒันาโครงการ พืน้ที ่และโครงสรา้งพืน้ฐานของยา่น 
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4.2 สถานท่ีทางวฒันธรรมกบัพืน้ท่ีเชิงพาณิชย ์

4.2.1 พพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์(Guggenheim Museum) เมอืงบลิเบา ประเทศสเปน 

ยา่นบลิเบาในปัจจุบนั ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยภ์ายหลงัจากปี ค.ศ. 1997 เนื่องจากเมอืงบลิเบาไดก้ลายเป็น
สถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วนิยมจงึเป็นผลทีท่ าใหภ้าคเอกชนเขา้มาเปิดธุรกจิ และกจิการรา้นคา้เพิม่ขึน้ เพื่อมารองรบักลุ่มนักท่องเทีย่ ว โดย
ในส่วนของธุรกจิทีใ่หม่ทีเ่กดิขึน้หลงัจากปี ค.ศ. 1997 พบว่าส่วนมากเป็นธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและรองรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว ประกอบไปดว้ย ธุรกจิน าเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ 
คมนาคมการขนส่ง และธุรกิจเพื่อความบนัเทงิ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมคีวามสอดคล้องกนักบักลุ่มเป้าหมายของ
พพิธิภณัฑกุ์กเกนไฮม ์

4.2.2 ลนิคอลน์ เซน็เตอร ์(Lincoln Center) เขตแมนแฮตตนั นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ยา่นลนิคอลน์สแควรถ์อืไดว้า่เป็นยา่นทีม่คีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิในปัจจุบนัเนื่องจากยา่นลนิคอลน์สแควรม์กีารกระจุกตวั
ของสถานทีท่ ากจิกรรมทางดา้นศลิปะการแสดง จงึเป็นผลท าใหเ้กดิการเขา้มาของกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มประกอบไปดว้ย ผูช้ม นักเรยีน 
และแขกรบัเชญิในการจดัการแสดง สง่ผลใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนธุรกจิ เพือ่รองรบักลุ่มเป้าหมายของลนิคอลน์เซน็เตอร ์รวมไปถงึคนใน
พืน้ที ่และคนทีเ่ขา้มาท างานในพืน้ที ่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ธุรกจิทีเ่กดิขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัเจนคอื การเพิม่ขึน้ของทีอ่ยู่ อาศยั และ
พืน้ทีเ่ชงิพาณิชยท์ีเ่กดิขึน้จะสอดคลอ้งกบักลุ่มผูใ้ชง้านลนิคอล์นเซน็เตอร์ ไดแ้ก่ รา้นอาหารและเครื่องดื่ม รา้นจ าหน่ายสนิคา้ และรา้น
บรกิาร นอกจากน้ียงัพบวา่ยา่นลนิคอลน์สแควรเ์ป็นยา่นธุรกจิการคา้ทีส่ว่นมากเป็นรา้นคา้ทีม่แีบรนดเ์ขา้มา 

4.2.3 ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิด ู(Pompidou Center) กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

ย่านโบบูร์ ในกรุงปารสีถอืว่าเป็นย่านทีน่ักท่องเทีย่วนิยมไป เน่ืองจากมกีารกระจุกตวัของสถานทีท่างวฒันธรรมเป็นจ านวน
มาก สง่ผลใหเ้กดิการลงทุนของภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั อาคารส านกังานและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์
โดยทีพ่บส่วนมากจะเป็นรูปแบบของการคา้ปลกี ประกอบไปดว้ย โรงแรม รา้นอาหารและเครื่องดื่ม รา้นจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ 
คมนาคมการขนส่ง และธุรกจิเพื่อความบนัเทงิ ซึง่เป็นธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเพื่อตอบสนองความต้องการและรองรบั
กลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 

จากการศกึษากรณีศกึษาในต่างประเทศ สรุปไดว้า่  

1) กรณีศกึษาในต่างประเทศทัง้ 3 ย่านแสดงใหเ้หน็ว่าการใชก้ลยุทธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม เป็นเครื่องมอืในการท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงของยา่น ไดแ้ก่ เกดิการพฒันาโครงการ พืน้ทีส่าธารณะ การเพิม่ขึน้ของธุรกจิ และสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิของเมอืงดขีึน้  

2) ก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งสถานทีท่างวฒันธรรม ทัง้ 3 ย่านพบว่าภายในพืน้ทีม่กีารเกดิขึน้ของกจิกรรมดา้นศลิปะและวฒันธรรม
ในพืน้ทีม่าก่อนอยู่แลว้ แต่หลงัจากการสรา้งสถานทีท่างวฒันธรรมทัง้ 3 แห่งส่งผลใหม้กีารเพิม่ขึน้ของกจิกรรมกจิกรรมดา้นศลิปะและ
วฒันธรรมในยา่นถงึ 2 เทา่ ท าใหย้า่นเกดิการกระจุกตวัของกจิกรรมทางศลิปะและวฒันธรรม 

3) การเขา้ถงึของย่านทัง้ 3 ย่านไดใ้หค้วามส าคญักบัเขา้ถงึในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทางเดนิเทา้ แสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันา
และปรบัปรุงทางเดนิเทา้เพือ่รองรบักลุ่มผูใ้ชง้านสถานทีท่างวฒันธรรมและการเดนิในยา่นพาณิชย์ 

4) การเขา้ถงึของทัง้ 3 ย่านในกรณีศกึษาพบว่า มกีารเขา้ถงึทีเ่หมอืนกนั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การสญัจรทางเทา้ การสญัจรโดย
รถยนต์ สญัจรโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเมอืงบลิเบามคีวามแตกต่างโดยมกีารเพิม่ระบบการสญัจรโดยระบบราง เพื่อรองรบัและ
อ านวยความสะดวกใหก้บันกัทอ่งเทีย่วและผูใ้ชง้านสถานทีท่างวฒันธรรม 

5) ลกัษณะของสถานทีท่างวฒันธรรมทัง้ 3 แหง่ เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้มาใหม ่และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคใ์น
การใชง้านเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานดา้นศลิปะและวฒันธรรม 

6) รปูแบบของสถาปัตยกรรมในยา่นแตกต่างกนั 

- ย่านบลิเบาประเทศสเปน และย่านโบบรู ์กรุงปารสี และรปูแบบสถาปัตยกรรมเป็น ตกึแถวโดยดา้นบนอาคารเป็นทีอ่ยู่อาศยั
และดา้นล่างอาคารเป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์ 

- ยา่นลนิคอลน์สแควร ์กรุงนิวยอรก์ รปูแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารสงูทีผ่สมผสานระหวา่งทีอ่ยูอ่าศยั ส านกังาน และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ 
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7) ย่านบลิเบาและย่านโบบูร ์พบว่าพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัสถานทีท่างวฒันธรรม โดยส่วนมากจะอยู่ในธุรกจิการ
บรกิารในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ธุรกจิน าเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหารและเครื่องดืม่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ คมนาคม
ขนส่ง และธุรกิจเพื่อความบันเทิง) ซึ่งแตกต่างกับย่านลินคอล์นสแควร์ ที่พบว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย 
(Residential) ทีผ่สมผสานกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์

จากการศกึษากรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร เขตบางรกั ยา่นเจรญิกรุง สรุปไดว้า่ 

ย่านเจรญิกรุงในอดตีถือเป็นย่านธุรกจิการค้าทีเ่จรญิรุ่งเรอืง มคีวามหลากหลายของชุมชนเมอืง เป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยน
สนิคา้กนัระหวา่งประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางประวตัศาสตร ์หลงัจากนัน้ในชว่งก่อนปี พ.ศ. 2560 ยา่นเจรญิกรุงกลายเป็น
ย่านชุมชนเก่าแก่ ธุรกจิซบเซา ซึ่งในปัจจุบนัหลงัจากปี พ .ศ. 2560 นับตัง้แต่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบไดย้้ายเขา้มาเปิดในอาคาร
ไปรษณีย์กลางบางรกั ส่งผลให้ย่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะและความคิด
สรา้งสรรค์ถ่ายทอดผ่านอาคารเก่า พฒันาโครงการและกจิกรรมทางศลิปะวฒันธรรมต่าง  ๆ ขึน้ ส่งผลใหย้่านเจรญิกรุงกลายเป็นแหล่ง
รวมกจิกรรมทางดา้นศลิปะและวฒันธรรม ท าใหมุ้มมองและภาพลกัษณ์ของย่านเจรญิกรุงเปลีย่นไปจากเดมิทีผู่ค้นมองวา่เป็นยา่นชุมชน
และการคา้เก่าแก่ไดเ้ปลีย่นมมุมองเป็นยา่นสรา้งสรรคแ์หง่แรกในกรุงเทพมหานคร และยงัเป็นการดงึดดูคนรุน่ใหมใ่หเ้ขา้มาในย่าน ท าให้
ยา่นเกดิความมชีวีติชวีาเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัสง่ผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของธุรกจิในย่าน ทัง้จากธุรกจิใหมท่ีย่า้ยเขา้มาในย่าน และเจา้ของ
พืน้ทีด่ ัง้เดมิในย่านไดพ้ฒันาพืน้ทีข่องตวัเองเป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์ซึง่ในปี พ.ศ. 2558 ไดม้หีน่วยงานภาครฐั (CEA) ซึง่เป็นหน่วยงานใน
การสง่เสรมิใหค้นใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์พือ่น ามาต่อยอดในการพฒันาธุรกจิ ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร จดัตัง้ขึน้เพือ่
วตัถุประสงค์ 3 ขอ้ไดแ้ก่ การพฒันาคน การพฒันาธุรกจิ และการพฒันาพื้นที่ ซึ่งศูนย์สรา้งสรรค์งานออกแบบเป็นอาคารทีน่ าอาคาร
ไปรษณีย์กลางมาปรบัปรุงเพื่อน ามาปรบัใช้งานใหม่ เริ่มการปรับปรุงในปี พ .ศ. 2556 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2560 โดยให้
ความส าคญักบัการใชพ้ืน้ทีข่องหอ้งสมดุ และพืน้ทีท่ างาน (Co-working space) 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นของสถานทีท่างวฒันธรรมในย่านเจรญิกรุงพบวา่ ย่านเจรญิกรุงมกีารกระจุกตวัของสถานทีท่าง
วฒันธรรม ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่หอ้งสมุด และสถานทีจ่ดัแสดงผลงานจ านวน 34 แห่ง และเมื่อน าขอ้มลูมาจดัเรยีงเป็นไทมไ์ลน์ 
พบว่า ก่อนทีจ่ะมกีารยา้ยเขา้มาของหน่วยงานศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ ในในย่านเจรญิกรุงได้มกีจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ใน
พืน้ทีก่่อนอยู่แลว้ 24 แห่ง และหลงัจากการเปิดตวัของหน่วยงานศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ พบว่ามกีารเพิม่ขึน้ของ พพิธิภณัฑ ์แกล
เลอรี ่หอ้งสมุด และสถานทีจ่ดัแสดงผลงานรวม 10 แห่ง ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเพิม่ขึน้ของสถานทีท่างวฒันธรรมจากกรณีศกึษาใน
ต่างประเทศแลว้นัน้ พบว่า ย่านเจรญิกรุงมกีารเพิม่ขึน้ของสถานทีท่างวฒันธรรมทีน้่อยกว่าจากทีม่อียู่ในพืน้ที ่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ระยะเวลาการพฒันาของย่านเจรญิกรุงยงัน้อยกวา่ระยะเวลาในการพฒันาจากกรณีศกึษาในต่างประเทศ โดยนับจากการเขา้มาของศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบในปี พ.ศ. 2560 จนถงึปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นระยะเวลา 4 ปีเมือ่เทยีบกบักรณีศกึษาจากต่างประเทศทีม่ี
ระยะเวลาในการพฒันาทีม่ากกวา่ถงึ 20-40 ปี การเกดิขึน้ของสถานทีท่างวฒันธรรมจงึมจี านวนมากกวา่กรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร  

ส่วนของความสมัพนัธ์ของสถานทีท่างวฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ในย่านเจรญิกรุง พืน้ทีเ่ชงิพาณิชย์ในย่านเจรญิกรุงใน
ปัจจุบนัได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไปอย่างมาก เน่ืองจากปี พ .ศ. 2560 ย่านเจรญิกรุงได้มกีารเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะและ
วฒันธรรมเพิม่ขึน้ ทัง้ในรูปแบบการจดัแสดงผลงาน งานเทศกาลเกีย่วกบัศลิปะ ส่งผลใหเ้กดิการลงทุนของภาคเอกชนเพิม่ขึน้ รูปแบบ
ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเปลีย่นแปลงไป โดยประเภทของธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมทศันศลิป์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม จากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม
จากผูป้ระกอบการรา้นคา้ พบวา่ ยา่นเจรญิกรุงมกีารเพิม่ขึน้พืน้ทีเ่ชงิพาณิชยข์องธุรกจิประเภทรา้นอาหาร คาเฟ่ แกลเลอรี ่และส านกังาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมกีลุ่มเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของสถานทีท่ีจ่ดัแสดงงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมนอกจากน้ี
ยงัพบว่า กิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรรม ท าหน้าที่ในการดงึดูดการสญัจรของกลุ่มลูกค้าใหม่ใหเ้ขา้มาใช้งานในย่านเจรญิกรุง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ทีผู่ป้ระกอบการรา้นคา้ในยา่นเจรญิกรุง 

 

 

 

 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันายา่น และพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์กรณศีกึษา : ยา่นเจรญิกรงุ 
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5. สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรม การพฒันาย่าน และพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์เป็นการศกึษาหาความสมัพนัธ์
ของสถานทีท่างวฒันธรรมกบัการพฒันาย่าน และหาความสมัพนัธข์องสถานทีท่างวฒันธรรมกบัพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์เพือ่น ามาเชือ่มโยงและ
หาลกัษณะความสมัพนัธ์ โดยจากการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มูลจากกรณีศกึษาในต่างประเทศและกรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร การ
สมัภาษณ์ผูอ้ านวยการหน่วยงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และผูป้ระกอบการรา้นคา้ในย่านเจรญิกรุง ท าใหท้ราบถงึแนวคดิ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์และปัจจยัทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาเปิดกจิการในยา่นเจรญิกรุงโดยพบวา่ สถานทีท่างวฒันธรรมสง่ผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้
ของพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์ทัง้จากธุรกจิใหมท่ีย่า้ยเขา้มาในย่าน และเจา้ของพืน้ทีด่ ัง้เดมิในยา่นไดพ้ฒันาพืน้ทีข่องตวัเองเป็นพืน้ที่เชงิพาณิชย ์
โดยประเภทของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมทศันศิลป์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ตามล าดบั โดยลกัษณะความสมัพนัธ ์แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) ความสมัพนัธด์า้นกลุ่มผูใ้ชง้าน 

2) ความสมัพนัธด์า้นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านค้า พื้นที่เชงิพาณิชย์ทีเ่กิดขึน้มกีลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกบักลุ่มผูใ้ชง้านสถานที่ทาง
วฒันธรรม ซึง่ความสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากกรณีศกึษาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัพบวา่สถานทีท่างวฒันธรรมสง่ผลใหเ้กดิกลุ่ม
ลกูคา้ใหมข่ึน้ และการเพิม่ขึน้ของกลุม่ลกูคา้ 
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การให้คณุค่า ความหมาย และการใช้สอยของอาคารโบสถร์ปูทรงอีสาน (สิม)  
และโบสถร์ปูทรงภาคกลางของชาวอีสาน กรณีศึกษาวดัในจงัหวดัขอนแก่น 
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บทคดัย่อ 

โดยปกตกิารสรา้งวดัในวฒันธรรมไทยจะม ีโบสถ ์เพยีงหลงัเดยีว เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการประกอบสงัฆกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้น
พระธรรมวนิยั โดยโบสถ์จะตอ้งเป็นอาคารทีม่ ี“สมีา” เป็นสญัลกัษณ์ในการบอกขอบเขต และเมือ่มกีารสรา้งโบสถ์หลงัใหมก่จ็ะมกีารถอน
สมีา เพือ่ใหภ้ายในวดัมโีบสถเ์พยีงหลงัเดยีว ซึง่เป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด แต่ในพืน้ทีภ่าคอสีานจะมวีดับางวดั
ทีม่โีบสถ์รปูแบบอสีานหรอืทีเ่รยีกวา่ “สมิ” และโบสถ์รูปทรงแบบภาคกลาง สรา้งในพืน้ทีเ่ดยีวกนัอกีทัง้การประกอบพธิกีรรมหรอืการท า
กจิกรรมต่างๆกจ็ะใชโ้บสถ์โบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) หรอืโบสถ์รปูแบบภาคกลางนัน้ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจในดา้นวฒันธรรมว่า ดว้ย
เหตุผล หรอืการใหค้วามคุณค่า อย่างไรจงึน ามาซึง่ปรากฏการณ์ในลกัษณะดงักล่าว วตัถุประสงค์ในการวจิยั 1. เพื่อศกึษาการใชส้อย
โบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงแบบภาคกลางภายใน จ.ขอนแก่น 2. เพื่อศกึษาวตัถุประสงคแ์ละความเป็นมาในการมโีบสถ์
รปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงภาคกลางภายในพืน้ทีว่ดัเดยีวกนัของวดัใน จ.ขอนแก่น 3. เพือ่ศกึษาการใหค้วามหมายและคุณค่า
ทางวฒันธรรมของสถาปัตยกรรมรปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูทรงภาคกลาง ภายใน จ.ขอนแก่น 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั 2 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ตอนการส ารวจ สภาพกายภาพ
ของรปูแบบอสีาน (สมิ) และ โบสถ์รปูทรงภาคกลาง ของวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา  2)  ขัน้ตอนการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์ผูท้ีใ่หข้อ้มลูซึง่
เป็นชาวบา้นและพระสงฆ ์โดยวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษาเป็นวดัทีต่ ัง้อยู่ภายในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 6 แห่ง โดย 1) เป็นวดัทีม่กีารเลกิใช้
โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ)  และเปลีย่นแปลงเป็นโบสถร์ปูทรงภาคกลาง จ านวน 6 วดั 2) เป็นวดัทีม่โีบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) รปูแบบผสม 
จ านวน 6 วดั และ 3) เป็นวดัทีม่โีบสถ์รูปแบบอีสาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงภาคกลางอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั จ านวน 6 วดั โดยทัง้ 6 วดัมี
ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีต่่างกนั เพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบถงึการใชส้อย การใหคุ้ณคา่ และการใหค้วามหมาย 

ผลจากการวจิยัพบวา่โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รปูทรงแบบภาคกลางแต่ล่ะพืน้ทีโ่ดยสว่นใหญ่มกีารเปลีย่นแปลงการ
ใหคุ้ณค่าและการใหค้วามหมายที่แตกต่างกนั โดยแบ่งการใหคุ้ณค่าและความหมายได้ 3 แบบได้แก่ 1. ใหคุ้ณค่าอาคารทัง้สองหลงั
เท่าๆกนั 2.ใหคุ้ณค่าโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) มากกวา่ 3.ใหคุ้ณค่ารปูแบบโบสถ์รปูทรงภาคกลางมากกวา่ การใหคุ้ณค่าและความหมาย
ที่เปลี่ยนไปเน่ืองจากช่างฝีมอืในการซ่อมแซมที่หาได้ยาก และการก่อสร้างโบสถ์ของวดัในปัจจุบนักรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบเป็น
รปูแบบภาคกลาง และการขยายตวัของชุมชนจงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของรปูแบบสถาปัตยกรรมและกจิกรรม 

ค ำส ำคญั: สมิอสีำน, โบสถ,์ กำรใหคุ้ณคำ่และควำมหมำย 

 

Abstract 

In Thai culture, there is only one church to be used as an area for the religious ritual as specified in the code of 
monastic discipline. The church must have a "Sima" (boundary stone) as a boundary symbol. In Thai culture, when a new 
church is built, the old church be cancelled so that there is only one church inside the temple’s area. But in the Northeastern 
region area of Thailand, some temples that have Isan-style churches, also known as "Sim" and the central style church are 



กำรใหคุ้ณคำ่ ควำมหมำย และกำรใชส้อยของอำคำรโบสถร์ปูทรงอสีำน (สมิ)  
และโบสถร์ปูทรงภำคกลำงของชำวอสีำน กรณศีกึษำวดัในจงัหวดัขอนแก่น 
ชยพล มชัมณฑล และญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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built in the same area. The phenomenon has an interesting cultural issue as to how the reasoning or the valuation takes place 
in such a way. This research have an objective 1) To study the use of Sim (Northeastern style church) and the central style 
church in Khon Kaen Province 2) To study the purpose and background of having a Sim (Northeastern style church) and the 
central style church within the same temple area of the temple in Khon Kaen Province. 3) To study the meaning and cultural 
value of the Sim (Northeastern style church) and the central style church in Khon Kaen Province.  

This research is a qualitative research. There are 2 processes in research: 1) The survey physical condition of the 
temple as a case study process 2) Observation and interview the key-informants process. Case study temples are 6 temples 
that located in Khon Kaen province. That are 1) The temple has been canceled the north-eastern church style and converted 
to a central church style in 2 case studies. 2) The temple with a mixed style church in 2 case studies. 3) The temple with the 
north-eastern church style and central church style in the same area in 2 case studies. 

The results of the research showed that the northeastern style churches and the central style churches in each area 
had different values and meanings. By dividing the value and meaning into 3 types: 1) Giving equal value to both buildings 
style. 2) To value the style of the northeast more than the central style. 3) To value the central church style more than the 
northeastern style. The value and meaning changed that cause by the lack of technicians to repair. The current construction of 
the temple's church are influenced by the Art Department who was designed the central style. The expansion of the community 
has resulted in a transformation of architectural styles and activities. 

Keywords: Sim Esan, Ubosot, Values and meaning 

 

1. บทน า  

วดัเป็นสถานทีส่ าคญัส าหรบัชุมชนและผูค้นในภาคอสีานเน่ืองจากมคีวามเชื่อขนบธรมมเนียมประเพณีทีเ่รยีกวา่ ฮตีวดั ในการ
สร้างวดัจะสร้างพร้อมกบัการสร้างบ้านสร้างเมอืง วดัเปรยีบเสมอืนเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน วดัเป็นสถานที่สงัฆกรรมของ
พระสงฆแ์ละเป็นสถานทีท่ ากจิกรรมของชาวบา้น วดัในภาคอสีานสว่นใหญ่จะประกอบไปดว้ย พระธาตุ สมิ หอแจก หอไตร กุฏ ิหอระฆงั 
หอกลอง หอพระและลานวดั การเปลี่ยนแปลงของ ลาวอสีาน ในสมยัรชักาลที่ 4 ต้องการปฎิรูปหวัเมอืงลาวให้กลายเป็นไทยอย่าง
สมบรูณ์ สมยัรชักาลที ่5 ซึง่ส ารวจส ามะโนครวัไดห้า้มการระบุวา่เป็นชาตลิาว เขมร สว่ย ผูไ้ท แต่ใหใ้ชส้ญัชาตไิทยเหมอืนกนัหมด พืน้ที่
อสีานเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารอยู่อาศยัมาชา้นานโดยขอนแก่นเป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมและวฒันธรรมมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาหลายพนัปีเมื่อ
อทิธพิลของขอมเสือ่มลงหลงัพุทธศวรรษที ่16 โดยสว่นใหญ่การใชก้ารก่อสรา้งโบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รปูทรงแบบภาคกลาง
มกัจะสรา้งเพยีงหลงัเดยีวจะไมนิ่ยมสรา้งสองอาคารในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยยงัขาดการศกึษาในดา้นการใหคุ้ณคา่และความหมาย ของโบสถ์
รปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูทรงแบบภาคกลาง 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาการใชส้อยโบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูทรงแบบภาคกลางภายในวดัสระทอง จ.ขอนแก่น 

2) เพือ่ศกึษาวตัถุประสงคแ์ละความเป็นมาในการมโีบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูทรงภาคกลางภายในพืน้ทีว่ดัเดยีวกนั
ของวดัสระทอง จ.ขอนแก่น 

3) เพื่อศกึษาการใหค้วามหมายและคุณค่าทางวฒันธรรมของสถาปัตยกรรมโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงแบบ
ภาคกลาง วดัสระทอง จ.ขอนแก่น 
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3. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวความคดิการประเมณิคุณค่าและความหมาย (Value and Meaning) ของวฒันธรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมณิของ วิ
ลเลยีม ด ีไลป์ (William D. Lipe) เพือ่ใหท้ราบถงึความส าคญัของวฒันธรรมนัน้ มคีวามส าคญัดา้นใดบา้ง ซึง่สง่ผลต่อการจดัการทรพัยย์า
กรวฒันะธรรมในอนาคต โดยไดม้กีารแบง่เกณฑก์ารประเมนิออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 การให้คณุค่าเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic/Associative value) 

ทรพัยากรวฒันธรรมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ หรอืความทรงจ าเพื่อใหเ้หน็ถงึความส าคญัในอดตีและสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ
จากอดตีจนถึงปัจจุบนัได้เป็นอย่างด ีทัง้ทรพัยากรวฒันธรรมที่จบัต้องได้หรอืทรพัยากรวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ ทรพัยากรในแต่ล่ะ
ประเภทนัน้มคีวามส าคญั และเป็นหลกัฐาน ทีจ่ะท าใหเ้หน็เรื่องราวในอดตีไดเ้ป็นอย่างดใีนฐานะทีเ่ป็นมรดกแหง่ความทรงจ า (Heritage 
memory) ทีจ่ะอยูใ่นเรือ่งราวของวฒันธรรมนัน้ๆ 

3.2 การให้คณุค่าเชิงวิชาการ (Informative value) 

ทรพัยากรวฒันธรรมเป็นแหล่งขอ้มูลความรูส้ าหรบัมนุษย์ใช้ศกึษาเรื่องราวต่างๆ ทางประวตัศิาสตร์ โบราณคด ีภูมิศาสตร์ 
ศลิปะกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของมนุษย ์คุณค่าเชงิวชิาการน้ีเกดิจากการศกึษาคน้ควา้ การวจิยั อย่างเป็น
ระบบมคีวามน่าเชือ่ถอื และมหีลกัฐานในการยนืยนัความส าคญัในวฒันธรรมนัน้ๆไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.3 การให้คณุค่าเชิงสนุทรียยะ (Aesthetic value) 

ทรพัยากรวฒันธรรมนัน้จะมคีุณค่าลกัษณะบางอย่างโดดเด่น เช่นรูปทรง ลวดลาย วตัถุดบิ พืน้ผวิ เป็นตน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็
คุณค่าดา้นความงามเพื่อไดส้มัผสัท าใหรู้ส้กึชื่นชอบเพราะมคีวามงดงามทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความชอบของแต่ล่ะบุคคล เช่นวตัถุชิน้เดยีวกัน
อาจมมีมุมองในดา้นความงามต่างกนั อนัเกดิจากปัจจยัพืน้ฐานสว่นบุคคลนัน้เป็นตวัก าหนด ซึง่ก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์
ผลงานต่างๆ อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ในอนาคต 

3.4 การให้คณุค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic value) 

ทรพัยากรวฒันธรรมนัน้เปรยีบเสมอืนเป็นทุนทางวฒันธรรมอย่างหน่ึงหากไดน้ าวฒันธรรมนัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อนัก่อให้
เกดิมลูคา่เพิม่ทางดา้นเศรษฐกจิและตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนั 

วสนัต์ ยอดอิม่ (2545) ศกึษาเรื่อง สมิพืน้ถิน่ในเขตภาคอสีานกรณีศกึษารูปแบบสมิทางดา้นประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมพืน้
ถิน่ของภาคอสีานตอนบน 7 จงัหวดั เป็นงานวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบโดยการรวบรวมหลกัฐานของสมิจ านวน 40 หลงัแลว้น ามาวเิคราะห ์ผล
การศกึษา รปูแบบของสมิแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รปูแบบ คอื สมิทีก่่อผนงัแบบดัง้เดมิโดยจะม ี2 แบบ แบบก่อผนงัเดมิขนาดใหญ่และแบบก่อ
ผนงัเดมิขนาดเลก็  

สมิก่อผนงัรปูแบบผสมจะม ี2 แบบ สมิก่อผนงัรปูแบบผสมแบบมหีน้ามขุกบัรปูแบบผสมแบบไมม่หีน้ามขุ สมิโถง สมิไมร้ปูแบบ
พืน้บา้น สมิพืน้ถิน่อสีานตอนบนยงัมคีวามส าคญัในการสบืต่อพระพุทธศาสนา โดยรูปแบบอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสถานะภาพ
ชุมชนและชว่งเวลา 

ณรงค์ฤทธิ ์ทองแสง (2550) ศกึษาเรื่อง การศกึษาสมิอสีานวฒันธรรมไทย – ลาวลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างเพื่อออกแบบสมิวดั
หลวงเมอืงอุบลราชธานี กรณีศกึษาอทิธพิลรูปแบบศลิปะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม อนัจะน าไปสู่การหาเอกลกัษณ์ของสมิอสีานสาย
วฒันธรรมไทย – ลาว เป็นวจิยัเชงิคุณภาพ โดยสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ต าแหน่งทีต่ัง้วดั ลักษณะการวางผงัและรูปแบบสมิในกลุ่ม
ตวัอย่าง น ามาวเิคราะห ์ผลการศกึษาทีต่ัง้วดัถูกก าหนดชนชัน้ปกครอง หรอืพระสงฆ ์หรอืคนในชุมชน รูปแบบของสมิอสีานแบ่งตาม
อทิธพิลสถาปัตยกรรมและช่วงล าดบัก่อนหลงัได ้3 กลุ่ม 1.สมิทีไ่ดร้บัอทิธพิลสถาปัตยกรรมลา้นชา้งดัง้เดมิ 2.สมิทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะ
สถาปัตยกรรมลา้นชา้งผสมผสานภาคกลาง 3.สมิทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปสถาปัตยกรรมลา้นชา้งแบบทอ้งถิน่อสีาน ปัจจุบนัหลกัฐานเริม่มกีาร
สญูหาย และถูกเปลีย่นแปลงไปตามแบบอยา่งภาคกลาง 

สาโรช พระวงค์ (2551) ศกึษาเรื่อง การศกึษาความหมายของแสงในสมิอสีาน กรณีศกึษาการน าแสงจากความประทบัใจใน
อดตีมาสรา้งสรรคเ์ป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพโดย การศกึษาสถาปัตยกรรมสมิอสีานความส าคญั บรบิท , 



กำรใหคุ้ณคำ่ ควำมหมำย และกำรใชส้อยของอำคำรโบสถร์ปูทรงอสีำน (สมิ)  
และโบสถร์ปูทรงภำคกลำงของชำวอสีำน กรณศีกึษำวดัในจงัหวดัขอนแก่น 
ชยพล มชัมณฑล และญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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พฤตกิรรม สรา้งแนวความคดิในการออกแบบทีว่า่งจากความหมายของแสงในสมิอสีานมวีจิยัทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะทีน่ าไปสกูารออกแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

พรรณธพิา สุวรรณี (2556) ศกึษาเรื่อง สมิพืน้บา้นภาคอสีานในเขตเมอืงอุบลราชธานีกรณีศกึษา รูปแบบ สมิพืน้บา้นในเขต
อ าเภอเมอืง อุบลราชธานี เป็นวจิยัเชงิคุณภาพ น าขอ้มูลหลกัฐานมาเปรยีบเทยีบจดักลุ่มรูปแบบของสมิอสีาน โดยวเิคราะห์แผนผงั 
องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมและสว่นตกแต่งผลการศกึษาพบวา่สมิพืน้บา้นอทิธพิลรตันโกสนิทรเ์ป็นสมิทบึขนดเลก็มผีงัเป็นรปูสเีหลีย่มผนื
ผา้ มมีุขดา้นหน้าหลงัคาทรงจัว่หน้าบนัมกีารตกแต่งแบบโบสถ์ภาคกลางมเีสารบัคาน2ต้นดา้นหน้ามบีนัไดทางขึน้และประตูเพยีงดา้น
เดยีวสว่นตกแต่งมโีหง ่คนัดก ฮงัผึง้ และแขนนาง สมิพืน้บา้นฝีมอืชา่งพืน้บา้นเป็นสมิทบึขนาดเลก็กะทดัรดัเรยีบงา่ยอาคารเป็นลกัษณะ
สีเ่หลี่ยมผนืผ้า มบีนัไดทางขึน้เพยีงด้านเดยีวไม่นิยมตกแต่งส่วนใหญ่สร้างในชุมชนรอบเมอืงสมิพื้นบ้านมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูล
ประวตัศิาสตรอุ์บลราชธานีกบักรุงเทพ เรื่องการเมอืงการปกครอง 

ไธพตัย ์ภูชสิลช์วกรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง โบสถ์ - วหิารแบบลา้นชา้ง ภาคสรุปกรณีศกึษา รูปแบบลกัษณะเฉพาะ พฒันาการและ
ความเปลีย่นแปลง เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการศกึษารปูแบบโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมและความสมัพนัธบ์รบิททางสงัคมองคป์ระกอบ
ดา้นการตกแต่ง การพฒันาและการเปลีย่นแปลงการปรบัตวัของโบสถ์-วหิารแบบลา้นชา้งสมิพืน้บา้น ผลการศกึษาสรุปม3ีองคป์ระกอบหลกัที่
เป็นลกัษณะของโบสถ์-วหิารแบบลา้นชา้ง คอื แผนผงัเป็นสีเ่หลีย่มไมม่กีารยอ่มุมรปูทรงชะลดูและเตีย้แจส้ว่นตกแต่งประกอบไปดว้ย โหง ่แขน
นาง ฮงัผึง้และแอวขนัธ ์การเปลีย่นแปลงจนน าไปสูก่ารหยุดพฒันาโดยเกดิจาก2ปัจจยั ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

ค าสุข แกว้วงสาย (2559) ศกึษาเรื่อง สมิเวยีงจนัทรร์ูปแบบ สุนทรยีภาพ และ คตสิญัลกัษณ์ กรณีศกึษาประวตัคิวามเป็นมา
ของสมิเวยีงจนัทร์สภาพปัจจุบนัของสมิเวยีงจนัทร์ รูปแบบ สุนทรยีภาพ และคตสิญัลกัษณ์ระหว่างปี ค.ศ. 1560-1974 เป็นวจิยัเชงิ
คุณภาพ โดยมปีระชากรกลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีน่ครเวยีงจนัทร ์น ามาพรรณนาวเิคราะหป์ระกอบภาพถ่ายและลายเสน้ ผลการศกึษาพบวา่ 
สมิเวยีงจนัทรป์ลกูสรา้งมานานจากความเชือ่ความศรทัธาเริม่จากยุคของพระเจา้ฟ้างุม้จนถึงยุคพระเจา้สุรยิวงสาทมัมกิะทีเ่ป็นยุครุ่งเรอืง
ของสมิเวยีงจนัทรม์ากทีส่ดุและ มปัีจจยัทีส่ง่เสรมิคอืบรบิทของชุมชนธรรมชาตทิีส่มบรณ์ูและภมูปัิญญาทีส่บืทอดกนัต่อมา 

การทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมา มแีต่การศกึษาทางดา้นสถาปัตยกรรมเทคนิคการก่อสรา้งจากการทบทวนงานวจิยัเกี่ยวกบัสมิ
ทีผ่า่นมาประเดน็การศกึษาเรื่องรูปแบบของสถาปัตยกรรม เทคนิคการก่อสรา้งของโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ)  ส าหรบัประเดน็การศกึษา
ในดา้นการเปลีย่นแปลงการใหคุ้ณคา่และความหมายของชาวอสีาน ยงัเป็นประเดน็ทีย่งัไมม่กีารศกึษาโดยประเดน็ดงักล่าวจะน าไปสูก่าร
ท าความเขา้ใจถึงการเปลีย่นแปลงทางความคดิ และการใหค้วามหมายของผูค้นทีม่ตี่อโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ)  การเปลีย่นแปลงของ
โบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) เป็นโบสถ์รูปทรงแบบภาคกลางส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในของชุมชนยงัขาดขอ้มูลในการส ารวจความ
ตอ้งการภายในชุมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายในความตอ้งการของผูท้ีอ่าศยัในชุมชนลกัษณะการตกแต่งภายในดงันัน้ผูว้จิยั
ต้องการต่อยอดจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ยงัไม่มกีารศกึษาการเปลีย่นแปลงของโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) เป็นโบสถ์รูปทรงแบบภาค
กลางทีส่ง่ผลต่อสภาพแวดลอ้มภายใน 

 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

4.1 กรณีศึกษาและกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 

4.1.1 วดัทีเ่ป็นกรณีศกึษำ 

เป็นวดัทีอ่ยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น โดยก าหนดคุณสมบตัขิองวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษาดงัน้ี ก) เป็นวดัทีม่กีารเลกิใชโ้บสถ์รปูแบบ
อสีาน (สมิ) และเปลีย่นแปลงเป็นโบสถร์ปูทรงภาคกลาง จ านวน 3 วดั ไดแ้ก่วดั วดัสทิธกิาราม วดัเทพปรูณาราม วดับงึแกว้ ข) เป็นวดัที่
มโีบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถภ์าคกลางอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั จ านวน 3 วดั ไดแ้ก่วดั วดัโพธิศ์ร ีวดัเจตยิภมู ิวดัสระทองบา้นบวั 

4.1.2 ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั 

ส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั จะม ี2 กลุ่มคอื ก) กลุ่มพระสงฆท์ีจ่ าพรรษาหรอืพ านักในวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา และเป็นผูม้บีทบาทใน
ดา้นการก ากบัดแูลวดั จ านวนวดัละ 2 ข) กลุม่ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนรอบวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา จ านวนกรณีศกึษาละ 3 
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4.2 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลู 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั ประกอบดว้ย  

1) ตลบัเมตร และ สมุดบนัทกึเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอาคารของโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงแบบ
ภาคกลาง 

2) สมดุบนัทกึส าหรบัการจดบนัทกึในการสงัเกตการณ์  

3) กลอ้งดจิทิลั 

4) แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้งของค าถาม ท าการสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลซึ่งประกอบไปดว้ยพระสงฆแ์ละชาวบา้นในชุมชน
รอบบรเิวณวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา โดยค าถามจะมปีระเดน็เกีย่วกบั (1) ความคดิต่อโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงภาคกลาง
ในทางคุณค่าและความหมาย (2) ความคดิเหน็และความต้องการเก็บรกัษารูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์รูปแบบอีสาน (สมิ) (3) 
ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีห่รอืกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องโบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูแบบภาคกลาง 

5) เครือ่งบนัทกึเสยีง ในการสนทนาส าหรบับนัทกึเสยีงในการสมัภาษณ์ 

4.3 ขัน้ตอนในการวิจยั 

ในการวจิยัจะประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ขัน้ตอนการส ารวจสภาพของสถาปัตยกรรมโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รูปทรงภาคกลางในวดัที่เป็นกรณีศกึษา 
ส ารวจรูปแบบสถาปัตยกรรมของ โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รปูทรงแบบภาคกลางจากวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัง้ 6 แห่ง โดยเป็น
การบนัทกึรปูแบบผงัพืน้ ขนาดของอาคาร และรปูแบบทางสถาปัตยกรรมดว้ยการบนัทกึดว้ยการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดจิทิลั 

2) ขัน้ตอนการสงัเกตการณ์อยา่งไมม่สีว่นร่วม โดยผูว้จิยัจะลงพืน้ทีใ่นวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษาทัง้ 6 แหง่ ในชว่งเดอืน มกราคม ถงึ 
เดอืน มนีาคม โดยการสงัเกตการณ์ผูว้จิยัจะสงัเกตการณ์โดยไมม่สีว่นร่วม ใชก้ารจดบนัทกึเหตุการณ์ส าคญัลงในสมุดจดบนัทกึ ประกอบ
กบัการถ่ายภาพการใชพ้ืน้ทีข่องคนในชุมชนใชใ้นการใชป้ระกอบพธิหีรอืกจิกรรมในชวีติประจ าวนัและวนัส าคญัทางศาสนา  

3) ขัน้ตอนการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั โดยผูว้จิยัจะ ท าการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ประกอบดว้ย พระสงฆ ์และชาวบา้น
ทีอ่ยูร่อบบรเิวณวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา จ านวนกรณีศกึษาละ 5 คน 

4) ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงภาคสนาม มาท าการบรรณาธกิร และจดัระบบ จากนัน้จงึมาท า
การวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิค การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) เพื่อประเมนิความสอดคลอ้ง หรอืไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
ขอ้มลูภาคสนาม แลว้จงึน ามาวเิคราะห ์จดัระบบ และท าการตคีวาม 

5) ขัน้ตอนการสรุปผลและเขยีนรายงานวจิยั 

 

5. ผลการวิจยั 

5.1 การใช้สอยโบสถร์ปูแบบอีสาน (สิม) และโบสถร์ปูทรงแบบภาคกลาง  

จากการลงเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม ลกัษณะทางกายภาพของโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถ์รปูทรงแบบภาคกลาง ในวดัที่
เป็นกรณีศกึษา มลีกัษณะดงัน้ี 

1) วดัสทิธกิาราม 

ลกัษณะของอาคารสองหลงัน้ีมคีวามแตกต่างทางดา้นสถาปัตยกรรมของขนาดอาคารลวดลายการตกแต่งของโบสถ์รูปแบบ
ภาคกลางจะมคีวามละเอยีดในการตกแต่ง สมิจะมกีารตกแต่งทีเ่รยีบงา่ย 
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รปูท่ี 1 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

2) วดัเทพปรูณาราม 

 
รปูท่ี 2 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) ของวดัเทพปรูณารามจะมคีวามเรยีบงายเมือ่เทยีบกบัอาคารหลงัใหม ่สมิ ของวดัเทพปรูณารามเป็น
เพยีงอาคารทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็สิง่รปูแบบอาคารมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

3) วดัโพธิศ์ร ี

 
รปูท่ี 3 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

โบสถ์รูปแบบอีสาน (สมิ) ของวดัโพธิศ์รจีะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยโครงไม้ผสมคอนกรีตมลีวดลายการตกแต่งที่มคีวาม
สวยงามรปูแบบยงัคงเดมิ  
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4) วดัเจตยิภมู ิ

 
รปูท่ี 4 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) วดัเจตยิภูมลิกัษระอาคารจะทบึตนัมกีารต่กแต่งดว้ยฮงัผึง้มบีนัไดทางขึน้เพยีงดา้นเดยีวสว่นฐานจะมี
หลายชัน้หน้าไมไ่ดม้กีารตกแต่ง 

5) วดัสระทองบา้นบวั 

 
รปูท่ี 5 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

โบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) วดัสระทอง เป็นสมิทบึก่ออฐิถอืปนู ขนาด 3หอ้ง มคีวามยาว 7.5 เมตร กวา้ง 5 เมตร หลงัคาทรงจัว่ 
มปีระตทูางเขา้เฉพาะดา้นหน้าประดบัตกแต่งดว้ยประตมิากรรมปนูปัน้นูนต ่าระบายสทีัง้หลงั 

6) วดับงึแกว้ 

 
รปูท่ี 6 แสดงรปูภาพสกัษณะของอาคาร 

โบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) บงึแกว้ เป็นสมิทบึก่ออฐิถอืปนู ขนาด 3หอ้ง มคีวามยาว 8 เมตร กวา้ง 6 เมตร หลงัคาทรงจัว่ ตัง้อยู่
บนฐานปัทม ์มบีนัทางและประตทูางเขา้เฉพาะดา้นกน้า สว่นดา้นล่างของผนงัท ารปูกากบาทยาวต่อเนื่องโดยรอบ 



กำรใหคุ้ณคำ่ ควำมหมำย และกำรใชส้อยของอำคำรโบสถร์ปูทรงอสีำน (สมิ)  
และโบสถร์ปูทรงภำคกลำงของชำวอสีำน กรณศีกึษำวดัในจงัหวดัขอนแก่น 
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ตารางท่ี 1 แสดงปัจจยัทางดา้นคุณคา่หรอืปัจจยัดา้นกขิกรรมพืน้ทีใ่ชส่อย 
ปัจจยัทางด้านกิจกรรมและ

การใช้พืน้ท่ี 
ด้านอารมณ์ ด้านวฒันธรรม ด้านการใช้งาน ด้านจ านวนผูค้น 

วดัสิทธิการาม

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลางสว่นใหญ่โบสถ์
รปูแบบอสีาน (สมิ) จะ
ใชเ้ฉพาะชว่งบวช 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 
100 
คนขึน้ไป 

วดัเทพปรูณาราม 

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลางสว่นใหญ่สว่น
โบสถร์ปูแบบอสีาน 
(สมิ) ใชส้ าหรบัเกบ็ของ 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 50 
คนขึน้ไป 

วดัโพธ์ิศรี 

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลางสว่นใหญ่โบสถ์
รปูแบบอสีาน (สมิ) จะ
ใชเ้ฉพาะชว่งบวช 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 50 
คนขึน้ไป 

วดัเจติยภมิู 

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลาง 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 50 
คนขึน้ไป 

วดัสระทองบา้นบวั 

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลางสว่นใหญ่โบสถ์
รปูแบบอสีาน (สมิ) ใน
การท าวตัรเชา้-เยน็ 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 50 
คนขึน้ไป 

วดับงึแก้ว 

 

ใหค้วามเคารพและศรทั
ราเป็นศนูยร์วมจติใจ
ทัง้สองอาคาร 

ใชใ้นวนัส าคญัทาง
ศาสนาและการบวช 
ใชเ้พยีงโบสถร์ปูแบบ
ภาคกลาง 

ปัจจุบนัมกีารใชง้าน
โบสถร์ปูทรงแบบภาค
กลาง 

วนัพระประมาณ 10- 
20 คน งานบุญและ 
ประเพณี ประมาณ 50 
คนขึน้ไป 
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5.3 ทศันคติของพระสงฆแ์ละและประชากรภายในชุมชนท่ีมีต่อแนวคิดการให้คณุค่าและความหมาย 

จากการสมัภาษณ์ พบว่าผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าและความความหมายของโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) และ โบสถ์รูปทรง
แบบภาคกลางคลา้ยกนั เน่ืองจากโบสถ์ทัง้สองรูปแบบคอืสญัลกัษณ์ทีเ่ด่นชดัทีแ่สดงถงึอาณาเขตของพระพุทธศาสนา เป็นตวัแทนของ
คุณงามความด ีศูนยร์วมจติใจความศรทัธาคนในภาคอสีานมคีวามผกูพนักบัวดัและพุทธศาสนา สิง่ก่อสรา้งภายในวดัลว้นเกดิจากความ
ร่วมแรงร่วมใจ รวมก าลงัทุน ทรพัยแ์ละศรทัธาของชาวบา้นไดเ้ป็นอย่างด ีความสมัพนัธข์องโบสถ์รูปแบบอสีาน (สิม) และโบสถ์รปูทรง
แบบภาคกลางสรา้งความรูส้กึผกูพนัทางจติใจและความเชือ่ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์สะทอ้นวฒันธรรม และความเชือ่ของชาวอสีาน 

5.3.1 คุณคำ่ทำงวฒันธรรม 

โบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) คอืบนัทกึหลกัฐานทางประวติศาสตรท์ีช่่วยใหค้นในยุคปัจจุบนัไดส้ามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆใน
อดตีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถบอกเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชนและการตัง้ถิน่ฐาน อทิธพิลวฒันธรรม โบสถ์รูปทรงแบบภาค
กลางจะแสดงถงึความศรทัธาทีม่ตี่อ องคส์มัมาสมัพุทธเจา้ โดยรูปลกัษณ์ทีม่คีวามหรูหราเหมาะสมฐานะของสมมตเิทพ แสดงถงึความ
เคารพต่อศาสดาสะทอ้นภาพความความงดงามทางกายภาพ และสะทอ้นความงดงามทางวฒันธรรม 

5.3.2 คุณคำ่ทำงสถำปัตยกรรม 

โบสถ์รูปแบบอีสาน (สมิ) มแีรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคดิการใช้พื้นที่แบบคติไทย การแบ่งแยกพื้นที่
กจิกรรม ขนาดและสดัสว่นของอาคารโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) มาจากภูมปัิญญาของช่างทอ้งถิน่สะทอ้นถงึคุณค่าสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ 
การเลอืกใชว้สัดุทีม่ภีายในชุมชน ทีเ่ป็นมงคลและเหมาะสมต่อการใชง้านและสดัสว่นทีพ่อเหมาะส าหรบัพระสงฆ ์

5.3.3 คุณคำ่ทำงประวตัศิำสตร ์

รปูแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์รูปแบบอสีาน (สมิ) บ่งบอกถงึประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ เรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มคนและการตัง้
ถิน่ฐานก่อสรา้งเมอืงต่าง ๆ 

5.3.4 กำรใหคุ้ณคำ่เชงิเศรษฐกจิ 

ไดม้กีารส่งเสรมิเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรท์ีม่นีักท่องเทีย่วแวะเวยีนเขา้มาชมอาคารของโบสถ์รูปแบบอสีาน ( สมิ) 
ก่อใหเ้กดิรายไดภ้ายในชุมชน และ สง่การทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

 

6. การอภิปรายผลการวิจยั สรปุ และข้อเสนอแนะ 

6.1 การอภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาการให้คุณค่าและความหมายของโบสถ์รูปแบบอีสาน (สิม) กับโบสถ์รูปทรงแบบภาคกลาง พบว่า การ
เปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ)  เกดิจากปัจจยัดา้นจ านวนประชากรในชุมชนรอบวดัทีม่ปีรมิาณมากขึน้ 
มกีจิกรรมมากขึน้ และผลจากการเปลีย่นของสภาพเศษฐกจิของอาชพีชาวอสีาน ไธพตัย์ ภูชสิล์ชวกรณ์ (2557) และการสูญหายของ
ชา่งฝีมอืและการขาดงบประมาณในการบรูณะ จงึท าใหโ้บสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) เปลีย่นแปลงเป็นโบสถ์รปูทรงแบบภาคกลาง ซึง่งา่ยต่อ
การก่อสรา้งและซ่อมแซมเน่ืองจากสามารถขอแบบโบสถ์จากกรมศลิปากร และสามารถหาช่างก่อสรา้งตามแบบไดท้ัว่ไป จงึสะดวก ใน
การบรูณะและขนาดพืน้ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการในชุมชนทีม่กีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการให้คุณค่าและความหมายโบสถ์รูปแบบอีสาน (สิม) และโบสถ์รูปทรงแบบภาคกลาง กรณีศึกษา การ
เปลีย่นแปลงรปูแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ ซึง่เหลอือยู่น้อยในเวลาน้ี ทีค่วรหยบิยกประเดน็ต่างส าหรบัการศกึษาครงัต่อไป สว่นของการอนุ
รกัษณ์ไวเ้ป็นแบบอย่างเพื่อใชค้น้หาแนวความคดิ จากความเชื่อทีก่่อใหเ้กดิสถาปัตยกรรม ความสามคัคขีองคนในชุมชน ภูมปัิญญา ซึ่ง
ควรคา่แก่การรกัษาไว ้เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูแนวทางการรกัษาโบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) และโบสถร์ปูทรงแบบภาคกลาง โดยแยกเป็น 2แนวทาง 

 

 



กำรใหคุ้ณคำ่ ควำมหมำย และกำรใชส้อยของอำคำรโบสถร์ปูทรงอสีำน (สมิ)  
และโบสถร์ปูทรงภำคกลำงของชำวอสีำน กรณศีกึษำวดัในจงัหวดัขอนแก่น 
ชยพล มชัมณฑล และญาณนิทร ์รกัวงศว์าน 
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6.2.1 แนวทำงในกำรรกัษำโบสถร์ปูแบบอสีำน (สมิ) 

แนวทางการรกัษาโบสถ์รูปแบบอีสาน (สมิ) ที่คนในชุมชนและพระสงฆ์ส่วนใหญ่ตัง้ใจอยากให้ไว้คงเดมิมากที่สุด ด้วยเหตุที่
เกีย่วเนื่องกบัความภาคภูมใิจทางวฒันธรรมทอ้งถิน่  ซึง่ส่วนหน่ึงจะน าไปสู่การเพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิในมติกิารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
การซ่อมบ ารุงการกระท ามาตรการต่าง ๆ เพือ่จะด ารงไวซ้ึง่รปูของอาคาร วสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) เป็นงานสถาปัตยกรรมที่
ทรงคุณคา่ ดงันัน้ควรไดร้บัการดแูลและซ่อมบ ารุงอยา่งเหมาะสม ป้องกนัการพงัทลายในอนาคตชา่งทีท่ าการซ่อมแซมตอ้งมพีืน้ฐานความรู ้

1) การก่อสรา้งวสัดุทีม่ใีนปัจจุบนัเพือ่ความคงทนต่อสภาพอากาศและเพิม่ความแขง็แรงส าหรบัตวัอาคาร 

2) ซ่อมแซมสว่นผกุรอ่นของผนงัอฐิ 

3) โครงภายอาจเปลีย่นวสัดุไมผ้สมเหลก็เพือ่ความแขง็แรงของโครงสรา้งหลงัคา 

4) สรา้งแหลง่เรยีนรูส้ าหรบัชา่งในชุมชนเพือ่ง่ายต่อการบรูณะและการก่อสรา้งทีถู่กตอ้ง 

5) หน้าต่างประตไูมไ้วค้งเดมิ 

6) เปลีย่นหลงัคาใหเ้ป็นรปูแบบเดมิสว่นใหญ่จะเปลีย่นเป็นสงักะส ี

6.2.2 แนวทำงในกำรรกัษำโบสถร์ปูทรงแบบภำคกลำง 

โบสถ์รปูแบบภาคกลางถูกสรา้งขึน้มาเน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนและการบ ารุงรกัษาทีง่า่ยกว่าโบสถ์รูปแบบอสีาน โบสถ์
รปูแบบอสีานจะใชง้บซ่อมแซมบอ่ย คนในชุมชนและเจา้อาวาสเหน็ควรวา่สรา้งใหม ่แต่ไมร่ือ้โบสถร์ปูแบบอสีาน (สมิ) แต่ไดส้รา้งหลงัใหม่
คูก่นัเพือ่รกัษาไวใ้หค้งอยูส่บืไป 

6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการวจิยัในครัง้น้ี ท าใหผู้ว้จิยัมขีอ้เสนอต่อการท าวจิยัในครัง้ต่อไปดงัน้ี 

1) ควรมกีารศกึษาและพฒันาหาแนวทางเทคนิคการซ่อมแซมสถาปัตยกรรมโบสถ์รปูแบบอสีาน (สมิ) ทีส่อดคลอ้งกบัเทคนิค
การก่อสรา้งและวสัดุสมยัใหม ่

2) ควรมกีารศกึษาถงึสาเหตุในการเปลีย่นแปลงรปูแบบและการใชส้อยของอาคารอื่นๆในบรเิวณวดั เช่น หอฉนั กุฏสิงฆ ์ศาลา
การเปรยีญ 

3) ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบของโบสถ์รูปแบบอีสาน (สิม) หรืออาคารศาสนาประเภทอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิถี
วฒันธรรมของชุมชน เพื่อใหชุ้มชนสามารถน าไปใช้ในการก่อสรา้งและสอดคล้องกบังบประมาณ รวมทัง้เทคนิคการก่อสรา้งที่ช่างใน
ทอ้งถิน่สามารถท าได ้
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัประเทศไทยกา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ตวั เยาวชนจงึกลายเป็นกลุ่มคนส าคญัในสงัคม อกีทัง้เยาวชนจะตอ้งเตบิโต
เป็นรากฐานและอนาคตของชาต ิการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในดา้นความรูค้วามสามารถจะชว่ยสรา้งความเจรญิในแงเ่ศรษฐกจิและ
สงัคม รวมทัง้ชว่ยพฒันาเยาวชนใหเ้ก่งและมคีุณภาพมากขึน้ การพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ จงึเป็นสิง่จ าเป็นต่อเยาวชน ปัจจุบนัยงัไมม่ี
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยมคี าถามในการวจิยั 
คอื โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มเยาวชนในปัจจุบนั มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถ
ของเยาวชนมากน้อย โดยบทความชิน้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาแนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน 2) คดัเลอืก
และศกึษาโครงการกรณีศกึษาทีเ่ยาวชนเหน็วา่สามารถเพิม่ทกัษะความสามารถทีช่ว่ยพฒันาตนเองได ้ และ 3) วเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
ระหว่างพืน้ทีใ่ชส้อยของกรณีศกึษากบัแนวคดิการเพิ่มทกัษะทีถู่ระบุไวใ้นการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ผลการศกึษา 
พบว่า 1)  เยาวชนมีความต้องการการพฒันาทกัษะสูงสุด 4 ด้าน คือ ด้านดนตรี, ศิลปะ, การท าอาหาร และงานไม้ 2) ผลจาก
แบบสอบถาม พบว่า พืน้ที ่สถานที ่หรอืรูปแบบของโครงการมผีลต่อการเลอืกท ากจิกรรมเพื่ อพฒันาตนเองของเยาวชน และ 3) ผล
การศกึษาทัง้ 3 กรณีศกึษา พบวา่โครงการ Dynamo Eindhoven สามารถสง่เสรมิทกัษะความสามารถไดม้ากทีสุ่ด 2 ดา้น รองลงมาคอื 
โครงการ Samyan Mitrtown ที่สนับสนุนในด้านศลิปะ และล าดบัสุดท้ายคอืโครงการ Friend Corner ทีม่กีจิกรรมหลากหลายแต่พืน้ที่
ไม่ได้สนับสนุน ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูท้ี่สนใจในการพฒันาโครงการที่ส่งเสรมิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนจะ
สามารถน าผลการศกึษาไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายกรณีต่อไป 

ค าส าคญั: เยาวชน, พืน้ทีใ่ชส้อย, การออกแบบพืน้ทีเ่พือ่การเรยีนรู,้ โครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

 

Abstract 

Thailand has fully transformed into an aging society. Youth are becoming an important group in society. They must 
grow up to be the main power of the nation. The developing of youth potential, knowledge and abilities, will help create 
economic and social prosperity as well as helping to develop youth to be more competent and of higher quality. The 
development of skills in various fields is essential for young people. At present, there is no real estate project that can truly 
enhance the skills and abilities of young people. The objectives of this article were 1) to study the concept of increasing skills 
and abilities of youths 2) to select and study case study projects, and 3) to analyze the consistency between activities of the 
case studies with the skills enhancement concept identified in the literature review and related theories. The results showed 
that 1) youth had the highest need for skill development in four areas, namely music, art, cooking, and woodworking 2) the 
area, location, or project types had an effect on the youth's choice of activities for self-development, and 3) the Dynamo 
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Eindhoven project was able to promote skills and abilities the most, the second aspect is the Samyan Mitrtown project that 
supports the arts and the last one is the Friend Corner project that has a variety of activities but the area doesn't support it. 
The researcher hopes that those interested in developing projects that enhance the skills and abilities of youth will be able to 
apply the results of their studies in various ways. 

Keywords: Youth, Space, learning space design and real estate project 
 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ โดยในปี 2564 จะเป็นสงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์โดยมปีระชากรกลุ่มดงักล่าว
มากถงึ 20% ของประชากรทัง้ประเทศ (สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล, 2019) เยาวชนจงึกลายเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่
ส าคญัต่อประเทศชาต ิโดยสหประชาชาตริะบุวา่ เยาวชนหมายถงึ คนในวยัหนุ่มสาวผูม้อีายุระหว่าง 15 - 28 ปี หรอืเป็นชว่งวยัหนุ่มสาว
เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อระหว่างการเป็นเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการวางรากฐาน เพื่อใหเ้ยาวชนเตบิโตและ
สามารถขบัเคลือ่นประเทศในอนาคตอย่างมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ (สหประชาชาต,ิ 2012) การพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในดา้น
ความรูค้วามสามารถจะช่วยพฒันาเยาวชนใหเ้ก่งและมคีุณภาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัน าไปสู่ช่วยสรา้งความเจรญิในแง่เศรษฐกจิและสงัคม 
โดยสรุปแลว้การพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ จงึเป็นสิง่จ าเป็นต่อเยาวชนอยา่งมากในปัจจุบนั 

ขณะเดยีวกนัระบบการศกึษาของประเทศไทย ยงัไมเ่อือ้อ านวยใหเ้ยาวชนสามารถคน้หาทกัษะทีต่นเองชอบหรอืถนัดไดอ้ย่าง
เตม็ที ่ท าใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีไม่ไดร้บัการส่งเสรมิทกัษะทีต่นเองสนใจหรอืมคีวามถนัดได้เท่าทีค่วร เมื่อเยาวชนจบการศกึษาแลว้จงึไม่
สามารถประกอบอาชพีทีต่นเองตอ้งการได ้และดว้ยเหตุผลทีว่า่ เยาวชนจะเป็นกลุม่ทีจ่ะเตบิโตเเละเขา้มามบีทบาทต่อสงัคมในอนาคตใน
ภายภาคหน้า การพฒันาเยาวชนจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทยีบกบัหลายๆ ประเทศ พบว่า ประเทศไทยยงัไม่มพีืน้ทีใ่ห้
เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

บทความฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน 2) คดัเลอืกและศึกษา
โครงการกรณีศกึษาทีเ่ยาวชนเหน็ว่าสามารถเพิม่ทกัษะความสามารถทีช่่วยพฒันาตนเองได ้  และ 3) วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่ง
พืน้ทีใ่ชส้อยของกรณีศกึษากบัแนวคดิการเพิม่ทกัษะทีถู่ระบุไวใ้นการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการ  

ทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการ ของ มาสโลว ์(Maslow's Hierarchy of Need) กลา่วถงึความตอ้งการของมนุษย ์โดยมนุษยจ์ะมี
การปรบัตวัตอบสนองต่อความตอ้งการทัง้ 5 ขัน้ (Saul Mcleod, 2020) ดงัต่อไปน้ี 1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Need) 
เป็นความตอ้งการดา้นพืน้ฐานเพือ่ทีจ่ะด ารงมชีวีติและใหร้า่งกายปลอดภยั เชน่ อาหาร น ้า ทีพ่กัอาศยั เครือ่งนุ่งหม่ และยารกัษาโรค 2) 
ความตอ้งการดา้นปลอดภยั (Safety Need) เป็นความตอ้งการทีจ่ะสรา้งความปลอดภยัความมัน่คงใหก้บัตนเองและครอบครวัเพื่อทีจ่ะ
สามารถด ารงอยู่ชวีติอยูโ่ดยไมต่อ้งเป็นหว่งครอบครวั 3) ความตอ้งการทางสงัคม (Social Need) เป็นการตอ้งการยอมรบัจากสงัคมและ
คนรอบขา้งเพื่อใหรู้้สกึถึงการมตีวัตนและดูมคีุณค่า 4) ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสยีง เกยีรตยิศ (Esteem Need) เมื่อไดร้บัการ
ยอมรบัจากสงัคมและคนรอบข้างแล้วก็จะมคีวามต้องการที่จะพฒันาตวัเองให้เป็นที่ยอมรบัในวงกว้างขึ้นไปอีก  เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมใิจในตวัเอง และ 5) ความต้องการสูงสุด ทีจ่ะมาเตมิเตม็ความสมบูรณ์แบบในชวีติ (Self-Actualization Need) ขัน้สุดทา้ย คอื 
รบัรูถ้งึความปรารถนาสงูสดุของตนเองโดยสว่นใหญ่จะเป็นการท าเพือ่สงัคมสว่นรวมและการท าเพือ่คนอื่น 
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2.2 แนวคิดการเพ่ิมทกัษะและความสามารถของเยาวชน 

จากความตอ้งการพฒันาทกัษะและความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามตอ้งการ
พฒันาทกัษะ ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการท าอาหาร ดา้นศลิปะ ดา้นการเล่นดนตร ีและดา้นงานไม ้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาทกัษะและความสามารถทัง้ 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1) แนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนดว้ยการท าอาหาร การท าอาหารช่วยใหก้ระตุน้ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ท าใหผู้ค้นรอบขา้งรูส้กึดกีบัตวัเอง เพราะการท าอาหารใหก้บัผูอ้ื่นเป็นเหมอืนกนัสรา้งความสมัพนัธแ์ละยงัท าใหผู้ค้นรอบขา้งรูส้กึพอใจ 
โดยเริม่มกีารใชก้ารท าอาหารเป็นเครือ่งมอืในการรกัษาผูท้ีม่ภีาวะซมึเศรา้วกิฤตกงัวลและปัญหาสขุภาพจติอื่นๆ (Planned Growth, 2018) 

2) แนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนดว้ยศลิปะ  กจิกรรมศลิปะท าใหเ้กดิการพฒันาจนิตนาการของมนุษย ์
ท าใหเ้กดิความอ่อนโยนทางอารมณ์ เกดิสุนทรยีภาพและความประทบัใจ นอกจากน้ี ยงัท าใหอ้วยัวะส่วนต่างๆ ที่ เกีย่วขอ้งกบัการท า
กจิกรรมเกดิการเคลื่อนไหว ในขณะทีเ่ราลงมอืท างานศลิปะ เช่น การแสดง การเต้น การวาด การปั้น การรอ้ง การเขยีน อวยัวะส่วน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ากจิกรรมเหล่านัน้เกดิการเคลื่อนไหว ก่อใหเ้กดิการเชื่อมต่อกนัของเซลลส์มองในสมองส่วนหน้า ( cerebral 
cortex) ซึง่ท างานในเรือ่งจนิตนาการ สมองสว่นกลาง (parietal lobe) และสมองน้อย (cerebellum) ซึง่ท างานเกีย่วกบัอารมณ์ (นพ.อุดม 
เพชรสงัหาร, 2548) 

3) แนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนดว้ยการเล่นดนตร ีเมื่อไดย้นิเสยีงดนตรสีมองของจะปล่อยสารเคมทีี่
ชือ่โดปามนีออกมาซึง่มผีลในเชงิบวกต่ออารมณ์ ดนตรสีามารถท าใหเ้รามคีวามสุขและรูส้กึถงึอารมณ์ทีรุ่นแรงได ้ประโยชน์ของดนตร ีมี
ดงัต่อไปน้ี (1) ช่วยควบคุมและปรบัอารมณ์ (2) ช่วยลดความเครยีด (3) ลดความวติกกงัวล (4) เพิม่ประสทิธภิาพในการออกก าลงักาย 
(5) เพิม่ประสทิธภิาพความจ า (6) ชว่ยเพิม่ความจ า (7) บรรเทาความเจบ็ปวด (8) ใหค้วามผอ่นคลาย (9) ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการรบัรู ้
และ (10) ชว่ยเดก็ทีเ่ป็นโรคออทสิตกิ (Prifer Medical team, 2017)  

4) แนวคดิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนด้วยงานไม ้เป็นกจิกรรมมปีระโยชน์มากมาย เมื่อลงมอืท างานไม้
จะตอ้งออกแรงและมคีวามแขง็แรงทนทานในการยกของ งานไมจ้งึสามารถช่วยสรา้งกลา้มเน้ือทีจ่ าเป็นไดแ้ละยงัสามารถช่วยลดความ
เจ็บป่วย เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจและหลอดเลอืด และโรคเบาหวาน  นอกจากน้ียงัช่วยให้เกิดความแขง็แกร่งทางร่างกาย ความ
คลอ่งแคลว่ของมอื และความอดทนเพิม่ขึน้ (Sam and Richards, 2020) 

2.3 แนวคิดการออกแบบพืน้ท่ีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลกัการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 มรีายละเอียด คอื 1) การจดัพืน้ทีใ่หส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายสามารถ
ปรบัเปลี่ยนพืน้ทีใ่หท้ ากจิกรรมไดห้ลายประเภทเช่นหอ้งเรยีนศลิปะในโครงการทีส่ามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามกจิกรรมที่ต้องการ ลาน
กจิกรรมทีส่ามารถแสดงผลงานในดา้นต่างๆไดห้ลากหลาย 2) มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้มส าหรบัการท างานทีร่่วมมอืกนั เช่น หอ้งซ้อมวง
ดนตรทีีทุ่กคนช่วยเล่นกนัเป็นทมี 3) มพีืน้ทีท่ีป่ลอดภยัสะดวกสบายเหมาะสมกบัการท ากจิกรรมในแต่ละอย่างและสรา้งบรรยากาศให้
เกดิการน่าเรยีนรู ้4) มพีืน้ทีก่ระตุน้การเกดิการเรยีนรูเ้ชน่ พืน้ทีแ่สดงกจิกรรมทีจ่ะแสดงผลงาน แก่ผูท้ีผ่า่นไปมาท าใหเ้กดิความสนใจ 5) 
ออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้หเ้ชื่อมต่อกนัไม่ว่าจะเป็นภายในอาคารหรอืนอกอาคารเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูสู้งสุด และ 6) มคีวาม
หลากหลายใหผู้ท้ีส่นใจไดเ้ลอืกในสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ด้ นอกจากพืน้ทีไ่ดร้บัการออกแบบเพือ่สนับสนุนการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ แลว้กย็งั
ต้องสามารถดงึดูดใหน่้าใช้งานและมคีวามปลอดภยัส าหรบัผูท้ี่จะมาใช้งาน อกีทัง้ยงัมพีื้นที่จดัแสดงผลงานใหผู้ท้ี่จดัแสดงเกดิความ
ภาคภมูใิจกบัผลงานทีต่วัเองไดจ้ดัท าขึน้  

2.4 ทฤษฎีแรงจงูใจของ Herzberg 

เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอืกจิกรรมทีท่ าเพือ่จงูใจใหค้นชอบในงานทีท่ าและเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความพอใจในตนเอง
ท าใหส้ามารถท างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมปัีจจยัไดแ้ก่ 1) ความส าเรจ็ในการท างาน เมื่อท างานโดยผ่านกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิระหว่างการท างานและหลงัจากที่ผลงานส าเรจ็จะรู้สกึเกดิความภาคภูมใิจ 2) การได้รบัการยอมรบัเมื่อได้รบัการ
ยอมรบัในความสามารถ 3) ลกัษณะของงานทีท่ า มคีวามน่าสนใจและสามารถท าไดโ้ดยคนเดยีว 4) ความรบัผดิชอบ มอบหมายใหม้ี
ความรบัผดิชอบมากพอในตวังานโดยไม่มกีารเฝ้าจบัตาดู และ 5) ความกา้วหน้าไดร้บัการเลอืนขึน้จากต าแหน่งเดมิหรอืมโีอกาสทีจ่ะ
ไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  (บุญชยั มลูธาร,์ 2556) 
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นอกจากน้ียงัมแีนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบพืน้ทีโ่ดยใชห้ลกั (Human Centered Design) ซึง่เป็นการออกแบบโดยค าน่ึงถงึ
ความสะดวกสบายในดา้นกายภาพและจติใจทีช่่วยสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยมกีารออกแบบพืน้ทีใ่หม้คีวามยดืหยุ่นและ
ตอบสนองต่อตามความหลากหลายทีม่อียูใ่นพืน้ที ่(อภภิา ปรชัญพฤทธิ,์ 2560) 

 

3. วิธีการศึกษา 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยังานเอกสารและเชงิส ารวจมรีายละเอยีด 6 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษางานเอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบดว้ย 1) การตอ้งการพฒันาศกัยภาพของแต่ละภูมภิาค 
2) แนวคดิและกิจกรรมที่น าไปสู่การพฒันาศกัยภาพแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการเรยีนรู้ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการ
ก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย  

ขัน้ตอนท่ี 2 การคดัเลือกโครงการกรณีศึกษา โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืก คอื ต้องเป็นโครงการที ่1) สนับสนุนพืน้ทีเ่สรมิ
การเรยีนรู ้2) ทีต่ ัง้ของโครงการสามารถเดนิทางไดส้ะดวก และ 3) เป็นโครงการทีเ่ยาวชนใหค้วามสนใจและมกัเขา้ไปท ากจิกรรมต่างๆ 
อยูเ่ป็นประจ า โดยโครงการกรณีศกึษาสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื โครงการในประเทศ และโครงการต่างประเทศ  

ขัน้ตอนท่ี 3 ศึกษาโครงการกรณีศึกษา ตวัอย่างโดยมทีัง้หมด 3 โครงการ คอื 1) Dynamo Eindhoven, 2) สามย่านมติร
ทาวน์ และ 3) โครงการ Friend conner (to be number one) โดยท าการศึกษาใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย ลกัษณะพื้นที่ประกอบ
กจิกรรม และพืน้ทีช่ว่ยสง่เสรมิผลงานของเยาวชน 

ขัน้ตอนท่ี 4 ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างเยาวชนอายุ 
15 – 28 ปี จ านวน 70 คน ในหวัขอ้กจิกรรมยามวา่งของเยาวชนโดยประกอบค าถามดว้ย ขอ้มลูเบือ้งตน้, กจิกรรมยามวา่งทีท่ าคนเดยีว, 
กจิกรรมยามวา่งทีท่ ากบักลุ่มเพือ่น, ชว่งเวลาท ากจิกรรม, อยากใหพ้ืน้ทีท่ีท่ ากจิกรรมก่อนหน้านี้พฒันาทางดา้นใด และกจิกรรมยามวา่ง
ทีค่ดิวา่จะใหค้วามสนใจ 

ขัน้ตอนท่ี 5 วิเคราะห์การออกแบบพื้นท่ีใช้สอยภายในตวัอาคารของโครงการกรณีศึกษา หลงัจากที่ได้โครงการ
กรณีศกึษาแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 1) การดจูากพืน้ทีใ่นโครงการกรณีศกึษาทีใ่หเ้ยาวชนไดท้ ากจิกรรมต่างๆ วา่มพีืน้ที่
การใชง้านในกจิกรรมดา้นใดบา้ง และ 2) พืน้ทีเ่หลา่นัน้มพีืน้ทีใ่ดในการดงึดดูเยาวชนใหส้ามารถมาท ากจิกรรมทีห่ลากหลายในนัน้ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 เสนอแนวทางในการพฒันาโครงการฯ เพือ่เสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย (programming) และพืน้ที่
ภายใน (functions) ของโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ความต้องการเพ่ิมทกัษะและความสามารถของเยาวชน  

ในการศกึษาความตอ้งการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน ผูว้จิยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 สว่นคอื 

4.1.1 ความตอ้งการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน โดยจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ ในปี 2563 ประเทศ
ไทยมปีระชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปีมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถ มากขึน้ 896 ,432 คน ซึง่แบ่งเป็นแต่ละภูมภิาคไดด้งัน้ี
ภาคกลาง 147,166 คน ภาค เหนือ 114,303 คนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 448,410 คน ภาคใต ้147,661 คน (ส านักงานสถติแิหง่ชาต,ิ 
2020) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า ทุกภูมภิาคมจี านวนเยาวชนที่ต้องการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเตนเอง และยงัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง  

4.1.2 ความต้องการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนจากแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้ท าการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างเยาวชนอายุ 15 – 28 ปี จ านวน 70 คน ในหวัขอ้กจิกรรมยามว่างของเยาวชนโดยประกอบ เพศหญงิจ านวน 41 คน เพศชาย 
จ านวน 29 คน โดยเป็นอาชพีนักศกึษา 60 คน และอื่น ๆ อกี 10 คน โดยสามารถแบ่งความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยคดัเลอืก
กจิกรรมทีไ่ดค้ะแนน 3 อนัดบัแรก โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี   



ความสอดคลอ้งระหวา่งพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการอสงัหารมิทรพัยก์บัการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน  
กรณศีกึษา : Dynamo Eindhoven, Samyan Mitrtown และ Friend Corner 
เจตน์ ทองขจร และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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1) ท ากจิกรรมยามวา่งทีท่ าคนเดยีว คอื ดหูนงั, ดซูรีสี ์และฟังเพลง 58 คน, นอนหลบัพกัผอ่น 54 คน และเลน่เกมส ์47คน  

2) กจิกรรมยามวา่งทีท่ ากบักลุ่มเพือ่น คอื ไปเดนิหา้งสรรพสนิคา้ 41 คน, เลน่เกมส ์33 คน และถ่ายรปู 31 คน  

3) ชว่งเวลาทีท่ ากจิกรรม คอื ในชว่ง 17.00 – 21.00  

4) ความตอ้งการดา้นพืน้ที ่คอื ความสะดวกสบาย 55.1%, ความสะอาด 21%, ความปลอดภยั 15.9% และดา้นอุปกรณ์ 7.2%   

5) กจิกรรมทีม่คีวามสนใจเพิม่เตมิ คอื กจิกรรมดา้นศลิปะ 15 คน, กจิกรรมดา้นดนตร ี18 คน, กจิกรรมดา้นนันทนาการ 17 
คน, กจิกรรมดา้น E-sport 18 คน และกจิกรรมจ าพวก workshop (การท าอาหาร และเทคนิคงานไม)้ 28 คน 

จากการวเิคราะหจ์ากแบบสอบถามเรื่องกจิกรรมทีว่่าเยาวชนใหค้วามสนใจ พบว่า เยาวชนมคีวามต้องการการพฒันาทกัษะ
สงูสดุ 4 ดา้น คอื 1) ดา้นดนตร ี2) ดา้นศลิปะ 3) ดา้นการท าอาหาร และ 4) ดา้นงานไม ้โดยผูว้จิยัจะท าการศกึษาผา่นโครงการกรณีศกึษา
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีเ่ป็นโครงการทีส่ามารถเพิม่ทกัษะใหแ้ก่เยาวชนและมพีืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อการท ากจิกรรมของเยาวชน 

4.1.3 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึทฤษฎลี าดบัขัน้ความ
ตอ้งการซึง่เป็นเสมอืนความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยซ์ึง่ตรงกบัทฤษฎขีองมาสโลวใ์นหวัขอ้ที ่3) ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัจากคนรอบขา้ง 
และหวัขอ้ที ่4) ต้องการไดร้บัชื่อเสยีงเกยีรตยิศ และจากการศกึษาถงึทฤษฎแีรงจูงใจของ Herzberg ในขอ้ที ่1 และ 2 เมื่อเยาวชนท า
กจิกรรมและเกดิผลงานขึน้ ท าใหเ้ยาวชนเกดิความภาคภูมใิจในตนเองและคนรอบขา้ง ซึ่งผลงานน้ีจะเป็นตวักระตุ้นและผลกัดนัให้
เยาวชนพฒันาศกัยภาพและทกัษะไดส้งูสดุตามทฤษฎขีองมาสโลวข์อ้ที ่5 ทีก่ลา่วถอืงเรือ่งความตอ้งการสงูสดุ 

4.2 การคดัเลือกและศึกษาโครงการกรณีศึกษา 

4.2.1 การคดัเลอืกโครงการกรณีศกึษา 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกโครงการกรณีศกึษา คอื 1) เป็นโครงการทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ทีเ่ยาวชนใหค้วามสนใจ 2) 
เป็นแหล่งรวมตวักนัท ากจิกรรมยามวา่ง 3) เป็นโครงการทีส่ามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก และ 4) มพีืน้ทีใ่นการรองรบัในการท ากจิกรรมของ
เยาวชน ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะแลว้ความสามารถต่างๆ โดยเป้าหมายในการคดัเลอืกกรณีศกึษา คอื เพือ่ใหไ้ด้
โครงการทีส่ามารถพฒันาทกัษะและความสามารถใหแ้ก่เยาวชนได ้ซึง่เลอืกโครงการกรณีศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากเยาวชน 

4.2.2 การศกึษาโครงการกรณีศกึษา 

4.2.2.1 โครงการ Dynamo Eindhoven  

โครงการ Dynamo Eindhoven ทีต่ ัง้อยู่ในประเทศเนเธอแลนด์ ตัง้อยู่ทีใ่จกลางเมอืงไฮนด์โอเวนเป็นอาคารขนาด
ใหญ่ทีม่พีืน้ทีส่ร้างสรรค์ส าหรบัเยาวชน โดยเป็นสถานที่ Workshop และโรงเรยีนในทีเ่ดยีวกนั โดยภายในโครงการมเีวทสี าหรบัการ
พฒันาความสามารถ แต่ยงัเป็นเวทสี าหรบัจดักจิกรรมและงานเทศกาลอกีดว้ย  

พืน้ทีใ่นโครงการ ประกอบดว้ย เวทหีลกั ชัน้ใตด้นิ  ฟิตเนส  หอ้งโถง  หอ้งเรยีน  หอ้งเรยีน  พืน้ทีส่ าหรบักนิอาหาร  
โดยสามารถบรรจุคนไดม้ากถึง 1,120 คน (Dynamo, 2019) ซึ่งพืน้ที่ภายในประกอบดว้ย กจิกรรมทางด้านดนตร ีกจิกรรมทางด้าน
ศิลปะซึ่งมพีื้นที่ในแต่ละส่วนซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิที่ช่วยส่งเสรมิให้กบัเยาวชนดงึศกัยภาพของตวัเยาวชนออกมาได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากน้ียงัสง่เสรมิกจิกรรมในดา้นอื่น ๆ อกีดว้ย 

ในดา้นการออกแบบมกีารจดัพืน้ทีต่ามแนวคดิหลกัารออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 วา่ดว้ยการจดัพืน้ที่
ใหส้ามารถใช้งานได้หลากหลายมคีวามสะดวกปลอดภยั โดยมมีอุีปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท างานร่วมกนักบัผูอ้ื่น มพีื้นที่กระตุ้นใหเ้กดิการ
เรยีนรูเ้ป็นเวทสี าหรบัการเรยีนรูแ้ละมคีวามหลากหลายในกจิกรรมทีส่ามารถใหผู้ท้ีส่นใจเลอืกสรรได ้และแนวโน้มการออกแบบพืน้ทีโ่ดย
ใชห้ลกั (Human Centered Design) โดยการออกแบบพืน้ทีโ่ดยค านึงถงึกจิกรรมทีม่อียูใ่นโครงการโดยค านึงถงึความเหมาะสมและความ
ยดืหยุดของพืน้ที ่ 
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รปูท่ี 1 โครงการ Dynamo,  Eindhoven 
ทีม่า https://www.archdaily.com/ 

รปูท่ี 2 พืน้ทีก่จิกรรม โครงการ Dynamo 
ทีม่า https://www.archdaily.com/ 

 
 

รปูท่ี 3 ผงัพืน้ชัน้ที ่1 
ทีม่า https://www.archdaily.com/ 

รปูท่ี 4 ผงัพืน้ชัน้ที ่2 
ทีม่า https://www.archdaily.com/ 

โดยในโครงการมกีารจดัพื้นที่ใหบ้รเิวณชัน้ที่ 1 บรเิวณตรงกลางเป็นลานอเนกประสงค์สามารถใช้ท ากจิกรรมได้
หลากหลายและสามารถปรบัเปลีย่นไปตามกจิรรม (event) หรอืงานในเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ ในส่วนของชัน้ 2 จะเป็นพืน้ทีด่า้นการ
เรยีนรูต้่างๆ ตามกจิกรรมภายในวนันัน้ๆ 

4.2.2.2 โครงการสามยา่นมติรทาวน์ 

โครงการสามย่านมติรทาวน์ เป็นโครงการพฒันาพื้นที่พาณิชยกรรมแบบประสม ประกอบด้วยอาคารส านักงาน, 
คอนโดมเินียม, โรงแรม และพืน้ทีค่า้ปลกี ใชแ้นวคดิ Smart mix used มพีืน้ทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการเรยีนเสรมิทกัษะ โดย
ในส่วนของโซนรเีทล ศูนย์การคา้สามย่านมติรทาวน์ทีพ่ฒันามาจากแนวคดิเรื่องการเรยีนรูโ้ดยมกีารแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ดา้น คอื 1) 
ดา้น THE EATING LIBRARY เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารผสมผสานกนัระหว่างการรบัประทานอาหารทีอ่อกแบบมาเพื่อดงึดูดใหผู้ค้นเขา้มาใช้
งาน 2) THE LEARING LIBARY เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ และ 3) THE LIVING LIBRARY  เป็นพืน้ทีร่วบรวมสิง่ของ
ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นไว ้(Nuntanach D, 2019) 



ความสอดคลอ้งระหวา่งพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการอสงัหารมิทรพัยก์บัการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน  
กรณศีกึษา : Dynamo Eindhoven, Samyan Mitrtown และ Friend Corner 
เจตน์ ทองขจร และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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รปูท่ี 4 โครงการสามยา่นมติรทาวน์ 
ทีม่ https://thestandard.co 

รปูท่ี 5 โครงการสามยา่นมติรทาวน์ ชัน้ G 
ทีม่า https://www.samyan-mitrtownhall.com/) 

โดยในใครการนัน้มกีารออกแบบโดยการใชศ้ลิปะเป็นตวัเชื่องโยงพืน้ทีก่บัผูค้นและยงัมีEventต่าง ๆทีห่ลากหลาย
และยงัมทีีม่พีืน้ทีด่า้นศลิปะ (งานคราฟ)  อยู่ทีบ่รเิวณ ชัน้ G ตรงกลางโครงการและรา้นขายอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานศลิปะ ซึง่จะเป็น
ทัง้สว่นพืน้ทีเ่ชา่และพืน้ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้

4.2.2.3 โครงการ FRIEND CORNER ( To be number one) 

โครงการ FRIEND CORNER เป็นโครงการที่อยู่ในใจกลางศูนย์การค้าในที่ต่างๆ ที่จ ัดตัง้ขึ้นมาเพื่อให้ความ
ชว่ยเหลอืค าแนะน าค าปรกึษาทีเ่หมาะสมและเพือ่ใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดย ในปัจจุบนัโครงการ FRIEND CORNER  
มอียู่ทัง้หมด 4 แห่ง โดยแต่ละแห่งมพีืน้ทีจ่ านวนหน่ึงในการท ากจิกรรมต่าง  ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยเหล่าอาสาสมคัรทีม่กีารจดัแบ่งตารางการ
เรยีนการสอนตามความสะดวกของอาสาสมคัร กจิกรรมการรอ้งเพลง มวยไทยไชยา การเตน้ และอื่น ๆ 

  
รปูท่ี 6 โครงการ FRIEND CORNER (To be number one) 
ทีม่า https://www.facebook.com/SeaconSquareFanPage 

รปูท่ี 7 ตวัอยา่งกจิกรรม  
ทีม่า https://my.dek-d.com/ 

แต่เน่ืองดว้ยมพีืน้ทีใ่นการท ากจิกรรมอยู่อย่างจ ากดั ท าใหต้อ้งแบ่งการใชง้านตามตารางทีถู่กจดัขึน้มาและภายใน
อาคารมพีื้นที่ในการออกแบบไม่ได้สนับสนุนส าหรบัการเรยีนรู้ที่มากพอ โดยประกอบด้วยพื้นที่ขนาดที่สามารถปรบัเปลี่ยนไปท า
กจิกรรมอื่นๆ ไดแ้ต่ไมส่ามารถท ากจิกกรมไดพ้รอ้มกนั (To be number one, 2015) เชน่ ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์(FRIEND CORNER) 

จากการเปรยีบเทยีบทุกกรณีศกึษา พบวา่ โครงการ Dynamo Eindhoven มพีืน้ทีท่ีส่ามารถช่วยใหส้ง่เสรมิทกัษะได้
สูงสุด 2 ทกัษะ คือ ด้านดนตรีและด้านศิลปะโดยการใช้เวทีให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานได้แสดงถึงความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ 
โครงการ Samyan Mitrtown ทีส่นับสนุนในดา้นศลิปะโดยจากการท ากจิกรรมแต่ยงัไม่มพีืน้ทีใ่หไ้ดแ้สดงถงึทกัษะของเยาวชนเองไดใ้ห้
คนรอบนอกไดเ้หน็และล าดบัสดุทา้ยคอืโครงการ FRIEND CORNER ทีม่กีจิกรรมหลากหลายแต่พืน้ทีไ่มไ่ดส้นบัสนุนตอ้งมตีารางในการ
ใชง้านทีค่อยผลดัเปลีย่นกนัไป 
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5. การวิเคราะหค์วามสอดคล้องพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการกรณีศึกษากบัแนวคิดการเพ่ิมทกัษะและความสามารถของเยาวชน 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะหโ์ดยทีแ่บง่กจิกรรมออกเป็น 2 สว่น คอื  

5.1 ส่วนท่ีเป็นไปตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Need) ซึ่งได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมด้านดนตรี 
กจิกรรมดา้นการท าอาหาร และกจิกรรมดา้นงานไม ้เน่ืองจากกจิกรรมเหล่าน้ีเมื่อลงมอืท าจะมผีลงานออกมาทีช่ดัเจนและเป็นทีย่อมรบั
ของเพือ่นในสงัคมมากกวา่  

5.2 ส่วนท่ีไม่ตรงกบัแนวคิดของมาสโลว ์ไดแ้ก่ กจิกรรมด้านนันทนาการ กจิกรรมดา้น E-sport การเพิม่ทกัษะด้านภาษาฯลฯ ซึ่ง
กจิกรรมเหลา่น้ีสว่นใหญ่จะสรา้งความภมูใิจใหแ้ก่ตวัเองมากกวา่ทีจ่ะใหค้นรอบขา้งรบัรู้ 

5.2.1 โครงการ Dynamo Eindhoven มพีื้นที่ช่วยส่งเสริมการเพิม่ทกัษะทางด้านดนตรแีละศิลปะเป็นส่วนใหญ่และมเีวทีที่
พรอ้มเปิดโอกาสใหเ้หล่าผูท้ีม่าท ากจิกรรมไดแ้สดงความสามารถของตนเอง แต่ยงัไม่คลอบคลุมถงึพืน้ทีก่จิกรรมในดา้นการท าอาหาร
และงานไมซ้ึง่ยงัไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของเยาวชน 

จุดดงึดูดที่ใหเ้ยาวชนเขา้รวมกจิกรรม คอื เป็นแหล่งรวมตวักนัท ากจิกรรมของเยาวชนในด้านดนตรแีละศลิปะท าใหด้งึดูด
เยาวชนที่สนใจกจิกรรมเหล่าน้ีเขา้มาโดยมกีารใช้พื้นที่จดัโชร์การแสดงที่เกดิจากผูท้ี่มาท ากจิกรรมภายในโครงการ ซึ่งตรงกบัแนว
ทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในขอ้ที ่1) การจดัพืน้ทีใ่หส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย 2) มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการท างาน 4) มพีืน้ทีก่ระตุน้การเกดิการเรยีนรู ้และ 6) มคีวามหลากหลายใหผู้ท้ีส่นใจไดเ้ลอืกในสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ด ้

5.2.2 โครงการสามย่านมติรทาวน์ (Samyan Mitrtown) มพีืน้ที่ในดา้นการเรยีนรูเ้ฉพาะด้านศิลปะ (งานคราฟ) ซึ่งผลงานที่
ไดม้าจากการท ากจิกรรม ซึง่สามารถตอบสนองไดเ้พยีงขอ้เดยีวจากความตอ้งการในพืน้ทีก่จิกรรมของเยาวชน 

จุดดงึดดูทีใ่หเ้ยาวชนเขา้รวมกจิกรรม คอื เป็นแหล่งหา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงออกแบบโดยการใชศ้ลิปะเขา้มาผสมผสารเป็นตวั
ช่วยกระตุน้ดา้นการเรยีนรูโ้ดยมทีัง้รา้นอาหารและรา้นคา้ต่างๆ ใหบ้รกิารท าใหเ้ป็นแหล่งรวมตวักนัทัง้ของเยาวชนและบุคคลทัว่ไป ซึง่
ตรงกบัแนวทางการออกแบบพื้นที่การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ ที่ 21 ในขอ้ที่ 2) มอุีปกรณ์เตรยีมพร้อมส าหรบัการท างาน 3) มพีื้นที่ที่
ปลอดภยัสะดวกสบายเหมาะสมกบัการท ากจิกรรม 4) มพีืน้ทีก่ระตุน้การเกดิการเรยีนรู ้5) ออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้หเ้ชือ่มต่อกนั 

5.2.3 โครงการ FRIEND CORNER เป็นพื้นที่ส าหรบักจิกรรมที่มทีัง้ด้านดนตรแีละด้านศลิปะโดยในด้านการเรยีนรู้จะมจีติ
อาสาคอ่ยแนะน าในดา้นต่างๆ แต่เน่ืองดว้ยมพีืน้ทีก่ารใชง้านทีน้่อยกจิกรรมจงึตอ้งแบง่แยกกนัไมส่ามารถท ารวมกนัไดจ้งึตอ้งแบง่ใชง้าน
ในแต่ละวนั 

จุดดงึดดูทีใ่หเ้ยาวชนเขา้รวมกจิกรรมคอืเป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูท้ีฟ่รทีุกคนเพยีงสมคัรสมาชกิกส็ามารถทีจ่ะเขา้ร่วมกบัโครงการ
ไดท้ าใหเ้ยาวชนใหค้วามสนใจเน่ืองจากถา้เป็นเกีย่วกบัการเรยีนรูน้อกเหนือจากทีร่ฐับาลจดัใหจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีค่อ้นขา้งสงูและงานแสดงที่
จดัขึน้นอกสถานทีใ่หเ้ยาวชนทีท่ ากจิกรรมในโครงการไดแ้สดงความสามารถ ซึง่ตรงกบัแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่ที ่21 ในขอ้ที ่3) มพีืน้ทีท่ีป่ลอดภยัสะดวกสบายเหมาะสมกบัการท ากจิกรรม 

จาการวเิคราะหก์รณีศกึษาไม่มโีครงการไหนเลยทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของเยาวชนใน ดา้นดนตร ีดา้นการท าอาหาร 
ดา้นศลิปะ และดา้นงานไม ้ไดท้ัง้หมด และพืน้ทีบ่างสว่นในโครงการกรณีศกึษายงัออกแบบตามแนวคดิการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 ไดแ้คบ่างสว่นและยงัไมต่อบสนองต่อการใชก้จิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

ตารางท่ี 1 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยของกรณีศกึษาทีส่นบัสนุนต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

พืน้ท่ีกิจกรรม 
Case study ความต้องการจาก

แบบสอบถาม Dynamo Eindhoven Samyan Mitrtown FRIEND CORNER 
ดา้นดนตร ี O X O O 
ดา้นการท าอาหาร X X X O 
ดา้นศลิปะ O O O O 
ดา้นงานไม ้ X X X O 

หมายเหตุ O = ม ีหรอืมคีวามตอ้งการ,  X = ไมม่ ี 



ความสอดคลอ้งระหวา่งพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการอสงัหารมิทรพัยก์บัการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน  
กรณศีกึษา : Dynamo Eindhoven, Samyan Mitrtown และ Friend Corner 
เจตน์ ทองขจร และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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6. แนวทางการก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมทกัษะและความสามารถของเยาวชน 

จากการทบทวนวรรณกรรม การศกึษากรณีศกึษา และผลทีไ่ดจ้ากการท าแบบสอบถาม พบว่า หากต้องการก าหนดพืน้ทีใ่ช้
สอยเพื่อใหเ้กดิการส่งเสรมิการเพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชนทัง้ 4 ดา้น ผูว้จิยัจงึเสนอแนวทางในการก าหนดพืน้ที ่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและแนวทางการออกในศตวรรษที ่21 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 แนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เพิม่ทกัษะและความสามารถของเยาวชน 

พืน้ท่ีใช้สอย วตัถปุระสงค ์ ลกัษณะพืน้ท่ี 
ความสอดคล้องกบัแนวคิดการออกแบบ

พืน้ท่ีการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
ดา้นศลิปะ เสรมิสรา้งความคดิ

สรา้งสรรค,์ ชว่ย
พฒันาสมองและ
เพิม่ทกัษะในดา้น
งานศลิปะ 

ควรจดัพืน้ทีใ่หย้ดืหยุน่สามารถปรบัเปลีย่น
ไปตามกจิกรรมดา้นศลิปะทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดย
ควรมหีอ้งส าหรบัเกบ็ผลงานและอา่นลา้ง
มอืทีใ่ชท้ าความสะอาดหลงัประกอบ
กจิกรรม 

การจดัพืน้ทีใ่หส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย
สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่หท้ ากจิกรรมได้
หลายประเภท มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการท างานทีร่ว่มมอืกนั 

ดา้นดนตร ี เพิม่ประสทิธภิาพ
ความจ า,ชว่ยผอ่น
คลายทกัษะในดา้น
ดนตร ี

ดา้นดนตร ีควรวางพืน้ทีน้ี่ใหห้ลกีเลีย่งกบั
บรเิวณรอบนอกทีเ่ป็นบา้นผูค้นภายในควร
ออกแบบใชว้สัดซุบัเสยีง มอุีปกรณ์พรอ้ม
ส าหรบัผูท้ีจ่ะเขา้มาใชใ้นกจิกรรม 

มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้มส าหรบัการท างานที่
รว่มมอืกนั 

ดา้น 
การท าอาหาร  

ชว่ยผอ่นคลาย, 
เสรมิสรา้งความคดิ
สรา้งสรรคท์กัษะใน
ดา้นการท าอาหร 
 

ดา้นการท าอาหาร ควรเป็นหอ้งทีต่ัง้ตดิยู่
กบัสถานทีข่นยา้ยวตัถุดบิในการ
ด าเนินการไดส้ะดวกมอุีปกรณ์ส าหรบัการ
ประกอบกจิกรรมครบครนัควรออกแบบ
โดยสามารถใหผู้อ้ื่นเหน็กจิกรรมภายใน
ดว้ยเพือ่เกดิการกระตุน้อยากท ากจิกรรมมี
อุปกรณ์ส าหรบัเกดิกรณีไฟไหม ้มพีืน้ที่
ส าหรบัขยะแต่ละชนิด 

1) มพีืน้ทีท่ีป่ลอดภยัสะดวกสบายเหมาะสม
กบัการท ากจิกรรมในแต่ละอยา่งและสรา้ง
บรรยากาศใหเ้กดิการน่าเรยีนรู ้
2) มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้มส าหรบัการท างาน
ทีร่ว่มมอืกนั 

ดา้นงานไม ้ เสรมิสรา้งสมาธ,ิ 
สรา้งจนิตนาการ
ทกัษะในดา้น           
งานไม ้
 
 

ดา้นงานไมโ้ดยทีจ่ะตอ้งค านึงถงึความ
ปลอดภยัเป็นหลกั มพีืน้ทีส่ าหรบัเกบ็
อุปกรณ์ ควรตัง้อยูใ่นบรเิวณนอกอาคาร 
เพราะตอนประกอบกจิกรรมจะเกดิฝุ่ นและ
เศษไมเ้กดิขึน้ 

1) มพีืน้ทีท่ีป่ลอดภยัสะดวกสบายเหมาะสม
กบัการท ากจิกรรมในแต่ละอยา่งและสรา้ง
บรรยากาศใหเ้กดิการน่าเรยีนรู ้
2) มอุีปกรณ์เตรยีมพรอ้มส าหรบัการท างาน
ทีร่ว่มมอืกนั 

ลานกจิกรรม เสรมิสรา้งความ
ภาคภมูใิจใหแ้ก่
ตนเองและ 
เสรมิสรา้งความ
กลา้แสดงออก 
ทกัษะในดา้นงาน
ศลิปะ 
 
 

เป็นลานกจิกรรมทีจ่ะน ากจิกรรมทัง้ 4 ดา้น
มา หมนุเวยีนกนัแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานที่
ตวัเยาวชนเองไดล้งมอืท า 

1) มพีืน้ทีก่ระตุน้การเกดิการเรยีนรู ้   
2) มคีวามหลากหลายใหผู้ท้ีส่นใจไดเ้ลอืกใน
สิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ด ้
3) ออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้หเ้ชือ่มต่อกนั
ไมว่า่จะเป็นภายในอาคารหรอืนอกอาคาร
เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูส้งูสดุ 
4) การจดัพืน้ทีใ่หส้ามารถใชง้านได้
หลากหลายสามารถปรบัเปรยีนพืน้ทีใ่หท้ า
กจิกรรมไดห้ลายประเภท 
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7. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากความต้องการของเยาวชนด้านการพฒันาทกัษะที่มากขึ้น แต่โครงการในปัจจุบันยงัไม่มีพื้นที่ที่สามารถรองรบัได้ 
ขณะเดยีวกนัจากการคดัเลอืกและวเิคราะหก์รณีศกึษา ยงัยนืยนัวา่มพีืน้ทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการของเยาวชน ผูว้จิยัจงึน าเสนอแนวทาง
ในการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย ทัง้หมด 5 พืน้ทีค่อื 1) พืน้ทีด่า้นศลิปะ, 2) พืน้ทีด่า้นดนตร,ี 3) พืน้ทีด่า้นการท าอาหาร, 4) ดา้นงานไม ้และ 
5) ลานกจิกรรม ซึง่พืน้ทีท่ ัง้หมดทีผู่ว้จิยัไดเ้สนอมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเยาวชนและแนวคดิการออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21  

โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ คอื จากกรณีศกึษาทีไ่ดค้ดัเลอืกมาทัง้ 3 โครงการเป็นเพยีงเป็นไปตามเกณฑข์องผูว้จิยัเองซึง่อาจจะ
ตอ้งศกึษาในกรณีทีใ่กลเ้คยีงเพิม่เตมิ เพือ่เป็นแนวทางในการจดัสรรพืน้ทีใ่หจ้ดัเจนและครอบคลุมต่อเยาวชนทัง้หมดและเพิม่เตมิวา่หาก
ผูป้ระกอบการตอ้งการพฒันาโครงการประเภทน้ี ตอ้งดเูรื่องเกีย่วกบัรายไดท้ีจ่ะเขา้มาในโครงการเพิม่เตมิหรอืกจิกรรมทีเ่ปลีย่นไปตาม
กระแส 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัและขอ้จ ากดัของสภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) ทีส่ามารถสง่เสรมิตลาด
ไอโอท ี(Internet of Things: IoT) ทีถู่กใชใ้นอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย โดยระเบยีบวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 1.การสอบถามความ
พงึพอใจสภาวะน่าสบายของผู้ใชอ้าคารโดยออกแบบค าถามจากหลกัการประเมนิสภาวะน่าสบายของสมาคมปรบัอากาศสหรฐัอเมรกิา 
(ASHRAE Standard 55) และประสบการณ์ของผูว้จิยัทีไ่ดร้ว่มทมีวจิยัดา้นการแกปั้ญหาการท างานของระบบปรบัอากาศในประเทศไทย
มากกวา่กวา่ 3 ปี  โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 1,479 คนพบวา่จากอตัราสว่นการไมพ่งึพอใจเกนิกวา่ 50% มาจากการท างานของ
ระบบปรบัอากาศทีไ่ม่เหมาะสม โดยการเกบ็ผลการประเมนิจะน าไปสู่การออกแบบค าถามเพื่อหาปัจจยัและขอ้จ ากดั 2.การสอบถามผู้
เชยีวชาญดา้นการดแูลอาคาร การออกแบบระบบปรบัอากาศ การตรวจสอบอาคารเขยีว การพฒันาระบบไอโอท ีและดา้นอาคารอจัฉรยิะ 
จ านวน 10 คน โดยแบบสอบถามน้ีได้ถูกออกแบบโดยองิหลกั ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อหาปัจจยัและขอ้จ ากดัใหค้รอบคลุมทัง้ 4 
ประเดน็ส าคญั โดยจะท าการตัง้ปัจจยัและท าการสอบถามผูเ้ชยีวชาญวา่เหน็ดว้ยหรอืไม ่ใหปั้จจยัดงักลา่วมผีลต่อการสง่เสรมิตลาดไอโอ
ทใีนประเทศไทย โดยจะท าการสอบถาม 2 รอบ เพือ่ยนืยนัผล ซึง่จากการศกึษาในครัง้น้ีท าใหท้ราบถงึปัจจยัหลกัทีส่ าคญัคอืการทีร่ะบบ
ไอโอทตีอ้งสามารถแกปั้ญหาสภาวะน่าสบายได ้และปัจจยัอื่นๆทีส่ าคญัคอืการท าโฆษณาใหผู้ใ้ชอ้าคารทราบถงึผลเสยีเมือ่ไมเ่กดิสภาวะ
น่าสบายและการคดิคา่บรกิารรายเดอืนแทนการเหมาจา่ยเป็นปัจจยัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการตลาดไอโอทไีด ้

ค ำส ำคญ: กาำหาำ ญัจจญและข้อจจ ำาญด,กสภำวขน่ำสบำแ,กไจโจท ี

 

Abstract 

This research aimed to study factors and limitations of thermal comfort conditions that can help promote the Internet 
of Things (IoT) market in Thailand commercial buildings. The research regulations are divided into 2 parts. Firstly, inquire about 
the comfort condition from building occupants by designing a questionnaire based on the comfort condition assessment 
principles from the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) and from the 
experience of the researcher collaborating to solve the air conditioning system problems in Thailand for more than 3 years. Of 
all 1,479 respondents, it was found that more than 50% of their dissatisfaction comes from improper operation of the air 
conditioning (AC) system. The results of the assessment led to designing a questionnaire related to marketing factors and 
limitations. Secondly, ask 10 experts who are in business of building maintenance, AC system design, green building inspection, 
IoT system development, and smart buildings. The questionnaire was designed based on marketing mix principles to identify 
marketing factors and limitations. Each expert was asked whether they agreed that such factors affect the IoT market in 
Thailand. The questionnaire was made 2 rounds to confirm the result. From this study, the key factor is that the IoT system 
must be able to really solve the thermal comfort problem. The second important factor is the advertisement the negative effects 



าำหศาึษำ ญัจจญและข้อจจ ำาญด้จงสภำวขน่ำสบำแทีส่ง่เสหมิตะำดกไจโจทกีในจำคำหพำณชิแ์ั หขเทศไทแ 
วสก วชิญส์นัตกุ์ล และปราการเกยีรต ิยงัคง 
 

583 

when the comfortable conditions cannot be reached. The monthly service charge instead of a fixed payment is another factor 
that will help promote IoT marketing. 

Keywords: Determining factors and limitations, Internet of Things (IoT), Thermal comfort 

 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนัในอาคารพาณิชย์มกีารจดัการระบบปรบัอากาศด้วยระบบอาคารอตัโนมตั ิเพื่อตดิตามการท างานและควบคุมการ
ท างานของระบบปรบัอากาศ เพื่อใหส้ามารถท างานได้อย่างเหมาะสม หากแต่ระบบอาคารอตัโนมตั ิ(Building Automation System: 
BAS) ในการจดัการระบบปรบัอากาศบรเิวณพืน้ทีใ่ชส้อย ท าไดเ้พยีงการสัง่เปิดปิดการท างาน ยงัขาดระบบจดัการทีเ่หมาะสม และไม่
สามารถควบคุมสภาวะน่าสบายได ้ซึง่จะสง่ผลท าใหคุ้มคุณภาพอากาศไม่ได ้จนเกดิปัญหา เช่นบางบรเิวณรอ้น บางบรเิวณหนาว การ
เกดิเชือ้รา หรอืเกดิการหมกหมมของแบคทเีรยี ท าใหผู้ท้ ีใ่ชบ้รเิวณนัน้ไดร้บัอากาศทีไ่มบ่รสิทุธิอ์ยูต่ลอดเวลา หลายอาคารพยายามแกไ้ข
ปัญหาตรงจุดน้ีแต่กย็งัไม่สามารถแก้ไขได ้จงึมกีารน าระบบตรวจวดัแบบ ไอโอท ีเขา้มาเพื่อเพิม่เตมิจุดวดัทีไ่ม่ไดม้ากบัระบบอาคาร
อตัโนมตั ิและน าผลมาวเิคราะหร์ว่มกบัทฤษฏกีารกระจา่ยตวัของอากาศ เพือ่สัง่การควบคุมใหเ้กดิสภาวะน่าสบาย 

แมใ้นปัจจุบนัมกีารน าระบบไอโอทเีขา้มาใชใ้นชวีติประจ าวนัมากขึน้ จากการสบืคน้ขอ้มลูยงัพบว่า ตลาดไอโอทใีนปัจจุบนัมุง้
เน้นการน ามาใชเ้พยีงการตดิตามสถานะการท างานของระบบต่าง ๆ (สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562) ไมส่ามารถ
น ามาใชใ้นการจดัการสภาวะน่าสบายในอาคารพาณิชยไ์ด ้เน่ืองจากปัจจยัหลกัทีจ่ะก่อใหเ้กดิสภาวะน่าสบายมาจากการท างานของระบบ
ปรบัอากาศ ซึง่เป็นระบบทีม่กีารท างานทีซ่บัซอ้น ประกอบกบัตอ้งใชค้วามเชยีวชาญในการเขา้ใจระบบจงึจะสามารถตดิตัง้ระบบไอโอทไีด้
อยา่งถูกจุด เหตุผลดงักลา่วท าใหก้ารขยายตลาดของระบบไอโอทใีนการจดัการสภาวะน่าสบายจงึยงัไมถู่กน ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 

งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาปัจจยัและขอ้จ ากดัในการขยายตลาดของระบบไอโอททีีใ่ชจ้ดัการสภาวะน่าสบายใน
อาคารพาณิชยป์ระเทศไทย โดยเริม่ตน้การวจิยัจากการออกแบบแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคารโดยอา้งองิหลกัเกณฑข์องสมาคมปรบัอากาศ
สหรฐัอเมรกิาและประสบการณ์ผูว้จิยัและทมีวจิยัดา้นระบบปรบัอากาศในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหปั์จจยัเชงิ
ประสบการณ์ (ชลดิา อู่ผลเจรญิ และพรพรรณ ประจกัษ์เนตร, 2559) เพือ่น าไปสู่การก าหนดขอ้ปัจจยัในการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 
ด้านที่เกี่ยวขอ้งคอืด้านการดูแลอาคาร การออกแบบระบบปรบัอากาศ การตรวจสอบอาคารเขยีว การพฒันาระบบไอโอท ีและด้าน
อาคารอจัฉรยิะ โดยแบบสอบถามน้ีได้ถูกออกแบบโดยองิหลกั ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อหาปัจจยัและขอ้จ ากดัใหค้รอบคลุมทัง้ 4 
ประเดน็ส าคญั โดยท าการถาม 2 รอบเพือ่ยนืยนัผล (นิรชั สุดสงัข,์ 2559) โดยประโยชน์ทีไ่ดร้บัคอืผูท้ีพ่ฒันาระบบไอโอทสี าหรบัจดัการ
สภาวะน่าสบายในอาคารพาณิชย์ประเทศไทยจะทราบถึงปัจจยัที่ส าคญัในการพฒันาหรอืปรบัปรุงระบบให้เหมาะสม และทราบถึง
ขอ้จ ากดัเพือ่หาวธิปีรบัปรุงการท าตลาดต่อไป 

 

2. เน้ือความหลกั 

2.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัและขอ้จ ากดัของสภาวะน่าสบายทีส่่งเสรมิตลาด ไอโอท ีในอาคารพาณิชย์
ประเทศไทย วา่มปัีจจยัอะไรบา้งทีจ่ะสามารถสง่เสรมิการตลาดได ้และปัจจยัใดทีเ่ป็นขอ้จ ากดัท าใหไ้มส่ามารถขยายตลาดได ้ซึง่คาดวา่
จะเป็นผลประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาระบบไอโอท ีทีจ่ะพฒันาใหต้อบโจทยผ์ูใ้ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ และสามารถท าตลาดในประเทศไทยได ้

2.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการท าวจิยัในครัง้น้ี นกัพฒันาระบบไอโอทหีรอืผูด้แูลอาคารในประเทศไทย จะทราบถงึปัจจยัที่
ก่อใหเ้กดิปัญหาสภาวะน่าสบายทีแ่ทจ้รงิและน าไปสูก่ารพฒันาระบบไอโอทหีรอืการหาวธิแีกปั้ญหาใหผู้ใ้ชอ้าคารพงึพอใจ ไมเ่กดิปัญหา
เชือ้รา ปัญหาการท างานทีผ่ดิพลาดของระบบปรบัอากาศ ตลอดจนทราบถงึขอ้จ ากดัในการขยายตลาดไอโอทเีพื่อใชจ้ดัการสภาวะน่า
สบายในประเทศไทย เพือ่ทีจ่ะท าการพฒันาหรอืปรบัปรุงระบบไอโอทใีหต้อบโจทยท์ีต่ลาดตอ้งการไดม้ากทีส่ดุ 
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2.3 ขอบเขตการวิจยั 

ออกแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคาร กบัอาคารทีไ่ดร้บัมาตรฐานอาคารเขยีว (green building) มากกว่า 1,000 คน และน าผลรบัมา
ก าหนดปัจจยัและขอ้จ ากดัมาสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง 10 ท่าน เพื่อวเิคราะหห์าปัจจยัและขอ้จ ากดัทางการตลาด ของ
ระบบไอโอท ีทีใ่ชใ้นการจดัการสภาวะน่าสบายของอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

2.4 ระเบียบวิธีวิจยั 

ระเบยีบวธิวีจิยัในงานวจิยัน้ีจะท าการศกึษาขอ้มูลงานวจิยัทีเ่กี่ยวของกบัการหาปัจจยัทางการตลาดในประเทศไทย ศกึษา
ขอ้มลูปัญหาสภาวะน่าสบายทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทยโดยท าการสอบถามจากผูใ้ชอ้าคาร และศกึษาการน าระบบไอโอทเีขา้มาใชเ้พือ่
จดัการสภาวะน่าสบายในประเทศไทย เพื่อท าการวเิคราะหปั์จจยัต่างๆการทีจ่ะท าการออกแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคารจรงิจ านวน 1 ,479 
คน และท าการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดเ้พือ่ไปสรา้งปัจจยัตามหลกัเกณฑข์องสว่นประสมทางการตลาดเพือ่น าไปสูก่ารสอบถามผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชไ้อโอทใีนอาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทัง้หมดจ านวน 10 ท่าน  โดยแบบสอบถามมทีัง้หมด 12 ขอ้ โดยจะ
ท าการถามซ ้า 2 รอบ และตรวจสอบดว้ยการหาคา่ความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) เพือ่น าผลมาใชใ้นการสรุปปัจจยัและขอ้จ ากดั
การสง่เสรมิการตลาด ไอโอท ีในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

 

3. ผลการศึกษา  

ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั คอืสว่นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ตามดา้นต่าง ๆ และสว่นของแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคาร
และสว่นของผลการหาปัจจยัโดยการสอบถามเชยีวชาญดา้นต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัดา้นอาคารอจัฉรยิะ ดา้นตรวจสอบอาคาร ดา้น
จดัการอาคาร และดา้นระบบไอโอท ีเพือ่มาหาปัจจยัและขอ้จ ากดัทีจ่ะสง่ผลต่อการตลาดไอโอท ีในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

3.1 ผลการศึกษาข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ปัจจุบนัมวีธิกีารศกึษาหาปัจจยัทางการตลาดหลายวธิ ีเน่ืองดว้ยยงั
ไม่มกีารวจิยัดา้นการน าไอโอทมีาใชใ้นการจดัการสภาวะน่าสบาย จงึเลอืกใชว้ธิกีารวเิคราะหปั์จจยัเชงิประสบการณ์ เพราะผูว้จิยัเองมี
ประสบการณ์ดา้นการน าระบบไอโอทไีปใชใ้นการจดัการสภาวะน่าสบายมากกว่า 3 ปี จงึทราบปัจจยัและขอ้จ ากดัในการขยายทางดา้น
การตลาด หากแต่ยงัไมไ่ดท้ าการส ารวจหรอืสอบถามผูเ้ชยีวชาญทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยนืยนัผลปัจจยัต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะสามารถน าไปพฒันาการ
ตลาดต่อไป 

การศึกษาและค้นคว้าปัญหาสภาวะน่าสบาย พบว่ามหีลายอาคารในประเทศไทยประสบปัญหาไม่เกิดสภาวะน่าสบายทัง้
ปัญหาไมส่ามารถควบคุมบางบรเิวณใหม้สีภาวะน่าสบายได ้เช่น บางบรเิวณรอ้น บางบรเิวณหนาว หรอืปัญหาการเกดิความชืน้จนเกดิ
เชือ้รา ยงัมหีลายอาคารทีเ่พกิเฉยกบัปัญหาน้ีหรอืบางอาคารทีม่คีวามใสใ่จทีจ่ะแกปั้ญหาดงักล่าว กไ็มส่ามารถแกไ้ขได ้พบปัญหาแกไ้ข
บางจุดไปสง่ผลกระทบปัญหากบัอกีจุด เน่ืองจากการท างานของระบบปรบัอากาศมคีวามซบัซอ้น หากไมม่รีะบบไอโอททีีค่รอบคลุมหรอื
การขาดความเชยีวชาญของผูแ้กปั้ญหา กท็ าใหไ้มส่ามารถแกปั้ญหาการไมเ่กดิสภาวะน่าสบายได ้

การศกึษาและคน้ควา้การน าระบบไอโอทมีาใชใ้นอาคารพาณชยิเ์พือ่จดัการสภาวะน่าสบาย พบวา่ปัจจุบนัยงัมกีารน าระบบไอ
โอทมีาใชน้้อยมาก เน่ืองจากอาคารส่วนใหญ่มรีะบบอาคารอตัโนมตัทิีท่ าการเดนิสายเพื่อวดัจุดการท างานเพื่อสัง่การท างานของระบบ
ปรบัอากาศแต่ไมเ่พยีงพอในการจดัการสภาวะน่าสบายได ้หรอืมกีารน าระบบไอโอทเีขา้มาใชแ้ต่เป็นเพยีงการตดิตามผลการท างานตาม
จุดต่าง ๆ ของระบบปรบัอากาศ การท างานของระบบปรบัอากาศกย็งัคงท างานผดิพลาดตามเดมิ ท าใหไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได้ 

3.2 ผลแบบสอบถามผูใ้ช้หรอืผูเ้ช่าอาคารเก่ียวกบัสภาวะน่าสบาย 

ในสว่นของผลการส ารวจสภาวะน่าสบายจะประกอบออกเป็น 2 สว่นยอ่ย คอืสว่นของความพงึพอใจสภาวะรอ้นหนาวในอาคาร 
และความพงึพอใจคุณภาพอากาศในอาคาร จากการสอบถามอาคารตวัอย่างเป็นอาคารเขยีว มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) ซึง่เป็นเกณฑก์ารประเมนิระดบันานาชาต ินัน้แสดงถงึการบรหิารจดัการทีด่ ีทัง้หมดจ านวน 5 อาคาร ซึง่
ไดผ้ลของแต่ละอาคารดงัน้ี 



าำหศาึษำ ญัจจญและข้อจจ ำาญด้จงสภำวขน่ำสบำแทีส่ง่เสหมิตะำดกไจโจทกีในจำคำหพำณชิแ์ั หขเทศไทแ 
วสก วชิญส์นัตกุ์ล และปราการเกยีรต ิยงัคง 
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รปูท่ี 1 แสดงผลแบบสอบถามความไมพ่งึพอใจคณุภาพอากาศในอาคารตวัอยา่งทกุอาคาร 

จากรปูที ่1 แสดงผลความไมพ่ึง่พอใจคุณภาพอากาศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คอื 1.ปัจจยัภายนอก เช่น กลิน่น ้าหอมจาก
ผูอ้ื่น กลิน่สารเคมจีากส ีเป็นตน้ และ 2. ปัจจยัจากการท างานของระบบปรบัอากาศทีผ่ดิพลาด ซึง่คดิเป็น 72% จากสาเหตุทัง้หมด หาก
ท าการแกไ้ขปัญหาการท างานทีร่ะบบปรบัอากาศใหเ้กดิความเพมาะสม จะสง่ผลท าใหปั้ญหาต่างๆทีถู่กระบุมาถูกแกไ้ขตามไปดว้ย เมือ่
เกดิสภาวะน่าสบาย 

3.3 ผลแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญเรื่องปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการส่งเสริมตลาด ไอโอที ในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

การสอบถามผูเ้ชยีวชาญแบง่กลุ่มผูส้อบถามออกเป็น 5 กลุม่ คอื 1.หวัหน้าฝ่ายดแูลอาคาร 2.วศิวกรอาวโุสออกแบบระบบปรบั
อากาศ 3.ผูต้รวจสอบอาคารเขยีว 4.ผูพ้ฒันาระบบ ไอโอท ี5.นกัวจิยัดา้นอาคารอจัฉรยิะ รวมทัง้หมด 10 ทา่น จากค าถาม 4 หมวด รวม
ทัง้หมด 12 ค าถาม โดยท าการสอบถามจ านวน 2 ครัง้ โดยค าถามถูกเปลีย่นขอ้ความการถามแต่จุดประสงคข์องขอ้ความยงัคง
เหมอืนเดมิ เพือ่วเิคราะหว์า่ปัจจยัสง่เสรมิการตลาดไอโอท ีในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทยซึง่ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งค าถามผูเ้ชีย่วชาญ 

ข้อค าถาม 
คะแนนการพิจารณา 

เป็น 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เป็น  
(-1) 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

1. ระบบไอโอทสีามารถระบุปัญหาการท างานทีผ่ดิพลาดได ้

2. ระบบไอโอทมีรีะบบอตัโนมตัสิามารถสัง่ปรบัการท างานเพือ่แกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้อง 

3. ระบบไอโอทีแบ่งการท างานของระบบปรบัอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่เดียวกนัได้อย่าง

เหมาะสม 

ปัจจยัด้านราคา 

4. โปรโมชัน่คดิคา่บรกิารระบบไอโอทแีบบเหมาชุด 

5. โปรโมชัน่ท าสญัญารายปี แต่ผอ่นช าระรายเดอืน  

6. โปรโมชัน่การขายพรอ้มรายงานผลการท างานของระบบประจ าเดอืน 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

7. ขายโดยตดิต่อกบัลกูคา้ของบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัการสภาวะน่าสบาย 

8. ขายโดยตดิต่อบรษิทัผูด้แูลอาคาร เพือ่เขา้ไปน าเสนอขายตามอาคารต่างๆ 

9. ขายโดยตดิต่อขอประมลูงานจากทางภาครฐัทีเ่กีย่วกบันโยบายการควบคุมคุณภาพอากาศ 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

10. การท าโฆษณาการใช้ระบบไอโอทีของอาคารชัน้น าที่เคยใช้ระบบแล้วสามารถจดัการ

สภาวะน่าสบายไดเ้ป็นอยา่งด ี

11. การท าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ใหเ้หน็ถงึความอนัตราย หากต้องนัง่ท างานในพืน้ทีท่ีไ่ม่

เกดิสภาวะน่าสบายเป็นเวลานานๆ 

12. ท าขอ้มูลการเพิม่ค่าเช่าพืน้ที่เกดิสภาวะน่าสบาย เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศเพื่อดงึดูด

ลกูคา้ต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปผลการสอบถามผูเ้ชยีวชาญดา้นปัจจยัการสง่เสรมิตลาดไอโอทใีนอาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ข้อค าถาม ค่า IOC จากการสอบถามรอบท่ี 1 ค่า IOC จากการสอบถามรอบท่ี 2 ผลสรปุ 

1 0.5 0.5 
ความคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุเป็น

ขอ้ที ่3 ทัง้สองรอบ 
2 0.5 0.6 
3 0.8 0.7 
4 0.5 0.5 

ความคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุเป็น
ขอ้ที ่5 ทัง้สองรอบ 

5 1 0.8 
6 0.4 0.6 
7 0.5 0.5 

ความคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุเป็น
ขอ้ที ่9 ทัง้สองรอบ 

8 0.1 0.2 
9 0.6 0.6 
10 0.4 0.6 

ความคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุเป็น
ขอ้ที ่11 ทัง้สองรอบ 

11 0.8 0.8 
12 0.3 0.3 



าำหศาึษำ ญัจจญและข้อจจ ำาญด้จงสภำวขน่ำสบำแทีส่ง่เสหมิตะำดกไจโจทกีในจำคำหพำณชิแ์ั หขเทศไทแ 
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4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

4.1 ผลแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญเรื่องปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการส่งเสริมตลาด ไอโอที ในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

จากผลการสอบถามผูใ้ชอ้าคารท าใหท้ราบถงึปัญหาความน่าสบาย ประกอบกบัการคน้ควา้ขอ้มลูวจิยัและประสบการณ์ผูว้จิยั 
จงึสามารถสรา้งค าถามส าหรบัการหาปัจจยัและขอ้จ ากดัทางการตลาดของการใชไ้อโอทใีนการแกปั้ญหาสภาวะน่าสบาย และจากการ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 2 ครัง้ ไดผ้ลตรงกนัและสามารถสรุปปัจจยัตามสดัสว่นทางการตลาดไดด้งัน้ี 

4.1.1กดอำนผะติภญณฑ ์

หากระบบไอโอทสีามารถจดัการการกระจายตวัของลมและอุณหภูมใินบรเิวณปรบัอากาศได้อย่างเหมาะสม จนท าใหเ้กิด
สภาวะน่าสบายได ้จะเป็นปัจจยัชว่ยสง่เสรมิการตลาดในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย ใหม้โีอกาสการเจรญิเตบิโตมากยิง่ขึน้ 

4.1.2กดอำนหำคำ 

การช าระบรกิารรายเดอืน แทนการซือ้ขาดมผีลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร เน่ืองจากการจ่ายต่อเดอืนมรีาคาทีต่ ่ากวา่การ
ซื้อขาด และผู้ซื้อสามารถไม่ต่อสญัญาได้หากคดิว่าไม่ต้องการใช้ระบบต่อไป เป็นการไม่ผูกมดั และยงัส่งผลดตี่อผูข้ายที่สามารถน า
อุปกรณ์มาปรบัปรุงและการซือ้ขายต่อไปได ้

4.1.3กดอำนาำหจญดจ ำาน่ำแ 

การเขา้ถงึผา่นนโยบายการควบคุมคุณภาพอากาศของทางภาครฐั เน่ืองดว้ยปัจจุบนัประสบปัญหาดา้นโรคระบาด ภาครฐัจะมี
นโยบายสนบัสนุนการจดัการคุณภาพอากาศใหเ้หมาะสม โดยระบบไอโอทหีากตามทีก่ลา่วไป สามารถจดัการการกระจายตวัของอากาศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกจ็ะสามารถน าอากาศเสยีไปทิง้ และเตมิอากาศบรสิทุธิเ์ขา้มาไดอ้ยา่งเหมาะสมเชน่กนั 

4.1.4กดอำนาำหสง่เสหมิาำหตะำด 

การท าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ใหเ้หน็ถงึความอนัตราย เมื่อบรเิวณปรบัอากาศไม่เกดิสภาวะน่าสบาย เช่น เชือ้รา หรอืการ
ก่อตวัของเชือ้โรคต่าง ๆ ถอืวา่เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิการสง่เสรมิการขยายของตลาดระบบไอโอทใีนการจดัการสภาวะน่าสบาย
ไดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะมคีนเขา้ใจปัญหาของอากาศทีเ่สยี และตอ้งนัง่ท างานในบรเิวณนัน้ไปจนกวา่จะหมดอายุการท างาน 

4.2 การประเมินปัจจยัด้านการตลาดจากกรณีศึกษาจริง 

จากปัจจยัทีไ่ดจ้ากการท างานวจิยัน าไปสู่การพฒันาทางการตลาดของระบบไอโอทใีนการจดัการสภาวะน่าสบายในอาคาร
พาณิชยป์ระเทศไทย โดยเป็นประโยชน์ทัง้ดา้นการพฒันาระบบไอโอทใีหต้อบโจทยก์ารจดัการสภาวะน่าสบาย และดา้นการวางกลยุทธ์
ในการขายระบบตลอดจนการเขา้ถงึลุกคา้และจะน าไปสู่การประชาสมัพนัธใ์นอนาคต โดยปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อการขยายทางการตลาด
ของระบบไอโอทคีอืการแกไ้ขปัญหาความชืน้ซึง่จะท าการแสดงตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

4.2.1กาำหลาอั ญ:าำควำมน่ำสบำแในพืน้ทีส่ว่นหวมโดแาำหใชอหขบบไจโจท ี

จากพืน้ทีต่วัอย่างเป็นบรเิวณหน้าโถงลฟิทข์องอาคารส านักงานขนาดใหญ่แหง่หน่ึง พบวา่มปัีญหาความชืน้ต ่า การไหลเวยีน
ของอากาศไม่เหมาะสม จนท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติจนเกดิการชอ็ตอย่างรุนแรงจนท าใหผู้ใ้ชบ้รเิวณดงักล่าวไดร้บัความบาดเจบ็หรอืเกดิ
อุบตัเิหตุ หลงัจากเกดิปัญหาทมีผูดู้แลของอาคารกไ็ม่สามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได ้จงึเกดิการน าระบบไอโอทมีาตรวจสอบสภาวะน่า
สบายจนน าไปสูก่ารพบสาเหตุความผดิพลาดจากการออกแบบระบบปรบัอากาศมกีารน าอากาศเยน็จา่ยบรเิวณปล่องลฟิทท์ าใหเ้กดิการ
ไหลเวยีนทีไ่ม่เหมาะสมจนท าใหส้่งผลกระทบต่อบรเิวณโถงลฟิท์ หลงัจากทราบสาเหตุกน็ าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใชร้ะบบไออใีนการ
จดัการสภาวะน่าสบายได ้และการไหลเวยีนของอากาศกบัมาท างานเหมาะสม 
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รปูท่ี 2 แสดงการใชร้ะบบไอโอทจีดัการปัญหาสภาวะน่าสบายในพืน้ทีส่ว่นรวม 

การใชร้ะบบไอโอทใีนการตรวจสอบและแก้ปัญหาสภาวะน่าสบายสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทดแทนการใช้
ทรพัยากรมนุษย ์หากไมม่รีะบบไอโอททีมีอาคารกจ็ะไมส่ามารถทราบถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิได ้เน่ืองจากการขาดการวดัคุณภาพของอากาศ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยการใชร้ะบบไอโอทใีนการจดัการปัญหาดงักล่าว แตกต่างจากการแกกปั้ญหาในปัจจุบนั ท าใหก้ารใช้
ระบบไอโอทใีนการจดัการสภาวะน่าสบายมโีอกาสในการขยายตวัทางการตลาดมากยิง่ขึน้ 

4.2.2กาำหลาอั ญ:าำเชื้จหำในจำคำหเมืจ่ผูอดลูะจำคำหทหำบถงึ ญั:าำทำงสุ้ภำพ 

เมือ่ผูด้แูลอาคารทราบถงึปัญหาความเสยีหายเมือ่ผูใ้ชอ้าคารตอ้งนัง่ท างานในบรเิวณทีไ่มเ่กดิสภาวะน่าสบาย หรอืเกดิปัญหา
เชือ้รา โดยอาคารตวัอย่างดงักล่าว พบปัญหาปล่องทางหนีไฟเป็นอกีหน่ึงพืน้ทีท่ีป่ระกอบอยู่ในอาคารพาณิชย ์โดยถอืวา่เป็นสว่นส าคญั
มากต่อการหลบหนีเมือ่อาคารเกดิปัญหาอคัคภียั หากแต่อาคารตวัอย่างแหง่น้ีพบปัญหามเีชือ้ราตลอดบรเิวณพนังของทางหนีไฟ ซึง่จะ
เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตลอดจนการน าไปสู่การแพร่กระจายไปสู่บรเิวณพื้นที่ส านักงานตามชัน้ต่าง ๆ หากไม่ถูกแก้ไขอาจเกิด
ปัญหารา้ยแรงต่อสุขภาพของผูใ้ช้อาคารเมื่อเชือ้รา หรอืเชือ้โรคต่าง ๆ ระบาดไปยงับรเิวณส านักงาน ดงันัน้จงึเกดิการน าระบบไอโอที
เขา้ไปแกปั้ญหาในจุดน้ี 

จากการใชร้ะบบไอโอทใีนการตรวจสอบพบวา่เกดิการรัว่ไหลของอากาศภายนอกปล่องบนัไดหนีไฟ และการควบคุมสภาวะใน
อากาศไมเ่หมาะสม มกีารเคลื่อนตวัของอากาศในบริเวณปล่องจากผลกระทบของการท างานของลฟิท ์ตลอดจนระบบอากาศทีอ่อกแบบ
ผดิพลาด ท าใหเ้กดิความชื้นจนเกดิเชื้อราตลอดทางหนีไฟทัง้ 32 ชัน้ ท าใหก้่อเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อทราบปัญหาก็
น าไปสูก่ารเกดิการแกไ้ขก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหายทีรุ่น่แรงต่อสขุภาพของบุคคลทีท่ างานในบรเิวณส านกังานตามชัน้ต่าง ๆ 

4.2.3กาำห้ำแหขบบไจโจทลีบบคดิคำ่บหาิำหลบบเามำพืน้ทีล่ะขช ำหขคำ่บหาิำหหำแเดจืน 

อาคารตวัอย่างแห่งน้ีประสบปัญหาความชืน้ ปัญหาเชือ้รา ในบรเิวณพืน้ทีส่ านักงานจงึเกดิการตอ้งการใชร้ะบบไอโอทใีนการ
แกปั้ญหา โดยทางทมีบรษิทัทีต่ดิตัง้ไอโอทไีดก้ าหนดการขายราคาเป็นชัน้ โดยเกดิปัญหาทัง้หมด 10 ชัน้ในอาคาร เพือ่ใหท้างทมีผูด้แูล
อาคารสามารถควบคุมงบในการจดัซื้อไดอ้ย่างเหมาะสม การคดิราคาแบบเหมาพืน้ทีม่ขีอ้ดตี่อการตดัสนิใจซื้อเน่ืองจากมรีาคาทีไ่ม่สูง
และยงัสามารถครอบคลุมพืน้ทีท่ีเ่กดิปัญหาจรงิในอาคาร ราคาทีไ่มส่งูเน่ืองดว้ยอกีองคป์ระกอบคอืบรษิทัทีต่ดิตัง้ระบบไอโอทดีงักลา่วได้
ท าการคิดต้นทุนให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถคิดค่าบริการรายเดอืนกบัผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม โดยต้องท าสญัญารายปี การคิด
ค่าบรกิารตามทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดท าใหผู้ด้แูลอาคารหรอืเจา้ของอาคารสามารถตดัสนิใจใชบ้รกิารระบบไอโอทเีพือ่มาจดัการสภาวะน่า
สบายไดง้า่ยมากขึน้ เนื่องจากอยูใ่นงบประมาณและมกีารบรกิารหลงัการขาย 
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รปูท่ี 3 แสดงการแกปั้ญหาเชือ้ราในบรเิวณปลอ่งบนัไดหนีไฟ  

 

รปูท่ี 4 แสดงตวัอยา่งการประเมนิการตดิตัง้ไอโอทใีน 1 ชัน้ 
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5. บทสรปุ 

การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัและขอ้จ ากดัของสภาวะน่าสบายทีส่่งเสรมิตลาด ไอโอท ีในอาคารพาณิชย์
ประเทศไทย วา่มปัีจจยัอะไรบา้งทีจ่ะสามารถสง่เสรมิการตลาดได ้และปัจจยัใดทีเ่ป็นขอ้จ ากดัท าใหไ้มส่ามารถขยายตลาดได ้ซึง่คาดวา่
จะเป็นผลประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาระบบไอโอท ีทีจ่ะพฒันาใหต้อบโจทยผ์ูใ้ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ และสามารถท าตลาดในประเทศไทยได ้

เน่ืองจากปัจจุบนัในประเทศไทยมอีาคารขนาดใหญ่อยู่จ านวนมาก และประกอบกบัประชากรก าลงัเรง็เหน็ถงึปัญหาสุขภาพ การรกัษา
สภาวะน่าสบายในอาคาร พืน้ทีส่ านกังาน จะชว่ยสง่เสรมิสขุภาพและคุณภาพงานของผูท้ างานในบรเิวณปรบัอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม มี
ปัจจยัหลายดา้นทีส่่งผลต่อสภาวะน่าสบาย ทัง้การท างานของระบบปรบัอากาศ การออกแบบอาคารอย่างถูกตอ้ง การจดัวางพืน้ทีก่าร
ท างานใหเ้หมาะสม ไมก่ระทบการกระจายลมของระบบปรบัอากาศ ลว้นมผีลต่อสภาวะน่าสบายทัง้สิน้ 

งานวจิยัในครัง้น้ีท าการสอบถามผูใ้ชใ้นอาคารจ านวน 1,479 คน พบว่ามคีนไมพ่อใจสภาวะรอ้นหนาว 25.69 % และคนทีไ่ม่
พอใจสภาวะคุณภาพอากาศ 22.9% โดยทัง้สองส่วนเกินกว่า 50% มผีลมาจากการท างานของระบบปรบัอากาศที่ไม่เหมาะสม และ
ประกอบกบัผลการสอบถามของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ดา้น พบว่าแต่ละท่านมคีวามคดิเหน็ตรงกนัในแต่ละหมวดดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
หากระบบสามารถจดัการการกระจายตวัของลมและอุณหภูมใินบรเิวณปรบัอากาศไดอ้ย่างเหมาสม  ปัจจยัดา้นราคา การช าระบรกิาร
รายเดอืน แทนการซือ้ขาดมผีลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย การเขา้ถงึผา่นนโยบายการควบคุมคุณภาพ
อากาศของทางภาครฐั ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด การท าโฆษณาผา่นสือ่ออนไลน์ ใหเ้หน็ถงึความอนัตราย เมือ่บรเิวณปรบัอากาศ
ไมเ่กดิสภาวะน่าสบาย เช่น เชือ้รา หรอืการก่อตวัของเชือ้โรคต่าง ๆ ผูเ้ชยีวชาญมคีวามเห็นตรงกนัวา่เป็นปัจจยัทีส่ง่เสรมิตลาด ไอโอท ี
ในอาคารพาณิชยป์ระเทศไทย 

ทัง้น้ีการน าระบบ ไอโอท ีเขา้มาใชใ้นอาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยกย็งัมขีอ้จ ากดัอยู ่โดยการใชเ้พือ่แกปั้ญหาสภาวะน่าสบาย 
จะเกดิขึน้เมือ่ผูใ้ชอ้าคารทราบถงึปัญหาต่าง ๆ และไมพ่อใจ กจ็ะท าการแจง้ไปทีผู่ด้แูลอาคาร เมือ่ผูด้แูลอาคารไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได้
จากการปรบัตัง้ค่าระบบ กจ็ะท าการตดิตัง้หรอืจา้งบรษิทัผูท้ าระบบไอโอท ีเขา้มาแกปั้ญหาโดยการบนัทกึผลและแกไ้ขระบบใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
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การศกึษาครัง้น้ีได้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีโดยได้รบัค าแนะน าและความช่วยเหลอืจากท่านอาจารย์ที่ปรกึษา ดร.ปราการ
เกยีรต ิยงัคง และคณะกรรมการทุกท่านทีช่่วยแก้ไข และรบัฟังขอ้คดิเหน็ตลอดจนแนวทางการศกึษาครัง้น้ีใหเ้ป็นงานวจิยัทีส่มบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ส าหรบัค าแนะน าแนวทาง และความเขา้ใจเกีย่วกบัการท างานของระบบปรบัอากาศในอาคารพาณิชยข์อง
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ทไีออ ีสมารท์ โซลชูัน่ จ ากดั ในการเปิดเผยขอ้มลูการแกไ้ขสภาวะน่าสบาย และการศกึษาในครัง้น้ีจะส าเรจ็ไมไ่ดเ้ลยถา้ขาดกลุ่มผูเ้ชยีว
ชาญทีเ่กีย่วขอ้งและผูใ้ชอ้าคารทีท่ าการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณสถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนามและอาจารยท์ีเ่คยไดส้อนวชิา
และถ่ายทอดความรูอ้นัเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชใ้นชวีติการท างาน  การด าเนินการเปิดบรษิทั ความรูด้า้นการบรหิาร และความรูด้า้น
นวตักรรมต่าง ๆ ขอขอบคุณคุณพอ่ คุณแม ่ทีเ่หน็ความส าคญัของการศกึษา และใหโ้อกาสในการศกึษาครัง้น้ี รวมถงึพีน้่องในครอบครวั
ทีใ่หก้ าลงัใจขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหห์าสาเหตุการเตบิโตของตลาดระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย ทีไ่ม่มคีวาม
สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของตลาดโลก จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ การเตบิโตไม่ไดต้ามตลาดโลกนัน้ส่งผลต่อการ
พฒันาระบบวศิวกรรมอาคารในประเทศไทย จงึไดท้ าการส ารวจโดยสง่แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และเขา้ส ารวจเพือ่วเิคราะหก์ารใช้
ประโยชน์จากระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย โดยเริม่ตน้เลอืกอาคารทีไ่ดร้บัมาตรฐานอาคารเขยีวทีไ่ดร้บัความเชื่อมัน่ทัว่โลกเช่น 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ,Thailand Rating Energy and Environment System (TREES) และ MEA 
award โดยมอีาคารต้นแบบระบบ BAS มาตรฐาน ที่มทีีม Intelligent Building Collaboration (IBC) Research Unit ท างานวจิยัด้าน
ระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยมาตลอดหลายปี โดยขัน้แรกผูว้จิยัไดพ้บปัญหาจากความไมใ่สใ่จของผูใ้ชง้านระบบอาคารอตัโนมตั ิ
นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดร้วบรวมงานวจิยัทัง้ไทย และต่างประเทศ ไปปรกึษาและสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อการลงน ้าหนักความส าคญัใน
ดา้นต่างๆ ทีจ่ะสง่ผลใหไ้ดก้ารแกไ้ขปัญหาทีถู่กตอ้งเหมาะสม ตามมาตรฐานสากล โดยใชด้ชันีชีว้ดัมาวดัระดบัคุณภาพของแต่ละอาคาร 
ดว้ยวธิกีารใหค้ะแนนการประเมนิรบูรคิส ์เพื่อหาความสมัพนัธ ์พบวา่บางอาคารยงัไมผ่า่นดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพระบบอาคารอตัโนมตั ิ
นอกจากนี้ เมือ่น าอาคารแต่ละหมวดมาหาคา่ความสมัพนัธก์นั พบวา่ถงึแมอ้าคารในประเทศไทยยงัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ก่า แต่ยงัมขีอ้มลูทีม่ ี
ประโยชน์เกบ็ไวใ้นระบบอยู่มาก แต่ไมไ่ดน้ าไปใช ้จงึเกดิช่องว่างทีส่ามารถก่อใหเ้กดิแนวธุรกจิใหม ่ซึง่เป็นเครื่องมอืทีช่่วยน าขอ้มู ลใน
ระบบอาคารอตัโนมตัมิาวเิคราะหใ์หผู้ดู้แลอาคารสามารถใชง้านระบบอาคารอตัโนมตัใินอาคารได้ดขีึน้ เกดิความเขา้ใจและใชง้านระบบ
อาคารอตัโนมตัไิดด้ยีิง่ขึน้ ท าใหผู้บ้รหิารใหค้วามสนใจในการพฒันา และตดิตัง้ระบบอาคารอตัโนมตั ิเป็นการกระตุน้ตลาดระบบอาคาร
อตัโนมตัใินประเทศไทยไดด้ขีึน้ จากการวจิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืวนิิจฉัยระบบอาคารอตัโนมตัขิึน้ และไดม้ีหลายอาคารทีส่นใจน า
เครือ่งมอืนี้ไปตดิตัง้ ในราคา 400,000 – 500,000 บาท ต่อ 1 อาคาร 

ค ำส ำคญั: ระบบอำคำรอตัโนมตั,ิ ระบบวศิวกรรม, อำคำรสเีขยีว 

 

Abstract 

This research aims to analyze the market growth of the Building Automation System (BAS) in Thailand. When 
comparing the Thailand BAS market growth to the world market, it was found that the BAS market growth is much slower. This 
problem has sparked the researcher to fix the slow growth in the Thai market that affects the development of building 
engineering systems in Thailand. Thus, questionnaires, interviews, and building survey were conducted in order to analyze 
BASs complied with the green building standard. First, the researcher found the neglect problem from BAS operators. In 
addition, the researcher collected information from research works conducted both inside and outside of Thailand, then asked 
experts to focus and weigh the importance factors resulting in solving the problem according to international standards. By 
using the quality index of each building with a scoring rubrics method, some buildings in Thailand have not yet passed the 
building automation quality index, including some government buildings and hospital buildings. When looking into the relative 
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values of each building category, it was found that even though the buildings in Thailand are still using old technology, they 
still have data and useful information, but no building operators know what to do about those data. Thus, there is a big gap for 
a new business to provide a tool that helps analyzing building data and helps building administrators to get the best out of 
BASs. This will lead the executives to be interested in the development and install BASs and it will stimulate the building 
automation market in Thailand even more. Based on this research, a building automation diagnostic tool was invented and 
tested in many leading companies; the results from two buildings are presented in this work. This tool can be easily sold at a 
price of 400,000-500,000 baht per building. 

Keywords: Building Automation System, Engineering System, Green Building System 

 

 

1. บทน า 

ระบบอาคารอตัโนมตั ิเป็นระบบทีม่คีวามเตบิโตในตลาดโลกสูงขึน้เรื่อย ๆ โดยมมีลูค่าเขา้สู่ 100 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั โดย
ภมูภิาคทีก่ าลงัถูกจบัตามองมากทีส่ดุนัน้คอื Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC) การเตบิโตของเทคโนโลยี
เครอืขา่ยไรส้าย ทีม่ตีน้ทุนต ่ากว่าระบบเดนิสาย ซึง่ท าใหต้น้ทุนอุปกรณ์ถูกลงไปดว้ยซึง่ตรงขา้มกบัค่าใชจ้่ายตน้ทุนในการจา้งแรงงาน
โดยประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศทีก่ าลงัถูกจบัตามองใน APAC 

แต่จากขอ้มลูยอ้นหลงัพบว่าระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย ไม่ไดร้บัการสนใจเท่าทีค่วร ถงึแมจ้ะมกีารใชง้านในหลาย
อาคารมานานมากแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารศกึษาถงึประโยชน์จากการใชง้านอยา่งจรงิจงั จงึตอ้งหาปัจจยัเพือ่วเิคราะหต์ลาด และขอ้จ ากดัของ
ระบบอาคารอตัโนมตัสิง่ผลต่อการเตบิโตของตลาดระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย 

งานวจิยัฉบบัน้ีจะศกึษาตลาดของอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย และท าการวเิคราะหข์อ้จ ากดั โดยผา่นการประเมนิตวัแปรที่
ใชใ้นระบบอาคารอตัโนมตั ิโดยอา้งองิงานวจิยัจากต่างประเทศ การเกบ็ขอ้มลูจากอาคารทีเ่ขา้ในเกณฑ ์และแบบสอบถามปลายเปิด โดย
เทยีบกบัดชันีชีว้ดัทีเ่ป็นมาตรฐาน และส่งผลการประเมนิเบือ้งตน้รวมถงึแนะน าในการพฒันาคะแนนดชันีประจ าอาคารใหแ้ต่ละอาคาร 
สดุทา้ยท าการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคาร และผูด้แูลอาคารอกีครัง้เพือ่หาขอ้พสิจูน์วา่ คะแนนดชันีทีไ่ดม้านัน้ หากแกไ้ขในแต่ละจุด จะเพิม่
ความสนใจในการลงทุนเพือ่พฒันาระบบอาคารอตัโนมตัไิดม้ากแคไ่หน ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ะท าให ้ผูใ้ชง้านไดรู้ถ้งึขอ้จ ากดัตวัเอง และบรษิัท
ดา้นอาคารอตัโนมตัไิดท้ราบถงึวธิกีารท าตลาด หรอืเพิม่มลูคา่ในการขยายตลาดของระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยได ้

 

2. วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

 1) เพือ่ส ารวจประโยชน์และวเิคราะหต์ลาดระบบอาคารอตัโนมตัทิีถู่กใชใ้นประเทศไทย 

 2) เพือ่วเิคราะหข์อ้จ ากดัของระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย 

 3) เพือ่หาปัจจยัในการท าการตลาดระบบอาคารอตัโนมตัปิระเทศไทย 

 

3. ประโยชน์และผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 เพื่อใหท้ราบถงึการใชป้ระโยชน์ของระบบระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยงานปัจจุบนัว่าอยู่ระดบัไหน ผูใ้ชง้าน ผูดู้แล 
และเจา้ของอาคารไดร้บัรูถ้งึการใชป้ระโยชน์ หรอืเหน็ความส าคญัแคไ่หน เพือ่ใหท้ราบถงึขอ้จ ากดัและบอกถงึปัจจยัในการท าตลาดของ
ระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยได ้
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4. ขอบเขตงานวิจยั 

 ระบบอาคารอตัโนมตัใินตวัอยา่งอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ในกลุม่ทีไ่ดม้าตรฐานอาคารเขยีว(LEED) หรอื
มาตรฐานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัความเชือ่มัน่ในประเทศไทย  

 

5. ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศกึษาธุรกจิตลาดของอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยนัน้ นบัวา่เป็นเรือ่งทีท่า้ทาย เนื่องจากการการเคลือ่นทีข่องเทคโนโลยี
จากกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ มาสู่กลุ่มประเทศทีก่ าลงัพฒันา ตอ้งใชเ้วลาในการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลย ีรวมถงึตน้ทุนของเทคโนโลย ีที่
ค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัมูลค่าการลงทุนของประเทศในกลุ่มที ่2 จงึมงีานศกึษาและวจิยัค่อนขา้งจ ากดั แต่ปัจจุบนันัน้ ไดม้เีทคโนโลยี
แบบตน้ทุนต ่าเขา้ท าใหก้ารศกึษาการเตบิโตของตลาด เพือ่หาปัจจยัในการส่งเสรมิเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ 

5.1 ศึกษาการใช้งานระบบ BAS ในไทย 

 ระบบอาคารอตัโนมตัเิริม่มรีูปร่างทีช่ดัเจนในต่างประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1980 โดยเริม่ตน้เป็นการควบคุมระบบปรบัอากาศจาก
หอ้งควบคุมศูนยก์ลางของอาคารโดยมโีดยเริม่ตน้เป็นการเดนิสายสือ่สารไปโดยรอบอาคารโดยใชร้ปูแบบการสือ่สารขอ้มลูดจิติอลแบบ
อนุกรม และเมื่อปี ค.ศ. 1998 TIA (Telecommunications Industry Association) และ EIA (Electronic Industries Association) ได้
ออกแบบมาตรฐาน RS485 ซึง่มจีุดเดน่คอื สามารถมอุีปกรณ์ในวงจรสามารถมไีดม้ากถงึ 32 ตวั ซึง่มากกวา่มาตรฐานอื่น ๆ ถงึ 3.2 เทา่ 
และ สามารถสง่สญัญาณไดไ้กลถงึ 1,200 เมตร โดยใชส้ารสือ่สารเพยีงแค่ 2 เสน้ โดยการพฒันามาอย่างต่อเน่ืองดว้ยจากเทคโนโลย ีมี
การคาดการณ์จาก Markets and Markets Research Private Ltd วา่จากปี ค.ศ. 2019 จนถงึปี ค.ศ. 2024 ระบบอาคารอตัโนมตับินโลก
จะมกีารเตบิโตโดยเฉลีย่ที ่10.1% โดยเกดิจากการสนใจในการรกัษาความปลอดภยัในอาคารมากขึน้ และจากการขยายตวัของระบบ
เครอืขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย ทีส่ามารถเขา้ท าตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะประเทศฝัง่เอเชยีแปซฟิิก (Marketsandmarkets, 2020) 

 
รปูท่ี 1 BAS evolution (Siemen, 2020) 

 ส าหรบัในประเทศไทย กม็กีารใชเ้ทคโนโลยขีา้งต้นตามรูปที ่1 เหมอืนกนัเพยีงการถ่ายทอดเทคโนโลยมีานัน้อาจจะชา้กว่า
เทคโนโลยจีากประเทศแม่ประมาณ 10 ปี โดยจากการศกึษางานวจิยัใน 5 ปีหลงัมานัน้ พบว่าไม่มกีารศกึษาแนวทางการใชป้ระโยชน์
จากระบบอาคารอตัโนมตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูว้จิยัไดท้ าการเขา้ไปการส ารวจพรอ้มกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบอตัโนมตั ิโดยใชก้ารคดัเลอืก
จากคุณภาพของอาคารทีใ่ชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิซึง่จะเป็นกลุ่มของอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทีม่จี านวนมากในกรุงเทพมหานคร โดย
อาคารทีม่แีนวคดิทีจ่ะพฒันาระบบอาคารอตัโนมตั ิจะเป็นอาคารทีอ่ยูใ่นเกณฑป์ระเมนิอาคารเขยีว ไมว่า่จะเป็น LEED Trees หรอื MEA 
Awards โดยผูเ้กีย่วขอ้งส าคญัส าหรบั ระบบอาคารอตัโนมตัจิะแบ่งเป็น 1. เจา้ของอาคาร เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของอาคาร 2. ผูดู้แล
อาคาร สามารถเป็นไปไดท้ัง้เป็นพนักงานของเจา้ของอาคาร หรอืเป็นบรษิทัทีร่บัจา้งดูแลอาคาร 3. ผูใ้ชง้านระบบอาคารอตัโนมตั ิมนั
เป็นชา่งหรอืวศิวกรทัว่ไป ซึง่ควรจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบอาคารอตัโนมตัมิากทีส่ดุ   

 5.1.1 กำรออกแบบกำรคดัเลอืกอำคำร 

 การออกแบบการคดัเลอืกอาคารในงานวจิยันี้ท าการประเมนิจากกลุม่อาคารทีผ่า่นการขอประเมนิอาคารเขยีว (green building) 
หรอืเป็นอาคารทีม่กีารใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม โดยเกณฑก์ารประเมนิอาคารประหยดัพลงังานในประเทศไทยมหีลายเกณฑก์าร
ประเมนิ อาทเิชน่ MEA award, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และ Thailand Rating Energy and 



กำรวเิครำะหก์ำรเตบิโตของตลำดระบบอำคำรอตัโนมตัใินประเทศไทย 
สมเกยีรต ิโสะหาบ และปราการเกยีรต ิยงัคง 
 

595 

Environment System (TREES) โดยท าการสอบถามขอ้มลูการใชง้านระบบอาคารอตัโนมตั ิจากผูด้แูลอาคารและผูใ้ชง้านระบบอตัโนมตัิ
ในอาคารนัน้ ๆ เพือ่น าผลการศกึษาไปใชใ้นการออกแบบ framework ต่อไป โดยจากขอ้มลูเวบ็ไซต ์The Green Building Information 
Gateway มขีอ้มลูอาคารระดบั LEED ในกรุงเทพทัง้หมด 24 อาคาร 

5.2 ออกแบบ frame work จากข้อมลูการศึกษา 

 หลงัทราบกลุ่มอาคารทีจ่ะด าเนินการ ผูว้จิยัการสอบถามขอ้มลูการใชง้านระบบอาคารอตัโนมตัเิบือ้งตน้ วา่ใชง้านประเภทไหน 
กบัระบบอะไรบา้ง และการใชค้วบคุมการท างานอยา่งไร เพือ่น าไปสูก่ารออกแบบสอบถาม โดยขอ้มลูระบบอาคารอตัโนมตัมิรีายละเอยีด
แบง่เป็น 4 สว่นหลกัดงัน้ี สว่นระบบเครือ่งผลติน ้าเยน็ เครือ่งสง่ลมเยน็แบบปรมิาตรคงที ่เครือ่งสง่ลมเยน็แบบแปรเปลีย่นปรมิาตรได ้และ
สว่นระบบพลงังาน 

5.2.1 แนวทำงกำรสรำ้งดชันีชี้วดั 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 24 อาคารทีไ่ดก้ล่าวไวด้งัขัน้ตน้ และคดักลุ่มตวัอย่างมาเพยีง 19 อาคาร โดยใชก้ารสอบถามขอ้มลู
เบือ้งตน้ จากนัน้ทางโครงงานวจิยัโครงการ การพฒันากระบวนการและดชันีการวดัประสทิธภิาพการใชง้านระบบอาคารอตัโนมตัเิพื่อการ
ประหยดัพลงังานระบบเครื่องท าน ้าเยน็ดว้ย EMIS tool (เด่นชยั วรเดชจ าเรญิ, 2563) ไดท้ าการพจิาราณาขอ้มลูเชงิคุณภาพ (qualitative 
data) จากการสมัภาษณ์ผูใ้ชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิซึง่มคีวามรูค้วามสามารถในการควบคุมระบบ โดยแบ่งเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 13 
หมวดหมู่ โดยผ่านรูปแบบ platform ความร่วมมือระหว่าง Intelligent Building Collaboration (IBC) Research Unit และทีม ASHRAE 
Thailand Chapter โดยเปรยีบเทยีบจากอาคารตน้แบบทีไ่มผ่า่นการขอมาตรฐาน LEED (อาคาร Q) กบัอาคารทีผ่า่นการประเมนิมาตรฐาน 
LEED (อาคาร C) เน่ืองจากทัง้ 2 อาคารผา่นการเชื่อมระบบ EMIS เขา้กบัระบบอาคารอตัโนมตัใินการประเมนิ operations การท างานของ
ระบบปรบัอากาศแลว้ 

 จากการตรวจสอบดชันีการประเมนิขบวนการ Monitoring-based commissioning (MBCx) พบเกดิจากการคดักรองขอ้มลูโดยการ
พจิารณาจากค าซ ้าทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้จงึไม่ไดป้ระเมนิจากการปฏบิตังิานจรงิในอาคาร และตวัแปรมคีวามซบัซอ้นพอสมควร โดยมทีัง้สิน้ 13 
หมวดดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ดชันีในการประเมนิ MBCx (N.Harris et al, 2018) 

 
ดงันัน้ สามารถท าการจดัหมวดตวัแปรและรายละเอยีดดงัตารางที ่2 - 4 แสดงหมวดหมูท่ี ่1 ถงึหมวดหมูท่ี ่6 โดยในตารางที ่2 

เริม่ต้นจาก 3 หมวดแรก คอืขอ้มูลประกอบอาคาร ด้านการบรหิาร และด้านของคน โดยทัง้ 3 หมวดมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัในเชงิการ
ปฏบิตักิารในอาคาร โดยหมวดที ่1 ขอ้มลูประกอบอาคารเป็นขอ้มลูเบือ้งต้นของอาคารซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัการ operate เป็นหลกั ส่วน
หมวดที ่2 ดา้นการบรหิาร ในหมวดน้ีจะเป็นขอ้มลูเกีย่วการการลงทุนของอาคารในการจดัการและพฒันาระบบอาคารอตัโนมตัใิหด้ยีิง่ขึน้ 
จะบ่งบอกถงึการใหค้วามส าคญัในการใชง้านระบบอาคารอตัโนมตั ิและหมวดที ่3 หมวดของคน นอกจากการใหค้วามส าคญักบัการน า
ระบบอาคารอตัโนมตัทิีม่ปีระสทิธภิาพมาใชแ้ลว้ หากผูดู้แล หรอืผูท้ีใ่ชร้ะบบอาคารอตัโนมตัโิดยตรง มทีกัษะในการใชโ้ปรแกรมไม่มาก
พอ กจ็ะไมส่ง่ผลใหเ้กดิประโยชน์ ดงันัน้การพฒันาผูใ้ชร้ะบบอาคารอตัโนมตักิเ็ป็นปัจจยัทีส่ าคญัเชน่กนั 
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ตารางท่ี 2 ดชันีการประเมนิระบบอาคารอตัโนมตั ิ– หมวดที ่1 – 3 
หมวด ตวัแปร รายละเอียด  

1. ขอ้มลูประกอบอาคาร 1.1 ขอ้มลูการใชพ้ลงังาน / คา่ไฟฟ้า 
1.2 ขอ้มลูอาคารเฉพาะ 
1.3 Building control system information 
1.4 Building operating requirement 
1.5 General building document 
1.6 Functional space requirement 

- ขอ้มลูสดัสว่นการใชพ้ลงังาน 
- ขอ้มลูการใชง้านระบบภายในอาคาร 
- ขอ้มลูราคากลางและ TOR ระบบอาคารอตัโนมตั ิ
- ขอ้มลูแผนงานการเดนิระบบ 
- ขอ้มลูประกอบอาคารทัว่ไป 
- ขอ้มลูสรุปการใชง้านพืน้ทีใ่นอาคาร 

2.ดา้นการบรหิาร 2.1 Budget for investment  
2.2 Management support/Funding  
2.3 Incentives  
2.4 Payback/ROI  
2.5 Strategies 

- งบประมาณในการลงทุน 
- แผนงานทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการลงทุน 
- สรา้งแรงจงูใจในการลงทุน (การประหยดัพลงังาน) 
- การคนืทุนหลงัจากใชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิ
- การวางแผนการใชร้ะบบอาคารอตัโนมตัใินอาคารใหม ่

3.คน  3.1 Training/skills  
3.2 Acceptance  
3.3 Time  
3.4 Service provider  
3.5 Energy manager  
3.6 Energy management team 
3.7 Occupant engagement 

- ทกัษะของผูด้แูลหรอืผูใ้ชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิ
- ผูด้แูลหรอืผูใ้ชเ้หน็ดว้ยกบัประโยชน์ของระบบ 
- ผูด้แูลหรอืผูใ้ช ้ใชเ้วลากบัการใชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิ
- ไดร้บัค าแนะน าการใชจ้ากผูใ้หบ้รกิาร 
- มผีูบ้รหิารรบัผดิชอบดา้นพลงังานโดยตรง 
- มทีมีดแูลและจดัการการใชพ้ลงังานในอาคาโดยเฉพาะ 
- ผูใ้ชอ้าคารมสีว่นรว่มในการจดัการพลงังาน 

หมวดที ่4 ในตารางที ่3 กระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการพลงังานอาคารทีม่รีะบบอาคารอตัโนมตัเิป็นส่วนเกีย่วขอ้ง ตอ้งมี
การวางกลยุทธใ์นการด าเนินงาน เพื่อใหใ้ชร้ะบบอาคารอตัโนมตัไิดอ้ย่างเกดิประโยชน์สูงสุด ส่วนใหญ่ใชแ้ทนการเปิด -ปิดหากใชง้าน
เตม็ความสามารถของระบบ เช่นน าขอ้มลูทีร่ะบบบนัทกึไวอ้ยู่แลว้มาท าการวนิิจฉัยปัญหา กจ็ะท าใหท้ราบพฤตกิรรม การท างานของ
ระบบปรบัอากาศของตนว่ามปัีญหาอย่างไร และน าไปสู่การแก้ปัญหาใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ และเกดิการ
ประหยดัพลงังาน 

ตารางท่ี 3 ดชันีการประเมนิระบบอาคารอตัโนมตั–ิ หมวดที ่4 
หมวด ตวัแปร รายละเอียด  

4. กระบวนการ 4.1 Developing specifications.  
4.2 MAP Commissioning 
4.3 MAP Scaling 
4.4 MAP Strategies 
4.5 BAS configuration  
4.6 FDD configuration  
4.7 FDD strategy 
4.8 Fault identification  
4.9 Prioritize  
4.10 Strategies for corrective action 
4.11 Work orders  
4.12 Maintain 
4.13 RFP (request for proposal) 
4.14 Calibrating/accessing 

- การเลอืกใชล้กัษณะเฉพาะของระบบ 
- มกีารวางแผนการตรวจสอบและปรบัปรุง 
- น าผลจากการปรบัปรุงไปใชใ้นการขยายต่อ 
- มกีลยุทธก์ารวางแผนการตรวจสอบปรบัปรุง 
- มกีารก าหนดตวัแปรในการการจดัการในระบบอาคารอตัโนมตั ิ
- มกีารก าหนดการวนิิจฉยัความผดิพลาด 
- มกีลยุทธใ์นการวนิิจฉยัความผดิพลาด 
- มกีารระบุความผดิพลาด 
- มกีารจดัล าดบัความส าคญั 
- มกีลยุทธใ์นการด าเนินการแกไ้ข 
- มขีบวนการในการสัง่งานเพือ่แกปั้ญหา 
- มขีบวนการในการบ ารุงรกัษา 
-มขีอ้เสนอทีเ่ป็นขอ้มลูเฉพาะเจาะจงส าหรบัผูข้ายระบบอาคาร 
- มขีบวนการการสอบเทยีบและเขา้ถงึขอ้มลู 
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ในหมวดที่ 5 และ 6 เป็นหมวดที่ต่อเน่ืองจาก 4 หมวดแรก ซึ่งจะบ่งบอกว่าอาคารใช้ระบบอาคารอตัโนมตัอิย่างเหมาะสม
หรอืไม ่เพราะเรือ่งการน าขอ้มลูหรอืเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมจะสอดคลอ้งกบัยกระดบัการใชพ้ลงังานของอาคารใหด้ยีิง่ขึน้ได้ 

ตารางท่ี 4 ดชันีการประเมนิระบบอาคารอตัโนมตั–ิ หมวดที ่5 – 6 
หมวด ตวัแปร รายละเอียด  

5. ขอ้มลู  5.1 Data/Metering interval  
5.2 Submetering  
5.3 System or points metered 
 5.4 Configuration  
5.5 Data naming conventions  
5.6 Data overload  
5.7 Data limitation 
5.8 Data quality 

- มกีารระบุชว่งเวลาในการบนัทกึขอ้มลู 
- มกีารแยกขอ้มลูมเิตอรแ์ยกสว่น 
- มขีอ้มลูทัง้ระบบหรอืแสดงค่ามเิตอรย์อ่ยทีส่ว่นกลาง 
- มกี าหนดตวัแปรขอ้มลู 
- มหีลกัการในการตัง้ชือ่ขอ้มลู 
- ปรมิาณขอ้มลูทีม่ากเกนิไป 
- ปรมิาณขอ้มลูมจี ากดั  
- คุณภาพการสง่หรอืจดัเกบ็ขอ้มลู 

6. เทคโนโลย ี 6.1 Data architecture  
6.2 Data security  
6.3 BAS  
6.4 Third party support 

- ฐานขอ้มลูมกีารวางโครงสรา้งทีเ่หมาะสม 
- ขอ้มลูมคีวามปลอดภยัในการจดัเกบ็ 
- เทคโนโลยคีวามสามารถของระบบอาคารอตัโนมตั ิ
- ผูใ้หบ้รกิารมกีารช่วยเหลอืดา้นความรูห้รอืการอพัเดทซอฟตแ์วร์ 

5.3 การประเมินระบบอาคารอตัโนมติั 

ตารางท่ี 5 แสดงเกณฑป์ระเมนิระบบอาคารอตัโนมตั ิ

ตารางท่ี 6 การแปลค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 
67 ขึน้ไป อาคารมรีะบบอตัโนมตัทิีเ่หมาะสมในทุกดา้น ทัง้กระบวนการ ผูด้แูล และมกีารบรหิารงานโดยใชข้อ้มลูส าหรบัการ

ท างานทีเ่หมาะสม 
50-67 อาคารยงัตอ้งมกีารพฒันาคน และการใชข้อ้มลูในการด าเนินงานอาคารใหเ้หมาะสม 
34-50 อาคารขาดการใสใ่จในรายละเอยีดส าคญั ยงัไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

ต ่ากวา่ 34 อาคารจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงเพือ่ใหส้ามารถดแูลอาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ความสามารถ ค่าน ้าหนัก 
ระดบัคณุภาพ 

คะแนน ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ปรบัปรงุ 
(1 คะแนน) 

กระบวนการ 6 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 

 

คน 5 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 

 

ขอ้มลู 4 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 

 

การบรหิาร 
 

3 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 

 

ขอ้มลูประกอบ 2 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 

 

เทคโนโลย ี 1 
80 – 100 % 
เทยีบตวัแปร 

60 – 80 % 
เทยีบตวัแปร 

40 – 60 % 
เทยีบตวัแปร 

0 – 40 % 
เทยีบตวัแปร 
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6. ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัเป็น 4 ขัน้ตอนด้วยกนัคอื 1. ผลกการตอบรบัจากอาคารที่ไดร้บัเลอืก 2. การวเิคราะห์ดชันีในการเปรยีบเทยีบ              
3. ผลการศึกษาการใช้งานระบบอาคารอัตโนมตัิในประเทศไทย หาถึงปัญหา และปัจจยัที่มีผลต่อธุรกิจอาคารอัตโนมตัิ และ 4. 
ผลตอบสนองจากผูเ้ขา้รว่มโครงการวจิยั 

6.1 ผลการตอบรบัและการด าเนินการในอาคารท่ีถกูเลือก 

จากการการสมัภาษณ์ และเลอืกกลุ่มตวัอยา่งจาก 24 อาคาร ลงมาเหลอื 19 อาคารนัน้ มอีาคารทีต่อบรบัร่วมวจิยัและเปิดเผย
ขอ้มลูใหง้านวจิยัทัง้หมด 16 อาคาร โดยแบง่เป็นหมวดต่างๆ ไดด้งัน้ี  

อาคารภาครฐั 6 อาคาร (A-F) , อาคารส านักงานเช่า 5 อาคาร (G-K), อาคารโรงพยาบาล 3 อาคาร (L-N), หา้งสรรพสนิคา้ 2 
อาคาร (O-P), อาคารตน้แบบ 2 อาคาร (Q-R), อาคารโรงแรม 1 อาคาร (S), หรอืแบ่งเป็น เกณฑ ์LEED 10 อาคาร, Air-cool BAS 1 
อาคาร, BAS มาตรฐาน 4 อาคาร, Trees 1 อาคาร, MEA index 1 อาคาร,อาคารตน้แบบ 1 อาคาร, อาคารBAS ตน้แบบ 1 อาคาร 

6.2 ผลการวดัคณุภาพระบบอาคารอตัโนมติัด้วย Scoring rubrics 

 จากจ านวน 19 อาคารทีท่ าการสอบถาม และตรวจสอบดว้ยดชันีชี้วดั พบว่า ม ี1 อาคาร ทีไ่ม่สามารถประเมนิได ้และอกี 3 
อาคาร ทีไ่ม่ผ่านเกณฑป์ระเมนิ โดยสรุปมาเป็นรูปที ่2 โดยอาคาร Q และ R เป็นอาคารตน้แบบของโครงการ ซึง่อาคาร Q เป็นอาคาร
ตน้แบบทีไ่ดร้บัมาตรฐาน LEED สูงทีสุ่ดในประเทศไทย ส่วนอาคาร R เป็นอาคารภาครฐัต้นแบบทีไ่ดร้บัการพฒันาและวจิยัผ่าน ทมี
งานวจิยั IBC มาโดยตลอด จงึไดค้ะแนนสงูทีสุ่ด โดยแบง่ย่อยเป็น 4 กลุ่มคอื อาคารจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง 3 อาคาร อาคารทีข่าดความใส่
ใจในระบบอาคารอตัโนมตั ิ2 อาคาร อาคารทีต่อ้งท าการพฒันาคนและการใชข้อ้มลูในอาคาร 8 อาคาร อาคารทีม่คีวามเหมาะสมและใช้
งานระบบอาคารอตัโนมตัทิีด่ ีมจี านวน 5 อาคาร ซึง่ผลการประเมนิพบวา่ใหเ้หน็วา่อาคาร 72% ทีร่วมอยูท่ ัง้ในเกณฑท์ีต่อ้งท าการพฒันา
คนและการใชข้อ้มลูในอาคารและอาคารทีม่คีวามเหมาะสมและใชง้าน มชี่องทางในการพฒันาระบบทีส่ามารถเป็นไปได ้และหากรวมทุก
อาคารในแต่ละหมวด เขา้ดว้ยกนั และคดิเป็นคะแนน ต่อ คะแนนเตม็ในแต่ละหมวดจะพบว่า คะแนนของหมวด ขอ้มลูมสีุดสุดที ่67% 
และหมวดเทคโนโลยมีตี ่าสุดอยูท่ี ่54% ดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 2 แสดงคะแนนการประเมนิของแต่ละอาคาร 

 
รปูท่ี 3 แสดงคะแนนทุกอาคารรวมกนัโดยแยกแต่ละหมวด 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1
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 จะเหน็ไดว้่าขอ้สงัเกตหมวดทีม่คีะแนนสูงทีสุ่ดนัน้คอืขอ้มลู และหมวดทีม่คีะแนนต ่าทีท่ีสุ่ดคอืเทคโนโลย ีซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
ระบบอาคารอตัโนมตันิัน้ยงัสามารถทีจ่ะพฒันาไปได ้โดยการพฒันาคนทีใ่ชง้าน และการใชข้อ้มลูของอาคารเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และ
สนใจในระบบ และหลงัจากนัน้เมือ่ระบบไดร้บัความเขา้ใจแลว้ การพฒันาเทคโนโลย ีจะสามารถท าไดง้า่ยขีน้ 

นอกจากน้ี หากน ากลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มมาเฉลีย่คะแนนกนั ดงัรปูที ่4 จะพบวา่อาคารภาครฐัมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดซึง่เกดิจาก
ปัญหาดา้นการประมลูงานที่แต่ละสว่นของระบบอาคารอตัโนมตัไิมส่ามารถท างานอย่างเขา้กนัได ้และความรูค้วามเขา้ใจของเจา้หน้าที่
ในการใชง้านเองมน้ีอยมาก นอกจากน้ีหากตดัอาคารตน้แบบออกไปจ าพบว่า กลุ่มอาคารส านักงานเช่าเป็นกลุ่มทีม่คีะแนนสงูทีสุ่ด อนั
เกดิมาจากการทีอ่าคารดงักล่าวไดร้บัผลตอบแทนมาจากผูเ้ชา่ การพฒันาระบบอาคารอตัโนมตั ิทีท่ าใหผู้เ้ชา่เจอปัญหาน้อยทีส่ดุ มคีวาม
สบายในการใชอ้าคารมากทีสุ่ด เป็นสิง่ทีอ่าคารใหค้วามสนใจและเป็นตลาดทีส่ามารถน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไปเสนอขายและไดร้บัการ
ตอบรบัไดอ้ยา่งด ี

 
รปูท่ี 4 แสดงคะแนนทุกอาคารรวมกนัโดยแยกแต่ละหมวด 

6.3 ผลศึกษาการใช้งานระบบอาคารอตัโนมติัในประเทศไทย 

ตลาดของอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยเขา้มาพร้อมกบัการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย แต่หากเจ้าของ หรอืผูดู้แล
อาคารไมไ่ดใ้สใ่จในระบบอาคารอตัโนมตัโิดยปัญหามากจากการมองจุดคุม้ทุนไมอ่อกไมส่นใจ จงึเกดิการแยกงบประมาณออกมาประมลู
ส่วนประกอบอาคารออกมาจงึเป็นขอ้จ ากดัใหห้ลาย ๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อกนัได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ไม่มกีารศกึษาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากระบบอาคารอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง โดยเกิดจากการขาดแนวทางการติดตัง้ที่เหมาะสม และขาดการประเมิน
ความสามารถทีใ่ชจ้รงิเมื่อเทยีบกบัราคา และยงัพบว่าสิง่ที่น่ากลวัที่สุดคอืผูดู้แลระบบอาคารอตัโนมตัยิงัขาดทกัษะการวเิคราะห์และ
ความเขา้ใจกระบวนการ โดยแบง่ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการขยายตวัได ้5 ปัจจยัดว้ยกนั 

1) ขอ้บงัคบัการตดิตัง้ระบบอาคารอตัโนมตั ิในอาคารเขยีว 

2) ความสามารถของผูด้แูลหรอืผูใ้ชร้ะบบอาคารอตัโนมตั ิ

3) การออกแบบระบบปรบัอากาศในประเทศไทยมคีวามซบัซอ้น 

4) การใหค้วามส าคญักบัระบบอาคารอตัโนมตั ิ

5) ปัญหาการออกแบบการแสดงผลของระบบไมเ่หมาะกบัผูใ้ช ้

6.4 ผลตอบสนองจากผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั 

จากขอ้มลูงานวจิยั ผูว้จิยัไดส้ง่ผลการประเมนิกลบัไปยงัอาคารแต่ละอาคาร โดยบอกใหท้ราบถงึคะแนนทีไ่ดร้บั และคะแนนที่
เทยีบกบัอาคารในหมวดเดยีวกนั โดยอาคารทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรุงกไ็ดท้ราบถงึปัญหาของอาคารตวัเอง ส าหรบัอาคารทีม่คีะแนนดา้น
ขอ้มูลที่ดนีัน้ หากมเีครื่องมอืที่สามารถรวบรวมขอ้มูลในระบบอาคารอตัโนมตั ิและน ามาวเิคราะห์ วนิิจฉัย และบอกถึงปัญหา หรอื
ค าแนะน าใหแ้ต่ละอาคารสามารถใชง้านระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทางอาคารทีเ่ขา้ใหค้วามร่วมมอืในงานวจิยัมคีวามสนใจเป็นอย่าง
มาก เช่นตวัอย่างรูปที่ 5 AI and IoT as command center with Patented Big Data ที่เป็นระบบทีท่ าการรวมขอ้รวมขอ้มูลจากระบบ
อาคารอตัโนมตัใินส่วนต่าง ๆ เขา้มาประมวลผลตรงกลาง และวเิคราะห ์วนิิจฉัย ถงึปัญหาในระบบอาคารอตัโนมตั ิท าใหเ้รื่องทีเ่ขา้ใจ
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ยาก กลายเป็นเขา้ใจงา่ย ช่วยเป็นเครื่องมอืใหก้บัผูด้แูลอาคาร สามารถปรบัระบบอาคารอตัโนมตัใิหท้ างานอย่างเตม็ประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ และยงัเป็นการพฒันาผูดู้แลอาคารใหส้ามารถเขา้ใจระบบอาคารอตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย การพฒันาเทคโนโลยรี่วมกบัการพฒันาคน  
พฒันาชา่ง พฒันาวศิวกรในระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร จะท าใหเ้ป็นตลาดของระบบอาคารอตัโนมตัสิามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 
รปูท่ี 5 AI and IoT as command center with Patented Big Data 

 

7. บทสรปุ 

จากการศกึษาการตลาดของระบบอาคารอตัโนมตัใินต่างประเทศพบวา่ระบบอาคารอตัโนมตัมิกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดย
ปัจจยัส าคญันัน้มาจากเทคโนโลยดีา้นระบบเครอืขา่ยไรส้าย ทีส่ามารถท าตน้ทุนลงมาไดถู้กลง และระบบอาคารอตัโนมตัริะบบหลกัใน
อาคารต่างประเทศนัน้ไดถู้กวางรากฐานมาอย่างครบถว้นแลว้ แต่ในประเทศไทยเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นราคา ท าใหร้ะบบอาคารถูกแยก
เป็นส่วน ๆ และในหลาย ๆ ระบบไดถู้กขายเป็นสนิคา้เสรมิเช่น การด์เชื่อมต่อระหว่าง 2 ระบบทีต่่างกนั ท าใหร้ะบบอาคารในประเทศ
ไทย ไมส่ามารถเชื่อมต่อและท างานกนัอย่างถูกตอ้งได ้เน่ืองจากว่าในการท างานอตัโนมตัขิองอาคารจ าเป็นตอ้งใชข้อมลูของเซน็เซอร์
มากกวา่ 1 ระบบ และจากการประเมนิดชันีชีว้ดั ท าใหเ้หน็วา่ การเสรมิสรา้งความเขา้ใจในระบบอาคารอตัโนมตั ิเป็นสิง่ทีค่วรเริม่ในการ
ท า เพราะในหลาย ๆ อาคาร มขีอ้มูลอยู่ครบถ้วน แต่ผูดู้แลอาคาร ไม่เขา้ใจ และ ไม่สามารถน ามาใช้ได้ หากเรามกีารพฒันาระบบ
เชื่อมต่อระบบอาคารอตัโนมตัทิีม่อียู่หลายระบบในอาคาร และน าขอ้มลูทีม่อียู่ในแต่ละระบบมาเชื่อมต่อกนั กจ็ะสามารถยกระดบั ระบบ
อาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยดว้ย นอกจากน้ี การพฒันาคน ยงัคงเป็นสิง่ส าคญั เพราะถงึแมเ้ราจะพฒันาระบบมามากแคไ่หนกต็าม ใน
ขัน้สดุทา้ย หน้างานยงัคงตอ้งใชค้นเป็นผูต้รวจสอบเพือ่ป้องกนัความผดิปกตทิีร่ะบบอจัฉรยิะไมส่ามารถแยกได้ 

ในการหาดชันีชีว้ดั ในการวจิยันี้จ าเป็นตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบเพือ่หา ต าแหน่งของระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทย เพือ่ให้
ทราบไดว้า่อยูใ่นระดบัไหน และตอ้งปรบัปรุงอะไร เป็นไปตามผลการทดลอง แต่หากจากการส ารวจยงัพบวา่ ในแต่ละอาคาร ตอ้งใชก้าร
สอบถามอาคารละอย่างน้อย 3 คน เน่ืองจาก ระบบในอาคารมกัไม่ไดม้กีารจดัท ารูปเล่มไวช้ดัเจน และในบางอาคารพาณิชยม์กีารใช้
ผูด้แูลจากบรษิทัภายนอก ซึง่เปลีย่นถ่ายมาหลากหลายบรษิทั ท าใหไ้มม่ขีอ้มลูดงัเดมิของอาคาร ซึง่เป็นการยากในการหาผูท้ีรู่จ้กัอาคาร
ทีต่นดแูลอยูจ่รงิ  

ประเดน็ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการขยายตวัของตลาดระบบอาคารอตัโนมตัทิัง้ 5 ปัจจยัตอ้งสามารถแกไ้ขกจ็ะท าใหก้ารเตบิโต
ของตลาดระบบอาคารอตัโนมตัสิามารถพฒันาขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากน้ี เครื่องมอืทีเ่ขา้มาช่วยในการรวบรวมขอ้มูลอนัมหาศาล 
และวเิคราะห์ วนิิจฉัย ถึงปัญหาและสุขภาพของอาคารจะเป็นสิง่ที่ท าใหร้ะบบอาคารอตัโนมตัทิี่มปัีญหาอยู่ในปัจจุบนัสามารถเขา้ใจ 
เขา้ถงึ และใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัเป็นสว่นส าคญัต่อระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร และระบบจดัการพลงังานในอาคารซึง่เป็น
ระบบทีใ่หญ่และมกีารสญูเสยีทีส่งู ซึง่ยงัสามารถพฒันาต่อยอดส าหรบัธุรกจิสตารท์อพัทีย่งัมชีอ่งทางในการเตบิโตในประเทศไทย 

 

 

 



กำรวเิครำะหก์ำรเตบิโตของตลำดระบบอำคำรอตัโนมตัใินประเทศไทย 
สมเกยีรต ิโสะหาบ และปราการเกยีรต ิยงัคง 
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8. กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัครัง้น้ีจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดไีม่ได้ หากไม่ได้รบัค าแนะน าและความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ที่ปรกึษา ดร.
ปราการเกยีรต ิยงัคง และคณะกรรมการทุกท่านทีช่่วยแกไ้ข ปรบัปรุง และใหข้อ้คดิเหน็ตลอดจนแนวทางการศกึษาครัง้น้ีจนท าใหเ้ป็น
งานวจิยัที่สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ส าหรบัค าแนะน าแนวทาง และความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบอาคารอตัโ นมตัขิอง
ประเทศไทย และต่างประเทศจาก ผศ. ดร.เด่นชยั วรเดชจ าเรญิ ทมีวจิยั Intelligent Building Collaboration (IBC) Research Unit และ
อาคารต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมอืในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของอาคาร ตลอดจนไปถึงอนุญาตให้ทมีงานเขา้ไปในพื้นที่อาคารและ
สมัภาษณ์ เพื่อใหเ้กดิทราบถงึปัญหาทีแ่ทจ้รงิทีข่องระบบอาคารอตัโนมตัใินประเทศไทยใหส้ามารถแก้ไข และเกดิไอเดยีใหม่ ๆ ทาง
การตลาด ขอขอบคุณสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  และอาจารย์ที่เคยได้สอนวชิาและถ่ายทอดความรู้อนัเป็นประโยชน์เพื่อ
น าไปใชใ้นชวีติการท างาน การก่อตัง้บรษิทัสตารท์อพั ความรูด้า้นการบรหิาร และความรูด้า้นนวตักรรมต่าง ๆ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณ
แม่ ที่เหน็ความส าคญัของการศึกษา และให้โอกาสในการศึกษาครัง้น้ี รวมถึงพี่น้องในบรษิทั ทไีออี สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั ที่คอย
ชว่ยเหลอืใหก้ าลงัใจขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 

ตน้ไมใ้นเมอืงมบีทบาทส าคญัมากขึน้ในการวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวในเมอืงอย่างยัง่ยนืเน่ืองจากใหป้ระโยชน์ทีส่ าคญั
ด้านบรกิารระบบนิเวศและต่อสิง่แวดล้อมเมอืง ดงันัน้เมอืงต่างๆ ต้องการเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพื่อรวบรวมขอ้มูลในการสนับสนุน
แก้ปัญหาในระดบัต้นไมร้ายต้นดว้ยระบบการจดัการต้นไมอ้จัฉรยิะและการตรวจสอบวธิกีารประเมนิต้นไมท้ีม่องเหน็ได้  (Visual Tree 
Assessment, VTA) รวมถงึการประมวลผลและการใชง้านทีเ่ป็นมติรกบัผูใ้ช ้ทัง้น้ีระบบการประเมนิจะตอ้งมคีวามแมน่ย าเทยีบไดก้บัรุขก
รวิชาชีพเป็นผู้ประเมิน โดยในปัจจุบันน้ีเราพบว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information Systems, GIS) เข้ามามี
ความส าคญัต่อเมอืงต่างๆ ในการจดัการขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่ว้ยการประมวลกบัขอ้มลูขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้เป้าหมายหลกั
ของการศกึษานี้เพือ่การพฒันาระบบตรวจสอบตน้ไม ้รวมถงึการสรุปรายงานขอ้มลูเชงิพืน้ทีข่องสถานะสขุภาพและผลการประเมนิความ
เสี่ยงต้นไม้ การสร้างแบบส ารวจภาคสนามขัน้ต้นจากฐานขอ้มูล 15 ตวัแปรความเสี่ยงต้นไม้ที่ผ่านการคดัเลอืกจากการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นรุขกรรม และน าไปทดสอบส ารวจประเมนิในพืน้ทีท่ดสอบตน้แบบภาคสนามบรเิวณเขตพกัอาศยัส าหรบันักศกึษาและ
เจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ศูนยร์งัสติ) ซึง่จาการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมจากค่าสัมประสทิธิ ์Kappa พบเฉลีย่ที ่72 
เปอร์เซน็ต์เมื่อเปรยีบเทยีบผลการใชแ้บบส ารวจระหว่างผูใ้ชท้ีไ่ม่ไดเ้ชีย่วชาญดา้นรุขกรรมกบัรุขกรวชิาชพี จากนัน้ฐานขอ้มูลส ารวจ
ตน้ไมน้ี้ไดถู้กใชเ้ป็นขอ้มลูฐานในการพฒันาโปรแกรม GIS บนเวบ็เพือ่รวบรวมฐานขอ้มลูตน้ไมแ้ละจดัท าแผนทีพ่ืน้ทีป่ลกูตน้ไมป้ระมาณ 
3,600 กว่าต้นบริเวณพื้นที่การน าไปใช้ปฏิบตัิจริงในศูนย์รงัสติ โดยโปรแกรมประยุกต์น้ีได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สนับสนุนการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรมส าหรบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และรุขกรสามารถใชว้ธิกีารประเมนิความเสีย่งตน้ไมน้ี้ช่วย
ในโครงการจดัการตน้ไมใ้นมหาวทิยาลยัต่อไป 

ค ำส ำคญั: กำรประเมนิสขุภำพและควำมเสีย่งของตน้ไมใ้นเมอืง, กำรประเมนิตน้ไมท้ีม่องเหน็ได้, กำรจดักำรสำรสนเทศดำ้นรุกขกรรม 

 

Abstract 

Urban tree plays an increasingly significant role in sustainable urban green infrastructure planning as it provides 
important ecosystem services and urban environmental benefits. Thus, smart tree management and monitoring of complex 
systems by Visual Tree Assessment (VTA) method requires technological solutions which provide easy data collection at single-
tree level, processing, and utilization to make system more user-friendly, which should able to obtain close to arborist accuracy. 
Moreover, Geographic Information Systems (GIS) helps cities manage spatial data efficiently and effectively by processing big 
data frameworks. This study, therefore, the goal of the development of tree monitoring system is to provide the spatial data 
needed to understand tree health status and risk assessments. The tree risk inventory identifies based on 15 parameters with 
interviewing arborist professionals, then we field tested the evaluation form and found the overall accuracy by an average 7 2 
percent with Kappa coefficient that assessable to non- professional users. Theses tree inventories used to develop a web-
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based GIS application to collect tree database and create a map of the locations of approximately more than 3,600 replanted 
trees in the area of implementation in university campus of Thammasat (Rangsit campus). This web-based application offer 
practical insights for university administrators and arborists wanting to adopt a tree risk assessment method to aid in their 
urban tree management programs. 

Keywords: Urban tree health and risk assessments, Visual Tree Assessment (VTA), Arboriculture Information Management 

 

 

1. บทน า (Introduction) 

ตน้ไมถ้อืเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของโครงสรา้งพืน้ฐานภายในเมอืงทีม่คีุณค่า เมื่อตน้ไมท้ีเ่ตบิโตขึน้ส่งผลใหม้มีลูค่าสงูขึน้ดา้น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เชน่ การจดัการน ้า รม่เงาและการอนุรกัษ์พลงังาน การแกปั้ญหามลพษิทางอากาศ ทัง้น้ีตน้ไมอ้าจสง่ผลกระทบ
ในทางลบไดเ้ชน่กนัโดยเฉพาะการสรา้งความเสยีหายต่อโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ทางเทา้ ตน้ไมห้รอืชิน้สว่นของตน้ไมส้ามารถท าใหผู้ค้น
ไดร้บับาดเจบ็จากการลม้หรอืหกัเน่ืองมาจากลมหรอืพายุ อย่างไรกต็ามขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ต่างๆ ของตน้ไม ้(Tree defects) สามารถ
คาดการณ์ ตรวจสอบและป้องกนัไดผ้า่นเพื่อสนับสนุนการจดัการความเสีย่งของไมย้นืตน้ (Tree risk management) (Pokorny, 2003) 
โดยระดบัของการประเมนิความเสีย่งของต้นไมส้ามารถแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัทีม่ขีอ้จ ากดัการมองเหน็ดว้ยสายตา (Limited 
visual assessment) เน้นไปที่ไม้ยืนต้นที่มีปัญหาอย่างเด่นชดัหรือมีแนวโน้มที่จะหกัโค่นโดยไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์หรือประเมิน
องคป์ระกอบอื่นๆ ของตน้ไม ้สามารถส ารวจดว้ยการเดนิเทา้ การขบัรถ และอากาศยานขนาดเลก็ 2) ระดบัพืน้ฐาน (Basic assessment) 
ผูว้เิคราะหส์ามารถเขา้ถงึและตรวจสอบสภาพไมย้นืตน้ตัง้แต่ พพูอน ราก ล าตน้ กิง่ รวมถงึสภาพแวดลอ้มรอบๆ จากสิง่ทีม่องเหน็ได้
ดว้ยสายตาแลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสงัเคราะหเ์พือ่รายงานผล และ 3) ระดบัขัน้สงู (Advance assessment) เป็นการประเมนิทีจ่ าเพาะลงไป
ส าหรบัแต่ละตน้หลงัจากประเมนิระดบัพืน้ฐานแลว้พบประเดน็ทีน่่าสนใจแลว้ตอ้งการขอ้มลูในรายละเอยีดเพิม่เตมิ เช่น การปีนส ารวจ
เรอืนยอด การเจาะล าต้นเพื่อดูส่วนเน้ือไม้ทีเ่ป่ือย เป็นต้น (Smiley et al., 2012) จากงานวจิยัของ Norris ปี ค.ศ.2017 พบว่า มกีาร
ประเมนิความเสีย่งตน้ไมว้ธิ ีVisual tree assessment หรอื VTA ทีแ่ตกต่างกนัถงึ 8 แนวทางทีถู่กพฒันาขึน้มาใชจ้ากหน่วยงาน/องคก์ร
และเมอืงต่างๆ (Norris, 2007) ตวัอยา่งเชน่ International Society of Arboriculture (ISA) Tree Hazard Evaluation Method (Matheny 
& Clark 1994), The US Department of Agriculture Forestry Service (USDAFS) Urban Tree Risk Management - A Community 
Guide to Program Design and Implementation (Pokorny et al., 2003) เป็นต้น โดยแนวทางที่อาศยัชุมชนเป็นฐานร่วมกนัในการ
จดัการความเสีย่งไมย้นืตน้ดว้ยการพฒันาการประเมนิเบือ้งตน้ทีง่า่ยต่อความเขา้ใจส าหรบัคนทัว่ไปเป็นสิง่ทีผู่เ้ชีย่วชาญหลายๆ คนมอง
วา่เป็นสิง่จ าเป็น ทีจ่ะตอ้งอาศยัการกระบวนการท าวจิยัเชงิลกึในการศกึษาและพฒันาองค์ความรูก้ารประเมนิความเสีย่งใหเ้หมาะสมเพือ่
การประยุกตใ์ชเ้องในแต่ละพืน้ทีเ่มอืง (Koeser & Smiley, 2017) 

ปัจจุบนัเมอืงใหญ่ในหลายประเทศทัว่โลกไดม้คีวามพยายามน าแนวทางสิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ (Smart environment) ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการจะเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ทีค่ านึงถงึผลกระทบทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้มและสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยัและชาญฉลาดเขา้มาช่วยบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนเพิม่การมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยตน้ไมเ้ป็นแหล่งตน้ทุนทางสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศทีส่ าคญัในเขตเมอืง ซึง่เป็น
สว่นหนึ่งของโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวของเมอืง (Urban green infrastructure) ทีม่สีว่นช่วยในการลดอุณหภูม ิมลพษิ ป้องกนัน ้าไหลบ่า
และการพงัทลายของดนิ สรา้งสนุทรยีศาสตรแ์ละคุณภาพของสถานทีซ่ึง่เป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ตลอดจนการศกึษาและการเรยีนรู ้ดงันัน้ 
การจดัการตน้ไมส้ าหรบัเมอืงสเีขยีวอจัฉรยิะเป็นความทา้ทายในการบูรณาการร่วมกนัระหวา่งเทคโนโลยสีเีขยีว (Green technologies) 
และระบบระบบสนับสนุนการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรม (Arboriculture information management) ทีส่ามารถเขา้มาช่วยในเรื่อง
การตดิตามคุณสมบตัติ่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัภาวะสุขภาพและความเสีย่งของไมย้นืต้นในพืน้ที่เมอืง (Shabandri et al., 2020) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัการกระจายพืน้ทีข่องตน้ไมภ้ายในเมอืง (Tree's spatial distribution) ตลอดจนเพือ่รองรบัการศกึษาเรยีนรู้
พรรณไมแ้ละความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีเ่มอืงซึง่ ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) ช่วย
ใหเ้มอืงต่าง ๆ สามารถจดัการป่าไมใ้นเมอืง (Urban forestry management) อย่างมปีระสทิธภิาพและลดตน้ทุนการจดัการได้ (Paulelt 
& Duhme, 2000) 
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2. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

งานวิจัยน้ีได้มีการทบทวนวรรณกรรมวิธีการจัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ในเมือง (Urban tree inventory methods) ตัวแปร
สารสนเทศตน้ไม ้(Tree information parameters) และระบบการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรมเพื่อการเฝ้าระวงัสุขภาพระดบัตน้ไม้
เดีย่ว (Single-tree level) เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยั ไดแ้ก่ 

1) การสร้างแบบส ารวจการประเมนิภาวะสุขภาพและความเสี่ยงเบื้องต้นในแนวทาง  Visual Tree Assessment ด้วยการ
ตรวจสอบความเชือ่มัน่เทยีบกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นรุกขกรรมเป็นผูส้ ารวจและประเมนิ  

2) ส ารวจและจดัท าขอ้มูลแผนที่ต้นไมด้้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เป็นฐาน (GIS-based urban tree mapping) ในการ
วเิคราะหร์ปูแบบเชงิพืน้ทีด่า้นสุขภาพและความหลากหลายของตน้ไมใ้นเมอืง และพฒันา Web-based GIS application เพือ่เป็นระบบ
สนบัสนุนการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรมของเมอืงสเีขยีว  

โดยผลการศกึษานี้จะช่วยใหเ้มอืงต่างๆ ในประเทศไทยไดน้ าไปประยุกตใ์ชห้รอืพฒันาระบบการตดิตามเฝ้าระวงัและประเมนิ
ความเสีย่งเพื่อสนับสนุนงานด้านการจดัการรุกขกรรมของเมอืงตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป และถือเป็นส่ วนหน่ึงของการพฒันา
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่เพือ่การวเิคราะห ์(Big data analytics) ในอนาคต 

 

3. พืน้ท่ีศึกษา (The area of study) 

พืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ จงัหวดัปทุมธานี ทีม่เีป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรม์ุง่สู ่Smart 
University ตน้แบบมหาวทิยาลยัแหง่ความยัง่ยนื (Sustainable Campus) โดยไดแ้บ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 19 บรเิวณย่อย หรอื โซน (Zones) 
ตามบทบาทการใช้งาน และประเมินระดบัความส าคัญของพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของทรัพย์สินของ
มหาวทิยาลยั หรอืชวีติของบุคคลอนัจะเกดิขึน้จากตน้ไมจ้ากเกณฑท์ัง้สิน้ 10 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ความหลากหลายของการใชง้าน/กจิกรรมใน
พืน้ที ่ ความเขม้ขน้การใชง้าน/ความหนาแน่น จ านวนหอ้งพกัอาศยั ช่วงเวลาการใชง้าน ขนาดพืน้ทีจ่อดรถ สดัสว่นความยาวของถนน 
สดัสว่นความยาวของทางเดนิเทา้ ปรมิาณคนทีใ่ชพ้ืน้ที ่ลกัษณะความเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง และความเป็นพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่น ามาก าหนด
พืน้ที่ทดสอบต้นแบบภาคสนาม (Prototype field testing) บรเิวณหอพกัเอเชี่ยนเกมส์โซน B และพื้นที่การน าไปปฏบิตัจิรงิ (Area of 
implementation) ทีพ่จิารณารว่มกบักรอบงบประมาณและระยะเวลาการด าเนินการวจิยัโดยเลอืกมา 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ อาคารโดมบรหิาร
และกลุม่อาคารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุม่อาคารเรยีนทางสงัคมศาสตรแ์ละอาคารวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี(รปูที ่1) 

 
รปูท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ จงัหวดัปทุมธานี (ผูว้จิยั, 2564) 
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4. ขัน้ตอนในการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั (Research steps and methodology) 

4.1 ขัน้ตอนและกรอบการวิจยั (Research steps and framework) 

 ขัน้ตอนในการวจิยัเพื่อพฒันาแบบประเมนิภาวะสุขภาพและความเสีย่งของไมย้นืต้นในพืน้ทีเ่มอืงเบื้องต้น  มเีป้าหมายเพื่อ
พฒันาเครื่องมอืการประเมนิเบื้องต้นที่ง่ายต่อความเขา้ใจส าหรบัคนทัว่ไปสามารถน าไปใช้ในการประเมนิความเสี่ยงของต้นไม้ได้ 
ตลอดจนการจดัท าคู่มอืการประเมนิเพื่อการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรูใ้หก้บัเมอืงต่างๆ หรอืผูท้ีส่นใจสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บั
พืน้ทีข่องตนเอง โดยขัน้ตอนเริม่จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัตวัแปรสารสรเทศไมย้นืตน้และอุปกรณ์ส ารวจทีจ่ าเป็นตามแนวทาง 
VTA น าไปสูก่ารคดัเลอืกปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อภาวะสุขภาพของตน้ไมเ้พือ่สรา้งแบบประเมนิฉบบัร่างและสอบเทยีบระดบัความเชื่อมัน่/
ความเทีย่งตรงกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นรุกขกรรมหรอืรุกขกรวชิาชพี (Professional arborist) ในพืน้ทีท่ดสอบต้นแบบภาคสนาม ผลลพัธ์ที่
ไดม้าสูก่ารปรบัปรุงจนไดแ้บบประเมนิฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใชส้ ารวจน าเขา้ขอ้มลูดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์และขัน้ตอนสุดทา้ยจะเป็น
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ Web-based GIS Application เพื่อเป็นต้นแบบของระบบสนับสนุนการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรม
ของเมอืงสเีขยีวต่อไป (รปูที ่2) 

 
รปูท่ี 2 กรอบการวจิยั (Research framework) (ผูว้จิยั, 2564) 

4.2 ระเบียบวิธีวิจยัและการวิเคราะหข้์อมลูการวิจยั (Research methodology and data analysis) 

4.2.1 กำรพฒันำแบบประเมนิภำวะสขุภำพและควำมเสีย่งของตน้ไม ้

จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นการประเมนิความเสีย่งของไมย้นืตน้ประกอบดว้ยสิง่ทีต่อ้งประเมนิ 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สิง่ทีจ่ะ
เกดิความเสยีหาย (Target assessment) จากการโค่นลม้มอีะไรบา้ง อยู่ในรศัมแีค่ไหน สามารถเคลื่อนยา้ยออกไปไดห้รอืไม่ 2) ปัจจยั
ดา้นพืน้ที ่(Site factor) ประเมนิจากประวตักิารโค่นลม้ ความลาดชนัพืน้ที ่การปรบัเปลีย่นลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่ลกัษณะของ
ดนิ ลกัษณะภูมอิากาศ 3) สุขภาพของต้นไม ้(Tree health and species profile) ประเมนิจากความแขง็แรงของต้นไม ้การเขา้ท าลาย
ของโรคหรอืแมลง การทิง้ใบ แนวโน้มการโค่นลม้ของชนิดตน้ไม ้4) การรบัน ้าหนัก (Load factors) ประเมนิจากขนาดทรงพุม่และความ
หนาแน่น การปะทะลม การมพีชืชนิดอื่นเกาะเกี่ยว และ 5) ขอ้บกพร่องและเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อการโค่นลม้ (Tree defects and 
conditions likelihood of failure) ประเมนิจากร่องรอยและลกัษณะของล าตน้ กิง่ ราก เพือ่เป็นขอ้มลูสนับสนุนการวางแผนและตดัสนิใจ
ในงานดา้นรุกขกรรมของเมอืง โดยการตรวจสอบคา่ตวัแปรส าหรบัการส ารวจตน้ไมร้ายตน้ (Single tree level) ประกอบไปดว้ยอายุของ
ไมย้นืต้นหรอืจ านวนปีที่ปลูก (Age or year of planting) ต าแหน่งหรอืพกิดั (Coordinates) ขนาดและความหนาแน่นทรงพุ่ม (crown 
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size, density) ความเสยีหาย โรค แมลง (Damage insects and pests) ระดบัความสงูเพยีงอก (Diameter at breast high; DBH) ความ
เสีย่งของไมย้นืต้น (Hazard) โครงสรา้งหรอือาคารที่ใกลก้บัไมย้นืต้น และความเสยีหายทีพ่บ ทีต่ ัง้ของไมย้นืต้น (Location) การดูแล
รักษาและประวัติการดูแล (Maintenance need and history) พื้นที่ปลูก (Planting/growing site) ข้อมูลการจัดการ (management 
Information) ขนาดอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ขนาดล าต้นทีร่ะดบัเพยีงอก (Size except crown and DBH) สภาพทางกายภาพของไมย้นืต้น (Tree 
appearance and use) และความแขง็แรงของไมย้นืตน้ (Vitality) เป็นตน้ รวมทัง้สิน้ 35 ตวัแปรส าหรบัการประเมนิในแนวทาง VTA ที่
ผ่านการสมัภาษณ์กบัรุกขกรวชิาชพีประเทศไทยทัง้สิน้ 3 ท่านประกอบดว้ย คุณธราดล ทนัด่วน (ครูต้อ), ผูช้่วยศาสตราจารย์บรรจง 
สมบรูณ์ชยั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ เหมอืนพงษ์ เพือ่หาค่าความเทีย่วตรง (Validity) โดยการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of item objective congruence: IOC) พบว่า ตวัแปรทัง้สิ้น 11 แปรหลกัทีม่คี่าดชันีความสอดคล้องในระดบัสูง (Kaewkhow & 
Srivanit, 2020) เพื่อน าไปออกแบบและสรา้งแบบฟอร์มตน้แบบการส ารวจ (Survey prototype form) ทีผ่่านการทดสอบประเมนิความ
เชื่ อมั น่ และความ เที่ ย งตร ง  (Reliability and validity assessment) ในพื้นที่ทดสอบบริ เ วณหอพัก เ อ เชี่ ยน เกมส์ โซน  B 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ จงัหวดัปทุมธานี (รูปที่ 3) จาการตรวจสอบความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) จากค่า
สมัประสทิธิแ์คปปา (Kappa coefficient) พบเฉลีย่ที ่0.72 หรอื 72% เมือ่เทยีบผูป้ระเมนิทีไ่มไ่ดเ้ชี่ยวชาญดา้นรุขกรรมกบัรุขกรวชิาชพี 
(Professional arborist) ใชแ้บบประเมนิเดยีวกนัในการส ารวจตน้ไมท้ีถู่กสุม่ประเมนิจ านวน 45 ตน้ (หรอื ประมาณรอ้ยละ 10 ของตน้ไม ้
442 ต้นในพื้นที่ทดสอบ) โดยพบเพยีง 2 ตวัแปร ได้แก่ ระยะปลูก และแนวรบัลม ที่มคี่าความสอดคล้อง ไม่ตรงกนัเลก็น้อย (Slight 
agreement) คอื มคี่าสมัประสทิธิอ์ยู่ระหว่าง 0.01-0.20 จากสถิติ Inter-Rater Reliability (IRR) ทัง้น้ีผู้เชี่ยวชาญได้มขีอ้เสนอแนะให้
ปรบัเปลีย่นและเพิม่การอธบิายการประเมนิสองตวัแปรดงักล่าวในคูม่อืการส ารวจใหม้คีวามชดัเจนไมส่บัสนต่อคนทัว่ไป ตลอดจนเพิม่ 2 
ตวัแปรส าคญั ไดแ้ก่ รากขดวน (Girdling roots) และรากดนัวสัดุปพูืน้ ทีเ่ป็นอาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบัตน้ไมใ้นพืน้ทีศ่กึษา กจ็ะ
ท าใหก้ารประเมนิความเสีย่งมคีวามเทีย่งตรงขึน้เพือ่ใชใ้นการส ารวจในขัน้ตอนต่อไป 

 
รปูท่ี 3 แบบประเมนิภาวะสขุภาพและความเสีย่งของตน้ไมฉ้บบัสมบรูณ์ และพืน้ทีท่ดสอบตน้แบบภาคสนาม (ผูว้จิยั, 2564) 
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4.2.2 กำรน ำเขำ้และวเิครำะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีข่องตน้ไม ้

การส ารวจไดถู้กด าเนินการในพืน้ทีก่ารน าไปปฏบิตัจิรงิ (ดงัในรปูที ่1) โดยจ านวนตน้ไมท้ัง้สิน้ 3,659 ตน้ ไดส้ ารวจจากแบบ
ส ารวจกระดาษร่วมกบัอุปกรณ์ เช่น เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา Garmin GPSMAP 64s Handheld กลอ้งวดัระยะ 
NIKON Forestry Pro II (Laser Rangefinder) เทปวดัระยะ โดยทุกแบบส ารวจจะถูกรวบรวมจดัเกบ็เขา้แฟ้มอยา่งเป็นระบบ ก่อนบนัทกึ
ขอ้มลูในรปูแบบไฟล ์Microsoft Excel ทีไ่ดอ้อกแบบโครงสรา้งมาตรฐานค าอธบิาย (Metadata) เอาไวก้่อนบนัทกึ และน าเขา้เป็นขอ้มลู
จุด (Point feature) ต าแหน่งตน้ไมต้ามระบบพกิดั UTM-WGS84 Zone 47N ในซอฟต์แวร ์QGIS Version 3.18 ซึง่เป็น เป็นโปรแกรม 
GIS ประเภทหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพในการน ามาใชจ้ดัการขอ้มูลเชงิพืน้ทีซ่ึ่งจดัอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวรร์หสัเปิด (Free and Open Source 
Software, FOSS)(เวบ็ลงิค ์https://qgis.org/en/site/) เพื่อน าขอ้มลูเชงิคุณลกัษณะ (Attributes) ของตน้ไมไ้ปวเิคราะหร์ูปแบบเชงิพืน้ที ่
(Spatial pattern analysis) เพือ่การจดัท าแผนทีร่ายงานผลการประเมนิภาวะสขุภาพและความเสีย่งของไมย้นืตน้  

4.2.3 กำรพฒันำ Web-based GIS Application 

การพฒันา Web-based GIS Application เพื่อเป็นระบบรองรบัการน าเขา้ขอ้มูลจากผูใ้ช้งานที่ส ารวจประเมนิไมย้นืต้นจาก
ภาคสนาม โดยลกัษณะขอ้มลูจุดต าแหน่งของตน้ไมท้ีม่รีะบบอา้งองิกบัต าแหน่งภมูศิาสตร ์(Georeferenced) พรอ้มขอ้มลูเชงิคุณลกัษณะ 
(Attribute data) จากการบันทึกผลส ารวจต้นไม้ ถูกน าเข้าใน ArcGIS Online ที่เป็นแพลตฟอร์มทางภูมิสารสนเทศ (Geospatial 
platform) สามารถสรา้งแผนทีอ่อนไลน์ในรปูแบบต่างๆ รวมถงึใสช่ัน้ขอ้มลูเพือ่แสดงบนแผนที ่อกีทัง้ยงัมฟัีงกช์นัการคน้หาสถานที ่การ
ใส่สญัลกัษณ์ และอื่นๆ ข้อมูลต้นไม้จะถูกจดัเก็บบน Cloud และ ArcGIS Web AppBuilder เพื่อสร้างเวบ็แอปพลเิคชัน่ (Web App) 
ทางดา้น GIS ดว้ย HTML/JavaScript apps ทีส่ามารถใชง้านในอุปกรณ์ใดกไ็ด ้เช่น เดสก์ทอ็ป โทรศพัทม์อืถอื และแทบ็เลต็ ตลอดจน
การเขยีนชุดค าสัง่ขนาดเล็กส าหรบัการควบคุมในการท างานที่เรยีกว่า วทิเจท็ (Widget) เพื่อแสดงขอ้มูลแผนที่ในระบบออนไลน์ที่
สามารถเลอืกไดว้่าจะเกบ็ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ไวแ้บบสว่นตวัหรอืจะเผยแพร่สู่สาธารณะ  โดยเวบ็แอปพลเิคชัน่น้ีไดถู้กน าเสนอกบัผูเ้ขา้ร่วม
งานกวา่ 45 คนทีม่าจากหลายหน่วยงานทัง้ ภาครฐั เอกชน และผูส้นใจ ในงานสมัมนาออนไลน์หวัขอ้ “แนวทำงกำรส ำรวจประเมนิภำวะ
สขุภำพและควำมเสีย่งของไมย้นืตน้ในพืน้ทีเ่มอืงเบื้องตน้ (A Basic Field Guide for the Visual Assessment of Tree Health Status and 
Risk in Urban Areas)” ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564 ผา่น Microsoft Teams เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไปพฒันาต่อไป 

 

5. ผลการศึกษา (Results) 

5.1 ผลการประเมินภาวะสขุภาพและความเส่ียงของต้นไม้ 

ผลการประเมินสภาวะสุขภาพของต้นไม้โดยรวม (Tree heath status) ที่อาจส่งผลต่อโอกาสในการโค่นล้มของต้นไม้ 
(Livelihood of tree failure) สามารถแบ่งโอกาสในการโค่นล้มออกเป็น 3 ระดบัจากอาการไม่พงึประสงค์ทัง้สิ้น 15 ลกัษณะตามแบบ
ส ารวจประเมนิ ไดแ้ก่ ต ่า (น้อยกวา่ 6 อาการ) ปานกลาง (6 -12 อาการ) และสงู (มากกวา่ 12 อาการ) (รปูที ่4a) ในขณะทีโ่อกาสสง่ผล
กระทบต่อเป้าหมาย (Probability of target impact) แบ่งออกเป็น 3 ระดบัตามการใชง้านพืน้ที ่ไดแ้ก่ ใชง้านเป็นครัง้คราว (Occasional 
Use) ใช้งานระดบัปานกลาง (Intermediate Use) และใช้งานบ่อย (Frequent Use) (รูปที่ 4b) และการประเมนิผลกระทบที่อาจเกิด
ตามมา (Consequences) จากความเสีย่งของต้นไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) มูลค่าทรพัย์สนิและผลกระทบที่เกิดจากความ
เสยีหายของทรพัยส์นิ และ 2) ความถีข่องกจิกรรมทีเ่กดิขึน้บรเิวณใตต้น้ไม ้ส าหรบัมลูคา่ทรพัยส์นิและผลกระทบทีเ่กดิจากความเสยีหาย
ของทรพัย์สนิ พจิารณาจากสิง่ก่อสรา้งและส่วนประกอบภูมทิศัน์ถนน (Streetscape elements) บรเิวณใต้ต้นไม ้แบ่งระดบัผลกระทบ
ตามมลูคา่และความสามารถในการสง่ผลกระทบในวงกวา้ง (รปูที ่4c) 

โดยคะแนนความเสีย่ง (Risk rating) เกดิจากผลรวมของค่าคะแนนทัง้ 3 กลุ่มตวัแปรหลกั (สมการที ่1) และถูกน ามาใชก้าร
จ าแนกความเสีย่งของไมย้นืต้น (Tree risk categorization) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ สูง (อยู่ในช่วง 8-9 คะแนน) ปานกลาง (5-7 
คะแนน) และต ่า (น้อยกวา่ 5 คะแนน) ตามล าดบั (รปูที ่5 และตารางที ่1) ผลการศกึษาพบจ านวนตน้ไมท้ัง้สิน้ 271 ตน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 
7.41) มคีวามเสีย่งสงู ทีต่อ้งการมาตรการจดัการความเสีย่งตน้ไม ้(Tree risk management) อยา่งทนัทว่งท ีผา่นการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นรุขกรรมถงึวธิกีารด าเนินการแกไ้ขอาการไมพ่งึประสงคโ์ดยพจิารณาเป็นรายกรณี ซึง่ตน้ไมเ้สีย่งสงูส่วนใหญ่จะมกีารกระจายตวัไป
ตามเสน้โครงขา่ยถนนและทางเทา้เพือ่การสญัจรในมหาวทิยาลยั พรรณไมท้ีเ่สีย่งสงูทีม่จี านวนตน้มากสดุคอื ตน้หางนกยุงฝรัง่ รองลงมา 
ไดแ้ก่ อนิทนิลน ้า ประดูบ่า้น พฤกษ์ มะฮอกกานีใบใหญ่ ราชพฤกษ์ ตามล าดบั    

https://qgis.org/en/site/
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รปูท่ี 4 แผนทีแ่สดง; (a) สภาวะสขุภาพของตน้ไมโ้ดยรวม (Tree heath status), (b) ความน่าจะเป็นของผลกระทบต่อเป้าหมาย 
(Probability of target impacts) ทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ และ (c) ผลกระทบทีต่ามมา (Consequences) (ผูว้จิยั, 2564) 

 

       (สมการที ่1)  

 

 
รปูท่ี 5 (ซา้ย) แผนทีจ่ าแนกความเสีย่งของตน้ไม ้(Tree Risk Categorization) และ (ขวา) พรรณไมท้ีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และการ
กระจายตวัเชงิพืน้ที ่(ผูว้จิยั, 2564) 

5.2 การพฒันา Web-based GIS Application เพื่อสนับสนุนการจดัการสารสนเทศด้านรกุขกรรมของเมือง 

ในสว่นของการพฒันาใชง้าน Web-based GIS Application เพือ่สนบัสนุนการจดัการสารสนเทศดา้นรุกขกรรมของเมอืง (รปูที ่
6) ในการวจิยัน้ีจะมุ่งเน้นไปทีร่ะบบการสบืคน้ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(Query spatial data) และการแสดงผลบนแผนที ่(Displaying maps) ซึง่
เป็นการแสดงผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิความเสีย่งของตน้ไมม้าแสดงผลเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจผลลพัธข์องภาพรวม
การประเมนิความเสีย่งของตน้ไมไ้ดอ้ยา่งงา่ยการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชัน่นัน้ จะขึน้อยู่กบัการเลอืกฟังกช์นัในการใชง้านสามารถเลอืกได้
จาก วทิเจท็ (Widgets) โดยเวบ็แอปพลเิคชัน่น้ีไดท้ดลองเลอืกวทิเจท็ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการขอ้มลูสารสนเทศดา้นรุกกรรม ไดแ้ก่ 1) 
Smart Editor Widget ที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่หรอืคนทัว่ไปที่เขา้มาดูเวบ็แอปพลเิคชัน่สามารถรายงานสิง่ที่ผดิปกติกบัต้นไม ้อีกทัง้ยงั
สามารถ Upload รูปถ่ายประกอบได ้2) สรุปผลการสบืคน้ในรูปแบบ Chart เพื่อง่ายต่อการศกึษาและก าหนดแผนการดูแลรกัษาตน้ไม้
อกีทัง้ยงัสามารถบอกต าแหน่งของต้นไมด้้วย และ 3) Screening Widget ส าหรบังานการวางแผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
อาคาร วางท่อใต้ดนิ หรอืเดนิสายไฟฟ้า เช่น เมื่อมโีครงการสร้างทางเดนิทางโดยเราสามารถก าหนดเสน้แนวเขตที่จะก่อสร้างแล้ว
ก าหนดรศัมทีีจ่ะสง่ผลกระทบ เป็นตน้ 
  

Risk Rating Livelihood of 
tree failure

Probability of 
target impact

Consequences+ +=



กำรพฒันำฐำนขอ้มลูและระบบเฝ้ำระวงัตน้ไมใ้นเมอืงเพือ่สนบัสนุนกำรจดักำรสำรสนเทศดำ้นรกุขกรรมของเมอืงสเีขยีวอจัฉรยิะ  
มานสั ศรวีณชิ, ศุภวจัน์ แกว้ขาว และปานนท ์ลาชโรจน์ 
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ตารางท่ี 1 สรุประดบัความเสีย่ง/ความส าคญัและแนวทางการจดัการของไมย้นิตน้ในพืน้ทีน่ าไปปฏบิตัจิรงิ 

ระดบัความเส่ียง/ความส าคญั จ านวนต้นไม ้(ต้น) แนวทางการจดัการ 

  

744 (20.33%) 

 

  ต า่ (น้อยกว่า 5 คะแนน) 

  การตดิตาม (Monitor) ทุก 6 เดอืน 

  

2,644 (72.26%) 

 

  ปานกลาง (5-7 คะแนน) 

  การตดิตาม (Monitor) ทุก 3 เดอืน 
ท าการศกึษาเป็นรายกรณ ีประกอบกบั
การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 

  

271 (7.41%) 

 

  สงู (8-9 คะแนน) 

  การจดัการ (Management) อยา่ง
ทนัทว่งท ีโดยการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ถงึวธิกีารด าเนินการ พจิารณาเป็นราย
กรณ ี

 

6. สรปุผลการศึกษา 

แบบประเมนิภาวะสุขภาพและความเสีย่งของตน้ไมท้ าใหเ้ราสามารถจ าแนกความเสีย่งของไมย้นืตน้ไดอ้ย่างแมน่ย าเทยีบได้
กบัรุขกรทีเ่ชีย่วชาญ ทัง้น้ีการน าไปประยุกตใ์ชใ้นแต่ละบรบิทพืน้ทีเ่มอืงยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัเพิม่ตวัแปรเฉพาะทีเ่กีย่วกบั
ขอ้บกพร่องและเงือ่นไขทีส่ง่ผลกระทบต่อการโคน่ลม้กบัตน้ไม้ ตลอดจนการก าหนดความส าคญัของปัจจยัความน่าจะเป็นของผลกระทบ
จากการโค่นลม้ต่อเป้าหมายทัง้ชวีติและทรพัยส์นิทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละเมอืง กจ็ะท าใหผ้ลการประเมนิระดบัความเสีย่งของตน้ไมม้คีวาม
เทีย่งตรงมากยิง่ขึน้ การแสดงขอ้มูลแผนทีต่้นไมด้ว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เป็นฐานนัน้ท าให้ผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถน าไปใชใ้นการ
วางแผนและจดัการความเสยีงของตน้ไมต้่อไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตน้ไมท้ีม่รีะดบัความเสยีงสงูตอ้งหาวธิกีารพืน้ฐานทีจ่ะบรรเทาความ
เสีย่ง ไดแ้ก่ การยา้ยเป้าหมายออกจากพืน้ที ่การแกไ้ขขอ้บกพร่องของไมย้นืตน้ (เช่น การตดัแต่ง (pruning) และการยดึโยง (cabling 
and bracing)) การเปลีย่นใหเ้ป็นทีอ่าศยัของสิง่มชีวีติอื่น (โดยทัว่ไปการจดัการความเสีย่งของไมย้นืตน้ทีม่กัจะเกีย่วขอ้งกบัการยา้ยหรอื
ตดัไมย้นืตน้ทีต่ายแลว้ออกจากพืน้ที)่ การปิดไม่ใหใ้ชง้านพืน้ที ่และการยา้ยไมย้นืตน้ออกจากพืน้ที ่โดยจะตอ้งพจิารณาเป็นรายกรณี 
การบรรเทาความเสยีหายอาจเชือ่มโยงตัง้แต่การเลอืกพรรณไมท้ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่การป้องกนัไมย้นืตน้ระหวา่งการก่อสรา้ง รวมถงึการ
ดแูลรกัษาดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้ง หากองคป์ระกอบขา้งตน้ท าไดค้่อนขา้งดคีวามเสีย่งของไมย้นืตน้กจ็ะลดลง เน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่
ในเขตรอ้นการเจรญิเตบิโตของไมย้นืต้นสามารถเจรญิไดเ้กอืบทัง้ปี ดงันัน้การประเมนิความเสีย่งของไมย้นืตน้จงึไม่ควรท าเพยีงช่วง
เดยีวของปี เน่ืองจากในช่วงแล้งและช่วงฝนไมย้นืต้นอาจมคีวามแตกต่างทางกายภาพได้มาก ท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนของการ
ประเมนิได ้ในส่วนของการพฒันา Web-based GIS Application การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อการประเมนิภาวะสุขภาพและ
ความเสีย่งของตน้ไม ้ไดม้ขีอ้คดิเหน็จากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเรื่องการเพิม่ฟังกช์นัการเลอืกหรอืเพิม่พรรณไมใ้นลกัษณะตวัเลอืกแบบ drop 
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down lists เพื่อใหส้ามารถเลอืกขอ้มูลพรรณไมจ้ากฐานขอ้มูลที่มอียู่ได้แทนการป้อนขอ้มูลชื่อต้นไมเ้ขา้ไปใหม่ อย่างไรกด็ฟัีงก์ชนัน้ี
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึในกรณีทีผู่เ้กบ็ขอ้มลูไมรู่จ้กัชือ่ของพรรณไมห้รอือาจจะมพีรรณไมท้ีอ่ยูน่อกเหนือจากฐานขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิ 

 

 
รปูท่ี 6 (บน) แนวคดิ GIS-based Monitoring System และ (ลา่ง) ผลการพฒันา Web-based GIS Application เพือ่สนบัสนุนการจดัการ
สารสนเทศดา้นรกุขกรรมของเมอืง (ผูว้จิยั, 2564) 

 

7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การรวบรวมขอ้มลูทรพัยากรตน้ไมเ้ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการพฒันาระบบประเมนิและแผนจดัการความเสีย่งของตน้ไมใ้นพืน้ที่
ชุมชนเมอืง ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัต าแหน่ง ชนิด ขนาดและสภาพของตน้ไม ้ความตอ้งการในการบ ารุงรกัษา และสถานทีป่ลูก มคีวาม
จ าเป็นเพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของสภาพปัจจุบนัของประชากรตน้ไม ้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยัอย่างชาญฉลาดเขา้มาช่วย
บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อระบุประเดน็ดา้นความปลอดภยัสาธารณะทีส่ าคญัและความต้องการในการบ ารุงรกัษา
ตน้ไม ้ขอ้มลูเหล่าน้ีเป็นกรอบส าหรบัการพฒันากลยุทธก์ารจดัการความเสีย่งตน้ไมใ้หป้ระสบความส าเรจ็ ซึง่ถูกปรบัใหเ้หมาะกบัความ
ตอ้งการทรพัยากรเฉพาะของชุมชนและเป็นพืน้ฐานส าหรบัการประมาณตน้ทุนโครงการและการของบประมาณการพฒันา ดงันัน้ การ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัระหว่างโครงการและแผนงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิสุขภาพต้นไมแ้ละการเพิม่ความ
ปลอดภยัของประชาชน การเกบ็ขอ้มลูต่างๆ สามารถน ามาใชร้ว่มกบัมาตรการในการปลกูและตดัแต่งกิง่ตน้ไม ้โดยทมีรุขกรทีเ่ชีย่วชาญ
ดา้นการตดัแต่งกิง่สามารถรายงานต าแหน่งของตน้ไมท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีต่รวจพบได ้ซึง่มคีวามส าคญัมากและควรมกีารด าเนินการแกไ้ข
โดยทนัท ีวธิกีารแบบบรูณาการในการจดัการความเสีย่งดา้นตน้ไมน้ี้ช่วยใหชุ้มชนสามารถปรบัปรุงฐานขอ้มลูตน้ไมไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
ไมค่วามจ าเป็นตอ้งด าเนินการประเมนิตน้ไมเ้ป็นระยะ 

ทัง้น้ี การจดัตัง้คณะท างานเพื่อจดัท าแผนจดัการความเสีย่งดา้นต้นไมข้องชุมชนเมอืงมคีวามจ าเป็น คณะท างานควรอยู่ใน
พืน้ทีแ่ละท างานในระหวา่งกระบวนการส ารวจประเมนิตน้ไมท้ัง้หมด และมหีน้าทีใ่นการก าหนดสิง่ทีโ่ครงการจดัการความเสีย่งตน้ไมจ้ะ
ส าเรจ็ไดภ้ายในชุมชน มเีป้าหมายของโครงการทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชน และระบุกลยุทธก์ารจดัการทีใ่หผ้ลลพัธท์ีว่ดัผลได ้
ถงึแมโ้ครงการจดัการความเสีย่งของตน้ไมใ้นชุมชนจะมหีลายเป้าหมาย แต่แนวทางหลกั 2 ประการทีค่รอบคลุมบรบิทของโครงการที่
ประสบความส าเรจ็มากที่สุด คอื การเพิม่ความปลอดภยัของประชาชนโดยการลดความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัต้นไม ้และการส่งเสรมิ
สุขภาพตน้ไมแ้ละความยัง่ยนื โดยการจดัล าดบัความส าคญัแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) แบ่งชุมชนออกเป็นโซนความเสีย่ง
ของตน้ไม ้(Tree risk zones)  2) ก าหนดวธิกีารและแผนงานการตรวจสอบความเสีย่งตน้ไมต้ามโซนทีแ่บ่งไว ้3) ด าเนินการแกไ้ขอย่าง
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เหมาะสมและทนัท่วงท ีตลอดจนการเขยีนนโยบายดา้นโครงการจดัการความเสีย่งของต้นไมแ้บบรวม (Write a comprehensive tree 
risk management program policy) ทีก่ าหนดเป้าหมาย กลยุทธก์ารจดัการ และขัน้ตอนการน าไปปฏบิตั ิโครงการการจดัการความเสีย่ง
ต้นไมค้วรรวมไปถึงขอ้ก าหนดที่ชุมชนมคีวามเต็มใจและสามารถปฏบิตัติามได้ การอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งในหน่วยงานรฐัหรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นอกีสิง่ทีส่ าคญั โดยเจา้หน้าทีท่ีผ่า่นการฝึกอบรมตอ้งสามารถน าโครงการประเมนิความเสีย่งตน้ไมไ้ปใช ้
และมคีวามรูค้วามสามารถขัน้พืน้ฐานในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญดา้นรุขกรรมทัง้ดา้นการปลกูตน้ไม ้การตดัแต่ง และ
พืน้ที่โครงการการจดัการความเสีย่งต้นไม ้โดยผลลพัธ์ทีค่าดหวงัในการจดัการความเสีย่งต้นไมก้ค็อืการมคีวามปลอดภยัเพิม่ขึน้กบั
ประชาชนเมอืง และสขุภาพของตน้ไมไ้ดร้บัการปรบัปรุง 
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บทคดัย่อ 

หน่ึงในกระบวนการการศกึษาสถาปัตยกรรมไทยทีส่ าคญัคอืการเรยีนรูจ้ากชือ่เรยีกองคป์ระกอบต่างๆ ความสามารถในการระบุ
องคป์ระกอบเหล่าน้ีในปัจจุบนัยงัจ ากดัอยู่แค่ในกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ บุคคลทัว่ไปยงัไมส่ามารถระบุหรอืจดจ าองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมไทย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมว้า่ในบางสถานทีจ่ะมกีารจดัท าขอ้มลูอธบิายในสถานทีจ่รงิเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั เชน่ ระบบป้ายใหข้อ้มลู กย็งั
ไม่สามารถใหข้อ้มูลทีส่่งผลใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นจากสถานทีจ่รงิไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ และขอ้มลูเหล่าน้ียงัถูกยดึโยงอยู่กบั
สถานทีห่น่ึงๆ ไมใ่ชร่ะบบสารสนเทศทีป่รบัใชก้บับรบิทอื่น ๆ ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

งานวจิยัชิน้น้ีมจีุดประสงคท์ีจ่ะประยุกตใ์ชร้ะบบรูจ้ าวตัถุและพฒันาใหส้ามารถรูจ้ าองคป์ระกอบโบราณสถานประเภทเจดยีจ์าก
ภาพถ่ายเพือ่ระบุรปูแบบ โดยเลอืกเจดยีใ์นยุคสมยักรุงศรอียุธยา ทีม่รีูปแบบหลากหลายเป็นกรณีศกึษา หลงัจากการฝึกสอนและวดัผล
แบบจ าลองจากชุดขอ้มลูรปูภาพแลว้ ผลลพัธจ์ากการฝึกสอนจะน าไปใชพ้ฒันาเป็นระบบสื่อการเรยีนรูด้า้นการศกึษาสถาปัตยกรรมไทย
ประเภทเจดยีบ์นสมารต์โฟน ผูใ้ชง้านระบบน้ีสามารถถ่ายภาพเจดยีท์ีต่อ้งการ และน าภาพนัน้เขา้สู่ฐานขอ้มลูของระบบเพือ่ตรวจจบั ชื่อ
ขององค์ประกอบเจดีย์และต าแหน่งในภาพ ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกน าเสนอแบบซ้อนทบัลงบนภาพที่ถ่ายมา อีกทัง้ยงัสามารถเรียกดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิขององคป์ระกอบทีต่รวจพบจากฐานขอ้มลูไดอ้กีดว้ย เมื่อพฒันาระบบรุ่นทดลองเสรจ็สิน้จะมกีารทดลองใชง้านจาก
กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อน าข้อคดิเห็นไปพฒันาระบบในรุ่นถดัไป ระบบที่พฒันาขึ้นน้ีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวและบุคคลทัว่ไป เกิดกระบวนการเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยจากสถานที่จริง  โดยมุ่งหวงัให้เป็นแนวทางต้นแบบการ
ประยุกตใ์ชผ้ลลพัธจ์ากระบบรูจ้ าวตัถุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูจ้ าองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม 

ค าส าคญั: การเรยีนรูข้องเครือ่ง, คอมพวิเตอรว์ทิศัน์, ระบบการรูจ้ าวตัถุ, องคป์ระกอบสถาปัตยกรรม, เจดยี ์

 

Abstract 

One of the learning processes in Thai architecture study is to learn from the semantic of architectural elements. Today, 
the abilities to identify these elements are limited to some specialists. Most of the general public is unable to remember or 
correctly identify Thai architectural elements. Even though in some places the information signage is available, the provided 
knowledge still insufficient to allows efficient on-site studies. The presented information is site-specific and not flexible to easily 
deployed to used other contexts. 

The objective of this research is to apply object recognition technology to recognize architectural elements of Thai 
stupa from photos and identify the style. A set of stupas constructed in the Ayutthaya era with various shapes and forms is 
selected as our experimental site. After we acquire a trained model from the image dataset, the result is used to develop a 
smartphone-based learning system for Thai stupa knowledge. The system user can take stupa pictures of their desired and 
upload them to our system to detect architectural elements. The result of this process can be visualized as semantic labels 
superpositioned onto the selected photo. This system also allows users to display the detailed information of each selected 
element semantic from our database. Upon completion of the experimental system development, a group of architecture students 
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will be tested with their system to further develop the system. This system is an effective on-site learning tool that encourages 
tourists and the general public to study Thai architecture. It is a prototype model of the object recognition application with Thai 
architectural elements. 

Keywords: Machine learning, Computer Vision, Object recognition, Architectural elements, Stupa 

 

1. บทน า 
เจดีย์นับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานท าให้เจดีย์เกิดการวิวฒัน์ไปตามค่านิยมของแต่ละท้องที่ จาก

ระยะเวลาทีย่าวนานน้ีและการสง่ทอดองคค์วามรูท้ีอ่ยูใ่นวงจ ากดั ก่อใหเ้กดิความสุม่เสีย่งทีอ่งคค์วามรูน้ัน้จะสญูหายไป จงึจ าเป็นอย่างยิง่
ทีค่นไทยควรชว่ยกนัอนุรกัษ์องคค์วามรูใ้หส้บืไป 

หน่ึงในกระบวนการการศกึษาสถาปัตยกรรมไทยทีส่ าคญัคอืการเรยีนรูจ้ากชื่อเรยีกองคป์ระกอบต่างๆ ความสามารถในการระบุ
องคป์ระกอบเหลา่น้ีในปัจจุบนั ยงัจ ากดัอยูแ่คใ่นกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ดงับทความ ความสบัสนในงานสถาปัตยกรรมไทย (สนัต ิเลก็สขุมุ, 2547) 
ทีไ่ดย้กตวัอย่างความสบัสนทีเ่กดิขึน้ในนักวชิาการต่างสาขา เช่น การเรยีกองคป์ระกอบ ลกูแกว้ ในส่วนยอดของเจดยีเ์ป็น วงแหวน หรอื 
จะเหน็ไดจ้ากบุคคลทัว่ไปยงัไม่สามารถระบุองค์ประกอบ สถาปัตยกรรมไทยไดถู้กต้อง แมว้่าจะมกีารจดัท าขอ้มูลอธบิายในสถานทีจ่รงิ
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั เช่น ระบบป้ายใหข้อ้มลู กย็งัไมส่ามารถใหข้อ้มลูทีส่ง่ผลใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นสถานทีจ่รงิไดอ้ยา่งเตม็
ประสทิธภิาพ และขอ้มลูเหลา่น้ียงัถูกยดึโยงอยูก่บัสถานทีห่น่ึงๆ ไมใ่ชร่ะบบสารสนเทศทีป่รบัใชก้บับรบิทอื่น ๆ ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

จากปัญหาดงักล่าวแบง่ออกเป็นสองประเดน็ ประการแรก คอื ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจดยีท์ัง้ทีอ่ยูป่รากฏในสถานทีจ่รงิหรอืทีถู่ก
แปลงใหอ้ยู่ในระบบดจิติอลในปัจจุบนันัน้ เป็นขอ้มลูทีถู่กยดึโยงอยู่กบัสถานทีย่งัไม่มกีารพฒันาเป็นระบบสารสนเทศท าใหข้อ้มลูถูกใช้
ประโยชน์ไดไ้ม่เตม็ที ่เน่ืองจากไม่สามารถปรบัเปลีย่นใหใ้ชง้านร่วมกบับรบิทอื่น ๆ ได ้ท าใหเ้ป็นไปไดย้ากทีจ่ะเกดิกระบวนการเรยีนรู้
จากสถานทีจ่รงิรวมถงึส่งผลใหข้อ้มูลนัน้ไม่แพร่หลายเกดิการสูญหายและหลงลมื ประการทีส่อง คอื การท าความเขา้ใจการแยกแยะ
องค์ประกอบและรูปแบบของเจดีย์ ของบุคคลทัว่ไปอาจมกีารตีความที่ผดิเพี้ยนไปซึ่งการตีความที่ถูกต้องนัน้จ าเป็นต้องปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ แต่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนัน้ บุคคลทัว่ไปอาจจะต้องใช้ โอกาส และเวลามหาศาล ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยอีตัโนมตัเิขา้มาแทนการตดัสนิใจของมนุษย ์ในกรณีนี้คอื พฒันาใหค้อมพวิเตอรส์ามารถประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural 
language processing) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูส้ถาปัตยกรรมไทยประเภทเจดยีเ์พือ่ชว่ยลดขอ้ผดิพลาดในการตคีวามดว้ยตนเอง และ
เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญ น าไปสูก่ารสบืสานองคค์วามรูอ้ยา่งยัง่ยนืสบืไป 

โดยงานวจิยัชิน้นี้มจีุดประสงคท์ีจ่ะประยุกตใ์ชร้ะบบรูจ้ าวตัถุและพฒันาใหส้ามารถรูจ้ าองคป์ระกอบโบราณสถานประเภทเจดยี์
จากภาพถ่ายเพื่อระบุรูปแบบ โดยเลอืกเจดยีใ์นยุคสมยักรุงศรอียุธยา ทีม่รีูปแบบหลากหลายเป็นกรณีศกึษา หลงัจากการฝึกสอนและ
วัดผลแบบจ าลองจากชุดข้อมูลรูปภาพแล้ว ผลลัพธ์จากการฝึกสอนจะน าไปใช้พัฒนาเป็นระบบสื่อการเรียนรู้ด้านการศึกษา
สถาปัตยกรรมไทยประเภทเจดยีบ์นสมาร์ตโฟน ผูใ้ชง้านระบบน้ีสามารถถ่ายภาพเจดยี์ทีต่อ้งการ และน าภาพนัน้เขา้สู่ฐานขอ้มลูของ
ระบบเพือ่ตรวจจบั ชื่อขององคป์ระกอบเจดยีแ์ละต าแหน่งในภาพ ขอ้มลูเหลา่นี้จะถูกน าเสนอแบบซอ้นทบัลงบนภาพทีถ่่ายมา อกีทัง้ยงั
สามารถเรยีกดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขององคป์ระกอบทีต่รวจพบจากฐานขอ้มลูไดท้นัท ีเมือ่พฒันาระบบรุน่ทดลองเสรจ็สิน้จะมกีารทดลอง
ใช้งานจากกลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อน าขอ้คดิเหน็ไปพฒันาระบบในรุ่นถดัไป ระบบที่พฒันาขึ้นน้ี จะเป็นสื่อการเรยีนรู้ที่ช่วย
กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วและบุคคลทัว่ไป เกดิกระบวนการเรยีนรูส้ถาปัตยกรรมไทยในสถานทีจ่รงิ โดยมุง่หวงัใหเ้ป็นแนวทางตน้แบบการ
ประยุกตใ์ชผ้ลลพัธจ์ากระบบรูจ้ าวตัถุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูจ้ าองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม 

 

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ภาพถ่ายเชงิสงัเคราะห ์(Synthetic Image) หมายถงึ รปูภาพทีถ่่ายภายใตข้อ้ก าหนด เชน่ มมุมองกลอ้ง แสง ระยะ เป็นตน้ 

แบบจ าลอง หรอื แบบจ าลองการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine learning Model) หมายถงึ ไฟลท์ีเ่ป็นผลลพัธข์องการสอนเครือ่ง
ดว้ยชุดขอ้มลูตามแต่จุดประสงคก์ารใชง้าน เป็นสว่นหลกัของระบบรูจ้ าวตัถุ 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

614 

ขัน้ตอนก่อนกระบวนการ (Pre-processing) หมายถงึ การควบคุมตวัแปรทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท านายของแบบจ าลอง
โดยในทีน้ี่คอื การปรบัแต่งรปูภาพชุดขอ้มลูสอน หมายรวมถงึการเพิม่ชุดขอ้มลูดว้ย (Data Augmentation) กรณีของชุดขอ้มลูประเภท
รปูภาพ สามารถเพิม่ไดโ้ดยการ การหมนุ ปรบัคา่ความสวา่ง กลบัดา้น  เพิม่หรอืลดความละเอยีด เป็นตน้ 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การทบบวนแนวความคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ องคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจดยีใ์นยุค

สมยักรุงศรอียุธยา ระบบรู้จ าวตัถุ โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบสงัวตันาการ และแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบรูจ้ าวตัถุ โดยสามารถแจก
แจงไดด้งัน้ี ในงานวจิยัน้ีจะยดึการแยกแยะองค์ประกอบเจดยี ์และการแบ่งรูปแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ 2 แหล่ง ไดแ้ก่ หนังสอืเจดยี์ความ
เป็นมาและค าศพัท์เรยีกองค์ประกอบ (สนัต ิเลก็สุขุม, 2538) และ หนังสอืวดั-เจดยี์ : ในและนอกเกาะกรุงศรอียุธยา (สนัต ิเลก็สุขุม, 
2560) ร่วมกบัรายงานการวจิยั โครงการจดัการความรู ้เรื่อง "รูปแบบเจดยี์ทรงระฆงัสมยัอยุธยา" ปีงบประมาณ 2556 (กลุ่มอนุรกัษ์
โบราณสถาน ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียุธยา กรมศลิปากร , 2556) และ โครงการจดัการความรู ้เรื่อง รูปแบบ ลวดลายประดบั 
และวสัดุก่อสรา้งของพระปรางคส์มยัอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2557 (กลุ่มอนุรกัษ์โบราณสถาน ส านกัศลิปากรที ่3 พระนครศรอียุธยา 
กรมศลิปากร, 2557) เพือ่เป็นแนวทางในการเกบ็ขอ้มลู การสอนแบบจ าลอง และการพฒันาระบบต่อไป 

ระบบรู้จ าวตัถุ เป็นหน่ึงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรว์ทิศั (Computer Vision) ใหส้ามารถตรวจจบัหรอืระบุต าแหน่งสิง่ทีต่อ้งการไดง้า่ยสะดวกกวา่การเขยีนโปรแกรม
แบบดัง่เดมิ วธิกีารน้ีปรากฏขึน้ครัง้แรกโดย (Samuel, 1959) ในปัจจุบนัเทคโนโลยกีารเรยีนรูข้องเครื่องถูกพฒันาขึน้อย่างกา้วกระโดด
จากปัจจยัหลกั ๆ อยู่ 3 ประการ ประการแรกคอืผลพวงจากการพฒันาระบบอนิเตอรเ์น็ตท าใหเ้กดิชุดขอ้มลูทีม่ากและเขา้ถงึไดส้ะดวก 
ประการทีส่องเกีย่วขอ้งกบัพลงัการประมวลผลทีเ่พิม่ขึน้ของอุปกรณ์ฮารด์แวร ์และประการสุดทา้ยคอืโครงขา่ยประสาทแบบคอนโวลชูนั 
หรอื โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบสงัวตันาการ (Convolutional Neural Network : CNN) โครงข่ายประสารทเทยีมรูปแบบน้ี ถูกพฒันา
ต่อมาจากโครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial Neuron Network : ANN) ซึ่งเป็นการลอกเลยีนวธิกีารมองเหน็ของมนุษย์ โดยในการรบั
ขอ้มลูจากรปูภาพจะค านึงถงึความสมัพนัธก์บัขอ้มลูในพกิเซล (pixel) ใกลเ้คยีงโดยสรุปออกมาเป็น ผงัคุณลกัษณะ (feature map) ผา่น
การก าหนดค่า ตวักรอง (filter) หรอื เคอรเ์นล (kernel) (LeCun, 1998) ซึง่เหมาะสมกบัการท าความเขา้ใจขอ้มลูประเภทรปูภาพ 

ผูว้จิยัท าการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็การประยุกตใ์ชร้ะบบรูจ้ าวตัถุกบัขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมเป็น
หลกัสามารถแจกแจงรายละเอยีดการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี การเสรมิประสทิธภิาพระบบการสบืคน้ขอ้มลูรปูภาพสถาปัตยกรรม โดย Meltse 
et al. (2017) การพฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูมรดกสถาปัตยกรรม โดย Llamsd et al. (2017) ทัง้สองงานวจิยัขา้งตน้พบว่าการแยกแยะ
รูปแบบของสถาปัตยกรรมโดยใช้การแยะแยะแบบองค์รวมของรูปภาพพบปัญหาการแยกแยะทีผ่ดิเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบ
สถาปัตยกรรมทีม่กัจะปรากฏในชุดขอ้มลูรปูภาพ ผูว้จิยัแกไ้ขโดยใชว้ธิกี่อนกระบวนการกบัขอ้มลูชุดสอนโดยตดัขอ้มลูสภาพแวดลอ้มใน
ชุดขอ้มลูรปูภาพใหเ้หลอืแต่สถาปัตยกรรม เป็นตน้ การประยุกตใ์ชร้ะบบรูจ้ าวตัถุเพือ่หาลกัษณะเฉพาะของหอ้งนัง่เลน่ 50,000 หอ้ง จาก
ชุดขอ้มลูรปูภาพ ดว้ยการรูจ้ าวตัถุตกแต่งภายใน โดย Liu et al. (2019) และ การพฒันาแอปพลเิคชัน่รูจ้ าอนุสรณ์สถาน โดย Palma et 
al. (2019) ทัง้สองงานวจิยัมลีกัษณะการน าผลลพัธจ์ากระบบรูจ้ าวตัถุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูจ้ าสถาปัตยกรรมไปประยุกตใ์ชใ้นประเดน็ต่างๆ 
โดยงานวจิยัทีใ่กลเ้คยีงจุดประสงคใ์นงานวจิยัน้ีมากทีสุ่ดคอื การพฒันาแอปพลเิคชัน่รูจ้ าอนุสรณ์สถาน แต่แบบจ าลองทีใ่ชใ้นงานวจิยัมี
ตรรกะในการสอนแบบจ าลองใหส้ามารถรูจ้ าเพยีงภาพรวมของอนุสรณ์สถานเท่านัน้ยงัไม่มกีารสอนแบบจ าลองใหรู้จ้ าถงึรายละเอยีด
ระดบัองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม ท าใหต้้องมกีารเพิม่ชุดขอ้มูลให้ครอบคลุมความหลากหลายของสภาพแวดล้อมรอบอนุสรณ์
สถานที่ต้องการสอนด้วยท าให้ต้องใช้ชุดขอ้มูลจ านวนมากในการสอนแบบจ าลอง และการสอนแบบจ าลองด้วยตรรกะแบบน้ีท าให้
ความสามารถของระบบรูจ้ าวตัถุทีพ่ฒันาขึน้ถูกยดึโยงอยูก่บัสถานทีน่ัน้ ๆ 

จากการศกึษาสามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาระบบรูจ้ าวตัถุโดยเปลีย่นชุดขอ้มลูสอนนัน้จ าเป็นจะต้องมอีงคค์วามรูใ้นสองส่วน
ดว้ยกนัประกอบไปดว้ย (1) ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองชุดขอ้มูลสมัพนัธก์บัประเดน็ในงานวจิยั  (2) ในส่วนของระบบรูจ้ าวตัถุมกัใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการ กบัขอ้มูลประเภทรูปภาพ ส่วนแบบจ าลองมกัเลอืกใช้แบบจ าลองที่ผ่านการฝึกสอนแล้ว 
เน่ืองจากผลลพัธม์คีวามถูกตอ้งมากกวา่และใชเ้วลาในการสอนน้อยกวา่ ปัญหาของชุดขอ้มลูนัน้พบวา่ การแบ่งประเภทของขอ้มลูควร
แบ่งใหค้รอบคลุมเพื่อไม่ใหเ้กดิความก ากวมของประเภทป้ายก ากบัของชุดขอ้มลู การน าชุดขอ้มลูไปผา่นขัน้ตอนก่อนกระบวนการช่วย
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ให้ประสิทธิการตีความของแบบจ าลองท าได้แม่นย ามากขึ้น และการออกแบบการเก็บข้อมูลนัน้ควรสมัพนัธ์กับจุดประสงค์และ
สภาพแวดลอ้มทีแ่บบจ าลองจะถูกน าไปใชง้านจรงิเป็นหลกั 

 

4. แนวทางการพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบสื่อการเรยีนรู้แยกแยะรูปแบบ และองค์ประกอบเจดยี์ ถูกแบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ การ

ฝึกสอนระบบรูจ้ าวตัถุ การแสดงผลลพัธข์องระบบและการน าไปใช ้ในการพฒันาระบบทัง้หมดจะพฒันาบนพืน้ฐานภาษา Python และ 
DAX (Data Analysis Expression) ด้วย Power platform โดยใช้ Power apps ร่วมกบัส่วนเสริม AI Builder  ฝึกสอนแบบจ าลองบน
ระบบ Cloud เรียกใช้งานระบบบนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ดังรูปภาพตัวอย่างที่ 1 โดยสามารถแจกแจง
รายละเอยีดไดด้งัน้ี 

 
รปูท่ี 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบและขัน้ตอนการพฒันา 

4.1 การฝึกสอนระบบรูจ้  าวตัถ ุ 

ผูว้จิยัไดฝึ้กสอนแบบจ าลองทัง้สิน้ 2 แบบจ าลองทีม่ตีรรกะในการสอนทีแ่ตกต่างกนั และมกีารตดิป้ายก ากบัชุดขอ้มลูรปูภาพที่
ต่างกนั ไดแ้ก่ แบบจ าลองแยกแยะองคป์ระกอบของเจดยี ์และแบบจ าลองแยกแยะรปูแบบของเจดยี ์เมือ่ฝึกสอนเสรจ็สิน้จะศกึษาเปรยีบ
ประสทิธภิาพการตคีวามของแบบจ าลองผา่นชุดค าสัง่เงือ่นไขแยกแยะรปูแบบเจดยีเ์ป็นหลกั เพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกแบบจ าลองที่
เป็นผลลพัธจ์ากการฝึกสอนไปพฒันาเป็นระบบสือ่การเรยีนรูต้่อไป 

4.1.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้จิยัก าหนดลกัษณะชุดขอ้มลูเจดยีต์อ้งเป็นโบราณสถานทีท่ีถู่กสรา้งขึน้ในยุคสมยักรุงศรอียุธยา และองคป์ระกอบทีห่ลงเหลอื
อยูต่อ้งมคีวามสมบรูณ์มากพอใหร้ะบุได ้เกบ็ขอ้มลูโดยถ่ายภาพเจดยีก์ลุม่ตวัอยา่งในสถานทีจ่รงิ 19 แหง่ เชน่ วดัมหาธาตุ วดัราชบรูณะ 
เป็นตน้ คดิเป็นเจดยีท์ัง้สิน้จ านวน 99 องค ์ลกัษณะของชุดขอ้มลูเป็นภาพถ่ายเชงิสงัเคราะหท์ัง้สิน้ 1,100 รปู ดงัตวัอยา่งรปูที ่2 
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รปูท่ี 2 สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูและตวัอยา่งชุดขอ้มลูรปูภาพเจดยี์ 

4.1.2 การใหค้วามหมายชุดขอ้มลู 

รปูแบบการใหค้วามหมายชุดขอ้มลูรปูภาพในงานวจิยันี้เป็นประเภท bounding box ในขัน้ตอนน้ีจะเป็นการใหค้วามหมายโดย
ผูว้จิยัเองทัง้หมด การใหค้วามหมายชุดขอ้มลูรปูภาพเพือ่สอนแบบจ าลองทีม่จีุดประสงคใ์นการแยกแยะองคป์ระกอบเจดยี ์ท าโดยแบง่ชัน้
ของขอ้มลู (Class) ออกเป็น 34 ชัน้ตามชนิดขององคป์ระกอบเจดยีท์ีร่ะบบรูจ้ าวตัถุจะสามารถตรวจจบัได ้เชน่ ฐานบวัลกูฟัก องคร์ะฆงั 
และปลอ้งไฉน เป็นตน้ สว่นการใหค้วามหมายชุดขอ้มลูรปูภาพเพือ่สอนแบบจ าลองทีม่จีุดประสงคใ์นการแยกแยะรปูแบบเจดยี ์จะแบง่ชัน้
ของขอ้มลูออกเป็น 7 ชัน้ตามชนิดรปูแบบเจดยีท์ีร่ะบบรูจ้ าวตัถุจะสามารถตรวจจบัได ้ ประกอบไปดว้ย เจดยีท์รงปรางค ์ เจดยีท์รง
ปราสาทยอดระฆงั เจดยีย์อ่มมุ เจดยีฐ์านแปดเหลีย่ม เจดยีช์า้งลอ้ม เจดยีส์งิหล์อ้ม เจดยีฐ์านแปดเหลีย่ม และเจดยีท์รงระฆงั รปูแบบ
เจดยีท์ัง้หมดน้ีเป็นรปูแบบทีป่รากฏในสมยักรุงศรอียุธยาเทา่นัน้ ดงัตวัอยา่งรปูที ่3 

   
รปูท่ี 3 รปูแบบการใหค้วามหมายชุดขอ้มลูเพือ่สอนแบบจ าลองแยกแยะองคป์ระกอบเจดยีแ์ละเพือ่สอนแบบจ าลองแยกแยะรปูแบบเจดยี์ 

4.1.3 การฝึกสอนแบบจ าลอง (Train Model) 

งานวจิยันี้ใชร้ะบบส าเรจ็รปูในการสอนแบบจ าลองบนระบบ Cloud โดยใชส้ว่นเสรมิ AI Builder ทัง้สองแบบจ าลองถูกสอนดว้ย
ขัน้ตอนเดยีวกนั 

4.1.4 การทดสอบประสทิธภิาพแบบจ าลอง (Test Model) 

ทัง้ 2 แบบจ าลองจะถูกทดสอบดว้ยขอ้มลูรปูภาพจ านวน 100 รปู ทีม่าจาก 2 แหลง่ ประกอบไปดว้ย แหลง่ที ่1 คอื ขอ้มลูทีถู่ก
แบ่งออกมาจากขอ้มลูชุดสอนแบบจ าลอง และแหล่งที ่2 คอื ขอ้มลูทีไ่มไ่ดค้วบคุม ขนาด ความละเอยีด และต าแหน่งมุมมองของเจดยีท์ี่
ปรากฏบนรปูภาพ มแีหลง่ทีม่าจากอนิเทอรเ์น็ตคดัเลอืกโดยการสุม่ การประเมนิจะดคูา่เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของความถูกตอ้งตามเงือ่นไข
การแยกแยะรปูแบบเจดยีเ์ป็นหลกัทีต่อ้งมากกวา่รอ้ยละ 90 ผลการประเมนิดงัตวัอยา่งตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลลพัธก์ารทดสอบประสทิธภิาพแบบจ าลอง 

ผลลพัธ ์
แบบจ าลอง 

แบบจ าลองแยกแยะรปูแบบเจดยี ์
แบบจ าลองแยกแยะองคป์ระกอบเจดยี ์
รว่มกบัระบบเงือ่นไขแยกแยะรปูแบบ 

ถูก  คดิเป็นรอ้ยละ ผดิ  คดิเป็นรอ้ยละ ถูก  คดิเป็นรอ้ยละ ผดิ  คดิเป็นรอ้ยละ 
แหลง่ขอ้มลูที ่1 89 11 91 9 
แหลง่ขอ้มลูที ่2 63 37 84 16 

ผลการประเมนิพบว่าแบบจ าลองแยกแยะองคป์ระกอบเจดยีร์่วมกบัเงือ่นไขแยกแยะรปูแบบเมื่อทดลองกบัแหล่งขอ้มลูที ่1 มี
คา่ความถูกตอ้งในการตคีวามอยู่ทีร่อ้ยละ 91 ซึง่ถอืวา่ผา่นการประเมนิประสทิธภิาพ ดงันัน้จงึสามารถน าแบบจ าลองรปูแบบน้ีไปใชรู้จ้ า
วตัถุในแอปพลเิคชนัสือ่การเรยีนรูต้่อไปได ้แต่แบบจ าลองส าหรบัแยกแยะรปูแบบเจดยีเ์มือ่ทดลองกบัแหลง่ขอ้มลูที ่1 มคี่าความถูกตอ้ง
ในการตคีวามอยูท่ีร่อ้ยละ 89 ซึง่ถอืวา่ไมผ่า่นการทดสอบประสทิธภิาพ แต่เมือ่สงัเกตรปูภาพทีแ่บบจ าลองทัง้ 2 ตคีวามผดินัน้พบวา่ อกี
แบบจ าลองหน่ึงจะตคีวามถูกตอ้ง แสดงวา่ทัง้สองแบบจ าลองสามารถช่วยแกไ้ขสว่นทีต่คีวามผดิพลาดของอกีแบบจ าลองได ้แมว้า่จะพบ
กรณีทีต่คีวามผดิทัง้สองแบบจ าลองแต่คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 1 เท่านัน้ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึเลอืกทีจ่ะน าแบบจ าลองทัง้สองรปูแบบไปใชใ้น
ระบบรูจ้ าวตัถุโดยพฒันาเป็นสองสว่นดว้ยกนัคอื ระบบรูจ้ าองคป์ระกอบเจดยีแ์ละระบบรูจ้ ารปูแบบเจดยี์ 

เมื่อทดสอบแบบจ าลองทัง้ 2 กบัแหล่งขอ้มูลที ่2 ทีไ่ม่ได ้ควบคุมขนาดของขอ้มูลรูปภาพ ค่าความคมชดั และต าแหน่งของ
เจดยีบ์นรปูภาพ พบวา่แนวโน้มประสทิธภิาพการตคีวามไดถู้กตอ้งของแบบจ าลองจะลดลง 

4.2 การแสดงผลลพัธข์องระบบและการน าไปใช้  

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพการท างานได้ของระบบรู้จ าวัตถุที่พัฒนาเป็นแอปพลิเค ชันการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมไทยประเภทเจดยี์จากสถานที่จรงิแก่ผู้ใช้งาน ผู้วจิยัจงึจ าเป็นที่จะต้องพฒันาระบบด้วยกนั 4 ส่วน สามารถแจกแจง
รายละเอยีดไดด้งัน้ี 

4.2.1 ระบบการเรยีกใชง้านแบบจ าลองทีเ่ป็นแก่นของระบบรูจ้ าวตัถุ 

การใชง้านระบบรูจ้ าวตัถุผูใ้ช้งานจ าเป็นทีจ่ะต้องเลอืกระบบรูจ้ าวตัถุใหต้รงกบัจุดประสงคข์องผูใ้ชง้านเสยีก่อนจากหน้าเมนู
หลกั โดยแบง่ออกเป็น 2 ระบบประกอบไปดว้ย “ระบบรูจ้ าองคป์ระกอบเจดยีเ์พือ่ระบุรปูแบบ” ดงัตวัอยา่งรปูที ่4 และ “ระบบรูจ้ ารปูแบบ
เจดยี”์ ดงัตวัอย่างรปูที ่5 เมือ่ผูใ้ชง้านเลอืกระบบทีต่อ้งการแอปพลเิคชนัจะน าทางมายงัหน้าระบบรูจ้ าวตัถุทีเ่ลอืก การตรวจสอบรปูภาพ
เจดยีท์ีต่้องการท าไดโ้ดยเลอืกปุ่ ม “รูจ้ าองคป์ระกอบเจดยี์” หรอื “รูจ้ ารูปแบบเจดยี์” ตามแต่ระบบทีเ่ลอืกไปในขัน้ตน้ ผูใ้ชง้านสามารถ
เลอืกใชร้ปูภาพจาก 3 แหล่งดว้ยกนั ไดแ้ก่  “คลงัรปูภาพ”  คอื รปูภาพภายในอุปกรณ์  “ถ่ายภาพ” คอื การถ่ายภาพใหม ่และ “เลอืกหา” 
คอื รปูภาพภายในอุปกรณ์ทีเ่กบ็อยูใ่นโฟลเดอรด์าวน์โหลด ในกรณีน้ีเป็นการเลอืกรปูภาพจากคลงัรปูภาพเมือ่เลอืกรปูภาพทีต่อ้งการได้
แลว้ระบบจะท าการตคีวามรปูภาพและแสดงผลลพัธซ์อ้นทบัลงบนภาพถ่าย 

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

618 

 
รปูท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการเขา้ใชง้านระบบรูจ้ าองคป์ระกอบเจดยีเ์พือ่ระบุรปูแบบ  

 
รปูท่ี 5 แสดงขัน้ตอนการเขา้ใชง้านระบบรูจ้ ารปูแบบเจดยี ์ 

4.2.2 ระบบชว่ยถ่ายภาพเจดยี ์

ระบบช่วยถ่ายภาพเจดยีม์จีุดประสงคห์ลกัในการพฒันาขึน้เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านป้อนขอ้มลูขาเขา้ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชุดขอ้มลูที่
สอนใหแ้ก่ระบบรูจ้ าวตัถุ โดยเป็นการควบคุมตวัแปรของชุดขอ้มลู เชน่ มุมมอง สดัสว่นของเจดยีท์ีป่รากฏบนรปูภาพ ทีจ่ะสง่ผลใหร้ะบบ
สามารถตคีวามผลลพัธไ์ดแ้มน่ย ามากขึน้ถอืเป็นการแกปั้ญหาทีพ่บจากกระบวนการประเมนิประสทิธภิาพแบบจ าลองพรอ้มกบัเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานไปด้วยในตวั การเรียกใช้งานระบบน้ีสามารถท าได้โดยเลอืกไอคอน “รูปกล้องถ่ายภาพ” บนแถบ
เครือ่งมอืในหน้าระบบรูจ้ าวตัถุ ระบบจะน าทางผูใ้ชง้านไปยงัหน้าช่วยถ่ายภาพและเรยีกใชง้านกลอ้งดา้นหลงัของอุปกรณ์ จะปรากฏลาย
น ้ารปูสามเหลีย่มซอ้นทบัลงบนกลอ้งทีจ่ะท าหน้าทีช่่วยก าหนด ต าแหน่ง มุมมอง และขนาดของเจดยี ์ขัน้ต่อไปผูใ้ชง้านตอ้งเลอืกไอคอน 
“รูปชตัเตอร์” เพื่อถ่ายภาพ ระบบจะท าการส่งขอ้มูลรูปภาพไปยงัฐานขอ้มลูพร้อมทัง้น าทางผูใ้ชง้านไปยงัเวบ็เบราวเ์ซอรท์ีท่ าการเกบ็
ขอ้มลูเพือ่ดาวน์โหลดรปูภาพทีถ่่ายลงบนอุปกรณ์เป็นอนัเสรจ็สิน้ขัน้ตอน ดงัรปูภาพตวัอย่างที ่6 การตรวจสอบรูปภาพเจดยีโ์ดยระบบ
รูจ้ าวตัถุทีด่าวโหลดมานัน้สามารถท าไดต้ามทีไ่ดก้ล่าวไปในหวัขอ้ก่อนหน้าต่างกนัเพยีงตอนเลอืกแหล่งขอ้มลูใหเ้ลอืก “ เลอืกหา ” เพื่อ
เขา้ถงึรปูภาพภายในอุปกรณ์ทีเ่กบ็อยูใ่นโฟลเดอรด์าวน์โหลด 
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รปูท่ี 6 แสดงขัน้ตอนการเขา้ใชง้านระบบชว่ยถ่ายภาพเจดยีแ์ละการใชง้านรปูภาพทีด่าวน์โหลดมา 

4.2.3 ชุดค าสัง่เงือ่นไขการแยกแยะรปูแบบจากผลลพัธข์ ัน้ตน้ของระบบรูจ้ าวตัถุ 

ชุดค าสัง่น้ีเป็นส่วนทีน่ าผลลพัธข์ ัน้ตน้ทีไ่ดจ้ากระบบรูจ้ าวตัถุซึง่กค็อื องคป์ระกอบต่างๆ ของเจดยีท์ีร่ะบบตรวจพบมาประมวลผล
แสดงเป็นชื่อรปูแบบของเจดยี ์โดยผา่นเงื่อนไขทีผู่ว้จิยัศกึษาวธิกีารจากผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดศ้กึษาและรวบรวมไวแ้ลว้ ดว้ยแนวคดิทีว่า่ระบบตอ้ง
พบองคป์ระกอบทีเ่ป็นลกัษณะเด่นของเจดยีร์ปูแบบนัน้ ๆ และตอ้งไมพ่บองคป์ระกอบเด่นของเจดยีร์ปูแบบอื่นเลย ผลลพัธจ์ากเงือ่นไขสามารถ
แบง่ได ้3 กรณี ดงัภาพตวัอยา่งที ่7 สามารถแจกแจงไดด้งัน้ี (1) ระบบแสดงรปูแบบของเจดยีไ์ดถู้กตอ้งเน่ืองจากระบบรูจ้ าวตัถุสามารถตคีวาม
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเจดยีไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง (2) ระบบไมส่ามารถระบุรปูแบบของเจดยีไ์ดเ้น่ืองจากในรูปภาพมเีจดยีม์ากกว่าหน่ึงรปูแบบท า
ใหผ้ลลพัธ์จากระบบรู้จ าวตัถุไม่เขา้เงื่อนไขเจดยี์รูปแบบไหนเลย (3) ระบบแสดงรูปแบบเจดยี์ที่ไม่ถูกต้องเน่ืองจากระบบรู้จ าวตัถุตีความ
องคป์ระกอบเจดยีไ์ดไ้ม่ครบถ้วน หรอืตคีวามผดิพลาด จากเหตุน้ีท าใหผู้ว้จิยัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาระบบรูจ้ าวตัถุอกีระบบหน่ึงทีม่ตีรรกะใน
การสอนแบบจ าลองใหรู้จ้ ารปูแบบจากภาพรวมของเจดยีม์าไวใ้นระบบน้ีดว้ยซึง่กค็อื “ระบบรูจ้ ารปูแบบเจดยี”์ ทีไ่ดก้ลา่วไปในหวัขอ้แรก 

 
รปูท่ี 7 แสดงผลลพัธก์ารแยกแยะรปูแบบจากผลลพัธก์ารตคีวามของระบบรูจ้ าวตัถุในแต่ละกรณี 
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4.2.4 ระบบแสดงผลเชือ่มตอ่ผลลพัธข์ ัน้ตน้ของระบบรูจ้ าวตัถุและชุดค าสัง่เงือ่นไขแยกแยะรปูแบบไปยงัฐานขอ้มลูสือ่การเรยีนรู้ 

ระบบแสดงผลนี้ใชผ้ลลพัธข์องระบบรูจ้ าวตัถุมาประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นหน้าต่างผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านจะใชง้านระบบสว่นน้ีไดก้ต็่อเมือ่
ระบบรูจ้ าวตัถุตคีวามขอ้มลูรปูภาพเจดยีเ์รยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ ดงัภาพตวัอยา่งที ่8 

       
รปูท่ี 8 หน้าต่างผูใ้ชง้านแสดงผลลพัธเ์ชือ่มต่อไปยงัฐานขอ้มลู 

การแสดงผลของระบบประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ (1) ต าแหน่งขององคป์ระกอบเจดยีท์ีซ่อ้นทบัลงบนรปูภาพพรอ้มรหสัอา้งองิ
องคป์ระกอบนัน้ ๆ (2) ชือ่ของรปูแบบเจดยีท์ีต่รวจพบผา่นการประมวลผลของชุดค าสัง่แยกแยะรปูแบบเจดยี ์ (3) รปูภาพองคป์ระกอบที่
พบพรอ้มกบั ชือ่ รหสัอา้งองิ และคา่ความมัน่ใจ โดยขอ้มลูทัง้หมดแสดงผลในรปูแบบแกลเลอรทีีส่ว่นลา่งสดุของหน้าจอ ผูใ้ชง้านสามารถ
เลือ่นดเูปรยีบเทยีบกบัภาพจรงิไดท้นัท ี

ในสว่นการเชือ่มต่อระบบแสดงผลไปยงัฐานขอ้มลูสือ่การเรยีนรูทุ้กสว่นของระบบสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูไดโ้ดยตรง โดยสว่น
ที่ (1) กบั (3) เมื่อกดจะพาผูใ้ช้งานไปยงัส่วนฐานขอ้มูลรายละเอยีดองค์ประกอบเจดยี์ ซึ่งผูใ้ช้งานสามารถเรยีกดูขอ้มูลรูปภาพและ
ความหมายเพิม่เตมิได ้ส่วนที ่(2) เมื่อกดจะพาผูใ้ชง้านไปยงั ส่วนฐานขอ้มลูรปูแบเจดยี ์ในกรณีทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการเรยีกดูองคป์ระกอบ
อื่นๆ ในฐานขอ้มลูสามารถท าไดโ้ดยเลอืกไอคอนรปูฐานขอ้มลูในหน้าระบบรูจ้ าวตัถุหรอืในหน้ารายละเอยีดองคป์ระกอบ เพือ่เขา้สูส่ว่น
ฐานขอ้มลูองคป์ระกอบเจดยีท์ีแ่สดงผลในรูปแบบแกลเลอรพีรอ้มกบั แสดงจ านวนองคป์ระกอบทีต่รวจพบ ระบบจะมกีารแสดงผลเน้น
องคป์ระกอบนัน้ ๆ ดว้ยสเีพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสะดวกต่อการคน้หาและท าความเขา้ใจ 

 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
ผลลพัธจ์ากการวจิยัน้ีคอืระบบรูจ้ าองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานประเภทเจดยี ์ทีม่ชีุดค าสัง่เงือ่นไขเพือ่เป็นสือ่

การเรยีนรูใ้นสถานทีจ่รงิ ผูใ้ชง้านระบบสามารถถ่ายภาพเจดยีท์ีต่อ้งการจากสถานทีจ่รงิหรอืใชภ้าพต่างๆ จากอนิเตอรเ์น็ตมาใชง้านใน
ระบบน้ีได ้โดยระบบจะแสดงผลลพัธเ์ป็นองค์ประกอบทีต่รวจพบซอ้นทบัลงบนรูปภาพเจดยี์นัน้ๆ พรอ้มกบัระบุรูปแบบเจดยี์ผูใ้ชง้าน
สามารถเรยีกดขูอ้มลูเพิม่เตมิจากผลลพัธไ์ดท้นัท ีการใชง้านลกัษณะน้ีเป็นการสง่เสรมิการศกึษาองคค์วามรูท้างสถาปัตยกรรมไทยและ
ยงัสามารถน าไปใชเ้พือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมในพืน้ทีโ่บราณสถานไดอ้กีดว้ย  

ระบบที่พฒันาขึ้นน้ียงัมขี้อจ ากดัอยู่บ้าง เช่น ยงัไม่สามารถรองรบัรูปแบบเจดีย์ในประเทศไทยให้ครบทุกรูปแบบได้ ใน
ขณะเดยีวกนัความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบเจดยีท์ีห่ลงเหลอือยู่ในปัจจุบนักส็่งผลต่อการใชร้ะบบรูจ้ า เช่น องคป์ระกอบทีเ่ป็นลวดลาย
ซึ่งผุพงัไปมากแล้วท าใหข้อ้มูลในการสอนแบบจ าลองไม่เพยีงพอ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้โดยเพิม่ชุดขอ้มูลสอนแบบจ าลองให้
ครอบคลุมทัง้องคป์ระกอบ รูปแบบ สภาพแสง สดัส่วน และมุมมองของเจดยี ์ในส่วนขอ้คดิเหน็จากการทดลองใชง้านระบบรุ่นทดลอง
โดยกลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมจ านวน 50 คน มคีวามเห็นว่า ควรพฒันาเรื่องความแม่นย าของระบบให้สามารถตรวจจบัได้ทุก
องคป์ระกอบและรปูแบบของเจดยี ์รวมถงึสถาปัตยกรรมไทยประเภทอื่น ๆ ดว้ย ควรพฒันาในสว่นฐานขอ้มลูและการแสดงผลใหเ้ขา้ใจ
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ได้ง่ายขึน้ เช่น ใชแ้บบจ าลอง 3 มติเิพื่อแสดงขอ้มูลที่ขอ้มูล 2 มติแิสดงไม่ได้ ขอ้มูลในส่วนองค์ประกอบเจดยี์ควรมกีารจดักลุ่มตาม
ประเภทขององคป์ระกอบ ควรเพิม่ระบบบนัทกึและเปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารจากการตรวจจบั 

ส าหรบัแนวทางการพฒันาระบบในอนาคตผู้วจิยัเล็งเห็นว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะพฒันาส่วนเก็บขอ้มูลจากผู้ใช้งาน เช่น 
ต าแหน่งทีต่ัง้ รูปภาพเจดยี์ ผลลพัธ์จากระบบรูจ้ าวตัถุ น าไปวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูใ้ชง้านในสถานทีท่่องเทีย่วอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้รหิารสถานทีท่่องเที่ยวรวมถึงน ารูปภาพเจดยี์ที่เกบ็ไดม้าสอนแบบจ าลองใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ร่วมกบัการเพิม่ระบบที่ผูร้่วม
ทดสอบใชง้านแนะน า ในสว่นการประเมนิความถูกตอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้นระบบรูจ้ าวตัถุ และผูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้นสถาปัตยกรรม
ไทยประเภทเจดยี์จะจดัท าในอนาคตเมื่อมกีารพฒันาระบบในรุ่นถดัไป ทัง้น้ีทัง้นัน้ผูว้จิยัหวงัว่างานวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางต้นแบบการ
ประยุกต์ใช้หรอืต่อยอด ผลลพัธ์จากระบบรู้จ าวตัถุที่เกี่ยวขอ้งกบัการรู้จ าองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในงานวจิยัน้ีไปประยุกต์ใช้ใน
วตัถุประสงคท์ีต่่างกนัออกไปได ้ 
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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์ แต่ยงัขาดสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชว้ลีแชรเ์ช่น ผูส้งูอายุและผู้
พกิารอยู่ เราสามารถพบเหน็ทางลาดทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพจ านวนมากและบางสถานทีก่ท็ีไ่มม่ทีางลาดอยู่ เน่ืองจากการออกแบบทีไ่ม่ได้
ค านึงถงึกลุ่มคนดงักล่าวหรอือาจเกดิจากการออกแบบทีผ่ดิพลาด ท าใหผู้ใ้ชว้ลีแชรไ์ม่สามารถเขา้ถงึบางพืน้ทีไ่ด ้ปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้
เขา้มามบีทบาทในการท างานในวชิาชพีต่าง ๆ มากขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ สถาปนิกได้มกีารประยุกต์ใช้
ข ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรม (Genetic algorithm) ซึง่เป็นปัญญาประดษิฐป์ระเภทหนึ่งมาแกปั้ญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมทีซ่บัซอ้น เป็น
การหารปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกบัสถานการณ์ต่าง ๆ โดยองิหลกัการทฤษฎกีารววิฒันาการ ช่วยเพิม่ทางเลอืกในการออกแบบ และลด
ระยะเวลาในการท างานลง งานวจิยัชิ้นน้ีจะท าการน าเสนอแนวทางการใช้งานขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบทางลาดตาม
แนวคดิการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล โดยค านึงถึงความถูกต้องของทางลาดตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2564 และต าแหน่งของทางลาด ซึ่งสถาปนิกสามารถน าผลลพัธ์จากงานวจิยัน้ีไป
ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบอาคารได ้

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบทำงลำด, กำรออกแบบเพือ่คนทัง้มวล, พำรำเมตรกิดไีซน์, BIM, ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

 

Abstract 

Thailand is entering an aging society, at the same time, there is a lack of facilities for wheelchair users such as the 
elderly and the disabled.  There are many inefficient ramps to be found and some places have no ramps at all. Due to the 
design that does not take into account such group of users or due to a design mistake. This prohibits the wheelchair user to 
access many areas. Nowadays, technology increase played a large role in various professions to reach high-level in work 
efficiency. Architects have applied genetic algorithm technology to solve complex architectural design problems. It is a process 
for finding the most suitable model for various situations based on the theory of evolution. It helps to increase design solutions 
and reduce experiment time. This research presents an application of genetic algorithms for ramp design based on universal 
design concepts.  By taking the location of ramp in building and the provision of the ramp design according to the Ministerial 
Regulations Designate building facilities for the disabled or handicapped and the elderly, 2021  into account. The result of this 
research allows architects to apply the best solution of ramp design in their building. 

Keywords: Ramp design, Universal design, parametric design, BIM, Genetic Algorithm 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยมจี านวนประชากรผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไปรวม 11,136,059 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.73 ของประชากรทัง้ประเทศ 
(กรมกจิการผูส้งูอายุ, 2562) และคนพกิารทีไ่ดร้บัการออกบตัรประจ าตวัคนพกิารจ านวน 1,995,767 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.01 ของประชากร
ทัง้ประเทศ (กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร, 2562) ท าใหเ้ราตอ้งตระหนักถงึความส าคญัของผูทุ้พพลภาพและผูส้งูอายุมาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของโอกาสหรอืสทิธติ่าง ๆ ทีเ่ท่าเทยีมกบับุคคลทัว่ไป สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบักลุ่มคนพกิารดา้นการ
เคลื่อนไหวโดยอาศยัรถนัง่คนพกิาร (wheelchair) จงึเป็นสิง่จ าเป็นในการเคลื่อนทีแ่ละประกอบกจิวตัรประจ าวนัของกลุ่มผูใ้ชว้ลีแชร์ ใน
ขณะเดยีวกนัดว้ยขอ้จ ากดัของผูทุ้พพลภาพ ผูใ้ชว้ลีแชร ์และผูส้งูอายุ ท าใหต้อ้งประสบกบัอุปสรรคในการด าเนินชวีติ เช่น การท ากจิกรรม 
การเดนิทางไปในสถานทีต่่าง ๆ เน่ืองจากสิง่อ านวยความสะดวกทีไ่มเ่พยีงพอ แมว้า่ปัจจุบนัจะมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งอาคารใหม้สีิง่
อ านวยความสะดวกแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการที่มีความเพิ่มขึ้น อีกทัง้ความซบัซ้อนในการสร้างและออกแบบ
สถาปัตยกรรมในปัจจุบนัอาจท าใหเ้กดิความผดิพลาดหรอืละเลยในการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูทุ้พพลภาพ ผูใ้ชว้ลีแชร์ 
และผูส้งูอายุ โดยเฉพาะทางลาด บอ่ยครัง้จะมกีารค านวณความลาดชนัผดิพลาด ท าใหไ้มส่ามารถใชง้านทางลาดได ้

งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายที่จะน าเสนอระบบปลัก๊อนิบนโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ส าหรบัการสร้าง
พาราเมตรกิทางลาดเพือ่คนทัง้มวล โดยโปรแกรมเสรมิทีพ่ฒันาขึน้สามารถออกแบบทางลาดทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย รวดเรว็และแมน่ย า
กวา่วธิกีารออกแบบปกต ิซึง่จะชว่ยแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นในการคดิแบบสถาปัตยกรรม ลดความซ ้าซอ้นในการท างานของนักออกแบบและ
สถาปนิกในการออกแบบทางลาด และท าใหค้นทัง้มวลสามารถใชง้านทางลาดไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

Eastman et al. (2554) กล่าวว่าดว้ยเทคโนโลย ีBIM (Building Information Modelling) ระบบจะสรา้งแบบจ าลองเสมอืนของ
อาคารทีแ่ม่นย าอย่างน้อยหน่ึงแบบจ าลอง แบบจ าลองเหล่าน้ีรองรบัการออกแบบในแต่ละขัน้ตอน ช่วยท าใหว้เิคราะหแ์ละควบคุมได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่กระบวนการทีท่ าดว้ยตนเอง เมือ่เสรจ็สมบรูณ์แบบจ าลองทีส่รา้งขึน้ดว้ยคอมพวิเตอรเ์หล่าน้ีจะประกอบดว้ย
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการก่อสรา้ง การแปรรูป และการจดัซื้อจดัหาเพื่อใหก้ารก่อสรา้งบรรลุผล ในปัจจุบนัมกีารใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม
ร่วมกบัเทคโนโลย ีBIM มาเป็นเครื่องมอืเพื่อช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเพิม่ความหลากหลายของแบบสถาปัตยกรรม เช่น Goldstein 
(2020) ได้เสนอการใช้ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการท าเครื่องมอืที่เรยีกว่า SpaceAnalysis ใช้ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมช่วยในการ
วเิคราะห์ pathfinding, visibility และ acoustics การวิเคราะห์พื้นที่ได้นัน้จะช่วยให้สถาปนิกออกแบบได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ออกแบบได้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และTafraout et al. (2019) ได้เสนอการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเพื่อหาค่าทีเ่หมาะสมของโครงสรา้งงาน
สถาปัตยกรรมโดยค านึงถงึ ขอ้จ ากดัทางสถาปัตยกรรม กฎโครงสรา้งทัว่ไป และกฎการออกแบบแผ่นดินไหว นอกจากน้ียงัมอีกีหลาย
บุคคลทีเ่สนอวธิกีารใช้งานขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมที่แตกต่างกนั เช่น Nagy (2017) ใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมผ่าน 3 ขัน้ตอนหลกั 
ไดแ้ก่ 1. การใสข่อ้มลู ตัง้เป้าหมายของการวเิคราะห ์ขอ้ก าหนดต่างๆ 2. ใชค้อมพวิเตอรว์เิคราะห ์สรา้งแบบทางเลอืก 3. ผูใ้ชง้านเลอืก
แบบทีต่อ้งการ แต ่Autodesk Studio (2018) Sydora & Stroulia (2020) และChen et al. (2020) ใชว้ธิทีีค่ลา้ยคลงึกนั คอื การใชข้ ัน้ตอน
วธิเีชงิพนัธุกรรมมขีัน้ตอนในการท างาน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1. จดัท าแบบจ าลองพาราเมตรกิหรอืแบบจ าลองทีน่่าจะเป็นไปไดเ้พื่อใชเ้ป็น
ต้นแบบในการวเิคราะห์ 2. ออกแบบเกณฑค์่าชี้วดัความเหมาะสมใชใ้นการคดักรองแบบจ าลองที่เกดิขึน้ 3. คดัเลอืกแบบทางเลอืกที่
เป็นไปไดโ้ดยใชเ้กณฑท์ีก่ าหนดขึน้ในการคดัเลอืก 4. ตรวจสอบผลทีไ่ด ้ท าใหส้ามารถไดแ้บบทางเลอืกจ านวนมาก ทีม่สีดัสว่นค่าความ
เหมาะสมทีแ่ตกต่างกนั โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้า่ตอ้งการใหค้า่ความเหมาะสมมสีดัสว่นเทา่ไรจากแบบทางเลอืกจ านวนมากทีเ่กดิขึน้ 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผูว้จิยัไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

1) ต้องมกีารเตรยีมขอ้มูลที่จะน ามาใชง้าน โดยการแปลงใหเ้ป็นภาษาที่คอมพวิเตอร์สามารถเขา้ใจได้  เพื่อใหค้อมพวิเตอร์
สามารถค านวณคา่ต่าง ๆ ได ้

2) ก่อนท าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ตอ้งท าพำรำเมตรกิดไีซน์ (parametric design) หรอืขึน้โมเดลใหป้รบัเปลีย่นได ้เพื่อเป็น
โมเดลตัง้ตน้ในการท าขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 

3) การก าหนดค่าความเหมาะสมส่งผลต่อแบบทีค่อมพวิเตอร์ค านวณออกมา เพราะฉะนัน้ต้องก าหนดค่าความเหมาะสมให้
ถูกตอ้งตามทีเ่ราตอ้งการใหก้ารออกแบบนัน้เป็น 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

624 

การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เป็นแนวความคดิที่องคก์ารสหประชาชาติไดพ้ยายามเผยแพร่และส่งเสรมิ เป็นทีย่อมรบั
โดยทัว่ไปในหลกัการของ Universal Design ซึง่ประกอบดว้ย หลกั 7 ประการ คอื 1. ทุกคนใชไ้ดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 2. มคีวามยดืหยุน่ 3. 
ใช้งานง่าย 4. สื่อความหมาย เขา้ใจง่าย 5.ค านึงถึงผูใ้ชง้าน 6. ใชแ้รงน้อย 7. มขีนาดและพืน้ที่เหมาะสม โดยในประเทศไทยก็ได้ให้
ความส าคญักบัการศกึษาเกีย่วกบัทางลาดเหมอืนกนั เช่น กุลอรยิทรพัย์ไดพ้ฒันาแบบก่อสรา้งอาคารสาธารณะตามหลกัการออกแบบ
เพื่อคนทัง้มวล และขจรสริฤิกษ์ได้ศกึษาเสน้ทางอพยพหนีภยัหอผูป่้วยใน กรณีอาคารสูงในโรงพยาบาลของรฐั ทัง้ สองงานไดอ้้างองิ
หลกัการออกแบบเพื่อคนทัง้มวลทัง้ 7 ประการ และกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา เพื่อใชใ้นการออกแบบทางลาดทีป่ลอดภยัและทุกคนสามารถใชง้านไดส้ะดวก และบุษนารยี ์ไดศ้กึษาเกีย่วกบัรูปแบบทาง
ลาด กลา่ววา่ รปูแบบทางลาดตรง มลีกัษณะตรงยาวไมห่กัเลีย้ว ท าใหส้ะดวกต่อการสญัจร รปูแบบทางลาด 180 องศา มลีกัษณะวนขึน้-
ลงไม่มพีืน้ทีว่่างระหว่างทางลาด และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพืน้ทีม่ากนัก รูปแบบทางลาด 90 องศา มลีกัษณะเป็นอกัษร L ทางลาดมี
ความสมัพนัธก์บัพืน้ที ่ท าใหเ้ขา้ถงึและใชพ้ืน้ทีไ่ดง้า่ย เพราะมลีกัษณะทีส่ามารถโอบลอ้มพืน้ทีว่า่งได ้

 

3. เกณฑก์ารพฒันาระบบ 

จากการศึกษาและทดลองใช้งานเทคโนโลยทีัง้ 2 เทคโนโลย ีได้แก่ Rhinoceros และAutodesk Revit ซึ่งทัง้สองโปรแกรม
สามารถใชง้านวธิขี ัน้ตอนเชงิพนัธุกรรมได ้และไดร้บัความนิยมในประเทศไทย ผูว้จิยัไดต้ดัสนิใชโ้ปรแกรมAutodesk Revit และ Dynamo 
เป็นหลกัในการพฒันางานวจิยัชิน้นี้ เนื่องจากเหตุผล 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1) Autodesk Revit ถูกพฒันาหลงัจาก Rhinoceros ท าใหพ้ฒันาโปรแกรมเสรมิทีไ่ม่มใีครท าขึน้มาก่อนได ้เป็นโอกาสในการ
ท าใหเ้กดิความรูใ้หม ่

2) Autodesk Revit สามารถขึน้โมเดล 3 มติ ิวาดแปลน 2 มติ ิและรปูดา้นไปพรอ้มกนัท าใหป้ระหยดัระยะเวลาในการจดัการ
แบบ ชว่ยใหส้ถาปนิกมเีวลาเพิม่ขึน้ 

3) ในขณะทีพ่ฒันางานวจิยันี้ Autodesk Revit ก าลงัไดร้บัความสนใจ สถาปนิกเริม่หนัมาใช ้Autodesk Revit ในการเขยีนแบบ 
เพราะสามารถน าไปใชใ้นงานวศิวกรรมและงานระบบต่าง ๆ ท าใหช้ว่ยลดระยะเวลาในการท างาน 

ทางลาดทีถู่กสรา้งขึน้จากระบบจะตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมายคอื  

1) ทางลาดตอ้งมคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1:12 และมคีวามยาวช่วงละไม่เกนิ 6,000 มลิลเิมตร ในกรณีทีท่างลาดยาวเกนิ 6,000 
มลิลเิมตร ต้องจดัใหม้ชีานพกัยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร คัน่ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด (ตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา) 

2) ความกวา้งสุทธไิม่น้อยกว่า 900 มลิลเิมตร ในกรณีทีท่างลาดมคีวามยาวของทุกช่วงรวมกนัตัง้แต่ 6,000 มลิลเิมตร ขึน้ไป 
ตอ้งมคีวามกวา้งสุทธไิม่น้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร (ตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชรา) 

3) เทคโนโลยีที่เลือกใช้ผู้วิจยัได้ตดัสนิใช้โปรแกรมAutodesk Revit และ Dynamo เป็นหลกัในการพฒันาระบบเน่ืองจาก 
Autodesk Revit สามารถขึน้โมเดล 3 มติ ิวาดแปลน 2 มติ ิและรปูดา้นไปพรอ้มกนัท าใหป้ระหยดัระยะเวลาในการจดัการแบบ Dynamo 
เป็นโปรแกรมเสรมิภายในโปรแกรม Autodesk Revit มหีลกัการใชง้านแบบ Visual Programming คอื การท างานควบคุมชุดค าสัง่ขอ้มลู
ในรูปแบบของแผนภาพ ช่วยใหส้ถาปนิกสามารถออกแบบทางลาดไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ อกีทัง้ Autodesk Revit ยงัไม่มคีนพฒันา
โปรแกรมเสรมิทีส่ามารถออกแบบทางลาดตามกฎหมายไทย เป็นโอกาสในการท าใหเ้กดิความรูใ้หม่ 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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4. การพฒันาระบบ 

การออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Revit และโปรแกรมเสรมิ Dynamo เพื่อท าใหเ้กดิแบบจ าลองทีส่ามารถสรา้งความหลากหลาย
ของต าแหน่งขึน้-ลงทางลาด และรปูแบบทางลาดทีเ่กดิขึน้ โดยแบง่เป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

1) การรบัขอ้มูล คอืการป้อนขอ้มูลทีจ่ าเป็นแก่ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบทางลาด โดยขอ้มูลทีจ่ าเป็น
ไดแ้ก่ เสน้ทางสญัจรของผงัพืน้ชัน้ทีท่างลาดขึน้และชัน้ทีท่างลาดลง ต าแหน่งหอ้งทีส่นใจ ต าแหน่งบนัได ต าแหน่งทางเขา้ ความสงูของ
ชัน้ทีเ่ลอืกมา และกฎหมายทีเ่ลอืกใชโ้ดยการน าขนาดของทางลาดตามทีก่ฎหมายระบุไปใสใ่นไฟล ์Excel ทีเ่ตรยีมไว ้

 
รปูท่ี 1 แสดงภาพการรบัขอ้มลูต าแหน่งหอ้งทีส่นใจ   จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564 

2) การประมวลผลระยะความห่าง และระยะของทางลาด คอืการวดัระยะทางจากจุดขึน้ -ลงทางลาดไปยงัต าแหน่งต่างๆ ของ
อาคารทีส่นใจ และเมือ่ทราบจุดเริม่ตน้ของทางลาด และจุดจบของทางลาดกจ็ะสามารถทราบระยะทางของทางลาด 

 
รปูท่ี 2 แสดงภาพเสน้ระยะทางความหา่งระหวา่งจุดบนเสน้ทางสญัจรกบัต าแหน่งต่างๆ   จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564 

3) การเลอืกต าแหน่งขึน้-ลงทางลาด คอืการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เพือ่เลอืกต าแหน่งของทางลาดทีม่คีวามเหมาะสม
ทีสุ่ดตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ เริม่จากการก าหนด Input และ Output ในชุดค าสัง่ โดย Input คอื StartPoint และ EndPoint หรอืจุดขึน้-ลง
ของทางลาด ซึง่ใช ้node “Number Slider” เป็นตวัก าหนด สว่น Output คอื ระยะความหา่งของต าแหน่งต่างๆ กบัจุดขึน้-ลงทางลาด และ
ระยะของทางลาด ดงัรปูที ่3 
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รปูท่ี 3 แสดงชุดค าสัง่การเลอืกต าแหน่งขึน้-ลงทางลาด หรอื Input และชุดค าสัง่ Output   จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564. 

 
รปูท่ี 4 แสดงหน้าต่าง Generative design โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกต าแหน่งของทางลาดได ้  จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564 

 
รปูท่ี 5 แสดงภาพทางลาดทีเ่กดิขึน้ หลงัจากใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม   จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564 

4) รูปแบบทางลาด คอืรูปแบบของทางลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากระยะของทางลาดทีว่ดัออกมา ว่าทางลาดจะอยู่ในลกัษณะใด โดย 
รปูแบบทางลาดม ี3 รูปแบบ คอื 1. ทางลาดแบบ 180 องศา 2. ทางลาดแบบ 90 องศา 3. ทางลาดตรง  โดยรูปแบบของทางลาดทีท่าง
โปรแกรมจะเลอืกใหข้ึน้อยูก่บัระยะของทางลาดและลกัษณะของผงัพืน้ ดงัน้ี 
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(1) ทางลาดแบบ 180 องศา คอื ระยะทางลาดมากกวา่ 20 เมตร แต่น้อยกวา่ 40 เมตร และไมเ่จอจุดตรงมมุของเสน้ทางสญัจร 

(2) ทางลาดแบบ 90 องศา คอื ระยะทางลาดมากกวา่ 46.5 เมตร แต่น้อยกวา่ 70 เมตร และเจอจุดตรงมมุของเสน้ทางสญัจร 

(3) ทางลาดแบบตรง คอื ระยะทางลาดมากกวา่ 46.5 เมตร แต่น้อยกวา่ 70 เมตร และไมเ่จอจุดตรงมมุของเสน้ทางสญัจร 

   
รปูท่ี 6 แสดงภาพ (ซา้ย)ทางลาด 180 องศา (กลาง) ทางลาดแบบ 90 องศา (ขวา) ทางลาดแบบตรง ทีเ่สรจ็สมบรูณ์             
จดัท าโดยผูว้จิยั, 30 มนีาคม 2564 

 

5. การใช้งานระบบ 

การทดลองการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมไดใ้ชอ้าคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
โดยมขีนาดโดยประมาณคอื ความกวา้ง 48 เมตร และ ความยาว 64 เมตร คดิเป็นพืน้ที ่3,072 ตารางเมตร โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดไฟลโ์มเดล หรอืน าเขา้โมเดลมาในโปรแกรม Revit แลว้ท าการลดปรมิาณขอ้มลูของโมเดล โดยการเลอืกเฉพาะสิง่ทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการค านวน ในทีน้ี่คอื บนัได หอ้งทีส่นใจ ทางเขา้ เพือ่ใหโ้ปรแกรมสามารถค านวณไดเ้รว็ขึน้ ลดความซ ้าซอ้นในการค านวนสิง่
ทีไ่มจ่ าเป็น 

 
รปูท่ี 7 แสดงภาพผงัพืน้อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

2) วาดเสน้ทางสญัจรทีส่นใจเพือ่ใชใ้นการค านวณหาต าแหน่งทางลาด โดยเสน้ทางสญัจรทีว่าดขึน้ไมค่วรทบักบัต าแหน่งหอ้ง 
บนัได และทางเขา้ เพือ่ไมใ่หท้างลาดทีเ่กดิขึน้ซอ้นทบักบัต าแหน่งของสิง่ทีส่นใจ ในผงัพืน้ของอาคารทีเ่ลอืกมาทางผูว้จิยัไดว้าดเสน้ทาง
สญัจรลอ้มรอบคอรด์ตรงกลางอาคาร เน่ืองจากเป็นเสน้ทางทีม่ผีูค้นใชง้านมากทีสุ่ดสามารถสงัเกตไดง้่าย และยงัสามารถเขา้ถงึไดจ้าก
ทุกทศิทางของอาคาร 

3) ตัง้ค่าขนาดของทางลาดในExcel ไฟล์ชื่อ BuildingCode เพื่อใช้เป็นค่าในการก าหนดรูปแบบทางลาดใน Dynamo โดย 
Width คอื ความกวา้งของทางลาด Ramp คอืความยาวของทางลาด Platform คอืความยาวของชานพกั ซึ่งการที่ขนาดของทางลาด
สามารถปรบัได ้ท าใหส้ามารถปรบัเปลีย่นทางลาดใหถู้กตอ้งตามกฎหมายแต่ละประเทศได ้สามารถองิกบัมาตรฐานสากลได ้
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รปูท่ี 8 แสดงภาพการใสค่า่ขนาดของทางลาดในโปรแกรม Dynamo และ Excel   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

4) เปิด Dynamo ขึน้มา แลว้เลอืก Input เขา้มาใหถู้กตอ้งตามประเภท ทางผูว้จิยัไดเ้ลอืกต าแหน่งบนัได 2 ต าแหน่งคอื บนัได
ทางดา้นทศิตะวนัออกและตะวนัตกของอาคาร ซึง่เป็นบนัไดทีม่ใีชง้านจ านวนมาก และเป็นบนัไดหนีไฟของอาคาร ต าแหน่งหอ้งทีส่นใจ
คอืหอ้ง X-Space และหอ้ง Digital Media Space เป็นหอ้งทีน่กัศกึษาสามารถเขา้มาท างานและกจิกรรมต่างๆ ได ้ต าแหน่งทางเขา้เลอืก
เป็นต าแหน่งทางเขา้ดา้นทศิตะวนัออกของอาคารเน่ืองจากเป็นทางเขา้ทีผู่พ้กิารสามารถใชว้ลีแชรเ์ขา้ได ้เมือ่เลอืกต าแหน่งทีส่นใจเสรจ็
แลว้กจ็ะปรากฎโมเดลดงัรปูที ่10 

 
รปูท่ี 9 แสดงภาพการเลอืก Input   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

 
รปูท่ี 10 แสดงภาพ Input ทีถู่กใสเ่ขา้มา   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 
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รปูท่ี 11 แสดงภาพการสรา้ง Generative design   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

 
รปูท่ี 12 แสดงภาพการก าหนดค่าเพือ่เพิม่หรอืลดทางเลอืกต าแหน่งของทางลาด   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

6) ใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลประมาณ 40 นาท ี(ระยะเวลาขึน้อยู่กบัความสามารถในการประมวลผลของคอมพวิเตอร)์ ก็
จะไดก้ราฟทางเลอืกของทางลาด โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกต าแหน่งของทางลาดไดต้ามตอ้งการ ซึง่ทางลาดทีม่ใีหเ้ลอืกนัน้ไดค้ านึงถงึ
ระยะหา่งจาก หอ้งทีส่นใจ บนัได และทางเขา้ ดงัรปูที ่14 

 
รปูท่ี 13 แสดงภาพทางเลอืกต าแหน่งของทางลาด   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 
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รปูท่ี 14 แสดงภาพแบบทางลาดทีถู่กเลอืก   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

 

 
รปูท่ี 15 แสดงภาพแบบทางลาดทีถู่กเลอืก โดยม ีStart Point = 34 และ End Point = 105   จดัท าโดยผูว้จิยั, 27 เมษายน 2564 

จากการทดลองโปรแกรมกบัอาคารกรณีศกึษาพบว่า ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งทางเลอืกต าแหน่งทางลาดไดจ้ากวธิขี ัน้ตอนเชงิ
พนัธุกรรม แต่จะพบแค่ทางลาดแบบ 90 องศา เพราะ ขนาดความกวา้งและความยาวของเสน้ทางสญัจรมขีนาดเพยีงพอส าหรบัทางลาด
แบบ 90 องศาเทา่นัน้ 
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6. สรปุผล 

จากการวจิยัแนวทางการใชง้านขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมในการออกแบบทางลาดตามแนวคดิการออกแบบเพือ่คนทัง้มวลสรุป
ผลไดว้่า สามารถสรา้งปลัก๊อนิทีส่ามารถสรา้งทางลาดขึน้มาได ้โดยทีผู่ใ้ชง้านสามารถก าหนดประเภททางลาด และปรบัเปลีย่นขนาด
ความกวา้งของทางลาดและความลาดชนัของทางลาดได ้ซึง่ถูกต้องตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 สถาปนิกสามารถน าผลลพัธจ์ากงานวจิยันี้ไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบอาคารได ้ลดความ
ซ ้าซอ้นในการออกแบบทางลาด ท าใหค้นชรา ผูใ้ชว้ลีแชร์และผูพ้กิารสามารถใชง้านอาคารไดอ้ย่างสะดวกสบายและปลอดภยั ระบบที่
พฒันาขึ้นน้ียงัมขีอ้จ ากดัในการออกแบบทางลาดในอาคารอยู่ เช่นการใช้งานกบัอาคารที่มผีงัพื้นที่ซบัซ้อน มหีลายมุมอาคารหรอืมี
แนวทางเดนิเป็นเป็นเสน้โคง้เป็นตน้ ซึง่จะตอ้งใชก้ารประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูและใชเ้วลานานในการค านวณ 
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บทคดัย่อ 

ในการท างานดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมมกัจะต้องค านึงการออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมควบคู่กนัไป
ดว้ย การออกแบบจะตอ้งค านึงถงึค่ามาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เพือ่ใหไ้ดค้่าความสอ่งสวา่งทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมต่อการ
ใชง้านในแต่ละพืน้ที ่ในปัจจุบนัโปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบัออกแบบแสงสวา่งในงานสถาปัตยกรรมมกีารพฒันาออกมาอยา่งแพร่หลายในหลาย
รูปแบบที่สามารถใช้ได้ทัง้ในอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ แอปพลเิคชนับนสมาร์ทดไีวซ์หลายระบบช่วยให้การ
ออกแบบแสงสวา่งในงานสถาปัตยกรรมมกีารท างานทีง่า่ยมากขึน้ แต่แอปพลเิคชนัส าเรจ็รปูเหล่านี้สว่นมากยงัขาดประสทิธภิาพในการ
น าเสนอทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศของพืน้ทีท่ีท่ าการออกแบบ และไม่ไดก้ารน าเสนอในระบบที ่3 มติ ิในขณะเดยีวกนัโปรแกรม
ออกแบบแสงบนคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลกย็งัมคีวามซบัซอ้น มคีวามยุ่งยากและใชเ้วลานานในการท างาน การพฒันาระบบทีช่่วยท าให้
การออกแบบแสงสว่างเหน็ผลไดใ้นพืน้ทีจ่รงิ สามารถช่วยลดปัญหาการเกดิความคลาดเคลื่อนในการออกแบบ และช่วยร่นระยะเวลา
ขัน้ตอนในการท างานได ้

งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันา โดยการน าเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนเขา้มาช่วยในการออกแบบแสงภายในพืน้ทีท่ี่
ตอ้งการ ระบบน้ีสามารถเกบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่วดัค่าแสงในพืน้ทีโ่ดยรวมถงึบอกไดว้า่มคี่าแสงลกัษณะเป็นอย่างไร จ าลองการวางวตัถุลง
ไปในพืน้ทีจ่รงิและแสดงผลไดท้นัท ีณ เวลาและสถานทีจ่รงิ สามารถวดัระยะการวางวตัถุจ าลองไดแ้ละจ าลองการตดิตัง้ไฟลงในบรบิท
พืน้ทีจ่รงิเพือ่ชว่ยในการประมาณการออกแบบเบือ้งตน้ โดยระบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีจะท างานผา่นอุปกรณ์สมารท์ดไีวซแ์บบพกพา และขอ้มลู
ทัง้หมดจากระบบนี้จะสามารถจดัเกบ็และน าออกไปสูโ่ปรแกรมในการออกแบบแสงอื่น ๆ เพือ่ส าหรบัการออกแบบต่อไป 

ค ำส ำคญั: เทคโนโลยกีำรผสมผสำนโลกจรงิกบัโลกเสมอืน, กำรออกแบบแสงสวำ่งในงำนสถำปัตยกรรม, กำรจ ำลองสำมมติ,ิ 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

 

Abstract 

In the architectural design process, lighting design is often taken into account accordingly. Lighting design must be 
considering the standard sets and guidelines to get the illumination efficiency that suitable for users in each area. Today, 
applications for architectural lighting design are widely developed in many formats and can be used in both computer devices 
and smart devices. These applications allow the architectural lighting design process to be achieved more easily, but most of 
them are inefficient in the atmosphere presentation of the design environment and unable to present in a 3D system. At the 
same time, PC-based program for lighting design is complicated and time-consuming in the working process. The development 
of a system that allows the lighting design to be effective in real space can help reduce the problem of design tolerances as 
well as shorten the work process. 

The researcher aims to develop a mobile application for supporting preliminary work of lighting design in architecture 
using augmented reality technology. This system allows users to collect spatial data of design area, measure light in space, 
simulate placing objects into the environment with real-time display, as well as simulate light placing and adjusting in virtual 
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space for preliminary lighting design. The developed application can be run through a portable smart device. All the data 
acquired from this system can be saved and exported into other lighting design programs for further work. 

Keywords: Augmented Reality, Architectural lighting design, 3D Simulation, Microcontroller 

 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในการท างานดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมมกัจะต้องค านึงการออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมควบคู่กนัไป
ดว้ย ในปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รปูทีช่่วยในการออกแบบแสงสวา่งในงานสถาปัตยกรรมเพือ่ใหม้กีารท างานทีง่า่ยมากขึน้ 
แต่การใชโ้ปรแกรมทีส่ าเรจ็รปูอาจขาดประสทิธิภาพในการน าเสนองานทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศของพืน้ทีท่ีท่ าการออกแบบ หรอื
การน าเสนองานทีเ่ป็น 3 มติ ิซึง่อาจท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการออกแบบได ้ดงันัน้การพฒันาระบบทีช่่วยท าใหก้ารออกแบบแสง
สวา่งเหน็ผลไดใ้นพืน้ทีจ่รงิสามารถชว่ยลดปัญหาการเกดิความคลาดเคลื่อนในการออกแบบ และช่วยร่นระยะเวลาขัน้ตอนในการท างาน
ได ้โดยการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ขา้มามบีทบาทในการท างานสถาปัตยกรรม เชน่ เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืน หรอื AR  

เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืน (Augmented Reality, AR) เป็นเทคโนโลยทีีผ่สมผสานโลกความจรงิ (Physical 
world) เขา้กบัโลกเสมอืน (Virtual world) โดยใช้วธิกีารซ้อนภาพของโลกเสมอืนให้เขา้ไปอยู่ในโลกของความจรงิได้ โดยผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทดไีวซ์ ท าใหส้ามารถเหน็ผลได ้ณ เวลาจรงิ (Real time) ซึง่เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนไดเ้ขา้มามบีทบาทใน
สงัคม และชวีติประจ าวนัของเรามากขึน้ ดา้นสถาปัตยกรรมกไ็ดม้กีารน าเอาเทคโนโลยน้ีีเขา้มาใชใ้นการท าแอปพลเิคชนัดา้นการตลาด 
น าเสนอแบบต่อลกูคา้ ในรปูแบบการจ าลองโมเดล 3 มติ ิเพือ่ใหก้ารสือ่สารระหวา่งสถาปนิกกบัผูอ้ื่นเป็นเรื่องงา่ยมคีวามเขา้ใจไดง้า่ยมาก
ขึน้ และเพิม่ประสบการณ์การรบัรูแ้บบใหม่ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึน าเทคโนโลย ีAR มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการออกแบบแสงสว่างในงาน
สถาปัตยกรรมเบือ้งตน้ เพือ่สามารถดคู่าของแสงสวา่งในทนัทผีา่นการใชเ้ซน็เซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร ์(Arduino) และสามารถดแูสง
ตกกระทบไดใ้นพืน้ทีจ่รงิเพือ่ช่วยรน่ระยะเวลาการท างานหรอื ขัน้ตอนการท างานของสถาปนิก และเพือ่ชว่ยใหก้ารสือ่สารระหวา่งสถาปนิก
กบัลูกค้าง่ายขึ้น โดยวธิกีารท าวจิยัเริม่จากการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลของเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนและขอ้มูลการ
ออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม จากนัน้จงึเริม่พฒันาระบบ AR ที่น ามาประยุกต์ใส่ขอ้มูลที่ใช้ในการออกแบบแสงสว่างในงาน
สถาปัตยกรรม เช่น การวดัพืน้ที ่ระยะ เบือ้งต้น การจ าลองวตัถุเสมอืนเพื่อปรบัใชใ้นการออกแบบพืน้ที ่และการวดัค่าแสงสว่างในพืน้ที่  
ส าหรบัขอบเขตในการวจิยัน้ี จะพฒันาผา่นซอฟตแ์วรป์ระเภทเกมเอนจนิออกมาเป็นระบบที่สามารถใชง้านไดบ้นอุปกรณ์สมารท์ดไีวซ ์และ
ประเภทของดวงไฟในการพฒันาระบบตน้แบบนี้จะใชเ้ป็นไฟประเภท Downlight ทีเ่หมาะส าหรบัการใชง้านภายในอาคารสถาปัตยกรรม 
อาคารทีม่กีารออกแบบมาแลว้เบือ้งตน้แต่ยงัไมไ่ดผ้า่นการออกแบบดา้นแสง หรอืพืน้ทีภ่ายในหอ้งทีต่อ้งการการออกแบบค่าแสงใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน  ไม่เพยีงแต่สถาปนิกเท่านัน้ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบที่พฒันาขึน้ กลุ่มผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกจิของสนิค้าที่
เกีย่วกบัดา้นระบบแสงสวา่งยงัสามารถน าระบบน้ีไปปรบัใชก้บัสนิคา้ของตนเองเพือ่เอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิไดอ้กีดว้ย  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

งานวจิยัที่พฒันาเครื่องมอืในการออกแบบแสงนัน้มีหลากหลาย เช่น Vizeu da Silva, et al. (2016) ได้พฒันาโปรแกรม 
DIALux evo 6.0 ส าหรบัการจ าลองสภาพแวดลอ้มและการค านวณแสงสวา่งของพืน้ทีก่รณีศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึ กระบวนการท างานใน
การออกแสงสวา่งกบังานสถาปัตยกรรมทีจ่ะตอ้งมกีารเตรยีมแบบผงัพืน้ที ่หรอืโมเดล 3มติ ิเพือ่ส าหรบัน าไปใชใ้นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการ
ค านวณ แสงสวา่งในงานสถาปัตยกรรม สว่นงานวจิยัทีใ่หค้วามส าคญักบัออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรมดว้ยเทคโนโลย ีAR เชน่งาน
ของ Yu S, et al. (2011) ไดใ้ชก้ลอ้งถ่ายเหนือฉากพืน้หลงั และแสดงเป็นภาพสามมติเิสมอืนจรงิซึง่ใชเ้ทคนิคการเรนเดอรแ์บบไฮบรดิจ์
ใชป้ระโยชน์จากการแผร่งัสเีพือ่จ าลองการเชือ่มต่อระหวา่งการกระจาย patch และ ปรมิาณเงา เพือ่สรา้งการแสงสวา่งโดยตรงต่อพกิเซล 
เพือ่ชว่ยใหน้ักออกแบบสามารถใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่วออกแบบงานใหส้มจรงิยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัโดย Yiqin Z, et al. (2020) ที่
เกีย่วขอ้งกบัการประมาณคา่แสงทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะส าหรบัการท างานบนโทรศพัทส์มารต์โฟน ดว้ยระบบผสมผสานโลกจรงิกบัโลก
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เสมอืน โดยใชภ้าพ single RGB-D จากกลอ้งของอุปกรณ์สมารต์โฟน และต าแหน่งภาพสองมติจิากในภาพนัน้ สามารถลดความซบัซอ้น
ในการค านวณและขอ้ผดิพลาดของการประมาณคา่แสงต ่ากวา่ความเป็นจรงิจากวธิเีดมิทีใ่ชก้นัอยูไ่ด้ 

นอกเหนือจากงานวจิยัทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีAR ในการออกแบบแสงแลว้ การน าไปใชง้านในวงการงานสถาปัตยกรรมในดา้นอื่น ๆ 
กม็อียู่มาก เช่น โดยงานวจิยัของ Maria V, et al (2020) ไดน้ าเอาเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบั โลกเสมอืนเขา้มาช่วยในการ
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม สามารถใชง้านไดผ้า่นอุปกรณ์สมารท์ดไีวซ ์โดยการจ าลองวางวตัถุเสมอืนบนพืน้ทีจ่รงิเพือ่ลด ความคลาด
เคลื่อนของการก าหนดขนาดของวตัถุใน งานสถาปัตยกรรม และเหน็ผลได้ในทนัท ีนอกจากน้ี งานวจิยัน้ียงัได้พฒันาแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ทีใ่ชก้บัแอปพลเิคชนันี้ เพือ่ใชส้ าหรบัการอปัโหลดโมเดลวตัถุเสมอืน 3 มติ ิทีเ่ป็นไฟลป์ระเภท FBX หรอื OBJ น าไปแปลงและ
อปัโหลดเขา้สู่โปรแกรม Unity โดยอตัโนมตั ิส าหรบัการใชง้านในแอปพลเิคชนั ในขณะทีง่านวจิยัโดย Dejan J, et al. (2019) เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนมาใชใ้นดา้นการวดัขนาดของพืน้ที ่หรอืวตัถุในโลกจรงิ เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
และสามารถน าไปใชต้่อในกระบวนการท างานสถาปัตยกรรมได ้สามารถวดัขนาดของพืน้ที ่และวตัถุไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยการมารค์จุด
ต าแหน่งผ่านหน้าจอสมารท์ดไีวซ์ ใชง้านไดท้ัง้ ภาพ 2 มติ ิทีเ่ป็นผงัพืน้ หรอืรูปดา้นของงานสถาปัตยกรรม และภาพ 3 มติ ิของพืน้ที่
นัน้ๆ ผลลพัธจ์ากการใชง้านระบบจะประมวลผลออกมาในรปูแบบของ Drawing ของแต่ละมมุมองทีไ่ดม้ารค์จุดไว ้

การใชไ้มโครคอนโทรลเลอรบ์อรด์และเซนเซอรต์่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมกเ็ป็นหน่ึงแนวทางงานวจิยัทีผู่ค้นใหค้วามสนใจใน
ปัจจุบนั เช่นงานวิจยัของ Worawan N, et al. (2019) ได้มีการน าไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเข้ามาร่วมกับเทคโนโลยีการสร้าง
แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร(BIM) และเทคโนโลยีผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืน(AR) ร่วมกบัการใช้ประโยชน์จาก Internet of Things 
(IoT) เพื่อใหเ้หน็ภาพขอ้มลูสิง่แวดลอ้มภายในอาคารแบบเรยีลไทมท์ีร่วบรวมโดย IoT และแสดงออกมาเป็นภาพผ่านเทคโนโลยีAR ที่
สรา้งขึน้จากแบบจ าลองBIM โดยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น อุณหภูมอิากาศภายในอาคาร ความเขม้แสง และความชืน้ จะถูกตรวจจบั
โดยเซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มต่อกบั Arduino จากนัน้ค่าจะถูกเกบ็ไวใ้นโมเดล BIM และแสดงภาพในแพลตฟอรม์ BIM และระบบ AR ในลกัษณะ
เรยีลไทม ์ผลของการศกึษางานวจิยัน้ีพบวา่ระบบสามารถช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบสภาพสภาวะน่าสบายและการระบายความรอ้น
ในอาคารไดแ้บบเรยีลไทม ์และระบุปัญหาไดแ้บบเรยีลไทมอ์กีดว้ย และในงานวจิยัโดย Loyalakpa Meitei N, et al. (2019) เป็นงานวจิยั
ที่มกีารใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดมาช่วยควบคุมการส่องสว่างของพื้นที่ หรอืสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า ผ่านระบบ
เซน็เซอรไ์รส้าย เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ส้กึสบายตามากขึน้ เพิม่ความสะดวกสบายต่อผูใ้ชแ้ละช่วยประหยดัพลงังาน มกีารควบคุมการส่องสว่าง
ผา่นปุ่ มกดทีแ่ตกต่างกนัตัง้แต่ 0-100% ตามมาตรฐานการสอ่งสว่างของ IES โดยวเิคราะหค์่าความสวา่งบรเิวณทีต่อ้งการเป็นลกัซแ์ละ
แสดงบนจอ LCD  

 

3. การพฒันาระบบ 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบระบบทีช่่วยในการออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผสมผสานโลกจรงิกบัโลก
เสมือน งานวิจัยได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยซอฟต์แวร์เกมเอนจิน Unity3D, ชุดค าสัง่เสริม AR Core, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ไมโครคอนโทรลเลอรบ์อรด์ และท าการทดลองผา่นอุปกรณ์สมารท์ดไีวซท์ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Android โดยเกณฑก์ารพฒันาระบบเบือ้งตน้ 
ผูว้จิยัพฒันาระบบใหส้ามารถวดัค่าแสงในพืน้ทีเ่บือ้งตน้, ตรวจจบัระนาบพืน้ จ าลองการวางดวงไฟ(Point Light)และวตัถุอื่น, และวดัระยะ
ได ้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
รปูท่ี 1 แผนผงัแสดงการท างานของระบบ 



กำรพฒันำระบบเพือ่กำรออกแบบแสงสวำ่งในงำนสถำปัตยกรรมดว้ยควำมจรงิเสรมิ 
จรินนัท ์ตนัตยานนท ์และชาว ีบุษยรตัน์ 
 

635 

3.1 การเช่ือมต่อสญัญาณบลทููธกบัชุดอปุกรณ์ฮารด์แวร ์

การเชื่อมต่อเกมเอนจนิ Unity3D กบัชุดอุปกรณ์ฮารด์แวรไ์มโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดทีใ่ชส้ าหรบัการวดัค่าแสง จะตอ้งมชีุด
เครื่องมอืเสริมซึ่งในงานวจิยัน้ีใช้ Arduino Unity Plugin ที่ดาวน์โหลดจาก Unity Asset Store โดยชุดเครื่องมอืเสริมน้ีจะมชีุดค าสัง่ 
BluetoothAPI ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อรบั-ส่งขอ้มูลระหว่าง ระบบที่พฒันาโดยเกมเอนจนิ Unity3D กบั ชุดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่พฒันาโดย 
Arduino IDE ผา่นสญัญาณบลทูธู 

3.2 การวางวตัถรุะบตุ าแหน่งในพืน้ท่ี 

การท างานของซอฟต์แวรเ์กมเอนจนิ Unity3D สามารถสรา้งแบบจ าลอง 3 มติภิายในซอฟต์แวร์ได ้และสามารถน าไปใชก้บั
ระบบการผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนได ้ในระบบนี้จะใชว้ตัถุทีเ่ป็นวตัถุเสมอืนวางซอ้นทบับนโลกจรงิ 

 

รปูท่ี 2 การสรา้งรปูทรง 3 มติบินซอฟตแ์วร ์Unity3D 

ในการสร้างรูปทรง 3 มติิที่จะน าไปใช้กบัระบบการผสมผสานโลกจรงิกบัโลกเสมอืนจะสร้างรูปทรง 3 มติใิห้เป็นประเภท 
Prefab และท าการสรา้งสครปิตส์ าหรบัการเรยีกใชง้านวตัถุเสมอืน โดยผูใ้ชง้านสามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยแตะทีห่น้าจอของสมารท์ดไีวซ์
เป็นการเรยีกใชง้านสครปิต ์ซึง่จะท าการดงึ Prefab ทีใ่สไ่วใ้นระบบมาใชแ้ละท าการแสดงผล ซึง่วตัถุเสมอืนในระบบน้ีจะท าการเชื่อมต่อ
กบั Text ทีเ่ป็นคา่ทีอ่่านไดจ้ากเซน็เซอรว์ดัแสงไวแ้ลว้ 

3.3 การวางวตัถใุนหมวดหมู่และการจดัการกบัวตัถ ุ

การวางวตัถุเสมอืนทีจ่ดัอยูเ่ป็นหมวดหมูเ่ฟอรนิ์เจอร ์โดยจะแบง่เป็นประเภท วตัถุดวงไฟจ าลอง เฟอรนิ์เจอรโ์ต๊ะ เกา้อี ้ชัน้วาง 
และของประดบัต่าง ๆ เพือ่สามารถจ าลองการออกแบบของสถาปนิกในพืน้ทีไ่ด ้โดยที ่GameObject ในหมวดหมูน้ี่เมือ่มกีารเรยีกใชง้าน
จะถูกตัง้คา่ Tag เป็น "object" เพือ่ใชใ้นค าสัง่การจดัการกบัวตัถุ 

การจดัการวตัถุจะมทีัง้การเคลื่อนยา้ย การหมุน ปรบัขนาด และการลบวตัถุทีถู่กวางลงไปแลว้ โดยจะเขยีนสครปิตส์ าหรบัการ
จดัการนัน้ ๆ และท าการสรา้ง Button ขึน้มาส าหรบัใสส่ครปิตค์ าสัง่การจดัการวตัถุ โดยค าสัง่การจดัการวัตถุน้ีจะกระท ากบัวตัถุล่าสุดที่
ผูใ้ชง้านเลอืก 

การจดัการแต่ละค าสัง่สามารถใชง้านไดด้ว้ยปุ่ มกดทีส่รา้งขึน้ และท่าทางการสมัผสัลงบนหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์สมารท์ดี
ไวซ์ เมื่อผูใ้ชง้านเลอืกวตัถุทีต่อ้งการปรบัแต่งแลว้ จากนัน้จงึไปเลอืกค าสัง่การจดัการทีต่อ้งการแลว้ใช้ท่าทางในการลากน้ิวบนหน้าจอ 
เพือ่ปรบัแต่งค่าไดต้ามตอ้งการ เช่น การเคลื่อนยา้ยวตัถุ ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกทีว่ตัถุทีต่อ้งการจะยา้ย แลว้กดไปทีปุ่่ มทีม่สีญัลกัษณ์ของการ
เคลื่อนยา้ย และลากน้ิวไปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการ การหมุนวตัถุหลงัจากเลอืกวตัถุและค าสัง่แลว้ สามารถท าไดโ้ดยการลากน้ิวไปดา้นซา้ย
หรอืขวา การขยายวตัถุหลงัจากเลอืกวตัถุและค าสัง่แลว้ สามารถท าไดโ้ดยลากน้ิวขึน้เพือ่ขยาย และลากน้ิวลงเพื่อลดขนาด รวมถงึการ
ลบวตัถุนัน้ ๆ หลงัจากเลอืกวตัถุและค าสัง่แลว้วตัถุนัน้กจ็ะหายไปทนัท ี
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รปูท่ี 3 แผนผงัการท างานของระบบ 

3.4 การวดัระยะในพืน้ท่ี 

การวดัระยะในพืน้ทีข่องโลกจรงิบนโลกเสมอืนจะเขยีนสครปิตใ์หท้ าการค านวณค่าระยะห่างระหวา่งจุดสองจุดทีก่ าหนดลงไป
ผา่นหน้าจออุปกรณ์สมารท์ดไีวซ ์ในการเริม่ตน้ใชง้านจะตอ้งกดเลอืกใชค้ าสัง่ชุดน้ีผา่น Button ทีส่รา้งขึน้ หลงัจากนัน้ระบบจะก าหนดให้
ว่าการแตะน้ิวครัง้แรกจะนับจุดนัน้เป็นจุดที่หน่ึง และการแตะครัง้ต่อไปก็จะเป็นจุดที่สอง สามารถวดัค่าระยะห่างได้มากกว่า 2 จุด 
จากนัน้ระบบจะประมวลผล และแสดงผลออกมาเป็นภพเส้นและ Text ที่แสดงค่าระยะที่วดัได้ เมื่อท าการวดัค่าในชุดแรกได้ตามที่
ตอ้งการแลว้ สามารถกดปุ่ มเพือ่หยุดการวดัคา่ระยะในชุดแรกแลว้สามารถเริม่ชุดใหมไ่ด ้โดยทีปุ่่ มน้ีจะเป็นการป้องกนัไมใ่หค้า่ระยะจาก
ชุดก่อนหน้าน้ีเขา้มารวมดว้ย 

 
รปูท่ี 4 แผนผงัการท างานของระบบ 

3.5 ชุดอปุกรณ์ฮารด์แวรส์ าหรบัการวดัค่าแสง 

เมือ่ท าการพฒันาระบบและสรา้งเป็นโปรแกรมประยุกตแ์ลว้ จะตอ้งมชีุดอุปกรณ์ฮารด์แวรท์ีใ่ชใ้นระบบนี้ดว้ย โดยสว่นประกอบ
ของชุดอุปกรณ์ฮารด์แวรน้ี์จะประกอบไปดว้ย  ไมโครคอนโทรลเลอรบ์อรด์ Arduino UNO, เซน็เซอรว์ดัคา่แสง Light Sensor (BH 1750) 
และโมดลูเชือ่มต่อสญัญาณบลทูธู Bluetooth module HC05 
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รปูท่ี 5 ชุดอุปกรณ์ฮารด์แวรส์ าหรบัการวดัคา่แสง   รปูท่ี 6 การต่อวงจรอุปกรณ์ฮารด์แวร ์

 

4. ผลการวิจยั 

ในส่วนน้ีเป็นการอธบิายการใช้งานและแสดงผลลพัธ์ ของระบบต้นแบบที่ผู้วจิยัได้ท าการพฒันาขึ้น โดยจะอธบิายถึงชุด
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีใ่ชใ้นการวดัค่าแสง การใชง้านในขัน้ตอนต่าง  ๆ และผลลพัธ์ทีไ่ดห้ลงัจากการใชง้านผ่านซึ่งแสดงผลผ่านหน้าจอ
อุปกรณ์สมารท์ดไีวซ ์ซึง่จะแบง่ขัน้ตอนวธิกีารใชง้านไดด้งัน้ี 

4.1 การเช่ือมต่ออปุกรณ์สมารท์ดีไวซก์บัชุดอปุกรณ์ฮารด์แวร ์

ในการเริม่ตน้ใชง้านการวดัแสงในพืน้ที ่จะตอ้งท าการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมารท์ดไีวซท์ีต่ดิตัง้ระบบทีพ่ฒันาแลว้ กบัชุดอุปกรณ์
ฮารด์แวรโ์ดยผา่นสญัญาณบลทูธู โดยเริม่จากภาพแสดงหน้าเริม่ตน้ของระบบตามรปูที ่7 จากใหผู้ใ้ชง้านปุ่ มชุดค าสัง่การเชื่อมต่อบลทูธู
ทีม่มุซา้ยบนของหน้าจอ จากนัน้เมือ่อุปกรณ์ท าการเชือ่มต่อกนัแลว้ คา่แสงทีว่ดัจากเซน็เซอรจ์ะแสดงผลบนหน้าจอตามรปูที ่8  

 
รปูท่ี 7 หน้าเริม่ตน้ของระบบ            รปูท่ี 8 หน้าจอแสดงผลคา่แสงทีว่ดัได ้

4.2 การก าหนดต าแหน่งค่าแสงในพืน้ท่ี 

หลงัจากท าการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เขา้ดว้ยกนัแลว้เรยีบรอ้ย ใหผู้ใ้ชง้านถอือุปกรณ์สมารท์ดไีวซไ์ปรอบ ๆ พืน้ที ่เพือ่ใหร้ะบบ
ตรวจจบัแผน่พืน้ส าหรบัการวางวตัถุเสมอืนลงไป และเลอืกวตัถุส าหรบัการมารค์ต าแหน่งในพืน้ที ่รปูที ่10 จากนัน้ใหผู้ใ้ชง้านแตะน้ิวไป
ทีต่ าแหน่งทีต่อ้งการบนหน้าจอ จะไดผ้ลลพัธต์ามรปูที ่11โดยวตัถุการมารค์ต าแหน่งน้ีจะแสดงค่าแสงทีว่ดัไดต้ามเซน็เซอรใ์นต าแหน่ง
นัน้ ๆ ทีผู่ใ้ชง้านน าไปวางในพืน้ทีจ่รงิ 

ปุ่ มค าสัง่เชือ่มตอ่บลทูธู คา่แสงทีว่ดัไดจ้ากเซน็เซอร ์
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รปูท่ี 9 แสดงการใชง้านระบบ 

                        
รปูท่ี 10 การเลอืกวตัถุส าหรบัมารค์ต าแหน่ง          รปูท่ี 11 หน้าจอแสดงผลการวางวตัถุในพืน้ที ่

4.3 การวางวตัถเุสมือนในพืน้ท่ี  

ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนการวางวตัถุเสมอืนลงไปในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการจ าลองการออกแบบเบือ้งตน้ ซึง่จะมกีารท างานทีค่ลา้ยกบั
ขัน้ตอนการมารค์ต าแหน่ง ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกวตัถุไดท้ีแ่ถบเมนูดา้นล่างของหน้าจอ ทีไ่ดแ้บง่หมวดหมูไ่วอ้อกเป็น 5 กลุม่ดว้ยกนัตาม
รปูที ่12 ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกวตัถุทีต่อ้งการและแตะทีห่น้าจอเพือ่วางวตัถุไปยงัต าแหน่งได้ 
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รปูท่ี 12 หน้าจอแสดงปุ่ มค าสัง่การใชง้าน 

ในส่วนน้ีนอกจากวตัถุเสมอืนทีเ่ป็นเฟอรนิ์เจอรแ์ลว้จะมวีตัถุเสมอืนที่มแีสงไฟจ าลองเป็นสว่นประกอบดว้ย เพื่อใชง้านในการ
ออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้นได้ โดยที่แสงไฟน้ีจะสามารถกระท ากบัวตัถุเสมือนที่อยู่ภายในซีนนัน้ และยงัมี
แสงอาทติยจ์ าลองเพือ่ใชใ้นการจ าลองแสงอาทติยจ์รงิในพืน้ทีไ่ดอ้กีดว้ย 

รปูท่ี 13 วางวตัถุในพืน้ที ่          รปูท่ี 14 วางวตัถุแสงไฟจ าลอง     รปูท่ี 15 วางแสงอาทติยจ์ าลอง    รปูท่ี 16 ปรบัทศิแสงอาทติย ์

4.4 การจดัการกบัวตัถ ุ

หลงัจากทีผู่ใ้ชง้านวางวตัถุไปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถสามารถจดัการกบัวตัถุไดท้ัง้การเลื่อนต าแหน่ง การ
หมุน การย่อขยาย และการลบวตัถุทิง้ การใชง้านจะเริม่จากการเลอืกวตัถุก่อนแลว้จงึไปเลอืกค าสัง่การจดัการกบัวตัถุ โดยแถบเมนูของ
ค าสัง่การจดัการนี้จะอยูท่ีแ่ถบดา้นบนขวาของหน้าจอ  
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รปูท่ี 17 การใชค้ าสัง่เลือ่นวตัถุ 

4.5 การวดัระยะในพืน้ท่ี 

ในการวดัระยะในพืน้ทีผู่ใ้ชง้านจะตอ้งเลอืกค าสัง่เริม่ตน้การวดัระยะก่อน ซึง่จะอยูท่ีแ่ถบมมุดา้นขวาลา่งของหน้าจอ โดยการใช้
งานจะเริม่จากการกดปุ่ มเริม่วดัและท าการแตะไปทีห่น้าจอเพื่อก าหนดจุดต าแหน่งแรก จากนัน้เลอืกปุ่ มทีส่องและต่อไปเพื่อวดัระยะ
ต าแหน่งทีต่อ้งการ หากวดัระยะไดต้ามทีต่อ้งการแลว้ใหผู้ใ้ชง้านกดทีปุ่่ มหยุดการวดัระยะ 

 
รปูท่ี 18 การใชค้ าสัง่วดัระยะ 

 

5. สรปุผลการวิจยั 

ผลลพัธข์องงานวจิยัคอืระบบตน้แบบเบือ้งตน้ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่สนบัสนุนสถาปนิกและนกัออกแบบเพือ่การออกแบบแสงสวา่งใน
งานสถาปัตยกรรมพรอ้มการแสดงผลแบบทนัที ซึง่จะต่างกบัโปรแกรมทีใ่ชใ้นการออกแบบแสงในสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ทีเ่คยมมีาก่อน
หน้าน้ีทัง้การออกแบบบนคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่สามารถเหน็ผลไดบ้นพืน้ทีจ่รงิ หรอืการใชง้านแอปพลเิคชนัทีช่่วยดา้นการออกแบบแสงบน
สมาร์ทดไีวซ์ทีไ่ม่สามารถท าการวดัค่าแสงได้หรอือาจมคีวามแม่นย าน้อย ระบบน้ีสามารถร่นระยะในขัน้ตอนการท างานซ ้าซ้อนของ
สถาปนิกลงได้ ผู้ใช้งานระบบสามารถวดัค่าแสงในพื้นที่ โดยการใช้โมไบล์แอปพลิเคชนัที่พฒันาขึ้นบนสมาร์ทดีไวซ์เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์เสรมิทีเ่ป็นเซนเซอรว์ดัแสงบนไมโครคอนโทรลเลอรผ์า่นบลทูธูทีช่ว่ยในเรือ่งของความแมน่ย าการวดัคา่แสงในระบบ  นอกจากนี้
ยงัสามารถวางไฟและวตัถุจ าลองต่าง ๆ ลงไปในพืน้ทีโ่ดยผ่านเทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ ซึ่งการใชง้านทีพ่ฒันาขึน้ในระบบน้ีถอืไดว้่า
ครบถ้วนเพยีงพอส าหรบัการออกแบบแสงสวา่งขัน้ตน้ในงานสถาปัตยกรรมบนพืน้ทีจ่รงิ ระบบตน้แบบน้ียงัสามารถน าไปพฒันาการใช้
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งานอื่น ๆ ต่อไปไดอ้กี เพื่อทีจ่ะรองรบัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของนักออกแบบไดม้ากขึน้ เช่น การเพิม่ดวงไฟประเภทอื่น ๆ ในการ
จ าลองวางในพื้นที่ หรอืการตัง้ชื่อของวตัถุเสมอืน เพื่อสามารถน าไปอ้างองิต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในขัน้ตอนต่อไปได้อย่าง
สะดวกมากขึน้ หรอืการพฒันาระบบในดา้นการจบัเกบ็ขอ้มลูใหส้ามารถบนัทกึและสง่ต่อเพือ่น าไปพฒันางานในดา้นอื่น ๆ ต่อไดอ้กี 
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บทคดัย่อ 

การออกแบบเรอืนไทยภาคกลางตามแบบแผนไทยประเพณีจ าเป็นตอ้งออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้นสถาปัตยกรรมไทย 
เน่ืองจากเรอืนไทยประเภทน้ีมกีรรมวธิเีขา้ไมท้ีป่ระณีต มสีดัสว่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มของภาคกลาง หน่ึงในเอกลกัษณ์ที่
เด่นชดัของเรอืนไทยภาคกลางคอืรูปลกัษณ์ของหลงัคาจัว่ทรงจอมแห ซึ่งเป็นหลงัคนจัว่ทรงสูงที่สามารถกนัน ้าฝนได้ดี  ในปัจจุบนั
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยมไีม่มาก อีกทัง้ยงัมขี้อจ ากดัในเรื่องของความรู้ในการออกแบบสดัส่วนและ
โครงสรา้งซึง่มคีวามซบัซ้อน ท าใหก้ารสรา้งเรอืนไทยภาคกลางหรอืการประยุกต์เป็นเรอืนไทยร่วมสมยัในปัจจุบนัมปีรมิาณน้อย จาก
เหตุผลทัง้หมดน้ีอาจจะสง่ผลใหเ้รอืนไทยภาคกลางอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันะธรรมไทยสญูหายไปได ้

งานวจิยัน้ีจงึมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาระบบส าหรบัการออกแบบสดัส่วนหลงัคาเรอืนไทยภาคกลางดว้ยหลกัการออกแบบเชงิ
พาราเมตรกิ ซึ่งอ้างองิจากการศกึษาสดัส่วนตามหลกัวชิาเรขาคณิตและโครงสรา้ง ผลลพัธ์จากงานวจิยัน้ีจะช่วยใหส้ถาปนิกออกแบบ
สดัสว่นโครงสรา้งของหลงัคาเรอืนไทยเดมิไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแบบแผนไทยประเพณี และช่วยเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้ง
ของหลงัคาเรอืนไทยเดมิใหก้บัชา่งไม ้อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาการออกแบบในวงการสถาปัตยกรรมไทยอกีดว้ย 

ค ำส ำคญั: กำรออกแบบพำรำเมตรกิ, เรอืนไทยภำคกลำง, สถำปัตยกรรมไทย, โครงสรำ้งไม ้

 

Abstract 

The traditional house in the central area of Thailand needs to be designed according to many rules of proportions by 
Thai architecture specialists. This type of architecture has a delicate wood carving and construction process.  Its proportions 
are related to the environment of the central region of Thailand. One of the distinctive identities of traditional Thai houses is 
the appearance of a tall and steep roof that facilitates rainwater drainage. At present, the number of Thai architecture specialists 
is limited. There are also limitations in the knowledge of designing its complex proportions and structures. Thus, Traditional 
Thai house construction and contemporary Thai house application at present are in small quantity. This may lead to the 
disappearance of this type of architecture, one of the most unique identities of Thai culture, 

This research aims to develop an algorithm for designing and proportion adjusting for traditional Thai house roofs 
through parametric design based on the study of geometric proportions and structure. This tool can support architects in the 
structural proportions design of Thai house roofs according to Thai architectural rules. It also facilitates woodworkers to acquire 
knowledge of Thai house roof structure. As well as, create a progression in the field of Thai architectural design.  

Keywords: Parametric Design, Traditional Thai House, Traditional Thai Architecture, Timber Structure 
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1. บทน า 

ในอดตีทีผ่่านมา เรอืนเครื่องสบัของเรอืนไทยภาคกลาง หรอืเรอืนไทยเดมิ เป็นสถาปัตยกรรมทีเ่กดิจากการน าวสัดุทีอ่ยู่ใน
สภาพแวดลอ้มในบรเิวณพืน้ทีข่องภาคกลาง การใชภู้มปัิญญาของคนในทอ้งถิน่ของคนภาคกลาง มคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ของภาคกลางในประเทศไทย จงึท าใหเ้รอืนไทยเดมิ ยงัคงมบีทบาทในการน ามาใชอ้อกแบบสถาปัตยกรรมภาคกลางในปัจจุบนั การ
ออกแบบเรอืนไทยเดมิ จ าเป็นตอ้งออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสถาปัตยกรรมไทย เน่ืองจากเรอืนไทยเดมิ มรีะเบยีบแบบแผนมี
สดัส่วนทีง่ดงาม มกีรรมวธิเีขา้ไมท้ีป่ระณีต มเีอกลกัษณ์เฉพาะทีเ่กดิจากสดัส่วนที่ถูกออกแบบมาใหม้คีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม
ของภาคกลาง ยกตวัอย่างเอกลกัษณ์ทีเ่ด่นชดัของเรอืนไทยภาคกลาง คอื รปูลกัษณ์ของหลงัคาจัว่ทรงจอมแหซึง่เป็นหลงัคาจัว่ทรงสงูที่
สามารถกนัน ้าฝนไดด้ ีและมลีกัษณะอ่อนชอ้ย งดงาม  

เน่ืองจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยมไีม่มาก และเรอืนไทยเดมิมขีอ้จ ากดัในการออกแบบในเรื่อง
ของความรูใ้นการออกแบบสดัสว่นเรอืนไทยเดมิ ท าใหก้ารออกแบบเรอืนไทยเดมิ หรอืการประยุกตเ์ป็นเรอืนไทยร่วมสมยัในปัจจุบนั มี
ปรมิาณน้อยเมื่อเทยีบกบัสถาปัตยกรรมอยู่อาศยัรูปแบบอื่น อกีทัง้ช่างไมท้ีเ่ชีย่วชาญในการสรา้งองคป์ระกอบเรอืนไทยเดมินัน้ มกีาร
ถ่ายทอดความรูใ้นเรือ่งของกรรมวธิกีารเขา้ไมแ้บบเฉพาะกลุม่ของชา่งไม ้และไมม่กีารบนัทกึกรรมวธิกีารสรา้งไวอ้ยา่งเป็นระบบ ท าใหผู้้
ทีเ่ชีย่วชาญทีม่คีวามสามารถทางดา้นการสรา้งองคป์ระกอบเรอืนไทยมไีมม่าก ซึง่เหตุผลทัง้หมดนี้อาจจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหาท าใหเ้รอืน
ไทยเดมิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของวฒันะธรรมไทยสญูหายไปได ้

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทในการช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรมมากขึน้ งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอ
หลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมเชงิพาราเมตรกิ (Parametric Design) เป็นกระบวนการ การออกแบบทีใ่ชข้ ัน้ตอนวธิ ี(Algorithm) หรอื
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร และองคป์ระกอบ น ามาใชเ้ป็นตวัก าหนดการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งทางเรขาคณิตของงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม เน่ืองจากผูว้จิยัเลง็เหน็วา่ขอ้มลูของ โครงการคน้ควา้วจิยัเรื่องเรอืนไทยเดมิ (ฤทยั ใจจงรกั, 2518) มขีอ้มลูเกีย่วกบัการ
ก าหนดสดัส่วนสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัเรอืนไทยเดมิ และสดัส่วนตามหลกัวชิาเรขาคณิต ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเรอืนไทยเดมิ ซึง่เป็น
ขอ้มูลวรรณกรรมที่สรุปมาแลว้ สามารถน า มาแปลงเป็นขอ้มูลดจิทิลั เพื่อน าไปใชก้บัการออกแบบสถาปัตยกรรมเชงิพาราเมตรกิได้
อยา่งถูกตอ้งตรงตามสดัสว่น และสามารถลดระยะเวลากระบวนการในการออกแบบเรอืนไทยเดมิได ้

งานวิจัยในต่างประเทศที่ผ่านมาได้มีการน าเอาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงพาราเมตริกมาประยุกต์ใช้กับ
สถาปัตยกรรมเก่าทีม่คีวามส าคญัทางวฒันธรรม มกีารน าขอ้มูลสดัส่วนที่มคีวามสมัพนัธ์ตามหลกัวชิาเรขาคณิต มาแปลงเป็นขอ้มูล
ดจิทิลัเพือ่น ามาใชก้บัการออกแบบสถาปัตยกรรมเชงิพาราเมตรกิ เพือ่ชว่ยในเรือ่งของกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเก่าใหม้คีวาม
ถูกตอ้งตามแบบแผนประเพณีของประเทศนัน้ ๆ  

งานวจิยันี้เป็นการพฒันาระบบชว่ยออกแบบสดัสว่นหลงัคาเรอืนไทยเดมิดว้ยหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิ โดยการศกึษา
สดัส่วนตามหลกัวชิาเรขาคณิต และองคป์ระกอบของเรอืนไทยเดมิจาก เรอืนไทยเดมิ (ฤทยั ใจจงรกั, 2539) แลว้น าขอ้มลูวรรณกรรม 
มาแปลงเป็นขอ้มลูเชงิดจิทิลัเพือ่พฒันาระบบส าหรบัการออกแบบสดัสว่น และโครงสรา้งของหลงัคาเรอืนไทยเดมิ โดยมวีตัถุประสงคค์อื 
1.เพื่อศกึษาสดัส่วนตามหลกัวชิาเรขาคณิต โครงสรา้งต่าง ๆ ของเรอืนไทยเดมิ และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  2. เพือ่พฒันาระบบทีใ่ช้
ออกแบบสดัสว่นตามหลกัวชิาเรขาคณิต และโครงสรา้ง ของหลงัคาเรอืนไทยเดมิดว้ยหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิ 

 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ข้อมลูพืน้ฐานของเรือนไทยเดิม 

เรอืนเครื่องสบั หรอืเรอืนไทยเดมิ หมายถงึ เรอืนไทยทีส่รา้งขึน้ในพืน้ทีภ่าคกลาง มอีายุประมาณ 100 ปีถงึ 150 ปี ลกัษณะ
หลงัคาทรงมนิลาสงู มปัีน้ลม กนัสาด และใตถุ้นสงู เรอืนไทยเดมิเป็นอาคารทีส่รา้งดว้ยไมโ้ดยใชว้ธิกีารก่อสรา้งดว้ยการ บาก สบั และ
เขา้เดอืยแทนการตอกยดึดว้ยตะป ู

งานวจิยัเกีย่วกบัเรอืนไทยเดมิ เริม่มกีารเผยแพร่ตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ.2500 ซึง่เป็นงานวจิยัทีอ่ธบิายเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของ
เรอืนไทยเดมิ ที่มลีกัษณะเฉพาะ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากอาคารอยู่อาศยัของประเทศอื่น งานวจิยัที่เริม่บุกเบกิการศกึษา
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คน้ควา้ดา้นเรอืนไทยโดยเฉพาะเรอืนไทยภาคกลาง ยกตวัอย่างเช่น เรอืนไทยแบบดัง้เดมิ (อนั นิมมานเหมนิท์, 2506)  และเรอืนไทย
(เสนอ นิลเดช, 2506) ต่อมาไดม้งีานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัเรอืนไทยเดมิภาคกลางปรากฏออกมาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนั 

งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัเรอืนไทยเดมิ คอื โครงการคน้ควา้วจิยัเรือ่งเรอืนไทยเดมิ (ฤทยั ใจจงรกั, 2518) เป็นงานวจิยัทีท่ าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเรอืนไทยเดมิบรเิวณพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทยครอบคลุมพืน้ที ่28 จงัหวดัในภาคกลาง และท าการส ารวจเรอืน
ไทยเดมิจ านวน 40 หลงั เพือ่สรุปลกัษณะของเรอืนไทยเดมิ และยงัการวเิคราะหส์ดัสว่นสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัเรอืนไทยเดมิ รวมถงึการ
วเิคราะหส์ดัสว่นของเรอืนไทยเดมิตามหลกัวชิาเรขาคณิตดว้ยการคน้หาความสมัพนัธ ์ระหวา่งสว่นต่าง ๆ ของเรอืนไทยเดมิทีม่สีดัสว่น
ทีส่วยงาม จนไดข้อ้สรุปทีเ่ขยีนออกมาเป็นแบบเรอืนไทยขนาดมาตรฐาน เช่น ระยะความสงูจากขือ่ถงึอกไก่ เท่ากบั 5 : 4 และสมัพนัธ์
ต่อเนื่องกบัระยะความสงูจากพืน้เรอืนนถงึขือ่เป็น 5 สว่น การลอ้สอบของเรอืนเป็น สงู 100 สว่น : ลม้สอบ 2.5 สว่น เป็นตน้ ขอ้สรุปของ
เรอืนไทยเดมิทีไ่ดจ้ากโครงการคน้ควา้วจิยัเรื่องเรอืนไทยเดมิเป็นขอ้มลูวรรณกรรมทีม่คีวามส าคญั สามารถน ามาใชเ้พื่อช่วยออกแบบ
เรอืนไทยเดมิไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลกัษณะ สดัสว่นในเชงิพืน้ที ่และสดัสว่นของเรอืนไทยเดมิ  

 
รปูท่ี 1 แสดงการวเิคราะหส์ดัสว่นของเรอืนไทยเดมิตามหลกัวชิาเรขาคณิต 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการน าเอาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงพาราเมตริกมาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมเก่า 
ยกตวัอยา่งเชน่ Y.-P. Ma et al. (2015) ไดก้ลา่ววา่สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของประเทศไตห้วนัมอียู่จ านวนมาก สถาปัตยกรรมเหล่าน้ี
สรา้งดว้ยโครงสรา้งไม ้งานวจิยันี้มจีุดประสงคเ์พือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของไตห้วนั และเกบ็ขอ้มลูขององคป์ระกอบต่าง ๆ ใน
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของไตห้วนัใหอ้ยู่ในรปูแบบของแบบจ าลอง BIM ทีส่ามารถปรบัความพารามเิตอรต์่าง ๆ แลว้สรา้งสมมตฐิาน
ในรปูแบบของแบบจ าลองสามมติทิีส่ามารถน ามาใชซ้่อมแซมองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมทีผุ่พงัไปตามกาลเวลาได ้เพือ่รกัษาอาคาร
ทีม่คีวามส าคญัทางวฒันธรรมของไต้หวนั ซึ่ง จุดประสงค์ของงานวจิยัชิ้นน้ีได้มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ Hyo Jung Lee and 
Hyunsoo Lee (2017) และ Hyowon Seo et al. (2018) เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเป็นสถาปัตยกรรมที่
สรา้งดว้ยไม ้มคีวามซบัซอ้นในเรื่องของกระบวนการออกแบบสดัส่วน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เกาหล ีทัง้สองงานน้ีจงึไดน้ าหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิเขา้มาใช ้เพือ่แกปั้ญหา และรกัษาสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลทีี่
มคีวามส าคญัทางวฒันธรรม งานวจิยัทีก่ลา่วมาขา้งตน้มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัของ Jungdae Park (2018) เป็นงานวจิยัของประเทศ
เกาหล ีได้มกีารน าขอ้มูลสดัส่วนทีม่คีวามสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรมฮนัอก  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มคีวามส าคญัทางวฒันธรรมของ 
ประเทศเกาหล ีมาแปลงเป็นขอ้มลูดจิทิลัเพื่อน ามาใชก้บัการออกแบบสถาปัตยกรรมเชงิพาราเมตรกิ ไปสู่กระบวนการผลติชิ้นส่วนใน
งานสถาปัตยกรรมล่วงหน้า (Pre-Fabrication) เพื่อช่วยการผลติชิน้งานโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชช้่างฝีมอืทีม่ไีม่เพยีงพอ และลดระยะเวลา
ของกระบวนการออกแบบ ซึง่สิง่ทีท่ีใ่หง้านวจิยันี้มคีวามแตกต่างกบังานวจิยัอื่น คอืการน าขอ้มลูจากสถาปัตยกรรมฮนัอกแบบดัง้เดมิมา
ใชใ้นการสรา้งสถาปัตยกรรมฮนัอกแบบรว่มสมยั  



กำรสรำ้งแบบจ ำลองพำรำเมตรกิส ำหรบัโครงสรำ้งหลงัคำของเรอืนไทยภำคกลำง 
ภรณั องักุลด ีและชาว ีบุษยรตัน์ 
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ในประเทศไทยเองกม็งีานวจิยัของ Walaiporn Nakapan et al. (2017) ไดท้ าการวเิคราะทีม่า และความสมัพนัธข์องการเกดิ
ลายไทย กนกสามตวั แลว้เขยีนอลักอรทิมึขึน้มาดว้ยหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิ งานวจิยัชิน้นี้ไดส้ามารถอธบิาย และแสดงใหเ้หน็
ถงึลายไทยทีเ่กดิจากการวเิคราะหล์ายเสน้ของลายไทย กนกสามตวั ดว้ยรปูทรงทางเรขาคณิต 

สรุปแลว้งานวจิยัทีน่ าหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิมาใชร้่วมกบังานสถาปัตยกรรมดัง้เดมินัน้ มปีระโยชน์ทัง้ดา้นของการ
เก็บขอ้มูลเพื่อรกัษาวฒันธรรมเอาไว ้อกีทัง้ ยงัสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยัใหม้คีวาม
ถูกตอ้งตามแบบแผนประเพณีไดอ้กีดว้ย 

 

3. การออกแบบ และพฒันาระบบ 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัประเภทการศกึษาวจิยั และพฒันา (Research and Development) ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการพฒันาระบบใน
การช่วยออกแบบสดัส่วนหลงัคาเรอืนไทยเดมิ ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งขัน้ตอนการศกึษา และพฒันางานวจิยั ออกเป็น 2 ส่วน คอื การสรา้ง
แบบจ าลองพาราเมตรกิสดัส่วนหลงัคาเรอืนไทยเดมิ และการทดลองปรบัค่าพารามเิตอร์แบบจ าลองของหลงัคาเรอืนไทยเดมิ ผลสุดทา้ย 
การศกึษา และการพฒันาทัง้ 2 สว่นน้ีจะได ้แบบจ าลองพาราเมตรกิของหลงัคาเรอืนไทยเดมิทีม่สีดัส่วนถูกตอ้งตามแบบแผนประเพณีไทย 
โดยงานวจิยัน้ีได้เลอืกใช้โปรแกรม Rhino6 เป็นโปรแกรมที่รองรบัโปรแกรมเสรมิ Grasshopper ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถท าหลกัการ
ออกแบบเชงิพาราเมตรกิได ้

กลุ่มผูใ้ชง้านระบบแบบจ าลองพาราเมตรกิหลงัคาเรอืนไทยเดมิสามารถแบ่งได ้2 กลุ่มคอื 1.กลุ่มสถาปนิก 2.กลุ่มนักศกึษา
สถาปัตยกรรม โดยคดัเลอืกจากความสามารถในการใช ้โปรแกรม Rhino6 และ Grasshopper ได ้

3.1 การสร้างแบบจ าลองพาราเมตริก  

3.1.1 สว่นกำรสรำ้งชุดขอ้มลูจุดโดยกำรพลอ็ตกรำฟ 

เริม่จากการวเิคราะหอ์ตัราสว่นของเรอืนไทยเดมิ แลว้สรา้งชุดขอ้มลูจุดในระนาบแกน xz โดยการใชค้ าสัง่ Series > Construct 
Point > Move ก าหนดต าแหน่งจุดใหต้รงตามอตัราสว่นของเรอืนไทยเดมิ ทีอ่ตัราสว่น 4 : 5 : 4 ตามสดัสว่นเรอืนไทยเดมิทีไ่ดศ้กึษามา
ดงัรปูที ่2 และแยกขอ้มลูจุดออกมา โดยใชค้ าสัง่ List Item จะไดชุ้ดขอ้มลูเป็นจุดที ่0 ถงึ 24 มจี านวนจุดทัง้หมด 25 จุด และก าหนดชื่อ
จุดโดยใชค้ าสัง่ Point List เพือ่เตรยีมไปสรา้งขอ้มลูเสน้รา่งต่อไป  

3.1.2 สว่นกำรสรำ้งเสน้รำ่ง 

วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเสน้ร่างทีเ่กดิจากรูปทรงเรขาคณิต แลว้สรา้งเสน้ร่างทีเ่กดิจากรูปทรงเรขาคณิต ในขัน้ตอนน้ีจะมี
การใชค้ าสัง่ Line และ Circle โดยอา้งองิจากต าแหน่งขอ้มลูจุดในแต่ละจุด 

3.1.3 สว่นกำรสรำ้งเสน้องคป์ระกอบหลงัคำเรอืนไทยเดมิ 

วเิคราะหร์ปูทรงของเสน้องคป์ระกอบเรอืนไทยเดมิ แลว้น าขอ้มลูเสน้รา่งทีเ่กดิจากรปูทรงเรขาคณิตทีม่คีวามสมัพนัธก์นั มาท า
การเชือ่ม และตดัออกใหไ้ดเ้สน้ขององคป์ระกอบเรอืนไทยเดมิ โดยขัน้ตอนการสรา้งเสน้องคป์ระกอบหลงัคาเรอืนไทยเดมิ 

 
รปูท่ี 2 แสดงผลลพัธก์ารสรา้งชุดขอ้มลูจุด และเสน้องคป์ระกอบ 
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3.1.4 สว่นกำรสรำ้งแบบจ ำลองพำรำเมตรกิสำมมติสิ ำหรบักำรออกแบบองคป์ระกอบหลงัคำเรอืนไทยเดมิ 

เมื่อไดข้อ้มูลเสน้ขององค์ประกอบเรอืนไทยเดมิมาแลว้ ใหใ้ส่พื้นผวิ แลว้ท าเป็นแบบจ าลองสามมติดิว้ยค าสัง่ Extrude เพื่อ
ก าหนดความหนาของแบบจ าลอง แล้วลงรายละเอยีดในส่วนขอ้ต่อของแบบจ าลององค์ประกอบ ของเรอืนไทย ในแต่ละส่วนทีม่กีาร
เชือ่มต่อกนั  

 
รปูท่ี 3 แสดงตวัอยา่งการสรา้งแบบจ าลองพาราเมตรกิของชิน้สว่นจนัทนั 

3.1.5 สว่นกำรคดัลอกแบบจ ำลององคป์ระกอบต่ำง ๆ 

เมือ่ไดข้อ้มลูแบบจ าลองสามมติขิององคป์ระกอบหลงัคาเรอืนไทยเดมิมาแลว้ ใหเ้ลอืกแบบจ าลองทีม่อีงคป์ระกอบเหมอืนกนัแลว้
ท าการคดัลอกองคป์ระกอบ โดยการคดัลอกองคป์ระกอบนัน้จะม ี2 วธิคีอื 1.คดัลอกโดยการใชค้ าสัง่ Oreint ยกตวัอย่างเชน่ แบบจ าลองขือ่ 
ดัง้ และจนัทนั 2.คดัลอกโดยการใชค้ าสัง่ Miror ในระนาบ xz และ xy ยกตวัอยา่งเชน่ แบบจ าลองจนัทนั แปหวัเสา แปลาน และระแนง 

 
รปูท่ี 4 แสดงผลลพัธก์ารคดัลอกแบบจ าลององคป์ระกอบ 

 
รปูท่ี 5 แสดงการสรา้งแบบจ าลองพาราเมตรกิของชิน้สว่นปัน้ลม 

 
รปูท่ี 6 แสดงการสรา้งแบบจ าลองพาราเมตรกิของชิน้สว่นกระเบือ้ง 



กำรสรำ้งแบบจ ำลองพำรำเมตรกิส ำหรบัโครงสรำ้งหลงัคำของเรอืนไทยภำคกลำง 
ภรณั องักุลด ีและชาว ีบุษยรตัน์ 
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4. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

จากการศึกษาขอ้มูล ผู้วจิยัได้สร้างแบบจ าลองพาราเมตรกิของหลงัคาเรอืนไทยเดมิ ที่ปรบัเปลี่ยนค่าพารามเิตอร์ต่าง ๆ 
เพื่อทีจ่ะสามารถออกแบบสดัส่วน และขนาดขององค์ประกอบแบบจ าลองในส่วนต่าง ๆ ได ้ตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะ
แสดงใหเ้หน็ถงึล าดบักระบวนการใชง้าน การทดลองใชง้าน และผลลพัธจ์ากการใชง้าน ดงัน้ี 

4.1 ล าดบักระบวนการใช้งาน 

1) เมื่อผูใ้ชง้านเรยีกใชง้านระบบดว้ยโปรแกรมเสรมิ Grasshopper ขึน้มาจะพบกบัแบบจ าลองหลงัคาเรอืนไทยเดมิทีถู่กตัง้
คา่พารามเิตอรเ์ป็นคา่คงทีไ่วท้ีอ่ตัราสว่น 4 : 5 : 4 ซึง่เป็นสดัสว่นทีถู่กตอ้งตรงตามแบบแผนประเพณีไทย 

2) ผูใ้ชง้านสามารถออกแบบสดัสว่นหลงัคาเรอืนไทยเดมิ โดยเริม่แรกผูใ้ชง้านสามารถปรบัขนาดความกวา้ง ยาว และความสงู
ของหลงัคาเรอืนไทยเดมิได ้ดว้ยการปรบัค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ จนกว่าจะไดข้นาดความกวา้ง ความยาว และความสงูของพืน้ทีต่ามที่
ผูใ้ชง้านตอ้งการ โดยการออกแบบสดัสว่นหลงัคาเรอืนไทยเดมินัน้ ผูใ้ชง้านจะตอ้งดแูบบจ าลองในลกัษณะสองมติิ 

3) หลงัจากไดข้นาดความกวา้ง ยาว และความสูงตามทีต่อ้งการแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถปรบัจ านวนช่วงเสาทีต่้องการได ้โดย
การจ านวนชว่งเสานัน้ ผูใ้ชง้านจะตอ้งดแูบบจ าลองในลกัษณะสามมติ ิ

4) หลงัจากไดจ้ านวนช่วงเสาตามทีต่อ้งการแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถปรบัขนาดองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลงัคาเรอืนไทยเดมิได ้
ดว้ยการปรบัค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ จนกว่าจะไดข้นาดตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ โดยการปรบัขนาดองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลงัคาเรอืน
ไทยเดมินัน้ ผูใ้ชง้านจะตอ้งดแูบบจ าลองในลกัษณะสามมติ ิ

 
รปูท่ี 7 แสดงล าดบักระบวนการใชง้าน 

 
รปูท่ี 8  แสดงแบบจ าลองพาราเมตรกิหลงัคาเรอืนไทยทีค่า่มาตรฐาน และหน้าต่างส าหรบัปรบัคา่พารามเิตอร์ 
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4.2 การก าหนดค่าพารามิเตอรข์ัน้ต้นจากการเลือกกรณีศึกษา 

ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองปรบัค่าพารามเิตอรค์วามกวา้ง และความยาว ใหแ้บบจ าลองหลงัคาเรอืนไทยเดมิทีค่่ามาตรฐานมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยการอา้งองิจากกรณีศกึษาของเรอืนไทยเดมิ จากโครงการคน้ควา้วจิยัเรื่องเรอืนไทยเดมิ (ฤทยั ใจจงรกั, 2518) เป็น
กรณีศกึษาเรอืนไทยประเภทเรอืนครอบครวัเดีย่ว ประกอบไปดว้ยเรอืนนอน 1 หลงั เรอืนครวั 1 หลงั ระเบยีง และชานร่วม กรณีศกึษา
จะแสดงถงึภาพผงัพืน้ทีแ่สดงถงึระยะความกวา้ง และความยาว และรปูดา้นทีแ่สดงถงึสดัสว่นความสงูทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัความกวา้ง  

 
รปูท่ี 9  แสดงภาพกรณีศกึษาของเรอืนไทยเดมิ 

4.1.1 เรอืนนอน 

จากกรณีศกึษาเรอืนนอนมรีะยะความกวา้งอยู่ที ่4 เมตร ความยาวของเรอืนนอนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเสา ระยะช่วงเสาละ 3 
เมตร ระยะรวมเทา่กบั 9 เมตร โดยผูว้จิยัไดท้ าการปรบัคา่พารามเิตอรค์วามกวา้งเรอืนเทา่กบั 4 ความยาวเรอืนเทา่กบั 9 จ านวนชว่งเสา
อยูท่ี ่3 จะไดผ้ลลพัธข์องแบบจ าลองหลงัคาทีม่รีะยะความกวา้ง ความยาว ความสงู และจ านวนชว่งเสา ตรงตามกรณีศกึษา 

4.1.2 เรอืนครวั 

จากกรณีศกึษาเรอืนครวัมรีะยะความกวา้งอยู่ที ่3 เมตร ความยาวของเรอืนครวัแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเสา ระยะช่วง เสาละ 3 
เมตร ระยะรวมเทา่กบั 6 เมตร โดยผูว้จิยัไดท้ าการปรบัคา่พารามเิตอรค์วามกวา้งเรอืนเทา่กบั 3 ความยาวเรอืนเทา่กบั 6 จ านวนชว่งเสา
อยูท่ี ่2 จะไดผ้ลลพัธข์องแบบจ าลองหลงัคาทีม่รีะยะความกวา้ง ความยาว ความสงู และจ านวนชว่งเสา ตรงตามกรณีศกึษา 

 
รปูท่ี 10 แสดงผลลพัธก์ารทดลองปรบัคา่พารามเิตอรใ์หต้รงกบักรณีศกึษา 
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4.3 การทดลองการปรบัค่าพารามิเตอร ์

ผูว้จิยัไดท้ดลองปรบัเปลีย่นคา่พารามเิตอรต์่าง ๆ ในหน้าต่างโปรแกรมเสรมิ Grasshopper เพือ่ทีจ่ะสามารถออกแบบสดัสว่น 
และขนาดขององคป์ระกอบแบบจ าลองในสว่นต่าง ๆ ได ้โดยแสดงใหเ้หน็ถงึผลการทดลองของการเปลีย่นแปลงแบบจ าลอง ดงัน้ี 

 
รปูท่ี 11 แสดงผลลพัธก์ารทดลองการปรบัเปลีย่นคา่พารามเิตอร ์

4.4 ผลลพัธจ์ากการใช้งาน 

จากการทดลอง ขัน้แรกผู้วจิยัได้ท าการทดลองปรบัเปลี่ยนค่าพารามเิตอร์ความกว้าง ความยาว และจ านวนช่วงเสา ของ
แบบจ าลองพาราเมตรกิหลงัคาเรอืนไทยเดมิ โดยการเลอืกกรณีศกึษามาใชใ้นการอา้งองิ เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่ผูใ้ชง้านสามารถปรบั
คา่พารามเิตอรท์ีม่สีดัสว่นตรงตามกรณีศกึษาไดจ้รงิ ในขัน้ทีส่องผูว้จิยัไดท้ าการทดลองปรบัเปลีย่นค่าพารามเิตอรค์วามกวา้ง ความยาว 
และความสูง ในกรณีทีผู่ใ้ชง้านต้องการจะออกแบบใหห้ลงัคาเรอืนไทยมสีดัส่วนทีแ่ตกต่างจากสดัส่วนมาตรฐาน ซึ่งการเปลีย่นแปลง
คา่พารามเิตอรเ์หลา่น้ีจะท าการเพิม่ หรอืลดจ านวนของแบบจ าลองระแนง และกระเบือ้งรวมไปถงึสว่นของกนัสาด ตามความกวา้ง ความ
ยาว ความสงูทีเ่ปลีย่นไปใหแ้บบอตัโนมตั ิและผูว้จิยัยงัไดท้ าการทดลองปรบัเปลีย่นค่าพารามเิตอรข์นาดขององคป์ระกอบแบบจ าลองใน
สว่นต่าง ๆ ทัง้หมด 24 พารามเิตอร ์เพือ่เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของแบบจ าลองระหวา่งแบบจ าลองทีค่่ามาตรฐาน กบัแบบจ าลอง
ทีค่า่ต่าง ๆ ตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ  
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รปูท่ี 12 แสดงการเปรยีบเทยีบภาพกรณีศกึษากบัแบบจ าลองพาราเมตรกิหลงัคาเรอืนไทยเดมิ 

 

5. สรปุผล 

งานวจิยันี้เป็นการพฒันาระบบชว่ยออกแบบสดัสว่นหลงัคาเรอืนไทยเดมิดว้ยหลกัการออกแบบเชงิพาราเมตรกิ โดยการศกึษา
สดัส่วนตามหลกัวชิาเรขาคณิต และองคป์ระกอบของเรอืนไทยเดมิจาก เรอืนไทยเดมิ (ฤทยั ใจจงรกั, 2539) แลว้น าขอ้มลูวรรณกรรม 
มาแปลงเป็นขอ้มูลเชงิดจิทิลัเพื่อพฒันาระบบส าหรบัการออกแบบสดัส่วนหลงัคาเรอืนไทยเดมิ โดยมกีลุ่มผูใ้ช้งานคอืสถาปนิก หรอื
นักศกึษาคณะสถาปัตยกรรม ผูใ้ชง้านจะสามารถปรบัเปลีย่นค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ เพื่อออกแบบสดัส่วน และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
หลงัคาเรอืนไทยเดมิไดต้ามแบบจ าลองทีค่่ามาตรฐาน หรอืตามแบบจ าลองที่ค่าต่าง ๆ ตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ ซึง่กระบวนการออกแบบ
ดว้ยระบบช่วยออกแบบสดัส่วนหลงัคาเรอืนไทยเดมิน้ี จะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถออกแบบหลงัคาเรอืนไทยเดมิไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแบบ
แผนไทยประเพณี และสามารถลดระยะเวลากระบวนการออกแบบของหลงัคาเรือนไทยเดมิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วย
พฒันาการออกแบบในวงการสถาปัตยกรรมไทยไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การรบัรูท้างสายตา (Visual Perception) เป็นสิง่ส าคญัหน่ึงทีค่วรค านึงถงึในการออกแบบสถาปัตยกรรมเน่ืองจากการรบัรูถ้งึ
องค์ประกอบทางกายภาพในพื้นที่ว่างของผู้ใช้งานอาคารเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการใช้งานอาคาร การวเิคราะห์การ
มองเหน็ (Visual Analysis) จงึเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมทีด่ ีเพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมการใชง้านอาคารและ
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านอาคารในอกีทางหน่ึง โดยในปัจจุบนัไดม้ซีอฟตแ์วรท์ีใ่ชว้เิคราะหเ์ชงิพืน้ทีเ่ชน่ การวเิคราะหส์นาม
ทศัน์  (Visual Graph Analysis) หรอืการวเิคราะหก์ารมองเหน็ของสนามทศัน์แบบ Isovist ทีเ่ขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกและสรา้ง
ความเขา้ใจแก่ผูอ้อกแบบในการออกแบบกายภาพอาคาร แต่การวเิคราะหส์ว่นใหญ่เกดิขึน้ในลกัษณะการวเิคราะหใ์นรปูแบบผงัแบบ 2 
มติ ิและไมส่ามารถเขา้ใจในความสมัพนัธข์องมุมมองสายตาทีเ่ป็น 3 มติ ิกบัพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห์ในปัจจุบนันัน้จงึ
ยงัไม่สามารถสนับสนุนการออกแบบได้อย่างเต็มที่ งานวจิยัน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่การพฒันาระบบการวเิคราะห์การมองเห็นที่สามารถ
สนับสนุนการออกแบบ โดยการท างานร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน Virtual Reality แบบเรียลไทม์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูอ้อกแบบและเป็นช่องทางในการวเิคราะหผ์ลศกัยภาพในเชงิการรบัรูท้างสายตาของผูใ้ชง้านพืน้ที ่ระบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีสามารถแสดง
ผลได้ในมุมมองเสมอืนจรงิ สามารถสื่อสารเชงิกายภาพกบัผูใ้ช้งานได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยลดขัน้ตอนในการคดิวเิคราะห์
ปรบัปรุงแบบอกีดว้ย 

ค ำส ำคญั: กำรวเิครำะหก์ำรมองเหน็, เทคโนโลยโีลกเสมอืน, สนำมทศัน์ 

 

Abstract 

Visual perception is one of the important aspects to consider in any architectural design. This is because the 
perception of the physical elements in the space occupied by building occupants is a factor affecting the efficiency of the 
building. Visual Analysis is important information for any good architectural design. To respond to building usage behavior and 
to increase efficiency in building usage in another way. At present, there is software used for spatial analysis such as Visual 
Graph Analysis or Isovist visual field analysis to facilitate and build designers' understanding of building physical design. These 
analyses are mostly in the form of a 2D chart, since the human visual perception is perceived as a physical component in 3D, 
the results of this type of analysis are therefore not fully supportive of the design process. This research focuses on developing 
a visual analysis system that can support design by working with real-time virtual reality technologies. It can be used to facilitate 
architects and provide a way to analyze the visual perception potential of the area users. The developed system can be 
rendered in a virtual perspective. It can communicate visually with the user more clearly and reduces the steps for design 
improvement and development. 

Keywords: visual analysis, virtual reality technology, Isovists Field 
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1.ท่ีมาและความส าคญั 

การรบัรูท้างสายตา (visual Perception) เป็นสิง่ส าคญัหน่ึงทีค่วรค านึงถงึในการออกแบบสถาปัตยกรรมเน่ืองจากการรบัรูถ้งึ
องคป์ระกอบทางกายภาพในพืน้ทีว่า่งของผูใ้ชง้านอาคารเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการใชง้านอาคาร ไมว่า่จะเป็นรปูทรง 
ระยะหา่ง ความตืน้ลกึ ระดบั ต าแหน่ง ช่องเปิดและกายภาพทีโ่อบล้อม ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นมผีลต่อพฤตกิรรมการใชง้านอาคารซึง่แตกต่าง
กนัไปตามประสบการณ์สว่นบุคคล การวเิคราะหก์ารมองเหน็ (Visual Analysis) จงึเป็นขอ้มลูหน่ึงทีส่ าคญัต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ทีด่เีพือ่ตอบสนองต่อพฤตกิรรมการใชง้านอาคารและเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านอาคารในอกีทางหน่ึง 

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ควรค านึงถึงการรับรู้ทางสายตานัน้มีหลากหลายลักษณะการใช้งานยกตัวอย่างเช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ทีต่อ้งค านึงถงึการมองเหน็ของผูซ้ือ้ต่อต าแหน่งของรา้นคา้ต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะท าใหเ้กดิความสนใจในสนิคา้นัน้ ๆ แลว้เลือก
ซื้อสนิคา้หากขาดการรบัรูท้างสายตาของผูบ้รโิภคอาจจะท าใหก้ระทบต่อยอดขายสนิคา้ของรา้นนัน้ ๆ หรอืในแง่ของค่าเช่าพืน้ทีก่จ็ะ
สามารถเรยีกเกบ็ไดน้้อยลงไปดว้ย หรอืสถานกกัขงันกัโทษทีต่อ้งค านึงถงึการมองเหน็ของผูคุ้มนักโทษเพือ่ทีจ่ะดแูลความสงบเรยีบรอ้ย 
หรอืโรงเรยีนอนุบาลทีต่อ้งออกแบบใหทุ้กมุมของหอ้งเรยีนอาจารยส์ามารถมองเหน็เดก็นักเรยีนไดเ้พื่อป้องกนัการเกดิเหตุอนัตรายแก่
นักเรยีน หรอืโรงพยาบาลทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่ที ัง้ผูป่้วย ญาตผิูป่้วยและบุคคลมากมายทีเ่ขา้มาใชง้านในพืน้ที ่โดยบางบุคคลอาจจะไม่ได้ มี
ความคุ้นชินและเขา้ใจในองค์ประกอบทางกายภาพของสถานที่มาก่อนก็จะท าให้เกิดปัญหาความสบัสนและหลงทางขึ้นได้ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้รบัการรกัษาของผูป่้วยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้การรบัรูแ้ละมองเหน็ของบุคคลจงึมคีวามส าคญัอยา่งมากต่อกระบวนการ
คดิวเิคราะหร์ะหวา่งการออกแบบในหลากหลายมติขิองการใชง้านอาคาร 

โดยในปัจจุบนัไดม้ซีอฟตแ์วรท์ีใ่ชว้เิคราะหเ์ชงิพืน้ทีเ่ชน่ การวเิคราะหส์นามทศัน์  (Visual Graph Analysis) หรอืการวเิคราะห์
การมองเหน็ของสนามทศัน์แบบ Isovist ทีเ่ขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกและสรา้งความเขา้ใจแก่ผูอ้อกแบบในการออกแบบกายภาพ
อาคาร แต่การวเิคราะห์ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในลกัษณะการวเิคราะห์ในรูปแบบผงัแบบ 2 มติ ิและไม่สามารถเขา้ใจในความสมัพนัธ์ของ
มุมมองสายตาทีเ่ป็น 3 มติ ิกบัพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง ผลลพัธจ์ากการวเิคราะห์ในปัจจุบนันัน้จงึยงัไม่สามารถสนับสนุนการออกแบบไดอ้ย่าง
เตม็ที ่

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในผลการวเิคราะหไ์ดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้นัน้ การแสดงผลการวเิคราะหจ์งึควรแสดงผลไปพรอ้มกบั
มมุมองของสายตามนุษยใ์นขณะนัน้ เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธใ์นมมุมองของสายตามนุษยท์ี่มตี่อพืน้ทีแ่ละลกัษณะทางกายภาพ
ของสถาปัตยกรรม  

อกีทัง้วธิกีารแสดงผลแบบจ าลอง 3มติ ิของสถาปัตยกรรมบนเทคโนโลยโีลกเสมอืน(Virtual Reality) ไดม้กีารพฒันาอย่างมาก
ในปัจจุบนั เพื่อน ามาใชง้านในการสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยกระบวนการของการแสดงผลทีจ่ะเขา้มามสี่วน เสรมิใน
ประสบการณ์เหล่าน้ี จะเป็นตวัช่วยให้ผู้ใช้งานได้มคีวามเขา้ใจในเชงิกายภาพและเหน็ความสมัพนัธ์ของสายตาและมุมมองที่มตี่อ
สถาปัตยกรรมมากยิง่ขึน้ และปัจจุบนัยงัมกีารพฒันาซอฟต์แวร์มากมายทีส่ามารถเชื่อมต่อขอ้มลูจากผลการวเิคราะหม์าแสดงผลดว้ย
เทคโนโลยดีงักล่าวไดอ้กีดว้ย 

งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาระบบการวเิคราะหก์ารมองเหน็ทีส่ามารถสนับสนุนการออกแบบ โดยการท างานร่วมกบั
เทคโนโลยโีลกเสมอืน Virtual Reality แบบเรยีลไทม ์เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูอ้อกแบบและเป็นชอ่งทางในการวเิคราะหผ์ลศกัยภาพ
ในเชงิการรบัรูท้างสายตาของผูใ้ชง้านพืน้ที ่ระบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีสามารถแสดงผลไดใ้นมุมมองเสมอืนจรงิ สามารถสื่อสารเชงิภาพกบั
ผูใ้ชง้านไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัชว่ยลดขัน้ตอนในการคดิวเิคราะหป์รบัปรุงแบบอกีดว้ย 

 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดศ้กึษากระบวนการวเิคราะหพ์ืน้ทีส่นามทศัน์มาทัง้หมด 2 รปูแบบดว้ยกนั คอืการวเิคราะหจ์ากมุมมองเดยีว และ การ
วเิคราะหแ์บบเชงิพืน้ที ่เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวไปพฒันาเป็นตน้แบบในระบบแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ ส าหรบัวธิกีารวเิคราะห์
จากมุมมองเดยีวทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพื้นที่ในสถาปัตยกรรม ทฤษฎสีนามทศัน์ (M. Benedikt ,1979) มคีวามชดัเจนและเขา้ใจได้ง่าย 
โดยพืน้ทีส่นามทศัน์ คอืพืน้ทีท่ีถู่กมองเหน็จากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึง มตีน้ก าเนิดมาจากการมองเหน็และทศันวสิยัของบุคคล โดยการ
วาดขอบเขตของพืน้ทีท่ ัง้หมดทีถู่กมองเหน็ไดจ้ากจุดใดจุดหนึ่งดว้ยหลกัการของแหลง่ก าเนิดแสงทีส่อ่งไปจนถงึจุดระนาบทีม่สีิง่กดีขวาง
เช่น ก าแพงอาคารเป็นต้น ส าหรบัวธิกีารวเิคราะหจ์ากหลายมุมมอง หรอืทีเ่รยีกว่าการวเิคราะหแ์บบเชงิพื้นทีน่ัน้ ได้มกีารพฒันาต่อ
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เน่ืองมาจากการวเิคราะหจ์ากมุมมองเดยีว โดยไดม้กีารพฒันาเป็นโปรแกรมทางคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถค านวนหาพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพใน
การมองเหน็มากทีส่ดุ Visual Graph Analysis (VGA) (Tunner, Penn, 1999) โดยหลกัการคอืการทีค่อมพวิเตอรจ์ าค านวณการซอ้นทบั
กนัของสนามทศัน์มากทีสุ่ด ถูกมองเหน็มากทีสุ่ดจากจุดทีเ่กดิขึน้ในระบบ โดยเปรยีบเทยีบค่าการมองเหน็มากทีสุ่ดไปยงัน้อยทีสุ่ดดว้ย
รปูแบบของแผนภูมสิแีสดงถงึการซอ้นทบักนัของพืน้ทีส่นามทศัน์ ซึง่หลายกรณีศกึษาไดน้ าพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูในการมองเหน็และการ
เขา้ถึง มแีนวโน้มที่เอื้อให้เกิดกจิกรรมการเขา้ใช้พื้นที่ที่หลากหลาย หรอืสามารถออกแบบปรบัปรุงกายภายในพื้นที่ที่มคี่าของการ
มองเหน็และการเขา้ถงึต ่าใหม้ศีกัยภาพขึน้มาได ้

ในปัจจุบนัเทคนิคการวเิคราะห์ผลการมองเหน็ของมนุษย์ที่มตี่อสถาปัตยกรรมนัน้ ได้มสี่วนช่วยในการท าความเขา้ใจใน
ความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมมนุษยต์่อสถาปัตยกรรมและผลการวเิคราะหน์ัน้ยงัเป็นสว่นชว่ยอยา่งมากในการออกแบบหรอืปรบัปรุงแกไ้ข
อาคาร โดยวธิกีารดงักล่าวมกีารปรบัใชก้บัรปูแบบของสถาปัตยกรรมในหลากหลายบรบิทและขนาดของพืน้ที ่ยกตวัอย่างเช่น ในบรบิท
ของพืน้ทีเ่มอืง มกีารน าผลวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการมองเหน็มาปรบัใชใ้นบรบิทของพืน้ทีเ่มอืง และน าไปวเิคราะหร์่วมกบัผลการเกดิ
อาชญากรรมในเมอืง (Othman F. et al. ,2019) ปัจจุบนัการพฒันาของเมอืงเป็นไปอย่างรวดเรว็และการวางผงัเมอืงนัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ค านึงถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดอบัสายตาหรอืพืน้ทีปิ่ดลอ้มดว้ยบรบิทต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลใหเ้กดิอาชญากรรมในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ได้
โดยการวเิคราะหจ์าก Isovist (สนามทศัน์) และการวเิคราะหก์ราฟความสามารถในการมองเหน็ (VGA) ซึง่เสนอในผลการวเิคราะหท์ัง้ใน
รปูแบบ 2มติแิละ 3 มติ ิโดยในงานวจิยันี้ชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของการวดัประสทิธภิาพการมองเหน็ ดว้ยระบบการวเิคราะหแ์บบ 3 มติ ิ
เนื่องจากในระบบ 3 มติทิ าใหท้ราบแงม่มุของปัญหาและเหน็ผลทีถู่กตอ้งและชดัเจนกวา่ทัง้ในแงข่องค่าทีไ่ดจ้ากผลลพัธแ์ละขอ้มลูในเชงิ
กายภาพ หรอืการน าผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็มาปรบัใชใ้นพืน้ทีข่นาดเลก็กวา่ในรปูแบบของอาคารเชน่ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแงมุ่ม
ในเชงิการรบัรูจ้ากการมองเหน็ของมนุษยท์ีม่ผีลต่อการออกแบบองคป์ระกอบในสถาปัตยกรรม การวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีข่องโรงพยาบาลใน
ดา้นการมองเหน็ (Johanes M. et al. ,2018) เพื่อแสดงการประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหก์ารมองเหน็ภายในพืน้ทีข่องผูป่้วยใน
โรงพยาบาลและน าขอ้มลูดงักล่าวไปออกแบบป้ายขอ้มลู ต าแหน่งการตดิตัง้ป้ายต่าง ๆ เพือ่ท าใหผู้ใ้ชง้านอาคารสามารถเขา้ใจพืน้ทีไ่ดด้ี
มากยิง่ขึน้ งานวจิยัน้ีมรีูปแบบการแสดงผลการวเิคราะหใ์นรูปแบบของแผนภาพเชงิพืน้ทีแ่บบ 2 มติ ิเพยีงเท่านัน้และท าใหเ้กดิความ
คลาดเคลือ่นของขอ้มลูทีน่ ามาสูข่ ัน้ตอนการออกแบบจงึท าใหเ้กดิขอ้เสนอแนะวา่ควรใชผ้ลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ในรปูแบบ 3 มติ ิใน
ขัน้ตอนของการวเิคราะหข์อ้มลู โดยจากงานวจิยัทัง้ 2 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ท าใหเ้หน็ความส าคญัของแนวทางการวเิคราะหผ์ลการมองเหน็
ในรปูแบบ 3 มติ ิแต่ทัง้น้ี 2 งานวจิยันัน้ยงัใชก้ารจ าลองต าแหน่งสายตาโดยกระบวนการทางคอมพวิเตอร ์ไมใ่ช่การรบัรูจ้รงิของสายตา
ผู้ออกแบบหรือผู้ใช้งานอาคาร และยงัมคีวามยุ่งยากในขัน้ตอนการวเิคราะห์ผลเพื่อน าไปสู่การออกแบบ ทัง้น้ีได้มงีานวจิยัที่เสริ ม
แนวความคดิว่าการวดัประสทิธภิาพการมองเหน็ดว้ยระบบ 2 มตินิัน้ใหผ้ลทีค่ลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิ โดยงานวจิยัน้ีใชรู้ปแบบ
การวเิคราะหผ์ลแบบ 3 มติโิดยเป็นแบบทดสอบใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ผา่นประสบการณ์การวดัผลดว้ยโลกเสมอืนจากกายภาพอาคารทีส่รา้งขึน้
โดยแบบจ าลอง 3 มติ ิการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องคนต่อลกัษณะปิดกัน้เชงิพืน้ที ่และวดัผลดว้ย Isovist (Annemarie S. et al. ,2016) 
งานวจิยัน้ีไดน้ า VR เขา้มาเป็นเครื่องมอืในการทดลองและวดัผล เพื่อจ าลองการมองเหน็ของผูใ้ชง้านและเป็นวธิกีารในการวเิคราะห์
ขอ้มลูเพื่อประเมนิหรอืเป็นขอ้มลูในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึง่งานวจิยัน้ีจะชี้ใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการวเิคราะหด์ว้ยการมอง
พืน้ทีใ่นเชงิ 3 มติ ิผา่นการจ าลองมุมมองของสายตาบนเทคโนโลยโีลกเสมอืน เน่ืองจากใหผ้ลลพัธท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอืและตรงกบัสายตา
ในการรบัรูรู้ปทรง พืน้ทีว่่าง บรรยากาศ ไดม้ากที่สุด โดยการวเิคราะหก์ารมองเหน็ยงัไดม้กีารใชง้านร่วมกบั BIM และเทคโนโลยโีลก
เสมอืนอกีดว้ยในงานวจิยัเพื่ออกแบบต าแหน่งของป้ายในพืน้ทีส่าธารณะ (Motamedi A. et al. ,2016) งานงานศกึษาชิ้นน้ีมุ่งเน้นไปที่
การศกึษาค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการมองเหน็ การพฒันาระบบการวเิคราะหก์ารมองเหน็ ตรวจสอบวธิเีพิม่ประสทิธภิาพในการ
มองเหน็ป้ายขอ้มูลและเพื่อตรวจสอบระบบทีพ่ฒันาขึน้เมื่อปรบัใชก้ารออกแบบป้ายในโลกความเป็นจรงิ งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาในวธิกีาร
รวมขอ้มลูกนัระหวา่งโมเดลสามมติ ิBIM กบัความเป็นจรงิเสมอืน เพือ่วเิคราะหก์ารเหน็ของระบบป้าย ซึง่ในงานวจิยัไดใ้หข้อ้มลูวา่ BIM 
ไมส่ามารถใหค้วามหมายโมเดลสามมติใินเรือ่งของระบบป้ายได ้จงึยงัเป็นขอ้อุปสรรคในการเชือ่มต่อขอ้มลูระหวา่ง BIM และโลกเสมอืน
อยู ่และในแงม่มุความหลากหลายของประสทิธภิาพในการมองเหน็ของมนุษยท์ีต่่างกนั งานวจิยันี้จงึยงัไม่ไดน้ าค่าขอ้มลูเหล่าน้ีมาคดิรว่ม
ในการพฒันาระบบ ซึ่งใช้เพยีงขอ้มูลโดยพื้นฐานของสายตามนุษย์เพยีงเท่านัน้ งานวจิยัน้ีจงึชี้ใหเ้หน็ถึงแนวทางการจ าลองมุมมอง
สายตามนุษยจ์รงิ ๆ มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาระบบ จากงานวจิยั 2 ชิน้น้ีจะเหน็ไดว้า่ในปัจจุบนัเทคโนโลยโีลกเสมอืนไดเ้ขา้มามสี่วน
ช่วยในการจ าลองมุมมอง การมองเหน็ และการรบัรูใ้นดา้นสถาปัตยกรรม ซึง่ท าใหก้ารออกแบบสถาปัตยกรรมมชี่องทางในการพฒันา
และการท างานมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีน้ีจะเข้ามามีส่วนในการพฒันางานสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ
ประสทิธภิาพของเทคโนโลยทีีถู่กพฒันาเพิม่ขึน้ดว้ย และเทคโนโลยโีลกเสมอืนมกีารน ามาใชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาในการเรียน โดยงานวิจัยน้ีกล่าวถึงคุณค่าของการคิดการออกแบบภูมิ
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สถาปัตยกรรมในมุมมองของภาพเสมอืนจรงิสามมติ ิ(Sleipness, Ole R. ,2017) กล่าวถงึประสทิธภิาพในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ผา่นเทคโนโลยโีลกเสมอืนทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่การออกแบบบนกระดาษตามปกต ิหรอืประโยชน์ดา้นการน ามาเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยั 
โดยใช้เทคโนโลยโีลกเสมอืนเขา้มาเป็นตวัช่วยในการเป็นเครื่องมอืวดัผลอทิธพิลของการมองเหน็ต่อกจิกรรมที่เกดิขึน้ในพื้นที่เมอืง 
(Natapov A. ,2016) โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูเสน้ทางและรปูแบบการตดัสนิใจ จากนัน้เชือ่มโยงกบัขอ้มลูของคุณภาพในการมองเหน็ในพืน้ที่
นัน้ ๆ ซึง่จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยโีลกเสมอืนไดเ้ขา้มาเป็นตวัชว่ยในการจ าลองพฤตกิรรมเชงิพืน้ทีข่องมนุษยก์บัขอ้มูลปฏสิมัพนัธส์ณัฐาน
วทิยาของเมอืง 

 

3. สถาปัตยกรรมของระบบ 

การออกแบบและพฒันาระบบของผูว้จิยัสามารถแบง่โครงสรา้งการท างานของระบบไดเ้ป็น 3 สว่น แสดงใหเ้หน็ในรปูที ่1 โดย
เริม่จากการสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิของสถาปัตยกรรม แลว้น าแบบจ าลองดงักล่าวไปวเิคราะหผ์ลการมองเหน็และแสดงผลการวเิคราะห์
ดงักล่าวบนเทคโนโลยโีลกเสมอืน (VR)  

1) การสรา้งแบบจ าลอง 3 มติขิองสถาปัตยกรรม – ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Rhino7 จากเวบ็ไซต์ www.rhino3d.com  ในการ
สรา้งแบบจ าลองสามมติ ิซึง่ Rhinoceros7 เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลองสามมติทิีไ่ดร้บัความนิยม 

2) การวเิคราะห์ผลการมองเหน็ - ผูว้จิยัได้ใช้ Grass Hopper ซึ่งเป็นตวัโปรแกรมเสรมิที่มอียู่แล้วใน Rhino7 ในการสร้าง
ระบบการวเิคราะหก์ารมองเหน็ขึน้มา  

3) การแสดงผลวเิคราะหก์ารมองเหน็บนเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน (VR) - ผูว้จิยัไดใ้ช ้Mindesk ซึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีถู่ก
พฒันาขึน้มาเพือ่เชือ่มต่อการแสดงผลขอ้มลูแบบเรยีลไทมร์ะหวา่งแบบจ าลอง 3 มติ ิและเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน 

 
รปูท่ี 1 สถาปัตยกรรมของระบบ ทีม่า : ผูว้จิยั 

 

4. การพฒันาระบบ 

งานวจิยันี้พฒันาระบบทีส่ามารถใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลประสทิธภิาพในการมองเหน็ และน าขอ้มลูดงักลา่วแสดงผล
ดว้ยเทคโนโลยโีลกเสมอืน เพื่อสนับสนุนการออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ของคป์ระกอบทางกายภาพของอาคารเป้าหมาย และสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาปนิก เพื่อให้การออกแบบนั ้นเหน็ผลลพัธ์ของการออกแบบเชิงกายภาพต่อประสทิธภิาพการมองเหน็แบบ
เรยีลไทม ์สามารถแบง่ขัน้ตอนการใชง้านของผูใ้ชง้านไดท้ัง้หมด 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) ระบบสามารถวเิคราะหม์มุมองของมนุษยใ์นการมองเหน็สถาปัตยกรรม 

2) ระบบสามารถปรบัแกแ้บบจ าลองสามมติแิละแสดงผลการวเิคราะหแ์บบเรยีลไทม ์

3) ระบบสามารถแสดงผลผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน (Virtual Reality) 
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ในสว่นวธิกีารวเิคราะหน์ัน้พฒันาเพือ่วเิคราะหก์ารมองเหน็ใน 3 รปูแบบดว้ยกนัดงัทีแ่สดงในรปูที ่2-5 ดงัน้ี 

1) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด แสดงผลแบบแผนผงั 2 มติ ิ

2) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด แสดงผลแบบแผนผงั 3 มติ ิ

3) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็แบบหลายจุด วเิคราะหใ์นรปูแบบเชงิพืน้ที ่แสดงผลเป็น แผนผงั 2 มติ ิและแผนภมู ิ3 มติิ 

    
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2  ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จดุ        
           แสดงผลแบบแผนผงั 2 มติ ิ
 

รปูท่ี 3  ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จดุ   
           แสดงผลแบบแผนผงั 3 มติ ิ

 

รปูท่ี 5  ระบบวเิคราะห ์ในรปูแบบเชงิพืน้ที ่
แสดงผลเป็น แผนภมู ิ3 มติ ิ

 

รปูท่ี 4  ระบบวเิคราะห ์ในรปูแบบเชงิพืน้ที ่
แสดงผลเป็น แผนผงั 2 มติ ิ
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รปูท่ี 6 แสดงหน้าจอการใชง้านระบบ  รปูท่ี 7 แสดงหน้าจอการใชง้านระบบ  

5. การใช้งานระบบ 

ในสว่นน้ีเป็นการแสดงผลลพัธข์องหน้าจอแสดงผลและขัน้ตอนการใชง้านของระบบเมือ่ท าการวเิคราะหผ์ลและแสดงผลบนโลก
เสมอืน โดยเริม่จากภาพแสดงหน้าจอแสดงผลตามรูปที่ 6 แสดงหน้าจอการใช้งานร่วมกนัระหว่างโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 3 มติิ 
Rhino7 ระบบวเิคราะหด์ว้ย Grasshopper รูปที ่7 และแถบแสดงผลมุมมองในโลกเสมอืน โดยเมือ่ผูใ้ชง้านกระท าการเปลีย่นแปลงใดๆ
ต่อโมเดลในโลกเสมอืน ไมว่า่จะเป็นการสรา้งเพิม่ เคลือ่นยา้ย ลบ จะสง่ผลเปลีย่นแปลงต่อแบบจ าลองในโลกจรงิดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

จากวธิกีารวเิคราะหก์ารมองเหน็ 3 รปูแบบ ประกอบไปดว้ย 

1) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด แสดงผลแบบแผนผงั 2 มติ ิ

2) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด แสดงผลแบบแผนผงั 3 มติ ิ

3) ระบบวเิคราะหก์ารมองเหน็แบบหลายจุด วเิคราะหใ์นรปูแบบเชงิพืน้ที ่ 

มวีธิกีารใชง้านตามผงัการท างานในรปูภาพที ่8 และกระบวนการทีจ่ะอธบิายดงัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 8 แผนภมูแิสดงการท างานของระบบ 

จากรูปที ่2 และ 3 เป็นรปูแบบการวเิคราะหแ์บบ 1 จุด ผูใ้ชง้านเมื่อเขา้ไปในมุมมองโลกเสมอืน ผูใ้ชง้านระบบสามารถเลอืก
ต าแหน่งในโมเดล 3 มติ ิเพื่อเป็นจุดในการน าไปวเิคราะหผ์ลการมองเหน็ไดด้งัรูป 9 โดยท าการสรา้ง Object Sphere (สแีดง) ในการ
แทนจุดต าแหน่งสายตาของตน แลว้น า Object ดงักล่าวนัน้ ไปใสล่งใน Grasshopper ผา่น Interface ของ Mindesk ในโลกเสมอืน โดย
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รปูท่ี 9 การก าหนดจุดต าแหน่งสายตาแบบ 1 จุด 
ดว้ยการสรา้ง Object ในโลกเสมอืน (VR) 

 

รปูท่ี 10 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด 
แสดงผลแบบแผนผงั 2 มติ ิ

 

รปูท่ี 11 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุดแสดงผลแบบแผนผงั 3 มติ ิบนโลกเสมอืน (VR) 
 

ผลการวเิคราะห์นัน้ จะถูกแสดงผลทัง้ในโลกจรงิตามภาพที่ 10 ผ่าน Rhino7 และแสดงผลผ่าน VR โดยจุดสายตาดงักล่าว สามารถ
ก าหนดเพิม่ เคลือ่นยา้ย ลบ เปลีย่นแปลงไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรปูแบบวธิกีารก าหนดจุดสายตาในวธิเีดยีวกนับนโลกเสมอืนสามารถเลอืกแสดงผลการวเิคราะหใ์นรปูแบบ 2 มติ ิหรอืจะเป็นรปูแบบ 
3มติกิไ็ด ้ตามรูปที่ 11 เลอืกแสดงผลในรูปแบบของมุมมองสายตาในรูปแบบ 3 มติ ิบนโลกเสมอืน โดยจะสงัเกตได้ว่า จากต าแหน่ง
สายตาทีก่ าหนด จะมเีสน้สแีดงกระจายออกไปในลกัษณะ Ray trace ไปตกกระทบบนพืน้ผวิของโมเดล 3 มติทิีเ่ราก าหนด แสดงถึง
ความสามารถในการมองเหน็ในต าแหน่งนัน้ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นระบบวเิคราะห ์ในรูปแบบเชงิพืน้ที ่ตามรูปที ่4 และ 5 นัน้ ไม่ตอ้งมกีารก าหนดจุดสายตา ตวัระบบทีพ่ฒันาขึน้จะสุ่มจุด
ก าเนิดสายตามจ านวนที่เราตัง้ค่าในพารามเิตอร์ แล้วท าหน้าที่คล้าย Visual Graph Analysis (VGA) โดยจะแสดงผลออกมาผ่าน 2 
วธิกีารดงัน้ี 

1) แผนผงั 2 มติ ิ- เป็นแผนผงัทีแ่สดงการมองเหน็ในพืน้ที ่โดยแสดงเป็นค่าสทีีต่่างกนั สือ่ถงึประสทิธภิาพในการมองเหน็ใน
พืน้ทีน่ัน้ ๆ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยคา่สทีีแ่สดงผลนัน้ จะถูกก าหนดดว้ยเปอรเ์ซน็ตก์ารมองเหน็จาก 0 ถงึ 100  

2) แผนภูม ิ3 มติ ิ- เป็นแผนภูมทิีเ่ป็นการ Visualize ค่าของเปอรเ์ซน็ตก์ารมองเหน็ จาก 0 ถงึ 100 ใหอ้อกมาในรูปแบบของ
แผนภมูแิทง่ โดยจะแสดงใหเ้หน็ความสงูต ่าของประสทิธภิาพการมองเหน็เชงิพืน้ที ่ของบรเิวณนัน้ ๆ 

โดยฟีเจอรข์อง Mindesk ท าใหร้ะบบการวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบขึน้นัน้ สามารถปรบัปรุงแกไ้ขโมเดล 3 มติใินโลกเสมอืน
และสง่ผลต่อการวเิคราะหก์ารมองเหน็แบบเรยีลไทมต์ามแผนภูมทิี ่11และรูปที ่12-17 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน ทีจ่ะไดเ้หน็
ผลการวเิคราะหแ์บบเรยีลไทมไ์ปพรอ้ม ๆ กบัการปรบัปรุงแบบจ าลอง 3 มติบินโลกเสมอืน 
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รปูท่ี 12 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด 
ก่อนการเปลีย่นแปลง แสดงผลใน VR 

 

รปูท่ี 13 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด 
ก่อนการเปลีย่นแปลง แสดงผลใน VR 

 

รปูท่ี 14 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด 
ก่อนการเปลีย่นแปลง แสดงผลในแบบจ าลอง 3 มติ ิ

 

รปูท่ี 15 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็ 1 จุด 
หลงัการเปลีย่นแปลง แสดงผลในแบบจ าลอง 3 มติ ิ

 

รปูท่ี 16 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็เชงิพืน้ที ่
ก่อนการเปลีย่นแปลง แสดงผลในแบบจ าลอง 3 มติ ิ

 

รปูท่ี 17 การแสดงผลการวเิคราะหก์ารมองเหน็เชงิพืน้ที ่
หลงัการเปลีย่นแปลง แสดงผลในแบบจ าลอง 3 มติ ิ

 

รปูท่ี 11 แผนภมูแิสดงการท างานของระบบเมือ่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขแบบจ าลอง 
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รปูท่ี 18 Interface ในโลกเสมอืน VR 
 

รปูท่ี 19 Interface ในจอคอมพวิเตอร ์
 

ฟีเจอรข์องระบบการวเิคราะห ์สามารถปรบัคา่พารามเิตอรใ์นการวเิคราะหผ์ล ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของงานทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ
ได้ ยกตวัอย่างเช่น ความละเอียดในการวเิคราะห์ ขนาดพื้นที่ที่ท าการวเิคราะห์ สใีนการแสดงผล การเคลื่อนย้ายจุดสายตาตาม
ค่าพารามเิตอร ์X Y Z เป็นตน้ โดยผูใ้ชง้านสามารถปรบัค่าพารามเิตอรด์งักล่าวไดใ้นการแสดงผลแบบโลกเสมอืนไดโ้ดยตรง โดยจะม ี
Interface ของ Grasshopper อยูท่ี ่VR Controller ทีจ่ะสมัพนัธก์บั Interface ทีอ่ยูใ่นจอคอมพวิเตอร ์ตามรปูตวัอยา่ง 18 และ 19  

  

 

 

 

 

 

 

การวดัผลประสทิธภิาพการใชง้านภายหลงัการพฒันาระบบ ผูว้จิยัไดท้ดลองระบบกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมในเบือ้งตน้
ตามรปูภาพที ่20 ร่วมกบักลุ่มอาคารตวัอย่าง โดยท าการทดสอบระบบร่วมกบัอุปกรณ์โลกเสมอืนจรงิ (HTC VIVE) โดยมุง่เน้นไปทีก่าร
ดภูาพรวมความเรยีบรอ้ยของระบบและพจิารณาปัญหาอุปสรรคและศกัยภาพของการใชง้านในเบือ้งตน้ ผลทดสอบการใชง้านในขัน้ตน้
นัน้สรุปไดด้งัน้ี 

1) ดา้นศกัยภาพของระบบ 

การใช้งานเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนนัน้ มสี่วนช่วยอย่างมากในการจ าลองมุมมองของสายตา ต่อ กายภาพในพื้นที่
แบบจ าลอง อกีทัง้ระบบทีพ่ฒันาขึน้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการออกแบบปรบัปรุงสถาปัตยกรรม ลดขัน้ตอน และท าใหเ้หน็ภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมไปพรอ้มกบัผลการวเิคราะหอ์กีดว้ย 

2) อุปสรรคในการใชง้าน 

การใชง้านดว้ยอุปกรณ์ VR ในระยะเวลานานนัน้ยงัไมท่ าใหเ้กดิความสะดวกสบายเท่าทีค่วร ควรมรีะยะเวลาพกัสายและและ
อริยิาบถระหวา่งการท างาน ในสว่นของตวัระบบเองยงัคงพบปัญหาความล่าชา้ของการวเิคราะหแ์ละการแสดงผลอยู่บา้ง อนัเน่ืองมาจาก
ศกัยภาพของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที่ใช้งาน และหาต้องการวเิคราะห์ผลใหม้คีวามรวดเรว็ได้นัน้ รายละเอยีดของแบบจ าลองทีน่ ามา
วเิคราะห ์คอ่นขา้งมผีลอยา่งมาก หากในกรณีทีแ่บบจ าลองมคีวามซบัซอ้นและรายละเอยีดสงู กจ็ะท าใหผ้ลการวเิคราะหน์ัน้มคีวามลา่ชา้
ตามไปดว้ย 

 
รปูท่ี 10 จ าลองการใชง้านระบบ 
  



กำรพฒันำระบบกำรวเิครำะหก์ำรมองเหน็บนเทคโนโลยคีวำมจรงิเสมอืน เพือ่สนบัสนุนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
ศริศิกัดิ ์อาภาศริกุิล และชาว ีบุษยรตัน์ 
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6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การใช้เทคโนโลยโีลกเสมอืนเขา้มาช่วยแสดงผลการวเิคราะห์การมองเหน็นัน้ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในผลการวเิคราะห์ต่อ
มมุมองสายตามากยิง่ขึน้ และยงัชว่ยลดขัน้ตอนในการออกแบบไดใ้นอกีทางเน่ืองจากสามารถแกไ้ขโมเดล 3 มติ ิไปพรอ้ม ๆ กบัการเหน็
ภาพผลการวเิคราะหแ์บบเรยีลไทม ์โดยระบบทีพ่ฒันาขึน้มานี้สามารถน าไปปรบัใชเ้พิม่เตมิไดใ้นอกีหลายหลายบรบิท ยกตวัอย่างเช่น 
การวางผงัเมอืง การออกแบบตกแต่งภาพใน การจดัวางพืน้ทีนิ่ทรรศการ การจดัแสดงสนิคา้ หรอืการออกแบบอื่น ๆ ทีต่้องท าความ
เขา้ใจกบัประสทิธภิาพการมองเหน็  

ระบบทีถู่กพฒันาขึน้มาน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ้อกแบบทีต่้องการเหน็ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการมองเหน็ต่องาน
สถาปัตยกรรมแบบเรยีลไทม ์ไปพรอ้ม ๆ กบัการออกแบบแก้ไขและเหน็ภาพของแบบจ าลองโมเดล 3 มติ ิดว้ยเทคโนโลยโีลกเสมอืน 
และความเรยีลไทมข์องการแสดงผลการวเิคราะหน้ี์ยงัเหมาะสมต่อการท างานทีต่อ้งการ การสื่อสารทีเ่ขา้ใจ เหน็ภาพ ลดระยะเวลาใน
การท างาน เน่ืองจากผูอ้อกแบบไม่จ าเป็นต้องเคลื่อนยา้ยไฟล์แบบจ าลองเพื่อไปวเิคราะหใ์นโปรแกรมอื่นแลว้น าผลการวเิคราะหท์ีไ่ด้
กลบัมาแกไ้ขโมเดลในโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองอกีครัง้ซึง่ท าใหเ้กดิความซ ้าซอ้นของกระบวนการออกแบบ 

นอกจากน้ีระบบการแสดงผลด้วยเทคโนโลยโีลกเสมอืนดงักล่าวยงัสามารถปรบัใช้กบัการวเิคราะห์ผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่
หลากหลาย เพือ่ตอบสนองต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคตไดอ้กีมากมาย อาทเิช่น การวเิคราะหแ์สง การวเิคราะหล์ม เป็นตน้ 
ทัง้น้ีปัญหาในระบบยงัมพีบอยู่บา้งในดา้นความเร็วการค านวณผลการวเิคราะห ์แต่จะสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการเพิม่ความสามารถในการ
ประมวลผลของคอมพวิเตอร ์
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาผลการระบายอากาศผ่านหน้าต่างของห้องเรียนในอาคาร คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพื่อลดมลพษิทางอากาศ คอื ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน โดยการสรา้ง
หอ้งทดสอบขนาด 3.60 x 2.25 เมตร และหน้าต่างระบายอากาศทีม่ชี่องระบายอากาศ 3 รปูแบบ คอื 1. การระบายอากาศทางธรรมชาต ิ2. 
การระบายอากาศทางกล 3. การระบายอากาศทางกลทีม่กีารตดิตัง้แผน่กรองอากาศ จากนัน้ก าหนดเกณฑว์ธิกีารใชห้น้าต่างระบายอากาศ 
จากปัจจยัดา้นมาตรฐานฝุ่ นละออง ขอบเขตความสบายเชงิอุณหภูม ิและทศิทางลม จากขอ้มูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพษิ แบ่งไดเ้ป็นทัง้หมด 8 สถานการณ์ โดยท าการวดัผล ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
2.5 ไมครอน และความเรว็ลมทีอ่อกจากช่องหน้าต่าง ในหอ้งทดสอบ 3.60 x 2.25 เมตร เปรยีบเทยีบค่าทีว่ดัผลไดจ้ากเครื่องมอืกบัค่าทีไ่ด้
จากการใชโ้ปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของแบบจ าลองค านวณพลศาสตร์ของไหล
ภายในหอ้งเรยีนทีม่กีารประยุกต์ใชห้น้าต่างระบายอากาศ ผลการศกึษาพบว่าการใชห้น้าต่างระบายอากาศทีม่ชี่องระบายอากาศ ไดแ้ก่ 
การระบายอากาศทางธรรมชาต ิการระบายอากาศทางกล และการระบายอากาศทางกลทีม่กีารตดิตัง้แผน่กรองอากาศ สามารถลดมลพษิ
ทางอากาศได ้ผลการศกึษาดงักลา่วไดน้ าไปวเิคราะหร์ว่มกบัการเปิดและปิดการใชง้านเครื่องปรบัอากาศของหอ้งเรยีน ในเบือ้งตน้ตลอด 1 
ปี พบว่า การเปิดเครื่องปรบัอากาศ คิดเป็นร้อยละ 80.65 และการปิดเครื่องปรบัอากาศ คดิเป็นร้อยละ 19.35 ผลการศึกษาแสดงว่า
หอ้งเรยีนทีใ่ชห้น้าต่างระบายอากาศ มสีว่นชว่ยลดมลพษิทางอากาศ และชว่ยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอกีดว้ย 

ค าส าคญั: การระบายอากาศ, หน้าต่างระบายอากาศ, คุณภาพอากาศภายในอาคาร, ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด,์ ฝุ่ นละออง 

 

Abstract 

This research studied the effect of window ventilation in a classroom. The Faculty of Architecture and Urban Planning 
building, Thammasat University. The goal was to reduce air pollution from carbon dioxide and dust particles of 2.5 microns 
and smaller. A test chamber was constructed, measuring at 3.60 x 2.25 meters and a ventilation window with three types of 
air vent: 1) natural ventilation; 2) mechanical ventilation, and 3) mechanical ventilation with air filter installed. Criteria to operate 
the ventilation windows were then set. Weather data on dust standards, temperature comfort limits, and wind direction were 
obtained from air quality monitoring stations of the Pollution Control Department and divided into eight subcategories. Results 
were evaluated from carbon dioxide content, particulate matter of 2.5 microns, and air velocity from the window in the test 
chamber. Measured instrumental values were compared with values obtained from the computational fluid dynamic program, 
to validate models where ventilation windows were installed. Results were that ventilation window operated with natural 
ventilation, mechanical ventilation, and mechanical ventilation with air filters installed can reduce air pollution. These findings 
were analyzed in conjunction with classroom air conditioning. Throughout the year, there were 80.65 percent of the time when 
air conditioning was turned on, and when air conditioning was turned off. This outcome indicates that classrooms using 
ventilation windows contribute to reducing air pollution as well as electrical energy consumption. 

Keywords: Ventilation, Window ventilation, Indoor air quality, Carbon dioxide, Dust 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

664 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ปัจจุบนัวถิชีวีติของคนมแีนวโน้มใชช้วีติอยู่ภายในอาคารสงูถงึ รอ้ยละ 90 ของเวลาทัง้หมดในแต่ละวนั เพือ่หลกีเลีย่งมลพษิ
ทางอากาศและสภาพอากาศทีแ่ปรแปรวน รอ้ยละ 30 ของอาคารทัว่โลก อาจมปัีญหาดา้นคุณภาพอากาศและอาจมปีรมิาณสารมลพษิสงู
กวา่ภายนอก อาคารถงึ 100 เทา่ (WHO, 2015) ซึง่เกดิไดจ้ากหลายกรณี หากอาคารมกีารระบายอากาศทีไ่มเ่หมาะสมกจ็ะท าใหส้ารพษิ
ในอาคารมปีรมิาณสงูขึน้ โดยเฉพาะอาคารทีม่ผีูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก  ปัญหาดงักล่าวอาจน าไปสูก่ารเกดิโรคจากการอาศยัในอาคารที่
เรยีกกวา่ Sick Building Syndrome หอ้งเรยีนภายในอาคาร คณะสถาปัตยกรรมและการผงัเมอืง มหาลยัธรรมศาสตร ์ มปัีญหาในเรือ่ง
คุณภาพอากาศทีเ่กดิจากการะบายอากาศทีต่ ่ากวา่มาตรฐาน (ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในหอ้งเรยีน, 2020) ดงัรปูที ่1 ท าใหเ้กดิการ
สะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปรมิาณมาก งานวจิยัน้ีท าการศกึษาแนวทางการระบายอากาศผ่านหน้าต่างเพื่อลดมลพษิทาง
อากาศภายในหอ้งเรยีน 

 
รปูท่ี 1 ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคารคณะสถาปัตยกรรมและการผงัเมอืง มหาลยัวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                   
(ดดัแปลงโดยผูว้จิยัจาก ดารณี จารมีติร, มกราคม 2563) 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารทดลอง 

1) ศกึษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร  

2) ศกึษารปูแบบการระบายอากาศผา่นชอ่งเปิดหน้าต่าง 

3) เสนอแนวทางการออกแบบหน้าต่างระบายหอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพการระบายอากาศทีเ่หมาะสมชว่ยเพิม่คุณภาพอากาศ
ภายในหอ้ง 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

1) ศกึษาเฉพาะหอ้งเรยีนแบบบรรยายเพยีงรปูแบบเดยีว คอื หอ้งเรยีนบรรยาย สถ.606 ในอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยไมน่บัรวมผลกระทบจากหอ้งขา้งเคยีง 

2) ประเมนิสภาพภูมอิากาศภายนอก อาท ิฝุ่ นละอองขนาดเลก็ สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) ดา้นอุณหภูม ิความชืน้
สมัพทัธ ์โดยอา้งองิขอ้มลูจากส านกัสิง่แวดลอ้มกรุงเทพมหานครจากกรมอุตุนิยมวทิยาและกรมควบคุมมลพษิ รอบ 1 ปี (พ.ศ. 2564) 

3) ศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมของลม และก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเรยีนบรรยายทีร่ะดบัความสงู 0.80 เมตร 

4) ศกึษาจากระดบัความเขม้ขน้ของกจิกรรมระดบัเบาของมนุษย์เท่านัน้โดย เปรยีบเทยีบกบัมาตราฐาน ASHRAE จากการ
ค านวณตามสมการ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 มลพิษทางอากาศภายในอาคาร 

องคป์ระกอบของอากาศ ประกอบดว้ย ออกซเิจนรอ้ยละ 21 ไนโตรเจนรอ้ยละ 78 อารก์อนรอ้ยละ 1 และคารบ์อนไดออกไซด์
รอ้ยละ 0.04 โดยสารปนเป้ือนในรปูของอนุภาคทีม่ขีนาดใหญ่จะถูกกรองไดด้ว้ยแผงกรองอากาศประสทิธภิาพสงู แต่สารปนเป้ือนในรปู
ของก๊าซมขีนาดเลก็กวา่มาก จงึไมถู่กกรองดว้ยแผงกรองอากาศ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Particulate Matters: PM) เป็นอนุภาคขนาดเลก็
ที่ลอยอยู่ภายในอากาศ มีองค์ประกอบทัง้สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ มักพบอยู่ในช่วงขนาด PM10 (ฝุ่ นละอองที่มีขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางเลก็กวา่ 10 ไมครอน) และ PM2.5 (ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน) โดยฝุ่ นละอองเหล่านี้มี
ทีม่าจากแหล่งก าเนิดภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ ไอเสยีจากยานพาหนะ เขม่าควนั รวมถงึฝุ่ นจากการก่อสรา้ง โดยถอืเป็นมลพษิทีส่ามารถ
ปนเป้ือนเขา้สูภ่ายในอาคารทางรอยรัว่หรอืชอ่งโหวข่องอาคาร 

2.2 คารบ์อนไดออกไซด ์และการค านวณหาระดบัมาตรฐาน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร เป็นผลติผลทีเ่กดิจากการหายใจของมนุษย์ กจิกรรมของมนุษย์ทีแ่ตกต่างส่งผลต่อ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากลมหายใจออกในระดบัทีแ่ตกต่างกนั โดยในภาวะปกต ิ(กจิกรรมแบบเบา) ลมหายใจของ
มนุษย์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 41,666 ppm ต่อนาที  ซึ่งการระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถเจือจางระดบัก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ได้จาก มาตรฐาน ASHRAE กล่าววา่ ระดบัความเขม้ขน้ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในอาคารทีส่ามารถ
ยอมรบัไดอ้ยู่ระหว่าง 1,000 ppm ถงึ 1,200 ppm (หรอืมากกวา่ระดบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีม่ใีนอากาศภายนอกไมเ่กนิ 700 ppm) 
ควรมอีตัราการระบายอากาศอยูท่ี ่7.5 ลติรต่อวนิาทตี่อคน และความหนาแน่นของผูใ้ชง้านต่อพืน้ทีต่อ้งไมเ่กนิ 10 คน ต่อพืน้ที ่100 ตร.
ม. คดิเป็น 0.10 คนต่อตร.ม. การค านวณระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในหอ้งสามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1 
(ASHRAE, 2004b) 

                                        

                                          CR = COA +
8400EZm

Rp+
RaAZ

PZ

                           (1)  

CR = ระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นหอ้งเรยีนทีร่ะดบัหายใจ (ppm) 

COA = ระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศภายนอก (ppm) 

8400 = อตัราการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องมนุษยเ์ฉลีย่ 0.0084 ลบ.ฟุต/นาท/ี METs/คน (ppm) 

EZ = zone air distribution effectiveness 

m = ระดบักจิกรรมทีผู่ใ้ขง้านในหอ้งกระท า (METs) 

Rp = occupant ventilation rate component (ลติร/วนิาท/ีคน) 

Ra = area ventilation rate component (ลติร/วนิาท/ีคน) 

Az = พืน้ทีห่อ้ง (ตร.ม.) 

Pz = จ านวนคนในหอ้ง 

2.3 ทฤษฎีและปัจจยัท่ีมีผลต่อการระบายอากาศ 

 การระบายอากาศซึ่งท าใหอ้ากาศไหลผ่านเขา้ออกทางช่องเปิดของอาคาร โดยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ การออกแบบอาคาร 
และพฤตกิรรมในการใชง้านอาคารมนุษย ์โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี การระบายอากาศทางธรรมชาต ิการระบายอากาศ
ทางกล และการระบายอากาศแบบผสม ซึง่การระบายอากาศควรมอีตัราการระบายอากาศทีเ่หมาะสม เพือ่ใหคุ้ณภาพอากาศทีด่ภีายใน
อาคาร และไมเ่ป็นภาระการใชพ้ลงังานในกรณีอาคารใชง้านเครือ่งปรบัอากาศ รปูที ่2 (Andrew Dyke, 2014) 
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รปูท่ี 2 การระบายอากาศชอ่งเปิดขา้มฟาก (a), การระบายอากาศชอ่งเปิดทศิทางเดยีว (b), และการระบายอากาศแบบผสม (c) 

2.4 ทฤษฎีการระบายอากาศโดยอาศยัการน าลมภายนอกเข้าสู่อาคารผา่นทางช่องเปิดหน้าต่าง  

เป็นการประเมนิหาปรมิาตรการระบายอากาศ ภายในพืน้ทีใ่ชง้านตามลกัษณะการใชง้านแต่ละประเภท ขนาดพืน้ทีใ่ชง้านแต่
ละประเภท ขนาดพืน้ทีใ่ชง้านแต่ละประเภท และจ านวนคนทีอ่ยู่อาศยัภายในพืน้ที ่โดยใชก้ารค านวณอตัราการระบายอากาศตามหลกั 
Ventilation Rate Procedure สมการ Breathing Zone (ASHRAE, 2007a) ดงัสมการที ่2 

                                                     Vbz =   Rp x Pz + Ra x Az                (2) 

2.5 ขอบเขตความสบายเชิงอณุหภาพ 

โดยขอบเขตสภาวะน่าสบายในแต่ละชุดขอ้มูลอาจมคี่าแตกต่างกนั แมว้่าจะมาจากท าการส ารวจในภูมภิาคเดยีวกนั ความ
สบายเป็นอุณหภาพของคนมผีลจากปัจจยัของอุณหภูม ิความชื้น และความเร็วลม ทัง้น้ีอาจเกิดจากการเก็บขอ้มูลที่ได้นัน้มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึของบุคคลทีแ่ตกต่างกนั โดย ASHRAE มกีารก าหนดขอบเขตสภาวะน่าสบายอยู่ทีอุ่ณหภูม ิ26 องศาเซลเซยีส 
ความชืน้สมัพทัธร์อ้ยละ 50-80 ความเรว็ลมตัง้แต่ 0.1-2.0 เมตรต่อวนิาท ีในขณะทีง่านวจิยัก าหนดขอบเขตความสบายของภูมภิาคเขต
รอ้นชื้นไวท้ีอุ่ณหภูม ิ28-31 องศาเซลเซยีส ความชื้นสมัพนัธ์สูงสุดร้อยละ 80 การหาขอบเขตสภาวะความน่าสบายสามารถค านวณ 
(Szokolay, 2004) ดงัสมการที ่3-5 

 

 

3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการระบายอากาศ และความจ าเป็นในการใช้ระบบเติมอากาศ
ภายนอกผ่านหน้าต่างระบายอากาศ ทีส่่งผลต่อระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในหอ้ง ผลจากการศกึษาน้ีน าไปสู่แนวทางการใช้
หน้าต่างระบายอากาศทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง 

3.1 เกบ็ข้อมลูของห้องเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นการเกบ็ข้อมลูปริมาตรห้อง 

ท าการเก็บข้อมูลปริมาตรห้องเรียนของกลุ่มทดลอง คือ  ห้องเรียนบรรยาย สถ.606 ชัน้ 6 ขนาด 16.45 x 13.30 เมตร 
ผู้ใช้งาน 62 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังรูปที่  3 เพื่อค านวณปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ที่เกิดขึ้น และน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการออกแบบหน้าต่างระบายอากาศ
กรณีศกึษาส าหรบัการทดลอง 
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รปูท่ี 3 หอ้งเรยีนบรรยาย สถ.606 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3.2 การทดลอบประสิทธิภาพของหน้าต่างระบายอากาศ 

ท าการวดัประสทิธภิาพการระบายอากาศของหน้าต่างทีท่ าการออกแบบดงัรปูที ่4 โดยมกีารทดสอบตดิตัง้หน้าต่างในหอ้งทดลอง ขนาด 
3.60 x 2.25 เมตร ทีถู่กก าหนดขึน้ เพื่อการเกบ็ขอ้มลูโดยใชเ้ครื่องมอืวดัระดบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน 
และความเรว็ลมทีผ่า่นหน้าต่างระบายอากาศในหอ้งทดสอบ ดงัรปูที ่5 

 

รปูท่ี 4 หน้าต่างระบายอากาศทีท่ าการออกแบบ   รปูท่ี 5 รปูแบบการตดิตัง้และรปูแบบการท างานของหน้าต่างระบายอากาศ 

3.3 ก าหนดเกณฑก์ารใช้งานหน้าต่างระบายอากาศ 

ก าหนดเกณฑ์ช่วงเวลาและ สถานการณ์การใช้งานที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมคุณภาพอากาศในปัจจุบนั โดยมกีารก าหนด
เกณฑค์่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน เท่ากบั 25 มคก./ลบ.ม เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ตามมาตรฐาน และขอบเขตความสบายเชงิอุณห
ภาพ ตามสภาพภมูอิากาศในประเทศไทยทีเ่หมาะสม โดยแบง่ชว่งเวลาการใชง้าน ทัง้หมด 8 สถานการณ์ ดงัตารางที ่1 ถงึ 4 

ตารางท่ี 1 คา่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน สถานีตรวจวดักองจดัการคุณภาพอากาศและเสยีง  
 ฝุ่ นละออง ขนาด 2.5 ไมครอน (หน่วย :ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) 
เดอืน คา่สงูสดุ คา่ต ่าสุด คา่เฉลีย่ 
มกราคม 139.12 21.26 65.24 
กุมภาพนัธ ์ 105.65 8.12 41.14 
มนีาคม 90.24 11.15 39.75 
เมษายน 73.54 11.24 33.24 
พฤษภาคม 79.78 2.57 30.27 
มถุินายน 
กรกฎาคม 
สงิหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจกิายน 
ธนัวาคม 

61.11 
75.21 
47.41 
118.57 
89.24 
92.21 
102.41 

5.27 
8.71 
5.78 
2.27 
9.54 
9.24 
5.24 

26.41 
28.91 
26.65 
33.77 
30.69 
36.75 
41.81 

ทีม่า: ส านกัสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2563) 
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ตารางท่ี 2 อุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ ์สถานีตรวจวดักองจดัการคุณภาพอากาศและเสยีง 
 อุณหภมูเิฉลีย่ (รอ้ยละ) ความชืน้สมัพนัธเ์ฉลีย่ (รอ้ยละ) 
เดอืน คา่สงูสดุ คา่ต ่าสุด คา่เฉลีย่ คา่สงูสดุ คา่ต ่าสุด คา่เฉลีย่ 
มกราคม 35.11 22.41 28.47 86.44 41.78 57.96 
กุมภาพนัธ ์ 36.18 26.45 30.17 88.78 45.89 67.70 
มนีาคม 38.17 26.74 30.61 89.11 47.67 67.50 
เมษายน 39.14 26.20 32.11 87.78 50.11 65.30 

ตารางท่ี 2 อุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ ์สถานีตรวจวดักองจดัการคุณภาพอากาศและเสยีง 
 อุณหภมูเิฉลีย่ (รอ้ยละ) ความชืน้สมัพนัธเ์ฉลีย่ (รอ้ยละ) 
เดอืน คา่สงูสดุ คา่ต ่าสุด คา่เฉลีย่ คา่สงูสดุ คา่ต ่าสุด คา่เฉลีย่ 
พฤษภาคม 39.41 26.45 31.71 90.33 55.00 64.01 
มถุินายน 
กรกฎาคม 
สงิหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจกิายน 
ธนัวาคม 

37.54 
36.14 
35.74 
35.21 
36.64 
35.34 
35.41 

25.34 
24.41 
24.21 
24.12 
25.78 
24.67 
19.04 

30.64 
30.22 
29.53 
27.99 
30.13 
29.12 
27.65 

88.33 
87.78 
88.56 
91.56 
92.22 
84.56 
80.89 

58.78 
56.67 
57.44 
58.56 
52.33 
46.22 
40.78 

69.70 
66.63 
69.31 
79.95 
67.27 
59.28 
57.01 

ทีม่า: ส านกัสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2020) 

ตารางท่ี 3 ชว่งเวลาการใชง้านตลอดทัง้ปี พ.ศ.2562 โดยแบง่ตามสถานการณ์การใชง้านหน้าต่างระบายอากาศ 
เดอืน Scenario 1 Scenario 2 Scenario 

3 
Scenario 

4 
Scenario 

5 
Scenario 

6 
Scenario 

7 
Scenario 

8 
มกราคม 200 ชม. 108 ชม. 9 ชม. 2 ชม. 2 ชม. - - - 
กุมภาพนัธ ์ - - - - 258 ชม. 35 ชม. 15 ชม. - 
มนีาคม - - - - 306 ชม. 27 ชม. 8 ชม. - 
เมษายน - - - - 266 ชม. 10 ชม. 54 ชม. - 
พฤษภาคม - - - - 262 ชม. 22 ชม. 52 ชม. 5 ชม. 
มถุินายน 
กรกฎาคม 
สงิหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจกิายน 
ธนัวาคม 

- 
- 
- 
- 
- 

135 ชม. 
137 ชม. 

- 
- 
- 
- 
- 

67 ชม. 
108 ชม. 

- 
- 
- 
- 
- 

81 ชม. 
37 ชม. 

- 
- 
- 
- 
- 

47 ชม. 
59 ชม. 

171 ชม. 
198 ชม 
188 ชม 
198 ชม 
147 ชม 

- 
- 

20 ชม. 
42 ชม. 
36 ชม. 
42 ชม. 
38 ชม. 

- 
- 

125 ชม. 
81 ชม. 
102 ชม. 
24 ชม. 
115 ชม. 

- 
- 

14 ชม. 
20 ชม. 
15 ชม. 
20 ชม 
41 ชม. 

- 
- 
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ตารางท่ี 4 รายละเอยีดของตวัแปรสภาพแวดลอ้มทัง้ 8 สถานการณ์ 
สถานการณ์ ฝุ่ นละออง 

(Particulate Matter 2.5) 
ขอบเขตความ 
(เชงิอุณหภมู)ิ 

ทศิทางลม (Direction) 

 เกนิมาตรฐาน 
(>25 มค.ก.) 

ไมเ่กนิมาตรฐาน 
(<=25 มค.ก.) 

อุณหภมูสิงู อุณหภมูติ ่า (NW) (N) (NE) (SW) (S) (SE) 

Scenario 1 Air Filter - High - NW N NE - - - 
Scenario 2 Air Filter - - Low NW N NE - - - 
Scenario 3 - No Filter High - NW N NE - - - 
Scenario 4 - No Filter - Low NW N NE - - - 
Scenario 5 Air Filter - High - - - - SW S SE 
Scenario 6 
Scenario 7 
Scenario 8 

Air Filter 
- 
- 

- 
No Filter 
No Filter 

- 
High 
- 
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- 

Low 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
-. 

SW 
SW 
SW 

S 
S 
S 

SE 
SE 
SE 

โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยเครื่องมอืวดัค่าคุณภาพอากาศ (multi-function instrument) สามารถวดัระดบัความ
เข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10, PM2.5 โดยสามารถวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดต์ัง้แต่ชว่ง 0 ถงึ 5,000 ppm ดงัรปูที ่6 

 
รปูท่ี 6 หอ้งเรยีนทดสอบหน้าต่างระบายอากาศ 

3.4 การเปรียบเทียบความถกูต้องแม่นย าของผลการทดลอง 

ท าการเปรยีบเทยีบค่าทีว่ดัไดจ้ากการวดัผลในหอ้งทดลองกบัค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองผา่นแบบโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์อง
ไหล เพือ่ทดสอบความถูกตอ้งของเครือ่งมอื ดงัรปูที ่7 

 

รปูท่ี 7 แบบจ าลองหอ้งเรยีนทดสอบหน้าต่างระบายอากาศโดยโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล ไดแ้ก่ ผงัหอ้ง (a), รปูตดัหอ้ง (b) 
และ ภาพไอโซเมตรกิ (c) 
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4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลค านวณปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในห้องเรียน 

การค านวณปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในหอ้งเรยีนบรรยายดว้ยสมการที ่1 พบวา่เมื่อมพีืน้ทีห่อ้ง
เทา่กบั 218.78 ตร.ม. จ านวนผูใ้ชง้าน 62 คน โดยมคีา่ประสทิธผิลการกระจายอากาศในโซน มคีา่เทา่กบั 0.8 ระดบักจิกรรมทีผู่ใ้ชง้านใน
หอ้งกระท า METs มคี่าเท่ากบั 2 อตัราการระบายอากาศมนุษย ์ มคี่าเท่ากบั 7.5 ลติร/วนิาท/ีคน และอตัราการระบายอากาศพืน้ที ่มคี่า
เทา่กบั 0.6 ลติร/วนิาท/ีตร.ม. จะมปีรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทา่กบั 2,175 ppm ซึง่เกนิกวา่ค่ามาตรฐานที ่1,000 ppm (ASHRAE, 
2019) จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการระบายอากาศภายในหอ้งเรยีนก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องมนุษยเ์ฉลีย่ 0.0084 
ลบ.ฟุต/นาท/ีMETs/คน  

4.2 ผลการทดลองปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในห้องทดสอบหน้าต่างระบายอากาศ 

ท าการทดลองโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากถงับรรจุก๊าซ มวีาล์วปรบัความดนัที่ม ีอตัราการปล่อยก๊าซ 1.09 
ลติร/นาท ีในหอ้งทดลองขนาด 8 ตร.ม. ซึง่เทยีบเทา่กบัสดัสว่นผูใ้ชง้านหอ้งเรยีน 62 คน ในพืน้ที ่218.78 ตร.ม. ของหอ้งเรยีนบรรยาย 
โดยแบ่งพื้นการวดัผลทุกๆช่องขนาด 0.45 x 0.45 ม. ทัง้หมด 40 ช่อง จากการทดลองสถานการณ์ของหน้าต่างระบายอากาศทัง้ 4 
รูปแบบ พบว่ารูปแบบหน้าต่างทีม่กีารระบายอากาศธรรมชาตแิละระบายอากาศทางกลโหมดสูง  ความเรว็ลม 1.6 เมตร/วนิาท ีตดิตัง้
แผ่นกรองอากาศมรีะดบัค่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ม่เกนิค่ามาตรฐานคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  100 ส่วนรูปแบบหน้าต่างทีม่กีารระบาย
อากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 0.8 เมตร/วนิาท ีมรีะดบัคา่ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์มเ่กนิมาตรฐานรอ้ยละ 92 และรปูแบบหน้าต่าง
ทีม่กีารระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 1.2 เมตร/วนิาท ีตดิตัง้แผ่นกรองอากาศมรีะดบัค่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ไม่เกนิ
มาตรฐาน รอ้ยละ 80 ตามล าดบั ดงัรูปที ่8 และท าการจ าลองผลเปรยีบเทยีบกนักบัผลทีไ่ดผ้า่นโปรแกรม PHOENICS (CHAM, 2019) 
โดยพบวา่ไดด้งัรปูที ่9 

 
รปูท่ี 8 ระดบัความเขม้ขน้ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในหอ้งทดสอบหน้าต่างระบายอากาศ โดยเครือ่งมอืวดัคณุภาพอากาศ (a) ระบาย
อากาศธรรมชาต ิ(b) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 1.2 m/s (c) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 0.8 m/s ตดิตัง้
แผน่กรองอากาศ (d) ระบายอากาศทางกลโหมดสงู ความเรว็ลม 1.6 m/s ตดิตัง้แผน่กรองอากาศ 

 
รูปท่ี 9 ระดบัความเขม้ขน้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องทดสอบหน้าต่างระบายอากาศ โดยเครื่องมอืวดัคุณภาพอากาศ  (a) 
ระบายอากาศธรรมชาต ิ(b) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 1.2 m/s (c) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 0.8 m/s 
ตดิตัง้แผน่กรองอากาศ (d) ระบายากาศทางกลโหมดสงู ความเรว็ลม 1.6 m/s ตดิตัง้แผน่กรองอากาศ 

4.3 ผลการทดลองประสิทธิภาพการกรองฝุ่ นของหน้าต่างระบายอากาศ 

ท าการทดสอบประสทิธภิาพการกรองอากาศแบ่งเป็น 2 ช่วง คอื 1.ฝุ่ นละอองมากกว่า 25 มคก./ลบ.ม. 2.ฝุ่ นละอองมากกว่า 
50 มคก./ลบ.ม. พบวา่การระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ 0.8 เมตร/วนิาท ีตดิตัง้แผน่กรองอากาศ สามารถกรองฝุ่ นละอองได้

(a) (b) 



หน้าต่างระบายอากาศ เพือ่ลดมลพษิทางอากาศภายในหอ้งเรยีน  
วศิรตุ วงศพ์นิิจวฒันา และเฉลมิวฒัน์ ตนัตสวสัดิ ์
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ลดลงรอ้ยละ 66.62 และ 53.80 ตามล าดบั สว่นการระบายอากาศทางกลโหมดสงู ความเรว็ 1.6 เมตร/วนิาท ีติดตัง้แผน่กรองอากาศ ฝุ่ น
ละอองลดลงรอ้ยละ 51.23 และ 35.73 ตามล าดบั ดงัรปูที ่10 

 
รปูท่ี 10 ประสทิธภิาพแผน่กรองอากาศผา่นหน้าต่าง (a) ฝุ่ นละอองมากกวา่ 25 มคก./ลบ.ม. (b) ฝุ่ นละอองมากกวา่ 50 มคก./ลบ.ม.  

4.4 ผลการจ าลองประสิทธิภาพของหน้าต่างระบายอากาศภายในห้องเรียนบรรยาย 

จากการค านวณปรมิาณการดดูอากาศเขา้สูภ่ายในหอ้งดว้ยสมการที ่ 2 พบวา่ เมือ่หอ้งเรยีนม ี ขนาดกวา้ง 13.30 เมตร ยาว 
16.45 เมตร และสงู 4 เมตร จ านวนผูใ้ชง้าน 62 คน พบวา่จะตอ้งมปีรมิาณอากาศบรสิทุธิท์ีต่อ้งเตมิเขา้ไประบายอากาศภายในหอ้ง 
เทา่กบั 757.77 ลบ.ฟุต/นาท ี ในขณะทีห่น้าต่างระบายอากาศ 4 รปูแบบ ดงัรปูที ่ 11 มปีรมิาตรการระบายอากาศแตกต่างกนัไดแ้ก ่ a) 
ระบายอากาศธรรมชาต ิมปีรมิาตร = 963.58 ลบ.ฟุต/นาท ีb) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า มปีรมิาตร = 165.16 ลบ.ฟุต/นาท ีc) ระบาย
อากาศทางกลโหมดต ่าตดิตัง้แผน่กรองอากาศ มปีรมิาตร = 110.11 ลบ.ฟุต/นาท ีd) ระบายอากาศทางกลโหมดสงูตดิตัง้แผน่กรองอากาศ 
= 220.22 ลบ.ฟุต/นาท ีตามล าดบั ดงันัน้จ าเป็นซึง่ตอ้งเพิม่จ านวนหน้าต่างระบายอากาศเป็นจ านวนสงูสดุ 7 บาน สามารถเจอืจางระดบั
ความเขม้ขน้คา่ CO2 ภายในหอ้งเรยีนใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
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รปูท่ี 11 หอ้งเรยีนจ าลองประสทิธภิาพปรมิาตรการระบายอากาศของหน้าต่าง และระดบัความเขม้ขน้ค่า CO2 ภายในหอ้งเรยีนจ าลอง 
ขนาด 16.45x 13.30 เมตร (a) ระบายอากาศธรรมชาต ิ(b) ระบายอากาศทางกลโหมดต ่า ความเรว็ลม 1.2 m/s (c) ระบายอากาศทาง
กลโหมดต ่า ความเรว็ลม 0.8 m/s ตดิตัง้แผน่กรองอากาศ (d) ระบายอากาศทางกลโหมดสงูตดิตัง้แผน่กรองอากาศ ความเรว็ลม 1.6 m/s  

 

5. สรปุผลการวิจยั 

มลพษิทางอากาศภายในห้องเรยีนเดมิมกีารสะสมระดบัความเข้มขน้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2,175.80 ppm จากผล
ค านวณสมการที ่1 จากการทดสอบหน้าต่างระบายอากาศเพือ่ลดมลพษิทางอากาศภายในหอ้งเรยีนพบวา่สามารถช่วยเจอืจางระดบัค่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลงร้อยละ 61 และกรองฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ลดลงรอ้ยละ 66 ไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด โดย
หอ้งเรยีนบรรยายจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตัง้หน้าต่างระบายอากาศทัง้หมด 7 บาน จงึจะสามารถระบายอากาศไดค้รอบคลุมตามสถานการณ์
ทีศ่กึษาทัง้หมด นอกจากน้ียงัพบว่าการตดิตัง้หน้าต่างระบายอากาศช่วยลดชัว่โมงการใชพ้ลงังานเครื่องปรบัอากาศภายในหอ้งเรยีนลง
ไดถ้งึรอ้ยละ 19.35 ของชัว่โมง และเปิดเครือ่งปรบัอากาศ คดิเป็นรอ้ยละ 80.65 การใชง้านตลอดทัง้ปี 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนั ขยะพลาสตกิซึง่ก าจดัไดย้าก มปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากการอุปโภคบรโิภคในชวีติประจ าวนั
และการขยายตวัของชุมชนเมอืง งานวจิยัน้ีจงึมุง่เน้นการพฒันาแผ่นฟิลม์โปร่งแสงจากพลาสตกิรไีซเคลิ โดยท าการศกึษากระบวนการ
ผลติ สมบตัเิชงิกล สมบตัทิางความร้อน และสมบตัทิางแสงของวสัดุพลาสตกิรไีซเคลิ สดัส่วนผสมของวสัดุ ประกอบด้วยพลาสตกิรี
ไซเคลิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) และพอลโิพรไพลนี (PP) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 90 80 70 60 และ 50 โดย
น ้าหนักของวสัดุรวม ด้วยเครื่องอดัรดีชนิดสกรูคู่ แล้วท าการขึน้รูปด้วยเครื่องอดัความร้อนที่อุณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เพื่อผลติ
แผ่นฟิล์มพลาสตกิรไีซเคลิความหนา 0.3 มลิลเิมตร ผลการศกึษา พบว่า แผ่นวสัดุที่มอีตัราส่วนของ PP ร้อยละ 100 มคี่าความเค้น
สงูสดุ และคา่การถ่ายเทความรอ้นสมัพทัธด์ทีีส่ดุ คอื 28.12 MPa และ 646 วตัต/์ตร.ม. แผน่วสัดุทีม่อีตัราสว่นของ LDPE ต่อ PP รอ้ยละ 
80 มคีา่ความเครยีดสงูสดุดทีีส่ดุ คอื 622.56% และแผน่วสัดุทีม่อีตัราสว่นของ LDPE รอ้ยละ 100 มสีมบตักิารทนต่อแรงกระแทกและค่า
การส่องผ่านของแสงดทีีสุ่ด คอื 19.29 กโิลจูล และ 84.6% ในงานวจิยัน้ีแผ่นฟิล์มพลาสตกิรไีซเคลิโปร่งแสงมสีมบตัทิางกลทีด่ ีสมบตัิ
ทางแสงทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน น ้าหนักเบา ยดืหยุ่นได้ด ีและสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นวสัดุเปลอืกอาคารไดห้ลากหลายและมี
ประสทิธภิาพ 

ค าส าคญั: แผน่ฟิลม์พลาสตกิ, พอลเิอทลินีความหนาแน่นต า่, พอลโิพรพลินี, พลาสตกิรไีซเคลิ, วสัดุประกอบอาคาร 

 

Abstract 

Today, plastic waste that is difficult to dispose of has continued to increase in volume as a result of daily consumption 
and urbanization. This research focuses on developing transparent films from recycled plastics by studying the production 
process, mechanical properties, thermal properties, and spectro-radiometric properties of recycled plastic materials. Mix 
proportions of materials consists of recycled plastics, low density polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP) in the proportion 
of 100%, 90%, 80%, 70%, 60% and 50% by weight of the total material. It was prepared by a twin-screw extruder and then 
formed by a compression molding at the temperature of 180°C to produce 0.3 mm thick recycled plastic film. The test results 
found that the plastic film with the ratio of 100% PP had the best ultimate stress of 28.12 MPa and the best relative heat gain 
of 646 W/m2. The plastic film with the LDPE:PP ratio of 80:20 has the maximum stress value of 622.56%. The plastic film with 
the ratio of 100% LDPE yielded the best impact energy of 19.29 kJ and the best light transmittance of 84.6%. In this research, 
the transparent recycled plastic films have good mechanical properties, suitable spectro-radiometric properties, light weight and 
good flexibility that can be effectively applied for a wide range of building envelopes. 

Keywords: Plastic film, Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Recycled Plastic, Building material  
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

เน่ืองจากที่ผ่านมาพลาสตกิถือเป็นวสัดุสงัเคราะห์ที่มบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนัและมแีนวโน้มการใช้งานมากขึ้น 
เพราะมคีุณสมบตัเิบา แขง็แรง ทนทาน และราคาถูก สามารถผลติใหม้รีูปแบบต่าง ๆ ตามทีต่อ้งการได ้ดว้ยคุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นท าให้
พลาสตกิไดร้บัความนิยมอย่างยิง่ สง่ผลใหเ้กดิขยะพลาสตกิเพิม่ขึน้ ซึง่บางพืน้ทีข่ยะพลาสตกิมากกวา่ครึง่จะถูกก าจดัดว้ยกระบวนการที่
ยงัไมถู่กวธิแีละก่อใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาสขุภาพ ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้มทีส่ง่ผลต่อมนุษย์
และสิง่แวดลอ้ม โดยในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ ประเทศไทยมกีารใชถุ้งพลาสตกิประมาณ 4.5 หมืน่ลา้นใบต่อปี (ณิชชา บรูณสงิห,์ 2562)  

นอกจากพลาสตกิจะสามารถใช้ในชวีติประจ าวนัทัว่ไปแล้ว ยงัมแีนวคดิในการน าพลาสตกิมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมและ
โรงเรอืนทีส่ามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น ใชส้ าหรบัเป็นวสัดุห่อหุม้อาคารหรอืโรงเรอืน และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของวสัดุประกอบอาคาร 
โดยตอ้งค านึงถงึปัจจยัหลายอย่าง ไดแ้ก่ ลกัษณะของแสงทีเ่หมาะสมแก่พชืและมนุษย ์(สงัคม เตชะวงคเ์สถยีร) รปูแบบการใชง้านฟิลม์
พลาสตกิ และปัจจยัที่ควรค านึงถึงในการใช้งานฟิล์มส าหรบัสถาปัตยกรรมและโรงเรอืน  (Picuno, 2014) นอกจากน้ียงัต้องค านึงถึง
คุณสมบตัแิละความเหมาะสมในการใชง้านแผ่นฟิล์มพลาสตกิ ซึ่งปัจจุบนัมกีารศกึษาสมบตัขิองพลาสตกิใหเ้หมาะแก่การใชง้านมาก
ยิง่ขึน้ เช่น การผสมพลาสตกิแต่ละชนิด เพื่อพฒันาสมบตับิางประการของวสัดุ (Salih et al., 2013 และ Suleiman et al., 2008) โดย
ส าหรบังานวจิยัน้ีจงึมุง้เน้นการพฒันาวสัดุพลาสตกิรไีซเคลิโปร่งแสงในรูปแบบของฟิล์ม โดยการน าขยะพลาสตกิทีผ่่านกระบวนการรี
ไซเคลิแลว้ 2 ชนิดมาผสมกนั เพื่อพฒันาสมบตัขิองวสัดุ และน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การน าแสงเขา้สู่ตวัอาคาร ช่วยในการเจรญิเตบิโตของพชืภายในอาคาร  และช่วยลดน ้าหนักของตวัอาคาร โดยศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบั
ประเภทของวสัดุ อตัราสว่นของวสัดุ กรรมวธิใีนการขึน้รปู การทดสอบสมบตัดิา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมบตัทิางกล สมบตัทิางความรอ้น และ
สมบตัทิางแสง เพือ่ใหเ้กดิการใชง้านขยะพลาสตกิ สามารถชว่ยลดปรมิาณขยะ เป็นการใชท้รพัยากรและวสัดุเหลอืใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) ศกึษาวธิกีารและสดัสว่นผสมของพลาสตกิพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) และพอลโิพรไพลนี (PP) ทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการผลติแผน่ฟิลม์จากพลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 

2) ศกึษาสมบตัเิชงิกล สมบตัทิางความรอ้น และสมบตัทิางแสงของวสัดุฟิลม์พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 

3) พฒันาวสัดุโปรง่แสงทีผ่ลติจากพลาสตกิรไีซเคลิใหส้ามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นวสัดุเปลอืกอาคาร 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 สดัส่วนผสม 

ตารางท่ี 1 สดัสว่นผสมของแผน่ฟิลม์พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง  

สดัสว่นผสม 
วสัดุ (รอ้ยละโดยน ้าหนกั) 

LDPE PP 
L100 100 0 
L90P 90 10 
L80P 80 20 
L70P 70 30 
L60P 60 40 
L50P 50 50 
P100 0 100 

หมายเหตุ. L คอื พลาสตกิประเภทเอทลีนีความหนาแน่นต ่า (LDPE)                     
   P คอื พลาสตกิประเภทพพอลโิพรไพลนี (PP) 



การพฒันาวสัดุพลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง ส าหรบัประยุกตใ์ชเ้ป็นวสัดุเปลอืกอาคาร  
ชนิกานต ์จนัทรเ์กษม และภษูติ เลศิวฒันารกัษ์ 
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จากการศึกษาสดัส่วนผสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิลโปร่งแสงจากพลาสติกรีไซเคิลประเภทพอลิเอทลิีนชนิดความ
หนาแน่นต ่า (LDPE) และพอลโิพรไพลนี (PP) ท าใหไ้ดอ้ตัราส่วนการผสม คอื รอ้ยละ 100 90 80 70 60 และ 50 โดยน ้าหนักของวสัดุ
รวม เน่ืองจากตอ้งค านึงถงึกระบวนการขึน้รูปฟิลม์ ท าใหต้อ้งใชพ้ลาสตกิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) เป็นวสัดุ
พืน้ (Matrix) เน่ืองจากความเหนียวและยดืตวัไดด้ ีสามารถขึน้รปูเป็นฟิลม์ไดง้า่ย และใชพ้ลาสตกิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) เป็นวสัดุ
เสรมิ (Fibers) เพราะมคีวามแขง็กวา่และขึน้รปูฟิลม์ไดย้ากกวา่ 

3.2 การก าหนดตวัแปร 

ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 

ปรมิาณวสัดุพลาสตกิรไีซเคลิ ไดแ้ก่ เมด็พลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) และพอลโิพรไพ
ลนี (PP) ชนิดใส ในอตัราสว่นรอ้ยละ 100 90 80 70 60 และ 50 โดยน ้าหนักของวสัดุรวม ซึง่เป็นอตัราสว่นทีเ่หมาะสมจากการทบทวน
วรรณกรรม เน่ืองจากเป็นสดัสว่นทีค่ลอบคลุมการผสม โดยใชพ้ลาสตกิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) เป็นวสัดุพืน้ 
และในอตัราสว่นทีเ่ทา่กนัในการผสม เพือ่น ามาวเิคราะหผ์ลการทดลอง (ประทุมมา สโุสะ, 2554 และ Salih et al., 2013) 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

1) สมบตัเิชงิกล ไดแ้ก่ ความทนทานต่อแรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D638 และความทนทานต่อแรงกระแทกตามมาตรฐาน 
ASTM D1709 

2) สมบตัทิางความรอ้น ไดแ้ก่ อุณหภมูหิลอมเหลว อุณหภมูกิารเกดิผลกึ และปรมิาณความเป็นผลกึของวสัดุ 

3) สมบตัทิางแสง ไดแ้ก่ ค่าการสอ่งผา่นของแสง (Transmittance) ค่าการสะทอ้นของแสง (Reflectance) ค่าสมัประสทิธิก์าร
ถ่ายเทความรอ้นรวม (U-value) ค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นจากรงัสอีาทติย ์(Solar Heat Gain Coefficient) อตัราสว่นระหว่าง
ปรมิาณของแสงสว่างกบัปรมิาณความร้อนที่ผ่านวสัดุ (Light-to-Solar-Gain Ratio) ค่าการถ่ายเทความร้อนสมัพทัธ์ (Relative Heat 
Gain, RHG) และคา่สมัประสทิธิก์ารบงัแดด (Shading Coefficient) ตามมาตรฐาน ISO 9050 

ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย 

1) ชนิดของพลาสตกิทีน่ ามาขึน้รปู คอื เมด็พลาสตกิรไีซเคลิประเภทประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE)  และ
เมด็พลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ชนิดใส เกรดเป่า 

2) ขนาดของเมด็พลาสตกิรไีซเคลิทีน่ ามาผสมทัง้ 2 ชนิด คอื ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1.5-2 มลิลเิมตร 

3) ความหนาของแผน่พลาสตกิในการทดสอบ คอื ขนาด 0.3 มลิลเิมตร 

4) รอ้ยละสดัสว่นผสมของวสัดุพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) และพลาสตกิพอลโิพรไพลนี 
(PP) ทัง้หมด 7 สดัสว่น ไดแ้ก่ อตัราสว่นพลาสตกิพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ต่อพลาสตกิพอลโิพรไพลนี (PP) รอ้ยละ 
100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 และรอ้ยละ 0:100 โดยน ้าหนกัของวสัดุรวม 

5) การผสมวสัดุ ดว้ยเครื่องอดัรดีชนิดสกรคููท่ีอุ่ณหภูมขิองเครือ่งอดัรดีในแต่ละโซนคอื  140 150 160 175 170 175 และ 135 
องศาเซลเซยีสตามล าดบั ความเรว็รอบของสกรเูทา่กบั 60 rpm 

6) รูปแบบการขึน้รูปแผ่นพลาสตกิ ขึน้รูปดว้ยเครื่องอดัความรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส โดยใหค้วามรอ้นก่อนเป็น
เวลา 2 นาท ีแลว้อดัดว้ยแรงดนั 16 Mpa เป็นเวลา 2 นาท ีจากนัน้น ามาเขา้สว่นอดัเยน็เป็นเวลา 2 นาท ีเพือ่ท าการผลติแผน่พลาสตกิรี
ไซเคลิทีม่คีวามหนา 0.3 มลิลเิมตร 

3.3 การขึน้รปูวสัด ุ

1) เตรยีมเมด็พลาสตกิรไีซเคลิประเภทประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) และพอลโิพรไพลนี (PP) ชนิดใส 
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1.5-2 มลิลเิมตร 
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2) การผสมโพลเิมอรด์ว้ยเครือ่งอดัรดีชนิดสกรคูู่ (Twin Screw Extruder) โดยใชอุ้ณหภมูเิครื่องอดัรดีแบบสกรคูู่ คอื 140 150 
160 175 170 175 และ 135 องศาเซลเซยีสตามล าดบั และความเรว็รอบทีใ่ชใ้นการผสม คอื 60 rpm ตามอตัราสว่นทีก่ าหนด จากนัน้
น ามาตดัเป็นเมด็คอมเปาว ์(Compound plastic) 

3) การขึ้นรูปแผ่นพลาสติกด้วยกระบวนการอดัความร้อน (Compression) โดยท าการให้ความร้อนก่อนเป็นเวลา 2 นาที 
เพื่อใหอุ้ณหภูมขิองเครื่องอดัเท่ากบั 180 องศาเซลเซียส เน่ืองจากพลาสติกประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) มี
อุณหภูมกิารหลอมเหลวที ่105-115 องศาเซลเซยีส และพอลโิพรไพลนี (PP) มอุีณหภูมกิารหลอมเหลวที ่160-165 องศาเซลเซยีส จงึ
ต้องใช้อุณหภูมทิี่ 180 องศาเซลเซียสในการหลอมเมด็คอมเปาว์ (Compound plastic) หรือเมด็ที่มกีารผสมพลาสติกรีไซเคิลทัง้ 2 
ประเภทเขา้ด้วยกนั (ประทุมมา สุโสะ, 2554 และ Salih et al., 2013) แล้วอดัด้วยแรงดนั 16 Mpa เป็นเวลา 2 นาทใีหเ้มด็พลาสติก
หลอมละลายและกระจายไปยงัสว่นต่าง ๆ ของแบบวางอดั จากนัน้น ามาเขา้สว่นอดัเยน็เป็นเวลา 2 นาท ี

3.4 วิธีการทดสอบ 

1) การทดสอบความทนทานต่อแรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D638 ดว้ยเครือ่งมอืทดสอบแรงดงึ (Universal testing machine, UTM) 

2) การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D1709 ดว้ยเครือ่งมอืทดสอบแรงกระแทก (Dart drop 
impact) โดยการค านวณคา่ความตา้นทานแรงกระแทก ดงัสมการที ่1 

E = mgh         (1) 

เมือ่ E คอื พลงังานทีท่ าใหว้สัดุขาดทะลุ (นิวตนั-เมตร)       
 m คอื คา่มวลทีท่ าใหแ้ตกทะลุ (กรมั)                 
 g คอื อตัราเรง่จากแรดงึดดูของโลก (9.81 เมตร/วนิาท ี2)       
 h คอื ความสงูของลกูตุม้น ้าหนกั (1.524 เมตร) 

3) การทดสอบสมบตัทิางความรอ้น ดว้ยเครื่องมอืทดสอบการเปลีย่นแปลงทางความรอ้นของวสัดุ (Differential Scanning Calorimeter, 
DSC) โดยสามารถค านวณหาปรมิาณผลกึ (degree of crystallinity) ดงัสมการที ่2 

            Degree of Crystallinity (%Xc) = (∆Hf /∆H0
f) x 100          (2) 

เมือ่        Xc       คอื  ปรมิาณความเป็นผลกึ (%)        

 ∆Hf    คอื  คา่พลงังานความรอ้นของการหลอมเหลวผลกึ LDPE และ PP  (จลู/กรมั)   

 ∆H0
f   คอื  คา่พลงังานความรอ้นของการหลอมเหลวผลกึ LDPE 100% มคีา่เทา่กบั  293 จลู/กรมั            

และ  PP 100% มคีา่ เท่ากบั 207 จลู/กรมั 

4) การทดสอบสมบตัทิางแสง ตามมาตรฐาน ISO 9050 ดว้ยเครือ่งมอืทดสอบคา่การสอ่งผา่นของแสงทีส่อ่งผา่นวสัดุ (UV-VIS 
NIR Spectrophotometer) 

 

4. ผลการวิจยั 

4.1 สมบติัเชิงกลของแผน่ฟิลม์พลาสติกรีไซเคิลโปร่งแสง 

 4.1.1 ความทนทานต่อแรงดงึ 

 รปูที ่1 และรปูที ่2 แสดงค่าโมดูลสัความยดืหยุ่นและความเคน้ครากของแผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปร่งแสง ผลการศกึษาพบว่า 
แนวโน้มของค่าโมดลูสัความยดืหยุน่ของแผน่พลาสตกิรไีซเคลิมคี่ามากขึน้ เมือ่เพิม่อตัราสว่นของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี 
(PP) เน่ืองจากพอลโิพรไพลนี (PP) เป็นพอลเิมอรแ์บบเสน้ตรง (Linear polymer) ทีป่ระกอบดว้ยสายโซ่โมเลกุลทีม่คีวามยาวและมนี ้าหนัก
โมเลกุลสงู ท าใหม้คีวามแขง็แรงและทนต่อแรงดงึไดม้ากกวา่พอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) (สรพงษ ์ภวสปุรยี,์ 2562) 
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รปูท่ี 1 คา่โมดลูสัความยดืหยุน่ของแผน่วสัดุ    รปูท่ี 2 ความเคน้ครากของแผน่วสัด ุ

  รปูท่ี 3 คา่ความเคน้สงูสดุของแผน่วสัดุ   รปูท่ี 4 ความเครยีดสงูสดุของแผน่วสัด ุ

จากรปูที ่3 แผน่วสัดุทีม่พีลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 100 มคี่าความเคน้สงูสุดมากทีสุ่ด 
เน่ืองจากพอลโิพรไพลนี (PP) มสีมบตัทิีส่ามารถเกดิผลกึในขณะรบัแรงดงึ (stress induced crystallization) และเมื่อเพิม่อตัราสว่นการ
ผสมของพลาสตกิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) แนวโน้มของคา่ความเคน้สงูสดุไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ตามล าดบั เน่ืองจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิ
เอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ไปขดัขวางกระบวนการเกดิผลกึ (stress induced crystallization) ของพอลโิพรไพลนี (PP)  

รปูที ่4 เมือ่เพิม่อตัราสว่นของพลาสตกิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) จะท าใหแ้นวโน้มของค่าความเครยีดสงูสุดของวสัดุลดลง 
เนื่องจากพลาสตกิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ยงัเป็นวสัดุทีม่คีวามแขง็แต่ยดืหยุ่นไดน้้อย ในขณะทีพ่อลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า 
(LDPE) มพีฤตกิรรมการยดืหยุน่และยดืตวัไดส้งู 

4.1.2 ความทนทานต่อแรงกระแทก 

 
รปูท่ี 5 คา่ความตา้นทางแรงกระแทกของแผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 
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จากรปูที ่5 ผลการทดสอบคา่ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสตกิ พบวา่ เมือ่เพิม่อตัราสว่นของพอลโิพรไพลนี (PP) จะ
ท าใหแ้นวโน้มของคา่ความทนทานต่อแรงกระแทกลดลง เนื่องจากโครงสรา้งโมเลกุลพอลโิพรไพลนี (PP) เป็นพอลเิมอรแ์บบเสน้ตรง ท า
ใหม้คีวามแขง็แต่ยดืหยุ่นไดน้้อย ในขณะที่พอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) มพีฤตกิรรมการยดืหยุน่และยดืตวัไดส้งูกวา่ โดย
สงัเกตไดจ้ากผลการเปรยีบเทยีบโมดลูสัความยดืหยุน่และความเครยีดสงูสดุของวสัดุ (Salih et al., 2013) 

4.2 สมบติัทางความรอ้นของแผน่ฟิลม์พลาสติกรีไซเคิลโปร่งแสง 

ตารางท่ี 2 อุณหภมูกิารหลอมเหลว และอุณหภมูกิารเกดิผลกึของแผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 

สดัสว่นผสม 
อุณหภมูกิารหลอมเหลว (องศาเซลเซยีส) อุณหภมูกิารเกดิผลกึ (องศาเซลเซยีส) 

ปรมิาณผลกึ (%) 
LDPE PE PP LDPE PE PP 

L100 104.16 117.59 - 108.49 95.66 - 9.58 
L90P 104.33 119.07 - 110.51 - - 11.64 
L80P 104.39 119.48 162.91 110.93 - - 13.03 
L70P 104.38 122.05 162.70 113.30 - - 19.55 
L60P - 122.34 162.52 113.51 - - 31.58 
L50P - 123.47 159.68 114.73 - 120.44 30.18 
P100 - 128.75 160.37 - 118.09 122.05 51.78 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2021 

จากตารางที่ 2 อุณหภูมกิารหลอมเหลวและอุณหภูมกิารเกดิผลกึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อเพิม่อตัราส่วนของพลาสตกิรไีซเคลิ
ประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) เน่ืองจากวสัดุประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) มจีุดหลอมเหลวและอุณหภูมกิารเกดิผลกึสูงกว่าพอลเิอทลินี
ชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ท าใหว้สัดุประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) สามารถทนความรอ้นไดม้ากกวา่พอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่น
ต ่า (LDPE) นอกจากน้ียงัพบวา่ มกีารปนเป้ือนพลาสตกิประเภทโพลเีอทลินี (PE) จากกระบวนการรไีซเคลิของโรงงานผูผ้ลติ เนื่องจาก
คา่พคีของอุณหภมูกิารหลอมเหลวและอุณหภมูกิารเกดิผลกึหลายคา่ 

แผ่นวสัดุที่มพีลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ในอตัราส่วนร้อยละ 100 มปีรมิาณผลกึมากที่สุด โดยเมื่อเพิม่
อตัราส่วนของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ส่งผลใหป้รมิาณการเกดิผลกึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เน่ืองจากพอลโิพรไพลนี 
(PP) มคีวามสามารถในการตกผลกึทีส่งูกวา่จงึมคีา่ความเป็นผลกึสงูในอตัราการเยน็ตวัทีเ่ทา่กนั (Suleiman et al., 2008) 

4.3 สมบติัทางแสงของแผน่ฟิลม์พลาสติกรีไซเคิลโปร่งแสง 

รปูท่ี 6  คา่การสอ่งผา่นของแสงของแผน่พลาสตกิ   รปูท่ี 7  คา่การสะทอ้นแสงของผวิดา้นหน้าของ  
 รไีซเคลิโปรง่แสง              แผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 
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รูปที่ 6 แสดงค่าการส่องผ่านของแสง ผลการศกึษาพบว่า ช่วงของคลื่นรงัสอีลัตราไวโอเลต คลื่นแสงที่มองเหน็ และคลื่น
พลงังานแสงอาทติยม์แีนวโน้มลดลง เมื่อเพิม่อตัราส่วนของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) สอดคลอ้งกบัค่าการสะทอ้น
ของแสงทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ (รูปที ่7) หากใชแ้ผน่วสัดุในการคลุมโรงเรอืนปลูกพชื แสงทีพ่ชืตอ้งการมากทีสุ่ด คอื แสงสนี ้าเงนิและ
แสงสแีดง ซึง่มอีตัราการสอ่งผา่นของแสงอยูท่ี ่77-82% และ 81-86% ตามล าดบั  

ตารางท่ี 3 สมบตัทิางแสงของแผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสง 

สดัสว่นผสม 
 

สมัประสทิธิ ์
การแผร่งัสี
ความรอ้น 

คา่สมัประสทิธิก์าร
ถ่ายเทความรอ้นรวม 
(วตัต/์ตารางเมตร- 

เคลวนิ) 

คา่
สมัประสทิธิ ์
การบงัแดด 

คา่สมัประสทิธิ ์
การถ่ายเทความ
รอ้นจากรงัสี
อาทติย ์

คา่การถ่ายเท
ความรอ้นสมัพทัธ ์
(วตัต/์ตารางเมตร) 

อตัราสว่นระหวา่ง
ปรมิาณของแสง
สวา่งกบัปรมิาณ

ความรอ้นทีผ่า่นวสัด ุ
L100 0.9 5.64 1.00 0.87 673 0.97 
L90P 0.9 5.64 0.99 0.86 667 0.97 
L80P 0.9 5.64 0.98 0.86 665 0.96 
L70P 0.9 5.64 0.98 0.85 663 0.97 
L60P 0.9 5.64 0.99 0.86 671 0.97 
L50P 0.9 5.64 0.97 0.85 657 0.96 
P100 0.9 5.64 0.95 0.83 646 0.96 

หมายเหตุ. จดัท าโดยผูว้จิยั, 2021 

จากตารางที่ 3 ค่าสมัประสทิธิก์ารแผ่รงัสคีวามร้อนของวสัดุ รวมถึงค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความร้อนรวมของวสัดุมคี่า
เท่ากนัในทุกอตัราสว่น และผลการศกึษาพบว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารบงัแดด ค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นจากรงัสอีาทติย ์และค่า
การถ่ายเทความรอ้นสมัพทัธ ์มแีนวโน้มลดลงเมือ่เพิม่อตัราสว่นของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) เน่ืองจากพอลโิพรไพ
ลนี (PP) มปีรมิาณความเป็นผลกึสงูกวา่พอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ท าใหม้คีวามขุน่กวา่ และจากการมคีวามหนาแน่นที่
มากกว่า จงึมสีามารถในการลดความเรว็ของแสงทีส่่องผ่านวสัดุ จงึยอมใหแ้สงและความรอ้นเขา้มาไดน้้อยกว่าพอลเิอทลินีชนิดความ
หนาแน่นต ่า (LDPE) นอกจากน้ีวสัดุแผน่พลาสตกิรไีซเคลิโปรง่แสงมคีา่ปรมิาณแสงสวา่งเขา้มาไดน้้อยกวา่ค่าของความร้อน  

 

5. สรปุผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสมบตัิเชงิกล สมบตัิทางความร้อน และสมบตัิทางแสงของแผ่นวสัดุรีไซเคิลโปร่งแสง พบว่า แผ่นวสัดุ
พลาสตกิรไีซเคลิมสีมบตัเิชงิกลทีด่ี เมือ่พจิารณาอตัราส่วนรอ้ยละการผสมพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า 
(LDPE) และพอลโิพรไพลนี (PP) แผน่วสัดุทีม่อีตัราสว่นผสมของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลโิพรไพลนี (PP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 100 
ใหส้มบตัดิา้นความทนทานต่อแรงดงึ สมบตัทิางความรอ้น และสามารถป้องกนัความรอ้นทีเ่ขา้มายงัภายในอาคารไดด้ทีีสุ่ด ในขณะที่
แผน่วสัดุทีม่อีตัราสว่นผสมของพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 100 ใหส้มบตัิ
ดา้นความทนทานต่อแรงกระแทก ความยดืหยุ่น และใหค้่าการผ่านของแสงไดด้ทีีสุ่ด โดยเมื่อเพิม่อตัราส่วนผสมของพลาสตกิรไีซเคลิ
ประเภทพอลิโพรไพลีน (PP) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 จะท าให้วสัดุมีความทนต่อแรงดึงมากยิ่งขึ้น แต่ยงัไม่สูญเสยีความยืดหยุ่น 
นอกจากน้ียงัมสีมบตัทิางความรอ้นทีม่จีุดหลอมเหลวสงู ทนต่อความรอ้น และมสีมบตัทิางแสงทีเ่หมาะแก่การใชป้ลกูพชืในอาคาร โดย
แผน่พลาสตกิรไีซเคลิมลีกัษณะโปรง่แสง จงึสามารถยอมใหแ้สงสอ่งผา่นเขา้มาภายในอาคารได ้และมคีวามสามารถในการยดืหยุน่สงู จงึ
สามารถประยุกต์ใช้กบังานออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้หลากหลายรูปแบบ อีกทัง้ยงัมปีระสทิธภิาพในการกนัน ้าเขา้สู่อาคา รจึง
สามารถใชง้านภายนอกอาคารได ้
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บทคดัย่อ 

ในโรงงานผลติน ้าตาลจะมขีองเสยีหลงัจากการผลติของเสยีดงักล่าวนัน้ คอืชานออ้ย ซึง่ชานออ้ยสามารถทีจ่ะน ามาใชเ้ป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าชานอ้อยที่ได้จากการผลิตน ้ าตาลนัน้ มีความชื้นสะสมไว้มาก ท าให้
ประสทิธภิาพในการใหค้วามรอ้นลดลง บทความนี้ เป็นการศกึษาประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าหลงัจากลดความชืน้ของชานออ้ย โดย
ใชเ้ครื่องอบชานอ้อยแบบสายพาน และใชว้ธิกีารค านวณประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าแบบทางออ้ม เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของหมอ้ไอน ้าเมื่อลดความชื่นของชานออ้ยลงจาก 51.30 เปอรเ์ซน็ต์ เหลอื 37.18 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่สามารถทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพได้
ถงึประมาณ 5.75 เปอรเ์ซน็ต ์

ค าส าคญั: ชานออ้ย, การลดความชื้นของชานออ้ย, โรงไฟฟ้าชวีมวล 

 

Abstract 

In a sugar factory, there is a waste after producing sugar, bagasse, which can be used as a fuel to generate 
electricity. And it is well known that bagasse from sugar production has a lot of moisture accumulating, reducing the heating 
efficiency. This article will study the efficiency of the boiler after dehumidification of bagasse using a belt type bagasse 
dryer. By indirectly calculating the efficiency of the boiler to compare the efficiency of the boiler when reducing bagasse 
moisture from 51.30 percent to 37.18 percent, the efficiency can be increased by approximately 5.75 percent. 

Keywords: Bagasse, Bagasse moisture reduction, Biomass power plant 

 

 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ชานอ้อยซึ่งเป็นวสัดุเสน้ใยของอ้อย เป็นผลพลอยได้หลกัอย่างหน่ึงของโรงงานผลติน ้าตาล ชานอ้อยที่ได้รบัหลงัจากสกดั
น ้าออ้ยจากออ้ยแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกัอย่างหน่ึงส าหรบัหมอ้ไอน ้าในการผลติพลงังานไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ทีถู่กใชภ้ายใน
โรงงาน และสว่นเกนิจะถูกขายใหก้บัผูร้บัซือ้ ชานออ้ยโดยสว่นมากมกัมคีวามชืน้ประมาณ 50-52% เมือ่ออกจากกระบวนการส ี(Yarnal 
& Puranik, 2010) คา่ความรอ้นของชานออ้ยมผีลมากจากเปอรเ์ซน็ตข์องความชืน้ ชานออ้ยสดทีม่าจากเครือ่งบดมคีวามชืน้ 50% เสน้ใย 
47% น ้าตาล 2.5% และแรธ่าตุ 0.5% (M.P. Rao,“ Industrial utilization of sugar and it’s by products,” New Delhi: ISPCK Publishers 
and Distributors, 1977) เชือ้เพลงิชวีมวลแหง้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเผาไหมแ้ละเพิม่การผลติไอน ้า รวมถงึลดการปล่อยอากาศ
สุทธแิละปรบัปรุงการเผาไหมข้องหมอ้ไอน ้าจากประมาณ 65% เป็น 70% และลดการปล่อยฝุ่ นละอองและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Juan et al, Juan, Arnao, 2004) โดยทัว่ไปแลว้ การอบแหง้จะใชเ้พือ่ก าจดัความชืน้หรอืของเหลวออกจากของแขง็ทีเ่ปียก โดยการน า
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ความชืน้น้ีไปอยู่ในสถานะทีเ่ป็นก๊าซ ในการอบแหง้สว่นใหญ่ น ้าเป็นของเหลวทีร่ะเหยออกไป และอากาศเป็นก๊าซลา้งทีใ่ชต้ามปกต ิซึง่
เป้าหมายหลกัของการท าใหแ้หง้คอืการลดความชืน้ของวสัดุแขง็ใหต้ ่ากวา่ขดีจ ากดัทีก่ าหนด จะสง่ผลใหม้กีารปรบัปรุงคุณภาพและงา่ย
ต่อการจดัการและการแปรรปูเพิม่เตมิ (Sokhansanj และ Jayas 1995)  

เมื่อประสิทธิภาพของหม้อไอน ้ าถูกก าหนดตามค่าความร้อนสูง (HHV) ปริมาณความชื้นในชานอ้อยมีความส าคัญต่อ
ประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้า (Acosta JC (1995)) ความทา้ทายทีส่ าคญัทีสุ่ดอย่างหน่ึงของอุตสาหกรรมการอบแหง้ คอืการลดตน้ทุน
แหล่งพลังงานส าหรับการอบแห้ง (Dincer 1998) ชานอ้อยที่ผ่านการลดความชื้นจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการเผาไหม้ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้า (Upadhiaya 1991). การทดลองก่อนหน้านี้ยงัยนืยนัว่า การอบแหง้ยงัช่วยลดทัง้มลพษิทางอากาศและ
ความตอ้งการอากาศในเตาเผา (Boulet, 1976) และเพิม่ประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้า (Edwards, 1981) ส าหรบักระบวนการอบแหง้ 
จ าเป็นตอ้งใชค้วามรอ้นในการระเหยความชืน้ออกจากพืน้ผวิวสัดุ และจ าเป็นตอ้งมกีารไหลของอากาศเพือ่น าพาความชืน้ระเหยออกไป
ในระหวา่งการอบแหง้ความชืน้จากภายในถูกน าไปทีพ่ืน้ผวิ ซึง่การระเหยของความชืน้จะเกดิไอน ้ากระจายผา่นขอบเขตของอากาศและ
ถูกพดัพาไปโดยอากาศโดยรอบ สิง่น้ีจะสรา้งความดนัไอน ้าทีต่ ่ากวา่บรเิวณทีพ่ืน้ผวิของวสัดุ และการไล่ระดบัความดนัไอน ้าจะถูกสรา้ง
ขึน้จากภายในทีช่ืน้ของวสัดุไปจนถงึอากาศแหง้ (Keey 1972) อากาศทีอ่อกจากเครื่องเป่าลมรอ้นโดยตรงมกัจะไมอ่ิม่ตวั ดงันัน้ก๊าซไอ
เสยีรอ้นบางสว่นจงึสามารถหมนุเวยีนไปทีท่างเขา้ของเครือ่งอบแหง้ได ้เนื่องจากยงัอุ่นอยูจ่งึไมจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานในการใหค้วามร้อน
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการอบแหง้ ก๊าซไอเสยีน้ี หากมอีอกซเิจนสูงเพยีงพอกส็ามารถใชเ้ป็นอากาศในเตาอุ่นเพื่อเผาสารประกอบ
อนิทรยี์ที่ระเหยไดบ้างส่วนในก๊าซไอเสยี (Mercer 1994) ในการค านวณค่าประสทิธภิาพของหมอ้ต้มไอน ้าจะใชว้ธิกีารค านวณแบบ
ทางออ้ม (Indirect Method) เพือ่หาค่าความสญูเสยีของหมอ้ไอน ้าทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัต่างๆ ทัง้น้ี ขอ้มลูในสว่นของการค านวณนัน้มาจาก
การเกบ็ขอ้มลูโรงไฟฟ้าแหง่หน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุร ีทีม่กีารผลติน ้าตาลและน าชานออ้ยมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหมใ้นหมอ้ตม้ไอ
น ้า และมกีารใชเ้ครื่องอบแหง้แบบสายพานในการลดความชืน้ของออ้ยก่อนทีจ่ะน าไปใชง้าน เน่ืองจากขอ้มลูบางส่วนในการค านวณไม่
สามารถที่จะเก็บได้จากทางโรงงาน ในส่วนของค่าอุณหภูมก๊ิาซไอเสยี (Flue gas temperature) เพื่อใชก้บัการค านวณทีค่่าความชื้น 
51.30 เปอรเ์ซน็ต ์

 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มลูทีถู่กเกบ็จากการท างานของเครื่องอบชานอ้อยก่อน และหลงัจากลดความชืน้ดว้ยเซน็เซอร์ทีต่ดิตัง้อยู่ภายในเครื่องอบชานอ้อย 
และเก็บตวัอย่างชานอ้อยที่ได้น าไปวเิคราะห์หาส่วนประกอบจาก Ultimate Analysis และค่าความร้อนจากการเผ่าไหม้ (HHV) เพื่อ
น าไปใชใ้นการค านวณประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้า 

 

 

 

รปูท่ี 1 ไดอะแกรมขัน้ตอนการท าวจิยั 

ขัน้ตอนการวจิยัน้ีจะเป็นการเกบ็ขอ้มลูของชานออ้ยก่อน และหลงัเขา้เครื่องอบแหง้โดยมกีารเกบ็ตวัอย่างของชานออ้ยทัง้สอง
แบบ คอืก่อนเขา้เครื่องอบแหง้ และหลงัเขา้เครื่องอบแหง้ไปตรวจหาองคป์ระกอบของเชื้อเพลงิเพื่อน าไปค านวณหาประสทิธภิาพของ
หมอ้ตม้ไอน ้า จากนัน้น าไปวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้า เมือ่ความชืน้ของชานออ้ยลดลง 
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2.1 ข้อมลูของเครื่องอบชานอ้อยท่ีได้จากการบนัทึกข้อมลูผา่นเซน็เซอรภ์ายในเครื่องจกัร 

 
รปูท่ี 1 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความชืน่ทีล่ดลงในชานออ้ย และตวัแปรทีส่ง่ผลต่อการลดความชืน่ 

เครือ่งอบชานออ้ยนัน้สามารถทีจ่ะลดความชืน้ของชานออ้ยไดจ้ากประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต ์ลดลงเหลอืประมาณ 37 เปอรเ์ซน็ต์
โดยความคลาดเคลื่อนของประสทิธภิาพในการลดความชื้นนัน้ขึน้อยู่กบัความร้อนของน ้าร้อนที่ถูกป้อนเขา้มาในเครื่องอบแหง้ และ
ความชืน้ทีส่ะสมอยูใ่นเครือ่งอบแหง้ 

2.1.1 สตูรทีใ่ชใ้นการค านวณโดยวธิทีางออ้ม (Indirect Method) เพือ่หาค่าความรอ้นทีส่ญูเสยีภายในหมอ้ไอน ้า  

เนื่องจากการวจิยันี้ตอ้งการทีจ่ะใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าเมือ่ท าการลดความชืน้ของเชือ้เพลงิ ดงันัน้จงึไมค่ านวณ
ค่าความรอ้นสญูเสยีซึง่มคี่าน้อยทัง้หมด 3 ตวัไดแ้ก่ การสญูเสยีเน่ืองจากการแผ่รงัสพีืน้ผวิ (surface radiation) การสญูเสยีทีไ่ม่ไดเ้ผา
ไหมใ้นเถ้าลอย (Unburnt losses in fly ash) และการสญูเสยีทีไ่ม่ไดเ้ผาไหมใ้นเถา้กน้ (Unburnt losses in bottom ash) สตูรทีใ่ชใ้นการ
ค านวณการสญูเสยีต่างๆ แสดงดงัน้ี 

อตัราสว่นเชือ้เพลงิต่ออากาศตามทฤษฎ ี(stoichiometric) และอากาศส่วนเกนิทีจ่่ายจะถูกก าหนดก่อนส าหรบัการค านวณการ
สญูเสยีหมอ้ไอน ้า ตามสตูรดา้นล่างน้ี 

 
Theoretical air requirement  = [(11.6 x C) + {34.8 x (H2 – O2/8)} + (4.35 x S)] /100 kg/kg of fuel (1) 

 
Moles of N2 = [Wt of N2 in theoretical air / Mol.wt of N2] + [Wt of N2 in fuel / Mol.Wt of N2] (2) 

 
Moles of C = Wt of C in fuel / Molecular Wt of C (3) 

 
% Excess air supplied (EA) = %O2 x 100 / 21 - %O2 (4) 

 
Actual mass of air supplied = [1+ EA/100] x Theoretical air (5) 

 
Mass of dry flue gas = Mass of C + Mass of N2 content in fuel + Mass of N2 combustion air supplied + Mass of O in flue gas (6) 

 
Efficiency = 100 – (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) (7) 

 

สตูรการค านวณขา้งตน้จะใชร้่วมกบัค่าทีอ่ยู่ในตารางที ่1 ซึง่บอกความหมายของตวัแปรต่างๆ ทีถู่กใชใ้นการค านวณผลลพัธ์
ของการหาประสทิธภิาพเครือ่งตม้ไอน ้า 
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% Heat loss in dry flue gas (L1) = (m x Cp x (Tf-Ta)) / (GCV of fuel) ×100 % (8) 
 

% Heat loss H2 in fuel (L2) = (9×H2× (584+Cp (Tf-Ta)))/ (GCV of fuel) ×100 % (9) 
 

% Heat loss moisture in fuel (L3) = (M× (584+Cp (Tf-Ta)))/ (GCV of fuel) ×100 % 
 

(10) 

% Heat loss moisture in air (L4) = (AAS × humidity factor × Cp × (Tf-Ta))/ (GCV of fuel) x100 % (11) 
 

% Heat loss partial conversion of C to CO (L5) = (%CO ×C ×5744)/ ((% CO + % CO2) ×GCV of fuel) ×100 % (12) 
 

M = Mass of dry flue gas in kg/kg of fuel (13) 
 

Cp = Specific heat of flue gas in kCal / kg°C (14) 
 

M = moisture in fuel (kg/kg of fuel) (15) 
 

AAS = Actual mass of air supplied per kg of fuel (16) 
 

CO = Actual Volume of CO in flue gas (%) (17) 
 

CO2 = Actual Volume of CO2 in flue gas (%) (18) 
 

Tf = Flue gas temperature in °C (19) 
 

Ta = Ambient temperature in °C (20) 

 

การวจิยัน้ีไดน้ าชานออ้ยทีไ่ดจ้ากก่อนเขา้เครือ่งอบแหง้ และหลงัจากเขา้เครือ่งอบแหง้ไปหาคา่องคป์ระกอบเชือ้เพลงิเพือ่ใชใ้น
การค านวณหาความแตกต่างของค่าประสทิธภิาพหมอ้ตม้ไอน ้าทีเ่กดิขึ้นเมื่อท าการลดความชืน้ของชานออ้ยลงจาก 51.30 เปอรเ์ซน็ต์ 
เหลอื 37.18 เปอรเ์ซน็ต ์โดยคา่องคป์ระกอบของเชือ้เพลงิทีไ่ดน้ าไปตรวจสอบสามารถเหน็ไดจ้ากตารางที ่1 และ 2  

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบเชือ้เพลงิของชานออ้ยทีค่า่ความชืน้ 37.18 เปอรเ์ซน็ตแ์ละการวเิคราะหก๊์าซไอเสยี  
Boiler specification and Fuel analysis Unit 

Steam Pressure 97.6 bars 
Steam Temperature 492.5 °C 
Relative Humidity   60 % 
Water inlet temperature  169 °C 
Flue gas temperature 150.4 °C 
% CO2 in fuel gas 11.9 % 
% CO in fuel gas 0.0369 % 
% O2 9.1 % 
Ambient temperature 40 °C 
Carbon 30.530% 
Oxygen 26.887% 
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบเชือ้เพลงิของชานออ้ยทีค่า่ความชืน้ 37.18 เปอรเ์ซน็ตแ์ละการวเิคราะหก๊์าซไอเสยี (ต่อ) 
Boiler specification and Fuel analysis Unit 

Steam Pressure 97.6 bars 
Steam Temperature 492.5 °C 
Relative Humidity   60 % 
Water inlet temperature  169 °C 
Flue gas temperature 150.4 °C 
% CO2 in fuel gas 11.9 % 
% CO in fuel gas 0.0369 % 
% O2 9.1 % 
Ambient temperature 40 °C 
Carbon 30.530% 
Oxygen 26.887% 

จากผลการทดสอบความชื้นของชานอ้อยที่ 37.18 เปอร์เซ็นต์จะใช้ค่าที่สภาพของตวัอย่างที่ผ่านการอบแห้งที่ 105 °C 
เนื่องจากองประกอบดงักล่าวเป็นค่าทีไ่มม่คีวามชืน้รวมอยู่ เพือ่ท าใหอ้งคป์ระกอบของเชือ้เพลงิมคีวามชืน้ที ่37.18 เปอรเ์ซน็ต ์จงึไดท้ า
การน าองค์ประกอบของเชื้อเพลงิไปคุณกบั 0.6282 เพื่อจดัองค์ประกอบเชื้อเพลงิใหม่ใหม้คีวามชื้นอยู่ที ่37.18 เปอร์เซน็ต์ ท าใหไ้ด้
องคป์ระกอบของเชือ้เพลงิตามตารางที ่1 

จากผลการทดสอบความชื้นของชานอ้อยที่ 51.30 เปอร์เซน็ต์จะใชค้่าทีส่ภาพของตวัอย่างทีผ่่านการอบแหง้ที ่105  °C ที่น้ี
ต้องการทีจ่ะเพิม่ปรมิาณเชื้อเพลงิเพิม่ขึน้ 1.307 เท่า เพื่อใหอ้งค์ประกอบของเชื้อเพลงิมปีรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนักบัที่ความชื้น 37.18 
เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สามารถใช้ผลวเิคราะห์ก๊าซไอเสยีได้และก าหนดให้ค่าอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีลดลง 1 °C ต่อความชื้นที่เพิม่ขึ้น 1 
เปอรเ์ซน็ต ์โดยคา่องคป์ระกอบของเชือ้เพลงิระบุในตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบเชือ้เพลงิของชานออ้ยทีค่า่ความชืน้ 51.30 เปอรเ์ซน็ตแ์ละการวเิคราะหก๊์าซไอเสยี 
Boiler specification and Fuel analysis Unit 
Steam Pressure 97.6 bars 
Steam Temperature 492.5 °C 
Relative Humidity   60 % 
Water inlet temperature  169 °C 
Flue gas temperature 136.4 °C 
% CO2 in fuel gas 11.9 % 
% CO in fuel gas 0.0369 % 
% O2 9.1 % 
Ambient temperature 40 °C 
Carbon 30.530 % 
Oxygen 27.159 % 
Sulfur 0.0127 % 
Ash 1.997 % 
Hydrogen 3.753 % 
Nitrogen 0.146 % 
Moisture 67.135 % 
GCV 2866 kcal/kg 
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3. ผลการศึกษา 

เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการใหค้วามรอ้นเพือ่ผลติไอน ้าของบอยเลอรน์ัน้เป็นสิง่ส าคญัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของบอยเลอร ์ในทีน้ี่จะ
เป็นการศกึษาผลการเปรยีบเทยีบของประสทิธภิาพบอยเลอร์เมือ่ท าการลดความชืน้ของเชือ้เพลงิลง เนื่องจากเชือ้เพลงิทีใ่ชส้ าหรบัผลติ
ไอน ้าใชช้านออ้ยเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นทีท่ราบดวีา่ในชานออ้ยนัน้มคีวามชืน้สะสมอยู่มาก ถ้าหากเราท าการลดความชืน้ของขานออ้ยลง
จะท าใหป้ระสทิธภิาพหมอ้ไอน ้านัน้เพิม่ขึน้ในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลต่างของคา่ประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้เมือ่ลดความชืน้จาก 51.30 เปอรเ์ซน็ต ์เหลอื 37.18 เปอรเ์ซน็ต์ 

Heat Loss due to Symbol 
Moisture in Fuel, % Heat loss, kCal 

51.30 37.18 51.30 37.18 
Dry flue gas, % L1 5.22 5.96 149.61 171.48 
Hydrogen in fuel, % L2 7.39 7.34 211.89 211.38 
Moisture in fuel, % L3 14.67 8.18 421.19 235.60 
Moisture in air, % L4 0.28 0.33 8.03 9.60 
Incomplete Combustion, % L5 0.19 0.19 5.42 5.42 
Total losses, %; kCal  27.75 22.00 796.14 633.48 
Gross Calorific Value,kCal/kg fuel GCV 2865 2879   
Boiler Efficiency  72.25 78.00   

จากตารางที่ 3 จะเหน็ว่าประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลงินัน้ ถ้าหากลดความชื้นลงจะสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพไดส้งูทีสุ่ดจากการค านวณค่าความสญูเสยีทัง้ 5 แบบ เน่ืองจากหากมคีวามชืน้ในเชือ้เพลงิมากจะท าใหต้อ้งใชพ้ลงังานใน
การก าจดัความชืน้ทีม่อียูใ่นเชือ้เพลงิก่อน โดยปรมิาณธาตุองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญักบัเชือ้เพลงิทีจ่ะท าใหเ้กดิค่าความสญูเสยีนัน้คอื
จ านวนคารบ์อน และออกซเิจนทีอ่ยู่ในเชือ้เพลงิ ซึง่ถา้หากมวลของเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จะท าใหค้่าความสญูเสยีจากเชือ้เพลงิ และความชืน้
ในอากาศเพิม่ขึน้ และในสว่นของการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบรูณ์นัน้จะเป็นคา่คงทีเ่นื่องจากก าหนดใหค้า่%O2, %CO และ%CO2 นัน้เทา่เดมิ 

ในรปูที ่2 แสดงใหเ้หน็ถงึสมดุลพลงังานของทีเ่กดิขึน้ในหมอ้ไอน ้าโดยป้อนเชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้  37.18 % ป้อนเชือ้เพลงิเขา้
ไปโดยมพีลงังานทัง้หมด 2866 kCal ท าใหไ้ดไ้อน ้าออกมา 2245.52 kCal และพลงังานทีส่ญูเสยีไปทัง้หมด 5 แบบนัน้รวมกนัไดท้ัง้หมด 
796.15 kCal โดยพลงังานทีส่ญูเสยีประกอบดว้ย การสญูเสยีจากก๊าซไอเสยี 171.48 kCal จากไฮโดรเจนในเชือ้เพลงิ 211.38 kCal  จาก
ความชืน้ในเชือ้เพลงิ 235.6 kCal  จากความชืน้ในอากาศ 9.60 kCal  จากการเผาไหมไ้ม่สมบรูณ์ 5.42 kCal สว่นการป้อนเชือ้เพลงิทีม่ ี
ความชื้น 50.30% เขา้ไปโดยมพีลงังานทัง้หมด 2866 kCal ท าให้ได้ไอน ้าออกมา 2068,86 kCal และพลงังานที่สูญเสยีไปทัง้หมด 5 
แบบนัน้รวมกนัไดท้ัง้หมด 633.48 kCal โดยพลงังานทีส่ญูเสยีประกอบดว้ย การสญูเสยีจากก๊าซไอเสยี 149.61 kCal จากไฮโดรเจนใน
เชื้อเพลงิ 211.89 kCal  จากความชืน้ในเชื้อเพลงิ 421.19 kCal  จากความชืน้ในอากาศ 8.03 kCal  จากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ 5.42 
kCal  

            
รปูท่ี 2 ไดอะแกรมสมดุลพลงังานทีเ่กดิขึน้จากการค านวณประสทิธภิาพทีค่วามชืน้ 51.30% และ 37.18% 
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รปูท่ี 3 ไดอะแกรมสมดุลมวลทีเ่กดิขึน้จากการค านวณประสทิธภิาพทีค่วามชืน้ 51.30% และ 37.18% 

สมดุลมวลทีเ่กดิขึน้ในหมอ้ไอน ้าเหน็ไดจ้ากรปูที ่3 ทีค่วามชืน้เชือ้เพลงิ 37.18% จะมกีารป้อนเชือ้เพลงิเขา้ไป 1 kg  และมมีวล
ของอากาศชื้นเขา้  6.648 kg ส่วนขาออกมมีวลของก๊าซเชื้อเพลงิแหง้ที ่6.742 kg ไอน ้า 0.951 kg และเถ้า 0.015 kg และทีค่วามชื้น
เชือ้เพลงิ 51.30% จะมกีารป้อนเชือ้เพลงิเขา้ไป 1.307 kg  และมมีวลของอากาศชืน้เขา้  6.655 kg สว่นขาออกมมีวลของก๊าซเชือ้เพลงิ
แหง้ที ่6.748 kg ไอน ้า 1.194kg และเถา้ 0.020 kg  

เน่ืองจากค่าอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีของเชือ้เพลงิทีค่วามชืน้ 51.30 เปอรเ์ซน็ต ์ไดม้าจากการอา้งองิโดยก าหนดใหม้อุีณหภูมก๊ิาซ
ไอเสียลดลง 1 °C ต่อความชื้นที่เพิม่ขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มีการหาค่าความไวเพื่อวเิคราะห์ถึงอุณหภูมทิี่เปลี่ยนไปนัน้มีผลต่อ
ประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าอย่างไรบา้ง โดยไดท้ าการเพิม่ และลดค่าอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีเพยีงอย่างเดยีว เพื่อดคูวามเปลีย่นแปลงของ
ประสทิธภิาพหมอ้ไอน ้าตามตารางที ่4 

จากการทีไ่ดเ้พิม่อุณหภูมขิองเชื้อเพลงิขึน้ตามตารางที ่4 นัน้ จะเหน็ว่าอุณหภูมขิองเชื้อเพลงิทีเ่พิม่ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
โดยรวมของหมอ้ไอน ้าเกดิขึน้น้อยมาก หากก าหนดใหค้่าขององคป์ระกอบเชือ้เพลงิเท่าเดมิ โดยความแตกต่างของประสทิธภิาพหมอ้    
ไอน ้าแตกต่างกนัอยูท่ี ่ประมาณ -0.55ถงึ 0.48  เปอรเ์ซน็ต ์เทา่นัน้ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลของการค านวณคา่ความไวของประสทิธภิาพบอยเลอรเ์มือ่ท าการเพิม่ และลดค่าความรอ้นเชือ้เพลงิ 
Heat Loss due to Symbol Flue gas Temperature, oC 

129.4 143.4 51.30 
Dry flue gas, % L1 4.84 5.60 5.23 
Hydrogen in fuel, % L2 7.36 7.43 7.40 
Moisture in fuel, % L3 14.62 14.77 11.23 
Moisture in air, % L4 0.26 0.31 0.29 
Incomplete Combustion, % L5 0.19 0.19 0.19 
Total losses, %; kCal  27.27 28.30 24.34 
Gross Calorific Value, kCal/kg fuel GCV 2865 2865 2865 
Boiler Efficiency, %  72.73 71.70 72.25 
Difference, %  0.48 0.55  

 

4. สรปุผลการศึกษา 

1) สามารถทีจ่ะลดความชืน้จากเครือ่งอบชานออ้ยไดจ้รงิ  

2) สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าจากการลดความชืน้ของชานออ้ยทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิไดจ้รงิ 

จากการค านวณคา่ความสญูเสยีของก๊าซไอเสยีแหง้ การสญูเสยีเนื่องจากการเกดิน ้าจากไฮโดรเจนในเชือ้เพลงิและการสญูเสยี
เนื่องจากความชืน้ในเชือ้เพลงิของหมอ้ไอน ้าก่อน และหลงัทีจ่ะลดความชืน้ของชานออ้ย 

 

Dry flue gas

Water vapor

 Ash

Moist air

Fuel Boiler

Moisture 37.18 %

1 kg

6.648 kg

6.742 kg

0.015 kg

0.891 kg

 

Dry flue gas

Water vapor

Ash

Moist air

Fuel Boiler

Moisture 50.30 %

1.307 kg

6.655 kg

6.748 kg

1.194

0.020 kg
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5. ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของเครื่องอบแหง้นัน้จะใชน้ ้ารอ้นในการลดความชื้นของชานอ้อย ซึ้งน ้ารอ้นที่ถูกเขา้มาในเครื่องอบน ้ามอุีณหภูมทิี่
แตกต่างกนัประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์ ท าใหค้่าความชื้นของชานอ้อยทีอ่อกมาจากเครื่องอบนัน้มคีวามชื้นทีย่งัคงสูงกว่าปกต ิควรทีจ่ะ
ควบคุมอุณหภมูขิองน ้ารอ้นทีเ่ขา้มาเครือ่งอบเพือ่ความชืน้ของชานออ้ยทีไ่ดอ้อกมามคีา่ใกลเ้คยีงกนั 

จากการค านวณค่าความสญูเสยีของหมอ้ไอน ้าถา้หากสามารถลดความชืน้ลงไดจ้ากเดมิที่ประมาณ 37 เปอรเ์ซน็ต ์จะสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพของหมอ้ตม้ไอน ้าได ้

หากสามารถลดปรมิาณออกซเิจนในก๊าซไอเสยีลงไดจ้ะสามารถทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากหาก
ลดปรมิาณออกซเิจนลงไดจ้ะส่งผลต่อปรมิาณอากาศส่วนเกนิ (Excess air supplied) และท าใหล้ดมวลของก๊าซเชื้อเพลงิลงได ้ท าให้
ประสทิธภิาพของหมอ้ไอน ้าเพิม่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

พืน้ทีป่ลูกผกัในเมอืงนัน้เป็นพืน้ทีม่ปีระโยชน์ทัง้ดา้นการผลติอาหาร และเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่แีสงธรรมชาตทิีช่่วยผ่อนคลาย
ความเครยีดไดเ้ป็นอย่างด ีในสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่โีรคระบาดท าใหผู้ค้นตอ้งใชช้วีติอยู่ทีบ่า้นมากขึน้ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ืน้ที่
บรเิวณโดยรอบทีอ่ยู่อาศยัเพือ่การสนัทนาการเพิม่ขึน้ ดว้ยเหตุน้ีในบรบิททีม่อุีณหภูม ิและความชืน้สงู พืน้ทีส่นัทนาการภายนอกจงึไม่
เหมาะสมทัง้ในดา้นการใชง้านมุนษย์ และดา้นการเพาะปลูกพชืทีเ่จรญิไดด้ใีนอุณหภูมติ ่า จุดมุ่งหมายของงานวจิยัน้ีคอืการออกแบบ 
และศกึษาสมรรถนะของการใชง้านวสัดุดนิเผาชุ่มน ้าในลกัษณะทีเ่ป็นชุดหน่วยเพาะปลูกทีต่ดิตัง้เป็นรปูแบบผนังแนวตัง้ส าหรบัปิดลอ้ม
ทางสถาปัตยกรรมในพืน้ทีต่ดิกบัอาคารบา้นพกัอาศยัซึ่งใชเ้ป็นพืน้ทีส่นัทนาการในงานวจิยัน้ี  และอาศยัลมธรรมชาตชิ่วยการกระจาย
อากาศเยน็ทีผ่่านการลดความรอ้นจากผวิวสัดุเปียกเพื่อลดอุณหภูมใินพืน้ทีใ่ชง้าน วธิกีารศกึษาไดจ้ดัท าหน่วยเพาะปลูกต้นแบบทีใ่ช้
อตัราส่วนผสมของวสัดุดนิเผาพรุนชุ่มน ้า ประกอบด้วยดนิเหนียว ทราย แกลบและน ้า อตัราส่วน 3:1:4:1/4 ตามล าดบั จากนัน้น ามา
ทดสอบภาคสนามเพื่อเกบ็ขอ้มลูอากาศ และอุณหภูมพิืน้ผวิ น ามาแทนค่าในโปรแกรมจ าลอง ANSYS Fluent 2019 R3 การจ าลองได้
ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาเป็นพืน้ทีบ่า้นพกัอาศยัโดยตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลูกในพืน้ทีท่างเดนิ (Corridor) ชดิกบัภายนอกอาคาร และจดัเรยีง
ชุดหน่วยเพาะปลูกให้แตกต่างกนั 4 รูปแบบ ท าใหเ้กิดช่องว่างในการไหลของอากาศ และปรมิาณพื้นที่ผวิเปียกที่แตกต่างกนั เพื่อ
วเิคราะหผ์ลของสมรรถนะในการลดอุณหภูมหิลงัการตดิตัง้รูปแบบต่าง ๆ โดยเทยีบผลขอ้มลูสภาพอากาศภายในพืน้ทีใ่ชง้าน  ผลจาก
การตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลูกทัง้ 4 แบบ สามารถลดอุณหภูมภิายในพืน้ทีใ่ชง้านไดเ้ฉลีย่ 0.07 - 0.66 °C ท าใหค้วามเรว็ลมลดลงเฉลีย่ 
0.21 - 0.39 m/s และเพิม่ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศเฉลีย่ 1.2 - 6.5 % 

ค าส าคญั: วสัดุพรุนชุม่น ้า, การท าความเยน็ดว้ยการระเหยน ้า, การออกแบบพืน้ทีปิ่ดลอ้ม, พืน้ทีป่ลกูผกัแนวตัง้, การลดความรอ้นในงาน
สถาปัตยกรรม. 

 

Abstract 

Growing vegetable in the urban is not only for food production, but it is also a green area which helps relieve stress for 
people. The current epidemic situation caused more people to spend time at their homes and people require recreational areas 
and food sources around their residential areas. The outdoor high air temperature and high humidity are unsuitable for human 
outdoor activities and growing some food crops. This research aims to design a cultivation unit which are connected into a vertical 
panel for an architectural enclosure. The corridor attached to the room was residential as a recreation area in this study. The 
panel is wet and allows natural wind flowing to reduce the air and surface temperatures in the enclosed area. The culturing unit 
can also be used to grow vegetables for consumption as well. In the preliminary study, a sample of the cultivation unit was 
successfully prepared from the mixture of porous material consisted of clay, sand, rice husk, and water with the ratio of 3:1:4:1/4, 
respectively. The samples have been tested in a field study to collect the weather data and surface temperatures. The collected 
data is input into the CFD program, the ANSYS Fluent 2019 R3. The simulation domain composed of a room and a corridor 
installed with the cultivation unit in four different arrangements. The four arrangements of culturing units with different wind flowing 
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areas and wet surface areas give results of different air temperatures, velocities, and relative humidity. Air temperature reduction 
was compared to identify the thermal performance of four arrangements. The simulation results showed that the designed panel 
could reduce the temperature in the room and the corridor area by an average of 0.07 - 0.66 °C. The air velocity decreased by 
an average of 0.21 - 0.39 m/s, and the average relative humidity increased by 1.2 - 6.5%. 

Keywords: Water-Permeable Porous Materials, Evaporative Cooling, Architectural Enclosure Space Design, Vertical Farming, 
Architectural Heat Reduction. 

 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตทีม่สีภาพภูมอิากาศรอ้นส่งผลใหก้ารใชง้านพืน้ทีภ่ายนอกในด้านสนัทนาการมขีอ้จ ากดั เน่ืองจาก
อุณหภูมทิี่สูง เป็นเหตุให้ผู้ใช้งานอาคารต่างใช้ชวีติ และท ากิจกรรมอยู่ภายในอาคารโดยพึ่งพาระบบปรบัอากาศจงึส่งผลให้การใช้
พลงังานไฟฟ้าในภาคครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ จากศกึษาขอ้มลูพบวา่ภาคครวัเรอืนใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 1 ใน 5 ของปรมิาณพลงังาน
ไฟฟ้าของประเทศ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากในบา้นพกัอาศยัไมไ่ดร้บัการควบคุมใด ๆ จงึก่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากเกนิ
ความจ าเป็นในการตอบสนองต่อความสะดวกสบายของผูอ้ยู่อาศยั (รุ่งโรจน์ วงศม์หาศริ,ิ 2558) อนัสง่ผลต่อสภาพแวดลอ้มเป็นวงกวา้ง 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate change) ซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน (Global warming) อุณหภูมเิพิม่สูงขึ้นจนส่งผล
กระทบทางอ้อมต่อภาคการเกษตร ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึไดค้น้ควา้หาวธิกีารที่สามารถลดอุณหภูมภิายนอกอาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยศกึษาการลดความรอ้นดว้ยการระเหยของน ้ารว่มกบัการอาศยัลมธรรมชาต ิ(Passive Evaporative Cooling) เพือ่ลดอุณหภมูใิหช้ว่ย
สง่เสรมิสภาวะน่าสบายของมนุษย ์(Human Thermal Comfort) ในพืน้ทีส่นัทนาการภายนอกอาคาร 

งานวจิยัน้ีการศกึษาและพฒันานวตักรรมวสัดุส าหรบัการลดความรอ้นดว้ยการระเหยน ้า โดยอาศยัลมธรรมชาตเิพื่อช่วยลด
อุณหภูม ิและระบายความชืน้ส าหรบัพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร มุง้เน้นในเรื่องการปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้ใกลข้อบเขตสภาวะความสบาย
ใหม้ากขึน้ พรอ้มทัง้เพิม่พืน้ทีท่างเลอืกใหม่ ๆ ในสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นแหล่งผลติอาหารใหก้บัคนเมอืง ซึง่เป็นการพฒันานวตักรรม
วสัดุส าหรบัใชง้านในสถาปัตยกรรม โดยเลอืกพฒันาวสัดุรพูรุนชุม่น ้าทีไ่ดจ้ากการผสมแกลบทีจ่ดัท าขึน้ในรปูแบบของชุดหน่วยเพาะปลกู
แนวตัง้ที่ใช้งานด้วยการเรียงตวัในลกัษณะของผนังปิดล้อมทางสถาปัตยกรรม ที่จะช่วยในการลดอุณหภูมใิห้กบัพื้นที่สนัทนาการ
ภายนอกอาคาร และเป็นแหลง่ผลติอาหารใหก้บัคนเมอืง 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

ศกึษาสมรรถนะการลดอุณหภูมหิลงัการตดิตัง้หน่วยเพาะปลกูจากวสัดุพรุนชุ่มน ้าทีม่สีว่นผสมจากแกลบ ในพืน้ทีส่นัทนาการ
ภายนอกอาคารโดยมพีืน้ทีก่รณีศกึษาเป็นพืน้ทีร่ะเบยีงทางเดนิ (Corridor) โดยใชแ้บบจ าลองในโปรแกรม ANSYS Fluent 2019 R3 ใน
การทดสอบสมรรถนะการลดอุณหภูม ิเพื่อออกแบบ และน าเสนอแนวทางการใช้งานชุดหน่วยเพาะปลูกเพื่อการลดอุณหภูมอิย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ผลการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการลดความรอ้นดว้ยการระเหยของน ้า ซึง่สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเมื่อใชก้บัพืน้ที่
ภายนอก แมว้่าการลดความรอ้นดว้ยการระเหยน ้าโดยการอาศยัลมธรรมชาตจิะมสีมรรถนะในการลดอุณหภูมทิีด่อ้ยกว่ารูปแบบทีอ่าศยั
ความเรว็ลมจากอุปกรณ์เชงิกลกต็าม แต่กส็ามารถเพิม่ความชืน้อากาศแหง้ไดเ้ช่นกนั ทัง้ยงัไมจ่ าเป็นตอ้งอาศยัการใชพ้ลงังานอกีดว้ย ใน
ส่วนของสมรรถนะการลดความร้อนดว้ยการระเหยน ้าส าหรบัการใช้งานวสัดุพรุนชุ่มน ้าประกอบด้วยปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่ อุณหภูมิ
กระเปาะแหง้ (Dry bulb temperature) ความชื้นสมัพทัธ์ (Relative humidity) ความชื้นสมับูรณ์ (Absolute Humidity) ความเรว็ลม (Wind 
velocity) พืน้ทีผ่วิ (Surface) และอตัราสว่นการกกัเกบ็น ้า และอตัราสว่นพืน้ทีชุ่่มน ้า (Water content and surface wet ratio) ปัจจยัเหล่าน้ี
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สง่ผลใหก้ารระเหย และการลดอุณหภูมเิกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง (Jiang & Hoyano, 2009) จากการศกึษาโดยใชว้สัดุชุ่มน ้าทีเ่กดิจากการผสม
แกลบ โดยการแช่ส่วนปลายของวสัดุดา้นหนึ่งในน ้า เพื่อใหว้สัดุดูดซมึน ้าขึน้สู่ทีสู่งโดยอาศยัแรงดนัคาพลิลาร ี(Capillary suction) จากรู
พรุนในเน้ือวสัดุ ผลทดสอบสมรรถนะทางความรอ้นวสัดุสามารถลดอุณหภูมอิากาศลงได ้0.5 - 2.7 °C โดยทีอุ่ณหภูมผิวิของวสัดุชุ่มน ้ามี
อุณหภูมติ ่ากวา่อุณหภูมอิากาศโดยรอบ 5 - 7 °C ในการสอบเทยีบเครื่องมอืในการจ าลองโดยการค านวณทางพลศาสตรข์องไหล ANSYS 
Fluent 16.0 คา่ทีไ่ดจ้ากการจ าลองเทยีบกบัผลการทดลองภาคสนาม มคีวามคลาดเคลือ่นรอ้ยละ 2.73 (Sudprasert, 2020)   

การศกึษาสภาวะความสบายเชงิอุณหภาพของมนุษยใ์นพืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ พบว่างานวจิยัจากหลายพืน้ทีบ่่งชีว้่าอุณหภูมทิี่
ก่อใหเ้กดิสภาวะสบายมคี่าทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามสภาพภูมอิากาศในแต่ละภูมภิาค ยกตวัอย่างเช่น ประเทศจนี จากการส ารวจพบวา่
อุณหภูมทิีค่นรูส้กึสบายในพืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ อยู่ที ่28.3 °C และยอมรบัไดถ้งึ 31.6 °C ซึง่คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 58 ของผูเ้ขา้ร่วมการ
ส ารวจทัง้หมด (Yang, 2008) ในประเทศไทย พบวา่กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชอ้าคารทีไ่มป่รบัอากาศสามารถรูส้กึสบายไดจ้ากการเพิม่ความเรว็
ลมดว้ยพดัลม (Khedari, 2000) และการส ารวจสภาวะสบายในบา้นพกัอาศยัทีไ่มป่รบัอากาศ ในประเทศไทยพบวา่อุณหภูมทิี่รูส้กึสบาย
อยู่ในช่วงอุณหภูม ิ25.5 °C ถงึ 30.5 °C (Rangsiraksa, 2006) จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากงานวจิยัอื่นๆ สามารถเหน็ไดว้่าคนใน
เขตรอ้นชืน้ สามารถรูส้กึสบายไดใ้นอุณหภูมทิีส่งูกว่า 26.6 °C เมือ่อยู่ในอาคารไมป่รบัอากาศ และในส่วนของสภาวะความสบายทีเ่กดิ
จากการลดความรอ้นดว้ยวธิกีารระเหยของน ้า ในประเทศไทยพบว่า การลดความรอ้นดว้ยการระเหยของน ้าทีเ่หมาะกบัการใชง้านใน
ภมูอิากาศแบบรอ้นชืน้ (Tropical Climate) ผูใ้ชง้านสามารถรูส้กึสบายเมือ่จ ากดัอุณหภมูใิหอ้ยูใ่นชว่ง 28-33 °C และความชืน้สมัพทัธอ์ยู่
ที ่38-56% โดยเป็นระดบัทีส่ามารถหลกีเลีย่งการเกดิเชือ้ราส าหรบัการใชง้านกบัพืน้ทีปิ่ดภายในอาคารได ้(Sudprasert, 2016) 

ความนิยมในการท าเกษตรกรรมในพืน้ทีชุ่มชนเมอืง เมอืงหลายแห่งในโลกพยายามเพิม่ความยัง่ยนื โดยการปรบัปรุงพืน้ทีส่ ี
เขยีว และส่งเสริมแนวคิดการท าเกษตรกรรมในเมอืง โดยมีแนวคิดใช้งานร่วมกับสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยในการบรรเทาปัญหา
สิง่แวดลอ้ม และเพิม่ประสทิธภิาพผลติอาหารของชุมชนเมอืง (Sam C.M. Hui, 2011) เพือ่รองรบัการขยายตวัของประชากรภายในเมอืง 
จากการศกึษาขอ้มูลพบว่ามผีูค้นทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงมากกว่าคนในชนบท (UN, 2011) และมอีตัราการขยายของชุมชนเมอืงทัว่โลก
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าภายในปี 2593 ชาวเมอืงจะคดิเป็น 86% ของประชากรในภูมภิาคประเทศที่พฒันาแล้ว และ 66% 
ส าหรบัภมูภิาคทีม่กีารก าลงัพฒันา ซึง่สง่ผลกระทบอย่างมากในการรกัษาระบบนิเวศดุลยภาพระหวา่งธรรมชาตแิละมนุษย ์(Deelstra & 
Girardet, 2000) ขณะเดยีวกนัในบางพืน้ทีเ่กดิการขาดพืน้ทีส่เีขยีวมกีารส่งเสรมิแนวคดิเกีย่วกบัความยัง่ยนืในชุมชนเมอืงเพิม่มากขึน้ 
โดยปรบัเปลีย่นจากการสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง มาเป็นการสง่เสรมิการเกษตรในเมอืง หรอืการท าฟารม์แทน (Anne & Nasr , 2010) 

   

3. วิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีออกแบบ และศกึษาเกีย่วกบัสมรรถนะการลดความรอ้นจากการใชห้น่วยเพาะปลกูทีท่ าจากวสัดุพรุนชุ่มน ้า ในพืน้ที่
ศกึษาทีม่ลีกัษณะการใชง้านเป็นพืน้ทีส่นัทนาการภายนอกอาคาร ในการจ าลองจะตดิตัง้หน่วยเพาะปลูกบรเิวณพืน้ทีร่ะเบยีงทางเดนิ 
(Corridor) ของพืน้ทีบ่า้นพกัอาศยั โดยก าหนดใหล้มธรรมชาตสิามารถไหลผ่านช่องเปิดทัง้หมดได ้มวีธิกีารศกึษาโดยใชว้ธิกีารจ าลอง
ทางคณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรมค านวณพลศาสตรข์องไหล ANSYS Fluent 2019 R3 และขอ้มลูทีใ่ชแ้ทนค่าในการจ าลองไดจ้ากทดลอง
ภาคสนาม โดยใชชุ้ดหน่วยเพาะปลูกต้นแบบทีจ่ ัดท าขึน้มาท าการทดสอบเพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าแทนค่าในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
วเิคราะหก์ารแพร่ของความชื้นจากผวิเปียกของวสัดุสู่อากาศโดยรอบอนัส่งผลใหเ้กดิเป็นอากาศผสมไอน ้า (Air-Vapor Mixture) เพื่อ
ศกึษาผลการใชง้านในการลดความรอ้น และน าเสนอวธิกีารใชง้านหน่วยเพาะปลกูอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

692 

 
รปูท่ี 1 วธิกีารวจิยั 

3.1 การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 

ขอ้มูลสภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีท่ดสอบ และอุณหภูมผิวิวสัดุของหน่วยเพาะปลูก (Culturing Unit) ไดม้าจากการเกบ็ขอ้มูล
ภาคสนาม (Field Study) เพือ่ใชแ้ทนค่าในการจ าลองโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยการเกบ็ขอ้มลูค่าอุณหภูมทิัง้ 2 ส่วน ประกอบดว้ย (1) 
การเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศเลอืกใชอุ้ปกรณ์วดัค่าอุณหภูมอิากาศ และความชืน้สมัพทัธ ์ยีห่อ้ Kestrel DROP-D2 ตดิตัง้ในกรวยทีม่กีาร
เปิดดา้นล่าง เพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มลูในพืน้ทีร่ม่ ซึง่จะไมม่กีารสะสมของความรอ้นภายใน และไมไ่ดร้บัอทิธพิลจากการตดิตัง้วสัดุ (2) เกบ็ขอ้มลู
อุณหภูมขิองผวิวสัดุ เลอืกใชเ้ครื่องมอื Infrared Thermometer ยีห่อ้ TESTO รุ่น 830-T1 เกบ็ขอ้มูลอุณหภูมผิวิของวสัดุ ณ ช่วงเวลา
เดยีวกนักบัการเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ของวนัที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่บรเิวณ
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ จงัหวดัปทุมธานี เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิ
อากาศ และอุณหภูมผิวิวสัดุส าหรบัแทนค่าในโปรแกรมจ าลอง ผลการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามอุณหภูมมิคีวามแตกต่างกนัเฉลีย่ 6.38 °C 
และความชื้นสมัพทัธ์อยู่ระหว่าง 53.3 - 74.2 % โดยขอ้มูลน้ีจะใชอ้้างองิส าหรบัก าหนดสภาพแวดลอ้มในการจ าลองการเคลื่อนทีข่อง
อากาศเยน็และความชืน้จากวสัดุดว้ย ANSYS Fluent 2019-R3 

ตารางท่ี 1 บนัทกึผลการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม วนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ชว่งเวลาเวลา 6:00 ถงึ 18:00 

เวลาในการวดัค่า 
ค่าอณุหภมิูจากการเกบ็ข้อมลู (°C) 

อณุหภมิูผิววสัดเุปียก อณุหภมิูอากาศ ค่าต่างอณุหภมิู 
6:00 24.5 28.3 3.8 
9:00 24.6 30.8 6.2 
12:00 25.8 33.7 7.9 
15:00 26.4 35.2 8.8 
18.00 26.4 31.6 5.2 

  คา่อุณหภมูติ่างเฉลีย่ 6.38 
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(ก)                              (ข) 

รปูท่ี 1 การเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศภาคสนาม (ก) อุณหภมูพิืน้ผวิของวสัดุทีอ่อกแบบ (ข) ขอ้มลูสภาพอากาศในพืน้ทีท่ดลอง 

3.2 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 

การออกแบบวสัดุเพือ่ใชส้ าหรบัการตดิตัง้ไดจ้ าแนกวสัดุออกเป็น 3 แบบ ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ (A) 
หน่วยเพาะปลูก (Culturing Unit) ส าหรบับรรจุดนิในการเพาะปลูก ทีม่พีืน้ผวิสมัผสักบัดนิโดยตรงเพื่อใหเ้กดิการแพร่ความชื้นจากผวิ
วสัดุเปียกเขา้สู่ดนิเพาะปลูก มขีนาดกวา้งดา้นละ 20 เซนตเิมตร สูง 30 เซนตเิมตร โดยใชง้านร่วมกบั (B) แท่งเพิม่ความชืน้ดนิ (Soil 
Humidifier rod) ทีต่ดิตัง้ไวภ้ายในร่วมกบัหน่วยเพาะปลกู (Culturing Unit) ท าหน้าทีเ่พิม่ความชืน้ในดนิทีใ่ชใ้นการปลกู และ (C) หน่วย
ลดความรอ้นในอากาศ (Air Cooling Bar) เป็นวสัดุส าหรบัลดความรอ้นอากาศ ในการจ าลองเพื่อศกึษาไดท้ าการตดิตัง้วสัดุทัง้ 3 แบบ
ขา้งต้น ลงในรูปแบบการเรยีงตวัเพื่อทดสอบสมรรถนะในการลดอุณหภูมอิากาศ ทัง้หมด 4 รูปแบบ ที่มคีวามแตกต่างในส่วนของ
ระยะหา่งระหวา่งชิน้วสัดุ และจ านวนในการตดิตัง้ ท าให้ปรมิาณของพืน้ทีผ่วิเปียกมคีวามแตกต่างกนัตัง้แต่รปูแบบ โดยรปูแบบที ่1 – 4 
จะเรียงล าดบัจากปรมิาณพื้นที่ผวิสมัผสัอากาศมากไปน้อยตามล าดบั อนัส่งผลต่อประสทิธิภาพในการเพิม่ลดความร้อน และเพิม่
ความชืน้สูอ่ากาศทีแ่ตกต่างกนั 

 
(ก)                                                                                                       (ข) 

รปูท่ี 2 รายละเอยีดขนาดของวดัสุพรุนชุม่น ้าทีท่ าการออกแบบ (ก) ขนาดของวสัดุแต่ละแบบ (ข) วสัดุตน้แบบทีใ่ชท้ดลอง 

3.4 การก าหนดพืน้ท่ีจ าลอง และรายละเอียดกรอบอาคารในการจ าลอง 

การจ าลองก าหนดใหม้กีารตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลูกแต่ละรปูแบบบรเิวณชายคา ระหวา่งพืน้ทีภ่ายนอกอาคารและพืน้ทีร่ะเบยีง
ทางเดนิ (Corridor) สามารถเชื่อมต่อกบัหอ้งทีม่กีารใชง้านภายในได ้พืน้ทีท่างเดนิอยู่ทางดา้นทศิตะวนัออก และเป็นทศิทางเดยีวกบั
ทางเขา้ของลมทีจ่ะไหลเขา้มาสูพ่ืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดของกรอบอาคาร ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ (1) พืน้ทีห่อ้งทีม่ผีนังและช่องเปิด
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นทศิตะวนัออกมชีอ่งประต ูสงู 2.00 เมตร กวา้ง 1.80 เมตร จ านวน 1 บาน ณ จุดกึง่กลาง และมชีอ่ง
หน้าต่างสงูจากระดบัพืน้หอ้ง 0.90 เมตร ขนาดช่องหน้าต่างสงู 1.20 เมตร กวา้ง 1.00 เมตร จ านวน 2 บาน อยู่ทางดา้นซา้ย และขวา
ของประตู ดา้นทศิเหนือ และทศิใต้ มชี่องประตูชดิมุมทศิตะวนัตก ขนาดสงู 2.00 เมตร กวา้ง 0.90 เมตร ดา้นละ 1 บาน และดา้นทศิ
ตะวนัตกมชี่องประตูสงู 2.00 เมตร กวา้ง 1.80 เมตร จ านวน 1 บาน ณ จุดกึง่กลางของหอ้ง ช่องเปิดทัง้หมดมลีกัษณะเปิดโล่ง สามารถ



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

694 

ถ่ายเทอากาศดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตไิด ้ขนาดโดยรวมภายในพืน้ทีห่อ้ง 24 ตารางเมตร (กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร) ความสงู
ภายพืน้ถงึฝ้าเพดาน 2.80 เมตร (2) พืน้ทีร่ะเบยีงทางเดนิ (Corridor) ขนาดกวา้ง 1 เมตร ตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลกู จ ากดัความสงู 2.50 
เมตร 

 
(ก)                                                                     (ข) 

รปูท่ี 3 รปูแบบการเรยีงหน่วยเพาะปลกูแบบที ่4 (ก) ผงัพืน้ทีจ่ าลอง (ข) รปูตดัพืน้ทีจ่ าลอง 

3.5 รปูแบบการจ าลองการใช้งานหน่วยเพาะปลกูในการลดความร้อนในอากาศ 

การจ าลองไดจ้ดัเรยีงวสัดุในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ใชจ้ าลองในโปรแกรม ANSYS Fluent 2019-R3 โดยมรีปูแบบการตดิตัง้
ในการจ าลองรูปแบบที่ 1 - 4 โดยเรยีงจากพื้นที่ผวิเปียกจากมากไปน้อย ตามล าดบั แต่ละรูปแบบจะประกอบด้วย หน่วยเพาะปลูก 
(Culturing unit) และแท่งลดความรอ้นในอากาศ (Air cooling bar) ในจ านวนทีไ่ม่เท่ากนัท าใหม้พีืน้ทีผ่วิเปียกทีส่มัผสัอากาศทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปขอ้มลูปรมิาณพืน้ทีผ่วิ ของการตดิตัง้หน่วยเพาะปลกูทัง้ 4 รปูแบบ 

รปูแบบการในการจ าลอง 
Wet Surface Area ( m2 ) 

Culturing Unit Air Cooling Bar Total Surface Area 
1 28.48 24.24 52.72 
2 28.48 13.20 41.68 
3 13.00 24.24 37.25 
4 28.48 0.00 28.48 
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รปูท่ี 4 ภาพตวัอยา่งรปูแบบการเรยีงชุดหน่วยเพาะปลกูแบบที ่1 – 4 

3.6 การก าหนดขอบเขตของโดเมนในการทดสอบ 

เขตของโดเมนการจ าลองท าการก าหนด เป็นลกัษณะของการจ าลองการไหลของอากาศในพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยมี
ขอบเขตโดเมนขนาด กวา้ง 18.20 เมตร ยาว 27.50 เมตร และสงู 9.00 เมตร เพือ่ใหม้พีืน้ทีใ่นการไหลของอากาศบรเิวณภายนอกและ
ภายในทีเ่หมาะสมระหว่างทางเขา้อากาศ (Inlet) แทนดว้ยสเีขยีว และทางออกอากาศ (Outlet) แทนดว้ยสแีดง และยดึโดเมนรูปแบบ
เดยีวกนัในการจ าลองการตดิตัง้ทัง้ 4 รูปแบบ ก าหนดเงื่อนไขขอบโดยทีอุ่ณหภูมพิืน้ผวิคดิเป็นอุณหภูมคิงที ่(constant temperature) 
ก าหนดใหม้คีวามดนัเทา่กบัความดนับรรยากาศ P = Pa การไหลของอากาศก าหนดเป็น k-epsilon model ในการจ าลองไดม้กีารก าหนด
อุณหภูมอิากาศอยู่ที ่34.00 °C ค่าความชืน้สมัพทัธ์ 50 % และค่าความเรว็ลมทีท่างเขา้ 0.7 m/s โดยมอุีณหภูมพิืน้ผวิวสัดุเปียก 28.00 
°C อ้างองิจ่าค่าเฉลีย่อุณหภูมทิีต่่างกนัระหว่างอุณหภูมอิากาศและพืน้ผวิวสัดุเปียกจากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม โดยมคี่าเฉลีย่ความ
แตกต่างอยูท่ี ่6.38 °C คดิเป็น 6 °C ในการจ าลอง 

 
(ก)                                                (ข) 

รปูท่ี 5 การก าหนดเงือ่นไขในการจ าลอง (ก) ชอ่งอากาศเขา้-ออกในการจ าลอง (ข) ลกัษณะตาขา่ยการค านวณ 

3.7 การเกบ็ข้อมลูการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในการจ าลอง 

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูสภาพอากาศทีไ่ดจ้ากการจ าลอง แบ่งเป็น 2 วธิ ีไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูเฉลีย่การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศหลงั
การตดิตัง้หน่วยเพาะปลกูของพืน้ทีร่วม ท าการแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นตารางขนาด 1.00 ตารางเมตร เพือ่เกบ็ขอ้มลูของพืน้ที ่ณ จุดกึง่กลาง
ของพืน้ทีแ่ต่ละต าแหน่ง แลว้หาคา่เฉลีย่ขอ้มลูสภาพอากาศพืน้ทีร่วม และ (2) ขอ้มลูสภาพอากาศเฉลีย่บรเิวณผูใ้ชง้าน ท าการเกบ็ขอ้มลู
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จากต าแหน่งรอบตวัผูใ้ชง้าน 6 จุด ของผูใ้ชง้านต าแหน่ง A และ B แลว้น ามาคดิค่าเฉลีย่แยกในแต่ละต าแหน่ง โดยขอ้มลูทัง้หมดจะถูก
เก็บที่ระดบัความสูง 1.5 เมตร ภายในพื้นที่จ าลอง เน่ืองจากเป็นระดบัหน้าอก และคอของผูใ้ช้งานซึ่งเป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สกึต่อ
อุณหภูม ิจากนัน้น าค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าใชว้เิคราะหผ์ลเชงิเปรยีบเทยีบดา้นสมรรถนะในลดความรอ้นจากการตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลกูแต่ละ
รปูแบบ กบัขอ้มลูสภาพอากาศภายนอกพืน้ที่ตดิตัง้ โดยใชข้อ้มลูทีป่ระกอบดว้ย ค่าอุณหภูมอิากาศเฉลีย่ ค่าความเรว็ลมเฉลีย่ และค่า
ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย ผลของค่าเฉลี่ยขา้งต้นจะน าไปใช้ในการบ่งชี้ถึงสมรรถนะในการใช้งานของแต่ละรูปแบบการตดิตัง้ชุดหน่วย
เพาะปลกูทัง้ 4 รปูแบบ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
รปูท่ี 6 ต าแหน่งการเกบ็ขอ้มลูในการจ าลอง 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการทดสอบสมรรถนะของหน่วยเพาะปลกูในการลดความร้อนด้วยโปรแกรมจ าลองพลศาสตรข์องไหล 

ในการจ าลองจากผลของอุณหภูมพิืน้ผวิทีส่งูท าใหค้่าอุณหภูมพิืน้ทีภ่ายนอกพืน้ทีต่ดิตัง้หน่วยเพาะปลกูเพิม่ขึน้จาก 34.00 °C 
เป็น 34.15 °C ในสว่นของค่าความชืน้สมัพทัธเ์ท่ากบั 50 % และค่าความเรว็ลมทีท่างเขา้ 0.7 m/s ตามเดมิ โดยผลจากการตดิตัง้หน่วย
เพาะปลกู (Culturing unit) และแทง่ลดความรอ้นในอากาศ (Air cooling bar) ในทศิตะวนัออกทีเ่ป็นทศิทางลมเขา้สูพ่ืน้ทีใ่ชง้าน สามารถ
ลดอุณหภูมภิายในพื้นทีใ่ชง้านไดเ้ฉลีย่ 0.07 - 0.66 °C พรอ้มทัง้ส่งผลท าใหค้วามเรว็ลมเฉลีย่ในพืน้ทีล่ดลง 0.21 - 0.39 m/s และเพิม่
ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศเฉลีย่ 1.2 - 6.5 % โดยรูปแบบที ่1 ทีม่ปีรมิาณพืน้ผวิเปียกมากทีสุ่ด เป็นแบบทีม่สีมรรถนะในการลดความ
รอ้นไดด้ทีีสุ่ด โดยสามารถลดอุณหภูมเิฉลีย่ภายในพืน้ทีใ่ชง้านได ้0.35 °C เพิม่ความชืน้สมัพทัธ ์4.32 % และท าใหค้วามเรว็ลมลดลง 
0.32 m/s ในทางกลบักนัรูปแบบที ่4 ทีต่ดิตัง้หน่วยเพาะปลูกเพยีงอย่างเดยีวสามารถการลดความรอ้นน้อยทีสุ่ด โดยลดอุณหภูมเิฉลีย่
ภายในพืน้ทีใ่ชง้านได ้0.11 °C เพิม่ความชืน้สมัพทัธ ์1.77 % และท าใหค้วามเรว็ลมลดลง 0.26 m/s และเมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ขอ้มูลสภาพอากาศระหว่างพืน้ที่ใชง้านภายในหอ้ง และพืน้ทีร่ะเบยีงทางเดนิ ค่าเฉลีย่ขอ้มูลสภาพอากาศของพืน้ทีท่ ัง้ 2 
สว่น มอุีณหภมูทิีแ่ตกต่างกนัเฉลีย่ 0.07 - 0.41 °C ความต่างของความเรว็ลมเฉลีย่ 0.12 - 0.15 m/s และความแตกต่างของคา่ความชืน้
สมัพทัธใ์นอากาศเฉลีย่ 1.10 - 4.36 % โดยพืน้ทีร่ะเบยีงทีเ่ป็นพืน้ทีใ่กลก้บัหน่วยเพาะปลูกจะมอุีณหภูมทิีต่ ่ากว่า และมคีวามเรว็ลมกบั
ความชืน้ทีส่งูกวา่พืน้ทีภ่ายใน ในแต่ละรปูแบบการตดิตัง้ 
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(ก)                                                    (ข)                                                     (ค) 

รปูท่ี 7 ตวัอยา่งผลการจ าลอง (ก) ความเรว็ลม (ข) ความชืน้สมัพทัธ ์(ค) อุณหภมูอิากาศ ในพืน้ทีใ่ชง้านทีต่ดิตัง้หน่วยเพาะปลกูแบบที ่1 

ตารางท่ี 3 คา่เฉลีย่ขอ้มลูสภาพอากาศของพืน้ทีท่ ัง้หมดจากการจ าลองการตดิตัง้ทัง้ 4 รปูแบบ (อุณหภมูภิายนอก 34.15 °C) 

รปูแบบการในการจ าลอง 
ค่าเฉล่ียข้อมลูพืน้ท่ีทัง้หมด 

อณุหภมิูเฉล่ีย (°C) ความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ีย (%) ความเรว็ลมเฉล่ีย (m/s) 
1 33.69 54.32 % 0.38 
2 33.93 52.85 % 0.42 
3 33.79 53.63 % 0.35 
4 34.04 51.77 % 0.44 

ตารางท่ี 4 คา่เฉลีย่ขอ้มลูสภาพอากาศบรเิวณรอบผูใ้ชง้าน ต าแหน่ง A และ B (อุณหภมูภิายนอก 34.15 °C) 

รปูแบบการในการจ าลอง 
ค่าเฉล่ียข้อมลูพืน้ท่ีทัง้หมด 

ต าแหน่งการเกบ็ข้อมลู อณุหภมิู (°C) ความช้ืนสมัพทัธ ์(%) ความเรว็ลม (m/s) 

1 
A 33.66 54.10 % 0.22 
B 33.85 53.35 % 0.23 

2 
A 33.74 52.95 % 0.21 
B 33.90 52.93 % 0.20 

3 
A 33.66 52.25 % 0.18 
B 33.95 52.83 % 0.36 

4 
A 34.02 53.13 % 0.21 
B 34.05 51.82 % 0.26 

จากตารางสรุปขอ้มูลที่ต าแหน่งรอบตวัผู้ใช้งาน ณ ต าแหน่ง A และ B จากการติดตัง้วสัดุทัง้ 4 รูปแบบ การเก็บข้อมูลที่
ต าแหน่งผูใ้ชง้านทัง้ 2 ต าแหน่ง ปรากฏวา่บรเิวณผูใ้ชง้านในต าแหน่ง A มอุีณหภูมทิีต่ ่ากวา่ 0.04 -0.19 °C และความชืน้สงูกวา่ 0.02 - 
1.43 % แต่มคีวามเรว็ลมต ่ากวา่ 0.01 - 0.18 m/s เมือ่เทยีบกบัต าแหน่ง B 

 

5. การอภิปรายและการวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

จากผลการจ าลองดว้ยเหตุทีค่่าอุณหภูมภิายนอกทีส่งูถงึ 34.15 °C ประกอบกบัการรัว่ไหลเขา้มาของอากาศทีม่อุีณหภูมสิูง
จากภายนอกพืน้ทีใ่ชง้าน ท าใหก้ารลดอุณหภูมทิ าไดย้ากมากขึน้ อกีทัง้การตดิตัง้ชุดหน่วยเพาะปลกูท าใหป้รมิาณความเรว็เฉลีย่ในพืน้ที่
ลดลง และเพิม่ความชืน้ใหส้งูขึน้ สง่ผลใหก้ารปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้สูส่ภาพวะสบายท าได้ยากตามไปดว้ย ดงันัน้การใชง้านชุดหน่วย
เพาะปลกูในการลดอุณหภมูจิะสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในพืน้ทีท่ีถ่่ายเทอากาศไดด้ ีตวัอย่างเชน่ พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นเปิด
โล่งรอบดา้น โดยทีต่ดิตัง้หน่วยเพาะปลกูรอบทศิทางของผูใ้ชง้านเพือ่ใหอ้ากาศไหลผา่นการลดความรอ้นดว้ยวสัดุ อกีทัง้การใชง้านพืน้ที่
เปิดโล่งมแีนวโน้มทีค่วามเรว็ลมเฉลีย่ในพืน้ทีท่ีส่งูกวา่ และยงัสามารถระบายความชืน้สว่นเกนิออกจากพืน้ทีใ่ชง้านได ้ซึง่เป็นปัจจัยหลกั
ทีส่ง่ผลต่อสภาวะความสบายของคนในพืน้ทีใ่ชง้าน 
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ในสว่นของผลการจ าลองจากขอ้มลูต าแหน่งรอบตวัผูใ้ชง้าน ณ ต าแหน่ง A และ B จากการตดิตัง้วสัดุทัง้ 4 รปูแบบ ผลแสดง
ใหเ้หน็วา่บรเิวณรอบผูใ้ชง้านในต าแหน่ง A แมว้า่จะมคีา่เฉลีย่อุณหภูมอิากาศทีต่ ่ากวา่ แต่กลบัมคีา่เฉลีย่ความชืน้สงูกวา่ คา่ความเรว็ลม
เฉลีย่ต ่ากวา่ เมือ่เทยีบกบัต าแหน่ง B อนัเน่ืองมาจากในพืน้ทีข่องบรเิวณผูใ้ชง้านต าแหน่ง A เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลก้บัพืน้ทีต่ดิตัง้ชุดหน่วย
เพาะปลูก ท าใหไ้ด้รบัอทิธพิลจากอุณหภูมทิี่เยน็จากผวิเปียกของหน่วยเพาะปลูก และความชื้นที่ออกมาจากวสัดุได้มากกว่า แต่ใน
ขณะเดยีวกนัความเรว็ลมทีผ่า่นเขา้มาไดถู้กลดความเรว็ลงดว้ยแนวชุดหน่วยเพาะปลกูทีต่ดิ ัง้ไว ้ในทางกลบักนั ณ ต าแหน่งผูใ้ชง้าน B ที่
อยู่หา่งออกไปจากแนวตดิตัง้วสัดุท าใหไ้ดร้บัผลของอากาศเยน็ และความชืน้จากผวิวสัดุเปียกลดลง ผลจากการรัว่ไหลของลมรอ้นทีเ่ขา้
มาผ่านช่องว่างระหว่างแนวตดิตัง้กบัชายคาท าใหอุ้ณหภูมอิากาศภายในสงูขึน้และการลดอุณหภูมทิ าไดต้ ่าลง พรอ้มกบัไดร้บัผลของ
ความเรว็ลมมากกวา่ 

  
(ก)                                                                             (ข) 

รปูท่ี 8 ภาพตดัผลการจ าลองแสดงการไหลของ (ก) อากาศทีม่อุีณหภมูสิงู (ข) ความเรว็ลม จากภายนอกเขา้สูภ่ายใน 

 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ผลทดลองสรุปได้ว่าการเพิม่ปรมิาณพืน้ทีผ่วิเปียกเพื่อเพิม่ผวิสมัผสัอากาศในการลดความร้อน เหน็ไดช้ดัว่าการใชแ้ท่งลด
ความร้อน (Air cooling bar) มีบทบาทส าคญัอย่างมากในการลดอุณหภูมิอากาศ แต่ในการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึการควบคุมพืน้ทีช่่องวา่งระหวา่งชิน้วสัดุร่วมดว้ย เน่ืองจากการควบคุมขนาดของช่องวา่งดงักล่าวสง่ผลต่อความเรว็
ลมในพืน้ทีใ่ชง้าน ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงในการปรบัภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้สูส่ภาวะความสบายของมนุษย ์และอกีสาเหตุทีท่ าใหส้มรรถนะในการ
ลดความรอ้นเป็นไปไดน้้อยกว่าทีค่าดการณ์นัน้ เป็นผลมาจากความรอ้นจากอากาศภายนอกทีไ่ม่ผ่านผวิวสัดุเปียกไหลเขา้มาผสมกบั
อากาศเยน็ทีผ่่านการลดความรอ้นดว้ยวสัดุมาแลว้ท าใหอุ้ณหภูมอิากาศในพืน้ทีใ่ชง้านสูงขึน้ อกีหน่ึงปัจจยั คอื เรื่ องของระยะในการ
ท างานของวสัดุซึง่มผีลต่อสมรรถนะในการลดอุณหภมู ิในพืน้ทีท่ีห่า่งออกไปจากแนวการตดิตัง้ท าใหผ้ลในการลดอุณหภมูลิดน้อยลงตาม
ไปดว้ย ผูว้จิยัจงึเสนอว่าในการใชง้านวสัดุพรุนชุ่มน ้าในพืน้ทีม่กีารใชง้านของมนุษยใ์หไ้ดป้ระสทิธภิาพทีด่มีากยิง่ขึน้ จ าเป็นตอ้ งมกีาร
ออกแบบทีค่ านึงถงึการควบคุมทศิทางเขา้ของอากาศรอ้นทีจ่ะเขา้สู่ในพืน้ทีใ่ชง้าน เพื่อใหก้ารลดความรอ้นท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ และเนื่องจากขอ้จ ากดัของการใชจ้ าลองในการศกึษาสมรรถนะในการลดอุณหภูมใินการทดสอบน้ี แมจ้ะไมส่ามารถแสดงผลการ
ใชง้านร่วมกบัพชืในการจ าลองได ้แต่ผลจากการจ าลองไดบ้่งชีใ้หเ้หน็ว่าในบรเิวณทีพ่ืน้ทีใ่กลก้บัวสัดุมอุีณหภูมอิากาศทีต่ ่ากว่าอากาศ
ภายนอกและพืน้ทีอ่ื่นอย่างมาก ท าใหส้ามารถเหน็แนวโน้มในการน าไปใชง้านจรงิร่วมกบัการปลูกพชืทีส่ามารถเจรญิเตบิโตในสภาพ
อากาศทีม่อุีณหภมูติ ่าได ้ซึง่ผลการทดลองจรงิกบัพชืยงัคงตอ้งมกีารศกึษากนัต่อไป 
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ปัจจุบนัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ไดใ้ชน้วตักรรมผลติภณัฑใ์น
การสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิม่ให้กบัผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขนัที่ส าคญั งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
นวตักรรมผลติภณัฑ์ในโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว และความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บรโิภคที่มตี่อนวตักรรมผลติภณัฑ์ใน
โครงการ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคที่อยู่อาศยัหรอืมคีวามสนใจจะซื้อบ้านเดี่ยวระดบัราคาบ้าน 10-20 ล้านบาท ของ
โครงการจดัสรรทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก จ านวน 391 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิตเิชงิพรรณนา และ
ประเมนิมลูคา่ความเตม็ใจจา่ยดว้ยวธิสีมมตเิหตุการณ์ (Contingent Valued Methods, CVM) ผลการวจิยัพบวา่ (1) นวตักรรมผลติภณัฑ์
ของโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่วและพืน้ทีส่่วนกลางของโครงการ ม ี11 นวตักรรม แบ่งเป็น 4 หมวด หมวดสุขภาพ ได้แก่ 
ระบบหมุนเวยีนอากาศ หมวดความปลอดภยั ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิดไรส้าย ประตูดจิติอล ระบบตรวจจบัความเคลื่อนไหว ระบบตรวจจบั
ใบหน้า และระบบกริง่ประตู หมวดความสะดวกสบาย ไดแ้ก่ ระบบบา้นอจัฉรยิะ ระบบค าสัง่เสยีง ระบบอ่ านป้ายทะเบยีนรถอตัโนมตั ิ
และแอพพลเิคชัน่บรกิารลกูบา้น และหมวดพลงังาน ไดแ้ก่ระบบชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า (2) นวตักรรมผลติภณัฑท์ีม่คี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่าย
เฉลีย่มากกว่าราคาทีเ่สนอเริม่ตน้ซึง่สรา้งมลูค่าเพิม่ไดม้ากทีสุ่ด 3 นวตักรรม ไดแ้ก่ ระบบหมุนเวยีนอากาศ กลอ้งวงจรปิดไรส้าย และ
ระบบบ้านอัจฉริยะ (3) ประชากรเพศหญิง และประชากรอายุ 51-60 ปี มีค่าความเต็มใจที่จะจ่ายสูงสุดในทุกหมวดนวตักรรม 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการเลอืกตดิตัง้ผลติภณัฑค์อื กลุม่ผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้พรอ้มการก่อสรา้งบา้น ไดแ้ก่ ระบบหมนุเวยีนอากาศ
และระบบบา้นอจัฉรยิะ กลุ่มผลติภณัฑท์ีต่ดิตัง้ภายหลงัเขา้อยู่อาศยัได ้ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิดไรส้าย ประตูดจิติอล ระบบตรวจจบัความ
เคลือ่นไหว ระบบตรวจจบัใบหน้า ระบบกริง่ประต ูระบบค าสัง่เสยีง และระบบชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า  

ค าส าคญั: ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ย, นวตักรรมผลติภณัฑ,์ โครงการทีอ่ยูอ่าศยั 

 

Abstract 

Current competition in the real estate business has led major real estate developers to innovate with products to 
differentiate and add value to their sale items as a significant competitive strategy. This research studies product innovations 
in single detached housing projects, innovation acceptance factors, and consumer willingness to pay for product innovations 
in single detached housing projects. 391 samples were consumers inhabiting, or interested in purchasing, single detached 
houses valued from 10 to 20 million baht, located on the urban fringe and suburbs of the Bangkok Metropolitan Area (BMA). 
Data was analyzed by descriptive statistics and the contingent valuation method (CVM). Results are summarized as follows: 
1) eleven product innovations for single detached houses and project common areas were classed in four categories: air 
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circulating system for health, Internet Protocol (IP) camera, digital door lock, motion sensor, face detection and video door 
phone for safety; home automation system, voice command, license plate recognition (LPR) and living service application for 
comfort; and electric vehicle charger for energy efficiency; 2) air flow system, IP camera, and home automation system were 
product innovations for which samples had average willingness to pay over initial proposed willingness with most innovative 
value added; 3 ) female consumers aged from 51 to 60 had highest willingness to pay value in all innovative categories. 
Recommendations for choosing home product installation would be that products requiring installation by home construction 
should include an air circulating system and smart home automation. Products possible to install after construction include 
Internet Protocol (IP) camera, digital door lock, motion sensor, face detection, voice command, and electric vehicle charger. 

Keywords: willingness to pay, product innovation, residential project 

 

 

1. บทน า 

นวตักรรมเป็นแนวคดิทีม่คีวามส าคญัในการด าเนินธุรกจิโดยเฉพาะในภาวะทีม่กีารแขง่ขนัรุนแรง โดยนวตักรรมจะช่วยเพิม่
มูลค่า สร้างความแตกต่าง และมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัองค์กร (Steinhoff & Burgess, 1989; Drucker, 1985, อ้างถึงใน นิติ 
รตันปรชีาเวช, 2554) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหนึ่งธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยต์่างให้
ความส าคญักบันวตักรรม ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีจิติอลมสี่วนส่งเสรมิใหก้ารศกึษาและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑส์ าหรบั
อ านวยความสะดวกในทีอ่ยูอ่าศยัของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ดห้ลากหลาย แต่การพฒันาผลติภณัฑน์ัน้ตอ้งทราบถงึความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคเป็นส าคญั หากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยม์กีารน านวตักรรมเขา้มาใชใ้นโครงการ แต่ไมท่ราบวา่แทจ้รงิแลว้นวตักรรมผลติภณัฑ์
นัน้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืไม ่หรอืผูบ้รโิภคมคีวามเตม็ใจทีจ่ะจา่ยในผลติภณัฑน์ัน้มากน้อยอยา่งไร การเพิม่นวตักรรม
เขา้ไปในโครงการโดยไมค่ านึงถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค ยอ่มเป็นการเพิม่ตน้ทุนโครงการ เกดิการเสยีโอกาสในการพฒันานวตักรรม
ทีเ่หมาะสมและเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิ (Vutikorn, 2563) 

โครงการทีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ปิดขายนบัตัง้แต่เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ถงึปี 2562 
ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชุดมากขึน้ ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์งึนิยมสรา้งอาคารชุดตามการวเิคราะหค์าดการณ์
จ านวนอุปสงค์ โดยมสีดัส่วนจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดขายและที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบยีนใหม่อาคารชุดต่อบ้านจดัสรรใน
อตัราส่วน 60 ต่อ 40 แต่ในปี 2563 แนวโน้มสดัส่วนหน่วยทีเ่ปิดขายและหน่วยทีจ่ดทะเบยีนใหม่อาคารชุดต่อบา้นจดัสรรมอีตัราส่วน
เท่ากับ 45 ต่อ 55 กล่าวคือโครงการอาคารชุดมีสัดส่วนการเปิดขายลดลง ขณะที่ส ัดส่วนของบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น (ศูนย์ข้อมูล
อสงัหารมิทรพัย์, 2563) จากแนวโน้มดงักล่าว อลวิสัสา พฒันถาบุตร ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่ารูปแบบการใชช้วีติแบบปกตใิหม่ (New 
Normal) อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์โรคระบาดตดิเชือ้โคโรน่าไวรสัสายพนัธุใ์หม่ 2019 (โควดิ-19) เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค โดยจะค านึงถงึความสมดุลของพืน้ทีส่่วนตวัและส่วนรวม ประโยชน์ใชส้อยและนวตักรรมมบีทบาทมากขึน้ บา้นจดัสรรจงึ
เป็นทางเลอืกทีไ่ดร้บัความสนใจเมื่อเทยีบกบัอาคารชุดทีก่ าลงัอยู่ในภาวะอุปทานลน้ตลาด แสดงใหเ้ห็นว่าบา้นเดีย่วเป็นประเภททีอ่ยู่
อาศยัแนวราบทีม่จี านวนหน่วยสรา้งเสรจ็และจดทะเบยีนใหมม่ากกวา่ทาวน์เฮา้ส ์บา้นแฝด และอาคารพาณิชย ์อยา่งไรกต็าม กลุม่ลกูคา้
ระดบักลางถงึระดบัล่างทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดท าใหอ้ตัราการดูดซบัโครงการบา้นกลางถงึระดบัล่างชะลอตวัใน
ระดบัต ่า ในขณะทีบ่า้นระดบัราคา 20 ลา้นบาทขึน้ไปทีก่ลุม่ลกูคา้มกี าลงัซือ้สงูและไมไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ยงัมอุีป
สงค์สม ่าเสมอและมสีนิค้าในตลาดจ านวนไม่มาก การน าเสนอผลติภณัฑบ์้านเดี่ยวระดบัราคา 20 ลา้นบาทขึน้ไป จงึถอืเป็นโอกาสที่
ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หค้วามสนใจ (ฐานเศรษฐกจิออนไลน์, 2563) 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษานวตักรรมผลติภณัฑใ์นโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว ทัง้ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นบา้น
และภายในโครงการจดัสรร ศกึษาความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมผลติภณัฑใ์นโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว 
โดยมขีอบเขตของการวจิยัคอื ศกึษานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการ
ที่อยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยวระดบัราคา 10-20 ล้านบาท ในโครงการจดัสรรที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก 



การศกึษาความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
ประเภทบา้นเดีย่ว ระดบัราคา 10-20 ลา้นบาท ในเขตกรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก  
ปารฉิตัร ตัง้ธนกุลภกัด,ี สทิธชิยั นาคสขุสกุล และวรากร ลขิติอนุภาค 
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เน่ืองจากเป็นทีอ่ยู่อาศยัประเภท ระดบัราคา และท าเลทีม่กีารพฒันาและเปิดขายมากทีสุ่ดในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (กรุงเทพธุรกจิ, 2563; 
ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2563) โดยใชร้ะยะเวลาการศกึษารวม 10 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2563 ถงึเดอืนมถุินายน 2564 

 

2. วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Methodology) ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การคดักรอง
นวตักรรมผลติภณัฑ์ของโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว และขอ้มูลเชงิปรมิาณ ได้แก่ ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บรโิภคต่อ
นวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นเดีย่ว กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจจะซือ้หรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยั
ในบ้านเดีย่วที่มนีวตักรรมระดบัราคา 10-20 ล้านบาท ในโครงการจดัสรรที่อยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก ซึ่ง
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งไดจ้ากสตูรกรณีไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนของ Khazanie (ละเอยีด ศลิาน้อย, 2560) ดงัสมการที ่1 

n     =     Zα/22     =        1.962        =    384.16                (1) 

                                                  4e2                      4 (0.05)2 

เมือ่  n = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง           
 Z =  คา่คะแนนมาตรฐานทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ (1- α) 100% ก าหนดใหร้ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ α เท่ากบั 0.05 (จาก (1- 0.05) 100%  
      =    95%) คา่คะแนนมาตรฐาน Zα/2 = Z0.05/2 = Z0.025 จะเทา่กบั 1.96      
 e = ระดบัความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัได ้(รอ้ยละ 5) 

จากสตูรขา้งตน้ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.95 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอย่าง โดยในงานวจิยัน้ีเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างได ้391 ตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากส านักงานขายของโครงการ
บา้นเดีย่วในโครงการจดัสรรทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก และช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยมคี าถามคดั
กรอง ทัง้น้ี สามารถแสดงระเบยีบวธิกีารวจิยัไดด้งัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอยีดระเบยีบวธิกีารวจิยั 
วตัถปุระสงค ์ แหล่งท่ีมาของข้อมลู เครื่องมือท่ีใช้ การวิเคราะหข้์อมลู 

ศกึษานวตักรรมผลติภณัฑ ์
ในโครงการจดัสรรที่อยู่อาศัย
ประเภทบา้นเดีย่ว 
 
 

- วรรณกรรมและงานวจิยั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรม
ผลติภณัฑใ์นโครงการทีอ่ยู่
อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว 
จ านวน 5 ราย 

- ต ารา บทความ งานวจิยั 
และเอกสารเผยแพร ่  
ต่าง ๆ 

- การสมัภาษณ์แบบกึง่
โครงสรา้ง 

- การวเิคราะหเ์น้ือหา 
 
- สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถี ่

ศกึษาความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายของ
ผู้ บ ริ โ ภ คที่ มีต่ อ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ในโครงการที่อยู่
อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อ
ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า เ พิ่ ม ข อ
นวตักรรมผลติภณัฑ ์

- กลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคทีม่คีวาม
สนใจจะซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัประเภท
บา้นเดีย่วในโครงการจดัสรร
ภายใน 2 ปี หรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยั
ในบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรร
ทีม่นีวตักรรม ระดบัราคา 10-
20 ลา้นบาท ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครชัน้กลางและ
ชัน้นอก จ านวน 400 ราย 

- แบบสอบถาม - สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

- คา่ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ย
เฉลีย่  
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3. ผลการศึกษา 

3.1 ผลการศึกษานวตักรรมผลิตภณัฑใ์นโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวทัง้ผลิตภณัฑท่ี์ใช้ในบา้นและภายในโครงการจดัสรร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและคดักรองนวตักรรมผลติภณัฑ์โดยสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเลอืกใชน้วตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการที่
อยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว จ านวน 5 ราย ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารโครงการ (ผูเ้ชีย่วชาญ 1) ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้
จดัจา้งโครงการ (ผูเ้ชีย่วชาญ 2) และ ผูจ้ดัการส่วนงานออกแบบอาคาร ฝ่ายสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลติภณัฑ ์(ผูเ้ชีย่วชาญ 3) ผูจ้ดัการ
โครงการฝ่ายบรหิารโครงการ (ผูเ้ชี่ยวชาญ 4) หวัหน้าสายงานพฒันาโครงการแนวราบ (ผูเ้ชีย่วชาญ 5) ภายใต้นิยามของนวตักรรม
ผลติภณัฑใ์นงานวจิยัน้ี คอื นวตักรรมผลติภณัฑท์ีเ่พิม่เขา้ไปในโครงการบา้นเดีย่ว เพือ่ช่วยพฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาการใชช้วีติของผูอ้ยู่
อาศยั โดยผลติภณัฑน์ัน้เป็นสิง่ใหมท่ีใ่ชง้านไดจ้รงิ แต่ยงัไมถู่กใชอ้ย่างแพร่หลายในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา สรา้งคุณประโยชน์และมลูคา่เพิม่
ใหก้บัโครงการ และเป็นนวตักรรมทีท่ าใหผู้พ้ฒันาโครงการมคีวามแตกต่าง น าหน้าคูแ่ขง่ได้ สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งัตารางที ่2  

ตารางท่ี 2 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ กบันวตักรรมผลติภณัฑข์องบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรร 

นวตักรรม 
ผูเ้ชีย่ว 
ชาญ 1 

ผูเ้ชีย่ว 
ชาญ 2 

ผูเ้ชีย่ว 
ชาญ 3 

ผูเ้ชีย่ว 
ชาญ 4 

ผูเ้ชีย่ว 
ชาญ 5 

ความเป็น
นวตักรรม 

1. หมวดสขุภาพ 
1.1 ระบบหมนุเวยีนอากาศ 
1.2 ระบบผนงัป้องกนัเสยีง 

 
1 
0 

 
1 
0 

 
1 
1 

 
1 
0 

 
1 
0 

 
เป็น 
ไมเ่ป็น 

2. หมวดความปลอดภยั 
2.1 กลอ้งวงจรปิดไรส้าย 
2.2 ประตดูจิติอล 
2.3 ระบบตรวจจบัความเคลือ่นไหว 
2.4 ระบบตรวจจบัใบหน้า 
2.5 ระบบกริง่ประต ู 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
เป็น 
เป็น 
เป็น 
เป็น 
เป็น 

3. หมวดความสะดวกสบาย 
3.1 ระบบบา้นอจัฉรยิะ 
3.2 ระบบค าสัง่เสยีง 
3.3 ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถอตัโนมตั ิ
3.4 แอพพลเิคชัน่บรกิารลกูบา้น 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
0 
1 

 
เป็น 
เป็น 
เป็น 
เป็น 

4. หมวดพลงังาน 
4.1 ระบบชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า 
4.2 ระบบพลงังานแสงอาทติย ์
4.3 ระบบก าจดัน ้าเสยีอตัโนมตั ิ

 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 

 
1 
1 
0 

 
1 
0 
0 

 
1 
0 
0 

 
เป็น 
ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 

หมายเหตุ: 1 = เป็นนวตักรรม, 0 = ไมเ่ป็นนวตักรรม 

จากตารางที ่2 สามารถสรุปนวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่วและพืน้ทีส่่วนกลางของโครงการ
โดยพจิารณาจากคะแนนความคดิเหน็สว่นใหญ่ของผูเ้ชีย่วชาญ คอื ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยวา่เป็นนวตักรรมตัง้แต่ 3 รายขึน้ไป ไดด้งัน้ี (1) 
หมวดสุขภาพ ประกอบดว้ย ระบบหมุนเวยีนอากาศ (2) หมวดความปลอดภยั ประกอบดว้ย กลอ้งวงจรปิดไรส้าย ประตูดจิติอล ระบบ
ตรวจจบัความเคลื่อนไหว ระบบตรวจจบัใบหน้า และระบบกริง่ประตู (3) หมวดความสะดวกสบาย ประกอบด้วย ระบบบา้นอจัฉรยิะ 
ระบบค าสัง่เสยีง ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถอตัโนมตั ิและแอพพลเิคชัน่บรกิารลูกบ้าน (4) หมวดพลงังาน ประกอบด้วย ระบบชาร์จ
รถยนตไ์ฟฟ้า รวมทัง้หมด 11 ผลติภณัฑ ์จากการคดักรอง 14 ผลติภณัฑ ์ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบันวตักรรมผลติภณัฑ ์
คอื เป็นสิง่ประดษิฐท์ีน่ ามาใชแ้ลว้เกดิประโยชน์ เหน็ความแตกต่าง ผูอ้ยู่อาศยัไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ เป็นเทคโนโลยทีีเ่ป็นที่
ตอ้งการของตลาดอย่างยัง่ยนืในระยะยาว เช่น ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมไดง้่าย ไม่เกดิภาระค่าใชจ้่ายในอนาคตมากเกนิไป และ น ามาใช้
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งานแลว้ไดร้บัความนิยม ไม่หายไป จงึท าใหร้ะบบผนังป้องกนัเสยีง (หมวดสุขภาพ) ระบบพลงังานแสงอาทติยแ์ละระบบก าจดัน ้าเสยี
อตัโนมตั ิ(หมวดพลงังาน) ไม่ถูกจดัว่าเป็นนวตักรรม ทัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมปัจจุบนัเน้นความส าคญัไปทีค่วาม
ปลอดภยัและความสะดวกสบาย การพจิารณาเพิม่นวตักรรมผลติภณัฑเ์ขา้ไปในโครงการบา้นเดีย่ ว ควรพจิารณาจากผลติภณัฑใ์น 2 
หมวดขา้งตน้ เป็นหลกั 

3.2 ผลการศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผู้บริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมผลิตภณัฑ์ในโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวเพ่ือ
ประเมินมลูค่าเพ่ิมของนวตักรรมผลิตภณัฑ ์

ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) หมายถงึ ความยนิดหีรอืความเต็มใจของผูบ้รโิภคที่พร้อมจะจ่ายส าหรบั
สนิคา้หรอืบรกิาร โดยทีร่าคาทีผู่บ้รโิภคเตม็ใจจะจ่ายขึน้อยู่กบัความสามารถทีจ่ะจ่าย (Ability to pay) ค่าสนิคา้และบรกิารในจ านวนที่
ตอ้งการ และการตระหนักในคุณค่าของสนิคา้และบรกิารวา่จะใหอ้รรถประโยชน์ (Utility) และความพอใจ (Preference) อย่างไรในสนิคา้
นัน้ของแต่ละบุคคล (ภราดร ปรดีาศกัดิ,์ 2556) การหาราคาของนวตักรรมผลติภณัฑซ์ึง่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอเพือ่สอบถามความ
เตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูบ้รโิภคนัน้ ผูว้จิยัประเมนิราคาตน้ทุนโดยใชว้ธิสี ารวจราคาของผลติภณัฑท์ีม่จี าหน่ายอา้งองิแหล่งขอ้มูลจากผูจ้ ั ด
จ าหน่าย 3 ราย โดยเลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัเิหมอืนหรือใกลเ้คยีงกนัในการอา้งองิราคา เพือ่หาราคาเฉลีย่ซึง่จะใชเ้ป็นราคาตน้ทุน 
และคดิเพิม่ก าไรในอตัรารอ้ยละ 30 เพื่อก าหนดราคาตัง้ตน้ทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑท์ีต่ดิตัง้ในบา้นเดีย่วและส่วนกลางของโครงการ 
โดยค านวณราคาเสนอตัง้ตน้จากสมการ K คณู ราคาตน้ทุนเฉลีย่ (ราคาสนิคา้ + vat) ดงัสมการที ่2  

      K = 1 / ( 1 – รอ้ยละของก าไรขัน้ตน้ (%))            (2) 

         = 1 / ( 1 – 30%)  = 1 / 0.7 

         = 1.4286 

ไดร้าคาตัง้ตน้ส าหรบัสอบถามความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยดงัตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ราคาตัง้ตน้นวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบา้นเดีย่ว 

นวตักรรม 
ราคาตน้ทุนสนิคา้+vat (บาท) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท) 

ราคารวม
ก าไร 30% 

(บาท) 

สรุปราคาเสนอ 
ตัง้ตน้ 
(บาท) 

ผูจ้ดัจ าหน่าย 
1 

ผูจ้ดัจ าหน่าย 
2 

ผูจ้ดัจ าหน่าย 
3 

ระบบหมนุเวยีนอากาศ 80,100 99,958 92,000 90,686 129,554 129,600 
กลอ้งวงจรปิดไรส้าย 25,900 35,900 23,940 28,580 40,829 40,800 
ประตดูจิติอล 13,900 12,900 15,500 14,100 20,143 20,100 
ระบบตรวจจบัความเคลือ่นไหว 20,700 19,740 22,000 20,813 29,733 29,700 
ระบบตรวจจบัใบหน้า 29,000 40,000 70,000 46,333 66,190 66,200 
ระบบกริง่ประต ู 25,900 29,900 24,500 26,767 38,238 38,200 
ระบบบา้นอจัฉรยิะ 32,990 32,100 35,000 33,363 47,662 47,700 
ระบบค าสัง่เสยีง 15,960 14,396 17,990 16,115 23,022 23,000 
ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถอตัโนมตั ิ
(สว่นกลาง) 

4,500 6,000 3,900 4,500 6,857 6,900 

แอพพลเิคชัน่บรกิารลกูบา้น 
(สว่นกลาง) 

1,242 2,990 1,990 1,242 2,963 3,000 

ระบบชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า 59,000 49,000 69,000 59,000 84,286 84,300 

 การประเมินมูลค่าของความเต็มใจที่จะจ่าย ใช้ส าหรับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ส าหรบัสิง่ทีไ่ม่มรีาคาซื้อขายในตลาด โดยทีเ่ทคนิคการประเมนิทางเศรษฐศาสตรก์ าหนดเป็น 2 วธิ ีคอื วธิกีารทางตรง 
(Direct Method)  เป็นวธิีประเมนิค่าจากการสอบถามประชาชนโดยตรงต่อค าถามสมมติ ได้แก่ วธิีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมนิค่า 
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(Contingent Valuation Method: CVM), วธิแีบบจ าลองทางเลอืก (Choice Experiment) และวธิกีารทางอ้อม (Indirect Methods) เป็น
วธิกีารสงัเกตพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผ่านการบรโิภคสนิคา้ทีม่รีาคาผ่านตลาด (Chilton, 2007) เพื่อประเมนิมูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่ายใน
งานวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชว้ธิสีมมตเิหตุการณ์ใหป้ระเมนิค่า โดยออกแบบสอบถามใหม้ลีกัษณะของการเสนอราคาสองราคา (Double bounded 
Close-ended หรอื Dichotomous Choice) กล่าวคอื ใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบว่าเตม็ใจจ่ายหรอืไมต่ามราคาทีเ่สนอ โดยขัน้ตอนการ
เสนอสองราคา คอื หากผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่เตม็ใจจ่ายทีร่าคาเสนอแรก จะท าการเพิม่ราคาเสนอเป็น 2 เท่า และสอบถามผูต้อบ
แบบสอบถามว่ายงัเตม็ใจจ่ายหรอืไม่ และหากผูต้อบแบบสอบถามตอบว่าไม่เตม็ใจจ่ายในราคาเสนอแรก จะท าการลดราคาทีเ่สนอลง
ครึง่หน่ึง และสอบถามผูต้อบแบบสอบถามอกีครัง้ว่าเตม็ใจจ่ายหรอืไม่ (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543; Chilton, 2007; 
กนกวรรณ์, 2558) จะไดค้ าตอบ 4 รปูแบบ คอืเตม็ใจทีจ่ะจา่ยราคาเสนอตัง้ตน้ เตม็ใจทีจ่ะจ่ายราคาสองเทา่ เตม็ใจทีจ่ะจา่ยราคาครึง่หน่ึง 
และไม่เต็มใจที่จะจ่าย เพื่อหาค่า mean WTP จากแบบสอบถาม CVM แบบ Dichotomous Choice  ของ เรณู สุขารมณ์ (2541) ดงั
สมการที ่3 

       (3) 

เมือ่ S (Bj)    =  จ านวนตวัอยา่งทีม่คีวามเตม็ใจจะจา่ยทีร่าคาเริม่ตน้ (ราคาต ่าสุด) (nj) 

 

                     (Bj)    =  ราคาทีเ่สนอเริม่ตน้,      j  =  ราคาเริม่ตน้ (ต ่าสุด) 

 

จากสมการที ่3 สามารถประยุกต์เขา้กบังานวจิยั คอื Mean WTP = ∑ (สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเตม็ใจจ่ายทีร่าคาทีเ่สนอต่อ

กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ตม็ใจจา่ยทัง้หมด x ราคาทีเ่สนอ)  = ∑ (nj / Nj x Bj)           (4) 

จากสมการที ่4 สามารถหาคา่ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเฉลีย่ สรุปไดด้งัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 คา่ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเฉลีย่ (Mean of WTP) ของนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละหมวดของนวตักรรม 

หมวดนวตักรรม 
นวตักรรม 

ทีท่ าการศกึษา 
ราคาเสนอตัง้ตน้ 

(บาท) 

คา่ความเตม็ใจ 
ทีจ่ะจา่ยเฉลีย่ 
(Mean WTP) 

(บาท) 

มลูคา่เพิม่ 
ของนวตักรรม 

(รอ้ยละ) 

มลูคา่เพิม่โดย
เฉลีย่รายหมวด 

(รอ้ยละ) 

สขุภาพ ระบบหมนุเวยีนอากาศ 129,600.00 157,078.50 121.20 121.20 
ความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดไรส้าย 40,800.00 41,831.05 102.53 87.90 

ประตดูจิติอล 20,100.00 17,085.00 85.00 
ระบบตรวจจบัความ
เคลื่อนไหว 

29,700.00 22,831.27 76.87 

ระบบตรวจจบัใบหน้า 66,200.00 64,144.10 96.89 
ระบบกริง่ประต ู  38,200.00 29,883.39 78.23 

ความสะดวกสบาย ระบบบา้นอจัฉรยิะ 47,700.00 47,962.81 100.55 89.10 
ระบบค าสัง่เสยีง 23,000.00 22,117.99 96.17 
ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถ
อตัโนมตั ิ 

6,900.00 5,694.07 82.52 

แอพพลเิคชัน่บรกิารลกูบา้น 3,000.00 2,315.22 77.17 
พลงังาน ระบบชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า 84,300.00 74,704.88 88.62 88.62 

จ านวนตวัอยา่งในกลุม่ทีเ่ตม็ใจจะจา่ย (Nj) 
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จากตารางที ่4 จะเหน็ไดว้า่กลุ่มตวัอย่างมคีวามเตม็ใจทีจ่ะจ่ายต่อนวตักรรมในหมวดสุขภาพมากทีสุ่ดในราคาทีส่งูกวา่ราคาเสนอ
ตัง้ตน้ แต่มคีวามเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตัง้ตน้ใน 3 หมวดนวตักรรม ไดแ้ก่ หมวดความสะดวกสบาย หมวดพลงังาน และ
หมวดความปลอดภยั ตามล าดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายผลติภณัฑพ์บวา่มนีวตักรรม จ านวน 3 ผลติภณัฑ ์ทีม่คี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเฉลีย่
มากกว่าค่าความเตม็ใจทีเ่สนอตัง้ต้นหรอืสรา้งมูลค่าเพิม่ ไดแ้ก่ ระบบหมุนเวยีนอากาศ กลอ้งวงจรปิดไร้สาย และระบบบา้นอจัฉรยิะ 
อนุมานไดว้า่ผูบ้รโิภคเลง็เหน็ถงึความจ าเป็นของนวตักรรมนัน้ จงึยอมจ่ายในราคาทีส่งูขึน้ โดยคาดหวงัจะไดป้ระโยชน์สงูสดุต่อสิง่ทีจ่า่ย 
ระบบหมุนเวยีนอากาศสรา้งมลูค่าเพิม่จากราคาทีเ่สนอตัง้ตน้มากทีสุ่ด ดว้ยเหตุผลเรือ่งสุขภาวะในปัจจุบนัทีม่ที ัง้มลภาวะและโรคระบาด 
ระบบหมุนเวยีนอากาศจงึเป็นที่ต้องการที่สุดนวตักรรมหน่ึงในการอยู่อาศยับ้านเดี่ยว ด้านแอพพลเิคชัน่ลูกบ้านและระบบตรวจจบั  
ความเคลื่อนไหวมมีูลค่าเตม็ใจจ่ายลดลงจากราคาเสนอตัง้ต้นมากที่สุด อนุมานได้ว่าผูบ้รโิภคอาจจะเลง็เหน็ว่าแอพพลเิคชัน่บรกิาร
ลูกบ้านเป็นนวตักรรมที่ควรจะมใีนงานบรกิารลูกบ้านซึ่งผู้บรโิภคต้องจ่ายเป็นค่าบรกิารรายปีอยู่แล้ว จงึไม่มคีวามจ าเป็นต้องจ่าย  
เพือ่ผลติภณัฑน้ี์ สว่นระบบตรวจจบัความเคลือ่นไหวอาจจะเป็นนวตักรรมทีไ่มจ่ าเป็นหรอืมรีาคาทีส่งูเกนิไป 

3.3 ผลการศึกษาความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมผลิตภณัฑใ์นโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว แยกตาม
คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจจะซื้อทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรรระดบั
ราคา 10-20 ลา้นบาท ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก จ านวน 391 ราย พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศ
หญงิในจ านวนใกลเ้คยีงกนั ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี มสีถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ
ระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเจา้ของกจิการหรอืคา้ขายและพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 150,001-
300,000 บาทต่อเดอืน และมจี านวนสมาชกิในครวัเรอืน 3-4 คน โดยแต่ละคุณลกัษณะ มคีา่ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเฉลีย่ ดงัตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมรายหมวด จ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ หมวดสขุภาพ 
หมวดความ
ปลอดภยั 

หมวดความ
สะดวกสบาย 

หมวดพลงังาน 

เพศ ชาย 
หญงิ 

148,517 
165,972 

25,502 
28,206 

16,414 
19,390 

71,166 
79,226 

อาย ุ 21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 - 60 ปี 

142,142 
164,627 
148,017 
217,964 

21,567 
27,766 
27,589 
28,894 

15,502 
18,571 
17,512 
19,783 

77,074 
72,347 
76,518 
84,300 

ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

166,808 
147,712 

25,125 
28,144 

17,543 
18,023 

76,788 
73,254 

สถานภาพสมรส โสด 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
หมา้ย 
หยา่รา้ง 

153,266 
159,795 
97,200 
183,600 

23,953 
28,223 
27,243 
28,807 

16,958 
18,213 
13,046 
23,982 

75,763 
74,816 
63,225 
56,200 

อาชพีหลกั เจา้ของกจิการหรอืคา้ขาย 
ขา้ราชการ 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
อาชพีอสิระหรอืรบัจา้งทัว่ไป 

158,049 
105,300 
126,305 
158,648 
197,640 

27,457 
36,957 
31,268 
23,802 
23,224 

17,949 
13,082 
19,274 
17,412 
17,876 

74,498 
57,956 
71,331 
74,221 
79,267 
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ตารางท่ี 5 ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมรายหมวด จ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ หมวดสขุภาพ 
หมวดความ
ปลอดภยั 

หมวดความ
สะดวกสบาย 

หมวดพลงังาน 

รายไดค้รวัเรอืน
เฉลีย่ต่อเดอืน 

150,001 – 200,000 บาท 
200,001 – 300,000 บาท 
300,001 – 400,000 บาท 
400,001 – 500,000 บาท 
มากกวา่ 500,000 บาท 

160,457 
139,873 
131,914 
196,992 
152,471 

29,107 
22,068 
27,848 
25,839 
30,574 

19,040 
15,033 
18,521 
15,148 
22,754 

84,300 
75,519 
59,442 
80,168 
61,469 

จ านวนสมาชกิ
ครวัเรอืน 

1 - 2 คน 
3 - 4 คน 
5 - 6 คน 
มากกวา่ 6 คน 

145,505 
154,995 
187,457 
97,200 

25,802 
26,843 
27,856 
28,877 

16,612 
19,313 
17,147 
13,729 

75,654 
71,490 
77,275 
84,300 

จากตารางที ่5 จะเหน็ไดว้า่ คุณลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเฉลีย่มากทีสุ่ดในทุกหมวดนวตักรรม 
ไดแ้ก่ เพศและอายุ  โดยเพศหญงิมคี่าความเตม็ใจจ่ายเฉลีย่มากกว่าเพศชาย และผูท้ีอ่ายุ 51 - 60 ปี มคี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเฉลีย่
มากกว่าช่วงอายุอื่น ในขณะทีคุ่ณลกัษณะทางประชากรศาสตรอ์ื่นๆ มคี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเฉลีย่มากทีสุ่ดในหมวดทีแ่ตกต่างกนัไป 
โดยทีน่วตักรรมผลติภณัฑห์มวดสุขภาพ มคี่าความเตม็ใจจ่ายเฉลีย่สงูสุดจากกลุ่มประชากรทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพ
หย่ารา้ง ประกอบอาชพีอสิระหรอืรบัจา้งทัว่ไป มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 400,001 – 500,000 บาท และมจี านวนสมาชกิครวัเรอืน 
5 - 6 คน นวตักรรมผลติภณัฑ์หมวดความปลอดภยั มคี่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยสูงสุดจากกลุ่มประชากรที่จบการศกึษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีสถานภาพหย่ารา้ง ประกอบอาชพีขา้ราชการ มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดือน มากกวา่ 500,000 บาท และมจี านวนสมาชกิ
ครวัเรอืนมากกวา่ 6 คน นวตักรรมผลติภณัฑห์มวดความสะดวกสบาย มคีา่ความเตม็ใจจา่ยเฉลีย่สงูสุดจากกลุม่ประชากรทีจ่บการศกึษา
ระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีสถานภาพหย่ารา้ง ประกอบอาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืน มากกวา่ 500,000 บาท 
และมจี านวนสมาชกิครวัเรอืน 3-4 คน นวตักรรมผลติภณัฑ์หมวดพลงังาน มคี่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยสูงสุดจากกลุ่มประชากรที่จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด ประกอบอาชพีอสิระหรอืรบัจา้งทัว่ไป มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 150,001 – 200,000 
บาท และมจี านวนสมาชกิครวัเรอืนมากกวา่ 6 คน 

 

4. การอภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

จากผลการศกึษาค่าความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเฉลีย่แสดงใหเ้หน็วา่นวตักรรมสว่นใหญ่มคี่าความเตม็ใจที่จะจ่ายน้อยกวา่ราคาเสนอตัง้
ตน้ โดยมผีูต้อบแบบสอบถามเลอืกเตม็ใจจ่ายในราคาสองเท่าของราคาเสนอตัง้ตน้คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของจ านวนค าตอบเตม็ใจจ่ายทัง้หมด
เทา่นัน้ ท าใหค้า่ความเตม็ใจจา่ยตกอยูใ่นชว่งราคาเสนอลดลงครึง่หน่ึงถงึราคาเสนอตัง้ตน้เป็นสว่นใหญ่ สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็วา่นวตักรรมทีเ่สนอมรีาคาสงูเกนิไป เนื่องจากราคาตัง้ตน้ทีใ่ชส้ ารวจในงานวจิยัน้ี บวกก าไรรอ้ยละ 
30 ของราคาตน้ทุนผลติภณัฑ ์ท าใหร้าคาเสนอสงูขึน้ประมาณ 1.43 เทา่จากราคาตลาด 

2) ผูบ้รโิภคเหน็ว่านวตักรรมบางผลติภณัฑไ์มม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชใ้นปัจจุบนั จงึไมจ่ าเป็นต้องจ่ายส าหรบันวตักรรมนัน้หรอื
เตม็ใจทีจ่ะจา่ยในราคาต ่าทีส่ดุ 

3) ราคาของนวตักรรมบางผลติภณัฑค์ดิจ านวนตดิตัง้มาตรฐานค านวณตามพืน้ทีใ่ชส้อย เช่น กลอ้งวงจรปิด ระบบตรวจจบั
ความเคลื่อนไหว ระบบค าสัง่เสยีง อาจจะมากเกนิความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั จงึท าใหร้าคาสงู ท าใหผู้้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบเตม็
ใจทีจ่ะจา่ยในราคาครึง่หน่ึงของราคาตัง้ตน้ 

นอกจากค่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายโดยรวมจะน้อยกวา่ราคาเสนอตัง้ตน้แลว้ จากการศกึษาพบวา่มผีูต้อบแบบสอบถามไมเ่ตม็ใจ
ทีจ่ะจ่ายรอ้ยละ 22.44 โดยระบบชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าและระบบกริง่ประตูเป็นนวตักรรมผลติภณัฑ์มจี านวนผูไ้ม่เตม็ใจทีจ่ะจ่ายมากทีสุ่ด 
อนุมานไดว้า่ผูบ้รโิภคอาจตอ้งการอยูอ่าศยัในบา้นหรอืมโีอกาสทดลองใชง้านนวตักรรมนัน้จนเกดิทศันคตทิีด่ตี่อนวตักรรมนัน้ก่อน จงึจะ
ตดิตัง้นวตักรรมผลติภณัฑต์ามความจ าเป็นในภายหลงั 



การศกึษาความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อนวตักรรมผลติภณัฑข์องโครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
ประเภทบา้นเดีย่ว ระดบัราคา 10-20 ลา้นบาท ในเขตกรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก  
ปารฉิตัร ตัง้ธนกุลภกัด,ี สทิธชิยั นาคสขุสกุล และวรากร ลขิติอนุภาค 
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ต้นทุนของนวตักรรมผลติภณัฑจ์ดัอยู่ในหมวดต้นทุนส่งเสรมิการขาย ซึ่งต้นทุนส่งเสรมิการขายโดยทัว่ไปของโครงการที่มี
มลูค่าประมาณรอ้ยละ 10 ของราคาขายบา้นเดีย่ว หากตัง้ราคาขายบา้นที ่15 ลา้นบาท นวตักรรมผลติภณัฑท์ีม่มีูลค่าเพิม่ซึ่งประเมนิ
จากความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ระบบหมุนเวยีนอากาศ กลอ้งวงจรปิดไรส้าย และระบบบา้นอจัฉรยิะ จะมสีดัส่วนตน้ทุน
ผลติภณัฑต์่อตน้ทุนส่งเสรมิการขายเป็นรอ้ยละ 8.64, 2.72 และ 3.18 ตามล าดบั ผูพ้ฒันาโครงการอาจจะพจิารณาคดัเลอืกผลติภณัฑ์
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เน่ืองจากค่าส่งเสรมิการขายมไิด้มแีค่การเพิม่นวตักรรมผลติภณัฑ์เขา้ไป หากยงัมกีจิกรรมอื่น เช่น 
ส่วนลดเงนิสด งดเว้นค่าส่วนกลางรายปี งดเวน้ค่าธรรมเนียมการโอน ของแถมประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นทาง เลอืก
สง่เสรมิการขายใหผู้บ้รโิภคเพิม่เตมิดว้ย ราคาของนวตักรรมผลติภณัฑท์ีใ่สเ่ขา้ไปจงึไมใ่ชท่ัง้หมดของคา่สง่เสรมิการขาย  

นอกจากน้ี ผลการศกึษายงัพบว่าคุณลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มผีลใหค้่าความเตม็ใจทีจ่ะ
จา่ยแตกต่างกนัในทุกหมวดนวตักรรมหรอืมคีวามตอ้งการในนวตักรรมผลติภณัฑท์ีต่่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler and Keller 
(2009) และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ทีว่า่ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาค่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายนวตักรรมผลติภณัฑท์ีเ่ตม็ใจจ่ายต่อบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรรระดบัราคา 10-20 ลา้น
บาท ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้กลางและชัน้นอก พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเต็มใจที่จะจ่ายในแต่ละผลติภณัฑ์ไม่เท่ากนัและ
ผูบ้รโิภคไม่ไดม้คีวามเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในทุกนวตักรรม ผูพ้ ัฒนาจงึตอ้งคดัเลอืกนวตักรรมผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่เพื่อตดิตัง้ ทัง้น้ี ตน้ทุน
ของนวตักรรมผลติภณัฑท์ีจ่ะเพิม่เขา้ไปนัน้จะจดัอยู่ในหมวดส่งเสรมิการการขาย หากสมมตใิหโ้ครงการมรีาคาขายบา้นเดีย่วเฉลีย่ยูนิ
ตละ 15 ลา้นบาทและใหง้บประมาณหมวดส่งเสรมิการขายรอ้ยละ 10 หมายความว่าค่าส่งเสรมิการขายของบา้นจะเท่ากบั 1,500,000 
บาทต่อยูนิต ทัง้น้ีผู้พฒันาโครงการสามารถพจิารณาติดตัง้นวตักรรมในแต่ละหมวด โดยพจิารณาจากเกณฑ์ด้านคุณลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มคี่าความเต็มใจจ่ายสูง นอกจากน้ี เพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผูพ้ฒันาโครงการที่จะตดิตัง้นวตักรรม ผูว้จิยัได้สรุปกลุ่ม
ผลติภณัฑท์ีส่ามารถตดิตัง้เองไดภ้ายหลงั และผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้พรอ้มกบัการก่อสรา้งบา้น ดงัน้ี 

1) กลุ่มผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้พรอ้มการก่อสรา้งบา้น ไดแ้ก่ ระบบหมุนเวยีนอากาศและระบบบา้นอจัฉรยิะ เน่ืองจากตอ้ง
ตดิตัง้เขา้กบัส่วนงานโครงสรา้งและงานระบบของบา้น การตดิตัง้ในภายหลงัจะท าใหเ้กดิความยุ่งยาก เสยีค่าใชจ้่ายทีม่ากขึน้ และอาจ
กระทบถงึเงื่อนไขการรบัประกนับา้นได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีว่่าระบบหมุนเวยีนอากาศและระบบบา้นอจัฉรยิะมคี่าความเตม็ใจทีจ่ะ
จา่ยเฉลีย่มากกวา่ราคาเสนอตัง้ตน้ และมจี านวนผูเ้ตม็ใจทีจ่ะจา่ยมากกวา่รอ้ยละ 80 เพราะผูบ้รโิภคสามารถตดิตัง้เองภายหลงัไดย้าก 

2) กลุ่มผลติภณัฑท์ีต่ดิตัง้ภายหลงัเขา้อยู่อาศยัได ้ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิดไรส้าย ประตูดจิติอล ระบบตรวจจบัความเคลื่อนไหว 
ระบบตรวจจบัใบหน้า ระบบกริง่ประตู ระบบค าสัง่เสยีง และระบบชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า ทีม่คี่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายโดยเฉลีย่ต ่ากว่าราคา
เสนอตัง้ตน้และมจี านวนผูไ้มเ่ตม็ใจทีจ่ะจ่ายรอ้ยละ 13-37 เป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคอาจจะไมเ่ตม็ใจจา่ยเน่ืองจากสามารถตดิตัง้และ
เลอืกผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้ไดเ้อง 

3) กลุม่ผลติภณัฑท์ีต่ดิตัง้เพือ่ใชง้านสว่นกลางของโครงการ ไดแ้ก่ ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถอตัโนมตัแิละแอพพลเิคชัน่บรกิาร
ลกูบา้น ผูพ้ฒันาพจิารณาตดิตัง้และด าเนินการ เพือ่ความสะดวกสบายและประโยชน์ของลกูบา้น โดยพจิารณาจากปัจจยัอื่น ๆ เพิม่เตมิ 

อย่างไรก็ตาม งานวจิยัน้ีมขี้อจ ากดัด้านตวัเลือกนวตักรรมผลิตภณัฑ์ในหมวดนวตักรรม เน่ืองจากนวตักรรมผลิตภณัฑ์ภณัฑ์ที่ใช้  
ในงานวิจัยน้ีคัดกรองจากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ผลิตภัณฑ์ในหมวดสุขภาพและหมวดพลังงานได้หมวดละ 1 ผลิตภัณฑ์  
การวเิคราะหผ์ลการวจิยัรายหมวดจงึมนีวตักรรมผลติภณัฑเ์ดยีวนัน้เป็นตวัแทนหมวด การวเิคราะหห์าคา่กลางและคา่เฉลีย่ต่างๆ จงึไม่
มกีารกระจายของขอ้มูลเหมอืนหมวดความปลอดภยัที่มนีวตักรรม 5 ผลติภณัฑ์ และหมวดความสะดวกสบายม ี4 ผลติภณัฑ์ ท าให้
อาจจะไดค้า่สงูและคา่ต ่าไดม้ากกวา่หมวดทีม่กีารกระจายขอ้มลู 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัราคาทีด่นิใจกลางเมอืงมรีาคาสงูขึน้ โครงการทีอ่ยู่อาศยัระดบักลางตอ้งหาท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม รถไฟฟ้ามกีารพฒันา
รถไฟฟ้าสว่นต่อขยายเขา้ไปในพืน้ทีช่านเมอืง 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่ บางใหญ่ ล าลกูกา มนีบุร ีลาดกระบงั และสมุทรปราการ ลกัษณะกายภาพ
ในปัจจุบนัของพืน้ทีม่กีารกระจายตวัของโครงการบา้นจดัสรร งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่หาลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงทีส่ง่ผล
ต่อโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง ซึ่งมขี ัน้ตอนการศกึษา ดงัน้ี (1) ศกึษาการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่าน
เมอืงทีเ่ป็นพืน้ทีศ่กึษา 5 พืน้ที ่(2) ศกึษารปูแบบทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรทีพ่ฒันาในพืน้ทีก่ลุ่มตวัอย่าง (3) วเิคราะหปั์จจัย
ทางกายภาพของเมอืงที่สมัพนัธ์ต่อการพฒันาโครงการบ้านจดัสรรระดบักลาง ผลการวจิยัพบว่า พื้นที่ชานเมอืงมกีารขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ มกีารพฒันาแบบกระจาย โดยขาดการวางแผนทางผงัเมอืง ถนนสายหลกัจะเป็นที่ตัง้ของพื้นที่พาณิชยกรรม โครงการบ้าน
จดัสรรตัง้อยู่ถนนรอง หรอื ซอยเชื่อมกบัถนนหลกั ลกัษณะกายภาพของเมอืงทีส่่งผลต่อพืน้ทีช่านเมอืงและโครงการบา้นจดัสรร ไดแ้ก่ 
(1) รถไฟฟ้า เป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการทีห่มู่บา้นจดัสรรจะเขา้มาในพืน้ที ่(2) เสน้ทางรถยนตเ์ชือ่มต่อสูใ่จกลางเมอืง เพือ่ใชใ้นการเดนิทาง
ไปท างาน (3) หา้งสรรพสนิคา้และพืน้ทีอ่ านวยความสะดวก (4) รูปร่างของทีด่นิ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อลกัษณะกายภาพในการพฒันา
โครงการ ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้, ขนาดโครงการ, การจดัผงัโครงการ, พืน้ทีส่ว่นกลาง, และขนาดของหน่วยพกัอาศยั ดงันัน้การเลอืกท าเลทีต่อ้งของ
โครงการบา้นจดัสรรระดบักลางควรมเีสน้ทางทีเ่ชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าและศนูยก์ลางเมอืง มสีิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน และการตัง้
ราคาสอดคลอ้งกบัพืน้ที ่

ค าส าคญั:  ลกัษณะกายภาพ, พืน้ทีช่านเมอืง, บา้นจดัสรรระดบักลาง  

 

Abstract 

As land prices in central Bangkok increase, mid-level housing projects must find  suitable locations. The mass rapid 
transit extension project has developed into five suburban areas: Bang Yai, Lam Luk Ka, Minburi, Lat Krabang, and Samut 
Prakan, popular areas for housing development projects. Current physical characteristics of regional housing project distribution 
were studied. The objective of this research was to determine suburban area physical characteristics influencing mid-level 
housing projects. The process was as follows: to 1) study physical development occurring in five suburban study areas; 2) 
examine housing project physical patterns developed in suburban areas; and 3) analyze urban physical development factors 
related to mid-level housing project development. Results were that rapidly expanding suburban area distributed development 
lacked directional planning. Main streets were sites of commercial areas, while housing projects were located on secondary 
roads or alleys that connected to the main road. Suburban area characteristics influencing physical development included: 1) 
mass rapid transit for access to area housing projects; 2) roads connecting to city centers for use by commuters; 3) department 
stores and convenience shopping 4)  land shape, They areas influenced housing project development physical characteristics 
in terms of location, project size, project planning, common areas, and dwelling unit size. These findings suggest that mid-level 
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housing projects should be located on routes with easy access to connected to mass rapid transit to the city center, with 
accessible facilities priced according to location. 

Keyword: Physical development, Suburban area, Middle-class Housing project 

 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

จากสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2563 อสงัหารมิทรพัยแ์นบราบไดร้บัความนิยมเพิม่สงูขึน้และแนวโน้มการกระจายตวัของโครงการ
ถูกดนัออกจากพืน้ทีก่รุงเทพชัน้ใน เนื่องจากราคาทีด่นิทีส่งูขึน้และขอ้จ ากดัของขนาดทีด่นิ กรุงเทพชัน้ในเหลอืทีด่นิขนาดใหญ่พอส าหรับ
การพฒันาโครงการบา้นจดัสรรไมม่ากนกั  

โครงการบา้นจดัสรรจงึมกีารกระจายตวัออกมาบรเิวณพืน้ทีช่านเมอืงและปรมิณฑล ทีร่าคาทีด่นิถูกกว่าและมพีืน้ทีม่ากพอใน
การพฒันาโครงการ ดงันัน้ท าเลที่ตัง้โครงการจงึต้องมกีารตอบสนองการใช้งานของผู้คน พื้นที่ชานเมอืงในปัจจุบนัมกีารพฒันาระบ
สาธารณูปโภคขึน้มาเพือ่รองรบัการใชง้านของคนเมอืง ในปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายเขา้ไปในพืน้ที ่สง่ผลให้
บรเิวณเสน้ทางรถไฟฟ้ามกีารพฒันาของโครงการพาณิชยกรรมต่างๆขึ้นมา ซึ่งท าใหล้กัษณะทางกายภาพของพื้นที่ชานเมอืงมกีาร
เปลีย่นแปลงไป ทัง้ในเรื่องของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเดนิทาง และวถิชีวีติของคนในพืน้ที ่

ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นไปท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงอื่น ๆ ตามมา โดยโครงการบา้นจดัสรรทีล่งไปอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ ี
ลกัษณะกายภาพทีแ่ตกต่างกนั กต็อ้งมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ใหต้อบสนองกบัลกัษณะกายภาพของพืน้ที ่จากเหตุทีก่ล่าวมา ทางผูว้จิยัจงึ
สนใจท าการศกึษาเกีย่วกบั การศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงทีส่ง่ผลต่อการพฒันาลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรร
ระดบักลาง ท าการวเิคราะหล์กัษณะกายภาพของพืน้ทีท่ี่ส่งผลต่อโครงการบา้นจดัสรร โดยน าเสนอเป็นลกัษณะกายภาพของเมอืงและ
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาโครงการบา้นจดัสรร 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่านเมอืง 

2) ศกึษารปูแบบทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรทีพ่ฒันาในพืน้ที ่

3) วเิคราะหปั์จจยัทางกายภาพของเมอืงทีม่ผีลต่อการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

ลกัษณะกายภาพ หมายถงึ ลกัษณะทัว่ไปของสภาพแวดลอ้ม ทีอ่ยู่โดยรอบ โดยสามารถใชก้ารส ารวจเพือ่การเกบ็ขอ้มลู เช่น 
จ านวน รปูทรง หรอื วดัไดจ้ากเครื่องมอื เช่น ความสงู ขนาดพืน้ที ่(digitalschool.club,2549) ดงันัน้ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืง 
หมายถึง ลกัษณะของพื้นที่นัน้ อนัได้แก่ ที่ตัง้ของพื้นที่ รูปร่างของที่ดนิ ขนาดของพื้นที ่ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ พชื
พรรณต่างๆ (ภวูณฐั คงสมโอษฐ์,2562) และลกัษณะทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรร หมายถงึ ลกัษณะทัว่ไปของโครงการ ทีแ่สดง
ออกมาเป็นรูปธรรม สามาถวดัได้ และมผีลต่อการพฒันาโครงการบ้านจดัสรร ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคอื ลกัษณะทางกายภาพของ
โครงการและลกัษณะทางกายภาพของหน่วยพกัอาศยั (โชตริตัน์ สว่างวงษ์ ,2563) จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพน ามาสรุปเป็น
ลกัษณะทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรและลกัษณะกายภาพของหน่วยพกัอาศยัได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรร 
ลกัษณะทางกายภาพของโครงการ ลกัษณะทางกายภาพของหน่วยพกัอาศยั 

รปูแบบการวางผงั จ านวนหน่อยพกัอาศยั 
สดัสว่นพืน้ที ่ ขนาดทีด่นิ 
เนื้อทีโ่ครงการ ความกวา้งทีด่นิ 

ราคาเฉลีย่ของโครงการ สดัสว่นทีด่นิ 
ปีทีเ่ริม่กอ่สรา้ง การต่อเตมิบา้น 

2.2 การวางแผนเมืองกบัการพฒันาท่ีอยู่อาศยั 

ทีอ่ยู่อาศยั คอื สภาพแวดลอ้มของการอยู่อาศยั ย่าน และโครงสรา้งทางกายภาพ หรอื เป็นพืน้ทีท่ีบุ่คคลสามารถรบัรูถ้งึความ
เป็นชุมชน มคีวามเป็นส่วนตวั หน้าทีข่องเมอืงทีส่ าคญัคอื การจดัใหม้ทีีอ่ยู่อาศยัส าหรบัประชาชน มทีีอ่ยู่ทีด่กี่อใหเ้กดิสภาพแวดล้ อม
กายภาพทีด่ ีและสง่เสรมิสภาพเศรษฐกจิของเมอืง ซึง่จะเหน็ไดว้า่ทีอ่ยู่อาศยัสง่ผลต่อบุคคล กายภาพ เศรษฐกจิและสงัคม เมือ่มคีนมาก
ขึน้เมอืงจงึตอ้งมกีารขยายตวั เพือ่รองรบัการอยูอ่าศยั กจิกรรมทางเศรษฐกจิ เกษตรกรรม อุสาหกรรม และภาคบรกิารต่างๆ  

โดยองค์ประกอบของเมอืง (Kevin Lynch,2503) จะประกอบไปดว้ย เสน้ทางในที่น้ีคอืถนนทีเ่ชื่อมพืน้ทีส่่วนต่างๆของพื้นที่ 
ขอบเขต เป็นการแบง่พืน้ทีอ่อกจากกนั ยา่น เป้นการรวมสิง่ทีเ่หมอืนกนัเขา้ดว้ยกนัเพือ่สง่เสรมิการใชง้าน ทีร่วมกจิกรรม บรเิวณทีม่ีการ
รวมกนัของสิง่ใดสิง่หน่ึงอยา่งหนาแน่นกวา่บรเิวณอื่น เชน่ ตลาด และทีห่มายตา คอืเป็นจุดทีโ่ดดเดน่ของพืน้ที ่

2.3 พืน้ท่ีชานเมือง 

พืน้ทีบ่รเิวณรอบนอกเมอืง ซึง่ประชากรยงัอยู่อาศยักนัไม่หนาแน่นเท่าในเมอืง พืน้ทีช่านเมอืงอาจจะเป็นทีอ่ยู่อาศยัของคนที่
ท างานในเมอืง ชานเมอืงมกัเป็นทศิทางการขยายตวัของเมอืง เมื่อมคีนไปอาศยัอยู่มาขึน้กจ็ะกลายเป็นพืน้ทีเ่มอืงต่อไป จงึอาจเรยีกว่า
พืน้ทีช่านเมอืงเป็นล าดบัขัน้ในการพฒันาของเมอืง (ฉววีรรณ เด่นไพบลูย,์ 2554) 

2.4 ความหมายของและการแบง่ระดบัของบา้นจดัสรร 

บา้นจดัสรรคอืการแบ่งทีด่นิในการสรา้งบา้นแต่ละหลงั โดยก าหนดใหโ้ครงการบา้นจดัสรร ต้องมรีะบบสาธารณูปโภค พืน้ที่
สวน สิง่อ านวยความสะดวก ขอบเขตกัน้โครงการ และหน่วยพกัอาศยั หน่วยพกัอาศยัในงานวจิยัน้ีคอืบา้น จากการทบทวนวรรณกรรม
บา้นจดัสรรระดบักลาง ประเภทบา้นเดีย่วและบา้นแฝดจะอยูใ่นชว่งราคา 3.0-5.0 ลา้นบาท (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์2563) 

 

3. กระบวนการศึกษา 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

การส ารวจลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงและโครงการบา้นจดัสรร ทัง้ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูและการคน้ทางขอ้มลูจากแหลง่อื่นๆ 

3.2 ขัน้ตอนการด าเนินการศึกษา 

1) ศกึษาวรรณกรรมและเอกสารเกีย่วกบัลกัษณะกายภายของพืน้ทีช่านเมอืงและโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง  

2) คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาจากเกณฑท์ีต่ ัง้จากลกัษณะกายภาพทีศ่กึษา เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงกายภาพของพืน้ที่ 

3) หากลุ่มตวัอย่างโครงการบา้นจดัสรรระดบักลางราคาเริม่ต้น 4.0 ลา้นบาทจากพืน้ทีศ่กึษา (ราคากลางระหว่าง 3.00-5.00 
ลา้นบาท) เพือ่วเิคราะหล์กัษณะรว่มของโครงการบา้นจดัสรร เพือ่เป็นตวัแทนของพืน้ทีศ่กึษา 

4) วเิคราะหข์อ้มูล ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงทีเ่ลอืกมาเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะทางกายภาพโครงการบา้นจดัสรร
ระดบักลางในแต่ละพืน้ที ่หาความเหมอืนและแตกต่างของลกัษณะกายภาพ เพือ่วเิคราะหอ์อกมาเป็นลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืง
ทีส่ง่ผลต่อการพฒันาลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง 
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4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

4.1 พืน้ท่ีศึกษา 

การเลอืกพืน้ทีศ่กึษา คดัเลอืกโดยการก าหนดเกณฑใ์นการเลอืกคอื 1) มรีถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเขา้มาในพื้นที ่2) มเีสน้ทาง
ถนนสายหลกัเชื่อมต่อกรุงเทพชัน้ใน โดยเป็นถนนทางด่วนหรอืทางปกตทิีส่ามารถใชใ้นการเดนิทางไปยงักรุงเทพชัน้ไดโ้ดยงา่ย 3) มสีิง่
อ านวยความสะดวกรองรบั เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในพืน้ทีห่รอืโซนทีม่กีารกระจุกตวักนัของพืน้ทีพ่าณิชยกรรม โดยน าเกณฑม์า
คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษาและสิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ที ่
พืน้ท่ีชานเมือง รถไฟฟ้า(ปีท่ีเปิด) ถนนเช่ือมต่อกบั

กรงุเทพชัน้ใน 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ในพืน้ท่ี (ปีท่ีเปิด) 
รปูแบบท่ีดินในพฒันา

โครงการบา้นจดัสรรในพืน้ท่ี 
บางใหญ่ MRT สมีว่ง (2559)  รตันาธเิบศร ์ เซน็ทรลัเวสเกต (2558) รปูทรงไมแ่น่นอน 
ล าลกูกา BTS สเีขยีว (2563) พหลโยธนิ ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ (2538) สีเ่หลีย่มพืน้ผา้แนวยาว 
มนีบุร ี BTS สชีมพ/ูสม้ (2565)  รามค าแหง แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์(2538) สีเ่หลีย่มผนืผา้+ไมแ่น่นอน 
ลาดกระบงั ARL (2553)     ทางพเิศษศรรีชั เมกะ บางนา (2555) รปูทรงไมแ่น่นอน 
สมทุรปราการ BTS สเีขยีว (2561) สขุมุวทิ โรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์(2557) รปูทรงไมแ่น่นอน 

4.2 ลกัษณะกายภาพของของพืน้ท่ีชานเมือง 

4.2.1 บางใหญ่ 

พื้นที่บางใหญ่เป็นพื้นที่ของจงัหวดันนทบุร ีอยู่ฝัง่ตะวนัตกของกรุงเทพ มถีนนเส้นหลกัคอื ถนนรตันธเิบศร์เชื่อมกบัถนน
กาญจนาภเิษก ในพืน้ทีม่ถีนนทีม่กีารพฒันาต่อจากถนนหลกั ไดแ้ก่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นถนนทีเ่ชื่อมระหวา่ง บางใหญ่ บางบวั
ทองและ ไทรน้อย ถนนเลยีบคลองบางไผ่ เป็นถนนทีว่ิง่ไปเชื่อมกบัถนน 5041 ถนนทางหลวงชนบท-นนทบุร ี1009  สิง่อ านวยความ
สะดวกกระจุกตวักนัอยู่ 2 จุดโดยเป็นจุดที่ถนนมกีารมาเชื่อมกนัตัง้แต่ 2 สาย คอื 1) จุดเชื่อมต่อตรงถนนรตันธเิบศร์เชื่อมกบัถนน
กาญจนาภเิษก เป็นจุดทีม่กีารกระจุกตวัของพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ประกอบไปดว้ย หา้งสรรพสนิคา้และตลาดนัด โดยจุดทีเ่ป็นจุดดงึดดูคน
ใหเ้ขา้มาในพืน้ทีค่อื เซน็ทรลัเวสเกต 2) บรเิวณเชื่อมถนนกาญจนาภเิษกกบัถนนบางกรวย-ไทรน้อย โครงการบา้นจดัสรรในพืน้ทีม่กีาร
กระจายตวัไปทางดา้นตะวนัตกของพืน้ที ่โดยพฒันาไปตามถนนรอง เช่น ถนนเรยีบคลองบางไผ ่ถนนนนทบุร ี1009 เป็นตน้ โครงการ
บา้นจดัสรรบรเิวณถนนหลกัเป็นโครงการทีม่รีาคาสงูกว่าโครงการทีอ่ยู่ในถนนรอง ท าใหโ้ครงการระดบักลางถูกผลกัไปอยู่ในถนนรอง 
การวางผงัโครงการไมแ่น่นอน เนื่องจากรปูแบบทีด่นิมรีปูรา่งทีไ่มแ่น่นอนหกัเลีย้วตามถนนและซอย 

 
รปูท่ี 1 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีบ่างใหญ่ 
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4.2.2 ล าลกูกา 

พืน้ทีล่ าลกูกาอยู่ในพืน้ทีข่องจงัหวดัปทุมธานี  แบง่เป็น 2 สว่นคอื ชว่งถนนเสน้หลกั คอื ถนนล าลกูกาเชือ่มกบัถนนพหลโยธนิ 
และชว่งถนนรงัสติ-นครนายกเชือ่มกบัถนนวภิาวด ีมเีสน้ทางรองทีเ่ชือ่มต่อกบัพืน้ที ่คอื (1) ถนนเลยีบคลอง 1-3 เป็นถนนทีเ่ชือ่มระหวา่ง
ถนนล าลูกกาเชื่อมกบัถนนรงัสติ-นครนายก (2) ถนนรงัสติ-นครนายก 31 เป็นถนนรองทีเ่ชื่อมมาจากถนนรงัสติ-นครนายก (3) ถนน
โยธาธกิาร-คูคต (4) ถนนสายไหม เป็นถนนทีคู่่ขนานกบัถนนล าลูกกา สิง่อ านวยความสะดวกของพืน้ทีแ่บ่งเป็น 3 ส่วนคอื 1) บรเิวณ
ถนนล าลกูกา ตลอดเสน้ทาง รมิถนนเป็นพืน้ทีพ่าณิชยกรรมตลอดเสน้ทาง 2) บรเิวณจุดเชือ่มถนนวภิาวดกีบัถนนพหลโยธนิ เป็นจุดรวม
หา้งและรา้นคา้ขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสีมุ่มเมอืง เซยีร-์รงัสติ เป็นตน้ 3) บรเิวณจุดเชื่อมถนนวภิาวดกีบัถนนรงัสติ-นครนายก เป็นจุดที่
เป็นศูนยก์ลางของพืน้ที ่มหีา้ง ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ เป็นจุดดงึดดู โดยในบรเิวณเป็นจุดเชื่อมทีส่ามารถเชื่อมต่อไดก้บัพืน้ทีต่่างๆ เพราะ
เป็นจุดรวมของระบบขนสง่มวลชน โครงการบา้นจดัสรรมกีารกระจายตวัขึน้ทางทศิเหนือ โดยมกีารพฒันาโครงการตามถนนล าลกูกา เขา้
ไปตามถนนเรยีบคลอง ไปจนถงึถนนรงัสตินครนายก โครงการบา้นจดัสรรในพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นบา้นจดัสรรระดบักลาง พฒันาอยู่ในทีท่ี่
เป็นทีน่ามาก่อน ท าใหร้ปูรา่งของทีด่นิเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้แนวยาว และพฒันาโครงการเป็นแถวต่อกนัไป อนัเนื่องมาจากรปูรา่งทีด่นิท าให้
การวางผงัและขนาดของโครงการ ถูกจ ากดัเป็นแบบเชงิเสน้ และพฒันาโครงการไดเ้ป็นเสน้ตามทีด่นิ 

 
รปูท่ี 2 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีล่ าลกูกา 

4.2.3 มนีบุร ี

พืน้ทีม่นีบุรอียู่ในกรุงเทพฝัง่ตะวนัออก เป็นพืน้ทีท่ีม่ ีถนนสายส าคญั เชื่อมกนั 2 สายคอื ถนนรามอนิทรากบัถนนรามค าแหง 
และรถไฟฟ้า 2 สาย โดยมถีนนหลกัและถนนรอง ไดแ้ก่ (1) ถนนสุวนิทวงศ ์เป็นถนนทีเ่ชื่อมต่อมาจากถนนรามค าแหงและถนนเสรไีทย 
เป็นถนนทีว่ิง่ออกไปนอกเมอืง (2) ถนนนิมติใหม ่เป็นถนนทีเ่ชื่อมต่อจากถนนสุวนิทวงศ ์ (3)ถนนหทยัราษฎร ์เป็นถนนทีข่นาดกบัถนน
นิมติใหม่ (4) ถนนพระยาสุเรนทร์ เป็นถนนทีเ่ชื่อมระหว่างถนนรามอนิทรากบัถนนคูบ้อน (5) ถนนร่มเกลา้ เป็นถนนทีต่่อมาจากถนน
รามค าแหง เชื่อมกบัพืน้ทีล่าดกระบงั สิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ที ่มกีารกระจายตวั โดยมบีรเิวณ 1)จุดตดัเชื่อมของถนนรามอนิทรา
กบัถนนรามค าแหง จะเป็นศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ 2) จุดทีม่กีารกระจุกตวัคอืบรเิวณถนนรามอนิทรา กม.8 เป็นทีต่ัง้ของหา้ง 
แฟชัน้ ไอสแ์ลนด ์ทีเ่ป็นหา้งขนาดใหญ่ในพืน้ที ่สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ ตลาด กจ็ะกระจายอยู่ตามถนนรองต่างๆ โครงการบา้น
จดัสรรในพื้นที่มกีารพฒันาไปทางทศิเหนือและทศิใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในทศิเหนือเป็นโครงการบ้านจดัสรรระดบักลางเป็นส่วนใหญ่ 
พฒันาโครงการไปตามถนนรอง เช่น ถนนหทยัราษฎร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ ที่ดนิในน้ีมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัพื้นที่ล าลูกกา คอืเป็น
สีเ่หลีย่มผนืผา้ แต่สัน้กว่า ส่วนทางทศิใต้โครงการพฒันาโครงการตามถนนร่มเกลา้ เชื่อมต่อกบัพืน้ทีล่าดกระบงั โครงการบา้นจดัสรร
โดยรวมจะมรีาคาสงูกวา่ดา้นทศิเหนือของพืน้ที ่การวางผงัและลกัษณะทีด่นิมลีกัษณะไมแ่น่นอน มถีนนเป็นตวัก าหนดรปูรา่ง 
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รปูท่ี 3 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีม่นีบุร ี

4.2.4 ลาดกระบงั 

พืน้ทีล่าดกระบงัจะอยู่ระหวา่งกรุงเทพกบัสมทุรปราการ เสน้ทางในพืน้ทีล่าดกระบงัจะม ีถนนหลกั คอื ถนนทางหลวงกรุงเทพ-
ชลบุร ีเป็นถนนทีว่ิง่เชือ่มจงัหวดัชลบุร ีเป็นเสน้ทางหลงัในการใชข้นสง่สนิคา้ โดยมถีนนทีม่าเชือ่มต่อไดแ้ก่ 1) ถนนกาญจนาภเิษก ทีเ่ป็น
ถนนวิง่รอบกรุงเทพ 2) ถนนรม่เกลา้ เป็นถนนทีเ่ชือ่มมาจากพืน้ทีม่นีบุร ีการพฒันามคีวามใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีม่นียุ 3) ถนนสขุมุวทิ 77 ต่อ 
ถนนลาดกระบงั เป็นถนนทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัศูนยก์ลางเมอืง 4) ถนนกิง่แกว้ เป็นถนนสายหลกัทีเ่ชื่อมระหว่างถนนลาดกระบงั ถนน
เทพรตัน์ และถนนเทพารกัษ์เขา้ดว้ยกนั วิง่เรยีบไปกบัสนามบนิสวุรรณภมู ิสิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ที ่จะกระจายกนัอยูท่ ัว่พืน้ที ่โดย
สิง่ทีด่งึดูดคนเขา้มาในพืน้ทีค่อืสนามบนิสุวรรณภูมแิละเซน็ทรลัวลิเลจทีเ่ป็นจุดเด่นของพืน้ที ่โครงการบา้นจดัสรรในพืน้ทีม่กีารกระจาย
ตวัออกเป็น 2 ฝัง่คอื ฝัง่ตะวนัออกและฝัง่ตะวนัตก โดยในฝัง่ตะวนัออกเป็นโครงการบา้นจดัสรรระดบักลางเป็นสว่นใหญ่ ราคาจะถูกกวา่
ฝัง่ตะวนัตก เพราะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า สิง่อ านวยความสะดวกและแหล่งงานมากกว่า ลกัษณะทีด่นิ เป็นรูป่ีเหลีย่มผนืผา้ ใกลเ้คยีงกบั    
ล าลูกกา การวางผงัจงึเป็นแบบเชงิเสน้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนโครงการในฝัง่ตะวนัจะมรีาคาสงูกว่าเป็นส่วนใหญ่และมกีารผสมกนัของบา้น
เดีย่วและทาวน์เฮา้สใ์นพืน้ที ่การวางผงัโครงการและลกัษณะทีด่นิไมแ่น่นอน   

 
รปูท่ี 4 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีล่าดกระบงั 

 

ลกัษณะ
ท่ีดิน 



การศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงทีส่ง่ผลต่อการพฒันาลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง 
กฤตภาส ฐติะพนัธ ์และศวิาพร กลิน่มาลยั 
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4.2.5 สมทุรปราการ 

พืน้ทีส่มุทรปราการจะอยู่ทางใตข้องกรุงเทพมหานคร ช่วงทีศ่กึษาเป็นช่วงกรุงเทพมหานครทีเ่ชื่อมกบัจงัหวดัสมุทรปราการ มี
เสน้ทางหลกัคอื ถนนสุขุมวทิ ทีว่ ิง่มาเขา้สู่ศูนยก์ลางเมอืงได ้โดยมเีสน้ทางทีเ่ชื่อมกนัในพืน้ทีค่อื (1) ถนนแพรกษา เป็นถนนทอ้งถิ่ นใน
จงัหวดัสมุทรปราการ แยกมาจากถนนสุขุมวทิเชื่อมต่อไปถนนต าหรุ-บางพล ี(2) ถนนศรนีครนิทร ์มจีุดเริม่ตน้จากถนนลาดพรา้วทีเ่ขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปบรรจบกบัถนนสุขุมวทิทีอ่ าเภอเมอืงสมุทรปราการ เป็นถนนทีเ่ชื่อมต่อไปไดห้ลายพืน้ที ่(3) ถนนต าหรุ -
บางพล ีเป็นถนนเลยีบคลองที่วิง่มาจากพืน้ทีล่าดกระบงั มาเชื่อมต่อกบัสุขมุวทิ สิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ทีจ่ะมกีารกระจุกตวับรเิวณ
ถนนสขุมุวทิ และถนนแพรกษา ม ีโรบนิสนั เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของพืน้ทีใ่กลร้ถไฟฟ้าสายสเีขยีว รอบๆจะเป็นหา้งขนาดเลก็ ตลาดสด 
และร้านค้าต่างๆ โดยแหล่งงานที่ส าคญัในพื้นที่คือ นิคมอุสาหกรรมบางปู เป็นจุดดงึคนเขา้มาในพื้นที่ โดยบ้านจดัสรร พฒันาเพื่อ
ตอบสนองการอยู่อาศยัใกลก้บัแหลง่งาน โครงการบา้นจดัสรรในพืน้ทีม่กีารพฒันาไปในทางทศิตะวนัออกของพืน้ที ่เพราะทศิตะวนัตกถูก
จ ากดัดว้ยแมน่ ้าเขา้พระยา ในพืน้ทีโ่ครงการบา้นจดัสรรสว่นใหญ่จะเป็นโครงการทีส่รา้งมาก่อนปี พ.ศ.2550 โดยโครงการบา้นจดัสรรฝน
พืน้ทีเ่ป็นโครงการบา้นจดัสรรทีม่รีาคาต ่ากวา่บา้นจดัสรรระดบักลาง 

 
รปูท่ี 5 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีส่มทุรปราการ 

จากการศกึษาลกัษณะกายภาพของพื้นที่ชานเมอืงทัง้ 5 พื้นที่ ปัจจยัที่มผีลต่อการพฒันาพื้นที่ชานเมอืงและโครงการบ้าน
จดัสรรระดบักลางคอื 

1) รถไฟฟ้า เป็นปัจจยัทีม่ผีลเป็นอย่างมาก เป็นปัจจยัทีจ่ะดนัราคาทีด่นิและราคาของอสงัหารมิทรพัยใ์หสู้งขึน้ และเป็นสิง่ที่
ผูค้นทีจ่ะเลอืกพืน้ทีใ่นการอยู่อาศยัใหค้วามสนใจ ปัจจยัน้ีจะสง่เสรมิการพฒันาของพืน้ทีเ่หน็ไดจ้าก สดัสว่นราคาของโครงการบา้นจดัสรร
ของพืน้ทีล่าดกระบงั บา้นในราคา 5.00 ลา้นบาทขึน้ไปทีใ่ชพ้ืน้ทีม่ากขายไดแ้พง มมีากทีสุ่ด และรองลงมาคอืทาวน์เฮา้สท์ีใ่ชพ้ืน้ทีน้่ อย
ขายไดม้าก อนัเน่ืองมากจากในพืน้ทีม่กีารพฒันารถไฟฟ้ามาเป็นตัง้แต่ปี พ.ศ.2553 เป็นพืน้ทีแ่รก ทีด่นิราคาสงูขึน้ การพฒันาโครงการ
จงึตอ้งใชท้ีด่นิใหไ้ดก้ าไรสงูสดุ  

2) เสน้ทางรถยนต์เชื่อมต่อสู่กรุงเทพชัน้ใน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูค้นในการเขา้ไปท างานหรอืตดิต่อธุรกจิในพืน้ที่
กรุงเทพชัน้ในได้ง่ายและรวดเรว็ โดยเหน็ได้จากพื้นที่ศกึษาทัง้หมดจะมเีสน้ทางที่เป็นทางด่วนหรอืทางพเิศษที่สามารถเชื่อมต่อกบั
กรุงเทพชัน้ในไดโ้ดยงา่ย 

3) พืน้ทีอ่ านวยความสะดวกและแหล่งงาน เป็นพืน้ทีร่องรบัการใชช้วีติของคนทีจ่ะเขา้มาอยู่อาศยัในพืน้ที ่ในพืน้ทีม่แีหล่งงาน 
คนกจ็ะเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในพื้นทีม่ากขึน้ และส่งผลใหม้กีารพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกขึน้มารองรบั โดยถา้โครงการไกลจากสิง่อ านวย
ความสะดวก ทางโครงการกต็อ้งมกีารพฒันาพืน้ทีส่ว่นการเพือ่มาเป็นจุดขายใหก้บัโครงการ   

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

718 

4.3 สดัส่วนโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ท่ีชานเมือง 

การศกึษาสดัส่วน segment ของพืน้ทีจ่ากราคาและประเภทของโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ที ่โดยแบ่งกลุ่มเป็น 1) โครงการ
บา้นจดัสรรทีส่รา้งก่อนปี พ.ศ.2550 เพราะหลงัจากปี พ.ศ.2550 มกีารพฒันาลกัษณะกายภาพของพืน้ทีใ่นหลายสว่น 2) ทาวน์เฮา้ส ์เป็น
โครงการทีอ่ยู่นอกเหนือจากทีศ่กึษา 3) บา้นจดัสรรในราคา 2.50-3.49 ลา้นบาท 4) บา้นจดัสรรในราคา 3.50-3.99 ลา้นบาท 5) บา้น
จดัสรรในราคา 4.00-4.99 ลา้นบาท เป็นราคาในชว่งทีเ่ลอืกมาศกึษาลกัษณะกายภาพ 6) บา้นจดัสรรราคา 5.00 ลา้นบาทขึน้ไป  

ตารางท่ี 3 สดัสว่นโครงการบา้นจดัสรรภายในพืน้ทีศ่กึษา 
กลุ่มตวัอย่าง
(จ านวน) 

โครงการสร้าง
ก่อนปี 2550 

ทาวน์เฮ้าส ์
2.50-3.49 
ล้านบาท 

3.50-3.99 
ล้านบาท 

4.00-4.99 
ล้านบาท 

5.00 ล้านบาท 
ขึน้ไป 

บางใหญ่(55) 27.3% 2.2% 21.8% 10.5% 25.5% 12.7% 
ล าลกูกา(50) 1.0% 23.0% 22.0% 12.0% 20% 22.0% 
มนีบุร(ี64) 10.9% 6.3% 2.0% 17.8% 24.0% 39.0% 
ลาดกระบงั(58) 3.4% 25.9% - 8.6% 22.4% 39.7% 
สมทุรปราการ(62) 27.3% 6.1% 37.5% 8.3% 8.3% 12.5% 

4.4 ลกัษณะโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ท่ีศึกษา 

ค่าเฉลีย่จากการศกึษาโครงการในพืน้ทีศ่กึษา โดยเป็นโครงการทีร่าคาเริม่ต้น 4.00 ลา้นบาท ไม่เกนิ 5.00 ลา้นบาท ขอ้มูล
เกีย่วกบัลกัษณะกายภาพของโครงการ จาก 55 โครงการใน 5 พืน้ที ่

ตารางท่ี 4 ลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรในชว่งราคาเริม่ตน้ 4.00 ลา้นบาท 

กลุ่มตวัอย่าง(จ านวนโครงการ) ราคา 
เน้ือท่ีโครงการ 

(ตร.ม.) 
ยนิูต 

หน่วยพกัอาศยั ท่ีดิน 

พืน้ท่ีใช้สอย เฉล่ีย ขนาด เฉล่ีย 

บางใหญ่ (15) 4.28 17,327.0 191 146.1-188.8 167.5 45.1-59.8 52.4 

ล าลกูกา (15) 4.19 16,748.4 188 142.1-188.2 165.1 44.8-63.8 54.3 

มนีบุร ี(11) 4.42 20,232.0 209 148.3-217.8 183.2 51.0-67.0 59.3 

ลาดกระบงั (11) 4.51 24,232.9 258 142.9-181.6 162.3 48.2-60.6 54.4 

สมทุรปราการ (3) 4.50 19,360.0 279 125.7-164.7 145.2 42.9-58.3 50.6 

4.5 กลุ่มตวัอย่างโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ท่ีศึกษา 

เกณฑก์ารพจิารณาเลอืกกลุ่มตวัอย่าง คอื 1.โครงการในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะกายภาพใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ เพื่อศกึษาการพฒันา
โครงการใหใ้กลเ้คยีงค่าเฉลีย่ และ 2.โครงการทีพ่ฒันาโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ในพืน้ที ่เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาโครงการจาก
นกัพฒันารายใหญ่ โดยทัง้ 2 กรณีจะอยูภ่ายใตคุ้ณสมบตัทิีใ่กลเ้คยีงคา่เฉลีย่ของพืน้ที ่   

ตารางท่ี 5 ลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอยา่ง ราคา 
เนื้อทีโ่ครงการ 

(ตร.ม.) 
ยนิูต 

พืน้ทีใ่ชส้อย ขนาดทีด่นิ 

เลก็สดุ ใหญ่สดุ เลก็สดุ ใหญ่สดุ 

(บางใหญ่)  
เทรนดี ้ธารา บางใหญ่  (ธารารมณ์เอสเตท) 

 
4.19 

 
19,848 

 
220 

 
118 

 
186 

 
50 

 
60 

อญัญ่า เวสตเ์กต (บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั) 4.85 12,636.7 164 146 168 38 40 
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ตารางท่ี 5 ลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรกลุม่ตวัอยา่ง (ต่อ) 

กลุม่ตวัอยา่ง ราคา 
เนื้อทีโ่ครงการ 

(ตร.ม.) 
ยนิูต 

พืน้ทีใ่ชส้อย ขนาดทีด่นิ 

เลก็สดุ ใหญ่สดุ เลก็สดุ ใหญ่สดุ 

(ล าลกูกา) 
 ภทัรดีา อเวนิว รงัสติ - คลอง 2 
(บรษิทั ภทัรดีา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั) 

 
4.30 

 
11,457 

 
142 

 
145 

 
165 

 
37.5 

 
61 

เดอะ แพลนท ์ซมิพลสี สายไหม 
(พฤกษา เรยีลเอสเตท) 

4.39 14,400 265 121 159 36 50 

 (มนีบุร)ี  
ทสัคานี มนีบุร-ีประชารว่มใจ 
(บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

 
4.00 

 
29,606 

 
274 

 
138 

 
164 

 
50 

 
85 

ฮาบเิทยี ออรบ์ติ หทยัราษฎร ์
(บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั มหาชน) 

4.00 38,241 386 130 178 50 55 

(ลาดกระบงั) เดอะ แพลนท ์อ่อนนุช 
( บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท) 

4.10 26,000 220 110 190 35 50 

(สมทุรปราการ) ชยัพฤกษ ์ศรนีครนิทร ์
( บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั) 

4.80 26,400 289 167 187 50 63 

ตารางท่ี 6 พืน้ทีภ่ายในหน่วยพกัอาศยั 
กลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

บางใหญ่ 
 
 
 
  

เทรนดี ้ธารา บางใหญ่ 
 
 

อญัญ่า เวสเกต (แลนดแ์อนเฮา้ส)์ 
 

ล าลกูกา 
 
 
 
  

ภทัรดีา อเวนิว รงัสติ - คลอง 2 เดอะ แพลนท ์ซมิพลสี สายไหม (พฤกษา) 

มนีบุร ี
 
 
 
 
  

ทสัคานี มนีบุร-ีประชารว่มใจ ฮาบเิทยี ออรบ์ติ หทยัราษฎร(์แสนสริ)ิ 
 
 
 
 

ลาดกระบงั 
 

- เดอะ แพลนท ์อ่อนนุช 
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ตารางท่ี 6 พืน้ทีภ่ายในหน่วยพกัอาศยั (ต่อ) 
กลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

สมทุรปราการ 
  

- ชยัพฤกษ์ ศรนีครนิทร ์

หมายเหตุ สขีองเสน้ปะแสดงฟังกช์นัทีพ่บ  --------------- พบไดใ้นบา้นทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 
                                        --------------- พบไดใ้นบา้นขนาดเลก็ 
                                        --------------- พบไดใ้นบา้นขนาดใหญ่ 

 

จากการศกึษา แสดงใหเ้หน็รูปแบบการจดัพืน้ทีภ่ายในโครงการทีเ่หมอืนกนัคอื พืน้ทีน่ัง่เล่นและพืน้ทีร่บัประทานอาหารมกีาร
เชือ่มต่อถงึกนั เปิดโล่งเป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั การวางหอ้งน ้าอยูบ่รเิวณเดยีวกบับนัไดหรอืใชพ้ืน้ทีใ่ตบ้นัไดเป็นหอ้งน ้า เป็นการประหยดัพืน้ที ่
พืน้ทีช่ ัน้บน โครงการส่วนใหญ่ท าโครงการแบบ 3 หอ้งนอน โดยชัน้บนม ี2 หอ้งน ้า โดยมใีนหอ้งมาสเตอร์ 1 หอ้ง และหอ้งนอนเลก็ใช้
หอ้งน ้ารวมกนัอกี 1 หอ้ง โดยจะเหน็ว่าแบบบา้นในแต่ละพืน้ทีจ่ะมลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงันัน้ลกัษณะกายภาพภายนอกไม่มผีลกบั
ฟังกช์นัภายในบา้น แต่สิง่ทีส่ง่ผลต่อฟังกช์นัภายในบา้นคอื ระดบัราคาของบา้น ทีต่อ้งมกีารใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

5.1 การเปล่ียนแปลงของลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีชานเมือง  

เกดิจากการการขยายตวัของพืน้ทีพ่าณิชยกรรมภายในกรุงเทพ ท าใหท้ีอ่ยู่อาศยัถูกดนัออกมาอยู่บรเิวณชานเมอืง เมื่อมกีาร
พฒันาโครงการบา้นจดัสรรในช่วงแรกจะอยู่บรเิวณทางหลกั เมื่อมคีนเขา้มาในพืน้ที ่พืน้ทีพ่าณิชกรรมและการคมนาคมกม็กีารพฒันา
ตามเขา้มาในพืน้ที ่ท าให้ทีด่นิบรเิวณเสน้ทางหลกัมรีาคาสงูขึน้ โครงการทีอ่ยู่อาศยัไมส่ามารถสูก้บัราคาทีด่นิทีส่งูขึน้ได ้จงึเลอืกพฒันา
โครงการในซอยต่างๆทีร่าคาทีด่นิถูกกวา่ เพือ่ท าราคาโครงการใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึได้ 

5.2 รปูแบบทางกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรท่ีพฒันาในพืน้ท่ีชานเมือง  

โครงการบา้นจดัสรรระดบัการในพืน้ที่ชานเมอืง ขนาด จ านวนหน่วยพกัอาศยั และพื้นทีใ่ชส้อย จะแตกต่างกบัไปตามพืน้ที่ 
โดยปัจจยัคอื ลกัษณะของทีด่นิ โดยพืน้ทีบ่างใหญ่, สมุทรปราการ มลีกัษณะทีด่นิทีไ่ม่แน่นอน แบ่งรูปร่างตามถนน ท าใหโ้ครงการใน
พืน้ทีม่กีารวางผงัทีแ่ตกต่างกนั ส่วนล าลูกกา มลีกัษณะทีด่นิทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้แนวยาว และมคีลองกนัเป็นช่วงๆ ท าใหโ้ครงการใน
พืน้ทีม่กีารวางผงัแบบเชงิเสน้ โดยสิง่ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัคอืพืน้ทีก่ารใชง้านภายในหน่วยพกัอาศยั ทีเ่น้นการใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งประหยดั 

5.3 ปัจจยัทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรระดบักลาง 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีช่านเมอืงทีม่ผีลต่อลกัษณะกายภาพของโครงการบา้นจดัสรรสรุปไดว้า่  

5.3.1 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีม่ผีลต่อการจดัผงัของโครงการบา้นจดัสรร 

ในแต่ละพืน้ทีม่ลีกัษณะของทีด่นิทีแ่ตกต่างกนั การพฒันาโครงการจงึตอ้งมกีารปรบัตวัตามลกัษณะและขอ้จ ากดัของพืน้ที ่เหน็
ไดจ้ากพืน้ทีล่ าลกูกาทีด่นิเป็นสีเ่หลีย่มพืน้ผา้แนวยาว โครงการในพืน้ทีส่่วนใหญ่มกีารจดัผงัแบบเชงิเสน้ โดยมถีนนหลกั 1 เสน้ บา้นทุก
หลงัเชือ่มกบัถนนหลกั ท าใหว้างบา้นไดจ้ านวนตามความยาวของทีด่นิ  
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5.3.2 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีม่ผีลต่อความหนาแน่นของจ านวนหน่วยพกัอาศยัในโครงการบา้นจดัสรร 

เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการจดัผงัโครงการทีถู่กจ ากดัดว้ยลกัษณะกายภาพของพืน้ที ่ในพืน้ทีข่องล าลกูกาและมนีบุร ีทีใ่นพืน้ทีม่ ี
ทีด่นิเป็นแบบสีเ่หลีย่มพืน้ผา้ผสมอยู่ ท าใหจ้ านวนหน่วยพกัอาศยัถูกจ ากดัในทีด่นิ ต่างกบัพืน้ทีส่มุทรปราการทีม่จี านวนหน่วยพกัอาศยั
ไดม้ากเพราะในพืน้ทีม่คีวามหนาแน่นน้อย  

5.3.3 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีม่ผีลต่อขนาดของหน่วยพกัอาศยัภายในโครงการ 

ขนาดของหน่วยพกัอาศยัมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่เหน็ไดจ้ากคา่เฉลีย่ของล าลกูกากบัมนีบุร ีทีข่นาดโครงการใกลเ้คยีง
กนั แต่จ านวนยนิูตมนีบุรน้ีอยกวา่ อนัเน่ืองมาจากขนาดบา้นทีใ่หญ่ มาจากท าเลทีต่ัง้ของพืน้ที ่พืน้ทีม่นีบุรตีัง้อยู่ในกรุงเทพใกล้กรุงเทพ
ชัน้ในมากกวา่ล าลกูกา และเป็นผลมาจากราคาทีด่นิ ทีต่อ้งเพิม่พืน้ทีข่าย เพือ่ใหคุ้ม้คา่ในการพฒันา 

จากการศึกษาพบว่า บ้านจดัสรรระดบักลางประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในพื้นที่ชานเมอืง เป็นที่อยู่อาศยัส าหรบักลุ่ม
ครอบครวัขนาดเล็ก 2-3 คน พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ส่วนกลางถูกจ ากดัด้วยราคา โครงการจงึต้องมีการอาศยัสิง่อ านวยความสะดวก
โดยรอบ โครงการตัง้อยู่ในซอย ท าใหเ้ขา้ถึงแหล่งซื้อขายสนิค้าไดง้่าย เช่น ตลาดชุมชน รา้นสะดวกซื้อ เป็นต้น รถไฟฟ้าเขา้มาเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเดนิทาง และเป็นการน าพืน้ทีพ่าณิชกรรมเขา้มาเพิม่เตมิในพืน้ที ่หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ จะเป็น
พืน้ทีพ่กัผอ่นและพืน้ทีซ่ื้อสนิคา้จ าเป็นต่างๆ และปัจจยัทีม่ผีลกบัโครงการมากทีสุ่ดคอื รูปร่างของทีด่นิทีเ่ป็นตวัก าหนด ขนาดโครงการ
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บทคดัย่อ 

ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทเ์ป็นชุมชนรมิน ้าทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรซ์ึง่เกดิจากพฒันาการความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูค้นกบัธรรมชาต ิโดยมปัีจจยัเกื้อหนุนชุมชนรมิน ้า คอื เครอืขา่ยล าน ้า ชุมชนรมิน ้า สวนผลไม ้และวดั ชุมชนยงัคงด ารงองคป์ระกอบ
ของชุมชนรมิน ้าท่ามกลางการเปลีย่นแปลงสภาพสงัคม โดยเปลีย่นความหมายใหมไ่ปตามบรบิทปัจจุบนั งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาลกัษณะของชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ โดยการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมปิระกอบกบัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  ในการ
วเิคราะหศ์กัยภาพ คุณค่าและอตัลกัษณ์พืน้ที ่เพื่อเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิมรดกทาง
วฒันธรรมทีจ่ะรกัษาคุณคา่และเกดิดุลยภาพของการอนุรกัษค์วบคูไ่ปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสามารถปรบัใชก้บัย่านชุมชนดัง้เดมิ
รมิคลองแหง่อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั ผลการวจิยัพบวา่คุณค่าและอตัลกัษณ์ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทป์ระกอบดว้ย1.สุนทรยีภาพ
ทางภมูทิศัน์ 2.วดัและแหล่งสกัการะ 3.สถาปัตยกรรม 4.สวนผลไม ้5.วถิชีวีติชาวน ้า และ 6.อาหารทอ้งถิน่ แสดงถงึศกัยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม หากแต่ยงัขาดความหลากหลายและความดงึดดูของกจิกรรม การทิง้ถิน่ทีอ่ยู่เดมิซึง่ท าใหเ้กดิพืน้ที่
รา้งเป็นสาเหตุตัง้ต้นของปัญหาอื่นๆ คอื การสูญเสยีสุนทรยีภาพทางภูมทิศัน์ คุณภาพเครอืข่ายล าน ้า และมลภาวะ การสูญเสยีองค์
ความรูเ้กษตรกรรมและวถิชีาวน ้า และความสมัพนัธภ์ายในชุมชนลดลง  

งานวจิยัน้ีเสนอแนวทางอนุรกัษ์และพฒันาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเชงิมรดกวฒันธรรมเป็นเครื่องมอืในการเพิม่มูลค่า
อสงัหารมิทรพัย์ดว้ยการลงทุนเชงิเศรษฐกจิ ทีย่งัคงรกัษาคุณค่าและอตัลกัษณ์ชุมชน และท าใหช้าวชุมชนหวนตระหนักถงึคุณค่าและ
ศกัยภาพพืน้ที ่ทัง้เกดิความรกัและภาคภมูใิจในมรดกวฒันธรรมชุมชน 

ค ำส ำคญั: อสงัหำรมิทรพัย,์ ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท์, กำรทอ่งเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม, กำรอนุรกัษ์, กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 

 

Abstract 

The Khlong Om Non canalside community in Nonthaburi Province, part of Greater Bangkok, is a historical waterfront 
district community developed by interaction between inhabitants and nature, with canal networks, waterside dwellings, orchards 
and temples as support factors for riparian life. Although societal context has an effect on traditional lifestyles, the Khlong Om 
Non canalside community still maintains support factors for riparian life by adapting historical significance to match present-
day conditions. This study examined community environmental, cultural, and economic characteristics by gathering secondary 
data and field research to analyze community potential, value, and identities. The goal was to propose guidelines for the Khlong 
Om Non canalside community to develop into a cultural tourist attraction, preserving community values and creating a 
simultaneous equilibrium of conservation and sustainable development that might be applied to other comparable communities. 



แนวทำงกำรพฒันำยำ่นชุมชนรมิคลองดัง้เดมิในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 
เพือ่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทำงวฒันธรรมอยำ่งยัง่ยนื กรณศีกึษำชมุชนรมิคลองออ้มนนท ์
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Results were that the Khlong Om Non canalside community values and identities included: 1) landscape esthetic; 2) temple; 
3) architecture; 4) orchard; 5) riparian lifestyle; and 6) local foods. All present potential for being a cultural tourist attraction, 
but lack attractions and sufficiently varied activities. An abandoned area caused by residential mobility is the main focus of 
issues such as depletion of landscape esthetics, water network quality, pollution, agriculture traditions, riparian lifestyle, and 
reduced community relationships. 

These findings suggest that as guidelines for community conservation and development, cultural tourism should 
become an instrument for increase of real estate value by using economic investment which can boost community value and 
identity, realizing potentials and building pride and cohesion in cultural heritage. 

Keywords: Real Estate, Khlong Om Non canalside community, Cultural tourism, Preservation, Sustainable development 

 

 

1. บทน า 

คลองออ้มนนท์เป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้าเจา้พระยาสายเดมิในช่วงทีไ่หลผ่านบรเิวณตอนใต้ในเขตจงัหวดันนทบุร ี (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 2548) ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นย่านที่มคีวามสมบูรณ์ทาง
วฒันธรรม สามารถสะทอ้นภาพทางวฒันธรรมต่างยุคสมยัทีว่างทบัซอ้นกนัอยู่ไดอ้ย่างน่าสนใจ ซึง่ปรากฏหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
การสรา้งบา้นแปงเมอืงทีม่บีนัทกึไวต้ัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา และจากหลกัฐานปรากฏการสรา้งวดัต่างๆ และรปูแบบสถาปัตยกรรม แสดง
การตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนของคนไทยในอดตีทีย่ดึพืน้ทีลุ่่มคลองซึง่เป็นทีอุ่ดมสมบูรณ์ เพื่อด ารงชวีติตามวถิสีงัคมเกษตรกรรม ตลอดจน
การคมนาคมและคา้ขายทางน ้า สะทอ้นภาพพฒันาการทางดา้นวฒันธรรม ภมูปัิญญาของชุมชน ก่อใหเ้กดิประเพณี ภมูปัิญญาเฉพาะถิน่
ทีส่บืทอดต่อกนัมากวา่รอ้ยปี 

ชุมชนรมิคลองอ้อมนนท์เกดิการเปลีย่นแปลงเรื่อยมา ซึ่งเริม่ปรากฏชดัเจนในสมยัสมเดจ็พระชยัราชาธริาช ซึ่งโปรดใหขุ้ด
คลองลดัตัง้แต่บรเิวณปากคลองบางกอกน้อยไปจรดคลองบางกอกใหญ่ราว พ.ศ. 2065 และต่อมาในรชัสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ
โปรดใหข้ดุคลองลดัจากคลองบางกรวย (แมน่ ้าเจา้พระยา) ใน พ.ศ. 2081 บรเิวณรมิวดัชลอไปทะลุวดัขีเ้หลก็ (วดัสุวรรณครีใีนปัจจุบนั) 
ทัง้มกีารตัง้บา้นตลาดขวญัเป็นเมอืงนนทบุร ีในยุครตันโกสนิทรต์อนตน้ บรเิวณคลองออ้มนนทไ์ดพ้ฒันาความส าคญัในฐานะเสน้ทางการ
สญัจรทางน ้า จากเมอืงหลวงสูห่วัเมอืงตะวนัตกกลายเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นสนิคา้และตลาดลอยน ้า และเป็นศูนยก์ลางการผลติ
สนิคา้ส าหรบัใชส้อยในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้พืน้ทีย่งัมคีวามอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมของประเทศโดยฉพาะ
การท าเกษตรไมผ้ล เช่น มงัคุด มะปราง กระท้อน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุเรยีนนนท์ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก ในอดตีเป็นทีรู่้จกัในชื่อ 
“สวนในบางกอก” ซึง่เป็นแหลง่ผลติผลไมห้ลกัทีส่ง่มายงักรุงเทพมหานคร (ปัทมา เจรญิกรกจิ และ สมคดิ จริะทศันกุล, 2561) 

  
รปูท่ี 1 ต าแหน่งชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท ์
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จนกระทัง่การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็จากความเจรญิทัง้ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคมในปัจจุบนั ทัง้เหตุการณ์น ้า
ท่วมใหญ่ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2485 จนเกิดเหตุการณ์สวนล่มในปี พ.ศ.2538 กอปรกบัความเจรญิดา้นการคมนาคม ทัง้รถไฟฟ้า และ
การตดัถนนสายใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ในช่วง 50 ปีทีผ่า่นมา สง่ผลใหว้ถิชีวีติรมิคลองและการสญัจรทางน ้าค่อยๆลดความส าคญัลง สวนผลไมซ้ึง่
เคยเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมท้ีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามส าคญัระดบัประเทศ ก าลงัถูกความเจรญิรุกล ้าจนลดลงเหลอืไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของ
พืน้ทีใ่นอดตี (กมลวรรณ แสงธรรมทว,ี 2559) และพฒันากลายเป็นทีอ่ยูอ่าศยัรองรบัการขยายตวัของเมอืงหลวง วฒันธรรมชาวสวนและ
วถิชีวีติรมิคลองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของยา่นชุมชนรมิคลองออ้มนนทก์ าลงัคอ่ยๆเลอืนหายไป แต่กระนัน้วถิชีวีติรมิน ้าบางสว่นในพืน้ทีย่า่น
ชุมชนรมิคลองออ้มนนทก์ย็งัด าเนินไปพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาขา้งตน้ แต่กใ็กลจ้ะถูกกลนืไปกบัการขยายของเมอืงไปทุกที
หากไมม่คีวามพยายามในการรกัษาคุณคา่เหลา่น้ีไว ้

ในปัจจุบนัชุมชนรมิคลองออ้มนนท ์มกีารจดัการการท่องเทีย่วโดยหน่วยราชการทอ้งถิน่ คอื เทศบาลบางม่วง โดยมรีายการ
การท่องเทีย่ว “วนัเดยีว เทีย่ว 9 วดั” และมคีวามร่วมมอืในการจดัตัง้ตลาดน ้าหลายแหง่ แสดงถงึการเขา้มาของการท่องเทีย่วและความ
พรอ้มในการเริม่ตน้พฒันาพืน้ทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของชุมชนรมิคลองออ้มนนท ์

การท่องเทีย่วยงัเป็นหนึ่งในเครื่องมอืส าคญั ในการรกัษาคุณค่า สือ่สาร และสบืทอดวฒันธรรมใหค้งอยู่ต่อไป (กาญจนา แสง
ลิม้สุวรรณ, 2558) และน าไปสู่การพฒันาพืน้ทีผ่า่นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชน และเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของชุมชนเพือ่เป็น
ความภูมใิจของคนในพืน้ที ่การท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมถอืเป็นการท่องเทีย่วประเภทหนึ่ง ทีไ่ดร้บัความนิยม ทัง้จากชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ เน่ืองจากระแสหวนหาอดตี (Nostalgia) ซึ่งมผีลใหน้ักท่องเที่ยวนานาชาต ิ มคี่านิยมและพฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปคอื 
ตอ้งการเรยีนรูค้วามดัง้เดมิ (Indigenousness) หรอืความเป็นของแท ้(Authenticity) ของชุมชนทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ (นุชนารถ รตันสุวงศ์
ชยั, 2554) กอปรกบัการสนับสนุนจากภาครฐั ดว้ยแนวคดิทีว่า่รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นรายไดท้ีก่ระจายไปสูป่ระชากร
ในวงกวา้ง เป็นการสรา้งงานสรา้งอาชพีแก่คนทุกประเภททัง้ทางตรงและทางออ้ม และกระจายความเจรญิไปยงัภมูภิาคต่างๆ และรายได้
สู่ท้องถิ่น ดงัจะเหน็จากการมแีผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) อย่างไรกต็ามการท่องเทีย่วอาจสง่ผลกระทบต่อชุมชนดัง้เดมิ เน่ืองจากทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม วฒันธรรม มคีวามเปราะบางอย่างมาก เช่น การเสื่อมถอยของวฒันธรรมพืน้เมอืงและวถิชีวีติเดมิ ค่าครองชพีใน
ชุมชนที่สูงขึ้น อตัราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้น ปัญหามลพษิ ดงันัน้ การน าแนวคดิการพัฒนาพื้นที่ย่านชุมชนดัง้เดมิเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทางวฒันธรรมจงึจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาอยา่งถีถ่ว้น โดยรกัษาสมดุลระหวา่งการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม และการ
สง่เสรมิพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่จะส าเรจ็ลุลว่งไปไดจ้ะตอ้งอาศยัความรว่มมอืกนัจากทุกฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องคก์ร
อสิระ และชุมชน (กาญจนา แสงลิม้สวุรรณ, 2558) 

 

2. วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาถงึลกัษณะทางกายภาพ สงัคม ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และวเิคราะหค์ุณค่าและอตัลกัษณ์ของชุมชนดัง้เดมิรมิ
คลองออ้มนนท ์จ.นนทบุร ี

2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพฒันาพื้นที่ชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกทาง
วฒันธรรม ทีจ่ะรกัษาคุณค่ามรดกวฒันธรรม และเกดิดุลยภาพของการอนุรกัษ์ควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสามารถพฒันา
จากงานวจิยันี้ไปปรบัใชก้บัการพฒันายา่นชุมชนดัง้เดมิรมิคลองแหง่อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั  

 

 

 

 

 

 



แนวทำงกำรพฒันำยำ่นชุมชนรมิคลองดัง้เดมิในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 
เพือ่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทำงวฒันธรรมอยำ่งยัง่ยนื กรณศีกึษำชมุชนรมิคลองออ้มนนท ์
อธชิา ปิลนัธนดลิก, ปรชัญา ลอืชาจรสัสนิ และวรากร ลขิติอนุภาค 
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3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัเป็นไปดงัแผนภาพต่อไปนี้ 

 
รปูท่ี 2 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 คณุค่าและอตัลกัษณ์ 

คุณค่าของชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทน์ัน้มปีรากฏในหลายดา้น ทัง้ทีจ่บัตอ้งได ้และทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้คอื 1.สุนทรยีภาพทาง
ภูมทิศัน์ 2.วดัและแหล่งสกัการะ 3.สถาปัตยกรรม 4.สวนผลไม ้5.วถิชีวีติชาวน ้า และ 6.อาหารทอ้งถิน่ การใชง้านพืน้ที ่อตัลกัษณ์และ
ความอศัจรรย ์ซึง่สอดคลอ้งกบัปัจจยัเกื้อหนุนการด ารงอยู่ของชุมชนรมิน ้า ซึง่คุณค่าเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาเอาไว ้เพื่อเป็น
มรดกทางวฒันธรรมสูช่นรุน่หลงัต่อไป 

4.2 ทศันคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนต่อการพฒันาพื้นท่ีชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนท์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดก
วฒันธรรม 

จากการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในชุมชนทัง้ 3 กลุ่มคอื ชาวชุมชน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานราชการ ทัง้สามกลุ่มมี
ความเหน็ตรงกนัว่าพืน้ทีชุ่มชนดัง้เดมิรมิคลองอ้อมนนท์มศีกัยภาพในการเปลีย่นแหล่งท่องเทีย่วและรบัรูถ้งึการรเิริม่พฒันาพืน้ทีเ่ป็ น
แหล่งทอ่งเทีย่วในช่วงทีผ่า่นมา ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชนทัง้ 3 กลุม่มคีวามเหน็ตรงกนัวา่รปูแบบการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีค่อื 
การทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทางวฒันธรรมทีใ่หน้กัทอ่งเทีย่วและนกัทศันาจรไดส้มัผสัวถิชีวีติและเรือ่งราวของพืน้ที ่ 

ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดเหน็ถงึประโยชน์จากการท่องเทีย่ว โดยมองวา่การท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหเ้กดิ
การอนุรกัษ์วถิชีวีติและภูมปัิญญาของชุมชนไวไ้ด ้ทัง้ยงัน าเสนอความภาคภูมใิจของชุมชนสู่บุคคลภายนอก ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิการฟ้ืนฟู
และพฒันาพืน้ทีด่า้นสาธารณูปโภคเพือ่การทอ่งเทีย่ว เชน่ ความปลอดภยั ความสะอาด และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถงึยงัสรา้ง
รายไดแ้ก่ชุมชน โดยขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นรูปแบบการท่องเทีย่วทีผู่ใ้หข้อ้มลูเหน็ตวัอย่างจากแหล่งท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมอื่นทีม่บีริบท
ใกลเ้คยีงกนัซึง่มผีลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ โดยสามารถสรุปความคาดหวงัและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้ดงัน้ี 
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4.2.1 กำรจดักำรอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรม หวงแหน รกัษำ และภมูใิจในวถิชีำวน ้ำ 

จากการสมัภาษณ์ชาวชุมชนทัง้หมดมคีวามเหน็ตรงกนัในดา้นการอนุรกัษ์คอื ตอ้งการใหม้กีารอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีให้
สบืทอดต่อไป หากแต่เขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงและความจ าเป็นในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบับรบิทสมยัใหมโ่ดยไมล่มืรากเหงา้ของตนเอง  

4.2.2 กำรจดักำรด้ำนกำรพฒันำสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ควำมปลอดภยั ไฟส่องสว่ำง ควำมสะอำด กำรจดักำรขยะ 
ทำงเดนิ ทำงสญัจรทำงบก 

ชาวชุมชนมคีวามคาดหวงัให้หน่วยงานราชการรบัผดิชอบในด้านดงักล่าว ซึ่งทางหน่วยงานราชการได้ก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ของแต่ละทอ้งทีแ่ลว้ 

4.2.3 กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและลดมลภำวะทัง้ทำงน ้ำ ทำงอำกำศ และทำงเสยีง 

โดยมาตรการทางกฎหมายและการสรา้งความร่วมมอืภายในชุมชน นอกจากน้ีกลุ่มชาวชุมชนและหน่วยงานราชการยงัให้
ความส าคญักบัการปรบัตวัตามบรบิทยุคสมยั ผสมผสานวถิชีาวน ้าดัง้เดมิกบัโลกยุคใหม ่แต่ยงัคงคุณค่าและอตัลกัษณ์ของชุมชนไวด้ว้ย
ความหวงแหนและภาคภมูใิจ เพือ่ใหเ้กดิการสบืทอดภมูปัิญญา และสบืสานประเพณีของชุมชนใหด้ ารงอยู่ต่อไป 

4.3 การประเมินศกัยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมของชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนทใ์นปัจจบุนั 

 จากการประเมนิศกัยภาพของชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทต์ามแนวคดิ 5A จากการทบทวนวรรณกรรมของ นนลณีย ์วรจรสั
วทิย,์ ภทัราวด ีมากม,ี และพลูพงศ์ สุขสวา่ง (2562) ซึง่ไดศ้กึษาโดยอา้งองิแนวคดิของ Dickman (1996) ซึง่ประกอบดว้ย 1)ปัจจยัดา้น
ความดงึดดูของแหล่งท่องเทีย่ว (Attraction) 2)ปัจจยัดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility) 3)ปัจจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
(Amenities) 4)ปัจจยัดา้นความหลากหลายของกจิกรรม (Activities) 5)ปัจจยัดา้นทีพ่กั (Accommodation) พบวา่ชุมชนดัง้เดมิรมิคลอง
ออ้มนนทเ์ป็นชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมและมพีฒันาการดา้นการท่องเทีย่วอย่างเหน็ไดช้ดัตัง้แต่
ปี พ.ศ.2562 ดว้ยมคีวามน่าดงึดูดดา้นภูมทิศัน์วฒันธรรมทีส่วยงามและเป็นอตัลกัษณ์ ทัง้ยงัเดนิทางเขา้ถงึง่ายและมสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครัน พร้อมที่พักที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และเห็นถึงแนวโน้มการเข้ามาลงทุนของรายใหญ่และรายย่อยทัง้
บุคคลภายนอกและคนรุน่ใหมข่องชุมชน  

 อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการมคีวามเหน็ว่าในปัจจุบันพืน้ที่ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองอ้อมนนท์ยงัขาดความหลากหลาย และความ
ดงึดูดของกจิกรรม เน่ืองจากยงัขาดการประสานงานและสรา้งความร่วมมอืของกลุ่มผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทกจิการ เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจน และมเีป้าหมายเดยีวกนั ซึง่หากเกดิความร่วมมอืและสามารถสรา้งภาพรวมของกจิกรรมได ้กจ็ะสามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วไดเ้พิม่
มากขึน้ รวมถงึพืน้ทีส่าธารณะ สาธารณูปโภคต่างๆทีค่วรมกีารปรบัปรุงพฒันาเพือ่ โดยเฉพาะดา้นความสะอาดและความปลอดภยัของพืน้ที่
สาธารณะ เชน่ ทางเดนิเลยีบคลองเพือ่เขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว ความสะอาดของถนนและทางเดนิ และปัญหามลภาวะอนัเน่ืองมาจากความเจรญิ 
ซึง่สิง่เหลา่น้ีเป็นประเดน็ทีต่อ้งไดร้บัการจดัการเพือ่ใหพ้ืน้ทีต่อบโจทยก์ารทอ่งเทีย่วไดด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึการพฒันาพืน้ทีต่ลาดน ้าบรเิวณทา่น ้า
บางใหญ่เก่าใหส้วยงาม สะอาด ทนัสมยั และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วได ้และประชาสมัพนัธใ์หค้นภายนอกรูจ้กัชุมชนมากขึน้  

4.4 สภาพปัญหาของชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนทใ์นปัจจบุนั 

 ปัญหาทีพ่บในชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท ์ประกอบดว้ย 

1) การย้ายออกของชาวชุมชนและทิ้งถิน่ที่อยู่เน่ืองจากลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัไม่สอดรบักบัวถิีชวีติของชาวชุมชนรุ่นใหม่ ไม่มี
ความผกูพนักบัพืน้ที ่อาคารทีอ่ยูอ่าศยัไมม่ทีางเขา้ออกไมส่ามารถท าประโยชน์ไดแ้ละเดนิทางล าบาก ท าใหม้อีาคารรา้งในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้  

2) สญูเสยีสนุทรยีภาพทีท่างภมูทิศัน์อนัมคีุณคา่และอตัลกัษณ์ของชุมชน  

3) คุณภาพและการใชง้านเครอืขา่ยล าน ้า 

4) คุณภาพของสภาพแวดลอ้มและมลภาวะของพืน้ที ่ 

5) การสญูเสยีองคค์วามรูด้า้นเกษตรกรรม ภมูปัิญญาและวถิชีาวน ้า 

6) ระดบัความสมัพนัธภ์ายในชุมชนลดลง  

7) การหายไปของรปูแบบเศรษฐกจิแบบชาวน ้า 
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เมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนจะพบวา่สาเหตุหลกัทีส่ง่ผลให้เกดิปัญหาอื่นตามมาคอื การย้ายออก
และท้ิงถ่ินท่ีอยู่เดิมซ่ึงท าให้เกิดพื้นท่ีร้าง กล่าวคอื เมื่อเกดิการยา้ยออกย่อมท าใหข้าดประชากรดัง้เดมิของชุมชนทีม่อีงคค์วามรูว้ถิี
ชาวน ้า และการเกษตร ทัง้ยงัขาดผูส้บืสานประเพณีทีส่บืทอดมาแต่อดตี และเมือ่ไมม่ผีูค้นอยู่อาศยับริเวณรมิคลองย่อมสง่ผลใหร้ปูแบบ
เศรษฐกจิแบบชาวน ้า ทัง้ตลาดน ้า การพายเรอืขายสนิคา้ไมส่ามารถด ารงอยู่ได ้รวมทัง้สง่ผลต่อระดบัความสมัพนัธภ์ายในชุมชน อกีทัง้
การทิง้บา้นและพืน้ทีใ่หร้า้งยอ่มก่อใหเ้กดิทศันียภาพทีไ่มง่ดงาม และไมป่ลอดภยั  

 
รปูท่ี 3 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องปัญหาในพืน้ทีชุ่มชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท์ 

 

5. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

5.1 แนวทางการพฒันาและอนุรกัษ์ชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนท ์

จากการวเิคราะหก์รอบแนวคดิ 4 ประการขา้งต้น ประกอบกบัแนวคดิการท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื จากการ
วเิคราะหศ์กัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วตามทฤษฎ ี5A พบวา่ชุมชนจ าเป็นตอ้งพฒันา 2 ปัจจยัการทอ่งเทีย่วคอื ความ
หลากหลายและความดงึดดูทางกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละน าเสนอคุณคา่และอัตลกัษณ์ทัง้ 6 ประการของชุมชน
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั โดยยงัคงวถิชีวีติชาวน ้าดัง้เดมิและใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติของชาวชุมชน พรอ้มแกไ้ขปัญหาของชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

ผูว้จิยัเสนอกระบวนการการอนุรกัษ์และพฒันาพื้นที่ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองอ้อมนนท์ที่ควรเริม่ด าเนินการเป็นอนัดับแรก 3 
กจิกรรมหลกัซึง่สง่ผลต่อภาพรวมของกระบวนการอนุรกัษ์และพฒันามากทีสุ่ด อนัน าไปสูก่ารเกดิกระบวนการและกจิกรรมอื่นๆเพือ่การ
อนุรกัษ์และพฒันาล าดบัถดัไป โดยมหีน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่สนับสนุนสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีของชุมชนดงัแผนภาพ 
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รปูท่ี 4 แผนภาพแสดงกระบวนการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีชุ่มชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท์ 

 
รปูท่ี 5 แผนทีม่รดกวฒันธรรมชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท์ 



แนวทำงกำรพฒันำยำ่นชุมชนรมิคลองดัง้เดมิในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 
เพือ่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทำงวฒันธรรมอยำ่งยัง่ยนื กรณศีกึษำชมุชนรมิคลองออ้มนนท ์
อธชิา ปิลนัธนดลิก, ปรชัญา ลอืชาจรสัสนิ และวรากร ลขิติอนุภาค 
 

729 

5.2 การเพ่ิมมลูค่าอสงัหาริมทรพัยใ์นชุมชนดัง้เดิมริมคลองอ้อมนนท ์

งานวจิยัน้ีตัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ หากน าการทอ่งเทีย่วเชงิมรดกทางวฒันธรรมมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาย่านพืน้ทีชุ่มชน
ประวตัิศาสตร์ริมคลองแล้ว จะสามารถอนุรกัษ์คุณค่าและพฒันาควบคู่กันไปอย่างยัง่ยืนได้ อ้างอิงแนวคิดการค านวณมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม (Total Economic Value) เมื่อชุมชนมศีกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว จะท าใหพ้ืน้ทีม่จี านวนนักท่องเทีย่ว
ทีม่าเยีย่มเยอืนเพิม่ขึน้ และเกดิความถี่ของการมาซ ้าทีส่งูขึน้ รวมถงึความยนิดจี่ายเพื่อการมาเยีย่มเยอืนสงูขึน้ ซึ่งส่งผลใหม้ลู ค่าของ
พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วสงูขึน้ (ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2562)  

 
รปูท่ี 6 แผนภาพแสดงแนวคดิการเพิม่มลูคา่อสงัหารมิทรพัย ์

สอดคลอ้งกบัการศกึษาการอนุรกัษ์อาคารในโครงการสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมพืน้ทีร่มิคลองอมัพวาของศริวิรรณ ศลิาพชัรนันท์ 
(2556) ซึง่มบีรบิทใกลเ้คยีงกบัชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทพ์บว่าเกดิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิในพืน้ทีชุ่มชนเพื่อใชป้ระโยชน์
และสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว ทัง้โดยชาวชุมชนและจากนักลงทุนภายนอกชุมชน ประเมนิรายไดท้ีเ่กดิจากตลาดน ้าอมัพวา ใน พ.ศ. 
2552 เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2547 ถงึ 12 เท่า และยงัท าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑท์อ้งถิน่และการจา้งงานเพิม่ขึน้ เกดิการบรโิภคสนิคา้
เกษตรกรรมมากขึน้ ท าใหพ้ชืผลจากสวนมมีลูคา่สงูขึน้ 

  

6. สรปุผลการวิจยั 

ชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทเ์ป็นพืน้ทีซ่ึง่มวีฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญา ทัง้ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า โดยมี
ผูค้นทีส่บืทอดด ารงวถิชีวีติชาวน ้าจากอดตีสู่ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง ตามแนวคดิปัจจยัเกื้อหนุนชุมชนรมิน ้า 4 ประการ คอื วดั ชุมชนริมน ้า 
สวนผลไม ้และเครอืขา่ยล าน ้า (บณัฑติ จุลาสยั, เทดิศกัดิ ์เตชะกจิขจร และ ศกัดิส์นิ ทองสขุมาก, 2542) สิง่เหลา่น้ีประกอบเป็นคุณคา่และอตั
ลกัษณ์อนัเป็นทรพัยากรทางวฒันธรรมส าหรบัการท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม ซึง่สรา้งผลก าไร มลูค่าทางเศรษฐกจิและโอกาสทางการ
ตลาด การทอ่งเทีย่วจงึเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาและอนุรกัษช์ุมชนดัง้เดมิรมิคลองไดต้ามสมมตฐิานของการวจิยัน้ี คอื หากน าการทอ่งเทีย่ว
เชงิมรดกทางวฒันธรรมมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาย่านพืน้ทีชุ่มชนประวตัศิาสตร์รมิคลองแลว้ จะสามารถอนุรกัษ์คุณค่าและพฒันา
ควบคูก่นัไปอยา่งยัง่ยนืได ้

จากการใชเ้ครื่องมอืทางการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยพ์บวา่ หากด าเนินการพฒันาพื้นทีชุ่มชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนท์
ตามแนวทางทีน่ าเสนอ จะท าใหช้าวชุมชนเหน็คุณค่าและศกัยภาพในการสรา้งรายไดข้องชุมชน ก่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์ และใชป้ระโยชน์
อสงัหารมิทรพัย ์ช่วยลดปัญหาการยา้ยออกของชาวชุมชน และขยายผลสูก่ารลงทุนโดยนกัลงทุนภายนอกชุมชน น าไปสูก่ารสบืสานและ
อนุรกัษม์รดกวฒันธรรมดว้ยความรกัและภาคภมูใิจ ดว้ยกระบวนการการมสีว่นรว่มเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนัผา่น
กจิกรรมและการใหข้อ้มลูทีส่ามารถสือ่สารและเผยแพร่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคมตระหนักถงึคุณค่าของมรดกวฒันธรรมของชุมชน 
โดยมภีาครฐัสนบัสนุนการด าเนินงาน ซึง่จะน าไปสูก่ระบวนการอนุรกัษ์และพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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7. ข้อเสนอแนะ 

ชุมชน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะน าแนวทางการพฒันาชุมชนดัง้เดมิรมิคลองออ้มนนทไ์ปใชน้ัน้ ควรค านึงถงึ
บรบิทของชุมชนและสถานการณ์ของชุมชนนัน้ๆ และปรบัแนวทางการพฒันาและอนุรกัษ์ให้เขา้กบับรบิทด้วย  รวมถึงการวจิยัเชิง
ปฏบิตักิารเพือ่ยกระดบัการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน 
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บทคดัย่อ 

บา้นตวัอย่างเป็นเครื่องมอืส าคญัในการน าเสนอสนิคา้ของผูป้ระกอบการ โดยการสรา้งความรูส้กึแรงจูงใจ สรา้งจนิตนาการ 
และความเขา้ใจในสนิคา้ เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อ งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัอทิธพิลขององค์ประกอบในงาน
ออกแบบภายในบา้นตวัอยา่งต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั โดยสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่เกบ็ขอ้มลูความเหน็ต่อองคป์ระกอบในงานออกแบบ
ภายในและการสร้างบรรยากาศในบ้านตัวอย่างที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านโดยเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่งของโครงการหมูบ่า้นจดัสรรมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 โครงการและท าการวเิคราะหด์ว้ยการ
วเิคราะหเ์นื้อหาเพือ่เสนอเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบในงานตกแต่งภายในแก่ผูอ้อกแบบและผูป้ระกอบการ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคและท าใหส้ามารถใชง้บประมาณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผลงานวจิยัสรุปว่าองคป์ระกอบของบา้น
ตวัอย่างทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัในระดบัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ แนวคดิในการออกแบบ (design concept) การจดัพืน้ทีใ่ชส้อย 
(function) การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอร ์ของตกแต่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการเลอืกใชส้ ี

ค าส าคญั: บา้นตวัอยา่ง, ออกแบบภายใน, การตดัสนิใจซื้อ, หมูบ่า้นจดัสรร, การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

Abstract 

Show unit is an important tool for presenting real estate company products because it enhances motivation, 
imagination, and understanding that stimulate the decisions-to-buy. This research aimed to study the degrees of influences of 
show unit design elements on home-buying decisions. In-depth interviews were done to collect information from 5 experts, who 
have not less than 5 project experiences in interior designing of show units, about the elements collected from literature review 
and to propose some guidelines to designers and entrepreneurs, in attracting the customers for the effectiveness and use of 
budget. The results showed that the elements with the highest influence level on customers’ decisions-to-buy are design 
concepts, functional areas, furniture selections, decorations & home accessories, and uses of colors. 

Keywords: Show Unit, Interior Design, Decision to buy, Housing Project, Real Estate Development 
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1. บทน า: คณุค่าและความส าคญั 

การสรา้งภาพลกัษณ์ทีอ่ยู่อาศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางพฤตกิรรม และความคาดหวงัทีน่ าไปสู่ความพงึพอใจและ
เกดิความรู้สกึประทบัใจของผูบ้รโิภคเป็นเรื่องส าคญั (วมิลสทิธิ ์หรยางกูร, 2553) การตกแต่งที่อยู่อาศยัไม่เพยีงแต่ตอบสนองความ
ต้องการพืน้ฐานทางดา้นร่างกายเท่านัน้ ต้องตอบสนองความต้องการทางดา้นจติใจของผูอ้ยู่อาศยัดว้ย (เชาว ์เพช็รราช , 2554) บา้น
ตัวอย่างจึงเป็นเครื่องมือหน่ึงซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการน าเสนอสินค้าของผู้ประกอบการโดยการสร้างความรู้สึกแรงจูงใจ สร้าง
จนิตนาการ และความเขา้ใจในสนิค้า เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จงึเน้นการใช้กลยุทธ์การออกแบบ
ตกแต่งภายในบา้นตวัอย่างใหน่้าสนใจ เพื่อแสดงออกถงึตวัตนของตราสนิคา้ (brand) ทีเ่ป็นจุดขายหลกัของโครงการนัน้ดว้ย ในดา้น
ผูป้ระกอบการ งานวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการน ามาเป็นขอ้มลูส าหรบัก าหนดโจทยง์านออกแบบตกแต่งภายในใหเ้หมาะสมกบัประเภท
และระดบัราคาทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูอ้อกแบบ ชว่ยสง่เสรมิใหไ้ดบ้า้นตวัอยา่งทีอ่อกแบบภายในไดส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการและกระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีไ่มม่กีารศกึษาแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในบา้นตวัอย่าง อาจจะสง่ผล
ให้ผู้ประกอบการออกแบบโดยไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บรโิภค เกิดการใช้งบในการตกแต่งโดยสิ้นเปลืองและการ
ออกแบบทีไ่มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคจะสง่ผลต่อ การตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ 

 

2. วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พีอ่ศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอย่างต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยั
ในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

3. ขอบเขตงานวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

ศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในบ้านตัวอย่างในบ้านของโครงการหมู่บ้านจดัสรร ประเภท                 
บา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์เฮา้ส ์ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศกึษาองคป์ระกอบในงานออกแบบตกแต่งภายในบา้นตวัอย่าง การจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบ
ของประดบัตกแต่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก รปูแบบการสรา้งบรรยากาศภายใน ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั 

3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมูล 

โดยสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อเกบ็ขอ้มูลกบัผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านโดยเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการออกแบบภายในโครงการ
หมูบ่า้นจดัสรรมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 โครงการ 

 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

4.1.1 ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัการออกแบบตกแต่งภายในและการสรา้งบรรยากาศในงานตกแต่งภายใน 

การออกแบบตกแต่งภายใน หมายถงึ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารสถานที ่ไม่ว่าจะเป็นทีอ่ยู่อาศยัหรอือาคารพาณิชย์ 
รวมไปถึงการศึกษาโครงสร้างอาคาร เทคนิคการก่อสร้าง เน้ือที่และประโยชน์ใช้สอย เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอยู่ในชวีติประจ าวนัของมนุษยใ์หเ้กดิความสะดวกสบายในดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงามโดยอาศยัเหตุผล
ทางพฤตกิรรมและขอ้มลูต่าง ๆ ของมนุษยเ์ป็นหลกั (วฒันะ จฑูะวภิาต, 2558) มอีงคป์ระกอบในการออกแบบตกแต่งภายในดงัน้ี 



การศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง 
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1) ประโยชน์ใช้สอยในงานออกแบบตกแต่งภายใน หมายถึง ความเหมาะสมกบัการใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพและความ
สะดวกสบาย การออกแบบกบัพฤตกิรรมผูใ้ช้ โดยการค านึงว่าผูใ้ช ้คอื ใคร มจี านวนประมาณเท่าใด ต้องการใชพ้ื้นทีท่ ากจิกรรมใด 
ชว่งเวลาการใชง้านในพืน้ที ่และกจิกรรมทีท่ าในพืน้ที ่น ามาวเิคราะหร์ปูแบบเฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชง้าน (กติตศิกัดิ ์เตชะกาญจนกจิ, 2563) 

2) ความงามของรปูแบบงานตกแต่งภายใน เป็นองคป์ระกอบทีส่รา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ทัง้ในดา้นความงาม ความมี
รสนิยมและความกลมกลนืกบับรรยากาศ รปูแบบการตกแต่งในแนวทาง (style) ต่าง ๆ เช่นการตกแต่งรปูแบบทนัสมยั (modern Style) 
แนวคดิน้ีเน้นการไมม่ลีวดลายประดบัตกแต่ง (ornament) ไมม่กีารอา้งองิทางประวตัศิาสตร ์เน้นวสัดุและกระบวนการในการสรา้งทีมุ่ง่ใช้
กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการผลติ มคีวามเรยีบงา่ยและเน้นประโยชน์ใชส้อยประจ าวนั เน้นการซอ้นเกบ็ได ้เริม่มแีนวคดิการ น า
ไมอ้ดัมาดดั (Houghton Mifflin Harcourt, 2014) 

3) การจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อย หมายถงึ การวางต าแหน่งเครื่องเรอืนเครื่องใชต้ามหน้าทีข่องการใชส้อยภายในหอ้ง เพื่อใหเ้กดิ
ความงามความเป็นระเบยีบ เกดิการรบัรูเ้ชงิพืน้ทีแ่ละหลกัการจดัวาง (floorplan perception) 

4) การสรา้งบรรยากาศในบา้นตวัอยา่ง 

     - แสง (lighting) มผีลต่อการสรา้งบรรยากาศใน โดยเฉพาะการจดัแสงประเภท warm white  

      - ส ี(color) เป็นสิง่ทีส่ ือ่อารมณ์กบัผูบ้รโิภค และเป็นภาพลกัษณ์ของโครงการ  

      - เสยีงดนตร ี(music) ชว่ยเพิม่การรบัรูบ้รรยากาศของสถานที ่

      - กลิน่ (scent) การรบัรูก้ลิน่ของผูร้บับรกิารจะช่วยในการกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการทีจ่ะซื้อสนิคา้และบรกิารได ้เพราะว่า
กลิน่ทีม่คีวามหอมจะสามารถสรา้งการรบัรูแ้ละดงึดดูความสนใจใหผู้ท้ีไ่ดก้ลิน่เพือ่เขา้ไป  

      - อุณหภมู ิ(temperature) ทีเ่หมาะสมจะชว่ยใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูส้กึทีด่ ี

      - ของประดบัตกแต่ง (prop) ชว่ยสรา้งบรรยากาศใหแ้ก่สถานทีไ่ด ้เชน่แจกนัดอกไมป้ระดบั สรา้งบรรยากาศสดชืน่ 

      - ป้ายแสดงรายละเอยีด (signs/symbol) การใหค้วามส าคญัใหก้บัผูค้นทีเ่ดนิผา่นไปมาเกดิความประทบัใจ ซึง่สามารถสือ่สาร
ไดอ้ยา่งชดัเจน ท าใหล้กูคา้และพนกังานสามารถเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ทจ้รงิทีต่อ้งการจะสือ่ได ้เชน่ ป้ายของแถมต่าง ๆ   

4.1.2 รปูแบบบา้นตวัอยา่งม ี2 ลกัษณะ (มาลลิ ีพรภทัรเมธา, 2560) ไดแ้ก่  

1) บา้นตวัอย่างแบบตกแต่ง จุดประสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รโิภคไดจ้นิตนาการและใชเ้ป็นแนวทางตกแต่งบา้นภายหลงัซือ้บา้นแลว้ จะ
มกีารจดัเฟอรนิ์เจอรร์วมถงึการกัน้หอ้งเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้หน็การจดัพืน้ทีใ่ชส้อยอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

2) บา้นตวัอยา่งทีเ่ป็นบา้นเปล่า ยงัไมม่กีารตกแต่งภายใน เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดเ้หน็พืน้ทีบ่า้นจรงิ 

4.1.3 ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ กระบวนการตดัสนิใจซือ้แบง่เป็น 5 ขัน้ตอนคอื (วทิวสั รุง่เรอืงผล, 2553) 

ขัน้ที่ 1 ยอมรบัความต้องการหรอืมองเหน็ปัญหา การเริม่ต้นของความต้องการที่อยู่อาศยั การมคีวามเขา้ใจในเหตุปัจจยั
เบื้องต้นจะช่วยใหเ้ขา้ใจความต้องการของผูบ้รโิภค และช่วยแก้ปัญหาใหผู้บ้รโิภคด้วยการน าเสนอสนิค้าและบรกิารไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ขัน้ที ่2 แสวงหาขอ้มลู โดยทัว่ไปแลว้อสงัหารมิทรพัยถ์อืวา่เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาสงูตอ้งเกบ็เงนิทัง้ชวีติ เพือ่น ามาซื้อและยงัตอ้ง
รบัภาระในการผอ่นอกีหลายสบิปี การเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อาศยัเป็นเรื่องทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการหาขอ้มลูทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ที่
น่าเชื่อถอืและไวว้างใจได ้อาจถอืไดว้่าเป็นการตดัสนิใจซื้อทีส่ าคญัทีสุ่ดของชวีติและส าหรบัคนส่วนใหญ่น าจะเป็นการตดัสนิใจซื้อครัง้
เดยีวในชวีติดว้ย ดงันัน้การแสวงหาขอ้มลูมาประกอบการตดัสนิใจจงึเป็นเรื่องทีผู่บ้รโิภคท าอย่างจรงิจงั มกีารรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็น
ระบบใชร้ะยะเวลานานเป็นเดอืน ๆ ก่อนการตดัสนิใจ 

ขัน้ที ่3 ประเมนิการเลอืก เมือ่ผูบ้รโิภคหาขอ้มลูขา่วสารทีเ่พยีงพอกจ็ะท าการประเมนิทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดท้ัง้ดา้นการเงนิ การ
ด ารงชวีติประจ าวนั ความพรอ้มในด้านต่าง ๆ โดยการเปรยีบเทยีบตวัเลอืกต่าง ๆ ที่มอียู่ในมติเิดยีวกนั เงื่อนไขแบบเดยีวกนั เพื่อ
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พจิารณาตวัเลอืกทีม่คีวามส าคญัหรอืโดดเด่นกว่าตวัเลอืกอื่น ๆ ทีจ่ะสามารถก าหนดใหผู้บ้รโิภคเลอืกตวัเลอืกดงักล่าวเมื่อผูบ้รโิภคหา
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่พยีงพอกจ็ะท าการประเมนิทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้

ขัน้ที ่4 ขัน้ตดัสนิใจ เมือ่ผูบ้รโิภคไดท้ าการประเมนิทางเลอืกของอสงัหารมิทรพัย ์ในโครงการทีม่คีวามสนใจจนไดต้วัเลอืกของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งการแลว้ กจ็ะน ามาสูก่ารตดัสนิใจซือ้  

ขัน้ที ่5 พฤตกิรรมหลงัการซื้อ การซื้อสงัหารมิทรพัย์โดยปกตแิลว้จะมดีว้ยกนัอยู่ 2 ช่วง ช่วงแรกคอื ช่วงทีผู่้บรโิภควางเงนิ
จองและท าสญัญาซือ้ซึง่ถอืวา่การซือ้เกดิขึน้ 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมไปวเิคราะหแ์ละท าการสรา้งแบบสมัภาษณ์และท าการทดสอบความเทีย่ง
และความตรงของเครื่องมอื และใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาใหค้ะแนนตามมาตรวัดของลเิคริท์ (Likert Scale) และท าการวเิคราะหผ์ลดว้ย
สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และน าเสนอผลวจิยั โดยหลกัเกณฑใ์นการแปลผลการวจิยัมดีงัน้ี Best (1981) 

1.00 -1.80 หมายถงึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น้อยทีส่ดุ 

1.81 - 2.60 หมายถงึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น้อย 

2.61 - 3.40 หมายถงึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ปานกลาง 

3.41 - 4.20 หมายถงึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มาก 

4.21 - 5.00 หมายถงึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ 

 

5. ผลการศึกษา 

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ทา่น และท าการวเิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) ผูว้จิยัพบวา่ 

5.1 ปัจจยัในการออกแบบบา้นตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในโครงการหมู่บา้นจดัสรร  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัสามารถรวบรวมองคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอย่างได ้19 องคป์ระกอบโดย
แบง่เป็น 4 กลุม่ปัจจยัดงัรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 ปัจจยัและองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง 



การศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง 
ต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
พมิพร์พฒัน์ สวสัดสิาระ และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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5.2 ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการออกแบบภายในบา้นตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้่าความส าคญัของปัจจยัในการออกแบบภายใน
บา้นตวัอยา่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรร น ามาเฉลีย่คา่ไดด้งัน้ี  

ดา้นรูปแบบการออกแบบภายในมคี่าเฉลีย่ 4.80 ดา้นพื้นทีใ่ช้สอยภายในมคี่าเฉลี่ย 4.40 ด้านการเลอืกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ของ
ตกแต่ง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมคีา่เฉลีย่ 4.20 ดา้นบรรยากาศภายในมคีา่เฉลีย่ 3.80 ดงั ตารางที ่5.1 

ตารางท่ี 5.1 คา่ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง 
ปัจจยั �̅� ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.รปูแบบการออกแบบภายใน 4.80 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2.พืน้ทีใ่ชส้อย 4.40 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
3.การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอร ์ของตกแต่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.20 มอีทิธพิลมาก 
4.บรรยากาศภายใน 3.80 มอีทิธพิลมาก 

โดยปัจจยัดา้นรปูแบบการออกแบบภายใน ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้า่ความส าคญัขององคป์ระกอบ น ามาเฉลีย่ค่าไดด้งัน้ี แนวคดิใน
การออกแบบ(design concept) มีค่าเฉลี่ย 4.40 รูปแบบ (style) มีค่าเฉลี่ย 4.20 ออกแบบให้ตอบสนองปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุม่เป้าหมาย (persona) มคีา่เฉลีย่ 3.60 งบประมาณ (budget) มคีา่เฉลีย่ 2.80 ดงัตารางที ่5.2 

ตารางท่ี 5.2 คา่ระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง ดา้นรปูแบบการออกแบบภายใน 
องคป์ระกอบด้านรปูแบบการออกแบบภายใน �̅� ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.แนวคดิในการออกแบบ (design concept) 4.40 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2.รปูแบบ (style) 4.20 มอีทิธพิลมาก 
3.ออกแบบใหต้อบสนองปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย (persona) 3.60 มอีทิธพิลมาก 
4.ดา้นประหยดังบประมาณ (budget) 2.80 มอีทิธพิลปานกลาง 

ปัจจยัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อย ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้่าความส าคญัขององคป์ระกอบ น ามาเฉลีย่คา่ไดด้งัน้ี การจดัพืน้ทีใ่ชส้อย (function) 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย (area) มคีา่เฉลีย่ 4.20 สมัพนัธก์บัพืน้ทีภ่ายนอก มคีา่เฉลีย่ 3.80 ถูกหลกัฮวงจุย้ มคี่าเฉลีย่ 3.20 ดงั
ตารางที ่5.3 

ตารางท่ี 5.3 คา่ระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน 
องคป์ระกอบด้านพืน้ท่ีใช้สอยภายใน �̅� ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.การจดัพืน้ทีใ่ชส้อย (function) 5.00 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2.ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย (area) 4.20 มอีทิธพิลมาก 
3.สมัพนัธก์บัพืน้ทีภ่ายนอก 3.80 มอีทิธพิลมาก 
4.ถูกหลกัฮวงจุย้ 3.20 มอีทิธพิลปานกลาง 

 ปัจจัยด้านการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค่าความส าคัญของ
องค์ประกอบ น ามาเฉลีย่ค่าไดด้งัน้ี ประโยชน์ใชส้อย มคี่าเฉลีย่ 4.40 ความสวยงาม มคี่าเฉลีย่ 4.00 ประเภทวสัดุ (material) มคี่าเฉลีย่ 
3.20 ตราสนิคา้ (brand) มคีา่เฉลีย่ 2.80 บ ารุงรกัษางา่ย มคีา่เฉลีย่ 2.60 ป้ายแสดงขอ้มลูประกอบชดัเจน มคีา่เฉลีย่ 1.80 ดงัตารางที ่5.4 
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ตารางท่ี 5.4 ค่าระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอย่าง ดา้นการเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอร ์ของตกแต่ง และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

องคป์ระกอบด้านการเลือกใช้เฟอรนิ์เจอร ์
ของตกแต่ง และอปุกรณ์อ านวยความสะดวก �̅� ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.ประโยชน์ใชส้อย 4.40 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2.ความสวยงาม 4.00 มอีทิธพิลมาก 
3.ประเภทวสัดุ (material) 3.20 มอีทิธพิลปานกลาง 
4.ตราสนิคา้ (brand) 2.80 มอีทิธพิลปานกลาง 
5.บ ารุงรกัษางา่ย 2.60 มอีทิธพิลน้อย 
6.ป้ายแสดงขอ้มลูประกอบชดัเจน 1.80 มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 

 ปัจจยัด้านบรรยากาศภายใน ผูเ้ชีย่วชาญได้ใหค้่าความส าคญัขององค์ประกอบ น ามาเฉลี่ยค่าไดด้งัน้ี ส ี( color) มคี่าเฉลี่ย 
4.80 แสง (lighting) มคี่าเฉลี่ย 4.60 อุณหภูม ิ(temperature) มคี่าเฉลี่ย 4.40 เสยีงดนตร ี(music) มคี่าเฉลี่ย 3.20 กลิน่ (scent) มี
คา่เฉลีย่ 2.60 ดงัตารางที ่5.5 

ตารางท่ี 5.5 คา่ระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง ดา้นบรรยากาศภายใน 
องคป์ระกอบด้านบรรยากาศภายใน �̅� ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1.ส ี(color) 4.80 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
2.แสง (lighting) 4.60 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
3.อุณหภมู ิ(temperature) 4.40 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
4.เสยีงดนตร ี(music) 3.20 มอีทิธพิลปานกลาง 
5.กลิน่ (scent) 2.60 มอีทิธพิลน้อย 

 

6. บทสรปุ 

จากตารางที ่5.1-5.5 พบว่าแนวทางการออกแบบภายในบา้นตวัอย่างใหม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ โดยในความเหน็ของ
ผูเ้ชี่ยวชาญนัน้ผู้ออกแบบและผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั กบัปัจจยัทัง้ 4 คอื รูปแบบการออกแบบ พื้นที่ใช้สอย การเลอืกใช้
เฟอรนิ์เจอร ์ของตกแต่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และบรรยากาศภายใน โดยปัจจยัดา้นรปูแบบการออกแบบควรใหค้วามส าคญั
กบัองคป์ระกอบดา้นแนวคดิในการออกแบบ (design concept) มากทีสุ่ด ปัจจยัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยควรใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบดา้น
การจดัพื้นที่ใช้สอย (function) มากที่สุด ปัจจยัด้านการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกควรให้
ความส าคญักบัองคป์ระกอบดา้นประโยชน์ใชส้อยมากทีส่ดุ ดา้นบรรยากาศภายในควรใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเรือ่งส ี(color) มาก
ที่สุด ทัง้น้ีจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีทศันคติหรือ
ความชอบที่แตกต่างกนั ผู้ออกแบบจงึต้องเขา้ใจอิทธพิลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สอดคล้องกบั วรีะพงศ์ มาลยั (2554) ที่
กล่าวถงึบรรยากาศในสถานบรกิาร (ambient conditions) ไวว้่าผูบ้รโิภคสามารถรบัรูส้ภาวะต่าง ๆ รอบตวัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ไดแ้ก่ การมองเหน็ (sight) เสยีง (sound) กลิน่ (scent) สมัผสั (touch) รสชาต ิ(taste) รวมถงึอุณหภูมแิละสภาพอากาศ เช่นเดยีวกบั
ยุทธชยั ประมลูศลิป์ (2559) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทางกายภาพของหอ้งตวัอยา่งและส านกังานขายโครงการอาคารชุดทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการซื้ออาคารชุดทีม่รีาคาต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัรูปแบบส านักงานขายและหอ้งตวัอย่าง
โครงการอาคารชุดแตกต่างกนัในหลายปัจจยั งานวจิยัน้ีมขีอ้จ ากดัคอืเป็นการสมัภาษณ์ผูม้ปีระสบการณ์ในการออกแบบภายในโครงการ
หมูบ่า้นจดัสรรมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 โครงการ ท าใหอ้งคป์ระกอบทีร่วบรวมไดเ้ป็นองคป์ระกอบร่วมของทีอ่ยู่อาศยัทุกประเภท ในทุก ๆ 
ระดบัราคา ซึง่ประเภทของทีอ่ยู่อาศยัและระดบัราคาจะมผีลต่ออทิธพิลของแต่ละองคป์ระกอบในการออกแบบภายในทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผู้
ทีส่นใจท าการวจิยัต่อยอดสามารถน าไปท าการวจิยัเพิม่เตมิได ้

 

 



การศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบในการออกแบบภายในบา้นตวัอยา่ง 
ต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการหมูบ่า้นจดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยมพีืน้ทีบ่รเิวณเขตเมอืงชัน้ในหรอืบรเิวณใจกลางเมอืงไดเ้ป็นพืน้ที่
เศรษฐกจิหลกัของเมอืง และจากการพฒันาเมอืงในดา้นคมนาคมขนส่งมวลชนทางรางทีเ่ป็นโครงขา่ยหลกัในการเดนิทาง สง่ผลใหก้าร
ขยายพื้นที่อยู่อาศยัออกไปบรเิวณรอบ ๆ ตามโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า การตดัผ่านของจุดตดัรถไฟฟ้าส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
มลูค่าทีด่นิโดยรอบ ซึ่งมผีลกระทบต่อการลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์บรเิวณจุดตดัรถไฟฟ้า เน่ืองจากต้นทุนในการพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยห์รอืเกง็ก าไรทีด่นิมสีงูขึน้ การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาอตัราการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีด่นิทีจ่ากเกดิ
จุดตดัสถานีรถไฟฟ้า โดยจะศึกษาหาข้อมูลจากจุดตดัที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจ านวน 1 จุดตดั และท าการเก็บขอ้มูลของราคาค่าเช่า
อสงัหารมิทรพัยบ์รเิวณย่านจุดตดั ในระยะรศัม ี500 เมตร ตลอด 4 ช่วงเวลา คอื ก่อนมขีา่วจุดตดัรถไฟฟ้า  (ก่อนปี พ.ศ.2556) หลงัมี
ขา่วเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า (พ.ศ.2556-พ.ศ.2557) จุดตดัรถไฟฟ้าก าลงัก่อสรา้ง (พ.ศ.2557-พ.ศ.2561) และจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็ (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2564) โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์ตัราการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีด่นิบรเิวณจุดตดัรถไฟฟ้าดว้ยวธิกีารหามูลค่าทีด่นิจากรายได้ 
(Income Approach) โดยการคดิยอ้นกลบัหามูลค่าทีด่นิ จากการศกึษาพบว่า มูลค่าทีด่นิระยะห่าง 0-250 เมตรจากจุดตดัรถไฟฟ้า มี
อตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่ไดร้บัขา่วจุดตดัรถไฟฟ้าและเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เมือ่ช่วงจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็อตัราการเตบิโตจะเริม่มกีาร
เพิม่ขึน้น้อยลง โดยตลอดช่วงระยะเวลามอีตัราการเตบิโตเป็น ร้อยละ 253.78 และเฉลี่ยต่อปีเป็น ร้อยละ 17.11 และมูลค่าที่ดนิใน
ระยะหา่ง 251-500 เมตรจากจุดตดัรถไฟฟ้า พบวา่หลงัจากไดร้บัขา่วการมจีุดตดัรถไฟฟ้ามลูคา่ทีด่นิยงัคงไมม่กีารเปลีย่นแปลงแสดงให้
เหน็ว่าขา่วการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้ายงัไม่มผีลต่อมลูค่าทีด่นิ จนจุดตดัก าลงัก่อสรา้งอตัราการเตบิโตของมลูค่าทีด่นิจงึจะเพิม่ขึน้  และเมื่อ
จุดตดัรถไฟฟ้าสรา้งเสรจ็มลูค่าทีด่นิปรบัเพิม่ขึน้อกี โดยตลอดช่วงระยะเวลามอีตัราการเตบิโตเป็น รอ้ยละ 50.02-58.52 และเฉลีย่ต่อปี
เป็น รอ้ยละ 5.20-5.93 

ค ำส ำคญั: อตัรำกำรเปลีย่นแปลง, มลูคำ่ทีด่นิ, อตัรำกำรเตบิโต, จุดตดัรถไฟฟ้ำ, ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

 

Abstract 

The Bangkok Metropolitan Area (BMA) is increasingly expanding as a central economic zone, matched by The 
Bangkok Mass Transit System, commonly known as BTS or Skytrain, an essential means of commuting. Residential areas 
expand along transportation lines and transport interchanges fundamentally impact adjacent land values, real estate 
development, and investment due to higher prices. The objectives of this research are to study the changing rate of land value 
at transport interchanges to anticipate changes in value impacting real estate development costs. Data was obtained from 
results of a single point transport intersection and tabulation of real estate rental prices within a radius of 500 meters of the 
intersection over four stages: (1) before (Before 2013), (2) after the project announcement (2013 - 2014), (3) project construction 
(2014 - 2018), and (4) project completion (2018 - 2021). The rate of change in land value around the electric train interchange 
was analyzed by using with the backward method of calculating the land value from the income approach. Results show that 
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land values within a distance of 0-250 meters from the sky train interchange consistently increased after plans were announced, 
then gradually leveled off after construction was completed, with a growth rate of 253.78 percent, or 17.11 percent annually. 
For land value at a distance of 251-500 meters from the electric train intersection, no significant impact to land value was found 
after planning announcements until the construction stage. When the intersection was under construction, land value growth 
rate increased and when completed, the value increased further. Overall, growth rate was 50.02-58.52 percent and annual 
average 5.20-5.93 percent. 

Keywords: Changing rate, Land value, Growth rate, Interchange, Bangkok Mass Transit System 

 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยมพีืน้ทีบ่รเิวณเขตเมอืงชัน้ในหรอืบรเิวณใจกลางเมอืงไดเ้ป็นพืน้ที่
เศรษฐกจิหลกัของเมอืง และจากการพฒันาเมอืงในดา้นคมนาคมขนส่งมวลชนทางรางทีเ่ป็นโครงขา่ยหลกัในการเดนิทาง สง่ผลใหก้าร
ขยายพืน้ทีอ่ยู่อาศยัออกไปบรเิวณรอบ ๆ ตามโครงขา่ยระบบรถไฟฟ้า การพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อกนัเป็นสถานี
รว่มจุดตดัของรถไฟฟ้า (Interchange Station) ตามแผนแมบ่ทขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะที ่1 ทัง้ 
10 สาย จ านวน 50 จุดตดัสถานี ทัง้ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้ และทีย่งัอยู่ระหวา่งด าเนินการ และระยะที ่2 (พืน้ทีต่่อเน่ือง) ทีอ่ยู่ระหว่างการ
พจิารณา ซึง่เป็นแผนแม่บททางรางครอบคลุมเสน้ทาง การพฒันาระบบรางทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานี และจาก
การพฒันาเสน้ทางรถไฟฟ้าท าใหท้ีด่นิโดยรอบจุดตดัสถานีเกดิเป็นท าเลทองในการลงทุน ส่งผลใหท้ีด่นิมมีลูค่าทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่สามารถ
พจิารณาไดจ้ากจุดตดัทีเ่กดิขึน้มาแลว้ ทุกจุดตดัลว้นมมีูลค่าทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหก้ารลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์มตี้นทุนที่
สงูขึน้ การศกึษาครัง้น้ีจงึท าการศกึษามลูค่าทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเกดิจุดตดัสถานีรถไฟฟ้า ทีเ่คยเกดิขึน้ก่อนหน้า เพือ่ใหท้ราบถงึ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดินในแต่ละช่วงเวลาการเกิดจุดตัดรถไฟฟ้าที่จะมีผลต่อต้นทุนในการลงทุนพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดินบริเวณจุดตัดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ศกึษาอตัราการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิจากการเกดิจุดตดัสถานีรถไฟฟ้า 

 

3. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้าขึน้จะท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการการเดนิทาง และความตอ้งการการใชท้ีด่นิ
เพิม่ขึน้ตามมา สง่ผลใหม้ลูคา่ทีด่นิมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการใชพ้ืน้ที ่และยิง่มคีวามเขม้ขน้ในการใชพ้ืน้ทีก่จ็ะยิง่มมีูลคา่สงู 
อย่างเช่น พืน้ทีใ่จกลางเมอืง พืน้ทีต่ามแนวรถไฟฟ้า จุดเปลีย่นถ่ายการสญัจรหลายสาย ซึง่ระบบขนสง่เป็นตวัเชื่อมโยงระหวา่งผูใ้ชง้าน
กบัพืน้ทีก่จิกรรม โดยพืน้ทีจุ่ดเปลีย่นถ่ายการสญัจรทีห่ลากหลายและมคีวามหนาแน่นของผูโ้ดยสารจะมรีศัมกีารพฒันาพืน้ทีใ่นระยะ 
500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า ( Institute for Transportation and Development Policy, 2560) ซึ่งอยู่ในระยะการเดินทางที่สะดวก 
เขา้ถงึพื้นที่ไดง้่ายเกดิการความหนาแน่นของประชากร ท าใหมู้ลค่าทีด่นิเปลีย่นแปลงไปตามศกัยภาพที่ดนิ ซึ่งมผีลต่อต้นทุนในการ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

3.1 การประเมินมลูค่าท่ีดินกบัพืน้ท่ีรอบจดุตดัสถานีรถไฟฟ้า 

การประเมนิประสทิธภิาพการพฒันาของพืน้ทีอ่ยูภ่ายใตแ้นวคดิการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน หรอื TOD เป็นวธิกีาร
ทางการคลงัสาธารณะที่รฐับาลใช้ในการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากนโยบายของรฐั (เช่น การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน) เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม (ส านกังานโครงการ ส านกัผงัเมอืงกรุงเทพ, 2563) 
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รปูท่ี 1 แสดงชว่งระยะเวลาจุดตดัสถานีพหลโยธนิ-สถานีหา้แยกลาดพรา้ว   ทีม่า : ส านกังานโครงการ ส านกัผงัเมอืงกรุงเทพ. (2563). 

ซึง่การประเมนิมลูคา่ทีด่นิทีม่คีวามเหมาะสมกบัการพฒันาตามหลกัการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน โดยมมีลูค่าทีเ่กดิ
จากการลงทุนหรอืเพิม่ทุนอยู ่4 ระดบั และเมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัชว่งระยะเวลาการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้าสามารถแบ่งไดด้งัน้ี (1) มลูค่า
ทีด่นิในตลาดปัจจุบนัหรอืมลูคา่ก่อนมขีา่วจุดตดัรถไฟฟ้า (2) มลูคา่ทีเ่กดิจากเอกชนลงทุนเองหรอืมลูคา่หลงัมขีา่วเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า (3) 
มูลค่าทีเ่กดิจากรฐัลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ทีห่รอืมูลค่าในช่วงก าลงัก่อสร้างจุดตดัรถไฟฟ้า และ  (4) มูลค่าเพิม่ที่เกดิจาก
ความหนาแน่นประชากรและการกระจุกตวัทางเศรษฐกจิบรเิวณยา่นหรอืมลูคา่เกดิจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็ 

3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีดินจากการพฒันาโครงข่ายรถไฟฟ้า 

ทัง้น้ีจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า เมื่อมกีารพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้าขึน้จะท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้
ของปรมิาณความตอ้งการการเดนิทาง ระบบขนสง่เป็นตวัเชื่อมโยงระหวา่งผูใ้ชง้านกบัพืน้ทีก่จิกรรม ท าใหเ้กดิการเดนิทางไดอ้ย่างสะดวก 
เขา้ถงึพืน้ทีไ่ดง้่ายเกดิการความหนาแน่นของประชากร ท าใหม้ลูค่าทีด่นิเปลีย่นแปลงไปตามศกัยภาพทีด่นิ ซึง่มลูค่าทีด่นิในแต่ระยะการ
พฒันากแ็ตกต่างกนัไป โดยสามารถสรุปปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิจากการพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้าไดด้งัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 แสดงปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิจากการพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้า 

ลกัษณะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าท่ีดิน 
ผลการเปล่ียนแปลงก่อนและหลงัเกิด
จดุตดัสถานีท่ีได้จากการศึกษางานวิจยั 

แหล่งท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามา 
วิเคราะหปั์จจยั 

ดา้
นก

าย
ภา

พ 

การใชง้านโดยรอบ พืน้ทีท่ีม่กีารเขา้ถงึทีส่ะดวก มคีวาม
หลากหลายในการเดนิทางท าใหป้รมิาณในการ
เขา้ถงึมากขึน้จากระยะทางเขา้ถงึกจิกรรมสัน้
ลง เกดิการประกอบกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
พืน้ทีโ่ดยรอบจงึมศีกัยภาพในการใชง้านมาก 

- วเิคราะหจ์ากกรณศีกึษาจดุตดัสถานี 
- ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิคา่
อสงัหารมิทรพัยไ์ทย 
- Institute for Transportation and    
Development Policy (2560) 
- Transportation Research (2011) 

ความหนาแน่นประชากร เมือ่พืน้ทีม่ศีกัยภาพมากขึน้ ทัง้ดา้นการใช้
กจิกรรมและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิกจ็ะมดีงึดดู
การใชพ้ืน้ทีไ่ดม้าก 

- ภาวณิ ีเอีย่มตระกลู (2563) 
- วเิคราะหจ์ากกรณศีกึษาจดุตดัสถานี 

ดา้
นเ
ศร
ษฐ

กจิ
 

การเกง็ก าไรในทีด่นิแนวรถไฟฟ้า ราคาทีด่นิจะสงูขึน้จากพืน้ทีท่ีส่ามารถสรา้ง
ผลตอบแทนกลบัคนืมาไดม้าก และอยูใ่กลส้ิง่
อ านวยความสะดวก 

- ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิคา่
อสงัหารมิทรพัยไ์ทย 
- ส านกัผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร 

การลงทุนภาคเอกชน นกัลงทุนมองเหน็ผลตอบแทนทีจ่ะไดม้าคุม้คา่
แก่การลงทุนจงึมกีารแขง่ขนัในพืน้ทีม่าก 

- ภาวณิ ีเอีย่มตระกลู และคณะ (2560) 
- ส านกังานโครงการ ส านกัผงัเมอืง
กรงุเทพ (2563) 

 

 



อตัรำกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีด่นิอนัเกดิจำกจดุตดัรถไฟฟ้ำ  
ธมนวรรณ จนัทราพชิติ, วรากร ลขิติอนุภาค และกรีต ิศตะสขุ 
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ตารางท่ี 1 แสดงปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิจากการพฒันาโครงขา่ยรถไฟฟ้า 

ลกัษณะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าท่ีดิน 
ผลการเปล่ียนแปลงก่อนและหลงัเกิด
จดุตดัสถานีท่ีได้จากการศึกษางานวิจยั 

แหล่งท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามา 
วิเคราะหปั์จจยั 

ดา้
นต

ลา
ด 

อุปสงค-์อุปทานทางการตลาด ศกัยภาพของพืน้ที ่ใกลแ้หล่งงาน ใกล้
ศนูยก์ารคา้ ระยะทางในการเดนิทางน้อยลง
และสะดวกมากขึน้ท าใหค้วามตอ้งการในการ
เลอืกเป็นทีพ่กัอาศยัมมีากขึน้ 

- วเิคราะหจ์ากกรณศีกึษาจดุตดัสถานี 
- ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิคา่
อสงัหารมิทรพัยไ์ทย 
- Michael Wegener, & Franz Fuerst 
(1999) 

ราคาขายหรอืเชา่ของ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั 

ท าเลทีม่คีนเขา้มาใชพ้ืน้ทีม่าก ยอ่มมคีวาม
ตอ้งการอยูอ่าศยัมากตาม ราคา
อสงัหารมิทรพัยจ์งึสงูมากขึน้ 

- วเิคราะหจ์ากกรณศีกึษาจดุตดัสถานี 

 

4. วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัน้ีใชก้ารรวบรวมขอ้มลูทางทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัมลูคา่ทีด่นิบรเิวณรอบจุดตดัสถานีรถไฟฟ้า และศกึษามลูค่าทีด่นิจาก
จุดตดัรถไฟฟ้าที่เคยเกดิขึน้ในอดตีจ านวน 1 จุดตดั ในระยะ 500 เมตรจากจุดตดัรถไฟฟ้าตามหลกัการพฒันาพืน้ที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชน (Institute for Transportation and Development Policy, 2560) โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ตามทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
คอื มลูค่าก่อนมขี่าวจุดตดัรถไฟฟ้า มูลค่าหลงัมขีา่วเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า มลูค่าทีเ่กดิจากรฐัลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที ่แล ะ
มลูค่าเพิม่ทีเ่กดิจากความหนาแน่นประชากรและการกระจุกตวัทางเศรษฐกจิบรเิวณย่านเมือ่จุดตดัแลว้เสรจ็ (ส านักงานโครงการ ส านัก
ผงัเมอืงกรุงเทพ, 2563) โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีไดจ้ากวธิกีารสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอะพารต์เมนต ์ซึง่เป็นอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทใหเ้ช่า จ านวน 3 ราย โดยคุณสมบตัขิองผูเ้ชี่ยวชาญจะต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ช่าบรเิวณ
พื้นที่ที่เกิดจุดตัดสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ได้ทัง้จากการเก็บรบรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ 
สถานการณ์ปัจจุบนั และการทบทวนวรรณกรรม มาท าการวเิคราะห์สรุปการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดนิ ทัง้ 4 ช่วงเวลา จากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราค่าเชา่และอตัราการเขา้พกัในแต่ละชว่งเวลาคดิยอ้นกลบัหามลูคา่ทีด่นิ จากนัน้น าผลการวเิคราะหม์ลูคา่ทีด่นิในแต่
ละชว่งเวลามาค านวณอตัราการเปลีย่นแปลงของมลูค่าทีด่นิ ซึง่จะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่นหลกัดว้ยกนั คอื (1) วเิคราะหข์อ้มลู
ในด้านกายภาพ ด้านการตลาด ด้านเศรษฐกิจ และด้านการลงทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ( 2) วิเคราะห์อัตราการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิบรเิวณพืน้ทีจุ่ดตดัสถานีรถไฟฟ้าแต่ละชว่งระยะเวลา 

 

รปูท่ี 2 แสดงวธิกีารค านวณอตัราการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีด่นิ 

 

5. ผลการวิจยั 

5.1 ข้อมลูจดุตดัสถานีรถไฟฟ้าท่ีใช้ในการวิจยั 

จากแผนแมบ่ทขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะที ่1 มจีุดตดัรถไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้แลว้ ณ ปัจจุบนั 
จ านวน 11 จุดตดัสถานี แต่มจีุดตดัที่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกช่วงเวลา  จุดตดัเดียวคือ จุดตดัสถานีพหลโยธิน-สถานีห้าแยก
ลาดพรา้ว จงึเลอืกท าการศกึษาทีจุ่ดตดั สถานีพหลโยธนิ-สถานีหา้แยกลาดพรา้ว โดยจุดตดัน้ีมชี่วงระยะเวลา 4 ช่วงเวลา คอื (1) ช่วง
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ระยะก่อนมจีุดตดัรถไฟฟ้า (ก่อนปี พ.ศ.2556) (2) ช่วงระยะหลงัมขีา่วเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557) (3) ช่วงระยะก าลงั
ก่อสรา้งจุดตดัรถไฟฟ้า (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561) และ (4) ชว่งระยะเกดิจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 แสดงชว่งระยะเวลาจุดตดัสถานีพหลโยธนิ-สถานีหา้แยกลาดพรา้ว 

5.2 ข้อมลูจากผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยใ์ห้เช่า 

ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการอะพาร์ตเมนต์ใหเ้ช่า จ านวน 3 ราย แบ่งเป็น ผูป้ระกอบการระยะ 0-250 เมตร จ านวน 1 ราย ซึ่ง
เป็นอะพารต์เมนตร์ะดบัล่าง (Low class) และผูป้ระกอบการระยะ 251-500 เมตร จ านวน 2 ราย ซึง่เป็นอะพารต์เมนต์ระดบัล่าง (Low 
class) และอะพาร์ตเมนต์ระดบักลาง (Middle class) รายละเอยีดดงัตารางที ่2 สามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงบรเิวณจุดตดัสถานี
รถไฟฟ้าในแต่ละชว่งเวลาได ้3 ดา้น ดงัน้ี 

5.2.1 ดำ้นกำยภำพ  

ผูป้ระกอบการทุกรายเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงดา้นกายภาพของพืน้ทีต่ ัง้แต่การรบัรูข้า่วการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า โดยมนีักลงทุน
มาพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัมากขึน้และบา้นพกัตามซอยต่าง ๆ มกีารปรบัเปลีย่นเป็นอะพารต์เมนต์ใหเ้ช่ามากขึน้ มกีารซื้อ
ขายทีด่นิมากขึน้ถา้ทีด่นิอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า สว่นทีด่นิทีอ่ยู่ตามซอยต่าง ๆ จะมกีารขายยากกวา่และสว่นใหญ่กข็ายไมไ่ดเ้น่ืองจากราคา
สงูเกนิความเป็นจรงิ  

5.2.2 ดำ้นเศรษฐกจิ  

ผูป้ระกอบการในสว่นใหญ่ใหค้วามเหน็วา่คูแ่ขง่ทีเ่พิม่ขึน้จะเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัมากกวา่อะพารต์เมนตใ์หเ้ชา่ เนื่อง
ดว้ยตน้ทุนราคาทีด่นิสงูขึน้ท าอะพารต์เมนตไ์มคุ่ม้ต่อผลตอบแทนทีไ่ดแ้ลว้ จงึไมค่อ่ยมอีะพารต์เมนตใ์หม ่ๆ เกดิขึน้  

5.2.3 ดำ้นตลำด  

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่าความต้องการเช่าของลูกคา้ยงัคงไม่เปลีย่นแปลง เน่ืองจากเป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพอยู่
แลว้ เมื่อเกดิจุดตดัรถไฟฟ้าท าใหก้ลุ่มลกูคา้ทีเ่ขา้มาเช่ามชี่วงอายุลดลง ทัง้น้ีงบประมาณการประชาสมัพนัธโ์ครงการแต่ละช่วงเวลาไม่
ต่างกนั 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูผูป้ระกอบการและรายละเอยีดโครงการอะพารต์เมนตใ์หเ้ชา่แต่ละแหง่ 
ระยะหา่งจากจุดตดั

รถไฟฟ้า 
 ผูป้ระกอบการ ระดบัอะพารต์เมนต ์ จ านวนหอ้ง ขนาดหอ้งพกั 

อตัราการเขา้พกั 
โดยเฉลีย่ 

ระยะ 0-250 เมตร รายที ่1 ระดบัลา่ง (Low class) 188 หอ้ง 24 ตารางเมตร รอ้ยละ 100 

ระยะ 251-500 เมตร 
รายที ่2 ระดบัลา่ง (Low class) 132 หอ้ง 27 ตารางเมตร รอ้ยละ 96 
รายที ่3 ระดบักลาง (Middle class) 44 หอ้ง 28.5 ตารางเมตร รอ้ยละ 84 

ตารางท่ี 3 แสดงอตัราค่าเชา่หอ้งพกัต่อเดอืน(เฉลีย่) ของอะพารต์เมนตใ์นแต่ละชว่งเวลา 
 อตัราค่าเชา่หอ้งพกัต่อเดอืน
(เฉลีย่) ของผูป้ระกอบการ 

อะพารต์เมนต ์

ก่อนมขีา่ว 
จุดตดัรถไฟฟ้า  
ก่อนปี พ.ศ.2556 

หลงัมขีา่วเกดิ 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้ง 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจุดตดัรถไฟฟ้า 
แลว้เสรจ็  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564  
ผูป้ระกอบการรายที ่1 4,700 บาท 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท 
ผูป้ระกอบการรายที ่2 4,100 บาท 4,100 บาท 4,200 บาท 4,400 บาท 
ผูป้ระกอบการรายที ่3 11,000 บาท 11,000 บาท 12,000 บาท 14,000 บาท 



อตัรำกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีด่นิอนัเกดิจำกจดุตดัรถไฟฟ้ำ  
ธมนวรรณ จนัทราพชิติ, วรากร ลขิติอนุภาค และกรีต ิศตะสขุ 
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เมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงอตัราค่าเช่าตามช่วงเวลาของอะพารต์เมนตต์ามตารางที ่3 จะพบวา่ (1) ผูป้ระกอบการรายที ่1 
ช่วงก่อนมขี่าวจุดตดัรถไฟฟ้าอตัราค่าเช่าของอะพาร์ตเมนต์จะอยู่ในระดบัล่าง (Low class) และเมื่อไดร้บัข่าวการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า
จนถงึจุดตดัรถไฟฟ้าสรา้งเสรจ็อะพารต์เมนต์ไดม้กีารปรบัราคาขึน้มาสงูกว่า 5,000 บาทต่อเดอืน อะพารต์เมนต์จะปรบัขึน้อยู่ในระดบั
ธรรมดา (Low middle class) สะท้อนใหเ้หน็ว่าเมื่อมจีุดตดัรถไฟฟ้าแลว้กลุ่มลูกค้าที่เขา้มาเช่าพกัมกี าลงัจ่ายสูงขึน้ อตัราการเขา้พกั
เฉลีย่จงึเตม็ตลอดทุกชว่งเวลา (2) ผูป้ระกอบการรายที ่2 พบวา่ ช่วงก่อนมขีา่วจุดตดัรถไฟฟ้าจนถงึจุดตดัรถไฟฟ้าสรา้งเสรจ็ มกีารปรบั
ค่าเช่าขึน้ตามช่วงระยะเวลาโดยอตัราค่าเช่าของอะพาร์ตเมนต์จะอยู่ในระดบัล่าง (Low class) โดยมอีตัราการเขา้พกัเตม็เฉลีย่ตลอด
ระยะเวลาเป็น รอ้ยละ 96 (3)ผูป้ระกอยการรายที ่3 พบวา่ ชว่งก่อนมขีา่วจุดตดัรถไฟฟ้าจนถงึจุดตดัรถไฟฟ้าสรา้งเสรจ็ มกีารปรบัคา่เช่า
ขึน้ตามช่วงระยะเวลาโดยอตัราค่าเช่าของอะพาร์ตเมนต์จะอยู่ในระดบักลาง (Middle class) โดยอตัราการเขา้พกัตลอดระยะเวลาเกดิ
จุดตดัรถไฟฟ้าคดิเฉลีย่ไดเ้ทา่กบั รอ้ยละ 84 

จากการเกบ็ขอ้มลูผูป้ระกอบการอะพารต์เมนต ์สามารถน ามาประมาณการหาพืน้ทีห่อ้งพกัรวม พืน้ทีอ่าคารรวม ซึง่จากการเกบ็
ขอ้มลูอะพารต์เมนตใ์นตลาดพบวา่อตัราพืน้ทีห่อ้งพกัรวมต่อพืน้ทีอ่าคารจะเฉลีย่อยูร่อ้ยละ 70 งานวจิยัน้ีจงึก าหนดอตัราพืน้ทีห่อ้งพกัรวม
ต่อพืน้ทีอ่าคาร เท่ากบัรอ้ยละ 70 เท่ากนัทุกรปูแบบอะพารต์เมนต์ และมลูคา่อาคาร ซึง่การประมาณการหามลูคา่อาคารมกีารก าหนดราคา
ค่าก่อสรา้งอะพารต์เมนตต์ามหลกัเกณฑม์าตรฐานของสมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 (สมาคมผู้
ประเมนิคา่ทรพัยส์นิแหง่ประเทศไทย, 2563) โดยเลอืกระดบัราคาคา่ก่อสรา้งตามระดบัและจ านวนชัน้ของอะพารต์เมนต์ 

ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑใ์นการก าหนดราคาคา่ก่อสรา้งของอะพารต์เมนต ์

รายการ 
ราคาค่าก่อสร้าง (บาท/ตารางเมตร) 

ระดบัต า่ ระดบักลาง ระดบัสงู 
อะพารต์เมนต ์- อาคารพกัอาศยัรวมไมเ่กนิ 5 ชัน้ 12,500 14,450 16,600 
อะพารต์เมนต ์– อาคารพกัอาศยัรวม 6-8 ชัน้ 14,750 16,950 19,500 
อะพารต์เมนต ์– อาคารพกัอาศยัรวม 9-15 ชัน้ 17,100 20,200 24,500 

อะพารต์เมนต ์– อาคารพกัอาศยัรวม 16 ชัน้ขึน้ไป 21,400 24,600 27,050 

ทีม่า : สมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรพัยส์นิแหง่ประเทศไทย. (2563). 

ตารางท่ี 5 แสดงการประมาณการอาคารของอะพารต์เมนตใ์หเ้ชา่แต่ละแหง่ 
ระยะหา่งจาก
จุดตดัรถไฟฟ้า 

 ผูป้ระกอบการ 
จ านวน
ชัน้ 

ประมาณการพืน้ที่
หอ้งพกัรวม 

ประมาณการพืน้ที่
อาคารรวม 

ประมาณการ 
คา่ก่อสรา้งอาคาร 

ประมาณการ 
มลูคา่อาคาร 

ระยะ  
0-250 เมตร 

รายที ่1 10 ชัน้ 
4,512 ตาราง

เมตร 
6,446 ตารางเมตร 17,100 บาท/ตารางเมตร 110,221,714 บาท 

ระยะ 
251-500 เมตร 

รายที ่2 5 ชัน้ 
4,564 ตาราง

เมตร 
5,091 ตารางเมตร 12,500 บาท/ตารางเมตร 63,642,857 บาท 

รายที ่3 5 ชัน้ 
1,254 ตาราง

เมตร 
1,791 ตารางเมตร 14,450 บาท/ตารางเมตร 25,886,143 บาท 

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้น ามาวเิคราะหห์ามลูค่าทีด่นิทัง้ 4 ช่วงเวลา จากการเปลีย่นแปลงของอตัราค่าเช่าและอตัราการเขา้
พกัในแต่ละช่วงเวลา โดยอตัราผลตอบแทนทีจ่ะน ามาใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีอา้งองิจากมูลนิธปิระเมนิค่านายหน้าแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2563 ซึง่จะพบวา่อะพารต์เมนตท์ัว่ไปมอีตัราผลตอบแทนในการลงทุนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2562 เมือ่เฉลีย่แลว้อตัราผลตอบแทนจะ
อยู่ทีร่อ้ยละ 6 งานวจิยัน้ีจงึอา้งองิอตัราผลตอบแทนทีร่อ้ยละ 6 เท่ากนัทุกชว่งเวลาในการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า โดยมวีธิกีารค านวณหามลูค่า
ทีด่นิตามตวัอย่างการค านวณดงัตารางที ่6 เมื่อค านวณแลว้จะไดม้ลูค่าทีด่นิของผูป้ระกอบการทัง้ 3 แห่งในแต่ละช่วงเวลาดงัตารางที ่7 
เหน็ไดว้า่ในระยะ 0-250 เมตร ทุกช่วงเวลามลูค่าทีด่นิมกีารเตบิโตสงูขึน้ สว่นระยะ 251-500 เมตร มลูคา่ทีด่นิจะเตบิโตเมือ่จุดตดัรถไฟฟ้า
เริม่ก่อสรา้ง 
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ตารางท่ี 6 แสดงตวัอยา่งการค านวณประมาณการมลูคา่ทีด่นิของผูป้ระกอบการรายที ่1 ในแต่ละชว่งเวลา 

การค านวณหารายไดจ้ากการลงทุน 
ผูป้ระกอบการรายที ่1 

ก่อนมขีา่วจุดตดั
รถไฟฟ้าชว่งเวลาก่อน

ปี พ.ศ.2556 

หลงัมขีา่วเกดิจดุตดั
รถไฟฟ้า ชว่งปี  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้งจุดตดั
รถไฟฟ้า ชว่งปี  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจดุตดัรถไฟฟ้าแลว้
เสรจ็ ชว่งปี  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 
ประมาณการมลูคา่อาคารเทา่กบั 110,221,714 บาท 
อตัราคา่เชา่(เฉลีย่) 4,700 บาท 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท 
อตัราการเขา้พกั รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 
รายไดต้่อปี 10,603,200 บาท 11,280,000 บาท 12,408,000 บาท 13,536,000 บาท 
หกัคา่ใชจ้า่ยเหมา* รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 
รายไดต้่อปี หลงัหกัคา่ใชจ้า่ย 7,422,240 บาท 7,896,000 บาท 8,685,600 บาท 9,475,200 บาท 
อตัราผลตอบแทนคาดหวงั รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6 
คดิเป็นเงนิลงทุนเท่ากบั 123,704,000 บาท 131,600,000 บาท 144,760,000 บาท 157,920,000 บาท 
มลูคา่ทีด่นิของโครงการ 13,482,286 บาท 21,378,286 บาท 34,538,286 บาท 47,698,286 บาท 
เนื้อทีด่นิโครงการ 342 ตารางวา 342 ตารางวา 342 ตารางวา 342 ตารางวา 
คดิเป็นมลูคา่ทีด่นิบาทต่อตารางวา 39,422 บาท/ตารางวา 62,510 บาท/ตารางวา 100,989 บาท/ตารางวา 139,469 บาท/ตารางวา 

หมายเหตุ. *ค่าใชจ้า่ยเหมา หกัตามการหกัคา่ใชจ้า่ยของเงนิไดป้ระเภทที ่5 คอื เงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ (กรมสรรพากร, 2502) 

ตารางท่ี 7 แสดงผลประมาณการมลูคา่ทีด่นิของผูป้ระกอบการทัง้ 3 แหง่ในแต่ละชว่งเวลา 

ระยะหา่ง
จากจุดตดั
รถไฟฟ้า 

 ผู้
ประกอบ-
การ 

 

ก่อนมขีา่ว 
จุดตดัรถไฟฟ้า  
ก่อนปี พ.ศ.

2556 

หลงัมขีา่วเกดิ 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้ง 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจดุตดัรถไฟฟ้า 
แลว้เสรจ็  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564  

ระยะ 0-
250 เมตร 

รายที ่1 

มลูคา่ทีด่นิของ
โครงการ 

13,482,286 
บาท 

21,378,286  
บาท 

34,538,286  
บาท 

47,698,286  
บาท 

มลูคา่ทีด่นิบาท
ต่อตารางวา 

39,422  
บาท/ตารางวา 

62,510  
บาท/ตารางวา 

100,989  
บาท/ตารางวา 

139,469  
บาท/ตารางวา 

ระยะ 251-
500 เมตร 

รายที ่2 

มลูคา่ทีด่นิของ
โครงการ 

9,094,423  
บาท 

9,094,423  
บาท 

10,868,503  
บาท 

14,416,663  
บาท 

มลูคา่ทีด่นิบาท
ต่อตารางวา 

41,718  
บาท/ตารางวา 

41,718  
บาท/ตารางวา 

49,856  
บาท/ตารางวา 

66,131  
บาท/ตารางวา 

รายที ่3 

มลูคา่ทีด่นิของ
โครงการ 

31,032,257 
บาท 

31,032,257  
บาท 

36,206,657  
บาท 

46,555,457  
บาท 

มลูคา่ทีด่นิบาท
ต่อตารางวา 

110,829  
บาท/ตารางวา 

110,829  
บาท/ตารางวา 

129,309  
บาท/ตารางวา 

166,269  
บาท/ตารางวา 

5.3 วิเคราะหอ์ตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าท่ีดินของจดุตดัรถไฟฟ้า 

น าผลการประมาณการมูลค่าทีด่นิที่ได้ในแต่ละช่วงเวลามาวเิคราะหห์าอตัราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดนิทัง้ 4 ช่วงเวลา ของ
จุดตดัหา้แยกลาดพรา้ว-พหลโยธนิ โดยแบง่การวเิคราะหต์ามระยะหา่งจุดตดัรถไฟฟ้า ดงัน้ี 

5.3.1 วเิคราะหอ์ตัราการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ทีด่นิในระยะ 0-250 เมตร 

เมื่อน าขอ้มลูอะพารต์เมนต์ในระยะ 0-250 เมตร จากจุดตดัรถไฟฟ้าทีก่ล่าวขา้งตน้มาหาอตัราการเปลีย่นแปลงของมลูค่าทีด่นิ 
พบว่า ในระยะ 0-250 เมตร ทุกช่วงเวลาการเกิดจุดตัดรถไฟฟ้ามูลค่าที่ดินมีการปรบัตัวสูงขึ้น โดยพบว่า มูลค่าที่ดินจะเริ่มมีการ
เปลีย่นแปลงหลงัไดร้บัข่าวเกดิจุดตดัรถไฟฟ้ามอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 58.57 ช่วงก าลงัก่อสรา้งจุดตดัรถไฟฟ้ามอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 
61.56 หรอือตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 12.74 และเมือ่เกดิจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็จะมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 38.10 หรอือตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 11.36 ซึง่จะน้อยกวา่ชว่งก่อนหน้า 
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ตารางท่ี 8 แสดงอตัราการเตบิโตของมลูค่าทีด่นิในระยะ 0-250 เมตร แต่ละชว่งเวลา 

ระยะหา่งจาก
จุดตดัรถไฟฟ้า 

  
ก่อนมขีา่ว 

จุดตดัรถไฟฟ้า  
ก่อนปี พ.ศ.2556 

หลงัมขีา่วเกดิ 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้ง 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจดุตดัรถไฟฟ้า 
แลว้เสรจ็  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564  

ระยะ 0-250 
เมตร 

อตัราการเตบิโต 
แต่ละชว่งเวลา 

x รอ้ยละ 58.57 รอ้ยละ 61.56 รอ้ยละ 38.10 

อตัราการเตบิโต
ประจ าปี 

x รอ้ยละ 58.57 รอ้ยละ 12.74 รอ้ยละ 11.36 

5.3.2 วเิคราะหอ์ตัราการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ทีด่นิในระยะ 251-500 เมตร 

เมือ่น าขอ้มลูอะพารต์เมนตใ์นระยะ 251-500 เมตร จากจุดตดัรถไฟฟ้าทีก่ลา่วขา้งตน้มาหาอตัราการเปลีย่นแปลงของมลูค่าทีด่นิ 
พบว่า อตัราการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีด่นิในระยะน้ีมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ระหว่างช่วงทีไ่ดร้บัขา่วจุดตดัรถไฟฟ้ากบัช่วงก าลงัก่อสรา้งจุดตดั
รถไฟฟ้า โดยมอีตัราการเตบิโต รอ้ยละ 16.67 - 19.51 หรอือตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 3.93 - 4.56 และเมือ่จุดตดัรถไฟฟ้าแลว้
เสรจ็มลูคา่ทีด่นิเพิม่ขึน้อกี โดยมอีตัราการเตบิโต รอ้ยละ 28.58 - 32.65 หรอือตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 8.74 - 9.87 

ตารางท่ี 9 แสดงอตัราการเตบิโตของมลูค่าทีด่นิในระยะ 251-500 เมตร แต่ละชว่งเวลา 

ระยะหา่งจาก
จุดตดัรถไฟฟ้า 

  
ก่อนมขีา่ว 

จุดตดัรถไฟฟ้า  
ก่อนปี พ.ศ.2556 

หลงัมขีา่วเกดิ 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้ง 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจดุตดัรถไฟฟ้า 
แลว้เสรจ็  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564  

ระยะ 251-500 
เมตร 

อตัราการเตบิโต 
แต่ละชว่งเวลา 

x รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 16.67 -19.51 รอ้ยละ 28.58 -32.65 

อตัราการเตบิโต
ประจ าปี 

x รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 3.93 - 4.56 รอ้ยละ 8.74 - 9.87 

5.4 สรปุอตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าท่ีดินของจดุตดัรถไฟฟ้า 

จากการวเิคราะหอ์ตัราการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีด่นิบรเิวณจุดตดัรถไฟฟ้าสถานีพหลโยธนิ-สถานีหา้แยกลาดพรา้วดว้ยวธิกีารหา
มลูค่าทีด่นิจากรายได ้(Income Approach) จากกรณีศกึษาอะพารต์เมนต์เพื่อเช่า จะพบว่ามลูค่าทีด่นิระยะห่าง 0 - 250 เมตรจากจุดตดั
รถไฟฟ้า มอีตัราการเตบิโตแต่ละช่วงเวลาและอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีดงัตารางที่ 10 โดยอตัราการเตบิโตจะเพิม่ขึน้ตัง้แต่ได้รบัข่าว
จุดตดัรถไฟฟ้าและเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เมือ่ช่วงจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็อตัราการเตบิโตจะเริม่มกีารเตบิโตชา้ลง ซึง่ตลอดช่วงระยะเวลามอีตัรา
การเตบิโตเป็น รอ้ยละ 253.78 และเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 17.11 และมูลค่าทีด่นิในระยะห่าง 251 - 500 เมตรจากจุดตดัรถไฟฟ้า พบว่า 
มลูค่าทีด่นิมอีตัราการเตบิโตแต่ละช่วงเวลาและอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีดงัตารางที ่10 โดยหลงัจากไดร้บัขา่วการมจีุดตดัรถไฟฟ้ามลูค่า
ทีด่นิยงัคงไมม่กีารเปลีย่นแปลงแสดงใหเ้หน็วา่ขา่วการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้ายงัไมม่ผีลต่อมลูค่าทีด่นิ จนจุดตดัก าลงัก่อสรา้งอตัราการเตบิโต
ของมลูคา่ทีด่นิจงึจะเพิม่ขึน้ และเมือ่จุดตดัรถไฟฟ้าสรา้งเสรจ็มลูคา่ทีด่นิปรบัเพิม่ขึน้อกี ซึง่ตลอดชว่งระยะเวลามอีตัราการเตบิโตเป็น รอ้ย
ละ 50.02 - 58.52 และเฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 5.20 - 5.93 
  



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

746 

ตารางท่ี 10 แสดงอตัราการเตบิโตของมลูค่าทีด่นิในแต่ละชว่งเวลา 

ระยะหา่งจาก
จุดตดั
รถไฟฟ้า 

 
ก่อนมขีา่ว 

จุดตดัรถไฟฟ้า  
ก่อนปี พ.ศ.2556 

หลงัมขีา่วเกดิ 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 

ก าลงัก่อสรา้ง 
จุดตดัรถไฟฟ้า  

พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 

เกดิจดุตดัรถไฟฟ้า 
แลว้เสรจ็  

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564  

ระยะ 0-250 
เมตร 

อตัราการเตบิโต 
แต่ละชว่งเวลา 

x รอ้ยละ 58.57 รอ้ยละ 61.56 รอ้ยละ 38.10 

อตัราการเตบิโต
ประจ าปี 

x รอ้ยละ 58.57 รอ้ยละ 12.74 รอ้ยละ 11.36 

อตัราการเตบิโตตลอดชว่งระยะเวลา รอ้ยละ 253.78 

อตัราการเตบิโตตลอดชว่งระยะเวลาเฉลีย่ต่อปี รอ้ยละ 17.11 

ระยะ 251-
500 เมตร 

อตัราการเตบิโต 
แต่ละชว่งเวลา 

x รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 16.67 -19.51 รอ้ยละ 28.58 -32.65 

อตัราการเตบิโต
ประจ าปี 

x รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 3.93 - 4.56 รอ้ยละ 8.74 - 9.87 

อตัราการเตบิโตตลอดชว่งระยะเวลา รอ้ยละ 50.02 - 58.52 

อตัราการเตบิโตตลอดชว่งระยะเวลาเฉลีย่ต่อปี รอ้ยละ 5.20 - 5.93 

 

6. สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้า่ การเกดิจุดตดัรถไฟฟ้าท าใหศ้กัยภาพในการพฒันาพืน้ทีม่เีพิม่ขึน้ จากท าเลทีม่คีนเขา้มาใช้
พืน้ทีม่าก สง่ผลใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดก้ลบัคนืมาเพิม่มากขึน้ มลูค่าทีด่นิจงึมอีตัราการเปลีย่นแปลงทีส่งูขึน้เรื่อย ๆ และยงัส่งผลต่อต้นทุน
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ โดยในระยะ 0 - 250 เมตร จากจุดตดัรถไฟฟ้า พบว่า อตัราการเตบิโตของมูลค่าทีด่นิตลอดช่วง
ระยะเวลามอีตัราการเตบิโตเป็น ร้อยละ 253.78 และเฉลีย่ต่อปีเป็น ร้อยละ 17.11 โดยมอีตัราการเตบิโตมากที่สุดในช่วงระยะก าลงั
ก่อสรา้งจุดตดัรถไฟฟ้า และช่วงระยะทีม่อีตัราการเตบิโตน้อยทีสุ่ดเป็นช่วงระยะจุดตดัรถไฟฟ้าแลว้เสรจ็ ซึง่สว่นใหญ่บรเิวณพืน้ทีจ่ะถู ก
พฒันาเป็นอาคารชุดพกัอาศยั เพื่อใหผ้ลตอบแทนทีจ่ะไดก้ลบัคนืมาคุม้ค่าแก่การลงทุนกบัมลูค่าทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้ และในระยะ 251 - 500 
เมตร จากจุดตดัรถไฟฟ้า พบว่า อตัราการเตบิโตของมลูค่าทีด่นิตลอดช่วงระยะเวลามอีตัราการเตบิโตเป็น รอ้ยละ 50.02 - 58.52 และ
เฉลีย่ต่อปีเป็น รอ้ยละ 5.20 - 5.93 ซึง่มลูค่าทีด่นิจะเริม่มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ในช่วงระยะก าลงัก่อสรา้ง โดยส่วนใหญ่บรเิวณพืน้ทีจ่ะถูก
พฒันาจากบา้นพกัสว่นตวัเป็นอะพารต์เมนตใ์หเ้ชา่แทน เพือ่รองรบัความตอ้งการอยูอ่าศยัทีม่ากขึน้ จากการเกดิจุดตดัรถไฟฟ้า 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาในครัง้น้ี มุ่งศกึษาปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้ ของบรษิทับรหิาร
สนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (Bangkok Commercial Asset Management Company Limited, BAM) เป็นบรษิทับรหิาร
สนิทรพัยข์นาดใหญ่ของไทย มบีทบาทส าคญัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (Non-Performing Loan, NPL)พรอ้มทัง้บรหิาร
จดัการสนิทรพัยร์อการขาย (Non-Performing Asset, NPA) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา (covid-19) สง่ผล
กระทบต่อภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ท าใหป้รมิาณหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดค้งค้างทัง้ระบบ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จงึเกดิการ
แขง่ขนัทางธุรกจิของบรษิทับรหิารสนิทรพัยท์ีม่ากขึน้กวา่ 60 ราย นักธุรกจิรายใหมใ่หค้วามสนใจเขา้มาร่วมทุนกบักจิการบรษิทับรหิาร
สนิทรพัย ์(Asset Management Company, AMC) ทัง้น้ี การบรหิารจดัการหน้ีเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิทุนสงู และตอ้งอาศยัประสบการณ์ความ
ช านาญเฉพาะดา้น มขี ัน้ตอนกระบวนการทีซ่บัซอ้น ดงันัน้ BAM จ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธล์ดระยะเวลาการเรยีกเกบ็หน้ีเพือ่ไดใ้หข้อ้ยุติ
โดยเรว็ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ และรกัษาสภาพคล่องใหเ้พยีงพออยู่ตลอดเวลา วจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
โอกาสการเกดิความเสีย่ง และความรุนแรง พร้อมน าเสนอแนวทางการป้องกนัของผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในการจดัการความเสีย่งที่
ผดิพลาด ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพ ท าการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูบ้รหิารระดับผูจ้ดัการขึน้ไป 
ซึง่มปีระสบการณ์มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 10 ปี โดยเลอืกผูใ้หข้อ้มลูดว้ยวธิเีจาะจง จ านวน 7 ราย จากการศกึษาพบวา่ แนวทางการบรหิาร
จดัการความเสีย่งภายในทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นกลยุทธ ์ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิตังิาน และดา้นปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  ค านวณ
จากผลกระทบ และ โอกาสเกดิของแต่ละปัจจยั ไดผ้ลการประเมนิความรุนแรง โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัความเสีย่งปานกลาง  
และมเีพยีง 3 ประเดน็ทีม่รีะดบัความเสีย่งสูง เรยีงล าดบัจากความรุนแรงมากไปหาน้อย คอื 1. ความเสีย่งดา้นการเงนิ รายไดต้ ่ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ได้ระดบัความรุนแรงที ่10.61  รองลงมา 2. ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายกลยุทธ์ ได้ระดบัความ
รุนแรงที่ 10.41 และ 3. ความเสี่ยงด้านปฏบิตังิาน พนักงานขาดความรู้ความเขา้ใจ ได้ระดบัความรุนแรงที่ 10.33 ทัง้น้ี บรษิทัฯ มี
แผนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น มีการทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุก ๆ ปี มีการจัดตัง้
คณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและควบคุมความเสีย่งองคก์ร มเีครือ่งมอืในการตดิตามแผนการบรหิารจดัการ การก าหนดตวัชีว้ดั (Key 
Risk Indicator – KRI) เพื่อตดิตามความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาก าหนดความเสีย่งระดบัองคก์ร และทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากงานวจิยัน้ี เพือ่ใหผู้บ้รหิารไดท้ราบถงึปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญัใน
การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้อนัเป็นการช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิปัญหา อาจก่อให้ เกดิผลกระทบทีรุ่นแรง และมกีาร
บรหิารจดัการความเสีย่งที่เป็นระบบและด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้กลยุทธ์การบรหิารกจิการที่ดขีอง
องคก์ร 

ค ำส ำคญั: กำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัย,์ ปัจจยัควำมเสีย่ง, แผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
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Abstract 

This research studies key risk factors in the management of nonperforming loan (NPL) management processes for Bangkok 
Commercial Public Company Limited (BAM PCL), a large Thai asset management company that plays a significant role in managing 
NPLs and foreclosed properties (NPA). The economic effect of the Novel Coronavirus 2019 (COVID -19) pandemic has constantly 
increased the amount of outstanding NPLs throughout the system. Therefore, business competition is boosted for asset management 
companies. More than 60 new entrepreneurs are interested in forming asset management companies (AMCs). However, debt 
management is a capital-intensive business, requiring experience and specialized expertise. In the complex process, BAM must adjust 
debt collection strategies to achieve prompt resolutions, matching the increasing number of assets and maintaining sufficient liquidity 
at all times. The objectives of this research were to study: chances of risk and violence. Guidelines were also offered to prevent 
negative impacts occurring through management of inappropriate risks. Qualitative research was done with data collected by structured 
interview. Samples were managerial level and above executives with at least a decade of seniority, chosen by purposive sampling. 
Results were that guidelines for internal risk management in four areas (strategy, finance, operations and regulatory compliance) 
calculated from impact and likelihood of each factor produced an overall medium risk priority level of severity assessment. Three 
issues were at a high-risk level, in decreasing order of significance: 1) financial risk of income below the target set with severity level 
of 10.61; 2) strategic risk of strategic policy formulation with severity level at 10.41; and 3) operational risk of employees lacking 
knowledge and understanding with a severity level of 10.33. BAM had an internal control plan to prevent potential risks, with risks 
reviewed and analyzed annually. A risk supervisory and control committee was established, with instruments for tracking management 
plans and determining key risk indicators (KRI) for regularly monitoring risks for use in assessing corporate risk under the supervision 
of the Bank of Thailand (BOT). These findings should help management be aware of key risk factors in the NPA management, 
reducing the likelihood of problems that may cause serious consequences and allow systematic risk management to operate 
unilaterally and effectively through effective organizational corporate governance strategy. 

Keywords: Asset management risk management plan, Risk factors. 

 

 

1. บทน า 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (BAM) จดัตัง้ขึน้ตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงนิของกระทรวงการคลงั 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2541 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้เพื่อบรหิารจดัการสนิทรพัย ์ ดอ้ยคุณภาพของ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) (BBC) ธุรกจิหลกัของบรษิทั แบง่เป็น 2 ประเภท คอื 1.การบรหิารจดัการสนิทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) โดยการตดิตามเรยีกเกบ็หน้ี ปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี ด าเนินการบงัคบัคด ีเรง่เจรจาใหไ้ดข้อ้ยุต ิและ 2.การบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิรอการขาย (NPA) โดยการออกบูธร่วมกบังานมหกรรมจ าหน่ายทรพัย ์จดัประมลูทรพัย ์หรอืจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย(บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) , 2563) ธุรกจิของ BAM เป็นกลไกหน่ึงในการแก้ไขปัญหา
สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงนิ (ภทัรพล โตมานะ, 2562) และจ าเป็นตอ้งรกัษาระดบัสภาพคล่องไวใ้หเ้พยีงพอตลอดเวลา
เพราะเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งนิทุนสงู (Capital Intensive) การด าเนินธุรกจิมกีารป้องกนัความเสีย่งทุกดา้นอย่างครอบคลุม ตามกรอบการ
ควบคุมภายในของ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2013, COSO) และการติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง พร้อมรบัมือกับการแข่งขนัที่เพิ่มสูงขึ้น และมคีวามมัน่ใจในความหลากหลายของสินทรพัย์ มากด้วย
ประสบการณ์ทีย่าวนานกว่า 20 ปี พรอ้มดว้ยทมีงานทีม่คีุณภาพ ซึง่จะเป็นจุดแขง็ทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง ปัจจุบนัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรสั covid-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน  รวมถึง BAM ต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ท่ามกลางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัท าใหป้รมิาณสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) เพิม่สงูขึน้ จงึตอ้งให้
ความส าคญักบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหน้ี ในมุมมองธุรกจิบรหิาร
สนิทรพัยถ์อืเป็นโอกาสในการซือ้ทรพัยต์น้ทุนต ่า แต่ตอ้งเผชญิกบัอุปสรรค การถอืครองสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพจ านวนมากในระยะเวลาที่
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ยาวนานขึน้ การเรยีกเกบ็หน้ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ลกูหน้ีไมม่คีวามสามารถในการช าระหน้ี ทัง้น้ี กระบวนการบรหิารสนิทรพัยม์หีลาย
ส่วนทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่ง จ าเป็นตอ้งมขี ัน้ตอนกระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐาน ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึน ามาสู่ความส าคญั
ของการวจิยัในครัง้น้ีถงึ ปัจจยัความเสีย่งในการบรหิารจดัการสนิทรพัยไ์มก่่อใหเ้กดิรายได ้เพือ่เน้นย ้าใหบ้รษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 
ทราบถงึปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง และหาแนวทางป้องกนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
ชว่ยลดความผดิพลาดในการด าเนินงาน เป็นการแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งทีด่ใีนระบบสถาบนัการเงนิ 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 ศกึษาโอกาสการเกดิความเสีย่ง และความรุนแรง ของผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในการจดัการความเสีย่งทีผ่ดิพลาด 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ที่ดเีพื่อเป็นการสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและครอบคลุมทุกดา้น ซึง่บรษิทัฯ แบง่ความเสีย่งหลกัๆ 
ออกเป็น 4 ประเภท 1.ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (Strategic Rick) อนัเกดิจากการปรบัตวัแผนกลยุทธ์ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัอาจจะสง่ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธแ์ละแผนด าเนินงาน 2.ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (Financial Rick) เป็นตวัชีว้ดัความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจา่ยประเมนิฐานะสภาพคล่อง
ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ 3.ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Rick) โดยอาจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรอืเหตุการณ์ภายนอก 4.ความเสีย่งด้านการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Compliance Rick) การไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐาน ระเบยีบ ค าสัง่ และแนวทางปฏบิตัทิีบ่งัคบัใชก้บัธุรกรรมต่าง ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย (บรษิทั
บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) , 2562) จากสถานการณ์ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(covid-19) ส่งผลกระทบต่อวกิฤตเศรษฐกจิยงัตอ้งเผชญิความเสีย่งมาอย่างต่อเน่ือง ท าใหป้รมิาณสนิเชื่อไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) มี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ สง่ผลต่อการด าเนินธุรกจิตอ้งแบกรบัภาระจากมาตรการพกัช าระหนี้ ความสามารถในการช าระหน้ีของลกูหนี้ลดลง 
การเรยีกรบัช าระหน้ียากมากขึน้ รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ภทัรพล โตมานะ , 2562) การศกึษางานวจิยัของชมภูนุช วเิศษศกัดิ ์
และ ศริขิวญั เจรญิวริยิะกุล. (2563) พบว่าอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อ และผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย พบว่ าไมม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อปรมิาณหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้ดงันัน้ ธนาคารควรมมีาตรฐานการพจิารณาการใหส้นิเชื่ออย่างมคีุณภาพ สง่ผลต่อความสามารถใน
การช าระหน้ี ส าหรบัการวเิคราะหค์วามเสีย่งเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจจดัการกบัความเสีย่ง โดยการพจิารณาเงื่อนไขในการก าหนด
เกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง 2 มติ ิคอื โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย่ง (Impact) เพื่อก าหนด
ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) โดยการน าความเสี่ยง มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการน าระดับโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) × ระดบัผลกระทบ (Impact) เปรยีบเทยีบกบัระดบัคะแนนเฉลีย่เพือ่ทราบวา่ ความเสีย่งทีน่ัน้อยู่ในระดบัใด แบง่ออกเป็น 4 
ระดบั 1. ความเสีย่งทีต่อ้งก ากบัดแูลอย่างใกลช้ดิ (ระดบัความเสีย่ง 17.00-25.00คะแนน) 2.ความเสีย่งทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ระดบัความเสีย่ง 
10.00 -16.99 คะแนน) 3. ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ (ระดบัความเสีย่ง 06.00-9.99 คะแนน) 4.ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยไม่ตอ้งมกีาร
ควบคุมความเสีย่ง (ระดบัความเสีย่ง 01.00-5.99 คะแนน) ทัง้น้ีการค านวนลกัษณะนี้ เป็นวธิทีีนิ่ยมใชว้เิคราะหค์วามเสีย่ง เพราะเชื่อวา่
วธิกีารน้ีจะมคีวามถูกตอ้ง และเชื่อถอืได ้ 

 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัท าการศกึษาปัจจยัความเสีย่งที่ส าคญัในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ ของ 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง(Structured Interview) โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการสนิทรพัยไ์มก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เป็นผูใ้หข้อ้มลู ประกอบกบัการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎตี่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมขีัน้ตอนการ
วจิยั คอื ศึกษาสาเหตุของปัญหาที่เกดิจากการกระบวนการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ พร้อมทัง้น าเสนอแนวทางการ
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ป้องกนัของผลกระทบ วเิคราะหข์อ้มูลจากการค านวณผลกระทบและโอกาสเกดิของแต่ละปัจจยัความเสีย่ง เพื่อทราบระดบัความรุนแรง 
ดว้ยสมการระดบัค่าความเสีย่ง (อญัชุล ีสมิะเสถยีร, 2553) โอกาสเกดิในแต่ละความเสีย่ง x ผลกระทบ และการจดัแบ่งระดบัความเสีย่ง 
(เมธา สุวรรณสาร, 2552) เป็น 4 ระดบั วเิคราะหจ์ากสมการ โดยระดบัของความเสีย่งสามารถจดัแบ่งคะแนนเป็น 4 ระดบั ดงัตารางที ่1 
ประกอบแผนผงัการประเมนิความเสีย่ง Risk Assessment Matrix (ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั, 2564) ดงัตารางที ่2  

ตารางท่ี 1 การจดัแบง่ระดบัความเสีย่ง  
คะแนนเฉล่ีย สี ระดบัความเส่ียง 
17.00 – 25.00 แดง ระดบัความเสีย่งสงูมาก (Extreme) 
10.00 – 16.99 สม้ ระดบัความเสีย่งสงู (High) 
06.00 – 9.99 เหลอืง ระดบัความเสีย่งปานกลาง (Medium) 
01.00 – 5.99 เขยีว ระดบัความเสีย่งต ่า (Low) 

ตารางท่ี 2 แผนภมูแิสดงความเสีย่ง (Risk Matrix) 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได ้
ต ่ามาก /
น้อยมาก 

ต ่า / น้อย ปานกลาง สงู / บอ่ย 
สงูมาก /  
บอ่ยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร
ะท
บ 
/ ค
วา
มร
ุนแ
รง

 

สงูมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25 
สงู / วกิฤต 4 4 8 12 16 20 
ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
ต ่า / น้อย 2 2 4 6 8 10 

ไมเ่ป็นสาระส าคญัน้อยมาก 1 1 2 3 4 5 
 ระดบัของความเสีย่ง 

 

5. ผลการศึกษา 

จากเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารระดบัผู้จดัการขึ้นไป ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการความเสี่ยงของสนิทรพัย์ที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายไดป้ระกอบกบัเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์มาแลว้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 7 คน สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดว้่า แนว
ทางการบรหิารจดัการความเสีย่งภายในทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์ ด้านการเงนิ ด้านการปฏบิตัิงาน และด้านปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ จากการค านวณผลกระทบและโอกาสเกดิของแต่ละปัจจยั ดงัตารางที ่3 พบวา่ไดผ้ลการประเมนิความรุนแรงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัความส าคญัความเสีย่งปานกลาง และมเีพยีง 3 ประเดน็ที่ระดบัความเสีย่งสงู เรยีงล าดบัจากความรุนแรงมากไปหาน้อย คอื 1. 
ดา้นการเงนิ รายไดต้ ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนด ไดร้ะดบัความรุนแรงที ่10.61 รองลงมา 2. ดา้นกลยุทธ ์การก าหนดนโยบายกลยุทธ ์ได้
ระดบัความรุนแรงที ่10.41 และ 3. ดา้นปฏบิตังิาน พนกังานขาดความรูค้วามเขา้ใจ ไดร้ะดบัความรุนแรงที ่10.33   
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวเิคราะห ์แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งภายในทัง้ 4 ดา้น 

ความเส่ียง หวัข้อ โอกาสเกิด ผลกระทบ ความรนุแรง ระดบัความเส่ียง 

ด้านกลยทุธ ์
การก าหนดนโยบาย กลยุทธท์ีไ่มส่อดคลอ้ง
กบัสภาวะการแขง่ขนัสงู 

2.43 4.29 10.41 สงู 

 
ความเสีย่งจากการขาดมาตรการในป้องกนั
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 

2.57 3.57 9.18 ปานกลาง 

 นโยบายการใหบ้รกิารแก่ลกูหน้ี 2.57 3.00 7.71 ปานกลาง 

 การก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีผ่ดิพลาด 2.14 3.57 7.65 ปานกลาง 

 การก าหนดกลยุทธก์ารขยายธุรกจิ 3.14 2.14 6.73 ปานกลาง 

ด้านการเงิน รายไดต้ ่ากวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 2.86 3.71 10.61 สงู 

 การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 2.43 3.57 8.67 ปานกลาง 

 การจดัหาแหลง่เงนิกูท้ีม่ตีน้ทุนสงู 2.29 3.71 8.49 ปานกลาง 

 การลงทุนซือ้ทรพัยจ์ านวนมาก 2.29 3.00 6.86 ปานกลาง 

 การขาดเสถยีรภาพทางการเงนิ 1.86 3.43 6.37 ปานกลาง 

 
กรมบงัคบัคดปีระกาศงดขายทอดตลาด
เป็นระยะเวลานาน 

1.86 3.29 6.10 ปานกลาง 

การปฏิบติังาน พนกังานขาดความรูค้วามเขา้ใจ 3.14 3.29 10.33 สงู 

 ระยะเวลาการด าเนินคด ี 2.43 3.57 8.67 ปานกลาง 

 เอกสารส าคญัของลกูหน้ีหรอืขอ้มลูลกูหน้ี 2.71 2.86 7.76 ปานกลาง 

 การบรหิารโครงสรา้งหน้ีใชเ้วลานาน 2.57 3.00 7.71 ปานกลาง 

 การก าหนดราคาซือ้สงูเกนิความเป็นจรงิ 2.29 2.71 6.20 ปานกลาง 

 
การประเมนิราคาทรพัยส์นิผดิแปลง ราคา
ไมเ่ป็นปัจจุบนั ไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด 

2.00 3.00 6.00 ปานกลาง 

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขดัขอ้ง 1.43 3.71 5.31 ต ่า 

ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

หากพนกังานไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบที่
บรษิทัก าหนด 

2.14 3.57 7.65 ปานกลาง 

 การรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 1.86 3.57 6.63 ปานกลาง 

 
กฎหมายการคุม้ครองสทิธคิวามเป็นธรรม
แก่ผูค้ ้าประกนัและผูจ้ านอง 

2.00 3.00 6.00 ปานกลาง 

 การเวนคนือสงัหารมิทรพัยโ์ดยรฐับาล 1.86 2.86 5.31 ต ่า 

 
กฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

1.14 3.57 4.08 ต ่า 

ส าหรบัในสว่นความคดิเหน็ของผูใ้หข้อ้มลู ต่อการบรหิารจดัการความเสีย่งในการบรหิารสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้สว่น
ใหญ่มคีวามเหน็เกีย่วกบั แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัอยูใ่นเกณฑด์ ีโดยผูใ้หข้อ้มลู 3 คนใน 7 คน มองวา่ ความ
เสีย่งดา้นการเงนิ เป็นความเสีย่งทีม่ผีลกระทบมาก และความเสีย่งดา้นอื่นๆรองลงมาตามล าดบั ทัง้น้ีอาจเกดิจากสาเหตุหลายสาเหตุ
ประกอบกนั ไมว่า่จะเป็นการก าหนดแผนกลยุทธ ์ก าหนดนโยบาย การเพิม่ขึน้ของบรษิทับรหิารสนิทรพัยร์ายยอ่ย สภาพคล่องทาง



กำรศกึษำปัจจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยได้ ของ 
บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์กรงุเทพพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน)  
อรณุโรจน์ องอาจเชาวเ์ลศิ, สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศาล และคดัเขต บุนนาค 
 

753 

การเงนิ  การเลอืกซือ้ทรพัยจ์ากสถาบนัการเงนิ การปฏบิตังิานของพนกังาน การใหค้วามรูด้า้นกฎระเบยีบต่างๆ เป็นตน้ วธิกีารป้องกนั 
การจดัท าตารางลกูหน้ี ปฏบิตัติามขัน้ตอน และมกีารควบคุมการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ติ และการจดัอบรมใหค้วามรู ้แก่พนกังาน ในเรือ่ง
การพฒันาระบบสารสนเทศมาชว่ยการท างาน ผูใ้หข้อ้มลูเหน็มคีวามเหน็ชอบอยา่งมาก เพือ่ในระบบมาชว่ยในการท างาน ช่วยในการ
แจง้เตอืน ชว่ยใหก้ารท างานไดร้วดเรว็ ลดความผดิพลาด และท าใหง้านมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั 
Covid-19 ทางบรษิทัฯ  มมีาตรการการควบคุมการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั อยา่งเขม้งวด มปีระกาศใหป้ฏบิตัติามศนูยบ์รหิาร
สถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 “ศบค.” เชน่ มจีุดคดักรอง บรกิารแอลกอฮอล ์สวมใสห่น้ากากตลอดเวลา เวน้
ระยะหา่ง รวมถงึจดัสรรพนกังานสลบักนัมาปฏบิตังิานทีส่ านกังาน (Work In Office, WIO), ปฏบิตังิานทีบ่า้น (Work From Home, 
WFH) เพือ่ลดความแออดัในอาคารส านกังาน   

 

6. การอภิปรายผล 

ธุรกิจของ BAM เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง (Capital Intensive) และจ าเป็นต้องรักษาระดับสภาพคล่องไว้ให้เพียงพอ
ตลอดเวลา ประกอบกบั บรษิทัฯมกีารป้องกนัความเสีย่งทุกดา้นอย่างครอบคลุม ตามตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 
และการตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง พรอ้มรบัมอืกบัการแข่งขนัทีเ่พิม่สูงขึน้ และมคีวามมัน่ใจในความหลากหลายของสนิทรพัย์ 
มากดว้ยประสบการณ์ทีย่าวนานกว่า 20 ปี พรอ้มดว้ยทมีงานทีม่คีุณภาพ ซึ่งจะเป็นจุดแขง็ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ จากการวเิคราะหข์อ้มูล
สามารถสรุปผลการศกึษา จากความเสีย่งภายในทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นกลยุทธ ์ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิตังิาน และดา้นปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ จากการค านวณผลกระทบและโอกาสเกดิของแต่ละปัจจยั พบว่าได้ผลการประเมนิความรุนแรงโดยรวมอยู่ในระดบั
ความส าคญั ความเสีย่งปานกลาง และมเีพยีง 3 ประเดน็ทีร่ะดบัความเสีย่งสงู ดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 สรุป 3 ประเดน็จากระดบัการประเมนิความเสีย่งสงู 
ความเสีย่ง หวัขอ้ โอกาสเกดิ ผลกระทบ ความรุนแรง ระดบัความเสีย่ง 

ดา้นการเงนิ รายไดต้ ่ากวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 2.86 3.71 10.61 สงู 
ดา้นกลยุทธ ์ การก าหนดนโยบายกลยุทธไ์มส่อดคลอ้ง กบั

สภาวะการแขง่ขนัสงู 
2.43 4.29 10.41 สงู 

การปฏบิตังิาน พนกังานขาดความรูค้วามเขา้ใจความช านาญใน
การปฏบิตังิาน 

3.14 3.29 10.33 สงู 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ รายไดต้ ่ากวา่เป้าหมายทีก่ าหนด อาจเกดิจากการบรหิารสนิทรพัยไ์มเ่ป็นไปตามแผน สง่ผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงนิ จากการศกึษาพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าโอกาสเกดิน้อย แต่หากเกดิขึน้จะส่งผลกระทบรุนแรงเป็นการชีถ้งึแนว
ทางการด าเนินธุรกิจ โดยภาพรวม บรษิทัฯ ได้จดัท าแผนการจดัการความเสี่ยงด้านการเงนิได้อย่างครอบคลุมแล้ว ได้โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดูแลใหม้รีะบบบญัช ีรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีน่่าเชื่อถอืและไดม้าตรฐานสากล พรอ้มการ
จดัท าเป้าหมายและแผนงานประจ าปีของบรษิทัฯ และของแต่ละฝ่ายงานเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน 
(บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), 2563) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดต้ัง้เป้าหมายระยะยาวใน 5 ปี ต้องการมี
อตัราการเตบิโตทางดา้นรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมุง่เน้นการสรา้งผลเรยีกเกบ็ระยะสัน้ 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ในการก าหนดนโยบายกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกบัสภาวะการแข่งขนัสูง เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกจิใน
ปัจจุบนัท าใหต้วัเลขหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(เอน็พแีอล) คงคา้งทัง้ระบบ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง จงึท าใหก้ารแขง่ขนัทางธุร กจิจาก
การเพิม่ขึน้ของบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ทีม่ากขึน้กวา่ 60 ราย จากการศกึษาพบวา่ โอกาสเกดิขึน้น้อย ถา้เกดิขึน้จะสง่ผลกระทบต่อแนว
ทางการธุรกจิ บรษิทัฯ ใช้การป้องกนัโดยการตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง พรอ้มรบัมอืกบัการแข่งขนัที่เพิม่สูงขึน้ และมัน่ใจใน
ความหลากหลายของสนิทรพัย์ ด้วยประสบการณ์ทีย่าวนานกว่า 20 ปี ซึ่งจะเป็นจุดแขง็ทีเ่หนือกว่าคู่แข่งรายใหม่ ทัง้น้ี BAM จดัตัง้
คณะท างานเพื่อการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Management, BCM) พร้อมจดัท าแผนรองรบัการด าเนิน
ธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Planning, BCP) นอกจากน้ียงัเร่งพฒันาระบบ E-TDR อยู่ข ัน้ตอนการพฒันา โดยเบือ้งต้น
ลกูหน้ีสามารถช าระผา่น Application ได ้เป็นการป้องกนัความเสีย่งอย่างคอบคลุมยิง่ขึน้เพือ่รองรบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่ได้
คาดหมายในอนาคต (บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2564)  
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ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน พนักงานขาดความรูค้วามเขา้ใจ ความช านาญในการปฏบิตังิาน ท าใหเ้กดิความผดิพลาดใน
การท างาน สง่ผลกระทบท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ในการจดัการความเสีย่งน้ี จากการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการปฏบิตังิานของ
พนกังานเป็นสิง่ส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกจิใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัของการบรหิารทรพัยากร
บุคคลใหแ้ขง็แกร่งเป็นกลไกส าคญัในการเตบิโตอย่างยิง่ยนื โดยการพฒันาความรู ้ความเชีย่วชาญ เพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนักงาน ให้
สามารถปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคต์ามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย รวมถงึ BAM ยงัเน้นความสามคัคใีนหมูค่ณะ การท างาน
เป็นทมี โดยการวางแผนในการส่งเสริมองค์กรให้มศีกัยภาพในทุกๆ ด้าน เช่น การจดัอบรม และให้ทุนการศึกษา (บรษิัทบริหาร
สนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2562) ปัจจุบนัไดเ้พิม่ระบบจดัอบรม e-learning เพื่อพฒันาบุคลากรรปูแบบใหม ่ยงัอยู่ใน
ขัน้ตอนการพฒันา เพือ่ผลสมัฤทธิใ์นอนาคต ในการยกระดบับรษิทัฯ ใหเ้ทยีบเทา่มาตรฐานบรษิทัชัน้น าทัว่ไป  

 

7. สรปุผลการวิจยั 

7.1 ศึกษาสาเหตขุองปัญหาและอปุสรรคในกระบวนการบริหารจดัการสินทรพัยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ BAM 

สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคประกอบดว้ยหลายประการ การแขง่ขนัทางธุรกจิจากการเพิม่ขึน้ของบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ที่
มากขึ้นกว่า 60 ราย เน่ืองจากธุรกิจบรหิารหน้ี NPL มกีระบวนการท างานหลายขัน้ตอนที่อาศยัความช านาญเฉพาะด้าน เช่น การ
ค านวณกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการช าระหน้ี การพจิารณามลูค่าและสภาพคล่องของหลกัประกนั การตรวจสอบและประเมนิ
ราคาตน้ทุนในการซือ้หนี้การเจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ี การด าเนินคดทีางกฎหมายและการขายทอดตลาดหลักประกนั (ภทัรพล โตมานะ, 
2562) ระยะเวลาติดตามหน้ีที่มีจ ากัด ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายตามพระราชบญัญัติการทวงถามหน้ี หากพนักงานไม่มี
ประสบการณ์และความช านาญทีเ่พยีงพอ อาจส่งผลใหม้ตีน้ทุนการด าเนินงานสงูกว่าผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ประกอบกบัสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ในปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั สง่ผลต่อการเรยีกเกบ็หน้ีไดน้้อยลง ลกูหน้ีขาดสภาพคลอ่งทาง
การเงนิไมม่คีวามสามารถในการช าระหน้ี จ านวนสนิทรพัยไ์มก่่อใหเ้กดิรายไดม้จี านวนเพิม่สงูขึน้ 

7.2 ศึกษาปัจจยัความเส่ียงและนโยบายควบคมุความเส่ียงในการบริหารจดัการสินทรพัยไ์ม่ก่อให้เกิดรายได้ 

การพฒันาโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นทางการ จะท าใหผู้บ้รหิารและพนักงานในองคก์ร มคีวามเขา้ใจในหน้าที่
และความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งมผีลใหเ้กดิการตดัสนิใจทีถู่กต้อง ทนัเวลา ป้องกนัความสูญเสียและเพิม่
โอกาสทางธุรกจิ  (ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์, 2547) ในการศกึษาปัจจยัความเสีย่งและนโยบายควบคุมความเสีย่ง ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดม้ี
มาตรการควบคุมภายใน นโยบายควบคุมความเสีย่งของบรษิทั เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring of 
the Treadway Commission 2013 (COSO) ตามส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) ก าหนด โดยมี
องคป์ระกอบหลกัทีจ่ าเป็นในการควบคุมภายใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (2) การประเมนิความเสีย่ง (3) การควบคุม
การปฏบิตังิาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และ (5) ระบบการตดิตาม มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและ
ควบคุมความเสีย่งองคก์ร และมกีารทบทวนความเสีย่งทุกดา้นอยู่เป็นประจ านัน้ เพื่อตดิตามความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ จงึเป็นการดแูล
ป้องกนัครอบคลุมผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลอืลูกคา้เป็นแนว
ทางการประนอมหน้ี อาท ิโครงการ “สขุใจ ไดบ้า้นคนื” ภาระหน้ีเงนิตน้ตอ้งไมเ่กนิ 10.0 ลา้นบาท โครงการต่อมาคอื “BAM ช่วยลด เพือ่
ปลดหนี้” ภาระเงนิตน้ไมเ่กนิ 3.0 ลา้นบาทได ้พรอ้มกนัน้ียังมโีครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คนืธุรกจิ” ภาระหนี้เงนิตน้ไมเ่กนิ 20.0 ลา้นบาท 
ซึง่โครงการทีบ่รษิทัฯ จดัท าขึน้นัน้ นอกจากจะช่วยเหลอืลูกหน้ีทีสุ่จรติใหไ้ดร้บัการปลดหน้ีหรอืไถ่ถอนหลกัประกนัคนืแลว้ ยงัส่งผลให้
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกระแสเงนิสดจากการช าระหน้ีหรอืผ่อนช าระจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพิม่ขึน้อกีดว้ย ทัง้น้ีโครงการดงักล่าวอยู่
ภายในเงือ่นไขตามทีบ่รษิทัฯก าหนด 

7.3 ศึกษาโอกาสการเกิดความเส่ียง และความรนุแรง พร้อมน าเสนอแนวทาง   การป้องกนัของผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในการ
จดัการความเส่ียงท่ีผิดพลาด 

การบรหิารความเสีย่ง เป็นกระบวนการบรหิารจดัการทีจ่ าเป็น และมคีวามส าคญัในการน าพาใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีก่ าหนด ดงันัน้  การมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  จะสะทอ้นถงึการบรหิารจดัการทีด่ ี มคีวามโปรง่ใส
ทีส่ามารถตรวจสอบได ้อนัเป็นรากฐานทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู โดยตัง้ค าถามตามประเภทความเสีย่ง
หลกัของ บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ 2.ความเสีย่งดา้นการเงนิ  3.ความเสีย่งดา้นการ



กำรศกึษำปัจจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยได้ ของ 
บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์กรงุเทพพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน)  
อรณุโรจน์ องอาจเชาวเ์ลศิ, สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศาล และคดัเขต บุนนาค 
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ปฏบิตังิาน  และ 4.ความเสีย่งดา้นปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  พจิารณาจากโอกาสเกดิ  และผลกระทบความรุนแรง ผู ้วจิยัไดใ้ชแ้ผนผงัการ
ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment Matrix)  จากกรอบบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร Information Technology Governance (เมธา 
สุวรรณสาร, 2552) มาใชใ้นการจดัล าดบัความเสีย่งเป็น 4 ระดบัความเสีย่ง โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัความเสีย่งปานกลาง เป็น
ความเสีย่งทีอ่าจยอมรบัไม่ได ้แต่ยงัเป็นความเสีย่งทีไ่ม่รบีด่วน มคีวามส าคญัปานกลาง ยงัไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในทนัท ีสามารถ
วางแผนด าเนินการในระยะ ปานกลางได ้(สรวศิ วฑิรูทศัน์ และคณะ ,2559) จากการสมัภาษณ์ ในสว่นของแนวทางการป้องกนั เน้นการ
จดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงาน ด าเนินงานตามขัน้ตอนพร้อมควบคุมตรวจสอบการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบัอย่างใกล้ชดิ ติดตามการ
ท างานทุกๆไตรมาส มกีารประเมนิความเสี่ยงในการปฏบิตัิงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกบัสภาวะ
เศรษฐกจิ เตรยีมพรอ้มรองรบัการบรหิารจดัการสนิทรพัยไ์มก่่อใหเ้กดิรายได ้ทีเ่พิม่ขึน้จ านวนสงูขึน้ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

การบรหิารจดัการความเสีย่งของ BAM มกีรอบแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดม้าตรฐาน ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ป้องกนัใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ ควร
มรีะบบแจ้งเตอืน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ลดขัน้ตอนการปฏบิตั ิเพิม่ระบบปฏบิตักิาร AI ในการรบัขอ้
รอ้งเรยีนจากลูกคา้ หรอืช่วยในการจดัท าตารางนัดหมายเพือ่ตดิตามลกูคา้อย่างใกลช้ดิ และส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาปัจจยั
ความเสีย่ง ของบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์(AMC) อื่นๆ เพื่อเปรยีบเทยีบ ความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั เปรยีบเทยีบพืน้ทีก่รุงเทพมหานครกบั
พืน้ทีต่่างจงัหวดั เพราะต่างพืน้ทีม่ปัีจจยัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั หรอื ศกึษาปัจจยัความเสีย่งในการบรหิารจดัการธุรกจิทัง้ภายในและ
ภายนอก เพือ่วเิคราะหปั์ญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกมติ ิ
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อคาดการณ์แนวทางในการพฒันาโครงการจดัสรรประเภทบ้านเดี่ยวในอนาคตอีก10 ปีขา้งหน้า (ปี 
2574) ขัน้ตอนการศกึษาท าโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการออกแบบ การก่อสรา้ง เทคโนโลย ี
ท าเล และการตลาด  รวม 5 ท่าน จ านวน 2 รอบเพื่อรวบรวมแนวโน้มและเพื่อส ารวจระดบัความเหน็ดว้ยของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น า
ขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการศกึษาพบว่าบา้นเดีย่วภายในโครงการจดัสรรในอนาคตจะมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มผูส้งูอายุ โดยมกีารออกแบบทีร่องรบัผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ เฟอรนิ์เจอรส์ าหรบัผูส้งูวยัและการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฮมเขา้มาช่วยสนับสนุน
การใชช้วีติของคนในบา้น ทัง้ในดา้นการตดิต่อสือ่สารกบับุคคลภายนอกและการสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์ การน าเอาเทคโนโลยแีบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร มาสนับสนุนในการออกแบบ การก่อสร้าง และการบรหิารอาคาร เพื่อเพิม่ความรวดเรว็และความสามารถในการ
ควบคุมงานก่อสรา้งไดอ้ยา่งมแีบบแผน การอ านวยความสะดวกและใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ในขัน้ตอนการจองบา้นในโครงการไปจนถงึ
การใหค้วามสะดวกในการดูแลรกัษาบ้าน และการใหบ้รกิารหลงัการขายในด้านการดูแลบ้านของลูกค้า  เช่น สามารถแจ้งซ่อมวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบา้นผา่นแอพลเิคชัน่ เป็นตน้  

ค ำส ำคญั: กำรคำดกำรณ์อนำคต, บำ้นเดีย่ว,  แนวโน้มกำรพฒันำ, โครงกำรจดัสรร 

 

Abstract 

This research was designed to predict the future development of subdivision housing project in the next 10 years 
(2031) from 2 rounds of interviewing to collect data from a total of five experts who have experience in design, construction, 
technology, location and marketing, and analyzing by Content Analysis. The first round was done to collect the trends while 
the second one was to find the level of agreement of all experts. The results of the study found that the single-detached houses 
within the future subdivision projects will target the elderly with a design that accommodates the elderly, including furniture for 
the elderly and the use of smart home devices to support the lifes of people in the houses both in communicating with third 
party and in online shopping. In addition, Building Information Modeling Technique (BIM) will be adopted in order to support 
design, construction and management of the building and to increase speed and control ability of construction. Finally, customer 
will have more convenience and more confidence in booking, maintenance and after-sale service processes via using online 
applications.  

Keywords: Development Trend, Prediction, Single-detached House, Subdivision Project 
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1. บทน า 

การอยู่อาศยัของมนุษย์ในปัจจุบนัมแีนวทางมากมายถูกคดิคน้ขึน้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติของมนุษย์ ไม่
เพยีงแต่ใหก้ารพฒันาคุณภาพชวีติ แต่ยงัช่วยในการปรบัใหม้นุษยก์บัสิง่แวดลอ้มอยู่รว่มกนัได ้ปัญหาทีผ่า่นมาของผูอ้าศยัในพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัญหามลภาวะทางอากาศทีม่าจากการปล่อยสารพษิต่อสิง่แวดล้อมซึ่งมาจากการก่อสรา้งและจากยานพาหนะ 
ความรอ้นของอุณหภูมแิสงแดดทีส่ะทอ้นจากอาคารสงู การแพร่กระจายของฝุ่ น PM 2.5 และจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรสัโควดิ 19ที่
เป็นภยัธรรมชาตสิ่งผลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจ การกระจุกตวัของประชากรในแหล่งส านักงานใจกลางเมอืงทีห่นาแน่นและแออดั 
การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรผูส้งูอายุทีม่ากขึน้ทุกปีและจ านวนวยัรุ่นวยัท างานทีล่ดน้อยลงท าใหปั้ญหาดา้นการดูแลสุขภาพมคีวามจ า
เป็นมากขึน้ บา้นคอืสถานทีห่ลกัทีม่นุษยใ์ชเ้วลาสว่นใหญ่ในการด ารงชพี ซึ่งอสงัหารมิทรพัยม์บีทบาทในการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัของมนุษย์
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตลาดการแขง่ขนัของอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงู ใชก้ารลงทุนมากและมคีวามเสีย่งในการ
พฒันา ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามสนใจท าการวจิยัแนวโน้มในการศกึษา 5 แนวโน้มโดยวเิคราะหจ์ากภาพรวมของโครงการจดัสรรประเภทบา้น
เดี่ยวแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) แนวโน้มด้านการออกแบบพจิารณาทางกายภาพโครงการ 2) แนวโน้มด้านการก่อสร้างพจิารณา
ทางการผลติสนิคา้คอือาคาร 3) แนวโน้มดา้นเทคโนโลยพีจิารณาทางดา้นนวตักรรมใหม่ๆทีม่ผีลต่อโครงการและผูอ้ยู่อาศยั 4) แนวโน้ม
ด้านท าเล พจิารณาทางด้านการเลอืกท าเลในการอยู่อาศยัและการขยายเมอืง และ 5) แนวโน้มด้านการตลาดพจิารณาทางการสร้าง
ประสทิธภิาพเพื่อการขายโครงการและการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ว่าในแต่ละแนวโน้มนัน้มปีระเด็นใดที่
น่าสนใจเป็นแนวทางในพฒันาที่อยู่อาศยัเพื่อใหคุ้ณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของคนในกรุงเทพมหานครในอกี 10 ปีขา้งหน้า ทัง้น้ี เพื่อทีจ่ะใหผู้ม้ ี
สว่นในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นเดีย่วไดแ้ก่ นักออกแบบ วศิวกร นวตักร นักพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นักการตลาด 
และผูท้ีส่นใจสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาต่อไป 

 

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

บา้นเดีย่วภายในโครงการจดัสรร หมายถงึ ทีอ่ยู่อาศยัทีพ่ฒันาขึน้บนทีด่นิทีม่คีวามกวา้งและความยาวไม่ต ่ากว่า 10.00 เมตร 
และมเีน้ือทีด่นิไมต่ ่ากวา่ 50 ตารางวา ภายในโครงการจดัสรรทีม่กีารจ าหน่ายทีด่นิทีไ่ดแ้บ่งเป็นแปลงย่อยรวมกนัตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไป ไม่
วา่จะเป็นการแบ่งจากทีด่นิแปลงเดยีวหรอืแบ่งจากทีด่นิหลายแปลงทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั โดยไดร้บัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์เป็นค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงการด าเนินการดงักล่าวที่ได้มกีารแบ่งที่ดนิเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสบิแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ ดนิแปลงเดมิ
เพิม่เตมิภายในสามปี เมือ่รวมกนัแลว้มจี านวนตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไปดว้ย (พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ, 2558) 

 

3. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาแนวโน้มการพฒันาที่อยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยวในโครงการจดัสรรที่ดนิในพื้นที่กรุงเทพมหานครในอีก 10 ปี
ขา้งหน้า (พ.ศ. 2574) 

2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัประเภทบ้านเดีย่วในโครงการจดัสรรที่ดนิในพืน้ทีก่รุง เทพมหานครในอกี 10 ปี
ขา้งหน้า (พ.ศ. 2574)  

 

4.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น ามาปรบัใชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 

4.1 ทฤษฎีการยืดหยุ่น (Resilience Theory) ศกึษาเพือ่เป็นการก าหนดแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอืของงานวจิยั 

จากกรณีศกึษาบทความ What is Resilience? A Review and Concept Analysis (Windle,2011) ไดอ้ธบิาย ทฤษฎกีารยดืหยุ่น 
(Resilience Theory) ว่าหมายถงึการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถอยู่รอดไดก้บัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนัจากแนวคดิในเรื่องของ
การปรบัตวัของมนุษยเ์พือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของโลกในอนาคต แนวทางความยดืหยุ่นสูค่วามยัง่ยนืมุง่เน้นไปที่
วธิีการเพื่อสร้างขดีความสามารถในการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ดงัเช่น วกิฤตด้านสิง่แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

758 

เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ในยุคน้ี ซึง่ในแต่ละดา้นมวีธิรีบัมอืดว้ยทฤษฎยีดืหยุ่นทีแ่ตกต่างกนั จากทฤษฎดีา้นววิฒันาการ
ของสิง่มชีวีติทีช่ารล์ส ์ดารว์นิ กล่าววา่ “ผูท้ีอ่ยู่รอดไมใ่ช่ผูท้ีแ่ขง็แรงทีสุ่ดหรอืฉลาดทีสุ่ด แต่คอืผูท้ีป่รบัตวัต่อความเปลีย่นแปลงไดด้ทีีสุ่ด” 
ดงันัน้หลกัการของ Resilience จงึหมายถงึการปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถอยูร่อดไดก้บัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนั 

ตวัอย่างกรณีศกึษา Resilient ยดืหยุ่นเพื่อรบัมอืความยุ่งเหยงิ กลยุทธฝ่์าวกิฤตเศรษฐกจิไทย 2020 ของ SC Asset (Nattapon 
Muangtum,2020) ไดใ้จความวา่ วธิกีารรบัมอืกบัปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิ ไมใ่ชแ่ค่อยู่รอด แต่เพือ่ใหส้ามารถเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง มกีลยุทธ์
ดงัน้ี  

1) ปรบัตวัทางดา้นสนิคา้ดว้ยการมแีผนเพิม่การเตบิโตของแนวราบ โดยเพิม่สดัสว่นของแนวราบราคาน้อยกวา่ 10 ลา้นบาทจาก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50 ใน 3 ปีด้วยจุดเด่นที่พฒันาสนิค้าครบทุกระดบัมูลค่าและตอบโจทย์การออกแบบที่เน้นผู้อยู่อาศยัด้วยการ
ออกแบบสนิคา้ตวัอย่างใหม่ๆ เพิม่ความหลากหลายเพือ่เป็นบา้นส าหรบัทุกคน ทีส่ าคญัคอืการรกัษามาตรฐานคุณภาพสงูช่วยเสรมิสรา้ง
ความมัน่ใจทีล่กูคา้มตี่อแบรนด ์

2) ความยดืหยุ่นในการบรกิาร ดว้ยการท าโรงแรมจากแนวคดิใหม่ทีย่ดืหยุ่นพอใหแ้ขกทีเ่ขา้พกัสามารถเลอืกใชบ้รกิารสาขาอื่น
ในเครอืเดยีวกนัได ้จากการศกึษาพบว่า มกีลุ่มนักท่องเทีย่วยุคใหม่มากมายทีช่อบเดนิทางไปทัว่เมอืง ดงันัน้ถ้าสามารถท าใหก้ารใชง้าน
ของสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรมในเครอืยดืหยุน่ตอบกบัความตอ้งการใหม่ๆ  กน่็าจะเป็นทีถู่กใจของนกัทอ่งเทีย่วยุคใหม่ 

3) การใหบ้รกิารทีม่ากกวา่การขายบา้น การพฒันาแพลตฟอรม์โดยไดเ้ปิดตวั RueJai Club ไวด้แูลลกูคา้ ซึง่เป็นวถิขีองโลกยุค
ใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งมอบการแก้ปัญหาใหก้บัลูกคา้ทุกบา้น ดว้ยแนวคดิช่วยเรื่องบ้าน จดัการเรื่องชวีติ ตัง้แต่ลา้งแอร์ หาคนสวน 
ตอ้งการแมบ่า้น และอื่น ๆ อกีมากมาย 

4.2 การศึกษาแนวทางในประเดน็การออกแบบโครงการ เพือ่เป็นแนวทางในการตัง้ขอ้สงัเกตวา่สว่นใดบา้งในพืน้ทีโ่ครงการ
ทีม่ผีลต่อผูอ้ยูอ่าศยัในเชงิออกแบบทัง้ในสว่นกลางของโครงการและในสว่นของการออกแบบบา้นเพือ่ผูอ้ยูอ่าศยั 

1) การศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการจากกรณีศึกษาแนวโน้มรูปแบบของบ้านเดี่ยวเชงิการออกแบบกรณีศึกษาการ
ออกแบบภูมทิศัน์พืน้ทีส่่วนกลางทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อโครงการบา้นเดีย่วในเขตกรุงเทพฯ กรณีศกึษาโครงการเพอรเ์ฟค เพลส 
(กชมน แกว้พรหม, ฉมาวงศ์ สุรยิจนัทร์ และ นิลุบล คล่องเวสสะ, 2563) การออกแบบพืน้ทีส่่วนกลางทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ งาน
ออกแบบสิง่ปลกูสรา้ง เชน่ ซุม้ทางเขา้โครงการ ศาลาพกัผอ่น สโมสร สะพาน รัว้และประตรูัว้ สระน ้าหรอืทะเลสาบ น ้าพุ น ้าตก  

2) เพื่อรองรบัพฤตกิรรมของผูสู้งอายุทีม่แีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ในอนาคตจากกรณีศกึษาสภาพการอยู่อาศยัในทีอ่ยู่อาศยัประเภท
บ้านเดี่ยวของผู้สูงอายุที่มภีาวะสมองเสื่อมกรณีศกึษาสมาชกิสมาคมผูดู้แลผูป่้วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(นายชนันต ์แสงสดีา, 2552) การออกแบบทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูส้งูอายุหรอืผูป่้วยสมองเสื่อม ดงัน้ี แนวคดิการออกแบบสภาพแวดลอ้มในที่
อยู่อาศยัส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ ีภาวะสมองเสื่อมประกอบดว้ยหลกัส าคญั 4 ประการดงัน้ี 1) ดา้นความปลอดภยั 2) สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 3) การเตรยีมการส าหรบัในกรณีฉุกเฉิน 4) การจดัสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีใ่ชส้อยต่าง ๆ  

4.3 การศึกษาแนวทางในประเดน็การก่อสร้าง เพ่ือศึกษาปัจจยัส าคญัในกระบวนการก่อสร้างเพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัง้ค าถาม 

กรณีศึกษาแนวโน้มรูปแบบของบ้านเดี่ยวเชงิการก่อสร้างจากบทความกรณีศึกษาการออกแบบอาคารยัง่ยนืจากการศึกษา
บทความเรื่อง Design of A Sustainable Building: A Conceptual Framework for Implementing Sustainability in the Building Sector 
(Akadiri, Chinyio and Olomolaiye, 2012) สรุปไดว้า่การออกแบบอาคารยัง่ยนื เพือ่ใหบ้รรลุอนาคตทีย่ ัง่ยนืในอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ให้
ค านึงครอบคลุมในหลายสว่นเช่นการประหยดัพลงังาน การปรบัปรุงการใชง้านวสัดุ การลดของเสยีวสัดุ การควบคุมมลพษิและการปล่อย
มลพษิ เป็นตน้ 

4.4 การศึกษาแนวทางในประเดน็เทคโนโลยี เพ่ือศึกษาตวัอย่างเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนในการอยู่อาศยัของเจ้าของบา้น    

การศกึษาแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของผูอ้ยู่อาศยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษาแนวโน้ม
รปูแบบของบา้นเดีย่วเชงิเทคโนโลยจีากกรณีศกึษาบา้นตน้แบบประหยดัพลงังานทีใ่ชโ้ซลารเ์ซลล ์(สุทศัน์ เยีย่มวฒันา และ ศศมิา เจรญิ
กจิ, 2561) สรุปไดว้่าประเทศไทยตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูในการรบัพลงังานจากแสงอาทติย ์โดยพบขอ้ดขีองการใชพ้ลงังานทดแทน
จากแสงอาทติยด์งัน้ี 



กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรพฒันำบำ้นเดีย่วภำยในโครงกำรจดัสรรในอนำคต 
อนุวชั บุตรดา, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และกรีต ิศตะสขุ 
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1) เป็นพลงังานที่ไม่มวีนัหมด แสงแดดเป็นพลงังานจากธรรมชาต ิทีไ่ด้มาจากดวงอาทติย์ ซึ่งพลงังานจากดวงอาทติย์นัน้
จดัเป็นทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทใชแ้ลว้ไมห่มดไปสามารถหมนุเวยีนใชใ้หมไ่ดต้ลอด 

2) ผลติไฟฟ้าไดจ้ากทัว่ทุกพืน้ทีข่องโลก ขอเพยีงแค่มแีสงแดดจากดวงอาทติยส์่องถงึเท่านัน้ กส็ามารถน าแผงโซลาร์เซลลไ์ป
ตดิตัง้และสามารถใชง้านไดจ้ากพืน้ทีน่ัน้ ๆ ไดเ้ลย 

การศกึษาแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่สนับสนุนการอยู่อาศยัของเจา้ของบา้น กรณีศกึษานวตักรรมการระบายอากาศเพื่อ
บ้านอยู่สบายโดยระบบระบายอากาศ Active Airflow System (SCG Home, 2020) ว่า ประโยชน์ของระบบ Active AIRflow ได้แก่ ช่วย
ถ่ายเทอากาศ แก้บ้านร้อน อบอ้าว ท าใหบ้้านเยน็ลง 2-5 องศาลดการเกดิเชื้อรา และกลิน่อบัภายในบ้าน จากการท าใหอ้ากาศถ่ายเท
เหมาะส าหรบับา้นทีม่ผีูสู้งอายุ เดก็ หรอืผูท้ีม่อีาการภูมแิพ ้เพราะมตีวักรองฝุ่ น PM 10, PM 2.5 และแมลงช่วยลดภาระการท างานของ
เครือ่งปรบัอากาศ จงึลดการใชไ้ฟฟ้าในบา้น (คา่ไฟจาก Active AIRflow System ประมาณ 80 -150 บาทต่อเดอืน)  

จากกรณีศกึษา A Review of Smart Home – Past, Present, and Future (Alam and Ali, 2012) ไดใ้จความวา่เป็นบา้นทีน่ าเอา
เทคโนโลยเีขา้มาชว่ยใหก้ารควบคุมอุปกรณ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเทคโนโลยบีางตวันัน้มคีวามสามารถในการควบคุมอุปกรณ์
ภายในบา้นแมว้่าเจา้ของบา้นจะไม่ไดอ้ยู่อาศยัในบา้น ซึ่งเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบับา้นอจัฉรยิะ (Smart Home) ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันา
รว่มกบัแนวคดิ Internet of Thing (IoT) ซึง่มคีวามหมายคอื เทคโนโลยทีีท่ า ใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัไดผ้า่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ป็นอุปกรณ์ไอทใีนชวีติประจ าวนัเชน่ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ คอมพวิเตอร ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นอื่น 
ๆ น ามาเชื่อมโยงและรบัสง่ขอ้มลูร่วมกนัผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย จงึท าใหส้ามารถสัง่การและควบคุมการใชง้านในระยะไกลไดส้ะดวก
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยวตัถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยบี้านอจัฉรยิะ (Smart Home) นัน้แตกต่างกนัไปตามประเภทของเทคโนโลย ี
สามารถจ าแนกประเภทของเทคโนโลยบีา้นอจัฉรยิะไดเ้ป็น 3ประเภท ดงัน้ี 1) เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนดา้นความสะดวกสบายของผูอ้ยู่อาศยั 
2) ดา้นสขุภาพ และ 3) ดา้นความปลอดภยั 

4.5 การศึกษาแนวทางในประเดน็ท าเล เพือ่เป็นแนวทางในการตัง้ค าถามในดา้นการเลอืกทีต่ัง้ของโครงการทีเ่ชื่อมโยงไปถงึ
การขยายของผงัเมอืง  

กรณีศกึษาแนวโน้มรปูแบบของบา้นเดีย่วเชงิท าเล จากกรณีศกึษาเปิดตวั "กรุงเทพฯ 250" คาดการณ์ 10 เทรนด ์8 ย่าน 6 การ
เปลีย่นแปลง กทม. ปี 2575 (ประชาไท, 2015) กรณีการพฒันาของกรุงเทพฯ ทีผ่า่นมามกีารขยายเมอืง โดยเมอืงกระจายตวัออกไปตาม
ชานเมอืง เกดิทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ อย่างไรกต็ามแมปั้จจุบนัจะมรีะบบราง แต่เมอืงยงัคงโตออกไปตามชานเมอืงเนื่องดว้ยความหนาแน่น
ของพืน้ทีด่า้นในและแนวทางการอยูอ่าศยัของมนุษยแ์บบใหมท่ีม่รีถยนตใ์ชม้ากขึน้ 

4.6 การศึกษาแนวทางในประเดน็การตลาด เพือ่ศกึษาความตอ้งการของผูซ้ือ้เป็นแนวทางในการตัง้ขอ้สงัเกตและตัง้ค าถาม
แบบสมัภาษณ์วจิยั 

กรณีศึกษาแนวโน้มรูปแบบของบ้านเดี่ยวเชิงการตลาด จากกรณีศึกษาความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อคุณลกัษณะบา้นเดีย่ว (วนัด ีพนิิจวรสนิ และ สายทวิา รามสตู, 2556) ไดใ้จความว่าการปลูกสรา้ง
บา้นเดีย่วสามารถแบ่งขอ้เสนอแนะจากผูม้รีายไดป้านกลางไดค้อื ดา้นแหล่งทีต่ ัง้  ดา้นลกัษณะหรอืบรรยากาศของบา้น ดา้นองคป์ระกอบ
และประโยชน์ใชส้อยของบา้นและชุมชน ดา้นการใชว้สัดุส าหรบับา้น ดา้นองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอื 

 

5. วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีธิกีารดงัน้ี 

5.1 การส ารวจความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้วยวิธีการสมัภาษณ์และการให้คะแนน   

การใชแ้บบสมัภาษณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นแนวโน้มต่างๆ จ านวน 2 รอบ รอบแรกเป็นการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญตามแนวโน้ม
ด้านต่าง ๆ สอดคล้องกบัแนวโน้มที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อรวบรวมแนวโน้มเพิม่เติมจดัท าเป็นแบบสรุปความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญทีน่ าไปสูผ่ลลพัธป์ระเดน็ทีน่่าสนใจ รอบทีส่องใชแ้บบสรุปความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในรอบแรกน ามาสมัภาษณ์เพือ่สอบถาม
ความเหน็ดว้ยกบัแนวโน้มดงักลา่วในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจากผูเ้ชีย่วชาญและใหค้ะแนนเพือ่หาคา่ระดบัความน่าสนใจและความเป็นไป
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ไดว้า่น่าจะเกดิขึน้จรงิในอกี 10 ปีขา้งหน้าโดยแบ่งออกตามมาตราสว่นประมาณค่าลเิคริท์ (Best, 1977) ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบความ
ตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างค าถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ของทุกค าถามใหม้คีา่ไมน้่อยกวา่ 0.60 (อารยา องคเ์อีย่ม และพงศธ์ารา วจิติเวชไพศาล, 2561)  

5.2 คณุสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ   

การคดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 จ าเป็นตอ้งก าหนดคุณสมบตัใินการเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ต้องมปีระสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ที่สมัภาษณ์อย่างน้อย 10 ปี และต้องมี
คุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) อยูใ่นองคก์รทีเ่ป็นสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีส่มัภาษณ์ 

2) เคยไดร้บัรางวลัหรอืตพีมิพผ์ลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัประเดน็ทีส่มัภาษณ์ 

3) ท างานอยู่ในต าแหน่งอาจารย ์มหาวทิยาลยั หรอือยู่ในต าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) หรอื กรรมการผูจ้ดัการ 
(Managing Director) ขึน้ไป 

5.3 เกณฑใ์นการวดัผลการสมัภาษณ์  

นอกจากการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญใหร้อบแรกแลว้ การวจิยัครัง้น้ีก าหนดใหผู้เ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านให้
คะแนนเพื่อเลือกว่าประเด็นใดจากในแนวโน้มทัง้ 5 ที่มีความน่าสนใจว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จากการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านดว้ยชุดค าถามในรอบทีส่อง โดยมกีารใหค้ะแนนความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านออกมาเป็นคะแนนเฉลีย่ 
แปลผลคะแนนดว้ยมาตราสว่นประมาณคา่ลเิคริท์ (Best, 1977) โดยใชว้ธิกีารแบง่ระดบัคา่เฉลีย่คะแนนดงัน้ี 

คา่เฉลีย่  1.00 – 1.80 มแีนวโน้มน้อยทีส่ดุ         
 1.81 – 2.60 มแีนวโน้มน้อย         
 2.61 – 3.40 มแีนวโน้มปานกลาง         
 3.41 – 4.20 มแีนวโน้มมาก         
 4.21 – 5.00 มแีนวโน้มมากทีส่ดุ 

 

6. ผลการศึกษา  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรรที่ดินในพื้นที่
กรุงเทพมหานครในอกี 10 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2574) ทัง้ 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบ ดา้นการก่อสรา้ง ดา้นเทคโนโลย ีดา้นท าเล และ
ดา้นการตลาด เพือ่ใหไ้ดผ้ลสรุปถงึการคาดการณ์แนวโน้มการพฒันาบา้นเดีย่วภายในโครงการจดัสรรในอนาคต จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 
ทา่น ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ตามแต่ละแนวโน้มดงัตารางที ่1 น้ี 

ตารางท่ี 1 สรุปคุณสมบตัผิูใ้หข้อ้มลู 

ผูเ้ช่ียวชาญ อาชีพ ต าแหน่ง 
ประสบการณ์  
มากกว่า 10 ปี 

1. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ นกัออกแบบ หุน้สว่นบรษิทั ใช ่
2. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้ง ผูร้บัเหมา เจา้ของบรษิทั ใช ่
3. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ หุน้สว่นบรษิทั ใช ่
4. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นท าเลทีต่ัง้ทีด่นิ อาจารยม์หาวทิยาลยั ท าวจิยัและสอนในสาขาผงัเมอืง ใช ่
5. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาด นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ เจา้ของบรษิทั ใช ่

จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสมัภาษณ์เพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญโดย
ผู้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามและ



กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรพฒันำบำ้นเดีย่วภำยในโครงกำรจดัสรรในอนำคต 
อนุวชั บุตรดา, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และกรีต ิศตะสขุ 
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วตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของทุกค าถามใหม้คี่าไมน้่อยกวา่ 0.60 (อารยา องคเ์อีย่ม และพงศธ์ารา วจิติ
เวชไพศาล, 2561) และไดผ้ลลพัธส์รุปออกมาเป็นขอ้ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ประเดน็ดา้นการออกแบบ 
หวัขอ้สมัภาษณ์ 
1.) แนวโน้มการออกแบบแนวคดิ (Concept) ของโครงการใน
อนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโดยสรุปเป็นขอ้ 
1) การออกแบบบา้นเพือ่ความโปรง่โล่งสบายเน่ืองจากการอยู่
อาศยัในบา้นทีม่ากขึน้ 
2) การออกแบบเพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 

2.) แนวโน้มการวางผงัของตวับา้น (LayoutPlan) ของบา้นเดีย่ว
โครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

การเพิม่พืน้ทีร่บัของหน้าบา้น 

3.) แนวโน้มการออกแบบภายใน (Interior)เชน่การวางผงั
Furniture ของอาคารหรอืบา้นของโครงการในอนาคตอกี 10 ปี
ขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

1) ปรบัพืน้ทีใ่หส้ามารถปรบัเปลีย่นการใชง้านได ้ 
2) ใชเ้ฟอรนิ์เจอรส์ าหรบัผูส้งูอายุ 
3) เพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการปลกูตน้ไมใ้นบา้น 

4.) แนวโน้มสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น (Facilities) ภายใน
บา้นเดีย่วโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

1) การใชอุ้ปกรณ์ Smart Home 
2) ทีจ่อดรถ EV Charger บรเิวณสว่นกลางโครงการ 

5.) แนวโน้มวสัดงุานสถาปัตย ์(Material) และงาน Interior ของ
บา้นเดีย่วโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

เลอืกวสัดุพลงังานทดแทน 

ตารางท่ี 3 ประเดน็ดา้นการก่อสรา้ง 
หวัขอ้สมัภาษณ์ 
1.) แนวโน้มเทคนิคการก่อสรา้งของโครงการในอนาคตอกี 10 ปี
ขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 
 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโดยสรุปเป็นขอ้ 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ยงัคงใชว้ธิแีบบเดมิในปัจจุบนั เนื่องมาจาก
สภาพพืน้ดนิในเขตกรุงเทพมหานครจะยงัคงเหมอืนเดมิ  

2.) แนวโน้มนวตักรรมการก่อสรา้ง ของบา้นเดีย่วโครงการใน
อนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

1) ระบบการก่อสรา้งแบบชิน้สว่นส าเรจ็รปู (Prefabrication) 
2) การใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบ Modular 

3.) แนวโน้มวสัดทุีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง เชน่งานโครงสรา้งและงาน
ระบบ ของบา้นเดีย่วโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็น
อยา่งไร 

1) ใชว้สัดุ Eco ในการก่อสรา้ง 
2) ใชว้สัดุรไีซเคลิในการก่อสรา้ง 

4.) แนวโน้มการบรหิารระยะเวลาในการก่อสรา้ง ของบา้นเดีย่ว
โครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

ใชร้ะบบการกอ่สรา้งแบบชิน้สว่นส าเรจ็รปู (Prefabrication) หรอื
การใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบ Modular เพือ่ชว่ย 
แกปั้ญหาในเรือ่งของการบรหิารระยะเวลา บรหิารตน้ทุนการ
ก่อสรา้ง และบรหิารคุณภาพงานก่อสรา้ง 

5) แนวโน้มการบรหิารตน้ทุนการกอ่สรา้ง ของบา้นเดีย่วโครงการ
ในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 
6) แนวโน้มการบรหิารคุณภาพงานก่อสรา้ง ของบา้นเดีย่ว
โครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 
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ตารางท่ี 4 ประเดน็ดา้นเทคโนโลย ี
หวัขอ้สมัภาษณ์ 
1) แนวโน้มเทคโนโลยทีีช่ว่ยสนบัสนุนในการออกแบบบา้น การ
เขยีนแบบบา้น การน าเสนอโครงการ ประเภทใดทีจ่ะเป็นทีนิ่ยม
ใชใ้นโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 
 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโดยสรุปเป็นขอ้ 
1) ใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการออกแบบ การ
ก่อสรา้ง และการบรหิารอาคาร 
2) ใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมอืนจรงิ Virtual reality (VR) สนบัสนุน
การก่อสรา้งและออกแบบ 

2) แนวโน้นเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานรปูแบบใดจะเป็นทีนิ่ยม
ใชใ้นโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 

1) ใชว้สัดุทีต่อบสนองการใชพ้ลงังานทดแทนจากแสงอาทติย ์
ไดแ้ก่ Solar Roof และ Solar Wall 
2) การใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบ Modular 
3) ใชเ้ทคโนโลยบีา้นเยน็ ควบคุมอุณหภมูอิากาศ 

3) แนวโน้มเทคโนโลยทีีอ่ านวยความสะดวกผูอ้ยูอ่าศยัประเภท
ใดทีจ่ะเป็นทีนิ่ยมใชใ้นโครงการในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 

ใชเ้ทคโนโลยรีะบบเปิด-ปิดอตัโนมตั ิMotion Sensor ทีเ่ปิด-ปิด
ไฟ แอร ์และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น 

ตารางท่ี 5 ประเดน็ดา้นท าเล  
หวัขอ้สมัภาษณ์ 
1) แนวโน้มในท าเลทีด่นิของโครงการจดัสรรบา้นเดีย่วทีเ่ป็นที่
นิยมในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโดยสรุปเป็นขอ้ 
ขยายท าเลรอบชานเมอืง 

2) แนวโน้มการน าศาสตรค์วามเชือ่มาเป็นบทบาทในการพฒันา
ทีด่นิโครงการจดัสรรบา้นเดีย่วในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าจะเป็น
อยา่งไร 

การน าเอาหลกัวทิยาศาสตรม์าเพือ่ปรบัเปลีย่นศาสตรค์วามเชือ่
เรือ่งฮวงจุย้เพือ่ลดปัญหาราคาบา้นหลงัทีอ่ยูต่ าแหน่งทีไ่มด่ ี

ตารางท่ี 6 ประเดน็ดา้นการตลาด 
หวัขอ้สมัภาษณ์ 
1) แนวโน้มประเภทกลุม่ลกูคา้ของโครงการจดัสรรบา้นเดีย่วใน
อนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าเป็นอยา่งไร  

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญโดยสรุปเป็นขอ้ 
1) เน้นกลุม่ลกูคา้ครอบครวัขนาด 4 คน 
2) เน้นกลุม่ลกูคา้ผูส้งูอายุ  

2) แนวโน้มชอ่งทางการจดัจ าหน่ายบา้นเดีย่วในโครงการและการ
ใหก้ารเขา้ถงึในการหาขอ้มลูของลกูคา้ในอนาคตอกี 10 ปี
ขา้งหน้าเป็นอยา่งไร  

1) ใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมอืนจรงิ Virtual reality (VR) 
2) การโฆษณาเพือ่เขา้ถงึลกูคา้มากขึน้ 
3) การใชผู้ม้ชีือ่เสยีงในการโฆษณาโครงการ 

3) แนวโน้มผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ของโครงการจดัสรร
บา้นเดีย่วในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าเป็นอยา่งไร  

การใชผู้ม้ชีือ่เสยีงในการโฆษณาโครงการ 

4) แนวโน้มการประชาสมัพนัธ ์โฆษณา หรอืการใชก้ลยุทธก์าร
ขายรปูแบบใดทีจ่ะสามารถสง่เสรมิการขายของโครงการจดัสรร
บา้นเดีย่วในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า 

1) การโฆษณาเพือ่เขา้ถงึลกูคา้มากขึน้ 
2) เน้นบรกิารใหค้ าปรกึษาสนิเชือ่ และมกีารคนืเงนิจองหาก
ลกูคา้กูธ้นาคารไมผ่า่น 
3) เน้นของแถมประเภทอุปกรณ์ Smart Home 

5) แนวโน้มบรกิารหลงัการขายบา้นของโครงการจดัสรรบา้น
เดีย่วในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้าเป็นอยา่งไร 

เพิม่ระบบบรกิารหลงัการขาย เชน่ สามารถแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในบา้นผา่นแอพลเิคชัน่ได ้

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญในรอบแรกไดน้ าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์จากผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านมาท าการสมัภาษณ์อกี
ครัง้เพื่อโหวตใหค้ะแนนในรอบทีส่องโดยใชเ้กณฑม์าตราส่วนประมาณค่าลเิคริ์ท (Best, 1977) เพื่อหาผลลพัธค์ะแนนเฉลีย่ของแต่ละขอ้
จากในแนวโน้มทัง้ 5 นัน้วา่แต่ละขอ้ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑเ์ทา่ใด ดงัตารางที ่7 ดงัน้ี 
  



กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรพฒันำบำ้นเดีย่วภำยในโครงกำรจดัสรรในอนำคต 
อนุวชั บุตรดา, กองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ และกรีต ิศตะสขุ 
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ตารางท่ี 7 แนวโน้มการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและระดบัความเหน็ดว้ยของผูเ้ชีย่วชาญ 
ระดบัแนวโน้ม ดา้นการออกแบบ ดา้นการก่อสรา้ง ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นท าเลทีต่ ัง้ทีด่นิ ดา้นการตลาด 
มแีนวโน้มมาก

ทีส่ดุ 
คะแนน 
อยูใ่นช่วง 
4.21 – 5.00 

 

1.การใชอุ้ปกรณ์ 
smart home (4.3) 
2.การออกแบบเพือ่
รองรบัผูส้งูอาย ุ(4.4) 

N/A 1.ใชแ้บบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร (Building 
Information Modeling: 
BIM) ในการออกแบบ การ
ก่อสรา้ง และการบรหิาร
อาคาร (4.3) 

N/A 1.เพิม่ระบบบรกิารหลงั
การขาย เช่น สามารถ
แจง้ซ่อมวสัดุอปุกรณ์ต่าง 
ๆ ภายในบา้นผา่นแอพลิ
เคชัน่ได ้(4.5) 
2.การใหค้ าปรกึษา
สนิเชื่อและมกีารคนืเงนิ
จองหากลกูคา้กูธ้นาคาร
ไมผ่า่น (4.4) 

มแีนวโน้มมาก 
คะแนน 
อยูใ่นช่วง 
3.41 – 4.20 

 

1.เลอืกวสัดุพลงังาน
ทดแทน (3.6) 
2.ปรบัพืน้ทีใ่ห้
สามารถปรบัเปลีย่น
การใชง้านได ้(4.2) 
3. ใชเ้ฟอรนิ์เจอร์
ส าหรบัผูส้งูอาย ุ(3.8) 

1.ใชว้สัด ุECO 
ในการก่อสรา้ง 
(3.9) 
2. ใชว้สัด ุ
รไีซเคลิในการ
ก่อสรา้ง (3.3) 
3. ใชร้ะบบ
ก่อสรา้งส าเรจ็รปู
(3.5) 
 

1.ใชเ้ทคโนโลยบีา้นเยน็ 
ควบคมุอุณหภมูอิากาศ
(4.0) 
2.ใชเ้ทคโนโลยรีะบบเปิด-
ปิดอตัโนมตั ิMotion 
Sensor ทีเ่ปิด-ปิดไฟ แอร ์
และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น(3.9) 
3. ใชว้สัดุทีต่อบสนองการ
ใชพ้ลงังานทดแทนจาก
แสงอาทติย ์ไดแ้ก่ Solar 
Roof และ Solar Wall (4.1) 

1.ขยายท าเลรอบ
ชานเมอืง (3.9) 
2.การน าเอาหลกั
วทิยาศาสตรม์าเพือ่
ปรบัเปลีย่นศาสตร์
ความเชื่อเรือ่งฮวงจุย้
เพือ่ลดปัญหาราคา
บา้นหลงัทีอ่ยู่
ต าแหน่งทีไ่มด่ ี(3.7) 

1.กลุ่มลกูคา้ผูส้งูอาย ุ
2.การใชผู้ม้ชีื่อเสยีงใน
การโฆษณาโครงการ 
3.เน้นของแถมประเภท
อุปกรณ์Smart Home 

มแีนวโน้มปาน
กลาง 
คะแนน 
อยูใ่นช่วง 
2.61 – 3.40 

1.การเพิม่พืน้ทีร่บั
ของหน้าบา้น (3.4) 
2.การออกแบบบา้น
เพือ่ความโปรง่โล่ง
สบาย (3.2) 

N/A N/A N/A 1.การโฆษณาเพือ่เขา้ถงึ
ลกูคา้มากขึน้ (3.3) 

มแีนวโน้มน้อย 
คะแนน 
อยูใ่นช่วง 
1.81 – 2.60 

1.เพิม่พืน้ทีส่ าหรบั
การปลกูตน้ไมใ้นบา้น
(2.6) 
2.ทีจ่อดรถ EV 
charger บรเิวณ
สว่นกลาง (2.6) 

N/A 1.ใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมอืน
จรงิ Virtual reality (VR) 
สนบัสนุนการก่อสรา้งและ
ออกแบบ (2.6) 
 

N/A 1.กลุ่มลกูคา้ ครอบครวั4
คน (2.4) 
 

มแีนวโน้มน้อย
ทีส่ดุ 
คะแนน 
อยูใ่นช่วง 
1.00 – 1.0 

N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็แสดงคา่เฉลีย่ของระดบัความเหน็ดว้ยจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ทา่น 

จากตารางที ่7 พบว่าแนวโน้มการพฒันาบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรรในอนาคตทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากมี
จ านวน 13 ขอ้ ในขณะที่แนวโน้มการพฒันาบา้นเดีย่วในโครงการจดัสรรในอนาคตทีผู่เ้ชี่ยวชาญมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดมี
จ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี  

ประเดน็ดา้นการออกแบบ ไดแ้ก่ 1.) การใชอุ้ปกรณ์ smart home 2.) การออกแบบเพือ่รองรบัผูส้งูอายุ 

ประเดน็ดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 1.) ใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM) ในการออกแบบ การ
ก่อสรา้ง และการบรหิารอาคาร  
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ประเด็นด้านการตลาด ได้แก่ 1) เพิม่ระบบบรกิารหลงัการขาย เช่น สามารถแจ้งซ่อมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่าน                 
แอพลเิคชัน่ได ้2) การใหค้ าปรกึษาสนิเชือ่และมกีารคนืเงนิจองหากลกูคา้กูธ้นาคารไมผ่า่น 

ผลลพัธ์ที่ได้จากการสมัภาษณ์และการให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญนัน้ สรุปได้ว่าการคาดการณ์แนวโน้มการพฒันาบ้านเดี่ยว
ภายในโครงการจดัสรรในอนาคตนัน้มผีลลพัธเ์ป็นรูปแบบบา้นว่าบา้นเดีย่วภายในโครงการจดัสรรในอนาคตจะมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ผูส้งูอายุ โดยมกีารออกแบบทีร่องรบัผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ เฟอรนิ์เจอรส์ าหรบัผูส้งูวยัและการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฮมเขา้มาช่วยสนับสนุนการใช้
ชวีติของคนในบา้น ทัง้ในดา้นการตดิต่อสือ่สารกบับุคคลภายนอกและการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ การน าเอาเทคโนโลยแีบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร (Building Information Modeling: BIM) มาสนับสนุนในการออกแบบ การก่อสรา้ง และการบรหิารอาคาร เพื่อเพิม่ความรวดเรว็และ
ความสามารถในการควบคุมงานก่อสรา้งไดอ้ยา่งมแีบบแผน การอ านวยความสะดวกและใหค้วามเชือ่มัน่ต่อลกูคา้ในขัน้ตอนการจองบา้นใน
โครงการไปจนถงึการใหค้วามสะดวกในการดแูลรกัษาบา้น และการใหบ้รกิารหลงัการขายในดา้นการดแูลบา้นของลกูคา้ เช่น สามารถแจง้
ซ่อมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบา้นผา่นแอพลเิคชัน่ เป็นตน้ 

 

7. อภิปรายผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญสามารถน ามาสรุปไดผ้ลการศกึษาวา่บา้นเดีย่วภายในโครงการจดัสรรในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหน้า
มปัีจจยัหลกัทีค่วรค านึงถงึ คอื เรื่องของผูอ้ยูอ่าศยัภายในบา้น โดยควรท าการออกแบบเพือ่ใหส้ามารถรองรบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป การ
ปรบัขนาดพืน้ทีใ่หย้ดืหยุ่นมากขึน้ การท าใหผู้ส้งูอายุและผูพ้กิารสามารถใชช้วีติภายในบา้นไดด้ว้ยตนเอง การท าการตลาดทีมุ่่งเน้นที่
ความพงึพอใจของลูกค้าและการท าให้ลูกค้าสามารถรบัรู้ลกัษณะเด่นของโครงการได้อย่างมากที่สุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนบัสนุนการอยูอ่าศยัและการก่อสรา้ง ในสว่นของท าเลนัน้เมือ่มกีารขยายออกของพืน้ทีก่ารอยูอ่าศยัตอ้งเชือ่มโยงยอ้นกลบัมาทีล่กัษณะ
พฤตกิรรมการใชช้วีติของกลุม่ลกูคา้ 

จากผลการวจิยัน้ีพบว่าผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นผูป้ระกอบการสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ นักออกแบบ วศิวกร 
นวตักร นักพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และนักการตลาด ทัง้น้ีสามารถน าผลลพัธท์ีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการวจิยัและศกึษาเพื่อพฒันาใหถู้ก
ทศิทางมากยิง่ขึน้ดงัน้ี 

นักออกแบบเน้นการพฒันาการออกแบบทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูส้งูอายุ โดยค านึงถงึจากการเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ีเ่หมาะสมและ
การเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีส่นับสนุนการอยู่อาศยัมาใชใ้นการวางผงับา้น ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากการใหค้่าคะแนนเฉลีย่จากผูเ้ชีย่วชาญทีอ่ยู่ใน
เกณฑม์แีนวโน้มมากทีสุ่ด ซึง่จะสอดคลอ้งกบัหลกัส าคญัในการออกแบบเพือ่ผูส้งูอายุ 4 ประการ จากกรณีศกึษาสภาพการอยูอ่าศยัในที่
อยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่วของผูสู้งอายุ ของชนันต์ แสงสดีา (2552) เรื่องการออกแบบทีอ่ยู่อาศยัเพื่อผูส้งูอายุโดยใชเ้ทคโนโลยบีา้น
อจัฉรยิะในการสนับสนุนการออกแบบ ซึง่ไดส้รุปแนวคดิการออกแบบเพือ่ผูส้งูอายุประกอบดว้ยหลกัส าคญั 4 ประการ คอื 1) ดา้นความ
ปลอดภยั 2) สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 3) การเตรยีมการส าหรบัในกรณีฉุกเฉิน 4) การจดัสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีใ่ชส้อยต่าง ๆ ซึง่
คะแนนเฉลีย่ทีไ่ดใ้นเกณฑข์องแนวโน้มมากทีส่ดุตรงกนักบัหลกัประการที ่2 และ 4  

วศิวกรเน้นการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นการน าเอาวสัดุทดแทนมาใชใ้นการก่อสรา้งเพื่อการก่อสรา้งแบบยัง่ยนืได ้หรอืการใช้
เทคนิคการก่อสรา้งประกอบจากโรงงานเพื่อลดตน้ทุน ลดการสรา้งมลภาวะในช่วงก่อสรา้งเพื่อลดความเป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม  จะ
เหน็ว่าประเดน็น้ีไดผ้ลคะแนนมแีนวโน้มปานกลางหรอืมแีนวโน้มมากเท่านัน้ เพราะจากการสมัภาษณ์พบว่าต้นทุนยงัคงมผีลต่อการ
เลอืกใชว้สัดุการคดิคน้สิง่ใหม่หรอืการใชข้องเดมิอาจมตีน้ทุนทีร่าคาค่อนขา้งแตกต่างกนั และเมื่ออ้างองิจากกรณีศกึษาการออกแบบ
อาคารยัง่ยนืของ Akadiri, Chinyio and Olomolaiye (2012) พบว่า การคดิคน้วสัดุการก่อสรา้งชนิดใหม่ และการคดิคน้เทคโนโลยกีาร
ก่อสรา้งแบบใหมม่คีวามสอดคลอ้งกนัในดา้นการแกปั้ญหาดา้นตน้ทุนและมลภาวะสิง่แวดลอ้มเพราะวสัดุชนิดใหมจ่ะชว่ยลดมลภาวะต่อ
สิง่แวดลอ้ม และชว่ยลดตน้ทุนในการก่อสรา้ง สว่นการใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งจะช่วยลดทัง้ตน้ทุน และลดระยะเวลาในการก่อสรา้งท า
ใหก้่อมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มน้อยลง 

นวตักรมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์การใชร้ะบบบา้นเยน็ดว้ย
ตนเอง และการคดิคน้เทคโนโลยทีีส่ามารถดแูลสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัภายในบา้นเป็นตน้ จากการใหค้ะแนนของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่การใช้
เทคโนโลยบีา้นอจัฉรยิะ (smart home) จะเป็นตวัชว่ยหลกัในการสนบัสนุนผูอ้ยูอ่าศยั ดงักรณีศกึษาของ Alam and Ali (2012) ทีอ่ธบิาย
ถงึอุปกรณ์ทีส่ามารถดแูลผูอ้ยูอ่าศยัไดค้รบวงจร 
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นักพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์ามารถเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูอ้ยู่อาศยัโดยในประเด็นน้ีไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑท์ีม่ ี
ผลมากเนื่องจากผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่การขยายพืน้ทีเ่ป็นสิง่ทีค่วรคา่แก่การศกึษา เพราะการขยายพืน้ทีก่่อใหเ้กดิชุมชนใหม ่และ
ลดปัญหาการกระจุกตวัของประชากร รวมถงึอาจก่อใหเ้กดิกลุม่ลกูคา้แบบใหมไ่ด ้ 

นักการตลาดสามารถเลอืกใชก้ลยุทธใ์นการค านวณความเหมาะสมของโครงการทีส่ามารถก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสุดในการ
ตอบโจทยข์องการเขา้ถงึลกูคา้ และความเหมาะสมในการลงทุนดา้นการตลาดเพือ่ใหโ้ครงการสามารถสือ่สารกบัลกูคา้ไดอ้ย่างชดัเจนทีสุ่ด 
จะเหน็วา่ประเดน็น้ีไดร้บัคะแนนอยู่ในเกณฑผ์ลมากทีส่ดุถงึสองขอ้เน่ืองมาจากความส าคญัในการบรกิารและการเขา้ถงึลกูคา้ทีเ่น้นในเรื่อง
ของความสะดวกสบาย ดงันัน้ นักการตลาดจงึควรทีจ่ะเน้นการวเิคราะหว์่าโครงการจะท าอย่างไรทีจ่ะสามารถใหก้ารบรกิารกบัลูกคา้ได้
แตกต่างจากโครงการอื่น หรอืมกีลยุทธใ์นการบรกิารอยา่งไรทีจ่ะสามารถท าใหล้กูคา้พงึพอใจและตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจากโครงการ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัในระหว่างโครงการด าเนินการก่อสร้าง  ผูพ้ฒันาโครงการสามารถน าประโยชน์ของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
(Building Information Modeling: BIM) ไปใชใ้นหลายดา้น แต่การน า BIM มาใชใ้นการบรหิารอาคารชุดนัน้ยงัไม่ถูกน าไปใชเ้ท่าทีค่วร 
ผู้วจิยัจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูล BIM ส าหรบัการบรหิารทรพัยากรอาคารในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในปัจจุบนั  เพื่อให้
ผูบ้รหิารอาคารไดร้บัขอ้มลูอาคารของ BIM ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพในการจดัการบรหิารอาคาร โดยท าการสมัภาษณ์บุคลากร
จากบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีม่กีารใช้ BIM จ านวน 3 โครงการ เพื่อส ารวจแนวทางในการเตรยีม
ขอ้มูล BIM ในการบรหิารอาคารชุดและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา  ผลการวจิยัพบว่า 1) ผูบ้รหิารอาคารต้องการ
ขอ้มลู BIM ในการบ ารุงรกัษาอาคาร ไดแ้ก่ ขอ้มลูงานระบบอาคาร และสญัญาการค ้าประกนั มากทีสุ่ด 2) การเตรยีมขอ้มลูบรหิารอาคาร
ควรจดัเตรยีมในชว่งการก่อสรา้งและการออกแบบตามล าดบั 3) การเตรยีมขอ้มลูหลงัสง่มอบอาคาร ไดแ้ก่ ขอ้มลูแบบจ าลอง 3 มติ ิ แบบ
อาคาร 2 มติ ิขอ้มูลรบัประกนัสนิคา้ และไฟล์โปรแกรม Navisworks ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรบัตรวจสอบและจ าลองการออกแบบ
สถาปัตยกรรม และ 4) ความละเอยีดของขอ้มลูแบบจ าลอง 3 มติ ิ(Level of Development: LOD) ทีเ่หมาะสมส าหรบัการน าไปใชใ้นช่วง
การบรหิารทรพัยากรอาคารพบที ่LOD 500 ผูพ้ฒันาโครงการสามารถน าผลวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการเตรยีมขอ้มลู BIM เพือ่น าไป
บรหิารอาคารชุดใหม้ปีระสทิธภิาพได ้

ค ำส ำคญั : แบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร, กำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำร, อำคำรชุดพกัอำศยั 

 

Abstract 

Presently, project developers are able to apply BIM in various functions during the construction process. However, 
BIM application in condominium facility management is not as much as expected. For this reason, the researcher aimed to 
study BIM application for condominium facility management in nowadays, in order to support facility managers to obtain BIM 
data sufficiently and to manage the facility effectively. By this, the researcher interviewed three informants from condominium 
projects of real estate companies that apply BIM in the project, in order to examine guidelines for using BIM in condominium 
management. Then, the researcher analyzed the data by Content Analysis. According to the research, it was found that 1) 
facility managers completely need facility data and surety ship agreement for building operation and maintenance, 2) data for 
facility management should be prepared during the construction process and the design process, subsequently, 3) data 
preparation after the handing-over process were 3D model, 2D sheet, warranty, and files of Navisworks, which are used for 
inspection and architectural design simulation, and 4) a suitable Level of Development (LOD) for facility management was found 
at LOD 500, With these findings, project developers could further apply them as a guideline for BIM data preparation in 
managing condominium facilities effectively. 



กำรศกึษำขอ้มลูแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร ส ำหรบัผูพ้ฒันำโครงกำร 
ในกำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำรชุดพกัอำศยั กรณศีกึษำบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย ์
ภาณวชิญ ์วชิญภาณ, เอนก สุวรรณชยัสกุล และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
 

767 

Keywords: Building Information Modeling, Condominium Facility Management, Condominium 

 

1. บทน า  
ในปัจจุบนัการออกแบบและการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยก าลงัเปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบ 3 มติ ิดว้ยการใช้

ระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่รยีกว่า แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM) มาใชใ้นกระบวนการออกแบบ การ
ก่อสรา้งอาคาร และการบรหิารทรพัยากรอาคารตลอดอายุการใชง้านอาคาร (building life cycle) ในขณะเดยีวกนั บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศไทยโดยผูพ้ฒันากลุ่มโครงการคอนโดมเินียมชัน้น าหลายคา่ย มกีารน าระบบ BIM มาใชใ้นการออกแบบอาคาร โดยมองวา่การ
ใชร้ะบบ BIM เป็นฐานขอ้มลูของโครงสรา้งทีจ่ะถูกใชใ้นตวัอาคารนัน้จะสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวไปวเิคราะหง์านไดอ้ย่างต่อเน่ือง และ
เปลี่ยนโฉมการท างานแบบเดมิได้ เน่ืองจากมกีารพบว่า เมื่อแบบก่อสร้างผดิพลาดหรอืไม่เป็นที่พอใจ ก็น าไปสู่การทุบท าลายหรอื
สรา้งใหม ่ซึง่ถอืเป็นการสญูเสยีทรพัยากรและค่าใชจ้า่ย แต่ BIM จะแสดงแบบชดัเจนเสมอืนจรงิมากทีสุ่ด และสามารถดงึขอ้มลูมาใชไ้ด้
ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทัง้เพิม่ความถูกต้องแม่นย าในทุกกระบวนการใหง้านก่อสรา้งมคีุณภาพสูงขึน้  โดยมรีายละเอยีดของการท างาน
แตกต่างกนัไปในการสง่ต่อขอ้มลูไปจนถงึช่วงการบรหิารโครงการหลงัสง่มอบ ดงันัน้ ผูพ้ฒันาโครงการจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจในบรบิทการ
ท างานและการจดัเตรยีมขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั BIM ซึง่หลายภาคสว่นเริม่มองเหน็แลว้วา่เป็นระบบทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์และคุม้ค่าต่อ
การลงทุน ผูพ้ฒันาโครงการจงึควรพฒันาการน าระบบ BIM ไปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรอาคารเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ในการศกึษา
ครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาการจดัเตรยีมขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศอาคาร ส าหรบัการบรหิารทรพัยากรอาคารในโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดหรอืคอนโดมเินียม เพือ่ก าหนดกรอบขัน้ตอนในการท างานและมรีายละเอยีดขอ้มลูของทรพัยส์นิดา้น
ต่างๆ ของโครงการทางกายภาพและทรพัยส์นิเสมอืนจรงิทีถู่กสรา้งขึน้เป็นขอ้มลู 3 มติ ิและระบบไฟลด์จิทิลั ส าหรบัการสง่ถ่ายขอ้มลูใน
แต่ละการท างานชว่งต่างๆ ไปจนถงึการบรหิารจดัการขอ้มลู และเพือ่บรรลุผลลพัธท์ีท่ าใหเ้กดิประโยชน์ เพือ่ใหโ้ครงการอสงัหารมิทรพัย์
มขีอ้มลูทรพัยส์นิทีส่ามารถน าเอาไปใชใ้นงานบรหิารอาคาร ทัง้ในแงข่องการบ ารุงรกัษาอาคารและการจดัการทรพัยส์นิ 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1) เพือ่ศกึษาขอ้มลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรบัการบรหิารทรพัยากรอาคารในโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในปัจจุบนั  

2) เพือ่ใหผู้บ้รหิารอาคารไดร้บัขอ้มลูอาคารของแบบจ าลองสารสนเทศอาคารไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพในการจดัการ
บรหิารอาคาร 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

3.1 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมลูหลกั  

ศกึษาขอ้มูลจากบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโครงการอาคารชุดพกัอาศยัที่มกีารใช้  BIM ในกระบวนการท างาน ตัง้แต่
กระบวนการเริม่ตน้จดัท าโครงการไปจนถงึขัน้ตอนสง่มอบโครงการ จากผูเ้กีย่วขอ้ง 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารอาคาร ที่มปีระสบการณ์ในการบริหารโครงการอาคารชุดพกัอาศยัมากกว่า  1 โครงการ เพื่อเป็น
กรณีศกึษาในการน าขอ้มลูดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์มาประยุกตส์ูก่ารท าขอ้มลูดจิทิลัในกระบวนการท า BIM 

กลุม่ที ่2 กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น BIM ทีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นทีป่รกึษาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัมากกวา่ 1 โครงการ 

กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการออกแบบและก่อสรา้ง ในการจดัท าโครงการอาคารชุดพกัอาศยัดว้ยการใช้ 
BIM มากกวา่ 2 ปีขึน้ไป ไดแ้ก่ ผูอ้อกแบบ สถาปนิก วศิวกร และผูร้บัจา้งก่อสรา้ง 
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4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ราบมาตรฐานในการจดัเตรยีมขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของผูบ้รหิารอาคาร  รวมถงึการ
ก าหนดคุณภาพและรายละเอยีดการท างานในขัน้ตอนต่างๆ ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารอาคารส าหรบัโครงการอาคารชุดพกัอาศยั  

2) เพือ่ใหผู้บ้รหิารอาคารไดร้บัขอ้มลูของ BIM ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพในการจดัการบรหิารอาคารต่อไป 

3) ผูพ้ฒันาโครงการสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางโครงสร้าง รวมถงึขอ้ก าหนดต่างๆ และบทบาทหน้าทีข่องการ
ท างานของผูร้ว่มงานใหอ้ยูใ่นแผนปฏบิตักิาร BIM (BIM Execution Plan: BEP) เพือ่ลดความผดิพลาดของขอ้มลูในการบรหิารอาคาร 

4) ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในโครงการหลกั (project stakeholders) สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นตวัก าหนดกระบวนการท างานร่วมกนั
ในชว่งการออกแบบและก่อสรา้ง ใหส้ามารถเตรยีมขอ้มลูส าหรบัการบรหิารอาคารไดอ้ยา่งครบถว้น 

 

5. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เป็นกระบวนการการร่วมมอืบรหิารการท างานออกแบบและก่อสรา้งเบด็เสรจ็ระหว่างผูม้สี่วน
รบัผดิชอบตลอดอายุของการท างานทัง้โครงการดว้ยขอ้มลูจ านวนมากจากศูนยก์ลาง โดยการสรา้งแบบจ าลอง (building model) พรอ้ม
ขอ้มูลหรอืสารสนเทศ (information) ในองค์ประกอบของแบบจ าลองอาคารนัน้ๆ ปัจจุบนัแบบจ าลองสารสนเทศอาคารถูกน ามาใช้ใน
โครงการก่อสรา้งของอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ เน่ืองจากความสามารถในการผนวกการท างานออกแบบ ทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิเขา้ดว้ยกนั
อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัสามารถน าแบบจ าลองอาคารและขอ้มลูต่างๆ ในแบบจ าลองอาคารไปใชใ้นการท างานขัน้ต่อๆ ไป รวมถงึ
งานในสาขาวชิาชพีด้านอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น งานวศิวกรรม งานก่อสร้างและงานบรหิารโครงการก่อสร้าง งานบ ารุงรกัษาและบรหิาร
จดัการอาคาร เป็นตน้ 

5.2 ความต้องการข้อมลูของทรพัยสิ์น (Asset Information Requirements: AIRs) 

ความตอ้งการขอ้มลูของทรพัยส์นิ คอื การก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการเพือ่น าไปใชใ้นการด าเนินการและดแูลรกัษาทรพัยส์นิจากการ
ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนการบรหิารจดัการทรพัยส์นิขององคก์รทีก่ าหนดขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นกราฟิกและไมใ่ช่กราฟิก สารสนเทศและเอกสาร 
ทีต่อ้งการน าไปใชใ้นการด าเนินการตลอดโครงการ และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิจากการก่อสรา้ง โดยมคี าอธบิายนิยามต่างๆ ไวด้งัน้ี  

1) ISO 19650-1 นิยาม AIRs ว่าเป็นขัน้ตอนการด าเนินงานขององค์กรที่ส าคญั และเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการใช้ขอ้มูลใน
ระหว่างช่วงชวีติของทรพัยส์นิ อกีทัง้ยงัมบีทบาทส าคญัในช่วงการส่งมอบขอ้มูลตามสญัญาในดา้นของการออกแบบ การก่อสรา้ง และ
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ โดยเจา้ของทรพัยส์นิหรอืตวัแทนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิจะมอบหมายใหผู้ท้ีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัทรพัยส์นิ
หรอืการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารในทมีของตน เป็นผูก้ าหนดขอ้มูลใน AIRs ทัง้น้ีการระบุขอ้มูลใน AIRs จะต้องระบุใหช้ดัเจน 
ชีแ้จงขอ้มลูของทรพัยส์นิแต่ละชิน้ ไมว่า่จะเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้หมดของอาคาร ตกึทัง้หลงั พืน้ทีใ่นอาคาร หรอืแมก้ระทัง่ปัม๊น ้าแต่ละ
ตวั เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูนัน้จะตอ้งครอบคลุมถงึรายละเอยีดของทรพัยส์นิ การใชง้าน รปูทรงและรปูแบบ ผา่นแบบแผนและระบบการจ าแนก
ประเภททรพัยส์นิทีเ่หมาะสม ท าใหส้ามารถสรา้งโครงสรา้งจ าแนกประเภททรพัยส์นิทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

2) PAS 1192 นิยาม AIRs ว่าเป็น ‘ความต้องการขอ้มูลและสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิที่องค์กรนัน้
รบัผดิชอบการสง่มอบและการด าเนินการทรพัยส์นิจากการก่อสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ บางสว่นขึน้อยูก่บัความสามารถของผูด้ าเนินการ
ทีใ่หผู้ท้ีเ่หมาะสมเขา้ถงึขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพือ่จดัการทรพัยส์นิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในกระบวนการ BIM ความตอ้งการขอ้มลูเหล่านี้สามารถอธบิายได้ว่า AIRs เป็นสว่นหนึ่งของความตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขัน้ตอนการด าเนินงานของโครงการ (Exchange Information Requirements: EIRs) ในการรบัรองการสง่ต่อขอ้มลูในชว่งระหวา่งการ
ออกแบบและการก่อสรา้ง ซึ่ง AIRs จะระบุขอ้มูลทีต่้องการไดอ้ย่างแม่นย า อาท ิบรกิารดูแลรกัษาอุปกรณ์ประจ าปี เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ที่ขดัขอ้ง ข้อมูลเพื่อการทบทวนต้นทุนพลงังานประจ าปี ขอ้มูลเพื่อการต่ออายุประกนัให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลเพื่อการขาย
ทรพัยส์นิก่อสรา้ง ขอ้มลูเพือ่การรือ้ถอนทรพัยส์นิก่อสรา้ง เป็นตน้ การสง่ต่อขอ้มลูไปมาใน AIRs ทา้ยทีสุ่ดขอ้มลูเหล่านี้กจ็ะถูกรวบรวม
หรอือปัเดตใหอ้ยูใ่นรปูแบบของแบบจ าลองขอ้มลูของทรพัยส์นิส าหรบัโครงการเพือ่น าไปใชใ้นการจดัการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิต่อไป 



กำรศกึษำขอ้มลูแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร ส ำหรบัผูพ้ฒันำโครงกำร 
ในกำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำรชุดพกัอำศยั กรณศีกึษำบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย ์
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5.3 ความต้องการข้อมลูของผูว่้าจ้าง (Exchange Information Requirements: EIRs)   

ความตอ้งการของผูว้า่จา้งในการใชข้อ้มลูซึง่น าไปสูก่ารบรหิารอาคารทีม่โีครงสรา้ง พจิารณาจากเทคโนโลย ี(technology) การ
บรหิารจดัการ (management) ซึง่ EIRs เป็นเครือ่งมอืของผูว้า่จา้งทีบ่อกถงึความตอ้งการขอ้มลูต่างๆ เพือ่ใชร้ว่มกบัทมีงานของโครงการ 
โดยขอ้มลูทีไ่ดม้าไมใ่ชเ่พยีงแต่ขอ้มลูการสรา้งแบบจ าลอง BIM (BIM Model) หรอืขอ้มลูรายงานผลการก่อสรา้งเทา่นัน้ ยงัเป็นเครือ่งชว่ย
ในการตดัสนิใจในแต่ละช่วงตลอดระยะเวลาการท างานวา่ ควรก าหนดกรอบการใชง้านและวธิกีารใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งน าไปใชต้ลอดอายุ
โครงการอยา่งไร  

สมาคมสถาปนิกสยาม (2558) ได้อธบิายนิยามของ EIRs ไวใ้นแนวทางการใช้งานแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรบั
ประเทศไทยว่า คอื ขอ้จ ากดัของผูว้่าจา้งทีจ่ะช่วยบอกถงึความตอ้งการหรอืขอบเขตของขอ้มลู และการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ 
ซึ่งนอกจากผูว้่าจ้างจะได้รบัขอ้มูลสารสนเทศจากการสร้าง BIM Model แล้ว ผู้ว่าจ้างยงัสามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวในการตดัสนิใจใน
ระหวา่งการด าเนินการก่อสรา้งตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการก่อสรา้งไดอ้กีดว้ย การท าความเขา้ใจในการเขา้ถงึขอ้มลูและการน าขอ้มลูไป
ใชน้ัน้ จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมขอ้มลูอย่างดแีละผูร้่วมงานทุกฝ่ายสามารถน าขอ้มลูไปใชร้่วมกนัได้  การจ าแนกแยกหวัขอ้ต่างๆ และการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ของผูร้่วมงานทุกฝ่ายจะท าให้ผูว้่าจา้งเขา้ถงึการตดัสนิใจในแต่ละช่วงของโครงการก่อสรา้งได้ นอกจากน้ีการ
จ าแนกส่วนประกอบของ BIM ดว้ยความละเอยีดของขอ้มลู (Level of Development: LOD) และการท ารายการการใชง้านทีช่ดัเจน จะ
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ารท าแผนปฏบิตักิาร BIM (BIM Execution Plan: BEP) ทีบ่รรจุความตอ้งการขอ้มลูตามทีว่างไว้
และใหทุ้กฝ่ายท างานได ้

5.4 ข้อตกลงวิธีการท างาน BIM (BIM Execution Plan: BEP) 

การวางแผนการปฏบิตังิานดว้ย BIM เป็นกระบวนการท างานออกแบบยุทธศาสตรก์ารท างานใหม้ปีระสทิธภิาพตัง้แต่เริม่ต้น
โครงการโดยท าตามวตัถุประสงคใ์นการใช้ BIM ของโครงการ ซึง่ระบุถงึกระบวนการตดัสนิใจในการก าหนดกรอบการท างานดว้ย BIM 
ตลอดขัน้ตอนการท างานเพือ่ใหโ้ครงการบรรลุผลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้ BIM การระบุถงึความรบัผดิชอบ หน้าทีก่ารท างาน
ในดา้นต่างๆ ตลอดจนถงึการสรา้ง BIM Model การใชข้อ้มลูอาคารทีม่คีวามส าคญักบัโครงการ และ ขอ้ตกลงวธิกีารท างาน BIM จะตอ้ง
สอดคล้องกบัความต้องการใช้ BIM ของโครงการที่ระบุถึงเทคนิคมาตรฐาน ผูร้่วมงาน ความสามารถในการก่อสร้าง และเทคโนโลยี
อาคาร เพือ่ใหทุ้กฝ่ายยอมรบัและด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย (สมาคมสถาปนิกสยาม, 2558)  

The Pennsylvania State University (2019) ไดก้ล่าวแนะน า BIM โดยใหเ้หตุผลทีทุ่กหน่วยงานในโครงการควรร่วมกนัพฒันา
แผนการปฏบิตังิานดว้ย BIM ไวว้า่ เป็นสว่นช่วยใหผู้ร้่วมงานทุกฝ่ายสามารถเขา้ใจภาพการท างานตามแผนการปฏบิตัโิดยรวมในสว่นการ
บรหิารจดัการขอ้มูลของโครงการ (project information) ได ้และเพื่อใหเ้กดิวธิกีารสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล วธิกีารสรา้งภาพจ าลอง และ
ความละเอยีดของขอ้มลูไดน้ัน้ มคี าอธบิายขัน้ตอนของแผนปฏบิตังิานทีต่อ้งค านึงถงึในการสรา้งแบบจ าลองเพือ่การบรหิารอาคารไวด้งัน้ี 

1) ก าหนดการใช ้LOD ในแต่ละขัน้ตอนการท างานแต่ละหน้าที ่และวธิกีารแสดงผลการใชง้านดา้นต่างๆ 

2) วธิกีารแสดงผลของอุปกรณ์อาคาร ระยะ และขอบเขตการใชง้านเพือ่ประกอบการดแูลอาคารและซ่อมแซม 

3) วธิกีารวเิคราะหท์างสถาปัตยกรรม วศิวกรรม เชน่ โครงสรา้ง พืน้ที ่

4) วธิกีารปรบัปรุงขอ้มลู BIM Model และการประสานงานในกรณีทีม่กีารแกไ้ข 

5) วธิกีารน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิารอาคาร (Facility Management) 

5.5 การพฒันาขัน้ตอนการท างาน (Level of Development: LOD) 

มาตรฐานรายละเอยีดขององค์ประกอบอาคาร (Level of Development: LOD) เป็นเงื่อนไขในการท างานดว้ย BIM ทีร่ะบุถงึ
การท างานที่มคีวามละเอียดในระดบัต่างๆ ในระยะการท างานออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนถึงการบรหิารอาคารและการควบคุม
คุณภาพของแบบจ าลองดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐานความละเอยีดโดยสถาปนิกอเมรกินั  
LOD100 แบบจ าลองวตัถุทีน่ าเสนอในรูปแบบ 2 มติ ิหรอืแบบจ าลองทีแ่สดงรูปทรงทัว่ๆ ไป ใชส้ าหรบัการออกแบบใน

ขัน้แบบรา่งขัน้ตน้ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และการประมาณราคาขัน้ตน้ 

LOD200 วตัถุประสงคข์อง LOD200 มเีพือ่การก าหนดพืน้ทีท่ีแ่ม่นย าขึน้ เพื่อใหไ้ดข้นาดของโครงการทีแ่ม่นย าขึน้ การ
ประมาณราคาค่าก่อสรา้งท าไดโ้ดยใชข้อ้มลูพืน้ทีแ่ละปรมิาตร และปรมิาณของวตัถุบางชิน้ เช่น จ านวนประตู 
หน้าต่าง เป็นตน้ 

LOD300 แบบจ าลองขัน้น้ีมคีวามละเอยีดแม่นย าในดา้นปรมิาณ ขนาด รูปร่าง ต าแหน่ง และทศิทาง มากขึน้ แต่อาจจะ
ยงัไมก่ าหนดถงึขัน้วสัดุ 

LOD350 มลีกัษณะเดยีวกบั LOD300 แต่เพิม่ในเรือ่งของงานระบบอื่นๆ เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
LOD400 เพิม่เตมิขอ้มลูในเรือ่งของวตัถุ และรายละเอยีด 2 มติติ่างๆ ทีถู่กระบุรายละเอยีดเขา้ไปทีว่ตัถุนัน้  
LOD500 เป็นระดบัแบบจ าลองทีม่คีวามละเอยีดแมน่ย ามากทีส่ดุในดา้นปรมิาณ ขนาด รปูรา่ง ต าแหน่ง และทศิทาง โดย

มรีายละเอยีดการผลติและการก่อสรา้ง โดยแบบจ าลองทีร่ะดบัน้ีสามารถน าไปใชส้ าหรบัการบ ารุงรกัษาอาคาร 

5.6 แบบจ าลองสารสนเทศอาคารกบัการบริหารจดัการอาคารสถานท่ี   

ปัจจุบนัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบจ าลองขอ้มลูอาคารจากงานก่อสรา้งจรงิ (as-built model) มกีารแบ่งการจดัท าแบบก่อสรา้ง
จรงิและเกบ็รวบรวมขอ้มลูอาคาร ใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1) ขอ้มลูอาคาร วธิกีารใชง้าน และใบรบัประกนั ซึง่ผูร้บัเหมาจะน าไปสแกนเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรแ์ละจดัเกบ็อยูใ่นระบบการ
จดัโครงสรา้งโฟลเดอรต์าม ขอ้ตกลงวธิกีารท างาน (BEP) ทีก่ าหนดไวใ้นช่วงเริม่ตน้ของการก่อสรา้งอาคาร จากนัน้ผูบ้รหิารงานก่อสรา้ง
จะเป็นผู้คดักรองขอ้มูลต่างๆ ที่มคีวามจ าเป็นต่อผู้บรหิารอาคาร ซึ่งในกระบวนการคดักรองขอ้มูลเหล่าน้ีผูบ้รหิารอาคารอาจมสี่วน
เกีย่วขอ้งในการคดักรองขอ้มลูดว้ย  

2) แบบจ าลอง 3 มติ ิจะมผีูใ้หค้ าปรกึษาการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร เป็นผูจ้ดัท าขอ้มลูแบบก่อสรา้งจรงิ (as-
built index) เพื่อท าการเชื่อมขอ้มลูจากการสแกนเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ และจะถูกจดัเกบ็ในโครงสรา้งโฟลเดอรท์ีส่รา้งไว้ หากแบบมี
การแกไ้ข แบบจ าลอง 3 มติ ิจะถูกแปลงออกมาเป็นแบบ 2 มติเิพื่อใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งเป็นผูน้ าไปใชแ้กไ้ขในหน้างาน และแจง้หมาย
เหตุเพือ่ใหท้ าการเปรยีบเทยีบและแกไ้ขใหต้รงกบัหน้างาน 

3) การตรวจสอบภาพถ่ายจากหน้างานจรงิโดยน ามาเปรยีบเทยีบกบัแบบจ าลอง 3 มติ ิกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัการตกลงกนั
ระหว่างผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีเ่ป็นผูส้่งงานใหผู้บ้รหิารงานก่อสรา้ง และผูเ้ขยีนแบบจ าลอง ว่าในการตรวจในแต่ละจุดตอ้งมกีารตัง้ค่ามุม
กลอ้งและมมุภาพใหไ้ดม้มุเดยีวกนัและการตัง้ชือ่ภาพใหเ้ป็นชือ่เดยีวกนั เพือ่ใหก้ารตรวจสอบนัน้สะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

5.7 งานบริหารทรพัยากรอาคาร 

สมาคมวชิาชพีการบรหิารทรพัยากรอาคาร (Thailand Facility Management Association) ไดใ้หค้วามหมายของงานบรหิาร
ทรพัยากรอาคาร (Facility Management: FM) ไวว้า่ เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชอ้าคาร สิง่แวดลอ้มรอบอาคารที่
มนุษย์สรา้งขึน้ และกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณอาคาร ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยได้แบ่งงานของการบรหิาร
ทรพัยากรอาคารออกเป็น 3 งาน ไดแ้ก่ 

1) งานบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ (Property Management) คอื การด าเนินนโยบายเพือ่น าไปสูก่ารตดัสนิใจในการจดัหา
อาคารหรอืสถานทีเ่พื่อการใชด้ าเนินธุรกจิ เช่น การเช่า การซือ้ หรอืการสรา้ง เพือ่ใหส้ามารถใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ อย่างคุม้ค่า และ
สนองประโยชน์สงูสดุกบัองคก์ร  

2) งานบรหิารจดัการพืน้ทีใ่ชส้อย (Facilities Planning) เป็นการก าหนดนโยบายและแผนงานในการใชพ้ืน้ทีอ่าคารสถานทีใ่ห้
ไดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร มคีวามคุม้คา่ และตอบสนองประโยชน์สงูสดุกบัองคก์ร  

3) งานบรหิารจดัการบ ารุงรกัษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) เป็นการก าหนดนโยบายและแผนงานดา้น
การบ ารุงรกัษา โดยมเีป้าหมายคอื ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษา และยดือายุการใชง้านของอุปกรณ์ 
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ภาณวชิญ ์วชิญภาณ, เอนก สุวรรณชยัสกุล และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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6. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวิจัยครัง้น้ีท าการศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  ส าหรับการบริหารทรัพยากรอาคารชุด 
(condominium) จากบรษิทัพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิกีารหากลุ่มบรษิทัจาก
เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอสงัหารมิทรพัยอ์าคารชุด จ านวน 3 โครงการ โดยเป็นบรษิทัทีม่เีงือ่นไขดงัต่อไปน้ี  

1) บรษิทัตอ้งด าเนินการใหบ้รกิารโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ตัง้แต่เป็นผูพ้ฒันาโครงการ กลุม่ผูอ้อกแบบและผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ไปจนถงึกระบวนการบรหิารทรพัยากรกายภาพอาคาร (Facility Management) หลงัเสรจ็สิน้การด าเนินงานการก่อสรา้ง 

2) บรษิทัตอ้งมกีารประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร ในกระบวนการท างานตัง้แต่กระบวนการเริม่ตน้จดัท าโครงการไป
จนถงึขัน้ตอนสง่มอบโครงการ 

3) เป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป 

6.1 ขัน้ตอนในการเกบ็และวิเคราะหข้์อมลู  

1) ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์บรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดพกั
อาศยั จ านวน 3 โครงการ โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์จากกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัและตอ้งมปีระสบการณ์จากการท างานในโครงการเดยีวกนัหรอื
โครงการประเภทเดยีวกนั หรอืเป็นบุคลากรทีโ่ครงการไดจ้ดัจา้งบุคคลภายนอกเขา้มามสีว่นร่วมในโครงการ โดยขัน้ตอนการสมัภาษณ์
จะถูกแบง่เป็นทัง้หมด 3 ชว่ง ดงัน้ี 

การสมัภาษณ์ช่วงที่ 1 ท าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารอาคารและวศิวกรประจ าอาคาร เพื่อทราบลกัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้น
การบรหิารจดัการอาคาร โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะน าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นการจดัเตรยีมขอ้มลูในรปูแบบของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

การสมัภาษณ์ช่วงที่ 2 ท าการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพื่อทราบลกัษณะขัน้ตอนการท างาน
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัในปัจจุบนั เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัการน าขอ้มลู 3 มติ ิมาใชใ้นการบรหิารอาคาร 

การสมัภาษณ์ช่วงที่ 3 ท าการสมัภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการจดัท าโครงการ 
(project stakeholders) ไดแ้ก่ ผูอ้อกแบบและผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เพือ่ศกึษารายละเอยีดส าหรบัการท างานในชว่งต่างๆ เพือ่น าขอ้มลูไปใช้
ส าหรบัการบรหิารทรพัยากรอาคารต่อไป 

ทัง้น้ี ชุดขอ้ค าถามเพือ่การสมัภาษณ์งานวจิยัครัง้น้ีไดผ้่านการหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-
Objective Congruence: IOC) และผา่นการรบัรองการพจิารณาดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูมาอภปิรายผลทีไ่ดจ้าก
การศกึษากระบวนการท างานในขัน้ตอนต่างๆ เพือ่ศกึษาขอ้มลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการบรหิารทรพัยากรอาคารชุดพกัอาศยั 
และท าการรวบรวมขอ้มลูเพือ่ท าการวเิคราะหผ์ล 

 

7. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

7.1 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหารอาคารและวิศวกรประจ าอาคาร  

7.1.1 วธิกีำรรบัมอบงำนอำคำรส ำหรบักำรบรหิำรอำคำรชุดพกัอำศยัในปัจจุบนั 

พบวา่ทัง้ 3 บรษิทัทีท่ าการสมัภาษณ์จะรบัฐานขอ้มลู (database) ในรูปแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นระบบเอกสาร (document) โดยอาจ
แตกต่างกนัในการแบ่งหมวดงานและระบบจดักลุ่มขอ้มลูเท่านัน้ ไมไ่ดม้เีทคโนโลยสีนับสนุนหรอืระบบจดัสง่ขอ้มลูทีท่นัสมยั ผูว้จิยัจงึได้
สอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารท างานและขอ้ด-ีขอ้เสยีของการรบั-สง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากโครงการในรปูแบบดัง้เดมิ พบวา่  

1) ปัจจุบนัในการรบัมอบงานนัน้ ผูบ้รหิารอาคารชุดใหค้วามส าคญักบังานซ่อมบ ารุงและทรพัยส์นิสว่นกลาง โดยการซ่อมบ ารุง
นัน้ครอบคลุมเรื่องขอ้มลูของอุปกรณ์และการวางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อควบคุมค่าใชจ้่าย เน่ืองจากความรบัผดิชอบหลกัของการ
บรหิารทรพัยากรอาคารนัน้ คอื การดแูลทรพัยส์นิสว่นกลางของอาคารชุดทีม่กีารรกัษาสภาพการใชง้านใหย้นืยาวทีส่ดุ  
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2) การวางแผนการซ่อมบ ารุงทีผู่บ้รหิารอาคารตอ้งสง่ใหเ้จา้ของโครงการ ประกอบไปดว้ย แผนงานรายยอ่ย แผนการตรวจงาน
รายสปัดาห์ โดยแผนงานหลกัทีใ่ชใ้นการวางแผนงานวศิวกรรมอาคารและงานซ่อมบ ารุง ไดแ้ก่ งานระบบอาคารทัว่ไป แผนการซ่อม
บ ารุงรายเดอืน รายการตรวจอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรายปีที่ครบรอบในการบ ารุงรกัษา การวางแผนตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ การวางแผน
บรหิารจดัการบ ารุงรกัษาอาคารและระบบอาคาร การวางแผนตรวจสอบเครือ่งจกัร การวางแผนงบประมาณและการเงนิในการซ่อมบ ารุง 
และการวางแผนบรหิารความปลอดภยั  

3) ปัญหาการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์บางประเภท อนัเน่ืองมาจากงานพืน้ทีส่ าหรบัการท างานไม่เพยีงพอ ยากต่อการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ และบางอุปกรณ์ยากต่อการซ่อมแซมหรอืเครื่องจกัรงานระบบไมเ่พยีงพอต่อการใชง้าน ก่อใหเ้กดิการรือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลง
อุปกรณ์เดมิ สง่ผลต่องบประมาณค่าใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ ผูบ้รหิารอาคารจากทัง้ 3 โครงการดงักลา่วจงึเหน็พอ้งกนัวา่ ควรน าทมีบรหิารอาคาร
ชุดหรอืวศิวกรงานระบบอาคารเขา้ไปใหข้อ้มลูกบัผูอ้อกแบบอาคารในชว่งการออกแบบเพือ่เป็นการแกปั้ญหาในเบือ้งตน้  

4) ปัญหาและอุปสรรคในการรบัมอบแบบก่อสรา้ง โดยส่วนมากพบว่าแบบก่อสรา้งจรงิ (as-built model) ไมไ่ดม้กีารปรบัปรุง
แบบล่าสุด หรอืขอ้มูลแบบก่อสร้างและงานระบบไม่ตรงกบัหน้างานจรงิ ซึ่งวธิแีก้ไขที่ได้รบัการเสนอแนะ คอื การส่งขอ้มูลกลบัไปที่
ผูจ้ดัการโครงการเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู และเพือ่ลดความผดิพลาดของขอ้มลู 

7.1.2 รปูแบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูส ำหรบักำรบรหิำรอำคำรหลงักำรรบัมอบอำคำรชุดพกัอำศยั 

ผูใ้หข้อ้มูลทัง้ 3 บรษิทั กล่าวถึงรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส าหรบัการบรหิารอาคาร โดยเป็นการจดัเก็บขอ้มูลผ่านตู้เอกสาร 
จ าแนกตามหมวดหมูอ่ย่างเป็นระบบ และจดัเกบ็ขอ้มลูทัว่ไปดว้ยวธิกีารจดัเกบ็ไฟลผ์า่นระบบคอมพวิเตอร์ โดยแบ่งเป็น 2 หมวดส าคญั 
ไดแ้ก่ 1) หมวดงานนิตบิุคคล อาท ิงานทรพัยส์นิส่วนกลางและขอ้มลูงบประมาณการเงนิ  2) หมวดงานซ่อมบ ารุง อาท ิงานระบบและ
อุปกรณ์ เอกสารประกนั บญัชรีายชื่อซพัพลายเออร์ และแบบในช่วงการก่อสร้าง (Design Handover to Project Closed-out) ได้แก่
หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม งานโครงสรา้ง งานระบบอาคาร งานภมูสิถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายใน  

7.1.3. ลกัษณะขอ้มลูทีม่คีวำมส ำคญัต่อกระบวนกำรบ ำรุงรกัษำอำคำร 

ผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 บรษิทัไดก้ล่าวถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการบ ารุงรกัษา ไดแ้ก่ ขอ้มลูในงานระบบ ประกอบดว้ย งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบสุขาภบิาล งานระบบดบัเพลงิ งานระบบปรบัอากาศ และขอ้มลูเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ เอกสารรบัประกนัของอุปกรณ์ ราย
ชือ่ซพัพลายเออรข์องอุปกรณ์งานระบบ รายการเครื่องมอือุปกรณ์และการตัง้งบประมาณการซ่อมบ ารุง แผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และ
รายการบนัทกึประวตักิารซ่อมบ ารุงจากทมีผูบ้รหิารเดมิ 

7.2 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

7.2.1 ขัน้ตอนกำรจดัเตรยีมขอ้มลูส ำหรบักำรบรหิำรอำคำรชุดในแต่ละชว่งของโครงกำร   

ประกอบดว้ย 1) ช่วงการวางแผนโครงการ 2) ช่วงก่อนการก่อสรา้ง 3) ช่วงการก่อสรา้ง โดยพบว่าทัง้ 3 โครงการก าหนดให้
จดัเตรยีมขอ้มลูส าหรบัการบรหิารอาคารชุดทีร่ะบุอยู่ในขอ้ตกลงวธิกีารท างาน (BEP) ของโครงการในชว่งการก่อสรา้ง โดยก าหนดความ
เหมาะสมตามปรมิาณและคุณภาพของขอ้มูลทรพัย์สนิ สามารถจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลแบบจ าลอง 3 มติิ และรูปแบบเอกสารแนบ
เพิม่เตมิ เพื่อสนับสนุนการจดัเกบ็ขอ้มลูทีง่า่ยต่อการเขา้ถงึและตรวจสอบคุณภาพ ลกัษณะการจดัเตรยีมขอ้มลูส าหรบับรหิารทรพัยส์นิ
แบง่ไดเ้ป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

1) การจดัเกบ็ขอ้มลูแบบจ าลอง 3 มติ ิ 

2)  การจดัเกบ็ขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

ประกอบดว้ย 

ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ และการรับประกัน ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเชิงลึกที่ใช้
ประกอบการบ ารุงรกัษา ไดแ้ก่ ยีห่อ้ รุ่น ผูผ้ลติ ขอ้มลูตดิต่อตวัแทนขาย และขอ้มลูการรบัประกนั ทีเ่ป็นขอ้มลูทีผู่ร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัซือ้จดั
จา้ง จดัเกบ็ไวใ้นขัน้ตอนการ จดัซือ้ 

ขอ้มลูการบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ซึง่เป็นขอ้มลูเฉพาะในการด าเนินการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ อายุการใชง้าน รอบการ
บ ารุงรกัษาคา่ใชจ้า่ยต่อรอบการบ ารุงรกัษา และก าหนดการการบ ารุงรกัษา 



กำรศกึษำขอ้มลูแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร ส ำหรบัผูพ้ฒันำโครงกำร 
ในกำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำรชุดพกัอำศยั กรณศีกึษำบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย ์
ภาณวชิญ ์วชิญภาณ, เอนก สุวรรณชยัสกุล และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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7.2.2 กำรศกึษำควำมละเอยีดทีต่อ้งระบุในแบบจ ำลอง 3 มติ ิ(LOD) 

พบว่าทัง้ 3 โครงการไดก้ าหนดความละเอยีดของแบบจ าลอง ตัง้แต่ช่วงการออกแบบไปจนถงึกระบวนการก่อสรา้งเสรจ็สิน้ 
โดยจะแบ่งหมวดหมูค่วามละเอยีดทีจ่ะตอ้งปรากฏในแบบจ าลอง 3 มติ ิไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นต าแหน่ง ลกัษณะรปูร่าง ความกวา้ง ความยาว 
ความสูง วสัดุกรุผวิ และขอ้มูลเฉพาะในหน่วยวดัเชงิกล รวมถงึการใส่ขอ้มลูส าหรบัการบรหิารอาคารลงในแบบจ าลอง 3 มติ ิโดยการ
ก าหนดความละเอยีดของแบบจ าลอง 3 มตินิัน้ พบวา่ช่วงก่อนการก่อสรา้งใชค้วามละเอยีด LOD300 และช่วงการก่อสรา้งจนถงึการส่ง
มอบอาคารจะเพิม่ความละเอยีดเป็น LOD400 - LOD500 ดงัแสดงในตารางที ่7.1 ซึง่เพยีงพอต่อการน าไปใชต้่อในชว่งการบรหิารอาคาร 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความละเอยีดของขอ้มลูในชว่งก่อนการก่อสรา้งจนถงึการก่อสรา้ง 
ความละเอียดของข้อมลูในช่วงก่อนการก่อสร้าง ความละเอียดของข้อมลูในช่วงการก่อสร้าง 

LOD100 LOD200 LOD300 LOD400 LOD500 
ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 
รปูรา่ง รปูรา่ง รปูรา่ง รปูรา่ง รปูรา่ง 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ค าส าคญั/หมวดหมู ่ ค าส าคญั/หมวดหมู ่ ค าส าคญั/หมวดหมู ่ ค าส าคญั/หมวดหมู ่ ค าส าคญั/หมวดหมู ่
รปูลกัษณ์ รปูลกัษณ์ รปูลกัษณ์ รปูลกัษณ์ รปูลกัษณ์ 
สว่นเสรมิ สว่นเสรมิ สว่นเสรมิ สว่นเสรมิ สว่นเสรมิ 
แผน่งาน แผน่งาน แผน่งาน แผน่งาน แผน่งาน 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคาร 

จากตารางที่ 2 แสดงถงึความละเอยีดของขอ้มูลของแบบจ าลองสารสนเทศอาคารทีไ่ดจ้ากกรณีศกึษา โดยพบว่าตัง้แต่
กระบวนการช่วงการวางแผนโครงการจนถงึช่วงการก่อสรา้งมกีารพฒันาความละเอยีดของขอ้มลูอยา่งเป็นขัน้ตอนซึง่การระบุขอ้มลู
การบรหิารจดัการทรพัยากรอาคารจะถูกบรรจุอยูใ่น LOD500 ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนการท าแบบก่อสรา้งจรงิและชว่งการสง่มอบอาคาร 

7.2.3 กำรศกึษำรูปแบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและแบบจ ำลอง 3 มติ ิรวมถงึเอกสำรขอ้มลูต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินโครงกำร
ตัง้แต่ช่วงกำรออกแบบและกำรก่อสรำ้ง ตลอดจนกำรสง่มอบภำยหลงักำรก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ พบวา่ทัง้ 3 โครงการ ใช ้BIM360 เป็นพืน้ทีใ่น
การแลกเปลีย่นขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการสง่ต่อในชว่งบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร 

7.3 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูอ้อกแบบในช่วงการวางแผนโครงการ 

จากการสมัภาษณ์ผูอ้อกแบบจ านวน 3 โครงการ พบว่าผูพ้ฒันาโครงการมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการใชป้ระโยชน์แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารในช่วงการบรหิารจดัการอาคาร (BIM 7D) ซึง่หน้าทีห่ลกัของกระบวนการออกแบบ ไดแ้ก่ การออกแบบการใชง้านของ
อาคาร การประมาณราคา และการเขยีนแบบโดยใชแ้บบจ าลอง 3 มติเิป็นสือ่กลาง ประกอบดว้ยขอ้มลูงานสถาปัตยกรรม งานโครงสรา้ง 
งานระบบอาคาร งานภมูสิถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในทีต่อ้งระบุรายละเอยีดดา้นวสัดุ โดยใชโ้ปรแกรม REVIT ในการท างาน ซึง่
ปัจจุบนัทางผูพ้ฒันาโครงการไดก้ าหนดรายละเอยีดฐานขอ้มลูพืน้ฐานใหก้ลุม่ผูอ้อกแบบในเบือ้งตน้เพือ่น าขอ้มูลไปใชใ้นขัน้ตอนออกแบบ
ส าหรบัการวางแผนซ่อมบ ารุง เช่น ขอ้มลูดา้นต าแหน่งหอ้ง ระดบัชัน้ ขอ้มลูดา้นวสัดุ ขอ้มลูดา้นขนาด ความกวา้ง ยาว สงูของวสัดุ และ
ขอ้มลูเฉพาะในหน่วยวดัเชงิกลของงานระบบตอ้งมคีุณสมบตัแิละการตดิตัง้ทีช่ดัเจน แบบก่อสรา้งตอ้งสามารถน าไปถอดแบบประมาณ
ราคา จดัท าราคากลาง การขออนุญาตก่อสรา้งทีต่อ้งจดัท าดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเตม็รูปแบบ โดยฐานขอ้มลูทีก่ลุ่มผูพ้ฒันา
โครงการจดัเตรยีมใหผู้อ้อกแบบเบือ้งตน้สามารถสรุปได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการของโครงการ (Project Information Requirements: PIRs)  

2) คู่มอืมาตรฐานการออกแบบทีผู่พ้ฒันาโครงการเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจดัเตรยีมใหก้ลุ่มผูอ้อกแบบรบัรูต้ ัง้แต่ช่วงเริม่ต้นของ
การออกแบบ โดยการก าหนดขอ้มลูมาตรฐานการออกแบบ ขอ้กฎหมาย การประมาณการตน้ทุนวตัถุและวสัดุ การบรหิารคุณภาพและ
ความเสีย่งจากการออกแบบก่อสร้าง การเกบ็บนัทกึขอ้มูลการก่อสร้างต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของการท างาน และส่งขอ้มูลใหแ้ก่
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางส าหรบับ ารุงรกัษาอาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพซึง่ผูพ้ฒันาโครงการจะเป็นผูก้ าหนดรายละเอยีด
และจดัสง่ขอ้มลูใหผู้อ้อกแบบ 
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7.4 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูร้บัเหมาในช่วงการก่อสร้างไปจนถึงการส่งมอบอาคาร  

7.4.1 บทบำทและหน้ำทีใ่นกำรท ำงำนดว้ยระบบแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำรของผูร้บัเหมำในชว่งขัน้ตอนกำรก่อสรำ้งในปัจจุบนั 

จากการสมัภาษณ์ผูร้บัเหมาจากกรณีศกึษาจ านวน 3 แหง่ พบวา่ในชว่งการก่อสรา้งน้ีผูร้บัเหมาไดเ้ริม่ด าเนินการก่อสรา้งงานที่
ตนเองรบัผดิชอบ เช่น การจดัท าแบบแสดงรายละเอยีดก่อสรา้ง (shop drawing) ประเภทของวสัดุอุปกรณ์ รายละเอยีดประกอบแบบ 
รวมทัง้แบบขยายทัว่ไป (typical detail) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเริ่มแรกที่ได้รบัมาจากโครงการจะเป็นชุดแบบก่อสร้าง  (for construction 
drawing) ทีผู่ร้บัเหมาจะน ามาพฒันาต่อโดยการสรา้งแบบจ าลองการก่อสรา้ง (construction model) ขึน้จากการอา้งองิจากแบบจ าลอง
ของการออกแบบ (design model) ก่อนท าการบนัทกึขอ้มูลที่อยู่ในแบบจ าลอง เพื่อน าไปต่อยอดในการบรหิารอาคารใหถู้กต้องตาม
จุดประสงคข์องการใชง้าน 

7.4.2 กำรเตรยีมขอ้มลูส ำหรบักำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำรในขัน้ตอนกำรก่อสรำ้ง 

พบว่าวธิกีารส่งมอบงานก่อสร้างใหก้บัฝ่ายบรหิารอาคารนัน้ หน้าที่หลกัของผูร้บัเหมาจะต้องพฒันาแบบจ าลอง 3 มติ ิและ
เอกสารที่จดัเตรียมไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรบัสร้างรายละเอียดวธิกีารติดตัง้และรูปแบบที่ใช้ประกอบการท างานตามแต่ละ
ขอ้ก าหนดของโครงการทีร่ะบุในสญัญาการก่อสรา้งหรอืแผนปฏบิตักิาร (BEP) โดยผลจากการสมัภาษณ์ผูร้บัเหมาจากกรณีศกึษาทัง้ 3 
แหง่ พบวา่ขอ้มลูหลงัท าการสง่มอบอาคาร (handover) มลีกัษณะขอ้มลูทีม่รีปูแบบใกลเ้คยีงกนั โดยแบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

7.4.2.1 เอกสำรและแบบก่อสรำ้ง ไดแ้ก ่แบบกระดำษไข แบบพมิพเ์ขยีว และแผน่ซดี ีทีบ่รรจุขอ้มลูออกเป็น 3 กลุม่หลกั  

1) ขอ้มูลทัว่ไป คอื ขอ้มูลเบือ้งต้นทีถู่กก าหนดใหต้ัง้ค่าในโมเดลตามรายการความละเอยีดโมเดล ไดแ้ก่ ต าแหน่ง 
ประเภท ขนาด รายละเอยีดอื่นๆ เป็นตน้  

2) ขอ้มลูเฉพาะของอุปกรณ์ และการรบัประกนั ทีเ่ป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิเชงิลกึทีใ่ชป้ระกอบการบ ารุงรกัษา 

3) ขอ้มลูบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ขอ้มลูเฉพาะในการด าเนินการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิเพื่อส่งมอบใหก้บัฝ่ายบรหิาร
อาคารทีเ่ป็นรปูแบบการสง่มอบอาคารแบบดัง้เดมิตามมาตรฐานการสง่มอบอาคารรปูแบบทัว่ไป 

7.4.2.2 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำรทีป่ระกอบดว้ยแบบจ ำลอง 3 มติ ิในหมวดงำนต่ำงๆ  

ไดแ้ก่ หมวดงานโครงสรา้ง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานภูมสิถาปัตยกรรม หมวดงานตกแต่งภายใน หมวด
งานงานระบบ และอื่นๆ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูเชงิกายภาพ และขอ้มูลระบุคุณลกัษณะเบื้องต้นของโมเดล ทีถู่กระบุในรูปแบบตวัแปร
เสรมิ (parameter) และการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม Navisworks ที่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการท างานในระบบ สามารถ
วเิคราะหแ์บบจ าลองอาคารในรปูแบบ 4 มติ ิ(การวางแผนงาน) และ 5 มติ ิ (การถอดปรมิาณงาน) ซึง่ทางทีป่รกึษาโครงการจะน าขอ้มลูที่
ไดใ้นช่วงการสง่มอบงานไปบนัทกึจดัเกบ็ขอ้มลูแบบจ าลองในรปูแบบไฟล์ NWF Navisworks Model ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบแบบจ าลอง 3 
มติเิสมอืนจรงิ เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดส้ง่ต่อใหช้ว่งการบรหิารอาคารต่อไป  

 

8. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศกึษาขอ้มูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรบัผูพ้ฒันาโครงการในการบรหิารทรพัยากรอาคารชุดพกัอาศยั 
กรณีศกึษาบรษิทัอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 3 โครงการ พบวา่  

1) ผูบ้รหิารอาคารตอ้งการขอ้มลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในสว่นของการบ ารุงรกัษาอาคาร เชน่ ขอ้มลูงานระบบ อาท ิงาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบสขุาภบิาล  งานระบบดบัเพลงิ งานระบบปรบัอากาศ และขอ้มลูเอกสารส าคญั อาท ิเอกสารรบัประกนัของอุปกรณ์ 
รายชื่อซพัพลายเออรข์องอุปกรณ์งานระบบ รายการเครื่องมอือุปกรณ์และการตัง้งบประมาณการซ่อมบ ารุง แผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
และรายการบนัทกึประวตักิารซ่อมบ ารุงจากทมีผูบ้รหิารเดมิ 

2) การเตรยีมขอ้มลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคารส าหรบัการบรหิารทรพัยากรอาคารจะเป็นการเตรยีมขอ้มลูในชว่งการก่อสร้าง
และการออกแบบตามล าดบั โดยพบวา่ขอ้มลูส าหรบัการบรหิารอาคารชุดจะถูกระบุอยูใ่นแผนปฏบิตักิาร (BEP) ของโครงการในช่วงของ
การก่อสรา้ง ซึง่เป็นการก าหนดรายละเอยีดคุณภาพของขอ้มลูทรพัยส์นิทีม่คีวามแม่นย า โดยผูร้บัเหมามหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการ



กำรศกึษำขอ้มลูแบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร ส ำหรบัผูพ้ฒันำโครงกำร 
ในกำรบรหิำรทรพัยำกรอำคำรชุดพกัอำศยั กรณศีกึษำบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย ์
ภาณวชิญ ์วชิญภาณ, เอนก สุวรรณชยัสกุล และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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รวบรวมขอ้มลูส่งมอบอาคาร และในช่วงการออกแบบ โครงการจะส่งมอบเอกสารคู่มอืมาตรฐานการออกแบบทีผู่พ้ฒันาโครงการเป็นผู้
รวบรวมขอ้มลูจดัเตรยีมใหก้ลุ่มผูอ้อกแบบรบัรูต้ ัง้แต่ช่วงเริม่ตน้ของการออกแบบ  ซึง่เป็นการก าหนดขอ้มลูมาตรฐานการออกแบบ ขอ้
กฎหมาย การประมาณการตน้ทุนวตัถุและวสัดุ ในการควบคุมคุณภาพและความเสีย่งจากการออกแบบ-ก่อสรา้ง เพือ่เป็นแนวทางส าหรบั
บ ารุงรกัษาอาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยแต่ละโครงการเป็นผูก้ าหนดรายละเอยีดขอ้มลูตามแบบฉบบัของตนเอง 

3) การส่งมอบขอ้มลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร พบว่า ทัง้ 3 โครงการทีท่ าการศกึษา ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลู 2 รูปแบบ ไดแ้ก่
แบบก่อสรา้งจรงิ ทีท่ าขึน้ดว้ยโปรแกรมเขยีนแบบ 2 มติ ิและขอ้มูลอุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึใบรบัประกนั คู่มอืการใชง้านต่างๆ ทีเ่กบ็ใน
รปูแบบพมิพเ์ขยีว หรอืพมิพล์งกระดาษต่างๆ (Paper Work) ตามมาตราส่วนทีร่ะบุตามสญัญา เพือ่ทีจ่ะไดน้ ามาใชใ้นการจดัเตรยีมการ
ซ่อมบ ารุงอาคารในเชงิคาดการณ์และเชงิปฏบิตักิาร 

ขอ้มูลแบบจ าลอง 3 มติ ิ แบบก่อสร้างอาคาร 2 มติิ ที่ได้จากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยมรีายละเอียดส าหรบัการ
น าไปใชใ้นช่วงการบรหิารทรพัยากรอาคารซึง่ถูกระบุในรูปแบบตวัแปรเสรมิ (parameter) ทีใ่ชป้ระกอบการบ ารุงรกัษา ไดแ้ก่ ยีห่อ้ รุ่น 
ผูผ้ลติ ขอ้มลูตดิต่อตวัแทนขาย และขอ้มลูการรบัประกนั ทีเ่ป็นขอ้มลูทีผู่ร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัซือ้จดัจา้ง จดัเกบ็ไวใ้นขัน้ตอนการจดัซือ้ และ
ไฟล์โปรแกรม Navisworks ที่ใช้ส าหรบัตรวจสอบและจ าลองการออกแบบสถาปัตยกรรม และบนัทกึการจดัเก็บขอ้มูลแบบจ าลองใน
รปูแบบไฟล ์NWF Navisworks Model ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบแบบจ าลอง 3 มติเิสมอืนจรงิเพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดส้ง่ต่อในชว่งการบรหิารอาคาร 

ความละเอยีดของขอ้มูลแบบจ าลอง 3 มติสิ าหรบัการบรหิารอาคาร พบว่าขอ้ก าหนดความละเอยีดของขอ้มูล (LOD) มกีาร
พฒันาความละเอยีดตัง้แต่ช่วงการวางแผนไปถงึช่วงการก่อสรา้งตัง้แต่  LOD100 - LOD500 ตามล าดบั โดยขอ้มูลการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอาคารจะอยูใ่นชว่ง LOD500 

ทัง้น้ี ในส่วนของการรบัมอบงานอาคาร ฝ่ายผูบ้รหิารอาคารมกีารรบัมอบงานฐานขอ้มลู (database) ในรูปแบบระบบเอกสาร 
ซึง่ไมม่เีทคโนโลยหีรอืระบบการจดัสง่ขอ้มลูทีท่นัสมยัมาสนบัสนุนระบบงาน ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการออกแบบระบบภายในอาคาร 
และความคลาดเคลื่อนของแบบก่อสรา้งจรงิ (as-built model) รวมทัง้ต้องเตรยีมเอกสารมากมายส าหรบัการซ่อมบ ารุง การน าขอ้มูล
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการบรหิารงานใหค้รอบคลุมทุกกระบวนการของโครงการ ร่วมกบัฐานขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ มี
รายละเอยีดของขอ้มูลที่สอดคลอ้งกนั  และผูพ้ฒันาโครงการจะต้องจดัหาทมีงานปรบัปรุงขอ้มลูเสมอเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้งตลอดเวลา 
อาจมสีว่นชว่ยใหก้ารบรหิารทรพัยากรอาคารชุดพกัอาศยัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัเชงิคุณภาพน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อกลยุทธ์
ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัให้เช่าและการจดัการเชงิกลยุทธ์และกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่า ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์และเซอร์วสิ 
อพารท์เมน้ทใ์นกรุงเทพมหานครมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 5 ราย จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหาและการ
วเิคราะหก์ลยุทธด์ว้ย TOWS Matrix ผลการวจิยัพบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่มกีารด าเนินตามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ช่าและพนักงานทุกคน รวมถงึมกีารลดค่าเช่าใหผู้เ้ช่า
และลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ ทัง้น้ี ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เลอืกใชก้ลยุทธ์แบบคงที่ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ช่าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจงึยงัไมค่วรลงทุนขยายกจิการในสถานการณ์วกิฤต เนื่องจากอาจมคีวามเสีย่งทีส่ง่ผล
ต่อความอยูร่อดของกจิการ 

ค ำส ำคญั: กำรจดักำรเชงิกลยุทธ์, เซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท์, ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อำศยัใหเ้ช่ำ, สถำนกำรณ์กำรระบำดของ
ไวรสัโคโรนำ 2019, อพำรท์เมนท ์

 

Abstract 

This qualitative research aimed to study the impact of the coronavirus 2019 outbreak on the strategies and the 
strategic management process of rental property entrepreneurs. Data were collected by structured interviews with five key 
informants of rental property entrepreneurs who have experience of not less than 5 years and then were analyzed by content 
analysis and TOWS Matrix. The research results found that most of the informants strictly implemented epidemic prevention 
measures announced by Ministry of Public Health for the safety of all tenants and employees as well as reduced rental rates 
for tenants and reduced administrative expenses. Moreover, they implemented a stability strategy. Therefore, entrepreneurs 
were suggested not investing in a crisis situation because there may be risks affecting the survival of the entity. 

Keywords: Apartment, COVID-19 Crisis, Rental Property Business, Service Apartment, Strategic Management 
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1. บทน า 

สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อหลากหลายภาคธุรกจิบรกิารในประเทศไทย รวมถงึ
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ นอกจากน้ี สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ยงัก่อใหเ้กดิวถิชีวีติในรปูแบบ
ปกตใิหม่ (new normal) (โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย), 2563) คนในสงัคมส่วนหน่ึงเปลีย่นรูปแบบการท างานเป็นการท างานที่
บา้น (work from home) และการใชช้วีติในพืน้ทีส่าธารณะตอ้งมกีารเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (social distancing) (ครเีอทฟีทอลก์, 2563) 
สง่ผลต่อรปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัซึง่เป็นพืน้ทีท่ีค่นใชช้วีติอยูม่ากทีส่ดุ 

หอพกัและอพาร์ทเมน้ท์เป็นทีอ่ยู่อาศยัที่มีผูอ้ยู่อาศยัเป็นจ านวนมากและเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใช้สิง่อ านวยความสะดวกและพืน้ที่
สว่นกลางรว่มกนัอยูเ่สมอ ไมว่า่จะเป็นบรเิวณทางเขา้ตวัอาคารทีพ่กั มอืจบัประต ูเครือ่งสแกนน้ิวก่อนเขา้อาคาร และปุ่ มกดในในลฟิต ์เป็น
ตน้ (เรน้ทฮ์บั, 2563) การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หมใ่นปี พ.ศ. 2563 ต่อเน่ืองถงึปี พ.ศ. 2564 สง่ผลกระทบใหก้ารดแูลผูเ้ช่า
และพนักงานจะมคีวามเสีย่งในดา้นความปลอดภยัสงูขึน้ ผูเ้ช่ามโีอกาสยา้ยออกสงูขึน้เพือ่กลบัไปอยู่อาศยัทีบ่า้น สง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกั
ลดลง รวมถึงธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัให้เช่าจะเริม่ชะลอตวั ท าให้หอพกัและอพาร์ทเมน้ท์หาผูเ้ช่าได้ยากขึน้ ผูพ้ฒันา
โครงการหอพกัหรอือพารท์เมน้ทเ์ริม่ลดอตัราคา่เช่าลงเพือ่ดงึดดูความสนใจผูเ้ชา่เพือ่พยุงกระแสเงนิสดในการด าเนินธุรกจิใหอ้ยูร่อด  

ทีผ่่านมา มนีักวจิยัหรอืนักวชิาการใหค้วามสนใจศกึษาแนวทางการออกแบบบา้นหรอืการจดัการเชงิกลยุทธ์ของทีอ่ยู่อาศยั
ประเภทบา้นเดีย่วหรอือาคารชุดพกัอาศยัเพื่อรองรบัวถิชีวีติในรูปแบบปกตใิหม่ แต่ในส่วนของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่
อาศยัใหเ้ช่า เช่น หอพกั อพารท์เมน้ท ์ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัรปูแบบหนึ่ง กลบัยงัไมไ่ดร้บัความสนใจศกึษามากนัก ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัรวม
ของคนจ านวนมากดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการจดัการเชงิกลยุทธข์องผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัให้
เชา่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 โดยการวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลกระทบ
ของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อกลยุทธแ์ละการจดัการกลยุทธข์องผูป้ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่
อยูอ่าศยัใหเ้ชา่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่หรอืนกัลงทุน
ทีส่นใจสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเชงิกลยุทธเ์พือ่รกัษาอตัราการเขา้พกัไวไ้ดต้ามเป้าหมายและด าเนินธุรกจิ
ใหอ้ยู่รอดภายใตส้ถานการณ์วกิฤตคิรัง้น้ีและในภายภาคหน้า หากเกดิวกิฤตโรคระบาดอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคระบาดดา้นระบบทางเดนิ
หายใจขึน้อกี  

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กลยทุธแ์ละการจดัการเชิงกลยทุธ ์

2.1.1 ควำมหมำยของกลยุทธแ์ละกำรจดักำรเชงิกลยุทธ ์

กลยุทธ ์หมายถงึ แผนหรอืการวางแผนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้โดยเฉพาะแผนทีต่อ้งท าในระยะยาว หรอืหมายถงึ
ศลิปะการวางแผนอย่างดทีีสุ่ด เพือ่ใหป้ระสบความส าเรจ็ เมือ่น าค าน้ีมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ กลยุทธจ์งึหมายถงึวธิกีารหรอืความรูท้ีจ่ะ
น ามาใชแ้ขง่ขนัในการท างานหรอืด าเนินธุรกจิ (ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2554) นอกจากน้ี กลยุทธ ์ยงัหมายถงึ วธิกีารหรอืแผนการทีค่ดิขึน้
อย่างรอบคอบ มลีกัษณะเป็นขัน้เป็นตอน มคีวามยดืหยุ่น พลกิแพลงไดต้าม สถานการณ์ มุง่หมายเพือ่เอาชนะคู่แขง่หรอืเพือ่หลบหลกี
อุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2553) ดงันัน้ จงึกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลยุทธ์ของ
องคก์รเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะก าหนดความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์รได ้การท าความเขา้ใจและการพยายามศกึษาองคก์รทีป่ระสบ
ผลส าเรจ็ในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจดัการ จะท าให้ผูบ้รหิารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยสนับสนุนองค์กรใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ โดยจะตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยุทธแ์ละประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

การจดัการเชงิกลยุทธ ์คอื แนวทางทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการองคก์รเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (competitive 
advantage) และการเพิม่ผลก าไรขององคก์ร (Porter, 1987) นอกจากน้ี หยดฟ้า ราชมณี (2554) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเชงิกล
ยุทธว์่า หมายถงึ  กระบวนการหรอืขัน้ตอนการก าหนดวตัถุประสงค์ การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ และการใชท้รพัยากร เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ โดยเริม่พจิารณาจากวสิยัทศัน์ทีต่อ้งการใหเ้ป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต แลว้จงึก าหนดพนัธกจิและเป้าประสงคใ์ห้
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อใหส้ามารถปรบัตวักบัสภาวะแวดลอ้มที่
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เปลีย่นแปลงไปและบรรลุความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ ในขณะที ่Robbins and Coulter (2012) กล่าววา่ การจดัการเชงิกลยุทธ ์
คอื กจิกรรมต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารกระท าเพือ่ใหไ้ดก้ลยุทธข์ององคก์ร ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการจดัการทีเ่ป็นพืน้ฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัองคก์ร การสัง่การ และการควบคุม โดยเน้นการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อใหท้ราบ
สถานะขององค์กรและก าหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสมก่อนน าไปปฏบิตัิต่อไป ดงันัน้ จงึกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจดัการเชงิกลยุทธ์ 
(strategic management) หมายถึง การก าหนดวสิยัทศัน์ (vision) พนัธกจิ (mission) วตัถุประสงค์ (objective) เป้าหมาย (goal) ของ
องคก์รในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้ จงึวางแผนท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานตามพนัธกจิ อนัน าไปสูก่ารบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

2.1.2 องคป์ระกอบของกำรจดักำรเชงิกลยุทธ ์ 

อนิวชั แกว้จ านง (2552) ไดอ้ธบิายองคป์ระกอบของการจดัการเชงิกลยุทธว์า่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.1.2.1 กำรก ำหนดทศิทำง (direction setting) กำรก ำหนดทศิทำงขององคก์ร  

ประกอบดว้ย การก าหนดวสิยัทศัน์ (vision) และการก าหนดภารกจิ (mission) หรอืกรอบในการด าเนินงานทีช่ดัเจน 
ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดทศิทางในระยะยาว อกีทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย 

2.1.2.2 กำรประเมนิองคก์รและสภำพแวดลอ้ม (environment scanning) 

ประกอบดว้ย การประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอกและการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมจีุดมุง่หมายเพื่อให้
ทราบถงึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ การวเิคราะหจ์ุดแขง็ (strength) การวเิคราะหจ์ุดอ่อน(weakness) 
การวเิคราะหโ์อกาส (opportunity) และการวเิคราะหภ์าวะคุกคาม (threat) 

2.1.2.3 กำรก ำหนดกลยุทธ ์(strategy formulation)  

การก าหนดกลยุทธเ์ป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและการวเิคราะหจ์ุดแขง็จุดอ่อนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์รจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดที่
เหมาะสมกบัองคก์ร ผูบ้รหิารตอ้งพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวไ้ด ้โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนัขององคก์รก าหนดเป็นกลยุทธ ์ทัง้น้ี จะตอ้งค านึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยุทธซ์ึง่แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1) กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (corporate strategy) เป็นกลยุทธท์ีค่รอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยุทธโ์ดยรวม รวมถงึทศิทางในการ
แขง่ขนัขององคก์รวา่องคก์รจะมกีารพฒันาไปในทศิทางใด จะด าเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์รอยา่งไร  

2) กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (business strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดบัทีย่่อยลงไป โดยมุ่งปรบัปรุงฐานะการ
แขง่ขนัขององคก์รกบัคู่แขง่ขนัและระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจะใชใ้นการแขง่ขนั มุ่งปรบัปรุงฐานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้ โดย
อาจรวมกลุ่มผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัไวด้้วยกนัภายในหน่วยธุรกจิเชงิกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) เดยีวกนั กลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิของ SBU น้ี จะมุ่งการเพิม่ก าไร (improving profitability) และขยายการเตบิโต (growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกลยุทธ์ใน
ระดบัน้ีวา่กลยุทธก์ารแขง่ขนั (competitive strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะม ี3 กลยุทธ ์คอื การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า (cost leadership) การ
สรา้งความแตกต่าง (differentiation) และการมุง่เน้นตลาดเฉพาะ (focus strategy)  

3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (operational strategy)เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนัแก่
ผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงาน (function) ต่าง ๆ มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยุทธร์ะดบัองคก์าร
และกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ เชน่ แผนการผลติ แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทัว่ไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิ เป็นตน้ 

4) การด าเนินกลยุทธ ์(strategy implementation) หรอื การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิคอื กระบวนการทีผู่บ้รหิารแปลงกล
ยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน โดยก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วิธีการด าเนินงาน  เป็นต้น ซึ่ง
กระบวนการน้ีอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม โครงสรา้ง หรอืระบบการบรหิารเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตาม
กลยุทธ์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การก าหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (resources 
allocation) การปรบัโครงสรา้งองคก์รเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของการใชก้ลยุทธแ์ละการใชท้รพัยากร  การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใน
สว่นของระบบและการพฒันาทรพัยากรบุคคล และการกระจายกลยุทธ ์(strategic deployment)  



กำรจดักำรเชงิกลยุทธข์องผูป้ระกอบกำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่ำศยัใหเ้ชำ่ 
ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 
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5) การประเมนิผลและการควบคุม (evaluation and control) การควบคุมกลยุทธเ์ป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลกลยุทธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิทัง้น้ี ในการน ากลยุทธ์ไปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดทีต่อ้งการการปรบัปรุง
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กลยุทธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 

2.2 สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ขยายเป็นวงกวา้งในหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย ท าใหร้ฐับาล
ของประเทศต่าง ๆ ตอ้งออกมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัการขยายวงของเชือ้ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ โดยฌพาะอย่างยิง่มาตรการลอ็กดาวน์ 
ปิดเมอืง หรอื การปิดสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทุกภาคส่วน ทัง้น้ี จากรายงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) มกีารเปิดเผยวา่ ธุรกจิการท่องเทีย่ว ธุรกจิคา้ปลกี และธุรกจิ
บรกิารต่าง ๆ เป็นภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด เน่ืองจากมาตรการลอ็กดาวน์ทีป่ระกาศใช้ ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิหยุดชะงกั ทัง้
หว่งโซ่อุปทาน (Supply Chain) การจา้งงาน และอาชพีพืน้ฐานทีม่คีวามเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีล่ดลงดว้ย การ
แพรร่ะบาดทีร่วดเรว็ ซึง่กระจายไปทัว่โลก สง่ผลใหภ้าพรวมเศรษฐกจิถดถอยลงอยา่งต่อเน่ือง (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2563) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในระดบัโลก 
เนื่องจากการด าเนินธุรกจิทุกประเภทจะตอ้งใชก้ารสือ่สารเชงิกลยุทธแ์บบใหมโ่ดยการปรบัใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะกบัสถานการณ์วกิฤตที่
เกดิขึน้ เพื่อความอยู่รอดของธุรกจิ จงึท าใหเ้กดิความปกตใิหม่ (New Normal) ในหลากหลายอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการจงึตอ้งวาง
แผนการด าเนินธุรกจิและประเมนิผลกลยุทธส์ าหรบัการด าเนินธุรกจิต่อไปในช่วงหลงัจากสิน้สุดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์การจดัการทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปรบัตวัของ
ธุรกจิมากขึน้ (Kostić & Šarenac, 2020) นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามจ าเป็นต้องปรบัตวัตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดตี อีกทัง้จ าเป็นต้องมองหากลุ่มตลาดเฉพาะด้าน (Niche Market) ที่เหมาะสมกบัธุรกิจ เน่ืองจากการใช้ชวีติ
ภายใต้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 จะท าใหเ้กดิความต้องการใหม่ของผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการจงึ
จ าเป็นต้องปรบัการท าการตลาดเพื่อใหธุ้รกจิมรีายได้ต่อไป (Liu, 2020) ส าหรบัธุรกจิที่สามารถปรบัตวัได้ทนั สามารถท าการตลาด
ออนไลน์และใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุได้ จะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัภายใตว้ถิชีวีติปกตใิหม่ สง่ผลใหธุ้รกจิ
มรีายไดแ้ละดแูลพนกังานไดต่้อไป (ทนงศกัดิ ์แสงสวา่งวฒันะ, ณิชนนัทน์ ศริไิสยาสน์ และ โชต ิบดรีฐั, 2563) 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจ ัยพบว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่ อาท ิ 

การก าหนดกลยุทธเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในธุรกจิอพารท์เมน้ท ์กรณีศกึษา KV Apartment โดย กรวชิญ์ โอ
ทอง และแสงดาว ประสทิธสิุข (2563) พบวา่ (1) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑท์ีก่ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัมาก
ทีส่ดุ คอื ความปลอดภยั (2) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคาทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื ค่าสาธารณูปโภค  
(3) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นท าเลทีต่ัง้ทีก่ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื อยู่ใกลส้ถาบนัการศกึษาหรอืสถานที่
ท างาน (4) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื รายการส่งเสรมิ
การขายหรอืสทิธพิเิศษจงูใจใหล้กูคา้เช่าในระยะยาว (5) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นบุคลากรทีก่ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญั
มากทีสุ่ด คอื การดแูลลกูคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั (6) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้รกิารทีก่ลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่
ใหค้วามส าคญัมากที่สุด คอื ความถูกต้องชดัเจนของรายละเอยีดในใบแจ้งหน้ี และ (7) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพทีก่ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มโดยรอบอพารท์เมน้ท ์ทัง้น้ี 
สามารถก าหนดกลยุทธอ์อกเป็น 3 ระยะ คอื 1) กลยุทธร์ะยะสัน้ ควรใชก้ลยุทธก์ารก าหนดราคาโปรโมชัน่ 2) กลยุทธร์ะยะกลาง ควรใช ้
กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและกลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาว และ 3) กลยุทธร์ะยะ
ยาว ควรใชก้ลยุทธก์ารขยายฐานลกูคา้และกลยุทธก์ารพฒันาตราสนิคา้ 

การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดบรกิารเพื่อเพิม่อตัราการเขา้พกัหอ VIP อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น โดย กานต์รวี คงเทยีม 
และ ปราณี เอีย่มละออภกัด ี(2562) พบวา่ ผูป้ระกอบการหอพกั VIP เน้นกลยุทธร์ะดบัหน้าทีเ่ป็นหลกั ส าหรบักลยุทธร์ะดบัองคก์รเน้น
การก าหนดกลยุทธเ์ตบิโต โดยธุรกจิใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ เช่น การบรกิารดแูลเอาใจใสท่ีด่ ีมกีารปรบัปรุงหอพกัใหด้ทูนัสมยั สรา้งสิง่
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ดงึดูดต่อสายตาลูกค้าใหม้คีวามสนใจช่วย เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิม่ศกัยภาพโดยเฉพาะดา้นการบรกิารและช่วยเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ แต่ใน
ขณะเดยีวกนั ยงัสามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิใหค้งอยู่ได ้ส าหรบักลยุทธร์ะดบัธุรกจิเน้นการก าหนดกลยุทธค์วามแตกต่าง โดยการสรา้ง
ความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ส่งผลใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ และส าหรบักลยุทธร์ะดบัหน้าที ่เน้นดา้นการบรกิารทีส่่งผลใหลู้กคา้เกดิ
ความประทบัใจและพงึพอใจ โดยลกูคา้ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของพนกังานเป็นล าดบัแรก  

การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเพื่อเพิม่ยอดลูกคา้หอพกัเดอะเนเจอร์เพลช จงัหวดัขอนแก่น โดย ลภสัรดา เฮา้ประมงค์ และ 
ชญัญา อภปิาลกุล (2558) พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มาพกัทีจ่งัหวดัขอนแก่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การศกึษา เลอืกหอ้งพกัประเภท
หอ้งแอร์ รวมโทรทศัน์และ/หรอืตู้เยน็ อตัราค่าเช่าอยู่ระหว่าง 3,501 – 4,000 บาท ระยะเวลาในการเขา้พกั คอื 1 – 2 ปี ส่วนใหญ่พกั
อาศยัคนเดยีว รูจ้กัหอพกัเดอะเนเจอรเ์พลซจากการตดิต่อสอบถามดว้ยตนเอง และตดัสนิใจเลอืกหอพกัดว้ยตนเอง ทัง้น้ี กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่มคีวามประทบัใจหอพกัเดอะเนเจอรเ์พลซดา้นหอ้งพกั (product) โดยส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกหอพกั
ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (product) คอื เฟอรนิ์เจอรแ์ละสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัครบครนั ดา้นราคา (price) คอื ไมม่กีาร
เกบ็ค่าสว่นกลางเพิม่เตมิ ดา้นสถานทีต่ัง้หรอืชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (place) คอื หอพกัตัง้อยู่ไมไ่กลจากสถานที่ส าคญัต่าง ๆ ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด (promotion) คอื มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร (process) คอื มคีวามโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้ดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร (people) คอื บุคลากรเตม็ใจใหบ้รกิาร และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (physical 
evidence) คอื บรรยากาศรม่รืน่ มตีน้ไมใ้หร้ม่เงามากมาย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท าใหผู้ว้จิยัทราบวา่งานวจิยัสว่นใหญ่จะศกึษากลยุทธก์ารตลาดซึง่เป็นกลยุทธใ์นระดบัหน้าที ่แต่
ยงัมงีานวจิยัทีศ่กึษาถงึการจดัการเชงิกลยุทธแ์ละกลยุทธร์ะดบัองคก์รและกลยุทธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่าไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตาม ผลงานวจิยัที่ได้รวบรวมมาสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์และอภิปรายผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการใน
ขัน้ตอนต่อไปได ้

 

3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) โดยผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกบัการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (structured interview) ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ทีม่ปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอพารท์เมน้ทใ์นกรุงเทพมหานครมาแลว้ไมน้่อย
กว่า 5 ปี (เพื่อใหส้ามารถใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัแผนระยะยาวในการด าเนินธุรกจิที่ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการมากกว่า 5 ปีขึน้ไป) และ
ยงัคงด าเนินธุรกจิอยู่จนถงึปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) ทัง้น้ี การพจิารณาจ านวนผูใ้หข้อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพนัน้ไม่มกีฎเกณฑ์แน่นอน
และสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดกระบวนการวจิยั ซึง่มขีอ้ควรพจิารณาในการก าหนด
ขนาดตวัอย่างในการวจิยัเชงิคุณภาพ 2 ประการ ดงัน้ี (ประไพพมิพ ์สุธวีสนินนท์ และ ประสพชยั พสุนนท์, 2559) (1) ความอิม่ตวัของ
ขอ้มูล (data saturation) คอื ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลเพยีงพอทีจ่ะน าไปสรา้งขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัได ้ขอ้มูลทีเ่กบ็
รวบรวมไดม้คีวามซ ้าซ้อน (redundancy) ของขอ้มูล ซึ่งท าใหไ้ม่พบแนวคดิ รูปแบบ หรอืขอ้คน้พบอื่น ๆ เพิม่เตมิอกี และ (2) ความ
พอเพยีงของขอ้มูล (data sufficiency) คอื ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัเชงิคุณภาพมีจ านวนมากพอในการประเมนิหารูปแบบหรอืขอ้สรุปที่
น่าสนใจ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ จ านวนผูใ้หข้อ้มลูไมค่วรมขีนาดใหญ่เกนิไป เน่ืองจากจะท าใหย้ากต่อการวเิคราะหข์อ้มลู (Onwuegbuzie & 
Leech, 2007) ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถไปถึงจุดที่ข้อมูลอิ่มตัว (Flick, 1998) โดย Nastasi and 
Schensul (2005) กลา่ววา่ การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัควรมจี านวนประมาณ 5 - 30 บุคคล ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่
มคีุณลกัษณะตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวจ้ านวนไม่น้อยกว่า 5 ราย โดยผูว้จิยัจะท าการสมัภาษณ์ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูจนกว่าจะไดข้อ้มลูที่
อิม่ตวั ทัง้น้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลด าเนินการในช่วงเดอืนมนีาคม ถึงเดอืนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ยงัมกีารแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทัว่ทุกพืน้ทีข่องประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึยงัไม่มกีารฉีด
วคัซนีใหก้บัประชาชน 

การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการจดัการเชงิกลยุทธข์องผูพ้ฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่าจากผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยัซึ่งมคีุณสมบตัติรงตามที่
ผูว้จิยัก าหนดไว ้โดยขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (open-ended question) ซึง่แบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ห้
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้มูลโครงการทีท่ าการพฒันา และส่วนที ่2 การจดัการเชงิกลยุทธ์
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และกลยุทธข์องผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ช่า จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา ซึง่
ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุปดว้ยการจ าแนกชนิดขอ้มลู คอื จ าแนกประเดน็การวเิคราะหข์อ้มลูตามแนวทางการศกึษาทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ทัง้การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง แล้วน ามาวเิคราะห์ประกอบกนั เพื่อหา
ประเดน็หลกัของเนื้อหาตามกระบวนการซึง่ไดจ้ากการจดบนัทกึและการบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์ ประกอบกบัการตคีวามขอ้มลูมคีวาม
ซับซ้อนที่ต้องท าการวิเคราะห์ผ่านอากัปกิริยาของผู้ให้ข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรม อันจะน าไปสู่การตอบค าถามตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัทีก่ าหนดไว ้

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
ทีต่ัง้อพารท์เมน้ท ์ เขตหลกัสี ่ เขตสาทร เขตดอนเมอืง เขตลาดพรา้ว เขตบางขนุเทยีน 
จ านวน (หอ้ง) 120 167 162 96 70 
อตัราค่าเชา่ต่อหอ้ง
(บาทต่อเดอืน) 

5,000 – 7,000  6,500 – 8,500  5,000 – 6,500 4,000 – 5,000 4,000 – 5,000 

ต าแหน่ง เจา้ของ เจา้ของ เจา้ของ ผูจ้ดัการทัว่ไป เจา้ของ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ บรหิารงานทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป 
ประสบการณ์ (ปี) 16 ปี 11 ปี 14 ปี 12 ปี 9 ปี 

 จากตารางที ่1 พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่เป็นเจา้ของอพารท์เมน้ท ์มหีน้าทีใ่นการบรหิารงานทัว่ไป ทัง้น้ี มปีระสบการณ์ในการ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอพารท์เมน้ทใ์นกรุงเทพมหานครมาแลว้ 9 – 16 ปี และยงัคงด าเนินธุรกจิอยู่จนถงึปัจจุบนั จงึมี
คุณลกัษณะตรงตามทีก่ าหนดไวใ้นวธิกีารวจิยั โดยอพารท์เมน้ทข์องผูใ้หข้อ้มลูตัง้อยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 
70 – 167 หอ้ง และมอีตัราค่าเชา่ตัง้แต่ 4,000 – 5,000 บาทต่อหอ้งต่อเดอืน ไปจนถงึ 6,500 – 8,500 บาทต่อหอ้งต่อเดอืน 

4.2 ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019  

 จากการสอบถามถงึผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั 
ใหเ้ชา่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
ผลกระทบทีม่ตีอ่
อตัราการเขา้พกั 

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

ผลกระทบอื่น ๆ การแขง่ขนัรุนแรง
มากขึน้ 

มตีน้ทุนสงูขึน้
เนื่องจากตอ้ง
ด าเนินการตาม
มาตรการของ
กระทรวงสาธารณสขุ 

สภาพคลอ่งลดลง สภาพคลอ่งลดลง สภาพคลอ่งลดลง 

 จากตารางที ่2 พบวา่สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลกระทบต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั 
ใหเ้ช่าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัลดลง เน่ืองจากมผีูเ้ช่าสว่นหนึ่งยา้ยออกไปอยู่ทีภู่มลิ าเนาเดมิ อนัเป็นมา
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จากการเลกิจา้งและการท างานจากทีบ่า้น เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัสง่ผลใหธุ้รกจิขาดสภาพคลอ่งเนื่องจากรายไดล้ดลง อกีทัง้ยงัตอ้งเผชญิ
กบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมรการอยูอ่าศยัมากขึน้และผูป้ระกอบการธุรกิจอพารท์เมน้ทต์่างใชก้ลยุทธต์่างๆ 
เพื่อดงึดูดผูบ้รโิภค และยงัต้องด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การรกัษาความสะอาด การเวน้ระยะห่างทาง
กายภาพดว้ย ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิอพารท์เมน้ทม์ตีน้ทุนในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 

4.3 การจดัการเชิงกลยทุธแ์ละกลยทุธข์องผูป้ระกอบการ 

 การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละกลยุทธข์องผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อกลยุทธข์องผูป้ระกอบการ  

ขอ้มลู 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

A B C D E 
กลยุทธร์ะดบั
องคก์ร 

กลยุทธแ์บบคงที ่ กลยุทธแ์บบคงที ่ กลยุทธแ์บบหดตวั กลยุทธแ์บบคงที ่ กลยุทธท์ีมุ่ง่เน้นการ
เตบิโต 

กลยุทธก์าร
แขง่ขนั 

กลยุทธด์า้นผูน้ า
ตน้ทุนและกลยุทธ์
การสรา้งความ
แตกต่าง 

กลยุทธด์า้นผูน้ า
ตน้ทุนและกลยุทธ์
การสรา้งความ
แตกต่าง 

กลยุทธด์า้นผูน้ า
ตน้ทุน 

กลยุทธด์า้นผูน้ า
ตน้ทุน 

กลยุทธก์ารสรา้ง
ความแตกต่าง 

กลยุทธก์ารจดัหา
เงนิทุน 

ไมล่งทุนเพิม่ ไมล่งทุนเพิม่ ใชเ้งนิทุนของ
ตนเอง 

ใชเ้งนิทุนของ
ตนเอง 

แหลง่เงนิทุนตาม
มาตรการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืของภาครฐั 

กลยุทธก์าร
ออกแบบและการ
บรหิารจดัการ 

เน้นความสะอาด
และความปลอดภยั 

เน้นความสะอาด
และความปลอดภยั 

เน้นความสะอาด
และความปลอดภยั 

เน้นความสะอาด
และความปลอดภยั 

เน้นความสะอาดและ
ความปลอดภยั 

กลยุทธก์ารตลาด กลยุทธร์าคา กลยุทธร์าคาและ 
กลยุทธก์ารสง่เสรมิ
การตลาด 

กลยุทธร์าคา กลยุทธร์าคาและ 
กลยุทธก์ารสง่เสรมิ
การตลาด 

กลยุทธร์าคาและ 
กลยุทธก์ารสง่เสรมิ
การตลาด 

จุดแขง็ ประสบการณ์ของ
ผูบ้รหิาร 

ท าเลทีต่ัง้ทีม่ ี
ศกัยภาพ 

ประสบการณ์ของ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ของ
ผูบ้รหิาร 

ท าเลทีต่ัง้ทีม่ ี
ศกัยภาพ 

จุดอ่อน การเขา้ถงึ 
แหลง่เงนิทุน 

ไมร่ะบ ุ การเขา้ถงึ 
แหลง่เงนิทุน 

ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ

โอกาส โอกาสในการรโีน
เวทอาคารเพือ่เพิม่
มลูคา่ 
ใหก้บัโครงการ 

ไมร่ะบ ุ โอกาสในการรโีน
เวทอาคารเพือ่เพิม่
มลูคา่ 
ใหก้บัโครงการ 

โอกาสในการรโีน
เวทอาคารเพือ่เพิม่
มลูคา่ 
ใหก้บัโครงการ 

ไมร่ะบ ุ

อุปสรรค ความไมแ่น่นอน
ของสถานการณ์
การแพรร่ะบาด 
ของโรค 

ความไมแ่น่นอน
ของสถานการณ์
การแพรร่ะบาด 
ของโรคและ
มาตรการเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม 

ความไมแ่น่นอน
ของสถานการณ์
การแพรร่ะบาด 
ของโรค 

ความไมแ่น่นอน
ของสถานการณ์
การแพรร่ะบาด 
ของโรค 

ความไมแ่น่นอนของ
สถานการณ์การแพร่
ระบาด 
ของโรคและ
มาตรการเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม 
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จากตารางที ่3 สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 1) กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกใช้ ได้แก่ กลยุทธ์แบบคงที่ กล่าวคือ ไม่ขยายกิจการและไม่ลดการ
ด าเนินงานของกจิการ ด าเนินกจิการดว้ยความระมดัระวงั พยายามลดต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพื่อใหม้กี าไรต่อหน่วยเพิม่ขึน้ แต่
ยงัคงมผีูใ้หข้อ้มูลบางรายเลอืกใชก้ลยุทธ์แบบหดตวั กล่าวคอื ปรบัโครงสร้างองค์กรและลดการลงทุนในกจิกรรมที่ไม่ก่อใหเ้กดิก าไร 
รวมถงึการใชก้ลยุทธท์ีมุ่ง่เน้นการเตบิโต กลา่วคอื ขยายการลงทุนไปสูธุ่รกจิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืธุรกจิอื่น เชน่ ธุรกจิอาหารตามสัง่ ธุรกจิ
ซกัรดี ธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 

 2) กลยุทธก์ารแขง่ขนัทีผู่ใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่เลอืกใช ้ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นผูน้ าตน้ทุน โดยปรบัโครงสรา้งองคก์รและใชท้รพัยากร
ทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์และคุม้คา่มากทีส่ดุ เชน่ การมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหพ้นกังานมากกวา่ 1 ต าแหน่งงาน เป็นตน้ รองลงมา
คอื กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง เช่น การดูแลลูกคา้ทีเ่ขา้พกัใหม่ดว้ยบรกิารช่วยขนยา้ยกระเป๋าเขา้หอ้งพกั การมอบสทิธพิกัฟรใีน
เดอืนแรกส าหรบัผูเ้ชา่ทีท่ าสญัญาเชา่พกัระยะยาวอยา่งน้อย 1 ปี เป็นตน้ 

 3) กลยุทธ์การจดัหาเงนิทุนที่ผูใ้หข้อ้มูลบางรายเลอืกใช้ คอื การใช้เงนิทุนของตนเอง เน่ืองจากไม่ต้องการสร้างภาระทาง
การเงนิเพิม่ขึน้ ในขณะที่ผูใ้หข้อ้มูลบางรายเลอืกใช้แหล่งเงนิทุนตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืของภาครฐั เช่น สนิเชื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการของธนาคารภาครฐั เน่ืองจากเป็นสถาบนัการเงนิที่ออกมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืตามนโยบายของภาครฐั เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม ผูใ้หข้อ้มลูส่วนหน่ึงไม่ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบักลยุทธก์ารจัดหาเงนิทุน เน่ืองจากไม่มนีโยบายทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
ในชว่งทีย่งัมกีารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

 4) กลยุทธก์ารออกแบบและการบรหิารจดัการทีผู่ใ้หข้อ้มลูทัง้หมดใช ้ไดแ้ก่ กลยุทธท์ีมุ่ง่เน้นความสะอาดและความปลอดภยั 
เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยั 

 5) กลยุทธก์ารตลาดทีผู่ใ้หข้อ้มลูทัง้หมดใช ้คอื กลยุทธร์าคา โดยท าการลดอตัราค่าเช่า เพือ่เป็นการเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนัและชว่ยเหลอืผูเ้ชา่เดมิ รวมถงึกลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด โดยการลดคา่แรกเขา้ เพือ่เป็นการกระตุน้อตัราการเขา้พกัของลกูคา้
ใหม้ากขึน้และเรว็ขึน้ 

 6) จุดแขง็ของผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ คอื ประสบการณ์ของผูบ้รหิารและท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพ ในขณะทีจุ่ดอ่อนของผูใ้หข้อ้มูล
บางราย คอื การเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน ซึง่ผลใหผู้ป้ระกอบการขาดเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่เสรมิสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกจิ 

 7) โอกาสในการประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร คอื การรโีนเวทอาคารเพื่อ
เพิม่มูลค่าใหก้บัโครงการซึ่งผูป้ระกอบการมองว่าสามารถหาผูร้บัเหมาท าได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก ในขณะที่ อุปสรรค คอื ความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 และมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม  

 จากการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกและภายในขององคก์ร ผูว้จิยัสามารถน ามาใชว้เิคราะหก์ลยุทธเ์พื่อเป็นขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
ไดโ้ดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ย TOWS Matrix ดงัแสดงในตารางที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

784 

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหก์ลยุทธเ์พิม่เตมิดว้ย TOWS Matrix 
 ปัจจยัภายนอก 

โอกาส (opportunity) 
O1: โอกาสในการรีโนเวทอาคาร 

อปุสรรค (threat) 
T1: ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัโรคระบาด 

ปัจจยั
ภายใน 

จุดแขง็ (strength) 
S1: ประสบการณ์ของ
ผูบ้รหิาร 
S2: ท าเลทีต่ัง้ทีม่ ี
ศกัยภาพ (ถา้ม)ี 

S1O1: ด าเนินการรโีนเวทอาคาร S1T1: ท าการโฆษณาผา่นฐานลกูคา้เก่าหรอืผูเ้ชา่
ปัจจุบนั เชน่ ใหค้า่แนะน ากรณีแนะน า 
ผูเ้ชา่ใหม ่(member get member) 
S1T1: ใหส้ว่นลดแบบมเีงือ่นไข เชน่ กรณี 
ผูเ้ชา่จา่ยคา่เชา่ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา  
6 เดอืนหรอื 1 ปี เป็นตน้ 
S2T1: โฆษณาโดยเน้นประโยชน์ของท าเลต่อการ Work 
from Home หรอื Social Distancing เชน่ ใกลส้ิง่อ านวย
ความสะดวกในระยะทีส่ามารถเดนิไปโดยไมต่อ้งใช ้
รถสาธารณะเป็นตน้ 

จุดอ่อน (weakness) 
W1: การเขา้ถงึเงนิทุน  

W1O1: หาขอ้มลูแหล่งเงนิทุนทีใ่ห้
การสนบัสนุนการรโีนเวทอาคาร 

W1T1: หาขอ้มลูการชว่ยเหลอืดา้นเงนิทุนจากภาครฐั 

 

5. การอภิปราย 

ผลการศกึษาพบว่ากลยุทธก์ารแขง่ขนัทีผู่ใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เลอืกใช ้ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นผูน้ าตน้ทุน รองลงมาคอื กลยุทธก์าร
สร้างความแตกต่าง ส่วนกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ให้ข้อมูลทัง้หมดใช้ คือ กลยุทธ์ราคา โดยท าการลดอัตราค่าเช่าเพื่อเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัและชว่ยเหลอืผูเ้ชา่เดมิ รวมถงึกลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด โดยการลดคา่แรกเขา้ เพือ่เป็นการกระตุน้อตัรา
การเข้าพกัของลูกค้าให้มากขึ้นและเร็วขึ้น สอดคล้องกบังานวจิยัของกรวิชญ์ โอทอง และ แสงดาว ประสทิธิสุข (2563) ที่พบว่า
ผูป้ระกอบการสามารถก าหนดกลยุทธอ์อกเป็น 3 ระยะ คอื 1) กลยุทธร์ะยะสัน้ ควรใชก้ลยุทธก์ารก าหนดราคาโปรโมชัน่ 2) กลยุทธร์ะยะ
กลาง ควรใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและกลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาว และ 3) 
กลยุทธ์ระยะยาว ควรใชก้ลยุทธ์การขยายฐานลูกคา้และกลยุทธ์การพฒันาตราสนิคา้ และงานวจิยัของกานต์รวี  คงเทยีม และ ปราณี 
เอีย่มละออภกัด ี(2562) ทีพ่บว่าผูป้ระกอบการหอพกัควรก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิโดยเน้นกลยุทธค์วามแตกต่าง คอื การสรา้งความ
ประทับใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบว่าจุดแข็งของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ 
ประสบการณ์ของผูบ้รหิารและท าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลภสัรดา เฮา้ประมงค์ และ ชญัญา อภปิาลกุล (2558) ที่
พบวา่กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามประทบัใจหอพกั โดยสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกหอพกัดา้นสถานทีต่ัง้หรอื
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (place) คอื หอพกัตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานทีส่ าคญัต่าง ๆ  

 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัใหเ้ช่าใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารปรบักลยุทธต์่าง ๆ ใหค้รอบคลุมความตอ้งการและตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากทีสุ่ด  
เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนประคบัประคองใหธุ้รกจิสามารถอยูร่อดและด าเนินต่อไปได ้ดงัน้ี 

1) การปรบัลดอตัราค่าเช่า เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั ท าให้ผูบ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ ธุรกจิจงึ
ตอ้งแย่งชงิลกูคา้กนัอย่างหนักและรกัษาฐานลกูคา้เดมิ เพือ่ใหธุ้รกจิอยู่รอด การปรบัลดอตัราค่าเช่าเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิอพารท์
เมน้ทค์วรท าเป็นอนัดบัแรก แมว้า่จะท าใหร้ายไดล้ดลงแต่สามารถชว่ยใหม้กีระแสเงนิสดเขา้มาหมนุเวยีนในธุรกจิและยงัสามารถแบง่เบา
ภาระคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่เดมิ ลดการยา้ยออก นอกจากน้ี อาจจดัท ารายการสง่เสรมิการขายส าหรบัผูเ้ชา่ทีท่ าสญัญาเชา่พกัระยะยาวอยา่ง
น้อย 1 ปี สามารถรบัสว่นลดค่าเชา่ฟรเีดอืนแรกหรอืจา่ยเพยีง 11 เดอืน  



กำรจดักำรเชงิกลยุทธข์องผูป้ระกอบกำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่ำศยัใหเ้ชำ่ 
ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 
ภศัศาราลกัษณ์ สุขประเสรฐิ, กองกูณฑ ์โตชยัวฒัน์ และสทิธชิยั นาคสขุสกุล 
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2) การเพิม่บรกิารทีแ่ตกต่าง เพื่อสรา้งจุดเด่นใหก้บัธุรกจิ ดงึดูดใจและสรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้ช่า เช่น การดแูลลกูคา้ทีเ่ขา้
พกัใหมด่ว้ยบรกิารชว่ยขนยา้ยกระเป๋าเขา้หอ้งพกั พนกังานทีม่มีนุษย์สมัพนัธด์ ียิม้แยม้ เอาใจใส ่เป่ียมดว้ยใจบรกิาร เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็น
การท าการตลาดอกีทางหน่ึงทีช่ว่ยใหม้ผีูเ้ชา่พกักลุ่มใหมเ่พิม่มากขึน้ 

3) การยกระดบัการบรกิาร โดยการปรบัจากอพารท์เมน้ทไ์ปสู่เซอรว์สิอพาร์มเมน้ท ์ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการสามารถสรา้งความ
แตกต่างดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นความสะอาด มกีารเตรยีมเจลลา้งมอืตามจุดต่าง ๆ และมเีจา้หน้าทีค่อยท าความสะอาดภายในอพาร์ท
เมน้ทท์ุกชัว่โมง ดา้นมาตรการการปฏบิตัติวัในการเขา้ใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่ลดความเสีย่งในการแพร่เชือ้และเพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ทุกคน ดา้นความปลอดภยั โดยการจดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัทีร่กัษาการณ์ตลอด 24 ชัว่โมง และตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดตามจุด
ต่าง ๆ ใชค้ยี์การ์ดส าหรบัเขา้-ออก ใชบ้ตัรจอดรถเพื่อป้องกนัเหตุการณ์ไม่คาดคดิ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก โดยจดัให้มสีิง่อ านวย
ความสะดวกที่ครบครนัเพื่อมดัใจผู้เช่า เช่น มเีฟอร์นิเจอร์และของใช้จ าเป็นภายในห้องพกัครบครนัสามารถเขา้อยู่ได้ทนัท ีมพีื้นที่
สว่นกลาง ทีจ่อดรถ รา้นซกัรดี รา้นอาหารบรเิวณรอบ ๆ เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายแก่ผูเ้ช่ามากทีสุ่ดและไมต่อ้งเดนิทางไปทีอ่ื่น เป็น
ตน้ 

4) การเขา้ถึงผูเ้ช่ารายใหม่ด้วยช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึ้น 
ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กช่องทาง อาท ิFacebook, 
Line, Twitter ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสใหค้นเหน็ธุรกจิในวงกวา้งมากขึน้  

5) การด าเนินการรโีนเวทอาคารในช่วงทีม่ผีูเ้ช่าจ านวนไม่มาก เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนั โดยการหา
ขอ้มลูแหล่งเงนิทุนทีใ่หก้ารสนบัสนุนการรโีนเวทอาคาร เชน่ การช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนจากภาครฐั เป็นตน้ 

6) โฆษณาผ่านฐานลูกคา้เก่าหรอืผูเ้ช่าปัจจุบนั เช่น ใหค้่าแนะน ากรณีแนะน าผูเ้ช่าใหม่ (member get member) รวมถงึเน้น
ประโยชน์ของท าเลต่อการ work from home หรอื social distancing เช่น ใกล้สิง่อ านวยความสะดวกในระยะทีส่ามารถเดนิไปโดยไม่
ตอ้งใชร้ถสาธารณะเป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัมลูค่าทีด่นิในกรุงเทพมหานครมรีาคาทีส่งูขึน้เรื่อย ๆ จงึท าใหน้ักลงทุนหรอืผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ริม่มาสนใจการ
พฒันาทีด่นิแบบผสมผสาน จงึเกดิเป็นโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมหรอืทีเ่รยีกว่า “โครงการมกิซ์ยูส” (Mixed-use Project) แต่ใน
ขณะเดยีวกนันัน้ โครงการมกิซ์ยูสยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยตรงและท าใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มตามมา จงึท าใหโ้ครงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิแบบผสมหลายแห่งเริม่ตระหนักถงึความยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดั นักลงทุนหรอืผูพ้ฒัน า
โครงการอสงัหารมิทรพัย์จงึหนัมาพฒันาโครงการในมติแิห่งความยัง่ยนื โดยการท าใหโ้ครงการไดร้บัรองมาตรฐานระดบัสากลหรอืที่
เรยีกกนัวา่ “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึง่เป็นเกณฑส์ าหรบัการประเมนิอาคารเขยีวทีเ่น้นเรื่องการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน LEED ในการพฒันาโครงการที่
ใชป้ระโยชน์แบบผสมในกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาผา่นกรณีศกึษาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมทีไ่ดร้บัหรอืก าลงัด าเนินตามเกณฑ์
มาตรฐาน LEED ระดบั Platinum และระดบั Gold โดยเกบ็ขอ้มูลวจิยัดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
โครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ และผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) โดยศกึษาทัง้ทางดา้น
การบรหิารและการพฒันาโครงการ ประกอบกบัศกึษาเกณฑม์าตรฐานอาคารเขยีว LEED ในเชงิกายภาพดา้นต่าง ๆ ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ซึง่ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการค านึงถงึในการพจิารณาในการตดัสนิใจประยุกตม์าตรฐาน LEED ในโครงการมกิซย์ูส 
ดงัน้ี 1) ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร 2) ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของโครงการขนาดใหญ่ 
3) ปัจจยัดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนโครงการจากการลงทุนทีส่งู อตัราผลตอบแทนภายในทีเ่พิม่ขึน้ ตน้ทุนตลอดอายุโครงการทีต่ ่า
กวา่ และความประหยดัในเรื่องของพลงังาน 4) ปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์ร การดงึดดูกลุ่มลกูคา้ของ
บรษิทัต่างชาต ิเป็นตน้ และยงัมปัีจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชวีติของผูใ้ชง้านโครงการ เช่น การส่งเสรมิคุณภาพสภาพแวดลอ้มทีด่ี
ภายในโครงการ การลดอตัราการเจบ็ป่วยจากการใชง้านโครงการ การส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่แีก่ผูใ้ชโ้ครงการ การเพิม่ประสทิธภิาพ
และผลติภาพการท างานของผูใ้ชง้านโครงการ เป็นตน้  นอกจากนี้ประเภทของโครงการ Mixed-use ยงัมผีลต่อความแตกต่างของปัจจยั
ดงักล่าว งานวจิยัน้ีสามารถเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน และผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนผูท้ี่มคีวามสนใจในการหนัมา
พฒันาโครงการอาคารเขยีวในประเทศไทยมากยิง่ขึน้ 

ค าส าคญั: โครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม, การพฒันาและบรหิารโครงการ, มาตรฐาน LEED  

  

Abstract 

The value of land in Bangkok has continuously increased, causing investors or property developers to become more 
interested in mixed-use land development. In consequence, Mixed-use projects are growing rapidly meanwhile it directly affects 
the environment and causes environmental problems. As a result, many mixed-use projects became more aware of 
sustainability. Due to the limited resources availability, investors or real estate developers have turned to develop projects in 
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the dimension of sustainability. By making the program attest to an international standard, known as "LEED" standard 
(Leadership in Energy and Environmental Design), which is the criterion for assessing green buildings focused on sustainable 
development. This research aimed to study the factors affecting the application of LEED standards in the development of 
mixed-use projects in Bangkok. The study was conducted through case studies of mixed-use projects that have been or are 
pursuing the LEED level in platinum and gold levels. Research data was collected through in-depth interviews with key 
contributors, including project administrators, project developers and green building specialist with LEED standard (LEED 
Accredited Professional, AP). Due to management and development studies of the project as well as studying on LEED 
standard in various physical areas for data analysis. The research results showed that the factors that entrepreneurs take 
consideration of LEED standard in mixed-use projects are as follows: 1) Internal factors such as corporate policy/vision/mission 
2) Social and environmental benefit factors include environmental impact, conservation of natural resources and mega projects 
social responsibility 3) Financial factors include high project returns from investment, increased internal rate of return and a 
lower life cycle cost 4) Marketing factors such as good image for organization, attracting foreign companies etc. There are also 
other factors related to the quality of life of the project users, such as promoting good environment quality within the project, 
reducing the sickness rate from project implementation, promoting good quality of life for project users, enhancing efficiency 
and productivity of project users, etc. In addition, the types of mixed-use programs have different effects on the previous 
factors. This research can be beneficial to investors and to real estate project developers as well as those who are more 
interested in developing green building projects in Thailand. 

Keywords: Mixed-use Project, Project Development and Administration, LEED Standard 

 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

การฟ้ืนฟูใจกลางเมอืงถือเป็นกลยุทธ์ของการพฒันาเมอืงทีส่ าคญัในการรบัมอืกบัประชากรที่ก าลงัขยายตวัขึน้เรื่อย ๆ ซึ่ง
กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัและมกีารขยายของเมอืงอย่างรวดเรว็ เป็นผลท าใหร้าคาที่ดนิใ นปัจจุบนัมรีาคาที่สูงขึน้
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในพืน้ทีย่่านศูนยก์ลางธุรกจิรวมทัง้พืน้ทีร่อบสถานีขนส่งสาธารณะ เมื่อทรพัยากรมอียู่อย่างจ ากดัและพืน้ทีด่นิเหลอื
น้อย จงึท าใหน้ักลงทุนหรอืผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์อ้งพฒันาทีด่นิเพื่อใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด โดยการผสมผสานหลาย ๆ 
อย่างเขา้ด้วยกนั หรอืที่เรยีกว่า “โครงการมกิซ์ยูส (Mixed-use Project)” (Thailand Property Focus, 2562) แนวคดิการพฒันาแบบ
ผสมผสานน้ีไดก้ลายเป็นเครื่องมอืการพฒันาเมอืงทีส่ าคญั อกีทัง้ยงัตอบโจทยก์บัราคาทีด่นิทีม่รีาคาสงูส าหรบันักลงทุน และโครงการ
มกิซย์สูนัน้นอกจากจะเป็นการน าเอาธุรกจิมาผสมผสานกนัแลว้ ยงัรวมถงึการน าเอาบรกิารหรอืสิง่อ านวยความสะดวกมารวมไวใ้นพืน้ที่
เดยีวกนั หรอืแมแ้ต่การวางแผนสร้างเมอืงใหม่เพื่อใหเ้ป็นเมอืงแบบกะทดัรดั “Compact City” หรอืการพฒันาเมอืงอย่างชาญฉลาด 
“Smart City” ทีม่เีทคโนโลยนีวตักรรมต่าง ๆ มากมายทีต่อบโจทยใ์หแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยัควบคูไ่ปกบัการเพิม่มลูค่าใหแ้ก่โครงการ “การพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมนัน้เป็นการพฒันาโครงการทีม่ธีุรกจิแตกต่างกนัอยา่งน้อย 3 ประเภทขึน้ไป 
และหน่ึงในธุรกจินัน้ไม่ควรมมีากกว่า 60% ของพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด โดยมอีงค์ประกอบ เช่น ทีพ่กัอาศยั อาคารส านักงาน โรงแรม 
พื้นที่ค้าปลีก รวมทัง้พื้นที่ส่วนกลางส าหรบักิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย โดยการออกแบบภูมิทศัน์ให้มีพื้นที่สีเขยีวร่วมด้วย ” 
(ประชาชาตธิุรกจิ, 2560) เพราะนอกจากรปูแบบธุรกจิแบบผสมผสานแล้ว  การออกแบบใหส้ิง่แวดลอ้มมคีุณภาพทีด่ ีมสีิง่อ านวยความ
สะดวก มกีารออกแบบส าหรบัประชากรทุกเพศทุกวยั รวมทัง้การประยุกต์ความรู้ในเรื่องของการประหยดัพลงังาน การน าพลงังาน
สะอาด หรอืกระทัง่การน าของเหลอืใชก้ลบัมาใชใ้หมใ่นโครงการ โดยผสานเขา้กบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยัท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็
และเกดิความยัง่ยนืแก่เมอืง การผสมผสานธุรกจิของโครงการมกิซ์ยูสน้ี จงึเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิได้อย่างเตม็ศกัยภาพ อกีทัง้ยงั
ก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืส าหรบัเมอืงในอนาคต  
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โครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ยงัส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึไดม้กีารรณรงค์ในแง่ของการอนุรกัษ์ 
การรกัษา และการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสมผ่านทางการประเมนิมาตรฐาน ซึง่ในปัจจุบนัมาตรฐานในการประเมนิ โครงการทีไ่ดก้าร
ยอมรบัอยา่งแพรห่ลายคอื มาตรฐานของสภาอาคารเขยีวแหง่สหรฐัอเมรกิา (US Green Building Council) หรอื มาตรฐานแบบประเมนิ
อาคาร LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) นอกจากน้ีการพฒันาอาคารเขยีวไมเ่พยีงแต่ลดอตัราการใชพ้ลงังาน
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิยงัสง่ผลในดา้นการประหยดัคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ภายในอาคารในระยะยาว มผีลตอบแทนทีน่่าพอใจต่อการ
ลงทุน มกีารส่งเสรมิคุณภาพชวีติที่ดตี่อผูใ้ช้งานอาคาร และผลการตลาดในเชงิอื่น ๆ ซึ่งอาคารเขยีวถือเป็นค าตอบของการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยอ์ย่างยัง่ยนื ดงันัน้บทความน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาปัจจยัในการตดัสนิใจประยุกต์มาตรฐาน LEED ในโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์
แบบผสม 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาการพฒันาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมทัง้ทางกายภาพของอาคาร และการบรหิารจดัการโครงการทีด่ าเนินการ
ตามมาตรฐาน LEED 

2) ศกึษาและวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการประยุกต์ใช้ LEED ในโครงการที่ใช้ประโยชน์แบบผสม โดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 โครงการท่ีใช้ประโยชน์แบบผสม 

การโครงการออกแบบทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม เป็นการใชท้ีด่นิรปูแบบผสมผสานทีเ่ป็นมติรกบัคนเดนิเทา้ ซึง่ผสมผสานการใช้
ที่อยู่อาศยัเชงิพาณิชย์ วฒันธรรม สถาบนั หรอือุตสาหกรรม 3 อย่างขึ้นไป โดยหน่ึงในธุรกิจนัน้มพีื้นที่ไม่เกินร้อยละ 60 ของพื้นที่
โครงการทัง้หมด (ประชาชาตธิุรกจิ, 2560) 

2.1.1 ประเภทโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม 

การพฒันาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมนัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) โครงการใชป้ระโยชน์แบบผสมแนวตัง้ (Vertical Mixed-use / Mixed-use Tower) 

2) โครงการใชป้ระโยชน์แบบผสมแนวนอน (Horizontal Mixed-use / Integrated Multi-tower Structures)  

3) โครงการใชป้ระโยชน์แบบผสมรวมแนวตัง้และแนวนอน (Mixed-use Town Centers, Urban Villages and Districts) 

2.1.2 สถาณการณ์โครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมในปัจจุบนั 

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม (Mixed-use) ส่วนใหญ่ในปัจจุบนันัน้ มกัถูกพฒันาในพืน้ทีใ่จกลาง
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโซนธุรกจิและตามแนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการทีป่ระกอบไปดว้ย ส านักงาน ศูนยก์ารคา้ โรงแรม และ
ทีอ่ยู่อาศยัก็ไดร้บัการพฒันาจากผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ออกมาหลากหลายโครงการ ซึ่งสอดคล้องกบัตวัเลขปัจจุบนัที่พบว่า 
ตลาดอาคารส านักงานมพีื้นที่ 8,871 ล้านตารางเมตร มยีอดการเช่าเฉลี่ยรวม 92% โดยขณะที่ศูนย์การค้ามผีู้เช่าเต็มพื้นที่ ในด้าน
คอนโดมเินียมนัน้กส็ามารถท ายอดขายไดด้ ีสว่นตลาดทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ประเภทอะพารต์เมนต ์รวมถงึเซอรว์สิอะพารต์เมนต ์และโรงแรม
กม็ผีูเ้ชา่ในสดัสว่นทีส่งูมาก จากชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในกรุงเทพและปรมิณฑล และจากการเตบิโตดงักลา่วสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ
อสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่น าทีด่นิศกัยภาพตดิถนนหลกัใจกลางกรุงเทพมหานคร มาพฒันาเป็นโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมมากขึน้ 
ซึง่โครงการสว่นใหญ่ในปัจจุบนัก่อสรา้งไปแลว้และทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในระหวา่งปีพ.ศ. 2562 – 2569 ซึง่เมือ่โครงการสรา้งเสรจ็และ
เริม่เปิดใหบ้รกิาร จะเป็นการสรา้งมาตรฐานใหม่ในเรื่องคุณภาพชวีติของคนท างาน เน่ืองจากการพฒันาทีด่นิในรูปแบบโครงการทีใ่ช้
ประโยชน์แบบผสมมจีุดเด่นในเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกทีโ่ครงการจดัไวใ้หบ้รกิารอย่างครบครนั รวมถงึการเดนิทางทีส่ะดวกสบาย 
และสามารถเดนิเทา้ไดซ้ึง่ก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืของเมอืง (การวเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี: ขอ้มลูของโครงการ CBRE) 
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2.1.3 รปูแบบในโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม 

การพฒันาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมในกรุงเทพมหานครนัน้พบว่า มมีูลค่าสูงขึน้และมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ดว้ยการ
ผสมผสานอสงัหารมิทรพัยท์ีห่ลากหลายประเภท ไมว่า่จะเป็น รา้นคา้ปลกี ส านกังาน ทีอ่ยู่อาศยั โรงแรม ศูนยก์ารคา้ สถานศกึษา ศูนย์
ศลิปะและวฒันธรรม เป็นตน้ (การวเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี: ขอ้มลูของโครงการ CBRE) 

         

รปูท่ี 1 (ซา้ย) กราฟการเจรญิเตบิโตของโครงการ Mixed-use (ขวา) ระดบัการสง่เสรมิกนัของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ Mixed-use  

2.2 แนวทางการพฒันาเมืองให้ยัง่ยืนด้วยการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสม 

Niemira (2007) ไดก้ลา่วไวว้า่ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสานคอื อสงัหารมิทรพัยท์ีร่วมพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ส านกังาน ที่
พกัอาศยั โรงแรม สนัทนาการ เป็นการใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่ย่างสงูสุด โดยรวมสิง่อ านวยความสะดวกในรูปแบบสถาปัตยกรรม ท าใหล้ด
การจราจรและการขยายตวัของเมอืง 

Peter Calthorpe (1989) ยงัได้กล่าวถงึการออกแบบเมอืงกระชบัตามแนวทางของ New Urbanism ไวว้่า การใชป้ระโยชน์
ทีด่นิแบบผสมผสานเป็นการใชก้จิกรรมทีห่ลากหลายประโยชน์ในพืน้ทีห่น่ึง เชน่ การใชพ้ืน้ทีเ่พือ่ประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และ
ดา้นสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ดยีวกนั หรอืแมแ้ต่ภายในอาคารกส็ามารถใชง้านผสมผสานได ้เพือ่พฒันาเมอืงใหเ้จรญิเตบิโตยิง่ขึน้ 

Rowley (1996) ไดเ้สนอแนวคดิการใชป้ระโยชน์สงูสดุในพืน้ที ่ประกอบดว้ย 4 มติคิอื มติกิารใชป้ระโยชน์รว่มกนั มติขิอบเขต
แนวนอน มติขิอบเขตแนวตัง้ และมติเิวลา ซึง่สว่นประกอบแต่ละหน่วยจะใชป้ระโยชน์รว่มกนั 

Hoppenbrouwer และ Louw (2005) แสดงใหเ้หน็วา่การพฒันาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมนัน้ไมไ่ดเ้กดิประโยชน์แงข่อง
การออกแบบชุมชนเมอืงเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัประกอบไปดว้ยคุณสมบตัทิีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ เชน่ ประสบการณ์การใชช้วีติ
ในเมอืง ลกัษณะการใชง้าน ความเป็นสาธารณะ ความเป็นสว่นตวัความขดัแยง้ และความปลอดภยั และยงักล่าวถงึการจดัรปูแบบอาคาร 
ระดบัยา่น ระดบัเมอืงโดยอยูบ่นพืน้ฐานทีเ่ลก็ทีส่ดุ 
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รปูท่ี 2 แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์ทดีนิแบบผสม Rowley’s Mixed-use Model (ซา้ย) และ Hoppenbrouwer and Louw’s Mixed-use 
Model (ขวา)  

2.3 มาตรฐานการประเมินอาคารด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบนัมาตรฐานในการประเมนิอาคารเขยีวที่ได้รบัการยอบรบัอย่างแพร่หลายคือ มาตรฐานของสภาอาคารเขยีวแห่ง
สหรฐัอเมริกา (US Green Building Council) หรือ มาตรฐานแบบประเมินอาคาร LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) ซึง่ในประเทศไทยยงัมมีาตรฐานทีช่ือ่วา่ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) เชน่กนั ขณะที่
มาตรฐาน WELL (The Well Building Standard) ยงัเป็นอกีมาตรฐานหน่ึงทีเ่ป็นมาตรฐานทีใ่หค้ะแนนอาคารเหมอืนกบั LEED  เพยีงแต่
มาตรฐาน WELL จะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและบรรยากาศที่ดขีองผู้ใช้อาคาร โดยที่มาตรฐานใหม่น้ีถูกออกแบบให้สามารถใช้ร่วมกบั
มาตรฐาน LEED ไดใ้นอาคารเดยีวกนั (วนาล ีตรสีมัพนัธ,์ 2561) 

2.3.1 มาตรฐานอาคารเขยีว LEED 

มาตรฐาน LEED ถูกตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1999 เพือ่ใชเ้ป็นมาตรฐานในการรบัรองอาคาร เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่สนับสนุนการ
ออกแบบอาคารเชงินิเวศเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งกรอบแนวความคดิใหเ้กดิมาตรฐานในการออกแบบอาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและเป็น
เครื่องมอืทีช่่วยในการออกแบบช่วยในการประชาสมัพนัธแ์ละกระตุน้การออกแบบอาคารเชงินิเวศเศรษฐกจิ โดยการสรา้ง เครอืขา่ยและ
สรา้งการแขง่ขนัใหเ้กดิขึน้จนกระทัง่เป็นสญัลกัษณ์ทางดา้นการคา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิา  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้ทรพัยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อมและสุขอนามยัของผูอ้ยู่อาศยัและผู้ใช้อาคาร อีกทัง้ยงัเป็น
มาตรฐานที่เน้นเรื่องการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainability) ซึ่งหมายถึง การพฒันานัน้ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผูค้นใน
ปัจจุบนัไดโ้ดยไมท่ าใหค้นรุ่นหลงัตอ้งเดอืดรอ้น อาคารเขยีวตามนิยามของมาตรฐาน LEED น้ีจงึหมายถงึอาคารทีม่คีวามรบัผดิชอบใน
การรกัษาสิง่แวดลอ้มและสามารถใชท้รพัยากรต่าง ๆ ทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดวงจรอายุอาคาร 

 2.3.2 เกณฑก์ารประเมนิ LEED  

LEED เวอรช์ัน่แรก ทีใ่ชค้อื LEED 1.0 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1998 และพฒันามาอย่างต่อเน่ืองเป็น LEED 2.0 ในปี ค.ศ. 2000 
ต่อมา LEED 2.2 ในปี ค.ศ. 2005 และ LEED v3 (LEED 2009) ไดพ้ฒันาขึน้ในปี ค.ศ. 2008 จนถงึปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็น LEED v4 ซึง่
อาคารทีย่ื่นขอประเมนิหลงัจากเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2016 จะต้องใชเ้กณฑก์ารประเมนิ LEED v4 โดยเกณฑก์ารประเมนิ LEED v4 มี
เกณฑข์อ้บงัคบัทัง้หมด 12 ขอ้บงัคบัและแบง่เกณฑก์ารประเมนิออกเป็น 9 หมวด ดงัน้ี  

หมวดที ่1 กระบวนการบรูณาการ (Integrative process) 

หมวดที ่2 ต าแหน่งทีต่ัง้และการขนสง่ (Location and transportation)  
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หมวดที ่3 สถานทีต่ัง้เพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable sites) 

หมวดที ่4 การใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Water efficiency) 

หมวดที ่5 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere) 

หมวดที ่6 วสัดุและการก่อสรา้ง (Material and resources) 

หมวดที ่7 คุณภาพแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor environmental quality) 

หมวดที ่8 นวตักรรมในการออกแบบ (Innovation) 

หมวดที ่9 การจดัอนัดบัความส าคญัในระดบัภมูภิาค (Regional priority) 

ในแต่ละองคป์ระกอบจะมหีวัขอ้คะแนนต่าง ๆ ทีม่คีวามเป็นรปูธรรมในการก าหนดคุณลกัษณะของอาคารเขยีว หวัขอ้คะแนน
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หวัขอ้คะแนนภาคบงัคบั (Prerequisite/Required) และ หวัขอ้คะแนนปกต ิ(Credit) โดยการผา่นเกณฑ์
การประเมนินัน้ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิคะแนนภาคบงัคบัทัง้หมด 

 
รปูท่ี 3 โครงสรา้งคะแนน LEED v4 ประเภท BD+C (USGBC) 

2.3.3 ประเภทการประเมนิ LEED v4 

LEED v4 ได้ถูกพฒันามาจาก LEED v3 (LEED2009) และในปัจจุบนัโครงการมกิซ์ยูสที่ด าเนินการขอยื่นประเมนิ LEED 
หลงัจากเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 จะต้องใช้เกณฑ์การประเมนิ LEED ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมรีายละเอียดที่
แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทของอาคาร ดงัน้ี 

1) LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) ใช้ส าหรบัประเมนิ อาคารที่สร้างใหม่หรืออาคารที่มกีาร
ปรบัปรุงครัง้ใหญ่ โดยออกแบบส าหรบัอาคารส านักงานเป็นหลกั แต่สามารถใชก้บัอาคารประเภทอื่น ๆ ไดด้ว้ย เช่น หา้งสรรพสนิคา้ 
โรงแรม และโรงงาน เป็นตน้ 
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2) LEED for Interia Design & Construction (ID+C) เป็นแนวทางการออกแบบภายในส าหรบัผูเ้ชา่อาคารและผูอ้อกแบบ 

3) LEED for Operation and Maintenance (LEED O+M) ใชส้ าหรบัอาคารทีส่รา้งเสรจ็ แลว้ทีต่อ้งการการดแูละรกัษาอาคาร
ใหเ้ป็นอาคารเขยีว โดยอาคารทีผ่า่นการรบัรองประเภท LEED BD+C แลว้ จะสามารถขอการรบัรองประเภทน้ีต่อได ้ 

4) LEED for Neighborhood Development (ND) เป็นแนวทางการพฒันาชุมชน หมู่บ้าน การเขา้ถึงบรกิารขนส่งสาธารณะ 
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรว่มกบัพืน้ทีพ่าณิชยกรรม 

5) LEED for Home ใชส้ าหรบัประเมนิอาคารส าหรบับา้นพกัอาศยั 

ในการขอยื่นเพื่อรบัรองมาตรฐาน LEED ส าหรบัโครงการมกิซ์ยูสในปัจจุบนันัน้ใชป้ระเภท LEED for Building Design and 
Construction (LEED BD+C) แยกในแต่ละอาคาร และหากต้องการท าทัง้โครงการสามารถยื่นขอประเภท LEED for Neighborhood 
Development (ND) ได ้ซึง่โครงการมกิซย์สูในประเทศไทยยงัไมแ่พรห่ลายมากนักเมือ่เทยีบกบัโครงการมกิซ์ยสูในต่างประเทศ 

2.3.4 การใหค้ะแนนการประเมนิอาคาร LEED 

1) ระดบัแพลทนิมั Platinum (80 คะแนนขึน้ไป) 

2) ระดบัทอง Gold (60-79 คะแนน) 

3) ระดบัเงนิ Silver (50-59 คะแนน) 

4) ระดบัรบัรอง Certified (40-49 คะแนน) 

 
รปูท่ี 4 ระดบัเครือ่งหมาย LEED (USGBC) 

2.3.5 กระบวนการรบัรองขอยืน่ประเมนิ LEED 

ขัน้ตอนการขอยืน่ประเมนิ LEED นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอน (ดงัรปูที ่5) ดงัน้ี  

ขัน้ตอนที ่1 แบบรา่งการออกแบบ (Preliminary Design) 

ขัน้ตอนที ่2 การท าแบบก่อสรา้ง (Construction Drawing) 

ขัน้ตอนที ่3 การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร (Building Permission) 

ขัน้ตอนที ่4 การก่อสรา้ง (Construction) 

ขัน้ตอนที ่5 การก่อสรา้งแลว้เสรจ็ (Construction Completion) 

ขัน้ตอนที ่6 ใชง้านอาคารจรงิ (Operation)  
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รปูท่ี 5 ขัน้ตอนการขอยืน่ประเมนิ LEED (สสส.: คูม่อืเรยีนรูด้ชูมศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาวะ, 2559)  

 

3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) จากการวจิยัทศันคต ิความคดิเหน็ทีม่คีวามละเอยีดเชงิลกึ ผูว้จิยัได้
เก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( in-depth interview) กบักลุ่มผู้ให้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงที่มคีวามเป็นตวัแทนและสามารถให้
รายละเอยีดในประเดน็ส าคญัของการวจิยัได้ ได้แก่ ผูบ้รหิารโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ และผูเ้ชี่ยวชาญด้านอาคารเขยีวมาตรฐาน 
LEED (LEED Accredited Professional, AP) และท าการส ารวจสถานทีจ่รงิ 

3.1 ศึกษารปูแบบทางกายภาพและการบริหารจดัการจากกรณีศึกษาซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

3.1.1 รปูแบบโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมประเภทเดยีวกนั เชน่ ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน และทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 

3.1.2 เกณฑก์ารผา่นเกณฑม์าตรฐาน LEED version 4 ประเภท LEED for Building Design and Construction (BD+C) 

3.1.3 ระดบัคะแนนในการไดร้บัหรอืด าเนินพฒันาโครงการเป็นระดบั Platinum และระดบั Gold เนือ่งจากเป็นระดบัทีโ่ครงการ
มกิซ-์ยสูขนาดใหญ่ท าในการขอยืน่ประเมนิ LEED 

3.1.4 วสิยัทศัน์ขององค์กรและประสบการณ์ของผู้พฒันาโครงการเน้นความยัง่ยนื คุณภาพชวีติทีด่ ีและมกีารพฒันาผ่าน
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม ่ๆ   

 
รปูท่ี 6 กระบวนการคดัเลอืกกรณีศกึษา 

รายชือ่โครงการทีไ่ดร้บัการรบัรองหรอืด าเนินการตามมาตรฐาน LEED ในกรุงเทพมหานคร มทีัง้หมด 9 โครงการ แต่โครงการ
ทีผ่า่นคุณสมบตัใินการพจิารณาคดัเลอืกทัง้ 4 ขอ้ มจี านวนทัง้สิน้ 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ One Bangkok, โครงการ The Forestias, 
โครงการ Whizdom101 และโครงการ The PARQ (ตามรปูที ่7) 
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รปูท่ี 7 การคดัเลอืกกรณีศกึษาโครงการ Mixed-use ทีด่ าเนินการตามมาตรฐาน LEED 

3.2 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ/นักพฒันาโครงการท่ีเก่ียวข้องในโครงการกรณีศึกษา 

จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโครงการ นกัพฒันาโครงการจาก MQDC, TCC Assets และ Frasers Property ซึง่มคี าถามในการ
สมัภาษณ์เกีย่วกบัดา้นประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตามมาตรฐาน LEED ดา้นตน้ทุนในการลงทุนและค่าด าเนินการตามมาตรฐาน 
LEED ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการด าเนินโครงการตามมาตรฐาน LEED และแนวโน้มการพฒันาโครงการในประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) จ านวน 2 ท่าน โดย
สมัภาษณ์เพิม่เตมิในประเดน็ความเป็นไปไดใ้นการน าเกณฑป์ระเมนิมาตรฐาน LEED ไปใชใ้นโครงการมกิซย์สู 

3.3 วิเคราะหแ์ละสรปุผลปัจจยัในการประยกุตใ์ช้มาตรฐาน LEED ในโครงการท่ีใช้ประโยชน์แบบผสม 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการวเิคราะหเ์ป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) การศกึษากรณีศกึษาทางกายภาพ 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ และ 3) 
การวเิคราะหล์ าดบัความส าคญัในการน าไปใชง้านของเกณฑป์ระเมนิมาตรฐาน LEED 

 

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 การศึกษากรณีศึกษาทางกายภาพ 

โครงการมกิซย์ูส ขอ้มลูผูพ้ฒันาโครงการ วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร ท าเลทีต่ัง้ แผนผงัโครงการ รูปแบบการใชง้านใน
โครงการ รวมไปถงึการปรบัเปลีย่นสิง่อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยตี่าง ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน LEED โดยมรีายละเอยีด
ตามตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทางกายภาพของกรณีศกึษาทัง้ 4 โครงการ 

 
ตารางท่ี 2 ขอ้มลูการบรหิารโครงการของ MQDC, TCC Assets และ Frasers Property 

 
4.2 ผลวิเคราะหก์ารสมัภาษณ์เชิงลึก 

 4.2.1 ผลวเิคราะหข์อ้มลูสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มผูบ้รหิารโครงการและผูพ้ฒันาโครงการ 

จากการสมัภาษณ์ของกลุ่มผูบ้รหิารโครงการและผูพ้ฒันาโครงการของบรษิทั MQDC, TCC Assets และ Frasers Property 
ของทัง้ 4 โครงการ จ านวนทัง้สิ้น 4 บุคคล พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้ผู้บริหารโครงการหรอืผู้พฒันาโครงการได้พฒันาโครงการที่ใช้
ประโยชน์แบบผสมตามมาตรฐาน LEED คอื นโยบายของบรษิทัหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์ร เน่ืองจากการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ใน
ปัจจุบนันัน้ ตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีต่ามมาและมสีว่นช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิอกีทัง้การพฒันาโครงการ
ตามมาตรฐานอาคารเขยีวยงัได้ผลตอบแทนในเรื่องของคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในด้านความประหยดั
พลงังานของอาคาร เช่น ค่าน ้า-ค่าไฟ ค่าใชจ้่ายดา้นการปฏบิตักิาร ค่าบ ารุงรกัษาอาคาร ซึง่เป็นการลดค่าใชจ้่ายของโครงการในระยะ
ยาว จงึสง่ผลใหต้น้ทุนตลอดอายุโครงการ (life cycle cost) ต ่ากวา่โครงการทัว่ไป อกีทัง้ยงัไดผ้ลตอบแทนโครงการทีส่งูกวา่ อาท ิอตัรา
คา่เชา่ อตัราการเชา่ มลูคา่สนิทรพัย ์มลูคา่ตลาด ผลตอบแทนภายใน ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ โดยทีบ่รษิทั MQDC จะมุง่เน้น
แรงจูงใจไปทีผ่ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ์ธรรมชาตเิป็นหลกั ส่วนบรษิทั TCC Assets และ Frasers Property จะมุ่งเน้น
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แรงจูงใจไปทีคุ่ณประโยชน์ในดา้นการประหยดัพลงังานของโครงการ และนอกจากจะไดผ้ลตอบแทนและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ใหแ้ก่
องคก์รแลว้ ผูพ้ฒันาโครงการ Mixed-use ตามมาตรฐานอาคารเขยีวยงัใหค้วามเหน็ตรงกนัวา่เป็นเรือ่งของการสง่เสรมิใหคุ้ณภาพชวีติที่
ดตี่อผูใ้ชง้านโครงการ และท าใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ภีายในโครงการ อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของผูใ้ชโ้ครงการอกีดว้ย 

อุปสรรคในการพฒันาโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมตามมาตรฐาน LEED ส าหรบัการพฒันาโครงการของบรษิทั MQDC 
พบว่า เกณฑป์ระเมนิมาตรฐาน LEED ในบางเกณฑไ์มเ่ขา้กบับรบิทในประเทศไทย เน่ืองจากมาตรฐาน LEED เป็นมาตรฐานทีก่ าเนิด
ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา (USA) และขัน้ตอนการขอยื่นประเมนิ LEED ทีม่คีวามยุ่งยากและใชร้ะยะเวลานาน อกีทัง้การจดัหาวสัดุทรพัยากร
ก่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอ่นขา้งหายาก ท าใหต้อ้งน าเขา้วสัดุก่อสรา้งมาจากต่างประเทศจงึสง่ผลใหร้ะยะเวลาใน
การน าเขา้มาเป็นระยะเวลานานมากขึน้ ( long lead time) อกีทัง้เกณฑ์ประเมนิ LEED บางขอ้ยงัมสี่วนยากในการท าความเขา้ใจให้
ตรงกนัในส่วนของทมีผูบ้รหิารโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ ผูอ้อกแบบ ไปจนถงึผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ส่วนการพฒันาโครงการของ TCC 
Assets และ Frasers Property พบว่าไม่มอุีปสรรคใดเลย นอกจากขัน้ตอนการยื่นเอกสารขอประเมนิ LEED ที่มคีวามยุ่งยากและใช้
เวลานาน นอกจากน้ีผูพ้ฒันาโครงการทัง้ 4 โครงการยงัใหค้วามเหน็ในดา้นตน้ทุนทีเ่หมอืนกนัวา่ ไมเ่ป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
ตามมาตรฐานอาคารเขยีว เน่ืองจากเป็นการเพิม่ตน้ทุนเพยีงเลก็น้อยเพยีง 5%-10% จากค่าก่อสรา้งโครงการทัง้หมดเท่านัน้ รวมถงึค่า
บ ารุงรกัษาและคา่ปรบัปรุงซ่อมแซมของโครงการเชน่กนั เนื่องจากมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากโครงการทัว่ไป  

นอกจากน้ีกลุ่มผู้บรหิารโครงการและผูพ้ฒันาโครงการของบรษิทั MQDC ยงัให้ความเหน็เพิม่เติมต่อแนวโน้มการพฒันา
โครงการ Mixed-use ตามมาตรฐาน LEED ในประเทศไทยอีกว่า ภาครฐัควรสนับสนุนการพฒันาของโครงการที่ด าเนินการตาม
มาตรฐานอาคารเขยีวหรอืเมอืงอจัฉรยิะ (smart city) มากยิง่ขึน้ นอกเหนือจากมาตรการสง่เสรมิการพฒันาดว้ยการเพิม่อตัราสว่นพืน้ที่
อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR bonus) เช่น การลดหย่อนภาษเีหมอืนในสหรฐัอเมรกิา ส่วนผูบ้รหิาร/ผูพ้ฒันาโครงการของบรษิทั TCC 
Assets และ Frasers Property ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่ามาตรฐาน LEED เป็นมาตรฐานทีโ่ครงการขนาดใหญ่ควรท า นอกจากน้ีผูว้จิยั
สามารถสรุปปัจจยั 5 อนัดบัแรกทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการน ามาตรฐาน LEED มาใชใ้นการพฒันาโครงการ Mixed-use ไดด้งัน้ี 

1) การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ตี่อผูใ้ชง้านโครงการและสภาพแวดลอ้มทีด่ภีายในโครงการ 

2) การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์รหรอืสง่เสรมิบรรษทับรบิาล 

3) ผลตอบแทนโครงการทีส่งูกวา่ 

4) ผลตอบแทนในดา้นความประหยดัพลงังาน/คา่บ ารุงรกัษาอาคาร 

5) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4.2.2 ผลวเิคราะหข์อ้มลูสมัภาษณ์เชงิลกึกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) 

จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) ของทัง้ 4 
โครงการ จ านวนทัง้สิ้น 4 บุคคล สามารถสรุปปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการน ามาตรฐาน LEED มาใช้ในการพฒันาโครงการ 
Mixed-use ไดด้งัน้ี  

1) ผลตอบแทนโครงการทีส่งูกวา่ 

2) ผลตอบแทนในดา้นความประหยดัพลงังาน คา่บ ารุงรกัษาอาคาร 

3) การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์รหรอืสง่เสรมิบรรษทับรบิาล 

4) การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ตี่อผูใ้ชง้านโครงการและสภาพแวดลอ้มทีด่ภีายในโครงการ 

5) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน (LEED AP) ยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิต่อแนวโน้มการพฒันาโครงการ Mixed-use 
ตามมาตรฐาน LEED ในประเทศไทยอกีวา่โครงการในประเทศไทยสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาดา้นการตลาดมากจนเกนิไป 
และไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรอืใหค้วามส าคญัในเรื่องลกัษณะเฉพาะของการประหยดัพลงังาน ซึง่การตลาดควรเปลีย่นมุมมองโดยเน้นใน
เรื่องของศกัยภาพทีไ่ดร้บัของการพฒันาโครงการตามมาตรฐานอาคารเขยีวมากขึน้ และการออกแบบโครงการมกิซ์ยูสกบัมาตรฐาน 
LEED จะช่วยส่งเสรมิธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบผสมใหป้ระสบความส าเรจ็ยิง่ขึน้และเป็นสิง่ทีค่วร
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ท าควบคูก่นัในอนาคต เพราะนอกจากการประหยดัพลงังานทีท่างโครงการจะไดร้บั อกีทัง้ยงัเป็นผลดตี่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ีผูใ้ชง้านโครงการยงัมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

4.2.3 ผลวเิคราะหข์อ้มลูสมัภาษณ์เชงิลกึรวมกลุ่มผูบ้รหิารโครงการและผูพ้ฒันาโครงการและกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาคารเขยีว
มาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) 

จากการสมัภาษณ์ของบรษิทั MQDC, TCC Assets และ Frasers Property ทัง้ 2 กลุ่มคอื กลุ่มผูบ้รหิารโครงการและผูพ้ฒันา
โครงการ และกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) จ านวนทัง้สิน้ 8 บุคคล สามารถสรุป
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการน ามาตรฐาน LEED มาใชใ้นการพฒันาโครงการ Mixed-use ไดด้งัน้ี 

1) การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ตี่อผูใ้ชง้านโครงการและสภาพแวดลอ้มทีด่ภีายในโครงการ 

2) การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์รหรอืสง่เสรมิบรรษทับรบิาล 

3) ผลตอบแทนโครงการทีส่งูกวา่ 

4) ผลตอบแทนในดา้นความประหยดัพลงังาน/คา่บ ารุงรกัษาอาคาร 

5) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4.2.4 ผลวเิคราะหล์ าดบัความส าคญัในการน าไปใชง้านของเกณฑม์าตรฐาน LEED 

จากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, AP) สามารถน ามาวเิคราะห์
ระดบัความส าคญัของการน าเกณฑ์มาตรฐาน LEED version 4 ประเภท Building Design and Construction (BD+C) ไปใช้ในการ
พฒันาโครงการมกิซย์สูโดยวดัจากระดบัจากการน าไปใชง้านไดต้ามตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 ระดบัความส าคญัของการน าเกณฑม์าตรฐาน LEED v4 (BD+C) ไปใชใ้นการพฒันาโครงการมกิซย์สูในกรุงเทพมหานคร 
เกณฑป์ระเมินมาตรฐาน LEED v4 (BD+C) ความเป็นไปได้ในการประยกุตใ์ช้งาน 

LT Credit 1 Sensitive land protection งา่ยมาก 
LT Credit 3 Surrounding density and diverse uses งา่ยมาก 
WE Prerequisite 3 Building-level water metering งา่ยมาก 
EA Prerequisite 3 Building - level energy metering งา่ยมาก 
IN Credit 2 LEED Accredited professional งา่ยมาก 
LT Credit 7 Green vehicles งา่ยมาก 
SS Credit 1 Site assessment งา่ยมาก 
IP Credit 1 Integrative process งา่ย 
LT Credit 4 Access to quality transit งา่ย 
SS Prerequisite 1 Construction activity pollution prevention งา่ย 
WE Credit 4 Water metering งา่ย 
EA Prerequisite 4 Fundamental refrigerant management งา่ย 
MR Prerequisite 1 Storage and collection of recyclables งา่ย 
EQ Prerequisite 2 Environmental tobacco smoke (ETS) control งา่ย 
EQ Credit 5 Thermal comfort งา่ย 
LT Credit 6 Reduce parking footprint งา่ย 
WE Credit 1 Outdoor water use reduction งา่ย 
EA Prerequisite 1 Fundamental commissioning and verification งา่ย 
EA Credit 6 Enhanced refrigerant management งา่ย 
EA Credit 7 Green power and carbon offsets งา่ย 
MR Credit 5 Construction and demolition waste management planning งา่ย 
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ตารางท่ี 3 ระดบัความส าคญัของการน าเกณฑม์าตรฐาน LEED v4 (BD+C) ไปใชใ้นการพฒันาโครงการมกิซ์ยูสในกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

เกณฑป์ระเมินมาตรฐาน LEED v4 (BD+C) ความเป็นไปได้ในการ
ประยกุตใ์ช้งาน 

EQ Credit 3 Construction indoor air quality management plan งา่ย 
EQ Credit 6 Interior lighting งา่ย 
RP Regional Priority: Specific Credit งา่ย 
SS Credit 3 Open space งา่ย 
SS Credit 5 Heat island reduction งา่ย 
WE Credit 2 Indoor water use reduction งา่ย 
EQ Prerequisite 1 Minimum indoor air quality performance งา่ย 
EQ Credit 1 Enhanced indoor air quality strategies งา่ย 
EQ Credit 2 Low - emitting materials งา่ย 
IN Credit 1 Innovation งา่ย 
LT Credit 2 High - priority site งา่ย 
WE Credit 3 Cooling Tower water use งา่ย 
EA Credit 1 Enhanced commissioning งา่ย 
MR Prerequisite 2 Construction and demolition waste management งา่ย 
SS Credit 6 Light pollution reduction ยาก 
WE Credit 1 Outdoor water use reduction ยาก 
WE Credit 2 Indoor water use reduction ยาก 
EA Prerequisite 2 Minimum energy performance ยาก 
EA Credit 3 Advance energy metering ยาก 
MR Credit 2 Building product disclosure and optimization environmental product declaration ยาก 
SS Credit 2 Site development - Protect or restore habitat ยาก 
SS Credit 4 Rainwater management ยาก 
EA Credit 2 Optimize energy performance ยาก 
MR Credit 3 Building product disclosure and optimization sourcing of raw material ยาก 
EQ Credit 9 Acoustic performance ยาก 
EA Credit 4 Demand response ยาก 
EQ Credit 4 Indoor air quality assessment ยาก 
EQ Credit 8 Quality view ยาก 
MR Credit 1 Building life - cycle impact reduction ยาก 
MR Credit 4 Building product disclosure and optimization material ingredient ยาก 
EQ Credit 7 Daylight ยากมาก 
LT Credit 5 Bicycle facilities ยากมาก 
EA Credit 5 Renewable energy production ยากมาก 

จากตารางจะแบ่งออกเป็นเกณฑป์ระเมนิ LEED ในแต่ละขอ้ โดยแบง่ออกเป็น 4 ระดบัคอื ระดบังา่ยมาก เป็นระดบัทีส่ามารถ
ท าไดเ้ลยและสามารถท าใหไ้ดค้ะแนนเตม็ได ้ระดบังา่ย เป็นระดบัทีส่ามารถท าได ้ระดบัยาก เป็นระดบัทีส่ามารถท าไดแ้ต่มขีอ้จ ากดั และ
ระดบัยากมาก เป็นระดบัทีน่ ามาประยุกต์ใชใ้นโครงการไดย้ากเน่ืองจากขอ้จ ากดัหรอืไม่สามารถท าไดเ้ลย โดยทีใ่นแต่ละระดบัความ
เป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใชง้านนัน้ จะมีเกณฑ ์Prerequisite ทีส่ าคญัมากซึ่งเป็นเกณฑบ์งัคบัทีจ่ะตอ้งท าทุกขอ้ไม่ว่าจะขอยื่นประเมนิ 
LEED ระดบั Platinum, Gold หรอืระดบั Certified กต็าม สว่นเกณฑป์ระเมนิ Credit จะเป็นสว่นทีท่ าหรอืไมท่ ากไ็ดซ้ึง่จะมคีะแนนในแต่
ละขอ้ทีไ่มเ่ทา่กนั 
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5. สรปุผลการศึกษา 

5.1 รปูแบบทางกายภาพและการบริหารจดัการโครงการมิกซย์สูท่ีประยกุตใ์ช้ LEED v4 (BD+C) 

ลกัษณะทางกายภาพของโครง  การ One Bangkok และโครงการ The Forestias เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า
รอ้ยไร ่และโครงการ The PARQ กบัโครงการ Whizdom 101 เป็นโครงการขนาดกลางทีพ่ืน้ทีไ่มเ่กนิ 50 ไร ่นอกจากน้ีทัง้ 4 โครงการยงั
มกีารใชง้านหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอาคารทีอ่ยูอ่าศยั อาคารส านกังาน และรา้นคา้ปลกี ซึง่ทัง้ 4 โครงการมแีนวคดิการออกแบบ
ทีค่ลา้ย ๆ กนั คอื เน้นการออกแบบเพือ่ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและเน้นคนเป็นศนูยก์ลาง โดยการจัดท าโครงการเป็นเมอืงอจัฉรยิะ 
“Smart City” ทีน่ าเทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้มาชว่ยในการออกแบบทัง้ Passive Design และ Active Design เพือ่ชว่ยลดพลงังานของอาคาร
ในโครงการ อีกทัง้ยงัมกีารใช้พลงังานทดแทนจากแสงอาทติย์ ซึ่งทัง้ 4 โครงการน้ีจะเน้นการออกแบบเพื่อความยัง่ยืนในอนาคต 
นอกจากน้ีการบรหิารจดัการของโครงการทัง้ 4 โครงการจะใช้ผูร้่วมทุนเขา้มาบรหิารโครงการในส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 1) โครงการ One 
Bangkok มผีูร้่วมทุนคอื TCC Assets และ Frasers Property โดยแผนแม่บทของโครงการดูแลโดย Skidmore, Owings & Merrill LLP 
หรือ SOM* และท างานร่วมกับ  Plan Associates และ A49 2) โครงการ The PARQ มีผู้พฒันาโครงการ คือ TCC Assets และมี 
Frasers Property เป็นผู้จ ัดการโครงการ และท างานร่วมกับ Palmer & Turner (P&T), Shma, PIA interior และ Thai Obayashi 3) 
โครงการ The Forestias ทีบ่รหิารและด าเนินงานโดย MQDC โดยม ีF&P (Thailand) เป็นทีป่รกึษาและร่วมออกแบบโครงการ, ITEC 
Entertainment  ออกแบบดา้นสนัทนาการและประสบการณ์เพื่อผูอ้ยู่อาศยั, Atelier Ten วางแผนการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
เพื่อความยัง่ยนื 4) โครงการ Whizdom 101 บรหิารและด าเนินงานโดย MQDC โดยออกแบบร่วมกบั A49, Lokoh=, Infra Group และ 
Atelier Ten รว่มวางแผนการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื 

5.2 เกณฑ ์LEED มีผลต่อการน าไปประยกุตใ์ช้ในโครงการมิกซย์สู 

เกณฑป์ระเมนิมาตรฐาน LEED มผีลต่อการน าไปประยุกต์ใชโ้นโครงการมกิซ์ยูส โดยหมวดทีน่ าไปใชง้านไดง้่ายมาก ไดแ้ก่ 
LT Credit 1  Sensitive land protection, LT Credit 3  Surrounding density and diverse uses, WE Prerequisite 3  Building-level 
water metering, EA Prerequisite 3  Building - level energy metering, IN Credit 2  LEED Accredited professional, LT Credit 7 
Green vehicles, SS Credit 1 Site assessment / หมวดที่น าไปใช้งานได้ง่าย ได้แก่ IP Credit 1 Integrative process, LT Credit 4 
Access to quality transit, SS Prerequisite 1  Construction activity pollution prevention, WE Credit 4  Water metering, EA 
Prerequisite 4 Fundamental refrigerant management, MR Prerequisite 1 Storage and collection of recyclables, EQ Prerequisite 
2 Environmental tobacco smoke (ETS) control, EQ Credit 5 Thermal comfort, LT Credit 6 Reduce parking footprint, WE Credit 
1  Outdoor water use reduction, EA Prerequisite 1  Fundamental commissioning and verification, EA Credit 6  Enhanced 
refrigerant management, EA Credit 7  Green power and carbon offsets, MR Credit 5  Construction and demolition waste 
management planning, EQ Credit 3 Construction indoor air quality management plan, EQ Credit 6 Interior lighting, RP Regional 
Priority: Specific Credit, SS Credit 3 Open space, SS Credit 5 Heat island reduction, WE Credit 2 Indoor water use reduction, 
EQ Prerequisite 1  Minimum indoor air quality performance, EQ Credit 1  Enhanced indoor air quality strategies, EQ Credit 2 
Low - emitting materials, IN Credit 1 Innovation, LT Credit 2 High priority site, WE Credit 3 Cooling Tower water use, EA Credit 
1 Enhanced commissioning, MR Prerequisite 2 Construction and demolition waste management / หมวดที่น าไปใช้งานได้ยาก 
ไดแ้ก่ SS Credit 6 Light pollution reduction, WE Credit 1 Outdoor water use reduction, WE Credit 2 Indoor water use reduction, 
EA Prerequisite 2 Minimum energy performance, EA Credit 3 Advance energy metering, MR Credit 2 Building product disclosure 
and optimization environmental product declaration, SS Credit 2  Site development - Protect or restore habitat, SS Credit 4 
Rainwater management, EA Credit 2 Optimize energy performance, MR Credit 3 Building product disclosure and optimization 
sourcing of raw material, EQ Credit 9  Acoustic performance, EA Credit 4  Demand response, EQ Credit 4  Indoor air quality 
assessment, EQ Credit 8  Quality view, MR Credit 1  Building life - cycle impact reduction, MR Credit 4  Building product 
disclosure and optimization material ingredient ส่วนหมวดที่น าไปใช้งานได้ยากมาก ได้แก่ EQ Credit 7 Daylight, LT Credit 5 
Bicycle facilities, EA Credit 5 Renewable energy production ซึ่งเกณฑ์ทุกขอ้ทัง้หมดที่กล่าวมาน้ี อาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาโครงการมกิซย์สู 
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5.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการประยกุตใ์ช้ LEED  

สรุปปัจจยัมผีลต่อการตดัสนิใจในการประยุกต์ใชม้าตรฐาน LEED ของโครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสมในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปดว้ย 2 ประเดน็หลกั คอื ดา้นศกัยภาพของโครงการ (Performance) ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในดา้นคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
การประหยดัพลงังานของโครงการ การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูใ้ชง้านโครงการ เป็นตน้ และดา้นการตลาด (Marketing) ไม่วา่จะ
เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีต่อองค์กร การดึงดูดกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยปัจจยัที่ผู้บริหาร/ผู้พฒันาโครงการ และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาคารเขยีว LEED AP ค านึงถงึในการพจิารณา 5 อนัดบัแรก มดีงัน้ี 1) การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ตี่อผูใ้ชง้านโครงการ
และสภาพแวดลอ้มทีด่ภีายในโครงการ 2) การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์รหรอืสง่เสรมิบรรษทับรบิาล 3) ผลตอบแทนโครงการทีส่งู
กว่า 4) ผลตอบแทนในด้านความประหยดัพลงังาน/ค่าบ ารุงรกัษาอาคาร และ 5) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มซึ่ง
สามารถอธบิายไดว้่า กลุ่มผูบ้รหิาร/ผูพ้ฒันาโครงการ และผูเ้ชีย่วชาญอาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (LEED Accredited Professional, 
AP) ไดใ้หค้วามส าคญัในทุกดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นสงัคม (การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ตี่อผูใ้ชง้านโครงการและสภาพแวดลอ้มทีด่ภีายใน
โครงการ/การส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดตี่อองค์กรหรอืส่งเสรมิบรรษทับรบิาล ) ด้านเศรษฐศาสตร์ (ผลตอบแทนในด้านความประหยดั
พลงังานและค่าบ ารุงรกัษาอาคาร/ผลตอบแทนโครงการทีส่งูกวา่) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 
นอกจากน้ีประเภทของโครงการ Mixed-use ทัง้ทางกายภาพและการบรหิารโครงการยงัมผีลต่อความแตกต่างของปัจจยัดงักล่าว 

 

6. รายการอ้างอิง 

กมลทพิย ์เพยีรพกุิล, การศกึษาเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนกอ่สรา้งอาคารเขยีวในประเทศไทย: cost-benefit 
analysis of green building. (วทิยานิพนธป์รญิญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์
เพือ่การบรหิารสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์NIDA, 2555). 

คุณธรรม สนัตธิรรม, ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบยัง่ยนื: กรณศีกึษาอาคารส านกังานทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน LEED ระดบั Platinum1 Cogitating influences on Sustainable Real Estate Development: LEED Platinum Office 
Building.  (งานวจิยัปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดลอ้มสรรคส์รา้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงั
เมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์.  

นิต ิรตันปรชีาเวช. (2559). หลกัการและแนวคดิในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย.์ (1, บ.ก.) กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ สสส. 
(มปป.) คูม่อืเรยีนรูด้ชูมศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาวะ.  

วรวิชิ ป่ินปิต,ิ การวเิคราะหค์วามคุม้คา่ในการกอ่สรา้งอาคารประเภทอาคารส านกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขยีว. (วทิยานิพนธ์
ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2559). 

วสุ เลาจรยิกุล, การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการแบบผสม ระหวา่งโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนทส์ าหรบักลุ่มผูส้งูอายุ 
และนกัทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ.์  (วทิยานิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย)์ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2557). 

อาศยา จรญูธรรม, แนวทางการพฒันาและการบรหิารพืน้ทีโ่ครงการทีใ่ชป้ระโยชน์แบบผสม: กรณีศกึษา เทอมนิอล 21 และ เดอะ แพลทนิมั 
(สว่นขยาย).  (วทิยานิพนธป์รญิญาเคหพฒันศาสตรมหาบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558). 

Mike E. Miles, G. L. B., Mark J. Eppli, Marc A. Weiss,. (2007). Real Estate Development 4th Edition: Principles and Process 
(4th ed.): United States of America: the Urban Land Institute 

Peter Coleman. (2006) Shopping Environments Evolution, Planning and Design: Routledge. 

Philip Kotler. (2000). Marketing Management (10th ed.). United States of America: Prentice-Hall, Inc. 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศยัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยกระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้แบบประยกุต ์

FACTORS INFLUENCING DEMANDS FOR RESIDENCES WITH PRICES NOT HIGHER THAN  
3 MILLION BAHT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA BY MODIFIED ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS 
 

วราล ีธมัวสิทุธวิรากร1 และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์2 
VARALEE THUMVISUTTIVARAKORN1 and KONGKOON TOCHAIWAT2 

สาขาวชิานวตักรรมการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
mind_arch@hotmail.com1, kongkoon@gmail.com2 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความต้องการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน  
3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ท าการคดักรองตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซื้อบา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ  
3 ล้านบาท โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคลากรระดบับริหารของบริษัทพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบเกี่ยวขอ้งกบังานด้านการตลาดหรอืการออกแบบโครงการ จ านวน 5 คน 
จากนัน้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีความสนใจจะซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 30 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิ
ล าดบัชัน้แบบประยุกต ์ผลการวจิยัพบวา่ระดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซื้อดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด และด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มคี่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบัร้อยละ 51.00, 26.94, 11.98 และ 10.08 ตามล าดบั  
ซึง่ในงานวจิยัน้ีไดท้ าการวเิคราะหแ์ละน าเสนอค่าน ้าหนักความส าคญัของปัจจยัย่อยของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซื้อในแต่ละ
ปัจจยัหลกัดว้ย ผลการวจิยัทีไ่ดช้่วยใหผู้พ้ฒันาโครงการสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาโครงการ รวมถงึใชใ้น
การสือ่สารทางการตลาดกบัลกูคา้กลุม่เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั: กระบวนกำรวเิครำะหเ์ชงิล ำดบัชัน้แบบประยุกต,์ กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย,์ บำ้นเดีย่ว, ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมตอ้งกำรซื้อ 

 

Abstract 

This research aimed to study the factors influencing demand of the single-detached houses with prices not higher 
than 3 million baht in Bangkok Metropolitan Area. The factors influencing demands for residences with prices not higher than 
3 million baht were screened by five experts who are management personnels of a residential real estate project development 
companies who are responsible for marketing or project design. The data were collected from 30 samples of customers who 
are interested in purchasing single-detached houses with prices not higher than 3 million baht by a questionnaire survey. The 
data were then analyzed by the Modified Analytical Hierarchy Process. The research results found that the level of importance 
of the factors, e.g. product, price, promotion, and distribution channels, with the significance weights were 51.00%, 26.94%, 
11.98% and 10.08%, respectively. This research also analyzed and presented the significant weight of the sub-factors for each 
major factor.  

The results of the research help developers design and develop housing project. It is also able to be used in 
communicating with the target customers more effectively. 

Keywords: Modified Analytical Hierarchy Process, real estate development, single-detached houses, factors influencing 
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1. บทน า 

จากรายงานสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัของศูนยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิทั เอ
เจนซี่ ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) พบวา่ในปี 2563 อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัมกีารเปิดตวัจ านวนโครงการ
ใหมล่ดลงถงึรอ้ยละ 30.3 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 โดยมจี านวนหน่วยขายเปิดใหม ่73,043 หน่วย คดิเป็นมลูคา่โครงการ 287,261 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 38.6 และ 39.8 ตามล าดบั ทัง้น้ี มอุีปทานทีอ่ยู่อาศยัทุกประเภทเหลอืขายสูงขึน้ถงึ 226,645 หน่วย (โสภณ 
พรโชคชยั, 2564) ทัง้น้ี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทีอ่ยู่อาศยัราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท 
โดยพบวา่ในไตรมาสที ่1/2564 การเปิดตวัทีอ่ยู่อาศยัใหม่ระดบัราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล มเีพยีง 
1,630 หน่วย ซึง่สว่นใหญ่เป็นอาคารชุดพกัอาศยั คดิเป็นมลูคา่รวม 4,808 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 7 ของมลูคา่ตลาดที่
อยู่อาศยัทัง้หมด ในขณะที่ที่อยู่อาศยัใหม่ระดบัราคามากกว่า 10 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มจี านวน 1,310 
หน่วย แต่มมีลูคา่สงูถงึ 32,454 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 47 ของมลูคา่ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด และยงัพบวา่ราคาทีอ่ยูอ่าศยั
ในไตรมาสที ่1/2564 เฉลีย่ต่อหน่วย เพิม่ขึน้เป็น 7.311 ลา้นบาท จากเดมิอยู่ที่ 3.924 ลา้นบาทต่อหน่วยในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 
(ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์, 2564) 

การหดตวัของตลาดอสงัหาริมทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัดงักล่าวเกิดจากปัจจยัหลายประการ  โดยเฉพาะการระบาดของ 
โรคโควดิ 19 ทีส่่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิตอ้งหยุดชะงกั รวมถงึแผนกจิกรรมทางการตลาดของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่
อ าศัยที่ ต้ อ ง เ ลื่ อ นออกไป  เ ช่ น  ง านมหกร รมบ้ านและคอน โด  เ ป็นต้น  ป ร ะชาชนบางกลุ่ ม ไ ด้ รับผลกร ะทบจาก 
การทีต่้องหยุดงานชัว่คราวและถูกเลกิจา้ง ท าใหร้ายไดล้ดลง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัซึ่งเป็นสนิทรพัย์ที่มี
มู ล ค่ า สู ง  ป ร ะ ก อบกับ ก า ร ตัด สิน ใ จ ซื้ อ ที่ อ ยู่ อ า ศัย ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ นป ร ะ เ ท ศ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ แ ร ง กดดัน จ า กก า ลั ง ซื้ อ  
ทีเ่ปราะบาง อนัเป็นผลมาจากมาตรการและกฎระเบยีบดา้นภาษี ทัง้มาตรการ อตัราส่วนการใหส้นิเชื่อโดยเทยีบกบัมลูค่าหลกัประกนั 
(Loan to Value: LTV) และกฎหมายภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 2563) ดงันัน้ ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยู่อาศยัจงึตอ้งมแีผนกลยุทธต์่าง ๆ ในการทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพของบรษิทั ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งน าเสนอรปูแบบทีต่รงใจ
ลูกคา้ เช่น บา้นอจัฉรยิะ (smart home) บา้นประหยดัพลงังาน การใชเ้ทคโนโลยกี่อสรา้งทีท่นัสมยั การใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ (one 
stop service) การเลอืกท าเลทีต่ัง้ (location) ที่เดนิทางสะดวกและมทีศันียภาพที่ดกีว่าโครงการของคู่แข่งขนั ขนาดพื้นที่ (space) ที่
มากกวา่โครงการของคู่แขง่ขนั แนวคดิการออกแบบ (concept design) ทีโ่ดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนัในตลาด การออกแบบพืน้ที่
ใชส้อย (space design) ทีเ่น้นประโยชน์ใชส้อยหรอืการตอบสนองวถิชีวีติของผูบ้รโิภค คุณภาพวสัดุและการก่อสรา้ง (material) การ
ใหบ้รกิารหลงัการขาย (after sale service) สภาพแวดลอ้มในโครงการ (environment) ความคุม้ค่า (value for money) เป็นตน้ (วทิวสั 
รุง่เรอืงผล, 2563) ทัง้น้ี เพือ่เร่งระบายสตอ็กทีอ่ยู่อาศยัรอขายในมอืและลดการเปิดโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่ การใชก้ลยุทธแ์บบเจาะกลุ่ม
ลกูคา้ มากขึน้ การเปิดโครงการทีม่ขีนาดเลก็ลง การเปิดตวัทีอ่ยูอ่าศยัทีส่อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถในการซือ้ของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
เนื่องจากเมือ่ตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัมกีารแขง่ขนัทีส่งู ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการทีผู่ป้ระกอบการหลายรายต่างจดั
รายการสนบัสนุนการตลาดเพือ่เจาะตลาดกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่แีผนทีจ่ะซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั (พรอ็พทมูอรโ์รว, 2563) 

ภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ท าให้ผู้ประกอบการต้องมกีารปรบัแผนการด าเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา  
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความเป็นไปในตลาดและเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียโอกาสในการท าตลาดให้กับคู่แข่ง  การแข่งขัน 
ที่เขม้ขน้ท าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการซื้อที่อยู่อาศยัมากขึ้นและสามารถใช้ระยะเวลาตดัสนิใจได้นานขึ้น  โดยเฉพาะในท าเลที่มี
โครงการเปิดตวัเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึต้องพยายามสร้างความแตกต่างของสนิค้า เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความต้องการซื้อโครงการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยกระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ ซึง่เป็นกระบวนการตดัสนิใจผา่นการสรา้งรปูแบบ
ปัญหาใหเ้ป็นโครงสรา้งล าดบัชัน้และน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของผูต้ดัสนิใจมาวเิคราะหบ์ทสรุปของแนวทางเลอืกทีเ่หมาะสมจาก
ล าดบัความส าคญัของเกณฑแ์ละทางเลอืกซึง่ไดม้าจากการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่  (pairwise relative comparisons) โดยวธิกีารวดัและ
แปรผลความสอดคลอ้ง (consistency) ของการตดัสนิใจ ทัง้น้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัในการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในตลาดทีอ่ยูอ่าศยัแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการด าเนินงานดา้นการตลาดทีก่จิการสามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  
ทีเ่หมาะสม ถอืว่าเป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีต่อ้งใชร้่วมกนั โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
(ตลาดเป้าหมาย) ใหเ้กดิความพงึพอใจ (Kotler & Keller, 2009; ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541) ประกอบดว้ย (1) ดา้นผลติภณัฑ ์
(product) เป็นสิง่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์คอื สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ ส าหรบัองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั ประกอบดว้ย (1.1) ท าเลทีต่ัง้ (1.2) 
คุณภาพงานก่อสรา้ง (1.3) รูปแบบของผลติภณัฑ์ (1.4) พืน้ทีใ่ชส้อย (function) (1.5) รูปแบบของบา้นหรอืการออกแบบบา้น (design) 
(1.6) สิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ (facility) (1.7) ตราสนิคา้ (brand) และ (1.8) การบรกิาร (services) (วุธพงศ์ ลาภเจรญิ, 
2563) (2) ดา้นราคา (price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในรูปของตวัเงนิ ลูกคา้จะท าการเปรยีบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของ
สนิคา้และบรกิารกบัราคาของสนิคา้และบรกิารนัน้ ถา้คุณค่าสงูกวา่ราคาลกูคา้กจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควร
มคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้และบรกิารอย่างชดัเจนและงา่ยต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) 
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบรกิารที่น าเสนอ รวมถึงเป็นใหข้อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของลูกค้า และ (4) ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด (promotion) เป็นเครื่องมอืหน่ึงทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะแจง้ขา่วสารหรอืชกั
จูงใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร อกีทัง้ยงัเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ อาจกล่าวไดว้่าเป็นเครื่องมอืการ
สือ่สารทางการตลาดทีส่รา้งแรงจงูใจ ความคดิ ความรูส้กึ ความตอ้งการ และความพงึพอใจในสนิคา้และ/หรอืบรกิาร เพือ่เตอืนความทรง
จ าในตวัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิาร โดยคาดวา่จะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ /หรอืบรกิาร (Etzel, 
Walker & Stanton, 2007) หรอืเป็นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างผสมผสานกนั หรอืเรยีกว่า เครื่องมอืสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึ่งเลอืกใช้ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ศิ
รวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2546; วุธพงศ์ ลาภเจรญิ, 2563) ประกอบดว้ย (4.1) การโฆษณา (advertising) (4.2) การใหข้่าวและการ
ประชาสมัพนัธ์ (publicity and public relations) (4.3) การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) (4.4) การส่งเสรมิการขาย (sales 
promotion) และ (4.5) การตลาดทางตรง (direct marketing) ทัง้น้ี วทิวสั รุง่เรอืงผล (2563) ไดก้ล่าวไวว้า่ จุดขายทางการตลาดในธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั ประกอบดว้ย ท าเลทีต่ัง้ ขนาดพืน้ที ่แนวคดิการออกแบบ การออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอย คุณภาพวสัดุ
และการก่อสรา้ง การบรกิารหลงัการขาย สภาพแวดลอ้มในโครงการ และความคุม้คา่  

2.2 กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้แบบประยกุต ์

กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ (modified Analytical Hierarchy Process: modified AHP) เป็นกระบวนการ
ตดัสินใจที่มีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ โดยท าการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาในรูปของแผนภูมิ
ตามล าดับขัน้  แล้วท าการก าหนดค่าของการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยและทางเลือกใด 
มคี่าล าดบัความส าคญัสงูทีสุ่ด โดยในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืกใช้กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่ใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑแ์ละเปรยีบเทยีบทางเลอืกแต่ละทางไปพรอ้มกนั อกีทัง้ยงัสามารถ
หาความสอดคล้องกนัของเหตุผลได้ด้วย จึงเป็นวิธีการที่สอดคล้องกบัเงื่อนไขของการตดัสนิใจในการวจิยัครัง้น้ีที่ต้องการศึกษา
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื้อโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัโดยพจิารณาจากล าดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความตอ้งการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดว้ยการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาในรูป
ของแผนภูมติามล าดบัขัน้ แลว้ท าการก าหนดค่าของการวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบปัจจยัต่าง ๆ เพื่อพจิารณาว่าปัจจยัและทางเลอืกใดมคี่า
ความส าคญัสงูทีส่ดุ โดยกระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์จะท าการวเิคราะหจ์นไดค้า่ความส าคญัแลว้หยุดการวเิคราะห ์

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วณีา ถิระโสภณ (2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย  น าไปสู่แนวทางในการวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ามารถตอบสนองพฤตกิรรมและตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ผลการวจิยัพบว่าเหตุผล



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมตอ้งกำรซื้อทีอ่ยูอ่ำศยัรำคำไมเ่กนิ 3 ลำ้นบำท ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
โดยกระบวนกำรวเิครำะหเ์ชงิล ำดบัชัน้แบบประยุกต์ 
วราล ีธมัวสิุทธวิรากร และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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ส าคญัทีก่ลุม่ตวัอยา่งใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจดัสรร ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงของโครงการ รองลงมาคอื ท าเลทีต่ัง้เหมาะสม และการ
ออกแบบบา้น ตามล าดบั ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มจี านวน 5 
ปัจจยั เรยีงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย คอื ราคา การบรกิาร สิง่แวดลอ้ม คุณภาพ และความปลอดภยั ตามล าดบั 

สมทิธิ ์เจนิ (2557) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลในปี พ.ศ. 2557 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ท าเลทีต่ัง้ ราคา คุณภาพงานก่อสรา้ง ชื่อเสยีงผูป้ระกอบการ การ
รกัษาความปลอดภยั สาธารณูปโภคของโครงการและพืน้ทีส่ว่นกลาง รปูลกัษณ์ของบา้น ประโยชน์ใชส้อย วสัดุทีใ่ช ้การรบัประกนับา้น
หลงัการขาย การใหบ้รกิารในช่วงการขาย การส่งเสรมิการตลาด (ส่วนลด ของแถม ฟรคี่าใชจ้่ายวนัโอน ฟรคี่าส่วนกลาง) การบรหิาร
หมู่บ้าน (ก่อนจดัตัง้เป็นนิติบุคคล) และเงื่อนไขการผ่อนดาวน์ ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของกลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัมากทีสุ่ดม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้และคุณภาพงานก่อสรา้ง ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัมาก ม ี2 ปัจจยั ได้แก่ ราคาและพื้นที่ใช้สอย นอกจากน้ี ผลการวเิคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์
ประเภทต่าง ๆ ในแต่ละระดบัราคา ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัจจยัทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์คอื ท าเลทีต่ัง้และ
คุณภาพงานก่อสรา้ง 

 

3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสม (mixed methodology) โดยท าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึ่งเป็นบุคลากรระดบั
ผูบ้รหิารของบรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นการตลาดหรอืการออกแบบโครงการ จ านวน 5 คน เพือ่คดักรองคดักรองตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ
ซื้อบา้นเดีย่วราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากนัน้น าตวัแปรทีไ่ดม้าจดัท าเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคที่มีความสนใจจะซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 30 ตวัอย่าง ท าการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ ท าการ
เปรยีบเทยีบน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัหลกัและปัจจยัย่อยโดยการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ (pairwise comparison) โดยมหีลกัเกณฑก์ารให้
คะแนนดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัหลกัและปัจจยัยอ่ยโดยการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ 
ระดบัความ 
ความส าคญั 

ความหมาย ค าอธบิาย 

1 ส าคญัเทา่กนั ปัจจยัทัง้สองทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั 
3 ส าคญักวา่น้อย ปัจจยัตวัที ่1 มคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัน้อย 
5 ส าคญักวา่ปานกลาง ปัจจยัตวัที ่1 มคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัปานกลาง 
7 ส าคญักวา่มาก ปัจจยัตวัที ่1 มคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัมาก 
9 ส าคญักวา่มากทีส่ดุ ปัจจยัตวัที ่1 มคีวามส าคญัน้อยกวา่หรอืมากกวา่ปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัมากทีส่ดุ 

ทีม่า: Huizinghand & Virolijk, 1994. 

จากตารางที ่1 ผูว้จิยัท าการหาค่าเฉลีย่ของค่าคะแนนความส าคญัของแต่ละเกณฑจ์ากการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยหากปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัมากกวา่ปัจจยัอกีตวัหนึ่ง จะค านวณค่าเฉลีย่โดยใชค้า่คะแนน
ดงัตารางที ่2 แต่หากปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัน้อยกว่าปัจจยัอกีตวัหน่ึง จะค านวณค่าเฉลีย่โดยใชส้่วน
กลบัของค่าคะแนนดงัตารางที่ 2 เช่น ปัจจยัตวัที ่1 ทีก่ าลงัพจิารณาเปรยีบเทยีบมคีวามส าคญัมากกว่าปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัปาน
กลาง ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 5 แต่หากปัจจยัตวัที ่1 มคีวามส าคญัน้อยกว่าปัจจยัอกีตวัหน่ึงในระดบัปานกลาง ก าหนดค่าคะแนน
เทา่กบั 1/5 เป็นตน้ หลงัจากทีท่ าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคูแ่ลว้ จะท าการสรา้งเมทรกิซเ์ปรยีบเทยีบรายคูด่งัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 เมตรกิซท์ีใ่ชแ้สดงการเปรยีบเทยีบรายคู่ 
เกณฑ ์(C) 

C1, C2, C3 , … , Cn 
เกณฑ ์

A1 A2 A3 … An 
 
 

เกณฑ ์

A1 1 a12 a13 … a1n 
A2 1/a12 1 a23 … a2n 
A3 1/a13 1/a23 1 … a3n 
: : : : ::: : 

An 1/a1n 1/a2n 1/a3n … 1 

ทีม่า: Saaty, 1980. 

จากตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบรายคูเ่ป็นการเปรยีบเทยีบเกณฑห์รอืเกณฑย์อ่ยเป็นรายคู่เพือ่หาความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบ 
เป็นการเปรียบเทียบระดับความแรงของอิทธิพล (strength of influence) ของเกณฑ์ที่ท าการศึกษาเป็นรายคู่โดยมีสเกลในการ
เปรยีบเทยีบความส าคญัดงัตารางที่ 1 ทัง้น้ี การเปรยีบเทยีบรายคู่จะเริม่จากระดบัล่างสุด (ระดบัทางเลอืก) และสิน้สุดที่ระดบัที่สอง 
(ระดบัที ่1 ของเกณฑ)์ เพือ่ทีผู่ป้ระเมนิจะสามารถไดร้บัผลป้อนกลบั (feedback) ถา้หากมผีลป้อนกลบัเกดิขึน้ (Forman & Selly, 2001) 
จากนัน้ท าการค านวณคา่น ้าหนกั (weight calculation) ซึง่เป็นการใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นการค านวณเวกเตอรล์กัษณะเฉพาะ 
(eigenvector) โดยท าการเปรยีบเทยีบเกณฑแ์ต่ละคู่ในรูปของตารางเมตรกิซ์ซึ่งท าการเปรยีบเทยีบทุกเกณฑท์ัง้ในแถวแนวนอนและ
แนวตัง้ แล้วจึงค านวณหาค่าเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (normalized matrix) ซึ่งท าได้จากการหาค่าเฉลี่ย
ความส าคญัในแต่ละแถว ท าการค านวณหาล าดบัความส าคญัของระดบัชัน้ถดัลงมาโดยการเปรยีบเทยีบเกณฑแ์ต่ละคู่และค านวณหาค่า
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมตริกซ์ในแต่ละแถว แล้วน าค่าที่ค านวณได้จากล าดับชัน้ที่อยู่สูงกว่า 1 ระดับชัน้มาเป็นตัวคูณค่า 
normalized ของล าดบัชัน้ที ่2 ทีไ่ดจ้ากการค านวณจะไดค้่าล าดบัความส าคญัในล าดบัชัน้รองลงมาตามเกณฑใ์นระดบัชัน้นัน้จนครบทุก
เกณฑแ์สดงไดด้งัรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 การค านวณหาล าดบัความส าคญัโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นรปูแบบทางคณิตศาสตร ์

ส าหรบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพนิิจ (consistency) สามารถท าไดโ้ดยการค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง 
(Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ละเมทรกิซ ์ดงัน้ี  

1) ค านวณหาค่า λmax ซึง่เป็นค่าทีค่ านวณไดจ้ากการน าผลรวมของการวนิิจฉยัแต่ละเกณฑใ์นแต่ละแถวมาคูณดว้ยผลรวม
คา่เฉลีย่ในแนวนอนแต่ละแถว แลว้น าผลคณูทีไ่ดม้ารวมกบัผลลพัธท์ีไ่ด ้จะเทา่กบัจ านวนเกณฑท์ัง้หมดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ โดยถา้การ
วนิิจฉัยในเกณฑน์ัน้มคีวามสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์ จะท าใหค้่า λmax เท่ากบัขนาดของเมทรกิซ์ (n) ทัง้น้ี สามารถค านวณค่าดชันี
กบัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) ไดด้งัสมการที ่1 

 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมตอ้งกำรซื้อทีอ่ยูอ่ำศยัรำคำไมเ่กนิ 3 ลำ้นบำท ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
โดยกระบวนกำรวเิครำะหเ์ชงิล ำดบัชัน้แบบประยุกต์ 
วราล ีธมัวสิุทธวิรากร และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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Consistency Index = (λmax - n)                                                (1) 

                                    (n-1) 

2) เปรยีบเทยีบค่าดชันีกบัความสอดคล้องกบัค่าดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดเมทรกิซ์ (Random Consistency Index: R.I.) โดยใช้
ตารางคา่ดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุม่ ซึง่ขึน้อยูก่บัขนาดของเมทรกิซ ์สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 คา่ดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดเมทรกิซ ์
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ทีม่า: Saaty, 1980. 

3) ค านวณค่าความสอดคล้องกนัของเหตุผล โดยค านวณได้จากอตัราส่วนเปรยีบเทยีบระหว่างค่าดชันีความสอดคล้องที่
ค านวณไดจ้ากตารางเมทรกิซก์บัคา่ดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุม่ ทัง้น้ี หากคา่ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 0.10 ถอื
วา่ยอมรบัได ้แต่หากมคีา่มากกวา่ 0.10 ถอืวา่ยอมรบัไมไ่ด ้จะตอ้งท าการทบทวนการใหน้ ้าหนกัคะแนนเปรยีบเทยีบในเกณฑน์ัน้ใหมจ่น
ไดค้า่ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลทีส่ามารถยอมรบัได ้

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้จิยัท าการคดักรองตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซือ้บา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลซึง่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ทีจ่ะน าไปเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ในกระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ โดย
พจิารณาจากผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วขอ้งกบังานดา้นการตลาดหรอืการออกแบบโครงการ จ านวน 5 คน 
ทัง้น้ี ผูว้จิยัสามารถคดักรองตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซือ้บา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ในแต่ละปัจจยัหลกัใหเ้หลอืจ านวน 5 ปัจจยัย่อย เพื่อใหต้วัแปรทีเ่ป็นปัจจยัย่อยในการศกึษามจี านวนเท่ากนัในแต่ละปัจจยั
หลกั ซึง่สามารถสรุปไดด้งัรปูที ่2 โดยตวัเลขในวงเลบ็เป็นคา่ระดบัอทิธพิลเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ 

จากรูปที่ 2 แสดงผลการคดักรองตวัแปรปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยพบวา่ 

1) ปัจจยัหลกัดา้นนผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย (1.1) ท าเลโครงการและทีอ่ยู่อาศยั ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้โครงการ ทีต่ ัง้ของบา้น ทศิของ
บา้น (1.2) การออกแบบตวัอาคาร ได้แก่ พื้นที่ใชส้อย รูปลกัษณ์ วสัดุทีใ่ช้ ขนาดพื้นที่ใชส้อย  (1.3) การก่อสร้าง ได้แก่ คุณภาพการ
ก่อสรา้ง การสรา้งเสรจ็ก่อนขาย ระบบการก่อสรา้ง (1.4) การออกแบบ/บรหิารส่วนกลาง ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ภาพลกัษณ์ สิง่อ านวย
ความสะดวก และ (1.5) การบรกิารหลงัการขาย ไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน การบรหิารหมูบ่า้น การจดัหาสนิเชือ่ 

2) ปัจจยัหลกัดา้นราคา ประกอบดว้ย ราคาขาย คา่สว่นกลาง เงนิดาวน์ เงนิผอ่นช าระรายเดอืน และเงนิจองและเงนิท าสญัญา  

3) ปัจจยัหลกัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย การตกแต่งภายในของบา้นตวัอย่าง บรรยากาศภายในบา้นตวัอย่าง 
การตกแต่งภายนอกของบา้นตวัอยา่งและส านกังานขาย บรรยากาศภายในส านกังานขาย และการจดัจ าหน่ายผา่นสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  

4) ปัจจยัหลกัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ประกอบดว้ย การสง่เสรมิการขาย การขายโดยพนักงานขาย การโฆษณา การใหข้า่ว
และการประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง 
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รูปท่ี 2 ผลการคดักรองตวัแปรปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 

4.2 ผลการส ารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

 ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลของปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 
3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึง่ค านวณไดจ้ากอตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (ตาราง
ที่ 5) กับค่าดชันีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (ตารางที่ 3) โดยในงานวิจยัน้ีขนาดเมตริกซ์ของปัจจยัหลกั เท่ากับ 4 ซึ่งมีค่าดชันีความ
สอดคล้องเชิงสุ่ม เท่ากับ 0.9000 โดยค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลไม่ควรเกิน 0.1000 (Saaty, 1994) สามารถแสดงผลการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลไดด้งัน้ี 

 

 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซือ้บา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล

ปัจจยัหลกัดา้นผลติภณัฑ์

ท าเลโครงการและทีอ่ยู่
อาศยั (4.27) ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้
โครงการ ทีต่ ัง้ของบา้น 
ทศิของบา้น)

การออกแบบตวัอาคาร 
(4.10) ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อย 
รปูลกัษณ์ วสัดุทีใ่ช้ ขนาด
พืน้ทีใ่ชส้อย

การก่อสรา้ง (3.40) ไดแ้ก่
คุณภาพการก่อสรา้ง การ
สรา้งเสรจ็ก่อนขาย ระบบ
การก่อสรา้ง

การออกแบบ/บรหิาร
สว่นกลาง (3.93) ไดแ้ก่ 
ความปลอดภยั ภาพลกัษณ์
สิง่อ านวยความสะดวก

การบรกิารหลงัการขาย 
(3.73) ไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีน การบรหิารหมูบ่า้น 
การจดัหาสนิเชื่อ

ปัจจยัหลกัดา้นราคา 

ราคาขาย (5.00)

ค่าสว่นกลาง (4.20)

เงนิดาวน์ (4.00)

เงนิผอ่นช าระรายเดอืน
(4.00)

เงนิจองและเงนิท าสญัญา
(3.60)

ปัจจยัหลกัดา้นชอ่งทาง               
การจดัจ าหน่าย 

การตกแต่งภายในของ
บา้นตวัอยา่ง (3.80)

บรรยากาศ                        
ภายในบา้นตวัอยา่ง
(3.80)

การตกแต่งภายนอกของ
บา้นตวัอยา่งและ
ส านกังานขาย (3.40)

บรรยากาศภายใน
ส านกังานขาย (3.00)

การจดัจ าหน่ายผ่านสือ่
ออนไลน์
ต่าง ๆ (3.00)

ปัจจยัหลกัดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด

การสง่เสรมิการขาย
(3.80)

การขายโดยพนกังานขาย
(3.80)

การโฆษณา (3.40)

การใหข้า่วและการ
ประชาสมัพนัธ์ (3.00)

การตลาดทางตรง (3.00)
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ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบความส าคญัของปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปัจจยัหลกั ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทาง 

การจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 1.0000 2.9393 3.9314 3.8618 
ด้านราคา 0.3402 1.0000 4.5585 1.9143 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.2544 0.2194 1.0000 0.9613 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.2589 0.5224 1.0403 1.0000 

ผลรวมแนวตัง้ 1.8535 4.6810 10.5302 7.7374 

จากตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความส าคญัของปัจจยัหลกัที่ม ีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 
ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (ตารางที ่2) สามารถค านวณหาค่าน ้าหนักความส าคญัของปัจจยัหลกัไดโ้ดยการ
ปรบัผลรวมแนวตัง้ใหเ้ท่ากบั 1.0000 ด้วยการน าผลการเปรยีบเทยีบความส าคญัของปัจจยัหลกัหารด้วยผลรวมแนวตัง้ เช่น ผลการ
เปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัหลกัด้านผลิตภัณฑ์กับปัจจยัหลกัด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 1.0000 สามารถค านวณค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัไดเ้ท่ากบั 1.0000 / 1.8535 เท่ากบั 0.5395 เป็นตน้ ส่วนค่าน ้าหนักค านวณไดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ของค่าน ้าหนักของปัจจยั
หลกัในแต่ละแถว ทัง้น้ี สามารถแสดงค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัหลกัในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ไดด้งัตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 ค่าน ้าหนักความส าคญัของปัจจยัหลกัที่ม ีอ ิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัหลกั ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา 
ดา้นชอ่งทาง 

การจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด 
คา่น ้าหนกั 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.5395 0.6279 0.3733 0.4991 0.5100 
ดา้นราคา 0.1836 0.2136 0.4329 0.2474 0.2694 
ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 0.1372 0.0469 0.0950 0.1242 0.1008 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.1397 0.1116 0.0988 0.1292 0.1198 

ผลรวมแนวตัง้ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

คา่ดชันีความสอดคลอ้งสามารถค านวณไดจ้ากการแทนคา่ในสมการ (1) ดงัน้ี 

C.I.     =     λmax – n     =     4.1951 – 5     =    0.0650  (2) 

                        (n – 1)               (5 – 1) 

เมือ่ λmax คอื   Maximum Eigen Values เป็นผลรวมของข้อมูลในแต่ละเวคเตอร์ ซึ่งค านวณได้จากผลรวมของแนวตัง้แต่ละแนว 
(ตารางที ่4) x ค่าน ้าหนัก (ตารางที ่5) เท่ากบั [(1.8535 x 0.5100) + (4.6810 x 0.2694) + (10.5302 x 0.1008) + (7.7374 x 0.1198)] 
เทา่กบั 4.1951  

 n คอื   ขนาดของเมตรกิซ ์(ในงานวจิยันี้ n เทา่กบั 4) 

ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลของปัจจยัหลกัสามารถค านวณไดจ้ากอตัราส่วนระหว่างค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัค่าดชันีความ
สอดคล้องเชงิสุ่มดงันัน้ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลของปัจจยัหลกัที่ใช้ในการคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ในงานวจิยันี้จงึมคี่า
เทา่กบั 0.0650 / 0.9000 เทา่กบั 0.0723 ซึง่มคีา่ไมเ่กนิ 0.1000 แสดงวา่ การใหค้ะแนนของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนั (Saaty, 1994) 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหต์ามกระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้แบบประยุกต์ ซึง่ท าการเปรยีบเทยีบน ้าหนักของแต่ละปัจจยัหลกั
และปัจจยัย่อยโดยการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ เพื่อล าดบัค่าน ้าหนักความส าคญัของปัจจยัที่ม ีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยว
ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงไดด้งัตารางที ่6 
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ตารางท่ี 6 คา่น ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซือ้บา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

ปัจจยัหลกั 
ค่าน ้าหนัก
ความส าคญั 

ปัจจยัย่อย 
ค่าน ้าหนัก
ความส าคญั 

ค่าน ้าหนักความส าคญั
ในภาพรวม 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.5100 1) ท าเลโครงการและทีอ่ยูอ่าศยั 
2) การออกแบบตวัอาคาร 
3) การก่อสรา้ง 
4) การออกแบบและบรหิารพืน้ทีส่ว่นกลาง 
5) การบรกิารหลงัการขาย 

0.2914 
0.2551 
0.1890 
0.0893 
0.1752 

0.1486 
0.1301 
0.0964 
0.0456 
0.0894 

2. ดา้นราคา 0.2694 1) ราคาขาย 
2) คา่สว่นกลาง 
3) เงนิดาวน์ 
4) เงนิผอ่นช าระรายเดอืน 
5) เงนิจองและเงนิท าสญัญา 

0.3219 
0.2570 
0.2106 
0.1287 
0.0818 

0.0867 
0.0692 
0.0567 
0.0347 
0.0220 

3. ดา้นชอ่งทาง 
การจดัจ าหน่าย 

0.1008 1) การตกแต่งภายในของบา้นตวัอยา่ง 
2) การตกแต่งภายในส านกังานขาย 
3) บรรยากาศรอบ ๆ บา้นตวัอยา่ง 
4) การจดัจ าหน่ายตามบธูนอกสถานที ่
6) การจดัจ าหน่ายทางออนไลน์ 

0.2473 
0.1871 
0.2142 
0.1789 
0.1725 

0.0249 
0.0189 
0.0216 
0.0180 
0.0174 

4. ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด 

0.1198 1) การโฆษณา 
2) การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์
3) การขายโดยพนกังานขาย 
4) การตลาดทางตรง 
7) การสง่เสรมิการขาย (สว่นลด ของแถม) 

0.1833 
0.2246 
0.1714 
0.1040 
0.3167 

0.0220 
0.0269 
0.0205 
0.0125 
0.0379 

รวม 1.0000 5) รวม 4.0000 1.0000 

หมายเหตุ: ค่าน ้ าหนักความส าคญัในภาพรวมของแต่ละปัจจยัย่อยค านวณได้จากค่าน ้ าหนักความส าคญัของแต่ละปัจจยัย่อย x  
ค่าน ้าหนักความส าคญัของปัจจยัหลกั เช่น ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมของปัจจยัย่อยท าเลโครงการและที่อยู่อาศยั เท่ากบั 
0.2914 x 0.5100 เท่ากบั 0.1486 หมายความวา่ ปัจจยัย่อยท าเลโครงการและทีอ่ยู่อาศยัมคี่าน ้าหนักความส าคญั เท่ากบัรอ้ยละ 29.14 
เมื่อเทยีบกบัปัจจยัย่อยอื่นในปัจจยัหลกัด้านผลติภณัฑ์ และมคี่าน ้าหนักความส าคญั เท่ากบัร้อยละ 14.86 เมื่อเทยีบกบัปัจจยัย่อย
ทัง้หมด เป็นตน้ 

จากตารางที ่6 เมือ่พจิารณาปัจจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการซือ้บา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหา
นครและปรมิณฑล พบวา่ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์คีา่น ้าหนกัความส าคญัมากทีสุ่ด (คา่น ้าหนกัความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 51.00) รองลงมา
คอื ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่มคีา่น ้าหนกัความส าคญัเทา่กบัรอ้ยละ 26.94 และ 11.98 ตามล าดบั ในขณะ
ทีด่า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัหลกัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัน้อยทีสุ่ด เท่ากบัรอ้ยละ 10.08 ทัง้น้ี หากพจิารณาค่าน ้าหนัก
ความส าคญัของปัจจยัยอ่ยในแต่ละปัจจยัหลกัสามารถแสดงผลการศกึษาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

 1) ปัจจยัหลกัดา้นผลติภณัฑ ์(ค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 51.00) พบว่า ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ ท าเลโครงการและทีอ่ยู่อาศยั (ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมเท่ากบัรอ้ยละ 14.86) รองลงมาคอื การออกแบบตวัอาคาร การ
ก่อสร้าง การบรกิารหลงัการขาย และการออกแบบและบรหิารพื้นที่ส่วนกลาง ตามล าดบั (ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมเท่ากบั           
รอ้ยละ 13.01, 9.64, 8.94 และ 4.56 ตามล าดบั) 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมตอ้งกำรซื้อทีอ่ยูอ่ำศยัรำคำไมเ่กนิ 3 ลำ้นบำท ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
โดยกระบวนกำรวเิครำะหเ์ชงิล ำดบัชัน้แบบประยุกต์ 
วราล ีธมัวสิุทธวิรากร และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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 2) ปัจจยัหลกัดา้นราคา (ค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 26.94) พบวา่ ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ราคาขาย (ค่าน ้าหนกัความส าคญัในภาพรวมเท่ากบัรอ้ยละ 8.67) รองลงมาคอื ค่าสว่นกลาง เงนิดาวน์ เงนิผอ่นช าระรายเดอืน และเงนิ
จองและเงนิท าสญัญา ตามล าดบั (คา่น ้าหนกัความส าคญัในภาพรวมเทา่กบัรอ้ยละ 6.92, 5.67, 3.47 และ 2.20 ตามล าดบั) 

3) ปัจจัยหลักด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าน ้ าหนักความส าคัญเท่ากับร้อยละ  10.08) พบว่า ปัจจัยที่มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การตกแต่งภายในของบา้นตวัอย่าง (ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมเท่ากบัรอ้ยละ  2.49) รองลงมาคอื 
บรรยากาศรอบ ๆ บา้นตวัอยา่ง การตกแต่งภายในส านักงานขาย การจดัจ าหน่ายตามบธูนอกสถานที ่และการจดัจ าหน่ายทางออนไลน์ 
ตามล าดบั (คา่น ้าหนกัความส าคญัในภาพรวมเทา่กบัรอ้ยละ 2.16, 1.89, 1.80 และ 1.74 ตามล าดบั) 

4) ปัจจยัหลกัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (ค่าน ้าหนกัความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 11.98) พบวา่ ปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนกัความส าคญั
มากที่สุด ได้แก่ ที่การส่งเสรมิการขาย (ส่วนลด ของแถม) (ค่าน ้าหนักความส าคญัในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 3.79) การใหข้่าวและ 
การประชาสมัพนัธ ์การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ตามล าดบั (คา่น ้าหนักความส าคญัในภาพรวมเท่ากบั
รอ้ยละ 2.69, 2.20, 2.05 และ 1.25 ตามล าดบั) 

เมื่อพิจารณาปัจจยัย่อยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลในภาพรวม พบวา่ปัจจยัยอ่ยทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัมากทีสุ่ด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ท าเลโครงการและทีอ่ยู่อาศยั การออกแบบ
ตวัอาคาร การก่อสรา้ง การบรกิารหลงัการขาย และราคาขาย โดยมคี่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 14.86, 13.01, 09.64, 8.94 และ 
8.67 ตามล าดบั แสดงความตอ้งการบา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดด้งัตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 ความตอ้งการบา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ความตอ้งการ รอ้ยละ 

1. ท าเลโครงการและท่ีอยู่อาศยั  
1.1 ท าเลทีต่ัง้โครงการทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ใกลถ้นนสายหลกั 
2) ใกลส้ถานทีท่ างาน 
3) ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT 
4) ใกลศ้นูยก์ารคา้ 
5) ใกลส้ถานศกึษา 
6) ใกลส้ถานพยาบาล 

 
30.00 
26.67 
20.00 
13.33 
6.67 
3.33 

1.2 ท าเลทีต่ัง้ของบา้นภายในโครงการทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) อยูโ่ซนดา้นหน้าโครงการ 
2) อยูห่วัมมุ 
3) อยูใ่กลส้โมสร 
4) อยูใ่กลส้วนสว่นกลาง 
5) อยูท่า้ยซอย 
6) อยูร่มิถนนสายหลกั 

 
30.00 
23.33 
16.67 
13.33 
10.00 
6.67 

1.3 ทศิของบา้นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ทศิเหนือ 
2) ทศิใต ้
3) ทศิตะวนัออก 
4) ทศิตะวนัตก 

 
36.67 
36.67 
23.33 
3.33 
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ตารางท่ี 7 ความตอ้งการบา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ความตอ้งการ รอ้ยละ 

2. การออกแบบตวัอาคาร  
2.1 การออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) มกีารออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยทีต่อบสนองพฤตกิรรมการอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งลงตวั 
2) มพีืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ 

 
60.00 
40.00 

2.2 รปูลกัษณ์ของบา้นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) สวยงาม  
2) ทนัสมยั  
3) โดดเดน่และแตกต่าง 

 
63.34 
23.33 
13.33 

2.3 คุณลกัษณะของวสัดุทีใ่ชท้ีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ทนทานและแขง็แรง 
2) มคีุณภาพสงู 
3) มตีราสนิคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
4) เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
5) สวยงาม   

 
36.67 
26.67 
16.67 
13.33 
6.66 

2.4 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้นมากกวา่โครงการทีม่รีาคาใกลก้นั 
2) ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่จากการเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ เชน่ หอ้งท างาน เป็นตน้ 
3) พืน้ทีก่ะทดัรดัแต่ใชง้านได ้

 
40.00 
36.67 
23.33 

3. การก่อสร้าง  
3.1 ระบบการกอ่สรา้งทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ระบบผนงัคอนกรตีหลอ่ในที ่
2) ระบบชิน้สว่นคอนกรตีส าเรจ็รปู 
3) ระบบผนงัอฐิมอญ  

 
50.00 
36.67 
13.33 

4. การบริการหลงัการขาย  
4.1 การซ่อมและการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ความรวดเรว็ 
2) คุณภาพงานซ่อม  
3) บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง  
4) ความสะดวก   

 
43.34 
30.00 
13.33 
13.33 

4.2 การบรหิารหมูบ่า้นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) คา่สว่นกลางต ่า 
2) เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  
3) ภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้รกิาร 
4) บรหิารโดยบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง 

 
53.33 
20.00 
16.67 
10.00 

4.3 การใหบ้รกิารจดัหาสนิเชือ่ทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) ดอกเบีย้ต ่า  
2) ความรวดเรว็ในการพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ 
3) กูไ้ดว้งเงนิสงู 
4) ความสะดวก 

 
53.34 
23.33 
13.33 
10.00 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมตอ้งกำรซื้อทีอ่ยูอ่ำศยัรำคำไมเ่กนิ 3 ลำ้นบำท ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล  
โดยกระบวนกำรวเิครำะหเ์ชงิล ำดบัชัน้แบบประยุกต์ 
วราล ีธมัวสิุทธวิรากร และกองกณูฑ ์โตชยัวฒัน์ 
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ตารางท่ี 7 ความตอ้งการบา้นเดีย่วราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ความตอ้งการ รอ้ยละ 

5. ราคาขาย  
5.1 การก าหนดราคาขายทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
1) คุม้คา่เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ/์บรกิารทีไ่ดร้บั 
2) ราคาต ่าเมือ่เทยีบกบัโครงการขา้งเคยีง 

 
63.33 
36.67 

 จากตารางที ่7 ผลการศกึษาความต้องการบา้นเดีย่วราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าท าเล
ทีต่ัง้โครงการทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ตอ้งการ คอื อยูใ่กลถ้นนสายหลกัและใกลส้ถานทีท่ างาน (รอ้ยละ 56.67) ท าเลทีต่ัง้ของบา้นภายใน
โครงการที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการ คือ อยู่โซนด้านหน้าโครงการและอยู่หวัมุม (ร้อยละ 53.33) ทศิของบ้านที่กลุ่มตวัอย่าง 
สว่นใหญ่ตอ้งการ คอื ทศิเหนือและทศิใต ้(รอ้ยละ 73.34) นอกจากน้ี ยงัพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อย
ของบ้านที่มมีกีารออกแบบพื้นทีใ่ชส้อยที่ตอบสนองพฤตกิรรมการอยู่อาศยัได้อย่างลงตวั (ร้อยละ 60.00) รูปลกัษณ์ของบ้านมคีวาม
สวยงาม (รอ้ยละ 63.34) คุณลกัษณะของวสัดุทีใ่ช้มคีวามทนทานและแขง็แรง และมคีุณภาพสงู (รอ้ยละ 63.34) ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของ
บา้นมากกวา่โครงการทีม่รีาคาใกลก้นัและมขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่จากการเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ เช่น หอ้งท างาน เป็นตน้ (รอ้ยละ 
76.67) ทัง้น้ี ระบบการก่อสรา้งทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการ คอื ระบบผนังคอนกรตีหล่อในที ่(รอ้ยละ 50.00) ส าหรบัการซ่อมและ
การแก้ไขขอ้ร้องเรยีน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็วและคุณภาพงานซ่อม (ร้อยละ 73.34) การบรหิารหมู่บ้าน
ต้องการค่าส่วนกลางต ่า (ร้อยละ 53.33) การให้บริการจดัหาสนิเชื่อต้องการดอกเบี้ยต ่า (ร้อยละ 53.34) โดยการก าหนดราคาขาย 
ทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ตอ้งการ คอื คุม้คา่เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ/์บรกิารทีไ่ดร้บั (รอ้ยละ 63.33) 

 

5. อภิปรายและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัหลกัที่มอีิทธพิลต่อความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ทัง้น้ี เป็นเพราะปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์ป็นคุณลกัษณะทางกายภาพทีก่ลุ่มตวัอย่างสามารถจบัต้องได ้
เป็นคุณค่าที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ และเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่างโดยตรง โดยปัจจยัย่อยที่มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัมากทีส่ดุ 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ท าเลโครงการและทีอ่ยูอ่าศยั การออกแบบตวัอาคาร การก่อสรา้ง การบรกิารหลงัการขาย และ
ราคาขาย (ค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบัรอ้ยละ 14.86, 13.01, 9.64, 8.94 และ 8.67 ตามล าดบั) จะเหน็ไดว้่าปัจจยัย่อยทีม่คี่าน ้าหนัก
ความส าคญัมากทีสุ่ด  5 ล าดบัแรก ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัย่อยในปัจจยัหลกัดา้นผลติภณัฑ ์ยกเวน้ ราคาขาย ซึง่เป็นปัจจยัย่อยในปัจจยั
หลกัดา้นราคา ทัง้น้ี แสดงใหเ้หน็ว่านอกจากกลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซื้อบา้นเดีย่วราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยพจิารณาจากคุณค่าทีจ่ะได้รบัจากปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ลว้ กลุ่มตวัอย่างยงัใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบั
ผลติภณัฑ/์บรกิารทีไ่ดร้บัดว้ย ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมทิธิ ์เจนิ (2557) ทีพ่บวา่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างในระดบัมากทีสุ่ดม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้และคุณภาพงานก่อสรา้ง ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอย่างในระดบัมาก ม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ราคาและพืน้ทีใ่ชส้อย และงานวจิยัของวณีา ถริะโสภณ (2558) ที่
พบว่าเหตุผลส าคญัที่กลุ่มตวัอย่างใช้ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรร ได้แก่ ชื่อเสยีงของโครงการ รองลงมาคอื ท าเลที่ตัง้
เหมาะสม และการออกแบบบา้น ตามล าดบั 

 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการซื้อบา้นเดีย่วราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่  
ด้านผลติภณัฑ์ โดยปัจจยัย่อยที่มคี่าน ้าหนักความส าคญัมากที่สุด 5 ล าดบัแรก ได้แก่ ท าเลโครงการและที่อยู่อาศยั การออกแบบ 
ตวัอาคาร การก่อสรา้ง การบรกิารหลงัการขาย และราคาขาย ผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่วราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท  
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล จงึควรน าเสนอและส่งมอบคุณค่าของบา้นเดีย่วใหผู้บ้รโิภครูส้กึคุม้ค่าทีจ่ะจ่าย เช่น การเลอืก
ที่ดินในการพัฒนาโครงการที่ตัง้อยู่ใกล้ถนนสายหลักและแหล่งงาน การออกแบบบ้านที่มีความสวยงาม พื้นที่ใช้สอยของบ้าน 
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มถีูกออกแบบใหส้ามารถตอบสนองพฤตกิรรมการอยู่อาศยัไดอ้ย่างลงตวั ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้นมากกว่าโครงการทีม่รีาคาใกลก้นั
และมขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่จากการเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยพเิศษ เช่น หอ้งท างาน พืน้ทีท่ ากจิกรรมในครอบครวั เป็นตน้ การก่อสรา้งดว้ย
ระบบผนังคอนกรตีหล่อในทีแ่ละใช้วสัดุทีม่คีวามทนทานและแขง็แรง และมคีุณภาพสูง การบรกิารหลงัการขายเน้นความรวดเรว็และ
คุณภาพงานซ่อม การบริหารหมู่บ้านมีค่าส่วนกลางต ่า การให้บริการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต ่า การก าหนดราคาขายโดยเน้น 
ความคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ/์บรกิารทีไ่ดร้บั เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใช้ชีวิตท่ียัง่ยืน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรของกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

บ้านพกัอาศยันับว่าเป็นปัจจยัที่มคีวามส าคญัต่อทุกคน ในกรุงเทพมหานครบริษทัอสงัหาริมทรพัย์หลายแห่งได้รเิริม่การ
ก่อสรา้งโครงการหมูบ่า้นจดัสรรทีม่แีนวความคดิแบบสถาปัตยกรรมสเีขยีวเพือ่สรา้งจุดขายใหแ้ก่โครงการในการชกัจงูกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวาม
นิยมแนวความคดิแบบสถาปัตยกรรมสเีขยีว จงึเป็นทีม่าของการวจิยัครัง้น้ี คอื การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ของบา้นจดัสรรตามแนวทางสถาปัตยกรรมสเีขยีว ไดแ้ก่ 1.การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์2.เลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อ
สารเคม ี3.การออกแบบฝ้าเพดานให้สูง โปร่ง โล่ง สบาย ว่าส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มผู้บรโิภคสเีขยีวอย่างไร การวจิยัน้ีได้
รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารส ารวจองคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรคอืบา้นตวัอย่างในสภาพแวดลอ้มพืน้ทีภ่ายในขนาด 157 ,160 
และ 163 ตรม. ตามล าดบั จ านวนทัง้หมด 3 โครงการ ซึง่เป็นรูปแบบบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ เปรยีบเสมอืนตวัแทนแนวความคดิการออกแบบ
การใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื ดว้ยวธิถี่ายภาพในส่วนต่าง ๆ คอื หอ้งรบัแขก 1 หอ้ง , หอ้งรบัประทานอาหาร 1 หอ้ง, หอ้งครวั 1 หอ้ง, หอ้งน ้า 3 
หอ้ง, หอ้งนอน 3 หอ้ง และแจกแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน ทีม่คีวามต้องการเลอืกซื้อบา้นจดัสรรดงักล่าว 
แลว้น าเอาผลมาวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวจะเขา้เยีย่มชมโครงการทีเ่ลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อ
สารเคมมีากวา่การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล์ และ การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปร่ง โล่ง สบาย รวมไปถงึ การตดัสนิใจซือ้
จะพจิารณาเลอืกใช้วสัดุธรรมชาติ ลดการก่อสารเคมีมากกว่าการออกแบบฝ้าเพดานให้สูง โปร่ง โล่ง สบายและการใช้พลงังานจาก
แสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์ทา้ยทีสุ่ดการชกัชวนบอกต่อในการออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โล่ง สบาย มากกวา่ การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิ
ลดการก่อสารเคม ีและการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์ตามล าดบั 

ค าส าคญั: การออกแบบ, บา้นจดัสรร, ยัง่ยนื, การตดัสนิใจ, ผูบ้รโิภคสเีขยีว 

 

Abstract 

Housing is a factor that is important to everyone. In Bangkok, a number of real estate companies have initiated the 
construction of green architecture-concept housing projects in order to create a point of sale for the project to influence the 
popular green architecture concept. Therefore, the source of this research is a comparative analysis of the architectural elements 
of the housing estate according to the green architecture approach, namely 1.Solar energy use, solar cells, 2. Natural materials. 
Reduce the formation of chemicals. 3.The ceiling design is high, airy, comfortable, how it affects green consumers' purchasing 
decisions. In this research, data was collected by exploring the elements of housing design, namely, the sample houses in the 
interior space of 157,160 and 163 square meters respectively, totaling 3 projects, which were two-story detached houses, 
representing the concept of Design a sustainable lifestyle by taking pictures in different parts, namely 1 living room, 1 dining 
room, 1 kitchen, 3 bathrooms, 3 bedrooms, and distributed online questionnaires to a sample of 180 people who want to buy a 
house. Such The results were analyzed by descriptive statistics, it was found that green consumers would visit projects that 
chose to use natural materials rather than solar energy, solar cells and ceiling design to be high, airy and comfortable, including 
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the purchase decision will be made using natural materials. Reducing chemical buildup than the ceiling design to be high, airy, 
comfortable and the use of solar energy, solar cells and persuasion in the ceiling design to be tall, airy and comfortable than 
choosing natural materials. Reduce the formation of chemicals. And the use of energy from solar photovoltaic cells respectively. 

Keywords: Design, Housing estate, Sustainable, The decision, Green consumer 

 

1. บทน า 

เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของประชากรโลกทีเ่จรญิเตบิโตมากขึน้ทุกวนัเป็นทวคีณูในทางตรงกนัขา้มทรพัยากรของโลกกส็ญูสลาย
จากปัจจยัต่างๆทีเ่กดิขึน้ทัง้สภาพอากาศทีแ่ปรปรวนและอกีปัจจยัทีส่ าคญัคอืมนุษยท์ีม่คีวามตอ้งการมากเกนิความจ าเป็นทัง้น้ีเกดิจาก 3 
ปัจจยัหลกั อนัประกอบไปดว้ย 1.ดา้นเศรษฐกจิ 2.ดา้นสงัคม และ 3.ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเกีย่วเน่ืองเชื่อมโยงกนั ดงัต่อไปน้ี ในดา้นของ
เศรษฐกจิสง่ผลต่อกลุม่นักลงทุนทีมุ่ง่เน้นศกัยภาพการลงทุนทีเ่ด่นชดั คอื เลอืกสรรท าเลทีต่ัง้ทีส่อดคลอ้งกบัพืน้ทีเ่ขตเมอืงทีม่คีวามเจรญิ
ในหลากหลายดา้นจงึเหมาะสมแก่การลงทุนในงบประมาณทีม่หาศาลทีมุ่ง่หวงัผลก าไรในการประกอบธุรกจิ สง่ผลมายงัดา้นสงัคมกบัอุป
สงคค์วามตอ้งการทีม่ากจงึไดม้กีารแขง่ขนักนัเน่ืองจากการเพิม่ขึน้และขยายตวัของประชากรโลกรวมถงึประเทศไทยโดยเฉพาะในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีน่ับวนัส่งผลกระทบต่อทรพัยากรทางธรรมชาตแิละดา้นสุขภาพอนามยัจงึส่งผลใหเ้กิดมลพษิทางอากาศ หรอื 
PM 2.5 (กรมอนามยั, 2561) ของคนเมอืงไปแล้วจงึมาสู่การที่คนส่วนมากและหลายภาคส่วนหนัมาร่วมมอืใหค้วามส าคญัในดา้นการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเราใหก้ลบัมายัง่ยนืถาวรดงัเดมิ 

โดยทัง้น้ีในกรุงเทพมหานครสามารถสงัเกตและพบเหน็ไดช้ดั คอื มคีอนกรตีเขา้มาแทนทีค่วามเป็นธรรมชาตขิองเมอืงอย่าง
ละลานตาและรวดเรว็ (ฤทธริงค ์จุฑาพฤฒกิร, 2546) ประเทศไทยเองมแีนวความคดิทีจ่ะสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง คอื มหานครสี
เขยีวสะดวกสบาย (แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 2556-2575, 2562) เพื่อให้การสนับสนุนของการอยู่อาศยัที่ย ัง่ยนืของ
ประชากรและตอบโจทย์โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวมลีกัษณะชื่นชอบความเป็นธรรมชาตลิดผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตเิป็น
ล าดบัแรกๆ อาท ิผลติภณัฑร์กัโลกและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ และทีส่ าคญัไปกวา่นัน้บรษิทัอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่งไดร้เิริม่การก่อสรา้ง
โครงการหมู่บา้นจดัสรรทีม่แีนวความคดิแบบสถาปัตยกรรมสเีขยีวเพื่อสรา้งจุดขายใหแ้ก่โครงการในการชกัจูงกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามนิยม
แนวความคดิทางสถาปัตยกรรมสเีขยีว หรอื (Green Architecture)  เป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในดา้นแหล่งอยู่ทีอ่าศยัซึง่เป็น
หน่ึงในปัจจยัสี่พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมประเภทน้ี อนัประกอบไปด้วยการเลือกแสงสว่างและสใีห้
เหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั การจดัวางองคป์ระกอบของพืน้ทีว่า่งใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม เป็นการสรา้งสรรและออกแบบใหล้ดผลกระทบ
ต่อทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีส่ดุ จงึเรยีกไดว้า่เป็นบา้นจดัสรรยุคใหมส่อดคลอ้งกบั (อมรรตัน์ ปัญจมาพร, 2559) ที่
วเิคราะหบ์า้นจดัสรรทีป่ระหยดัพลงังาน ทีป่รากฎขึน้เป็นลกัษณะของบา้นทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กลา่วคอื ปรบัเปลีย่นและเพิม่
องคป์ระกอบในเรื่องเทคโนโลยสีมยัใหม่หรอืนวตักรรมพลงังานทีส่ะอาดซึง่ทีก่ล่าวมานัน้ไม่เพยีงแค่กระแสเพยีงเท่านัน้แต่ตอ้งร่วมกนั
กระท าอยา่งจรงิจงั (สฤณี อาชวานนัทกุลและรพพีฒัน์ องิคสทิธิ,์ 2558) 

จากความส าคญัและปัญหาที่กล่าวมาขา้งต้นจงึเป็นที่มาของการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีในเรื่องที่เกี่ยวกบัองค์ประกอบของการ
ออกแบบบ้านจัดสรรต่อการใช้ชีวิตที่ย ัง่ยืน  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยมวีตัถุประสงค์ คอื 1. วดัระดบัความเป็นผู้บรโิภคสเีขยีว 2.ศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายในของการ
ออกแบบบา้นจดัสรรทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของกลุม่ผูบ้รโิภคสเีขยีว 

งานวจิยันี้มุ่งเปรยีบเทยีบองค์ประกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้น
จดัสรรของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อนัประกอบไปดว้ย 1.การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์2.การเลอืกใช้
วสัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ี3.การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย ทัง้น้ีจากการศกึษางานวจิยัหลายฉบบัในอดตีไดก้ลา่วถงึใน
เรือ่งปัจจยัการเลอืกซือ้โครงการบา้นจดัสรรในหลากหลายโครงการในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในรปูแบบบา้นเดีย่วนัน้แตย่งัไมไ่ด้
เจาะประเดน็หรอืกลา่วถงึในการเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื โดยปัจจุบนัก าลงัเป็นทีนิ่ยมและ
เป็นส่วนหน่ึงในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตยิิง่ขึน้ ด้วยเหตุน้ีเหน็ว่าเป็นปัญหาทีน่่าสนใจ เพื่อเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัของหลกัการ
ออกแบบทีต่รงจุดและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะผูบ้รโิภคสเีขยีวใหไ้ดม้ากทีส่ดุอยา่งเหมาะสมสบืต่อไป 
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2.ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภคสีเขียว 

2.1.1 กลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีว (Green Customer)  

เป็นกลุ่มที่มคีวามคดิแตกต่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคทัว่ไป กล่าวคอื มกัจะมวีธิกีารด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการอยู่อาศยัที่คดิ
ค านึงถงึผลกระทบต่อมนุษย์ โลกและสิง่แวดลอ้มเป็นล าดบัแรกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกซื้อวสัดุสิง่ของทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาตอิย่าง
ยัง่ยนืและคดัสรรเลอืกใช้วสัดุเหลอืใช้ที่จะสามารถน ามาประยุกต์และเพิม่มูลค่าในตวัเอง (ผศ.ดร.สงิห์ อินทรชูโต, 2558) ซึ่งมกัพบ
พฤตกิรรมของคนกลุม่นี้ดงัต่อน้ี 1.ปฏเิสธเศษพลาสตกิ 2.แยกขยะถูกที ่3.ใชข้องซ ้าอยา่งคุม้คา่ 4.เตมิบรรจุภณัฑท์ีจ่ าเป็น 5.ประดษิฐ์และ
ซ่อมบ ารุง 6.ลดใชข้องเกนิความจ าเป็น 7.ใชข้องซ ้าหมุนเวยีน 8.การท าอาหารเพือ่สุขภาพ และปัจจุบนัน้ีกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวไดม้องกา้ว
ไกลไปถึงการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อที่จะรองรบัพฤติกรรมการอยู่อาศัยของทุกเพศทุกวยัให้ใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยอย่างมี
ประสทิธภิาพ เป็นอกีปัจจยัและส่งอทิธพิลต่อสิง่อ านวยความสะดวกของการใชช้วีติในอาคาร แหล่งทีอ่ยู่อาศยั เพื่อเกดิความปลอดภยั 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทยีมกนั ใหม้คีวามยดืหยุ่นใช้งานง่ายและปลอดภยั 
(นพดล ววิฒัน์กมลวฒัน์, 2560) กบัการออกแบบและค้นพบเป็นแนวทางที่สามารถรองรบั กลุ่ม Active Aging คอื การใช้ชวีติพึง่พา
ตนเองโดยการปราศจากพึง่พาอาศยัของบุคคลภายนอก เช่น คนในครอบครวั ญาต ิและ บุคลากรทางการแพทยใ์หน้้อยทีสุ่ด เป็นตนั ยงั
รวมถงึการน าวสัดุ วธิคีดิของคนรุน่ก่อนมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัยุคสมยัในปัจจุบนั และเทคโนโลยนีวตักรรมทีส่ะอาดทีเ่พิม่ประสทิธภิาพ
ใหก้บัตวัสนิคา้ คอื บา้นจดัสรรทีเ่หมาะสมและตอบโจทยก์บัความตอ้งการ 

2.1.2 การตดัสนิใจซื้อ  

ปัจจยัในดา้นการเลอืกซือ้บา้นจดัสรรประเภทบา้นพกัอาศยัแนวราบสองชัน้นัน้ จากงานวจิยัในอดตีนัน้ไดท้ าการศกึษาวเิคราะห์
กลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคโดยแบง่เป็นชว่งอายุ ซึง่โดยในแต่ละชว่งวยั มกัพบเหตุและผลทีม่คีวามแตกต่างทางทศันคตใินวธิกีารคดิทีร่อบคอบ
และชดัเจน โดยทัง้น้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้ีม่คีวามตอ้งการและใหค้วามสนใจในการซือ้บา้นจดัสรรและไดร้วมถงึแนวความคดิ อทิธพิลการ
เลือกรูปแบบที่อยู่อาศัย โดยที่มีปัจจยัอิทธิพลในด้านความส าคัญของจุดขายทางการตลาดที่มีความโดดเด่นทางด้านสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์จากการเหน็รปูภาพ จากสือ่ต่าง ๆ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic) ทีผ่า่นทางโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต (Internet) รวมทัง้
ป้ายไวนิล (Vinyl) ป้ายบลิบอรด์ (Billboard) โบรชวัร ์(Brochure) รวมถงึใบปลวิแผน่พบั (Leaflet) และนามบตัร (Business card) ต่าง ๆ 
ทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างง่ายดายและรวดเรว็ ทัง้น้ีผูบ้รโิภคยงัใหค้วามส าคญัถงึ รสนิยม ซึง่ไดนิ้ยามรสนิยม หมายถงึ รูปแบบ
แนวความคดิที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะขององค์ประกอบทีส่ าคญั โดยถ่ายทอดจากความคดิมาออกมาเป็นวตัถุ ในมติติ่าง ๆ ทีส่ามารถ
แสดงและจบัต้องได้ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรอืผู้บรโิภค  ทางระบบความคดิในการรบัรู้ครัง้แรกหรอืความ
ประทบัใจครัง้แรก (First Impression)  และในสว่นมากมกัจะพบวา่เกีย่วเนื่องกนัการแสดงเกีย่วกบัอารมณ์ ความรูส้กึ ความพงึพอใจ และ
ความชืน่ชอบ (พรชยั บุญชยัวฒันา, 2541) 

2.2 องคป์ระกอบการออกแบบทางสภาพแวดล้อมภายในท่ียัง่ยืน 

2.2.1 องคป์ระกอบของแสง 

แสงสามารถแบ่งออกเป็นสองสว่นใหญ่ๆ คอื แสงจากธรรมชาตแิละแสงประดษิฐ ์แสงธรรมชาตซิึง่เกดิจากการหกัเหของแสง และ
พืน้ทีข่องช่องเปิดทีไ่ดร้บัแสงจากธรรมชาตภิายนอก การไดร้บัแสงจากธรรมชาตทิีถู่กต้องและเหมาะสมจงึควรวเิคราะหส์ถานทีต่ัง้อย่าง
รอบคอบเพราะจะส่งผลต่อทศิทางของแสงธรรมชาตทิี่จะได้รบัซึ่งจะส่งผลดมีากกว่าส่งผลเสยี ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสรมิใหเ้กิด
อารมณ์และความรูส้กึอยา่งสนุทรมีากกวา่แสงประดษิฐ ์สว่นแสงประดษิฐโ์ดยแสงสขีาวชว่ยสรา้งบรรยากาศท าใหต้ื่นตวั เช่น สถานทีท่ างาน 
หา้งสรรพสนิคา้ ซึ่งส่งผลต่อพฤตกิรรมของมนุษย ์พบว่าสามารถส่งผลต่อความรูส้กึทีห่ลากหลาย อาท ิตื่นตวั-เฉยชา ตื่นเตน้-ไม่ตื่นเต้น 
เป็นตน้ (จตุพล ทรพัยฤ์ทธา, 2560)  แสงทีไ่มส่วา่งหรอืแสงทีส่ลวัยงัสรา้งความรูส้กึใหเ้ป็นสว่นตวัในบางกรณี  การตดิตัง้แสงไฟในหอ้งน ้า
ในทีส่าธารณะหรอืบา้นพกัอาศยัมคีวามจ าเป็นต้องใชแ้สงสว่างใหเ้พยีงพอเพื่อทีจ่ะป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ  ในทางกลบักนั แสงทีส่ลวัใน
การใชแ้สงในพืน้ทีส่ว่นตวัอยา่งหอ้งนอนนัน้ไมจ่ าเป็นตอ้งใชแ้สงสวา่งมากเพราะตอ้งการสรา้งความเป็นสว่นตวั ทีท่ าความเขา้ใจไดว้า่แสงที่
สลวันัน้เป็นความสวยงามของความมดืในมุมมองทางตรงกนัขา้ม ทัง้น้ีองคป์ระกอบของแสงทีย่ ัง่ยนืตอ้งเป็นการออกแบบใหส้ภาพแวดลอ้ม
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มสี่วนผสมของแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐค์วบคู่กนัไปเพื่อสรา้งความประทบัใจและเกดิความงามซึง่แสงเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานและ
การรบัรูเ้บือ้งตน้ของงานสถาปัตยกรรมภายใน 

2.2.2 องคป์ระกอบของส ี

สสีามารถแบ่งออกเป็นสองสว่นใหญ่ๆ คอื สวีรรณะรอ้น หรอื สโีทนรอ้น และ สวีรรณะเยน็ หรอื สโีทนเยน็ นอกจากน้ีแลว้นัน้ 
ความกลมกลนืของส ีโครงส ีโดยสทีี่รวมกนัในชุด แบ่งได้ 3 รูปแบบ คอื สเีดี่ยว คู่ส ีและกลุ่มส ีการเน้นส ีคอื สหีลกัและสรีองมหีลกั
สดัสว่น คอื 70/30 % ทีส่ามารถสง่ผลสิง่เรา้ต่อการแสดงออกดา้นการรบัรูข้องมนุษย์ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ 1.ดา้นความพงึพอใจ 2.ดา้นความ
ตื่นตวั และ 3.ดา้นความโดดเด่น (วรากุล ตนัทนะเทวนิทร์, 2560) ทัง้น้ียงัพบอกีว่าโดยเฉพาะสโีทนเยน็นัน้รูส้กึสรา้งความผ่อนคลาย 
สรา้งความพงึพอใจในระดบัทีส่งูกวา่สโีทนรอ้นซึง่มคีวามเหมาะสมในการสรา้งบรรยากาศและการออกแบบ 

2.2.3 องคป์ระกอบของพืน้ทีว่า่ง  

เป็นสว่นส าคญัต่อประโยชน์ใชส้อยในแต่ละสว่นโดยเฉพาะโครงการบา้นจดัสรรไดเ้น้นการใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ทัง้น้ีพืน้ทีว่า่งเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัของงานสถาปัตยกรรมเป็นตวัชีว้ดัและบ่งชีส้ภาวะความน่าสบายหรอืความแออดัใหก้บั
สภาพแวดลอ้มภายในซึง่จะส่งผลไปสูพ่ฤตกิรรมของผูอ้ยู่อาศยัซึง่ผา่นกระบวนการออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมภายใน  (ทรงพล อตั
ถากร, 2562) ทีม่คีวามโดดเด่นและมคีวามส าคญั พบวา่ พืน้ทีก่ึง่เปิดโล่งไมป่รบัอากาศช่วยลดความรอ้นและไดร้บัแสงธรรมชาต ิจงึเกดิ
สภาวะความน่าสบาย ทีส่ง่ผลต่อปัจจยัทัง้ 4 ดา้น โดยไดร้บัการพฒันาและออกแบบจากพืน้ทีว่า่ง คอื 1.ลดความรอ้น ผลต่างของอุณหภมูิ
ของพืน้ทีภ่ายในและอุณหภูมพิืน้ที่ภายนอก -1.15 องศาเซลเซยีส การแผร่งัสคีวามรอ้นทีส่ามารถรบัรูไ้ด ้32.54 องศาเซลเซยีส 2.ไดร้บั
ลมตามธรรมชาต ิประสทิธภิาพความเรว็ลมที ่41% 3.ไดร้บัแสงธรรมชาตภิายนอกเขา้มาในอาคาร 20% และ4.มพีืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ 15%  
สอดคล้องกบั (พรรณินทร์ สุขเกษม, 2555) ในองค์ประกอบด้านความหนาแน่นของพื้นที่ว่างการใช้พื้นที่ในอาคารในแนวทางการ
ออกแบบบา้นพกัอาศยัใหอ้ยูใ่นสภาวะน่าสบายตอ้งใหม้คีวามสงูของหอ้งในระยะดิง่ไมน้่อยกวา่ 2.40 เมตร ทัง้น้ีควรท าการออกแบบตาม
พืน้ทีใ่ชส้อยใหส้อดคลอ้งกบัผูอ้าศยัทีอ่อกแบบดว้ยสรา้งความเป็นส่วนตัว กึ่งส่วนตวั กึ่งสาธารณะ และสาธารณะ (นิรนัดร ทองอรุณ, 
2553) ดว้ยเหตุน้ีการออกแบบพืน้ทีว่า่งตอ้งก าหนดแนวความคดิใหเ้ดน่ชดัทีส่ะทอ้นออกมาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2.2.4 องคป์ระกอบของธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื 

สอดคลอ้งกบัออกแบบของคนรุ่นก่อน คอื การแยกครวัและหอ้งน ้าออกจากตวับา้นเพื่อป้องกนัอนัตรายจากอคัคภียัและกลิน่
ควนัรบกวน (ศ.อรศริ ิปาณินท,์ 2547) ทัง้น้ีนบัวา่เป็นสิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็นสามารถน ามาประยุกตใ์นองคป์ระกอบในการออกแบบไดเ้ป็น
อย่างด ีคอื เรยีนรูล้กัษณะลมประจ าฤดู ลมประจ าทศิ และการวางผงั การออกแบบเน้นหลกัการระบายอากาศตามธรรมชาต ินับวา่เป็น
จุดเด่นในดา้นองค์ประกอบทีเ่ป็นส่วนตดัสนิใจในการออกแบบบา้นในยุคสมยัปัจจุบนัทัง้น้ียงัพบอกีว่าองค์ประกอบของโครงการบ้าน
จดัสรรยุคใหม่เป็นการออกแบบองค์ประกอบทีเ่ริม่จากสถาบนัครอบครวัดว้ยการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดใชพ้ลงังาน กล่าวคอื การ
เลอืกใชพ้ลงังานทางเลอืกดว้ยการใชพ้ลงังานสะอาดจากแสงอาทติยเ์ป็นสิง่ทีส่ามารถใชไ้ดอ้ยา่งไมม่วีนัหมดสิน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน ้ า หรือ พลังงานลมจากพลงังานที่สะอาด เป็นต้น ด้วย
แนวความคดิวสิยัทศัน์ทีมุ่ง่มัน่ (ผศ.ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาค, 2563) ทีมุ่ง่เน้นการเป็นสว่นหน่ึงการรกัษ์โลก รกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพลงังานสะอาดใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อสาธารณะ เพือ่สรา้งชุมชนรกัษ์โลก หนัมาใชพ้ลงังานสะอาดและปลกูฝังจติส านึกการประหยดั
พลงังาน และนอกจากน้ียงัรวมไปถงึแนวทางออกแบบตามแนวความคดิสถาปัตยกรรมสเีขยีวทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิทัง้น้ีไดค้ดัสรรวสัดุ
คุณภาพ ลดการก่อสารเคม ีเพื่อลดการสรา้งปรมิาณขยะเกนิความจ าเป็นยดือายุการใชง้านทีค่งทน ดว้ยวธิตีดิดัง้ Solar roof เพื่อช่วย
ประหยดัพลงังานใหก้บับา้น ออกแบบพืน้ทีค่รวัมชีัน้เกบ็ของถงัขยะ พรอ้มวสัดุกนัไฟ Smart Kitchen พืน้ไมป้าร์เก้ (Parquetry) พืน้ไม้
สกัทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน และคอนกรตีมวลเบากนัความรอ้นทีก่นัไฟและเสยีงทีส่ามาถชว่ยประหยดัไฟฟ้าไดม้ากถงึ 30% 

จากการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่าสงัคมยุคปัจจุบนัได้เกดิการเปลีย่นแปลงไปมากกว่าเดมิ โดยเฉพาะดา้น
พฤตกิรรมและดา้นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยันัน้คอืบา้น ในดา้นพฤตกิรรมของมนุษยพ์บวา่ไดม้แีนวทางการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป กลา่วคอื 
ได้เกดิปัญหาด้านทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัซึ่งมปีรมิาณที่ลดน้อยลงทุกวนั และสวนทางกบัการเพิม่ขึน้ของปัญหาด้านมลภาวะฝุ่ น
ควนัพษิสง่ผลต่อสขุอนามยัในพืน้ทีเ่ขตเมอืง จงึท าใหห้ลายคน หรอื กลุม่คน มองเหน็ถงึความส าคญัทีจ่ะช่วยกนัอนุรกัษ์เพือ่ใหค้นรุน่หลงั
สามารถใชท้รพัยากรเสมอืนเชน่เดยีวกบัคนรุ่นก่อนได ้ทีเ่รยีกวา่การใชช้วีติยัง่ยนื และคนกลุ่มนี้เรยีกตนเองวา่กลุม่ผูบ้รโิภคสเีขยีว โดยมี
ความต้องการ เลอืกซื้อสิง่ของต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ ในรสนิยมรูปลกัษณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนที่คิดค านึงถึง
ผลกระทบดา้นทรพัยากรของโลกเป็นล าดบัแรกเสมอ ดว้ยเหตุน้ีแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยันัน้คอืบา้นซึง่เป็นปัจจยัสีท่ีส่ าคญัของมนุษยท์ุกคน ท าให้



องคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื  
ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
วสนัต ์ตาไวไธสง และชุมพร มรูพนัธุ ์
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บรษิทัอสงัหารมิทรพัยห์ลายแหง่ไดร้เิริม่การก่อสรา้งโครงการหมูบ่า้นจดัสรรทีม่แีนวความคดิแบบสถาปัตยกรรมสเีขยีวเพื่อสรา้งจุดขาย
ให้แก่โครงการในการชกัจูงกลุ่มลูกค้าที่มคีวามนิยมแนวความคดิแบบสถาปัตยกรรมสเีขยีวขึ้น ด้วยองค์ประกอบการออกแบบทาง
สภาพแวดลอ้มภายในที่ยัง่ยนื อนัประกอบไปดว้ย 3 องค์ประกอบหลกัๆจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในการรบัรูข้องแสง  ส ีและ
พืน้ทีว่่าง ทีส่รา้งขึน้มาเป็นองคป์ระกอบของธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนืใหเ้หน็อย่างเป็นรปูธรรม คอื 1.การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล์ 
2.การออกแบบฝ้าเพดานให้สูง โปร่ง โล่ง สบาย และ 3.การเลือกใช้วสัดุธรรมชาติ ลดการก่อสารเคมี ที่แตกต่างกัน ซึ่งทัง้สาม
องคป์ระกอบน้ีสามารถเป็นหนึ่งในการสง่ผลการตดัสนิใจซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรมสเีขยีวอยา่งเด่นชดั 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

3.1 การออกแบบการวิจยั 

การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) เพื่อท าการอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิกีารเกบ็ขอ้มูล 
จากกลุ่มตัวอย่างมาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติในความเหมอืนหรือแตกต่างอย่างมหีลกัของเหตุผลและสรุปผลเป็นวธิีวจิยัที่
เหมาะสมในการหาค าตอบ  ในงานวจิยัฉบบัน้ีตอ้งใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุ คอื ไมไ่ดเ้ขา้ไป
ปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มภายในของบา้นจดัสรรทีบ่า้นตวัอย่างแต่อย่างใด แต่ไดท้ าการส ารวจและถ่ายภาพในองค์ประกอบของหอ้ง
ต่างๆอนัประกอบไปดว้ย หอ้งนัง่เลน่ หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน และทีส่ าคญัการตดัสนิใจซือ้ คอื ทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคสเีขยีว และท าการศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระทัง้สามประกอบไปดว้ย1.การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์2.
การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ี3.การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย ทีส่ง่ผลต่อตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซือ้
ของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีว เพือ่ทีจ่ะสามารถอธบิายในปรากฏการณ์ในชว่งเวลาสัน้ๆอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม  

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 

3.2.1 กลุ่มทีม่คีวามตอ้งการเลอืกซื้อบา้นจดัสรร  

แบ่งออกเป็นโครงการละ 60 คน รวม 180 คน ดว้ยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบอสิระในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ทัง้หมด 3 ชุด 
ของแต่ละสถานทีด่ว้ยวธิกีารส่งลงิค์ (link) ไปยงักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของประชากรทัง้หมดดงัต่อไปน้ี (เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของโรคไวรสัโควดิ-19 จงึแจกแบบสอบถามแบบระบบออนไลน์)  

โครงการบา้นจดัสรรชุดที ่1 โครงการเสนาพารค์วลิล ์รามอนิทรา-วงแหวน https://forms.gle/3NUW1UfRFMkA85re8 

แบบสอบถามชุดที ่1 พบว่า มเีพศชายจ านวน 32 คน เพศหญงิจ านวน 28 คน กลุ่มตวัอย่างอายุเฉลีย่ 35 ปี เป็นสญัชาตไิทย
และศาสนาพุทธ สถานภาพโสด ระดบัวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและส่วนมากประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ 
50,001-100,000.- โดยวางแผนอยูอ่าศยัรว่มกบัครอบครวัทีม่จี านวนสมาชกิภายในบา้นจ านวน 3-4 คน และสนใจจะเขา้เยีย่มชมโครงการ
ในชว่งวนัอาทติย-์วนัหยุดนักขตัฤกษ ์โดยมกีจิกรรมใชข้องซ ้าหมนุเวยีนและท าอาหารเพือ่สขุภาพตามล าดบั ทัง้น้ีจากการส ารวจของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความเป็นผูบ้รโิภคสเีขยีวทีค่วามตอ้งการบา้นจดัสรรทีม่อีงคป์ระกอบสถาปัตยกรรมสเีขยีวและแนวคดิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ดว้ยระดบัวธิกีารวดั Likert Scale 5 ระดบั คอื 1.น้อยทีสุ่ด 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากทีสุ่ด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน มี
คะแนนเกนิคา่เฉลีย่ 2.50 ทีร่ะดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 2.61 มจี านวน 47 คน 

โครงการบา้นจดัสรรชุดที ่2 โครงการฟอเรสตา้ https://forms.gle/ErFyjjaZ6WJwEHT67 

แบบสอบถามชุดที ่2 พบว่ามเีพศชายจ านวน 30 คน เพศหญงิจ านวน 30 คน กลุ่มตวัอย่างอายุเฉลีย่ 35 ปี เป็นสญัชาตไิทย
และศาสนาพุทธ สถานภาพโสด ระดบัวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและส่วนมากประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ 
50,001-100,000.- โดยวางแผนอยูอ่าศยัรว่มกบัครอบครวัทีม่จี านวนสมาชกิภายในบา้นจ านวน 3-4 คน และสนใจจะเขา้เยีย่มชมโครงการ
ในช่วงวนัอาทติย์-วนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยมกีจิกรรมท าอาหารเพือ่สุขภาพและใชข้องซ ้าหมุนเวยีนทีเ่ท่ากนั ทัง้น้ีจากการส ารวจของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความเป็นผูบ้รโิภคสเีขยีวทีค่วามตอ้งการบา้นจดัสรรทีม่อีงค์ประกอบสถาปัตยกรรมสเีขยีวและแนวคดิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

https://forms.gle/3NUW1UfRFMkA85re8
https://forms.gle/ErFyjjaZ6WJwEHT67
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ดว้ยระดบัวธิกีารวดั Likert Scale 5 ระดบั คอื 1.น้อยทีสุ่ด 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากทีสุ่ด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน มี
คะแนนเกนิคา่เฉลีย่ 2.50 ทีร่ะดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 3.05 มจี านวน 55 คน 

โครงการบา้นจดัสรรชุดที ่3 โครงการเวนิว พระราม 9 https://forms.gle/S3g6Ef5cDHvMMuiB6 

แบบสอบถามชุดที ่3 พบว่า มเีพศชายจ านวน 32 คน เพศหญงิจ านวน 28 คน กลุ่มตวัอย่างอายุเฉลีย่ 35 ปี เป็นสญัชาตไิทย
และศาสนาพุทธ สถานภาพโสด ระดบัวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและส่วนมากประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ 
50,001-100,000.- โดยวางแผนอยูอ่าศยัรว่มกบัครอบครวัทีม่จี านวนสมาชกิภายในบา้นจ านวน 3-4 คน และสนใจจะเขา้เยีย่มชมโครงการ
ในช่วงวนัอาทติย์-วนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยมกีจิกรรมท าอาหารเพื่อสุขภาพและใชข้องซ ้าหมุนเวยีนตามล าดบั ตามล าดบั  ทัง้น้ีจากการ
ส ารวจของกลุ่มผูบ้รโิภคมรีะดบัความเป็นผูบ้รโิภคสเีขยีวทีค่วามต้องการบา้นจดัสรรทีม่อีงค์ประกอบสถาปัตยกรรมสเีขยีวและแนวคดิ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยระดบัวธิกีารวดั Likert Scale 5 ระดบั คอื 1.น้อยทีส่ดุ 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากทีส่ดุ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
จ านวน 60 คน มคีะแนนเกนิคา่เฉลีย่ 2.50 ทีร่ะดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 3.16 มจี านวน 57 คน 

3.3 ตวัแปรและวิธีการวดั 

ตวัแปรอสิระ 

  
รปูท่ี 1 ห้องนัง่เล่น การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์

3.3.1 การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์(ตดิตัง้บนหลงัคา)  

ได้จากโครงการเสนาพาร์ควลิล์ รามอนิทรา-วงแหวน แขวง คนันายาว เขต คนันายาว กรุงเทพมหานคร แบบบ้านออรจินิ 
(Origin) จ านวน 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 157 ตรม. เลอืกใชอ้งคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการ
ใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื คอื การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซล่าเซลล์ ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืกและเป็นพลงังานสะอาดทีไ่ดต้ดิตัง้อยู่บนหลงัคา
ของตวับา้นโดยการใชง้านไฟฟ้าและน ้าทุกครัง้จะใชพ้ลงังานจากส่วนน้ี สามารถเรยีกไดว้่า “บา้นผลติไฟฟ้าใชเ้อง ใชไ้ฟฟรดีว้ยโซลาร์” 
จงึท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัมัน่ใจไดว้า่เป็นสว่นหน่ึงในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีเ่ริม่จากตวัเราและเป็นสว่นหน่ึงในการลดใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ 

 
รปูท่ี 2 ห้องรบัประทานอาหาร-ห้องนัง่เล่น การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย 



องคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื  
ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
วสนัต ์ตาไวไธสง และชุมพร มรูพนัธุ ์
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3.3.2 การออกแบบฝ้าเพดานใหสู้ง โปร่ง โล่ง สบาย ได้จากโครงการฟอเรสต้า แขวง สามวาตะวนัออก เขต คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร แบบบา้นอลัไพน์ (Alpine) จ านวน 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 160 ตรม. เลอืกใชอ้งคป์ระกอบ
ของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใช้ชวีติที่ย ัง่ยนื คอื การออกแบบฝ้าเพดานใหสู้ง โปร่ง โล่ง สบาย ตามหลกัวธิรีะบายอากาศตาม
ธรรมชาต ิ(Natural ventilation) ในการส่งเสรมิการอยู่อาศยัแบบใกลช้ดิธรรมชาตใิหส้อดคลอ้งกบับรบิททีต่ัง้ คอื การวางผงับรเิวณตวั
บ้านให้สอดคล้องกบัลมประจ าฤดู ลมประจ าทิศและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตวัสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระที่สะท้อ นใน
แนวความคดิการออกแบบ Modern minimal ทัง้น้ียงัออกแบบมติริะยะพืน้ถงึฝ้าเพดานชัน้ล่างดว้ยความสงู 2.55 ม. และระยะพืน้ถงึฝ้า
เพดานชัน้บนดว้ยความสงู 2.45 ม. ซึง่มสีดัสว่นความสงูมากกวา่บา้นปกตทิัว่ไปและท าการตดิตัง้บานหน้าต่างและชอ่งแสงในทุกสว่นของ
บา้นมจี านวน 16 จุดทัง้สองชัน้ โดยขนาดช่องหน้าต่างกวา้งทีสุ่ด 1.70 ม. บรเิวณหอ้งนอน 2 และขนาดช่องแสงสงูทีส่ดุ 2.55 ม. บรเิวณ
โถงบนัได จงึสามารถเปิดรบัแสงธรรมชาตแิละลมประจ าฤด ูลมประจ าทศิใหพ้ดัเขา้สูบ่า้นไดเ้ป็นอยา่งดใีนชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

 
รปูท่ี 3 ห้องนอนใหญ่ การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ี

3.3.3 การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ีโครงการเวนิว พระราม 9 แขวง ทบัชา้ง เขต สะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
แบบบา้นเฮเซล (Hazel) จ านวน 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 163 ตรม. เลอืกใชอ้งคป์ระกอบของการออกแบบ
บ้านจดัสรรต่อการใช้ชวีติที่ย ัง่ยนื คอื การเลอืกใช้วสัดุธรรมชาติ ลดการก่อสารเคมี ดงัน้ี วสัดุธรรมชาตปิระกอบด้วย1.พื้นไมป้าร์เก้ 
(Parquetry) เป็นวสัดุไมจ้รงิบรเิวณโถงบนัไดรวมถงึสามหอ้งนอนดา้นบน 2.หนิอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) ทีจุ่ดเตรยีมอาหาร
บรเิวณหอ้งรบัประทานอาหาร 3.เฟอรนิ์เจอรว์สัดุไมจ้รงิแบบผสมผสานเหลก็ทีโ่ต๊ะขา้งวางโคมไฟบรเิวณหอ้งรบัแขกส่วนวสัดุลดการก่อ
สารเคมปีระกอบดว้ย 1.Q-Con wall เป็นวสัดุคอนกรตีมวลเบากนัความรอ้น ป้องกนัฝุ่ นกนัไฟและเสยีงคุณภาพสงู ช่วยประหยดัไฟได้
มากกว่า 30% 2. Heat protection paint สกีนัความรอ้นแบบมาตรฐาน มคีุณสมบตัเิป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ลดสารเคมดีว้ยกระบวนการ
ผลติ ยดือายุการใชง้านทีค่งทน 3.Green tinted glass สรา้งบา้นใหเ้ยน็ดว้ยสบายดว้ยกระจกเขยีวตดัแสง หนา 5 มม. พรอ้มกรอง UV 
ดดูกลนืพลงังานความรอ้น 30-50% ชว่ยลดฝุ่ นและสารเคมไีมใ่หเ้ขา้สูต่วับา้น 4.Stay cool วสัดุสะทอ้นความรอ้นลดคา่ไฟฟ้า 47%  

ตวัแปรตาม 

3.3.4 การตดัสนิใจซื้อ ของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีว 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.4.1 ภาพถ่าย ภาพของแต่ละหอ้งในมุมมองภาพรวม (Perspective) ทัง้ 5 สว่น ประกอบไปดว้ย หอ้งรบัแขก หอ้งรบัประทาน
อาหาร หอ้งครวั หอ้งน ้า หอ้งนอน ซึง่จะประกอบไปดว้ย 7 ภาพ ดงัน้ี 1. หอ้งรบัแขกจ านวน 1 ภาพ 2.หอ้งรบัประทานอาหารจ านวน 1 
ภาพ 3.หอ้งครวัจ านวน 1 ภาพ 4.หอ้งน ้าจ านวน 1 ภาพ (เน่ืองจากจ านวนหอ้งน ้าเลอืกใชว้สัดุและสรีปูแบบเดยีวกบัของแต่ละสถานทีจ่งึ
ใช ้1 ภาพ เป็นตวัแทนของหอ้งน ้าอกี 2 หอ้ง โดยเลอืกหอ้งน ้าชัน้ล่าง) 5.หอ้งนอน 1 จ านวน 1 ภาพ 6.หอ้งนอน 2 จ านวน 1 ภาพ และ 
7. หอ้งนอนใหญ่ จ านวน 1 ภาพ ตวัอยา่งภาพ 1 ใน 3 โครงการ ดงัรปูที ่4  
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รปูท่ี 4 องคป์ระกอบทัง้ 5 สว่น แบง่ออกเป็น 7 ภาพ 

ดว้ยวธิกีารวดัแบบ (Semantic differential Scale) ก าหนดช่วงการวดั 7 ระดบั ขององค์ประกอบทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมสเีขยีว 
โดยดจูากภาพถ่ายของแต่ละสว่นของแต่ละโครงการอนัประกอบไปดว้ย  

1) การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซลา่เซลล ์(ตดิตัง้บนหลงัคา) ไดจ้ากโครงการเสนาพารค์วลิล ์รามอนิทรา-วงแหวน 

2) การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย ไดจ้ากโครงการฟอเรสตา้ 

3) การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ีโครงการเวนิว พระราม 9 

ดว้ยระดบัการวดั คอื 1. ไมเ่ป็นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมสเีขยีวทีย่ ัง่ยนื ถงึ 7.เป็นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมสเีขยีวทีย่ ัง่ยนื 

3.4.2 แบบสอบถามออนไลน์ แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั  

ส่วนที ่1.ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบไปดว้ยขอ้ 1.อายุ 2.สญัชาต ิ3.ศาสนา 4.เพศสภาพ 5.สถานภาพ 6.วุฒกิารศกึษา 7.อาชพี 8.
รายได ้9.แผนการอยูอ่าศยั 10.จ านวนสมาชกิภายในบา้น 11.วนัทีส่ะดวกจะเขา้ชมโครงการ 12.วธิกีารด าเนินชวีติ 

สว่นที ่2.ความคดิเหน็ทศันคต ิ 

สว่นที ่3.การตอบสนองดา้นพฤตกิรรมและการตดัสนิใจซือ้ดว้ยวธิกีารวดัแบบ (Semantic differential Scale) ก าหนดชว่งการวดั 7 ระดบั 

3.5 วิธีการเกบ็ข้อมลู 

1) ตดิต่อสถานที ่ของโครงการทัง้สามแหง่และไดร้บัการอนุญาต 

2) ส ารวจและถ่ายภาพ เกบ็รวบรวมรายละเอยีดของมมุมองแต่ละหอ้งทัง้สองชัน้ 

3) ออกแบบเครือ่งมอื ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ 

4) ทดสอบขอ้ผดิพลาดเครือ่งมอื ก่อนท าการแจกแบบสอบถามและท าการแกไ้ข 

5) ตดิต่อกลุ่มตวัอยา่งเพือ่แจง้รายละเอยีดใหท้ราบ ในการท าแบบสอบถามเพือ่ประกอบการวจิยัเทา่นัน้  

6) แจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 3 ชุด จ านวน 38 ขอ้ และค าถามปลายเปิด จ านวนชุดละ 60 คน รวมทัง้หมด 180 
คน ในรปูแบบแบบสอบถามออนไลน์ ชว่งระหวา่งวนัที ่4-12 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 8 วนั เพือ่ใหม้าซึง่ค าตอบของกลุม่ตวัอยา่ง 

7) ตรวจสอบขอ้มลู ตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดม้า 

8) วเิคราะหข์อ้มลู ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมทางสถติ ิ

 



องคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื  
ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
วสนัต ์ตาไวไธสง และชุมพร มรูพนัธุ ์
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4.ผลการศึกษาและการอภิปราย 

 
รปูท่ี 5 ตารางวเิคราะหข์อมลูของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ทีศันคตติ่อการตดัสนิใจซือ้ขององคป์ระกอบการออกแบบบา้นจดัสรรอยา่งยัง่ยนื 

จากการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนาจากรปูที ่5 เพือ่ตอ้งการทราบค่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวทัง้
สามประเดน็ ไดแ้ก่ ไมเ่ขา้เยีย่มชม-เยีย่มชม, ไมซ่ือ้-ซือ้ และ ไมบ่อกต่อชกัชวน-บอกต่อชกัชวนไดผ้ลดงัต่อไปน้ี  

พบว่าองค์ประกอบของการออกแบบบ้านจดัสรรต่อการใช้ชีวติที่ย ัง่ยืนในด้านการเลือกใช้วสัดุธรรมชาติ ลดการก่อสารเคมี 
(M=5.82, SD=1.432) สง่ผลต่อการจะเขา้มาเยีย่มชมโครงการของกลุม่ผูบ้รโิภคสเีขยีวมากทีส่ดุเมือ่ท าการเปรยีบเทยีบกบัการใชพ้ลงังานจาก
แสงอาทติย ์โซลา่เซลล ์(M=5.08, SD=1.544) และการออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย (M=5.03, SD=1.766) ตามล าดบั 

เช่นเดีย่วกนักบั ตดัสนิใจซื้อ ของกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวไดใ้หค้วามส าคญักบัองค์ประกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการใช้
ชวีติที่ย ัง่ยนืในด้านการเลอืกใช้วสัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคมี  (M=3.97, SD=1.353) มากที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั การออกแบบฝ้า
เพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบาย (M=3.75, SD=1.704) และการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซลา่เซลล ์(M=3.50, SD=1.589) ตามล าดบั 

ในทางตรงกนัขา้ม การบอกต่อชกัชวน ของกลุม่ผูบ้รโิภคสเีขยีวไดใ้หค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของการออกแบบบา้นจดัสรรต่อการ
ใชช้วีติทีย่ ัง่ยนืจะบอกต่อในองคป์ระกอบการออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปร่ง โล่ง สบาย (M=4.93, SD=1.821) มากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ
เลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ี (M=4.67, SD=1.820) และการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซลา่เซลล(์M=4.55, SD=2.070) ตามล าดบั 

ดงันัน้ จากทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวจะเขา้มาเยีย่มชมโครงการการเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคมี เป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัทีสุ่ดเน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบเดยีวทีส่ามารถสมัผสัจบัตอ้งไดท้ีส่ามารถสรา้งการรบัรูแ้ละสรา้งความรูส้กึไดด้กีวา่การออกแบบฝ้า
เพดานใหสู้ง โปร่ง โล่ง สบาย ซึง่สามารถพบเหน็จากช่องเปิด คอื ประตู หน้าต่าง ช่องแสง และการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย์ โซล่า
เซลล์ จะสมัผสัรบัรูไ้ด้กต็่อเมื่อเปิดใชพ้ลงังานน ้า ใชพ้ลงังานไฟฟ้า เมื่อมโีอกาสไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมโครงการแล้ว สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทางเดีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ทีม่องวา่การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ี เป็นองคป์ระกอบทีคุ่ม้คา่และสง่ผลต่อการอยูอ่าศยั
ทีย่ ัง่ยนืมากกวา่การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปร่ง โล่ง สบายและการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซลา่เซลล์ แต่การบอกต่อชกัชวนกลุ่ม
ผูบ้รโิภคสเีขยีวมองว่าการออกแบบฝ้าเพดานใหสู้ง โปร่ง โล่ง สบาย เป็นองคป์ระกอบทีย่ ัง่ยนืและส าคญัทีสุ่ดดว้ยการใชว้ธิกีารระบาย
อากาศตามธรรมชาตทิีส่ามารถสรา้งช่องเปิดต่อเตมิและขยายพืน้ทีไ่ดใ้หก้บัตวับา้นไดใ้นอนาคต 

 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศกึษาวจิยันี้เพื่ออธบิายผลจากกรณีศกึษาในองค์ประกอบที่สอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรมสเีขยีวในการออกแบบบ้าน
จดัสรรต่อการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนืทัง้สามองคป์ระกอบ คอื การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคม ีการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์โซลา่เซลล์
และการออกแบบฝ้าเพดานใหสู้ง โปร่ง โล่ง สบาย องค์ประกอบไหนเป็นสิง่ทีน่่าสนใจและเหมาะสมต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อโครงการบา้น
จดัสรรของกลุ่มผูบ้รโิภคโดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวและไดข้อ้สรุปวา่กลุ่มผูบ้รโิภคสเีขยีวจะเขา้เยีย่มชมโครงการทีเ่ลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิ
ลดการก่อสารเคมมีากว่าการใช้พลงังานจากแสงอาทติย์ โซล่าเซลล์ และ การออกแบบฝ้าเพดานให้สูง โปร่ง โล่ง สบาย รวมไปถึง การ
ตดัสนิใจซือ้จะพจิารณาเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลดการก่อสารเคมมีากกวา่การออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปรง่ โลง่ สบายและการใชพ้ลงังานจาก
แสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์ทา้ยทีส่ดุการชกัชวนบอกต่อในการออกแบบฝ้าเพดานใหส้งู โปร่ง โลง่ สบาย มากกวา่ การเลอืกใชว้สัดุธรรมชาต ิลด
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การก่อสารเคมี และการใช้พลงังานจากแสงอาทติย์ โซล่าเซลล์ ตามล าดบั ดงันัน้องค์ประกอบด้านการเลอืกใช้วสัดุธรรมชาต ิลดการก่อ
สารเคมจีงึตอบโจทยค์วามตอ้งการซือ้ของกลุม่ผูบ้รโิภคสเีขยีวในปัจจุบนั  

เน่ืองดว้ยการศกึษาในการวจิยัน้ีไดศ้กึษาเพยีง 3 องคป์ระกอบหลกัๆเทา่นัน้ ในโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นพกัอาศยัแนวราบ 
2 ชัน้ โอกาสต่อไปควรศกึษาในหลายองคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างหรอืใกลเ้คยีงกนั เช่น พืน้ทีส่าธารณะ อาคารส านักงาน หรอื 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลใหม้กีารใชม้าตรการปิดพืน้ที ่ท าใหย้อดขายล่วงหน้าโครงการที่อยู่
อาศยัเปิดใหมล่ดลงตามความตอ้งการซื้อทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคทีล่ดลง การวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบของวกิฤตโิรค
ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรีและการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่
อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรีในช่วงระหว่างเกดิวกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 
ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเจ้าของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยั
แนวราบในจงัหวดัชลบุรทีี่มปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ราย และวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการ
วเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่าผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มกีารปรบักลยุทธ์การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ คอื การพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใน
รปูแบบบา้นอจัฉรยิะ ดา้นราคา คอื การปรบัลดราคาขายเพื่อเร่งระบายอุปทานคงคา้ง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คอื การเน้นการท า
การตลาดออนไลน์มากขึน้ การส่งเสรมิการตลาด คอื การจดัรายการส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อ ทัง้น้ี ผูใ้หข้อ้มูลส่วน
ใหญ่มคีวามคดิเห็นว่าการวจิยัตลาดเป็นปัจจยัส าเรจ็ที่ช่วยให้โครงการสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเรว็ เน่ืองจากท าให้ผู้พฒันา
โครงการทราบความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการ  

ค าส าคญั: กลยุทธก์ารตลาด, จงัหวดัชลบุร,ี ทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ, วกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 

Abstract 

The outbreak of COVID-19 has resulted in the closure of the area that affected pre-sales of new residential projects 
decreased accordingly to the lower consumer demand for housing. The objective of this research is to study the impact of 
the coronavirus disease crisis 2019 on housing projects in Chonburi Province and the marketing strategy adjustment of 
housing project developers in Chonburi Province during the coronavirus disease crisis 2019. Data were collected by 
conducting semi-structured in-depth interviews with semi-structured interviews from five informants of the owner or 
management level of the housing project developers in Chonburi Province who have experience in the residential 
development business over 5 years and analysed data with Content Analysis. The research result showed that most 
informants have adjusted their marketing strategies including smart home development (product strategy), selling price 
reduction to accelerate the drain on residual supply (price strategy), to focus more on online marketing (distribution channel 
strategy) and promotion programs to drive purchase decisions (promotion strategy). In addition, most informants thought that 
market research was a success factor in helping projects close the deal quickly because the developers will know the 
changing needs of customers and can respond to their needs. 

Keywords: marketing strategy, Chonburi province, low rise residential, Coronavirus 2019 disease crisis 
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1. บทน า 

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรต์่างประเทศ
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความส าเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ภาค
ตะวนัออกกลายเป็นฐานการผลติอุตสาหกรรมส าคญั โดยโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกมเีป้าหมายเพือ่ยกระดบั
พื้นที่โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดบัโลก (World-Class 
Economic Zone) ส าหรบัรองรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Super Cluster) และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในอกี 20 ปีขา้งหน้า ทัง้น้ี ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์(2563) คาดการณ์วา่การลงทุนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกจะสามารถกระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิ
ขยายตวัเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5 ต่อปี สรา้งการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร 100,000 อตัราต่อปี สรา้งฐานภาษใีหมไ่มต่ ่ากวา่ 
1 แสนลา้นบาทต่อปี ดงึดูดนักท่องเทีย่วกว่า 10 ลา้นคนต่อปี และสรา้งฐานรายไดเ้พิม่ไม่น้อยกว่า 4.5 แสนลา้นบาทต่อปี (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2559, อา้งถงึใน ธรีะพจน์ ค ารณฤทธศิร, ม.ป.ป.) 

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกส่งผลให้พื้นที่จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กลายเป็นท าเลที่น่าสนใจในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เน่ืองจากเป็นพื้นทีท่ี่มที ัง้โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และ
สถาบนัการศกึษาชัน้น า มปีระชากรรวมทัง้หมดประมาณ 3.4 ลา้นคน ภายหลงัการเปิดโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก พบว่ามกีารเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ ท าใหม้ทีัง้แรงงานในประเทศและต่างประเทศเขา้มาท างานและอยู่อาศยัอย่าง
ต่อเน่ือง (ออลพรอ็พเพอร์ตี้ มเีดยี, 2563) ส่งผลให้การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัในพื้นที่ 3 จงัหวดัที่อยู่ในโครงการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา มจี านวนสูงสุดเป็นอนัดบั 2 รองจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจงัหวดัชลบุร ีมจี านวนทีอ่ยู่อาศยัเสนอขายมากทีส่ดุในกลุม่จงัหวดัโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) ทัง้น้ี พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดใหค้นต่างดา้วและนิตบิุคคลต่างดา้วในพืน้ที ่3 จงัหวดัทีอ่ยู่ในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดส้ทิธพิเิศษเกีย่วกบัทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ผู้
ประกอบกจิการในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษซึง่เป็นนิตบุิคคลและเป็นคนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายทีด่นิมสีทิธถิอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
ภายในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ เพือ่ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตได ้โดยไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตตามประมวลกฎหมายทีด่นิ  และใหผู้้
ประกอบกจิการในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษซึง่เป็นนิตบุิคคลและเป็นคนต่างดา้วตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด มสีทิธถิอืกรรมสทิธิใ์น
หอ้งชุดโดยไดร้บัการยกเวน้จากการจ ากดัสทิธติามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด (ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์, 2561) ส่งผลใหน้ักลงทุนทัง้
ชาวไทยและขาวต่างชาตเิตรยีมจดัหาทีด่นิเพือ่รองรบัการลงทุนพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีม่ากขึน้ 

เมื่อพจิารณาการลงทุนพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัรายภูมภิาค พบว่าจงัหวดัชลบุรเีป็นจงัหวดัทีม่กีารออกใบอนุญาตก่อสรา้ง
สงูสุดในปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 14.2 ของจ านวนการออกใบอนุญาตก่อสรา้งทัง้หมด โดยแบ่งเป็นโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ จ านวน 
16,231 หน่วย โครงการอาคารชุดพกัอาศยั จ านวน 7,780 หน่วย และยงัเป็นจงัหวดัที่มกีารโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัแนวราบสูงทีสุ่ด 
จ านวน 21,888 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 45,010 ล้านบาท โดยในภาพรวมลกัษณะโครงการที่อยู่อาศัยในจงัหวดัชลบุรแีบ่งเป็น
โครงการบ้านจดัสรร จ านวน 477 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 183,877 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จ านวน 171 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม  2,237,161 ลา้นบาท และโครงการวลิล่า จ านวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 14,888 ลา้นบาท โดยท าเลทีต่ัง้ของ
โครงการมกีารกระจายตวัไปตามพื้นทีแ่หล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตขิองจงัหวดัและพื้นทีอ่นัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนภายใต้โครงการ
พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์ 2563) 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วงปลายปี 2562 ถงึปี 2563 ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มหด
ตวัอย่างรุนแรง (Deep Recession) สภาพเศรษฐกิจที่หดตวั ประกอบกบัมาตรการปิดพื้นที่ (Lockdown) ท าให้ยอดขายล่วงหน้า (Pre-
Sale) ที่อยู่อาศยัเปิดใหม่อยู่ในทิศทางลดลงตามความต้องการซื้อที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภคที่ลดลง โดยรอ้ยละ 80 ของผูบ้รโิภคที่ได้รบั
ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะเลื่อนการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัออกไปอย่างไมม่กี าหนด เน่ืองจากตอ้งส ารองเงนิไว ้และยงัเหน็ว่า
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงน้ีจะใหผ้ลตอบแทนไดไ้มม่ากพอ โดยการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถสง่ผล
กระทบต่ออุปทานของตลาดทีอ่ยูอ่าศยัไดใ้น 2 กรณี คอื 1) กรณีโครงการทีเ่ปิดตวัแลว้และอยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง ผูพ้ฒันาโครงการ
อาจประสบภาวะขาดแคลนเงนิทุนในการก่อสรา้ง หากไมส่ามารถสรา้งยอดจองไดถ้งึเกณฑท์ีส่ถาบนัการเงนิจะพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ และ



การศกึษาการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
ในจงัหวดัชลบุรจีากวกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อฐัชยั ศริพิรรณเจรญิ และวธุพงศ ์ลาภเจรญิ 
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อาจตอ้งมกีารชะลอการก่อสรา้ง และ 2) กรณีโครงการทีม่แีผนเปิดตวั ผูพ้ฒันาโครงการอาจตอ้งเลื่อนการเปิดตวัโครงการออกไปอยา่งไมม่ี
ก าหนด แต่อยา่งไรกต็ามผูพ้ฒันาโครงการยงัคงเน้นไปทีต่ลาดบา้นจดัสรรแนวราบเป็นหลกั (ศนูยว์จิยัธนาคารกรุงไทย, 2563) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัจงึเริม่มีการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก าหนดกลยุทธ์
การตลาด ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรี
จากวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลกระทบของวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อโครงการ
ทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุร ีและการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรใีนช่วงวกิฤติ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 อนัน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการปรบักลยุทธ์การตลาดของผู้พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยั
แนวราบในจงัหวดัชลบุรใีหส้ามารถรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคปกตใิหม ่(New Normal) ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

 

2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กลยทุธก์ารตลาดอสงัหาริมทรพัย ์

การตลาดมสีว่นประกอบหลกั 3 สว่น ไดแ้ก่ ผูผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิาร ผูน้ าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร และผูบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร 
ทัง้น้ี นักการตลาดต้องค านึงถึงค าศพัท์ส าคญัในการท าการตลาด ได้แก่ (1) ความต้องการ (Customer’ s Need) คอื ผลติภณัฑ์หรอื
บรกิารทีน่ าเสนอแก่ลกูคา้ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรอืสามารถแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ได ้และ (2) คุณคา่ (Values) 
คอื ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีน่ าเสนอแก่ลูกคา้ต้องมคีุณค่า โดยอาจเป็นคุณค่าจากประโยชน์การใชส้อยหรอืคุณค่าทางดา้นอารมณ์ (วุธ
พงศ ์ลาภเจรญิ, 2563ก) 

2.1.1 กลยุทธผ์ลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ทีธุ่รกจิน าเสนอแก่ตลาดหรอืกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ่งมอีงคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ตวัผลติภณัฑ ์คอื 
ลกัษณะทางกายภาพที่สามารถสงัเกตเหน็ได ้โดยผลติภณัฑ์ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ที่อยู่อาศยัแนวราบ ตวัผลติภณัฑ์ จงึประกอบด้วย 
ท าเลทีต่ัง้ คุณภาพการก่อสรา้ง รปูแบบ พืน้ทีใ่ชส้อย การออกแบบสิง่ อ านวยความสะดวก ภูมทิศัน์ของโครงการ 2) ตราสนิคา้ คอื ชื่อ
เรยีกผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ซึ่งท าหน้าที่ในการสื่อถึงภาพพจน์ ชื่อเสยีง คุณภาพ และ
คุณลกัษณะทีส่ าคญัของผลติภณัฑ ์โดยธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ะมกีารใชต้ราสนิคา้ขององคก์ร (Corporate Brand) เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่
ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยแต่ละโครงการยงัมกีารก าหนดชื่อตราสนิค้าเฉพาะเจาะลงอกี เพื่อเป็นการสื่อถึงท าเลที่ตัง้ จุดขาย หรอืที่มาของ
โครงการ และ 3) การบรกิาร คอื การตดิตัง้ การบรกิารหลงัการขาย และการรบัประกนั (วธุพงศ ์ลาภเจรญิ, 2563ข) 

2.1.2 กลยุทธร์าคา 

ราคา หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิาร โดยใชเ้งนิหรอืสิง่ของเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น ในการ
ก าหนดราคาอสงัหาริมทรพัย์ ผู้พฒันาโครงการควรค านึงถึง  (1) ต้นทุน ได้แก่ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าที่ดินและการพัฒนาที่ดิน 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน และตน้ทุนทางการเงนิ (2) การแขง่ขนัในตลาด โดยทัว่ไปสามารถก าหนดราคาขายไดโ้ดย (2.1) การก าหนด
ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนั (Price above the Market) (2.2) การก าหนดราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนั (Price below the Market) และ (2.3) การ
ก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้ท่ากบัคู่แขง่ขนั (Price at the Market) (3) อุปสงคแ์ละก าลงัซื้อของลกูคา้ เช่น รายไดส้ว่นบุคคล รายไดค้รวัเรอืน 
ดชันีความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค การจา้งงาน เป็นตน้ โดยปรมิาณอุปสงคข์องลกูคา้ในแต่ละสว่นตลาดเทยีบกบัอุปทานของตลาดและก าลงั
ซื้อของลูกค้าในช่วงเวลาที่โครงการเปิดขายมผีลต่อการก าหนดราคา (4) ขอ้กฎหมายและระเบยีบของภาครฐั ผู้พฒันาโครงการต้อง
ค านึงถงึกฎหมาย เช่น กฎหมายผงัเมอืง เน่ืองจาก การก าหนดสผีงัจะส่งผลต่อการก าหนดราคาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นตน้ และนโยบาย
ของภาครฐัในช่วงเวลานัน้ (5) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น ขอ้จ ากดัหรอืจุดเด่นของสนิค้า ภาพลกัษณ์ของผู้พฒันา
โครงการ เชน่ ท าเลทีต่ัง้ของโครงการ เป็นตน้ และ (6) การก าหนดราคาตอ้งตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

ทัง้น้ี วุธพงศ์ ลาภเจรญิ (2563ข) กล่าววา่ โครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแต่ละโครงการจะมีจุดเด่นหรอืจุดดอ้ย
แตกต่างกนั ผู้พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์จะน าจุดเด่นหรอืจุดด้อยของโครงการมาประกอบการตัดสนิใจก าหนดราคา ดงันัน้ 
ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยค์วรตอ้งเขา้ใจและวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อราคาขาย ซึง่ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อการก าหนดราคาขายทีอ่ยู่
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อาศยั ประกอบดว้ย ระยะหา่งจากรถไฟฟ้าหรอืถนนหลกั ลกัษณะของโครงการ วสัดุทีใ่ช ้การตกแต่งดว้ยเฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
สิง่อ านวยความสะดวกในโครงการ และชือ่เสยีงของผูพ้ฒันาโครงการ  

2.1.3 กลยุทธช์อ่งทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัส าหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอยู่อาศยั (Residential Real Estate) ประกอบด้วย (1) 
โครงการเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย เป็นการทีโ่ครงการเปิดส านกังานขายทีโ่ครงการ โดยอาจจะใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลาง (Common Area) ของโครงการ
เป็นส านักงานขายชัว่คราวของโครงการ เช่น หอ้งออกก าลงักาย เป็นต้น ซึ่งพอหลงัจากปิดการขายแลว้กจ็ะท าการปิดส านักงานขาย
ดงักล่าว และคนืพืน้ทีส่ว่นกลางใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัต่อไป และ (2) การใชน้ายหน้าอสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate Broker) ทัง้น้ี ประเภทของ
นายหน้าอสงัหารมิทรพัย์สามารถแบ่งตามลกัษณะของสญัญา (Type of Listing Agreements) ไดแ้ก่ นายหน้าผูไ้ดร้บัสทิธขิาดในการ
ขายเพียงผู้เดียว (Exclusive Right to Sell Listing Broker) นายหน้าผู้ได้รบัสทิธิเป็นนายหน้ารายเดียว (Exclusive Listing Broker) 
นายหน้าแบบสญัญาเปิด (Open Listing Broker) นายหน้าแบบราคาขายสุทธ ิ(Net Listing Broker) นายหน้าแบบคดิค่าธรรมเนียมการ
ขายล่วงหน้า (Advance Fee Listing Broker) นายหน้าผู้ซื้อ (Exclusive Authority to Purchase Broker) นายหน้าร่วม (Co-Broker) 
(วธุพงศ ์ลาภเจรญิ, 2563ข) 

2.1.4 กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด 

กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาดเป็นกลยุทธห์น่ึงทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยกลยุทธ ์
ทีถู่กน ามาใชจ้ะต้องมคีวามสอดคลอ้งและสามารถส่งเสรมิกลยุทธ์อื่น ๆ ไดใ้นเวลาเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น การลดราคาสนิค้า การแถม
สนิคา้ การแจกสนิคา้ เป็นตน้ ซึ่งหากโปรโมชัน่ทีผู่ป้ระกอบการเลอืกใชส้ามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ย่อมส่งผลให้
สามารถเพิม่ยอดขายไดม้ากยิง่ขึน้ 

2.2 กลยทุธธ์รุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือความอยู่รอดและเติบโตในภาวะวิกฤต 

วทิวสั รุง่เรอืงผล (2563) ไดก้ลา่ววา่กลยุทธธ์ุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ความอยูร่อดและเตบิโตในภาวะวกิฤต ประกอบดว้ย (1) 
การรกัษาผลก าไร ซึง่สามารถท าไดโ้ดยการหาแนวทางการลดตน้ทุนและใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  ไดแ้ก่ 
การเจรจาเพื่อขอลดดอกเบี้ยจากธนาคาร การแสวงหาแหล่งซื้อวสัดุที่มีต้นทุนต ่าที่สุด การลงมือท าแทนการจ้างบุคคลภายนอก 
(Outsource) การขอความร่วมมอืจากพนักงานในองค์กรให้ท างานที่หลากหลายขึ้นและเข้ามาท างานในภารกิจบางอย่างที่เคยจ้าง
บุคคลภายนอกเป็นผูด้ าเนินการ การบรหิารเวลาในการพฒันาโครงการใหอ้ยู่ในเป้าหมาย (2) การหยุดด าเนินธุรกจิบางสว่นหรอืทัง้หมด
เป็นการชัว่คราว โดย (1) การชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ (2) การหยุดด าเนินกจิการเป็นการชัว่คราว (3) การควบรวมและเขา้ซื้อ
กจิการ (4) การขายทิง้และถอนการลงทุน (5) การกระจายความเสีย่งไปสูธุ่รกจิใหมห่รอืตลาดใหม่ (6) การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ และ 
(7) การสรา้งนวตักรรม  

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดลพวิฒัน์ ปรดีาวภิาต และคณะ (2555) ไดท้ าการศกึษาการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยเพือ่ก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุในการด าเนินกจิการใหอ้ยูร่อดในชว่งภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รหิารของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยู่อาศยัทีด่ าเนินกจิการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมถงึจดัใหม้กีารเสวนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
พฒันากรอบการบรหิารจดัการของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัแบบผสมในช่วงภาวะเศรษฐกจิถดถอย ผลการวจิยัพบว่าการ
ปรบัตวัและกลยุทธต์่าง ๆ ทีผู่ป้ระกอบการพจิารณาเลอืกใชใ้นภาวะเศรษฐกจิถดถอย ไดแ้ก่ (1) กลยุทธด์า้นการเงนิ ประกอบดว้ย 3 กล
ยุทธ์หลกั ได้แก่ การบรหิารสภาพคล่อง การบรหิารต้นทุนการประกอบธุรกจิ การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ (2) กลยุทธ์ดา้นการตลาด 
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ การก าหนดราคาเพื่อกระแสเงนิสด การเปิดการขายเป็นระยะ การสื่อสารแบบปากต่อปาก การ
บรหิารฐานลกูคา้ การมุง่รกัษาฐานลกูคา้เก่า การพฒันาโครงการและรกัษาฐานลกูคา้ทีบ่รษิทัมคีวามช านาญ (3) กลยุทธด์า้นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรมนุษย์ ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่ การสรา้งขวญัและใหก้ าลงัใจพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การบรหิาร
ค่าจา้งผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และ (4) กลยุทธ์ด้านกระบวนการท างาน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ การลดขัน้ตอนการ
ท างาน การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานภายใน การมสีายสมัพนัธท์ีด่กีบัภาครฐั  



การศกึษาการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
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ด ารหิ ์พฒันะเอนก (2552) ไดท้ าการศกึษาการปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิของสถานประกอบการอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงวกิฤต 2 
ช่วง คอื วกิฤตเศรษฐกจิไทย ปี 2540 และวกิฤตเศรษฐกจิโลก ปี 2551 โดยจ าแนกผลการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ปัจจยัการเกดิวกิฤตจากมุมมองของผูป้ระกอบการ ดา้นผลกระทบต่อภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และการปรบักลยุทธท์างธุรกจิ ซึง่การ
ปรบักลยุทธท์างธุรกจิสามารถจ าแนกออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) กลยุทธก์ารบรหิารองคก์ร เช่น การลดขนาดองคก์ร การลดค่าตอบแทน
พนักงานจนถงึเลกิจา้ง และการพฒันาศกัยภาพพนักงาน เป็นต้น (2) กลยุทธ์การบรหิารเงนิทุนและสภาพคล่อง ไดแ้ก่ การรกัษาวนิัย
การเงนิ การเจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ี การเพิม่สภาพคล่องในภาวะทีย่อดขายตกต ่า และการวางแผนการโอนกรรมสทิธิร์ะบายสนิคา้คง
คลงั (3) กลยุทธด์า้นราคา ไดแ้ก่ การปรบัการตัง้ราคาเพือ่ขยายฐานลกูคา้ และการก าหนดกลยุทธร์าคาต ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั (4) กลยุทธด์า้น
ท าเลทีต่ัง้ ไดแ้ก่ การเน้นท าเลทีต่ัง้ที่มกีารคมนาคมสะดวก (5) กลยุทธด์า้นการส่งเสรมิการขาย ไดแ้ก่ การจดัรายการส่งเสรมิการขาย
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความต้องการของลูกคา้ การใชส้ื่อทีเ่จาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ การลดงบประมาณดา้นการส่งเสรมิการขายทีไ่ม่
จ าเป็น การประชาสมัพนัธ์ผ่านฐานลูกค้าเก่า และการสร้างความน่าเชื่อถือของบรษิัท และ (6) กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ได้แก่ การ
ควบคุมงานก่อสรา้งอย่างใกลช้ดิ การวางแผนการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งอย่างมปีระสทิธภิาพ การใชผู้ร้บัเหมาหลายราย และการควบคุม
ระยะเวลาการก่อสรา้งใหส้ัน้ลง 

 

3. วิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ดว้ยแบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเจ้าของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิัทพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 5 ราย ซึง่เป็นผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาดไดเ้ป็น
อย่างด ีต้องมปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมอี านาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เน่ืองจากในการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) และ
จ านวนผูใ้หข้อ้มลูส าคญันัน้ ผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัผูใ้หข้อ้มลูทีส่ามารถใหข้อ้มลูไดเ้ป็นอย่างด ี (Information-Rich Cases) และจ านวน
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัส าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพนัน้ไมม่สีตูรทีก่ าหนดวา่จะตอ้งใชจ้ านวนเทา่ใดจงึจะเหมาะสม นอกจากนัน้ จ านวนของผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ไม่ส าคัญเท่ากับคุณภาพของข้อมูลและความลึกของข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ทีไ่ดเ้ลอืกมา (ชาย โพธสิติา, 2554) ทัง้น้ี การวจิยัเชงิคุณภาพนัน้มจีุดมุ่งหมายในการทีจ่ะหาขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมทิี่มี
ลกัษณะเป็นเชงิลกึและเป็นองค์รวมจากจ านวนตวัอย่างขนาดเลก็ (Hair, Bush, & Ortinau, 2003) โดยอาศยัการถามค าถามหรอืการ
สงัเกตพฤติกรรม นอกจากน้ี Cresswell (2009) ได้กล่าวถึงการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ที่มสี่วนร่วมในปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา
เดยีวกนัในการวจิยัเชงิคุณภาพแบบเชงิปรากฏการณ์นัน้ จ านวนตวัอย่างทีเ่หมาะสมของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่หมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5 – 
25 ราย จากนัน้ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการถอดขอ้มูลจากเครื่องบนัทึกเสยีง 
คน้หาความหมายของขอ้ความต่าง ๆ ในขอ้มลู จากนัน้ท าการหาขอ้สรุปและตคีวามหมายของขอ้คน้พบทีไ่ด ้

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมลู 

 ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์เชงิลกึด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างผู้ให้ขอ้มูลซึ่งเป็นเจ้าของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของ
บรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 5 ราย ซึง่เป็นผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบักล
ยุทธ์การตลาดได้เป็นอย่างด ีต้องมปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรี
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมอี านาจในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ สามารถแสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้
ขอ้มลูไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู 

ขอ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู 

รายที ่1 รายที ่2 รายที ่3 รายที ่4 รายที ่5 
ต าแหน่งงาน กรรมการผูจ้ดัการ ทีป่รกึษาดา้นการ

พฒันาโครงการ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา

ธุรกจิ 
ประสบการณ์ในการ
พฒันาโครงการ 

16 ปี 18 ปี 11 ปี มากกวา่ 10 ปี 8 ปี 

 จากตารางที่ 1  พบว่าผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเจา้ของหรอืบุคลากรระดบับรหิารของบรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรี ซึ่งมปีระสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบใน
จงัหวดัชลบุรมีาแลว้ชไมน้่อยกวา่ 5 ปี และมอี านาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์จงึเป็นผูท้ีม่คีุณลกัษณะ
ตรงตามทีก่ าหนดไวใ้นวธิกีารวจิยัทีส่ามารถใหข้อ้มลูทีต่อ้งการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.2 ผลกระทบของวิกฤติโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบรีุ 

 จากการสอบถามผลกระทบของวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุร ีผูว้จิยั
สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่2 

 จากตารางที ่2 พบว่าการแขง่ขนัของธุรกจิโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรีในช่วงเกดิวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 มคีวามรุนแรงมากกวา่ช่วงก่อนเกดิวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยผลกระทบของวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในจังหวดัชลบุรี ได้แก่ การที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปจากเดิมและ
ผูป้ระกอบการขาดสภาพคล่อง โดยพบว่าผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศยัชะลอการเขา้ชมโครงการและยดืเวลาการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยั
ออกไป ซึ่งส่งผลต่อยอดจองและยอดโอนกรรมสทิธิ ์ท าใหบ้รษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดั
ชลบุรทีัง้รายใหญ่และรายย่อยชะลอการเปิดตวัโครงการใหมแ่ละเน้นไปทีก่ารระบายอุปทานคงคา้ง รวมภงึเรง่การโอนกรรมสทิธิ ์เพือ่ให้
รกัษาสภาพคลอ่งและมเีงนิสดหมนุเวยีน 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบของวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุร ี

ขอ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู 

รายที ่1 รายที ่2 รายที ่3 รายที ่4 รายที ่5 
การแขง่ขนัของธรุกจิ
โครงการทีอ่ยูอ่าศยั
แนวราบในจงัหวดั
ชลบุร ี

รุนแรงมากกวา่ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

รุนแรงมากกวา่ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

รุนแรงมากกวา่ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

รุนแรงมากกวา่ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

รุนแรงมากกวา่ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

ผลกระทบของวกิฤติ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 ทีม่ตี่อ
โครงการ 
ทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ
ในจงัหวดัชลบุร ี

ผูบ้รโิภคมี
พฤตกิรรมการซือ้ 
ทีอ่ยูอ่าศยั
เปลีย่นไป 

ผูป้ระกอบการ 
ขาดสภาพคล่อง 

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรม
การซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั
เปลีย่นไป 

ผูบ้รโิภคมี
พฤตกิรรมการซือ้ 
ทีอ่ยูอ่าศยั
เปลีย่นไป 
ผูป้ระกอบการ 
ขาดสภาพคลอ่ง 

- ผูบ้รโิภคมี
พฤตกิรรมการซือ้ 
ทีอ่ยูอ่าศยั
เปลีย่นไป 
- ผูป้ระกอบการ 
ขาดสภาพคล่อง 

4.3 การปรบักลยทุธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบรีุในช่วงวิกฤติโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ผลการศกึษาการปรบักลยุทธ์การตลาดของผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรใีนช่วงวกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่3 

 

 



การศกึษาการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
ในจงัหวดัชลบุรจีากวกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ตารางท่ี 3 การปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรใีนชว่งวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ขอ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู 

รายที ่1 รายที ่2 รายที ่3 รายที ่4 รายที ่5 
การปรบักลยุทธ์
การตลาด 
ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) 

การสรา้งความ
เชือ่มัน่ดา้นความ
ปลอดภยัในการ 
อยูอ่าศยั 

การพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัในรปูแบบ
บา้นอจัฉรยิะ 

การออกแบบพืน้ที่
ใชส้อยใหส้ามารถ
ตอบสนองการอยู่
อาศยัในยุคความ
ปกตใิหม ่

การพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัในรปูแบบ
บา้นอจัฉรยิะ 

การพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัในรปูแบบ
บา้นอจัฉรยิะ 

การปรบักลยุทธ์
การตลาดดา้น
ราคา (Price)  

ปรบัลดราคาขาย
เพือ่เรง่ระบาย
อุปทานคงคา้ง 

ไมไ่ดด้ าเนินการ 
ใดใด 

ปรบัลดราคาขาย
เพือ่เรง่ระบาย
อุปทานคงคา้ง 

ปรบัลดราคาขาย
เพือ่เรง่ระบาย
อุปทานคงคา้ง 

ไมไ่ดด้ าเนินการ 
ใดใด 

การปรบักลยุทธ์
การตลาด 
ดา้นชอ่งทางการ
จดัจ าหน่าย 
(Place)  

การท าการตลาด
ออนไลน์ 

การท าการตลาด
ออนไลน์ 

การท าการตลาด
ออนไลน์ 

การท าการตลาด
ออนไลน์ 

การท าการตลาด
ออนไลน์ 

การปรบักลยุทธ์
การตลาด 
ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด 
(Promotion)  

การจดัรายการ
สง่เสรมิการขาย 
เพือ่กระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ 

การจดัรายการ
สง่เสรมิการขาย 
เพือ่กระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ 

การจดัรายการ
สง่เสรมิการขาย 
เพือ่กระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ 

การจดัรายการ
สง่เสรมิการขาย 
เพือ่กระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ 

การจดัรายการ
สง่เสรมิการขาย 
เพือ่กระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้ 

ปัจจยัส าเรจ็ 
ในชว่งวกิฤต ิ
โรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 

- การวจิยัตลาด 
- การบรหิาร 
สภาพคลอ่ง 

การมวีสิยัทศัน์
เตรยีมพรอ้มรบัมอื
การเปลีย่นแปลง 

- การวจิยัตลาด 
- การสรา้งพนัธมติร  
ทางธุรกจิ 

การพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัทีต่อบโจทย์
วถิคีวามปกตใิหม ่

การวจิยัตลาด 

 จากตารางที ่3 สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 1) การปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นผลติภณัฑ ์(Product) พบว่าผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มกีารปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นผลติภณัฑ์
โดยการพฒันาที่อยู่อาศยัในรูปแบบบ้านอจัฉรยิะ รองลงมาคือ การสร้างความเชื่อมัน่ด้านความปลอดภยัในการอยู่อาศยัทัง้ความ
ปลอดภยัจากอาชญากรรม (Security) และความปลอดภยัจากโรคระบาด (Hygiene) การออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยใหส้ามารถตอบสนองการ
อยูอ่าศยัในยุคความปกตใิหม ่ 

 2) การปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นราคา (Price) พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่มกีารปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นราคาโดยการปรบัลด
ราคาขายเพื่อเร่งระบายอุปทานคงคา้ง ในขณะทีม่ผีูใ้หข้อ้มูลบางรายไม่ไดท้ าการปรบักลยุทธ์การตลาดดา้นราคา เน่ืองจากเลง็เหน็ว่า
โครงการของตนมศีกัยภาพและคุม้คา่กบัราคาขายทีก่ าหนดไว ้

 3) การปรบักลยุทธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่าผูใ้หข้อ้มูลทัง้หมดมกีารปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้น
ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายโดยการเน้นการท าการตลาดออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าให้
มกีารประกาศใชม้าตรการทางสาธารณสุข โดยเฉพาะมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ผูพ้ฒันาโครงการจงึหนัมา
ท าการตลาดและรุกจดักิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE Official, VDO Call, VDO Walk Through, Virtual 
Reality 360 องศา, Electronic Direct Mail (EDM), Youtube รวมถงึ Social Media เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดทุ้กชอ่งทาง 
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 4) การปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดมกีารปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้น
การสง่เสรมิการตลาดโดยการจดัรายการสง่เสรมิการขายเพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ อาท ิการตกแต่งพรอ้มเขา้อยู่ การใหส้ว่นลดเงนิสด 
การยกเวน้คา่สว่นกลางในปีแรก เป็นตน้ 

 5) ปัจจยัส าเรจ็ในชว่งวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พบวา่ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็วา่การวจิยัตลาดเป็นปัจจยั
ส าเร็จที่ช่วยให้โครงการสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากท าให้ผู้พฒันาโครงการทราบความต้องการของผู้บรโิภคที่
เปลีย่นแปลงไปและสามารถตอบสนองไดต้รงความต้องการ นอกจากน้ี การบรหิารสภาพคล่อง การมวีสิยัทศัน์เตรยีมพรอ้มรบัมอืการ
เปลีย่นแปลง การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ รวมถึงการพฒันาที่อยู่อาศยัที่ตอบโจทย์วถิีความปกตใิหม่ ลว้นเป็นปัจจยัส าเรจ็ที่ช่วยให้
บรษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรีสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดใ้นช่วงวกิฤตโิรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 

 

5. การอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศกึษาพบว่าผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มกีารปรบักลยุทธก์ารตลาดดา้นราคาโดยการปรบัลดราคาขายเพื่อเร่งระบายอุปทานคง
คา้งและมกีารปรบักลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยการจดัรายการส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อ ทัง้น้ี การ
บรหิารสภาพคลอ่งและการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ เป็นปัจจยัส าเรจ็หน่ึงทีช่ว่ยใหบ้รษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั
แนวราบในจงัหวดัชลบุรสีามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดใ้นช่วงวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของดลพวิฒัน์ 
ปรดีาวภิาต และคณะ (2555) ทีพ่บวา่การปรบัตวัและกลยุทธต์่าง ๆ ทีผู่ป้ระกอบการพจิารณาเลอืกใชใ้นภาวะเศรษฐกจิถดถอย ไดแ้ก่ (1) 
กลยุทธด์า้นการเงนิ ประกอบดว้ย 3 กลยุทธห์ลกั ไดแ้ก่ การบรหิารสภาพคล่อง การบรหิารต้นทุนการประกอบธุรกจิ การสรา้งพนัธมติร
ทางธุรกจิ (2) กลยุทธด์า้นการตลาด ประกอบดว้ย 6 กลยุทธห์ลกั ไดแ้ก่ การก าหนดราคาเพือ่กระแสเงนิสด การเปิดการขายเป็นระยะ การ
สือ่สารแบบปากต่อปาก การบรหิารฐานลูกคา้ การมุ่งรกัษาฐานลูกคา้เก่า การพฒันาโครงการและรกัษาฐานลูกคา้ทีบ่รษิทัมคีวามช านาญ 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของด ารหิ์ พฒันะเอนก (2552) ทีพ่บว่ากลยุทธ์การบรหิารเงนิทุนและสภาพคล่อง กลยุทธด์้านราคา ได้แก่ 
การปรบัการตัง้ราคาเพื่อขยายฐานลูกคา้ และการก าหนดกลยุทธร์าคาต ่ากว่าคู่แขง่ขนั และกลยุทธด์า้นการส่งเสรมิการขาย ไดแ้ก่ การจดั
รายการสง่เสรมิการขายปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ เป็นสว่นหน่ึงของการปรบักลยุทธท์างธุรกจิ 

 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การแขง่ขนัของธุรกจิโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรใีนชว่งเกดิวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มคีวามรุนแรง
มากกว่าช่วงก่อนเกดิวกิฤตโิรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยผลกระทบของวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีม่ตี่อโครงการทีอ่ยู่
อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุร ีไดแ้ก่ การทีผู่บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัเปลีย่นไปจากเดมิและผูป้ระกอบการขาดสภาพคล่อง 
สง่ผลใหบ้รษิทัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในจงัหวดัชลบุรตีอ้งเร่งปรบักลยุทธก์ารตลาดเพือ่ใหธุ้รกจิอยู่
รอด อาท ิ

1) การเพิม่ชอ่งทางการท าการตลาดออนไลน์ เชน่ การชมบา้นแบบ 360 องศาผา่นเวบ็ไซต ์การจองบา้นออนไลน์ Online Booking 
ผา่นเวบ็ไซตข์องเจา้ของโครงการ Facebook, LINE Official รวมถงึเวบ็ไซตอ์คีอมเมริซ์ต่าง ๆ เชน่ Shopee หรอื Lazada เป็นตน้ 

2) การแขง่ขนักนัดว้ยแคมเปญกระตุน้การขายทีเ่คยใชอ้ยูเ่ดมิ เชน่ การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ รวมถงึแคมเปญการตลาด
รปูแบบใหม ่เชน่ การจอง 0 บาท การอยูฟ่ร ีการช่วยผอ่น การกูไ้ด ้110% การรบัเงนิคนื (Cash Back) เป็นตน้ 

 

7. รายการอ้างอิง 

ชาย โพธสิติา. (2554). ศาสตรแ์ละศลิป์แหง่การวจิยัเชงิคุณภาพ (พมิพค์รัง้ที ่5). กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้. 

ดลพวิฒัน์ ปรดีาวภิาต และคณะ. (2555). การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นภาวะเศรษฐกจิถดถอย. วารสาร 
วชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 22(2), 416-426. 



การศกึษาการปรบักลยุทธก์ารตลาดของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
ในจงัหวดัชลบุรจีากวกิฤตโิรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อฐัชยั ศริพิรรณเจรญิ และวธุพงศ ์ลาภเจรญิ 
 

833 

ด ารหิ ์พฒันะเอนก. (2552). การปรบักลยุทธท์างธุรกจิของผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ ปี พ.ศ. 2540 และ 
2551. (วทิยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธรีะพจน์ ค ารณฤทธศิร. (ม.ป.ป.). การผลติและพฒันาก าลงัคนรองรบัการพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC).              
สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://wiki.ocsc.go.th/_media/ธรีะพจน์_ค ารณฤทธศิร006.pdf 

ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. (2561). อสงัหาเดอืด! พ.ร.บ.ออีซี ีปลดลอ็กต่างชาต ิถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิ-คอนโด 100%. สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 
2563, จาก https://www.prachachat.net/property/news-162188 

ผูจ้ดัการออนไลน์. (2563). อสงัหาฯ โซน EEC ชะลอตวั 'ชลบุร'ี ยอดโอนตดิลบ 20% ดงึซอฟตโ์ลน ท าบา้นดมีดีาวน์. สบืคน้เมือ่ 10 
ตุลาคม 2563, จาก https://mgronline.com/stockmarket/detail/ 9630000058155 

วทิวสั รุง่เรอืงผล. (2563). แนวทางการปรบัตวัของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นภาวะวกิฤต. สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2563, จาก 
https://marketeeronline.co/archives/167491 

วธุพงศ ์ลาภเจรญิ. (2563ก). การวเิคราะหต์ลาดและกลยุทธก์ารตลาดเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย:์ เลม่ 1 ความรูเ้บื้องตน้และการ
วเิคราะห.์ กรุงเทพฯ: เอเชยีดจิติอล การพมิพ.์ 

วธุพงศ ์ลาภเจรญิ. (2563ข). การวเิคราะหต์ลาดและกลยุทธก์ารตลาดเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย:์ เลม่ 2 ความรูเ้บื้องตน้และการ
วเิคราะห.์ กรุงเทพฯ: เอเชยีดจิติอล การพมิพ.์ 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย.์ (2563). นายกสมาคมอสงัหาฯ ชลบุร ีชี้โควดิฉุดทาวน์โฮมรว่ง 70%. สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2563, จาก 
https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442075 

ศนูยว์จิยัธนาคารกรุงไทย. (2563). Residential Market Outlook (2020-2021): ปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุค New 
Normal. สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResources 
Download_578Residential_Market_Outlook_2020-2021.pdf 

ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชย.์ (2563). EEC ความหวงัใหมข่องเศรษฐกจิไทย: ท าไมตอ้งเริม่ตัง้แต่วนันี้? สบืคน้เมือ่ 
10 ตุลาคม 2563, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/ 3544 

ออลพรอ็พเพอรต์ี ้มเีดยี. (2563). EEC ปัจจยัหนุนตลาดทีอ่ยูอ่าศยั. สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://www.ddproperty.com/
ขา่วอสงัหารมิทรพัย-์บทความ/2020/2/186021/eec-ปัจจยัหนุนตลาดทีอ่ยู ่ 

Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed). Thousand 
Oaks: Sage. 

Hair, J. F, JR., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2003). Marketing Research within a Changing Information Environment              
(2nd ed). New York: McGraw-Hill. 

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResources


12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021 
Bangkok, Thailand, June 28th, 2021 

 

834 

กระบวนการคดัเลือกท าเลท่ีตัง้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์
เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรปูกาแฟในประเทศไทย 

THE PROCESS OF SITE SELECTION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECT 
TO PROMOTE THE PRODUCTION AND PROCESSING OF COFFEE IN THAILAND 

 
อทิธกิร อารมย1์ และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ2 

IDTIGORN AROM1 and TIRAWAT PIMVERN2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 
enchantressx07@gmail.com1, tirawat@ap.tu.ac.th2 

 

บทคดัย่อ 

กาแฟถอืเป็นหน่ึงในผลผลติทางการเกษตรทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ แต่ปัจจุบนัยงัไม่สามารถผลติและแปรรูปให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการทัง้ในประเทศและการส่งออก ไม่เพยีงแต่เทรนด์การประกอบธุรกจิกาแฟแต่ความต้องการในการดื่มและการ
เรยีนรู้ดา้นกาแฟยงัไดร้บัความนิยมเช่นเดยีวกนั จากแบบสอบถามผูท้ี่นิยมกาแฟ จ านวน 90 คน พบว่า ยงัไม่มโีครงการหรอืพื้นที่ที่
สามารถตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน บทความฉบบัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงกระบวนการคดั เลอืกทีด่นิ (Site selection) 
และการเสนอพืน้ทีใ่ชส้อย (Programming) ส าหรบัโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการผลติและการแปรรูป อกีทัง้ยงั
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถ้วน ผ่านการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมแิละการสอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายผ่าน
แบบสอบถาม การศกึษาพบว่า 1) จงัหวดัเชยีงราย เป็นจงัหวดัที่สามารถปลูกกาแฟได้ทัง้ Arabica และ Robusta ซึ่งมศีกัยภาพและ
ความสามารถในการสง่ออก อกีทัง้ยงัเหมาะสมกบัการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นผลการศกึษาตามทฤษฎกีารเลอืกทีต่ัง้ 2) ตามความตอ้งการจาก
แบบสอบถามและการถอดวงจรชวีติของกาแฟ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการอสงัหารมิทรพัย์เป็น 2 ส่วน คอื (1) พืน้ที่
ส าหรบัเพิม่ศกัยภาพในการผลติและแปรรปู (2) พืน้ทีส่ง่เสรมิทีจ่ะสง่ผลใหเ้ป็นโครงการทีค่รบวงจรมากขึน้ หากผูป้ระกอบการทีม่คีวาม
ต้องการพฒันาโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบักาแฟ สามารถน ากระบวนการผลการศกึษาไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดพื้นที่เพื่อท าการพฒันา
โครงการไดใ้นอนาคต 

ค ำส ำคญั: กำรคดัเลอืกทีด่นิ, โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย,์ โรงงำนกำรผลติและแปรรปู, กำแฟ, ศนูยร์วมธุรกจิกำแฟ 

 

Abstract 

Coffee is considered as one of agricultural products that can generate income for the country. While at present, it is 
unable to produce and process adequate for both domestic and export demand. Moreover, the coffee business trends have 
become popular as well as the demand for coffee drinking and learning. From the questionnaire survey of 90 coffee enthusiasts, 
it was found that there were no project or area that could fully meet their needs. Therefore, this article this article aimed to show 
the site selection process to propose the appropriate programming in the project area. For this, real estate project development 
will help to increase production and processing capacity and also fully meets the needs of consumers through the study of 
secondary data and the examination of the needs of the target group of users from questionnaires. The research results found 
that 1) Chiang Rai is a province that can grow both Arabica and Robusta coffee which has potential and export capability, also 
being the tourism destination, which can consider as the result of an analysis based on the principles and criteria for the site 
selection. 2) According to the needs from the questionnaire results and the life cycle of coffee, researchers defined the usable 
area of the real estate project into 2 parts: (2.1) Area with potential to increase production and processing (2.2) Promotional 
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area that will results in a more comprehensive project. So, the entrepreneurs who want to develop coffee related business can 
be applied the design proposal from this research to determine the area for future development. 

Keywords: Site selection, Real Estate Project, Production and Processing Plant, Coffee, Coffee Business Center 

 

1. บทน า 

ปัจจุบนักาแฟไดเ้ขา้มบีทบาทในการด าเนินชวีติของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากและยงัมแีนวโน้มการบรโิภคเพิม่ขึน้ทุก ๆ ปี เนื่องดว้ย
ในเมลด็กาแฟมคีุณสมบตัหิลายประการที่ท าให้ผูค้นสนใจในตวัของกาแฟ โดยสามารถสรุปได้เป็น 2 ประการหลกั คอื ประการแรก 
รสชาตแิละกลิน่ของกาแฟ กาแฟมรีสชาตแิละกลิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยมหีลกัฐานการวจิยัวา่ดว้ยกลิน่บ าบดั หรอื สุคนธบ าบดั 
(Aromatherapy) พบว่า กาแฟนัน้ช่วยท าใหค้นที่ได้รบักลิน่มอีารมณ์ดี, กระปรี้กระเปร่า, สมองปลอดโปร่ง, เปิดการรบัรู้กลิน่หลงัจาก
ไดร้บักลิน่กาแฟ  และประการที่ 2 สารประกอบอนิทรยี์ประเภทแอลคาลอยด์ทีอ่ยู่ในกาแฟทีเ่รยีกว่า คาเฟอนี  (Caffeine)  ท าใหเ้วลา
ไดร้บัสารชนิดน้ีเขา้ไปในร่างกายจะเพิม่ระดบัอะดรนีาลนีท าใหรู้ส้กึตื่นตวั (นงลกัษณ์ สุขวาณิชยศ์ลิป์, 2563) จากเหตุผลขา้งต้นส่งผล
ผูค้นเริม่สนใจกาแฟและน ากาแฟไปใชใ้นการบรโิภคและวตัถุประสงคอ์ื่นๆ อกีมากมาย สงัเกตไดจ้ากปัจจุบนัมรีา้นกาแฟในลกัษณะทีเ่ปิด
ใหน้ัง่ดื่มในแต่ละช่วงเวลา ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการพดูคุย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมไปถงึการวพิากษ์วจิารณ์เรื่องราวต่างๆ 
ของผูท้ีม่าใชบ้รกิารรา้นกาแฟอยา่งกวา้งขวาง 

พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งแหล่งผลติเมลด็กาแฟขนาดใหญ่ในปัจจุบนั มอียู่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในตลาด ในพืน้ทีภ่าคเหนือมี
เพยีงจงัหวดัเชยีงรายเท่านัน้ ทีม่กี าลงัการผลติทีค่่อนขา้งมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ ขณะทีจ่งัหวดัอื่นๆ มกี าลงัผลติทีถ่อืวา่ยงั
น้อยกว่ามาก จากความต้องการของตลาดกาแฟ ณ ขณะน้ี มคีวามต้องการมากขึน้เรื่อยๆ และยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จงึเกดิการ
แข่งขนัของอุปทานในตลาดที่จะต้องมาตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมกาแฟกาแฟที่หมุนเวยีนอยู่ใน
ประเทศไทยในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา พบวา่ อตัราสว่นของปรมิาณเมลด็กาแฟทีผ่ลติเองภายในประเทศกบัปรมิาณเมลด็กาแฟทีน่ าเขา้เป็น 
33:67 (26,126:52,827 ตนั) (ส านักการคา้สนิคา้กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2563) ซึง่ปรมิาณความตอ้งการในการใชเ้มลด็กาแฟ
ของคนไทยต่อปีคอื อยู่ทีป่ระมาณ 78,953 ตนัต่อปี และจากการศกึษาคน้ควา้ในดา้นการตลาดของธุรกจิกาแฟ พบว่า มปีรมิาณการใช้
เมลด็กาแฟโลกเพิม่มากขึน้ทุกปีดงั รปูที ่1  

 

รปูท่ี 1 ปรมิาณการใชเ้มลด็กาแฟโลกทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี (หน่วย ลา้นตนั)   ทีม่า : กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2562 

จากรูปที ่1 จะเหน็ไดว้่ามปีรมิาณการใชเ้มลด็กาแฟโลกเพิม่มากขึน้ทุกๆปี มอีตัราการขยายตวัอยู่ที ่1.06% แสดงใหเ้หน็ถงึมี
ปรมิาณความตอ้งการของตลาดกาแฟทีม่ากขึน้ทุกปี  

 
รปูท่ี 2 ปรมิาณผลผลติเมลด็กาแฟทีล่ดลง (หน่วย ลา้นตนั)             รปูท่ี 3 ปรมิาณผลผลติเมลด็กาแฟทีส่ง่ออก (หน่วย ลา้นตนั)                                    

ทีม่า : กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2562                  ทีม่า : กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2562 
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การทีค่วามนิยมบรโิภคมอีตัราการขยายตวัเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหเ้กดิความต้องการใชเ้มลด็กาแฟกเ็พิม่มากขึน้ แต่ผลผลติที่
ผลติไดก้ลบัมอีตัราการขยายตวัทีล่ดลง จงึยิง่ท าใหเ้มลด็กาแฟไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการในตลาดเป็นเทา่ทวคีณู สง่ผลใหป้รมิาณเมลด็
กาแฟทีส่่งออกลดลง ดงัปรากฎรูปที ่2 และ รูปที ่3 ซึง่คาดว่าเป็นผลอนัเน่ืองมาจากจากสภาวะโลกรอ้นและสภาพอากาศทีย่ ่าแย่ลง ซึง่
กาแฟเป็นพชืที่ต้องการการดูแลอย่างมากจงึยากที่จะให้ผลผลติที่ดไีด้ (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2562) โดยที่ปรมิาณเมล็ดกาแฟที่
ประเทศไทยสามารถผลติไดเ้องนัน้ไม่สอดคลอ้งต่อปรมิาณความตอ้งการใชข้องคนไทย จงึท าใหต้อ้งน าเขา้เมลด็กาแฟจากต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก ซึง่คดิเป็นปรมิาณทีม่ากกว่าถงึ 3 เท่า และยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดกาแฟโลก ทางผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ยงัมี
สว่นต่างระหวา่งปรมิาณอุปสงคแ์ละอุปทานของปรมิาณเมลด็กาแฟในตลาดของไทย  

ผูว้จิยัจงึเหน็วา่ ปัญหาเรือ่งความไมส่มดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานของกาแฟจงึเป็นโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะสามารถเขา้ไปลงทุนท า
โครงการเพื่อส่งเสรมิการเพิม่ก าลงัการผลติเมลด็กาแฟในประเทศไทยน้ีได ้ในเรื่องสภาวะโลกรอ้นและสภาพอากาศทีย่ ่าแย่ลงส่งผลให้
อตัราการผลติมอีตัราการขยายตวัทีล่ดลงจงึท าใหก้ารท าธุรกจิน้ีท าไดย้ากมากขึน้ แต่ทางผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าสิง่น้ีไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัทีแ่ย่เพยีง
อย่างเดยีว หากมองในมุมมองของโอกาศทางธุรกจิสิง่น้ีกเ็ป็นช่องทางทีท่ าใหเ้จา้ของโครงการเขา้ไปประกอบการในตลาดกาแฟไดง้่าย
มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมโีอกาสและสามารถส่งเสรมิใหม้กีารเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมกาแฟ แต่หากทีจ่ะเขา้มาท าในรูปแบบทีไ่มม่คีวาม
แตกต่างกบัทีผู่ข้ายรายอื่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถสรา้งความแตกต่างใหก้บัโครงการไดเ้ท่าทีค่วร ทางผูจ้ดัท าจงึคดิแนวทางทีจ่ะพฒันา
โครงการทีม่ลีกัษณะเป็นศูนยร์วมธุรกจิกาแฟทีค่รบวงจร เพราะจากการส ารวจโครงการต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิน้ี พบว่าไม่มี
โครงการใดเลยทีเ่ป็นลกัษณะของโครงการทีค่รบวงจรในเรือ่งของกาแฟ ผูจ้ดัท าจงึไดท้ าการศกึษาในปัจจยัต่างๆ และวธิกีารการคดัเลอืก
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัโครงการเพือ่เป็นแนวทางในการลงทุนในการพฒันาโครงการฯ ส าหรบัผูท้ีส่นใจต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่แสดงขัน้ตอนในการคดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมกบัการพฒันาโครงการ 

2) เพือ่เสนอแนวทางการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในการพฒันาโครงการ 

 

3. แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 แนวคิดการเลือกท่ีตัง้และกลยทุธใ์นการค้นหาท่ีตัง้ (Site Selection Criteria and Search Strategies) 

ตามแนวคิดของ Quality supportive housing, 2013 ได้แบ่งการเลือกที่ตัง้และกลยุทธ์ในการค้นหาที่ตัง้ออกแป็น 5 ปัจจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ขนำดพืน้ที ่ขนาดหรอืขนาดของโครงการทีเ่สนอควรสมัพนัธก์บัระดบัความตอ้งการของชนิดธุรกจิ  

3.1.2 ประเภทโครงกำรและแนวทำงกำรก่อสรำ้ง ประเภทของทีโ่ครงการทีจ่ะสรา้งเป็นเกณฑห์ลกัในการพจิารณาและแนวทางที่
แตกต่างกนัอาจใหป้ระโยชน์สงูสุดกบัสถานทีใ่กลเ้คยีงทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น การสรา้งพืน้ทีร่สีอรท์ภายในชุมชนหน่ึงอาจก่อใหเ้กดิ
ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วทีม่ากขึน้ ซึง่ทัง้สองเป็นประเภททีอ่ยูอ่าศยัทีแ่ตกต่างกนัแต่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ตอ้งทัง้สอง 

3.1.3 สถำนที ่ตอ้งประเมนิตามปัจจยัต่อไปน้ี 1) การขนส่งสาธารณะ เพื่อความสะดวกสบายและโอกาสในการเขา้ถงึพืน้ที ่2) 
โอกาสในการจ้างงาน หากบรเิวณโดยรอบมปีรมิาณแรงงานที่พร้อมจะรบัการจ้างงานมาก ก็จะเป็นผลดแีก่โครงการที่ไม่ต้องจดัหา
แรงงานในพืน้ทีไ่กลออกไป 3) สิง่อ านวยความสะดวกในบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อความสะดวกสบายแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 4) บรกิารชุมชน 
เพื่อเวลามคีวามต้องการในการใชบ้รกิารต่าง ๆ เช่น การใช้บรกิารของโรงพยาบาลก็จะไดไ้ม่ต้องเดนิทางไปในพื้นที่ทีไ่กลออกไป  5) 
ความปลอดภยั  

3.1.4 ตน้ทุนกำรไดม้ำหรอืกำรเช่ำ ตน้ทุนการไดม้าหรอืการเช่าสงูสุดทีต่อ้งพจิารณาในระหวา่งการคน้หาทีด่นิ คา่ใชจ้่ายทีย่อม
ใหม้กัจะจ ากดัการคน้หาเฉพาะชุมชนทีม่รีาคาอสงัหารมิทรพัยต์ ่ากวา่ ผูใ้หทุ้นภาครฐัส่วนใหญ่และผูใ้หกู้ภ้าคเอกชนทัง้หมดมแีนวโน้มที่
จะก าหนดใหร้าคาซือ้ไมเ่กนิราคาประเมนิของทรพัยส์นิ 



กระบวนกำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์เพือ่สง่เสรมิกำรผลติและแปรรปูกำแฟในประเทศไทย 
อทิธกิร อารมย ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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นอกจากน้ีการแบ่งเขตจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอย่างรอบคอบในการตดัสนิใจเลอืกทีด่นิเน่ืองจากกฎระเบยีบการแบ่งเขตใน
พืน้ทีอ่าจท าใหค้วามพยายามทีจ่ะไดร้บัการอนุมตัจิากทอ้งถิน่ สถาปนิกโครงการสามารถวเิคราะหข์อ้ จ ากดั การแบง่เขตในพืน้ทีเ่พือ่ชว่ย
เป็นแนวทางในการคน้หาทีด่นิ การใชแ้ผนทีก่ารแบง่เขตเป็นไปไดท้ีจ่ะระบุพืน้ทีท่ีจ่ะพฒันาโครงการทีเ่สนอไดง้า่ย 

3.1.5 กำรยอมรบัของชุมชน ศกัยภาพในการคดัค้านของชุมชนต่อการพฒันาที่เสนอควรได้รบัการพจิารณาในขณะที่ก าลงั
ด าเนินการคน้หาไซต์ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการประเมนิของชุมชนและการสนับสนุนทางการเมอืงในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงรวมทัง้ความแขง็แกร่งของ
ความสมัพนัธ์กบัผูน้ าท้องถิน่และความสามารถขององค์กรปัญหาน้ีอาจได้รบัการแก้ไขเมื่อมกีารระบุทีด่นิทีต่รงกบัความต้องการและ
เกณฑข์องโครงการ โดยการท าโครงการประเภทน้ีอตัราการคดัคา้นของชุมชนนัน้มคี่อนขา้งต ่าแต่ตวัของผูล้งทุนควรทีจ่ะศกึษาสภาพ
ความเป็นอยู่ของบริเวณชุมชนนัน้ๆและสอบถามความเหน็ของชุมชนก่อนที่จ ะด าเนินการท าโครงการ ซึ่งดีกว่าการที่ต้องมาแก้ไข
ภายหลงั  

3.2 แนวคิดการศึกษาพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบสัต้า 

การคดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟอาราบกิา้ ประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นกายภาพหลายประการ คอื 
1. ในดา้นความสงูของพืน้ที ่ควรตัง้อยู่ทีล่ะตจิูด 19° 39′ เหนือ ความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 700 - 1,765 เมตร 2. ลกัษณะเน้ือ
ดนิตอ้งสามารถระบายน ้าไดด้ ีลกัษณะเน้ือดนิดา้นบนตอ้งร่วนหรอืเป็นดนิร่วนปนทราย ส่วนดนิชัน้ล่างเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย หรอื
ดนิร่วนเหนียวปนทรายปนเศษหนิ และ 3. อุณหภูมเิฉลีย่ทีเ่หมาะสมต่อการปลกูกาแฟ ควรมอุีณหภูมอิยูร่ะหวา่ง 15 - 25 องศาเซลเซยีส 
(ประวณีา อนิทรแ์ขวนและสริานี มบีุญล ้า, 2556) 

ขณะทีปั่จจยัของพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟโรบสัตา้ ประกอบไปดว้ย 1. ดนิควรเป็นดนิร่วนหรอืดนิร่วนปน
ทราย ดนิชัน้ล่างเป็นดนิรว่นเหนียวปนทราย 2. ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหวา่ง 5.5 - 6.5 3. ปรมิาณน ้าฝนไมน้่อยกวา่ 1,500 มลิลเิมตร/
ปี และ 4. มอีากาศไมร่อ้นจดัประมาณ 25-32 องศาเซลเซยีส (บุญพา ชผูอมและชนินทร ์ศริขินัตยกุล, 2561) 

พืน้ทีบ่างบรเิวณในภาคเหนือสามารถเพาะปลกูกาแฟโรบสัตา้ได ้โดยทีต่วัตน้กาแฟโรบสัตา้ตอ้งการการดแูลเหมอืนกบักาแฟโร
บสัต้าที่ปลูกในภาคใต้ แต่ต้องเริม่จากการเพาะเมลด็ทีภ่าคใต้แลว้น าต้นกลา้มาปลูกที่ภาคเหนือแทน โดยผลผลติที่ไดน้ัน้มคีุณภาพที่
ดกีวา่การเพาะปลูกแบบปกตทิีภ่าคใตค้อื 1. น ้าหนักมากกวา่ 2. สารกาแฟเขม้ขน้กว่า 3. ดอกของกาแฟสามารถน าไปท าชากาแฟไดใ้น
ขณะทีบ่รเิวณทางภาคใตฝ้นตกชุกท าใหด้อกรว่ง (เทคโนโลยชีาวบา้น, 2562) 

3.3 แนวคิด Coffee niche market  

กระแสความนิยมในการบรโิภคกาแฟของผูบ้รโิภคทีใ่นปัจจุบนัไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัเรือ่งคุณภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของผลติภณัฑก์าแฟเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีของผลติภณัฑก์าแฟชนิดพเิศษ (Specialty Coffee) ซึง่เป็นกาแฟทีม่าจาก
แหลง่เพาะปลกูในพืน้ทีท่ีม่คีวามเฉพาะเจาะจง มกีระบวนการผลติ อาท ิการคดัเลอืกและพฒันาสายพนัธุ ์การคัว่ และการสกดัทีม่คีุณภาพ 
ทีม่ตีลาดกาแฟชนิดพเิศษขึน้มารองรบัเป็นการเฉพาะ (Niche Market) ท าใหส้ามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาที่สูงกว่ากาแฟในท้องตลาด
ทัว่ไป (องัสนา มหาธนกุล, 2559) 

 

4. วิธีการศึกษา 

วธิกีารศกึษา ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนหลกั คอื  

4.1 ทบทวนวรรณกรรม  

ดงัน้ี 1) แนวคดิการเลอืกทีต่ัง้และกลยุทธใ์นการคน้หาทีต่ัง้ 2) แนวคดิการศกึษาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟ
อาราบกิา้และกาแฟโรบสัตา้ 3) แนวคดิ Coffee niche market  

4.2 กระบวนการคดัเลือกพืน้ท่ีตัง้ 

ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) การวเิคราะหแ์นวทางและขัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการท าโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิการ
ผลติและแปรรปูกาแฟในประเทศไทย 2) การคดัเลอืกทีด่นิทีเ่หมาะสมกบัการท าโครงการโดยอา้งองิจากแนวคดิการเลอืกทีต่ัง้และกลยุทธ์
ในการคน้หาทีต่ัง้ โดยจะแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนหลกัคอื 1) ระดบัมหภาค 4 ขัน้ตอน 2) ระดบัจุลภาค 6 ขัน้ตอน 
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4.3 การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ในจ านวนทัง้หมด 90 ชุด โดยแจกจ่ายไปในหลากหลายอาชพีคอื นักศกึษาจ านวน 46 คน
คดิเป็น 51.2% พนักงานบรษิทัเอกชนจ านวน 34 คน คดิเป็น 37.8% ขา้ราชการจ านวน 2 คน คดิเป็น 2.2% สถาปนิก 2 คน คดิเป็น 
2.2% วศิวกร 2 คน คดิเป็น 2.2% สายงานดา้นกฎหมาย 2 คน คดิเป็น 2.2% เจา้ของธุรกจิส่วนตวั 2 คน คดิเป็น 2.2%  โดยเกณฑใ์น
การท าการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีใ่หป้รมิาณของกลุม่นกัศกึษามากทีส่ดุและรองลงมาคอืกลุ่มพนักงานเอกชนนัน้ เพราะวา่ในปัจจุบนักลุ่ม
ของนักศกึษาหรอืกลุ่มวยัรุ่นน้ีมคีวามสนในในการบรโิภคกาแฟทีม่ากขึน้กว่าในอดตีมาก และในกลุ่มน้ียงัเป็นกลุ่มทีส่่งผลต่อกลุ่มอื่นใ น
หลาย ๆ เรื่อง เช่นการชวนหรือพากลุ่มอื่น ๆ ไปท่องเที่ยว แม้กระทัง่การเชญิชวนให้เขา้มาลองท ากิจก รรมใหม่ ๆ และยงัมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการลองสิง่ใหม่ๆทีม่ากกว่ากลุ่มตวัอย่างอื่น เหตุผลทีเ่ลอืกกลุ่มของพนักงานเอกชนรองลงมาเพราะว่ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ มี
ก าลงัซือ้ทีม่ากแต่ดว้ยกลุม่นี้มปัีจจยัและภาระหน้าทีท่ีม่ากกวา่กลุม่นกัศกึษา แลว้ยงัมคีวามกระตอืรอืรน้ในดา้นความสนใจสิง่ใหม่ๆ ทีน้่อย
กวา่และมผีลทางความคดิกบักลุ่มอื่นๆทีน้่อยกวา่กลุม่นกัศกึษา  

ทางผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็วา่กลุ่มตวัอย่างน้ีมคีวามจ าเป็นทีน้่อยกว่ากลุ่มนักศกึษา ประเดน็ทีส่อบถามประกอบไปดว้ยชนิดของ
พืน้ทีใ่ชส้อยทีต่อ้งการเป็นหลกัเวลาไปโครงการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกาแฟ และการถอดวงจรการผลติของกาแฟ เพือ่เสนอแนวทาง
ในการก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการ  

4.4 อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

โดยการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งแนวคดิทฤษฎกีบัทีต่ ัง้และพืน้ทีพ่ืน้ทีใ่ชส้อย  

 

5. ผลการศึกษา 

5.1 แนวทางและขัน้ตอนการคดัเลือกพืน้ท่ีในการท าโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรปูกาแฟใน
ประเทศไทย 

จากผลการศกึษาดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมกาแฟ พบวา่ กาแฟทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นทีรู่จ้กัภายในประเทศ
ไทยนัน้มอียู่สองชนิดคอื อาราบกิา้และโรบสัต้า ซึง่แต่ละชนิดกม็คีวามตอ้งการดา้นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการเพาะปลกูทีแ่ตกต่างกนั การที่
จะท าการคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการท าโครงการเพือ่เพาะปลูกกาแฟนัน้ จ าเป็นตอ้งศกึษาถงึปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางการ
ตลาดต่างๆ ควบคู่กนัไป เพื่อเพิม่ความเป็นไปไดข้องการพฒันาโครงการ และส่งเสรมิใหป้ระสบความส าเรจ็ทัง้ดา้นเรื่องคุณภาพของ
ก าลงัการผลติกาแฟ และตอบโจทยก์บัสภาพของตลาดในธุรกจิน้ี โดยจากการศกึษาถงึความเป็นไปไดข้องตลาดกาแฟและแนวทางการ
คดัเลอืกพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการ เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบขอ้สรุปถงึแนวทางในการคดัเลอืกทาเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาโครงการ  

จากการทบทวนวรรณกรรมในสว่นของแนวคดิการเลอืกทีต่ัง้และกลยุทธใ์นการคน้หาทีต่ัง้ ทางผูจ้ดัท าการคดัเลอืกต าแหน่ง
ทีต่ัง้ทีม่คีวามเหมาะสม โดยแบง่กระบวนการในการพจิารณาออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) มหภาค (Macro scale of site selection) และ 2) 
จุลภาค (Micro scale of site selection) ดงัน้ี 

5.1.1 กำรคดัเลอืกทีต่ัง้ในระดบัมหภำค (Macro scale of site selection) 

ในขัน้ตอนแรกทางผู้วจิยัจะใช้วธิกีารคดัเลอืกระดบัภาคและระดบัจงัหวดั เพื่อมองภาพรวมภายในประเทศไทยถึงแหล่งที่
เหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟ โดยมขีัน้ตอนในการคดัเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ดงัต่อไปน้ี 

 
รปูท่ี 4 ขัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีต่ ัง้ ระดบัมหภาค   ทีม่า : ผูว้จิยั, 2564 
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1) กำรมองภำพรวมหำภูมภิำคทีเ่หมำะสมในกำรเพำะปลกูกำแฟ กาแฟนัน้มอียูส่องชนิดหลกัๆ คอื อาราบกิา้และโรบสัตา้ โดย
กาแฟทัง้สองชนิดนี้กม็ปัีจจยัทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการเจรญิเตบิโตทีต่่างกนั จากการศกึษาถงึแนวคดิการศกึษาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม
ในการเพาะปลูกกาแฟอาราบกิ้า จะพบว่าตวัต้นกาแฟอาราบกิ้านัน้ชอบพืน้ทีท่ีส่งูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 700 - 1,765 เมตร และ
อุณหภูมเิฉลีย่ทีเ่หมาะสม ระหว่าง 15 - 25 องศาเซลเซยีส ซึง่ภูมภิาคภายในประเทศไทยทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกบัปัจจยัที่
กล่าวมาน้ีคอืภาคเหนือ ส่วนตน้กาแฟโรบสัตา้จากการศกึษาถงึแนวคดิการศกึษาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูกาแฟโรบสัตา้
นัน้ชอบพืน้ทีท่ี ่มปีรมิาณน ้าฝนทีพ่อเหมาะไมน้่อยจนเกนิไป ไมช่อบพืน้ทีท่ีม่อุีณหภมูริอ้นจดั จะพบวา่ภมูภิาคภายในประเทศไทยทีแ่สดง
ใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีก่ลา่วมาคอืภาคใต ้

2) กำรคดัเลอืกจงัหวดัทีส่ำมำรถเพำะปลกูกำแฟไดช้นิดอำรำบกิำ้และชนิดโรบสัตำ้ จากความตอ้งการของตลาดกาแฟพบวา่ความ
ตอ้งการกาแฟอาราบกิา้นัน้สงูถงึรอ้ยละ 90 ในขณะทีค่วามตอ้งการกาแฟโรบสัตา้มเีพยีงรอ้ยละ 10 (รกับา้นเกดิ, 2556) จากขอ้มลูทีก่ล่าว
มาแสดงใหเ้หน็ทีค่วามเหมาะสมทีจ่ะเขา้ไปในการท าการตลาดกาแฟอาราบกิา้ แต่การทีจ่ะทิง้กาแฟโรบสัตา้ไปเลย ทางผูว้จิยัไมเ่หน็ดว้ยกบั
แนวคดิน้ีเพราะจะเป็นการทิง้โอกาสทางธุรกจิในสว่นน้ีไปดว้ย เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและเพิม่มลูคา่ของโครงการไปดว้ย 

จากแนวคดิการเพาะปลกูกาแฟโรบสัตา้ในพืน้ทีภ่าคเหนือท าใหท้ราบวา่การปลกูกาแฟโรบสัตา้ในบรเิวณพืน้ทีภ่าคเหนือกท็ า
ไดเ้ชน่กนัแต่ตอ้งท าตามแนวทางทีแ่สดงใหเ้หน็ในแนวคดิน้ี ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปในตลาดกาแฟทัง้สองชนิดน้ีกค็วรท าการการคดัเลอืก
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลกูกาแฟควรเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถเพาะปลกูกาแฟไดท้ัง้สองชนิดเชน่กนั 

การคดัเลอืกจงัหวดัต่างๆ จะใหค้วามส าคญักบัพืน้ที่ทีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูกกาแฟอาราบกิ้าเป็นหลกัเพราะจากขอ้มูลที่
กลา่วในขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่กาแฟโรบสัตา้สามารถปลกูในพืน้ทีภ่าคเหนือไดเ้ช่นกนั และการคดัเลอืกจะเป็นไปตามแนวคดิการคดัเลอืก
จงัหวดัทีส่ามารถเพาะปลูกกาแฟไดท้ัง้สองชนิดน้ีในเรื่องปัจจยัต่างๆควบคู่ไปด้วยดงัน้ี 1) ระดบัน ้าทะเลต้องอยู่ในระดบัทีก่าแฟทัง้สอง
ชนิดนัน้รบัไดท้ัง้คู่ 2) อุณหภูมติอ้งอยู่ในระดบัทีร่บัไดข้องกาแฟทัง้สองชนิดเชน่กนั ดงันัน้ในภาคเหนือนัน้มจีงัหวดัทีเ่พาะปลกูกาแฟไดด้ี
ดงัน้ี 1) เชยีงราย 2) ล าปาง 3) น่าน และ 4) แพร ่(ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2563)  

3) กำรคดัเลอืกจงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งปลูกกำแฟและท ำรำยได้จำกกำแฟไดเ้ป็นอนัดบั  1 ของประเทศไทย เน่ืองจากโครงการมี
ธุรกจิหลกัคอืการท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักาแฟ ซึง่ปัจจยัทีใ่หค้วามส าคญัทีสุ่ด คอื ความเหมาะสมของพืน้ทีใ่นการปลูกกาแฟและการท า
รายไดข้องการปลูกกาแฟ หรอืเรยีกรวม ๆ ว่า "ศกัยภาพของทีด่นิในการเพาะปลูกกาแฟ"  จ.เชยีงราย มพีืน้ทีป่ลูกกาแฟพนัธุอ์ราบกิ้า
ประมาณ 38,000 ไร ่กาแฟที ่ใหผ้ลผลติแลว้ 33,000 ไร ่ปรมิาณผลผลติ 4,355 ตนั สรา้งรายไดเ้ขา้จงัหวดัปีละประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
ขณะที่ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าทัว่ประเทศมีประมาณ 9,000 ตัน/ปี จึงถือได้ว่าสดัส่วนเกือบ 50% ไปจากแหล่งผลิตที่ จ.เชียงราย 
(ประชาชาติธุรกจิ, 2560) สาเหตุที่ต้องสนใจจงัหวดัที่สามารถสร้างรายได้อนัดบัที่ 1 นัน้เพื่อเป็นผลดกีบัโครงการคอื 1) โอกาสและ
ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทีส่ะดวกมปีระสทิธภิาพ 2) การประสบผลส าเรจ็ของโครงการดา้นการเงนิ และ 3) ความน่าเชือ่ถอืของสนิคา้ 

4) กำรคดัเลอืกบรเิวณทีเ่ป็นแหล่งเพำะปลกูทีใ่หผ้ลผลติไดด้แีละมคีุณภำพในเชยีงรำย ในการจะตรวจสอบคุณภาพเมลด็กาแฟ
วา่มคีุณภาพดไีดม้าตรฐานมหีลากหลายวธิ ีหนึ่งในมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัคอืการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนรบัรองสิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร์ 
หรอื GI จากสหภาพยุโรป ซึ่งภายในจงัหวดัเชยีงรายนัน้มบีรเิวณที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนน้ีว่ามคีุณภาพด้านการผลติเมล็ดกาแฟคอื 
บรเิวณดอยชา้งและดอยตุง (สยามรฐั, 2560) แต่เน่ืองดว้ยราคาเมลด็กาแฟในตลาดและความนิยมของคนไทย กาแฟดอยชา้งนัน้ราคาสงู
กวา่กาแฟดอยตุง ความตอ้งการของตลาดกม็ากกวา่เชน่กนั สง่ผลใหก้ารเลอืกพืน้ทีด่อยชา้งจงึเหมาะสมกวา่ดอยตุง 

5.1.2 กำรคดัเลอืกทีต่ัง้ในระดบัจุลภำค (Micro scale of site selection) 

จากผลการศกึษาในหวัขอ้ 5.1.1 จงึไดพ้ืน้ทีบ่รเิวณดอยชา้งเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการน ามาพฒันาโครงการ ในขัน้ตอนต่อไป
จะเป็นการน าขอ้มลูในหวัขอ้ต่าง ๆ มาวเิคราะหค์วบคู่ไปกบัแนวคดิการเลอืกทีต่ัง้และกลยุทธใ์นการคน้หาทีต่ัง้ (Site Selection Criteria 
and Search Strategies) เพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการท าธุรกจินี้จรงิ 

จากแนวคดิการเลอืกทีต่ัง้และกลยุทธใ์นการคน้หาทีต่ัง้ (Site Selection Criteria and Search Strategies) ทางผูว้จิยัไดน้ ามา
ศกึษาถงึขอ้ค านึงต่าง ๆ  ทลีะขัน้ตอนเพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการท าโครงการในธุรกจิกาแฟ ดงัน้ี 

1) ขนำดพื้นที ่จากขอ้มูลที่กล่าวมาในหวัขอ้บทน าว่าต้องการที่จะเขา้ไปเพิม่เกดิอุปสงค์ในตลาดกาแฟ แสดงใหเ้หน็ว่าทาง
โครงการตอ้งมกี าลงัการผลดิทีม่ากพอ เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดป้รมิาณผลผลติทีม่ากจงึตอ้งเป็นทีด่นิทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ไมเ่ลก็จนเกนิไปแต่ตอ้งใหอ้ยู่
ในบรเิวณพืน้ทีด่อยชา้งตามทีไ่ดว้เิคราะหม์าในหวัขอ้ 5.1.1 
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2) ประเภทของโครงกำรและแนวทำงกำรก่อสรำ้ง จากแนวคดิในหวัขอ้ทีก่ล่าวมานี้แสดงใหเ้หน็วา่ประเภทของโครงการควรท า
ใหเ้กดิประโยชน์แก่บรเิวณโดยรอบดว้ย ดงันัน้การทีจ่ะคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพื่อทีจ่ะน ามาพฒันาโครงการต้องค านึงว่า โครงการมี
พืน้ทีใ่ชส้อยส่วนหลกัใดบา้งและจะมพีืน้ทีใ่ชส้อยสว่นเสรมิใดบา้ง โดยตวัโครงการเป็นพืน้ทีก่ารเพาะปลกูกาแฟและโรงงานกาแฟ ดงันัน้
การทีจ่ะเขา้ไปอยู่ในตวัเมอืงอาจเป็นการไม่เหมาะสมเพราะการท าพืน้ทีเ่พาะปลกูกาแฟภายในตวัเมอืง มมีลพษิทีม่ากและอุณหภูมทิีส่งู
เกนิความตอ้งการของการเพาะปลกูกาแฟ พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมคอืบรเิวณทีอ่ยู่นอกตวัเมอืงและจากการวเิคราะหข์อ้มลูในหวัขอ้ 5.2 แสดงให้
เหน็วา่บรเิวณดยิชา้งกอ็ยูน่อกตวัเมอืงเชน่กนั 

3) สถำนที ่ในหวัขอ้น้ีมปัีจจยัต่าง ๆ ที่ต้องค านึงดงัน้ี 1. การขนส่งสาธารณะ ในส่วนของพื้นที่ดอยช้างมกีารบรกิารขนส่ง
สาธารณะทีน้่อย แต่เน่ืองดว้ยตวัโครงเป็นพืน้ทีก่ารเพาะปลูกกาแฟหรอืเป็นพืน้ทีท่างการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเทีย่ว การเดนิทางจะ
เป็นการเดนิทางโดยรถสว่นตวัเสยีมากกวา่ และจากการลงพืน้ทีส่ ารวจดว้ยตวัผูว้จิยัเองพบวา่สภาพถนนมสีภาพทีด่ถีงึดมีาก การเขา้ถงึ
ไมไ่ดย้ากเหมาะส าหรบัใชใ้นการเดนิทาง 2. โอกาสในการจา้งงาน เนื่องดว้ยพืน้ทีห่า่งจากตวัเมอืงไมม่ากไมม่สีภาพการจราจรทีต่ดิขดั ใช้
เวลาในการเดนิทางประมาณหน่ึงชัว่โมงจากตวัเมอืง การจา้งงานนัน้สามารถจดัหาจากภายในตวัเมอืงได ้3. สิง่อ านวยความสะดวก เน่ือง
ดว้ยการท าโครงการประเภทเกษตรกรรมนัน้ตอ้งการปัจจยัต่างๆไม่มากสิง่ทีต่อ้งการมเีพยีงน ้าและไฟฟ้า ซึง่จากการไปส ารวจพืน้ทีโ่ดย
ผูว้จิยัพบว่าว่ามกีารเขา้ถงึของการประปาและไฟฟ้าเรยีบรอ้ยแลว้ 4. บรกิารชุมชน หากผูเ้ขา้มาภายในโครงการตอ้งการใชบ้ริการของ
ชุมชน กส็ามารถเดนิทางเขา้ไปใชบ้รกิารภายในตวัเมอืงไดเ้พราะการเขา้ถงึของโครงการในพืน้ทีน้ี่นัน้ไม่ไดเ้ขา้ถงึยากและเดนิทางได้
สะดวก และ 5. ความปลอดภยั เน่ืองดว้ยตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัของผูท้ีเ่ขา้มาในพืน้ทีด่งันัน้พืน้ทีท่ีจ่ะคดัเลอืกตอ้งมคีวามปลอดภยั
ระรบัทีร่บัได ้เชน่ ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง ป่ารกรา้ง  

4) ตน้ทุนกำรไดม้ำหรอืกำรเช่ำ เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นการลดตน้ทุนและลดภาระของการบรหิารในตวัโครงการ ทางผูว้จิยัไดท้ าการหา
ขอ้มลูในเรื่องราคาพืน้ทีด่นิโดยรอบจากหน่วยงานของกรมทีด่นิ พบวา่ราคาทีด่นิทีบ่รเิวณดอยชา้งนัน้มรีาคาทีถู่กกวา่ในตวัเมอืงมาก โดย
การคาดการณ์ดา้นราคาของทีด่นิแปลงทีท่ าการศกึษา คอื 17,721,346.5 บาท หรอืคดิเป็น 495 บาทต่อตารางวา 

5) กำรพจิำรณำกำรแบ่งเขต ในหวัข้อที่ทางแนวคิดการคดัเลือกพื้นที่ได้กล่าวถึงเรื่องกฎหมายว่าประเภทโครงการต้อง
เหมาะสมและเป็นไปตามในตวักฎหมายผงัเมอืงก าหนด และจากศกึษาของผูว้จิยันัน้พบวา่บรเิวณทีด่นิโดยรอบนัน้สามารถท าโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรไดแ้ละสามารถจดัท าโรงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรมได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการทีจ่ะท าพืน้ทีก่ารเพาะปลกูกาแฟ
และโรงงานกาแฟเป็นอยา่งยิง่ 

6) กำรยอมรบัของชุมชน เน่ืองดว้ยพืน้ทีบ่รเิวณทีท่ าการคดัเลอืกเป็นพืน้ทีท่ีอ่อกห่างจากชุมชนพอสมควร ตวัโครงการกเ็ป็น
การเพาะปลกูกาแฟเช่นเดยีวกบัพืน้ทีโ่ดยรอบ และยงัเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่บุกรุกป่าอุทยานของทางภาครฐั ดงันัน้จงึมโีอกาสทีเ่กดิพพิาททีเ่ กดิ
ระหว่างตวัชุมชนและตวัโครงการน้อยมาก อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งอาชพีและรายใหก้บัชาวชุมชนจงึคาดว่าจะเกดิการยอมรบัของชุมชน 
ดงันัน้จากการวเิคราะหข์อ้มลูในหวัขอ้ 5.1 และ 5.2 บรเิวณพืน้ทีด่อยชา้งจงึเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการจดัท าโครงการน้ี 

 
รปูท่ี 5 แสดงเสน้ทางจากทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวงถงึบรเิวณพืน้ทีท่ีค่ดัเลอืก 

จากรูปที่ (5) จะเหน็ได้ว่าจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงถึงบรเิวณพื้นที่ที่คดัเลอืกหรอืพื้นที่ใกล้ดอยช้างจะใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง จากขอ้มลูทีไ่ดท้ าการวเิคราะหด์งัทีก่ล่าวจากหวัขอ้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่บรเิวณพืน้ทีด่อยชา้งมศีกัยภาพในพืน้ที ่ทัง้ใน



กระบวนกำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์เพือ่สง่เสรมิกำรผลติและแปรรปูกำแฟในประเทศไทย 
อทิธกิร อารมย ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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เรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการเตบิโตของตน้กาแฟและปัจจยัทางการตลาดทีไ่ปในทางทีด่ ีจากการไดพ้ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมมาแลว้ ยงัไม่ใช่ปัจจยั
เดียวที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จ และการเพิม่ผลผลิตกาแฟก็ไม่ได้เป็นสิง่ที่จ ะดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาใช้ในโครงการได้ 
จ าเป็นตอ้งวางแผนและก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยโดยการสอบถามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายซึง่เป็นกลุม่คนทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบักาแฟ
ในหลากหลายมติ ิ

5.2 การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการส่งเสริมความเป็นไปได้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยภายใน
โครงการ 

โดยพืน้ทีต่่างๆประกอบไปดว้ย 2 พืน้ทีห่ลกั คอื 1) พืน้ทีเ่พิม่ผลผลติกาแฟ และ 2) พืน้ทีส่นบัสนุน 

5.2.1 พืน้ทีเ่พิม่ผลผลติกำแฟ  

ในการทีก่าแฟ 1 แกว้จะออกสู่ตลาดนัน้ยงัมขี ัน้ตอนก่อนหน้าหลากหลายขัน้ตอน คอื 1) บ่มเพาะเมลด็/เลีย้งดจูนออกผลผลติ 
2) เกบ็เกีย่วผลผลติเมลด็กาแฟหรอืเรยีกตามภาษาตามทอ้งตลาดวา่เกบ็เกีย่วเมลด็เชอรี ่3) การท าความสะอาดผา่นน ้า 4) กาท าเมลด็ให้
แหง้หรอืการน ามาตากแดด 5) การขดัสเีมลด็กาแฟ 6) การส่งออกเมลด็กาแฟ 7) การน ามาคัว่ 8) การบดเมลด็กาแฟ 9) การทดลองชมิ 
10) การจ าหน่ายสูผู่บ้รโิภค จะเหน็ไดว้า่ก่อนทีจ่ะมาเป็นกาแฟใน 1 แกว้ทีใ่หผู้ค้นน ามาบรโิภคนัน้มหีลายขัน้ตอนมาก ในแต่ละขัน้ตอนก็
มีปัจจัยหลายด้านกว่าจะได้มาซึ่งผลผลิต แต่หากมองในมุมมองของธุรกิจจะเห็นได้ว่าในทุกๆขัน้ตอนสามารถท ารายได้ให้กับ
ผูป้ระกอบการได ้ 

 
รปูท่ี 7 แสดงวงจรชวีติของกาแฟ   ทีม่า : ผูว้จิยั, 2564  

จากการถอด Life cycle ของกาแฟทุกขัน้ตอน มาเป็นโปรแกรมต่างๆเพื่อทีจ่ าน าโปรแกรมนัน้ๆมาสู่ในโครงการดงัน้ี 1) บ่ม
เพาะเมลด็/เลีย้งดูจนออกผลผลติ แปลงเป็นโปรแกรมคอืไร่หรอืสวนกาแฟ 2) เกบ็เกีย่วผลผลติเมลด็กาแฟ แปลงเป็นโปรแกรมคอืพืน้ที่
หรอืโกดงัเกบ็เมลด็กาแฟ 3) การท าความสะอาด แปลงเป็นโปรแกรมคอืพืน้ท าความสะอาดหรอืบ่อท าความสะอาดเมลด็กาแฟ 4) กาท า
เมลด็ใหแ้หง้หรอืการน ามาตากแดด แปลงเป็นโปรแกรมคอื พื้นทีห่รอืลานตากกาแฟ 5) การขดัสเีมลด็กาแฟ แปลงเป็นโปรแกรมคอื
โรงงานทีม่พีืน้ทีไ่วส้ าหรบัเครื่องจกัรขดัสเีมลด็กาแฟ 6) การส่งออกเมลด็กาแฟ แปลงเป็นโปรแกรมคอื พืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ 7) การน ามาคัว่ 
แปลงเป็นโปรแกรมคอื พืน้ทีโ่รงงานทีม่พีืน้ทีไ่วส้ าหรบัเครื่องจกัรคัว่เมลด็กาแฟ รา้นกาแฟและรา้นอาหาร 8) การบดเมลด็ แปลงเป็น
โปรแกรมคอื รา้นกาแฟ 9) การทดลองชมิ แปลงเป็นโปรแกรมคอื พืน้ทีก่ารเรยีนรู ้10) การจ าหน่ายสู่ผูบ้รโิภค แปลงเป็นโปรแกรมคอื
รา้นกาแฟและพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้เพือ่ส่งออก โดยจะแสดงใหเ้หน็การถอดวงจรชวีติของกาแฟไปสูช่นิดของพืน้ทีใ่ชส้อยต่างๆ ดงัรปูที ่6 โดย
พืน้ทีท่ีม่เีพิม่เตมินอกจากการถอดวงจรชวีติของกาแฟมดีงัน้ี 1) ทีพ่กัอาศยั เพือ่ทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท้ี่มาเยีย่มชมหรอื
ท่องเทีย่ว หรอืมคีวามต้องการทีจ่ะคา้งแรม จากการไดศ้กึษาสภาพตลาดบรเิวณโดยรอบในเรื่องทีพ่กั 2) สปา เพื่อทีจ่ะเป็นพืน้ทีผ่่อน
คลายแก่ผูท้ีม่าเยีย่มชมและท่องเทีย่วทีเ่หน่ือยจากการเดนิทาง โดยพืน้ทีภ่ายในสปาควรมบีรเิวณทีใ่หเ้หน็ทศันียภาพของไร่กาแฟดว้ย 
ซึง่ทัง้สองพืน้ทีใ่ชส้อยนี้มขีึน้เพือ่ความครบครนัและท าใหต้วัโครงการเป็นโครงการทีค่รบวงจรมากยิง่ขึน้ 
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5.2.2 พืน้ทีส่นบัสนุน  

จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 90 คน พบว่ามสีดัส่วนความต้องการแต่ละพืน้ทีไ่ม่เท่ากนัแสดงใน
ตารางที ่1 เพือ่ใหม้พีืน้ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดค้รบถว้นและเพิม่ความครบครนัของพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ ผูว้จิยัจงึ
ไดก้ าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่าจากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 พืน้ทีห่ลกั คอื 1) พืน้ทีพ่กัผอ่นทีเ่งยีบสงบและร่ม
รืน่เป็นธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 42.22) 2) มมีมุเลอืกซือ้สนิคา้ของโครงการ (รอ้ยละ 7.78) และ 3) พืน้ทีน่ัง่ชมศลิปะการท ากาแฟ (รอ้ยละ 4.44) 
ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวสอดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีเ่กดิจากการถอดวงจรชวีติกาแฟ ดงันัน้พืน้ทีน้ี่จงึเป็นพืน้ทีท่ีเ่ขา้กนัไดก้บัพืน้ทีห่ลกัและยงัสง่เสรมิให้
เป็นโครงการทีค่รบวงจรมากขึน้ ในขณะทีพ่ืน้ทีอ่ านวยความสะดวก (รอ้ยละ 31.11) เช่น จ านวนทีน่ัง่ทีเ่พยีงพอและจุดใหบ้รกิารชาร์ต
แบตโทรศพัท์และคอมพวิเตอร์ จะอยู่ในส่วนของการออกแบบพืน้ที่คาเฟ่ และในส่วนของพื้นทีส่ าหรบัถ่ายรูป  (รอ้ยละ 8.90) ผูว้จิยัได้
ก าหนดใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายรูปไดใ้นทุกๆ จุดในโครงการ ยกเวน้พืน้ทีห่อ้งพกั เพื่อเพิม่ความเป็นส่วนตวัใหก้บัผูเ้ขา้พกั และ
บรเิวณพืน้ทีห่อ้งพกัน้ียงัเป็นพืน้ทีร่องรบัส าหรบัคนทีต่อ้งการพกัผอ่นและคา้งแรมอกีดว้ย 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูความตอ้งการจากกลุม่เป้าหมาย และการน าไปใชเ้พือ่ก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

พืน้ท่ี 
สดัส่วนความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

การน าไปใช้เพ่ือก าหนดพืน้ท่ีใช่สอยในโครงการ 

1) พืน้ทีพ่กัผอ่นทีเ่งยีบสงบและรม่รืน่
เป็นธรรมชาต ิ

42.22 % แสดงในพืน้ทีพ่กัผอ่นต่างๆ ภายในโครงการ ดงัน้ี ไรก่าแฟ,รา้นอาหาร
,ทีพ่กั,รา้นเครือ่งดืม่ 

2) มมีมุเลอืกซือ้สนิคา้ของโครงการ 7.78 % แสดงในพืน้ทีข่อง สว่นตอ้นรบั,รา้นเครือ่งดืม่,รา้นอาหาร 
3) พืน้ทีน่ัง่ชมศลิปะการท ากาแฟ 4.44 % แสดงในพืน้ทีร่า้นเครือ่งดืม่ 
4) พืน้ทีอ่ านวยความสะดวก 31.11 % แสดงในพืน้ที ่สว่นตอ้นรบั,ทีพ่กั,สปา,รา้นอาหาร,รา้นเครือ่งดืม่ 
5) พืน้ทีถ่่ายรปู 8.90 % แสดงในพืน้ที ่ไรก่าแฟ 
6) หอ้งประชุม 2.22 % เนื่องจากมคีวามตอ้งการเป็นสว่นน้อยและไมส่อดคลอ้งกบัวงจรชวีติ

ของกาแฟจงึไมม่กีารแนะน าใหเ้พิม่พืน้ทีช่นิดน้ีเขา้ไปในโครงการ 
7) พืน้ทีเ่ลน่เกมส ์ 3.33 % เนื่องจากมคีวามตอ้งการเป็นสว่นน้อยและไมส่อดคลอ้งกบัวงจรชวีติ

ของกาแฟจงึไมม่กีารแนะน าใหเ้พิม่พืน้ทีช่นิดน้ีเขา้ไปในโครงการ 

5.3 แนวทางการก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยในการพฒันาโครงการ  

จากการศึกษาถึงปัจจยัทัง้ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกกาแฟ ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ทาง
การเงนิของโครงการ ทัง้การถอดวงจรชวีติของกาแฟและการน าขอ้มลูในเรือ่งความตอ้งการจากกลุ่มเป้าหมายมาวเิคราะห ์ผูว้จิยัจงึเสนอ
แนวทางในการพฒันาโครงการฯ เพือ่ใหส้ง่ผลต่อความเป็นไปไดท้างการเงนิของโครงการมากทีสุ่ด ผูว้จิยัจึงเสนอแนวทางในการก าหนด
พืน้ทีใ่ชส้อยโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั ประกอบไปดว้ย 1) พืน้ทีเ่พิม่ผลผลติกาแฟ ซึง่ประกอบไปดว้ย  พืน้ทีไ่รก่าแฟและพืน้ทีโ่รงงาน
และแปรรปู และ 2) พืน้ทีส่นบัสนุน ซึง่ประกอบไปดว้ย ทีพ่กั, รา้นอาหาร, รา้นเครือ่งดืม่, สปา และพืน้ทีก่ารเรยีนรู ้

 
รปูท่ี 6 แสดงแนวทางลกัษณะพืน้ทีใ่ชส้อย   ทีม่า : ผูว้จิยั, 2654 
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แมว้่าเป้าหมายหลกัของโครงการเป็นการเพิม่ก าลงัการผลติและแปรรูปกาแฟเป็นหลกั แต่เน่ืองจากเหตุทางความเป็นไปได้
ทางดา้นการเงนิ ผูพ้ฒันาควรใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีส่นับสนุนเพื่อสามารถออกแบบพืน้ทีท่ีร่องรบัความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งครบถว้น ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ Coffee niche market ซึง่เป็นการสรา้งอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนใหก้บัโครงการ ทีม่ตีลาดกาแฟชนิดพเิศษ
ขึน้มารองรบัเป็นการเฉพาะ (Niche Market) ท าใหส้ามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาทีส่งูกวา่กาแฟในทอ้งตลาดทัว่ไป 

 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแนวคิดทฤษฎีกบักระบวนการคดัเลือกพืน้ท่ี 

จากแนวคดิในเรื่องปัจจยัต่าง ๆ ทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการท าไร่กาแฟและแนวคดิการคดัเลอืกทีด่นิกบับรเิวณพืน้ทีด่อยชา้งที่
ได้ท าการคดัเลือกมานัน้ มีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน โดยพื้นที่บริเวณดอยช้างนัน้มีความสูงเกินระดบัน ้าทะเลอยู่ที่
ระดบัน ้าทะเลทีท่ีป่กตถิงึปานกลาง ชัน้ดนิระบายน ้าไดด้ ีอุณหภูมอิยู่ที ่15-25 องศาเซยีส ซึง่เป็นไปตามแนวคดิการศกึษาพืน้ทีท่ีม่คีวาม
เหมาะสมในการเพาะปลูกกาแฟอาราบกิา้ โรบสัตา้ และขัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีน่ัน้กเ็ป็นไปตามแนวคดิ Site Selection Criteria and 
Search Strategies คอื 1) เรื่องขนาดของพืน้ทีก่เ็ป็นขนาดทีเ่หมาะสม ไมไ่ดเ้ป็นพืน้ทีท่ีเ่ลก็จนเกนิไปจนท าใหไ้มส่ามารถมกี าลงัการผลติ
มากพอทีจ่ะเขา้ไปในตลาดกาแฟ 2) ชนิดของโครงการสอดคลอ้งกบัทีต่ัง้ดงัทีม่กีารวเิคราะหไ์ปในหวัขอ้ก่อนหน้าทีว่า่พืน้ทีน้ี่เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภาพในการเพาะปลูกกาแฟมากทีสุ่ดในประเทศ และถูกต้องตามที่กฎหมายใหท้ าโครงการได ้3) สิง่อ านวยความสะดวกถงึจะมไีม่
มากเท่าในตวัเมอืงแต่กไ็ม่ไดน้้อยจนเกนิไปเพราะอยู่ห่างจากตวัเมอืงเพยีง 1 ชัว่โมงและดว้ยประเภทของโครงการกไ็ม่เหมาะสมทีจ่ะ
ประกอบการภายในตวัเมอืงอีกด้วย 4) ต้นทุนของพื้นที่ จากการได้ศึกษาเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ในบรเิวณน้ีมรีาคาถูกกว่าพื้นที่ภายใน
จงัหวดัอื่น ๆ ทีส่ามารถปลูกกาแฟได ้5) ในเรื่องของเขตพืน้ที ่จะพบว่าบรเิวณพืน้ทีม่กีารแบ่งเขตจรงิตามโฉนดทีด่นิสามารถตรวจสอบ
ได ้6) ในเรื่องของการยอมรบัจากชุมชน ทางผูจ้ดัเลง็เหน็ว่าบรเิวณพื้นทีร่อบ ๆ กม็กีารท าการเกษตรจงึมคีวามเหน็ว่าจะไม่มปัีญหากบั
ชุมชนในอนาคต 

6.2 การเพ่ิมโอกาสและขายโอกาสทางธรุกิจผา่นการก าหนดพืน้ท่ีใช้สอย  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูการคดัเลอืกพืน้ทีใ่นหวัขอ้ต่าง ๆ ทีผ่่านมาท าใหไ้ดพ้ืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการท าการผลติกาแฟสู่
ตลาด ในดา้นพืน้ทีส่นับสนุนนัน้ถอืวา่เป็นการแนะน าของผูว้จิยัจากการไดท้ าการแจกแบบสอบถามความตอ้งการดา้นพืน้ทีแ่ละการศกึษา
การถอดวงจรชวีติของกาแฟ พืน้ทีส่นับสนุนนัน้มหีรอืไม่มกีไ็ด ้แต่จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดศ้กึษามาท าใหเ้ลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิ
กาแฟทีย่งัไปไดอ้กีและจะประสบความส าเรจ็มากยิง่ขึน้หากมพีืน้ทีน้ี่ ทางผูว้จิยัจงึไดเ้สนอการท าพืน้ทีต่่าง ๆ มา ณ ทีน้ี่ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหาและขัน้ตอนการคดัเลอืกทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมภายในบทความฉบบัน้ี เป็นการแสดงใหเ้หน็ขัน้ตอนการคดัเลอืกทีส่อดคลอ้งกบั
แนวคดิทฤษฎกีารเลอืกทีต่ัง้และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หากผูป้ระกอบการมคีวามต้องการคดัเลอืกเลอืกทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมกบั
โครงการของตนเอง ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 1) ต้องศกึษาปรมิาณอุปสงค์และอุปทานของตลาด ณ ช่วงเวลานัน้ 2) ต้องศกึษา
ลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพราะลกัษณะภูมปิระเทศอาจมกีารเปลี่ยนแปลง และ 3) ศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ณ 
ชว่งเวลานัน้ใหม ่เพราะความตอ้งการมนุษยเ์ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

7. รายการอ้างอิง  
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บทคดัย่อ  

ประเทศไทยมจี านวนคนทีม่ปัีญหาความเครยีดมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก ขณะทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดย้นืยนัขอ้มลูวา่ มผีูท้ีเ่ขา้
รบัการรกัษาน้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผูท้ีม่ปัีญหาทัง้หมด จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญพบวา่ การบ าบดัสามารถท าไดห้ลากหลาย
วธิ ีแต่วธิทีีด่ทีีสุ่ดคอื CBT (Cognitive Behavior Therapy) ซึง่มหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์รองรบัและยนืยนัผลว่าสามารถบ าบดัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเป็นการบ าบดัร่วมกบัธรรมชาต,ิ สตัว ์และน ้าหรอืทีเ่รยีกว่าธาราบ าบดั ปัจจุบนัผูท้ีม่คีวามเครยีด มคีวามต้องการเพยีง
พืน้ทีท่ีส่ามารถสรา้งรอยยิม้หรอืความสุขเพยีงเลก็น้อยได ้บทความฉบบัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมทีส่ง่เสรมิการ
บ าบดัและฟ้ืนฟูฯ โดยมวีธิกีารศกึษาคอื 1) การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 2) แบบสอบถามความต้องการ และ 3) วเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหว่างพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมกับการบ าบัดและฟ้ืนฟู ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่ส าคัญต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู คือ ผู้ที่มีปัญหา
ความเครยีดมเีวลาและงบประมาณทีจ่ ากดั 2) พืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเดยีวทีส่่งผลต่อการบ าบดัแต่เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้
ระหว่างการใช้พื้นที่ 3) การก าหนดพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการประเภทรสีอร์ทที่ส่งเสรมิการบ าบดัประกอบด้วย 3 โซน คอื ธรรมชาติ
บ าบดั+สตัวบ์ าบดั, ธาราบ าบดั, ศลิปะและเสยีงดนตรบี าบดั โดยพื้นทีด่งักล่าวถือเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถเพิม่มูลค่ าใหก้บัโครงการ จากการ
วเิคราะหแ์ละสอบถามผูเ้ชีย่วชาญพบว่า พืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่พิม่เตมิมาแมว้า่จะสามารถสง่เสรมิการบ าบดัฟ้ืนฟูร่างกายได ้แต่ในทางการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยต์อ้งพจิารณาเรือ่งความคุม้คา่ในการลงทุนเน่ืองจากถอืเป็นสว่นทีม่ผีลต่อตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายของโครงการ 

ค าส าคญั: การก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย, ปัจจยั, การบ าบดัฟ้ืนฟู, โครงการรสีอรท์, CBT 

 

Abstract 

Thailand has the fifth in the world of the largest number of people with stress problems, while the Ministry of Public 
Health has confirmed that less than 50 percent of them agree to admitted for treatment. The result of psychiatrist interviews 
shows that therapy can be performed in various ways but the best way of the therapy called CBT (Cognitive Behavior Therapy), 
which has scientific evidence supporting that make effective results of therapy through treating with nature, animals and water. 
Today, people with stress need to stay in common places that can make them smile with happiness. This article aims to propose 
an architectural space to promote the healing and rehabilitation of stress problems. The methodology of the study is; 1) experts’ 
interview, 2) questionnaire and 3) analyzing the correspondence between the architectural space and the treatment and 
restoration by the content analysis. The results of the study are that 1) physical rehabilitation factors of those group are limited 
by time and budget, 2) Architectural space is not the only factor affecting therapy but the activities that occurred during use the 
area or space 3) Determination of the usable area within the resort type project that promotes healing, consisting of 3 zones: 
Natural therapy zone, Animal therapy zone and Art and music therapy. Although all of the therapy areas can add value to the 
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project, the real estate development theory may not completely agree with that because the areas will have an effect on the 
costs and expenses of the project and should be need to consider the value of the investment. 

Keywords: Area requirement, Factors, Physical Rehabilitation, Resort, Cognitive Behavior Therapy 

 

 

1. บทน า 

ภาพรวมการท่องเทีย่วของไทยปัจจุบนัมกีารเตบิโตไปในทางทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเนื่องรวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
โดยเหตุผลในการท่องเทีย่วของมนุษย ์คอื ตอ้งการพกัผอ่น, กระตุน้แรงบนัดาลใจ, คลายความเครยีด และลดความหดหู่และความ
เศรา้ นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยตดิอนัดบั 5 ของกลุ่มคนทีม่คีวามเครยีดโดยอยู่ที ่91% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลีย่ถงึ 7% 
และในจ านวนนัน้มีมากถึง 81% ที่มีความเครียดและยงัสามารถจดัการความรู้สึกตัวเองได้ ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นคนที่มี
ความเครยีดทีไ่มส่ามารถหาสาเหตุไดว้า่เครยีดเพราะอะไร ขณะเดยีวกนัมกีลุ่มคนเพยีง 13% เท่านัน้ทีเ่ขา้พบจติแพทย ์และโทรไป
ปรกึษาสายด่วนสุขภาพจติของกรมอนามยั โดยรปูแบบในการปรกึษาคอื 1) ปรกึษาแลว้เขา้รบัการรกัษา และ 2) ปรกึษาแลว้ไมไ่ด้
รบัการรกัษา โดยเหตุผลหลกัทีผู่ท้ ีม่คีวามเครยีดไมต่อ้งการรกัษาหรอืเขา้รบัฟังการแนะน า คอื รูส้กึอบัอายและมทีศันคตทิีไ่มด่ที าให้
ไมย่อมรบัการรกัษา (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ, 2020) 

โดยปกตแิลว้พฤตกิรรมของคนทีม่คีวามเครยีด จะมอีาการและปัญหาต่อร่างกายใน  4 ดา้น คอื 1) ดา้นเชาวปั์ญญา 2) 
ด้านอารมณ์ 3) ด้ายกายภาพ และ 4) ด้านพฤติกรรม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านจะมอีาการและการบ าบดัที่แตกต่างกนั 
ยกตวัอยา่งเชน่ การบ าบดัโดยวธิทีีแ่ตกต่างกนั 4 แนวทาง ซึง่ไดร้บัการวจิยัมาแลว้วา่สามารถบ าบดัและฟ้ืนฟูคนกลุม่นี้ไดจ้รงิ คอื 1) 
การบ าบดัดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตหิรอืเรยีกว่าธรรมชาตบิ าบดั (Natural Therapy)  2) การบ าบดัโดยใชเ้สยีงจากธรรมชาตแิละ
เสียงดนตรี(Music Therapy) 3) การใช้สัตว์บ าบัด (Animal Therapy) และ 4) การใช้แรงดันน ้ าและสปาบ าบัด (Aqua & Spa 
Therapy) โดยการบ าบดัทัง้ 4 อยา่ง จะถูกผกูรวมในการรกัษาแบบ CBT (Cognitive Behavior Therapy)  คอืการพดูคุยแลกเปลีย่น 
เพื่อบ าบดัปัญหาที่เราอยากจะจดัการ วเิคราะห์รายบุคคลเพราะแต่ละคนมคีวามเครยีดที่ต่างกนัวธิกีารรกัษาแบบเดยีวจงึไม่ใช่
ทางออก (กมลกานต,์ 2020) 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัรองรบัคนป่วยดา้นความเครยีด ทีส่ามารถดูแลรกัษาผูป่้วยตามพฤตกิรรมและ
กจิกรรมเพือ่สรา้งความผอ่นคลายทีห่ลากหลายหรอืท าใหส้ภาวะจติใจของผูป่้วยในปัจจุบนัดขีึน้ ตามการรกัษาทัง้ 4 แบบขา้งตน้ ทัง้
ในรูปแบบของโรงพยาบาลและสถานพกัตากอากาศ โดยภาพรวมการรกัษาในปัจจุบนัทีม่คีนเขา้รบัการรกัษาทีน้่อยลง ทัง้ในดา้น
ปัจจยัภายนอกในดา้นภาพลกัษณ์ของภาพจ าทีผู่ค้นมตี่อโรงพยาบาลหรอืสถานรกัษาโดยทัว่ไป คอื มไีฟนีออนสขีาว กลิน่ยาฆา่เชือ้ 
และผนังสขีาว ส่งผลใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิาร พนักงาน รวมถงึญาตทิีเ่ดนิทางไปเยีย่ม เกดิความเครยีดหรอืความวติก
กงัวลยงัรวมถงึรปูแบบการรกัษาหลายอยา่งทีโ่รงพยาบาลไมส่ามารถใหก้บัผูป่้วยได ้แมใ้นปัจจุบนัจะมพีืน้ที ่wellness center ทีเ่น้น
ดา้นการฟ้ืนฟูทางดา้นความสวยความงามเป็นหลกั (Rejuvenate) การดแูลรา่งกายทีเ่น้นดา้นสุขภาพ ซึง่ปัญหาดา้นความเครยีดการ
รกัษาจะตอ้งใชร้ะยะเวลาบางคนสัน้บางคนยาวตามกระบวนการรกัษารายบุคคล ซึง่สถานพกัตามอากาศทีผู่ศ้กึษาเสนอจะเป็นพืน้ที่
ทีส่ามารถรกัษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวในสถานทีเ่ดยีวกนัได้ พรอ้มการดูแลและรบัฟังปัญหาในทุกๆ ดา้นพรอ้มหาทางแก้ไข 
พืน้ทีน้ี่กอ็าจจะสามารถจะตอบสนองกบัความตอ้งการของผูท้ีก่ าลงัประสบปัญหาดงักลา่วได ้และยงัเปิดโอกาสใหผู้ค้นทีม่ปัีญหาดา้น
ความเครยีดได้มโีอกาสเขา้มาพกัผ่อนไปพร้อมกบัการเขา้รบัการรกัษาได้มากขึน้ โดยได้มกีารออกแบบอาคารที่ค านึงถึงความ
สวยงามรวมทัง้ยงัค านึงการออกแบบบรรยากาศโดยรวมใหเ้ป็นสว่นหน่ึงในการรกัษาหรอืการบ าบดัผูป่้วย สรา้งความรูส้กึทีด่ไีม่ใช่
เฉพาะส าหรบัคนไข้ แต่ยงัรวมถึงครอบครวัหรือผู้ดูแลด้วยโดยคุณค่าของบทความฉบบัน้ี คือ การบ าบดัและฟ้ืนฟูจิตใจผ่าน
กระบวนการทางธรรมชาติภายใต้พื้นที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรมและกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตัง้แต่เริม่ต้นเพื่อลดปัญหา ภาวะโรค
ซมึเศรา้ ซึง่น าไปสูก่ารฆา่ตวัตาย 
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2. วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาสถานการณ์ ปัญหา และ ความจ าเป็นในการบ าบดัฟ้ืนฟูรา่งกาย 

2) ศกึษาวธิกีารบ าบดัและฟ้ืนฟูรา่งกาย และ 3) การเสนอพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมเพือ่สง่เสรมิการบ าบดัและฟ้ืนฟูรา่งกาย 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเครียด 

3.1.1 สถานการณ์และปรมิาณผูป่้วยทีม่คีวามเครยีดในไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามเครยีดสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลก จากทัง้หมด 23 ประเทศทีท่ าการส ารวจและ 91 % ยอมรบั
ว่าตนเองมีความเครียด โดยค่าเฉลี่ยสูงกว่าทัว่โลกซึ่งอยู่ที่ 84% คนไทยจ านวนกว่า 7 % ไม่สามารถหาค าตอบให้ตัวเองได้ว่า
ความเครยีดทีก่ าลงัเผชญิมาจากสาเหตุใด สง่ผลใหไ้มส่ามารถจดัการกบัความเครยีดเหล่านัน้ได ้คนไทยวยัท างาน 81 % มคีวามเครยีด
เพิม่สงูขึน้โดยไมรู่ต้วั ซึง่ความเครยีดในสถานทีท่ างานจะสง่ผลลบต่อประสทิธภิาพการท างาน และน าไปสูบ่รรยากาศการท างานทีน่่าหด
หูม่ากขึน้ อกีทัง้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ สง่ผลต่อสุขภาพใหเ้กดิการเจบ็ป่วย พบวา่ในกลุ่มคนทีม่คีวามเครยีด มสีดัสว่นป่วยเป็นโรคหวัใจ
สูงถึง 20 % หากเทียบกบัคนทัว่ไป ตามขอ้มูลข้างต้น คนไทย 91 % ยอมรบัว่ามคีวามเครียด แต่มเีพยีง 13 % เท่านัน้ ที่เข้าพบ 
นักจติวทิยาหรอืจติแพทย์ เพื่อปรกึษาปัญหาความเครยีดของตนเอง ส่วนทีเ่หลอืสาเหตุมาจากอายและดว้ยทศันคตทิี่มตี่อสถานที่ที่
รกัษาผูป่้วยจติเวช ทีไ่มย่อมรบัการรกัษา อกีทัง้ ผูป่้วยดว้ยโรคจากความเครยีด ทีต่อ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลมตีวัเลขคอ่นขา้งน้อยและ
มตีวัเลขทีล่ดลงเรื่อย ๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ระบบสขุภาพของไทยและทศันคต ิมผีลอย่างมากในการรกัษาโรคทีเ่กดิจากความเครยีด  มี
ขอ้เสนอแนะการรบัมอืปัญหาสขุภาพจติ โดยเรยีกรอ้งใหร้ฐับาล สรา้งระบบใหน้ักจติวทิยาสามารถเขา้ถงึผูท้ีม่โีอกาสป่วยจากโรคเครยีด
ไดง้า่ยขึน้ (โรงพยาบาลวภิาวด)ี 

3.1.2 สาเหตุ อาการ และพฤตกิรรมผูป่้วยของผูท้ีม่คีวามเครยีด  

โรคเครยีด เกดิไดทุ้กเวลาอาจจะเกดิจากสาเหตุภายนอก เช่น การเปลีย่นงาน, ความเจบ็ ป่วย, ภาวะวา่งงาน, ความสมัพนัธ์
กบัเพื่อน, ครอบครวั หรอือาจจะเกดิจากภายในผูป่้วยเอง ความเครยีดเป็นระบบเตอืนภยัของร่างกายใหเ้ตรยีมพรอ้มทีก่ระท าสิง่ใดสิง่
หน่ึง โดยความเครยีดถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คอื ระดบัต ่า, ระดบัปานกลาง, ระดบัสงู และระดบัรุนแรงและเรือ้รงั โดยจากการสอบถาม
และสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ชง้านหรอืเขา้รบัการรกัษาคอืผูป่้วยทีม่คีวามเครยีดในระดบัปานกลาง-สงู โดยอาการและพฤตกิรรมของโรคเครยีด 
มกัเกดิอาการของโรคทนัททีีเ่ผชญิสถานการณ์ โดยจะเกดิอาการของโรคเป็นเวลานานหลายวนัหรอืหลายสปัดาห ์โดยพฤตกิรรมของ
กลุม่คนทีม่คีวามเครยีดม ี4 รปูแบบ ดงัต่อไปน้ี 

รูปแบบที ่1 ความเครยีดส่งผลกระทบกบัสมอง (Cognitive Symptoms)  ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของสมองลดลง เช่น 
สมาธสิัน้ลง มปัีญหาดา้นความจ า เกดิความวติกกงัวล หวาดกลวักบัสิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้                                                  

รปูแบบที ่2 ความเครยีดสง่ผลต่ออารมณ์ (Emotional Symptoms) ท าใหอ้ารมณ์แปรปรวนไม่คงที่ บางคนอาจรูส้กึเหงา และ
โดดเดีย่ว เกดิการปลกีตวัออกจากสงัคมและยิง่ท าใหเ้กดิอาการซมึเศรา้ไดง้า่ยขึน้ดว้ย 

รูปแบบที ่3 ด้านกายภาพเหน็ได้จากภายนอก (Physical Symptoms) เช่น ผมร่วง ปวดหวั  กนิจุบจบิ เหงื่อออกง่าย ปวด
เมือ่ยตามรา่งกาย หวัใจเตน้เรว็ขึน้ คลืน่ไสอ้าเจยีน  

รปูแบบที ่4 อาการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม (Behavioral Symptoms)  เชน่ ปลกีตวัเองออกจากสงัคม ไมพ่บปะผูค้น นอนไมห่ลบั 
มกีารใชส้ารเสพตดิ บุหรี ่และแอลกอฮอล ์รูส้กึอ่อนเพลยีและเหน่ือยลา้  (โรงพยาบาลเพชรเวช, 2020) 

3.1.3 วธิกีารบ าบดัรกัษาและป้องกนัปัจจุบนั  

ปัจจุบนัมวีธิกีารรกัษาอยูด่ว้ยกนั 3 วธิ ีคอื  
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1) ปรกึษาแพทย์ การปรกึษาจติแพทย์ถือเป็นวธิรีกัษาโรคเครยีดที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะช่วยรกัษาผูป่้วยโรคเครยีดที่เกิด
อาการรุนแรงและเป็นมานาน โดยแพทยจ์ะช่วยใหผู้ป่้วยรบัมอืกบัสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความเครยีด รวมทัง้ช่วยใหผู้ป่้วยจดัการอาการ
ของโรคทีเ่กดิขึน้ได ้  

2) บ าบดัความคดิและพฤติกรรม โดยแนวคดิเกี่ยวกบัจติบ าบดั หรอื CBT (Cognitive Behavior Therapy)  คอืการพูดคุย
แลกเปลี่ยน เพื่อบ าบดัปัญหาที่เราอยากจะจดัการ เป็นศาสตร์ที่ใช้กบัโรคซึมเศร้า โดยมหีลกัการอยู่ว่า คนซมึเศร้ าเพราะมวีธิคีดิที่
บดิเบอืนจนท าใหเ้กดิความเศรา้ขึน้มา เช่น คดิโทษตวัเองวา่ตวัเองไมด่ ีคดิมองโลกในแงล่บมากเกนิไป CBT จงึมกีระบวนการทีจ่ะปรบั
ความคดิ เพือ่ใหอ้ารมณ์เศรา้ดขีึน้ อกีสว่นคอืการปรบัพฤตกิรรม หรอื behavior เพราะพฤตกิรรมบางอยา่งถา้ยงัท าอยูก่อ็าจเสรมิใหเ้ศรา้
ต่อไป เช่น การไม่ออกไปไหน เก็บตวัอยู่กบับ้าน ในทางตรงกนัขา้มถ้าเปลี่ยนพฤติกรรม อาการเศร้าก็จะลดลง จติแพทย์จะเป็นผู้
ประเมนิและวนิิจฉัยโรคก่อนว่าคนไขเ้ป็นอะไร พอได้ผลวนิิจฉัย แพทย์ก็จะวางแผนรกัษา ซึ่งมทีัง้ส่วนของการใช้ยาในกรณีที่พบว่า
อาการเกีย่วขอ้งกบัสารเคมใีนสมอง และอกีส่วนหน่ึงเรยีกว่าการรกัษาทางจติสงัคม เป็นการรกัษาแบบไม่ใชย้า แต่ใชก้ารพดูคุย CBT 
ถูกใชม้าหลายสบิปีแลว้ จากทีใ่ชก้บัโรคซมึเศรา้แลว้ไดผ้ลด ีกเ็ลยถูกเอาไปใชก้บัปัญหาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพจติหรอืการใชช้วีิต
ทัง้หลาย เช่น วติกกงัวล อารมณ์โกรธ การใชส้ารเสพตดิ ผูม้ปัีญหาการกนิ ฯลฯ ในช่วงหลงั ปัญหาเกี่ยวกบัสุขภาพจติทุกอย่างจะม ี
CBT เขา้มาเป็นองคป์ระกอบในการบ าบดัแบบหนึ่ง ร่วมกบัการบ าบดัแบบอื่นๆ อาทเิช่น สตัวบ์ าบดั ธาราบ าบดั ธรรมชาตบิ าบดั กลิน่
บ าบดั ศลิปะบ าบดั การบ าบดัผ่านเสยีงและดนตร ีจุดเด่นของ CBT คอืเป็นการรกัษาทางจติสงัคมทีม่หีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์องรบั
มากทีสุ่ด ทฤษฎทีีส่รา้งขึน้มาจะถูกน าไปตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรว์่ากลไกของโรคเป็นอย่างนัน้จรงิหรอืเปล่า และ
ตวัการรกัษาทีอ่อกแบบมา กถ็ูกน าไปวจิยัก่อนวา่ใชก้บัคนไขไ้ดจ้รงิไหม (ผศ.นพ.ณทัธร พทิยรตัน์เสถยีร, 2019) และ  

3) ใชย้ารกัษา แพทยอ์าจจ่ายยารกัษาโรคเครยีดใหแ้ก่ผูป่้วยบางราย โดยผูป่้วยมกัจะไดร้บัการรกัษาดว้ยยาเป็นระยะเวลาสัน้ๆ 
ขอ้เสยีคอือาจท าใหผู้ป่้วยเสพตดิยา และประสทิธภิาพในการรกัษาเสือ่มลงหากผูป่้วยใชย้าเป็นเวลานาน (พบแพทย ์Pobpad, 2021) 

3.1.4 การป้องกนัโรคเครยีด  

โรคเครยีดเป็นปัญหาสุขภาพทีป้่องกนัไดย้าก เน่ืองจากสถานการณ์อนัตรายอนัเป็นสาเหตุของโรคเครยีดนัน้ ควบคุมไม่ได ้
หากเผชญิสถานการณ์รา้ยแรง ตอ้งรบีเขา้รบัการรกัษาจากแพทย ์เพือ่ชว่ยลดโอกาสป่วยเป็นโรคเครยีด ออกก าลงักายหรอืท ากจิกรรมที่
เคลือ่นไหวรา่งกายอยา่งสม ่าเสมอ ท าสมาธ ิเล่นโยคะ หรอืนวด เพือ่ใหร้า่งกายผอ่นคลาย หางานอดเิรกท าในยามวา่ง นอนหลบัพกัผอ่น
ใหเ้พยีงพอ รวมทัง้รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ใหค้รบถ้วน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เครื่องดื่มทีม่คีาเฟอนี หรอืใชส้ารเสพตดิอื่น ๆ 
(พบแพทย ์Pobpad, 2021) 

3.2 ทฤษฎีด้านการออกแบบพืน้ท่ีประเภทรีสอรท์ด้านการบ าบดั  

ในการออกแบบพืน้ทีป่ระเภทรสีอรท์ดา้นการบ าบดั การสรา้งบรรยากาศหรอืสิง่แวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลผูป่้วยไดด้ี
ทีสุ่ด โดยม ี4 องคป์ระกอบหลกั คอื 1) ลดความเครยีดหรอืความกงัวลดว้ยสภาพแวดลอ้ม 2) น าเสนอสิง่จงูใจเชงิบวก 3) มพีืน้ทีร่องรบั
กลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้ง และ 4) ใหค้วามรูส้กึเป็นสว่นตวั ทัง้หมดน้ีสามารถออกแบบผา่นองคป์ระกอบต่างๆ ไดท้ัง้ภายในและภายนอก ตัง้แต่
ชอ่งแสงธรรมชาต ิสทีีเ่ลอืกใช ้การแสดงผลงานศลิปะ กลิน่หอม การจดัวางเฟอรนิ์เจอร ์พืน้ผวิและวสัดุ ลกัษณะการเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้
ภายในพืน้ที ่และพืน้ทีส่เีขยีวทัง้ภายนอกและภายในอาคาร เพราะความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพความเป็นอยู่และสขุภาพทีด่กีบัธรรมชาต ิ
เป็นหน่ึงในหลกัการส าคัญของการออกแบบเพื่อการบ าบดั (Therapeutic Design) มีขัน้ตอนส าคญัคือการก าหนดแผนที่อารมณ์ 
(Emotional Mapping) ซึง่จะท าใหผู้เ้ชีย่วชาญในการรกัษาและนักออกแบบสามารถหาหนทางร่วมในการจดัการอารมณ์ ความรูส้กึ และ
สภาพอารมณ์ของผูป่้วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบพืน้ทีข่องศนูยด์แูลสขุภาพ (กมลกานต ์โกศลกาญจน์,2019) 

การออกแบบจะเริม่จากการระบุอารมณ์ของผูเ้ขา้มาใชง้านในแต่ละพื้นที่หรอืหน่วย พืน้ที่ส าหรบัหอ้งนัง่รอ หอ้งบ าบดั พื้นที่
รบัประทานอาหาร พืน้ทีเ่ล่น ตลอดจนพืน้ทีร่า้นคา้รา้นอาหาร โดยจะมกีารเปรยีบเทยีบสกีบัความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในแต่ละพืน้ที ่เช่น หอ้ง
รกัษาอาจเป็นสเีหลอืงเพื่อส่งเสรมิความสุข นอกจากน้ียงัมกีารเลอืกใช้ภาพใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบจาก
อารมณ์เชงิลบและ สถาปัตยกรรมทีค่ านึงถงึความเป็นมนุษย ์การสรา้งความสุขและความรูส้กึสบายใจดว้ยศลิปะและวทิยาศาสตรข์องการ
สรา้งอาคารและการจดัการพื้นทีส่ภาพแวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อการรกัษาและสนับสนุนการดูแลผูป่้วย เน่ืองจากสถาปัตยกรรมน้ีมี
แนวคดิว่า อาการหรอืพฤตกิรรมของผูป่้วยนัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสภาพที่อยู่อาศยั ดงันัน้ การสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจงึเป็น
เครื่องมอืหน่ึงในการรกัษาและบ าบดัใหแ้ก่ผูป่้วยทีต่อ้งการรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพใหด้ขีึน้ เพือ่แกปั้ญหาดา้นพฤตกิรรม  การออกแบบทีม่ี
เป้าหมายเพื่อการรกัษาโรคจงึเป็นอกีหน่ึงทางออกในการบ าบดัรกัษาอาการทัง้ทางร่างกายและโดยเฉพาะจติใจ ทีป่ระกอบขึน้จากศาสตร์



การศกึษาปัจจยัทีส่ง่เสรมิต่อการบ าบดัและฟ้ืนฟูรา่งกาย เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการรสีอรท์ 
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การออกแบบและความมุ่งมัน่ทีเ่กดิขึน้ภายใตว้สิยัทศัน์ของสถานรกัษาพยาบาล เพราะการเปิดพืน้ทีใ่หง้านดไีซน์ไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของการ
ช่วยบ าบดัใหผู้ป่้วยหายด ีผา่นสภาพแวดลอ้มทีอ่อกแบบไวอ้ย่างถูกหลกั นอกจากจะช่วยใหผู้ป่้วยกลบัมาแขง็แรงทัง้ใจและกายไดอ้กีครัง้ 
ยงัเป็นการสะทอ้นถงึพลงัของการออกแบบทีส่ง่ตรงถงึจติใจของผูค้นในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย (กมลกานต ์โกศลกาญจน์, 2019) 

 

4. วิธีการศึกษา 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธิกีารศกึษา ออกเป็น 5 กระบวนการ คอื 1) ศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต วเิคราะหข์อ้มลูจ านวน
ผูป่้วย จ านวนการเขา้รบัการรกัษา วธิกีารรปูแบบการรกัษา 2) การเกบ็ขอ้มลูผา่นการใชเ้ครื่องมอื คอื แบบสอบถาม โดยประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างคือ จากกลุ่มคนที่มภีาวะความเครียดจ านวน 60 คน ในเรื่องความต้องการด้านพื้นที่ สิง่ที่อยากให้มภีายในโครงการและ
พฤตกิรรมของบุคคลเหล่านัน้ 3) การสมัภาษณ์เชงิลกึ ส าหรบัผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคเครยีดจ านวน 2 คน และคุณหมอผูช้่วยชาญ
ด้านจติวทิยาจ านวน 1 คน ในเรื่องวธิกีารรกัษา และความต้องการในด้านพื้นที่ วธิกีารรกัษา 4) เสนอพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและ
กจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อการบ าบดัและฟ้ืนฟูร่างกาย และ 5) วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งพืน้ทางสถาปัตยกรรมและกจิกรรมทีเ่สนอกบั
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5.ผลการศึกษา  

5.1 สถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของการบ าบดัและฟ้ืนฟรู่างกาย 

จากปัญหาทางดา้นความเครยีด พบวา่ ปัจจุบนัคนไทยจ านวนไมน้่อยเลยทีม่ปัีญหาทางดา้นความเครยีด ภาวะวติกกงัวล โดย
ผูป่้วยสว่นใหญ่มกัเป็น ผูส้งูอายุ  คนวยัท างาน กลุ่มคนทีไ่มม่รีะยะเวลาการลางานหรอืวนัหยุดทีม่ากพอต่อการบ าบดั ในระยะเวลาทีท่ า
ใหอ้าการเหล่านัน้หายขาด นอกจากน้ียงัมปัีจจยัดา้นราคาและการใหบ้รกิาร ทีน่อกเหนือจากดา้นเวลา ในสว่นของความจ าเป็นของการ
ฟ้ืนฟู เมือ่เราเครยีด สมองจะหลัง่คอรต์ซิอล ฮอรโ์มนความเครยีดและอะดรนีาลนี ซึง่มผีลต่อความดนัโลหติ อตัราการเตน้ของหวัใจ สง่ผล
ต่อพฤตกิรรมในร่างกายไมม่คีวามสามารถในการต่อสูก้บัความเจบ็ป่วย หากอยู่ในสภาวะเครยีดเป็นเวลานาน อาจเพิม่ความเสีย่งในการ
เป็นโรคหวัใจวาย หรอืโรคหลอดเลอืดสมองและยงัอาจส่งผลใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้ จากขอ้ความสถานการณ์ขา้งต้นคอืจะเหน็ได้ว่าภาวะ
เครยีดสง่ผลต่อสขุภาพอื่นๆตามมา ไมว่า่จะทางกายหรอืทางใจกต็ามหากไมไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูหรอืดแูลทีถู่กตอ้ง มผีลเสยีตามมามากมาย โดย
สามารถสรุปปัญหาเพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขไดว้า่ ปัจจยัทีส่ าคญัต่อการบ าบดัฟ้ืนฟู คอืดา้นเวลาและงบประมาณทีม่อียา่งจ ากดั 

ตารางท่ี 1. พฤตกิรรมทีแ่สดงออกกบัวธิกีารบ าบดัทีใ่ชร้กัษา 
พฤติกรรมความเครียด อาการ แนวทางการบ าบดั 

Cognitive Symptoms สมาธลิดลง,หลงลมื Natural Therapy 
Emotional Symptoms  อารมณ์แปรปรวน , รูส้กึเหงาและโดดเดีย่ว

, ซมึเศรา้ และรอ้งไห ้
Natural Therapy  
Animal Therapy 

Physical Symptoms ผมรว่ง , ผวิพรรณหมน่หมอง Aqua & Spa Therapy 
Behavioral Symptoms นอนไมห่ลบั , อ่อนเพลยีตลอดเวลา Aqua & Spa Therapy 

5.2 วิธีการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟรู่างกาย 

ผู้พฒันาโครงการได้หยิบยกวธิีการบ าบดัที่ได้รบัการยอมรบัว่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่มคีวามเครียดได้จริง คือการบ าบดัผ่าน
กระบวนการโดย 1) การบ าบดัดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตหิรอืเรยีกวา่ธรรมชาตบิ าบดั (Natural Therapy)  2) การบ าบดัโดยใชเ้สยีงจากธรรมชาติ
และเสยีงดนตร(ีMusic Therapy) 3) การใชส้ตัวบ์ าบดั (Animal Therapy) และ 4) การใชแ้รงดนัน ้าและสปาบ าบดั (Aqua & Spa Therapy)  

โดยวธิกีารบ าบดัผา่นธรรมชาตจิะบ าบดัดว้ยการดมกลิน่ และทศันียภาพการมองเหน็ มองไปกเ็จอตน้ไม ่ล าธาร ภูเขา เสยีงจาก
ธรรมชาต ินก น ้า ลม หรอื กลิน่จากธรรมชาต ิกลิ่นฝน กลิน่ดนิ กลิน่จากเปลอืกไม ้ส่วนต่อมาเป็นส่วนของ  Music Therapy จะถูกแบ่ง
ตามจงัหวะ ว่าระดบัใดทีฟั่งแลว้ผ่อนคลายขึน้อยู่กบัความชอบแต่ละตวับุคคล และดา้นสุดทา้ยบ าบดัโดยใชส้ตัวก์ารใชสุ้นัขบ าบดั การที่
สุนัขมาอยู่กบัคนเครยีดแลว้สุนัขจะเครยีดหรอืผดิ พรบ ควบคุมสตัวเ์พราะไดม้กีารวจิยัว่าสุนัขทีใ่ชบ้ าบดัคน ตวัสุนัขกม็คีวามสุขไปดว้ย
ไมไ่ดม้เีพยีงสนุขัอยา่งเดยีวทีบ่ าบดัไดย้งัมทีัง้ ไก่ซลิกี้ โดยวธิทีีใ่ชก้จ็ะเป็น อุม้ กอด เดนิเลน่ดว้ยกนั มอง สมัผสั เป็นตน้ ดงัตารางสรุปผล 
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ตารางท่ี 2. วธิกีารบ าบดัและผลลพัธข์องการรกัษาของธรรมชาต ิ
Natural Therapy วิธีการ ผลลพัธ ์

กลิน่ ลาเวนเดอร ์ ผอ่นคลาย บรรเทาอาการปวดขอ้และกลา้มเนื้อ 
ก ายาน สรา้งความรูส้กึอบอุ่น ยบัยัง้อาการหอบหดืภมูแิพ ้
กุหลาบ คลายเครยีดและอาการซมึเศรา้ 
คาโมไมล ์ ผอ่นคลายระบบประสาท 
วานิลา สมองจะปลอดโปรง่โล่งสบาย 
กลิน่ทีเ่กดิจากแบคทเีรยีในดนิ รกัษาโรคและตา้นเชือ้ไวรสั 

ทศันียภาพ ใชเ้วลาอยูก่บัธรรมชาตใินป่า เปลีย่นจุดสนใจจากสิง่หน่ึงเป็นอกีสิง่หน่ึง 

ตารางท่ี 3. วธิกีารบ าบดัและผลลพัธข์องการรกัษาของสตัวบ์ าบดั 
Animal Therapy วิธีการ ผลลพัธ ์

สนุขั อุม้ กอด เดนิเลน่ บ าบดัความเครยีด   คลายความเหงา 
ไก่ซลิกี,้เป็ด มอง,สมัผสั บ าบดัความเครยีด  คลายความเหงา 

ตารางท่ี 4. วธิกีารบ าบดัและผลลพัธข์องการรกัษาของธาราบ าบดั 
Aqua Therapy ผลลพัธ ์

การแชน่ ้า กระแสน ้าอุ่นจะชว่ยลดอาการปวดและท าใหเ้นื้อเยือ่อ่อนนุ่มเป็นการป้องกนัขอ้ตดิ 
 กระแสน ้าจะชว่ยนวดใหก้ลา้มเนื้อผอ่นคลาย 
 กระแสน ้าอุ่นจะเพิม่การไหลเวยีนเลอืด 
 แรงตา้นทานของน ้าท าใหต้อ้งออกแรงมาก ท าใหก้ลา้มเนื้อแขง็แรงขึน้ 

จากตารางที ่2. – 4. การสรุปปัญหาดา้นความเครยีดและวธิกีารแกไ้ข พบว่า พืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเดยีวที่
ส่งผลต่อการบ าบดัแต่เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่างการใชพ้ืน้ที ่ตวัอย่างเช่น การใชก้จิกรรมบ าบดัในดา้น สตัวบ์ าบดั นอกจากจะตอ้ง
ออกแบบพืน้ทีท่ีส่่งผลแลว้ แต่ปัจจยัส าคญัคอืผูป่้วยไม่ไดรู้ส้กึโดดเดีย่วเพราะผูป่้วยมสีุนัขบ าบดัเป็นเพื่อนคลายความเหงาซึง่แสดงให้
เหน็วา่กจิกรรมในโครงการมสีว่นส าคญัมากพอต่อการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อย เป็นตน้  

5.3 การเลือกท าเลท่ีตัง้และการก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยภายในโครงการประเภทรีสอรท่ี์ส่งเสริมการบ าบดั 

5.3.1 การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

ในด้านผลลพัธ์จากแบบสอบถามจากผู้ที่มปัีญหาด้านความเครยีดจ านวน 60 คน ในด้านความต้องการด้านพื้นที่ตัง้
โครงการหรอืสถานทีเ่ดมิทีเ่คยใชใ้นการบ าบดัความเครยีดและความตอ้งการดา้นพืน้ทีใ่นปัจจุบนั  ระยะเวลาในการเดนิทาง การใช้
เวลาในพืน้ทีก่จิกรรม  

จากขอ้มลูพืน้ทีท่ีค่นยงัใหค้วามสนใจคอืพืน้ทีต่ดิทะเล มคีวามเป็นธรรมชาต ิจงึท าใหไ้ดบ้รเิวณทีต่ัง้โครงการทีม่พีืน้ทีค่วร
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทีใ่ชเ้วลาในการขบัรถไมเ่กนิ 4-5 ชัว่โมงในดา้นของระยะเวลาการเดนิทางทีส่ะดวกเพราะมกีลุ่มคนทีม่ี
พฤตกิรรมแบบไปเชา้เยน็กลบั  บรเิวณทีต่ัง้โครงการมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย มทีัง้ทะเลและภูเขาในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั 
โดยสถานที่ที่ถูกเลือกเป็นที่ตัง้โครงการตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและปัจจัยจากกลุ่มเป้ าหมายคือ ปากน ้ าปราณบุรี จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์

5.3.2 ลกัษณะพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมจากการสมัภาษณ์ 

ดา้นการสมัภาษณ์กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญและกลุม่ผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์โดยการสมัภาษณ์กบัคุณหมอ
ทางดา้นจติวทิยาและก าลงัวจิยัเรือ่งจติบ าบดั แพทยห์ญงิ ธนฐันุช วงศช์นิศรี จงึไดข้อ้มลูวา่ 1) เน้นพืน้ทีก่ารท ากจิกรรมทีไ่มต่อ้งฟุ้งซ่าน
กบัตวัเอง 2) ใหเ้พิม่พืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีม่ภีาวะทางอารมณ์ กลุ่มคนเครยีดทีต่้องการระบาย และ 3) พืน้ทีภ่ายในโครงการควนเป็นพืน้ทีท่ี่
แสงแดดควรส่องถงึ มตี้นไม ้ในดา้นการบ าบดัแบบ CBT เป็นการดูแลแบบ Inter personal Therapy คอืมกีารดูแลแบบตวัต่อตวั อาจ
ตอ้งมพีืน้ทีส่ าหรบัจติแพทยห์รอืนกัจติวทิยาวนการดแูล  
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ในดา้นของการสมัภาษณ์กลุม่ผูป่้วย (เครยีดระดบัสงู) ไดร้บัขอ้มลูวา่ 1) อยากใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัการรบัฟังปัญหา พืน้ทีท่ีส่บาย
ใจทีจ่ะแชรเ์รื่องราวต่างๆ ใหผู้ร้บัฟัง รบัรูถ้งึปัญหา และ 2) ตอ้งการพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ามารถสรา้งรอยยิม้หรอืความสุขเพยีงเลก็ๆ น้อยๆ 
ได้ บางครัง้การได้บ าบดัความเครยีดผ่านวธิกีารอื่นอาจจะสร้างความประทบัใจและสร้างประสบการณ์แบบใหม่แทนการรกัษาโดย
จติแพทย/์แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญก ็ 

5.3.3 ลกัษณะพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมจากการสอบถามกลุม่เป้าหมาย พืน้ทีท่ีก่่อใหเ้กดิความสงบ ความผอ่นคลาย โดยพืน้ที่
ทางสถาปัตยกรรมทีส่รา้งการรบัรูท้ีส่ง่ผลถงึสภาวะทีท่ าใหเ้กดิความสงบ จากการศกึษากจิกรรมและพฤตกิรรมทีท่ าใหเ้กดิความสงบใน
เรื่องของพฤติกรรมการรับรู้นัน้ ได้ความว่า ความสงบเกิดจากการที่เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยที่ไม่ถูกรบกวนจาก
สภาพแวดลอ้ม ทางโครงการจงึมกีารแยกพืน้ทีใ่นแต่ละสว่นอยา่งชดัเจนแต่ยงัเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถใชเ้สน้ทางในการเชือ่มถงึกนัได้ 

ในดา้นกจิกรรมทีอ่ยากใหเ้พิม่ภายในโครงการทีส่ง่ผลต่อการจดัสรรและออกแบบพืน้ทีค่อื พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการเล่าเรื่องระบาย
ความรูส้กึ แมจ้ะเป็นพืน้ทีท่ีม่เีปอรเ์ซน็ความตอ้งการน้อยเมือ่เทยีบกบัการบ าบดัรปูแบบอื่น แต่ประสทิธภิาพของการบ าบดัดว้ยการ
ระบายถอืเป็นการบ าบดัทีด่ใีนอนัดบัตน้ๆ  

 

 

รปูท่ี 3. แสดงพืน้ทีก่จิกรรมทีอ่ยากมเีพิม่เตมิภายในโครงการ รปูท่ี 4.แสดงระยะเวลาการเขา้พกั 

5.4 แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทรีสอรท์ท่ีส่งเสริมการบ าบดั 

ในการเสนอแนวทางการพฒันาโครงการฯ ผูว้จิยัไดก้ าหนดพืน้ที ่(Zoning) โดยก าหนดใหโ้ซนบ าบดัถูกจดัวางใหอ้ยู่บรเิวณ
ดา้นหน้าจากการศกึษาและวเิคราะหก์ลุม่ผูใ้ชง้าน ทีม่ที ัง้รายวนัและระยะยาว จงึมกีารจดัผงัโครงการออกมาในรปูแบบโซนกจิกรรมจะอยู่
ดา้นหน้าทัง้หมดและด้านหลงัถูกออกแบบใหเ้ป็นโซนพกัอาศยั เพื่อป้องกนัปัญหาการเดนิเขา้ไปหรอืสร้างความวุ่นวายใหก้บัผูท้ี่พกั
อาศยัในระยะยาว ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากแบบสอบถามและพฤตกิรรมของผูท้ีม่คีวามเครยีดทีต่อ้งการหลกีหนีความวุ่นวายหรอืกลุ่ม
คน และได้มกีารค านึงทศิของแดด และ การพดัของลมทัง้ลมมรสุมและลมบกลมทะเล จงึท าใหพ้ื้นที่บรเิวณสตัว์บ าบดัอยู่บรเิวณทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือเพือ่หลกีเลีย่งกลิน่ทีจ่ะพดัเขา้ภายในโครงการและรบกวนผูพ้กัอาศยั,ผูใ้ชง้าน 

 

  

รปูท่ี1. แสดงสถานทีเ่ดมิทีเ่คยใชใ้นการบ าบดัความเครยีด  รปูท่ี2. แสดงความตอ้งการดา้นการตัง้พืน้ทีโ่ครงการปัจจุบนั 
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รปูท่ี 5. แสดงผงัแสดงพืน้ทีโ่ครงการรสีอรท์เพือ่การบ าบดัฟ้ืนฟู
ผูท้ีม่ปัีญหาดา้นความเครยีด 

รปูท่ี 6. แสดงแบบขยายโซนบ าบดัภายในโครงการรสีอรท์เพือ่
การบ าบดัฟ้ืนฟูผูท้ีม่ปัีญหาดา้นความเครยีด 

5.4.1 พืน้ทีบ่รเิวณสตัวบ์ าบดั  

พื้นที่สตัว์บ าบดั การออกแบบได้มกีารค านึงถึงทศิทางลมมรสุมและลมบกลมทะเลเพื่อป้องกนัปัญหากลิน่จากสตัว์ภายใน
โครงการจะก่อใหเ้กดิมลภาวะภายในโครงการ จะประกอบดว้ยพื้นที่รบัรองส าหรบัผูท้ี่ต้องการเล่นกบัสุนัขภายในโครงการโดยสุนัขที่
เลอืกใชจ้ะเป็นสายพนัธร์ทีฟีเวอร ์แบ่งเป็นลาบาดอรร์ทีีฟเวอร ์โกลเดนรทีฟีเวอร ์และสุนัขขนาดกลางบเีกลิ เพราะเป็นสุนัขทีช่อบอยู่กบั
มนุษย ์นิสยัอ่อนโยน ฝึกงา่ย หรอื จะเป็นไก่ชลิกี ้ไก่ทีม่ขีน สรา้งความผอ่นคลายใหก้บัผูจ้บั โดยบรเิวณนี้ จะประกอบดว้ยพืน้ทีร่บัรองจะ
มกีารพดูคุยเพื่อทราบถงึปัญหาขัน้ตน้ของกลุ่มผูป่้วย จะมกีารใหเ้ล่นกบัสุนัขเป็นเวลา 30 - 60 นาท ีเพื่อเป็นการละลายพฤตกิรรมและ
สรา้งความคุน้ชนิของกนัและกนั รองรบัคนจ านวน มากทีส่ดุเพยีง 3 คนใน 1 รอบ เพือ่ป้องกนัปัญหาความวุน่วาย 

โดยบรเิวณพื้นที่ส าหรบัการพกัผ่อนของสุนัข จะมพีืน้ที่วิง่ใหสุ้นัขและบา้นใหแ้ต่ละตวัป้องกนัการเกดิความเครยีดในสุนัขและ
ไดร้บัการกัผอ่นอย่างเตม็ที ่ในสว่นพืน้ทีร่บัรองกบัพืน้ทีพ่กัส าหรบัสตัวจ์ะถูกแบ่งออกจากนัอย่างชดัเจน ไมก่่อใหเ้กดิความวุน่วายกับผูเ้ขา้
ใชภ้ายในโครงการ มผีูด้แูลอยา่งใกลช้ดิ ในสว่นของพืน้ทีเ่ลีย้งไก่ ผูท้ีใ่ชบ้รกิารภายในโครงการสามารถเลน่กบัไก่ ใหอ้าหารได ้ 

5.4.2 พืน้ทีบ่รเิวณธรรมชาตบิ าบดั 

บรเิวณธรรมชาตบิ าบดั เป็นพืน้ทีส่ าหรบัปลกูผกัออแกนิกจ านวน 3 โรงเรอืน 1 แปลง มกีารน าแนวทางการออกแบบโดยใชแ้สง
จากธรรมชาตพิืน้ทีน้ี่แสงแดดสอ่งถงึเพิม่ความผ่อนคลายใหก้บัผูท้ ากจิกรรม มกีารน าตน้ไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวมาเป็นสว่นประกอบ โดยสเีขยีว
ของตน้ไมช้่วยลดอาคารอ่อนลา้ นอกจากน้ีตน้ไมช้่วยท าใหก้ารนอนหลบัดขีึน้ซึง่การนอนหลบัถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดเมื่อเราอยู่ในภาวะ
เครยีด การอยู่กบัต้นไมห้รอืไดร้่วมท ากจิกรรมการปลูกต้นไมจ้ะท าใหเ้ราเกดิความผ่อนคลาย ช่วยใหจ้ติใจสงบได้เป็นอย่างดี ในดา้น

 
รปูท่ี 7. แสดงผงับรเิวณพืน้ทีส่ตัวบ์ าบดั 
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กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่การท าสวนปลกูผกัจะท าใหฮ้อรโ์มนความเครยีดทีช่ื่อวา่ Cortisol ในสมองลดลง กจิกรรมการท าสวน ของทาง
โครงการรวมทัง้การถอนวชัพชื รดน ้าตน้ไม ้เกบ็ผกั แมจ้ะเป็นงานทีท่ าซ ้า ๆ แต่มผีลช่วยลดความวุ่นวายทางความคดิ ช่วยพกัสมองใน
ขณะทีส่มองยงัตื่นตวักบักจิกรรมทีเ่ราไดท้ า เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหค้นในโครงการไดพ้บปะเพือ่นใหม ่ไดส้งัคมใหม ่ๆ และท ากจิกรรมน้ีรว่มกัน 
การได้อยู่ในพื้นที่ที่มตี้นไมร้ายล้อม แม้ว่าจะเป็นการเดนิชมสวนผู้พกัอาศยัไม่ได้ท ากิจกรรมใดใด ก็สามารถก่อใหเ้กิดความสงบได้  
เนื่องจากตน้ไมจ้ะท าใหบ้รรยากาศโดยรอบสามารถสรา้งสมาธ ิท าใหร้า่งกายผอ่นคลาย สมองปลอดโปรง่  

 

  

รปูท่ี 8. แสดงมมุมองของโซนสตัวบ์ าบดั รปูท่ี 9. แสดงมมุของโซนแปลงผกัในโครงการ 

5.4.3 พืน้ทีบ่รเิวณ ธาราบ าบดัและสปาบ าบดั 

พื้นที่บรเิวณ ธาราบ าบดัและสปาบ าบดั ประกอบด้วย พื้นที่รองรบัส าหรบัผู้ที่มาติดต่อ หรอืนัง่รอกรณีเขา้ใช้บรกิาร โดย
ดา้นซา้ยจะเป็นทางเขา้ส าหรบัผูท้ีม่าตดิต่อใหม่ เขา้พกัรายวนั หรอื ท ากจิกรรมแบบครึง่วนั โดยสามารถพบแพทยเ์พือ่วเิคราะหว์่าควร
รบัการฟ้ืนฟูแบบใดและสามารถใชบ้รกิารทางฝัง่ขวามอืไดเ้ลยเน่ืองจากอาคารเชื่อมถงึกนั ในกรณีทีพ่กัหลายวนัเคยตดิต่อแพทย์แลว้
สามารถเขา้มาใชบ้รกิารทางฝัง่ขวามอืโดยทีไ่มต่อ้งตดิต่อแพทยใ์หม ่โดยมกีารน าหลกัการออกแบบในเชงิพืน้ทีม่าใชใ้นบรเิวณหอ้งนัง่รอ 
หอ้งระบายความรูส้กึ และพืน้ทีข่องธาราบ าบดั 

โดยการบ าบดัดว้ยน ้าและสปาบ าบดัมกีารใชก้ระจกเพือ่ใหเ้หน็ถงึบรรยากาศภายนอกอาคารและแสงจากภายนอกสามารถสอ่ง
ถงึในดา้นสทีีใ่ชส้ใีนแนวธรรมชาตไิม่ฉูดฉาด เพื่อช่วยในการสรา้งความผ่อนคลายใหก้บัผูใ้ชง้าน ภายนอกถูกตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พือ่บด
บงัจากภายนอกอาคารสู่ภายในอาคาร โดยการบ าบดัช่วยเรื่องการไหลเวยีนกระตุ้นกลา้มเน้ือ ท าใหผู้บ้ าบดัฟ้ืนฟูรูส้กึผ่อนคลายทัง้ใน
ด้านร่างกายและความรู้สกึ และจากค าแนะน าของคุณหมอให้มพีื้นที่ระบายของกลุ่มผู้ป่วย เราได้ออกแบบพื้นที่น้ีเป็นห้องระบาย
ความรูส้กึกบันกัจติวทิยา ทีก่ลุม่ผูป่้วยสามารถเลา่เรือ่งราวต่างๆไดอ้ยา่งสบายใจ เพราะออกแบบใหเ้ป็นพืน้ทีปิ่ด ไมใ่หม้ใีครรบกวน   

 

 
รปูท่ี 10. แสดงผงับรเิวณพืน้ทีธ่าราบ าบดัและสปาบ าบดั 
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5.4.4 พืน้ทีศ่ลิปะและเสยีงธรรมชาต ิ

พืน้ทีศ่ลิปะจะเป็นส่วนหน่ึงของอาคารธาราและสปาบ าบดัจะใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณรมิอาคารซึ่งเป็นพืน้ทีเ่ปิด ในการบ าบดัผ่าน
ศลิปะ และไดร้บัควายสวยงามผา่นทศันียภาพ ของโครงการ และพืน้ทีน้ี่จะถูกแทรกเขา้ไปในพืน้ทีพ่กัของกลุ่มผูท้ีพ่กัอาศยัภายใน
โครงการ โดยบรเิวณตามทางเดนิในเรื่องของตน้ไม ้การจดัสวน หรอืจะรวมถงึเสยีงจากคลื่นทะเลเสยีงนกรอ้งตามธรรมชาต ิโดย
พืน้ทีภ่ายในโครงการทีพ่ยายามจดัสรรใหม้ตีน้ไมแ้ละมแีสงสอ่งถงึใหค้วามรม่รืน่แก่ผูใ้ชง้านตามค าแนะน าเบือ้งตน้ของผูเ้ชีย่วชาญ  

 

  
รปูท่ี 11. แสดงมมุมองพืน้ทีธ่าราบ าบดั รปูท่ี 12. แสดงรปูดา้นหน้าอาคารธาราบ าบดัและสปาบ าบดั 

 

6. วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างพืน้ท่ีและการบ าบดัฟ้ืนฟ ู

ตารางท่ี 5. การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งพืน้ทีแ่ละการบ าบดัฟ้ืนฟู  
การเสนอพืน้ท่ี ความสอดคล้องระหว่างพืน้ท่ีและการบ าบดัพืน้ฟ ู

พืน้ทีส่ตัวบ์ าบดั การเสนอพืน้ทีข่องสตัวบ์ าบดั ในดา้นของหลกัการออกแบบไดม้กีารก าหนดอารมณ์ของผูเ้ขา้ใชง้าน
วา่เป็นกลุ่มคนที ่เหงา เซื่องซมึ รูส้กึโดดเดีย่ว ในการออกแบบจงึตอ้งน าเสนอสิง่จงูใจในดา้นบวกซึง่
กค็อืพืน้ทีข่องสุนัข ทีจ่ะสรา้งบรรยากาศความผ่อนคลาย ความสนุกและกจิกรรมทีต่อบสนองกลุ่ม
ผูใ้ชง้านในดา้นรอยยิม้ คลายความเหงา ใหก้บักลุ่มผูป่้วยภายในโครงการ เหมอืนเป็นกจิกรรมทัว่ไป
ทีท่างโครงการมใีหแ้ต่สิง่น้ีสามารถเยยีวยาจติใจและกลุม่ผูป่้วยใหด้ขีึน้ไดจ้รงิ  

พืน้ทีธ่าราบ าบดั 
พืน้ทีส่ปาบ าบดั 

กลุ่มผูใ้ชง้านทีเ่ขา้ใชบ้รกิารในพืน้ทีด่ ีส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มคนรกัในความสวยความงาม และกลุ่มคนที่
ตอ้งการพกัผอ่น ฟ้ืนฟูตวัเอง จะเสนอพืน้ทีท่ีใ่ชก้ารแบง่โซนการท ากจิกรรมทีช่ดัเจน ในบรเิวณต่างๆ
เพื่อช่วยสร้างความผ่อนคลายโดยอาคารแห่งน้ีจะช่วยผู้ป่วยในด้าน กระตุ้นการไหลเวยีน ท าให้
ผวิพรรณดขีึน้ การนอนหลบัดขีึน้สอดคลอ้งกบัอาการของกลุม่ผูป่้วยในดา้นกายภาพทีต่อ้งการรกัษา  

พืน้ทีห่อ้งระบาย
ความรูส้กึกบันกัจติวทิยา 

เสนอพืน้ทีเ่ป็นหอ้งเพราะกลุ่มคนทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีโ่ซนน้ีจะมเีรื่องภายในใจมากมายทีต่อ้งการพืน้ทีท่ี่
ใหค้วามรูส้กึสว่นตวั  ในการเลา่ใหใ้ครสกัคนฟัง เพือ่สรา้งความไวใ้จใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร โทนสภีายในที่
ใช้จะใช้โทนธรรมชาตเิพื่อตอบสนองการสร้างบรรยากาศด้วยส ีภายในจะมกีารใชเ้ทยีนหอมหรอื
กลิน่จากน ้ามนัหอมระเหย เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้กดิความผอ่นคลาย พืน้ทีน้ี่จะสามารถเป็นพืน้ทีส่รา้งความ
สบายใจและชว่ยผูป่้วยหาทางออกและแกปั้ญหา 

7. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา การสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม สามารถน ามาสรุปไดว้า่ กลุม่ผูท้ีม่ปัีญหาดา้น
ความเครยีดส่วนใหญ่ต้องการพืน้ทีท่ี่ก่อใหเ้กดิความสงบ ความผ่อนคลาย โดยพืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมทีส่ร้างการรบัรูท้ีส่่งผลถึง
สภาวะทีท่ าใหเ้กดิความสงบ ความสงบเกดิจากการทีเ่รามสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยทีไ่ม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม แสดง
ใหเ้หน็วา่พืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัเดยีวทีส่ง่ผลต่อการบ าบดัแต่เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นระหวา่งการใชพ้ืน้ที ่ตวัอยา่งเช่น 
การใช้กจิกรรมบ าบดัในด้าน สตัว์บ าบดั นอกจากจะต้องออกแบบพืน้ที่ที่ส่งผลแล้ว แต่ปัจจยัส าคญัคอืผูป่้วยไม่ได้รู้สกึโดดเดี่ยว



การศกึษาปัจจยัทีส่ง่เสรมิต่อการบ าบดัและฟ้ืนฟูรา่งกาย เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการรสีอรท์ 
เกวลนิ ตะบนูพงศ ์และถริวฒัน์ พมิพเ์วนิ 
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เพราะผูป่้วยมสีุนัขบ าบดัเป็นเพือ่นคลายความเหงาซึง่แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมในโครงการมสีว่นส าคญัมากพอต่อการออกแบบพืน้ที่
ใชส้อย และในดา้นการอกแบบควรค านึงถงึผูใ้ชง้าน 

ในดา้นขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ คอื หากผูป้ระกอบการมแีนวคดิจะพฒันาโครงการประเภทน้ี ตอ้งค านึงถงึเรื่องลกัษณะรูปของ
การจดัวางพื้นที่ทีไ่ม่ควรแสดงถึงความเป็นสถานที่เพื่อการรกัษาจนเกนิไป จดัท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ สอดแทรกไปด้วยกจิกรรมภายใน 
ค านึงถงึผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเสมอวา่คนทีม่ปัีญหาดา้นความเครยีดคอืคนทัว่ไป เพยีงแต่ตอ้งการความใสใ่จในสิง่ต่างๆ แมว้า่พืน้ทีส่ าหรบัการ
บ าบดัและฟ้ืนฟูจะสามารถเพิม่มลูค่าใหก้บัโครงการได ้แต่ในทางการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์อ้งพจิารณาเรื่องความคุม้ค่าในการลงทุน
เนื่องจากถอืเป็นสว่นทีม่ผีลต่อตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Arabic Mix-use เน่ืองจากในปัจจุบันกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมุสลมิมกีารเติบโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง หากแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมขีอ้จ ากดัทางศาสนาในหลายด้าน รวมถึงปัจจุบนั
สถานทีอ่ านวยความสะดวกแด่นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มนี้ยงัมไีมเ่พยีงพอต่อศกัยภาพการท่องเทีย่วฮาลาลในประเทศไทย ผูเ้ขยีนจงึมแีนวคดิใน
การพฒันาโครงการ เพือ่การรองรบัและสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วฮาลาลรวมถงึนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก ในรปูแบบโครงการ Mix-use โดยพืน้ที่
ทีน่ ามาพฒันาโครงการตัง้อยู่บนถนนศรนีครนิทร ์เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มเีน้ือทีใ่นการพฒันาทัง้หมด 30-0-45 ไร่ หรอื
ราว 48,182 ตารางเมตรซึง่โครงการ Arabic Mix-use จะใชท้ฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้โดยมุง่ประเดน็
ทีศ่กึษาความเป็นไปไดด้า้นกายภาพ ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ โดยโครงการมกีารพฒันาพืน้ทีแ่บ่งออกเป็น โครงการทีพ่กัอาศยั
รปูแบบ Freehold และ Leasehold, หา้งสรรพสนิคา้ รวมถงึคลนิิกสุขภาพ เมือ่วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้ัง้ 3 ดา้น สามารถบ่งบอกไดว้่า 
โครงการ Arabic Mix-use มศีกัยภาพในการรองรบัการท่องเทีย่วและส่งเสรมิคุณภาพการใชช้วีติทีด่ขี ึน้แก่นักท่องเทีย่วมุสลมิไดอ้ย่างด ี
รวมถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิฮาลาล และแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมบ่นยา่นพืน้ทีส่ว่นต่อขยายทางธุรกจิอยา่งยา่นศรนีครนิทร์ 

ค ำส ำคญั: กำรทอ่งเทีย่วฮำลำล , นกัทอ่งเทีย่วมสุลมิ , กำรศกึษำควำมเป็นไปได ้, ถนนศรนีครนิทร ์

 

Abstract 

This article aims to study the feasibility of the Arabic Mix-use project. As the Muslim tourists are growing 
steadily. However, this group of tourists has religious restrictions in many ways. Moreover, at present, the facilities for this group 
of tourists are not enough to meet the potential of halal tourism in Thailand. The authors therefore have ideas for project 
development to support Halal tourism as well as tourists around the world. In the form of Mix-use project. The area developed 
for the project is located on Srinagarindra Road, Bangkapi District, Bangkok. With a total area of development of 30-0-45 rai or 
approximately 48,182 square meters, The Arabic Mix-use project will use relevant theories and concepts in feasibility analysis. It 
focuses on the feasibility study of physical, marketing and financial feasibility. it was found that the project has developed areas 
divided into freehold and leasehold residential projects, department stores Including health clinic. By analyzing these three 
possibilities, it can indicate that the Arabic Mix-use project has the potential to support tourism and promote a better quality of 
life for Muslim tourists. Including being the center of Halal business and new tourist attractions on the business expansion area 
such as Srinagarindra. 

Keywords: Halal tourism, Muslim tourist , Feasibility study, Srinagarindra district 

 



กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำร Arabic Mix-use ถนนศรนีครนิทร ์เขตบำงกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
จริายุ ตัง้พรสมาน และธรรม ์เดน่ดวง 
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1. บทน า 

อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของนกัท่องเทีย่วมุสลมิ ถอืไดว้า่มกีารเตบิโตอย่างมากสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศไทยไดเ้ป็น
จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมแีนวโน้มการเพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีเพิม่สูงขึ้น  ขอ้มูลจาก Mastercard “จ านวนนักท่องเที่ยวมุสลมิที่
เดนิทางระหว่างประเทศ มกีารจ านวนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง” (Pew Research Center, 2011, online) ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมคีวาม
ตอ้งการเฉพาะ จากการปฏบิตัติามหลกัทางศาสนา “การท่องเทีย่วฮาลาล” จงึเป็นการท่องเทีย่วทีต่อบสนองการใชช้วีติของนักท่องเทีย่ว
กลุ่มน้ี “จากผลการส ารวจการเตบิโตของของนักท่องเทีย่วมุสลมิพบวา่ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของกลุ่มนักท่องเทีย่วฮาลาลสงูเป็น
อนัดบัสอง เป็นรองเพยีงประเทศสงิคโปรข์องประเทศทีไ่ม่เป็นสมาชกิองค์กรความร่วมมอือสิลามหรอื Non-OIC” (Mastercard Rating, 
2019) ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี ท าใหเ้กดิประเดน็ทีน่่าสนใจในการพฒันาโครงการ Mix-use เพือ่รองรบันักท่องเทีย่วกลุ่มน้ี และเป็นทีก่ล่าวถงึ
ทัง้นักท่องเที่ยวทัว่โลก ส าหรบัพื้นที่ในการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ Arabic Mix-use ผูเ้ขยีนได้เลอืกพืน้ที่ย่านศรี
นครนิทร์ ซึ่งเป็นย่านที่มศีกัยภาพในการพฒันาโครงการ Mix-use เน่ืองจากพื้นที่น้ีตัง้อยู่บนท าเล “NEW EBD (Extended Business 
District) กล่าวคือพื้นที่ส่วนต่อขยายธุรกิจที่รองรบัการขยายตัวของเมือง” (Origin,2019,Online) โดยพื้นที่น้ีสามารถเดินทางไปยงั
สนามบนิสวุรรณภมูเิพยีง 17 กโิลเมตร ซึง่มที าเลทีด่ใีนการรองรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิและมแีนวโน้มราคาทีด่นิสงูขึน้ 

จากความเป็นมาและโอกาสทางธุรกจิทีแ่สดงนัยขา้งตน้ ผูเ้ขยีนไดเ้ลอืกการพฒันาโครงการเพื่อรองรบั การท่องเทีย่วฮาลาล 
โดยทางโครงการมกีารบรกิารและมสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นมติรต่อนกัทอ่งเทีย่วมสุลมิ เพือ่ทีจ่ะเป็นโอกาสในการสง่เสรมิศกัยภาพให้
เป็นแหลง่ธุรกจิฮาลาลแหง่ใหม ่ทีส่นบัสนุนการใชช้วีติและพฒันาคุณภาพชวีติ 

 

2. วตัถปุระสงค ์ 

1) เพื่อการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ Arabic Mix-use โดยมกีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นประเดน็เกี่ยวกบั
ความเป็นไปไดด้า้นกายภาพ ดา้นการตลาดและดา้นการเงนิ 

2) เพือ่การศกึษาความตอ้งการของกลุ่มนักทอ่งเทีย่วมุสลมิในปัจจุบนั เพือ่ท าการออกแบบอาคารพืน้ทีใ่หร้องรบัต่อการใชง้าน
ของกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วมสุลมิ 

 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

การศกึษาครัง้น้ี ผู้ศกึษาท าการรวบรวมขอ้มูลที่มผีลต่อการพฒันาโครงการ  Arabic Mix-use ผูเ้ขยีนได้ก าหนดขัน้ตอนใน
การศกึษาความเป็นไปได ้ออกเป็น 3 หมวดหลกั ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านกายภาพ เป็นการศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการถนนศรี
นครนิทร ์ผา่นการวเิคราะหข์อ้มลูทางกายภาพทีส่ง่ผลต่อการออกแบบ รวมถงึการลงส ารวจพืน้ที ่

3.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านการตลาด เป็นการศกึษาขอ้มลูในระดบัมหาภาคและจุลภาค เพือ่น ามาวาง
กลยุทธท์างธุรกจิ และพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งต่อความเป็นไปดา้นการตลาด 

3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านการเงิน เป็นการคาดการณ์และตัง้สมมตฐิานทางการเงนิ ว่าโครงการ 
Arabic Mix-use มคีวามเป็นไปไดท้างการเงนิมากน้อยเพยีงใด 

 

4. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ในปี 2012 IOSR Journal of Business and Management ไดม้กีารอธบิายเรือ่งความหมายของสว่นประสมทางการตลาด หรอื 
Marketing Mix วา่เป็นตวัแปรในการตดัสนิใจทางการตลาด โดยใชเ้ครือ่งมอืและกลยุทธเ์พือ่ทีจ่ะตอบสนองความต่อการของลกูคา้ รวมถงึ
เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัทางธุรกจิ ซึง่สว่นประสมทางการตลาดแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ไดแ้ก่  
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1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายแก่ผูบ้รโิภค เป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีล่กูคา้สามารถจบัตอ้งได ้

2) ดา้นราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงนิหรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งแลกเปลีย่นเพื่อรบัการเสนอขาย ปัจจยัส าคญัในการก าหนด
ราคาคอืการตดัสนิใจตน้ทุนของผลติภณัฑก์ลยุทธก์ารตลาดและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัจ าหน่ายคา่โฆษณาหรอืราคาใด ๆ 

3) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ เป็นกระบวนการในการจ าหน่ายสนิคา้ เป็นกลไกในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิาร
จากผูใ้หบ้รกิารและผลติถงึผูบ้รโิภค 

4) ดา้นการส่งเสรมิการขาย (Promotion) หมายถงึ การประชาสมัพนัธ์การขายสนิคา้ เป็นการโฆษณาในการประชาสมัพนัธ์ 
เพือ่สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้แก่ผูบ้รโิภค  

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีดงักล่าว ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด  หรอื Marketing Mix เป็นกระบวนการที่
ผูป้ระกอบการในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งน ามาประกอบใช้กบัธุรกจิ เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิ รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนักบั
โครงการคูแ่ขง่ทางอสงัหารมิทรพัย ์

 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านกายภาพ 

จากผลการศกึษาพบว่า ส าหรบัพืน้ทีโ่ครงการมเีน้ือทีใ่นการพฒันา 30-0-45 ไร่ หรอืเน้ือทีร่าว 48,182 ตารางเมตร พืน้ทีผ่งัสแีดง
เป็นทีด่นิประเภท พ. ๓ ประเภทพาณิชยกรรม ตามกฎหมายผงัเมอืงกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2556 ระบุวา่เป็นทีด่นิประเภทพาณิชยกรรมทีม่ี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และ
นนัทนาการทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ซึง่มอีตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ หรอื FAR 7:1 สามารถก่อสรา้งอาคารได ้337,260 
ตารางเมตร และมอีตัราสว่นของพืน้ทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม หรอื OSR รอ้ยละ 4.5 โดยจะตอ้งมพีืน้ทีว่า่งขัน้ต ่า 10,707 ตารางเมตร  

โดยกระบวนการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ ดา้นกายภาพมกีระบวนการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

5.1.1 กำรวเิครำะหค์วำมหนำแน่นของกำรสญัจรโดยรอบโครงกำร (TRAFFIC ANALYSIS) 

- การสญัจรโดยรถยนต์พบว่าถนนศรนีครนิทร์มคีวามหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคอืถนนหวัหมากและถนนกรุงเทพกรฑีา  
ตามล าดบั 

- การสญัจรโดยรถสาธารณะ จากทางถนนศรนีครนิทรม์ากกวา่ถนนหวัหมากและถนนกรุงเทพกรฑีา เน่ืองจากเป็นถนนทีม่รีถ
สาธารณะผา่นหน้าโครงการ อกีสองสายนัน้รถประจ าทางยงัมจี านวนน้อย 

- การสญัจรโดยการเดนิเทา้ พบความหนาแน่นของถนนศรนีครนิทรใ์กลเ้คยีงกบัถนนหวัหมาก 

5.1.2 กำรวเิครำะหท์ำงเขำ้และออกของโครงกำร (ACCESS ANALYSIS) 

- การเขา้สูโ่ครงการโดยรถยนต ์เขา้ไดจ้ากทางถนนศรนีครนิทร ์(ฝัง่ขาเขา้) โดยจะวางต าแหน่งการเขา้โครงการบรเิวณทศิใต้
ของโครงการ เพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึโครงการ 

- การออกจากโครงการโดยรถยนต ์ออกทางทีใ่กลกบัทางเขา้โครงการ เน่ืองจากระยะจากบรเิวณทางออกถงึจุดกลบัรถมรีะยะ 
150 เมตร สามารถกลบัรถได ้และเพิม่อกีจุดกลบัรถบรเิวณดา้นบน เพือ่ใหก้ารสญัจรในโครงการ ไมแ่ออดั 

- การเขา้ถงึโครงการโดยการเดนิเทา้ จากสถานีศรกีรฑีา จะมกีารปรบัปรุงทางเดนิเท้าบรเิวณหน้าโครงการเน่ืองจากสิง่กดี
ขวางทีม่จี านวนมาก และท าการเพิม่ทาง Skywalk จากสถานีศรกีรฑีา เพือ่ใหก้ารสญัจรของผูใ้ชง้านสะดวกมากขึน้ 

5.1.3 กำรวเิครำะหท์ำงเดนิรถและมมุมองของโครงกำร (CIRCULATION &VIEW ANALYSIS) 

- การวิเคราะหท์างเดินรถ เนื่องจากทางเขา้ออกของโครงการมาจาก 2 เสน้ทางคอื ทางดา้นบน และดา้นล่าง ท าใหก้ารสญัจร
ภายในโครงการเป็นทางเขา้ออกแบบ 2 เลน สวนกนั 
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- การวิเคราะห์มุมมองของโครงการ มุมมองที่ดีที่สุดของโครงการ คือทางด้านทิศตะวนัออกเน่ืองจากบริบทด้านทิศ
ตะวนัออก สว่นใหญ่เป็นอาคารไมส่งู และมคีวามรม่รืน่ทีม่ากกวา่ทศิอื่นๆ จงึท าการวางแนวอาคารทีไ่มส่งู ทางทศิตะวนัออก 

- มุมมองทีไ่ม่ดทีีสุ่ดของโครงการ คอืทางดา้นทิศตะวนัตกและทศิเหนือเน่ืองจากบรบิทดา้นทศิตะวนัตกและทศิเหนือ มคีวาม
หนาแน่นของอาคารทีพ่กัอาศยัตลอดแนว จงึก าหนดแนวของอาคารสงูในทางทศิตะวนัตก 

5.1.4 กำรวเิครำะหส์ภำพอำกำศทีม่ผีลต่อโครงกำร (PHENOMENON ANALYSIS) 

สงแดดและเงาภายในโครงการ พระอาทติยข์ึน้จากทางทศิตะวนัออกและออ้มทศิใตไ้ปตกทางทศิตะวนัตก ซึง่หากใชแ้นวการ
วางอาคารตามการวเิคราะหม์มุมอง พืน้ทีส่เีขยีวควรอยูบ่รเิวณตรงกลางค่อนไปทางทศิเหนือ เพราะอาคารสามารถชว่ยบดบงัแสงแดดได้ 

- การวิเคราะหทิ์ศทางของลมมรสมุท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ ประเทศไทยมลีมมรสมุพดัผา่น 2 แบบ คอืลมรอ้นทีพ่ดัจาก
ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้และลมฝนทีพ่ดัจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ การวางแนวอาคารดงัรปู จะชว่ยใหอ้ากาศถ่ายเท 

 
รปูท่ี 1: ตวัอยา่งแสดงการวเิคราะหพ์ืน้ที ่

ส าหรบัศกัยภาพของพืน้ทีท่ีน่ ามาพฒันาสามารถประกอบธุรกจิประเภท Mix-use ได ้เน่ืองจากพืน้ทีข่องโครงการตัง้อยู่บรเิวณ
แนวรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ช่วงลาดพรา้ว-ส าโรง โดยหา่งจากสถานีศรกีรฑีาเพยีง 300 เมตร สามารถสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษไดแ้ละมี
เงอืนไขทางกฎหมายตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ถนนศรนีครนิทร ์กล่าวคอืหา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้ง โรงมหรสพ โรงแรม ศูนยก์ารคา้ 
คลงัสนิคา้ ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทัง้สองฝากของถนนศรนีครนิทร ์ตัง้แต่ถนนรามค าแหงทศิใตจ้นถงึถนนบางนา – ตราด 

5.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านการตลาด 

จากผลการศกึษาพบวา่ การเตบิโตของตลาดนกัทอ่งเทีย่วมสุลมิมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึประเทศไทยมอีตัรา
การเตบิโตของกลุ่มนักท่องเทีย่วฮาลาลสงูเป็นอนัดบัสอง เป็นรองเพยีงประเทศสงิคโปรข์องประเทศทีไ่มเ่ป็นสมาชกิองคก์รความร่วมมอื
อสิลาม อกีทัง้การเตบิโตของนักท่องเทีย่วมุสลิมทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา
โครงการเพือ่นกัทอ่งเทีย่วกลุม่นี้ 

      
รปูท่ี 2: สถติกิารเพิม่ขึน้ของการทอ่งเทีย่วมสุลมิทัว่โลกและทีเ่ขา้มาในประเทศไทย รปูท่ี 3 : การเตบิโตของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วฮาลาล 

และในดา้นการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย ในเรื่องของการถอืของกรรมสทิธิข์องชาวต่างชาต ิมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพื่อ
เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิขอประเทศไทย โดยมทีศิทางการเปลีย่นแปลง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 : แสดงแนวทางการปรบัเปลีย่นทางกฎหมาย 
1. แกไ้ขเพิม่เตมิพ.ร.บ. อาคารชุด ฉบบั
ที่ 4 พ.ศ. 2551 ให้ต่างชาติสามารถซื้อ
และถือครองกรรมสิทธิห์้องชุดหรือ
คอนโดได้มากขึ้นจากเดิมสามารถถือ
ครองได ้49 % ของพืน้ทีท่ ัง้หมด คาดว่า
จะเปลีย่นแปลงเป็น70-80% 

2. แกไ้ขพระราชบญัญตักิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 2542 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากเดมิทีก่ าหนดใหน้ัก
ลงทุนต่างชาตทิ าสญัญาเช่าไดส้งูสุด 30 ปี จะมกีาร
ขยายเพิม่เป็น 50 ปี+40 ปี 

3. แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินให้
ชาวต่างชาตซิือ้บา้นใน ”บา้นจดัสรร” 
ได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายใน
โครงการและปรบัลดวงเงนิการซื้อ
บ้านเหลือระดบัราคาประมาณ 10-
15 ลา้นบาทขึน้ไป 

จากตารางที ่1 พบว่ากฎหมายจะมแีนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลง เพื่อเป็นการกระตุน้ทางเศรษฐกจิซึง่จะขยายขดีความสามารถใน
การลงทุนทีพ่กัอาศยั ซึง่เป็นโอกาสทีด่ทีางธุรกจิของโครงการ และจากขอ้มูลขา้งตน้ผูศ้กึษาไดท้ าการจ าลองกลยุทธ์ทางธุรกจิ ส าหรบั
สว่นประสมทางการตลาด จากการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

5.2.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) - โครงกำร Arabic Mix-use จะมีธุรกิจรูปแบบ Freehold (House , Condominium) และ 
Leasehold (Shopping mall , Hotel , Healthcare Clinic) ทีร่องรบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วมสุลมิเป็นหลกั 

5.2.2 ดำ้นรำคำ (Price) – ธุรกจิรูปแบบ Freehold ส ำหรบั House รำคำเริม่ต้นที ่69 ลำ้นบำท ,  Condominium รำคำเริม่ตน้ที ่
3.6 ลำ้นบำท ธุรกจิรปูแบบ Leasehold ส ำหรบั Shopping mall รำคำเฉลีย่ที ่3,000 บำทต่อตำรำงเมตร , Hotel รำคำเริม่ตน้ที ่3,000 บำท
ต่อหอ้งต่อวนั , Healthcare Clinic รำคำเริม่ตน้ที ่3,000 บำทต่อคนต่อคอรส์ 

5.2.3 ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) -  สนิคำ้และบรกิำรจะถูกส่งต่อแก่ลูกค้ำผ่ำนโครงกำร Arabic Mix-use และแอพพลเิคชัน่ 
HALALROUTE ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ในกำรใหส้ถำนทีท่อ่งเทีย่ว แหลง่อำหำร ในรปูแบบฮำลำล  

5.2.4 ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรขำย (Promotion) -  มสีทิธพิเิศษในสนิคำ้และบรกิำรส ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ป็นสมำชกิของโครงกำร 

ซึง่ปัจจยัทางการตลาดเหล่าน้ีท าใหเ้กดิโปรแกรมในพืน้ทีด่งัน้ี โครงการทีพ่กัอาศยัรปูแบบ Freehold (House , Condominium) 
และ Leasehold (Shopping mall , Hotel , Healthcare Clinic) เหตุผลในการมโีครงการทีพ่กัอาศยัเป็นหลกั เน่ืองมากจากแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย ทีจ่ะใหช้าวต่างชาตสิามารถถอืครองกรรมสทิธิไ์ด ้เป็นโอกาสทีด่ใีนการน ารายไดเ้ขา้สูโ่ครงการ 

 

6. แนวทางการออกแบบโครงการ 

จากการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นกายภาพและดา้นการตลาด ผูเ้ขยีนจงึเกดิแนวทางในการออกแบบโครงการ Arabic Mix-
use โดยธุรกจิของโครงการจะแยกออกเป็น 2 กรรมสทิธิ ์คอื Freehold & Leasehold(Onpreya.C,2020) มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

      
รปูท่ี 3: แบบแสดง Master plan ของโครงการ Arabic Mix-use     รปูท่ี 4: แบบแสดง Zoning ของโครงการ Arabic Mix-use 

 

 

https://thinkofliving.com/author/onpreya/


กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำร Arabic Mix-use ถนนศรนีครนิทร ์เขตบำงกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
จริายุ ตัง้พรสมาน และธรรม ์เดน่ดวง 
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6.1 Freehold 

จะเป็นโครงการทีถ่อืกรรมสทิธิแ์บบซื้อขายขาด สามารถซื้อขายกรรมสทิธไิดอ้ย่างถาวร ในทีน้ี่ผูพ้ฒันาโครงการไดแ้บ่งเขต
กรรมสทิธิข์อง House และ Condominium ออกจากกนั โดยมแีนวถนนร่วมหรอืภาระจ ายอม ซึ่งจะมกีารจดัตัง้นิตบิุคคลในการบรหิาร
ทรพัยส์นิสว่นน้ี โดยประเภทโครงการ Freehold 2 โครงการ ดงัน้ี 

6.1.1 House  

เป็นบา้นในกลุม่ระดบั luxury class ผา่นการถ่ายทอดความงามในรปูแบบ Traditional Arabic ทีม่คีวามโดดเดน่งดงาม ซึง่บา้น
เดีย่วของโครงการมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาต ิซึง่พฒันาโครงการบนโอกาสการแกไ้ขประมวลกฎหมายทีด่นิ
ใหช้าวต่างชาตซิือ้บา้นใน ”บา้นจดัสรร” ไดไ้มเ่กนิ 49% ของพืน้ทีข่ายในโครงการและปรบัลดวงเงนิการซือ้บา้น โดยมพีืน้ทใีนการพฒันา 
6-1-62.5 ไร ่หรอืเน้ือทีร่าว 10,249 ตารางเมตร มกีารแบ่งกรรมสทิธิอ์อกเป็น 12 แปลง เน้ือทีบ่า้นเริม่ตน้ 109 ตารางวา โดยรปูแบบบา้น
มพีืน้ทีใ่ชส้อย 276 ตารางเมตร ประกอบดว้ย หอ้งนอน 5 หอ้ง , หอ้งน ้า 5 หอ้ง , ทีจ่อดรถ 4 คนั , 1 หอ้งรบัแขก  

 
รปูท่ี 5: แบบแสดง PLAN โครงการบา้นเดีย่ว ชัน้ 1 (ซา้ย) ,ชัน้ 2 (กลาง) ,ชัน้ 3 (ขวา) 

6.1.2 Condominium  

ส าหรบั Condominium เป็นโครงการทีม่ที าเลทีต่ัง้ทีด่ ีและศกัยภาพความน่าลงทุน โดยโครงการน้ีมพีืน้ทใีนการพฒันา 3-2-
29.5 ไร่ หรอืเน้ือที่ราว 5,718 ตารางเมตร โดยมพีื้นที่ใช้สอยอาคารทัง้หมด 38,964 ตารางเมตร ความสูง 30 ชัน้ ส าหรบัพื้นที่ขายมี
ทัง้หมด 19,325 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราสว่น 49.60% ของพืน้ทีอ่าคาร  

ส าหรบัรปูแบบหอ้งพกัของคอนโดมเีนียม มทีัง้หมด 3 รปูแบบ ดงัน้ี Studio ขนาดหอ้งตัง้แต่ 30-35 ตารางเมตร , 1 Bedroom ขนาดหอ้ง
ตัง้แต่ 43-52 ตารางเมตร , 2 Bedroom ขนาดหอ้งตัง้แต่ 90-93 ตารางเมตร 

       
รปูท่ี 6: แบบแสดงตวัอยา่ง PLAN โครงการ Condominium        รปูท่ี 7: Studio (ซา้ย) , 1 Bedroom (กลาง) , 2 Bedroom (ขวา) 

6.2 Leasehold 

จะเป็นโครงการทีไ่มเ่ป็นการซือ้ขายกรรมสทิธิอ์ยา่งถาวร ในทีน้ี่จะเป็นโครงการทีผู่พ้ฒันาโครงการ  

ท าการใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคาร ในธุรกจิ Shopping mall , Hotel และ Healthcare Clinic ซึง่เป็นรปูแบบธุรกจิทีม่รีายไดจ้ากการเชา่หรอื
เรยีกวา่ Recurring Income ส าหรบัทัง้ 3 โครงการ มกีารเชือ่มต่อพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนัโดยประเภทโครงการ Leasehold ม ี3 โครงการ ดงัน้ี 

6.2.1 Shopping Mall 

ส าหรบั Shopping mall เป็นพืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิแห่งใหม่บนถนนศรนีครนิทร ์ทีร่วมรา้นชื่อดงัไวม้ากมาย รวมถงึโซน Halal 
Destination ทีเ่ป็นพืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิฮาลาล รวมถงึพืน้ทีล่านกจิกรรม ทีจุ่ดศูนยก์ลางตรงกบัทศิกบิลตั ซึง่เป็นทศิทีส่ าคญัส าหรบัการท า
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พธิทีางศาสนาของชาวมุสลมิ โดยมพีืน้ทีใ่ชส้อยอาคารทัง้หมด 27,940 ตารางเมตร ความสูง 5 ชัน้ พืน้ทีข่ายมอีตัราส่วน 50.20% ของ
พืน้ทีอ่าคาร  

      
รปูท่ี 8: ชัน้ B1-B3 (ซา้ย) , ชัน้ 1-2 (ขวา)                                    รปูท่ี 9: ชัน้ 3 (ซา้ย) , ชัน้ 4-5 (ขวา) 

6.2.2 Hotel 

ส าหรบั Hotel เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัทีร่องรบัการใชช้วีติของนักท่องเทีย่วฮาลาล มพีืน้ทีก่จิกรรมทีถู่กต้องตามหลกัศาสนา 
ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกนัน้ มหีอ้งอาหารทีเ่ป็นอาหารฮาลาล รวมถงึ Mocktail lounge ทีเ่ป็นเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์

หอ้งจดัเลีย้งส าหรบันักท่องเทีย่วยทีต่อ้งการจดักจิกรรมต่างๆ และจุดเด่นทีส่ าคญัของโครงการน้ี มกีารแยกพืน้ทีข่องสระว่าย
น ้าระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้พกัมัน่ใจไดว้่า จะปลอดภยัและไม่ขดัต่อหลกัศาสนา โดยมพีืน้ทีใ่ชส้อยอาคารทัง้หมด 26,690 
ตารางเมตร ความสงู 30 ชัน้ พืน้ทีข่ายมอีตัราสว่น 48.20% ของพืน้ทีอ่าคาร  

ส าหรบัหอ้งพกัของโรงแรม มทีัง้หมด 3 รปูแบบ ดงัน้ี  Junior room ขนาดหอ้งตัง้แต่ 45-48 ตารางเมตร , Deluxe room ขนาด
หอ้งตัง้แต่ 80-83 ตารางเมตร , Legend room ขนาดหอ้งตัง้แต่ 93.5-95 ตารางเมตร 

          
รปูท่ี 10: แบบแสดงตวัอยา่ง PLAN โครงการ Hotel                       รปูท่ี 11: Junior (ซา้ย) , Deluxe (กลาง) , Legend (ขวา) 

6.2.3 Healthcare Clinic 

ในสถานการณ์ปัจจุบนั สุขภาพเป็นเรื่องทีส่ าคญั ผูพ้ฒันาโครงการจงึไดพ้ฒันาโครงการทีมุ่ง้เน้นดา้นสุขภาพ โดยอาคารน้ีจะ
เชื่อมต่อกบั Shopping mall ผา่นสวนธรรมชาตชิัน้ดา้นบนของอาคาร ซึง่จะมพีืน้ทีสุ่ขภาพทัง้หมด 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเครยีด , ดา้น
อายุรกรรม , ดา้นปัญหาการนอนหลบั , ดา้นออฟฟิศซนิโดรม , ดา้นความงาม , ดา้นทางเดนิอาหาร และดา้นหลอดเลอืด  โดยมพีืน้ทีใ่ช้
สอยอาคารทัง้หมด 1,677 ตารางเมตร ความสงู 3 ชัน้ 

 
รปูท่ี 12: แบบแสดงตวัอยา่ง PLAN โครงการ Healthcare Clinic ชัน้ 1 (ซา้ย) ,ชัน้ 2 (ขวา) ,ชัน้ 3 (กลาง) 
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6.2.4 ทศันียภำพโครงกำร 

                          
รปูท่ี 13 : ทศันียภาพโดยรวมโครงการ Arabic Mix-use     รปูท่ี 14 : ทศันียภาพโดยรวมโครงการ Shopping mall 

             
รปูท่ี 15 : ทศันียภาพโดยรวมโครงการ House               รปูท่ี 16 : ทศันียภาพโดยรวมโครงการ Condominium & Hotel 

 

7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ ด้านการเงิน 

จากการคาดการณ์และตัง้สมมตฐิานทางการเงนิ ผูศ้กึษาไดใ้ชว้ธิกีารค านวณในรปูแบบ กระแสเงนิสดคดิลด (discounted cash 
flow) ซึง่จะแบ่งการค านวณออกเป็น 2 รูปแบบ คอื ธุรกจิรูปแบบกรรมสทิธิ ์Freehold และ ธุรกจิรปูแบบกรรมสทิธิ ์leasehold โดยจาก
ผลกาศกึษามดีงัน้ี 

7.1 ธรุกิจรปูแบบกรรมสิทธ์ิ Freehold – ในการค านวณกระแสเงนิสดคดิลด ผูพ้ฒันาโครงการไดค้ านวณรายไดเ้ป็นก่อนหกัภาษเีงนิได ้
และไมม่กีารค านวณในสว่นของการกูเ้งนิจากแหลง่เงนิทุน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

7.1.1 House  

ตารางท่ี 2 : แสดงความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการ House  
ตน้ทุนโครงการ (Total Cost) 674,050,000.00 
รายรบัโครงการ (Total Revenue) 881,080,000.00 
รายจา่ยโครงการ (Total Expense) 11,100,000.00 
มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) (30 month) 553,310,000.00 
อตัราคดิลด (Discount rate) 10% 
อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of return: IRR) 12.97% 

7.1.2 Condominium 

ตารางท่ี 3 : แสดงความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการ Condominium 
ตน้ทุนโครงการ (Total Cost) 1,292,760,000.00 
รายรบัโครงการ (Total Revenue) 2,367,970,000.00 
รายจา่ยโครงการ (Total Expense) 108,580,000.00 
มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) (34 month) 115,330,000.00 
อตัราคดิลด (Discount rate) 10% 
อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of return: IRR) 15.34% 
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7.2 ธรุกิจรปูแบบกรรมสิทธ์ิ leasehold – เนื่องจากพืน้ทีข่องโครงการน้ีมกีารเชือ่มต่ออาคารเป็นอาคารเดยีวกนั ในการค านวณกระแส
เงนิสดคดิลด ผูพ้ฒันาโครงการได้ค านวณรายได้ทัง้ก่อนหกัภาษีและหลงัหกัภาษี แต่ไม่มกีารค านวณในส่วนของการกู้เงนิจากแหล่ง
เงนิทุน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 : แสดงความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการ Leasehold 
 

Shopping mall Hotel 
Healthcare 

Clinic 
Infrastructure Summary 

ตน้ทุนโครงการ (Total Cost) 964,533,000.00 647,548,600.00 52,252,500.00 14,080,000.00 3,550,165,228.00 
รายรบัโครงการ (Total Revenue)  
ต่อเดอืน 

61,514,325.00 
 

64,500,000.00 
 

23,209,200.00 
 

- 
154,811,100.00 

 
รายจ่ายโครงการ (Total Expense) 
ต่อเดอืน 

9,855,480.00 
 

8,410,660.00 
 

24,173,000.00 
 

12,384,888.00 
 

54,824,028.00 
 

 ก่อนหกัภาษ ี หลงัหกัภาษ ี  
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธ ิ 
(Net Present Value: NPV) 

4,637,760,816.67 
 

2,268,213,201.28 
 

 

อตัราคดิลด (Discount rate) 10% 10%  
อตัราผลตอบแทน  
(Internal Rate of return: IRR) 

27% 12%  

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) ปีที ่4 ปีที ่5  

 

8. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ พบวา่โครงการ Arabic Mix-use เป็นธุรกจิทีม่คีวามเป็นไปไดส้งู เนื่องจาก
สถานทีท่่องเทีย่วในปัจจุบนัของประเทศไทย สิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรบัการใชช้วีติของนักท่องเทีย่วฮาลาลยงัมไีมม่ากนัก หากแต่
สถตินิกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทยมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ และในการพฒันาโครงการ Arabic Mix-use สามารถตอบสนองกบั
ความต้องการของนักท่องเทีย่วมุสลมิ ซึง่สามารถสรา้งรายได้ รวมถงึสรา้งการหมุนเวยีนทางเศรษฐกจิภายในพืน้ที ่และจะเป็นอกีหน่ึง
สถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วฮาลาลจะนึกถงึเมือ่มายงัยา่นศรนีครนิทร์ ส าหรบัธุรกจิทีม่สีว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนโครงการคอื Shopping mall 
เน่ืองจากความน่าสนใจของโซนพื้นที่ทีม่ ี Halal Destination ทีเ่ป็นพืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิฮาลาล ยงัมน้ีอยมากในประเทศไทย รวมถึงเป็น
สถานทีท่ีส่ามารถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วฮาลาลไดอ้ยา่งด ี

ทัง้น้ีผูท้ีต่อ้งการลงทุนในโครงการประเภทน้ีสามารถปรับเปลีย่นสดัสว่นของธุรกจิไดต้ามสภาวะของตลาด ปัจจยัทีค่วรระวงัจะ
เป็นเรื่องของสภาวะในปัจจุบนัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ท าใหธุ้รกจิต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวเกดิการชะลอตวั 
โครงการ Hotel มวีามเสีย่งในปัจจยัน้ี ทัง้น้ีสามารถปรบัเปลีย่นลดสดัสว่นของการใชพ้ืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัความสามารถของตลาดได ้จะ
ชว่ยใหส้ถานะทางการเงนิดขีึน้ดว้ยไดเ้ชน่กนั 
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Abstract 

Nowadays, snack food packaging is a crucial part that persuades consumer purchase decisions. Numerous snack 
products available in the market make customers have various choices to decide on one particular product. Good packaging 
help to covey message about product attributes to customer. Additionally, it also can improve the brand image of how 
consumers think about the brands. Due to the limitation of current product and a competitive market impact to Kung-Sawei 
existing product can no longer be saturated in the same market. In a business aspect, when the brand has good product 
packaging, it can help market and promote the product to the customer. This study aims to develop a product of brand "Kung-
Sawei," especially the packaging for the new market sector. In addition, this research investigates the factors which influence 
a consumer purchasing decision. 

Based on the research methodology, there are many related studies on how to develop a product through primary 
and secondary research. An insight detail of consumer behaviour was conducted through a focus group of 10 participants who 
consume and purchase snack. The purpose is to know their opinions and needs to improve the product. For quantitative data, 
this study conducted the online survey during March to May. There are 512 valid responses for data analysis and the target 
group of respondent is a people age range between 18 to 35 years old.  

The results of the study show the consumer perception toward the product development of packaging elements such 
as the importance of colors, font, graphics, and information which provided on the packaging. These elements are effected the 
consumer intention to buy the product. Moreover, the data analysis reveals the participant's different ages, genders, educational 
levels, and occupations had different opinions on product development. Hence, the outcome is a prototype design of Kung-
Sawei's new packaging features that meet the customer's needs. 

Keywords: Snack, Kung-Sawei, New product development, Packaging 

 

1. Introduction 

1.1 General introduction 

 Today, food is a significant part of life, and it is a large industry that grows constantly high because people give 
importance and demand for it. There are many kinds of food established, including snack products. The word “snack” is often 
heard traditionally by people as food that people eat between main meals (Ed Avis, 2020). However, there is currently no 
specific time for consuming a snack due to a change in human consumption behavior. Thus, people around the world still 
enjoy consuming snacks on different occasions. This trend happened because people seem to be obsessed with snacks and 
tend to have a habit called snacking behaviour (Linda J, 2017). It is due to the favorable taste of snacks, easy, fast, and 
convenient to purchase and consume it. The number of snacking increased from 41% in 2014 to 53% in 2016 (Linda J, 2017). 
According to the global snack market, this irregular habit of snackification occurs because of the change in people's lifestyles 
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and change in consumption behaviour (2020). Thus, people are lived in a world of rapid change and have to compete with 
time. Snacks help people to minimize their time to prepare and eat the big traditional meals, This aims to save their time in 
doing other activities and save the cost of paying for a meal. Because of snacks provide enough energy and can be cited as 
an indispensable item (Mondelez International report, 2019). Moreover, snacks become a nourishment product than just being 
a skipping meal edible item. It also improves the quality of life. When a consumer takes some snacks, the flavor hits their 
appetite and make them feel delightful and enjoy eating (Mondelez International report, 2019). 

This thesis focuses on Kung-Sawei brand which is a prawn cracker snack. The researcher focuses to study on the 
new product development features for Kung-Sawei product to expand the market and acquire new customers. The existing 
products are available in five flavors which include of original prawn flavor, chili paste flavor, larb flavor, mixed flavor, and rich 
shrimp flavor (Asawathitirat, personal communication, 2021). The products are mainly sold to various type of customer in the 
low-end market and distributed nearly to every provinces, especially in the Northern and Southern parts of Thailand. The 
products also export to neighboring country such as Laos. However, the product has the potential to grow further but the 
problem is the existing product can no longer expand or be saturated in the same market. The brand recognized the sale is 
not increased. The reason is that the existing product cannot be enlarge further because it already successful in the existing 
market. Additionally, the brand image of an existing product can reach out only to the low-end market consumer group and not 
being recognized by upper-scale market (Asawathitirat, personal communication, 2021). It is necessary for the brand to study 
and develop this product. Therefore, this study aims the brand to explore the new market for Kung-Sawei and identify a new 
group of customers. It is vital to study the term product development together with the provided knowledge about branding and 
the aspect of packaging feature. The results of this research will help alter the product, influence the customer, and able to 
reposition the brand, which are advantageous to Kung-Sawei for the development of the product. 

 
 

Figure 1. Kung-Sawei existing products 

 

1.2 Objective of the research 

1) To study product development for Kung-Sawei for new markets and new customers. 

2) To study customer’s insight on product packaging for Kung-Sawei 

3) To develop packaging strategy for Kung-Sawei   

1.3 Question of the research  

1) How can a successful product development strategy be developed and implemented in order to attract new customers? 

2) How product development helps expand the market? 

3) Which factor of product development influence customer purchasing decision? 

    Larb flavor        Strong flavor          Chili paste flavor             Mixed flavor           Prawn flavor 
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1.4 Expected benefits 

1) To apply the term new product development (NPD) and develop an effective strategy for Kung-Sawei new product. 

2) To understand the factor affect the customer purchasing decision. 

3) To possibly create a prototype of a new product from customer feedback. 

4) To develop new product features for Kung-Sawei new market. 

1.5 Conceptual framework 

 
Figure 2. Conceptual framework 

Figure 2. presents the conceptual framework of the overall project illustrate the study of Kung-Sawei new product 
development that intention to focuses on customer characteristics. The purpose is to understand consumer snack consumption 
behavior and earn consumer insight. In addition, the researcher focuses on studying the marketing mix of the 4Ps model to 
get a deep information for developing product features for Kung-Sawei right from the product, price, place, and promotion. This 
model helps to analyze and clearly understand the factors that affect the consumer purchasing decision. To elaborate the study 
to visualize scale, the researcher aims to create a Kung-Sawei new product development prototype. This is to demonstrate 
that the research study is practically can apply to the actual business field. 

 

2. Literature reviews 

2.1 Branding 

Brand or branding is a part of product development that can never be avoided in any business or service industry. It 
is a marketing practice and tool that help consumer and brand owner to identify and distinguish the products or services from 
competitors (2019, deBara D). It defines a name, symbol, and design given to the products and services. Therefore, branding 
is a crucial and essential strategy every firm needs to implement because having a solid brand increases the business value. 
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It provides confidence to the investor, creates loyalty among clients and creditability among the industry. Also, it makes brand 
recognition in the customer's mind (Jacob Cass, 2018) and generates new consumers to try goods or services and be a 
permanent client in the future (Elizabeth Smithson, 2015). Currently, the brand identity of Kung-Sawei is an original prawn 
design packaging and smooth texture of cracker that available in five flavors, which consist of original prawn flavor, chili paste 
flavor, larb flavor, mixed flavor, and rich shrimp flavor. To expand the market and capture new consumers, Kung-Sawei needs 
to improve the brand identity to meet the expectation of the new group and sustain the excellent quality of the product. 

2.2 Packaging 

Today, the term packaging is more than used for food covering. In the other word, it protects and preserves the food 
inside from any damages. It also helps market the product by representing and able the consumer to identify and differentiate 
the product from other brands. Moreover, it can capture consumers' attention to perceive the product and helps them make a 
buying decision. Packaging is a part of brand and marketing as it shows the product's character and communicates the 
message to the customer. According to the research of L.E. Wells, H. Farley, and G.A. Armstron (2012) packaging helps 
consumers make a purchasing decision by 73 percent. Prendergast and Pitt (1996) mentioned that packaging is a vital factor 
for buying decisions at the purchasing point. For Kung-Sawei, product packaging is one of the critical features as it is the first 
thing consumers confront the product and perceive the brand. 

2.3 New product development (NPD) 

The term NPD helps generate an idea and reduce the number of arguments by carefully screening and analyze the 
outcome to ensure that only those with the best chances of success reach the marketplace. There are six new product 
development stages: (1) idea generation, (2) screening and evaluation, (3) business analysis, (4) design and development, (5) 
test marketing, and (6) commercialization (Booz, Allen, Hamilton,1982). The concept of a new product development framework 
is a process to create and launch a new product to the market (Gruner and Homburg, 2000). NPD is developing a new product 
or service for the market. It is either a process of new product invention or modifying an existing product to target a new 
customer and market. In this study, the researcher applied the NPD stages as (1) Interview the brand to get the idea to develop 
product; (2) conduct a survey to evaluate customer’s opinion; (3) Analyze data to get value result; (4) Develop a product; (5) 
Conducted the in-depth interview to test the prototype; (6) Provide the suggestion for the brand to commercial the new product. 

2.4 Customer behaviors depend on how consumers make a buying decision 

There are a thousand definitions of customer behavior, and it is a broad field to study this term. According to Tanja 
Lautiainen (2015), customer behavior has defined as how consumers behave when buying decisions from a previous purchase. 
In comparison, other researchers stated that individuals or groups obtain, buy, use, and dispose of products or services (Engel, 
Blackwell and Miniard,1995). This is similar to the definition of Solomon (1995), which has defined as when individuals or 
groups select, purchase, use, and dispose of the products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires. 
However, the study of customer behavior is a process of observing, examining and understanding human behavior to help 
customer needs and meet the expectation which they are required before and after making a buying decision of products or 
services. 

2.4.1 5 Factors affecting customers buying decision 

Nowadays, there are many products, innovations, technologies and other sources of entertainment that trigger a 
feeling of obtaining and fulfilling the desires. For example, she or he decides to buy a pizza because of seeing a friend on 
social media eating. These trigger a feeling of hunger and to satisfy the need, she or he decides to buy a pizza. To conclude, 
this kind of needs motivated by internal and external environments. Kotler and Armstrong (2010) has indicated that there are  
five factors affecting customer purchasing decision as follows: 
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1) Personal factor: The stage of influencing the buying decision of a product or service differs from person to person 
due to the demographic information of individuals. A difference in age, income, occupation, and lifestyle reflects the different 
needs of a person. A customer with a higher income has a high purchasing power that can influence buying decisions and 
buying behavior (Tanja Lautiainen, 2015). An individual spends money on their lifestyle, associated society and quality of life 
one prefers to receive. 

2) Social factor: The buying behavior that influences the buying decision of each person depends on the people living 
around them. This refers to a group of family, friends, social roles and status. It is simply that the consumer purchases goods 
or services to wish to belong in the particular group and this term is called aspirational group. 

3) Cultural factor: This refers to a group of people forming a community that shares common interests, ideas, and 
needs. In cultural factors, it is very effective to influence buying behavior and making a purchasing decision because consumers 
have the same goal. Also, the social class of people's background, education and status can affect their behavior. 

4) Psychological factor: This factor is a significant part that influences consumer buying behavior. The factor that 
affects human need is motivation, perception, learning, beliefs and attitudes. According to a Maslow’s Hierarchy of Needs 
model, it explained the basic needs of humans into five stages of physical, safety, love and belonging, self-esteem, and self-
actualization needs. 

This 4 factors are crucial for the study of consumer purchasing decision, each of the factors beneficial for developing 
Kung-Sawei new product. It helps to satisfy the need of each consumer group and meet their expectations. Thus, the researcher 
apply this study into the research by asking consumer needs according to their demographic information to get a precise 
analysis of factors that effectively affect customer buying decision. 

 

3. Research methodology 

3.1 Collection of primary research  

The research methodology strategy obtains in this study is qualitative and quantitative methods. Also, different tools 
are used to support methodologies. This includes in the following 

1) Online questionnaire 
2) In-depth interview 
3) Pilot study 
4) Identification of key research variables 

A pilot test was conducted in the previous stage of the study before developing qualitative and quantitative information 
to understand customer perspective toward snack products, Kung-Sawei existing product and idea for improving the new 
product. The study was conducted in small-scale research with 110 participants that proceeded through an online google form. 

3.2 Quantitative data 

For the quantitative research method. The data collection is adopted a purposive sampling method. The data collected 
through an online questionnaire that deliver via social media such as Line, Twitter and Facebook to the target respondent who 
usually buy a snack in a commercial market (i.e. 7-11, Tops, Tesco Lotus). The questionnaire has a question to execute 
respondents who are out of scope. The questionnaire has divided into three sections: 

1) Demographic information and consumer behavior 

2) Question inquire about cracker products and product development 
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3) Marketing communication mix on factors affecting the new product development for Kung-Sawei 

The survey achieved 512 responded back which is about 93% of demographic information is female and 7% of male. 
The majority of respondents age range between 18 to 25 years old (50.6%), below 18 years old (27.7%), 25 to 30 years old 
(14.1%), more than 35 years old (3.9%), and 30 to 35 years old (3.7%). The number of respondents consumes snack 1 – 2 
times per week is 227 (44.3%), 166 (32.4%) respondents consume snack 3 – 4 times per week, 62 (12.1%) respondents 
consume snack more than 6 times per week, 45 (8.8%) respondents consume snack 5 – 6 times per weeks, and 12 (2.3%) 
respondents did not consume snack at all. Thus, the collected data analyzed by descriptive statistics using frequencies and 
percentages. The below table shows the marketing-mix factors on P of product factors affecting the new product development 
for Kung-Sawei. The questions are adopted a satisfaction scale which 1 = disagree, 2 = slightly agree, 3 = moderately, 4 = 
very agree, 5 = extremely agree. The table shows the top three factors that agree with the consumers. 

Table 1. Shown below mainly focus on improving product preference such as product flavors, packaging feature, and size. It 
refers that the snack taste the respondents prefer and very agree is a rich flavor (mean=3.96), follows by spicy (mean=3.48) 
and prawn (mean=3.39) flavors, respectively. The average respondents extremely agree to a crunchy texture (mean=4.49). 
Also, very agree with the small-rounded shape snack (mean=3.84) and very agree with the yellow color snack texture 
(mean=3.80). For packaging features, they extremely agree to a zip-lock type of packaging (mean=4.26). Simultaneously, they 
extremely agree with a solid package with graphic prawn (mean=4.36) and medium-size packaging (mean=4.39). Hence, they 
very agree to one color packaging (mean=4.02), followed by two colors (mean=3.99) and more than two colors pattern 
(mean3.49). And slightly agree to have a celebrity picture on the package. 

Table 1. Marketing-mix factors on product 

Marketing Mix Attributes 

Opinion level 

Average Meaning 
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Ex
tre

m
ely

 ag
re

e 

Ve
ry

 ag
re

e 

Mo
de

ra
te

ly 

Sl
ig

ht
ly 

ag
re

e 

Di
sa

gr
ee

 

Product  Salty flavor 89 173 184 46 20 2.44 Slightly agree 
 Spicy flavor 109 164 139 66 34 3.48 Very agree 
 Sweet flavor 48 119 180 125 40 3.02 Moderate 
 Prawn flavor 78 166 173 69 26 3.39 Very agree 
 Chili paste flavor 57 134 154 106 61 3.04 Moderate 
 Larb flavor 54 140 167 110 41 3.11 Moderate 
 Mixed flavor 85 149 156 87 35 3.32 Moderate 
 Rich shrimp flavor 165 208 101 30 8 3.96 Very agree 

Snack texture Crunchy texture 296 180 33 2 0 4.49 Extremely agree 
Hard texture 13 32 177 172 118 2.32 Slightly agree 
Brittle texture 198 197 85 23 9 4.07 Very agree 

Snack shape Small-rounded shape 158 176 128 37 13 3.84 Very agree 
Large-rounded shape 79 151 183 71 28 3.35 Moderate 
Extruded shape (Mold) 90 171 155 68 28 3.44 Very agree 
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Table 1. Marketing-mix factors on product 

Marketing Mix Attributes 

Opinion level 

Average Meaning 
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Color of a 
cracker texture 

Yellow  color 152 176 131 38 15 3.80 Very agree 
Orange color 120 171 159 36 26 3.63 Very agree 
White color 73 121 166 93 59 3.11 Moderate 

Types of 
packaging 

Envelop 135 186 135 47 9 3.76 Very agree 
Zip-lock 257 160 73 16 6 4.26 Extremely agree 
Can 77 134 142 99 60 3.13 Moderate 

From the picture 
which package 
would you 
prefer to buy? 

A solid package with 
graphic prawn 
 

265 186 47 10 4 4.36 Extremely agree 

A transparent package 
with a graphic prawn 
logo 
 

32 96 218 111 55 2.88 Moderate 

A solid package with a 
real prawn 
graphic logo 
 

90 157 169 75 21 3.43 Very agree 

Packaging color 
pattern 

One color 196 170 110 32 4 4.02 Very agree 
Two colors 151 233 107 16 5 3.99 Very agree 
More than two colors 112 132 179 72 17 3.49 Very agree 

Packaging size 
preference 

Small 48 153 226 65 20 3.28 Moderate 
Medium 248 222 36 4 2 4.39 Extremely agree 
Large 100 178 184 41 9 3.62 Very agree 

 

3.3 Qualitative data 

The qualitative research study aims to interview people aged between 18 to 35 years old to get a consumer 
insight that mainly focused on their perception and feedback toward Kung-Sawei product development. An in-depth 
interview method conduct with 10 participants who live in Bangkok and usually consume and purchase a snack from 
convenience stores and supermarkets. It is an informal interview through phone call earning information right from 
personal information, participants' behavior on snack consumption, factors affecting their buying decision, and bringing 
up some example to gain participants' opinions toward product development for Kung-Sawei. The conversation was 
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clearly understood and flexible, which helps to create an idea for designing Kung-Sawei's new product development 
features.  

For an in-depth interview, there are 10 respondents participant in this section, as shown in table 2. The participants 
are primarily female of 7 respondents, and the other 3 respondents are male. Properly, all the participants are a 
person who lives in Bangkok and has a behavior of purchasing and consuming snack products in their daily life. The 
majority of the respondents tend to consume snacks every day, but the amount of snacks consumed differs for each 
person. Some interviewees consume snacks 1 to 2 times a day, while others consume snacks 3 to 4 times a day. 
Every common thing in the participants is they consume snacks every day; similarly, they enjoy the taste of snack 
flavors. Also, The variety of snack products can affect their buying decision. The only difference is students and 
collegian often consume snacks during their free time, party and when watching a movie. And employee consumes 
snack instead of a meal or after a meal, free time and when working. The place respondents mostly choose to buy a 
snack is convenience stores, mainly from 7-11 and supermarket because it is fast, easy, and convenient to purchase. 
However, the main factors that help the respondents make a product purchasing decision is depending on snack 
taste, price, promotion, and packaging. 

Table 2. In-depth interview results 
No. Gender Age Occupation Place of living 

1 Female 18 Student Bangkok 
2 Female 18 Student Bangkok 
3 Female 19 Collegian Bangkok 
4 Male 23 Collegian Bangkok 
5 Female 23 Collegian Bangkok 
6 Male 23 Collegian Bangkok 
7 Female 24 Collegian Bangkok 
8 Male 29 Employee Bangkok 
9 Female 30 Employee Bangkok 
10 Female 31 Employee Bangkok 

4. Summary of data analysis 

Table 3. shows the average result of respondents; the answer implied the factors that impact developing new product 
development features for Kung-Sawei products. It analyzes according to the marketing-mix model of 4 Ps, which comprises 
product, price, place, and promotion. The result was impressive as it helps the researcher to design new product features. 
Mainly, the prototype design is enhanced to create the product package to meet the customer's expectations. The element 
applying to the prototype is based on the study of Kung-Sawei product, primary and secondary research, and data collection 
earned from quantitative and qualitative data. 
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 Table 3. Data collection result summary 

 

5. Conclusion 

This research study on new product development for Kung-Sawei new product development features to expand 
market and new customer group. The result from data collection both from qualitative and quantitative data provided a piece 
of useful information that benefits the project. It shows the behavior of consumers toward snack products. The snacking 
behavior that almost occurs to every consumer age can prove that snack is one of the largest business industries in Thailand. 
The majority of the outcome makes a purchasing decision due to the taste of the snack product and followed by other factors. 
To develop a new product feature for Kung-Sawei, which complemented the marketing-mix model (4Ps), especially on P of 
product into a question, which helps identify p of product efficiently and precisely. Moreover, this can helps analyze the new 
packaging feature for Kung-Sawei's new product development. This improves the brand image and adds value to the product 
for new market and customers.  

Possibly, the prototype of new product development for Kung-Sawei design features can enhance the data collection 
earned from an online survey and in-depth interview. The criteria for new product development is having a strong prawn flavour 
with a crunchy yellow texture. Also, the cracker is small-rounded in size and shape. The new product uses a zip-lock package 
with a prawn cracker graphic design of one or two colors pattern for the packaging preference. The product is different from 
the existing one as this type of packaging looks more premium and easy to access the market and new customer group. This 
unique design prototype and study will be a guideline for developing a Kung-Sawei brand that practically can apply to the 
business in the future. 

In conclusion, this research study yields the new design packaging feature for Kung-Sawei product and prototype 
that helps to show the visual of a new product that is effective for new markets and customers. It also provided the guideline 
and effective strategy for Kung-Sawei and can be a case study for other researchers. 

 

6. Limitation and suggestion 

Due to the limitations of time and resources, this research will focus only on providing the guideline for Kung-Sawei 
new product development features. Especially packaging. The further research should collaborate with Kung-Sawei brand to 
develop new products or new flavor and expand for marketing test. 

 

Product Price Place Promotion 

 Strong prawn flavour 
 Crunchy texture 
 Yellow color texture 
 Small rounded shape 
 Zip-lock packaging 
 Colorful packaging with 

graphic prawn design 
 One or two colors 

pattern packaging 

 The price is reasonable 
with the quality of the 
product 

 The placement of 
product on the shelf 
affect the buying 
decision 

 Promote the product 
through social media 
applications (Facebook, 
Instagram, Twitter or 
Line) 
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Abstract 

The auto part business has become one of the most powerful leading automotive industries in Thailand to drive 
economic growth. Additionally, Thailand becomes one of the most attractive locations for many international automotive part 
suppliers to build their production hubs. However, Generation Z consumers have less access to the auto part and accessory 
market when compared to other types of Generations. Due to the legal age of driving, maturity, and purchasing power on 
products and services related to automobiles, the majority of auto part consumers are categorized into generation Y and 
generation X rather than those in generation Z. This allows the auto part business to explore more opportunities to expand its 
customer base, which focuses more on generation Z consumers due to the fact that these types of consumers have much 
more potential, purchase power, and advanced technological dependence. This paper studies several marketing strategies, 
which mainly focuses on marketing mix (4Ps) that consist of product, price, place, and promotion. However, it takes promotion 
or marketing communication mix from 4Ps into consideration. Thus, the major purpose of this study is related to examining the 
most effective marketing communication mix strategies influencing the decision making behaviours of Generation Z consumers 
to purchase automotive part products and services. There are six major marketing communication strategies to be examined 
in this paper, which are advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing, and online sale 
promotion. As a result, the online promotion is considered the most effective marketing communication strategy, and it also is 
used to build the structural model. Also, this research paper applies the statistical tools in order to validate its model, and it is 
well implemented to demonstrate the most influencing critical factors through positive and negative relationships. For 
quantitative data analysis, it is run by using the descriptive statistical analysis while qualitative data analysis applies exploratory 
method. As a result, traditional advertising and public relation strategies of marketing communication mix fail to influence 
Generation Z consumers and increase their purchasing decisions. In contrast to other factors, they have positive effects 
on purchasing decisions of Generation Z consumers due to higher reliance on online sources and communication channels. 

Keywords:  Automotive Industry, Automotive Part Business, Auto Part Products and Services, Generation Z, Digitalization, 
Marketing Communication Strategy, Online Communication 

 

1. Introduction 

1.1 General Introduction 

For the decades, the units sold of private automobiles have grown dramatically around the world, which accounts for 
75 up to 675 million units between 1950 and 1990, and approximately 80% of private automotive vehicles are mainly used for 
the purpose of personal transportation (Gifford & Steg, 2005). Moreover, a number of new cars that have been registered and 
sold globally have also kept growing until these days. According to the Statista Research Department (2020), a number of 
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global car units sold are expected to increase from 61.9 to 68.1 million units in 2021. This can imply that the higher consumption 
has the positive effect on the higher production as it is general that higher demand means higher supply. 

Although automobiles are not considered as daily products, which means that people do not need to consume this 
type of product every day, their sales still keep increasing. Moreover, there are a number of automobile brands ranging from 
the most affordable prices to millions baht, people have to take higher consideration into automobile purchases due to their 
purchase intention. The purchase intention is related to the customer's willingness to pay for any products and services, and 
it is also used to measure the customer’s purchasing behaviour effectiveness (Anh, & Phuong, & Rashid, 2020). In terms of 
automobile purchase intention, there are, therefore, several influencing factors which are safety and security, quality, 
performance, value, income, technology, socio-culture, and brand.  

For the auto part and accessory business, it is compatible with the automobile industry because it mainly provides 
developing, manufacturing, and selling the automotive parts and accessories to the final consumers, including serving the 
automobile decoration. The majority of the automotive parts and accessories include spoilers, front grilles, air vent lights, 
canards, and diffusers. Furthermore, the auto part and accessory firms provide the maintenance and reparation services to 
their customers. In Thailand, the automotive part industry is considered as one of the most powerful and potential factors that 
drive and generate the rapid growth for Thailand's automotive economic sector. Moreover, Thailand is also considered as one 
of the most attractive places for a considerable number of international suppliers to build their production hub. According to 
Thailand Board of Investment (2017), more than 60% of the world's largest automotive part and accessory suppliers from the 
first 100 top ranks have located their production hub Thailand. 

In 2020, people in generation Z are predicted to be more than 25% of the workforce, and they also have major effects 
on many manufacturers and retailers in terms of their purchasing power. Therefore, a significant number of industries must 
take this generation Z into consideration in order to grab more attention and boost up more revenues due to the fact that many 
young people in generation Z will become the main targeted segment of consumers in the market. 

Thus, this thesis focuses more on generation Z people as the targeted customers for the auto part and accessory 
business in order to satisfy their demand more precisely and profitably. In order to understand clearly and precisely, it is 
important to define what generation Z is first, what kinds of their buying behaviors are, and what major influencing factors are. 
To begin, Generation Z is related to the young people who were born between 1995 and 2010 (“Who Is Gen Z”, 2019). It 
cannot be denied that they were born together with the development and innovation of technologies as well as the Internet, 
which facilitate them to share their lives, ideas, and emotions on their social networks online rather than using face-to-face 
communication with their families. As the digital world has become more accessible for the countless amount of information 
and content whatever and whenever, they can easily get a wide range of different information, more alternatives, and be 
allowed to know more of what they want. Moreover, most of them are highly educated, innovative, creative, and technologically 
reliable, which is considered as heavy users of advanced technologies. Therefore, it is crucial to target generation Z as the 
main customers for auto part products and services by applying marketing communication strategies.  

1.2 Research Objectives 

1) To study consumption behaviour on automotive parts in order to increase customer base and satisfaction for 
Generation Z 

2) To study marketing communication strategy of automotive part business for Generation Z 

3) To propose influencing and marketing communication mix factors in order to expand into new possible market 
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1.3 Research Questions 
1) Which marketing strategies have the most influences on consumer purchasing decisions of automotive parts and 

accessories? 
2) How does the automotive business implement the marketing communication mix to meet the demand of the target 

customers? 
3) Which is the most effective communication channel for the auto part companies to communicate to their target 

customers? 

1.4 Conceptual Framework 

 
Figure 1: Conceptual Framework 

 

2. Related Literatures 

2.1 Consumer Behaviour 

As cited in Walters (1974), consumer behaviour refers to the process of consumers deciding to buy products and 
services. Before making buying decisions, they usually come up with the questions of what, where, when, how, and whom to 
buy these goods and services from (University of Pretoria, n.d.). As cited in Schiffman & Kanuk (1997) also states that consumer 
behaviour is related to behaviour of consumers resulting in searching, purchasing, using, and evaluating goods and services, 
all of which are expected to satisfy the consumer’s needs (University of Pretoria, n.d.). In other words, it indicates how 
consumers make their decisions to spend or utilize their available resources, particularly money and time on goods and 
services. Furthermore, consumers are differentiated into two main types which are personal and organizational consumers. For 
personal consumers, they mainly purchase consumer products and services for their own use, household use, or gifts to the 
others, which is called final consumption. On the other hand, organizational consumers, which include both profitable and non-
profitable organizations, aim to purchase industrial products and services in order to run their organizations. Therefore, all of 
these definitions and concepts of consumer behaviour from these well-known authors are clearly clarified. 
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2.1.1 Generation Z Consumer Behavior 

2.1.1.1 Generation Z Definition 

Generation Z becomes a significant considerable part of today's society due to the fact that Generation Z 
accounts for almost 21% of the world’s population (Catalyst, 2021). From the table below, it shows the period criteria of each 
generation. As previously mentioned in the first chapter and the table of generation labels and periods below, people born 
between the late 1990s and the mid-2010s are counted as Generation Z (Chansri & Rungswang &  Sriprom & Sukwitthayakul, 
2019). They are the first generation having been born in the invention and development of the Internet, and they are also the 
first truly digital life, which means that they could live without the internet connections and their electronic devices.  

Table 1: The Period Criteria of Each Generation 

Labels Periods 

Builder/Traditionalist/Wisdom Generation mid to late-1920’s to early mid-1940’s 

Baby Boomers/Boomer Generation mid-1940’s to early 1960’s 

Generation X mid-1940’s to early 1960’s 

Millennial Generation early 1980’s to late 1990’s 

Generation Z late 1990’s to mid- 2010’s 

2.1.1.2 Generation Z’s Characteristics 

As having been born into the challenging and changing periods of the world political uncertainty, 
technological invention, environmental, and economic alarms, Generation Z members are more likely to be influenced by all of 
these environmental factors, which leads them to having their unique characteristics. The first main important characteristic 
commonly seen in generation Z is having the innovation and entrepreneurship perspectives. A considerable number of people 
in this generation prefer to have their own businesses or be self-employed, and they tend to be more financially conservative 
than other generations, particularly the Millennial Generation (Chansri & Rungswang &  Sriprom & Sukwitthayakul, 2019). As 
having more competitive advantages in terms of advanced technological proficiencies, they learn how to generate their money 
through social media platforms and in the digital world. In addition to technological proficiencies, these factors allow them to 
perform multiple tasks more effectively. Due to the substantial usage of electronic devices and online applications, these help 
many of Generation Z members integrate and switch their tasks easily, which allows them to consume less time with the 
amount of workload. Moreover, the common characteristic in Gen Z is being more open-minded. Surprisingly, teenegers in this 
generation today are more likely to be more compassionate, thoughtful, and positively thinking towards their friends and social 
networks. However, some people believe that social media and other online platforms make them have less face-to-face 
communication. As most of them rely more on the screens of their virtual world, this can limit this generation from the actual 
interactions, which could finally lead them to withdraw and escape from society (Chansri & Rungswang &  Sriprom & 
Sukwitthayakul, 2019). All of the major obvious characteristics and behaviors mentioned make Generation Z different from 
other types of generations, especially social media usage and technological dependence. 

2.1.1.3 Gen Z Social Media Usage 

As the world becomes more globalized and innovative, many people around the world can be connected 
with the use of the Internet. Both internet and electronic devices do not only provide them with global connections and online 
communications, but they also give them a number of entertainments, educations, and economic activities. As cited by Funk 
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(2018), an estimated 68% of Thai internet users have their attitudes towards the digital world that the advanced technologies 
provide them more opportunities than risks. These new inventions allow them to complete their tasks online and increase data 
privacy and protection significantly, including helping them keep up-to-date. From the bar chart below demonstrating the leading 
online social networks in Thailand in January 2021, it shows that Youtube is the first ranking of the leading social media 
platforms in Thailand by 94.2% of the population share. Then, it is also followed by Facebook which accounts for 93.3% of the 
share and approximately 26 million users. However, Facebook does not only account for the top rank in Thailand, but it is also 
very popular and ranked first among other leading types of social media platforms. In terms of Facebook users in Thailand, 
Funk (2018) also classifies the profiles of Facebook users by age in the infographic shown below. As a result, Thai people at 
the age from 18 to 24 years old are accountable for the highest number of Facebook users, in which Thai males account for 
8.2 million users while Thai females account for 7.7 million users. 

2.1.1.4 Gen Z Purchasing Behaviors 

The consumption behaviors among Generation Z are considered significantly different from other 
generations. As known to be the digital natives, people in Generation Z are considered highly technological experienced, 
innovative, and more creative, so they are expected to be the main and significant generation being the leader of e-commerce 
consumer behavior. According to Ascenso & Frade & Martinho & Vieira (2020), more than 4 billion people have been connected 
to the Internet globally, almost 85% of them have online access daily, and approximately 92.6% of them also use their personal 
mobile devices to go online. With the easy accessibility to the Internet on affordable electronic devices, a number of consumers 
tend to spend their time on the digital platforms to search for information and purchase products and services. E-commerce, 
referring to the online buying, selling, or exchanging goods and services platforms, has changed the consumer behaviours and 
significantly influenced what they interact in the digital world. Also, it is more likely to replace the traditional purchasing methods 
due to the fact that traditional commercial transactions have a lack of security issues, less payment methods, and time 
limitations. Many people, especially those in generation Z are fond of making online commercial transactions as they provide 
more easy accessibility, in which they can buy any goods or services whenever and wherever via using the internet connections 
on their personal smartphones. Moreover, the online purchase allows people to make commercial transactions across the 
countries through online platforms. Obviously, technologies have significantly enhanced the shopping experience among 
consumers and make the way they make commercial transactions more convenient and beneficial. 

2.2 Consumer Purchasing Decision 

According to Qazzafi (2019), consumer purchasing decisions deal with the process to make decisions when 
consumers purchase any goods or services with the exchange of money, and it can happen either before or after, and even 
during buying products and services. Thus, the process of consumer purchasing decisions consists of five main steps as 
follows: need recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase, and post-purchase behaviour respectively. 

2.3 Marketing Mix 

According to Kotler & Armstrong (2006), marketing mix is normally known as 4P strategy, which consists of product, 
price, place, and promotion. The market mix is considered the most common tool for companies to produce goods and services 
in order to meet the customer’s needs. Moreover, Rad (2014) discovered that marketing mix deals with the right products 
offered by the affordable prices, distributed extensively, and used by credible or persuasive communication techniques. As 
cited in the Peter & Donnelly studies, the marketing mix is also used to influence customers to make buying decisions, which 
finally leads to higher profitability (Habiba & Karim, 2020). 
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2.4 Market Targeting Strategies 

Target market deals with a group of customers sharing the common needs and the same characteristics, which is 
beneficial for firms in order to produce the right products and services. Therefore, the market targeting is considered as the 
main core activity and very important for the companies in order to decide which segments should be taken into consideration 
(Claessens, 2015). There are four main different levels of market targeting strategies based on how broad they are, which are 
undifferentiated marketing, differentiated marketing, concentrated marketing, and micromarketing. In this case, generation Z 
consumers are identified as concentrated marketing commonly known as niche marketing due to the fact that the target market 
of the auto part business is narrowed and concentrates on one segment. 

 

3. Research Methodology 

3.1 The Research Method 

3.1.1 Quantitative Research Method 

For data collection, the online questionnaire is used for purposive sampling which is the respondents decorating their 
vehicles, especially luxury cars, and it is also delivered to social networks, namely Line, Facebook, and Instagram of automotive 
part shops and automotive online societies in order to study the most common influencing factors of auto part and accessory 
purchasing decisions. 

Some of these following sample questions are taken from the online questionnaires, which show the proportion of 
respondents’ demographics, psychological results, and marketing communication factors mostly influencing them to purchase 
auto part products and services, including the process of making purchase decisions. 

Demographic Types of Questions 

1) Gender 

2) Age 

3) Educational level 

4) Marital Status 

5) Occupation 

6) Average Income per Month 

Psychological Types of Questions 

1) If you need to decorate/are interested in decorating your cars, which sources do you use to find automotive 
information? 
2) Reasons of decorating your cars 
3) Which activities do you normally use your cars for? 
4) Which digital communication channels influence you the most? 
5) Captions on Posts 
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Level of Decision Making:  

1 = Not at all          
 2 = Slightly          
 3 = Moderately          
 4 = Very           
 5 = Extremely 

Captions on Posts Level of Decision Making 

1 2 3 4 5 

The prices of auto part products and services should be stated clearly.      

Captions should clarify where the products originally come from (local or import).      

Locations of shops should be provided in the captions clearly and specifically.      

Working hours should be clearly shown.      

Contact details should be provided clearly.      

6. Posts 

Posts Level of Decision Making 

1 2 3 4 5 

Higher resolution of the pictures      

Posts should show before and after decoration of cars.      

The reviews from customers should be provided as the examples.      

Posts should provide pictures or videos.      

Posts should be decorated or added to some texts or animation.      

Marketing Communication Mix Factors Influencing on Customer Purchasing Decision on Auto Part Business 

Level of Decision Making:            
 1 = Not at all           
 2 = Slightly           
 3 = Moderately           
 4 = Very            
 5 = Extremely 
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Marketing Communication Mix Factors Level of Decision 
Making 

1 2 3 4 5 

Advertising      

Advertising on websites or social media (e.g. Facebook, Instagram, Line, etc.) helps active 
interactions with you immediately.  

     

The shop that has its link or website ranking the top on the searching engine helps you have 
easier and more access. 

     

Sales Promotion      

Memberships provide many privileges and promotions.      

Downpayment and less interest rate are offered.      

Personal Selling      

Salespeople have much more knowledge and experience about products and services thoroughly 
and thoughtfully. 

     

Salespeople are more reliable and willing to give all information correctly and honestly.       

Public Relations      

The reviews from celebrities, macro, and micro influencers      

If macro influencers use and promote products and services, you will be more aware of and likely 
to engage in what they promote and use. 

     

Direct Marketing      

Sending updated information to customers via social networks, especially Line, Email, or Facebook      

Sending advertising through social networks in terms of links, coupons, or special cards      

Online Sale Promotion      

Likes and shares for the shop’s social media provide special discounts.      

Likes and shares for the shop’s social media provide special privileges, especially buy 1 get 1 
free, free shipping costs, or COD. 
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Customer Purchasing Decision on Auto Part Business 

Level of Agreement:  

 1 = Strongly Disagree          
 2 = Disagree           
 3 = Undecided           
 4 = Agree           
 5 = Strongly Agree 

Consumer Purchasing Decision Level of 
Agreement 

1 2 3 4 5 

1. Searching for more information on the Internet or available sources before purchasing automotive part 
goods and services 

     

2. Asking for some advice from friends, families, or professionals before purchasing these kinds of goods 
and services 

     

3. Before making any purchases, you have to compare some aspects and evaluate prices of products 
and services to other brands. 

     

3.1.2 Qualitative Research Method 

This study uses personal in-depth interviews on generation Z consumers who use luxury cars in Bangkok by 
implementing the purposive sampling in order to clearly understand and study their buying decisions and pain points. 

For in-depth interviews, the researcher showed the targeted respondents the prototype of an auto part business that 
already addressed the problems referred from the results in online questionnaires in order to study the results whether the 
marketing communication factors are considered the most effective marketing strategies to influence the generation Z 
consumers or not. In terms of demographic, marketing communication mix, and decision process types of questions, they; 
however, remain the same as those of online questionnaires. 

Psychological Types of Questions 
1) If you need to decorate/are interested in decorating your cars, which sources do you use to find automotive information? 
2) Reasons of decorating your cars 
3) Which auto parts have you decorated or prefer to decorate your cars? 
4) From question 6, how often do you purchase/decorate these automotive products and services? 
5) How much do you spend on automotive part decoration for one time? 
6) Which activities do you normally use your cars for? 
7) Which digital communication channels influence you the most? 
8) Based on commercial digital communication channels, if an auto part and accessory shop provides Facebook, 

Instagram, and Line, will this influence you to purchase auto parts products and services the most? (Range from 1 to 5) 

Prototype: @fitment_thailand 
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Level of Decision Making:  
1 = Not at all           

 2 = Slightly           
 3 = Moderately           
 4 = Very            
 5 = Extremely 

Captions on Posts Level of Decision Making 

1 2 3 4 5 

The prices of auto part products and services should be stated clearly.      

Contact details should be provided clearly.      

Posts Level of Decision Making 

1 2 3 4 5 

The reviews from customers should be provided as examples.      

Posts should provide pictures or videos.      

3.2 Population and Sample 

3.2.1 General Consumers 

The total number of sample sizes used in this study is estimated to be 400 samples of those people who use their luxury 
cars, which mainly focuses on demography, purpose, and reason. In order to define the luxury cars, they include: premium compact, 
luxury compact, mid-size luxury, and full-size luxury cars, and those super cars above these mentioned luxury types of vehicles are 
also used in this research and data collection as well. There are a number of people driving high class automobiles, especially in 
Bangkok. According to BOI (n.d.), the total population of Thailand in 2019 is approximately 66.56 million, but Thai people in Bangkok 
are estimated to be 5.67 million. In order to calculate the sample size, the formula of Taro Yamane shown below is commonly used. 
If the error rate is assumed to be 5%, the outcomes of the sample numbers will be 400 from the population of 5.67 million. 

Taro Yamane Formula;  n  =  
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2 

Let;    n = Sample Size Required in the Research 

    N = Population Size 

    e = Error (where the reliability = 95%, e = 5%) 

 In order to get the sample size, let’s substitute the number of given populations in this formula. 

Calculation;   n = 5,670,000

1+5,670,000 (0.05)2  

n = 
5,670,000

14176
 

    n = 399.9718 

    n ≈ 400 
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Thus, the sample size used in this study is estimated to be 400 people, which will be selected out of 5.67 million of 
the population which is considered as people in Bangkok. 

3.2.2 Generation Z Consumers 

The total number of sample sizes used for qualitative data collecting is four people who are categorized into generation 
Z and use luxury cars, which mainly focuses on their pain points and buying decisions. The major reason why selecting four 
people for an in-depth interview on auto part business marketing research is considered sufficient and useful is related to 
phenomenology of the qualitative research approach. As Creswell, W. & Creswell, D. (2018) found out, there has not been a 
specific answer of identifying the number of respondents for an in-depth interview, but they rather depend on the qualitative 
research approach. They also indicated that narrative research approach requires one or two respondents, phenomenology 
research approach includes three up to the maximum of ten respondents, and the case study of qualitative research approach 
generally requires at least five up to six cases, for example. In this case, the results from the in-depth interview method is 
considered more effective and reliable than focus group strategy due to the fact that it provides more flexibility in terms of time 
and location, which allows the respondents to have more opportunity to share feelings, and perspectives with fewer distractions. 
More importantly, the process of the in-depth interview is done faster and less expensive than that of focus groups. 

3.3 Type of Data 

3.3.1 Primary Data 

The primary data in this research is collected by online questionnaires and personal in-depth interviews. 

3.3.2 Secondary Data 

However, the secondary data is well concluded through credible sources, namely recent research papers, reliable 
journals, and academic theses and publications online. 

3.4 Data Collection 

Table 2: Data Collection Details 
Data Collection Method Sampling Method Sampling Criteria Sample Size 
Online Questionnaire Purposive Sampling Male or Female, above 20 years old, Bangkok 400 people 
In-Depth Interview Purposive Sampling Male or Female, Generation Z, 

Driving Luxury Cars, 
Bangkok  

4 people 

Note:  

1) The main reason why sampling criteria must be those both male and female at the age above 20 years old is 
related to driving legal age in Thailand for automobiles only (legal age for driving motorcycles not taken into consideration). 

2) Generation Z people are those at the age range between 15 and 26. 

3.5 Time Period 

This research had collected data starting from 1st March 2021 until 31st May 2021 (One quarter). 

3.6 Data Analysis 

3.6.1 Quantitative Data Analysis: Descriptive method 

3.6.2 Qualitative Data Analysis: Exploratory method 
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4. Results and Discussion 

4.1 Respondent Information 

The results demonstrate that most of the respondents are male accounting for 76.3%. Also, the majority of the 
respondents are aged between 18-25 years old, which is estimated to 88.3%. Moreover, 71.8% of the total respondents have 
a bachelor’s degree. An estimated 71.3% of them are single. The respondents’ monthly incomes are varied, which is between 
10,000 and 50,000, but 29.3% of them usually earn monthly incomes ranging between 30,001 and 40,000 baht. However, 49% 
of them are business owners. Commonly, 48.3% of them spend 4-8 hours on the digital world, and the most popular online 
social networks among them are ranked from Facebook, Instagram, Line, and Twitter respectively. 

In terms of the results from the in-depth interviews using four respondents, all of them are male aged within generation 
Z. Also, three out of four respondents earn more than 70,000 baht of their monthly income, and they share the common aspect 
in terms of brand of automobile, and occupation which are “Mercedes Benz” and “Business Owner.” Moreover, all of them are 
highly influenced by Facebook and Instagram as digital communication channels, and they also selected friends and social 
media as the major sources of finding automotive information in order to buy any auto accessory goods and services due to 
the fact that all of them are highly interested and fond of decorating cars and spend more than 50,000 baht for buying auto 
part products and services for one time. Most of them believe that the reasons of decorating their cars are related to their 
personal preferences, keeping up-to-date in the societies, and showing their status and fashion. 

4.2 The Consumer Behaviour of Purchasing Decision on Auto Part Products and Services 

The results identified that most of the sample own and use Mercedes Benz, BMW, and Porsche Respectively, and the 
average length of their car usage is 1-2 years. Moreover, 180 out of 400 respondents are highly interested in decorating their cars, 
and if they need to decorate their cars, they are most likely to find more information on Instagram, Facebook, and by asking their 
friends or acquaintances. Also, 55% of the respondents have their personal preferences of decorating their cars, and 58% of them 
prefer full functions of automotive decorations. Normally, they spend 20,001-30,000 baht on buying auto parts products and services 
once per 4-7 months, and they usually use their cars for daily working and traveling. Approximately 47.7% of them are mostly 
influenced by Instagram while 33.9% of them rely on Facebook. In terms of digital communication channels for auto part companies, 
most of them visit many different pages randomly while the second rank is @flinstone_autoparts on Instagram. For the posts and 
captions on digital communication channels, most of them are most attracted by those posting and staging the prices clearly as well 
as higher quality of pictures instead of showing the separated parts and surroundings, or using some persuasive texts or animations. 

In addition to the results from online questionnaires, the researcher had collected the qualitative data in terms of the 
in-depth interviews on four generation Z consumers in order to understand their purchase decision and behaviour on auto part 
products and services. The process of making the in-depth interview is related to showing the prototype of auto part shop 
called “@fitment_thailand” that focuses more on online communication channels to provide and promote its products and 
services, and then asking them a number of questions from well-prepared notes and freely environment as well as asking for 
some comments and their personal attitudes. As a result, these four interviewees all agree that caption and picture on online 
posts are highly influenced them to make purchase decisions due to the fact that these features can represent and imply the 
shop credibility. Particularly, showing posts of before and after decorating cars and the natural reviews from the customers 
significantly motivates them to purchase automotive part goods and services. However, this prototype has a lack of more 
attractive sales promotions both online and offline. Thus, they highly recommend that this shop provide much more attractive, 
various, and different promotions to the customers, and it should also indicate the prices of products and services clearly. 
Moreover, they claim that a number of people are more likely to view the shop via Instagram, but they; instead, choose 
Facebook as the online communication channel to purchase products and services. In contrast to those results from online 
questionnaires, the interviewees depend more on both personal selling and online sale promotion. For personal selling, they 
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are in the opinions that sales people must have good personalities, much more knowledge and experience about automotive 
areas, and be more reliable by providing information and suggesting honestly. In terms of online sales promotion, they are 
more likely to be influenced by giving likes and shares for the return of special discounts, special privileges, namely buy 1 get 
1 free, free shipping costs, or COD. Therefore, the overall features and appearances of this prototype has potential to increase 
the generation Z customers and influence automotive customers to buy its products and services. 

4.3 Marketing Communication Mix Factors Influencing on Customer Purchasing Decision on Auto Part Business 

Table 3: Results from Online Questionnaires on Marketing Communication Mix Strategies 
Marketing Communication Mix Factors Influencing on Customer 

Purchasing Decision on Auto Part Business 
Average Meaning (Level of 

Decision Making) 
1. Advertising 1.1 Both websites and social media 4.26 Extremely High 
 1.2 Top Google Ranking of Websites 3.95 Very High 
 1.3 E-catalogs 3.94 Very High 
 1.4 Specific groups on social media 3.94 Very High 
 1.5 An automatic communication system 3.89 Very High 
2. Sales Promotion 2.1 Promotions for memberships  3.80 Very High 
 2.2 Downpayment and less interest rate 3.80 Very High 
 2.3 Special coupons 3.68 Very High 
 2.4 Special premiums for cars 3.65 Very High 
 2.5 Free seminars 3.58 Very High 
3. Personal Selling 3.1Good personalities 4.19 Very High 
 3.2 Knowledge and experience 4.20 Very High 
 3.3 More reliability  4.21 Extremely High 
 3.4 More enthusiastic 4.16 Very High 
 3.5 Good care and polite 4.20 Very High 
4. Public Relations 4.1 Online reviews 3.97 Very High 
 4.2 Celebrities 3.81 Very High 
 4.3 Macro influencers 3.83 Very High 
 4.4 Micro influencers 3.72 Very High 
 4.5 Automobile specialists 3.82 Very High 
5. Direct Marketing 5.1 Updated information online 3.98 Very High 
 5.2 Online promotional links 3.90 Very High 
 5.3 Direct telephones 3.72 Very High 
 5.4 After-sales-service 3.76 Very High 
 5.5 Direct updated catalogs 3.76 Very High 
6. Online Sale Promotion 6.1 Likes and shares for special discount 4.06 Very High 
 6.2 Likes and shares for special privileges 3.92 Very High 
 6.3 In-Apps collection and redemption points 3.91 Very High 
 6.4 Online warranty 3.92 Very High 
 6.5 Subscribing for special promotions 3.85 Very High 
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In terms of the scale used to identify the average results with the level of decision making, the results are classified 
into six levels of intervals which are calculated from the differences between maximum and minimum values divided by a 
number levels of intervals as the formula shown below. 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 =  
(𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛)

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 =
(5 − 0)

6
 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = 0.8 

Therefore, the table 4 shown below identifies the results from this calculation of intervals: 0 = N/A, 1 = not at all, 2 = 
slightly low, 3 = moderately, 4 = Very high, and 5 = extremely high. 

Table 4: The Scale of Interval 
Range Meaning 

4.21 - 5.00 Extremely High 
3.41 - 4.20 Very High 
2.61 - 3.40 Moderately 
1.81 - 2.60 Slightly Low 
1.00 - 1.80 Not at all 
0.00 - 0.80 N/A 

 

5. Conclusions and Recommendations 

As a result, the most significant marketing communication mix factors that have effects on consumer buying decisions 
for auto part products and services are related to advertising through online platforms, especially social media, personal selling, 
and online sale promotions respectively. Moreover, a number of consumers are most likely to search for more information on 
the Internet or available sources before making the buying decision due to higher credibility and accountable reviews from the 
actual users, including macro influencers. Therefore, the automotive part companies should consider their pages, posts, 
captions, and followers on online social networks and commercial platforms. Most importantly, this type of business should 
also train their salespeople to be well-presented and have good personalities, and they have to make sure that their salespeople 
have much more knowledge and experience about products and services thoroughly and thoughtfully as all of these attributes 
are necessary to create reliability and credibility. In terms of marketing communication channels, the companies should also 
keep developing them by updating the final products and services, reviews from the customers, and providing up-to-date and 
attractive promotions in forms of digitalization. However, it is important for online posts that state prices of products and services 
as well as special features of sale promotions clearly. 

Last but not least, this paper has done a considerable amount of research and studied to understand the generation 
Z consumer behaviour on making purchase decisions on auto part products and services through implementing marketing 
communication mix strategies. Also, this research creates the auto part business prototype which helps to get the actual view 
and understand precisely of overall automotive business, products, and services, and this prototype mainly focuses more on 
implementing online communication channels for promoting and providing automotive accessory goods and services in order 
to attract generation Z consumers due to the fact that online marketing communication strategies are considered the most 
effective marketing tools for generation Z consumer s who are commonly known as the digital dependable age. Therefore, this 
research is considered as the case study of automotive industry and useful to guide other researchers to have several effective 
marketing communication strategies on automotive business fields.   
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Abstract  

The number of people want to make their car unique and stand out from other cars on the road are continuously 
increasing. In terms of changing the color of the car, one unique option is the vinyl car wrapping service that lets a customer 
change appearance of their vehicle by using a special range of vinyl films that can protect the original color and make the car 
look gorgeous at the same time. This study aims to focus in particular on exploring and identifying each key factor that affects 
customer satisfaction during their customer journey when using vinyl car wrap services by applying service design to address 
current conflicts in order to enhance customer satisfaction. Data collection was undertaken through an online questionnaire with 
100 participants, and face-to-face insight interviews of 4 individuals, to compare the same elements from this data collection. 2 
of those who were interviewed in-depth were members of the general public and the other 2 were owners of vinyl wrap garages. 
All participants from the general public were car owners that had previously had their cars wrapped. It is intended that the 
results from this study will help vinyl wrap garage owners know potential overall customer satisfaction during each touchpoint 
that they face and help them recognize which parts of their service they may need to fix in order to enhance their service quality 
and achieve greater customer satisfaction.  

Keywords: Car wrap, Service design, Customer satisfaction, Service Blueprint, Customer journey 

 

1. Introduction  

The numbers of people who have a passion for customization of their car are continuously increasing since the car’s 
owner wants to make their car unique and stand out on the road base on Wanberg (2005). Moreover, the trend of wrapping 
car market size is expected to grow 22.4% from 2021 to 2028 due to the demands and the customer lifestyle (APAC, North 
America and Segment Forecasts, 2021 – 2028.). Talking about changing the color of the car, there are two main ways to make 
it done. The first one is to repaint by using spray paint, the second option is the vinyl wrapping options which is the service that 
let customer change appearance of their car by applied a special film that can protect and make cars look gorgeous at the 
same time. Moreover, even though you peel it off, the car’s original color is still the same without any damage.  

There are many similar kinds of car wrap businesses in Thailand these days. The problem is that some are successful, 
some are don’t even though they use the same high-quality products from the successful companies such as 3M. So, the point 
is not only about the quality of the product that customer is looking for when they getting their car wrap, there are other factors 
that customer also concern about and those factors can directly affect their satisfaction level.  Leads to the research question: 
How can we apply service design in car wrap service in order to increase the level of customer satisfaction?  

Objective: The purpose of this study is to explore and identify each key factor that affects customer satisfaction during 
their customer journey when using car wrap services and apply service design to address current conflicts in order to enhance 
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customer satisfaction of car wrap services in Thailand. The expected outcome aims to create an operational service blueprint 
to increase customer satisfaction. 

 

2. Literature review  

This chapter will contain the related research that links to the study including 

 Concept of Service Quality  

 Theory of Service Marketing  

 Service Blueprinted 

 Servqual  

2.1 Service Quality  

One of the most important aspects of any business is the quality of its services. It’s an important factor that can be 
leveraged to increase profit and competitiveness. Every Businesses and the service industry should both work to improve 
service quality (Crotts, 1999). The higher level of the service and the quality of the product that customer get can lead to greater 
feedback about their satisfaction (Kotler and Keller, 2009).  

This element can enhance the service of the car wrap garage by applying new service to the improved service 
blueprint. The staff will know what they have to do of each touchpoint where customers use the service in order to improve 
their satisfaction from them along their journey at the wrap garage.  

2.2 Service Marketing Mix  

McCarthy (1964) created the Marketing Mix 4Ps concept, which emphasizes the importance of products, price, position, 
and promotion. In different corporate environments, different marketing mixes can be designed, adapted and deployed. The 
original 4P's model was extended to the 7P's model by integrating people, processes, and the physical environment into the 
marketing mix by Boom and Bitner (1981). 

The adaption of these components in the model will enhance the purchasing needs and customer satisfaction and also 
determine the success as well as the existence of a service company. This theory is used in the questionnaire part of the study to 
create questions based on the 7Ps.The goal is to identify the most important factors that customers are concerned about when 
visiting a vinyl car wrap garage, and this information can be used to create an improved service blueprint at the end. 

2.3 Service Blueprint  

This tool is a diagram that visualize the system and relationship between individual service components and also 
effective in term of visualizing the customer journey action along with the backstage process of the service provider. The service 
blueprint was invented by Shostack and developed by Kingman-Brundage (Kingman-Brundag, 1995). The service blueprint has 
five components: customer actions, onstage/visible contact employee actions, backstage/invisible contact employee actions, 
support processes, and physical evidence.  

The purpose of using the service blueprint in this study is to discover weaknesses of the service along the customer 
journey and determined the root cause of problems which can lead to improvements in service quality. This blueprint is being 
developed via research and observation, as well as feedback from customers and owners of automobile wrapping businesses. 
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2.4 SERVQUAL  

This is the tool as a standard of assessment that measures the quality of service which invented in 1985 by 
Parasuraman, Zathamal and Berry (Mei and Foosiri, 2012). 

Service Quality of Expectation (SQE) = Perception (P) - Expectation (E)  

Score >1 indicates that P > E the recipient received a higher level of actual quality than their expectation.  

Score <1 indicates that P < E, the actual quality received is still lower than the client expectation. 

Score = 1 indicates that P = E, the actual quality received is equal to the expectation of the recipient. 

In conclusion, the area that has a score of less than 1 is specific part that should be taken and considered for improving 
management and the service quality base on the information obtained from the insight interview from the customer. It can be 
developed further to match the expectations of the customer who receive the service.  

All of the above methods were utilized in the insight interview portion, which allows customers and garage owners to 
provide vital information about the customer's journey and the issues they encounter at each touchpoint. This is paired with data 
from an online survey of 100 customers from various wrapping garages to provide a final result that improves user experiences. 

 

3. Research Methodology  

The objective of doing this research is to get the core information about service and satisfaction level from real 
customers who have had their cars wrapped and have already passed through the customer journey. Moreover, information is 
also provided by two owners of vinyl car wrap garages to give an alternative perspective on the issues being faced and forms 
another essential part of this study. Both inside and outside information are critical in order to evaluate the issues and data 
accurately, and can help provide the insights necessary to create effective operational service design guidelines.  

In this study, the research instruments are divided into 2 main parts: the online survey and the insight interview. 

3.1 Online Survey 

The research conducted by structured question to get the essentials information from 100 customer of car wrapping 
divided into four parts: 

3.1.1: Demographic Information 

This part was designed using closed-ended questions based on the demographic record of each participant regarding 
general information namely gender, age, occupation, type of car and purpose or reasons of wrapping their car. 

3.1.2: The customer satisfaction towards the car wrap services 

The question consisted of closed-ended questions asking about customer satisfaction related to using car wrap 
services. All factors were adapted from the Service Marketing Mix or 7P’s model by Booms and Bitner (1981) that includes 
product, price, place, promotion, people, process and physical evidence in order to get the data that will help enhance the 
service design scenario. 

3.1.3: Ratings of the impact of factors affecting customer decisions  

This part let the customers indicate the of impact factors affecting customer decisions when choosing the car wrap 
service using a five-point Likert scale. 
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The questions included questions on: the reputation of the garage; the service that staff provide; quality of the product 
and the installation process; location of the garage after purchase service; and the variety of products available. 

3.1.4: Comments and Suggestions  

This section is an open-ended question allowed the respondents to write in their own words and provide more details 
about their opinions and the pain points of each touchpoint’s base on the services that they received while getting their car wrapped.  

3.2 Insight Interview  

This insight interview was undertaken on the following 4 people:  

2 customers from separate vinyl wrap garages.  

2 owners of different vinyl car wrap garages.  

The criteria for choosing the wrap garage are: the reputation of the garage itself; use of high-quality brand vinyl 
products; decent installation process; staff experience; and can provide great service.  

The list of questions used for the insight interview for garage owner, manager were as follows:  

- Who is your target customer of wrap service?  

- What are the problems that you found at each touchpoint during providing the service? (Let the owner fill the Service 
Blueprint template).  

- Does the different types of car affect the different types of service?  

- Do you have any plan to improve the current service? List of questions for insight interview for the customer.  

- What are the reasons to choose car wrap service?  

- Does the service have an important role in your decision?  

- What are the problems that you have been facing during the wrap service? (Let the customer fill the Service Blueprint 
template, select the touchpoints that they found problems).  

- What touchpoint that you think needs to improve the service the most?  

- Do you have any suggestions that you would like to recommend for the car wrap service?  

3.3 Participants  

There were 100 participants for the online questionnaire used to gather data. There were also 4 other participants 
who were interviewed in depth using structured questions to provide insight data. Two were customers who had their car 
wrapped, while the other two were the owners of two different wrap garages. 

All the participants from the members of the general public had to be car owners that had already had their car 
wrapped. This included those who had received stone-guard wrap as well as those who had received color wrap.  

The study was conduct through online questionnaire and face-to-face interviews in order to compare the same 
elements for this research. 
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4. Results  

4.1 Results from online questionnaire 

Table 1 Demographic results  

 
4.1.1 Gender  

Out of the 100 people who took part in the online questionnaire, 93 (93%) were male and 7 (7%) were female. It was 
clearly indicated that most customers for vinyl car wrap services are men.  

4.1.2 Age  

50% of participants were aged between 33-39 years old, followed by 29% who were 26-32 years old, 13% who were 
19-25 years old, 7% who were more than 40 years old 7%, and 1% who were under 18 years of age.  

4.1.3 Occupation  

In this study, the majority of the respondents were office employees (52%), followed by business owners (23%), 
freelancers (12%), government officials (10%), and students (3%). 

4.1.4 Income per month  

In this study, 51% of the respondents were found to have an income of between 30,001- 50,000 baht, 31% had 
incomes of between 15,000 - 20,000 baht, and 18% had incomes of more than 50,001 baht per month.  

The next part of the survey focused on the factors that customers are concerned about when choosing a car wrap 
service. The aspects they were found to be most concerned about are as follows: reputation of the garage, quality of the 
product, and the installation process. These were followed by the service that the staff provide and the variety of products 
available. The aspects that customers were least concerned about were the location of the garage. 

4.2 Results from the insight interview 

From the owner’s perspective, both owners said that the type of car being wrapped did not affect the level of service 
that they provide to the customer. They did note, however, that sometimes they needed to be extra careful with the paintwork 



SERVICE DESIGN APPROACH TO INCREASE CUSTOMER EXPERIENCE IN CAR WRAPPING SERVICE 
SURAWIN KAMOLNATE, AKAPAN THIENTHAWORN, ARCHAN BOONYANUN and BUSAYAWAN LAM 
 

897 

of exotic cars since the repair price is expensive. Even though the service aspect is different for the vehicles, the service 
provided to the customer is of the same standard no matter whether they drive a cheap or an expensive car. Another point that 
the two owners mention is that customers told them to fix food and beverage issues in their waiting rooms since they have to 
wait for a long time while their vehicles are being worked on. The last point that they will fix in the future based on their 
experience and customer complaints is that staff need to provide a better more direct service to the customer. They need to 
train them more in terms of how they communicate with the customer in terms of body language and with regard to the provision 
of the information that the customer wants to know. Another point that they aim to fix is related to adding more facilities in the 
waiting room in order to help prevent customers being bored while waiting. The facilities may include gaming consoles, pool 
table, table tennis table or even board games since most of the customers are men. Such measures will not only help in terms 
of customer satisfaction, but will also help create a great community spirit among customers in the garage as well.  

4.2.1 The problems that customers can experience  

The problems that customers may experience are divided into four main areas: product, service, booking, waiting 
room. These are discussed below: 

1). The first one is problems related to the product itself. The customers did not find the problem itself to cause any 
big problems. Air bubbles can sometimes be found afterwards underneath the vinyl in some parts of the car that are tiny or 
have curves. It is a small detail that the garages should pay attention to.  

2). Another is related to the service perspective, as customers said that sometimes staff cannot provide the information 
that they need to know about the vinyl wrap product, such as the differentiation of each brand when it comes to purchasing 
decisions.  

3). The booking step is another point that is often difficult for customers because they do not see a visualized schedule 
and have to figure it out by themselves when discussing and finalizing matters over the telephone.  

4). The waiting room can also cause problems, as it may only provide a TV and not have a comfortable sofa to rest 
on during the time-consuming vinyl wrap process which can take 3-4 hours to finish.  

 
Figure 1 The problems that customers can experience  
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5. Conclusion  

In conclusion, the objective of this study was to investigate and identify the customer pain points of each touch point 
in the vinyl car wrap service in order to create an improved user scenario to enhance the overall service. Based on the research 
findings, customers were found to not only be concerned about the quality of the product and its installation, but also concerned 
about the level of service they were provided with as well. They experienced many potential pain points along their journey. 
The key point of this study was to enhance the satisfaction level of customers, by fixing the conflicts that they might otherwise 
experience, by applying service design tools, including the service blueprint and SERVQUAL. The results revealed that they 
did not have problems with the quality of the product itself but with the service perspective instead. 

5.1 Overview New service Blueprint 

The new service blueprint was created from the data collected from the online questionnaire combined with the finings 
gained from the insight interviews with customers and the owner of vinyl car wrap garages. Changing the key activities at each 
touch point can directly affect the satisfaction and experience of the customer. The key activities for each touch point are listed 
as follows:  

Touchpoint 1. Research and planning the color of vinyl wrap to be used  

Customers can research these areas themselves through the Facebook fan page and YouTube channel of the 
individual garages providing such services. The key activities that change in this touchpoint are improving the picture quality 
and providing more in-depth reviews on details that customers may want to know. The point of uploading the photographs of 
the finally wrapped vehicles is to let customer and potential customers make accurate comparisons between the colors and 
differences of finishes. Taking photographs of the finished products outdoors in real sunlight is also essential so the customer 
can compare between the natural light and indoor light in order to help prevent potential misunderstandings on appearances.  

Touchpoint 2. Booking the vinyl car wrap service  

At this touchpoint, the customer will be booking the vinyl car wrap service from the available dates and times that the 
garage has. The key activity that can be improved upon is the customer visualization of the real time schedule. The schedule 
itself should give details on which dates and times are available and, at the time of booking, how many cars will be getting the 
vinyl car wrap service on any particular day. The benefits of making such information more readily available are that it makes 
scheduling much easier for customers and helps increase garage efficiency.  

Touchpoint 3. Arrive at the garage  

Normally the customers did not experience many problems at this touchpoint, but this touchpoint can still be improved. 
Typically, when customers come to the garage for the first time, they will get a little confused and have to ask the staff where 
to park, which people they have to contact, etc. The suggested solution for this touchpoint is calling or texting the customer and 
giving them information on where they need to park when coming in, which staff they need to talk to, how to find the garage, 
and much more. The provision of such information will give the customer extra confidence and make their experience more 
pleasurable even though it is their first time to come and using the wrap services.  

Touchpoint 4. Waiting for the car to be wrapped  

This touchpoint is very critical, and based on the results obtained, shortfalls need to be urgently addressed. The 
customers from both the online questionnaire and insight interviews reported having problems with this touchpoint because they 
had to wait for a long time and did not know how matters were progressing with their cars while waiting. The key activities that 
are suggested for the change in this touchpoint are divided into 2 mains parts:  
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The first one is adding a camera in the work area that is connected to a screen in the waiting room, or providing some 
other way to monitor progress from the installation room, to let the customer know in real-time about the progress status of their 
car. Moreover, they can be better assured of the finish time and see the real-time progress of their car wrap installation.  

Another key activity will be adding extra facilities in the waiting room such as a snack bar, small pool table, or even 
gaming console. The point of adding these facilities is to help the customer forget the waiting time and make their stay as 
enjoyable as possible. Such facilities can also enhance the room’s atmosphere and give occupants something take up their 
mind rather than just sitting, waiting and being bored for 3-4 hours.  

Touchpoint 5. Leaving the garage  

 is the handing of the car back to the customer after installation finishes. This touchpoint did not reveal any problems 
because the quality of the installation is already good. However, the garage can still improve customer service with little things 
that raise customer satisfaction and impressions. The suggestions are to give an extra clear wrap installation for the customer 
for free. This could be done for the headlights of the car, the door handles, or the car console. This will definitely raise the 
experience of the customer because they didn’t expect this free extra from the garage. This extra little thing that the garage 
provides can enhance customer satisfaction before leaving the garage and give them a good impression in the end of the 
consumer journey. 

Table 2. New service blueprint  
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บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบเชงิกายภาพของโครงการที่พกัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั ที่ตอบสนองกบั
พฤตกิรรมกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี(Generation Z) ซึง่ปัจจุบนัโครงการทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั ใหค้วามส าคญัในเรื่องของท าเลทีต่ัง้และระบบ
คมนาคมมากกวา่วธิกีารออกแบบฟังกช์นัการใชง้าน สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และยงัขาดองคป์ระกอบเชงิกายภาพทีต่อบสนองกบั
พฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี การศกึษาน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพในดา้นการรองรบัพฤตกิรรมและ
ความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัของโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัในปัจจุบนั 2. ศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการใช้งานและความ
ตอ้งการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีม่ตี่อโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัในปัจจุบนั 3. สรุปผลลกัษณะโครงการทีพ่กัอาศยัและ
หน่วยพกัอาศยัทีร่องรบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ีผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
เช่น พืน้ทีน่ัง่ท างาน สนามกฬีาบางประเภท และองคป์ระกอบภายในหน่วยพกัอาศยั เช่น พืน้ทีส่ว่นระเบยีงและครวั มผี ลต่อการใชง้าน
และพฤตกิรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดงันัน้ควรมกีารออกแบบลกัษณะทีพ่กัอาศยั ใหร้องรบักบัพฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี เพิม่
มากขึน้ บทความน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบรปูแบบทีพ่กัอาศยัแบบใหมใ่นอนาคตเพือ่รบัมอืกบัสภาพตลาดและสอดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมคนเจเนอเรชัน่ซ ีและเป็นประโยชน์ส าหรบัผูล้งทุน อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัการวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ค าส าคญั: โครงการทีพ่กัอาศยั, หน่วยพกัอาศยั, เจเนอเรชัน่ซ,ี พืน้ทีใ่ชส้อย, พฤตกิรรม, ความตอ้งการ  

 

Abstract 

The aim of this study was to study the physical composition of housing projects and dwelling units. That responds to 
the behavior of Generation Z people. Today, the current residential project focus on location and transportation over design 
methods, functionality and facilities. and there is a lack of physical components that respond to generation Z behavior. The 
objectives of this study are 1. Study the physical components in terms of accommodating the behavior and needs of residents 
of current housing projects and units. 2. To study the usage behavior and the needs of Generation Z people towards the current 
residential projects and units. 3. Summary of the characteristics of residential projects and units that support the behavior and 
needs of Generation Z people. The results of the research were as follows the different behaviors of each generation have 
influenced the development of habitats over time and in the generation Z group, there are some behavioral characteristics that 
differ from the others. Some facilities such as a working area some kind of stadium and elements within the residential units 
such as the balcony and kitchen area affect the usage and behavior of generation Z people. Therefore, the housing 
characteristics should be designed to accommodate more Generation Z behavior. This article is expected to be useful for the 
future design of new housing styles to cope with market conditions and meet Z-generation behavior and benefit for future 
investment planning in real estate. 

Keywords: Residential Projects, Residential Units, Generation Z, Function, Behavior, Need 
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1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

กลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี(Generation Z) เป็นกลุ่มทีเ่กดิในช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2552 ปัจจุบนั มชี่วงอายุ 11-25 ปี ซึง่เจเนอเรชัน่ซ ี
ก าลงัอยู่ในช่วงตน้ของวยัท างานและเริม่เป็นแรงหลกัเขา้สูต่ลาดอสงัหารมิทรพัย์ มจี านวนประชากรในประเทศไทยคดิเป็นรอ้ยละ 19.40 
ของประชากรทัง้หมด โดยมจี านวนประชากรมากเป็นอนัดบัรองจากเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ทีม่รีอ้ยละ 23.45  และเจเนอเรชัน่วายทีม่รีอ้ยละ 
21.85 การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยมีพีฒันาการมาเรือ่ย ๆ ท าใหร้ปูแบบพฤตกิรรมของแต่ละเจเนอเรชัน่แตกต่างกนัไป ทุกเจเนอเรชัน่
เป็นกลุ่มลูกค้าด้านทีพ่กัอาศยั แต่ในปัจจุบนักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซเีขา้มามบีทบาททางการตลาดมากขึน้ และจะเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัใน
อนาคตต่อไป โดยพฤตกิรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีมคีวามแตกต่างจากเจเนอเรชัน่วายทีเ่ป็นกลุ่มลูกคา้หลกัส าหรบัผูป้ระกอบการ
ต่างๆ ในปัจจุบนั 

ความแตกต่างของช่วงเวลา การใชช้วีติ วถิชีวีติ และปัจจยัอื่น ๆ ทีท่ าใหแ้ต่ละเจเนอเรชัน่มคีวามแตกต่างออกไป และความ
แตกต่างนัน้สามารถส่งผลถงึรูปแบบการอยู่อาศยั ท าใหผู้ว้จิยัต้องการเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีม่ตี่อรูปแบบทีพ่กั
อาศยัและหน่วยพกัอาศยั วา่พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้นัน้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีพ่กัอาศยัในลกัษณะใด ความตอ้งการของกลุม่คนเจเนอ
เรชัน่ซเีองตอ้งการพืน้ทีแ่บบใดทีแ่ตกต่างไปจากทีต่ลาดมใีห ้และอะไรคอืสิง่ทีก่ลุม่คนเจเนอเรชัน่ซไีมต่อ้งการ ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้
กบัรปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ทีผ่า่นมา และรปูแบบทีพ่กัอาศยัทีส่อดคลอ้งแต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน่นัน้ ๆ เมือ่กลุ่มคนเจเนอ
เรชัน่ซีเข้ามาอยู่อาศัย ท าให้รูปแบบพื้นที่ที่พกัอาศยัแบบเดิมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นก่อน ๆ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงรองรบั
พฤตกิรรมรูปแบบใหม่ได้ พื้นที่การใช้งานและพฤตกิรรมจงึเริม่ไม่สอดคล้องกนั ดงันัน้รูปแบบที่พกัอาศยัควรมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรบักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซใีหร้องรบักบัพฤตกิรรมมากทีส่ดุ และเพือ่การปรบัปรุงรองรบักลุม่คนเจเนอเรชัน่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

บทความน้ีจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการลงทุนและการออกแบบโครงการทีพ่กัอาศยัในอนาคตเพื่อรบัมอืกบั
สภาพตลาดและตอบสนองกบัพฤตกิรรมกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี

1.2 วตัถปุระสงค ์

1) ศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพในดา้นการรองรบัพฤตกิรรมและความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัของโครงการทีพ่กัอาศยัและ
หน่วยพกัอาศยัในปัจจุบนั 

2) ศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการใช้งานและความต้องการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีี่มตี่อโครงการที่พกัอาศยัและหน่วยพกั
อาศยัในปัจจุบนั 

3) สรุปผลลกัษณะโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัทีร่องรบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี

1.3 กรอบการวิจยั 

 
 

ศกึษารปูแบบที่พกัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัในปจัจบุนัดา้นพืน้ทีท่ีร่องรบัพฤตกิรรมและความตอ้งการ 

โครงการทีพ่กัอาศยัแนวราบ 
(บา้นเดีย่ว, ทาวน์โ ม) 

สนทนากลุ่ม กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี 
ทีอ่าศยัในโครงการแนวราบดา้นพฤตกิรรม
การใช้พืน้ทีแ่ละความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อย 

สรปุลกัษณะทางกายภาพของทีพ่กัอาศยัทีร่องรบักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี

สรปุรปูแบบกลุ่มพืน้ที่ใชส้อยของทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัในปจัจบุนั 

โครงการทีพ่กัอาศยัแนวสงู 
(คอนโดมเินียม) 

สนทนากลุ่ม กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี 
ทีอ่าศยัในโครงการแนวสงูดา้นพฤตกิรรมการ

ใชพ้ืน้ทีแ่ละความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อย 



การศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี(Generation Z) 
นรนิทร ์เอีย่มสะอาด, ศวิาพร กลิน่มาลยั และทพิยส์ุดา จนัทรแ์จม่หลา้ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี 

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซเีขา้มามบีทบาททางการตลาดมากขึน้ และจะเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัในอนาคตต่อไป ผูป้ระกอบการจงึควรให้
ความส าคญัในการศกึษาถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ีเพือ่เขา้ใจและเตรยีมพรอ้มกบัความตอ้งการของลกูคา้
ในปัจจุบนัและอนาคต (McCrindle, 2019) 

2.3.1 ความหมายของเจเนอเรชัน่ซ ี

เจเนอเรชัน่ซเีป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่ทีเ่กดิในช่วงปี 2538-2552 ก าลงัอยู่ในช่วงตน้ของวยัท างานและเริม่เป็นแรงหลกัเขา้สูต่ลาด
อสงัหารมิทรพัย์ ปัจจุบนั มชี่วงอายุ 11-25 ปี โดยมจี านวนประชากรรอ้ยละ 19.40 มากเป็นอนัดบัรองจากเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ทีม่รีอ้ยละ 
23.45 และเจเนอเรชัน่วายทีม่รีอ้ยละ 21.85 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยมีพีฒันาการมาเรื่อย ๆ เจเนอเรชัน่ก่อน ๆ คุน้เคยกบัการเปลีย่นแปลงมาตลอด แต่ส าหรบัเจ
เนอเรชัน่ซถีอืวา่เป็นเจเนอเรชัน่ทีโ่ตมากบัเทคโนโลยทีีพ่ฒันาเตม็ทีแ่ละสมบรูณ์แบบ งา่ยต่อการเรยีนรูแ้ละยอมรบักบัการเปลีย่นแปลง 

กลุม่คนเจเนอเรชัน่ซเีริม่เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และก าลงัซือ้หลกัจะถูกเปลีย่นถ่ายจากเจเนอเรชัน่วาย 

2.3.2 ลกัษณะของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซเีตบิโตมาพรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกมากมายทีอ่ยู่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการใชง้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และเรยีนรูไ้ดเ้รว็ การก าหนดลกัษณะกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซขีอง Mccrindle (2019) หน่วยงานประชากรศาสตร ์ประเทศออสเตรเลยี 
กลา่วไวด้งัน้ี 

2.3.2.1 ดจิทิลั (Digital) กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซีเป็นผูร้วบรวมดจิติอล มกีารใช้เทคโนโลยตีัง้แต่อายุน้อย และผสาน
เทคโนโลยเีกอืบทุกดา้นในชวีติ 

2.3.2.2 เชือ่มต่อทัว่โลก (Global) กลุม่คนเจเนอเรชัน่ซเีป็นรุน่แรกทีก่า้วสูร่ะดบัโลกอย่างแทจ้รงิผา่นเทคโนโลยโีลกา-
ภวิตัน์ ท าใหม้คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมเพิม่เขา้มา 

2.3.2.3 สงัคมออนไลน์ (Social) กลุม่คนเจเนอเรชัน่ซมีกีารเชื่อมต่อโลกภายนอกไดต้ลอดเวลา 24/7 ผา่นแพลตฟอรม์
ต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกเรือ่งเชงิความสมัพนัธใ์หก้บักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี

2.3.2.4 โทรศพัทส์ามารท์โฟน (Smartphone Mobile) สมารท์โฟนส าหรบักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซถีูกใชใ้นหลายมติเิช่น 
การเดนิทาง ยา้ยบา้น รวมถงึเป็นอาชพีใหค้นรุน่ใหมไ่ด ้

2.3.2.5 ใชภ้าพสือ่สาร (Visual) คนรุน่ใหมห่ลายคนเลอืกใชว้ดิโีอสรุปปัญหาแทนทีจ่ะอ่านบทความ เนื่องจากเป็นยุคที่
มขีอ้มลูมากขึน้เรือ่ย ๆ วดีโิอจงึเป็นทางเลอืกทีเ่รว็และสะดวก การสือ่สารเปลีย่นไปเป็นรปูแบบภาพและสญัลกัษณ์มากขึน้ 

2.3.3 ความตอ้งการรปูแบบทีพ่กัอาศยัของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี

จากการเปรยีบเทยีบแนวโน้มในอดตีของลกัษณะทีพ่กัอาศยัทีเ่ปลีย่นแปลงเพื่อรองรบัพฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละ
กลุม่คนเจเนอเรชัน่วาย ท าใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโน้มไดว้า่ ลกัษณะทีพ่กัอาศยัของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซมีแีนวโน้มในการออกแบบโดย
สรา้งทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคมากขึน้ หลากหลายรูปแบบ รองรบัการเปลีย่นแปลงไดเ้รว็ พืน้ทีใ่ชส้อยภายในทีส่ามารถดดัแปลงรองรบัไลฟ์
สไตลก์ารใชช้วีติไดห้ลากหลายฟังกช์นั ไมล่อ็คบงัคบัเป็น Typical Unit Plan เพยีงไมก่ีแ่บบ รปูแบบของพืน้ทีท่ี่มทีางเลอืกน้อย และการ
แบง่ฟังกช์นัอาจไมเ่หมาะส าหรบัไลฟ์สไตลท์ีห่ลากหลายได ้พืน้ทีค่วรเลอืกสรรการจดัวางไดเ้หมอืนการออกแบบบา้น (NewbTay, 2020) 

2.2 รปูแบบองคป์ระกอบเชิงกายภาพของท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนัท่ีสอดคล้องกบักลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี 

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซไีม่จ าเป็นต้องการบา้นหลงัใหญ่ และยงัไม่อยากรบีเริม่ต้นชวีติครอบครวั ที่อยู่อาศยัต้องตอบสนองต่อ
ความสะดวกสบาย การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบไรส้าย มคีวามทนัสมยัในดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการก่อสรา้ง  และ
หลายประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ เช่น การเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการทีเ่ดนิทางสะดวก ใกลส้ถานทีอ่ านวยความสะดวกอื่น ๆ อย่าง
สถานทีร่บัประทานอาหาร สิง่อ านวยความสะดวกโครงการควรมจี านวนอุปกรณ์เพยีงพอต่อการใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยั เป็นตน้ 
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ลกัษณะทางกายภาพของหน่วยพกัอาศยัที่มคีวามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมและความต้องการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซตี้อง
ค านึงถงึความสะดวกสบายเป็นหลกั เชน่ จดัสรรพืน้ทีห่อ้งนอนใหม้มีมุเพยีงพอส าหรบัการแต่งตวั หอ้งน ้ามพีืน้ทีก่วา้งแยกพืน้ทีเ่ปียกและ
แหง้อย่างชดัเจน มพีืน้ทีร่องรบัการวางโทรศพัทส์มารท์โฟน หอ้งครวัไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีม่ากเน่ืองจากมกีารใชง้านน้อยครัง้ (นนทพจน์ 
เดชะชาต,ิ 2560) 

 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง การศกึษาองคป์ระกอบเชงิกายภาพของโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกั
อาศยัทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ีผูว้จิยัไดก้ าหนดระเบยีบวธิวีจิยั โดยประกอบไปดว้ยรายละเอยีด ดงัน้ี 

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา 

งานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งเน้นศกึษาพฤติกรรมและความต้องการด้านที่พกัอาศยัของผูค้นในกลุ่มเจเนอเรชัน่ซี ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงโครงการทีพ่กัอาศยัใหร้องรบักบัพฤตกิรรมนัน้ ๆ โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยั ดงัน้ี 

1) การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของโครงการและหน่วยพกัอาศยัในปัจจุบนั จากเอกสารงานวจิยั บทความ เอกสารต่าง ๆ 
เพือ่วเิคราะหร์ปูแบบกลุ่มพืน้ทีข่องสิง่อ านวยความสะดวกของโครงการและพืน้ทีใ่ชส้อยภายในหน่วยพกัอาศยั 

2) ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีข่องเจเนอเรชัน่ซทีีม่ตี่อทีพ่กัอาศยัทางกายภาพในปัจจุบนัโดยวธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีอ่าศยัอยู่ในโครงการทีพ่กัอาศยัตามเกณฑ์ ในประเดน็กจิกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการที่พกัอาศยัและ
หน่วยพกัอาศยั ลกัษณะและองคป์ระกอบของทีอ่ยูอ่าศยั และความตอ้งการต่าง ๆ ทีม่ตี่อโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั 

3) ออกแบบเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อเกบ็ขอ้มูลพฤตกิรรมการใช้งานพืน้ที่โครงการที่พกัอาศยัและหน่วยพกั
อาศยั โดยใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม กลุม่คนเจเนอเรชัน่ซทีีอ่าศยัอยู่ในอาศยัอยูใ่นโครงการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั 
5 รูปแบบ เน่ืองจากแต่ละประเภทอาชพีมรีะยะเวลาการใชง้านพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัแตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กดิผลสรุปทีม่ ี
ความหลายหลายรปูแบบการใชง้าน ทัง้หมด 15 คน  

4) วเิคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากเอกสารทีส่บืคน้และการสนทนากลุ่ม โดยใชว้ธิกีารสงัเกตุลกัษณะพฤตกิรรมการใช้งานพื้นทีแ่ละ
ความตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยทีค่ลา้ยกนัเป็นกลุม่ รวมถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการทีโ่ดดเดน่ และสรุปผล 

3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั 

เป็นการศกึษากลุ่มรปูแบบทางกายภาพของโครงการทีพ่กัอาศยั ทัง้เรื่อง สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ และ
กลุ่มรูปแบบทางกายภาพของหน่วยพกัอาศยั ทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีจากการศกึษาผ่านขอ้มลูทุตยิภูม ิไดแ้ก่ 
เอกสารงานวจิยั บทความ วารสาร และเอกสารต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึปรากฏการณ์ทางกายภาพของทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั เพือ่
เขา้ใจองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการทัง้แนวราบและแนวสงู 

3.1.2 จดักลุม่ประเภทพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการแนวราบและแนวสงู 

การจดักลุ่มประเภทพืน้ทีใ่ชส้อย โดยแต่ละกลุ่มการใชง้านพืน้ทีเ่ป็นไปตามรูปแบบลกัษณะการใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั ทัง้ในส่วนของสิง่
อ านวยความสะดวกและหน่วยพกัอาศยัของโครงการแนวราบและแนวสงู 

3.1.3 พฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั  

การศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีส่มัพนัธต์่อความตอ้งการในดา้นทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั ดว้ยวธิกีาร
ศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการจาก การท าสนทนากลุม่ กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ี5 อาชพี ดงัน้ี พนกังานประจ าทีม่เีวลาแน่นอน อาชพีที่
มเีวลาไม่แน่นอน ฟรแีลนซ์ ธุรกจิส่วนตวัและนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 15 คน แบ่งเป็นกลุ่ม บ้านเดี่ยว 5 คน ทาวน์โ ม 5 คน และ
คอนโดมเินียม 5 คน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจสภาพการณ์จรงิในการอยูอ่าศยั ความตอ้งการ และพฤตกิรรมการใชง้านพืน้ที ่โดยประเดน็ใน
การส ารวจกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซทีีอ่าศยัอยูใ่นโครงการกลุม่ตวัอยา่ง มดีงัน้ี 
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1) ลกัษณะผงัทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั 

2) พฤตกิรรมการใชง้านทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั 

3)  ความตอ้งการพืน้ทีก่ารใชง้าน 

         
รปูท่ี 1 ภาพจากกจิกรรมสนทนากลุม่                                     รปูท่ี 2 ภาพจากกจิกรรมสนทนากลุม่ 

3.1.4 วเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษาโครงการทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนัรว่มกบัพฤตกิรรมกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี

วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดต้ามวธิกีารขอ้ที ่1 และ 2 เพือ่หาลกัษณะทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความ
ตอ้งการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหร์ว่มกบัผลจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4. ผลการวิจยั 

ผลการวจิยัหวัขอ้เรือ่ง แนวทางการออกแบบโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั เพือ่รองรบัพฤตกิรรมกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซี
แบง่การวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

1) สรุปกลุม่พืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัแนวราบและแนวสงูในปัจจุบนั 

2)พฤตกิรรมการใชง้านและความตอ้งการพืน้ทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัของกลุม่คนเจเนอเรชัน่ซ ี

4.1 กลุ่มพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการท่ีพกัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัแนวราบและแนวสงูในปัจจบุนั 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งลกัษณะทางกายภาพของโครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยั พบวา่ สิง่อ านวยความ
สะดวกโครงการ สามารถแบง่ไดต้ามรปูแบบการใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยัได ้3 กลุม่หลกั ดงัน้ี (1) พืน้ทีพ่กัอาศยั (Live) เป็นกลุม่พืน้ทีส่ าหรบั
การด ารงชวีติ เช่น รา้นอาหาร หอ้งน ้าสว่นกลาง รา้นสะดวกซื้อ (2) กลุ่มพืน้ทีก่ารท างาน (Work) เป็นกลุ่มพืน้ทีส่ าหรบัการท างาน เช่น 
Co-working space, Meeting room และ (3) พืน้ทีพ่กัผ่อนและกจิกรรม (Recreation) กลุ่มพืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อนและกจิกรรมอื่น ๆ เช่น 
ฟิตเนส สระว่ายน ้า หอ้งเกม เป็นตน้ หน่วยพกัอาศยัสามารถจดักลุ่มพืน้ทีต่ามรปูแบบการใชง้านของผูอ้ยู่อาศยัได ้4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี (1) 
พืน้ทีพ่กัอาศยั (Live)  กลุม่พืน้ทีส่ าหรบัการด ารงชวีติ คอื หอ้งนอนและหอ้งน ้า (2) กลุ่มพืน้ทีก่จิกรรมพกัผอ่นและการท างาน (Activity & 
Work) เช่น พืน้ทีน่ัง่เล่น พืน้ทีร่บัแขก พืน้ทีก่ารท างาน (3) พืน้ทีก่ารประกอบอาหารและรบัประทานอาหาร (Eating) คอื พืน้ทีค่รวัและ
พื้นที่รบัประทานอาหาร และ (4) พื้นที่รองรบัเพิม่เติม (Support) เป็นพื้นที่ที่รองรบัความต้องการอื่น ๆ เช่น หอ้งเก็บของ ห้องพระ 
ระเบยีง เป็นตน้ 

  ลกัษณะพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยัของแนวราบและแนวสงูมคีวามแตกต่างกนับางสว่นในแต่ละกลุม่พืน้ที ่ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 สิง่อ านวยความสะดวกโครงการในปัจจุบนั 
ประเภทกลุ่มพืน้ท่ี แนวราบ แนวสงู 

Live - รา้นอาหาร รา้นสะดวกซือ้ 
Work Clubhouse Co-working space 
Recreation สระวา่ยน ้า ฟิตเนส สวนหยอ่ม สระวา่ยน ้า ฟิตเนส สวนหยอ่ม หอ้งเกม 
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ตารางท่ี 2 หน่วยพกัอาศยัในปัจจุบนั 
ประเภทกลุ่มพืน้ท่ี แนวราบ แนวสงู 

Live หอ้งนอน หอ้งน ้า  หอ้งนอน หอ้งน ้า  
Activity & Work หอ้งนัง่เลน่ พืน้ทีอ่เนกประสงค ์ หอ้งนัง่เลน่ 
Eating หอ้งครวั หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งครวั หอ้งรบัประทานอาหาร 
Support ระเบยีง สวน หอ้งเกบ็ของ หอ้งพระ ระเบยีง 

4.2 พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการพืน้ท่ีพกัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี 

พืน้ที่การใชง้านทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมและความต้องการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีจากการท าสนทนากลุ่ม แนวราบ 10 คน
แบ่งเป็นบา้นเดีย่ว 5 คน ทาวน์โ ม 5 คน และแนวสงู คอื คอนโดมเินียม 5 คน โดยความคดิเหน็ต่อพืน้ทีท่ีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีพ่กัอาศยั มดีงัน้ี 

ตารางท่ี 3 พฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีข่องกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีพ่กัอาศยั 
 Live Work Recreation 

แนวราบ - Co-working space สวนสาธารณะ 
มกีารใชง้านจากกลุ่มอาชพีฟรแีลนซ์
ใชง้านพืน้ทีม่ากทีส่ดุเน่ืองจากมี
เวลาอยูภ่ายในโครงการพกัอาศยั
มาก และมองหาสถานทีท่ างาน

หลากหลาย 

สระวา่ยน ้า ฟิตเนส สวนสาธารณะ มกีารใช้
งานจากทุกกลุ่มอาชพี โดยเฉพาะกลุ่มอาชพี
ทีม่เีวลาเลกิงานแน่นอนมากทีส่ดุ เน่ืองจากมี

เวลาว่างในการใชง้านเป็นประจ า แนวสงู รา้นอาหารและรา้นสะดวกซือ้ 
เกดิการใชง้านจากทุกกลุ่มอาชพี

อยา่งสม ่าเสมอ 
สรปุ กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซตีอ้งการพืน้ทีน่ัง่ท างานโดยเฉพาะในกลุ่ม

อาชพีฟรแีลนซแ์ละกลุ่มอาชพีทีม่เีวลาในการใชง้านพืน้ทีท่ างาน โดยใช้
งานรว่มกนัในฟังกช์นัรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟได้ 

กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซสีามารถใชง้าน
ไดใ้นเฉพาะในชว่งเวลาทีโ่ครงการใหบ้รกิาร
ไดเ้ท่านัน้ จงึไมส่ามารถรองรบัความสะดวก

ไดทุ้กกลุ่มอาชพี 

ตารางท่ี 4 พฤตกิรรมการใชง้านพืน้ทีข่องกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดา้นหน่วยพกัอาศยั 
 Live Activity & Work Eating Support 
แนวราบ ใชเ้วลาอยูภ่ายในหอ้งนอนมากทีสุ่ดใน

แต่ละวนั ทัง้นอนหลบั พกัผ่อน ท างาน 
และทานอาหารในบางครัง้ 
โดยเฉพาะกลุ่มอาชพีฟรแีลนซท์ีม่เีวลา
อยูใ่นหน่วยพกัอาศยัมากทีส่ดุ 

พกัผอ่น ทานอาหาร 
และท างาน 
เหมอืนกนัทุกกลุ่ม
อาชพี 
 

ทานอาหารเป็นปกต ิประกอบ
อาหารบา้งเป็นสว่นน้อย ใชเ้ป็น
พืน้ทีก่ารท างานบนโต๊ะอาหาร
บา้งเป็นบางครัง้เหมอืนกนัทุก
กลุ่มอาชพี 

พกัผอ่น นัง่เล่นในพืน้ที่
สวน เหมอืนกนัทุกกลุ่ม
อาชพี 

แนวสงู พกัผอ่นเป็นหลกั ท างานบา้งเป็นสว่น
น้อยโดยเฉพาะกลุ่มอาชพีฟรแีลนซท์ีม่ ี
เวลาอยูใ่นหน่วยพกัอาศยัมากทีส่ดุ 

พกัผอ่น ทานอาหาร 
และท างาน 
เหมอืนกนัทุกกลุ่ม
อาชพี 
 

ทานอาหารเป็นปกต ิประกอบ
อาหารบา้งเป็นสว่นน้อย ใชเ้ป็น
พืน้ทีก่ารท างานบนโต๊ะอาหาร
บา้งเป็นบางครัง้เหมอืนกนัทุก
กลุ่มอาชพี 

มกีารใชง้านเป็นพืน้ทีซ่กั
ลา้งเหมอืนกนัทุกกลุ่ม
อาชพี 

สรปุ กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซมีกีารใชง้านพืน้ที่
รว่มกนัระหวา่งกลุ่ม คอื การใชง้าน
พืน้ทีห่อ้งนอนในการพกัผอ่น ท างาน 
ใชเ้วลาสว่นมากอยูภ่ายในพืน้ที ่
โดยเฉพาะกลุ่มอาชพีทีม่ชีว่งเวลาอยูท่ี่
พกัอาศยัมาก 

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี
มกีารใชง้านพืน้ที่
หลากหลายกจิกรรม
ทัง้พกัผอ่น ทาน
อาหาร และท างาน 
เหมอืนกนัทุกกลุ่ม
อาชพี 

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซมีกีารใช้
งานพืน้ทีใ่นการทานอาหารเป็น
ปกต ิใชต๊้ะอาหารเป็นพืน้ทีก่าร
ท างานบา้งเป็นบางครัง้ แต่มี
การประกอบอาหารน้อย 
เหมอืนกนัทุกกลุ่มอาชพี 

กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซมีกีาร
ใชง้านพืน้ทีเ่พิม่เตมิตาม
ความจ าเป็น เชน่ ซกัลา้ง 
และใชง้านตามขอ้จ ากดัใน
การใชง้านพืน้ทีเ่ช่น พืน้ที่
ระเบยีงสามารถใชง้านได้
น้อย 
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907 

ตารางท่ี 5 ความคดิเหน็ต่อพืน้ทีท่ีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีพ่กัอาศยั 
 Live Work Recreation Support 
แนวราบ ฟังกช์นัรา้นอาหาร รา้นกาแฟหรอื

คาเฟ่เลก็ ๆ ภายในโครงการ 
Co-working space 

 
ปรบัปรงุฟังกช์นัทีม่อียูใ่หด้ี

ตลอดเวลา มพีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการ
ใชง้านของลูกบา้น ทีน่ัง่เล่นรม่ ๆ 

 
 

ปรบัปรงุ ดแูล ทศันียภาพ 
 

แนวสงู รา้นกาแฟทีส่ามารถนัง่ท างานได ้
 

ฟังกช์นัรองรบัการปารต์ี ้
สงัสรรค ์

สรปุ กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซตีอ้งการพืน้ทีน่ัง่ท างาน 
โดยใชง้านรว่มกนัในฟังกช์นัรา้นอาหารหรอืรา้น

กาแฟได ้
 
 
 

กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซี
ตอ้งการปรบัปรงุพืน้ทีท่ีม่อียู่ใหด้ี

ขึน้ 

กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซี
ตอ้งการปรบัปรงุพืน้ทีท่ีม่อียู่
ใหด้ขีึน้ แต่ในโครงการแนว
สงูมคีวามตอ้งการพืน้ที่

รองรบัพฤตอิกรรมสงัสรรค ์

ตารางท่ี 6 พืน้ทีก่ารใชง้านทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีดา้นหน่วยพกัอาศยั 
 Live Activity & Work Eating Support 
แนวราบ หอ้งนอนมพีืน้ทีส่ าหรบัการท างาน 

เหมาะสมต่อการใชง้านรว่มกนั 
มพีืน้ทีท่ างานโดยเฉพาะเป็นสดัสว่น 
สามารถเชือ่มกบัพืน้ทีท่านอาหารไดง้า่ย 

ลดขนาดหอ้งพระ  
อาจเปลีย่นเป็นหิง้พระ 

 พืน้ทีร่องรบัการท างาน
กระจายรอบหน่วยพกัอาศยั 
เพือ่ปรบัเปลีย่นบรรยากาศ  
ใชง้านรว่มกนัได ้

ครวัมขีนาดใหญ่ขึน้ ม ีBar 
หรอื Island ทีส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นใชง้านรปูแบบอื่น
ได ้

แนวสงู  หอ้งท างานใชง้านรว่มกบั
พืน้ทีอ่ื่นๆ 

มพีืน้ทีบ่ารส์ าหรบันัง่เล่น 
ทานอาหาร และครวัใหญ่ขึน้ 

ระเบยีงกวา้ง ใชง้านได ้ปลกู
ตน้ไมไ้ด ้หรอืท ากจิกรรม
อื่นๆ ได ้

สรปุ กลุ่มตวัแทนโครงการแนวราบตอ้งการพืน้ทีก่ารท างานอยู่
ภายในหอ้งนอนเป็นหลกั ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นสดัสว่นได ้
แต่กลุ่มตวัแทนโครงการแนวสงูตอ้งการพืน้ทีก่ารท างานที่
ใชง้านรว่มกนัไดห้ลากหลายพืน้ที ่ไมม่ขีอบเขตตายตวั 

กลุ่มตวัแทนคนเจเนอเรชัน่ซี
ตอ้งการปรบัปรงุพืน้ทีท่ีม่อียู่
ใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ 
 
 

กลุ่มตวัแทนโครงการ
แนวราบตอ้งการลดขนาด
พืน้ทีท่ีไ่มจ่ าเป็นลง แตกต่าง
จากกลุ่มตวัแทนโครงการ
แนวสงู ตอ้งการพืน้ที่
ระเบยีงเพิม่ขึน้ 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

1) สรุปผลองคป์ระกอบเชงิกายภาพพืน้ทีโ่ครงการพกัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี
จากการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูองคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการทีพ่กัอาศยัและหน่วยพกัอาศยัตามพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีกบัลกัษณะโครงการในปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น พืน้ทีท่ีค่งเดมิ พืน้ทีท่ีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรุง
เพิม่เตมิ และพืน้ทีร่ปูแบบใหม ่ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกแนวราบ 
กลุ่มพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีคงเดิม พืน้ท่ีท่ีต้องได้รบัการปรบัปรงุเพ่ิมเติม พืน้ท่ีรปูแบบใหม่ 

Live ฟังกช์นัสว่นกลางพืน้ฐาน 
 

 ฟังกช์นัรา้นอาหาร รา้นกาแฟหรอื
คาเฟ่เลก็ ๆ ภายในโครงการ 

Work - Co-working Space ทีม่มีมุอาหาร มมุ
เครือ่งดืม่ หรอืโซนทานอาหารได ้ 

 

Recreation ฟังกช์นัพืน้ฐาน (คลบัเ าส ์ 
สระวา่ยน ้า ฟิตเนส สวน) 

มพีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการใชง้านของลกูบา้น 
ฟิตเนสอุปกรณ์หลาย 

ฟังกช์นัรองรบัการปารต์ี ้สงัสรรค ์
 

Support - ทศันียภาพเดมิ ดแูลใหด้ตีลอดเวลา - 

ตารางท่ี 8 องคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกแนวสงู 
กลุ่มพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีคงเดิม พืน้ท่ีท่ีต้องได้รบัการปรบัปรงุเพ่ิมเติม พืน้ท่ีรปูแบบใหม่ 

Live - ฟังกช์นัรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ทีส่ามารถนัง่
ท างานได ้

- 

Work - Co-working Space ทีม่มีมุอาหาร มมุ
เครือ่งดืม่ หรอืโซนทานอาหารได ้ 

- 

Recreation ฟังกช์นัพืน้ฐาน  
(สระวา่ยน ้า ฟิตเนส สวน) 

มพีืน้ทีเ่พยีงพอต่อการใชง้านของลกูบา้น 
ฟิตเนสอุปกรณ์หลายหลาย   ใชง้าน 24 
ชัว่โมง 

ฟังกช์นัรองรบัการปารต์ี ้สงัสรรค ์
 

Support - ทศันียภาพเดมิ ดแูลใหด้ตีลอดเวลา - 

ตารางท่ี 9 องคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีห่น่วยพกัอาศยัแนวราบ 
กลุ่มพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีคงเดิม พืน้ท่ีท่ีต้องได้รบัการปรบัปรงุเพ่ิมเติม พืน้ท่ีรปูแบบใหม่ 

Live - หอ้งนอนมพีืน้ทีส่ าหรบัการท างาน 
เหมาะสมต่อการใชง้านรว่มกนั 

- 

Activity & Work - มพีืน้ทีท่ างานโดยเฉพาะ เป็นสดัสว่น 
สามารถเชือ่มกบัพืน้ทีท่านอาหารไดง้า่ย 

พืน้ทีร่องรบัการท างานกระจายรอบ
หน่วยพกัอาศยั  

Eating  ครวัมขีนาดใหญ่ขึน้ ม ีBar หรอื Island   
Support สวน พืน้ทีท่างธรรมชาต ิ ลดขนาดหอ้งพระ หอ้งเกบ็ของเพยีงพอ  
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ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบเชงิกายภาพของพืน้ทีห่น่วยพกัอาศยัแนวสงู 
กลุ่มพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีคงเดิม พืน้ท่ีท่ีต้องได้รบัการปรบัปรงุเพ่ิมเติม พืน้ท่ีรปูแบบใหม่ 

Live - - - 
Activity & Work - มพีืน้ทีท่ างาน สามารถใชง้านรว่มกบัพืน้ที่

อื่นๆ หอ้งนัง่เลน่กวา้ง ปรบัเป็นพืน้ที่
สงัสรรคไ์ด ้

- 

Eating - ครวัมขีนาดใหญ่ขึน้ ม ีBar หรอื Island  - 

Support สวน พืน้ทีท่างธรรมชาต ิ ระเบยีงกวา้ง ใชง้านได ้ หอ้งเกบ็ของ 

2) รปูแบบทีพ่กัอาศยัเบือ้งตน้ทีต่อบสนองพฤตกิรรมและความตอ้งการกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซ ีมรีปูแบบดงัน้ี 

             
รปูท่ี 3 รปูแบบพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยัแนวราบ                                                       รปูท่ี 4 รปูแบบพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยัแนวสงู                                            

รูปแบบสิง่อ านวยความสะดวกทีพ่กัอาศยัแนวราบและแนวสูงทีต่อบสนองกบัพฤตกิรรมและความต้องการของกลุ่มคนเจเนอ
เรชัน่ซคีวรออกแบบใหส้ามารถใชง้านได ้24 ชัว่โมงหรอื มรีะยะเวลาการใชง้านทีม่ากขึน้ เพือ่รองรบัการใชง้านตามความหลากหลายของ
ช่วงเวลาในการใชง้านของแต่ละอาชพีในปัจจุบนัไดท้ัว่ถงึ ฟังก์ชนัทีม่อียู่เดมิมคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านแต่ควรมเีพยีงพอต่อการใช้
งานของผูอ้ยูอ่าศยั 

รูปแบบที่พกัอาศยัแนวราบที่ตอบสนองกบัพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ซี ควรมพีื้นที่เก็บของให้
เพยีงพอ สามารถรบัแสงไดม้ากขึน้จากการเพิม่ชอ่งรบัแสงใหเ้ขา้ถงึกลางบา้น มพีืน้ทีก่ารท างานทัง้เป็นสดัสว่นและกระจายตวัรอบหน่วย
พกัอาศยั และหอ้งนอนควรมพีืน้ทีส่ าหรบัหอ้งท างานแทรกอยู่ภายในโดยแบ่งเป็นสดัสว่น สามารถปรบัใหใ้ชง้านแบบเป็นสว่นตวัเพิม่ได ้
เพือ่ใหส้ามารถรองรบัพฤตกิรรมการท างานไดต้ามความหลากหลายของอาชพี เชน่ อาชพีฟรแีลนซแ์ละธุรกจิสว่นตวั หรอือาชพีทีใ่ชเ้วลา
อยู่กบัที่พกัอาศยัเป็นเวลานาน การมพีื้นที่การท างานกระจายรอบตวัที่พกัอาศยัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของ
ผูใ้ชง้านไดม้ากขึน้ รปูแบบทีพ่กัอาศยัแนวสงูควรเป็นพืน้ทีก่ารใชง้านทีย่ดืหยุ่น ใชง้านเป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนัไดห้ลายกจิกรรม โดยหอ้งนอน
และพืน้ทีท่ างานควรเชื่อมต่อกนั พืน้ทีน่ัง่เล่น พืน้ทีท่านอาหาร และพืน้ทีค่รวัสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนั หรอืไม่มขีอบเขตตายตวั และ
พืน้ทีร่ะเบยีงมขีนาดกวา้งเพยีงพอส าหรบัท ากจิกรรมไดม้ากขึน้ 
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6. รายการอ้างอิง 

แจ๊คกี ้แอน มานาโก เกยีรติม์นตร.ี (2559). การเปลีย่นแปลงกายภาพของหน่วยพกัอาศยั การอยูอ่าศยั และทศันคตขิองผูอ้ยูอ่าศยัใน
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Abstract 

With changing times, customers own products for a short while and then move to another thing. As a result, the 
secondhand luxury goods market is being highlighted and is currently emerging in Thailand. The study's goal was to assess 
the weaknesses and strengths of service strategy in each element of the secondhand luxury business. To close the gap and 
gain a competitive advantage. Moving on, the procedure was carried out using a quantitative method. Through an online 
questionnaire distributed to 412 customers who have purchased secondhand luxury goods on the internet. The data collected 
was analyzed using the Importance-Performance Analysis tool (IPA matrix). It is demonstrated that different price ranges in 
spending have influenced various customers' purchasing decisions. These results are strong in explaining them into four 
quadrants (major strength, major weakness, minor weakness, and minor strength). Finally, the recommended findings are 
divided into three categories. By focusing on the major weaknesses that should be prioritized for development. If it is not 
achieved immediately, it has the potential to destroy business competitiveness. 1) Based on a total evaluation, all respondents 
who purchased the prices ranged from 5,000 THB to more than 90,000. It was found that to satisfy customers, retailers should 
'update the news and distribute the marketable product brands’ that are highly popular, for example, Balenciaga, Gucci, and 
Louis Vuitton. 2) Based on an analysis of customers who spend an average of 30,001 -45,000 THB per transaction. They found 
that ‘clear information’ must be provided by retailers to avoid product risks associated with online purchases, such as ranking 
product conditions from new to old and providing a clear image for customers to easily compare product qualifications (size, 
color, shape). 3) Based on an analysis of customers who purchased between 15,001 and 30,000 THB on average. First, the 
‘quick response’ will show the online shop's presence, which is critical for influencing buying decisions for products in their 
online shops. The second is a ‘discount/festive promotion’. Offering reasonable discounts will help sellers persuade customers 
to purchase goods from their online stores. 

Keywords: Second-hand brand name, Customer perceived value, Value creation, Design thinking, attribute importance-
satisfaction. 

 

1. Introduction  

According to the research (Bain & Company, 2020), the global secondhand market for personal luxury goods in 2019 
has a value of up to twenty-six billion euros and is still growing. In Thailand, the market value of secondhand luxury goods is 
more than 5,000 million baht, owing to both the demand and supply sides, respectively. 

First, on the demand side, there has been a paradigm shift in the preferences of millennials (Gen Y) and Generation 
Z. (Patrick Ducasse, 2019). They are the largest group of consumers who buy pre-owned luxury goods, accounting for 54% 
and 48%, respectively. This generation's perception of products is no longer for a lifetime, and their attitude is leaning toward 
the functional value of the product in terms of quality, uniqueness, and usability.(Chan, 2021). 
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Second, on the supply side, gone are the days when brick-and-mortar thrift stores and flea markets were your only 
options for used items; this generation is so omnivorous in their point-of-sale that they're the most likely to use every avenue 
of purchasing available to them. With a plethora of online stores and purchasing options available to this generation today, the 
real challenge for vendors is to establish competitive edges with social media, digital networks, and improved logistics providing 
empirical support for extending reach while lowering operational costs. Retailers should recognize that the two ways to gain an 
advantage in this competitive market are to create gains beyond competitors or relieve customers' pain (Vehsaranuruk, 2020). 

The information presented above served as a jumping-off point for the research. It aims to help retailers outperform 
the competition in terms of financial performance as well as increase customer satisfaction in Thailand's second-hand luxury 
goods market via online platforms. 

 

2. Review of Literature 

Obviously, the starting point of the thesis paper or problem statement, ‘Strategic analysis to enhance secondhand 
luxury customers' experience on online platforms’, was discovered from the introduction. During this stage, many papers were 
reviewed. 1) Many people believe that the most important part of a sale is when the customer pays. On the contrary, when it 
comes to influencing consumer behavior, each stage of the decision-making process must be considered. As a result, it is 
necessary to examine the customer purchasing process. 2) In order to better understand the purchasing process, the 4P 
marketing mix (Price, Place, Product, Promotion) is the next tool to investigate. Since it refers to the set of factors that influence 
customer purchasing decisions as well as how a company approaches strategy to deliver value to customers. 3) Finally, 
customer perceived value is probed based on total benefits and total cost. Because it can outline the strategy for cultivating 
customer pleasure and loyalty. In order for the company to outperform the competition in long-term customer relationships. 

2.1 Consumer buying decision process  

Comprehending consumer behavior entails understanding how customers make purchasing decisions and how 
products are used and disposed of. It is divided into five stages (Philip kotler, 2016). To begin, 1) recognize the problem or 
need, the need or problem is recognized by the customer's desire satisfied by the product or service. leading to 2) Information 
Search, Following the first step, customers conduct a quick search for additional information, such as the importance of the 
product to the customer and how much time it takes them. The other factor is based on external searching, which includes 
information gleaned from previous experiences as well as other sources such as media or people. Following the gathering of 
information from the search, proceed to 3) alternative evaluation. Customers will evaluate it based on a variety of factors. To 
demonstrate how the product is related to their requirements. The purchasing of a product is influenced by previous experience 
and the company's image. In relation to 4) purchase decision, the customer's decision after evaluating various types of products. 
The brand is then chosen by them, which can be influenced by the price range or budget, as well as the reviews of other 
people. Finally, 5) post-purchase evaluation is the final step in the purchasing decision process that determines customer 
satisfaction and dissatisfaction after purchasing and using the product. If it exceeds expectations, customers are pleased and 
recommend it; if it falls short of expectations, customers experience dissatisfaction and frustration. 

2.2 Marketing Mixed 4P (Product, Price, Promotion, Place)- a set of factors influencing the purchasing decision. 

Marketing mix refers to the set of actions, or tactics, that a company uses to market its brand or product. It is the 
result of the combination of four elements, namely Product, Price, Promotion, and Place (Singh, 2012). 1) A physical product 
or service for which a consumer is willing to pay is referred to as a product. 2) A product's price is the amount paid by the 
customer. A variety of factors influence it, including material cost, product differentiation, competition, market share, and the 
customer's perceived value of a product. 3) Promotional activities are designed to reach out to and persuade the target market 
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to buy the company's products. 4) The distribution channel is commonly referred to as place. Any physical or virtual store can 
serve as the location. The process of transferring products from the manufacturer to the consumer is referred to as physical 
distribution. (Bo Dai, 2014; Pokryshevskaya & Antipov, 2012; Sengmanee, 2016) 

2.3 Customer Perceived Value- to build long-term customer relationships. 

Zeithaml (1988) "Perceived value" is defined as the consumer's overall assessment of the utility of a product based 
on perceptions of what is received and what is given. In other words, customer perceived value is the difference between total 
customer benefits and total customer costs, as detailed below. (Nanang Suryadi, Yuyus Suryana, Rita Komaladewi, & Diana 
Sari, 2018). 

2.3.1 Total customers' benefits  

The monetary value in comparison to the economy, as well as the psychological benefits, are perceived as total customer 
benefits. As they anticipate from the products, services, people, and images listed. To begin, product benefit refers to the 
advantages that customers gain from using the product. Second, a service benefit is the provision of a service that improves the 
customer's experience with product enhancement. Third, a personal value that customers receive is referred to as a personnel 
benefit. Customers, for example, are assisted by the sales assistant in making the best choice based on their needs. Fourth, image 
benefit is the brand image, which is the personality of the brand that is created to persuade her/him to buy. 

2.3.2 Total customers’ costs  

Total customer costs are the customer's anticipated costs, which include monetary costs, time costs, energy costs, and 
psychological costs, all of which are listed. 1) The monetary cost is the cost of purchasing the products in order to use them. 2) 
Time cost is the amount of time spent by customers during the purchasing process. For example, in online shopping, the time cost 
is the time it takes to find the products, purchase them, and receive the products. 3) Energy cost refers to the amount of energy 
used by customers to own the products. To illustrate, begin by looking for the product, then search for information, compare the 
product attributes, and finally decide to buy. 4) The psychological cost is the time and effort required by customers to use the 
product or service. For example, if learning how to use the product is difficult, the psychological cost will rise. 

 

3. Methodology 

Information regarding from literature review, all attributes were included in the online questionnaire. It is done by 
customers in Brand name Thailand Market Facebook group, who buy secondhand luxury goods by themselves or are regular 
customers of secondhand luxury shops on the online channel. Finally, the collected data was analyzed by Importance-
Performance Analysis (IPA matrix). 

3.1 Scope of questionnaires  

The purpose is to assess secondhand luxury customers' perceptions of value. The online questionnaire is divided into 
three sections. To begin, part 1 )  involves questioning customer demographics in order to screen potential customers. Part 2 ) 
was closely followed by inquiries about customers' purchasing habits. Moving on to the final section, customers' experiences of 
the importance and satisfaction in each attribute of secondhand luxury service. 
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3.2 Population and Sampling 

The population consists of people who buy secondhand luxury goods on their own or are regular customers of 
Bangkok's secondhand luxury shops. Bangkok has a population of 5,666,264 people according to the Thai population in 2019. 
(Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, 2019). Customers in the Brand name Market Thailand Facebook 
group who live in Bangkok and used to buy second-hand luxury goods online form the sample group. Tara Yamane's formula 
was used to calculate the quantitative sample size. It has a 5% error rate, and the result indicated that the sample size should 
be 400 out of a population of 5,666,264. Purposive sampling was used to select the sample size from the population. 

3.3 Analysis tool 

Martilla and James developed the Importance-Performance Analysis (IPA matrix) in 1977. The IPA matrix is used to 
determine which attributes have a greater impact on client satisfaction. Repetitive purchasing is being used to assess the 
competitive position and prioritize available strategies. Figure 1 shows an IPA matrix divided into four quadrants (Wibowo, 2019). 

 
Figure 1 Importance-Performance Analysis (IPA matrix) 

Finally, to begin, 1) Quadrant I, concentrate here (major weakness). The quadrant's attribute is critical, but it performs 
poorly. Such an attribute should be prioritized in order to ensure that customers receive high-quality service. If it is not 
accomplished right away, it will become a major weakness. 2) Quadrant II, Keep Up Good Work (major strength). It indicates 
that the attributes were valued and satisfied by the customers. As a result, such an attribute must be preserved and capitalized 
on in order to reap the greatest benefits as a potential competitive advantage. 3) Low priority in Quadrant III (minor weakness). 
It indicates that the attribute is underperforming, but no further action is required because it adds nothing to the improvement 
of services in the eyes of customers who consumed it. 4) Quadrant IV: Possible overkill (minor strength). The attribute of this 
quadrant is low in importance but high in performance. It demonstrates that the attribute was successfully performed, but the 
customers thought it was irrelevant. 
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4. Result and Discussion 

Following the methodology, the purpose of this section will be to demonstrate the results, which are divided into four 
sections. 1) At first glance, it will provide a customer demographic, which includes gender, age, salary, occupation, and status. 
2) This is followed by customer purchasing behavior, which includes average purchased price and pieces, purchasing channels, 
and the benefits and drawbacks of purchasing channels. 3) Finally, to reveal the strengths and weaknesses of a used luxury 
service's attributes. In addition, recommendations on high-priority developments were made in this section, which will help 
secondhand luxury businesses gain a competitive edge. 

4.1 Customer Demographic 

The results from the 412 respondents revealed this. 82.7 percent of respondents are between the ages of 24 and 35 
(345 people). The majority of salaries are between 15,001 and 30,000 THB and between 30,001 and 45,000 THB, accounting 
for 42.2 percent (177 people) and 41 percent (171 people), respectively. 74.8 percent of people work in business and finance 
(312 people). The most common marital status is married, accounting for 83.9 percent of the total (350 people). 

4.2 Customer purchasing behavior 

Table 1 Result of customer purchasing behavior from online survey. 

Customer purchasing behavior 
Result     
(Sort by 1st to 3rd largest value) 

1. The average purchasing of secondhand 
luxury goods/ times in the last 3 years  
(2017-2020) 

30,001-  45,000 THB, 25.7 percent (107 people)                                 
15,001 - 30,000 THB, 24 percent (100 people)                                      
75,001 - 90,000 THB, 22.8 percent (95 people) 

2. The average amount of purchased 
secondhand luxury goods/ times in last 3 years 
(20217-2020) 

4-6 pieces, 65.7 percent (274 people)                                                       
10-12 pieces, 12.7 percent (53 people)                                                    
1-3 pieces and 11.3 percent (47 people) 

3. Purchasing channels in last 3 years (2017-
2020) 

Both online and offline channels, 78.7 percent (328 people)                   
Facebook, 7.9 percent (33 people)                                                           
Instagram, 6 percent (25 people). 

4. The advantages of purchasing online on 
social media. 

- 53.2 percent of buyers found it easy to contact sellers (222 people) 
- 33.8 percent always receive up-to-date information (141 people) 
- 14.9 percent discovered a variety of products (62 people) 

5. The disadvantages of purchasing online on 
social media. 

- Difficult to validate shop reliability, 84.9 percent (354 people). 
- Concern about product risk, such as when a product's image differs 
from the actual one, 12.7 percentage point (53 people). 
- Afraid of financial risk, for example, customers who paid for a 
product but did not receive it, 12.2 percent (51 people). 

In Table 1, the results of customer purchasing behavior will be ranked from first to third of the majority of respondents' 
answers. This can be divided into five categories. 1) The average purchase for the first majority is between 30,000 and 45,000 
THB. 2) The average amount of secondhand luxury goods purchased is 4-6 times. 3) The online purchasing channel (Facebook, 
Instagram, Line, Website, Application) is equal to the offline purchasing channel (at the store). Continuing with the buying 
channel results, it is discovered that the majority of customers have purchased products via social media. As a result, 4) and 
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5) will discuss the benefits and drawbacks of purchasing through social media channels. Which are 'Easy contact with sellers' 
as an advantage and 'Difficulty validating the reliability of the shops' as a disadvantage. 

4.3 Data analysis by IPA matrix 

Table 2 will include all abbreviations of service attributes that were asked in questionnaires in order to make information 
easier to understand. It is divided into four parts. 1 )  Place, such as after-sales service. 2 )  Price, e.g., reasonable price 3 ) 
Product, for example, cleanliness/newness of the products. 4) Promotion, such as a giveaway. 

Table 2 Abbreviation of each attribute 
 Abbreviation of each attribute  Abbreviation of each attribute 

Place 

A1: Seller responds quickly. 
A2: Reliable of online store 
A3: After-sale service 
A4: The Product warranty 
A5: Product’s detail suggestion  
A6: Tracking order status 
A7: Fast and on-time delivery 

Product 

C1: Cleanliness/ Newness of the products 
C2: Information meets the expectation such as clear 
image and detail. 
C3: Product can be compared attribute/ Providing shop 
review 
C4: Variety of products and Brands 
C5: Reputation of the product’s brand 

Price 
B1: Reasonable price 
B2: Price bargaining power 
B3: Installment 

Promotion 
D1: Giveaway 
D2: Special offer for memberships 
D3: Discount/ Festive promotion 

Figure 2- 5 depicts a chart in which the x-axis represents attribute importance and the y axis represents attribute 
satisfaction (performance). Each Importance- Satisfaction attribute is measured using mean values. The charts are divided into 
four quadrants by two intersecting lines representing the median values of importance and satisfaction (performance). The tool 
used to analyze all data in Microsoft Excel. 

Four graphs are used to represent the data analysis. 1) Beginning with figure 2, an overview assessment of 
Importance- Satisfaction attributes from 412 respondents with purchasing ranges ranging from 5,000 to more than 90,000 THB 
will be shown. After interpreting the results in figure 2, the data (figures 3–5) was thoroughly analyzed to define the strengths 
and weaknesses of the service attributes that perform well and fail to please customers. By separating the top three levels of 
spending that the majority of customers purchased. 2) In Figure 3, the 1st of the top spending level, the matrix depicts the 
attribute evaluation of customers who spent 30,001- 45,000 THB/times. 

 
Figure 2 Overall assessment of customers who purchased 5k       Figure 3 Assessment of customer who bought product 30-45K                 
to over than 90K/ times. 
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Moving on to 3) Figure 4, the 2nd of the highest buying level, the graph is informed by customer spending/times 
ranging from 15,001- 30,000 THB. 4) In Figure 5, the 3rd of the most purchasing level, the quadrants are depicted from the 
standpoint of a customer who purchased 75,001-90,000 THB/times. 

 
Figure 4 Assessment of customer who bought product 15-30K       Figure 5 Assessment of customer who bought product 75-90K 

Finally, the summary of quadrants analysis is presented in Table 3. A number representing the difference between 
the mean of satisfaction value and Performance value was assigned to each attribute. It is assumed that the greater the value 
gap of the attribute, the greater the room for improvement. In order to increase customer satisfaction and prioritize the attributes 
to develop, Table 3 has already ranked the largest value to the smallest value. 

Table 3 Summary strategic analysis quadrants. 
Attribute 
type 

Overall customers who 
purchased 5k to over than 
90K/ times 

Customers who purchased 
15-30K/ times  

Customers who purchase 30-
45K/ times 

Customers who purchased 
75-90K/times 

Expected 
(Minor 
strength) 

A4: The product warranty 
(0.06) 
 

A4: The product warranty 
(0.09) 
B2: Price bargaining power 
(0.02) 

A6: Tracking order status 
(0.12) 
 

- 

High 
important 
(Major 
strength) 

B1: Reasonable price 
(0.08) 
A2: Reliable of online store 
(0.07) 
C1: Cleanliness/ Newness 
of the products (0.06) 
A5: Product’s detail 
suggestion (0.04) 
A7: Fast and on-time 
delivery (0.03) 
A6: Tracking order status 
(0.03) 
D1: Giveaway (0.01) 
 

A5: Product’s detail 
suggestion (0.14) 
B1: Reasonable price 
(0.12) 
A2: Reliable of online store 
(0.10) 
A6: Tracking order status 
(0.06) 
C1: Cleanliness/ Newness 
of the products (0.05) 
C3: Product can be 
compared attribute/ 
Providing shop review 
(0.04) 
D1: Giveaway (0.01) 

C1: Cleanliness/ Newness of 
the products (0.10) 
A2: Reliable of online store 
(0.09) 
D1: Giveaway (0.06) 
A5: Product’s detail 
suggestion (0.05) 
A7: Fast and on-time delivery 
(0.02) 
B1: Reasonable price (0.00) 
 

B1: Reasonable price (0.09) 
D1: Giveaway (0.05) 
C1: Cleanliness/ Newness of 
the products (0.03) 
A7: Fast and on-time 
delivery (0.03) 
A2: Reliable of online store 
(0.01) 
A5: Product’s detail 
suggestion (0.01)  
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Table 3 Summary strategic analysis quadrants. 
Attribute 
type 

Overall customers who 
purchased 5k to over than 
90K/ times 

Customers who purchased 
15-30K/ times  

Customers who purchase 30-
45K/ times 

Customers who purchased 
75-90K/times 

Low 
important 
(Minor 
weakness) 
 
 
 
 

B3: Installment (0.06) 
C3: Product can be 
compared attribute/ 
Providing shop review 
(0.06) 
A3: After-sale service 
(0.04) 
D2: Special offer for 
memberships (0.03) 
D3: Discount/ Festive 
promotion (0.03) 
B2: Price bargaining power 
(0.01)  
 

A3: After-sale service 
(0.24) 
B3: Installment (0.21) 
C5: Reputation of the 
product’s brand (0.18) 
C4: Variety of products and 
Brands (0.13) 
D2: Special offer for 
memberships (0.09) 
A7: Fast and on-time 
delivery (0.05) 
C2: Information meets the 
expectation such as clear 
image and detail. (0.03) 

C3: Product can be 
compared attribute/ Providing 
shop review (0.12) 
A3: After-sale service (0.08) 
D2: Special offer for 
memberships (0.07) 
C5: Reputation of the 
product’s brand (0.07) 
B3: Installment (0.04) 
D3: Discount/ Festive 
promotion (0.02) 

C2: Information meets the 
expectation such as clear 
image and detail. (0.16) 
C5: Reputation of the 
product’s brand (0.13) 
B3: Installment (0.06) 
A6: Tracking order status 
(0.03) 
A3: After-sale service (0.02) 
D2: Special offer for 
memberships (0.02) 
 

Desired 
(Major 
weakness) 

C2: Information meets the 
expectation such as clear 
image and detail (0.16) 
C5: Reputation of the 
product’s brand (0.09) 

A1: Seller response. (0.09) 
D3: Discount/ Festive 
promotion (0.02) 

C2: Information meets the 
expectation such as clear 
image and detail. (0.21) 

- 

To demonstrate that attributes such as ‘A4: Product warranty (0.06)' are expected, whereas attributes such as ‘B1: 
reasonable price (0.08)’ are very important to customers. ‘B3: Installment (0.06)’ is always in the low importance category. And 
the attribute that customers want to see improved is ‘C2: Information meets the expectation such as clear image and detail (0.16).'  

As a priority, the strategic analysis will concentrate on desired attributes (gray highlight). Refer to Table 3, there are 
four attributes that should be improved first to ensure that customers receive high-quality service. If it is not accomplished right 
away, it will become a major weakness. 1)The first characteristic is that the ‘products meet the expectations’ of the customers. 
The results revealed that this attribute is very important for customer purchasing decisions on the online channel, but it still fails 
to please customers. The most common source of concern, according to 71% of respondents, is a lack of product description 
(296 people). For example, the product's quality, such as its flawlessness, is unclear; the product's image is difficult to compare 
the qualification, such as size; the price is not provided; and the buy and sell condition is ambiguous. 2)The second characteristic 
is ‘the brand's reputation’. The results showed that the most popular brands among customers were: Balenciaga (79%), Gucci 
(10%), and Louis Vuitton (9.1%). 3) The third attribute, ‘seller response quickly’ is the need that customers required. The quick 
response will demonstrate the presence of online shops, which is important for gaining customer trust and influencing purchasing 
decisions for products at their stores. 4) The fourth feature is a ‘discount/festive promotion’. Offering reasonable discount prices 
will make it easier for sellers to persuade customers to buy goods from their stores. 
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5. Conclusion and Recommendation  

The purpose of this research is to investigate and rank the service in each attribute by revealing the strengths and 
weaknesses that influence purchasing decisions on online platforms. Importance- Performance Analysis (IPA matrix) was used 
as a tool to analyze collected data in conjunction with the study. The outcome will be focused on desired attributes that should 
be concerned, and required immediate action to improve; because the attributes are important and have a high impact on 
customer purchasing decisions, but perform poorly to please customers.  

The outcome is divided into four groups based on customer spending. 1) Based on a total assessment of 412 
respondents who purchased secondhand luxury goods online, the prices ranged from 5,000 THB to more than 90,000 THB. It 
was discovered that there are two characteristics that the customer wishes to improve. First, the information provided by the 
product did not meet the customer's expectations. Second, consider the product's brand's reputation (the products are not still 
marketable). 2) Based on an analysis of customers who purchased between 15,001 and 30,000 THB on average. There are 
two major flaws (‘the response of sellers’ and ‘the discount/ festive promotion’). 3)Based on an analysis of customers who spend 
an average of 30,001 -45,000 THB per transaction. There is only one attribute that should be considered, and that is the 
‘product description’. 4) According to the feedback of customers who typically purchased between 75,001 and 90,000 THB, 
there is no cause for concern. 

In summary, the findings recommended that 1) Clear information is a must that should be provided by retailers to 
avoid product risk that can occur from online purchasing, for example, ranking product condition from new to old, providing a 
clear image for customers to easily compare product qualification (size), and setting the buy and sell term conditions. 2) In 
order to satisfy customers, retailers should update news and sell marketable product brands that are popular, such as 
Balenciaga, Gucci, and Louis Vuitton. 3) The prompt response will demonstrate the online shop's presence, which is important 
for gaining customer trust and influencing purchasing decisions for products at their stores. 4) A discount/festive promotion is 
the fourth feature. Offering reasonable discount prices will help sellers persuade shoppers to order items from their shops. 
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Abstract 

Nowadays, there are many brands of balm products have different strengths and weaknesses in terms of marketing, 
production, and consumption methods. The brands used in this research are Balm (Boon-Tarik) has been established for 10 
years. Starting from the problem of Boontarik is low awareness, due to it is the main marketing of balm products such as 
properties, smell, color, consumption method, payment. This paper focuses on the perceptions of consumers towards balm 
products in order to expand the customer base and also suggests new marketing tool design initiatives which can be adapted 
to every business as measured by the gamification method. This method can stimulate consumer awareness and effective 
measures to identify pain points and suggest further improvement through the gamification method. The method of collecting 
research data for this project start by taking a measure test in which the questions are consistent with the designed game, then 
playing the game according to the specified steps and conditions, and finally do the measurement again. The expected outcome 
is increasing awareness, research could raise awareness about brand by using a designed game and proving it with an accurate 
numeric measure test and expand the customer in new segments age 20-30 years old. It also creates a new marketing strategy 
can be adapted to understand any business or brand, encourage more people to participate in society and build interactions. 

Keywords: Balm, Awareness, Gamification, Guessing Word Game, Customer segment 

 

1. Introduction  

Our balm product (Boon-Tarik) was founded 10 years ago and now wants to change the brand and marketing after 
receiving a lot of feedback from consumers. It is the starting point of research. There are many reasons that drive a business 
and one of them is wanting to be successful. In the past, most people used offline sales. But today, technology has evolved 
over decades to make it easier for customers to buy things than in the past. They can shop in minutes when entering a mobile 
or internet shopping application. Now is different from before. You can start a business because it makes it easier than before. 
A general marketing approach is a tool that can easily predict results with the available data. This research will show how 
gamification works in marketing and the effectiveness of consumer awareness. 

The research question is how to create awareness of the balm product using gamification as a test tool. The purpose 
is to show how effective this tool can increase consumer awareness and how it can be applied to the balm business. It creates 
a new marketing tool to increase consumer awareness to be diverse and can be extended in many forms through game design 
that can be adapted to every business. This research will be conducted using gamification tools. in the sample by doing a test 
to measure results first. After that, play a game designed for increasing awareness of the balm product and finally take the 
measurement test again. The researchers gathered data to measure the difference between before and after testing how 
effective the game was designed. 
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As a result, the data showed a difference in how perceived the test measurements are consistent with the designed 
game. If the outcome changes, it can prove that the designed game works, even if awareness increases or, decreases and 
can improve processes such as measurement, design games or even testers.  

 

2. Literature review 

The balm business is a business that needs people's awareness to influence consumption. stimulation is important. 
If there is something that motivates consumers to be more interested or aware, it can affect the business in a good way. 
Creating a new, measurable design tool expands the relationship between perception and gamification. It is important to study 
it thoroughly and deeply. 

2.1 Awareness details 

Consumers consider the brand as an important part of every product, therefore determining the brand can increase 
the value of every product (Kotler and Armstrong, 2013). The attempt to define the relationship between customers and brands 
created the concept of “brand equity” in the marketing literature (Wood, 2000). The concept of brand equity has attracted lots 
of attention after being introduced in the business world and has been the basis of many studies. Modern theories of marketing 
consider brand equity as a key asset for companies. Probably this level of brand equity desirability is key for its strategic role 
in making managerial and marketing decisions and consequently allowing a company to gain a competitive advantage. For 
Duncan (2002), marketing communication is the glue that enables the connection between the firm’s efforts and customers’ 
favourable responses. Brand equity is a key issue in marketing. On the other hand, the consumer perspective focuses the 
conceptualization and measurement of brand equity on individual consumers (Leone et al., 2006).  

2.2 Gamification 

Gamification is the process of driving people's engagement and activities to drive results with game-like mechanics. 
In business, gamification can be used to motivate employees to engage in activities that drive sales. sales opportunities and 
additional meetings with qualified applicants. By creating prizes or contests, it increases awareness and participation in that 
event. Incentives are the main factor for gamification. because it can pull into the player's ability to come out as much as 
possible. According to Marczewski (2013), Gamification is still not universally accepted in the scientific definition of the term, 
but it is a gradually collect definition that can define the definition of the term of gamification according to Deterring (2011) is 
the use of game design elements in non-game contexts. It can also be defined as a set of activities and processes to solve 
problems by using or applying the characteristics of game elements. Games and game-like elements have been used to 
Educate, Entertain and Engage for thousands of years. Some classic game elements are Points, Badges, and Leaderboards.   

For example, case study (Game with business) This study looks at how organizations can use technology to engage, 
motivate, and reward staff by embedding game-like elements into business applications and processes through a phenomenon 
called gamification. This study found the adoption of gamification in organizations will become more mainstream in the future 
as an applied business practice. In this study researchers from IBM conducted an experiment in which points, and levels-based 
rewards were added to Beehive, the company’s knowledge sharing intranet. The purpose of this implementation was to reward 
employees for adding accurate data to the system, a tedious task that has significant value to the organization. IBM researchers 
found awarding points and levels increased motivation to contribute to Beehive, and in addition, found the increased 
contributions also encouraged other employees to comment and interact with Beehive (Mollick & Werbach, 2015). 
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3. Methodology 

The methodology describes quantitative analysis and focus groups. by showing how to find a sample and which type 
of sampling should be the most effective, expanding the customer base from the old base to the new customer group that 
creates more awareness such as teenagers. 

3.1 Secondary research method 

The main focus of this research is to build consumer awareness of the balm through design with gamification tools. 
Among new customers aged 20-30 years, the goal is to create a brand of balm (BoonTa-rik) to be known in addition to creating 
new marketing tools with gamification that can be adapted to every business. It also aims to identify the success factors 
necessary for businesses to grow their businesses more diversified and reach more consumers. Furthermore, also focuses on 
studying competitors and customer feedback in order to improve the business to be flexible and able to survive in a highly 
competitive era. 

3.2 Primary research method 

Quantitative analysis using the strategy and methodology we found out the suitable and adapt in a creative way. First, 
Balm business uses it to find out the solution by using the combination of quantitative analysis and the gamification method. 
the objective of quantitative data into data analytics. The data analytics can give the decision-maker from the statistics result. 
It can interpret to know the meaning of result by collecting data on a survey. It will be increased productively because the data 
that we analyze into interpretation is trustworthy. It will be easy for us to see the big picture by using data analytics to analyze 
the data. Optimizing and improving the customer experience by forecasting the future trends for giving the best product and 
service to the customers with the combination of gamification that do not make it educational and serious into the customers’ 
eyes. By bringing out the objectives of the gamification that is a design process to change some behavior of a user or a player 
by adding elements of fun. 

3.1.1 Focus group: The research selected a sample aged 20-30 years of any gender as a new target group that we 
wish to expand into a new target group. The researchers used age-grouping to identify the segmentation. In summary, the 
researchers placed two focus groups, age 20-30 and 50-70, and used psychology to identify the age 20-30 market segmentation 
(target audience), such as using social media in life diary, using some products. balsam for relaxation and relief, interest in 
soothing aromas, interest in Thai culture, knowledge of balsam properties as for people aged 50-70 years (original target) such 
as popular use in balm products, believe that balm products can relieve pain, use balm products for personal use. 

3.2.2 Analyzing data: This business wants to expand new customers in the age 20-30 years by evaluating the market 
segment that can be measured against the target group such as market share, sales growth. Segmentation of new target 
customers aged 20-30 years is very important. New target customers can be reached through products such as social media, 
balm products can be classified by comparing them with their features, prices, products, etc. This segmentation of the audience 
will know the differences between the company's products and competitors' products. 

 

4. Results  

This session describes how the game use proves the awareness of the balm and how it can be measured by results 
that can be more or less perceived depending on the conditions of the activity and the administration of the procedure and how 
accurate are the results survey of young people of the age group. 20-30 years to do a test, measure and play a game to see 
the difference between the results before the game and after the game. 
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4.1. Designed gamification (quantitative research) 

The importance of the research is to find how the brand gained awareness by using the gamification method as a 
marketing tool to increase awareness as well as boost the sale and profit. These customer-oriented games have enjoyment 
which impels the company nearer to reaching their objective which is increasing awareness by using gamification tools. It aids 
the objectives of the company in collecting the customer behavior data from the way they interact before and after playing the 
game the company provided to the customers, how does the customer engagement with the product according to the 
engagement data after launching the product with gamification method as a marketing tool. 

 
Figure 1. Boon Tarik Balm gamification  

Players are divided into two teams: red and blue. One player of each team is chosen as the team leader, the other 
as a team member. 25 codename cards, each with a word meaning and related to the brand of balm (Boon Ta-rik), are placed 
on the grid. Size 5 ×5  randomly, as shown in Figure1, the team leader will receive a randomly distributed map card, which 
shows a 5×5 grid with 25 squares of different color. where each corresponds to one of the cards on the table, teams take turns 
each turn. The team leader hints at the appropriate word, giving verbal instructions about the words on the card, each hint 
consists of a single word and gesture. The team leader who hints more words on the card than the other side wins. 

 
Figure 2. Gamification activities and measure test 

 



RAISE AWARENESS OF BALM PRODUCT (BOON TARIK) BY USE OF GAMIFICATION, WHICH WAS USED TO  
CREATE AWARENESS TO CUSTOMERS AND CALCULATE THE RESULTS THROUGH DATA ANALYSIS. 
NAWIN SUWANA-ADTH, ARCHAN BOONYANAN and AKAPAN THIENTHAWORN 
 

925 

The testing process is divided into 3 steps, as shown in Figure 2, starting from a test to measure brand awareness 
of the balm using Google Forms, the second step is to play the game mentioned above. A game designed in accordance with 
the perception of the balm brand. and after playing the game Rewards or incentives were given for taking this test and the final 
step was to do the cognitive test again after playing the game  

4.2. Measure test  

The test measures the perception of the balm brand. The research uses Google Forms for collecting test data and 
analysis. And most of the questions will correspond to the balm. The answer can be realized through game design. Players 
must take this test twice. both before and after the game to see measurable differences. 

 
Figure 3. Measure test before and after 

For examples of responses in a pre-game and post-game survey in which participants were able to answer the 
questions correctly. The direction of the answer is the same as compared to the previous form as in Figure 3. As a result, 
gamification works on product marketing. which can increase awareness in the product market using the gamification method 
can be done with the product. meeting the educational objectives will be of great benefit. Player behavior during testing and 
reactions that take a little time to explore. It can show that gamification is working. They know the answer by playing the game. 
In other words, customers will increase brand awareness based on the theory of gamification. 

Summary of the results of this experiment It shows that before playing the game, players do not understand or know 
this brand. From the example of the question, how many years has this brand been established? You will see that there are 
many answers that cannot be identified correctly. But one more information is the information after playing the game. Show 
numbers that have the same answer up to 100 percent. This proves that the game can increase brand awareness, despite its 
measurement flaws, such as weak questions, but still deliver results as expected. 

 

5. Conclusion  

In conclusion, the objective is to raise more awareness of the balm product. The participants are a group of teenagers 
age around 20-30 years old. The methodology was related to applying the gamification tool whether to see if it can raise the 
brand awareness of the customer or not. The researcher found out the tool which used in the experiments to gain awareness 
from the target group determined for creating the right game that suitable for the target group. The tool can create engaging 
customer experiences to improve the way customers interact with a brand or firm. Gamification increases brand awareness 
and loyalty to the destination. According to existing studies, this research allows players to recognize brands in areas such as 
ingredients, properties., consumption methods, payment, and distribution locations, etc. It can assume that the gamification as 
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we use in the study and ensure with the existing research and the new experiment can be helpful in the case of balm product 
which can be used as a marketing tool for increasing brand awareness. The results turn out that the gamification strategy can 
enhance the customer's engagement base on the survey after using gamification, it is successful that the people in the 
experiment of this research was gained brand awareness into the balm product. The future study that according to the problem 
of this product will be about research in every aspect about the product based on using gamification as a marketing tool. The 
feedback from the tests proves further developments will be beneficial by making it available on an online platform where 
everyone can participate or engage in activities through the use of gamification. 
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Abstract 

At present, there is no official platform that supports K-POP purchases that can effectively meet their needs. causing 
most fans to choose unofficial channels that are both at risk of being cheated and unable to access by themselves. This 
research aims to understand behaviours and find the pain-point of purchasing a digital platform for K-POP Fan club members 
in Thailand, to investigate key design elements which effectively solve the pain-points. The findings reach to design guideline 
for an online business which aims at K-POP Fan club members in Thailand. The design thinking process was used for research 
methodology by investigating 400 K-POP Fan club members in social media by online questionnaire. The purpose of data 
collection is to create the persona, analysing pain points and known customer expectations for purchasing in the digital platform. 
Collected data show the result that most of the respondents are women and there are two outstanding K-POP purchasing 
behaviours which including a student in generation Z and a working woman in generation Y who have a different condition and 
purpose to buy the merchandise. The founded problems are categorized in the customer journey to create relative design 
elements in the service blueprint on the platform by followed customer expectations based on data analysis. The researchers 
measured the results by interviewing Korean fans after they tested the prototype to finalize the design elements and propose 
a service blueprint and a business model canvas in the guideline. 

Keywords: Digital Platform; Digital service; K-POP; Design Thinking; Design guideline. 

 

1. Introduction 

In nowadays, K-POP is got attention worldwide due to gain a lot of Fan club members especially foreign Fan club 
members. 2 factors make K-POP successful for engaging Fan club members, First, creating content and music production 
which give a new experience to the consumer by combining the other culture with Korean culture to make Fan club members 
can understand the massage and immersive from their product. Second, create influencers which are trained by the agency to 
treat a Fan club members (Oh, 2013). It means, Fan club members not only consume the music production but also pays for 
supporting their favorite idols. K-POP product form is more than music but they can expand the product into other industries 
by using an influencer to engage Fan club members. Even though the language barrier is a huge obstacle for foreign Fan club 
members. Thus, the Korean music industry must deliver their product and content to customers by driving Fan club members' 
emotions to attract their customers with idol's visuals and feel touchable. KMI( Korean music industry) take advantage from a 
digital platform to create a space in social media that Fan club members and idol can interact and share information about 
their favorite idols, KMI creates a strategy that delivers content which full with love feeling to Fan club members, to make them 
feel special and feel happy it resulting to feel loyalty to their idols and intend to support with every way that they can especially 
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purchase the official product which causes directly to idols popularity and benefit. In KMI, they know the aggressive motivation 
of Fan club members, thus, they create a competitive culture among fans due to motivating Fan club members to buy more. 

In Thailand, Twitter has become the most popular platform for Thailand Fan club members to keep up with the 
information of the artist by following official accounts and creating a relationship between the fans. In 2020, there have 6.1 
billion tweets that talk about K-POP, and Thailand became the 1st rank that has the most conversation on Twitter.   

Fan club members also use the platform for different purposes especially the merchandise that Fan club members 
consume including “official Merch” and “Album” that have the same process to purchase but there are different conditions for 
choosing the channel to buy due to the differences in Korean products' systems and sales strategies are depended on Idol's 
music agencies, there are currently 4 companies with the most influence in South Korea called “Big 4”, In current service. 
Although a one-stop service is being created to serve their foreign fans, most of the fans in Thailand have found problems 
using international websites for shopping and the high individual shipping costs. effecting to use the other option which is pre-
orders with unofficial dealers to get products at a lower price but the fans have different conditions for buying such as buying 
an album to engage in different charts, collect limits premium from a different website and also unstandardized from different 
dealers. This makes Fan club members want to find the dealer who can serve all of their demands but in terms of dealer’s 
restrictions, it causes Fan club members to find multiple channels that lead to being cheated which is happening very often 
nowadays. 

1.1 Expected benefit 

This research will be useful for the business that targets Korean Fan club members in Thailand by providing a platform 
and service that suit their activity and prevent them from being cheated and problem by following the data analysis. 

1.2 Research questions 

How can we enhance customers' experience by applying emotional theory through a service blueprint?  

1.3 Research objectives 

1) To study and understand the buying behavior in the digital platform of K-POP Fan club members in Thailand. 

2) To identify key design elements that influence purchasing and keep customer sustain in the platform 

3) To create a design guideline for an online business platform that enhance K-POP Fan club members experience 
in Thailand. 

 

2. Review of literature 

Figure 1 shows the relationship of literature reviews start with the background of the Korea Music industry and trends 
in Thailand that motivate fan club members to purchase their product, but Thai customers always face the problem to buy the 
product. The researcher found a lacking point in digital platform and purchasing journey from the customer, Thus, set the 
challenge which is “How can we design a one-stop purchasing service in the digital platform to enhance the experience for 
Fanclub in Thailand” by using the related theories which including Design thinking, Service blueprint, Business model canvas, 
and Emotional strategy as the main concept to solve the pain-point. 
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 Figure 1: Research Framework. 

2.1 K-POP trend in Thailand 

For Thai people, the first Korean movie that is popular is “my sassy girl” (Prapawee Sivetakul 2013) makes Thailand 
has imported more Korean series, brought the TV games show license and also game online but the K-POP trend did not get 
too much attention until the series “ Full house ” which have a main actor ‘Rain’, the most popular singer in the age, has made 
Thais turn to consume more Korean songs but the limitation of technology in this age resulting the trend may reach only certain 
groups of people, causing fans to not dare to show themself or lack of self-confident to present what they interest (Janyaluk, 
2015). In online, there are many music productions from the K-POP industry, most of them is a catchy song, fun rhythms, and 
making a creative music video that made some of the Korean music videos can get a billion views on YouTube and always 
breaking the record due to the competitive culture among idols in Korea that is always ranked. 

2.2 The notion of Fan club members purchasing.  

2.2.1 The motivation 

The K-pop industry has similar products such as Idols and music production. relating to Skvortsova (2020) using an 
emotional attachment to brands in the case of the K-pop industry found that K-pop groups have different characteristics but 
most will have a similar strategy to keep their Fan club members. focusing on social media, content that artists always share 
with their fans is effective to emotion as bright, supporting, and warm. the study of Methip (2018) found that K-pop’s Fan club 
members have a high level of loyalty to their Idols because basic human psychology wants to love, attention, and empathy. It 
is the reason why fans always pay back by supporting them. A positive outcome of being a Korean fan of Laffan's (2020) 
research found that the fanship is added to our happiness, self-esteem, and social connectedness. according to social identity 
theory (SIT, Tajfel & Turner,1979), Fan club members gather together called Fandom, the research (Laffen,2020) has shown 
that fandom likes to discuss and share various issues on a platform, or create a group for a Fan club members influence the 
level of loyalty to the brand due to relationship among the Fan club members. 

2.2.2 Purchasing decision 

According to Kotler (2003), Customer purchasing decision was influenced by personal characteristics which are 
related to basic factors including age, affordable, and lifestyle. In the K-pop Fan club members community, most of them are 
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teenagers to generation X but also have different influencing factors to purchase decisions. To study by Kim, Lee, and Lee 
(2018) found that fans have the motivation to work harder due to increasing their income for affording K-pop products. The 
result of Zhiang (2018) research found that the purchasing power of the Fan club members is amazing. the record-breaking 
phenomenon always happens throughout the K-pop industry and has grown to the global level due to competition in fans' 
culture. To follow Troung and Ho (2017) and Punithipandkul (2016) found the factors influencing the customer buying decision 
in terms of marketing can be divided into 2 factors. First, direct influence such as Albums, songs, and concert tickets. Second, 
the indirect influence is an external product that the idols have experience with. For example, cosmetic, fashion, and daily life 
products.  

2.3 Service in digital platform 

According to Anderson 2019, a Platform can create a community in different ways by gathering people who have the 
same interest in one place (Platform) to share information and make activities.  K-POP businesses also use Twitter as their 
main messaging platform.  In the past ten years, the creation of a digital platform has had a huge influence on changing 
customer behavior. Due to people turning to use mobile and tablet, technology is becoming more accessible resulting in design 
platforms that have become a competitive tool in the business segment (Siwarit P, Pimlapuss P ,and Piya P, 2019). 

2.3.1 One-Stop service 

One-stop service is a combination of ‘Service’ and ‘One-stop’. The meaning of service is activities or action processes to 
operate people and organization to serve customers demand which measures by customer satisfaction while being at the 
service platform. In each process, Users can perform various actions with the service provider and have different effects on 
their satisfaction. it called ‘touchpoint’. In addition, if the service is good that can meet the expectations of the customer and 
make a good impression at the same time, it will increase the chances of customers coming back for repeat services. 

2.4 Relating with theory. 

2.4.1 Design thinking 

The advantage of using design thinking can solve the problem effectively more than the general problem-solving 
process in a part of the business organism because the issue was analysed deeply, clarified, and adapted to find the root of 
the problem and solve it systematically. The design thinking process is very useful and has become a popular process to 
develop organizations around the world. The popular process of design thinking is called “Double Diamond” in figure 2, A 
model to help create the process of designing thinking and working for the organization here has 4 main steps: 1) Discover: 
To generate problems and empathize with the customer. 2) Define: To set the clear achievement and core of the problem that 
want to solve and design a solving plan. 3) Develop: constantly modify the problem-solving concept to minimize errors. 4) 
Deliver: to collect result data to be analysed that is effective to solve the problem or not. 

 

 

Figure 2: Double Diamond. Source: Design council 
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2.4.2 Service Blueprint 

The service blueprint was designed by the design council, 2015 and famous tool for solving service problems, 
supporting the value, and fixing pain points. The service blueprint will make a service overview for these places. In this research, 
the Fan club members’ purchasing platform in service blueprint can reveal the customer journeys from the beginning until the 
end and having interactive elements in each touchpoint, which relate to backstage service providers and many supporters in 
developing design service blueprint, this will make customers satisfied quickly and easily to make a chance of customers will 
come back to retake this service. 

2.4.3 Business model canvas 

The business model canvas is the tool to describe the relational of what organization doing, deliver and value capture 
(Osterwalder & Pigneur, 2010). it shows a relation among Internal business including (1) Key partners, (2) Key Activities, (3) 
Key Resources, and (4) Cost Structure. For external business including (5) Customer Relationships, (6) Channels, (7) Customer 
segments and (8) Revenue Streams.t and the main action which is (8) keys values proposition that different from competitors 
in the market and make a business outstanding and attractive for the customer. 

2.4.4 Emotional branding 

Emotion is an important priority to influence purchasing decisions to make customers try the product for the first time 
by building a customer impression, at first sight, thus, creativity and customer insight are ‘the heart of brand creation’. Customer 
emotional drive can add the values in different touchpoints in a customer journey especially in digital platforms, designers can 
lead customers to feel what they provide in the platform by using colour, content, and also design features in the application 
that can influence customer feelings. To create a brand by using emotion-driven strategy and apply both awareness brand and 
brand sustainability which follow ten commandments of emotional branding by Marc Gobe, (2009). 

 

3. Research methodology 

3.1 Define 

3.1.1 Quantitative data 

According to the total population of K-POP Fan club members in Thailand who have purchasing experience are 
unknown due to uncertainty of users, therefore this study is calculated by an unknown population formula (by W.G. Cochran) 
or 400 respondents. The quantitative data was collected by an online questionnaire which is divided into 3 sections followed 
by 3 objectives including 1) To study the general life of a sample such as gender, age, income, and purchasing behaviors of 
K-POP Fan club members to create a Persona and support in the prototype design phase. 2)To define pain points and put 
them in the customer journey. 3) To know the customer expectation for the purchasing service platform of K-POP in the future. 

3.1.2 Qualitative data 

Researchers will collect qualitative data by in-depth interviews following the design elements from quantitative data 
analysis to identify the necessary elements in the platform. The researcher will interview representatives with 8 Fan club 
members who have had experience buying merchandises from the Big4 companies within 2020-2021 as the table: 
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Table 1 Interview targets 
Big 4 Company Interviewees (people who have had experience buying from those Big4 companies. within 2020-2021) 

Company A 2 
Company B 2 
Company C 2 
Company D 2 

Total = 8 people 

3.2 Develop 

After collecting information from questionnaires and in-depth interviews, the researcher analyzes the data to generate 
a persona and puts it in a service blueprint. to list the details of pain-point in each touchpoint from the customer. The service 
blueprint is divided into three areas: Before as awareness, to study the reception of substances and consideration of customers, 
During the application, and After service which end up the customer journey and road to repurchasing strategy. The information 
obtained will help the researcher improve the key design elements to help in designing a prototype in the ideation part. 

3.2.1 Apply Emotional branding to design tools 

To create the most effective outcome, researchers apply the emotional theories which come from the Ten 
commandments by Marc Gobe, (2009) and case studies to support design tools separated into 3 purposes including Awareness 
of the customer, providing experience, and built customer relationship. The process is based on a service blueprint and the 
theory can present alternative ways to enhance customer experience.  

3.3 Deliver  

The researcher will test with 8 customers who are the same interviewee in qualitative data collection by using the 
feedback capture grid as a design tool which is created for the tester to express opinion and suggestion to make them 
participate in designing the prototype for further development, which have 4 parts:  

1) Positive opinion from customer 

2) Awareness opinion by comparing with current service 

3) Question while testing 

4) Generate ideas with participants to improve and develop the platform. 

 

4. Result and analysis 

4.1 Quantitative data analysis 

4.1.1Demographic and behavior 

In the study aim to analyze the existing result from quantitative data and adapt through the design tools as Personas. 
the researcher analyses the data in quantitative responses in demographic and behavior by gathering a 400 of sample size 
and analyses into 2 personas from picked majoritic response relate pain-points show as the figure below: 
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Figure 3: Personas. 

As the figure 3, The first persona is set as a woman with 18 years old or generation Z, student and has an income 
lower than 8,000 Bath. She purchases K-POP merchandise from social media platforms such as Twitter, buys over 10 times 
per year and the estimated cost per time is 301-700 Bath. The second persona came from the secondary response in each 
question. It is set as a woman with 25 years old or generation Y, she is an office worker and has an income of 15,000 - 20,000 
Bath. She purchases K-POP merchandise from social media platforms such as Twitter and official websites, buys 1-3 times 
per year and the estimated cost per time is 701-1,200 Bath. 

4.1.2 Pain-Points 

The quantitative data found that the respondents faced the problems in 2 categories which customers used to face 
in their experience and pain- point that they concern. The problems can be put into a customer journey including 3 phases 
which are Before, During, and After. Each pain-point is sorted in the customer timeline that the researcher divided into 5 
touchpoints including Getting information, going to decide shop, Order, and Payment, tracking order, and getting the order. 

 
Figure 4: Pain-point analysis. 
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The first touchpoint is placed in the ‘Before’ phase in the customer journey which is getting information about the 
product. Fan club members are noticed by official account as nature and after that, they are going to find the shop in the social 
media which open for pre-order. according to data result, Fan club members do not have a favorite shop for pre-order, it means 
that Fan club members must find the new one whenever the new product is released. And for 19% of respondents found that 
the products that they want are not available in seek shop influence must find the next destination. In the ‘During’ phase, 
customers worried about their decision due to obtaining the service for the first time. Fan club members are not sure that they 
are offered the best price from the decided shop. and also feel not trust. Most Fan club members are students, some of them 
not ready to pay immediately due to inflexible payment service. after they purchase the order. they concern about the tax 
payment process and order cancellation due to external causes. while waiting, 61 percent of respondents cannot track the 
order because the shop doesn’t provide it. 69.5% get the parcel late and 28.5 percent used to be cheated. In the ‘After’ phase, 
13% of parcels get damage and cannot refund or claim the order due to the shop have no power to indemnify.  

4.1.3 Expectation 

Table 2: Expectation  

Expectation category Majority of responding (Top 3) 

Factors that influence decision making of choosing the shop 1.  Amount of follower/trustable/Review 
2. Friend recommendation 
3. Attractive 

Characteristic of the shop that customers prefer. 1. Transparent 
2. Trackable 
3. Comfortable 

A service offering that makes the customer want to use the 
service repeatedly. 

1. Friendly 
2. Clear Inf, 
3. Good quality of logistic 

Image of the shop that customers prefer. 1. Trustable 
2. Friendly 
3. Dexterous 

The table showed the majority of expectation responses for different purposes. Based on the data result, customers 
expect a solution rather than a new experience. They are looking for a trustable shop and transparent process, a more intuitive 
tracking system, and reducing decision steps. This shows a consistent relationship between expectations and pain points faced 
by customers as shown in figure 5. The researcher found that some pain points or expectations can be solved by the same 
solution. Thus, making the researcher merges them to simplify the design and process of design elements by using experience 
and theory to predict a design element and create a service blueprint. 
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Figure 5: Related data result analysis. 

4.2 Qualitative data analysis 

4.2.1 In-dept interview 

The in-depth interview is conducted to clarify the opinion of design elements in figure 5 and the researcher design 
the service blueprint followed by the design element to make them more understand in term of process. and the show the 
results are divided follow by the 3 phase of service blueprint. 

Before 

The question builds on the example of the design element in the first part about delivering the news to the customer 
and creating an attractive point that will get the customer interested in the platform, and platform type. The results of the 
interview with participants found that all of the interviewees wanted a platform that was clean, easy to use, and had the Thai 
language, Regarding the type of platform, it was found that 7 out of 8 agreed that they preferred a single platform because it 
is more convenient and faster to use, while the other one liked the market platform more because it can compare multiple 
prices from multiple stores. 

During  

According to the example of design elements, to reduce the taxation process for customers. The platform will register 
a juristic person as a company but the price of merchandise will increase. The platform will provide a flexible payment such as 
deposit and pay the installment and the last design in example element is the tracking system provided in the platform which 
cooperates with potential logistic partners. The result of the interview found that all of the participants have the same opinion 
with the increased price but offer more convenient and trustable. For the payment method, participants 6 out of 8 thought that 
it was suitable for a student who is a major target but the other 2 thoughts that it might be a risk for online business. The 
interviewees are interested in the tracking system and recommend the existing system for example Shopee and Lazada 
because it is familiar to use. 

After In this phase, the researcher will provide the refund system in the platform to build customer trust, ask them 
about the expectation in the platform, and recommend some features. 8 participants agree with the refund system and expect 
a quick response. The recommended features are notification and data learning which are comfortable and quick access to 
the wish-list.  
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Other features that the interviewee suggests adding to the platform are including Comparison products, queue running, and 
notification. 

4.2.2 Create prototype. 

According to the In-dept interview result, the researcher follows the participants recommendation by putting the 
suggestion elements into the service blueprint as the figure below: 

 
Figure 6: Design elements in Service blueprint 

As the figure 6, the design elements are divided into 3 types including the impressive feature: The important feature that 
must be provided in the platform, The new experience elements for a customer, and Additional elements that not necessary but 
can support and make it more useful. the detail of the elements is shown in the example of the prototype as the figure below: 

 
Figure 7: Prototype page 3 
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According to figure 7, To make a good first impression, the design platform should look accessible and understandable 
to fan club members. Testimonials show that the use of multicolor designs is bright and energetic to convey youth and fun. 
Advertising should look friendly and use Fan club members' language to make it feel that the shop is easy to reach. The main 
language for communication must be Thai. The first page in the platform should provide quick access for Fan club members 
which is clear and easy to understand such as “Trending” and “Hot News” which attract the customer while visiting the page 
and reach the destination faster. Ai learning is an add-on for the platform but is very effective to create a great impression for 
the customer.   

     
Figure 8: Prototype page 2 and 3 

As the figure 8, The platform should register as a juristic person that can reduce the Fan club members' tax payment 
problem and have less chance of product damage, but the price of the product will increase. According to theories, creating 
value for a product or service to make customers feel the best value for their money, also called the impressive experience, 
based on data analysis, trust, convenience, and speed are the value of the concept that the platform must provide to the 
customer. the customers are willing to pay more if it can fulfill their expectation. The recommendations for guidelines are to 
provide flexible payment. For interface, the comparison of products is essential to have clear and easy-to-understand content, 
especially for Korean albums that often come in multiple versions. A trackable system is an essential part that must be provided 
in the platform according to the interview, Fan club members prefer the existing interface for tracking the order such as Shopee 
and Lazada but it can adjust the design to look more fun and energetic which suit for youth and entertainment. Cooperate with 
the 3rd party to make an estimate of the delivery time and the date that customers will receive the product are more accurate. 
The system should be updated as often as possible because this step can gain trust and keep customer emotion in good mood 
by using content that should be conducted the emotion to feels take care of and sedated. 
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Figure 9: Prototype page 4 

As figure 9, After the customer receives the product, review and collecting feedback will help the platform get more 
famous and develop more efficiently in the future. Engaging customers to return for feedback is to design a system that allows 
customers to benefit from reviews, such as providing promotions or points as a discount or achievement for members. In this 
guideline, the objective of the game which is provided in the platform is to keep customer spending due to collecting points 
and show achievement rewards that make customers feel they have a relationship with the platform. This is a new experience 
for fans of the K-pop business in Thailand. Refunding is another feature that interviewees are very preferred when compared 
to their current experience. It is almost impossible to request a return from a head company from Korea. the customer expects 
an effective refund system and fast response.  

 

5. Conclusion and recommendations 

The background of the research was mentioned in chapter 1, The Korea Music Industry is powerful and the most 
trending in the world. K-POP is well known and there are Fanclub in every region. The trending of K-POP influences fan club 
members purchasing merchandise from Korea and shipping globally. Focusing on Thailand, Fanclub purchases with the dealer 
in the social media individually because it has an unpopular platform existing in Thailand. The consequences are a lot of 
problems being with fan club members are being cheated. This research aims to solve the pain point by investigating the fan 
club members in Thailand b focusing on merchandise purchasing activity. 

The findings found that K-POP Fanclub in Thailand has a familiar behavior to find the destination. Most of them are 
students and spend for K-POP merchandise around 300-700 Bath per time but have high motivation to purchase. The findings 
pain-point such as customers cannot access the official shop by themselves because of language problems and the cost of 
shipping per person is more expensive. At the same time, the shops on social media are lacking trust and difficult to track. 
Customers also expect the platform that can suit their activity such as the appearance that must trustable and friendly, the 
characteristic is transparent and trackable that influence customers to use the service repeatedly. The prototype is created to 
follow the In-dept interview that recommends the design elements in the service blueprint such as notification, the tracking 
system, the user-friendly interface, comparison system, and refunding system.    
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After testing the prototype with participants and finalize the design elements in the platform, the result can conduct to the 
business model canvas to increase competitiveness in the market as the figure below: 

 
Figure 10: Business model canvas for guideline. 

The first half of the business model canvas is the internal keys running in the business including 1) Key partners: In 
the platform use a logistic service both international and Thailand due to reducing the delivery cost for the customer. and 
official head company due to exchange customer service and information. 2) Key Activities: the major activity in the platform 
is to provide a purchasing service and cover until the end of user journey. 3) Key resources: The resources that should have 
are the platform development, warehouse in Korea and Thailand. 4) Cost structures: including platform development, 
operational cost, and advertising cost. The external key is the relationship between business and customer including 5) 
Segment: the persona or the targets of the business. 6) Customer relationship: the emotion that the business provide to 
customer is the friendly, trustable, and dexterous. 7) Channel: start with promoting on social media and engaging to the main 
website. 8) Revenue streams: including profit of sale and membership. 

The last key in business model canvas is value proposition or the strength that make it outstanding compare with the 
competitor is the features in the platform including Trackable system, Refunding, Flexible payment, User-friendly design, 
Notification, and trustable processes. 

For recommendation, to build a one-stop service platform for purchasing K-POP products was something new and 
there were not many competitors. It is an opportunity to dominate the market. The research is also a compilation of services 
for purchasing official, albums, and collab merchandise for all artists in Korea. The future can be capped as a platform for 
purchasing concert tickets and subscriptions to complete the purchase cycle of fans such as sell the concert ticket in the 
platform and open the communication among fans. This guideline can change over time as most of the research targets are 
student in generation Z and Y. In the future there will be behavioral changes that the platform will have to adapt to.  
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Gobé, M. (2001). Emotional branding: The new paradigm for connecting brands to people. New York: Allworth Press. Oh,  

Ingyu. (2013). “The Globalization of K-pop”. Korea Observer. Vol. 44, No. 3 (Fall): pp. 389-409. 

Methip, V. (2018). A Study of Factors Affecting Thai Followers' Loyalty towards Korean Artists in Bangkok Metropolitan Area, 
Bangkok University, n.p(n.d), 40-43. Retrieved from http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3091/1/varut_meet.pdf 

Siwawetkul, P.(2013). The Study of Marketing Strategy of Korean Popular Music Promoter in Thailand, College of innovation, 
Thammasat University 

Sirikulnarumit, J.(2015). How Communication Affects The Popularity of Korean Pop Music in Thailand, Thammasat Business 
School, Thammasat University. 

Zhuang, L. (2018). The Influences of Idol Effect on the Purchasing Decisions of Their Fans. Wuhan University, Wuhan. 68.            
p 164-169. 

Truong,. T.H. & Ho,. D.Q. (2017). The effect of hallyu on purchasing behavior and intention to buying Korean product. 
Hochiminh city international university. p 2-8.  

Punithipandkul, R. (2016). The Study of Consumers’ Perceptions Toward Using Korean Wave As An Endorsement To The 
Brand In The Automotive Industry In Thailand. Thammasat University. p 14-27. 

Kotler, P. (2003). Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. Hoboken, NJ, USA: Wiley. 

Andries,. A. L. (2014). The Influence Of Koren’s Celebrity Endorsement And Youth Buying Behavior On Youth Apparel 
Purchase Decision In Manado. Manado. DOI: 35794/emba.v2i4.6374 

Kim Yu, J., et al. (2018). "Purchasing Behavior of K-pop Idol Goods Consumers in Korea." 패션비즈니스 22(6): 1-13. 

Skvortsova, A. (2020). Emotional attachment to brands in the K-pop industry, n.p(n.d), 45-48. Retrieved from 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/339285/Skvortsova_Alina.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Laffan, D. (2020). Positive Psychosocial Outcomes and Fanship in K-Pop Fans: A Social Identity Theory Perspective,               
n.p(n.d), 1-3. Retrieved from https://psyarxiv.com/72w58/download?format=pdf 

Anderson, D.N. (2019). Digital Platforms, Porosity, and Panorama. Survillance & Society. 17(1/2), 14 – 20. 

Siwarit, P.,Pimlapus, P,.& Piya, P.(2019). The success Factors for Applying Digital Platform of Hotel Businesses in Krabi. 
Jornal of international and Thai Tourism.15(1), p 169-173. 

Osterwalder A, Pigneur Y (2010). Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers and 
Challengers. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 

IBM (2018). Feedback capture grid, from https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit/activity/feedback-grid 

Design Council (2015). Service Blueprint, from https://www.designcouncil.org.uk/resources/guide/design-blueprint 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3091/1/varut_meet.pdf
https://doi.org/10.35794/emba.v2i4.6374
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/339285/Skvortsova_Alina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://psyarxiv.com/72w58/download?format=pdf
https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit/activity/feedback-grid
https://www.designcouncil.org.uk/resources/guide/design-blueprint


THE STUDY OF BEHAVIORAL DESIGN TO RAISE BRAND AWARENESS TOWARDS FILTERS ON  
SOCIAL MEDIA PLATFORM AS A NEW MARKETING TOOL 
APICHAYA SOONTHONTHAI, AKAPAN THIENTHAWORN, ARCHAN BOONYANAN and BUSAYAWAN LAM 
 

941 

THE STUDY OF BEHAVIORAL DESIGN TO RAISE BRAND AWARENESS TOWARDS FILTERS ON 
SOCIAL MEDIA PLATFORM AS A NEW MARKETING TOOL 

 

APICHAYA SOONTHONTHAI1, AKAPAN THIENTHAWORN2, ARCHAN BOONYANAN3 and BUSAYAWAN LAM4 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University1, 2, 3 
Brunel Design School, College of Engineering, Design and Physical Sciences, Brunel University London4 

bfournafter@gmail.com1, akapan@ap.tu.ac.th2, archan@ap.tu.ac.th3, Busayawan.Lam@brunel.ac.uk4 

 

Abstract 

Social media platforms are now developing features to attract more users to their apps, the same as Facebook. There 
has released a new feature that is filters or IG filters that most people know. In the beginning, it was released, it was used to 
play for fun, but when widespread use began, many brands began to increasingly interested in using Ig filters for marketing. 
The purpose of the thesis is to suggest new entrepreneur and SMEs who interested to use filters on social media platform as 
marketing tools through behavioural design by presenting it through the CAR model, which helps to understand the behaviour 
of the users and thinking systematically through this model. This will be useful for entrepreneurs who do not have this knowledge 
but are interested in starting to learn to help develop and increase the marketability of new models to the brand. To find the 
information's, the methodology of this thesis includes both qualitative and quantitative research. Quantitative research collects 
data using an online questionnaire to study the target users and consumer behaviour towards filters. Qualitative research used 
an open-ended question to collect aspects of people who have experienced in filters for marketing; the interview was also 
conducted with creator and entrepreneur. The outcome is a guideline to help new entrepreneurs and SMEs to understand the 
factors in detail in each step and to be able to achieve the purpose of using filters for marketing to raise their brand awareness. 

Keywords: Filters, Social media marketing, Behavioral design, CAR model 

 

1. Introduction 

Marketing on social media such as Facebook, Instagram, Twitter, and LINE by using various strategies to be 
consistent with that platform, such as posting text, pictures, videos, as well as paying for advertising to reach more target 
audiences when businesses, brands, products, influencers, including general users all create a content online platform for a 
variety of formats but at the end of 2019, Facebook has released a new feature called spark ar or more easily understood as 
a camera effect platform (SparkAR, 2020). This allows users to create camera effect or filter and use it via Facebook, Instagram, 
and Messenger even during the epidemic of COVID-19 this makes consumers on the platform become overwhelmingly 
interested in each other including online entrepreneurs who have to find new strategies to make their brands more visible on 
social media (keencollective, 2020). Based on Hootsuite and WeAreSocial data, January 2021. Thai people use Facebook as 
ranked 8 in the world which has 51 million active users, a 2% increase from the last quarter of 2020. Instagram is ranked 15 
in the world, it has 16 million active users, an increase of 6.7% from the previous quarter which means, it can also be considered 
that the growth of Instagram users is still going well, as there are still many gaps waiting for Thai people to enter the next 
platform of Facebook. From the above information, it can be seen that Thais use social media more each year and the 
consumer behaviour is interesting, showing that Thais aged 16 to 64 use the internet each day, spend time on social media, 
the global average is 2 hours 25 minutes. While social media is like a source of entertainment, 47% of Thais say they use 
social media for work or work purposes. It is not uncommon in this era that sales, marketing, and sharing of information, news, 
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and updates about work are all on social media. Another interesting fact is that 55.5% of Thais use social media to find 
information on brands they are interested in (WeAreSocial, 2021). From the information mentioned above, it can be seen that 
Thai people are increasingly using social media. So, this is a good way for brands to start marketing through an online platform. 
The researcher saw a marketing opportunity of use social media to raise awareness in another way through a filters. Then, 
the research is aimed to find an approach for marketing through filter as new way to raise awareness by using behavioral 
design 

 

2. Literature review 

2.1 Social media marketing 

Media means a tool used for social communication and Social means as in the context of social media, social refers 
to social sharing which could be sharing contents (Files, tastes, comments) or social interactions (Composition). Social media 
here refers to an online community where users are communicators, writing contents, stories, experiences, articles, images, 
and videos created by the author themself or found in other media and be shared with others in their network via the social 
network websites that offers the online world (Runnapongsaikaew 2010). The most popular channels are Facebook, Twitter, 
Instagram, and Line. It can be used to create awareness or to create an engagement as well as being able to accurately target 
advertising to a target audiences. 

2.2 Spark AR 

Spark AR Studio is an augmented reality (AR) platform that allows everybody to easily create AR without coding for 
mobile camera and public effect to Instagram and Facebook. The main feature is to Create people effects and Create world 
effects. First according in figure 1, Create people effects is creating a better-augmented reality experience with face masks 
and filters to create a new experience from a standard selfie and enhance your experience with body movement and gestures 
to interact with augmented reality technology.  

 
Figure 1 The example of people effect   Source: markgonzales_kr, dingmintt, re_mini_scene 

Second according in figure 2, Create world effects as scenes can be created and placed anywhere in the real world, 
adding virtual objects to the environment, or moving objects to new environments (SparkAR, 2020). 
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Figure 2 The example of world effect   Source: demiandrou, kananewww, belllskr 

2.3 Brand awareness 

Brand awareness refers to the recognition of the consumer's brand. Which is an important element in creating brand 
value because when consumers are already aware of the brand, consumers will be familiar with a brand that makes a product 
reliable, credible, and of reasonable quality. Also, there is the main reason for making a purchase decision. In which consumers 
will choose to buy a brand that is more well known than a brand that consumers do not awareness before. Aaker (1991) explains 
about “Brand Awareness” states that brand awareness is something that can help measure the recognition of consumers and It 
helps to measure the recall of the brand as well as the measurement of the brand that is in the consumer's mind. So, recognition 
and recall in a brand are so important that they can reflect the consumer's perception of the brand. In addition, Brand awareness 
is a strength that arises in the minds of consumers. The perception of the brand is measured by the consumer recognition level. 
Which can be divided into 4 levels as unaware of the brand, brand recognition, brand recall, and top of mind. 

2.4 Behavioral design 

According to Combs and Brown (2018), Behavioural design offers ideas and technique for persuading user behaviour. 
A good example of behavioural design is the CAR model (shown as figure 1). The CAR model is a simple Behavioural Design 
framework that can help design habit-forming products and long term behaviours. There are consists of cue, action, and reward. 
To explain the first step of this model, Cue is something experienced from our internal environment or our external environment 
that cause us to take a particular action. There are 3 types of the cue which are internal cue, external cue, and synthetic cue. 
Moving to the second stage which is Action, is about the specific behaviour you want someone to perform more often. It’s what 
people will do automatically when they experience your synthetic cue. The last stage is Reward, There is any pleasurable 
positive experience that’s the consequence of an action. When done properly, there is one of the strongest motivations tools 
in the behavioural design toolkit. There have 3 categories of rewards which are rewards of the self, rewards of the hunt, and 
rewards of the tribe. 

 

Figture 3 The car model   Source: Boundless.mind 
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3. Methodology 

This study used a mixed research method consists of qualitative research and quantitative research. Started with 
quantitative research by using the online questionnaire on Google form from users who used filters on the social media platform 
to collect the data. The quantitative research was conducted to explore customer behaviour and to understand key factors 
related to the filter that can create brand awareness. Moving to qualitative research using a semi-structured interview with 
creators and entrepreneurs to collect the data. The qualitative research was conducted to explore their opinions, perspective, 
and experience about marketing with filter. 

3.1 Online questionnaire 

This methodology is using to collect the data from users who have used filters on a social media platform. Since the 
exact population is not known, the sample size can be calculated from W.G Cochran's formula, which specifies the confidential 
rate of 95% and set the deviation value of 5% (error of 0.5) so, after substituting the number into the formula the sample size 
will be 400 people. The questionnaire will separated into 4 sections which are general information, user behaviour, perspective 
of user, and suggestion. The data was analyzed by statistic. 
3.2 Semi-structured interview 

This methodology is used to interview 2 types of people which is creator and entrepreneur. Semi-structured interview 
with open-ended questions. This part will have only 1 round of in-depth interviews. The sample of the population is selected by 
convenient sampling. The selection aims to select the sample that involved with a filter to explore their opinions, perspective, and 
experience. The questions will separated into 3 section which are general information, details about filterer marketing, and 
suggestion. The information from the interview was analyzed as content analysis. The details of participants is shown as table 1. 

Table 1 The interview participants 

Interview Background Purpose 

Creator A (23 years old) He has 3 years experience with filter. He is good at 
making world ar filter. In order to understand the design 

perspective of a person who has 
experience creating filters. 

Creator B (25 years old) She has 1 year 6 months experience with filter. She 
is good at making camera style and selfie (make-up 
on) filter. Usually filters are made for women to use. 

Company A ( 26 years old) He is DIV-social platform & campaign                                         
management at The mall group 

In order to understand the marketing 
perspective of a person who contribute 
to promote brand through filters. Company B (33 years old) She is digital marketing manager at Central embassy 

 

4. Results 

From the collected data from an online survey, it turns out that most of the users are female at the age of generation 
z (4-25 years old) who use filters regularly and share filters mainly via Instagram. There are many different types of users but 
most users will choose to play with beauty filters and camera style (adjust the colour of the camera) to take selfies or with 
friends, and to take food photos for social media. The factor that lets users know about filters is seeing them through their 
friends' stories, followed by recommendations on other platforms (Twitter, Facebook) and through favourite celebrities or 
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influencer, respectively. In addition, the user also considering the elements of the filter before using it. Colour filters are the 
user's first consideration, then there can change many forms in one filter and the position of elements. Finally, user results 
show that Users have brand awareness of the fashion and health/beauty category. Although the food business is not that 
widespread, the food business was chosen as a case study to help increase awareness of this type of brand. From interviews 
with creators, it turns out that the filters that make the customer play have to be simple, not complicated and can be played 
every day, and the main factor is that if the filters are well designed and promoted well, they can be seen faster. From interviews 
with entrepreneurs, the main factor in using filters is to create awareness and create engagement with the customer by 
advertising new campaigns to catch up with current trends but also considering the usefulness, not just keeping up with the 
trends, and thinking of the feelings of the customers in the use and various designs to meet the needs of both entrepreneurs 
and consumers. In addition, the user also considers the elements of the filter before using it. Colour filters are the user's first 
consideration, then there can change many forms in one filter and the position of elements. Finally, user results show that 
users have brand awareness of the fashion and health/beauty category. Although the food business is not that widespread, 
the food business was chosen as a case study to help increase awareness of this type of brand. From experienced, filters can 
actually create awareness, but it depends on the design and purpose of creating filters. Especially if there is good publicity, 
this makes the filter more visible and playable. 

Based on literature reviews, online surveys and in-depth interviews. The first thing for the use of behavioral design 
that the users have to know what the user want to show to their customers in order to achieve their goals including customer 
behavior and target groups. Users can define and measure factors related to behavioral design by CAR models to help brands 
increase their understand of consumer insight and increase awareness. 

As a figure 3 in literature review, which is a model that shows the factors that cause behaviour and habit to perform 
the desired action as a consequence then leading to a reward. It consists of three steps which are cue action and rewards. 

Start with first step is cue, which consists of four aspects: environment, feeling & thought, types of filter, design 
elements, and advertisement which most users agree that are the factors that contribute to their desire to use filters. There are 
3 types of the cue which are internal cue, external cue, and synthetic cue. 

Second step is action which consist of used and shared filter, in which this stage is the desired behavior factor. 

The last stage is rewards the result of the action. These include feeling of satisfactions, engagement, and awareness. 
There are 3 categories of rewards which are rewards of the self, rewards of the hunt, and rewards of the tribe. 

In the design of guideline by the CAR model, the first step starts with the factors that motivate the user to be an 
awareness of the cue. There are several factors includes the environment, feeling & thought types of filter, and design elements. 
The environment that triggers the use of filters includes friends, recommendations from other platforms, and celebrities. The 
user's feeling is that they want to take. pictures for the beauty of both faces and food. which from collecting user data, most of 
them give for their image before posting on social media Next, the types of filters also help users decide how to use them, 
mostly using beauty filters and changing camera colours. It shows that the user takes beauty into account. Finally, the elements 
within the filter that affect the choice are the colours and can be changed in many forms in one filter, these factors are what 
attracts users to be perceived. This is the part that users will consider to adapt to campaigns that want users to have a desire 
to use. It also considered advertising through the brand's channel to increase visibility. Then, causing the next factor is action 
consists of used and shared. After completing these 2 steps, users will understand the habits and behaviours of their target 
customers leading to the reward that the customer will receive, reward factor is a factor that helps users determine what the 
customer wants to achieve. There are three types of reward factors that are relevant after a behaviour: Reward for self 
(responsive to self-satisfaction), Rewards of the hunt (needs for conquest), and Reward for the tribe. (as like, praise). 
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5. Conclusion 

Many factors can create behaviours that lead to consumer awareness through filters. Entrepreneurs have the 
opportunity to increase awareness channels on the online platform through the factors identified in behaviour design. Therefore, 
entrepreneurs need to understand the factors to increase and understand design to implement them in a digital strategy to 
attract consumers leading to increase awareness for their brand. This can be achieved through behavioural design through the 
car model (Cue, Action, and Reward), when understanding the user behaviour and the factors that comprise each step, it can 
be adapted to the business. This model provides a systematic understanding of users and helps entrepreneur who doesn't 
know where to start with increasing awareness toward filters. 
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Abstract 

The objective of the study of resort and recreation positioning strategy of Free Individual Traveler (F.I.T.) for Kaeng 
Krachan Resort is to study marketing strategies and customer journey of F.I.T. customers that visit Kaeng Krachan resort. This 
research employs a quantitative research method with a survey of respondents interested in traveling to Kaeng Krachan, 
Phetchaburi. 

The results of this study show that the majority of the sample were male, aged 31-40 years old, graduated in 
Bachelor's degree, with a status of single, earning the monthly income around 30,001-50,000 THB, with 70,001 - 100,000 THB 
for the household income, living in the central Thailand area. Most of the sample groups travel lower than 12 times per year 
and spend two nights. Mostly leisurely with friends, and have favourite destination themes are forest, mountain, and nature. 
Most of them use to find hotel service information from the website on the Internet. They are willing to spend 1,001-2,000 THB 
per night and reserve their trip by the online travel agent. They Choose the destination by location, such as province and 
hotels. Almost all of them choose a single bed. Hotel guest customer journey overall was at the highest level (Mean = 4.21). 
Considering the aspects, they could be sorted from high to low could sort them from high to low: On location, followed by Hotel 
Inspiration, Service, Post Stay / Loyalty, Booking and Research respectively. The stage on location has the highest level (Mean 
= 4.35). The study's outcome was used to design strategies according to the customer journey, divided into 3 phases as 
follows. Phase 1, the channel before departure. Is the time when tourists find out about tourist attraction, including 
accommodation. Phase 2, the period of stay. During the time of the customer stays in the hotel. Therefore, the service and 
accommodation of the hotel should be emphasized primarily. Phase 3, after the stay. It is the behavior of customers after their 
stay in the hotel. 

Keywords: Resort, Recreation, Positioning Strategy, F.I.T., Kaeng Krachan 

 

1. Introduction  

The tourism industry is one of the potential industries that makes a large amount of revenue to Thailand. The fast-
growing tourism industry provides a great opportunity to investors, both foreigners or Thai, to invest in the hotel business. 
Phetchaburi is one of the beautiful provinces in Thailand. Phetchaburi is surrounded by beaches and mountains which visitors 
will feel a sense of nature and real relaxation. Phetchaburi is located in the northwestern part of Thailand, and it is not far from 
Bangkok. The visitors can drive from Bangkok to Phetchaburi for only around two hours. Phetchaburi province has an 
impressive historical park, ancient temples, fascinating beaches, wonderful caves, and interesting activities in the river. 
Phetchaburi is the perfect component of charming but interesting, especially in Kaeng Krachan, Phetchaburi. Kaeng Krachan 
was established as a National Park in 1988. It is an area of outstanding natural beauty that is worth visiting during the holiday. 

mailto:3
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Travelers in Kaeng Krachan mostly come to relax at the hotels or take a boat trip on the reservoir. For the more adventurous, 
permission can be obtained to trek for a few days up the Khao Panoen Thung road. The most exciting activity that attracts 
tourists, both foreigners, and Thai tourists, is boat riding. This activity is suitable for travelers who are interested in adventurous 
and challenging activities. 

Normally, the hotels focused on Group Inclusive Tour (G.I.T.), which has made the income towards the hotel in 
general. However, when the trends have changed, people tend to travel alone or as a couple. The problem in this upcoming 
trend of traveling alone or the increasing number of F.I.T. customers is that the G.I.T. customers are seemingly incapable of 
approaching the purpose in the contemplation of making a profit. To demonstrate, G.I.T. travelers require numerous rooms 
more than F.I.T. customers. The imperative point of this issue is G.I.T. travelers have more than ten people, which needs a lot 
of room to serve at a lower price. Meanwhile, F.I.T. travelers require a small number of available rooms. The profitability is 
ostensibly upsurging. Due to the fact that F.I.T. travelers tend to have more budget than the G.I.T. travelers, G.I.T. travelers 
have a tendency to prefer lower price or cheaper packages, so this consequently affects the profitability of the hotel. The price 
of the available rooms is adjusted to be cheaper for serving the needs and budget for G.I.T. customers. Accordingly, the 
occupancy rate (O.C.C.) has reached the maximum. Nonetheless, F.I.T. customers are unnecessary to reach the maximum 
occupancy rate, the income of serving F.I.T. customers are comparable or beyond G.I.T. customers. Especially when there is 
an abundant number of G.I.T. travelers, the income tends to decline, but when the number of F.I.T. customers increase over 
G.I.T. customers, the income is evidently expanded. For the particular reasons for circumstances, focusing on F.I.T. customers 
are seemingly profitable as well. 

The development of the hotel business was sustainable until the Covid-19 came at the beginning of 2020. After 
Thailand's lockdown and limitation on domestic and international transfer, the revenue of staying in the hotel industry declined 
from January to April 2020. However, if Thailand remains a full option of recovery and well-prepared to restrict the virus from 
outsiders, this recovery will be noticed constantly by the investors. Also, with the bank's support and the government's support, 
there is likely to be an opportunity for the recovery of the hotel business (The Thaiger, 2020). To clarify, Thailand will likely 
recover after the Covid-19 phase due to the government support scheme and its reputation for maintaining health regulation. 
Due to Thailand already being a top tourist destination, travel during or post covid tourists can be more confident visiting 
Thailand than other countries. Due to the consequences of Covid-19, the trends of group traveling have been decreased, 
changing the target audience from G.I.T. customers to mostly F.I.T. customers seem to be conceivable and advantageous in 
this circumstance.  

Overall, this research will focus on how to persuade F.I.T. travelers to travel in Kaeng Krachan, Phetchaburi, by using 
marketing strategies and digital marketing via social media platforms. Also, this research will identify the factors that cause 
F.I.T. decisions, demands, and satisfaction. Importantly, this research is the guideline to new investors, both foreigners and 
Thai, to invest in the hotel business in Kaeng Krachan, Phetchaburi, in this crisis of Covid-19, which directly causes the hotel 
industry and tourism industry. The hotel industry and tourism industry across the world are affected by COVID-19 lockdowns. 
The large impact is a sharp decrease in investment volumes as investors take stock and await signs of a trading recovery. 
However, investors' opinions remain positive for the medium term, and the transactions that have occurred show this 
confidence. Nonetheless, with a very uncertain trading outlook in the short term, many well-capitalized investors are holding 
out for pricing adjustments or some distressed sellers to unlock more upside in their acquisitions, and this is likely to be a 
feature of the market in Q2 2020. Using any marketing strategies might not be effective due to unpredictable circumstances 
for investment in any fields in Thailand, but the opportunities for the upcoming trends or after the recovery seem to be seen. 
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2. Literature Review  

To indicate the advantages of focusing the F.I.T. customers, the customer behaviors and customer insights will be 
included in this paragraph. To begin with the average age of the target customers, the average age of foreign F.I.T. customers 
is 18 to 35 lately. Still, nowadays, the elderly F.I.T. customers have continuously increased, according to The European market 
potential for FIT tourism (2020). For Thai F.I.T. customers, according to the research, the average age of Thai F.I.T. travelers 
are mostly around 18 to 24 years old, which is Gen Z for 84%. However, it is not only Gen Z who are F.I.T. travelers, Millennials 
group (the age between 25 to 39 years old) has an equal percentage of 84% as well. As well as foreign F.I.T. customers, the 
Thai elderly, who have the age between 40 to 54 years old, have the desire to be the F.I.T. travelers as well in the percentage 
of 81% (Marketeeronline, 2019). They can be included in F.I.T. customers due to the ability, time availability, and budgets. In 
addition, according to the studies of Thai travelers’ spending behaviors (2018). This study has collected the sampling methods 
of 16,800 people, the average time for traveling is three days two nights, which is 46.7%, and the number of travelers among 
one group mostly is four people, three people, five people accordingly, which is equal to 32.1%, 21.8%, and 15.2% respectively. 
These groups are likely to be G.I.T. travelers, but the studies also indicate that 71.1% regularly travel with a partner. The 
central region of Thailand is the third rank of the province that Thai travelers choose to travel in 18.6%. Importantly, the hotel 
in Kaeng Krachan, Phetchaburi, has the advantage of serving Thai travelers. This actively demonstrates that from 16,800 
travelers, there is 74.7% that is preferable to travel in natural tourism, which is perfectly suitable for Kaeng Krachan, 
Phetchaburi. To sum everything that has been stated so far, the research states the advantages of focusing on F.I.T. customers. 
The studies of Thai travelers’ spending behaviors (2018) state the customer behaviors and customer insights that are relatable 
to the Thai F.I.T. travelers. This study is highly beneficial to the hotel business, which prefers to focus and improve their 
businesses by focusing on F.I.T. customers. 

A consumer journey often subsumes customer journeys. A consumer journey is broader and should involve multiple 
activities and multiple service providers (e.g., comparison shopping). Beyond understanding provider–consumer touchpoints, 
we contend it's vital to know the complex emotional and experiential journeys that buyers engage in with the assistance of 
brands, technologies, products, and services. 

Customer experience isn't a replacement phenomenon. But the definition of customer experience is. Within the 1950’s 
Alderson and Abbott already started investigating the notion that it's the satisfying experiences that folks desire and not the 
products (Abbott,1955 & Alderson, 1957). Within the 1980’s researchers like Morris Holbrook and Elizabeth Hirschman 
encouraged people to acknowledge the emotional aspect of deciding (Holbrook, Hirschman 1982). However, it had been first 
within the late 1990's that the term customer experience was introduced. 

The research of customer experience flies in 1998 within the article by Pine & Gilmore (1998) and has gained tons 
of attention within the recent years. to completely understand what customer experience is, you would like to consider a sale 
situation. Every aspect and time one uses on this purchase experience is that the customer experience. e.g., salespeople, 
after-sale service, and therefore the product itself (Jensen 2013). 

The phenomenon has evolved and has adapted to different trends in several periods. Within the 1960’s - 1970’s 
models and articles started appearing specializing in the customer decision process and, therefore, the buying process. The 
AIDA model - which remains used today - was one among those. Within the 1980s-service marketing became a crucial topic 
when companies started realizing that marketing goods weren't equivalent to marketing service (Rust and Chung, 2006). within 
the 1990’s the main target shifted to putting together relationships with the purchasers. It had been primarily developed for the 
B2B markets (Morgan and Hunt, 1994). within the 2000’s the main target changed from relationship marketing to customer 
relationship marketing (CRM), which meant that the goal wasn't only to create a robust relationship and customer optimization 
and customer lifetime value (Kumar and Reinartz, 2006). Later within the 2000’s the main target changed to Customer centricity 
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and customer focus, which is an approach that puts the individual customer within the center of it all (Shah, Sisodia, and 
Sharma, 2000). during this decade, the main target has again shifted to customer and brand engagement (Lemon and Verhoef, 
2016). This tells the story of a few phenomenon that have been around for nearly 60 years, but during various forms. 

Hotel guests proceed through these five phases of the Customer Journey (GCHhotelgroup, 2018): 

1) hotel inspiration - For everyone Hope as well as necessity It is the basis for each hotel booking. Advertising through 
various media Inevitably affects the people who know. It also creates an impulse to make people feel interested. For example, 
when destination information is available and travel information, it is the perfect time for you to attract tourists and improve 
hotel performance. 

2) Research - Before we can determine the exact destination, it comes from the fact that we have studied various 
information about that place, including accommodation or travel information. And surrounding things So we can see that people 
do these things through online media to find information or to book a place to stay. In one way, everyone has a basic website 
for finding travel information and booking and is a platform for comparing hotel deals. Therefore, it is important to be present 
in these niches to deliver good content and maintain it. 

Information that customers choose to make decisions 

- Positive comments 

- Clear photos and accurate information. 

- Information on social media 

- Photo or video presentation 

3) Booking - When it comes to the decision-making process of that customer, customers have the right to spend as 
much time making decisions as possible. There are many options to choose from, such as Bookings made directly through the 
hotel or by phone. Each case must be made as clear and easy to understand as possible. Customer journey will show you 
how much your trip can continue. 

4) On-Location/service - The success factors in the hotel business are: Customer satisfaction is the most important 
thing. From deciding to stay until check-out, it is important that customers come back again. Or will customers recommend a 
hotel in a good way for those around you to stay in a hotel? In addition to this is Service is the decision of the customer to 
decide whether to return or not. Including other factors such as clean facilities. 

5) Post stay/Loyalty - The goal of the hotel business is to do whatever it takes to keep customers as loyal to the 
brand as possible. Which is more difficult to get new customers It is to keep old customers on their own. Most of the incentives 
will be talking directly through the mail with old customers, such as looking at special privileges or discounts if they return to 
the hotel again. 

 

3. Methodology 

3.1 The Research Method 

This thesis uses two main methods, which are the quantitative research method and the qualitative research method. 
To collect data used for quantitative research, the online questionnaire is used by the consumer sampling. It is delivered to the 
respondents through social networks, especially Line, Facebook, and Instagram. The quantitative data collected will be used 
to study the common influencing factors of preferring decisions for travelers to travel at Kaeng Krachan, Phetchaburi, which is 
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mainly focused on their pain points, decisions, and needs. For the qualitative research method, this thesis applies individual 
interviews with people who are F.I.T. customers travelling in order to understand their pain points and buying decisions. 

3.2 Population and Sample 

This research will interview and use the population and sample of general people interested in traveling in Kaeng 
Krachan, Phetchaburi, mainly emphasizing demography, purpose, and reason. To identify traveling, it will include an impressive 
historical park, ancient temples, fascinating beaches, wonderful caves, and interesting activities in the river, and above these 
mentioned places in Kaeng Krachan.  

According to Phetchaburi.mots.go.th (2020), the total Thai traveler who visits Phetchaburi in 2020 is 4,877,621. To 
calculate the sample size, the formula of Taro Yamane with the error rate of 5%. The sample numbers should be at least 400 
for the population of 4.88 million. 

3.3 Type of Data 

3.3.1 Primary Data. The primary data is collected by the researcher using efficient tools for the purpose of studying 
the traveling behaviors of F.I.T. travelers. This includes online questionnaires and personal interviews. 

3.3.2 Secondary Data. Secondary data is collected from credible sources, namely recent research papers, reliable 
journals, and academic theses and publications online. 

3.4 Research Tools 

This research uses questionnaires to collect data from sample groups to know more information from their perspective. 
The questionnaires consist of three parts.  

First of all, the researcher reviewed the research information to be a guideline for building the questionnaire. After 
that, the researcher designed the questionnaire consisting of three parts, and all questions in the questionnaire are close-
ended questions. Moreover, all of questions translated into Thai language in order to easier for respondents to answer the 
questions. 

Part 1: Demographics Information Question. 

Part 2: Customer Behaviour Question. 

Part 3: Customer Courney Question.  

The level measure by Likert Scale is based on a five-point scale instead of a seven-point scale because there are 
many questions in this questionnaire, and respondents might be annoyed by a rating on too many questions. The standards 
of giving points are shown below. 

Level 5 means having the highest level of opinions.  

Level 4 means having a high level of opinions.  

Level 3 means moderate opinions. 

Level 2 means low level of opinions.  

Level 1 means having the least level of comments.  

After correcting the data and analyzing by frequency, the researcher uses the average of each factor to indicate 
consumer needs. Average is the sum of all data divides by the amount of data. The interpretation of the satisfaction 
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questionnaire can be divided into five levels, which are most agreeable, agreeable, moderate, agreeable, and least. This sets 
the scoring criteria as the following: 

Class separation  = (highest score - lowest score) / number of class  

    = (5-1) / 5  

    = 0.80  

By specifying criteria for interpretation is the score range as the following:  

 4.21 - 5.00 means the opinion is at the highest level  

 3.41 - 4.20 means having a high level of opinions  

 2.61 - 3.40 means moderate level of opinions 

 1.81 - 2.60 means there is a low level of opinions  

 1.00 - 1.80 means having the least level of opinions 

3.5 Data Collection 

3.5.1 Quantitative Data Collection 

Data collection used quantitative research is conducted by online survey. The questionnaires are delivered to the 
respondents through social network channels such as Line, Facebook, and Instagram. The quantitative data collected are used 
to study the common influencing factors of preferring decisions for travelers to travel to Kaeng Krachan, Phetchaburi, mainly 
focused on their pain points, decisions, and needs while traveling. 

3.5.2 Qualitative Data Collection 

For the qualitative research method, this thesis applies individual interviews with people who are F.I.T. The purpose 
is to understand their pain points and buying decisions. 

3.6 Time Period 

The data is expected to be collected from 31st December 2020 to 28th February 2021. 

3.7 Data Analysis 

Statistical analysis of computer data by using a statistical package for analysis which the data from the collected 
questionnaire was converted into a numeric code and recorded in the program to perform statistical analysis. Analyze the 
personal information of the respondents. In the form of the Frequency Percentage for the marketing mix factor and the 
Consumer buying decision process analyzed by means (Mean), standard deviation (S.D), when the statistic is known, the 
researcher will summarize the results in the form of a table showing the explanatory information. 
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4. Result  

4.1 Demographics information 

Table 1 Demographics information of Free Individual Traveler (F.I.T.) 
Demographics information Frequency Percentage 

Gender 
a. Male 
b. Female 

 
218 
182 

 
54.50 
45.50 

Age 
a. Below 18 
b. 18-30 
c. 31-40 
d. 41-54 
e. More than 54 

 
21 
108 
111 
94 
66 

 
5.25 
27.00 
27.75 
23.50 
16.50 

Educational level 
a. Lower than Bachelor’s degree 
b. Bachelor’s degree 
c. Master degree 
d. Doctorate degree 

 
85 
204 
102 
9 

 
21.25 
51.00 
25.5 
2.25 

Marital Status 
a. Single 
b. Married 
c. Divorced 

 
218 
154 
28 

 
54.50 
38.5 
7.00 

Occupation 
a. Student  
b. Work in public companies  
c. Work in government companies  
d. Work in private companies  
e. Business owner  

 
41 
96 
85 
66 
112 

 
10.25 
24.00 
21.25 
16.50 
28.00 

Personal income  
a. Below 15,000 THB  
b. 15,001-30,000 THB  
c. 30,001-50,000 THB  
d. 50,001-80,000 THB  
e. 80,001-100,000 THB  
f. Over 100,001 THB 

 
5 

102 
196 
45 
35 
17 

 
1.25 
25.50 
49.00 
11.25 
8.75 
4.25 

Household income  
a. Less than 40,000 Baht  
b. 40,001 - 70,000 Baht  
c. 70,001 - 100,000 Baht  
d. 100,001 - 130,000 Baht  
e. 130,001 - 160,000 Baht  

 
45 
39 
185 
84 
39 

 
11.25 
9.75 
46.25 
21.00 
9.75 
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Table 1 Demographics information of Free Individual Traveler (F.I.T.) 
Demographics information Frequency Percentage 

Household income  
f. More than 160,000 Baht 

 
8 

 
2.00 

Household income  
a. Less than 40,000 Baht  
b. 40,001 - 70,000 Baht  
c. 70,001 - 100,000 Baht  
d. 100,001 - 130,000 Baht  
e. 130,001 - 160,000 Baht  
f. More than 160,000 Baht 

 
45 
39 
185 
84 
39 
8 

 
11.25 
9.75 
46.25 
21.00 
9.75 
2.00 

Living area  
a. Bangkok and Vicinity  
b. Central Thailand.   
c. Northern Thailand  
d. Eastern Thailand  
e. Northeastern Thailand   
f. Southern Thailand 

 
45 
148 
56 
84 
41 
26 

 
11.25 
37.00 
14.00 
21.00 
10.25 
6.50 

The survey achieved 400 responses back, which is about 54.5 percent of male and 45.5 of female. The majority age 
range of the sample is between 31-40 years old (27.75%), 18-30 years old (27.00%), 41-54 years old (23.50%), more than 54 
(16.50%), and under 18 (5.25%). Most of them are single. They are graduated with a bachelor’s degree, and 28.00 percent 
are business owners. They earned monthly income around 30,001 - 50,000 THB and 70,001 – 100,000 THB for household 
income. Most of them living in central Thailand, accounting for 37.00 percent. 

4.2 Customer Behaviour Question 
Table 2 Customer Behaviours 

Customer Behaviors  Frequency Percentage 

How often do you travel?  
a. Lower than 12 per year  
b. 1-2 per month  
c. 3-4 per month  
d. Over 5 per month 

 
144 
102 
65 
89 

 
36.00 
25.50 
16.25 
22.25 

How Long do you spend on one trip?  
a. 1 night  
b. 2 nights  
c. 3 nights  
d. 4-6 nights  
e. More than 7 nights 

 
87 
162 
122 
18 
11 

 
21.75 
40.50 
30.50 
4.50 
2.75 

Purpose of travel  
a. Leisure alone  
b. Leisure with friends  
c. Leisure with family  
d. Leisure with loved one 

 
42 
122 
108 
111 

 
10.50 
30.50 
27.00 
27.75 
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Table 2 Customer Behaviours 
Customer Behaviors  Frequency Percentage 

Purpose of travel  
e. Business   
f. Education 

 
11 
6 

 
2.75 
1.50 

Favourite Destination Theme   
a. Beach, Sand and Ocean   
b. Forest, Mountain and Nature   
c. Historical Places  
d. City and People  
e. Others. Please specify 

 
109 
148 
85 
48 
10 

 
27.25 
37.00 
21.25 
12.00 
2.50 

When you plan to travel, which sources do you use to find hotel service 
information?  
a. Friends/Acquaintances  
b. Website on the Internet  
c. Social media  
d. Review on influencer  
e. Others. Please specify 

 
 

74 
108 
94 
88 
36 

 
 

18.50 
27.00 
23.50 
22.00 
9.00 

How much do you willing to spend on hotels for one night? 
a. Lower than 1,000 THB  
b. 1,001-2,000 THB  
c. 2,001-4,000 THB  
d. 4,001-6,000 THB 
 e. 6,001-10,000 THB 
 f. Over 10,000 THB 

 
99 
142 
87 
42 
23 
7 

 
24.75 
35.5 
21.75 
10.50 
5.75 
1.75 

How do you book or reserve for hotel service? 
a. Direct call to hotel  
b. Hotel website  
c. Social media (e.g., Facebook, Instagram)  
d. Travel event (e.g., TAT) 
e. OTAs Online travel agent (e.g., Agoda, Booking.com)  
f. Walk in 

 
24 
60 
102 
84 
112 
18 

 
6.00 
15.00 
25.50 
21.00 
28.00 
4.50 

How do you choose the destination?  
a. Location, Province, District  
(e.g., Beach in Hua-Hin, Natural in Kanchanaburi)  
b. Tourist Attraction  
c. Hotels (e.g., Unique hotels, nice and beautiful)   
d. Other. Please specify 

 
158 

 
87 
95 
60 

 
39.50 

 
21.75 
23.75 
15.00 
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Table 2 Customer Behaviours 
Customer Behaviors  Frequency Percentage 

If you want to travel to Kraeng Krachan what most factor that impact on 
you to choosing hotel.  
a. Connect with river  
b. mountain view  
c. Activity in hotels  
d. Have water activity  
e. Camping, Tent  
f. Others. Please specify  

 
 

73 
93 
108 
94 
24 
8 

 
 

18.25 
23.25 
27.00 
23.50 
6.00 
2.00 

The type of room you want.  
a. single bed  
b. double bed  
c. Bunk bed  
d. Others. Please specify 

 
181 
142 
65 
12 

 
45.25 
35.50 
16.25 
3.00 

According to the study, most sample groups traveled lower than 12 times per year spend two nights. Mostly leisurely 
with friends, and have favorite destination themes are forest, mountain, and nature. Most of them use to find hotel service 
information from the website on the Internet. They were willing to spend 1,001-2,000 THB per night and reserve their trip by the 
online travel agent. They choose the destination by location, such as province and hotels. Almost all of them choose a single bed. 

4.3 Hotel guest Customer journey question 

Table 3 Hotel guest Customer journey question  
Hotel guest Customer journey question Mean SD. Level 
1. Hotel Inspiration 
2. Research 
3. Booking 
4. On location 
5. Service 
6. Post Stay/ Loyalty 

4.32 
4.02 
4.11 
4.35 
4.28 
4.15 

0.65 
0.64 
0.68 
0.61 
0.58 
0.62 

highest level 
high level 
high level 

highest level 
highest level 
high level 

Total 4.21 0.63 highest level 

From Table 3, it was found that hotel guest customer journey overall was at the highest level (Mean = 4.21, SD. = 
0.63). This could be sorted from high to low when considering the aspects: On location (Mean = 4.35). Hotel Inspiration (Mean 
= 4.32). Service (Mean = 4.28). Post Stay / Loyalty (Mean = 4.15). Booking (Mean = 4.11). Research (Mean = 4.02). 

Table 4 Mean and Standard Deviation of Hotel Inspiration 
Hotel Inspiration Mean SD. Level 

1.1 Advertising by Hotel can inspire me to travel.  
1.2 Review from Influencer can inspire me to travel.  
1.3 Review from user can inspire me to travel.  
1.4 Recommend from my friend or known people can inspire me.  
1.5 The hotel has the beauty of the architecture and building. 

4.35 
4.08 
4.44 
4.33 
4.38 

0.64 
0.66 
0.64 
0.63 
0.67 

highest level 
high level 

highest level 
highest level 
highest level 

Total 4.32 0.65 highest level 
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From Table 4, it was found that Hotel Inspiration was at the highest level (Mean = 4.32). When considering each item 
can be sorted in descending order as follows: Review from the user can inspire me to travel (Mean = 4.44).  The hotel has the 
beauty of the architecture and building (Mean = 4.38). Advertising by the hotel can inspire me to travel (Mean = 4.35). 
Recommend from my friend or known people can inspire me (Mean = 4.33). Review from Influencer can inspire me to travel 
(Mean = 4.08). 

Table 5 Mean and Standard Deviation of Research 
Research Mean SD. Level 

2.1 I have to studied about the place before choosing.  
2.2 Bad review can affect my decision.  
2.3 Clearly specified price.  
2.4 Various type of room and price for choosing.  
2.5 The hotel offers discounts during high season or low season  
      when tourists are less. 

4.08 
3.91 
4.07 
3.98 
4.06 

0.64 
0.61 
0.71 
0.61 
0.61 

high level 
high level 
high level 
high level 
high level 

Total 4.02 0.64 high level 

From Table 5, it was found that Research was at a high level (Mean = 4.02). When considering each item can be 
sorted in descending order as follows: I have to study about the place before choosing (Mean = 4.08). Clearly specified price 
(Mean = 4.07). The hotel offers discounts during the high season or low season when tourists are less (Mean = 4.06). Various 
type of room and price for choosing (Mean = 3.98).  A bad review can affect my decision respectively (Mean = 3.91). 

Table 6 Mean and Standard Deviation of Booking 
Booking Mean SD. Level 
3.1 There are many channels for me to booking.  
3.2 The hotel rooms are sold through tour company or tour agency.  
3.3 The hotel room are distributed through online distributors that have good  
      personality such as Agoda.com, Booking.com, Traveloka, etc.  
3.4 Website of the hotel has a room reservation system where guests can  
      reserve a room by themselves.  
3.5 The hotel support booking by offline channel. 

4.08 
4.21 
4.11 

 
4.12 

 
4.08 

0.71 
0.70 
0.64 

 
0.65 

 
0.68 

high level 
highest level 
high level 

 
high level 

 
high level 

Total 4.11 0.68 high level 

From Table 6, it was found that Booking was at a high level (Mean = 4.11). When considering, each item can be 
sorted in descending order: The hotel rooms are sold through a tour company or tour agency (Mean = 4.21). The hotel's 
website has a room reservation system where guests can reserve a room by themselves (Mean = 4.12). The hotel room are 
distributed through online distributors that have good personality such as Agoda.com, Booking.com, Traveloka, etc. (Mean = 
4.11). There are many channels for me to booking (Mean = 4.08). The hotel support booking by offline channel respectively 
(Mean = 4.08). 
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Table 7 Mean and Standard Deviation of On Location 
On location Mean SD. Level 
4.1 Early/ rate check in – check out have impact my satisfaction 4.2  
      The hotel has the beauty of the architecture and building.  
4.3 The hotel has good rooms and clean.  
4.4 The hotel has a complete facility.  
4.5 The hotel has good security 

4.35 
4.44 
4.31 
4.32 
4.31 

0.59 
0.58 
0.64 
0.64 
0.62 

highest level 
highest level 
highest level 
highest level 
highest level 

Total 4.35 0.61 highest level 

From Table 7, it was found that on location was at the highest level (Mean = 4.35). When considering each item can 
be sorted in descending order: The hotel has the beauty of the architecture and building (Mean = 4.44). Early/ late check in – 
check out has impact my satisfaction (Mean = 4.35). The hotel has a complete facility (Mean = 4.32). The hotel has good 
rooms and clean (Mean = 4.31). The hotel has good security respectively (Mean = 4.31). 

Table 8 Mean and Standard Deviation of Service 
Service Mean SD. Level 
5.1 Employees are capable of solving problems well.  
5.2 Employees provide detailed and complete information.  
5.3 Employees are courteous, beaming, speaking, polite.  
5.4 Employees have knowledge and understanding about the service.  
5.5 The hotel has a good quality of service. 

4.26 
4.32 
4.29 
4.22 
4.31 

0.62 
0.64 
0.54 
0.52 
0.59 

highest level 
highest level 
highest level 
highest level 
highest level 

Total 4.28 0.58 highest level 

From Table 8, it was found that service was at the highest level (Mean = 4.28). When considering each item can be 
sorted in descending order: Employees provide detailed and complete information (Mean = 4.32). The hotel has a good quality of 
service (Mean = 4.31). Employees are courteous, beaming, speaking, polite (Mean = 4.29). Employees are capable of solving 
problems well (Mean = 4.26). Employees have knowledge and understanding about the service respectively (Mean = 4.22). 

Table 9 Mean and Standard Deviation of Post Stay/ Loyalty  
Post Stay/ Loyalty Mean SD. Level 
6.1 I will review my experience.  
6.2 I will recommend my friend if I like the hotel.  
6.3 I will come back again if I have good vacation.  
6.4 I will never return if I have a bad vacation.  
6.5 Memberships provide many privileges and promotions 

4.12 
4.18 
4.15 
4.18 
4.13 

0.61 
0.58 
0.62 
0.64 
0.63 

high level 
high level 
high level 
high level 
high level 

Total 4.15 0.62 high level 

From Table 4.9, it was found that Post Stay/ Loyalty was at a high level (Mean = 4.15). When considering each item 
can be sorted in descending order as follows: I will recommend my friend if I like the hotel (Mean = 4.18). I will never return if 
I have a bad vacation (Mean = 4.18). I will come back again if I have a good vacation (Mean = 4.15). Memberships provide 
many privileges and promotions (Mean = 4.13). I will review my experience respectively (Mean = 4.12). 
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5. Conclusion and recommendation  

Hotel guest customer journey overall was at the highest level (Mean = 4.21). It was found that the stage of On location 
has the most impact on a customer. This stage is when customers stay in the hotel they choose. Followed by Hotel Inspiration, 
this stage is the time that makes customers know the hotel or service and inspire them by a different factor. Next is the stage 
of service when the hotel provides some service or the experience to treat a customer. Post-stay / loyalty is the stage after 
customer check-out from the hotel. The good or bad moments can impact customer action differently. Booking is when the 
customer is ready to purchase the service that the hotel provides. The last stage is Research is a stage that customers find 
out a hotel's information such as price, activity, or review to make a decision on that hotel. 

In this study from the questionnaire was used to design strategies according to the customer journey, divided into 3 phases:  

Phase 1, The channel before departure. Is the time when tourists find out about tourist attraction, including 
accommodation. Therefore, from the result of the study, hotels should implement the following strategies:  

1.1 Hotel should present a good image through customer reviews. 

1.2 Hotel should present the room and architecture. 

1.3 Hotel should have various channels for customers to find more information and booking. 

Phase 2, the period of stay. During the time of the customer stays in the hotel. The service and accommodation of 
the hotel should be emphasized primarily. Therefore, from the result of the study, hotels should implement the following 
strategies:  

2.1 Hotel should provide a real or natural room, architecture, and building. 

2.2 Hotel provides an early check-in and late check-out to a customer. 

2.3 Hotel has a good standard including staff and service. 

Phase 3, after stay. It is the behavior of customers after their stay in the hotel. Therefore, from the result of the study, 
hotels should implement the following strategies: Recommendation: 

3.1 Hotel should offer a next-time discount for a good review. 

3.2 Hotel must calm customer down when it has any unexpected situation. 
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Abstract 

Thailand's massage and spa is a renowned industry that the Thai government supports for many years. The industry 
is ranked the 5th industry sector in Asia by Marketeer (2020). However, only 25% of the total spa and massage customers are 
Thais. Furthermore, the spa and massage industry is one of the most affected industries by the COVID-19 pandemic. Massage 
parlors have been under the strict government health and safety policies to close for extended periods of time resulting in loss 
of income. Once it is allowed to open, the industry needs to quickly adjust to embrace social distancing as a new normal 
practice. Therefore, this research investigates, firstly, Thai customers' behavior, preferred experiences and decision-making 
factors that might increase the number of massage and spa customers. Secondly, it aims to study the spa at home as the 
alternative business model using the service development process to create a new blueprint of customer journey. Data were 
collected from 400 respondents using a questionnaire developed to identify the overall perception of spa service and the interest 
in a spa at home service and analyzed using the Statistic Package of Social Sciences (SPPS). Moreover, interviews were also 
conducted with spa owners of six different levels of service: two from the budget category, two from the medium-priced service 
and two from the high-end service. The outcomes show that Thai customers prefer the flexible price, and their decision-making 
factors are focus on the People factor the most. Moreover, the pain points of the existing massage and spa service are customer 
emotion and therapist management. A new service blueprint for improving each touchpoint of the spa service highlights attracting 
customers and solving the spa provider’s pain point. 

Keywords: Spa, Spa at home, Spa delivery, Service design, Office worker 

 

1. Introduction 

 Thailand's spa and massage industry is regarded as one of the most outstanding service sectors for Thai and foreign 
customers as a part of the tourist industrial supply chain. In 2019, the Thai spa and massage sector was ranked 5th in Asia 
and had 8% growth in the overall industry (Marketeer, 2020). In 2018, the revenue of the spa and massage sector reached 
31,155 million Baht, or a growth of 23% (Bltbangkok, 2018). There are various supporting factors from the well-trained therapists, 
high-quality equipment and facilities, an increased supply of essential ingredients (Chantaburee, 2016). According to the Ministry 
of Public Health (2003), there are seven categories of spa service from destination spa, resort/hotel spa, day spa, medical spa, 
mineral spring spa, club spa, and cruise ship spa. Day spa which provides fast and convenient services in a convenient location 
with minimal business investment was mentioned by the Thai Spa Association (2003) as the most popular. 

 However, the spreading of COVID-19 virus from late 2019 and early 2020 affected the spa business performance 
greatly. The government announced the extended lock downs and encouraged social distancing to minimize the spreading of 
the virus. People, therefore, would also have to stay at home even more. Apart from health and safety reasons, 64% of current 
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office workers prefer to work from home because it saves a lot of time on the road (Gartner, 2020). As a result, spa business 
that was ordered to temporarily close and also losing money due to the change of customers behavior. Consequently, spa 
delivery service would have to respond to the new fast changing trends. One of the solutions can be spa service at the 
customers' home. However, going to spas for Thais is about the environment of the setting. Therefore, massage and spa at 
home is not as popular as the onsite service (Chieochankitkan, 2013). Customers at the spa find it highly pleasing to be greeted 
and welcomed by many of the spa staff in a friendly and polite manner. Due to the pandemic, customers’ perspectives and 
concerns related to massage and spa services have also been changed. Massage and spa customers top concerns is not 
relaxation, enjoyment, or satisfaction, but rather hygiene and human interaction like therapist’s health and hygiene, followed by 
the space and spa equipment, therapist health, and the spa location (Dhurakij Pundit University Research Development and 
Innovation, 2020). Beatson (2007) study shows that the availability of technology adoption; automated check-in, check-out 
facilities, online booking services, automated room services ordering systems, automated messaging services, and mechanical 
housekeeping services in the service industry are some of the determining factors that influence the customers’ level of 
satisfaction. 

 

2. Literature review 

2.1 Spa consumer behavior 

 A research study by Kim (2010) discovered that tourists in Sabah were highly motivated to use health and spa service 
before their travel. The motivation was likely to intensify during their trip. Even though the author did not particularly state 
specific reasons, the study revealed that holidays, when the travel demand is high, was one of the push factors that motivate 
customers to go to spas. Hence, Sabah's health and spa businesses could offer discounts or promotions to optimize their profit 
during holidays. In terms of demographic analysis in Thai spa industry, Kusol (2008) empirical study showed that the majority 
of spa customers in Thailand were foreigners and tourists. Other than that, they were office workers who seek relaxation and 
women aged 23-45 years old who mainly seek to improve their skin and physical appearances. Phongvivat and Panadis (2011) 
identified various factors from ages, sex, occupations, and objectives and their monthly income, a person of influence, media 
platform of power, frequency of visit that influence spa customers’ preferences of service. 

2.2 Thai office worker behavior 

According to the LivingInsider report (2019), the workplace location is of the utmost importance because they want to 
use less traveling time. Plus, to Gartner (2020), 64% of current office workers prefer to work from home because working from 
home can reduce a lot of time on the road. It seemed that in the future people might spend more time at home. Consequently, 
the spa at home service can respond to the trend of spending more time in their own house.  

In contrast, Economic Intelligence Center (2019) discovered that household income from working as an employee had 
declined 1.6 percent. And, total expense decreases 50.5 percent, significantly reduce in extravagant costs. Furthermore, 
spending on amusement activity has reduced 11.5 percent (EIC, 2019). According to Krungthai Macro Research (2018), the 
adaptation of office workers among millennials from the automation interruption has affected the decline of incomes. Therefore, 
a 1 percent in decreasing income growth might have to be replaced by a saving s of up to 4% of revenue to keep the same 
level of retirement income. For this reason, spa activity might be affected because Thai office workers have to spend money 
on the only essential thing.    
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2.3 Spa Service Design and Service Blueprint 

Zehrer (2009) concluded that service design is necessary for SME's development. In case of massage and spa, it 
would give customers a better experience and satisfaction. The result of his survey implies that level of satisfaction that exceeds 
pre-existing expectation eventually led the customers to a positive attitude towards the service. In order to achieve that, service 
providers have to "strictly follow the standard operating procedure that is a standard for service, and spa staff members are 
well trained by their manager" In addition, it is necessary for the service provider to constantly recognize the customers' demand, 
whether changing or unchanging, and understand customers' perception towards the service. Moreover, all staff should fully 
understand the service operation procedures and structures to see the importance of their roles and responsibilities. Hossain 
and Enam (2017) said that it is best to visually map out the complex service structure as a service blueprint to show all the 
components of a service arrangement and understand all the moving parts of a service as well as the interconnections, 
dependencies, and breakdowns. Then pain points and weak links in the chain of service activities will be identified (Gibbons 
2017). There are four areas of a service blueprint that can be categorized into. 1) Customer journeys/User actions are a physical 
or mental action taken by the customer while receiving a service. 2) Frontstage actions are an action from the service provider 
that can be seen or visible to the customers. 3) Backstage actions are an action from the service provider that cannot be seen 
or invisible to the customers. And 4) Processes mean any internal procedures of the service provider that support the staff in 
their service operation including credit-card verification, pricing, delivery of units to the store from the factory, writing quality 
tests, and so on. 

 

3. Methodology 

This study is to investigate, firstly, the marketing mix factors that influence customers’ decision who are Thai office 
workers age between 25-45 years old to try spa delivery service. Secondly, the service development process to create a service 
blueprint of spa delivery is to be used to investigate current customers journey and service blueprint to further develop the 
massage and spa business after the pandemic. 

3.1 Research Instrument and Data Analysis 

3.1.1 Online Questionnaire 

Quantitative data was collected through the online questionnaire from 400 participants age between 25-45 years old. 
Participants were separated into two main groups based on customer’s experience on spa at home. The key questions were 
about factors that were mainly focused on aspects of choosing spa at home service, problem in using the service, or why they 
have no experience making spa at home service. Moreover, the survey aims to gather which factors influence customer 
purchasing decisions by focusing on both marketing mix (7Ps) and customer attitude factors. After collecting the data, the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data to show the percentage and frequency of the 
overall results. 

3.1.2 In-depth Interview 

Six spa customers were selected for interviews approximately 30 minutes to 1 hour per session. Three have been 
using spa at home services and the rest have not. They were asked about reasons and factors that influence customer 
purchasing decision on spa at home services. Six owners or spa managers, two from each three classes of spa services based 
on three price ranges: budget, medium and high end were also interviewed. Questions were about problems in spa business 
and how to deal with current and upcoming prospects like spa at home. Data from in-depth interviews were classified and 
analyzed to define pain points of spa business from both customers’ aspect and providers aspects to achieve a viable service 
blueprint for spa delivery service. 
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4. Result 

4.1 Online questionnaire 

From online questionnaire, it shows demographic of the participants. They are female (76%), and the majority of 
participants are age between 20-29 years old (31.7%), 30-39 years old (30.4%), 40-49 years old (19.9%), and below 20 years 
old (14.3%) respectively. 53.2% of participants live in a house with small size family (3-5 members). However, 41.3% of the 
total participants have had experiences of spa at home. The reason for choosing spa at home service is convenience (75.3%), 
want to try (61.1%), and regularly use (51.2%) respectively. Pain points of a spa at home were safety (61.7%), inappropriate 
space and spa equipment (56.2%), punctuality (54.3%), price (43.2%), and hygienic (33.3%), respectively. For participants who 
have not had experiences of spa at home, the reasons are no time (48.9%), no space (43.7%), concern about safety (42%), 
too high price (29.7%), and do not like a spa (21.8%) respectively.  

Table 1 Summary of participants’ demographic 

Factors that influence customers purchasing decision on massage and spa service based on 7Ps marketing mix can 
be seen in Table2. It shows the top 3 factors that customers agree with the most in each part of the marketing mixes. Most 
participants have strongly agreed to concern about People (4.32), Place (4.25), Process, and Product (4.21), respectively. For 
Promotion, Price, and Physical evidence, they agreed to concern the two factors. 

 

 

 

 

 

Respondent information Amount Percentage 
Age Below 20 56 14.3 

20 -29 124 31.7 
30 -39 119 30.4 
40 – 49 78 19.9 
More than 50 14 3.6 

Occupation Student 98 25.1 
Employee of government agencies/state-owned enterprise 67 17.1 
Employee of private companies/public company 135 34.5 
Business owner 65 16.6 
Others 26 6.7 

Income 
(Baht) 

Below 10,000 64 16.4 
10,001 – 30,000 155 39.6 
30,001 – 50,000 103 26.3 
50,001 – 70,000 38 9.7 
More than 70,000 31 7.9 

Gender Male 297 76 
Female 86 22 
Other 8 2 
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Table 2 Factors that influence customer purchasing decision.   
Marketing  
mix factor 

1st 2nd 3rd 

Product Product has FDAthai. (4.21) Product has well-known brand. 
(4.0) 

Product has interesting 
properties even the brand 
does not well-know. (3.90) 

Price Price depends on product you 
choose. (3.84) 

High price with well-known 
brand product. (3.79) 

Lower price with unpopular 
brand (3.66) 

Place Cleaning area after finish (4.25) Scent at home is significant. 
(4.05) 

No need to use large space. 
(3.79) 

Process Admin give clear and collect 
information. (4.21) 

The variety of payment method. 
(4.15) 

Able to postpone if there is 
urgent problem. (within 6 
hours) (4.09) 

People Staffs have well knowledge in all 
products. (4.32) 

Staff uniform is clean and 
proper.  
(4.31) 

There is the same standard 
of massage every time (e.g. 
the level of intensity). (4.17) 

Promotion Flash sale (4.18) Member program to get 
discount. (4.03) 

Accumulating to become a 
member, and receive 
privileges. (4.0) 

Physical evidence The thickness of bed sheet. (4.06) - - 

 According to table 2, analyzed overall factors, Knowledge staff has the highest average score, followed by the cleanness 
of staff’s uniform. It shows that the performance of staff (people) is the most significant factor which influences customers. 
Furthermore, place and product in providing service and process from the beginning to the end of service are some of the most 
important factors that influence a customer to make a purchase decision on spa at home.  

In contrast, Price has the lowest average score compared to other factors. But, most participants prefer the flexible Price, which 
depends on product selection. 

Table 3 Summary of customer’s attitudes  

 

Customer’s 
attitude 

Attributes Average Meaning 

Lifestyle You will choose to access the regular spa shops only. 3.92 Agree 
You can access new spa shops. If you considered that it is clean and safe. 4.05 Agree 
When you have free time, you are more likely to make spa treatments. 3.50 Agree 

Motivation Spa help you to relax, rejuvenate and rest. 3.99 Agree 

Attitude Staying in your own place and make spa is more preferable. 3.62 Agree 
Going to spa shop is more preferable. 3.94 Agree 

Disruption It is more difficult for you to go to spa shop after the outbreak of the virus. 4.13 Agree 

You choose to use only a select number of spas after the COVID-19 situation. 3.95 Agree 
COVID-19 makes you choose to try a spa at home service. 3.71 Agree 
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As seen in Table 3, customer’s attitudes toward purchasing decisions on spa at home service, the most concerning 
factor is COVID-19 which makes it difficult to go to a spa during the pandemic. Even though most participants agree that 
the spa helps them relax. In contrast, participants prefer to make spas at spa parlors, while participants have a moderate 
agree attitude on making spas at home. 

4.2 In-depth interview  

From six customer interviews (Table 4), The results show that safety and hygiene were the top main concerns 
due to the current pandemic situation, followed by a price that spa at home is typically higher due to transportation costs. 
The lists in the hierarchy are analyzed from the participants’ concern points from quantitative data and asked interviewers 
to arrange the most important issue in making spa at home service.  

On the other hand, the most crucial pain points of the spa business were customer emotion and satisfaction, 
followed by therapist management. Emergency cancellation affects the overall service plans. Also, spa owners have to be 
critical about the customer’s complaints on service quality and discounts. The lists in table 5 are analyzed by merging the 
information from the spa provider’s interview. 

Table 4 Summary of interviewers’ needs in spa at home service    Table 5 Summary of spa provider problems  
Interviewers’ needs (Customer) Hierarchy  Spa owner problem  Hierarchy 
Safety 1  Customer emotion 1 
Hygienic 2  Therapists 2 
Price 3  Emergency cancellation 3 
No time 4  Customer complain 4 
Location out of service area 5    

4.3 Customer journey map of traditional spa service compared to spa at home 

After collecting and analyzing the data from the interview, the Customer Journey Map was created (see in figure 
1). Most customers have no experience and no awareness about the spa at home service. Therefore, there is no transaction 
at the first stage of the whole process compared to traditional spa service. However, for a few customers with spa at home 
experience, it was satisfactory. The therapist was good, but there were problems with the spa equipment. Although the spa 
at home service is convenient, the customer’s emotion at the end of the process drops due to the substandard equipment. 

 
 Figure 1 Customer journey maps: Traditional spa compared to Spa at home  



A STUDY OF CUSTOMER EXPERIENCE FOR SPA AT HOME SERVICE TO ATTRACT THAI OFFICE WORKERS 
PATCHARA RUNGRUANGKOLLAKIT, ARCHAN BOOYANAN, AKAPHAN THEINTHAWORN and KULACHET MONGKOL 
 

967 

5. Discussion 

 
Figure 2 New Service blueprint for spa at home service 

From service blueprint in Figure 2, as most of the participants have no experience of making spa at home service, 
spa providers have to focus more on marketing to increase customers access. Also, spa at home service has to pay 
attention to giving clear information to customers and making them confident and safe to deal with customer’s emotion 
throughout the process. Recruiting reliable therapists and expanding the service geographical area are the next two issues 
that need to be taken care of. Clear lists of spa service price packages have to be provided. However, there is no one-
size-fits-all model for spa at home’s blueprint due to many challenging factors. In any case, safety is the top concern for 
customers and service providers alike. High positive responses were likely if all factors are covered. 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัประเดน็ดา้นสุขภาพและสุขภาวะยงัเป็นประเดน็ทีท่ ัว่โลกใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่สุขภาพในวยัเดก็ เพราะ
เป็นวยัทีม่พีฒันาการทีร่วดเรว็ในหลายๆดา้น ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อส ารวจอาคารทีอ่อกแบบเพือ่สุขภาวะของผูใ้ชอ้าคารในประเทศไทย
พบว่า อาคารประเภทสถานศกึษาไม่มกีารใหค้วามส าคญักบัเรื่องสุขภาวะอย่างชดัเจน ในวงการสถาปัตยกรรม ผูอ้อกแบบ นักพฒันา
โครงการ ตลอดจนหน่วยงานของไทยที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องการศึกษาและสุขภาพของคนไทย ได้เริม่เล็งเหน็ถึงความส าคญัของ
ประเดน็ดา้นสุขภาวะในอาคารและมคีวามพยายามในการออกแบบใหไ้ดต้ามมาตรฐานเกณฑส์ุขภาวะในระดบัสากล อย่างไรกด็ ีการน า
มาตรฐานการออกแบบอาคารของต่างประเทศมาใชท้นัท ีมกัสรา้งปัญหาใหแ้ก่อาคารไมเ่หมาะสมต่อประเภทการใชง้านหรอืสภาพแวดลอ้ม
ของไทย จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งท าการวจิยัเพือ่พฒันาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อบรบิทแวดลอ้มของอาคารสถานศกึษาในประเทศไทย 
งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาและพฒันาเกณฑก์ารประเมนิการออกแบบอาคารเรยีนในสถานศกึษาของรฐั โดย 1. ศกึษาเกณฑก์ารประเมนิ
การออกแบบสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาทัง้ในประเทศไทยและในระดบัสากลเชงิกายภาพ ไดแ้ก่ เกณฑป์ระเมนิโรงเรยีนสุขภาวะของ 
สสส., เกณฑป์ระเมนิหอ้งเรยีนคุณภาพ ของ สพฐ. และเกณฑ ์WELL v.1 Pilot : Education Facility เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประเดน็และหวัขอ้ที่
เหมาะสมส าหรบัแบบประเมนิ 2. ศกึษาเชงิส ารวจความเหน็ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในเรื่องการศกึษาและสุขภาวะของไทย 
(expert opinion) 3. ลงพื้นทีเ่พื่อประเมนิจากกรณีศกึษาที่ใช้แบบอาคารเรยีนดงักล่าว จ านวน 3 โรงเรยีน และ 4. วเิคราะห์และสรุปผล
เพื่อใหไ้ด้แบบประเมนิที่ครอบคลุมประเดน็ตามหลกัทางสากลและเหมาะสมกบับรบิทแวดล้อมของอาคารสถานศกึษาในประเทศไทย 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทางกายภาพของเกณฑป์ระเมนิสุขภาวะเชงิกายภาพ ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาของรฐั ในประเทศไทย 
ได้แก่ หมวดอากาศ, หมวดน ้า, หมวดบ ารุงรกัษา, หมวดแสงสว่าง, หมวดการออกก าลงักาย, หมวดสภาวะน่าสบาย, หมวดจติใจ และ
หมวดที่จ าเป็นตามหลกักฎหมาย คอื หมวดความปลอดภยั ซึ่งผลของการวเิคราะห์แบบอาคารเรยีน พบว่า ลกัษณะทางกายภาพของ
อาคารเรยีน ยงัมสี่วนทีไ่ม่ผ่านเกณฑป์ระเมนิทางสุขภาวะ ทัง้ในเรื่องของลกัษณะของพืน้ที ่วสัดุทีใ่ชป้ระกอบและตกแต่ง รวมทัง้การจดั
พืน้ทีเ่พื่อการใชง้าน ทัง้น้ี เพื่อมุ่งหวงัใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรอืประเมนิอาคารสถานศกึษาของรฐั ที่
สง่เสรมิต่อสขุภาพรวมถงึพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ค าส าคญั: สขุภาวะ, สถานศกึษาของรฐั, ลกัษณะทางกายภาพ, เกณฑส์ขุภาวะ (WELL Building Standard) 

 

Abstract 

Nowadays, health and well-being are still a global issue that everyone has paid attention to. Especially for childhood 
health because it is an age with rapid development in many parts. On the other hand, when exploring buildings that are 
designed for the health of building users in Thailand, it was found that school-type buildings do not give importance to health. 
In architecture, designers, project developers as well as Thai agencies that are related to Thai education and health have 
begun to envision the importance of health issues in buildings and have made efforts to design to meet the WELL Building 
Standard which is the standard in the international levels. However, the immediate adoption of foreign building design standards 
often causes problems for the building which is unsuitable for the type of use or the Thai environment Therefore, it is necessary 
to research to develop guidelines and methods that are suitable for the environmental context of educational institutions in 
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Thailand. This research focused on studying and developing the assessment criteria for school building design in government 
institutions by 1. study the criteria for assessing the design of the school environment both in Thailand and international 
physically, such as school health assessment criteria Of Thai Health Promotion Foundation, the quality classroom assessment 
criteria of Office of the Basic Education Commission (OBEC) and the WELL v.1 Pilot: Education Facility criteria 2. Survey of 
the opinions of experts and those involved in education and Thai well-being. 3. Go to the area and assess from the case 
studies by using the school building designs (324 Lor) of 3 schools and 4. analyze and summarize the results from the above 
criteria to obtain the form that covered comprehensive assessment of international issues and appropriate to the environmental 
context of educational institutions in Thailand. The results of the research were as follows: physical factors of the Physical 
Health Assessment Criteria that were suitable for the context of the educational institutions of the state in Thailand, such as 
air, water, maintenance, lighting, exercise, comfort, mental, and safety which was required by law. The results of the analysis 
in the school building were found to be the physical characteristics of the school buildings which still had parts that did not 
pass the health assessment criteria both in terms of the materials that were used for assembly and decoration including 
arranging the area for working to be able to be applied as a guideline for the design or evaluation of government educational 
institutions that supported the health and development of children's learning and in line with the concept of sustainable 
development. 

Keywords: Well-being, Governmental educational institution, Physical characteristics, WELL Building Standard 

 

1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัประเดน็ดา้นสขุภาพและสขุภาวะยงัเป็นประเดน็ทีท่ ัว่โลกใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สขุภาพในวยัเดก็ เพราะ
เป็นวยัที่มพีฒันาการทีร่วดเรว็ในหลายๆดา้น โดยปัจจุบนัการวจิยัใหม่ๆ มกีารชี้ใหเ้หน็ว่า ปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฒันาการและ
สขุภาพของวยัเดก็ แบง่เป็น 2 ประเภท คอื ปัจจยัทางพนัธุกรรมประมาณเพยีง 20% และสว่นทีเ่หลอือกีกวา่ 80% นัน้ เป็นผลจากปัจจยั
ทางสภาพแวดลอ้ม ซึง่ลว้นแต่มผีลโดยตรงต่อสุขภาพของวยัเดก็ โดยส่วนใหญ่สภาพแวดลอ้มอนัดบัตน้ๆทีม่คีวามใกลช้ดิกบัเดก็มาก
ทีส่ดุ คอื บา้นและโรงเรยีน จากผลส ารวจพฤตกิรรมและการใชช้วีติของเดก็ไทย พบวา่ โรงเรยีน ซึง่ถอืเป็นสภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อ
พฒันาการและสุขภาพของเดก็เป็นอย่างยิง่ เพราะเดก็ในวยัเรยีนสว่นมากนัน้ใชช้วีติอยู่ในระบบโรงเรยีน ดงันัน้ พฒันาใหโ้รงเรยีนใหม้ี
การสง่เสรมิทัง้พฒันาการการเรยีนรูค้วบคู่ไปกบัการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของเดก็ในโรงเรยีนร่วมดว้ย ถอืเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม
และเป็นการสรา้งพืน้ฐานทีด่ขีองวยัเดก็ปัจจุบนัการดแูลรกัษาสุขภาพของคนไทยสว่นใหญ่จะเป็นไปในรปูแบบ Conventional Medicine 
คอื การรอจนมกีารป่วยแลว้จงึมารกัษาหรอืการรกัษาทีป่ลายเหตุ แต่จากการวจิัยและศกึษาหาขอ้มูลของผูน้ าเครอืข่ายการแพทย์ ที่
เลง็เหน็ความส าคญัของคุณภาพชวีติของผูค้นเป็นอนัดบัหน่ึง ไดน้ าเสนอแนวคดิทีจ่ะเปลีย่นวธิใีนการรกัษาใหเ้ป็นการป้องกนั เพราะเชื่อ
ว่า ‘การป้องกนัคอืการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด (Prevention is the Key)’ (นพ.ตนุพล วริุฬหการุญ, 2561) ดงันัน้ การทีม่พีืน้ฐานสุขภาพและสุข
ภาวะที่ดีตัง้แต่วัยเด็ก จึงเป็นตัวแปรส าคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสูงสุด ดงันัน้ บทความน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาและพฒันาเกณฑ์การประเมนิการออกแบบอาคารเรียนเชิงกายภาพใน
สถานศกึษาของรฐัในบรบิทประเทศไทย เพือ่มุ่งหวงัใหส้ามารถน าแบบประเมนิไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรอืประเมนิ
อาคารสถานศกึษาของรฐั ทีส่ง่เสรมิต่อสขุภาพรวมถงึพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1) เพื่อวเิคราะห์และสรุปเกณฑ์การประเมนิการออกแบบสุขภาวะเชงิกายภาพในอาคารสถานศกึษา จากเกณฑ์ประเมนิ
สถานศกึษา 

2) เพือ่ประยุกตแ์ละทดสอบเกณฑก์ารออกแบบสุขภาวะเชงิกายภาพในอาคารสถานศกึษากบัแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา   

1.3.1 เกณฑป์ระเมนิอาคารทีศ่กึษา 

1) ศกึษาเกณฑม์าตรฐานในประเทศไทย ไดแ้ก่  เกณฑก์ารประเมนิโรงเรยีนสขุภาวะ ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) และเกณฑ์การประเมนิหอ้งเรยีนคุณภาพระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)  

2) ศกึษาเกณฑม์าตรฐานการประเมนิอาคารสขุภาวะของต่างประเทศ ไดแ้ก่ เกณฑก์ารออกแบบอาคารทีค่ านึงถงึสขุภาวะและ
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูใ้ชอ้าคาร WELL Building Standard ในสว่นของการออกแบบทางกายภาพ 

3) ศกึษาแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  โดยเลอืกแบบอาคารเรยีนทีม่ ี
การใชม้ากทีส่ดุและแบบอาคารเรยีนลา่สุด (ปี2564) 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

1) ศกึษาอาคารเรยีนของโรงเรยีนทีอ่ยู่ในสงักดัของของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ทีม่กีารใชแ้บบ
อาคารเรยีนทีม่กีารใชม้ากทีส่ดุ จ านวน 3 โรงเรยีน 

2) ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในเรือ่งการศกึษาและสขุภาวะของไทย จ านวน 10 คน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การศึกษาทฤษฎี นิยาม และแนวคิดด้านสขุภาวะท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรม 

 2.1.1 นิยามของ สขุภาพ (health) และ สขุภาวะ (well-being)  

 Health (WHO 2001, p.1) คอื สภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จติใจ และสุขภาวะทางสงัคม ไม่ใช่เพยีงการปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็หรอืความทุพพลภาพเท่านัน้ ในบรบิทของการสง่เสรมิสุขภาพ ไมไ่ดม้องสุขภาพเป็นเป้าหมายทีเ่ป็นนามธรรม แต่ถอืเป็น
กระบวนการไปสูเ่ป้าหมายมากกวา่ โดยสขุภาพเป็นเหมอืนทรพัยากร (Resource) ทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่ชวีติทีม่ผีลติภาพ (Productive Life) 
ทัง้ด้านส่วนตวั สงัคมและเศรษฐกิจ สุขภาพไม่ได้เป็นเป้าหมายของการมชีวีติ สุขภาพเป็นแนวคดิเชงิบวก จุดเน้นของสุขภาพคอื
นอกจากจะเป็นความสามารถทางกาย (Physical capacity) แลว้ยงัเป็นทรพัยากรของสงัคมและส่วนบุคคลดว้ย (social and personal 
resource) 

2.1.2 การเรยีนรูก้บัสภาพแวดลอ้ม 

จากการศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการจ าและพฤตกิรรมทางสงัคม
ของเด็ก (Civil Engineering and Architecture Vol. 4, 2006) สรุปได้ว่า คุณภาพของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม คุณภาพของ
องค์กร และการบริหารจดัการด้านกายภาพของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประกอบด้วย ปัจจยัด้านคุณภาพของแสงสว่าง ความ
เหมาะสมของการใช้ส ีคุณภาพเสยีง คุณภาพของอากาศ วสัดุพื้นผวิ และความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรยีน (Gifford, 
1991) ร่วมกบัการบรหิารจดัการกจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดรบักบัพฒันาการของผูเ้รยีนมคีวามสมัพนัธก์บัผลการพฒันาในดา้น
บวกของเดก็ ประกอบกบัการศกึษาหลกัการส่งเสรมิแรงจูงใจมผีลต่อพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของเดก็ (อารยี์ พนัธ์มณี , 2544) รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและการบริหารจดัการนัน้จะพจิารณาร่วมกบัทศันคติของผู้เกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา เพื่อน ามาสู่ กรอบแนวทางการ
ปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานอยา่งเหมาะสม สง่ผลต่อการสรา้งสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศสภาวะน่าเรยีน ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทางกายภาพเพือ่น าไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรู ้

2.2 กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบโรงเรียนในประเทศไทย 

 จุดประสงค์ในการศกึษา เพื่อใชใ้นการพฒันาหวัขอ้แบบประเมนิใหส้อดคล้องกบัการใช้งานของอาคารประเภทโรงเรยีนใน
ประเทศไทย โดยเนื้อหาทีศ่กึษาประกอบดว้ยการออกแบบระบบแสงสวา่ง การออกแบบเสยีงภายในหอ้งเรยีน การออกแบบระบบระบาย
อากาศ และการออกแบบขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ศกึษาจากมาตรฐานกระทรวงศกึษาธกิาร จากขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 2522, มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสขุ จากอนามยัโรงเรยีน 2540, พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน จากพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 2525 

2.3 เกณฑก์ารประเมินอาคารสขุภาวะในโรงเรียนทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 2.3.1 มาตรฐานการออกแบบอาคารสุขภาวะส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกในสถานศกึษา WELL v.1 Pilots for Education 
Facility (IWBI,2020) 

WELL Building Standard หรอื WELL เป็นความร่วมมอืระหว่าง สภาอาคารเขยีวแห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. Green Building 
Council) และ International WELL Building Institute พฒันามาจากงานวจิยัทางการแพทย ์เพือ่เป็นเกณฑก์ารประเมนิอาคารทีมุ่่งเน้น
เรือ่งของสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองคน (Health and wellness of building occupants) ทัง้น้ี WELL Building Standard Version 1 
ได้มกีารพฒันาเกณฑ์ ส าหรบัการประเมนิส าหรบัอาคารประเภทอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมต่อการใช้งานกลายเป็น WELL 
Building Standard Version 1 (Pilot) สามารถแบง่ประเภทไดด้งัน้ี ทีพ่กัอาศยัส าหรบัหลายครอบครวั (Multifamily Residential), อาคาร
สถานศึกษา (Education Facilities), พื้นที่ค้าปลีก (Retail), ร้านอาหาร (Restaurant) และครวัส าหรบัในเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Kitchen) โดยเกณฑ ์WELL ส าหรบัการประเมนิอาคารสถานศกึษา ประกอบดว้ยขอ้บงัคบั (Precondition) และขอ้เสรมิ (Optimization) 
โดยแบ่งเป็น 7 หมวด คอื คุณภาพอากาศทีด่ ี(Air), คุณภาพน ้าดื่มน ้าใช ้(Water), สง่เสรมิอาหารการกนิ (Nourishment), คุณภาพของ
แสงสวา่ง (Light), การออกก าลงักาย (Fitness), สรา้งสภาวะอยูส่บาย (Comfort) และสง่เสรมิสขุภาพจติทีด่ ี(Mind) 

2.3.2 เกณฑก์ารประเมนิเชงิกายภาพทางสุขภาวะ โรงเรยีนในประเทศไทย 

จากการศกึษาเกณฑป์ระเมนิโรงเรยีนทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัเรื่องสุขภาวะของผูใ้ชอ้าคารสถานศกึษา พบวา่มเีกณฑ ์โรงเรยีน
สุขภาวะ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.,2020) ที่ใชใ้นการประเมนิโรงเรยีน อย่างไรก็ด ีแบบประเมนิ
โรงเรยีนสุขภาวะนัน้ ยงัใหค้วามส าคญัไมค่รอบคลุมในประเดน็เรื่องสุขภาพในระดบัสากล จงึไดม้กีารศกึษาเกณฑเ์พิม่เตมิทีใ่ชก้นัอย่าง
แพร่หลายในการประเมนิโรงเรยีนของรฐัในประเทศไทย นัน้คอื เกณฑก์ารประเมนิหอ้งเรยีนคุณภาพระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.,2018) เพื่อใหเ้น้ือหาประเดน็ในเรื่องสุขภาพนัน้ครบถ้วนและใกลเ้คยีงกบัเกณฑ์
ระดบัสากลมากทีส่ดุ 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1 ศึกษารายละเอียดเชิงกายภาพเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 WELL v.1 pilot : Education Facilities เชงิกายภาพ : การเลอืกหวัขอ้ที่จะใช้ในการการศกึษาจากเกณฑ์ WELL v.1 pilot : 
Education Facilities นัน้ จะเริ่มจากการเลือกจากหัวข้อที่เป็นหัวข้อในหมวดบังคับ  (Precondition) และหัวข้อในหมวดเพิ่มเติม 
(Optimization) จากนัน้จะศกึษารายละเอยีดของแต่ละหวัขอ้ แลว้เลอืกศกึษาหวัขอ้ในสว่นทีเ่ป็นประเดน็เชงิกายภาพ 



การศกึษาเกณฑก์ารประเมนิทางสขุภาวะเชงิกายภาพ ในสถานศกึษาของรฐั ในประเทศไทย 
จติตวรี ์รตันชวีพงศ ์และศวิาพร กลิน่มาลยั 
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เกณฑโ์รงเรยีนสุขภาวะ เชงิกายภาพ : การเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะใชใ้นการการศกึษาจากเกณฑโ์รงเรยีนสุขภาวะนัน้ เลอืกศกึษา
หมวด สภาพแวดลอ้มเป็นสุข ทีเ่กีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิสุขภาวะของนักเรยีน จากนัน้จะศกึษาในสว่นทีเ่ป็น
เชงิกายภาพ 

เกณฑห์อ้งเรยีนคุณภาพ เชงิกายภาพ : การเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะใชใ้นการการศกึษาจากเกณฑห์อ้งเรยีนคุณภาพนัน้ เลอืกศกึษา
หมวดองคป์ระกอบการประเมนิดา้นกายภาพ จากนัน้จะศกึษารายละเอยีดในสว่นทีเ่ป็นเป็นขอ้มลูเชงิกายภาพ 

3.2 ประเมินประเดน็และหวัข้อในแบบการประเมินเบือ้งต้นโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเพื่อศกึษาการพฒันาเกณฑท์ีต่อ้งอาศยัความรูค้วามช านาญเฉพาะทาง การศกึษาเชงิส ารวจ
ความเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ (expert opinion) เป็นวธิกีารทีม่คีวามเหมาะสม โดยผูป้ระเมนิจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้น
สุขภาวะและการออกแบบอาคารสถานศกึษาของประเทศไทย ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่มออกแบบและก่อสรา้งส านักงานอ านวยการ : 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3-4 ท่าน (2) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รบัการรบัรองจาก WELL (WELL AP) 
จ านวน 2-3 ท่าน และ(3) นักวจิยัจากมลูนิธสิถาบนัวจิยัระบบการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนแมข่า่ย : ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) จ านวน 2-3 ท่าน โดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ตี่อประเดน็ในเกณฑก์ารประเมนิ โดยจะลงรายละเอยีดเกีย่วขอ้ง
กบัการใหค้วามส าคญัของหวัขอ้ในการประเมนิ โดยจะเป็นลกัษณะของการจดัหมวดหมูข่องประเดน็ในการประเมนิตามน ้าหนกัคะแนนที่
เหมาะสม และส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะของผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการปรบัปรุงและพฒันาเกณฑก์ารประเมนิ โดยจะลง
รายละเอยีดประเดน็ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นไปได้ของการปรบัใช ้โดยจะเป็นค าถามปลายเปิด ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ด้ความคดิเหน็ที่
หลากหลายมมุมองในแต่ละดา้น 

3.3 ประยกุตแ์ละทดสอบแบบประเมินเบือ้งต้นกบัแบบอาคารเรียนมาตรฐาน 

1) แบบอาคารเรยีนมาตรฐาน 324 ล. (รปูที ่2) ซึง่เป็นแบบทีม่กีารน าไปใชเ้พือ่ก่อสรา้งจรงิมากทีสุ่ด โดยศกึษารว่มกนัทัง้แบบ
ก่อสร้างและกรณีศกึษาที่มาน าไปใช้จรงิ โดยเกณฑ์การเลอืกโรงเรยีนนัน้คอื (1) โรงเรยีนที่ใช้แบบอาคารเรยีนมาตรฐาน 324ล. (2) 
โรงเรยีนทีเ่ป็นเครอืทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย (3) อายุอาคาร /ปรบัปรุง ไม่เกนิ 5 ปี และ (4) โรงเรยีนทีอ่าคารเรยีนในขอ้ (1) สภาพดี
อยู่ ซึ่งโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นกรณีศกึษาล าหรบัการลงพืน้ทีป่ระกอบดว้ย โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั รงัสติ , โรงเรยีนหอวงั ปทุมธานี 
และโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ ปทุมธานี 

2) แบบอาคารเรยีนมาตรฐาน OBEC 105 ล./61 (รปูที ่3) ซึง่สามารถประเมนิไดเ้พยีงบางสว่นของแบบประเมนิ เพราะยงัไมม่ี
การน าไปใชใ้นการก่อสรา้งจรงิ เพราะเป็นแบบใหมล่า่สุดทีถู่กเสนอออกมา 

 
รปูท่ี 2 แบบอาคารเรยีนมาตรฐาน 324 ล.           รปูท่ี 3 แบบอาคารเรยีนมาตรฐาน OBEC 105 ล./61. 

3.4 สรปุผลและน าเสนอแนวทางการพฒันา 

การสรุปผลจะเป็นการน าเสนอเกณฑเ์กณฑก์ารประเมนิสขุภาวะเชงิกายภาพในสถานศกึษาของรฐั ในบรบิทไทย รวมทัง้มกีาร
น าเสนอแนวทางอาคารเรยีนแบบใหมท่ีค่รอบคลุมประเดน็ในเชงิสขุภาวะและเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย อกีทัง้ยงัสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรอืประเมนิอาคารสถานศกึษาของรฐั ทีด่ตี่อสุขภาพและสง่เสรมิพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ 
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

4.1 วิเคราะหห์มวดเกณฑก์ารประเมินการออกแบบสขุภาวะเชิงกายภาพในอาคารสถานศึกษา จากเกณฑป์ระเมินสถานศึกษา
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 จากการวเิคราะหแ์ละสรุปเกณฑก์ารประเมนิทีศ่กึษา ท าใหไ้ดม้าซึง่หมวดในการประเมนิทัง้หมด 8 หมวด ซึง่ 7 หมวดอา้งองิ
มาจากการศึกษาแบบประเมนิของต่างประเทศ คอื คุณภาพอากาศที่ด ี(Air), คุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้ (Water), ส่งเสริมอาหารการกิน 
(Nourishment), คุณภาพของแสงสวา่ง (Light), การออกก าลงักาย (Fitness), สรา้งสภาวะอยู่สบาย (Comfort) และสง่เสรมิสุขภาพจติที่
ด ี(Mind) และอกี 1 หมวด คอื ความปลอดภยั (Safety) โดยมหีวัขอ้ย่อยทัง้หมด 40 หวัขอ้ ซึง่หวัขอ้ย่อยในแต่ละหมวดมกีารน ามาจาก
ทัง้เกณฑก์ารประเมนิทัง้ของไทยและต่างประเทศ และยงัน ามาจากขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดในการออกแบบอาคารสถานศกึษาของ
ประเทศไทย 

4.2 วิเคราะหร์ปูแบบการประเมินเบือ้งต้น 

 หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาเกณฑก์ารประเมินอาคารสถานศกึษาของไทยและต่างประเทศ จนไดม้าซึ่งขอ้สรุปและปัจจยัทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิ จากนัน้ท าการศกึษาเกณฑเ์พิม่เตมิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่วธิกีารในการปฏบิตัแิละใหค้ะแนนในเกณฑ ์โดยในสว่นของลกัษณะการให้
คะแนนนัน้ จะมลีกัษณะเป็นการใหส้ดัสว่นคะแนนตามส าดบัความส าคญั ซึง่อ้างองิมากจากเกณฑป์ระเมนิสถานศกึษาของต่างประเทศที่
มกีารแบ่งเป็น หวัขอ้บงัคบัและหวัขอ้แนะน าเพิม่เตมิ แต่เพื่อใหเ้ขา้กบับรบิทของประเทศไทยมากยิง่ขึน้ จงึใชล้กัษณะของการประเมนิ
แบบแบ่งเป็นล าดบัขัน้ซึง่เหมอืนกบัลกัษณะการประเมนิของแบบประเมนิของประเทศไทย นอกจากน้ียังท าใหม้คีวามยดืหยุ่นของแบบ
ประเมนิเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

4.2.1 การใหล้ าดบัความส าคญัของแต่ละหวัขอ้ 

การวเิคราะหใ์นสว่นของการใหล้ าดบัความส าคญันัน้จะแบง่เป็น 3 ระดบัโดยแบง่ตามความส าคญั ดงัน้ี 

1) หวัขอ้ทีเ่ป็นขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดในการออกแบบอาคารสถานศกึษา หากขอ้ใดเป็นขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดในการ
ออกแบบอาคารสถานศกึษาจะใหส้ าดบัความส าคญัเป็น หวัขอ้บงัคบัทนัท ี

2) หวัขอ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญใหร้ะดบัความส าคญัตรงกนั จะใหค้วามส าคญัตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอมา เช่น หากผูเ้ชีย่วชาญใหล้ าดบั
ความส าคญัมากเป็นขอ้ทัว่ไปและขอ้ทัว่ไป 

3) หวัขอ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญใหไ้มต่รงกนั จะวเิคราะหจ์ากขอ้เสนอแนะและดจูากการเขา้กบับรบิทของโรงเรยีนในประเทศไทย 

4.2.2 ขอ้มลูของแบบประเมนิและการใหค้ะแนน 

จากการศกึษาเกณฑก์ารประเมนิสถานศกึษา รวมทัง้การวเิคราะหแ์บบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหไ้ดม้าซึ่ง
ฟอรม์แบบประเมนิเบือ้งตน้ทีไ่ดม้หีมวดในการประเมนิทัง้หมด 8 หมวด จ านวน 40 ขอ้ โดยแบ่งเป็นขอ้บงัคบัทัง้หมด 11 ขอ้ ขอ้ทัว่ไป
ทัง้หมด 19 ขอ้ และขอ้บงัคบัทัง้หมด 10 หวัขอ้ โดยทุกหวัขอ้จะมคีะแนนสงูสดุอยูท่ี ่3 คะแนน โดยในสว่นทีเ่ป็นหวัขอ้บงัคบั หากปฏบิตัิ
ไดต้ามขอ้ปฏบิตัิทีก่ าหนด ถอืว่าไดเ้ตม็ 3 คะแนน แต่หากมขีอ้ใดขอ้หน่ึงทีป่ฏบิตัไิม่ได ้จะถอืว่าไม่ผ่านแบบประเมนิทนัท ีในส่วนของ
หวัขอ้ทัว่ไปนัน้ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัทิีก่ าหนดใหท้ าคะแนนในทุกๆหวัขอ้ใหไ้ดอ้ย่างน้อยขอ้ละ 1 คะแนน แต่หากมขีอ้ใดขอ้หน่ึงที่
ปฏบิตัไิม่ได ้จะถอืว่าไม่ผ่านแบบประเมนิทนัทเีช่นกนั และสุดทา้ยในส่วนของขอ้เพิม่เตมินัน้ เป็นส่วนสนับสนุนหวัขอ้หลกั จงึสามารถ
เลอืกปฏบิตัไิด ้ซึง่จะเลอืกปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัหิรอืไมก่ไ็ด้ ซึง่หากปฏบิตัติามขอ้ก าหนดแลว้ไดค้ะแนน 52 – 75 คะแนน ถอืวา่ผา่นแบบ
ประเมนิ หากไดค้ะแนน 76-100 คะแนน ถอืวา่ผา่นแบบประเมนิในระดบัด ีและหากไดค้ะแนน 101-120 คะแนน ถอืวา่ผา่นแบบประเมนิ
ในระดบัดมีาก 
  



การศกึษาเกณฑก์ารประเมนิทางสขุภาวะเชงิกายภาพ ในสถานศกึษาของรฐั ในประเทศไทย 
จติตวรี ์รตันชวีพงศ ์และศวิาพร กลิน่มาลยั 
 

975 

4.3 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากแบบฟอรม์การประเมินเบือ้งต้น 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
หวัข้อ ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ สรปุประเดน็ 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. WELL AP 
หมวดที ่1 : อากาศ (AIR) 

1. การออกแบบ
การระบายอากาศ 

 
- 

 
- 

ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของ วสท. หรอื
มาตรฐานสากล (ASHRAE 62.1-2013) 

2. การออกแบบ
ทางเขา้อาคาร 

- ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
 

เพิม่รายละเอยีดการปฏบิตั ิเชน่ การ
แยกทางจากพืน้ทีพ่ืน้ดนิจากพืน้ทีท่ี่
เป็นปนู เพือ่การจดัการ  

เสนอ 2 ทางเลอืก คอื ท าไดท้ัง้แบบถาวร
และอุปกรณ์เสรมิเพือ่ลดงบประมาณการ
ต่อเตมิ ส าหรบัโรงเรยีนทีส่รา้งแลว้ 

3. การวางผงัเพือ่
ไมใ่หม้กีลิน่รบกวน 

- ขอ้จ ากดัในเรือ่งของขนาดพืน้ที ่
- จดัการโดยใหอ้ยูใ่นพืน้ทีม่ดิชดิ
ไมอ่ยูใ่นตน้ทางของทศิทางลม 

 
- 

มพีืน้ทีข่ยะรวมหา่งจากหอ้งเรยีนมากกว่า 
500 เมตรและอยูใ่นทีม่ดิชดิ ไมอ่ยูต่น้ทาง
ของลมทีพ่ดัสูพ่ืน้ทีอ่าคารเรยีน 

4. พืน้ทีต่รวจสอบ
คณุภาพอากาศ 

- ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
- ในต าแหน่งทีเ่ขา้ถงึ/มองเหน็ได ้

ตดิตัง้เครือ่งตรวจฝุ่ น PM 2.5 ใน
อากาศเพิม่เตมิ 

มพีืน้ทีเ่ครือ่งแสดงคา่สภาพแวดลอ้ม
ภายในอาคารทีเ่หมาะสม 

5. การวางผงัเพือ่
ลดไอเครือ่งยนต์
เขา้สูต่วัอาคาร 

ขอ้จ ากดัในเรือ่งของขนาดพืน้ที่
โรงเรยีน 

ใหม้ ีBuffer zone เชน่ แนวตน้ไม ้
หรอืเทคนิคอื่นๆ เพือ่ช่วยลดมลพษิ
ใหน้้อยลง 

อาคารเรยีนอยูห่่างจากแนวถนนหรอืลาน
จอดรถเป็นระยะทางมากกวา่ 30 เมตร 
หรอืจดัใหม้ ีBuffer zone เพือ่ลดมลพษิ 

6. การเลอืกวสัดุ
ส าหรบัเฟอรนิ์เจอร์
การตกแต่งภายใน 

เน้นไปในสว่นวสัดุปิดผวิของ
อาคาร เชน่ สทีีท่า หรอืฝ้าเพดาน
ทีไ่ดร้บัการรบัรองวา่ปลอดภยั 

ระบุชดัเจนถงึการใชว้สัดุ เช่น วสัดุที่
มีการปล่อยสารพิษต ่าหรือ ระบุว่า
เป็นฉลากเขยีว เป็นตน้ 

6.1 วสัดุทีใ่ชท้ าเฟอรนิ์เจอร/์ตกแต่งตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองว่าเป็นวสัดุ ไมอ่นัตราย 
6.2 วสัดุในพืน้ทีท่ีถู่กท าความสะอาด
บ่อยๆ ตอ้งประกอบดว้ยวสัดุทนการขดัถู 

หมวดที ่2 : น ้า (WATER) 
1. การออกแบบให้
มแีหล่งน ้าทีส่ะอาด 

ควบคูไ่ปกบัการดูแลรกัษาที่
เหมาะสมและสม ่าเสมอ 

สว่นของการจดัการ การใหข้อ้มลู 
การดแูลรกัษาและตรวจสอบการใช้
งานอย่างสม ่าเสมอ 

ใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์ทีใ่ชก้บัระบบส่งน ้า เชน่ 
ท่อประปา ก๊อกน ้า ขอ้ต่อ ทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานระดบัสากล 

2. การออกแบบ
เพือ่สง่เสรมิการ
เขา้ถงึแหล่งน ้าดื่ม 
(ในพืน้ทีอ่าคาร) 

- ใชตู้จ้่ายน ้าขนาดใหญ่เพือ่
ประหยดัในสว่นของงบประมาณ 
- จ านวนของตูจ้่ายน ้าตอ้งมี
เพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน 

 
- 

มตีูจ้่ายน ้าอยา่งน้อย 1 เครือ่งตัง้อยู่ใน
รศัม ี30 เมตรจากพืน้ทีเ่รยีนรูห้ลกั 

3. การออกแบบ
เพือ่สง่เสรมิการ
เขา้ถงึแหล่งน ้าดื่ม 
(ในพืน้ทีอ่าคาร) 

จ านวนของตูจ้่ายน ้าตอ้งมเีพยีงพอ
กบัจ านวนนกัเรยีน 

ควรมหีลงัคาปกคลุม ไมใ่หตู้จ้่ายน ้า
โดนแสงแดดแรงโดยตรงหรอืโดนฝน
สาด เพือ่ความสะอาดของน ้าและหวั
จ่ายน ้าดื่ม 

3.1 มตีูจ้่ายน ้าอย่างน้อย 1 เครือ่ง 
เพยีงพอส าหรบันักเรยีน 30 คน 
3.2 มกีารออกแบบพืน้ทีเ่พือ่ความสะอาด
และความปลอดภยัของตูจ้่ายน ้า 

หมวดที ่3 : การบ ารงุรกัษา (NOURISHMENT) 
1. การออกแบบ
เพือ่สง่เสรมิการ
ลา้งมอื 

- ตามแบบการก่อสรา้งมกีารจดัให้
อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและระบุ
ขนาดอ่างล่างมอืทีเ่หมาะสม 

 
- 
 

1.1 ทีต่ ัง้อ่างลา้งมอื อยูใ่กลพ้ืน้ทีเ่รยีนรู ้
พืน้ทีบ่รโิภคอาหารและหอ้งน ้า 
1.2 มขีนาดอ่างลา้งมอื ทีไ่ดม้าตรฐาน 

2. การออกแบบให้
มมีมุสขุนิสยั 

มพีืน้ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัจาก
โรคระบาดในปัจจุบนั 

เน้นการออกแบบเพือ่ลดการ
ปนเป้ือนเพือ่ความสะอาดปลอดภยั
และถูกสขุลกัษณะของนกัเรยีน 

มมีมุสขุนิสยั เชน่ ลอ็คเกอรส์ว่นตวั จุด
ใหบ้รกิารในสถานการณ์โรคระบาด  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
หวัข้อ ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ สรปุประเดน็ 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. WELL AP 
หมวดที ่4 : แสงสวา่ง (LIGHT) 

1. การออกแบบ
แสงสวา่ง 

ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน และ
ดวงโคมควรเป็นประเภท LED 

ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน และ
ดวงโคมควรเป็นประเภท LED 

1.1 คา่ความสว่างหอ้งเรยีน 300-500 lux 
และใชด้วงโคม LED /หลอดประหยดัไฟ 
1.2 คา่ความสว่างในพืน้ทีท่ ัว่ไป 200 lux 

2. เปลอืกอาคาร ใหด้ าเนินการตามแบบก่อสรา้ง - อตัราสว่นกระจกต่อผนงัทีเ่หมาะสม 
3. การออกแบบ
จดัการแสงสวา่ง 

- - 3.1 ความต่างของแสงของผนงัหอ้งเรยีน
ทีต่ดิกนั ไมค่วรสวา่งต่างกนัเกนิ 3 เท่า 

 - - 3.2 ความต่างของแสงของผนงัหอ้งเรยีน
ทีไ่มอ่ยูต่ดิกนัไมค่วรต่างกนัเกนิ 10 เท่า 

4. การควบคมุแสง
จา้จากหลอดไฟ 

ใหด้ าเนินการตามแบบก่อสรา้ง 
หรอืเพิม่เตมิตามงบประมาณ 

- ลดแสงจา้จากไฟฟ้าสอ่งสวา่ง โดยจดัใหม้ี
อุปกรณ์บงัแสง (Illuminare shading) 

5. การควบคมุแสง
จา้จากแสงอาทติย ์

ไมแ่นะน าเป็นมา่น เพราะยากต่อ
การดแูลและการจดัการในอนาคต 

- 5.1 มอีุปกรณ์บงัแสงแดดเพือ่ควบคมุ
ปรมิาณแสงและป้องกนัแสงสะทอ้น 

ใหด้ าเนินการตามแบบก่อสรา้ง - 5.2 อุปกรณ์บงัแดด เชน่ ชายคา/กนัสาด 
6. การออกแบบ
แสงจา้ใหเ้หมาะสม 

หอ้งเรยีนในไทย ยงัไมไ่ดม้กีารใช้
คอมพวิเตอรอ์ยา่งแพรห่ลาย 

 
- 

พืน้ทีใ่ชค้อมหา่งจากชอ่งแสง 4.5 ม. 
พืน้ทีท่ ัว่ไปใหม้อีุปกรณ์บงัแสงเพิม่เตมิ 

หมวดที ่5 : การออกก าลงักาย (FITNESS) 
1. การออกแบบ
บนัได 

ใหด้ าเนินการตามแบบก่อสรา้ง 
เพราะออกแบบตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

ควรออกแบบใหเ้ขา้ถงึงา่ยทีส่ดุและ
ปลอดภยัต่อการใชง้าน 

1.1 บนัไดกวา้งไมน้่อยกวา่ 1.5 ม. ถา้
น้อยกวา่ ตอ้งมอียา่งน้อย 2 บนัไดและ
กวา้งไมน้่อยกว่า 1.2 ม. 

   1.2 บนัไดอยูห่า่งจากทางเขา้หลกั 
ไมเ่กนิ 7.5 เมตรและมองเหน็ไดช้ดั 

2. ออกแบบพืน้ที่
ออกก าลงักาย  

- - 2.1 มคีา่เฉลีย่แสงสวา่ง 10-30 lux 
- ควรมกีารใชว้สัดุทีเ่หมาะสมกบักฬีา 

เพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ 
2.2 มพีืน้ทีว่สัดุเฉพาะทีเ่หมาะสมกบัชนิด
ของกฬีา 

3. การออกแบบ
เพือ่การสง่เสรมิ
การใชบ้นัได 

 
- 

 
- 

มอีงคป์ระกอบทีแ่สดงถงึความสวยงาม 
ดงัต่อไปน้ี ผลงานศลิปะ เพลง มชีอ่งเปิด
อยา่งน้อย 1 ตร.ม. เป็นตน้ 

4. ออกแบบพืน้ที่
สง่เสรมิสขุภาพ  

- - มพีืน้ทีส่ง่เสรมิสขุภาพอื่น ๆ เชน่ มทีีว่ดั
สว่นสงู เครือ่งชัง่น ้าหนกั เป็นตน้ 

5. ออกแบบใหม้ ี
สิง่อ านวยความ
สะดวกคนเดนิเทา้ 

แลว้แต่งบประมาณของแต่ละ
โรงเรยีนวา่ท าแบบถาวรหรอื
เฟอรนิ์เจอร ์(เพิม่เตมิจากแบบ) 

 
- 
 

มสีิง่อ านวยความสะดวก เชน่ มา้นัง่ ตูก้ด
น ้า กลุ่มเกา้อีแ้ละโต๊ะเคลื่อนยา้ยได ้ลาน 
พืน้ทีส่เีขยีว งานศลิปะ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
หวัข้อ ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ สรปุประเดน็ 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. WELL AP 
หมวดที ่6 : ความน่าสบาย (COMFORT) 

1 ออกแบบใหไ้ม่มี
กลิน่รบกวนผูเ้รยีน 

 
- 

 

แนะใหม้กีารจดัผงัโดยใหใ้ชพ้ืน้ที่
อื่นๆเป็นพืน้ทีก่นักลิน่จากหอ้งเรยีน 

ป้องกนัไมใ่หก้ลิน่ไมพ่งึประสงคเ์ขา้มาใน
พืน้ทีเ่รยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารแยกพืน้ทีท่ี่
ก่อใหเ้กดิกลิน่ออกจากพืน้ทีเ่รยีนรู ้

2. ออกแบบใหไ้ม่มี
เสยีงรบกวนผูเ้รยีน 

มกีารใชว้สัดุดดูซบัเสยีงในพืน้ทีท่ี่
มคีวามจ าเป็น เช่น หอ้งดนตร ี
 

- ใชว้สัดุทีม่กีารดดูซบัเสยีง เพือ่ใหม้เีสยีงที่
เหมาะสม 

3. ออกแบบใหก้าร
ควบคมุสภาวะน่า
สบายได ้

ควบคมุไดเ้องทัง้หมด เพราะเป็น
หอ้งไมป่รบัอากาศและไมม่กีาร
ควบคมุจากสว่นกลาง 
 

 
- 
 

ก าหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถควบคมุสภาวะน่า
สบายไดด้ว้ยตนเอง < 50% ของทัง้หมด 

4. เฟอรนิ์เจอรม์ี
ความยดืหยุน่
ส าหรบัการใชง้าน 

ขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณของ
แต่ละโรงเรยีน 

 
- 

มโีต๊ะและเกา้อีท้ีส่ามารถปรบัระดบัได้
เหมาะสมทัง้ระดบัการนัง่และและระดบั
การยนื 

หมวดที ่7 : จติใจ (MIND) 
1. ออกแบบใหม้ี
พืน้ทีภู่มทิศัน์ 

ควรม ีแต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้น
พืน้ที ่จงึตอ้งมสีดัสว่นทีเ่หมาะสม 

ควรเป็นพชืทีท่ ัง้ใหร้ม่เงาและมคีวาม
สวยงามเพือ่สง่เสรมิทางดา้นจติใจ 

มพีืน้ทีภู่มทิศัน์หรอืสวนทีส่ามารถเขา้ถงึ
ไดส้ าหรบัผูใ้ชอ้าคาร คดิเป็นพืน้ที ่30% 
ขึน้ไปของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

2. สดัสว่นความสงู
เพดาน/ขนาดหอ้ง 

ด าเนินการตามแบบก่อสรา้ง - สดัสว่นของหอ้งตามทีม่ขีอ้ก าหนดระบุไว ้
 
 

3. หอ้งเรยีนสะอาด 
 

- - มพีืน้ทีเ่กบ็ของต่างๆอยา่งเป็นสดัสว่น 

4. ความสวยงาม /
การสง่เสรมิจติใจ 
 

ด าเนินการตามแบบก่อสรา้ง - พืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานของนกัเรยีนและงาน
ศลิปะ 

หมวดที ่8 : ความปลอดภยั (SAFETY) 
1. ออกแบบใหม้ี
พืน้ที/่อุปกรณ์ลด
อุบตัเิหตุ/อุบตัภิยั 

ด าเนินการตามแบบก่อสรา้ง 
เนื่องจากมใีนกฎหมายอาคาร 

ควรควบคู่กบัแผนการปฏบิตั ิและ
รวมถงึการรบัมอืภยัฉุกเฉินอื่นๆดว้ย 

ออกแบบใหม้ลีดความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ
และอุบตัภิยั เชน่ ระบบเตอืนภยั ทางหนี
ไฟ ตามกฎหมายอาคาร 

2. พืน้ทีบ่รกิาร
สขุภาพ 

แลว้แต่การจดัสรรพืน้ทีข่องแต่ละ
โรงเรยีน 

 
- 

มหีอ้งพยาบาลอยู่ในต าแหน่งและมขีนาด
ทีเ่หมาะสมกบัจ านวนนกัเรยีนและขนาด
ของโรงเรยีน 

4.4 ประยุกต์และทดสอบเกณฑ์การออกแบบสุขภาวะเชิงกายภาพในอาคารสถานศึกษากบัแบบอาคารเรียนมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

หวัขอ้ทีโ่รงเรยีนไมไ่ดค้ะแนนจะเป็นหมวดที ่1 ขอ้ที ่2 เป็นเรือ่งของทางเขา้อาคาร ซึง่เป็นเรือ่งทางเขา้อาคาร โดยโรงเรยีนสว่น
ใหญ่ยงัไมม่กีารจดัการเรือ่งทางเขา้อาคารเพือ่สขุภาวะอยา่งชดัเจน เพราะไมไ่ดม้รีะบุไวใ้นแบบก่อสรา้ง และหากจะต่อเตมิเป็นแบบถาวร 
จะเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยาก แต่มโีรงเรยีนเตรยีมอุดมพฒันาการ ปทุมธานีทีม่กีีใ่ชพ้รมดกัฝุ่ นทีบ่รเิวณหน้าอาคาร แต่เป็นพรมทัว่ไปทีไ่ม่มกีาร
รบัรองวา่เหมาะสมหรอืไม ่จงึท าใหไ้ดค้ะแนนไปเพยีง 1 คะแนน ต่อมาเป็นหมวดที ่4 ขอ้ที ่5.1 เป็นเรือ่งของการมอุีปกรณ์บงัแสงแดดใน
หอ้งเรยีน เชน่ผา้มา่น เป็นตน้ โดยทุกโรงเรยีนกรณีศกึษาไมไ่ดค้ะแนน เพราะดว้ยการทีต่อ้งบ ารุงรกัษา ท าความสะอาด จงึท าใหทุ้ก
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โรงเรยีนไมไ่ดน้ าไปใชแ้ละสุดทา้ยในหมวดที ่6 ขอ้ที ่2 เรือ่งของการไมม่เีสยีงรบกวน ไมม่โีรงเรยีนกรณีศกึษาใดไดค้ะแนนไป เพราะ ดว้ย
ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีอ่าจจะไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชว้สัดุดดูซบัเสยีง จงึท าใหไ้มม่โีรงเรยีนใดไดค้ะแนนไป (ตารางที ่2) ดงันัน้ ตอ้งการพฒันา
และปรบัปรุงวธิกีารประเมนิ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิทสถานศกึษาในไทย แต่ยงัคงถูกตอ้งและครบถว้นในระดบัสากล 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิสขุภาวะ (1)                            ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิสขุภาวะ (2) 

 
หมายเหตุ: หวัขอ้ในการประเมนิ อา้งองิตามตารางที ่1 

 

5. สรปุผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหก์ารใชแ้บบประเมนิ จากทัง้การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและประยุกตแ์ละทดสอบเกณฑก์ารออกแบบสุขภาวะเชงิ
กายภาพในอาคารสถานศกึษากบัแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อแนวทางการพฒันาแบบประเมนิส าหรบัโรงเรยีนในประเทศไทย และปัจจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิใหค้ะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) จากการวเิคราะหเ์กณฑ์การประเมนิสุขภาวะในสถานศกึษา พบว่า เกณฑก์ารประเมนิของไทยนัน้ ยงัขาดหวัขอ้ในการ
ประเมนิทีค่รอบคลุมประเดน็ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนหลายหวัขอ้ และยงัเน้นไปในสว่นของการปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่  โดยไมไ่ด้
ใหค้วามส าคญักบัประเดน็เชงิกายภาพมากนกั 

2) การวเิคราะหก์ารท าคะแนนนัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเดน็คอื (1) หากวเิคราะหล์กัษณะรายละเอยีดการประเมนินัน้ 
สรุปไดว้า่ หวัขอ้การประเมนิทีร่ายละเอยีดการประเมนิมลีกัษณะเป็นสิง่ก่อสรา้งตามขอก าหนและกฎหมายนัน้ จะเป็นหวัขอ้ทีโ่รงเรยีนใน
ประเทศไทยสามารถท าคะแนนได้ ส่วนหวัขอ้ที่มรีายละเอียดเป็นเฟอร์นิเจอร์หรอือุปกรณ์เพิม่เติมนัน้ มกัไม่ถูกท าคะแนนมากนัก 
เนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นพืน้ทีแ่ละงบประมาณของแต่ละโรงเรยีน (2) วเิคราะหต์ามหมวดการประเมนินัน้ สรุปไดว้า่ หมวดทีเ่หมาะสม
กบัโรงเรียนในบริบทไทยที่สุด คอื หมวดที่ 2 น ้า เน่ืองจากเรื่องน ้าเป็นปัจจยัที่ส าคญัการด ารงชวีติของมนุษย์รวมถึงผู้ที่ใช้อาคาร
สถานศกึษาดว้ย ต่อมาคอื หมวดที่ 7 จติใจ เน่ืองจากในโรงเรยีนไทย มกัเน้นไปทีว่ธิกีารปฏบิตั ิโดยในหมวดจติใจนัน้เป็นหวัขอ้เชงิ

หวั
ข้อ

บงั
คบั

 
หวั

ข้อ
ทัว่

ไป
 

หวั
ข้อ

ทัว่
ไป

 
หวั

ข้อ
เพิ่
มเ
ติม
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กายภาพที่สอดคล้องไปกบัการปฏบิตัิเป็นส่วนใหญ่ และหมวดที่ 8 ความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นสิง่ที่ถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดในการออกแบบอาคารสถานศกึษา สว่นหมวดทีเ่หมาะสมกบับรบิทไทยน้อยทีสุ่ด คอืหมวดแสง เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศ
และขอ้จ ากดัของแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั ส่งผลใหว้ธิกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมของแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั ท าใหโ้รงเรยีนใน
บรบิทไทย ปฏบิตัไิดไ้มต่รงกบัมาตรฐานทีก่ าหนดมากนกั 

3) แบบประเมนิทีพ่ฒันาขึน้น้ี เพื่อใหไ้ดก้ารประเมนิอย่างสมบูรณ์ตอ้งประเมนิรวมกนัระหว่าง การประเมนิแบบก่อสรา้งและ
การลงพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิในสว่นทีต่อ้งประกอบกบับรบิทโดยรอบ แต่ส าหรบัการประเมนิเพยีงแบบก่อสรา้งนัน้เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการ
พฒันาแบบก่อสรา้งในอนาคตเพือ่ใหไ้ดอ้าคารเรยีนทีอ่อกแบบเพือ่สขุภาวะของผูใ้ชง้านอาคารสถานศกึษา 

งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาส าหรบัประเทศไทยในประเดน็เรื่องสุขภาวะ
ของผูใ้ชง้านอาคาร ในเชงิกายภาพ เพือ่วเิคราะหห์าแนวทางในการพฒันาเกณฑท์างสุขภาวะส าหรบัสถานศกึษาของรฐั ส าหรบัประเทศ
ไทยในประเดน็เชงิกายภาพ ทัง้น้ี เพื่อมุ่งหวังใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรอืประเมนิอาคารสถานศกึษา
ของรฐัทีด่ตี่อสขุภาพและสง่เสรมิพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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Abstract 

This research investigates a storytelling strategy that has the aim of expanding the market share of drinking water 
kiosks in Bangkok and other urban communities in Thailand. The strategy is used to narratively communicate a message to 
consumers that helps them better understand the health, economic, and environmental benefits of using a kiosk. The first step 
of the storytelling process is to identify market forces and customer perceptions, knowledge gaps, and pain points of consumers 
towards this kiosk product.  As part of this preliminary, exploratory step, an online pilot survey of 103 people was conducted 
to assess current water use practices and understand water issues related to price and use ideology. The questions were 
revised to address information obtained from the pilot survey, as well as perceived shortcomings, and a fuller online survey 
subsequently was completed by 412 people. The outcome of the surveys shows the benefit of communication through both 
onsite (information on the kiosk) and perhaps more importantly, online media. The majority of the sample in all age groups 
access online media and we believe this will be an important information outlet for the kiosks. The survey results also reflected 
customer interest in having information on kiosk maintenance, water source and type of water, current water quality condition, 
and water quality certification. The respondents in general were interested in online payment as an option, in addition to the 
traditional coin payment method. 

Keywords: Design Thinking, Storytelling, Smart Water Kiosk, Drinking Water Quality, Visual Communication 

 

1. Introduction 

Water is essential for human existence since water hydrates cells and provides essential nutrients for life (Jéquier 
and Constant, 2010). The demand for reliable, potable water has resulted in a valuable “water industry”. The emergence of 
the neoliberal commodification of water in plastic bottles began in earnest in the early 1990’s (Hawkins, 2009) but has become 
associated with not only a monetary cost, but also environmental costs and consumer health issues (Doria, 2006). In many 
developing countries, bottled water is unaffordable for a majority of people so that purchasing drinking water from community-
scale decentralized water treatment and refill kiosks is becoming common, and this is particularly true in Thailand (Prabaharyaka 
and Pooroe, 2010; Roekmi et al., 2018). Interestingly, however, some developed countries have explored the water kiosk as 
an approach to improve environmental and economic performance as compared to individual plastic bottled water (Battigelli 
and Guaran, 2014). The self-service water kiosk refers to a small, stand-alone booth equipped with electricity, raw water 
source, filtration system, dispenser system, and a payment system (Figure 1). Some urban Thai people living in apartments, 
condominiums, marginalized communities, and rural communities choose to drink water from these machines rather than 
purchase bottled water due to the ease of access and lower price. The price of water from a kiosk is 2 Baht per liter. In 
contrast, nationally branded water ranges between 6.7 Baht per liter for larger (6 L) containers and 12 Baht per liter for smaller, 
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single-serve (0.75 L) bottles. Even though it may be beneficial both economically and environmentally, mistrust of the drinking 
water kiosks remains, particularly in relation to the quality of the water and reputable operations assurance (TPBS, 2018; Kita 
et al., 2020).  

      
Figure 1. Plastic water kiosk in Thailand, outside shell (left) and inside with treatment cartridges and storage (right). 

Several companies are the leaders of the Thailand kiosk market. However, while available kiosks have various 
filtration and purification systems, the companies do not have a differentiated strategy or communication path to expand the 
market opportunity. It is essential to understand customer perception related to drinking water and the drinking water kiosk, 
identify the issues that can be improved, and thereby provide a new opportunity for the water kiosk industry to appeal and 
reach a broader market. The objective of this research is to investigate and propose a storytelling strategy, communication 
method and channel to increase the potential market for kiosk-dispensed potable water in the vertical residential segment of 
Bangkok and lower density suburban Bangkok. It also explores how practical guidelines can be created to value add to general 
buyers in Bangkok. In essence, this study will create a communication strategy that will enable a new company interested in 
entering the water kiosk market to understand customer perception of their product and types of communication solutions to 
generate value. While the research is ongoing, this paper summarizes findings related to the first essential step of storytelling, 
which is gaining an understanding of the market forces and perceptions, knowledge gaps, and pain points of the consumer in 
relation to the product. This paper also reviews the general storytelling philosophy and strategy that will be implemented as 
part of the way forward. 

 

2. Literature review 

2.1 Drinking water and urban water insecurity 

Drinking water or potable is safe for human consumption and domestic use (Brenniman, 1999). As with other 
consumables, there are international reference points for standard-setting and safety. One example is the WHO Guidelines for 
Drinking-water Quality (WHO, 2017). Seals and certifications also are an option in which a water supplier may pursue private 
certification available from some reputable third-party assurance such as NSF (a global independent organization for public 
health standards) (International, 2021), as to the quality of the products (Parkinson, 1972). The term "water insecurity" truly 
has a multidisciplinary character and includes human needs and growth, governance, ecological sustainability, international 
relations and geopolitics, climate vulnerability, flooding, and related risks. Water insecurity continues to be a significant issue 
in developing regions, particularly in cities, towns, and peri-urban areas, and in low-income and informal settlements, where a 
sizeable proportion of urban residents may live (Adams and Zulu, 2015). Many households are located outside organized water 
networks and obtain water from independent and private water vendors, who often charge exorbitant rates, and household tap 
ownership is alarmingly poor (Adams and Vásquez, 2019). The causes of urban water insecurity in relation to potable water 
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are numerous, including insufficient and unreliable water supply, lengthy wait times, high water costs, low water quality, and 
obsolete, out-of-date, inefficient and inadequate water infrastructure, and poor agency coordination and policies (Roekemi et 
al., 2018; Truelove, 2019; Das and Skelton, 2020).  

2.2 Drinking water kiosk and bottled water prosperity in Thailand 

Water kiosks (e.g. Figure 1) are used in places where the unit can be directly connected to a raw water supply and 
the electrical outlet. There are an estimated 50 manufacturers of water kiosks in Thailand (Leader, 2019). The majority of them 
are concentrated in the central and eastern regions (twenty-five of fifty located in Bangkok). Producers approach their customers 
through two methods which are contract or product sales. The contract is the method in which producers offer their machine 
for rent or the producer rents other people's space to place their machine. Product sales are the method in which producers 
exchange machine ownership for money. The producer's customer is the middleman; in the context of a drinking water kiosk, 
the middleman may be the individual who purchases or operates the kiosk. According to our observations in Thailand, 
intermediaries include grocery store owners, apartment owners, and condominium property managers. Each have their unique 
method of purchasing and managing the unit. 

There are various reasons people decide to choose bottled water which is often more expensive and less convenient 
than tap water (Niccolucci et al., 2011), with flavor and health or risk concerns being the most frequently mentioned causes. 
Typically, people value good quality water. Some are prepared to pay for what they understand as a "purer" or "healthier" 
product. However, many other factors also are involved (Niccolucci et al., 2011). Certain demographic variables also influence 
water choice, including ethnic group, age, income, occupation, and gender (Niccolucci et al., 2011). Finally, consumer cultures 
have an impact. There are two main health ideologies in the water market. The first one is Gnostic which believes that 
technology can transform and heal nature and the body. Another one is a romantic one that sees the machine as dangerous 
because it led people away from nature. These two types of ideology are totally different. If nature is dangerous, technology 
makes it safe; on the other hand, nature protects consumers from technology (Wilk, 2006). Furthermore, according to 
Baumeister et al. (2001), “terrible” memories  have more impact than “good” memories. Moreover, bad information is processed 
more thoroughly than good, as noted by Newell et al. (1998). who found that the perception of guilefulness was enough to 
create negative feelings toward an advertisement, whether it was objectively misleading or not. Even though there is no 
research examining the aspect of customer ideology and perception on drinking water kiosks in Thailand, there is evidence of 
the negative portrayal from public media and mass media, which may influence people's perception regarding drinking water 
kiosks and consumer experience before using the service (Nationtv, 2017; Mgronline, (2019). An important issue identified by 
the Thai PBS was the prevalence of illegal water kiosks in the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). The evidence 
suggested that ninety per cent of the operated kiosks in Bangkok had no license for their operation (TPBS, 2018). In addition, 
the quality of water from drinking water kiosks is an issue that has gained attention both in online media and academia, with 
reports of bacterial contamination in water obtained from some kiosks (Kita et al., 2020; Thairath, 2020).  

2.3 Storytelling marketing 

Storytelling is one of the oldest known human activities (Walter and Gioglio, 2014), providing a way to educate, 
preserve culture, instill morals, and share advice. Stories can have a positive effect on people and can be an effective marketing 
tool (Kaufman, 2003; Escalus, 2004; Ferrair, 2018). Customers are presented with evidence and theories and have a distinct 
view (Gottschall, 2012). When consumers dig into a story, their emotional needs are satisfied (Gottschall, 2012) and effectively 
deployed stories lead to customers' beliefs. A storyteller may transmit an accurate picture, although consistency between brand 
and image is critical for creating brand equity or value (Fog, 2010). People can connect to the characters if they feel the story. 
A tale that aims to please the audience is not genuinely accurate. However, pretending that anything is factual may reduce 
reader confidence. That said, ethical considerations are essential to develop such beliefs appropriately (Loe and Ferrell, 2001) 
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and this is particularly true when dealing with health issues. As a tool for marketing, storytelling is beginning to receive increased 
attention. The modern communication environment enables people to build and publish stories whenever they want. The 
Internet gives people tales of almost everything now. Users produce a large amount of user-generated content with the dynamic 
web platform (Ye et al., 2011). Many people can identify with good stories; simple images, videos, and sound can increase 
reader interest (Hsiao et al., 2013).  

According to Walter and Gioglio (2014), storytelling and visual art are linked. Visual narratives or image-rich stories have 
been around from time immemorial in the form of cave and tomb paintings. Basic visualization allows people to immediately 
comprehend a message by detecting the unique pattern, trend and outline in data (Lankow et al., 2012). More recently, social 
media has fed people’s need for color and form while concurrently training them to assimilate more and more visual information 
in shorter periods, thereby enhancing general familiarity with visual art (THREEKIT, 2021). Brands are transforming their contents 
more visually to engage with the audience through photos and videos which are creatively packed with stories.  

Visual storytelling is a marketing strategy that uses the advantage of compelling stories, placing the customer at the 
heart of the story, staged with an emotional visual media experience and effectively distributed across the buyer’s journey in 
order to enhance their lived experience (Ron, 2016). Brands use visual storytelling to communicate their value position and 
story of their product and this will be done for the water kiosks. Clear visual hierarchy is key to visual image communication. 
In the context of infographic design, hierarchy refers to the order of pictorial and typographic information set so that the viewer 
can quickly gain an understanding of their relative importance (Jennifer and Ken, 2011). People comprehend information 
hierarchy through two steps: the focal point and detailed context (Quesenbery and Brooks, 2010). As the viewers ignore gaps 
and complete contour lines, the story writer should provide the audience with just part of the information and provoke their 
curiosity to link the divided elements together. To communicate the right message to the water kiosk user, the concept of Visual 
Information Flow (VIF) will be used. The VIF is the underlying semantic structure that links graphical elements to convey the 
information and story to the user (Luet al., 2020). The concept uses the Gestalt principles in a crucial role. It allows a researcher 
to analyze the inference of structure of the latent information flow, using a combination of the proximity, similarity, and regularity 
grouping principles. The state and practice of principles are as follows. The similarity principle is used to tie elements that 

might not be right next to each other in a design. The principle of proximity states that things that are close together appear 
to be more related than things that are spaced farther apart (Testing, 2021). The principle of common region or regularity 

grouping principle states that when objects are located within the same closed region, we perceive them as being grouped. The 
Gestalt principles are used for detecting the primary visual elements and data components (Luet al., 2020). These principles can 
inform design options and infographic outputs (Hiliary et al., 2017). 

2.4 Technology Integration Matrix 

The Technology Integration Matrix (TIM) provides a framework for describing and targeting the use of the technological 
capability of a target group and then chooses the right solution for the group. The TIM incorporates five interdependent 
characteristics of meaningful learning environments. These characteristics are associated with five levels of technology 
integration: entry, adoption, adaptation, infusion, and transformation. The matrix was developed by the Florida Center for 
Instructional Technology (FCIT) in 2005 (Maclemale, 2019).  For this study, we focus on the level of individual perception and 
entry-adoption levels of technology integration. 

In summary, for this section, VIF and TIM concepts will be used to design a visual storytelling strategy for the water 
kiosks. The first step in developing this strategy is to understand the market forces and perceptions, knowledge gaps, and pain 
points of the consumer with respect to the product. This understanding was developed initially through online surveys, the 
results of which are discussed in the next section. 
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3. Methodology 

The study is being undertaken in the Bangkok Metropolitan Area (BMA) and Region (BMR). Bangkok is the capital 
and primate city in Thailand. The population of the BMA in 2016 was 5.6 million, while the BMR was 10.8 million. Like other 
Asian cities, increasing population, urbanization, agriculture, and industrial expansion impact the water quality of various water 
sources. To make this study manageable, the target consumers were Super Economical, Economical, Main Class 
condominiums in Bangkok and a townhouse community in Samut Prakhon.    

An online pilot survey of 103 people was conducted to determine demographics, current water use behaviours, and 
awareness of water issues of price and ideology and refine the question strategy. Because the pilot survey was of a reasonable 
size, we also could conduct a more detailed review of results than often can be done in a pilot. Subsequently, based on the 
approach outlined by Chulerk et al. (2018). with a confidence interval of 95%, a margin of error of ±5%, and a population of 
5.7 million, a sample size of 403 people was determined adequate for the refined, final survey.  

A refined, final structured survey covered questions on water sources and providers, water consumption, water-related 
behaviours, and potential explanatory factors. Furthermore, the refined survey explored how people acquire information about 
water, how people receive information about the water kiosk, what information customers require, and what prevents them 
from receiving accurate information about the kiosks. Open-ended questions were included to allow participants to elaborate 
on the water information they needed and how they might obtain this information. The survey was prepared in Thai, revised 
during interviewer training, and pretested in a field try-out.  For this paper, standard summary statistics in Excel were calculated 
to evaluate responses from the close-ended questions. The transcripts from the open-ended questions were analyzed 
separately using a thematic analysis approach following the methods outlined by Braun & Clarke (2006). 

 

4. Results and discussion 

A total of 103 respondents completed the pilot survey. Most of the respondents were female (66%) with an average 
age of between 19-28 years old (60%). The top three occupations of the sample group were students (41%), government 
employee (33%), and private company employee (13.6%). The majority (60.2%) of respondents were people who have 
experience using drinking water kiosks. The majority of respondents who both who have and have not used a water kiosk 
(73% of people who have used, 51% of people who have not used a water kiosk), identified cleanliness issues of the kiosk as 
being a concern. In particular, Figure 2 shows that for those who have used a water kiosk and based on a 1-5 scale (where 
one strongly disagrees and five strongly agrees with the question “Are you satisfied with drinking water kiosk cleanliness?”), 
people tend to be concerned that kiosks are not kept clean. 

 
Figure 2 Satisfaction of people who have used a drinking water kiosk, on the issue of cleanliness, where a low score represents 
dissatisfaction (left) and the frequency of concern shown about kiosk cleanliness for people who have not used a kiosk (right). 
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The pilot survey showed that half of the people (52%) relied on the kiosk itself to provide information about the water 
quality and health and about half of people (51%) would like to see a report on water quality for each kiosk. The survey also 
revealed that 59% of the people who have used a kiosk do not understand water technologies such as RO.  It is noted here 
that the standard RO kiosks in Thailand do not provide remineralization of water. However, the respondents recognized the 
value of mineral water (and vitamin water), likely because of popular current multi-media advertisements. Concerns have been 
raised about health issues in which RO is “too clean” and lacks essential micronutrients (Kozisek, 2005; Sedlak, 2019; Naser 
et al., 2019). Finally, when asked about payment method, the respondents strongly agree that they would like to have an online 
payment option. 

The refined, final survey had responses from 412 people. From the analysis of the general information provided, most 
respondents were female (85.9%) with an average age of between 19-28 years old (61.1%). As with the pilot survey, the final 
survey results emphasized the importance of cleanliness and maintenance issues. However, the final survey indicated a 
difference concerning how people receive information about water compared to the pilot survey. The final survey results showed 
that online media and social media impact half of the sample group (Figure 3). 

 
Figure 3 Percentage of how people receive information about drinking water. 

The final survey results also reflected the respondent’s ability to use and reach online media and services. The final 
survey respondents have accessibility on their mobile devices, and the majority of the respondents have a mobile device (82%). 
Ideologically, it was revealed people generally do believe that high technology processes (77.4%) and “pure nature” (66.4%) 
benefit their health and the majority of respondents recognized the health benefit of mineral water (80.5%) and vitamin water 
(64.8%). The percentage response to these same questions in the pilot survey were similar.  

Thematic data analysis permitted us to identify six main themes (Seals and certifications, Cleanliness, Kiosk 
maintenance, Water source, Water characteristics, Information required) arising from respondent narrations and included 30 
subthemes. Each theme with its subthemes is presented in Table 1. The emergence of the Cleanliness theme and Kiosk 
maintenance are consistent with the results of the close-ended questions from both surveys. There is consistency of data in 
each age group. Using the frequency of mention, we ranked the hierarchy of data based on customer response in Table 1. 
Kita et al. (2020) found coliform bacteria in 28.5% of 123 kiosk samples in Bangkok. Furthermore, Kita et al. (2020) reported 
a negative correlation between coliform contamination and vending-machine filters’ being cleaned within 100 days, emphasizing 
the importance of vending-machine maintenance and monitoring of drinking-water quality. These results and the survey 
respondent perceptions are consistent and must be addressed in the marketing strategy. 
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5. Conclusion and future steps 

This objective of this ongoing research project is to provide a storytelling strategy for expanding the drinking water 
kiosk market in urban Thailand. The first step of this objective is to understand the market forces and perceptions, knowledge 
gaps, and pain points of the consumer with respect to the product and this was accomplished through a pilot (n=103) and final 
survey (n=412) approach. The primary focus of this paper is to discuss the results of the surveys with reference to how they 
may inform the storytelling strategy.  Results of the survey show the possibility of information communication through both 
onsite and online media. However, the results from the full survey show that online media likely will have the most important 
influence on customer decision making. The majority of the sample in all age groups can access online media. The thematic 
data analysis reflected the need for additional information on maintenance, water source, and quality standards for consumer 
decision making. Concern regarding the importance of careful kiosk maintenance were echoed by the coliform sampling 
conducted by (Kita et al. 2020).  Moving forward, the survey results will help to inform alternative visual storytelling strategies 
that will be developed and tested on a smaller focus group in order to finalize the recommendations for kiosk marketing. The 
final step of the study will be to implement a pilot RO + mineral water kiosk fitted with real-time monitoring of water quality. 
The trial kiosk's online payment options and outcomes will be monitored for two months in a suburban townhouse neighborhood.  

 

Table 1. Summary of Themes and Subthemes that emerged from Thematic Analysis. 
Hierarchy Theme Subtheme 

1 Kiosk 
maintenance 

 Date of last maintenance 
 Frequency of kiosk cleaning 
 Kiosk Maintenance 
 Filter replacement schedule 

 

 Schedule of water kiosk 
maintenance 

 inspection frequency 
 Frequency of cleaning 

2 Seals and 
certifications 

 Processing certificate 
 Safety standard 
 Drinking water quality standard 

 

 International water standard 
 Filtration quality standard 

3 Water source  Source of water  

4 Water 
characteristics 

 Physical; Turbidity 
 Chemical; pH, Chlorine value, 

Mineral value, Mineral content in 
water, Residue 

 Biological; Microorganism 
Sterilization 

5 Cleanliness  Water Cleanliness 
 Storage cleanliness 
 Filter cleanliness 

 Dispenser cleanliness 
 Cleanliness of filtration process 
 Kiosk cleanliness 

6 Information 
require 

 How to preserve water from kiosk 
 Suitable mineral consumption value 
 Kiosk checking result 

 Benefit of water from the kiosk 
 Information of filtration system 
 Using instruction 
 Benefit of water from the kiosk 
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Abstract 

Thailand is one of the most popular wedding destinations in the world. One of the reasons for this is the 5-D qualities 
it possesses: Destination Extraordinaire; Diverse Choices; Dream Hideaways; Delectable Tastes; and Distinct Hospitality. Often 
people will seek to travel from Bangkok, an area incredibly rich in 5-D experiences in its own right, to its provinces to hold their 
weddings instead of having them in Bangkok itself. This can greatly increase the distances people have to travel for such 
ceremonies, and also reduces the income wedding businesses in Bangkok could receive. This research investigates why this 
is the case, and what might be done to help address this situation. It also investigates other measures that could be taken to 
make the wedding industry in Thailand in general more sustainable. Furthermore, it investigates the situation that has arisen 
as a result of the COVID-19 pandemic, the measures wedding businesses are taking to survive and possible initiatives that 
could be developed to help them survive in the new normal and beyond. One of the most promising of these appears to be the 
proposed Bangkok Experience (ceremony and sightseeing photo opportunities combined) concept, which the authors suggest 
could greatly increase its attractiveness as a wedding destination, even during periods of social distancing. Other possible 
initiatives are also discussed to increase resilience.  

Keywords: Bangkok, Thailand, Wedding industry, Sustainability, COVID-19, 5-D reasons, Resilience 

 

1. Introduction  

Marriage is a ceremony that transforms the status of a couple by ensuring the relationship between them is a formal 
and legal relationship. It is also a dedication of kinship of both parties (Harris and Johnson. 2003; Ferraro. 2006). This includes 
male, female and LGBTQ+ marriage and the author of this work would like to encourage the availability of marriage for all the 
above relationships as much as possible while recognising the limiting circumstances of Thai legal policy on same-sex marriage 
necessitating that a couple can hold a wedding ceremony but are prohibited from signing a marriage registration (Thailand Law, 
section 1448, Civil and Commercial Code).  

Marriage is one of the most important traditions in life and a wide range of ceremonies related to its institution can be 
seen in every society around the world. As an example, a traditional Thai marriage has many processes and steps that have 
to be taken for it to become a complete marriage ceremony. Current Thai wedding arrangements have changed from the 
traditional arrangements practiced since ancient times through a reduction and simplification of steps and now has a more 
Western style.  

There are many reasons why there recently appears to be aggressive competition between the various players in the 
wedding market, the chief one of which is the recent and ongoing COVID-19 pandemic which has created a severe downturn 
in the market. It is worthy to note that many of the smaller industry players like caterers, DJs, and photographers, wedding 
favours, invitations, etc., do other events business without breaking their business down into specific wedding or non-wedding 
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sections and spreading their risks. Additionally, some of the business owners that provide wedding services and products, such 
as hotel owners or other types of venue owners, may only work part-time in this field providing such services to actually 
supplement their income. Beside those undertaking such activities as a business with an overall view to good profit, there are 
also those undertaking such activities through good friendship, where there will either be a minimal charge or no charge at all 
to help a friend to get married smoothly and peacefully. It is proposed that there is much more that can be done to reimagine 
the wedding industry and open up the market place to make it more sustainable. 

 

2. Literature review 

Within the general population, and in the media, the wedding is often perceived as the perfect dream of every couple. 
In a 2017 report, Tanes Petsuwan, discussing the future of the Thai wedding industry, stated that “weddings are seen as one 
of the most influential public relations activities in the world” (Petsuwan, 2017) According to The Annual Destination Wedding 
Planners Congress 2016, the wedding business industry in Thailand is rated as one of the most popular foreign wedding 
destinations for those from abroad. Petsuwan (2018) defined the “5-D reasons” for this. These are: Destination Extraordinaire; 
Diverse Choices; Dream Hideaways; Delectable Tastes; and Distinct Hospitality. These 5-D reasons are the key that helps to 
identify existing strong points in the Thai wedding industry, and that have suggested to the present authors how the wedding 
industry in Bangkok can be re-imagined and revitalised. 

2.1 A Study of the wedding industry in Thailand and abroad 

The vast number of countries, nationalities and religions that exist in the world have resulted in the creation of many 
diverse cultures that are still continuing to evolve. The same is true of wedding ceremonies. Weddings are important in every 
culture because they mark one of the special days and transition points in individuals’ lives. As noted by Wedding List (2019), 
Thailand has many traditional wedding ceremonies. It is also a top wedding destination of choice that attracts many tourists 
(TAT Newsroom, 2018, 2016). 

A growing number of couples from many different countries are now intrepid and adventurous enough to have a 
wedding in Thailand. Individuals from many countries are starting to be increasingly interested in having traditional Thai wedding 
ceremonies, and along with many Thais there is also a growing number interested in having specially crafted customised 
wedding experiences with Thailand too. It is hoped that the suggestions and recommendations given in this work will help 
continue this trend.   

2.2 Types of Suppliers within the Wedding Industry 

From Finnell (2018)’s research, it is documented that the majority of couples usually experience stress and problems 
during the wedding preparation period. Therefore, the commissioning of wedding planners during that period is often of great 
use to help to make things easier and reduce the likelihood of stress and problems. Even so, there are many types of wedding 
planners, and the customer’s perception toward the types of wedding planners that exist is often one of confusion. The types 
of wedding planners that exist are as follows:  

1). Full-Service/ All-Inclusive - The planner provides and manages all the processes of the wedding event. 

2). Month-of-Help - Covers all details and seeks to solve problems that might otherwise occur on wedding day.  

3). Wedding Weekend Coordinator – Often used for large weddings with an event before the wedding day itself.  

4). Day of Overseeing – Present on wedding day to manage it, but not involved with any preparation beforehand.  

5). Destination Wedding – Planner helps to deal with and manage all the vendors. 
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6). A La Carte Planning - Couples choose the services that they want the planner to provide for them.  

7). Stylist/Designer - Focuses only on the decoration and the mood and tone of the wedding.  

2.3 The development of Wedding Venues during and after the COVID-19 pandemic 

In order to help address the difficulties they face as a result of the COVID-19 situation, many wedding-related 
organisations have launched special promotions to attract couples to use them. As an example of this, Hitchbird, an online 
platform that features many wedding venues in Bangkok, now additionally offers a 100% guaranteed refund, flexibility to 
reschedule, relocation and a floating deposit for bookings made (Hitchbird, 2020). Such offers can help increase a couple’s 
confidence to make the decision to reserve a particular venue during the pandemic period. There are other ideas too that can 
be developed and trialled to bring back customer confidence and let Bangkok shine even more as a wedding destination both 
during and after the COVID-19 situation. Some of these are discussed in the present work. 

 

3. Methodology 

3.1 Secondary research method 

The main focus of this research is to investigate how to best further develop the sustainability, resilience and appeal 
of wedding venues and the wedding experience within Bangkok. It aims to add value to the services being provided and increase 
its attractiveness to potential customers. It also aims to identify success factors required for businesses to survive and thrive in 
this field in the new normal and beyond. Furthermore, focus has been placed on how the location of wedding ceremonies inside 
Bangkok and what they presently provide compared to those available in the provinces and how any shortfalls found might be 
innovatively addressed to address the sustainability footprint of the wedding industry.  

3.2 Primary research method 

Qualitative research was undertaken as the primary research method to enable feedback to be rapidly obtained on 
the areas being investigated, and enable the questions that were being prepared for the quantitative research to be developed 
and refined as appropriate. In particular, many of the questions focused in-depth on aspects of sustainability that could be 
applied to the Thai wedding industry, how Bangkok could be made more attractive to potential customers (both those residing 
in Bangkok itself and tourists), and how the customer could be attracted to buy in more to such concepts to help create a more 
sustainable wedding industry.  

3.2.1 Focus groups 

In accord with the research of Thanathon (2020), the main focus group representing wedding industry customers was 
comprised of people aged between 25-34 years old. This age group was chosen because members belonging to it are more 
likely to be considering marriage than other age groups due to their income and social status and being ready to settle. In 
particular, the questions asked were focused on their preferences and experiences related to choosing a place for their wedding 
ceremony, and what they thought the industry could do to improve itself and become more popular. It was considered particularly 
important to know the pain points and gain points in the customer journey, along with unique points of service, in order that 
suggestions can be made on how to increase the value proposition to customers.  

The other focus group assembled for this research was comprised of experts from the Thai wedding industry. This 
was done to obtain detailed insights, opinions and pain points from them on the back-stage processes in operating and 
maintaining the wedding venue and holding wedding ceremonies. It was also undertaken to obtain feedback on concepts the 
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industry may wish to pursue. Additionally, investigation was undertaken on how they may best reach their target group and deal 
with other vendors or stakeholders who are involved in the wedding processes.   

 

 3.2.2 Analyzing data 

 The focus groups provided data that was analysed taking into account the business model modifications that it is 
proposed can be undertaken to help improve the wedding business industry overall. In particular, this work covered and identified 
pain points and gain points that can be addressed to help improve the wedding venue experience. Additionally, it assessed 
feedback on proposals on how to create unique selling points within the overall service to draw more couples to having their 
weddings within Bangkok. 

 

4. Results 

4.1. Online questionnaire (quantitative research) 

 The online questionnaire gathered data on customers’ opinions towards the wedding industry and the related 
experiences that they have faced. The survey was comprised of three different sections. There were 418 respondents. With 
regard to demographics, the respondents were predominantely female (60.9%), followed by male (38.3%) and then other (0.8%). 
The age distribution of the respondents was as follows: Millennials or Generation Y (43.1%), followed by Generation X (36.9%), 
Post-Millennials or Generation Z (10.8%), Baby Boomers (8.5%); and then The Silent Generation (0.8%).  

The percentages as related to occupation were as follows: Normal Employee (50.8%); Business owner (23.8%); 
Employee officers (23.2%); and then students (2.3%). With regard to marriage status, 176 (46.2%) of those who took part in 
the online survey were married and 205 (53.8%) were still to marry.  

Table 1 shows the levels of an agreement obtained for questions asked in that survey where a 5-point Likert Scale 
was used to assess where level of agreement to a statement with the following scoring: Strongly agree (5 points); Agree (4 
points); Neutral (3 points); Disagree (2 points); and Strongly disagree (1 point).   

Table 1 The average agreement levels of from members of the general public undertaking the online survey 

Topic Statement Average 
Total 

average 
Sustainability 1. The wellbeing of the planet is very important to me. 3.80 

3.83 2. I like to be seen to do the right thing. 3.85 

Venues and experience 3. Good location is important. 3.94 
3.85 4. Having increased contact with nature at the venue 

can make the ceremony feel more special. 
 

3.76 
Bangkok Experience 
(ceremony and sightseeing 
photo opportunities 
combined) 

5. Are you interested in having a wedding event 
experience that can offer you stunning photographic 
backdrops and enables you to celebrate at different 
locations within Bangkok? 

3.91 

3.87 
6. Are you interested in having part of your event on a 
boat offering you a scenic tour along the Chao Phraya 
River in Bangkok? 

3.82 
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Table 1 The average agreement levels of from members of the general public undertaking the online survey 

Topic Statement Average 
Total 

average 
Wedding planning 7. Are you interested in doing all your wedding 

planning by yourself? 
3.71 3.72 

8. Are you interested in having one of your friends do 
it for you? 

3.73 

9. Are you interested in having a standard wedding 
planner? 

3.74 

10. Are you interested in having a green wedding 
planner? 

3.71 

Carbon footprint - 
Weddings can have very 
high carbon footprints. 

11. It is good to have carbon offset options to reduce 
the wedding’s carbon footprint. 

3.69  
 
 

3.74 
12. Having group transport available can reducing 
parking difficulties and reduce vehicle emissions. 

3.79 

Virtual attendance 13. Guests from far away can attend via video link to 
lower their carbon footprint (and also reduce COVID-19 
risks at present). 

3.71 3.71 

Digital Wedding Packages 14. These can be developed to give high quality user 
experience and customisable mementos. 

3.72 3.72 

Micro-Weddings 15. I am interested in the trend for smaller, more 
personal wedding celebrations. 

3.7 3.7 

16. Micro-weddings are particularly appropriate in the 
new normal. 

3.69 

17. Micro-weddings can be created along with live-feed 
video for guests who are not in physical attendance. 

.63 

18. Having fewer people travelling to your event can 
lower its carbon footprint and make it more intimate. 

3.82 

Wedding stationary 19. Are you interested in issuing eco-friendly recycled 
guest invitations or virtual wedding invitations? 3.72 

3.76 
20. Are you interested in issuing eco-friendly recycled 
seating cards? 

3.79 

Wedding Gifts 21. Are you interested in having an eco-friendly 
wedding gift registry, or having guests donate to a 
charity of your choosing? 

3.7 3.7 

Wedding rings 22. Are you interested in having ethically sourced 
wedding rings, as an example, conflict-free diamond 
rings? 

3.75 3.75 

Clothing 23. Are you interested in the possibility of having Eco-
Friendly Wedding Dress? 

3.79 
3.78 

24. Are you interested in hiring clothes for the groom 
and groomsmen? 

3.76 
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Table 1 The average agreement levels of from members of the general public undertaking the online survey 

Topic Statement Average 
Total 

average 
Flowers 25. Are you interested in using organic flowers that are 

locally sourced? 
3.76 

3.72 
26. Are you interested in donating your flowers 
afterwards? 

3.73 

27. Are you interested in using a mix of real and 
artificial flowers? 

3.68 

28. Are you interested in using only artificial flowers, or 
other flower alternatives? 

3.71 
 

36. All the plates, glasses and cutlery should be 
reusable or easily recyclable. 

3.78 

Wedding decorations 29. Are you interested in selling your wedding 
decorations afterwards? 

3.73 3.74 

30. Are you interested in gifting your wedding 
decorations afterwards? 

3.75  

Food 31. Food should be locally sourced, and ideally 
organic. 

3.8 3.74 

32. Vegetarian or vegan only menus should be 
considered. 

3.68  

33. Unused food should be donated or offered to food 
banks. 

3.72  

34. Unconsumed food waste should be recycled. 3.74  
Plates, glasses and cutlery 35. The use of plastics should be discouraged. 3.65 3.72 

  

From assessing these results, it was found that the Bangkok Experience (ceremony and sightseeing photo opportunities 
combined) concept, which the authors suggest could be the best way to attract wedding business to Bangkok and increase its 
attractiveness as a wedding destination received the highest topic group score of 3.87.  

Overall, the two questions that received the highest level of agreement were: “Are you interested in having a wedding 
event experience that can offer you stunning photographic backdrops and enables you to celebrate at different locations within 
Bangkok?” which received a score of 3.91, and “Good location is important” which received a score of 3.94. This indicates that 
there is high interest in the concept of using Bangkok’s stunning scenery and history to best advantage in wedding ceremony 
experience packages.  

 The next highest scores were found in matters related to sustainability, with “I like to be seen to do the right thing” 
and “Having fewer people travelling to your event can lower its carbon footprint and make it more intimate” receiving scores of 
3.85 and 3.82, respectively. It is interesting to note that the score of 3.82 is also shared with “Are you interested in having part 
of your event on a boat offering you a scenic tour along the Chao Phraya River in Bangkok?” which could be undertaken for 
conventional sized weddings, micro-weddings and weddings where the option of virtual attendance is offered that would both 
help reduce the carbon footprint of weddings and potentially allow weddings to proceed in a re-imagined format that still 
celebrates the importance of the occasion even during times of lockdown.  
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4.2. In-depth interviews 

 A total of 12 individuals have been consulted to date. From the industry side, a total of six individuals from three 
wedding organiser companies were questioned. The matters that they were most concerned with were the difficulties during the 
event creation to try to meet customer expectations for their experience to be extraordinary, and that the brief was often beyond 
the level of price that they have to quote. This situation creates challenges for all companies in that that they feel obliged to 
find cheap and high-quality suppliers to suit customer expectations and budget. One of the companies solved this problem by 
offering their standard package to customers, then on the day of the wedding providing a special service or other complimentary 
gift to the customer to give them a nice surprise. This tactic helps to increase customer satisfaction beyond the level of mere 
expectation.  

 All three couples interviewed said they faced major problems with location selection because their guest numbers 
could not yet be confirmed. This created quite tough decisions for them related to their budgets and the need to use money 
wisely whilst avoiding unnecessary costs. This situation suggests that far greater flexibility needs to built into wedding industry 
models and that in some instances they should be able to work on potentially shorter time scales.  

 

5. Discussion 

 There is no “one size fits all” solution to the challenges faced by the wedding industry. There are however many 
different measures that can be applied in part to help address those challenges, help it to become more resilient and sustainable, 
and help the companies within it survive and thrive. The degree to which couples getting married may wish to embrace and 
champion such measures are indicated in part from the results of the quantitative research that was undertaken in this work. It 
is important to note that the Bangkok Experience concept specially developed for this work received the highest positive 
response of all the topics covered, and plays to the 5-D strengths of Bangkok itself. It is also worth mentioning that such an 
initiative can be undertaken in ways that: allow the virtual attendance of guests (and help reduce potential COVID-19 risks); sit 
happily alongside the concept of micro-weddings which have lower carbon footprints and are more intimate; and can provide a 
wide variety of extraordinary locations that can feature in a once in a lifetime event. Undertaken correctly the richness of 
Bangkok can help revitalise the wedding industry.  
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บทคดัย่อ 

เป็นเวลากว่า 200 ปี มนุษย์ไดพ้ฒันาเทคโนโลยแีละวสัดุในการก่อสรา้งเพื่อก้าวขา้มขดีจ ากดัทีส่ามารถท าใหก้ารออกแบบ
อาคารมคีวามกวา้งมากขึน้และมคีวามสงูทีม่ากขึน้ตลอดเวลาทีผ่่านมา นับตัง้แต่ยุคปฏวิตัอุิตสาหกรรม จากการก่อสรา้งดว้ยผนังก่ออฐิ
รบัน ้าหนกัในแนวดิง่ มาสูก่ารใชเ้หลก็จนมาถงึโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ในปัจจุบนั อาคารสงู จงึนบัวา่เป็นสญัลกัษณ์ของสิง่ก่อสรา้ง
ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดของเมอืงและเป็นสถาปัตยกรรมทีเ่น้นการสรา้งมลูค่าผา่นเทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนื  รองรบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่
21 ในส่วนการแขง่ขนัพชิติความสงูในระดบัโลก เกดิจากปัจจยัต่างๆ เช่น ราคาทีด่นิทีส่งูขึน้ ความตอ้งการสรา้งสถาปัตยกรรมไอคอน
ใหแ้ก่เมอืง หรอืสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนแก่องคก์ร เพื่อไปถงึความสงูในระดบั “Mega tall building” ตามมาตรฐานของสมาคมอาคารสูง
โลกทีไ่ดส้รา้งขอ้ก าหนดมาตรฐานและค าจ ากดัความไว ้ซึง่เป็นอาคารทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 600 เมตรขึน้ไป โดยในปัจจุบนั มเีพยีง 3 อาคาร 
จากทัว่โลกเทา่นัน้ ในประเทศไทย สามารถก าหนดรปูแบบการเกดิอาคารทีส่งูทีสุ่ดในประเทศไดเ้ป็นสองรปูแบบ ประเภทที ่1 คอือาคาร
โรงแรมมกิซ์ยูสซึง่เน้นทีต่ัง้อยู่บรเิวณศูนยก์ลางย่านเศรษฐกิจ ประเภทที ่2 อาคารสงูพกัอาศยั ทางดา้นความเป็นไปไดด้า้นทีต่ัง้ จาก
กรณีศกึษาพบวา่ บรบิททีด่ทีีสุ่ดส าหรบัอาคาร แลนดม์ารค์ ในประเทศต่างๆ ควรอยู่บนรมิแมน่ ้าทีส่ าคญั มสีภาพแวดลอ้มทศันียภาพที่
สวยงาม ซึ่งในกรุงเทพฯ ที่ตัง้ที่มศีกัยภาพดงักล่าว ได้แก่บรเิวณรมิแม่น ้า เจ้าพระยา ในย่านเจรญินคร สามารถเชื่อมต่อกบัสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั รายลอ้มไปดว้ย โรงแรม อาคารชุดพกัอาศยั หา้งสรรพสนิคา้มากมาย และถนนเจรญินคร เป็นถนนทีม่คีวามกวา้งมาก
ทีสุ่ดและมรีูปแปลงทีด่นิทีม่รีะยะความลกึจากถนนถงึรมิแมน่ ้าต่อระยะร่นตามกฎหมาย ดงันัน้ที่ดนิ ย่านถนนเจรญินคร ต าบลบางไสไ้ก่
ฝัง่เหนือ อ าเภอคลองสาน ผงัเมอืงสนี ้าตาล ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก จงึท าใหเ้หมาะแก่การพฒันาเป็นโครงการอาคาร
ซุปเปอร์ทาวเวอร์ มากที่สุดน ามาซึ่งแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมต้องการให้สะท้อนความเป็นไทย โดยการน าภาษาทาง
วฒันธรรมไทย มาใชใ้นการแปลงความหมายในเชงิกายภาพ ไดแ้ก่ รปูทรงของหยดน ้าจากบรบิทอาคารรมิน ้า มาสูร่ปูแบบทาวเวอรท์ีม่ ี
ความไหลต่อเน่ืองจาก landscape ไปถงึยอดอาคาร การแปลงสญัลกัษณ์เชงิประตมิากรรมจากโบสถ์วดัอรุณ การย่อมุมมาสูแ่นวคดิใน
การลบมุมอาคารใหด้ผูอมบาง ใชเ้สน้สายทีแ่สดงความเคลื่อนไหว มาสูก่ารออกแบบเปลอืกอาคาร โดยมอีงคป์ระกอบการใชส้อย ไดแ้ก่ 
ศูนย์ประชุม พพิธิภณัฑ์ exhibition ส านักงาน โรงแรม ภตัตาคาร และจุดชมววิ บนเน้ือทีอ่าคารรวม 265,900 ตรม. จ านวน 140 ชัน้
ความสงูรวม 633 ม.สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคต่อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์าคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ Mega tall building 
ในประเทศไทย (ระดบัความสงูเกนิ 600 ม.) พบวา่ขอ้จ ากดัในเรื่องความสงูอาคารถูกก าหนดดว้ยกฎหมายควบคุมอาคารระยะร่น 1 ต่อ 
2 เท่าจากตวัอาคารถึงแนวเขตที่ดนิของถนนสาธารณะ และขอ้จ ากดัเรื่อง FAR. พื้นที่สูงสุดที่สามารถก่อสร้างได้ จงึท าใหก้ารสร้าง
อาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษจ าเป็นตอ้งแลกดว้ยการลงทุนกบัทีด่นิขนาดใหญ่และมรีะยะหา่งจากถนนสาธารณะไมน้่อยกวา่ 300 ม. ตัง้อยู่
ในเขตพืน้ทีพ่าณิชยกรรมหรอืพืน้ทีพ่กัอาศยัทีม่ขีอ้ก าหนด FAR. พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารไมเ่กนิ 6:1 เท่าของเน้ือทีด่นิ ดงันัน้ขอ้เสนอแนะใน
การจดัท าโครงการ จงึควรใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าว เน่ืองจากราคาที่ดนิทีสู่งขึน้ในปัจจุบนั หรอืเป็นโครงการความร่วมมอื
ระหวา่งรฐับาลจดัสรรทีด่นิใหแ้ก่เอกชนลงทุน ซึง่จะเชือ้เชญิใหน้กัลงทุนมคีวามสนใจในการท าโครงการขนาดใหญ่มากยิง่ขึน้ 

ค ำส ำคญั: ซุปเปอร ์ทำวเวอร,์ แลนดม์ำรค์, มกิซย์สู,โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์
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Abstract 

Over 200 years, building developed technologies and materials to cross-over the limits of wider-taller designs. Since 
industrial revolution period from brick-bearing walls to steel-structure and reinforced-concrete structure. Tall-building is symbol 
of most influential. It’s architecture creation emphasizes value-sustainable technology for 21st century. Global building heights 
competition because higher land prices and passion to create iconic architecture for organization’s images, to reach "Mega-tall 
building" which higher than 600 m. according to CTBUH standard. Currently only 3 buildings in the world. In Thailand there 
are two Category of the tallest building (300-314 m.) (1) hotel mix-use located on CBD area (2) condominium located on Chao-
Phraya River support the luxury market. From landmark buildings context case study around the world should be on major 
riverside with a beautiful scenery environment. So, potential location in Bangkok is the area along the Chao-Phraya River 
around the Charoen-Nakhon district, able to connect to the tourist attractions, surrounded by hotels, condominiums, shopping 
mall. There are land plots shape with the greatest depth allow height setback. Most suitable area for Mega-Tower development. 
Design approach to reflect the Thai-traditions. The droplets shape become tower-form that smoothly transfer landscape to 
building. Sculptural inspired of Wat-Arun temple become corner chamfering. Including Thai-dress “Sabai” became façade 
design. Function including conference-hall, museum, exhibition, office, hotel, restaurant, rooftop. GFA. 265,900 sqm, 140 floors 
633 m. height. Summary, Mega-tall development problems in Thailand is the building height and FAR. limitations. Therefore, 
Mega-tall is required massive land investments with distance more than 300 m. located in zoning FAR where the usable area 
must not more than 6:1 times of the land area. For suggestions local laws should revised for height and FAR. allowance. due 
to the current higher land prices or cooperative between the government providing land piece for private investment. This will 
invite more investors. 

Keywords: Super tower, Landmark, Mixed-Use, Real estate project development 

 

1.บทน า 

1.1 ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมกบัการก่อสร้างอาคารสงู 

สถาปัตยกรรมกบัการก่อสรา้งอาคารสงู ไดเ้ริม่ตน้ทีช่คิาโก มอีคัคภียัครัง้ใหญ่ ปี 1871 และ ไดม้กีารก่อสรา้งแถบบรเิวณกลาง
เมอืงใหมเ่กดิขึน้ ท าใหท้ีด่นิมรีาคาสงู มคีวามแออดัเพิม่ขึน้ ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสรา้งอาคารให ้มคีวามสงูมากยิง่ขึน้ ในปี 1857 เอลซิา 
เกรฟส ์โอทสิ  ไดค้ดิคน้ประดษิฐล์ฟิทโ์ดยสารขึน้เป็นครัง้แรก  ปัญหาเร่อืงสรา้งอาคารสงูจงึหมดปัญหา ท าใหเ้ทคนิคการก่อสรา้ง อาคาร
สงูมมีากขึน้ จงึเกดิรปูแบบสถาปัตยกรรมใหมข่ึน้ คอื ตกึระฟ้า (สรุยินัต ์จนัทรส์วา่ง,2558) 

ยุคเริม่แรกของอาคารระฟ้า  ยุคนี้เริม่จากการก่อสรา้งอาคารส านกังาน Montauk สงูถงึ 10 ชัน้ ในปี 1882 ซึง่นับไดว้า่เป็นการ
ก่อสรา้งอาคารทีน่อกจากจะสูงกว่าทีเ่คยท ามาแล้ว  ยงัสามารถน าความแปลกใหม่และตื่นเต้นมาสู่ชาวเมอืงชคิาโกเป็นอย่างมาก  ที่
น่าสนใจยิง่ไปกว่านัน้กค็อื  Montauk  เป็นผลงานออกแบบโครงการใหญ่ชิ้นแรกของ  Burnham & Root  ทีใ่ชอ้ฐิธรรมดาทัว่ไป  เป็น
วสัดุก่อสรา้ง  ผสมผสานกบัววิฒันาการสมยัใหม่ทางดา้นวศิวกรรมในยุคนัน้   ต่อมาไดม้กีารก่อสรา้งอาคารสงูดว้ยระบบโครงสรา้งรบั
น ้าหนกัคอือาคาร Monadnock  ชกิคาโก สงู 17 ชัน้ ในปี 1891  จงึถอืไดว้า่อาคารหลงัน้ีเป็นบทสรุปของอาคารทีก่่อสรา้งด้วยโครงสรา้ง
ระบบผนังอฐิ ต่อมาปี 1895 Holabird & Roche กไ็ดอ้อกแบบอาคาร  Marquette  จนไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็นอาคารร่วมสมยัทีเ่ป็น
ผลงานชิน้โบวแ์ดงของสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสงูในจ านวนไมก่ีห่ลงั  (ชยัชาญ ถาวรเวช,2529) 
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1.2 ความหมายและประเภทอาคารสงูพิเศษ –อาคารสงูขนาดใหญ่พิเศษ(Mega tall building) 

1.2.1 ประเภทหรอืค ำจ ำกดัควำมของอำคำรสงูแบบสำกล 

CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) หรอืสมาคมอาคารสงูโลก ไดส้รา้งขอ้ก าหนดมาตรฐานและค าจ ากดั
ความของอาคารสงูออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี (CTBUH. [online], 2021) 

1) อาคารสงู (Tall building) มคีวามสงูอาคารเกนิ 14 ชัน้ หรอืสงูเกนิ 50 เมตร แต่ไมเ่กนิ 300 เมตร 

2) อาคารสงูพเิศษ (Super tall building) มคีวามสงูอาคารตัง้แต่ 300 เมตร หรอื 984 ฟุตขึน้ไป 

3) อาคารสูงขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) มคีวามสูงอาคารตัง้แต่ 600 เมตรขึ้นไป หรอื 1,968 ฟุตขึ้นไป ซึ่งใน
ปัจจุบนั มอีาคารทีเ่ขา้ขา่ย อาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) แลว้เพยีงแค ่3 อาคาร จากทัว่โลกเทา่นัน้  

1.2.2 ค ำจ ำกดัควำมอำคำรสงูในประเทศไทย  

“อาคารสงู” หมายความวา่ อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดโ้ดยมคีวามสงูตัง้แต่ 23.00 เมตรขึน้ไป การวดัความสงู
ของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืปัน้หยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึยอดผนัง
ของชัน้สงูสดุ (กฎกระทรวงฉบบัที ่33 พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร,2522) 

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความวา่ อาคารทีก่่อสรา้งขึน้เพื่อใชอ้าคารหรอืส่วนหน่ึงสว่นใดของอาคารเป็นทีอ่ยู่อาศยัหรอื
ประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทโดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่10,000 ตารางเมตรขึน้
ไป หรอืถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่เีน้ือทีเ่กนิ 30,000 ตารางเมตร กจ็ะมขีอ้กฎหมายควบคุมอกีระดบั (กฎกระทรวงฉบบัที ่33 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร,2522) 

1.3 ความส าคญัของอาคารรปูแบบซุปเปอรท์าวเวอร ์

อาคารสงูเป็นสญัลกัษณ์ของสิง่ก่อสรา้งทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดของเมอืง และสิง่มหศัจรรยท์ีสุ่ด ทีม่นุษยส์รา้งขึน้เพื่อทา้ทายแรง
โน้มถ่วงของโลก รวบรวมความปรารถนาของมนุษย์ทีไ่ม่ลดละที่จะสร้างใหสู้งยิง่ขึน้ ท าใหเ้กดิค าถามทีถู่กต้องมากมายในใจของเรา 
ค าถามส าคญัและพืน้ฐานทีม่กัถูกถามวา่ ท าไมตอ้งเป็นอาคารสงู พบวา่เมือ่เมอืงต่างๆ ยงัคงมกีารขยายตวัในแนวนอน และเพือ่ป้องกนั
ไม่ใหก้ารขยายเมอืงแนวนอนอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุดเกดิขึน้ “อาคารสงู” จงึเป็นประเภทอาคารทีแ่ก้ไขปัญหาผ่านการใชง้านพืน้ที ่ทีม่คีวาม
หนาแน่นในแนวตัง้ได ้กรณีศกึษาของอาคารสงูในปัจจุบนั แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการพฒันาอาคารสูงในเมอืงต่างๆ อาคารสูงจงึ
ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงเพยีงชิน้งานศลิปะของเมอืง แต่เป็นสถาปัตยกรรมทีเ่น้นการสรา้งมลูคา่ผา่นเทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนืและรองรบัการเปลีย่นแปลง
อยา่งของเมอืงในศตวรรษที ่21 อยา่งแทจ้รงิ (Mir M. Ali and Kheir Al-Kodmany, 2012) 

CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) หรอืสมาคมอาคารสงูโลก ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอาคารสูง
ทัว่โลกทัง้น้ีสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัทีท่ าใหม้อีาคารสงูเพิม่มากขึน้ คอืราคาทีด่นิทีส่งูขึน้ ความชืน่ชอบต่องานสถาปัตยกรรมแบบไอคอน
ระดบัโลก การวางผงัเมอืงรวมถงึการเปลีย่นแปลงของประชากรและขอ้จ ากดัในดา้นพลงังาน   CTBUH   ไดเ้ลง็เหน็ถงึ 4 เทรนดส์ าคญั
ดงัต่อไปน้ี (เพช ดเีวลลอปเมนท,์ [ออนไลน์] ,2564) 

1) ความสงูและจ านวนอาคารระฟ้าทีเ่พิม่ขึน้   

2) การเพิม่ขึน้ของอาคารสงูในเอเชยีและตะวนัออกกลาง    

3) การใชง้านของอาคารสงูเปลีย่นจากรปูแบบออฟฟิศเป็นแบบมกิซย์สู  

4) การเปลีย่นโครงสรา้งจากเหลก็มาเป็นคอนกรตีและวสัดุอื่นๆเมือ่ 30 ปีก่อน  
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2.วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเกดิอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) ในบรบิทเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมไทย 

2) เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นดา้นกฎหมายของอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) 

3) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมในการเลอืกทีต่ัง้ของอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) 

4) เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ (Mega tall building) 

 

3.ขอบเขตการวิจยั  

งานวจิยั “แนวทางการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์าคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ” เป็นการศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นกายภาพ และดา้นการตลาดเป็นหลกั รวมถงึมกีรอบความคดิในการศกึษา ดา้นความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการเกิดอาคารซุปเปอร์ทาวเวอร์ต่อสงัคมเมอืง ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมเบื้องต้นในการเกิดอาคารสูง และการ
วเิคราะห์หาความเป็นไปได้ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน นโยบายที่สนับสนุนจากทางภาครฐั ความเหมาะสมต่อสภาพสงัคม 
วฒันธรรมในประเทศไทย และเปรยีบเทยีบ ในดา้นการออกแบบ ร่วมกบัศกึษาทฤษฎกีารออกแบบอาคารสงู ทัง้ทางดา้นสถาปัตยกรรม
และวศิวกรรมโครงสรา้งหรอืงานระบบ การศกึษากฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วเิคราะหข์อ้จ ากดัในการเกดิโครงการ ทัง้กฎหมายผงั
เมอืง ขอ้ก าหนดอตัราสว่นพืน้ทีก่่อสรา้งต่อพืน้ทีด่นิ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร ระยะรน่ การควบคุมความสงูของอาคาร กฎกระทรวง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ขอ้บญัญตักิรุงเทพหมานคร เรื่องการควบคุมอาคาร เพื่อการศกึษาทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพในการเกดิ
อาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุในประเทศไทยได ้โดยการสรุปออกมาเป็นเกณฑก์ารเลือกทีต่ัง้ ตัง้แต่ระดบัภาค ระดบัเมอืง ระดบัยา่น กระทัง้ลง
ไปถึงระดบัการเลอืกรูปแปลงที่ดนิ และศึกษาตวัแปรที่ต่างๆ มผีลต่อการเลอืกที่ตัง้ เช่น สถาพแวดล้อม บรบิทโดยรอบ การเขา้ถึง 
ทศิทาง มมุมอง สาธารณูปโภค สิง่สนับสนุนโครงการ หรอืราคาทีด่นิ จากนัน้จงึศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโปรแกรมพืน้ทีใ่ชส้อย
อาคาร จากการศกึษาขนาดพืน้ทีส่งูสุดทีส่ามารถท าได ้จากขนาดทีด่นิและขอ้จ ากดัของกฎหมาย เพื่อน ามาวเิคราะหห์าองค์ประกอบ
พืน้ทีแ่ละประเภทการใชง้านทีเ่หมาะสมส าหรบัอาคาร และท าการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม เพือ่ตอบสนองรปูลกัษณ์ทางกายภาพ 
การตลาด การลงทุน จากขอ้มลูขา้งตน้ทัง้หมด เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปในการเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการเกดิโครงการอาคารสงู ระดบั
Mega tall building ต่อไป 

 

4.การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 ทฤษฎีการออกแบบอาคารสงูทางด้านสถาปัตยกรรม 

4.1.1 สถำปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Iconic Architecture) กลา่วคอื สถาปัตยกรรม สญัลกัษณ์ เป็น สิง่ทีม่ลีกัษณะโดดเด่น อยูใ่นตวัเอง 
โดยประกอบดว้ยปัจจยั เชน่ การสือ่ความหมายของอาคารอยา่งมนียัแอบแฝง รวมถงึความเป็นตวัแทนสถานที ่โดยปัจจยัหน่ึงทีค่วรพจิารณา
คอื “ทฤษฎทีีต่ ัง้สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ การหาท าเลทีต่ัง้ ทีเ่ปิดมุมมองสถาปัตยกรรมอย่างเตม็ที ่เช่น พืน้ทีร่มิน ้า หรอื พืน้ทีท่ีม่กีารถอย
รน่ (set back) รอบอาคารมากๆ ทัง้ 4 ดา้น” กลา่วโดยสรุป สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นอาคารระฟ้าในอดตีและปัจจุบนั มลีกัษณะรว่มกนั
คอื รปูรา่งมคีวามโดดเด่น จดจ างา่ย มคีวามหมายแฝงของรปูแบบอาคาร มที าเลทีต่ัง้ทีม่องเหน็ไดง้า่ย ซึง่แนวทางทีก่ าลงัเริม่แพร่หลายและ
ก าลงัจะเป็นแนวทางหลกัของสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นอาคารระฟ้าในอนาคต (ชุตมิา ขจรณรงคว์ณิช, 2554) 

4.1.2 แนวควำมคดิในกำรออกแบบอำคำรสงูหรอือำคำรระฟ้ำในศตวรรษที ่21 เป็นการพฒันาการต่อเน่ือง เมื่ออาคารไม่ไดม้ี
บทบาทภายใต้กรอบของประโยชน์ใช้สอยหรือเพยีงรองรบัองค์กรที่เป็นเจ้าของเท่านัน้ แต่ต้องรองรบับทบาทที่ขยายกว้างขึ้น มี
ความสมัพนัธ์กบับรบิทในเชงิกวา้งมากขึน้ ทัง้ในแง่ของชุมชน เมอืง จนถึงระดบัประเทศและโลก ซึ่งยงัต้องค านึงถงึโลกแวดลอ้มใน
หลากแงม่มุ ซึง่อาจจ าแนกรปูแบบของอาคารระฟ้าในสหสัวรรษใหมไ่ด ้ดงัน้ี (สนัตริกัษ์ ประเสรฐิสขุ, 2554) 

- อาคารระฟ้าเชงิสญัลกัษณ์ (Iconic skyscraper)  

- อาคารระฟ้าเชงิระบบนิเวศ (Ecological skyscraper)  
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- อาคารระฟ้าเชงิซบัซอ้น (Complexed skyscraper) 

4.2 เกณฑใ์นการออกแบบและวางผงั  

ในแง่ของการออกแบบอาคารที่มีความสูงมาก ต้องค านึงถึงรูปทรงสามารถที่ต้านแรงกระท าต่างๆ ได้แก่ แรงลม และ
แผน่ดนิไหว ตวัอาคารทีอ่อกแบบควรมรีปูทรงทางผงั เช่น สีเ่หลีย่มจตุัรสั หรอืวงกลม รปูทรงตวั L ตวั T หรอืรปูทรงตวั H หรอืรปูทรงที่
ไม่ปกตอิื่นๆ คอืโครงสรา้งทีย่ากล าบากต่อการตา้นความรุ่นแรงของแผ่นดนิไหว หรอืการวางผงัรูปตวั L ทีม่กีารกระจายมวลอย่างไม่
สมมาตร จะเกดิแรงบดิทีอ่นัตรายกบัรปูทรงประเภทน้ี แมว้่าอาคารจะมลีกัษณะสมมาตรแต่อาคารจะเกดิการเคลื่อนทีข่องปลายทัง้สอง
ขา้งทีแ่ตกต่างกนั กฎเกณฑข์องการวางมวลอย่างสมมาตรกบัอาคารยงัคงเป็นความตอ้งการของรูปทรงแนวตัง้และผงัพืน้เช่นเดยีวกนั 
ดงันัน้อาคารควรมกีารจดัผงัไดส้มมาตรอยา่งมาก มกีารยืน่ทีน้่อย มสีดัสว่นทีก่ระชบัเหมาะสม ไมใ่หญ่โตเกนิไป (ชลธ ีอิม่อุดม,2554) 

4.3 ทฤษฎีการออกแบบอาคารสงูทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

อาคารสงูมคีวามส าคญัในเรือ่งการตอบสนองแรงในแนวแกนนอน ซึง่มสีาเหตุมาจากเรื่องลมหรอืแผน่ดนิไหวเป็นหลกั อาคาร
ทีม่คีวามสงูชะลูดมากๆ มแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมเหมอืนชิ้นส่วนโครงสรา้งทีย่ื่น จะมกีารเพิม่กลไกชิ้นส่วนค ้ายนัแนวนอน  อย่างไรก็
ตามโครงสรา้งตอ้งตอบสนองกบัแรงแนวนอนในทศิทาง โครงสรา้งแบบปล่อง ซึง่มผีลมาจากเสาภายนอกทัง้หมดจดัไวต้า้นโมเมนตจ์าก
แรงแนวนอนทีท่ าใหอ้าคารพลกิ เสาภายในออกแบบเพือ่รบัน ้าหนกัจากแรงโน้มถ่วงอยา่งเดยีว (ชลธ ีอิม่อุดม,2554)  

 

5.วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
รปูท่ี 1 แผนภาพอธบิายขัน้การศกึษาพืน้ทีท่ีเ่ป็นการออกแบบผสมผสานโครงขา่ยเพือ่นบา้น 

5.1 รปูแบบในการศึกษาวิจยั 

กำรเลอืกทีต่ัง้โครงกำร (Selective Mix use area) 

โครงการ มแีนวคดิในการเลอืกทีต่ัง้โครงการในท าเลใจกลางเมอืง ทีส่ามารถเชื่อมต่อย่านส าคญัต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได ้เป็น
ท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะกบักลุ่มชาวต่างชาตแิละกลุ่มธุรกจิ MICE รวมถงึมคีวามพรอ้มทางดา้นระบบคมนาคมทัง้ “รถ-เรอื-ราง” เพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงโครงการได้หลากหลายรูปแบบ  จึงได้น ามาสู่ การเสนอ “ย่านเจริญนคร” ซึ่งมถีนนที่วิง่ไปตามเส้นทางแม่น้า
เจา้พระยา และเป็นอกีหน่ึงท าเลของฝัง่ธนทีปั่จจุบนัก าลงัไดร้บัความสนใจอย่างสูงจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละนักลงทุนทุกระดบั 
เพราะแทจ้รงิแลว้ย่านเจรญินครเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญั อยู่ใกลย้่านใจกลางธุรกจิหรอื CBD ใกลแ้หล่งรวมทางดา้นวฒันธรรม การ
ท่องเทีย่ว อกีทัง้เชื่อมต่อไปยงัย่านสาธร ซึง่เป็นย่านธุรกจิส านักงานทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ มสีิง่อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อ
รองรบัการเจรญิเตบิโตและรองรบับรษิทัต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 

5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data collection)  

5.2.1 Physical – กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทำงดำ้นกำยภำพ 

รายละเอยีดทีต่ัง้โครงการ 

ต าแหน่งทีต่ัง้  : ถนนเจรญินคร ต าบลบางไสไ้ก่ฝัง่เหนือ อ าเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตดิแมน่ ้าเจา้พระยา 

พกิดั   : 13.7124105633168,100.5043696202 13.71174514884,100.5049939810 
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ขนาดทีด่นิ  : 21-1-63.6 ไร ่ / 8,563.6 ตารางวา / 34,254.4 ตารางเมตร  

ผงัเมอืง   : ผงัสนี ้าตาล ย.8-19 ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก  

FAR.   : พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารไมเ่กนิ 6:1 เทา่ของเนื้อทีด่นิ   /  OSR. : ไมน้่อยกวา่ 5% ของพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร 

                           (กฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556) 

การวเิคราะหท์ีต่ ัง้โครงการทางกายภาพ ไดม้กีารศกึษาลกัษณะทางกายภาพ บรบิท สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธก์บัพืน้ที่
โดยรอบในมติติ่างๆ รวมถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

1) การวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ ประกอบดว้ย ขนาดทีด่นิ รูปแปลงทีด่นิ ความกวา้งถนนดา้นต่าง ๆ ความกวา้งแม่น ้า
เจา้พระยา ระดบัทีด่นิเดมิ ความสงูต ่าภายใน ระดบัน ้า อาคารเดมิในทีต่ัง้ ลกัษณะอาคารโดยรอบทีต่ัง้ ขนาดอาคารและความสงู 

 
รปูท่ี 2 แสดงแนวเขตทีด่นิและบรบิทโดยรอบ 

2) การวเิคราะห์สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ประกอบด้วย ความพร้อมด้านสิง่อ านวยความสะดวก ถนน ทางเท้า ทาง
จกัรยาน สะพานลอย ไฟสอ่งสวา่ง ฯลฯ แนวสายไฟฟ้าบนดนิ/ใตด้นิ แนวการรบัน ้าประปาสาธารณะ ความเพยีงพอน ้าประปาของพืน้ที ่
แนวการรบัน ้าทิง้ ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้า การรองรบัระบบอนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทพ์ืน้ฐาน อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู  

3) การวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การใชง้านกจิกรรมโดยรอบทีต่ัง้ ประเภทของกจิกรรม โดยแบ่งแยกเป็น การพกัอาศยั 
พาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์กบับรบิทรอบขา้ง การใชง้านที่
สอดคลอ้งกนั และวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชง้านทีแ่ตกต่างกนั 

4) การวเิคราะห์ระบบคมนาคมทางรถยนต์ การเชื่อมต่อโครงข่ายถนน ถนนหลกั ถนนรอง การเชื่อมต่อของเมอืงจากทีต่ัง้
โครงการ การเชือ่มต่อสนามบนิ การเขา้และออกเมอืงจากทีต่ัง้โครงการ การเขา้ถงึจากถนนในดา้นต่าง ๆ ฯลฯ 

5) การวเิคราะหม์ุมมองโดยรอบอาคาร การวเิคราะหม์ุมมองทศันียภาพทีไ่มด่ ีการบดบงัมุมมองจากอาคารโดยรอบ มุมมองที่
เป็นทศันะอุจาด มุมมองทศันียภาพทีด่ ีมมุมองในระดบัความสงูต่าง ๆ เช่นมุมมองทีเ่หน็แมน่ ้าไดโ้ดยตรง มุมมองมองเหน็แนวแมน่ ้าได้
ยาวทีส่ดุหรอืกวา้งทีส่ดุ รวมถงึการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการเกดิอาคารสงูทีจ่ะบดบงัมมุมองไดใ้นอนาคต 

6) การวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัน้ี 

- กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

- กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

- กฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ระบบป้องกนัอคัคภียั 

- กฎกระทรวงฉบบัที ่41 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ทีจ่อดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึน้ลงดว้ยลฟิต ์

- กฎกระทรวงฉบบัที ่44 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ระบบระบายน ้า บ าบดัน ้าเสยี 

- กฎกระทรวงฉบบัที ่48 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) วสัดุอาคาร 

- กฎกระทรวงฉบบัที ่55 (พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ลกัษณะสว่นต่างๆ ของอาคาร 
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- ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 

- ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้งอาคารบางชนิดหรอืบางประเภทรมิฝัง่แมน่ ้าเจา้พระยาทัง้สอง
ฝัง่ พ.ศ.2542 

- กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 

- กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ.2551 

- กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดโครงการ กจิการ หรอืการด าเนินการ ซึง่ตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ฉบบัที ่3 
พ.ศ.2564  

- ก าหนดการรบัน ้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรบัอาคารในการต้านแรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ.2550 

- กฎกระทรวงก าหนดประเภทและระบบความปลอดภยัของอาคารทีใ่ชเ้พือ่ประกอบกจิการเป็นสถานบรกิาร 

จากการศกึษา พบว่าขอ้สรุปประเดน็กฎหมายทีส่ าคญัประกอบไปดว้ยต าแหน่งทีต่ัง้ของโครงการ ผงัเมอืงรวมไดก้ าหนดให้
เป็นพืน้ทีส่นี ้าตาล ย.8-19 ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก, FAR.พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารไม่เกนิ 6:1 เท่าของเน้ือทีด่นิ, OSR ไม่น้อย
กวา่ 5% ของพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร พืน้ทีอ่าคารสรา้งไดส้งูสุดไมเ่กนิ 272,400 ตรม. มรีะยะร่นความสงูไมเ่กนิสองเทา่ของระยะหา่งระหวา่ง
ตวัอาคารถงึถนนสาธารณะ ระยะร่นจากแม่น ้าเจา้พระยา 45 ม. ถนนสาธารณะกวา้งไม่ น้อยกว่า 18 ม. มถีนน ภายใน 6 ม.โดยรอบ
อาคาร มทีีจ่อดรถไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพืน้ที ่120 ตรม. รองรบัขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม มพีืน้ทีส่เีขยีว 1 คนต่อ 1 ตรม. พืน้ทีส่เี ขยีว
ยัง่ยนืภายนอกอาคาร มสีิง่อ านวยความสะดวกคนพกิารครบทุกดา้น มรีะบบดบัเพลงิ สปรงิเกอร์ ลฟิท์ดับเพลงิจอดทุกชัน้ของอาคาร 
บนัไดหนีไฟไม่น้อยกว่า 2 ตวั กวา้ง 1.50 ม.และ 0.90 ม. พรอ้มกบัระบบอดัอากาศ พืน้ทีห่นีไฟทางอากาศ 10x10ม. เครื่องส ารองไฟ 
ระบบเกบ็น ้าส ารองและบ าบดัน ้าเสยี บอ่หน่วงน ้า เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 3 แสดงการวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.2.2 Marketing – กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทำงดำ้นกำรตลำด  

ศกัยภาพดา้นการลงทุน - สบืเน่ืองมาจากการทีป่ระเทศไทยแผนสรา้งโครงการสะพานเศรษฐกจิ (Land bridge) ซึง่สามารถ
ช่วยย่นระยะทางการเดนิเรอืเชื่อมสองฝัง่มหาสมุทร (แปซิฟิก-อินเดยี) อ่าวไทย-อนัดามนั ได้ถึง 1,200 กิโลเมตร ท าให้ในอนาคต
ประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งธุรกจิและแหล่งเศรษฐกจิแห่งใหม่ของโลก ที่จะสามารถดงึดูดกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติใหม้าลงทุนใน
ประเทศไทยไดม้ากขึน้ ดงันัน้คาดวา่หากมโีครงการสะพานเศรษฐกจิ (Landbridge) เกดิขึน้ประเทศไทยเรากค็วรทีจ่ะม ีLandmark แหง่
ใหมเ่พือ่มารองรบักลุ่มนกัลงทุนและเป็นการแสดงใหช้าวต่างชาตไิดร้บัรูถ้งึศกัยภาพของคนไทย 

กลุ่ม TARGET  ของโครงการน้ีก็คือ กลุ่มชาวต่างชาติ (นักลงทุน ,นักท่องเที่ยว) นักลงทุนชาวต่างชาติ ที่สนใจจะมาตัง้ 
Headquarter แห่งใหม่ในประเทศไทย นักท่องเทีย่วที่มคีวามสนใจ ทางดา้นเทคโนโลย ีและวฒันธรรมไทย โดยมกีารสมัภาษณ์กลุ่ม



แนวทำงกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยอ์ำคำรสงูขนำดใหญ่พเิศษ กรณศีกึษำ : กรงุเทพมหำนคร 
ชญัพชิา อศัวปัญญาวงศ ์ และธรรม ์เดน่ดวง 
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ตวัอย่างนักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ถึงความต้องการพื้นที่เช่าอาคารส านักงานในประเทศไทย รวมถึงปัญหาของอาคาร
ส านกังานในปัจจุบนั 

5.2.3 กำรจดัท ำโปรแกรมเพือ่กำรออกแบบ (Programming) 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปองคป์ระกอบใชส้อยในโครงการ 
Programming รายระเอียด เหตผุลสนับสนุนขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 

Office 
พืน้ทีเ่ชา่ส าหรบันกัลงทุน  
(ในภาคของธุรกจิ) 

ควรมพีืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 98,000 ตร.ม เนื่องจากเป็น Function หลกัของ
โครงการจงึควรมพีืน้ทีม่ากพอทีจ่ะรองรบันกัลงทุนทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิ

Hotel 
โรงแรมระดบั5ดาวทีร่องรบันกัทอ่งเทีย่ว
กลุ่ม MICE 

ควรมปีระมาณ 800 หอ้ง 56,000 ตร.ม เนื่องจากโรงแรมเป็นอกีหนึ่ง 
Function ทีส่ าคญัรองมาจากออฟฟิศจงึจ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีท่ีม่ากพอส าหรบั
การเป็น Landmark แหง่ใหมข่องประเทศรองรบันกัทอ่งเทีย่ว 

Museum 
พพิธิภณัทว์ฒันธรรมและการเรยีนรู้
ผสมผสานเทคโนโลยสีมยัใหม ่

ควรมพีืน้ทีป่ระมาณ 5,000 ตร.ม โดยสามารถออกแบบแบง่เป็น 2 ชัน้ได ้
เนื่องจากเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพพิธิภณัทซ์ึง่แต่ละชัน้อาจมกีารจดัแสดงทีต่่างกนั 

Exhibition 
ส าหรบัจดักจิกรรมต่างๆ เชน่ จดัแสดง
สนิคา้ไทย 

ควรมพีืน้ทีป่ระมาณ 6,600 ตร.ม โดยสามารถออกแบบแบง่เป็น 2 ชัน้ได ้
เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นมาใชง้านจ านวนมากจงึจ าเป็นตอ้งมขีนาดพืน้ที่
ใหญ่พอสมควร 

Convention 
พืน้ทีส่ าหรบัรองรบันกัลงทุนหรอืกลุ่มนกั
ธุรกจิ จดักจิกรรมจดัแสดงทางธุรกจิ 

ควรมพีืน้ทีป่ระมาณ 1,000-1,500 ตร.ม เนื่องจากเป็นพืน้ทีจ่ดักจิกรรมจดั
แสดงทางธุรกจิไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีข่นาดใหญ่มากนกั 

Restaurant 
ภตัตาคาร ทานอาหารพรอ้มชมวนิแบบ  
360องศา + Sky bar 

ควรมพีืน้ทีป่ระมาณ 12,000 ตร.ม พืน้ทีร่า้นอาหารตอ้งมพีืน้ทีท่ีค่อ่นขา้งมาก
เนื่องจากจะไดเ้พยีงพอต่อผูม้าใชอ้าคาร 

Viewpoint 
จุดชมววิ Observation พืน้ทีส่ว่นชัน้บนสุด 
ของตกึ 

ควรมพีืน้ทีจุ่ดชมววิบนอาคารประมาณ 600-1,000 ตร.ม เนื่องจากเป็นจดุ
ไฮไลทส์งูสดุของโครงการดว้ยความสงูประมาณ 610ม.ทีผู่ค้นจะใหค้วามสนใจ
มาทอ่งเทีย่ว ถ่ายรปู และชมววิ 

Water Front จุดชมววิตดิแมน่ ้าเจา้พระยา  
ควรมพีืน้ทีป่ระมาณ 4,000 ตร.ม เนื่องจากเป็นพืน้ทีส่ว่นทีต่ดิแมน่ ้า
เจา้พระยาจงึสามารถท าเป็นลานกจิกรรมขนาดใหญ่ รวมถงึท าเป็นทา่เรอืได ้

5.3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Concept Design) 

 
รปูท่ี 4 รปูแบบของอาคารทีไ่ดจ้ากแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมตอ้งการใหส้ะทอ้นความเป็นไทย 

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมตอ้งการใหส้ะทอ้นความเป็นไทยสูส่ากล โดยการน าภาษาทางวฒันธรรมไทยในดา้นต่างๆ 
มาใช้ในการแปลงความหมายในเชงิกายภาพ ได้แก่ รูปทรงของหยดน ้าจากบรบิทอาคารรมิน ้า มาสู่รูปแบบทาวเวอร์ที่มคีวามไหล
ต่อเน่ืองจาก landscape ไปถงึยอดอาคาร การแปลงสญัลกัษณ์รปูทรงเชงิประตมิากรรมจากโบสถ์วดัอรุณ การย่อมุมแบบเจดยีไ์ทยมาสู่
แนวคิดในการลบมุมอาคารให้ดูผอมบาง รวมถึงการใช้เส้นสายที่แสดงความเคลื่อนไหว จากการพบัจบีของสไบชุดไทย มาสู่การ
ออกแบบเปลอืกอาคาร 
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6. การอภิปรายผล 

6.1 เกณฑใ์นการเลือกท่ีตัง้ 

ความเป็นไปได้ทางดา้นทีต่ัง้ จากกรณีศกึษาพบว่า บรบิททีด่ทีีสุ่ดส าหรบัอาคาร landmark ในประเทศต่างๆ ควรอยู่บนรมิ
แม่น ้าทีส่ าคญัของเมอืง มสีภาพแวดลอ้มและทศันียภาพทีส่วยงาม ซึ่งในกรุงเทพฯ ที่ตัง้ทีม่ศีกัยภาพดงักล่าว ไดแ้ก่บรเิวณรมิแม่น ้า
เจ้าพระยา ในย่านเจริญนคร สามารถเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รายล้อมไปด้วยโครงการ โรงแรม คอนโดมิเนียม 
หา้งสรรพสนิคา้ ระดบั luxury มากมาย และบรเิวณถนนเจรญินคร เป็นถนนทีม่คีวามกวา้งมากทีสุ่ดในย่านน้ี. มรีูปแปลงทีด่นิทีม่รีะยะ
ความลกึจากถนนถงึรมิแมน่ ้ามากทีสุ่ดเพือ่ระยะร่นตามกฎหมายใหแ้ก่อาคาร จงึท าใหเ้หมาะแก่การพฒันาเป็นโครงการอาคารสงู ระดบั 
Mega tall building มากทีส่ดุ 

 

7.สรปุผลการวิจยั 

7.1 ปัญหาและอปุสรรค 

สรุปปัญหาอุปสรรคต่อการพฒันาโครงการอสงัหารมิอาคารสูงขนาดใหญ่พเิศษ(Mega tall building) ในประเทศไทย (ระดบั
ความสงูเกนิ 600 ม.) พบวา่ขอ้จ ากดัในเรือ่งความสงูอาคารถูกก าหนดดว้ยกฎหมายควบคุมอาคารระยะรน่ 1 ต่อ 2 เท่าจากตวัอาคารถงึ
แนวเขตทีด่นิของถนนสาธารณะ และขอ้จ ากดัเรื่อง FAR. พืน้ทีส่งูสุดทีส่ามารถก่อสรา้งได ้จงึท าใหก้ารสรา้งอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ
จ าเป็นตอ้งแลกดว้ยการลงทุนกบัทีด่นิขนาดใหญ่และมรีะยะหา่งจากถนนสาธารณะไมน้่อยกวา่ 300 ม. ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีพ่าณิชยกรรม
หรอืพืน้ทีพ่กัอาศยัทีม่ขีอ้ก าหนด FAR. พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารไม่เกนิ 6:1 เท่าของเน้ือทีด่นิ รวมไปถงึรูปแปลงทีด่นิในพืน้ทีพ่าณิชยกรรม         
ใจกลางเมอืงมกีารแบ่งแปลงเป็นทีด่นิขนาดเลก็เนื่องจากราคาทีด่นิทีส่งูขึน้ ต่างจากทีด่นิในเขตรอบนอกเมอืงทีจ่ะมแีปลงทีด่นิขนาดใหญ่ 
จงึเป็นปัญหาในการเกดิโครงการอาคารสงู ทีจ่ าเป็นตอ้งรวบรวมแปลงทีด่นิจ านวนมาก จากหลากหลายเจา้ของ เพื่อใหไ้ดร้ะยะร่นจาก
ถนนสาธารณะทีม่ากที่สุด ดงันัน้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงการ จงึควรใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าว เน่ืองจากราคาทีด่นิที่
สูงขึน้ในปัจจุบนั หรอืเป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลจดัสรรทีด่นิใหแ้ก่เอกชนลงทุน เป็นที่ดนิที่มขีนาดใหญ่ มคีวามยาวที่
เหมาะสม ซึง่ลกัษณะแปลงทีด่นิในตวัเมอืงแบบน้ี ลว้นแลว้แต่เป็นทีด่นิของหน่วยงานรฐับาลเป็นส่วนใหญ่ ซึง่หากเกดิความร่วมลงทุน
ดงักล่าว กจ็ะเชือ้เชญิใหน้กัลงทุนมคีวามสนใจในการท าโครงการมากขนาดใหญ่ยิง่ขึน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาและท าการออกแบบอาคารสูงระดบั Mega tall building ผู้วจิยัควรมคีวามรู้ตัง้แต่ข ัน้พื้นฐาน หลกัการออกแบบ
อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ มอีงคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น รูห้ลกัการออกแบบพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยกรรม หรอื
การออกแบบสถาปัตยกรรมทีย่ ัง่ยนื สามารถจดัการความซบัซอ้นจากความหลากหลายของ function ความหลากหลายของผูใ้ชส้อย การ
จดัการปรมิาณคนปรมิาณรถจ านวนมาก โดยค านึงถงึผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั สามารถวเิคราะหปั์ญหาของการใชง้าน
อาคารสูงในปัจจุบนัได้ มคีวามกล้า ความท้าทายในการคน้หารูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวตัง้ ในเกดิ
รปูแบบ building type ใหม่ๆ  ได ้รูห้ลกัการทางดา้นโครงสรา้ง ความรูเ้รื่องงานระบบ ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถวเิคราะห์
ความเป็นไปได ้ศกัยภาพในดา้นต่างๆ ทีเ่หมาะสม รวมไปถงึมคีวามรูเ้รื่องหลกัเศรษฐศาสตร ์การเงนิ การลงทุน การวเิคราะหค์วาม
คุ้มค่า จุดคุ้มทุนของโครงการ การศึกษาข้อมูลการพัฒนาอาคารสูงระดับ Mega tall building ในโลก มีการพัฒนาเพิ่มจ านวน
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา อกีทัง้มเีทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่พิม่มากขึน้ ทัง้เทคโนโลยทีางดา้นการออกแบบ การประหยดัพลงังาน เทคโนโลยี
การก่อสร้าง ผู้วจิยัควรศึกษาหาความรู้เพิม่เติมตลอดเวลา ตลอดจนสามารถท าการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมให้มคีวามเป็น 
landmark สามารถสรา้งการจดจ าในเชงิเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ของประเทศ หรอืของโลกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สิง่เหล่าน้ีเป็นหน้าที่
ของสถาปนิกและนกัพฒันาโครงการทีจ่ะคน้หาค าตอบไดอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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Abstract 

The wellness industry is worth around $4.5 trillion, with wellness real estate currently worth around 3% of that sum. This 
figure is likely to substantially grow, as it is being increasingly recognised that the bio-friendliness of environments can substantially 
affect wellbeing and more people are recognising the benefits of healthy living. It is proposed that through taking a smarter 
approach that more holistically embraces wellbeing and lifestyle needs, wellness real estate initiatives can be much improved.  

It is possible to combine lifetime home, sustainability, bio-friendliness, universal design, and smarter living approaches, 
all of which are increasingly essential components of occupier wellbeing, to create more financially appealing and more user-
desirable wellness real estate. It is also possible to better consider the needs of a diverse range of end-users to further improve 
investment attractiveness.  

This paper focuses in particular on the needs of multi-generations living in the same home, and design factors that 
can help improve wellbeing through addressing identifiable risks, success factors, and solutions that can be created/supplied. 
In order to do this, a critical literature review was undertaken and then refined further after interviews were undertaken with 
design experts and members of the general public acting as stakeholders.  

Factors they strongly agreed should be addressed were the benefits of reducing exposures to electromagnetic 
pollution and providing greater contact with nature. It is proposed that addressing these and other issues they considered 
important will enable entrepreneurs, and others involved in residential design, to better tap into the wellbeing market and help 
create wellbeing for all. 

Keywords: Biologically-friendly, Inclusive, Smarter Homes, Health, Technology, Wellbeing 

 

1. Introduction 

There are many challenges in today's world, and many new trends. A growing interest in wellbeing is one of these. The 
building industry presently makes up a very small part of the substantial $4.5 trillion Wellness Market, with Workplace Wellness 
valued at $48 billion and Wellness Real Estate being valued at $134 billion (Global Wellness Institute, 2020) (Figure 1). 

Today, the home is not merely a place we reside in, but rather a space where we spend even greater periods of our 
life (Bunyayothin, 2020). This is especially true as a result of the present COVID-19 situation. Homes for multi-generational 
living now more than ever need to meet the needs of a variety of lifestyles and physical conditions to encourage lifelong 
physical and mental wellbeing and reduce risk of harm to help enhance the life quality of their occupants.  

This present research investigates the needs and behaviours of multi-generations living in the same home, and design 
insights that can be incorporated into such homes to make living more successful in terms of health and wellbeing. It is intended 
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that it will be further developed to help prolong the wellbeing of residents to a greater degree, be tailored where appropriate to 
meet their exact needs, and be as suitable as possible for each lifestyle and for the different age ranges and needs of residents.  

It is intended that the information gathered and insights gained by the authors undertaking this work will be used to create 
smarter guidelines for entrepreneurs and business people enabling them to make better informed decisions on future business 
ventures related to lifetime homes to better suit the needs of customers and better tap into this market. 

 
Figure 1: Relative size of different sectors of the wellness industry in terms of monetary value 

Source: Jamieson, I.A. (2020) using data from Global Wellness Institute (2020), Wellness Industry Statistics & Facts, 
https://globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/ 

1.1 Research questions 

This research investigates how we can develop more resilient accommodation that enhances wellbeing for multi-
generational living, and other sectors of the housing market, in the new normal and beyond. It also considers how the design 
of residences, and the use of passive and active smarter approaches within them, affect user satisfaction, wellbeing, and 
buying decisions in wellness real estate in the new normal.  

1.2 Objectives of the research 

There are four main objectives in this research: 1). To review how smarter dwelling design and better use and 
specification of technology can influence user wellbeing, satisfaction and home purchases; 2). To examine the current and 
future living behaviour of the residents and the differences in needs of three generations living in the same home; 3). To 
consider biological-friendly design factors that can be used to increase the likelihood of a customer's home purchase and help 
improve their lifelong wellbeing; and 4). To examine the current possibilities of this research area to create guidelines that can 
enable sustainable wellbeing for all.  

1.3 Scope of Research 

This research study investigates the behaviour and perceptions of multi-generations towards smart homes and how 
smarter homes that increase wellbeing for multi-generational occupants can be created. It additionally presents a critical review 
on how the smart home concept can be developed further to enhance the wellbeing of all generations. It is proposed that the 
findings made from this research could be widespreadly adopted to improve the biological friendliness of the environment, drive 
technical innovation and increase the quality of life of each generation. 
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2. Review of literature 

The literature review undertaken for this investigation examines factors to enhance multi-generational living, residential 
design initiatives that help enhance wellbeing, the biophilic design concept and the bioelectromagnetic design concept. All 
these component elements are relevant to the aforementioned research questions and objectives. 

2.1 The concept of harmonious multi-generational living 

The coexistence of three generations in the same house is often quite normal, despite the restrictions on the privacy 
of members that can frequently arise at present. It allows the first generation of the family to pass on their knowledge, 
experience and culture to the second and third generations and enables true continuity. In addition, living together reduces the 
economic burden of the family (Supawatanakul et al., 2019). Thailand is in the transition from an aging society to an aged 
society (Sinthuuthai & Horayangkura, 2019). Fortuitously, it has seen an important change in direction in mindset to prepare 
for future changes in society resultant from the aging population demographic. As would be expected, most older people have 
needs that are different from younger more able-bodied people because they often cannot access many things with the same 
degree of ease as those others (Senklang, 2016). Therefore, it is essential that the design of the home appropriately meets 
the living needs of each generation within the dwelling (Senklang, 2016). Furthermore, it should take into account the use of 
the home by residents of all ages to help harmoniously achieve the best benefits of living together for all the three generations 
(Supawatanakul et al., 2019), and measures that can be taken to help increase the general wellbeing of all residents. 

2.2 Residential design can help enhance wellbeing 

The home should be a place that can meet the needs and aspirations of all its residents, as well as support their 
limitations, and promote better health and wellbeing, both in the short and long term. There are many key elements of lifetime 
homes that help promote quality of life for all generations which are intended to help ensure people can live happier, healthier, 
more productive and independent lives (Kamolchaiwanich et al., 2020).  

2.3 Biophilic design concept 

Biophilia is the inborn genetically determined affinity that humans have for the natural world (Wilson, 1984). It is often 
presently overlooked that individuals need contact with nature and other species to truly thrive both mentally and physically. 
Biophilic design can help create financially sustainable environments and improve the quality of life of the residents, especially 
in the current situation caused by COVID-19 (Covet, 2020).  

As examples of the benefits that biophilic design can create, Park & Lee (2019) note that improved connection with 
nature can: improve metal health; increase work efficiency and cognitive skills; lower blood pressure; decrease heart rate; and 
relieve stress. It can also, amongst other benefits, help reduce risk of asthma hospitalisation (Alcock et al., 2017), reduce 
likelihood of obesity (Halonen et al., 2014), and reduce risk of myopia in children (Dadvand et al., 2017). Furthermore, it can 
improve immune system functioning (Andersen et al., 2021). 

As well as enhancing wellbeing, the presence of nature can significantly help improve the monetary value of properties 
and enable them to be sold faster. It can even help effectively lower buildings’ energy needs through microclimate regulation 
(ARUP, 2018). 

2.4 Bioelectromagnetic design concept 

There is a wide body of scientific literature available showing that electromagnetic phenomena at levels that can be 
encountered in everyday environments can be biologically active (BioInitiative Working Group, 2012). As noted by Jamieson 
(2018), the drive to biologically optimise electromagnetic exposures within the built environment needs to be more widespreadly 
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uptaken, with rapid progress with regard to the development and deployment of appropriate technologies and best practice 
appearing achievable in many areas. 

There is also the fact to take into consideration that many insurance companies are now refusing to cover issues 
related to electromagnetic pollution (Environmental Health Trust, 2019), and that a growing proportion of the general public is 
becoming electromagnetically hypersensitive. Electromagnetic hypersensitivity (EHS) is a neurologic pathological disorder 
(Belpomme and Irigaray, 2020). It is a physiological condition that affects the nervous system and the immune system when 
the body is exposed to electric and magnetic fields (EMFs) or Electromagnetic radiation (EMR) at levels that can be found in 
everyday life. It has been previously estimated that around 3-5% of populations may be affected by EHS and that the number 
is growing (Jamieson 2014). It is important to note that these issues can be addressed in smarter dwelling design initiatives 
that seek to be more bio-friendly and enhance wellbeing. 

 

3. Methodology 

3.1 Research plan 

The research plan for this work consisted of first undertaking an ongoing critical literature review of relevant strategies, 
documents, articles, case studies, and scientific research of this topic area and pertinent findings from related fields as related 
to the smart home usage behaviour of each generation and best practice initiatives. Study was also undertaken of existing 
housing estates that utilise smart home systems, and interviews undertaken with a total of 20 stakeholders. The stakeholders 
were divided into two main groups: the first group was comprised of 5 design professionals with expertise in health and 
wellbeing building design; the second group was comprised of 15 members of the general public acting as stakeholders 
representing the three generations of residents.  

The results obtained were then integrated with the findings and observations made from the critical literature review 
to determine what is required to develop initial draft guidelines on “How to Create Smarter Multi-Generational Homes that Aid 
Wellbeing”. Additional works will be undertaken on it as necessary through conducting further reviews of case-studies and best 
practice that indicate how to solve the problems identified and find the best solutions. It is planned that this initial set of draft 
guidelines for proposed best practice will later to be assessed by the design professionals before being further refined and 
then published.  

3.2 Interview Form 

The qualitative method was used to collect the data required and the interview form used divided into four parts: (1) 
General information (13 questions); (2) Background and main research questions (4 questions); (3) Open questions (11 
questions); and (4) Level of agreement (15 issues, 29 questions). The level of agreement was determined on a five-point Likert 
scale of: Strongly agree (5 points); Agree (4 points); Neutral (3 points); Disagree (2 points); and Strongly disagree (1 point).  

The interviews were undertaken with the two groups previously mentioned: with the stakeholders in the first group 
being comprised of 5 design experts; and those in the second group being comprised of 5 Older adults, 5 Middle-aged adults 
and 5 Youngsters to represent those living in multi-generational dwellings. The data received as related to the behaviour, 
preferences and perceived needs of each generation was then analysed. 
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4. Results 

This section presents and examines the results obtained from the interviews undertaken, comparing the average 
agreement levels of both main groups of stakeholders (Table 1). 

Table 1: Comparison of the average agreement level of design professionals with expertise in health and wellbeing building 
design compared to that of members of the general public acting as stakeholders. 

Topic Statement 
Average 

(experts & 
general public) 

Biophilia 1. Having increased contact with nature can increase wellbeing. 5.0, 4.73 
Electromagnetic 
pollution 

2. Design measures should be taken to reduce exposures to this. 5.0, 4.87 

Technology 3. Having technology can help to make life more comfortable. 4.8, 4.4 
 4. Select the appropriate types of technology for all generations of residents. 4.8, 4.53 

5. The security and privacy of users’ information is important. 4.4, 4.33 
Light 6. Receiving appropriate levels of daylight when indoors is important. 4.0, 4.53 
Light at night 7. Exposure to even low levels of light at night is linked with increased risks of 

illnesses. You think smarter design measures should be introduced to reduce 
such risks. 

4.0, 3.4 

Indoor air 
quality 

8. Having good indoor air quality increases the wellbeing of residents. 4.6, 4.0 

Acoustic 
insulation 

9. You are often disturbed by noise both within and outside your home. 3.6, 3.4 
10. Good levels of acoustic insulation are important and improve quality of life. 3.4, 4.06 

Heat issue 11. The dwelling should have extra insulation to reduce heat from outside, reduce 
energy use and keep residents cool. 

4.0, 3.93 

12. People would pay for extra insulation if they knew how much it could save 
them. 

3.2, 3.0 

Design 
flexibility 

13. The living space should be flexible enough to adapt according to the needs of 
the residents. 

4.8, 4.46 

Health 14. Biologically-friendly home design can contribute to better short-term and long-
term health. 

4.8, 4.27 

Privacy 15. Having enough private space for yourself when required is very important. 4.2, 4.4 
Environment 16. A supportive environment can enhance wellbeing  4.0, 4.53 

17. Walkways should be designed appropriately and be accessible for everyone. 4.0, 4.07 
Wellbeing 18. Home design can promote the quality of life and wellbeing of all generations. 4.4, 4.53 

19. Having design guidelines on how to increase occupant wellbeing is important. 4.8, 4.4 
Effect of design 
on wellbeing 

20. Designers should be made aware of the effect of the design of the 
environment on physical and mental wellbeing. 

4.0, 4.4 

21. Ratings on how good design contributes to user-wellbeing should be created 
and made easily available. 

4.0, 4.0 
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Table 1: Comparison of the average agreement level of design professionals with expertise in health and wellbeing building 
design compared to that of members of the general public acting as stakeholders. 

Topic Statement 
Average 

(experts & 
general public) 

Architecture of 
the new normal 

22. It is important to provide home office areas. 4.4, 4.26 
23. Homes should be designed that promote good health and hygiene. 4.2, 4.4 
24. There is a need for greater sustainability. 3.4, 3.8 
25. Designs should address user needs for both privacy and sociability. 3.4, 3.8 
26. Demand for hands-free technology. 4.2, 3.73 
27. Providing good access to nature is important. 3.8, 3.93 
28. Create designs that allow individuals to be sociable even during lockdowns.  4.0, 3.2 
29. Designs should enable occupants to have direct contact with the outdoor world 
without having to leave their homes.  

3.6, 3.4 

Strong agreement was shown by all the design experts and the members of the general public acting as stakeholders 
that design measures should be taken to reduce exposure to electromagnetic pollution (5, 4.87); and that having increased 
contact with nature can increase wellbeing (5, 4.73). How to address these issues will feature prominently in the proposed best 
practice guidelines. 

Moreover, the need to select appropriate types of technology for all generations of residents was noted (4.8, 4.53); 
as was the fact that the design of dwellings should be flexible enough to adapt the living space according to the situation of 
the residents (4.8, 4.46); and that having technology can help to make life more comfortable (4.8,4.4). The challenge is 
ensuring, to the best degree possible, that such technology is bio-friendly to help address the concerns raised about 
electromagnetic pollution and the effects it can have on wellbeing. 

Furthermore, the average level of agreement from both sets of participants showed that they additionally agreed on 
the following statements: design guidelines on how to increase occupant wellbeing are important (4.8, 4.4); biologically friendly 
home design can contribute to both better short-term and long-term health (4.8, 4.27); home design can promote the quality of 
life and wellbeing of all generations (4.4, 4.53); and that the security and privacy of users’ information is important (4.4, 4.33). 

Additionally, agreement was shown on the fact that it is now perceived as important to provide home office areas (4.4, 
4.26) (with indications of the need for this increasing as a result of the COVID-19 pandemic and many people now having to, and 
or wishing to, work from home); that it is recognised that having good indoor air quality increases the wellbeing of residents (4.6, 
4); that having enough space for yourself when needed is very important (4.2, 4.4); and that homes should be designed that 
promote good health and hygiene (4.2, 4.4). It is proposed that these can be a major marketing factors in wellness real estate to 
help create better futures.  

Receiving appropriate levels of daylight when indoors is important (4.0, 4.53) and can create many beneficial effects. 
Increased knowledge of this fact is likely to raise its importance level to all relevant parties. It is additionally recognised that a 
supportive environment can enhance the wellbeing (4, 4.53); and that designers should be made aware of the effect of the 
design of the environment on physical and mental wellbeing (4.0, 4.4). It is interesting to note that for this latter factor, it was 
actually members of the general public who thought there was the greatest need for this. 

With regard to walkways being designed appropriately and being accessible for everyone, the levels of agreement 
were (4, 4.07); and for ratings on how good design contributes to user-wellbeing should be created and made easily available 
the levels of agreement were equal between both groups (4.0, 4.0). The suggestion that the dwelling should have extra 
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insulation to reduce heat from outside, reduce energy use and keep residents cool received scores of (4.0, 3.93) (indicating 
that more information should be provided by the authors on the benefits and savings that can be achieved by undertaking such 
measures). 

The average agreement levels for the following statements were lower but are still of importance: providing good 
access to nature is important (3.8, 3.93); good levels of acoustic insulation are important and improve quality of life (3.4, 4.06); 
exposure to light at night is linked with increased risks of illnesses; you think smarter design measures should be introduced 
to reduce such risks (4, 3.4); there is a need for greater sustainability (3.4, 3.8); designs should address user needs for both 
privacy and sociability (3.4, 3.8); demand for hands-free technology (4.2, 3.73); designs should enable occupants to have direct 
contact with the outdoor world without having to leave their homes (3.6; 3.4); you are often disturbed by noise both within and 
outside your home (3.6, 3.4); people would pay for extra insulation if they knew how much it could save them (3.2; 3.0). 

The result of evaluating the total average for all the level of agreements from the design professionals with expertise 
in health and wellbeing building design with statements being assessed was 4.14. For the members of the general public acting 
as stakeholders the figure was 4.12. It is very useful to have this information as it provides focus on which aspects of wellbeing 
design should be particularly concentrated on to help wellness real estate gain traction.   

 

5. Discussion and Conclusion 

As mentioned at the beginning of this paper, there is a huge opportunity available for the building industry to take smarter 
active and passive design measures to expand its place within the wellness economy and help ensure wellbeing for all. There are 
also substantial opportunities for other related industries that manufacture products used in the built environment to innovate and 
expand their market value through taking actively take measures to increase the bio-friendliness of their products.  

The possibility to create smarter multi-generational homes that aids wellbeing is very real and the adoption of the 
required approaches to do so can create numerous benefits for designers, developers and end-users. This research has 
additionally indicated that design professionals and members of the general public are particularly interested on the issue of 
health and wellbeing and how this can be achieved through smarter design initiatives.  

This was especially true with regard to concerns about the electromagnetic pollution created by radiofrequency 
radiation and by mains frequency magnetic fields, which are both classified as Group 2B carcinogens (WHO/IARC, 2011; IARC, 
2002), and for which bioelectromagnetic design measures can be taken to reduce exposures and liabilities (Jamieson, 2018). 
Both main sets of stakeholders were also highly engaged with the concept of biophilic design and the fact that increased 
contact with nature can lead to better overall wellbeing. Design flexibility in order to meet potentially varying short and long-
term needs was also seen a matter that needs to be addressed. 

With regard to members of the general public, it was found that their greatest concern was related to convenience 
levels which can often be enhanced through the introduction of smart technology, the selection of the most appropriate types 
of technology for all generations to easily use, and the idea of maximising benefit. Here too the principles of bioelectromagnetic 
design can be brought forward to help ensure best solutions are applied. 

Another important design initiative, with regard to wellbeing, that should be taken into account in housing design in 
the new normal is the provision of home office areas. Due to the COVID-19 pandemic many people now often have to work 
from home and this can result in some negative consequences unless properly addressed. These can come as a result of a 
lack of a good workplace environment leading to inefficiency, limited home space, etc. Bio-friendliness also has a large role to 
play, including the degree of connection to nature that can be provided. 
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Smarter design approaches can add real value and increase the attractiveness and liveability of properties in the new 
normal. Education is key to helping achieve this and making sure such initiatives become more widespread. In conclusion, the 
findings of this research can be useful for developing wellness real estate, reducing risks and creating smarter multi-generational 
homes that aid wellbeing. The future we need is possible today. 
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Abstract 

At present, the world was entering an aging society, and Thailand was also entering an aging society. Thailand is the 
3rd in Asia with the growth rate of the elderly population, for 2020 had an elderly population of 18% of the total population, but 
on the other hand, in 2021, the number will increase as high as 20% of the total population. The trend of the elderly is an 
opportunity that makes it possible to prepare businesses to support a growing group of customers in the future. The number of 
red-labeled cars registered in 2020 has decreased by 14% within the past three years. However, the number of cars in Thailand 
has not decreased because Thailand does not have the law to destroy old cars causing people to turn their attention to buying 
old cars at a lower price. The business that will support elderly drivers is car care, as physical limitations make it impossible for 
the elderly to take care of their cars by themselves, needing a helper or a service provider. Those data lead to the topic of this 
research about the car care business correlation/ relationship with the elderly. This research creates to find out what are the 
key factors in enhancing the consumer experience. The study will use a quantitative starting research process with an online 
questionnaire. The survey results will lead to qualitative research by in-depth interviews with elderly drivers and car care 
stakeholders. Service design tools are using to collect data to analyze the real needs or problems of the elderly drivers to meet 
the satisfaction of elderly drivers. The outcome of this research demonstrates guidelines for car care businesses to understand 
the elderly drivers better and provide tools and facilities to improve customer satisfaction by providing details of scenarios and 
mood boards involved in the car care business to understand the elderly drivers better and provide tools and facilities to improve 
customer satisfaction. 

Keywords: Car Care Service, Aging Society, Elderly Drivers, Service Design, Customer Satisfaction 

 

1. Introduction 

Currently, the population structure is changing; according to Poonsathiensap, N. (2020), a megatrend to watch out for 
is the trend of the elderly with an increase in the population of the elderly, 500,000 people per year, Thailand expects to enter 
a fully aged society in 2025. Knowing the trends in the service market to serve the elderly can be a business opportunity. A 
thorough study of user groups and appropriate marketing strategies should formulate regarding price and reliable quality, and 
service design that takes special care in the field of health. According to Assawateerakait, T. (2017), the population in Thailand 
is continuously increasing; one of them is the adult population of the elderly. Have regular job duties and have a stable income. 
These populations will have a future impact on Thailand in the future. The trend in the future will change according to people. 
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Furthermore, service behavior will be adjusted as well; knowing the usage behavior of the customer groups makes it possible 
to apply with consideration of business opportunities, recognize what our customers want, and apply it to the marketing strategy 
for maximum benefit. An aging society has a steadily increasing number of 19.12 percent by 2020 and forecasts to 2030 As 
high as 26.56%, Which is a mean rate that has increased significantly and continuously. 

 
Figure 1 Thai Population 2010-2030  

 Thailand has many cars that are constantly increasing. Both red label cars and old cars are due to the very high 
import taxes nowadays, and there is no law to destroy old cars beyond their useful life that makes Thai people use their old 
cars for a longer time to reduce the burden of expenses. The usage behaviors of different generations vary, according to 
Posttoday. (2019), "Gen B" is those over 60 who are primarily viewed as conservative by the elderly in the gen b most of them 
tend to love what they have, are fond, and are difficult to change. Old cars in Thailand can be used for a maximum of 10-40 
years to extend the period of using the car. Increase the car's service life, and for new cars, Most users who choose to buy a 
new car tempted to have a new car all the time, resulting in those cars more desirable than new cars to maintain the car's 
condition ultimately. The urban lifestyle that forces people to have no time to maintain their cars or have less time to take care 
of their cars, according to Boonrod, N. (2006), an automotive service business called car care service will be a business that 
meets the needs of car care as well. Car service today is known as a service business built to meet the needs of drivers who 
do not have time to wash their cars, such as company employees or people who will travel to different places. Car care's 
primary target customers are drivers who do not have time to maintain themselves. Most of them are teenagers and working 
people in a hurry to do various activities, according to Aomsinsomboon, R. (2015) and Boonprasert, P. (2016), the study found 
that current car care aims in the same direction, targeting the youth and working-age market and focusing on marketing rather 
than service. Elderly drivers will be a new business opportunity because they cannot wash their cars by themselves because 
of various physical limitations, indicating that the current car care service does not provide a service plan for the elderly. 

This research aims to study key factors to enhance the satisfaction of elderly drivers by exploring a factor that affects 
the purchasing behavior to reduce the customer gap between customer expect and receive, including increasing the awareness 
of elderly drivers and enhancing the service experience for the satisfaction of elderly drivers. 

This research will provide car care services to meet the needs of elderly drivers, not looking for only profit. This service 
will be a unique car care service, especially for elderly drivers who come to use the service, whether it is facilities such as a 
restroom, a lounge, and a snack or restaurant that primarily cares about the elderly. The research has looked at an opportunity 
to create a service for elderly drivers. This service will be a new appointment for car lovers in the elderly and exchange 
knowledge or prepare to teach little knowledge about car care in the elderly model. 

The service design scenario will provide an overview of the car care business in the future as a guideline. To increase 
the number of customers who can use the service. 
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2. Literature Review 

The literature review will contain the related research, including car care service, aging society, elderly drivers, service 
design, and customer satisfaction. 

2.1 Car Care Service 

Car care service, according to Socialintegrated. (2013) is a service business created to facilitate service users and 
satisfy customers who do not have enough space and time to take care of their cars, and there are also a variety of services. 
According to Tupwong, K. (2016), the car care service model has four types: unique car care service, car care in department 
stores, car care in gas stations, and automatic washing machines. It also divides the level of service into three levels. Premium 
market with high quality, high price too, franchised or self-branded car care for the middle class in price and quality, and mass 
market for a low price and the quality will downgrade. So by this thesis is about car care; the research has to know basically 
on fundamental of car care service for research, questioning, and analysis in all directions. 

2.2 Aging Society  

The aging population, according to Wanichkam, A. (2019), in proportion to the aging of the total population, has 
continued to increase. Relate with Ageless society never retires. It consists of Health, Working ability and Will, Awareness of 
Social Contributions, and Beneficial Vocations. Thailand cannot escape this trend. According to Bangkokpost (2018), An aging 
society in Thailand, the Ministry of Public Health stated that entering the elderly society by Complete within the year 2025 must 
be prepared to deal with changes. In 2031, Thailand will have a population aged 60 years and over as high as 28.00% 1 in 4 
people, but in 2031, the proportion of caring for the elderly the average number of elderly people is 1:1. Longevity cannot 
measure happiness or quality of life, and the government does not have policies or laws to facilitate the elderly. From this 
contexture reviews, the elderly has been increasing, it relates to this thesis by elderly can have independent life by working or 
have society by driving on their own daily without depending on their child. 

2.3 Elderly Driver  

Thailand has a lifetime driver's license, according to Na Ranong, K. (2020), making Thai people still have a large 
number of elderly drivers. The number of lifetime driver's licenses in Thailand is as high as 12 million, a figure that reflects the 
number of drivers that are getting older. Elderly people who still use their cars to go to places by themselves by elderly drivers 
have limitations, according to SCGexperience. (2017), can separate limitation into two types starting from Physical by many 
organs use causing deterioration, such as the eyesight cannot look clear, ears quite not hear and senses react slow. 
Psychological changes in aging are not just physical conditions. There are also changes in sensation, perception, personality, 
and memory, leading to behavioral changes. For the most part, the elderly will stick to their ideas as the core, timid, frustrated, 
unstable mood. 

 
Figure 2 Department For Transport Driver Kills Or Injured, 2020  
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The elderly are people understood to have the most accidents while driving with unresponsive physical or mental conditions. 
Figure 2 according to Toptests (2021), accidents on the road have been done researching that the elderly had the lowest number of 
driving accidents. By the statistic is one reason to the suggestion of this research to supportively the elderly driving car. 

2.4 Service Design 

Designers create new solutions and new experiences for customers at unique points of sale and associated service 
providers. According to Ratchatasap, S. (2018), service design has both tangible and intangible things. Service design can bring 
many benefits in a wide variety of industries. Designing specialized systems or procedures to provide a wide variety of services 
to consumers is the consequence of service design. Service design is design solutions suited to all user needs to based on 
people, places, and other factors through a design tool in a wide variety of design tools: persona, customer journey, expectation 
mapping, service blueprint, and design scenario. By service design is one of the tools that the researcher chose for this thesis 
due to the service design shown on the customer journey, illustrated on the front stage and backstage that make the researcher 
understand the customer clearly. 

2.5 Customer Satisfaction  

After creating design tools to measure customer satisfaction with the use of the service, satisfaction, according to 
Kotler. (2003), comes from the customer's feeling through using the service to compare with the customer gap or compare from 
expectation whether the service is as expected or not if it goes as expected, it will be very satisfying. 

Conclusion of car care business studies can help determine which business models are most attractive and suitable 
for seniors. It is a business that requires flexibility in the process. Slightly to accommodate the different elderly's needs and as 
well as to accommodate the various limitations of the elderly. Service design uses design tools; according to Sukchotrat, T. 
(2020), persona preparation for understanding what the elderly need the most thorough data collection can also use to design 
a business to increase satisfaction for elderly drivers. Customer satisfaction is helpful for the questioning part, and those results 
will be in analysis and measure how customers will rate car care services by their experiences. 

 

3. Research Methodology 

This research uses mixed-method is quantitative and qualitative research methodology. This research mainly focuses 
on understanding the customer's perspective by researching related documents. Whether it is a book, academic articles, online 
information Journals to the thesis, it concludes the methodology suitable for conducting this research, which is non-participant 
observation. Service design tools are used in various research procedures to make them more convenient. 

3.1 Quantitative Data 

Data collected from the online questionnaire. It collects a questionnaire from 200 respondents who have experience 
in using car care services. It is a simple questionnaire that elderly drivers can answer as comfortably as possible. The 
questionnaire's content includes three sections: general question, customer behavior, and user perspective. After the data from 
the online questionnaire has been collected, a service design tool uses to create personas for the specific target customer. 
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Figure 3 Questionnaire Survey Direction 

3.2 Qualitative Data 

An in-depth interview will use a semi-structured interview because most elderly will need to be highly flexible during 
interviews to gain insights from the actual customer experience. In interviews with the Elderly, the sequence of questions will 
modify to have no disruptions during the interview. The interview content also has three sections: general question, customer 
behavior, and suggestion and use the customer journey to illustrate and make it easier for customers to visualize and understand 
the process. 

Separate into two types of people, which are elderly drivers and car care stakeholders with criteria of customer is 
aged over 50 years old and choose from example of a persona, and stakeholders are owner, staff washing, reception, supplier 

In addition to in-depth interviews, another service design tool used to collect data to determine if any information do 
not obtain from the interview used an observation method that is non-participant observation. The case study will collect 
information from secondary data by study theory, literature reviews, documentary research, articles on the internet, and concepts 
related to the thesis to support key findings. 

3.3 Data Analysis 

The quantitative data was collecting from the online questionnaire surveys—the results from the data collection to 
identify the target audience and the type of car care business. The target audience identification from all sample groups uses 
service design tools to provide a clearer picture of the target audience's persona. 

After obtaining a sample of the target audience by using the persona, it led to the process of entering the qualitative 
data collection, using mixed-method from interviews with both the customer and service providers or the stakeholders involved 
in the service, especially for the elderly driver needs to be flexible in the interview in order to receive genuinely practical 
information from customers. A semi-structured interview uses to be able to switch between questions for flexibility in the 
interview. 

The customer's actual needs or the problems that the customer has encountered during the service will identify from 
the interview results. Therefore, it uses in service design tools are customer journey, service blueprint for solving problems for 
customers and service departments to create a service scenario that supports what the customer needs. 
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Figure 4 Research Methodology Framework 

Figure 4, shown above, shows a flowchart of data collection so that research can collect data systematically and use 
service design tools to collect data. 

 

4. Data Collection and Analysis 

4.1 Online Questionnaire (Quantitative) 

Data collection starting with Quantitative, using the online questionnaire. From all 201 respondents, it found that the 
general information provided most of the respondents are male (48.8%) and female (47.8%) with an average age of between 
55-64 years old (30.8%), 45-54 years old (27.9%)and over 65 years old (11.9%). The customer behavior analysis of the sample 
population in the study area revealed that using a personal car (96.5%) and using car care service (96%). The most chosen 
type of car care is car care service standing alone (73.2%). 

The results from the questionnaire in the section of perspective of users found that the main reason customers choose 
to use car care service is as high as 36.8%, and next is that they cannot wash their cars by themselves due to physical 
limitations 22.4% and in terms of results, the most common problems with users were 26.3% inadequate waiting for the service 
process, and 20.4% lost property. Include key findings to create a persona to explore customers. 

Use the information obtained to create a sample of customer groups to identify goals clearly and to be able to see the 
business more efficiently by using service design tools called persona by creating four examples as follows : 
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Figure 5 Personas      

Figure 5 is an example of personas obtained through surveys to use as an example for selecting elderly drivers in 
further in-depth interviews. 

4.2 In-Depth Interview (Qualitative) 

From the qualitative interview, 11 interviewers have divided into two groups. The first group is a customer by asked 
six elderly drivers. Group 2 asked five car care stakeholders consisting of 2 owners, a car wash worker, a receptionist, and a 
related supplier. 

Needs :  

New innovation or technology for everyday life 
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Figure 6 Customer Journey Mapping 
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4.2.1 Elderly Drivers (Customer) 

In a group of the elderly, six drivers all choose standalone car care because it looks the most reliable to use. The 
reasons for choosing a car care service are different: customers A and D choose the service because they are close to home 
to hang out. They do not like washing their car. Customers B and C choose the service because it is convenient and has a 
place to sit and wait for the car, and customers E and F choose to use the service because they cannot wash their car because 
of their physical condition. Therefore, they have to use a car care service. 

Problems encountered by customers or pain points customer B found that the service price is not fixing, prefers to 
provide additional payment services, customer C Coins in the car or lost valuables, customer A, D, and F encountered lounge 
issues, uncomfortable, uncomfortable and no activities to do while waiting. There are no amenities such as battery chargers, 
including restrooms that are small and inconvenient to use. Recently they found that the receptionist has no manners. Customer 
E found a problem that the employee was scratching the car he loved and providing poor quality service after collecting the key 
findings from users and adding them to the customer journey shown to the previously interviewed to find customers gap to be 
developed improved in the design guideline. 

4.2.2 Stakeholders 

The stakeholders focus on the process while customers using services and interviewed a total of 5 people. All said 
that equal services provide for customers of all genders and ages, but observation notes have minor differences for old and 
new cars. 4 out of 5 stakeholders often encounter problems that customers bring their cars into service, but there is too much 
dirt, which leads to a slight increase in the service fee, but customers often do not understand why the price is not the same 
as stated before the service. The questions related to elderly car care have to deal with by preparing drinking water and serving 
it according to its standards. Another problem that customers often encounter when customers use the service is that customers 
do not keep the common areas clean and use the facility carelessly. 

The various pain points collected from interviews with elderly drivers and stakeholders are applied to service design 
tools to make it easier to see the overall picture of the business: service blueprint according to Figure 7. 

 
Figure 7 Car Care Service Blueprint 

Discussion, key findings from interviews with car care users and people related to car care business used to create a 
mood board based on the key findings obtained a factor in facilities and safety. In the view of car care users, they need room 
to sit and wait comfortably. There are enough seats for meeting up with friends. Furthermore, it has facilities such as food and 
beverages with attention to detail in the elderly, such as maintaining various calories, facilities like a coffee shop with a charging 
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cable to use because nowadays the elderly also use mobile phones. Whether for entertainment or for personal use such as 
trading stocks or contacting various events. The tone of the atmosphere Should use a color that is not too dark and turn on 
relatively bright lights so that the elderly can use their eyes better—having facilities with various structures such as stairs with 
good grip. Do not make the stairs too high or steep. The restroom is fully equipped. Create a design scenario background by 
design in customer behavior. Key findings compiled from a collection of the above information to find the outcome of the output 
to create a design scenario, follow Figure 8 below. 

 
Figure 8 The Design Scenario Background 

 

5. Conclusion and Recommendations 

This research is conducting to study the trends of the elderly in Thailand. This research aims to create a design 
guideline for car care businesses so that car care businesses can recognize the real needs or tangible problems that the elderly 
face when using car care services and provide a service that responds to the behavior of elderly drivers. 

Data collection starts from collecting driver usage data to collect data to design personas and enter key findings from 
the questionnaire. The persona's sample defines the criteria to use as an in-depth interview selection option using a customer 
journey design tool to make it easier for the interviewer to visualize and answer the section. After collecting the data, the key 
findings that have applied to the customer journey map make it possible to answer the first objective of this thesis, explore the 
satisfaction of elderly drivers and customer gap from expectation in a journey, round 2 interviews on the stakeholders to find 
out the key findings as well. After getting the key findings, the final step of the third objective data analysis is to use key findings 
obtained from data collection to design a design guideline is design scenario with a mood board and based on key findings 
from the online questionnaire and in-depth interview by divided into two types: 1.Physical and 2.Psychological by details of key 
findings will occur below Figure 9 

 
Figure 9 Key Findings For Design Guideline 



A STUDY OF SERVICE DESIGN TO CREATE CAR CARE SERVICES FOR ELDERLY DRIVERS IN THAILAND 
WASIN PATTAMAPRAPANON, AKAPAN THIENTHAWORN, ARCHAN BOONYANAN,  
BUSAYAWAN LAM and TREECHADA CHOTIRATANAPINUN 
 

1027 

After collecting the key factors in Figure 9, use the information in various parts to design an example of the mood 
board in Figure 10 make it easier for readers to see the picture. 

 
Figure 10 Design Guideline (Design scenario and mood board) 

The design scenario provides services that support elderly drivers in both physical and psychological aspects. It also 
enhances a good experience for customers who come to use the service as well. However, this type of car care service design 
is not expecting to make a profit per day because there will be a limit on the number of cars used per day. 

After analyzing the design scenario and details of the factors that various car care should prepare by separate into 2 
types are physical should support such areas as toilet design with amenities such as handrails and anti-slip floors and installation 
locations in a case study of Pacharee, P. (2014). Parking should be enough distance between cars so that the elderly can 
easily get on and off the car. Snacks and beverages should keep small details like low-calorie or vitamin-fortified beverages 
and atmosphere considering the elderly' eyes by using more giant letters, lighting the corridors to prevent tripping, and using 
color schemes to decorate the cool lounge tones—moreover, various facilities to charge the battery. 

Psychology Consists of importance in Security by dividing the waiting room by using mirrors so that the elderly can 
see the work process and not interfere while washing the car and comfortableness of the elderly according to maxwell. (2019), 
can be caused by various factors, even small ones such as preparing to prevent the unexpected.  

As for the data collection process adding in-depth interviews for both customers and stakeholders find the new key 
findings. There will add to the content of the QR code, such as the design of a form or platform that allows access to the service 
to view the car while it is in the service processor and introduce things to primary car care. The key factors can make elderly 
drivers more satisfied and answer the second objective by increasing awareness in elderly drivers. 

Car care businesses can apply the key factors of design scenario and design guideline to their businesses, but the 
mood board results do not fix design things. Instead, they can be adapted to meet the needs of consumers in that area but can 
hold the key findings from this research as the criteria for designing services to support the physical and psychological part of 
the elderly. 
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Abstract 

As the technology improve, digital platform has been increasing popularity which expanding into various ways; 
business part, connection, banking. The digital platform benefits to some business that represent buying without physical 
experience, nonetheless it is not all merchandise can be successful. In some business have to used physical experience that 
leading to five sensory; vision, smell, hearing, taste and touch. By the interesting point to main topic of this research. To focus 
on perfume, Thai perfume has been slightly increasing in social media platform. Majority the brand begins sell on digital platform 
when get well known the brand expand to in store. Most of them has unique story telling: ingredients, purpose scent. Through 
digital platform for online perfume leading into the word of ‘Perfume without smell’. By this thesis study on how consumer 
decision making and why purchased online perfume without trying or smelling first. Furthermore, conclude on how digital 
platform can be increasing selling and marketing part. The methodology was mix methodology between business model canvas 
(B2B& B2C) and quantitative data and qualitative data by data from global company industries, Thai perfume brand and Thais 
who have been used perfume, purchased online perfume, used Thai perfume brand. The analysis will be scope down into the 
decision-making factors before purchased of respondents; brand, influencer, promotion, packaging, etc. The outcome 
demonstrates new business model canvas that suitable for perfume on digital platform for guideline business using five senses 
to purchase on digital platform. Furthers more this research can be improve into service design and new platform. 

Keywords: Perfume, Online business, Digital platform, Decision making factors, Marketing mix 

 

1. Introductory suggestion 

1.1 Context of study  

In the part of business, technology make people do business and purchase product more convenient at the side of 
brick and mortar purchased 78% has become slowly drop into 63 % meanwhile online has slightly increasing and higher 
purchased from 8% to 15% in year 2019. Which has been leading to online business. (Rumberger, J, 2020) 

1.2 Previous studies and gaps in knowledge   

1.2.1 Shopping statistic   

At the global level, the ecommerce shopping grew significantly during 2019 by Statista tracks the average per user has 
been up by 9 percent over past 12 months by the fashion& beauty and electronics & physical media categories has been the top 
two of first quarter of year 2020 by increasing 18 percentage between year 2019. Illustrate in figure 1. (Datareportal, 2020). In 
Thai market has the same direction as global trend by the highest purchased was fashion& clothing and health& beauty, followed 
by home& living, pets& sports and mobile& communication in order. Illustrate in figure 2. (Thinkaboutwealth, 2020) 
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Figure 1 Global ecommerce spend by category in year 2019 

 
Figure 2 Statistic of Thai consumer purchased product on digital platform  

1.2.2 Five sensorial  

The process of buying product have to use five sensorial; touch, hear, smell, sight and taste in both online and offline. 
Notwithstanding, online purchased cannot fully used five senses as it is on digital platform that cannot be seen and touch. 
Which leading to the gap of the how consumer purchased product without using five sensorial for decision making on the digital 
platform. Perfume is one of product have to smell before purchased and what if the perfume brand does not have store, what 
will interact consumer to purchased or have any solution to solve this gap. 
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1.3 Research questions  

1) What are the factors of Thai consumer purchased perfume? 

2) Why Thais purchased perfume in digital platform? 

3) Does presenter effect on decision making of Thai consumer to purchased perfume even did not smell yet? 

1.4 Aims and objectives 

1) To study Thais consumer behavior chose perfume in digital platform  

2) To include literature review related factor of buying perfume, business in digital platform. 

3) To create brand awareness of consumer purchased perfume in digital platform  

4) To create marketing strategy of perfume business in digital platform  

1.5 Expected benefits  

1) To renovate the business model and improve product or service to meet consumer needs and increase their 
satisfactions 

2) A conceptual of business model for business mainly used one of five sensorial to purchase the product to 
understand the gap of business for the reason that can be improve to guideline, new service design and application. 

 

2. Literature review  

The researcher has been studied and lectured for gathering and including contextual reviews by the data has been divided 
into three parts for comprehensive and suitable with perfume on digital platform; perfume, consumer part and business part.  

All of the literature review has been improved and adapted completely with thesis through chapter 3 research 
methodology by questioning, design process and analysis result.  

2.1 Perfume 

 2.1.1 Fragrance Trends  

 Based on (Iberchem,2020). From social, cultural, global protest; protest for the law to wedding same gender has been 
leading to launch the fragrance has to be more unisex “genderless perfume”. In my point of views, as majority and overview 
seem as women are used perfume more than men through questioning and interviewing the questionnaire should not scope 
into one gender only and the scent of perfume could not be specific in gender as consumer have their own style.  

 Additionally, (Iberchem,2020)., greener trend has been peaked since year 2018 and still slightly point out. Perfume 
in global brand promoted be greener by packaging can be recycle followed by extracts and natural scent. To point out, eco-
friendly / greener product to consumer I thought the marketing can be the part of it. In fact, some scent creates by synthetic 
scent as the natural theme, in consequence some consumer brought product as scent feel relax and natural. 

2.1.2 Thailand market 

Thailand market scent based on (True id, 2020), (best review, 2020), (shop back, 2020). Thais consumer use to 
purchased floral, citrus and fruity is the main scent, which appearance of fun, joyful, active, sweet, sexy. Meanwhile in European 
popular scent (Rosenstein, J, 2020) is floral oriental that can be expression as feeling warm, prudent, a little bit sweet, sexy 
and confident. For this reason, location, weather, surrounding is can be effect consumer to purchased perfume.  
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Nevertheless, I predicted factors to buy perfume in Thailand has more Rosenstein, J, 2020. mention by consumer 
purchased perfume might be presenter, brand and storytelling. To turn back in year 2011 while Korea artist be a presenter of 
some perfume brands that product was the best seller in that period of time and well known. In year 2021, Thai consumer can 
be change style used floral – oriental scent as European by measuring percentage of consumer purchased floral-oriental scent 
is slightly equal or not between European and Thailand. This question is needed to be answered by research of this thesis. 

2.2 Consumer behaviour part   

2.2.1 Compare consumer behaviour between online& offline shopping  

According to Sarkar, R, 2017. The shopping process have compared between online and offline to reach the gap of 
step purchased (before, during and after) which can make people buy the product again if they design the process/ use some 
tools to make consumer easier to access, buy, impress and respond what they need, doing more than consumer expected. 
This literature review has directly significant to the research due to perfume in store and on digital platform makes consumer 
has differently behaviour. 

2.2.2 3E levels of consumer to purchased product 

Based on Leenoi,A, 2018. Explaining on 3E levels; enjoyment, experience, engagement. By each process has related 
to traditional purchased and digital purchased that leading to perfume on digital platform in stage of how consumer can be 
experience on digital platform as traditional purchased and does experience is one of the factors make consumer satisfied and 
buy product again. 

2.2.3 Factors impact consumer decision making to purchased  

Based on Dudovskiy, J, 2013. The factors have divided into two parts; internal and external. Internal factor is about 
the consumer only; interested, lifestyle, age, income. External factors are about surrounding around buyer Depth into the 
strategy can be scope by categories which is four; cultural, social, personal, psychological. This literature is not scope into any 
product nonetheless it can be used with any product besides factors can be useful for questioning consumer and finding what 
is the key factors make consumer purchased.   

 

 
Figure 3 factors influence consumer behaviour 

 2.2.4 Psychology of buying things  

 Based on (James clear, 2015). Shopping is a part of Diderot effect consumer feel joyful and fulfil when purchased 
product even it has similar to previous which leading to the strategies and psychological persuasive marketing makes consumer 
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interest and more potential buy is history& storytelling, discounting, social facilitation. To the reason of why consumer usually 
purchased perfume without run out of perfume and consumer always used to try and purchased new launch and trending 
scent. Additionally, they purchased varieties scent in difference occasion. 

2.3 Business part 

2.3.1 Six roles of product  

On the report of Schoormans. & Creusen, 2004. To design product completely attraction to customer by based on 
six parts; aesthetic, attention drawing, ease of use, ergonomic, functional, symbolic. Those elements are essential to the 
producer parts which the main elements for perfume are Attention of drawing, Ergonomic, Symbolic that related to other product 
to make product outstanding, get attention to consumer and rememberable.  

2.3.2 Marketing on digital platform  

From the research of digital platform is not have exactly strategy by a reason of technology have been improve every 
day. Therefore (Zucker, M. 2019). Has scope into common components on fundamental of digital platform. Components 
demonstrate through three main elements, first level: Goals to set the achievement and mission to do, middle level: Levers to 
collecting the data and analysis what the direction of market is and how the company can be suit with consumer, the channel 
to promote. Last levels, nablers to make to company success, the key importance is employer. By researcher decided to 
followed this strategy for compared with Thai perfume brands that have successfully with have expected income and get well 
known on digital platform and unsuccessful Thai perfume brand to point out the reason why brands did not be as target. 

2.3.3 The element of a successful digital marketing strategy  

The key element of digital marketing strategy is need to be catch attention of consumer by providing interest 
advertisement also the content has to be creative, engaging, communicate with consumer and consumer know the purpose of 
promoting. Which those actions leading to make the brand get well known and expand more target group. (on top visibility) To 
adapted with research this part will be directly connected due to the only ways connected with consumer is to promoting and 
marketing in various channels and social media.   

 

3. Research methodology  

3.1 Quantitative data  

Total of the sample is 400 sample including incomplete based on unknown population from W.G. Cochran’s formula. 
Data will be collected on Thai consumer who have purchased online and offline perfume and used Thai perfume brand. The 
questionnaire in google form has separated in to three parts; personal information, lifestyle and perception. Those three parts 
has been based on factor impact consumer decision making (Dudovskiy, J, 2013.) By covering in internal and external factors.  

3.2 Qualitative data  

From the 400 samples, pick 20 samples that has qualification completely; purchased online& offline platform, known 
and used Thai perfume brands. The interview is about what is the factors of decision making before purchased product that 
never smell or test before. Following questions with 5 whys theory (Toyoda, 1930) by reason of to understanding consumer 
perceptions and experience as the Socratic questioning (Honderich, 2005) by scope and focus dialogue of questioning but not 
specific questions. 

For producer part collect data to perceive character of the brand, key factors that brand concern and additionally on 
content that brands express to their consumers. The result from consumer part researcher will selected the top three brand 
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that has difference brand building, storytelling, price range, the researcher will be selected to interview for comprehensive data. 
The interview was in depth interview by face to face and telephone by divided into three sectors; store information, marketing 
and customer part. The questioning has been improved and adapted from literature review in the part of business by mainly 
concerning marketing on digital platform (Zucker, M. 2019). And elements of successful on digital marketing strategy.  

3.3 Data Analysis   

1) Business model canvas compared: compared between B2B to B2C compared finding least important and main 
important 

2) From qualitative data: using quantitative & qualitative from consumer part and producer part to find common things  

Final will be illustrating in business model canvas with new version for perfume on digital platform. 

 

4. Results 

4.1 Business Model Canvas 

By focusing on B2C part to comparing from both side (B2B to B2C), the key activities and channels is weighty for 
B2C business due to it is the ways to make customer recognize and connect with the brands meanwhile key activities is make 
customer buy product and become loyal customers. Illustrate in figure 3. 

 
Figure 4 result of business model canvas for B2C  
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4.2 Quantitative data & Qualitative Data  

The quantitative data has been formed in google form with 417 participate by has three sections; demographic, 
lifestyle and behaviour, perceptions. By the participants majority from Facebook group named Thailand Fragrance Lover and 
followed by forward linked. Illustrate in table 1& 2& 3.  

Table 1 Frequency and percentage of respondents by demographic  
Variable Category Frequency, N Percentage (%) 

Gender  Male 213 51.1% 
Female  204 48.9% 
Total  417 100.0% 

Age range  Below 25 97 23.3% 
Between 25 – 35  265 63.5% 
More than 35  55 13.2% 
Total  417 100.0% 

Occupation  Employee 184 44.1% 
Student  81 19.4% 
Entrepreneur  75 18% 
Freelance  65 15.6% 
Unemployed  12 2.9% 
Total  417 100.0% 

Income   Below 5,000 baht  36 8.6% 
5,000-30,000 229 54.9% 
30,000-40,000 68 16.3% 
Over 40,000 84 20.1% 
Total  417 100.0% 

Data indicated on demographic of the 417 respondents on gender was male at 213 (51.1%), followed by female at 204 
(48.9%). The majority respondents aged between 25-35 years old (63.5%) was number at 265. Followed by 97 respondents 
(23.3%) aged below 25 years old, more than 35 years old at 55 (13.2%) participants. The occupation of respondents was employee 
at 184 (44.1%). Followed by student at 81 (19.4%), entrepreneur at 75 (18%), freelance at 65 (15.6%) and 12 of unemployed 
(2.9%). The income of respondents was between 5,000-30,000 by number of 229 (54.9%). Followed by respondents has income 
over 40,000 by 84 (20.1%), income 30,000-40,000 at 68 (16.3%), income below 5,000 baht with 36 (8.6%).  

Table 2 Frequency and percentage of respondents by lifestyle  
Variable Category Frequency, N Percentage (%) 

Purchased scent  Fresh 127 30.5% 
Floral 178 42.6% 
Oriental 68 16.3% 
Woody 44 10.6% 
Total  417 100.0% 
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Table 2 Frequency and percentage of respondents by lifestyle  
Variable Category Frequency, N Percentage (%) 

Frequency of purchased 
perfume 

More than 1 time a month 35 8.4% 
Once a month 121 29% 
Bimonthly  71 17% 
Quarterly  106 25.4% 
More than 4 months 84 20.1% 
Total 417 100.0% 

Used to run out of 
perfume 

Always 79 18.9% 
Sometimes 199 47.7% 
Never 139 33.3% 
Total 417 100.0% 

Bottles of perfume  Less than 3 bottles 39 9.4% 
1-3 bottles 78 18.7% 
3-6 bottles 99 23.7% 
More than 6 bottles 201 48.2% 
Total 417 100.0% 

Have purchased online 
perfume 

Yes 304 72.9% 
No 113 27.1% 
Total  417 100.0% 

Data indicated on behaviour and lifestyle with 417 respondents, consumer chose to purchased floral at 178 (42.6%). 
Followed by fresh at 127 (30.5%), oriental at 68 (16.3%), woody at 44 (10.6%). The data as according in literature review 
(Rosenstein, J, 2020), Thais consumer purchased floral, citrus and fruity more than woody and oriental noted. Purchaser was 
purchased perfume once a month with the number 121 (29%). Followed by bimonthly at 71 (17%), quarterly at 106 (25.4%), 
more than 4 months at 84 (20.1%), more than one time a month at 35 (8.4%). Nevertheless, 199 sometimes have used run 
out of perfume (47.7%), never use run out of perfume at 139 (33.3%), always used run out of perfume at 79 (18.9%). By 201 
respondents have more than 6 bottles (48.2%). Followed by 99 people have 1-3 bottles (23.7%), 78 people have 1-3 bottles 
(18.7%), 39 people have less than 3 bottles (9.4%). By 304 respondents have purchased online perfume (72.9%) at the same 
time 113 respondents have not ever purchased online perfume.  

Table 3 Perceptions  

Data indicated that 284 respondents have purchased online perfumed (68.1%). in the meantime, 133 respondents 
have not ever purchased online perfumed (31.9%). By this question is the process to selected respondents for in-depth interview 
about the factors of decision making before purchased product.  
  

Variable Category Frequency, N Percentage (%) 
Purchased online 
perfume without smell 

Yes 284 68.1 
No 133 31.9 
Total 417 100.0% 
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Table 4 Summary top four factors decision making of consumer  
Consumer decision making Hierarchy 

Instore 1 
Price & Promotions 2 

Channels 3 
Brand 4 

Data indicated from table 4 that factors before purchased in first factor, majority of consumer took in store for testing 
and smell in the first place, following with price& promotion. Followed by channels, brand, natural ingredients& presenter, 
storytelling, services and characteristic of consumer was the last factors to concern in the first place. Meanwhile after interpreted 
overview result from mean and standard deviation, the result is differencing from the first factors before purchased. The 
overview factors decision making has been rearranged, analyzed and summarized for combination with other data.  

As the result from quantitative data and in-depth interview with producer and consumer through process of mix 
methodology with business model canvas that have been illustrated in figure 4. The final result, researcher has summarized 
as three main factors that consumer concern before buy is instore, price& promotion and channel in order. By three factors 
has been linked with some boxes in business model canvas; key activities, channels, customer relationships.  

 

5. Conclusion  

Digital platform has improved every single which also create fast track of business which easier to access, get to 
known, brand can be well known but in consumer part could be less interact when compared to instore situation. Nonetheless 
not all the business can be successfully by to find the problem and provided some solution, this thesis is proposed to create 
marketing strategy/ guideline on digital platform for entrepreneur, which has business related to use five senses on purchasing 
decision that especially in perfume product. The sampling aged around 25-35 in majority. The participants are people who 
wear perfume in daily and know Thai perfume brands. To choose participants for knowing Thai brands due to there is directly 
represent business on digital platform and did not use smell but how they keep the selling number and make people be loyal 
customer. This thesis has been including find the problems, decision making on purchased, process of selling and buying, 
producer and consumer part, including literature review about perfume. By illustrate solution through business model canvas 
for digital marketing which engaged and impressed same as in store and fulfill with experience what they are missing. As the 
result has interpret solution is mainly focus on the key activities, channels, customer relationships in the business model canvas 
through the details is depth down into four factors; storytelling, promotion, services, experience and channels. The solution is 
demonstrated to get the concept of business on digital platform which could be help to renovated brands and adapt to be new 
service design and application to the future. 
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บทคดัย่อ 

 พืน้ทีก่จิกรรมทางกายภาพมบีทบาทส าคญัในการช่วยสรา้งเสรมิสุขภาพของคนเมอืงในปัจจุบนั เน่ืองจากการด ารงชวีติของคน
เมอืงมแีนวโน้มทีเ่ป็นไปในแบบแผนทีไ่มเ่อือ้ต่อการมสีุขภาวะทีด่ ีท าใหม้กีารบกพร่องทางพฤตกิรรมและน าไปสู่การเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมทางกายภาพของคนเมอืง โดยใชว้ธิกีารเกบ็แบบสอบถามกลุ่มผูใ้ชพ้ืน้ทีส่ าหรบั
กจิกรรมทางกายภาพจ านวน 55 คน มปีระเดน็การสอบถาม 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการออกก าลงักาย กฬีาทีส่นใจ กจิกรรมนนัทนาการ
ทีส่นใจ ความถีใ่นการเขา้ใชส้ถานออกก าลงักาย และปัจจยัทีม่ผีลต่อการออกก าลงักาย ผลจากการสอบถามพบวา่แรงจงูใจในการออกก าลงั
กายของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการมสีุขภาพทีด่ ีคดิเป็นรอ้ยละ 80.4 การวิง่เป็นกฬีาทีไ่ดร้บัความสนใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
55.4 กจิกรรมนันทนาการทีส่นใจมากทีสุ่ดคอืการออกก าลงักายแบบบอดีเ้วท คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 มคีวามถี่ในการเขา้สถานออกก าลงักาย
ส่วนใหญ่สปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 36.36 และปัจจยัที่มผีลต่อการไปออกก าลงักายคอืสถานที่ตัง้คดิเป็นร้อยละ 82.1 ผลจาก
การศกึษาน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมทางกายภาพเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพส าหรบัคนเมอืง 

ค าส าคญั: คนเมอืง, สขุภาพรา่งกาย,กจิกรรมทางกายภาพ 

 

Abstract 

At the present, physical activities area is a key role to enhance a health of urban population because their lifestyles 
persuade to ill-being and behavioral impaired conditions that bring them to illness and deceases. This research has aimed to 
study an attitudes and behaviors of urban population by questionnaire from example group amount 55 persons with five issues 
including an incentive for exercise, an interesting or favorite sports and hobbies, a frequency of using fitness and a factor that 
affect to exercising activities. The result from our questionnaire, from example group represent that majority of them want to 
have a good health or well-being showed by 80.4 percent, running is the most interesting exercise showed by 55.4 percent, 
the most hobbies is body weight training showed by 55.4 percent, majority of their exercising frequency are 2-3 time per week 
showed by 36.36 percent and the most influential factor that affect to exercise is a place showed by 82.1 of all of them. The 
result from this study could be applied for build a designing physical activities area for all urban people approach.   

Keywords: Urban Life, Physical health, Physical activity 
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1. ท่ีมาและความส าคญั 

ในยุคปัจจุบนัการกจิกรรมทางกายภาพ(Physical Activity)เป็นประเดน็ที่ได้รบัความสนใจและกล่าวถงึมากขึน้ในสงัคมไทย
เนื่องจากการการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ จากสถานการณ์ในปัจจุบนัและการท างานของประชากรทีม่แีนวโน้มเป็นไปในแบบแผนทีไ่มเ่อือ้ต่อ
การมสีขุภาวะ อุตรา-อุบตักิารณ์ของการเจบ็ป่วยของประชากรทีม่แีนวโน้มเป็นไปบกพรอ่งทางพฤตกิรรม ไมว่า่จะเป็นโรคอว้นโรคหวัใจ
และโรคทีเ่กีย่วกบัระบบการไหลเวยีนโลหติ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหลอดเลอืดในสมองทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ท าใหน้กัวชิาการ
ทีท่ างานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ หน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบดา้นการสาธารณะสุข กฬีานันทนาการเริม่
หนัมาใหค้วามสนใจกบักจิกรรมทางกายภาพมากยิง่ขึน้ 

1.1 กิจกรรมทางกายภาพ 

ส าหรบัค านิยามสากลของกจิกรรมทางกาย (Physical Activity) นัน้ โดยทัว่ไปจะหมายถงึ การเคลื่อนไหวร่างกายในอริยิาบถ
ต่าง ๆ เพื่อเกิดการใช้พลงังานจากกล้ามเน้ืออนัเป็นปัจจยัส าคญัของการใช้และเผาผลาญพลงังานของร่างกาย (WHO, 2553) ที่
ครอบคลุมมติทิีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมทางกายที่เกี่ยวกับการท างาน (Work-related Physical activity) ทัง้งานบ้านและงานอาชีพโดยประเมินจาก
อริยิาบถส่วนใหญ่ทีใ่ชใ้นการท างาน เช่น ยนื นัง่ หรอืเดนิ และประเภทของงานทีท่ า โดยดูจากลกัษณะของการออกแรงในการท างาน 
โดยรวมถงึงานทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละไมเ่กดิรายได ้

2) กจิกรรมทางกายทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางในชวีติประจ าวนั (Transportation) เช่น การเดนิทางเพื่อไปท างาน ไปซื้อของ ไป
จา่ยตลาด ไปท าธุระต่างๆ โดยใหค้วามส าคญักบัการเดนิทางทีใ่ชก้ารเดนิ หรอื การขีร่ถจกัรยานเป็นเวลาตัง้แต่ 10 นาทขีึน้ไป (สว่นการ
เดนิทางโดยวธิอีื่นๆ เชน่ การขบัรถยนตไ์ป โดยสารยานพาหนะอื่นๆ ไป ไมร่วมอยูใ่นกจิกรรมทางกายดา้นน้ี) 

3) กจิกรรมทางกายในเวลาว่างจากการท างาน หรอืเสรจ็สิน้จากภารกจิงานประจ า (Leisure time activity) ซึง่การท ากจิกรรม
ในเวลาว่างน้ี ยงัแบ่งย่อยได้ 3 ประเภท ได้แก่ การท ากิจกรรมนันทนาการ (Recreational activity) การเล่น/แข่งกฬีา (Competitive 
sports) และการออกก าลงักาย หรอืการฝึกฝนร่างกาย (Exercise/Exercise training) ผลของการบญัญตัแินวทางเพื่อก าหนดแนวทาง
และนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายน้ี ได้น ามาซึ่งความตื่นตวั และการการปรบัเปลี่ยนแนวคิด ทบทวนองค์ความรู้และ
ปรบัเปลีย่นยุทธศาสตรก์ารท างานในเรือ่งของกจิกรรมทางกายขึน้ทัว่โลก จากเดมิทีป็่นกระบวนทศัน์ทีมุ่ง่เน้นตามแบบจ าลอง Exercise-
Fitness Model ได้ปรบัเปลี่ยนไปสู่ Physical activity - health model ซึ่งมุ่งเน้นที่การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวนัที่จะช่วย
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสขุภาพ ลดความเสีย่งของอตัราการเกดิ และอตัราการตายของโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นผลมาจากพฤตกิรรมนัน้ 

ขอ้มลูจาก WHO ยงัพบวา่ ประชากรผูใ้หญ่ทัว่โลกประมาณ 1 ใน 4 ยงัมกีจิกรรมทางกายน้อยกวา่ 30 นาทตี่อวนั กพ็บวา่เดก็
อายุ 12-13 ปี ยงัมกีจิกรรมทางกายทีไ่ม่เพยีงพอ ท าใหแ้ต่ละปีประชากรโลก ลา้นคน ต้องเสยีชวีติไปเพราะโรคเรื้อรงั เช่น โรคหวัใจ 
ความดนั มะเรง็ เบาหวาน ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัเสยีงจากพฤตกิรรมของเราเอง ทัง้การบรโิภคอาหารไมเ่หมาะสม ความเครยีดสะสม 
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นพษิ ทีส่ าคญัคอื ขาดการมกีจิกรรมทางกาย ซึง่มคี าจ ากดัความค าวา่ ‘กจิกรรมทางกาย’ วา่คอืการเคลือ่นไหวอะไรกไ็ด้
ทีใ่ชก้ลา้มเนื้อมดัใหญ่ แบง่ได ้3 ระดบัไดแ้ก่ 

ระดบัเบา :การเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั เป็นระดบัการเคลือ่นไหวน้อยมาก เชน่ การยนื การนัง่ การเดนิระยะทางสัน้ๆ 

ระดบัปานกลาง : การเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ มคีวามหนักและเหน่ือยในระดบัเดยีวกบัการเดนิเร็ว ขี่
จกัรยาน การท างานบา้น มชีพีจรเตน้ 120-150 ครัง้ ระหวา่งทีเ่ลน่ยงัสามารถพดูเป็นประโยคไดแ้ละมเีหงือ่ซมึๆ 

ระดบัหนกั : การเคลือ่นไหวรา่งกายทีม่กีารท าซ ้าและต่อเนื่อง โดยใชก้ลา้มเนื้อมดัใหญ่ เชน่ การวิง่ การเดนิขึน้บนัได การออก
ก าลงักาย มรีะดบัชพีจร 150 ครัง้ขึน้ไป จนท าใหห้อบเหน่ือยและพดูเป็นประโยคไมไ่ด ้

ดว้ยเหตุน้ีจงึไดม้กีารด าเนินการเริม่ส ารวจพฤตกิรรมดา้นกจิกรรมทางกายภาพของคนเมอืงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
พืน้ที่จากพฤตกิรรมและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท าใหม้ปัีจจยัที่เกี่ยวขอ้งที่หลายๆด้านเช่น การต้องมสีุขภาพที่ดเีพื่อการป้องกนัจาก
โรคภยั การต้องการรูปร่างและมบีุคลกิภาพทีด่กีารใหก้ารเลอืกพืน้ที่ทีเ่หมาะสมและน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเป็นสิง่เป็นสิง่ดงึความสนใจ
ใหก้บัผูค้นมกีจิกรรมทีห่ลากหลายไมน่่าเบื่อ ซึง่กระแสการออกก าลงักายกเ็ป็นทีนิ่ยมไมว่่าจะเป็นการออกก าลงักายดว้ยบอดีเ้วทและกฬีา
ประเภทต่างๆ คนกรุงเทพฯ มสีดัสว่นในการออกก าลงักายมากกวา่ภาคอื่นๆ ตามดว้ยภาคใต ้ภาคอสีาน ภาคเหนือ และภาคกลางน้อยสดุ 
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1.2 แนวคิดการออกแบบพืน้ท่ีเสริมสร้างสขุภาวะในร่ม 

การออกแบบพืน้ทีเ่สรมิสรา้งสุขภาวะทางดา้นกายภาพ สง่ผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมทางสุขภาพทีด่แีละน าสูก่ารเกดิสุขภาวะที่
ดขีองประชาชนในทุกมติ ิทัง้สุขภาวะทางกาย เช่นความตงึเครยีดจากการท างานและใชช้วีติ อันเร่งรบีเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคเพือ่
พฒันาการของเยาวชนใหม้พีืน้ทีก่จิกรรมสรา้งสรรคซ์ึง่การใหค้วามส าคญัในแต่ละดา้นมดีงัน้ี 

1.2.1 ดา้นความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร  

พืน้ที่ส าหรบัคนเมอืงต้องมกีารเขา้ถึงทีส่ะดวกและเชื่อมโยงกบัระบบขนส่งสาธารณะควรเลอืกทีต่ัง้หรอืออกแบบระบบการ
สญัจรใหม้คีวามปลอดภยัและความสมัพนัธก์บับรบิทโดยรอบ 

1.2.2 การใหค้วามส าคญักบัทางเดนิ 

การใหค้วามส าคญักบัทางเดนิเป็นมติรต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น การเตรยีมทีจ่อดสิง่อ านวยความสะดวกทางเดนิเทา้ทีต่่อเน่ือง
กบัพืน้ทีภ่ายนอก 

1.2.3 กจิกรรมภายในทีห่ลากหลาย 

การออกแบบพืน้ทีก่กิรรมส าหรบักฬีา นันทนาการและอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งเช่น กฬีาฟุตซอล บาสเกต็บอล วิง่ ว่ายน ้า ตกีอล์ฟ 
กจิกรรมปีนผาจ าลอง โยคะรอ้น การออกก าลงัดว้ยบอดีเ้วท  

1.2.4 การมป้ีายสือ่ความหมาย  

บอกสถานทีบ่รเิวณประตูทางเขา้อย่างชดัเจน ป้ายสญัลกัษณ์เพือ่บอกเกณฑ์สถานที ่เช่น หา้มทิง้ขยะ หา้มเดนิลดัสนาม และ
ป้ายบอกทศิทางภายในอาคาร เชน่ หอ้งสขุา ทางออก หรอือื่นๆ 

1.2.5 แผนที ่

แผนผงัแสดงขอบเขตและต าแหน่ง เพือ่ใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารสามารถทราบส่วนต่างๆ ภายใน และควรตดิตัง้ในบรเิวณทางแยก
พรอ้มมไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

1.2.6 การเตรยีมพืน้ทีพ่กัคอยส าหรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารแบบเป็นกลุม่ 

ออกแบบใหม้มีุมพกัผ่อนหย่อนใจ จดัต าแหน่งใหส้มัพนัธร์ะหว่างทางวิง่ออกก าลงักาย เป็นระยะทีเ่หมาะสม ไม่ควรจดัในทีท่ี่
เป็นมมุอบัวางในต าแหน่งทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม  

1.2.7 การออกแบบสขุา 

สขุาชาย สุขาหญงิ และผูพ้กิาร เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยจดัวางในต าแหน่งทีไ่มอ่บัสายตา 

1.2.8 ดา้นความปลอดภยั มยีามรกัษาการณ์ และตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด เพือ่ตรวจตราความปลอดภยั การมแีสงสวา่งอย่างทัว่ถงึ
เนื่องจากพืน้ทีส่าธารณะจะตอ้งรองรบัผูเ้ขา้ใชง้าน เพือ่รกัษาความปลอดภยัและสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

1.2.9 การดแูลรกัษา  

ใชพ้ชืพืน้ถิน่เพื่อลดปัญหาต้นไมแ้คระแกลนหรอืตาย อกีทัง้ยงัประหยดัค่าใชจ้่าย ตดัหญ้าตกแต่งต้นไม ้มกีารดูแลท าความ
สะอาด และมกีารซ่อมแซมบ ารุงสว่นทีช่ ารุดอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2.10 การออกแบบบรรยากาศภายใน  

ควรเหมาะสมกบักจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้เชน่ การเลน่กฬีา ควรมพีืน้ทีโ่ปรง่โล่ง อากาศถ่ายเทไดด้กีารนัง่พกัผอ่น ควรมคีวามเป็น
ส่วนตวั การออกแบบควรยึดหลกัสภาวะน่าสบายของมนุษย ์เช่น ไม่มแีดดจดัหรอืลมพดัแรงเกนิไป ไม่มฝีุ่ นและควนัมากเกนิไป ไม่มี
กลิน่เหมน็รบกวน ไมม่องเหน็ภาพทีไ่มพ่งึประสงค ์เชน่ กองขยะหรอืความสกปรกการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท าไดโ้ดยจดัวางกลุ่มกจิกรรม
ใหเ้หมาะสมและใชพ่ชืพรรณไมช่ว่ยบงัสายตา และ กลัน่กรองแสงแดดหรอืฝุ่ นละออง 
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1.2.11 สภาพอากาศทีร่อ้นจดัของเมอืงไทย  

ในสภาพอากาศเมอืงไทยท าใหผู้ใ้ชส้วนสาธารณะไมนิ่ยมอยู่กลางแดดโดยเฉพาะเวลากลางวนั ตอ้งมกีารออกแบบประเภทใน
รม่แทนหรอืออกแบบพืน้ทีส่วนเพือ่การคลายรอ้นและการออกแบบรปูแบบอาคารใหเ้หมาะสมและสวยงาม 

เนื่องอากาศในเมอืงไทยรอ้นผูค้นเริม่หนัมาเลน่กจิกรรมในร่มกนัมากขึน้และกฬีาในร่มทีไ่ดร้บัความสนใจและเป็นทีนิ่ยมไดแ้ก่
ฟุตซอล และปีนผาจ าลองกฬีาฟุตซอล เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมโดยกฬีาฟุตซอล เริม่เป็นทีนิ่ยมในประเทศไทยเมือ่ไมน่าน
มาน้ี ดว้ยรปูแบบการเลน่ทีค่ลา้ยกบัฟุตบอล กฎกตกิาเขา้ใจงา่ย อาศยัพืน้ทีใ่นการเลน่ไมม่าก และเลน่ไดทุ้กเพศทุกวยั 

กฬีาฟุตซอล เริม่เป็นทีนิ่ยมในประเทศไทยเมือ่ไมน่านมานี้ ดว้ยรปูแบบการเล่นทีค่ลา้ยกบัฟุตบอล กฎกตกิาเขา้ใจงา่ย อาศยั
พืน้ทีใ่นการเลน่ไมม่าก และเลน่ไดทุ้กเพศทุกวยั จงึมกัจะเหน็คนไทยเลน่กฬีาฟุตซอลตามสถานทีต่่างๆ ทัง้โรงพละ  

กจิกรรมปีนหน้าผาเป็นอกีกจิกรรมหน่ึงทีผู่ค้นใหค้วามสนใจในยามวา่งกฬีาชนิดน้ีก าลงัขยบัระดบัความนิยมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ใน
ประเทศไทย เพราะเป็นกฬีาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรอื เด็กๆ กีฬาปีนหน้าผาเป็นกฬีาที่รวมทัง้ความ
แขง็แรงและความวอ่งไวเขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ียงัตอ้งมคีวามแขง็แกรง่ทางจติใจอกีดว้ย  

 
รปูท่ี 1 ตวัอยา่งภาพกจิกรรมกฬีาในรม่ 

ทีม่าภาพ Gallery of Gymnasium Plabennec _ Bohuon Bertic, Taikoo Place 

1.3 หลกัเกณฑใ์นการออกแบบพืน้ท่ีสขุภาวะ 

พนิต ภู่จนิดา(2560) ได้อธบิายในโครงการจดัท าหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทเมอืงและแนวคดิในการวางผงัเมอืงเพื่อน าไปสู่
กระบวนการสร้างพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความยัง่ยืนในบริบทเมือง ไว้ว่าการวางแผนและบริหารจดัการ
องค์ประกอบทางกายภาพจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างสุขภาวะใหก้บัเมอืงโดยมฐีานคดิว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
อทิธพิลต่อสุขภาวะของประชาชนการมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีด่กีจ็ะส่งผลใหป้ระชาชนมสีุขภาวะทีด่ตีามไปดว้ยดว้ยเหตุน้ีการ
พฒันากระบวนการสรา้งพืน้ทีสุ่ขภาวะและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีม่คีวามยัง่ยนืในบรบิทเมอืงเพื่อก าหนดประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการมสีขุภาวะทีด่ขีองประชากรเมอืงผลการศกึษาของโครงการพบวา่องคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงทีเ่ป็นบรกิารแบบสาธารณะมี
ความส าคญักบัการสรา้งสขุภาวะทีด่ใีหก้บัเมอืงเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นพืน้ทีส่าธารณะ หลกัเกณฑก์ารออกแบบพืน้ทีสุ่ขภาวะไดเ้ป็น 
6 กลุม่ไดด้งัน้ี 

1.3.1 การสรา้งเมอืงทีม่คีุณภาพดา้นสุขภาวะ  

ปัจจุบนัแนวความคดิเกีย่วกบัการวางแผนเชงิกายภาพของเมอืงไดใ้หค้วามส าคญักบัประสทิธภิาพของเมอืงเป็นอยา่งมากโดย
มุง่ทีก่ารมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานและสามารถใหบ้รกิารไดด้ว้ยตน้ทุนทีส่ามารถแขง่ขนัไดก้บัเมอืงอื่น ๆ จงึไดใ้หค้วามส าคญักบั
การจ ากดัพื้นที่ในทางราบของเมอืงลดการขยายตวัของเมอืงไปยงัพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมรอบเมอืงและใหค้วามส าคญักบัพื้นที่
ศนูยก์ลางเมอืงโดยผา่นมาตรการดา้นการบรูณะฟ้ืนฟูเมอืงเพือ่ใหก้จิกรรมต่างๆ 
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1.3.2 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเมอืง  

ในบรบิทของเมอืงที่เป็นศูนย์รวมกจิกรรมต่างๆของประชากรจ านวนมากจงึน ามาซึ่งปัญหาการจดัการของเสยีอนัเกดิจาก
กจิกรรมต่างๆ ทัง้โดยตรงและโดยออ้มและของเสยีเหล่านัน้ไม่สามารถจดัการไดด้ว้ยการย่อยสลายตามธรรมชาตเิน่ืองจากปรมิาณและ
องค์ประกอบต่างๆ ในตวัของเสยีเองจงึต้องมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่การจดัการขยะมูลฝอย การจดัการน ้าเสยีจาก
กจิกรรมเมอืงในพืน้ทีเ่มอืงทีม่กีจิกรรมและประชากรอยูก่นัอยา่งหนาแน่นน ้าเสยีอนัเกดิจากกจิกรรมต่างๆของมนุษยม์ทีัง้น ้าเสยีครวัเรือน
และน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมทีต่อ้งการการจดัการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม การป้องกนัน ้าท่วมฐานคดิในการป้องกนัน ้าท่วมในพืน้ที่
เมอืงคือการจดัการน ้าฝนที่ตกลงในพื้นที่เมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพผ่านการสร้างพื้นที่รบัน ้าทัง้ในและนอกเมอืงและการใช้ทางน ้า
สาธารณะต่างๆ มาเป็นโครงข่ายในการช่วยระบายน ้าอย่างเหมาะสม การจดัการด้านมลภาวะเมอืงกิจกรรมแบบเมืองก่อให้เกิด
ผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศและมลภาวะทางเสยีงกบัประชากรเมอืง 

1.3.3 การจดัการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัของประชากรเมอืง (affordable housing)  

ปัญหาทีอ่ยู่อาศยัเป็นจุดเริม่ตน้ของปัญหาเมอืงอกีหลายประการไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ ในการออกแบบ
ชุมชนทีม่คีุณภาพชวีติทีด่รีปูแบบของชุมชนทีพ่กัอาศยัของประชากรเมอืงในปัจจุบนัยงัไมม่มีาตรฐานการออกแบบทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑ์
ดา้นสุขภาวะเมอืงทีด่สี าหรบัชุมชนลอ้มรัว้อย่างหมูบ่า้นจดัสรรจะมกีารออกแบบทีด่ตีามฐานะของโครงการและตามกฎหมายจดัสรรทีด่นิ
ก าหนดไวส้่วนชุมชนปกตกิจ็ะไม่ไดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสมนักเน่ืองจากพืน้ทีส่่วนกลางอยู่ในการดูแลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และชุมชนยงัไม่มศีกัยภาพเพยีงพอในการจดัการพืน้ทีส่าธารณะของตนเอง  และการแกปั้ญหาชุมชนแออดัชุมชนแออดัมกัจะมี
คุณภาพสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีไ่มด่เีน่ืองจากขาดการวางผงัและออกแบบอย่างเหมาะสมถูกสุขลกัษณะและมอีงคป์ระกอบของความ
เป็นชุมชนทีด่อียา่งครบถว้นแต่ชุมชนเหล่าน้ีเป็นทีพ่กัอาศยัของแรงงานส าคญัของเมอืง 

1.3.4 การจดัการดา้นการขนสง่เเละคมนาคมเมอืง  

การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลสนิคา้และขอ้มลูข่าวสารเป็นประเด็นส าคญัของการสรา้งสุขภาวะทีด่ใีหก้บัประชากรเมอืงทัง้ดา้น
การติดต่อเพื่อธุรกจิและการพกัผ่อนหย่อนใจแต่ประชากรเมอืงในปัจจุบนักลบัประสบปัญหากบัการเดนิทางไม่ว่าจะเป็นด้านความ
ปลอดภยัในการสญัจรการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะตน้ทุนทัง้ดา้นตวัเงนิและเวลาในการเดนิทางทีเ่กนิกวา่มาตรฐานการมชีวีติทีด่ ี(ไมเ่กนิ 
45 นาทรีะหว่างจุดใดจุดหน่ึงภายในเมอืง) ปัญหามลพษิอนัเกดิจากยานพาหนะจงึไดก้ าหนดประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดา้นการ
ขนส่งและคมนาคมในประเดน็สุขภาวะเมอืงไว ้ไดแ้ก่ การส่งเสรมิการใชย้านพาหนะที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยมเีป้ าหมายเพื่อลด
มลภาวะอนัเกิดจากยานพาหนะแบบใช้เครื่องยนต์ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออ านวยต่อการเดนิเท้าและการขี่
จกัรยานโดยพจิารณาถงึความปลอดภยัในการเดนิทางและความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับรบิทของเมอืงในดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิดว้ย 
Transit Oriented Development โดยพฒันาจุดเปลีย่นถ่ายประเภทของยานพาหนะใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อลดอุปสรรคในการเปลีย่นถ่าย
ยานพาหนะและระยะเวลานอกยานพาหนะเป็นการสรา้งแรงดงึดดูใหก้บัระบบขนสง่มวลชนดว้ยการท าใหเ้วลาในการเดนิทางรวดเรว็และ
สะดวกสบายยิง่ขึ้น การน าเอาการบรหิารจดัการที่ดมีาใช้ประกอบเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการขนส่งสนิค้าในเมอืงเพื่อให้เกดิการ
กระจายตวัของสนิคา้ในเมอืงอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพไมก่่อใหเ้กดิปัญหากบัการสญัจรอื่นๆ  

1.3.5 การจดัการดา้นพืน้ทีส่าธารณะเมอืง  

เน่ืองจากเมอืงเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นสงูทรพัยากรทีด่นิจงึเป็นทรพัยากรขาดแคลนและมมีลูค่าทางเศรษฐกจิสงูตามไปดว้ยจงึเป็น
อุปสรรคในการจดัหาพืน้ทีส่าธารณะเพือ่ใหบ้รกิารพืน้ฐานและการพกัผอ่นหย่อนใจกบัประชากรเมอืงดว้ยการออกแบบเชงิกายภาพใหม้ี
การใชง้านไดต้ามมาตรฐานของการเป็นเมอืงทีม่สีุขภาวะดภีายใตข้อ้จ ากดัแบบเมอืงทัง้ดา้นขนาดพืน้ทีก่ารกระจายตวัและความสามารถ
ในการเขา้ถงึ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะและพืน้ทีพ่กัผอ่นหย่อนใจในเมอืงเมอืงในประเทศไทยมกัจะมสีดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อหวัประชากรต่าํ
กวา่เกณฑม์าตรฐานเช่นกรุงเทพมหานครมสีดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวเพยีง 0.7 ตารางเมตรต่อหวัประชากรจากเกณฑม์าตรฐานทีค่วรจะม ี4.0 
ตารางเมตรต่อหวัประชากรจงึตอ้งมกีารวางแผนเพือ่ใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยา่งเหมาะสม พืน้ทีบ่รกิารสาธารณะต่างๆ 
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1.3.6 การใชพ้ลงังานในเมอืงส าหรบัครวัเรอืนและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  

เพือ่ใหม้พีลงังานทีส่ะอาดใชอ้ย่างเพยีงพอกบักจิกรรมต่างๆของเมอืงโดยมุง่ทีก่ารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพสง่เสรมิการใช้
พลงังานทดแทนและมกีารบรหิารจดัการอย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิการประหยดัพลงังานในทุกๆดา้นไดแ้ก่การออกแบบเมอืงเพื่อประหยดั
พลงังานการใชพ้ลงังานในเมอืงเป็นสว่นประกอบส าคญัต่อการผลติการมชีวีติทีม่คีุณภาพดแีละขดีความสามารถในการแขง่ขนัเชงิเศรษฐกจิ
ของเมอืงการวางผงัพืน้ทีเ่มอืงเพือ่ใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพจงึมสีว่นช่วยใหเ้มอืงมสีขุภาวะทีด่ขี ึน้ 

1.4 แนวทางการสรา้งพืน้ท่ีสขุภาวะกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริบทการพฒันาเมืองและอสงัหาริมทรพัยใ์นเขต
ชุมชนเมือง 

ในการพฒันาเมอืงและทีอ่ยู่อาศยัในปัจจุบนัผูป้ระกอบการผูม้บีทบาทในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่างใหค้วามสนใจ
การน าแนวคดิพืน้ทีสุ่ขภาวะมาพฒันาโครงการเพื่อสรา้งคุณค่าและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอกีทัง้ยงัใชเ้ป็นจุดแขง็ในการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการพฒันาโครงการในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยอ์าทยิ่านทีอ่ยูอ่าศยัทีบ่รูณาการพืน้ทีอ่อกก าลงักายยา่นพาณิชยกรรม
ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้บรกิารท ากิจกรรมมากขึ้นเป็นต้น  การใช้ที่ดนิเพื่อพาณิชยกรรมเป็นลกัษณะการค้าและบรกิารต่างๆการใช้ที่ดิน
ประเภทน้ีมกัตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงมกีารเกาะกลุ่มกนัเป็นย่านการคา้เน่ืองจากมกีารไดป้ระโยชน์ร่วมกนัของกจิกรรมจากการรวมกลุ่ม
กนัและมกัมทีี่ตัง้กระจายตวัไปตามแนวถนนสายส าคญัหรอืเป็นกลุ่มร้านคา้เลก็ๆที่ปะปนอยู่กบัย่านที่อยู่อาศยัการใช้ที่ดนิประเภทน้ี
จดัเป็นลกัษณะเด่นของการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในเมอืงเป็นบริเวณทีม่กีารใชท้ีด่นิเขม้ขน้โดยเฉลีย่แลว้ประมาณรอ้ยละ 2 –5 ของพืน้ที่
ชุมชนเมอืงเป็นการใชท้ีด่นิประเภทน้ี ในพืน้ทีเ่มอืงเชงิพาณิชยกรรม มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึสงูสุดมรีะบบโครงขา่ยถนนและบรกิาร
พืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานสามารถเชือ่มโยงตดิต่อกบับรเิวณอื่นๆไดด้ ี 

 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่พฒันารปูแบบพืน้ทีก่จิกรรมทีส่รา้งเสรมิสขุภาพ 

2) เพือ่ประเมนิและน าไปปรบัปรุงรปูแบบการสรา้งเสรมิกจิกรรมสขุภาพรปูแบบใหมเ่พือ่คนเมอืง 

 

3. กระบวนการศึกษา 

3.1 การศึกษาข้อมลูจากเอกกสาร (Documentary Study)  

เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารวิชาการต่างๆ หนังสืออิเล็กทรอนิก เช่น 
ผลงานวจิยั งานเขยีนทางวชิาการ บทความทางวชิาการและสือ่ต่างๆทีม่เีนื้อหาดา้นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 การเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม  

ประกอบดว้ยค าถามเพื่อน าค าถามเป็นแนวทางในการออกแบบรปูแบบกจิกรรมและการออกแบบรปูแบบอาคารใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และตวัเลอืกซึง่สามารถเลอืกไดต้ามตอ้งการโดยประกอบดว้ย 2 สว่น 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี และรายเฉลีย่ต่อเดอืน 

สว่นที ่2 รปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารสถานทีอ่อกก าลงักายปัจจยัทีม่ผีลต่อการไปออกก าลงักาย 
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4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมลูทัว่ไป  

4.1.1. จ าแนกตามเพศ  

จากการส ารวจพบวา่จ านวนผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ 35 คน(รอ้ยละ63.6) และ เพศชาย 20 คน (รอ้ยละ 36.4) 

4.1.2. จ าแนกตามอายุ  

จาการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 35-44 ปี จ านวน 32 คน (ร้อยละ58.2) รองลงมามอีายุอยู่
ระหวา่ง 15-24 ปี จ านวน 11 คน (รอ้ยละ20) รองลงมามอีายุอยู่ระหวา่ง 25-34 ปี จ านวน 7 คน (รอ้ยละ12.7) และมอีายุอยู่ระหวา่ง 45 
ปีขึน้ไปจ านวน 5 คน (รอ้ยละ9.1) 

4.1.3. จ าแนกตามอาชพี  

จากการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชพีพนักงานเอกชนจ านวน 36 คน (ร้อยละ65.45) รองลงมาอาชีพ
นกัเรยีน/นักศกึษาจ านวน 9 คน (รอ้ยละ16.36) รองลงมาธุรกจิสว่นตวัจ านวน 6 คน (รอ้ยละ10.90) และพนักงานรฐัจ านวน 4 คน (รอ้ย
ละ 7.27) 

4.1.4. จ าแนกตามรายได ้ 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่รายได ้45,000 บาทขึน้ไป จ านวน 26 คน (รอ้ยละ47.27) รองลงมารายได ้
12,000-15,000 บาทจ านวน 10 คน (รอ้ยละ18.18) รองลงมารายได ้15,001-25,000 บาทจ านวน 10 คน (รอ้ยละ18.18) รองลงมารายได ้
35,001-45,000 บาทจ านวน 6 คน (รอ้ยละ10.19) และรายได ้25,001- 35,000บาท จ านวน 3 คน (รอ้ยละ5.45) 

4.2 รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการสถานท่ีออกก าลงักาย 

4.2.1 แรงจงูใจในการออกก าลงักาย 

ตารางท่ี 1 สรุปแรงจงูใจในการออกก าลงักายโดยเลอืกไดห้ลายค าตอบ 
แรงจงูใจในการออกก าลงักาย จ านวน ร้อยละ 

เพือ่ตอ้งการมสีขุภาพทีด่ ี 45 80.4 
เพือ่ปรารถนามรีปูรา่งทีด่ ี 29 51.8 
เพือ่ปรารถนามรีปูรา่งทีด่ ี 19 33.9 
เพือ่ป้องกนัจากโรคภยัต่างๆ 27 48.2 
เพือ่ใหม้สีดัสว่นเหมาะสม 23 41.1 

จากตารางข้างต้นพบว่า แรงจูงใจในการออกก าลงักายส่วนใหญ่เพื่อต้องการมสีุขภาพที่ดี จ านวน 45 คน (ร้อยละ80.4) 
รองลงมาเพื่อปรารถนามรีูปร่างที่ดจี านวน 29 คน (รอ้ยละ51.8) รองลงมาเพื่อป้องกนัจากโรคภยัต่างๆ จ านวน 27คน (รอ้ยละ48.2) 
รองลงมา เพือ่ใหม้สีดัสว่นเหมาะสม จ านวน 23 คน (รอ้ยละ41.1) และเพือ่ปรารถนามรีปูรา่งทีด่ ีจ านวน 19 คน (รอ้ยละ33.9) 

4.2.2 กฬีาทีใ่หค้วามสนใจ 

ตารางท่ี 2 สรุปกฬีาทีค่วามสนใจโดยเลอืกไดห้ลายค าตอบ 
กีฬา จ านวน ร้อยละ 

ฟุตซอล 8 14.3 
วิง่ 31 55.4 
บาสเกต็บอล 6 10.7 
วา่ยน ้า 25 44.6 
ตกีอลฟ์ 5 8.9 
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จากตารางขา้งตน้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่สนใจกฬีา วิง่จ านวน 31 คน (รอ้ยละ55.4) รองลงมาวา่ยน ้าจ านวน 25 
คน (รอ้ยละ44.6) รองลงมาฟุตบอลจ านวน 8 คน (รอ้ยละ14.3) รองลงมาบาสเกต็บอลจ านวน 6คน (รอ้ยละ10.7) และตกีอลฟ์จ านวน 5 
คน (รอ้ยละ8.9) 

4.2.3 กจิกรรมนนัทนาการทีใ่หค้วามสนใจ 

ตารางท่ี 3  สรุปกจิกรรมนนัทนาการทีใ่หค้วามสนใจโดยเลอืกไดห้ลายค าตอบ 

จากตารางขา้งตน้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่สนใจกจิกรรมนันทนาการ การออกก าลงักายแบบบอดีเ้วท 31 คน (รอ้ย
ละ55.4) รองลงมาการวา่ยน ้าแบบหนกัและเบา 22 คน (รอ้ยละ39.3) รองลงมาโยคะรอ้นจ านวน 16 คน (รอ้ยละ28.6) และปีนผา จ านวน 
7 คน (รอ้ยละ12.5) 

4.2.4 ระยะเวลาเขา้สถานออกก าลงักาย 

ตารางท่ี 4 สรุประยะเวลาเขา้สถานออกก าลงักาย 
ระยะเวลาในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

ทุกวนั 7 12.72 
สปัดาหล์ะ2-3ครัง้ 20 36.36 
สปัดาหล์ะครัง้ 18 32.72 
เดอืนละครัง้ 10 18.18 
รวม 55 100 

จากตารางขา้งต้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้สถานออกก าลงักาย สปัดาห์ละ  2-3 ครัง้จ านวน 20 คน (ร้อยละ
36.36) รองลงมาฟุตบอลจ านวน 8 คน (รอ้ยละ14.3) รองลงมาสปัดาหล์ะครัง้จ านวน 18 คน (รอ้ยละ36.36) รองลงมาเดอืนละครัง้จ านวน 
10 คน (รอ้ยละ18.18) และทุกวนัจ านวน 7 คน (รอ้ยละ12.72) 

4.2.5 ปัจจยัดา้นกายภาพทีม่ผีลต่อการไปออกก าลงักาย 

ตารางท่ี 5 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการไปออกก าลงักายโดยเลอืกไดห้ลายค าตอบ 
ปัจจยั จ านวน ร้อยละ 

ทีต่ัง้ 46 82.1 
การเขา้ถงึ 30 52.6 
โปรแกรมกจิกรรม 20 35.7 
รปูแบบอาคาร 9 16.1 
สถานทีท่ ากจิกรรมในรม่หรอืกลางแจง้ 23 41.1 

จากตารางขา้งต้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปัีจจยัดา้นกายภาพทีม่ผีลต่อการไปออกก าลงักายคอืทีต่ัง้จ านวน  46 
คน (รอ้ยละ82.1) รองลงมาการเขา้ถงึจ านวน 30 คน (รอ้ยละ52.6) รองลงมาสถานทีท่ ากจิกรรมในรม่หรอืกลางแจง้จ านวน 23 คน (รอ้ย
ละ41.1) รองลงมาโปรแกรมกจิกรรมจ านวน 20 คน (รอ้ยละ35.7)และรปูแบบอาคารจ านวน 20 คน (รอ้ยละ35.7) 

 

 

กิจกรรมนันทนาการ จ านวน ร้อยละ 
ปีนผา 7 12.5 
การออกก าลงักายแบบบอดีเ้วท 31 55.4 
การวา่ยน ้าแบบหนกัและเบา 22 39.3 
โยคะรอ้น 16 28.6 
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5. สรปุผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 55 คนสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ 35 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 63.6 สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายุระหวา่ง 35-44 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 58.20  รายไดเ้ฉลีย่อยูใ่นชว่ง 45,000 บาทต่อเดอืนคดิเป็นรอ้ย
ละ 47.27 ประกอบอาชพีส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน คดิเป็นร้อยละ65.45 แรงจูงใจในการออกก าลงักายส่วนใหญ่เพื่อต้องการมี
สขุภาพทีด่ ีจ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ80.4สนใจกฬีา วิง่จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 สว่นใหญ่สนใจกจิกรรมนนัทนาการ การ
ออกก าลงักายแบบบอดี้-เวท 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 และส่วนใหญ่เขา้สถานออกก าลงักาย สปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้จ านวน 20 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 36.36 จากผลแบบสอบถามน ามาใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม ความชอบในดา้นกจิกรรมน ามาใชอ้อกแบบของตวัอาคาร
เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแนวทางการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมทางกายภาพเพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพ
ส าหรบัคนเมอืง เป็นพื้นที่กิจกรรมการออกก าลงักายในร่ม ในด้านปัจจยัที่มผีลต่อการออกไปใช้พื้นที่ ของประชากรในเมอืงในด้าน
ทศันคตพิบวา่แรงจงูใจทีส่ง่ผลใหค้นหน้มาใสใ่จเรือ่งสุขภาพคอืเพือ่ตอ้งการใหต้นเองมสีุขภาพทีด่แีละแขง็แรงหา่งจากโรคภยัต่างๆ และ
ปัจจยัทางดา้นกายภาพทีแ่ละบรบิทโดยรอบทีส่่งผลต่อการเขา้ใชง้านคอืต าแหน่งทีต่ัง้ทีง่า่ยต่อการเขา้ถงึของคนเมอืง ซึ่ งการออกแบบ
แนวคดิกการออกแบบกจิกรรมในร่มและหลกัเกณฑ ์มบีทบาทในปัจจุบนัเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพไม่เอื้อต่อการออกมาใช้
งานจงึเกดิแนวคดิการออกแบบอาคารส าหรบักจิกรรมภายในรม่เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบในครัง้ต่อไป 
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