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บทคัดย่อ

       แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมการทำางาน โดยสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันของผู้ร่วมงานในกระบวนการออกแบบและการก่อสร้าง ซ่ึงผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา

กระบวนการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคารเพื่อนำาไปสู่การเสนอแนวทางการใช้แบบจำาลอง

สารสนเทศอาคารในการซ่อมแซมบำารุงรักษาอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลอาคาร และ

แบบก่อสร้างจริงที่ใช้ในการบำารุงรักษาอาคารให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

ซ่อมแซมผิดตำาแหน่ง และลดระยะเวลาในการเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการส่งมอบงานและปัญหา

ที่เกิดขึ้นในช่วงการส่งมอบงาน โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้บริหาร

อาคาร วิศวกรอาคาร ผู้พัฒนาการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร ผลการศึกษากระบวนการรวบรวม

ข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริงนั้น พบว่า มีปัญหาในเรื่องของตำาแหน่งงานก่อสร้างที่ไม่ตรง

ตามหน้างานและเอกสารเก็บไม่เป็นระบบ จึงทำาให้ไม่สะดวกต่อการนำาไปแก้ไขซ่อมแซมในเชิงรุกได้ 

และนอกจากนี้ผู้บริหารอาคารไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดรายละเอียดของแบบก่อสร้างจริง รวมถึง

ระบบการเก็บข้อมูลอาคารที่จะได้รับ

คำาสำาคัญ:  แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร  การบำารุงรักษาอาคาร   การจัดการข้อมูลอาคาร  การใช้

แบบจำาลองสารสนเทศอาคารในมิติที่ 7 

Abstract

 Building Information Modeling (BIM) is a process that control working whether it is a design 

process, construction process and building operation process by creating mutual understanding 

of the participants in each process. The researcher studied the method of submission as well as 
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the problems affecting the creation of as-built drawing occurred during the submission by the 

interviews of construction managers ,building contractor, facility managers, building engineer and 

BIM consultant. The findings show the problems of incorrect drawing compared to the actual 

construction as well as archival system that resulted in the plan for a proactive maintenance. 

Furthermore, the facility managers were not involved in the detailed development process of the 

as-built drawing as well as the archival system.

Keywords: Building Information Modeling [BIM], Building Operations, Data Management, BIM 7 

Dimensions [7D]

 
1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในปัจจุบันการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร (Building Information Modeling-BIM) 

(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 

2558) เป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีมานาน

และได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 

ซ่ึงใช้ในกระบวนการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร

การบริหารทรัพยากรอาคารและตลอดอายุการ

ใช้งานของอาคาร (building life cycle)  การ

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) สามารถ

ควบคุมระบบการทำางานในกระบวนการต่าง ๆ 

ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น เช่น ทำาให้ผู้ร่วม

งานสามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น ลดความ

ผิดพลาดที่เกิดจากการแก้แบบ ลดเวลาและข้อ

ผิดพลาดในการถอดปริมาณ ลดค่าใช้จ่าย และ

ทำางานได้เร็วขึ้น เนื่องจากแบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) อาศัยการทำางานบนชุดข้อมูล

เดียวกัน (database) กับผู้ร่วมงานหลายๆ ฝ่าย 

(co-workers) แต่อย่างไรก็ตามการทำาแบบใน

ปัจจุบันยังทำาขึ้นด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ 

กระบวนการปรับแก้แบบก่อสร้างต้องมีการปรับ

แก้ไขจาก shop drawing ก่อนที่จะมาเป็นแบบ

ก่อสร้างจริง  ซึ่งในปัจจุบันยังคงส่งปัญหาให้กับ

ผู้บริหารอาคาร (facility manager) ในการใช้แบบ

เพื่อบำารุงรักษาอาคาร (building operation) การ

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) สามารถ

แสดงผลในรูปแบบกราฟฟิคหรือกายภาพและ

ข้อความที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในกระบวน

การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลอาคารน้ัน 

ในแต่ละช่วงมีการนำาข้อมูลแบบกายภาพและ

ข้อความที่นำามาใช้ไม่เท่ากัน ดังแสดงในรูป 1

ที่มา: Pual Teicholz, 2013; BIM for Facility Managers, 
 IFMA Foundation

รูปท่ี  1 แสดงความต้องการใช้ข้อมูลในแต่ละช่วงอายุอาคาร

  

 จากรูปที่ 1 ความต้องการของการใช้ข้อมูล 

ในแต่ละกระบวนการแสดงให้เห็นว่าระหว่าง

ข้อมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพและข้อความ 

มาใช้มากที่สุดคือกระบวนการบริหารอาคาร ซึ่ง

นอกจากจะต้องใช้ข้อมูลรูปแบบกายภาพเพื่อดู

องค์ประกอบของอาคารแล้ว ข้อมูลในส่วนที่เป็น

ข้อความท่ีแสดงรายละเอียดต่างๆ ก็มีความสำาคัญ
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เช่นกัน ซึ่งการนำาแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร 

(BIM) เข้ามาเพื่อการบำารุงรักษาอาคาร ทำาให้

ผู้บ ริหารอาคารสามารถติดตามข้อมูลของ

ทรัพยากรอาคาร ได้แก่ คู่มือและวิธีการบำารุง

รักษา ตารางการซ่อมบำารุง ใบรับประกัน ฯลฯ 

การดำาเนินงานโดยใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) ในการบำารุงรักษาทรัพยากรอาคาร

เรียกว่า แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร 7 มิติ 

(7D) การประยุกต์ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร

ในมิติที่ 7 ที่สามารถนำามาใช้เพื่อการบำารุงรักษา

อาคารได้ ดังนี้

 • Life Cycle Strategies

 • BIM As-built

 • BIM embedded O&M Manuals

 • BIM Maintenance Plan and Technical 

  Support

 • BIM File hosting on Lend Lease’s 

  Digital Exchange System

 • COBie data population and extraction

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 ศึกษากระบวนการใช้แบบจำาลองสาร-

สนเทศอาคาร (BIM) ในการจัดทำาข้อมูลอาคาร

และแบบก่อสร้างจริง รวมถึงการนำาไปใช้ในการ

ซ่อมแซมบำารุงรักษาอาคารในปัจจุบัน

 2.2 ศึกษาปัญหาจากกระบวนการด้ังเดิม

ในการจัดทำาข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้างจริง

ไปสู่การนำาข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้างจริงไป

ใช้ในกระบวนการซ่อมแซมบำารุงรักษาอาคารใน

ปัจจุบัน

3. ขอบเขตการวิจัย

 1. ศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารของ

อาคารที่เป็นประเภทอาคารสูงและเป็นอาคาร

ขนาดใหญ่พิ เศษโดยเลือกจากผลของการ

สัมภาษณ์และเนื้อวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ มีความ

สอดคล้องกัน โดยมีผลสรุปว่าอาคารสำานักงาน

ที่มีการใช้งานแบบผสมผสานที่เป็นอาคารสูง

และเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ติดกับแนวรถ

ไฟฟ้าบีทีเอสและอยู่ในย่านธุรกิจ (CBD) เป็น

อาคารสำานักงานเกรด A มีความเหมาะสมที่สุด

ในการเลือกเป็นกรณีศึกษาวิธีการประยุกต์

ใช้ BIM เพื่อการจัดการข้อมูลอาคารและแบบ

ก่อสร้างจริง กรณีศึกษาอาคารสำานักงาน 

 2. ศึกษาวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากร

อาคาร ของบริษัทบริหารอาคาร ในการซ่อมแซม

บำารุงรักษาอาคาร กรณีศึกษาอาคารสำานักงาน

 3. ศึกษาปัญหาการจัดการข้อมูลและแบบ

ก่อสร้างจริง ที่ใช้เพื่อการบำารุงรักษาอาคาร จาก

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำาแบบ และ

นำาแบบก่อสร้างไปใช้เพื่อการบำารุงรักษาอาคาร 

ได้แก่

 (1) ผู้บริหารงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง

 (2) ผู้พัฒนากระบวนการใช้แบบจำาลอง

  สารสนเทศอาคาร

 (3)  ผู้บริหารอาคารและวิศวกรอาคาร

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เจ้าของโครงการได้ลดต้นทุน เวลา และ

แรงงานที่ได้จากการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) ในการจัดการข้อมูลอาคารและ

แบบก่อสร้างจริงเพื่อลดปัญหาจากการได้รับ

ข้อมูลอาคารไม่ครบถ้วน และแบบก่อสร้างจริง

ไม่ตรงกับหน้างานจริง
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 2. ผู้บริหารอาคารได้รับข้อมูลอาคารและ

แบบก่อสร้างจริงที่มีความถูกต้อง มีความสอด-

คล้องกัน และเชื่อถือได้ สามารถวางแผนในการ

ซ่อมบำารุงเชิงคาดการณ์และเชิงปฏิบัติการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ผู้พัฒนากระบวนการใช้แบบจำาลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM Consultant) สามารถนำา

ผลการวิจัยไปพัฒนาต่อในการประยุกต์ใช้แบบ

จำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร

 4. เจ้าของโครงการ ผู้บริหารอาคาร และ 

ผู้พัฒนากระบวนการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคารได้มีแนวทางกำาหนดการดำาเนินงานร่วม

กันด้วยแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร เพื่อการ

บริหารทรัพยากรอาคาร

5. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.1	 แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำ�ลองส�รสนเทศ

	 อ�ค�ร	(BIM)	

       แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (สมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) 

เป็นแนวคิดที่กำาเนิดมาจากการพัฒนางาน

ออกแบบบนคอมพิวเตอร์ ในปี ค.ศ. 1970 โดย

เขียนขึ้นในรูปแบบของแบบจำาลองสามมิติ โดย

ทุกองค์ประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอน

การก่อสร้างและการวิเคราะห์ ซึ่งมีกระบวนการ

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดอันเกิดจาก

ความเข้าใจไม่ตรงกันในการทำาแบบก่อสร้าง  และ

สามารถนำาแบบท่ีได้ไปดำาเนินการบริหารโครงการ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ธนัชชา สุขขี,

2554) โดยระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ด้วยหลักการทางการออกแบบและข้อกำาหนดที่

กำาหนดไว้  

5.2	ก�รบำ�รุงรักษ�ทรัพย�กรอ�ค�ร	

 การบำารุงรักษาอาคาร (เสริชย์ โชติพานิช, 

2553) เป็นงานเชิงเทคนิคอาคารที่มีหน้าที่ใน

การควบคุม  ดูแล  ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงการ

บำารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร

เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและมีความ

ปลอดภัยตลอดเวลา ประกอบไปด้วยงาน  2 ส่วน 

ได้แก่

 1. งานดูแลการทำางานของระบบประกอบ

  อาคาร 

 2. งานบำารุงรักษา

5.3	 ก�รประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองส�รสนเทศ

	 อ�ค�รในก�รบำ�รุงรักษ�อ�ค�ร

 การใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคารเพื่อ

ช่วยในการบริหารทรัพยากรอาคารเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริหารอาคาร เช่น สามารถช่วยในการ

บริหารจัดการพื้นที่ได้ โดยใช้แบบจำาลองในการ

บันทึกข้อมูลความถ่ีในการเข้าใช้ ท้ังน้ีฐานข้อมูล

ยังช่วยให้ผู้บริหารอาคารได้ตัดสินใจในการ

จัดการแรงงานคนท่ีมีอยู่ งบประมาณ และทรัพย์สิน

เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด และอีกท้ังแบบจำาลองสารสนเทศอาคารยัง

สามารถประเมินศักยภาพของอาคารเวลาใช้งาน

และสามารถสร้างข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้าง

จริงเพื่อใช้ในการบำารุงซ่อมแซมอาคารภายหลัง

ได้อีกด้วย (Kensek, 2015) 

 ผู้นำาในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร

อาคาร อธิบายไว้ในกรณีศึกษา BIM for Facility 

Management  (Teicholz, 2013) โดยมีแนวทางที่

ผู้บริหารอาคารสามารถนำาไปใช้สำาหรับอาคารที่

ก่อสร้างใหม่และปรับปรุงอาคาร ดังนี้

 • สร้างแนวทางการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร สำาหรับโครงการก่อสร้างและการปรับปรุง
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อาคารใหม่เพื่อกำาหนดความต้องการสำาหรับทีม

งานสถาปนิกและวิศวกร

 • ประเมินและเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมที่รวมไว้ในแนวทางการใช้แบบ

จำาลองสารสนเทศอาคาร

 • สร้างความท้าทายท่ีเก่ียวกับประเด็น

ต่างๆ ในการออกแบบและการก่อสร้าง เช่น การ

ทำาธุรกิจการออกแบบและการก่อสร้าง โดยการ

ใช้การใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร

 แบบจำาลองสารสนเทศอาคารสามารถจัด

เตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารอาคาร

ในการการบำารุงซ่อมแซมอาคารโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าได้มีการตกลงเร่ืองรายละเอียดของ

แบบที่ผู้บริหารอาคารควรจะได้รับแล้ว ควรจะมี

แนวทางการพิจารณาตั้งแต่ช่วงการออกแบบใน

ช่วงแรกๆ  ส่วนประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับเมื่อมี

การนำาแบบจำาลองสารสนเทศอาคารมาใช้เพื่อ

การบริหารทรัพยากรอาคาร คือ การประสาน

แบบบูรณาการระหว่างกระบวนการประยุกต์ใช้

แบบจำาลองสารสนเทศอาคารและการบริหาร

ทรัพยากรอาคารเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีการ

กรองแล้ว ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วในการเพิ่ม

และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาคาร

6. ระเบียบวิธีวิจัย

 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่ ให้

คำาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร ในอุตสาหกรรมการออกแบบและการ

ก่อสร้างที่เอ้ือต่อการให้ข้อมูลและยินยอมให้

ทำาการศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ศึกษามีทั้งข้อมูล

ปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ขั้นตอนการ

ทำางาน และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารงาน

วิจัย การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ โดยทำาการวิเคราะห์ปัญหา

จากการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร และไม่

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร ในการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 (2) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยว

กับการบำารุงรักษางานระบบประกอบอาคาร 

และใช้แบบก่อสร้างจริงในการบำารุงรักษาอาคาร 

ได้แก่ ผู้บริหารอาคาร และวิศวกรอาคารหรือ

หัวหน้าช่าง

 (3) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดทำา

แบบก่อสร้างจริงและรวบรวมข้อมูลอาคารใน

กระบวนการส่งมอบอาคาร ได้แก่ ผู้บริหารงาน

ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 (4) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยว

กับการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร ได้แก่ 

ผู้พัฒนากระบวนการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร

 (5) สัมภาษณ์ผู้บริหารอาคารและวิศวกร

อาคารสำานักงานที่มีการใช้งานแบบผสมผสานที่

เป็นอาคารสูงและเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่

ติดกับแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และอยู่ในย่านธุรกิจ 

(CBD) เป็นอาคารสำานักงานเกรด A

 (6) นำาผลการสัมภาษณ์ท่ีได้นำาไปวิเคราะห์

กระบวนการ ปัญหา และนำาไปเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลทุติยภูมิทฤษฎีและกรณีศึกษาเพื่อทำาการ

วิเคราะห์ ในการเสนอแนวทาง

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 1. สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นผู้บริหารอาคารและวิศวกรอาคารหรือ

หัวหน้าช่างในการนำาแบบก่อสร้างไปใช้จริง ที่มา

จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลอาคารและจัด

ทำาแบบก่อสร้างจริงด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้น พบว่า
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ปัญหาข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้างจริงมีปัญหา 

ดังน้ี

 • รูปแบบในการจัดเก็บ soft file  ที่จัดเก็บ

ไม่เป็นระเบียบหรือไม่มีโครงสร้างในการจัดเก็บ

รูปแบบกระดาษไขหรือพิมพ์เขียวไม่สะดวกต่อ

การนำาไปใช้หน้างานทำาให้เกิดความล่าช้าในการ

ค้นหาและการนำาไปจัดเก็บ

 • การนำาเสนอในแบบก่อสร้างจริงไม่มี

ความละเอียดเท่ากับหน้างานขนาดหรือระยะใน

แบบท่ีวัดได้หน้างานจริงไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง

จริงจำานวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับ BOQ ที่ได้รับมี

จำานวนไม่เท่ากัน เช่น จำานวนของหลอดไฟท่ีติดต้ัง

 • แบบก่อสร้างจริงครบชุดมีการลงวันที่ 

แต่ไม่มีผู้ลงนามอนุมัติแบบและแบบไม่ได้ส่งตาม

กำาหนดตามสัญญา

 กระบวนการรวบรวมข้อมูลและจัดทำาแบบ

ก่อสร้างจริงด้วยวิธีการด้ังเดิมมีความบกพร่อง

ในการตรวจสอบข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้างจริง 

 2. สรุปผลการสัมภาษณ์วิธีแก้ไขปัญหา

ด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิมเมื่อพบว่าข้อมูล

อาคารไม่ครบถ้วนและแบบก่อสร้างจริงไม่ตรง

ตามหน้างาน โดยมีการแก้ไขและดำาเนินงานดังนี้

 • ให้ผู้บริหารงานก่อสร้างมาแก้ไขแบบ

และเพิ่มข้อมูลอาคารที่ขาดหายไป

 • ถ้าไม่มีข้อมูลอาคารพร้อมท่ีจะใช้ในการ

ซ่อมแซมอาคารเชิงรุก ช่างอาคารจะทำาการซ่อม

โดยดูจากหน้างานจริง ส่งผลให้มีโอกาสในการ

ซ่อมแซมผิดตำาแหน่งได้

 กล่าวโดยสรุปผลจากการใช้กระบวนการ

รวบรวมข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริง

ด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้นทำาให้ผู้บริหารอาคารและ

วิศวกรอาคารเกิดปัญหาในการนำาข้อมูลอาคาร

และแบบก่อสร้างจริงไปใช้ ทำาให้ไม่สะดวกต่อ

การนำาไปบำารุงรักษาอาคารเชิงรุกได้

 3. สรุปผลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้บริหารงานก่อสร้าง ปัญหาที่พบใน

กระบวนการรวบรวมข้อมูลอาคารและจัดทำา

แบบก่อสร้างจริงด้วยวิธีการดั้งเดิม มีดังนี้

 • แบบก่อสร้างที่ใช้ในหน้างานมีการแก้ไข

บ่อยครั้ง และมีการแยกใช้กันหลายฝ่าย ทำาให้

เกิดปัญหาเวลารวบรวม

 • ระยะเวลาในการทำาแบบก่อสร้างจริง 

กับการตรวจสอบหน้างาน มีระยะเวลาค่อนข้าง

น้อย

 • การจัดการข้อมูลไม่ได้มีการตกลงกัน

เป็นที่แน่ชัด หรือการจัดการหมวดหมู่ใน soft file 

ไม่เป็นระเบียบ

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริงด้วยวิธี

การดั้งเดิมนั้นยังมีความบกพร่องในการสร้าง

ข้อตกลงในการทำางานและการสื่อสารทำาให้มี

ปัญหาในการส่งต่อข้อมูล ความรับผิดชอบของ

ผู้ร่วมงาน รวมถึงขั้นตอนในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล

 4. สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้

พัฒนากระบวนการการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร วัตถุประสงค์การนำาแบบจำาลองสารสนเทศ

อาคาร เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอาคารและการจัด

ทำาแบบก่อสร้างจริง ดังนี้

 • ต้องการแบบจำาลองตรงตามหน้างาน

จริงมากที่สุดเพื่อให้เห็นงานระบบที่อยู่ภายใน

อาคาร ในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ท่อที่

อยู่เหนือฝ้า  เป็นต้น

 • ส่งต่อข้อมูลอาคารที่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้

บริหารอาคารสามารถนำาไปใช้ต่อ

 • ข้อมูลที่มีอยู่สามารถทำาให้เป็นปัจจุบัน

ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจะ

ตรงตามหน้างานที่ติดตั้งจริง 
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 การนำากระบวนการการใช้แบบจำาลอง

สารสนเทศอาคาร เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอาคาร

และการจัดทำาแบบก่อสร้างจริงนั้น เป็นกระบวน

การที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับการ

ใช้วิธีการแบบดั้งเดิม โดยกระบวนการการใช้

แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)  เป็นการ

ประสานกันระหว่างกระบวนการ ผู้ร่วมงาน และ

เทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

โดยสร้างความเข้าใจกระบวนการการทำางานของ

ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่อง

มือในการประสานงานและตรวจสอบความ

ถูกต้องของงาน กระบวนการการใช้แบบจำาลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM) จะช่วยให้ผู้บริหาร

อาคารและวิศวกรอาคารได้รับข้อมูลอาคารที่

ครบถ้วนและแบบก่อสร้างจริงตรงตามหน้างาน 

 5. ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด เพื่อกำาหนดกรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง 

โดยการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ 2 ท่าน 

ผู้บริหารงานก่อสร้าง 2 ท่าน ผู้บริหารอาคาร 

3 ท่าน วิศวกรอาคาร 3 ท่าน และผู้พัฒนาการ

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร 3 ท่าน กลุ่ม

ตัวอย่างให้ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 (1) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารงานก่อสร้าง 1 ท่าน

เสนออาคารโรงพยาบาล เน่ืองจากมีระบบอาคาร

ที่ซับซ้อนและมีงานระบบยากกว่าอาคารทั่วไป

 (2) กลุ่มตัวอย่างเจ้าของโครงการ 2 ท่าน 

ผู้บริหารงานก่อสร้าง 1 ท่าน ผู้บริหารอาคาร 

2 ท่าน วิศวกรอาคาร 2 ท่าน และผู้พัฒนา

กระบวนการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร 3 

ท่าน เสนออาคารสำานักงานแบบผสม เนื่องจาก

อาคารประเภทน้ีมีระบบอาคารที่ซับซ้อนและมี

พื้นที่การใช้งานที่หลากหลายสามารถสร้างมูลค่า

พื้นที่เช่าได้ในอนาคต

 (3) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารอาคาร 1 ท่าน 

และวิศวกรอาคาร 1 ท่าน เสนออาคารห้าง

สรรพสินค้า เนื่องจากมีการใช้งานทุกส่วนของ

อาคารอย่างต่อเนื่องทุกวัน จำาเป็นต้องได้รับการ

ดูแลตลอดเวลา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของอาคาร

ต่อผู้ใช้งานภายในและภายนอก

 จากผลสรุป อาคารในปัจจุบันได้มีการผสม

ผสานรูปแบบการใช้งานที่หลาย มากกว่า 1 รูป

แบบการใช้งาน เน่ืองจากได้รับการเปล่ียนยุคสมัย

เม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานจะ

เห็นได้ว่าอาคารที่ เกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน

เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์และเพื่อองค์กร 

ซึ่งอาคารเปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างที่เป็น “ทุน” 

รูปแบบหนึ่ง ดังนั้น อาคารที่มีรูปแบบการใช้งาน

แบบผสมผสานทำาให้ผู้ใช้งานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้มากกว่าอาคารทั่วๆ ไป (วิจิตรบุษบา มารมย์, 

2002) ทั้งนี้ นอกจากความคุ้มค่าที่เกิดจากการ

ใช้งานแล้ว การใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคารน้ัน

มีความสามารถในการบรรจุข้อมูลที่มีความซับ

ซ้อนได้ และการดูแลอาคารที่มีความซับซ้อน

ของงานระบบประกอบอาคารในแง่ของการบำารุง

รักษา ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ว่าอาคาร

ที่มีความหลากหลายของการใช้งานมีจำานวนผู้

เข้าใช้งานจำานวนมากให้ผลตอบแทนในเรื่องของ

ค่าเช่ารวมไปถึงความเป็นสาธารณะ จึงจำาเป็น

ต้องใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคารในการ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำาแบบก่อสร้างจริงเพื่อ

เตรียมรับมือการซ่อมแซมอาคารตลอดเวลา 

 6. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารอาคาร

และวิศวกรอาคารสำานักงานที่มีการใช้งานแบบ

ผสมผสานที่เป็นอาคารสูงและเป็นอาคารขนาด

ใหญ่พิเศษที่ติดกับแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และอยู่

ในย่านธุรกิจ (CBD) เป็นอาคารสำานักงานเกรด 

A จำานวน 2 อาคาร 
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 (1)	อาคาร	 A	 เป็นอาคาร	 Mixuse	 Office	

Building

 ซ่ึงเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2534 ต้ังอยู่ในเขตสีลม-

สาทร ซึ่งใกล้เคียงกันกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ศาลาแดง โดยอาคารมีทั้งหมด 52 ชั้น แบ่งโซน

พลาซ่าด้านหน้าอาคาร 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย

ทั้งหมด 50,000 ตารางเมตร ที่ไม่มีการประยุกต์

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร แต่ดำาเนินงาน

แบบดั้งเดินโดยใช้รูปแบบข้อมูลอาคารและแบบ

ก่อสร้างจริงที่ได้รับอยู่ในรูปแบบของกระดาษไข 

และภายหลังได้นำาแบบกระดาษไขไปสแกนและ

นำาไปเขียนต่อด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ

ข้อมูลต่างๆ ที่ประการใช้งาน เช่น คู่มือการ

บำารุงรักษา ใบรับประกัน จะนำาไปสแกนแล้ว

จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เช่นกัน ซึ่งปัญหาที่

วิศวกรอาคารและช่างเทคนิคพบเจอ เป็นเรื่อง

ของรายละเอียดของแบบที่ไม่ตรงตามหน้า

งาน เช่น ขนาด ระยะของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

ในแบบทำาให้การบำารุงรักษาต้องอาศัยความ

ชำานาญ และประสบการณ์ มากกว่าการนำาแบบ

มาใช้เนื่องจากทำาให้เสียเวลาและไม่ทันต่อการ

ซ่อมแซมเชิงรุก

	 (2)	อาคาร	 B	 เป็นอาคาร	 Mixuse	 Office	

Building

 ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2555 ตั้งอยู่ใน

เขตปทุมวัน ถนนวิทยุ ติดกับสถานีรถไฟฟ้า

บีทีเพลินจิตอาคารสูง 34 ชั้น พื้นที่ให้เช่าทั้ง

อาคารประมาณ 27,000 ตารางเมตร ไม่มี

การประยุกต์ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร

ตลอดกระบวนการการก่อสร้าง แต่ใช้รูปแบบ

การดำาเนินงานแบบดั้งเดิมโดยรูปแบบการเก็บ

ข้อมูลของอาคารจะเป็นรูปแบบ soft file  และ

แบบสองมิติท่ีใช้โปรแกรมเขียนแบบเป็นเครื่อง

มือในการอ่านข้อมูลต่างๆ และมีรูปเล่มที่อยู่ใน

รูปแบบของกระดาษไข เนื่องจากอาคารนี้เป็น

อาคารที่มีอายุการใช้งานไม่มาก ผู้บริหารอาคาร

และวิศวกรอาคาร จึงได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีปัญหา

ในการเข้าไปซ่อมแซมในจุดที่อยู่ภายใน เช่น งาน

ระบบใต้ฝ้าหรือซ่อนในผนัง โดยงานระบบที่

ดูแลยังเป็นงานระบบที่เป็นเพียงงานตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพียงเท่านั้น แต่ทั้งนี้

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ

ท่ีต้องมีการติดต้ังของอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังมีปัญหา

ของเรื่องการใส่รหัสอุปกรณ์ที่ผิด ไม่ตรงตามแบบ 

 ผลสรุปของกรณีศึกษาอาคาร A และ

อาคาร B ทั้งสองอาคารมีกระบวนการการ

รวบรวมข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริง

แบบดั้งเดิม โดยอาคาร A ที่มีอายุการใช้งานที่

ยาวนานจะพบปัญหาของแบบมากกว่าอาคาร B 

ที่มีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่ปี โดยอาคาร A เป็น

อาคารที่มีการดูแลบำารุงรักษาในเชิงรุกมากกว่า

อาคาร B ในขณะที่อาคาร B นั้นมีเพียงการ

บำารุงรักษาเครื่องจักรท่ีเป็นรอบอายุในการดูแล

และตรวจสอบการทำางาน ซึ่งอาคาร A จะพบ

ปัญหาที่พบในเรื่องของแบบก่อสร้างจริง และ

ข้อมูลอาคารมากกว่าอาคาร B เพียงแต่มีความ

แตกต่างในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดทำาแบบ

ก่อสร้าง และวิธีการจัดเก็บ โดยอาคาร A ได้

ใช้โปรแกรมเขียนแบบหลังจากอาคารก่อสร้าง

เสร็จแล้ว ในขณะที่อาคาร B ใช้โปรแกรมเขียน

แบบตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบอาคาร ใน

กระบวนการตรวจสอบแบบก่อสร้างจริงและ

รวบรวมข้อมูลอาคารนั้น อาคาร A ได้มอบ

หมายให้ผู้บริหารงานก่อสร้างเป็นผู้รวบรวม 

ส่งต่อให้เจ้าของอาคารและฝ่ายบริหารอาคาร 

ส่วนอาคาร B นั้นผู้บริหารอาคารมีส่วนเกี่ยวข้อง

ตั้งแต่การวางแผนก่อสร้างอาคาร จนไปถึงการ

รับมอบอาคาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
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ข้อมูล และให้แผนการตรวจสอบข้อมูลกับผู้บริหาร

งานก่อสร้าง ทำาให้อาคาร B สามารถรับข้อมูลที่

ค่อนข้างครบถ้วน แต่ในการใช้แบบก่อสร้างจริง

ในการซ่อมบำารุงอาคารนั้น เนื่องจากอาคาร B 

ยังไม่มีจุดที่ต้องซ่อมแซม จึงยังไม่พบปัญหาของ

แบบก่อสร้างจริง เบื้องต้นจะพบในเรื่องของการ

ระบุรหัสของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ตรงตามแบบ

 7. ผลการวิเคราะห์ของกระบวนการรวบ

รวมข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริง

แบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการการ

ใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร

 การใช้กระบวนการแบบด้ังเดิมมีความ

บกพร่องในการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ต้นของ

กระบวนการก่อสร้าง โดยเป็นความบกพร่องที่

สะสมทำาให้เกิดความผิดพลาดของวิธีการการ

รวบรวมข้อมูล ดังข้อมูลสัมภาษณ์ 7.3 ผู้บริหาร

งานก่อสร้างได้กล่าวถึงการแยกการทำางานโดย

ไม่มีการอ้างอิงชุดข้อมูลเดียวกัน รวมถึงวิธีการ

จัดโครงสร้างในการเก็บข้อมูลที่ไม่สร้างความ

เข้าใจร่วมกัน ทำาให้เป็นต้นเหตุของปัญหาที่มี

อย่างต่อเนื่องจนไปสู่การส่งมอบข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์และถูกต้อง เมื่อเทียบกับกระบวนการใช้

แบบจำาลองสารสนเทศอาคารแล้ว กระบวนการ

นี้จะช่วยลดช่องว่างในการทำางานร่วมกันของ

ผู้ดำาเนินงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เชื่อม

โยงการทำางานร่วมกัน เพื่อสร้างข้อตกลงต่าง ๆ 

ในการใช้กระบวนการนี้ (BEP) เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายโดยมีกระบวนการที่สามารถควบคุม

หน้าที่ของผู้ร่วมงาน และใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือสนับสนุนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

8. สรุปผลการศึกษา

 แนวทางของผู้วิจัยในการออกแบบแนวทาง

การใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษา

อาคารสำานักงานแบบผสม สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการเตรียมความพร้อมต่อการใช้แบบจำาลอง

สารสนเทศอาคารมาใช้ในแต่ละกระบวนการ

ก่อสร้าง เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการ

รวบรวมข้อมูลอาคารและจัดทำาแบบก่อสร้างจริง

แบบด้ังเดิมท่ีทำาให้เกิดปัญหาสะสมอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างช่วงแรกจนไป

ถึงช่วงส่งมอบอาคาร โดยที่แนวทางการเตรียม

ความพร้อมสำาหรับการใช้แบบจำาลองสารสนเทศ

อาคารนั้นจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

และทำาให้ฝ่ายบริหารอาคารสามารถนำาข้อมูลไป

ใช้หน้างานได้จริง ใช้ตรวจสอบและทำาให้ข้อมูล

เป็นปัจจุบันได้

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

 โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตในประเทศไทยยังขาดพื้นที่ส่วนกลางที่สอดคล้อง

กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในแต่ละรุ่น ซึ่งใน 10 ปีข้างหน้า คนในเจเนเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่ง

ปัจจุบันมีอายุ 35-50 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2508-2523) จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีความต้องการพื้นที่สำาหรับ

กิจกรรม 7 ประเภท (ศจี วิสารทศจี, 2554) และสิ่งอำานวยความสะดวกที่แตกต่างจากปัจจุบัน โดยงาน

วิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาความต้องการพื้นที่ส่วนกลางของคนในรุ่นดังกล่าวเพ่ือเสนอแนวทางการจัดพื้นที่

ส่วนกลางในโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ด้วยการเก็บข้อมูลความต้องการของคนในเจเนเรชั่นเอ็กซ์ 

ในการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และการวิจัยเชิงสำารวจ

เพื่อนำาเสนอแนวทางออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางปัจจุบันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คนในเจเนเรชั่นเอ็กซ์นิยมกิจกรรมส่งเสริมทางกาย กิจกรรม

ส่งเสริมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคมโดยให้ความสนใจกับกิจกรรมศาสนา เสริมปัญญา

และความคิด ในระดับที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมคือการส่งเสริมทางเทคโนโลยี 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำาไปกำาหนดแนวทางการออกแบบตามพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่พัก

อาศัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ต่อไป

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุ  เจเนเรชั่นเอ็กซ์  สิ่งอำานวยความสะดวก  พฤติกรรม  กิจกรรม

Abstract

 The lack of common areas that are suitable for the changing needs of each generation 

is recognized as the significant problem in the recent development of accommodation projects 

for elderly in Thailand. In the next decade, people aged 35-50 (born in 1965-1980), known as 

Generation X, will be the dominant group of elderly who have different needs of the basic 7 

activities (Sajee, 2554) and the supporting facilities. The aim of this research is to study the 

common areas that can accommodate Generation x’s needs in order to initiate the guidelines 
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for common areas design and renovation in Sawangkanives, the elderly accommodation project 

in Samutprakarn province. Using sampling method to collect data from Generation X people in 

business districts of central Bangkok as well as physical survey for the currently available facilities, 

it is found that these people focus on three mains activities which are health, entertainment 

and social activities. Attentions in activities in spiritual and ideas development are significantly 

less. Technology activity is a new trend activity that generation x give attention. The research 

outcomes can be used as design guidelines not only in the renovation of Sawangkanives but 

also in any other project with similar purposes. 

Keywords: Elderly, Generation X, Facilities, Activities

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในปัจจุ บันการพัฒนาด้านโภชนาการ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขา

การแพทย์ทำาให้อัตราการเกิดลดลงอย่างมาก

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้ประชากร

ผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้ทั่ว

โลกหันมาให้ความสนใจด้านการพัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น การมีนโยบายส่งเสริมผู้

สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยเอง

กำาลังจะเข้าสู่ประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

หรือกำาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว การดูแล

ผู้สูงอายุเองเริ่มไม่มีการดูแลที่ทั่วถึงเน่ืองจาก

สภาพครอบครัวที่เล็กลงโดยเฉลี่ยแล้วจะมีขนาด

ครอบครัวอยู่ที่ 3 คนต่อ 1 ครัวเรือน (สถานการณ์

ผู้สูงอายุไทย, 2558) การเคลื่อนย้ายแรงงานไป

ทำางานภายในตัวเมืองเอง ทำาให้ผู้สูงอายุจึงไม่

สามารถดูแลตนเองได้หรือต้องดูแลตนเองมีมาก

ถึงร้อยละ 13  (รายงานการสังเคราะห์ระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุ ในระยะยาวสำาหรับประเทศไทย, 

2553) โดยในประเทศไทยมีสถานที่พักบริการ 

ผู้สูงอายุ 5 ประเภทคือ 1. โรงพยาบาล 2. สถาน

บริบาลผู้สูงอายุ 3. บ้านพักคนชรา 4. สถานที่พัก

ให้เช่าสำาหรับผู้สูงอายุ 5. ที่พักอาศัยสำาหรับผู้สูง

อายุ โดยการสถานที่พักผู้สูงอายุต่างๆ ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน เริ่มมีผู้สูงอายุรุ่นใหม่เข้ามาอาศัยมาก

ขึ้น (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, 2558) ในปัจจุบัน

ผู้ที่จะเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุในอีก 5-15 ปีจะเป็นวัย

ทำางานตอนปลายและอยู่ในช่วงเจเนเรช่ันเอ็กซ์ 

ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถทำาสิ่งต่างๆ

ได้ด้วยตนเอง ดูแลตนเองได้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,

2542) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดการมีภาวะ

พึ่งพิงจากครอบครัวสามารถสร้างความสุขได้

ด้วยตัวเองมากขึ้นในอนาคต การเสริมสร้าง

กิจกรรมนันทนาการที่ช่วยปรับพฤติกรรมและ

ทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ  ของผู้สูงอายุได้ในอนาคต

จะให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นทั้งทาง

กายภาพและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว จะสามารถ

ทำาให้ผู้สูงอายุในอนาคตหรือผู้สูงอายุรุ่นใหม่มี

คุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย สภาพจิตใจที่ดีมาก

ขึ้นแต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานบริการพักอาศัย

ต่างๆ จะต้องใช้งานพื้นที่ภายในโดยไม่มีการแบ่ง

แยกตามรุ่นอายุหรือพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ให้

มีกิจกรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ของผู้สูง

อายุรุ่นใหม่ (รายงานสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ, 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2558) ผู้วิจัยจึงมี
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ความสนใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพในสถานบริการผู้สูงอายุ ให้เอื้อต่อการ

ใช้งานของผู้สูงอายุในช่วงเจเนเรชั่นเอ็กซ์ ที่มี

โอกาสจะเข้าใช้บริการเหล่านี้ในอนาคต เพื่อการ

รองรับการใช้งานที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต

ของผู้รุ่นอายุรุ่นรุ่นเจเนเรชั่นเอ็กซ์ในอนาคตใน 

5 - 15 ปี ข้างหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของกลุ่มอายุที่มีผลต่อพื้นที่ส่วนกลาง

 2. ศึกษาลักษณะเฉพาะของวัยทำางานรุ่น

เจเนเรชั่นเอ็กซ์ช่วงอายุ 35-55 ปีในปัจจุบันที่จะ

เป็นผู้สูงอายุในรุ่นถัดไปที่จะมีโอกาสใช้งานใน

อนาคต

 3. ศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่พักอาศัย

ผู้สูงอายุในปัจจุบัน โครงการสวางคนิเวศ และ

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1	 สภ�พและแนวโน้มของผู้สูงอ�ยุในปัจจุบัน

	 และอน�คต

 ปัจจุบันอัตราการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุใน

ประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปีส่งผลให้ประเทศ

ไทยนั้นกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำาให้

รัฐบาลน้ันมีความตระหนักถึงประชากรกลุ่มน้ีควร

ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงและมีการกำาหนดนโยบาย

ต่างๆ เพื่อเอื้ออำานวยความสะดวกต่อประชากร

กลุ่มผู้สูงอายุ โดยในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี

พ.ศ. 2546 ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

 1. วัยต้น คือ มีอายุ 60-69 ปีเป็นกลุ่มที่

ยังสามารถทำางานได้ใช้ชีวิตปกติเริ่มหันมาให้

ความสนใจสุขภาพมากขึ้น

 2. วัยกลาง คือ มีอายุ70-79 ปีบางส่วน

ยังมีสุขภาพแข็งแรงและช่วยเหลือตัวเองได้แต่

ต้องการการพักผ่อนมากขึ้น การขยับร่างกาย

เริ่มช้าลง ร่างกายอ่อนแอลง ทำาให้บางคนมีโรค

ประจำาตัว

 3. วัยปลาย คือ มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็น

กลุ่มที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

3.2	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งจิตใจ	ร่�งก�ย	และ 

	 สังคมของผู้สูงอ�ยุ

 1. การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย การเปล่ียน

แปลงทางด้านร่างกายเป็นกลไกท่ีเกิดจากภาวะ

ที่ร่างกายมีความเส่ือมถอยตามธรรมชาติและ

อายุที่มากขึ้น

 2.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ การเปลี่ยน

แปลงสภาพจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ

สามารถในการวบคุมอารมณ์ รวมท้ังความเปล่ียน

แปลงทางด้านร่างกาย สภาพสังคม และสิ่งแวด-

ล้อมทีอ่ยูร่อบตวั (อญัชลี ชูตระกลู, 2544; ศิรวิรรณ

ศิริบุญ, 2543)

 3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อม

ถอยของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ เป็นเหตุที่ทำา

ให้ต้องการการพึ่งพิงในผู้สูงอายุ การถูกลดทอน

ต่างๆ รวมทั้งการที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีสังคม ทำาให้

ผู้สูงอายุห่างจากสถานภาพทางสังคม

 4.  ปัญหาและความต้องการพ้ืนฐาน 7 ด้าน 

ได้แก่ สุขอนามัย สุขภาพจิตและอารมณ์ครอบครัว 

ที่อยู่อาศัย สังคม เศรษฐกิจ การใช้เวลาว่าง และ

ความรู้

3.3	แนวคว�มคิดเกี่ยวกับก�รออกแบบและ

	 จัดก�รโครงก�รที่อยู่อ�ศัยของผู้สูงอ�ยุ

 การออกแบบจัดการโครงการที่พักอาศัย

ผู้สูงอายุมีความจำาเป็นที่จะต้องให้ความสำาคัญ
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กับกายภาพและการจัดสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ

บำาบัดและเพิ่มกิจกรรมทางสังคมโดยรูปแบบ

ทฤษฎีการออกแบบของ Wilson’s assisted 

living concepts and attributes โดย Wilson 

(Regnier, 2002) เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

กับด้านกายภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมโดยมี

แนวคิดด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมบ้านพัก

ผู้สูงอายุ ดังนี้

 1. สามารถสร้างพื้นที่ให้มีความเป็นส่วน

ตัวได้รองรับความเป็นส่วนตัวของทุกคน

 2. สามารถรองรับความเป็นปัจเจกบุคคล

ของผู้สูงอายุได้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ การ

อำานวยความสะดวกหรือการส่งเสริมความ

สามารถ

 3. การแบ่งความดูแลกันระหว่างผู้ดูแล

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้

สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันได้เป็น

อย่างดี

 4. การสร้างทางเลือกให้ผู้อยู่อาศัยสามารถ

ควบคุมและใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ 

 5. แนวคิดด้านการออกแบบสถานสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ มี 5 รูปแบบที่ต้องคำานึงถึง คือ ความ

อบอุ่นในการออกแบบพื้นที่ ความปลอดภัย การ

จัดส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง การจัดระเบียบต่าง ๆ

และการทำาผังแม่บท 

 ซึ่งแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมสำาหรับ

ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการใช้การวางแผนและ

แทรกแซงเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาวะแวดล้อม โดยสามารถครอบคลุมในทุกๆ

เรื่อง สามารถเอื้อต่อการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุ

ในสภาวะแวดล้อม 3 ส่วน คือ สภาวะแวดล้อม

ส่วนบุคคล สภาวะแวดล้อมทางสังคม และสภาวะ

ทางกายภาพ

3.5	แนวคิดก�รมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้สูงอ�ยุ

	 กับโครงสร้�งท�งสังคม

 พฤติกรรมในเขตเมืองของผู้สูงอายุและวัย

กลางคน พบว่า ลักษณะการทำากิจกรรมยามว่าง 

ที่สามารถทำาได้ตามลำาพังที่บ้าน ได้แก่ การดู

โทรทัศน์ ฟังวิทยุ เลี้ยงสัตว์ อ่านหนังสือ ทำางาน

บ้าน นอนหลับ เดินเล่น เป็นต้น (วัลย์ลิกา 

ลีตรานนท์, 2540) โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ส่งผล

ต่อการพัฒนากิจกรรมทางสังคม โดยสามารถ

สรุปแนวคิดรูปแบบกิจกรรมได้ 7 ประเภท ดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริมร่างกาย กิจกรรมทางศาสนา 

กิจรรมส่งเสริมปัญญา กิจกรรมส่งเสริมความ

บันเทิง กิจกรรมส่งเสริมสังคม กิจกรรมความคิด

สร้างสรรค์และปัญญา และกิจกรรมอื่นๆ

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม

และความคาดหวังในอนาคตของกลุ่มคนเจเนเรช่ัน

เอ็กซ์ ที่จะเข้าสู่วันสุงอายุในช่วงเวลา 10 ปี โดย

ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

จะมีช่วงอายุระว่าง 35-55 ปี ในเขตย่านธุรกิจ

ของกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มเมื่อวันที่ 15-20

มีนาคม 2561 และการสำารวจโครงการที่พักอาศัย

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยร่วมท่ีมีการดูแล

โดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานของ

เอกชน โดยมีการเก็บข้อมูล ดังนี้

4.1	ก�รสัมภ�ษณ์	

 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปีที่อยู่ในช่วงเจเนเรชั่น

เอ็กซ์เป็นการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมกิจวัตร

ประจำาวันที่กลุ่มตัวอย่างทำาและมีความคาด
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หวังถึงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่คาดว่าจะทำา

ในอนาคตหากกลุ่มตัวอย่างจำาเป็นที่จะต้องอยู่

ภายในที่พักอาศัยผู้สูงอายุในอนาคต โดยการ

วิจัยจะเก็บข้อมูลจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างภายใน

บริเวณย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ

สัมภาษณ์ใช้เวลา 30-45 นาที ต่อคนในการ

สัมภาษณ์ 

4.2	ก�รสำ�รวจโครงก�ร	

 สำารวจเฉพาะพื้นที่ส่วนกลาง โดยโครงการ

ที่เลือกสำารวจคือ โครงการสวางคนิเวศและโครง

การจิณณ์ เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้ เนื่องจากทั้งสอง

โครงการเป็นตัวอย่างโครงการจากรัฐบาลและ

เอกชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดย

โครงการสวางคนิเวศบริหารจัดการโดยภาครัฐ 

ส่วนโครงการจิณณ์เป็นโครงการที่บริหารจาก

ภาคเอกชน โครงการสวางคนิเวศเป็นโครงการที่

สร้างแล้วเสร็จมา 10 ปีส่วนโครงการจิณณ์ 

เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้เป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง ซึ่งโครงการจิณณ์จะเป็นตัวแทนของ

โครงการสมัยใหม่เพ่ือผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 

ส่วนโครงการสวางคนิเวศจะเป็นโครงการตัวแทน

ของโครงการพื้นฐานสำาหรับที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 

เพื่อเปรียบเทียบการจัดพื้นที่การรองรับกิจกรรม

ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สู งอายุรุ่น

เจเนเรชั่นเอ็กซ์ที่จะเข้ามาในอนาคต

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1	ก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มตัวอย่�ง

 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในบริเณพื้นที่

ย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลการ

สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 10 คนโดยแต่ละคนมี

ลักษณะความคล้ายคลึงทางด้านพฤติกรรมและ

การเลือกกิจกรรมที่จะทำาในอนาคต โดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งเป็น 3 กิจกรรม

หลักภายใต้กิจกรรม 7 ประเภท (ศจี วิสารทศจี, 

2554) คือ กิจกรรมทางร่างกาย กิจกรรมทาง

สังคม กิจกรรมส่งเสริมความบันเทิง ตามลำาดับ 

โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใน

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดย

การใช้งานและความต้องการพื้นที่ในอนาคตที่

กลุ่มตัวอย่างต้องการ คือพื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่

สามารถออกกำาลังกายได้มากกว่าการออกกำาลัง

ในห้อง ฟิตเนสแคบๆ พร้อมกับการเชื่อมต่อ

เข้าได้กับพื้นที่อยู่อาศัยได้ง่าย ไม่รู้สึกถูกตัดขาด

การเดินหรือการใช้งาน พื้นที่ต่างๆ ควรมีการ

กระจายในหลากหลายอาคารหากโครงการมี

หลายอาคารเน่ืองจากการรวบพื้นที่ส่วนกลางไว้

ที่อาคารเดียวทำาให้เกิดการอัดตัวของพื้นที่มาก

จนเกินไป รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น

ภายในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

คนในรุ่นเจเนเรชั่นเอ็กซ์มากขึ้น

 
รูปที่ 1 Framework ของระเบียบวิจัย

กลุ่มคนที่จะเข้าสู่วัย

สูงอายุ ช่วง 35-55 ปี

สถานที่พักอาศัย

ลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิต

และความคาดหวังในอนาคต

พื้นที่ส่วนกลาง

และพื้นที่รอบนอกอาคาร

ศึกษาสภาพแวดล้อม

สถานที่พักผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน

แนวทางและพฤติกรรม

พื้นที่ส่วนกลางที่จะเกิดใน

อนาคต

ศึกษาพฤติกรรมของคน GEN X

ที่จะเป็นผู้สูงอายุและความหวัง

ในอนาคต

แบบสัมภาษณ์

สำารวจ

สัมภาษณ์
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5.2	ก�รสำ�รวจโครงก�รสว�งคนิเวศ

 โครงการสวางคนิเวศ มีการจัดพื้นที่ต่างๆ

ที่คำานึงถึงกิจกรรม 7 ประเภทต่อผู้สูงอายุไปใน

ทางที่คลอบคลุม ในลักษณะของรูปแบบพื้นที่

ส่วนกลางโดยโครงการสวางคนิเวศเป็นกลุ่ม

อาคารที่มีอาคารเฟส 1 และเฟส 2 แยกจาก

กันโดยการจัดพื้นที่ส่วนกลางจะมีการจัดสิ่ง

อำานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้

อย่างครอบคลุมตามกิจกรรม 7 ประเภท โดย

รวมเอาสิ่งอำานวยความสะดวกของโครงการรวม

ไว้ที่อาคารเดียว เนื่องจากอาคาร 1 เป็นอาคาร

ที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากอาศัยอยู่เยอะ จึงทำาให้

สะดวกต่อการใช้งานสิ่งอำานวยความสะดวก

 
รูปที่ 2 แผนผังอาคารสิ่งอำานวยความสะดวก 

 ในส่วนของพื้นที่ด้านนอกอาคารการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกายในด้านพื้นที่ทาง

โครงการมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่สามารถใช้เดิน

รอบโครงการโดยพื้นที่ทางเดินรอบโครงการมี

ลักษณะเป็นวงกลม โดยมีจุดที่ลำาบากต่อการเดิน

เนื่องจากต้องเดินเข้าผ่านไปในอาคาร เนื่องจาก

พื้นที่ด้านนอกไม่มีการเชื่อมต่อกันโดยเส้นทาง

เดินจะถูกตัดขาดด้วย สภาพแวดล้อมที่ขาดการ

ดูแล โดยจะต้องเข้าไปเดินภายในอาคารถึงจะ

เดินครบรอบได้

 
รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมริมน้ำา สวางคนิเวศ

5.3	ก�รสำ�รวจโครงก�รจิณณ์	เวลบีอิ้ง	เค้�ท์ตี้

 

รูปที่ 4 แผนผังโดยรวมโครงการ

 โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้ มีการจัด

พื้นที่ต่างๆ ที่ยังคำานึงถึงกิจกรรม 7 ประเภท

ต่อผู้สูงอายุแต่ทางโครงการนั้นได้ทำาการตัด

สิ่งอำานวยความสะดวกที่คนรุ่นใหม่เร่ิมให้ความ

สนใจในกิจกรรมลดลงออก เช่น กิจกรรมทาง

ศาสนาห้องพระ กิจกรรมส่งเสริมปัญญาห้องสมุด

เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีความต้องการในกิจกรรม

บางส่วนลดลงทำาให้โครงการมีการปรับเปล่ียน

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

ผู้สูงอายุรุ่นใหม่มากขึ้นโดยกิจกรรมทางร่างกาย

ที่ส่งเสริมสุขภาพทางโครงการได้เน้นกิจกรรมนี้

ด้วยการเพิ่มอาคารสำาหรับดูแลผู้สูงอายุ (Aged 

Care) นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำาคัญกับ

เทคโนโลยีที่มากขึ้น ด้วยนาฬิกาติดตามตัว ซึ่งจะ

เป็นของที่แจกให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนในโครงการ

เพื่อติดตามตัว เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ

ผู้อาศัยและส่งเสริมเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย หาก

แต่ส่ิงอำานวยความสะดวกที่ถูกตัดออกไปนั้น

จะยังมีอยู่ในอาคารคลับเฮ้าส์ที่ผู้อาศัยจะต้อง

เสียเงินเพิ่มในการใช้งานในคลับเฮ้าส์แยกจาก

พื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ใน
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โครงการจะไม่รวมอยู่ภายในอาคารเพียงแค่

อาคารเดียวแต่จะกระจายไปตามอาคารพักอาศัย

ทุกๆ อาคารแทน

 ด้านพื้นที่นอกอาคารมีการวางผังอาคาร

แบบกระจายตัวรอบพ้ืนท่ี โดยจะเปิดพ้ืนท่ีตรงกลาง

ระหว่างอาคาร 2 ฝั่งให้สามารถทำากิจกรรมได้ 

ทำาให้อาคารสามารถเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีนอกอาคาร

พักอาศัย 

รูปที่ 5 พื้นที่สวนโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้

 พ้ืนท่ีสวนด้านนอกหน้าอาคารของโครงการ

สามารถเดินเป็นวงกลมได้คล้ายคลึงกับโครงการ

สวางคนิเวศ โดยโครงการออกแบบให้บางจุดของ

สวนมีพื้นที่รองรับการพักของผู้ใช้งานทุกๆ 400 

เมตร ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

ของผู้สูงอายุ โดยพ้ืนท่ีสามารถปรับเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ี

สันทนาการต่างๆ ได้อย่างอิสระ

 

รูปที่ 6 แผนผังทางเดินใช้งานหน้าอาคารโครงการ

6. สรุปผลงานวิจัย

6.1	ผลก�รสัมภ�ษณ์

 ผลจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า พฤติกรรมในอนาคตที่ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างต้องการใช้งานและคาดหวังที่จะทำาคือ 

กิจกรรมส่งเสริมร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมสังคม

และกิจกรรมส่งเสริมการบันเทิง ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม

นี้ เป็นแนวโน้มที่ทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง

คาดหวังและมีความคิดที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบ

ของกิจกรรมทั้ง 3 อย่างที่ทางโครงการสามารถ

รองรับพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการได้

 1. ด้านพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม

ร่างกาย เป็นพื้นที่หลักที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้

มีต่อการใช้งานในอนาคตคือ พื้นที่สวนสำาหรับ

เดินออกกำาลังกายขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่ที่เชื่อม

ต่อกับอาคารต่างๆ ได้ดีสามารถเดินได้อย่าง

สะดวกสบายโดยมีความต้องการมากกว่าการมี

ห้องออกกำาลังกายเล็กๆ ปิดทึบ

 2. ด้านพื้นที่กิจกรรมทางสังคม โดยพื้นที่

ทางสังคมนั้นสามารถแทรกระหว่างพื้นที่สวน

ออกกำาลังกายตามจุดต่างๆ ท่ีสามารถเดินผ่านได้ 

เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหรือจุดพูดคุยกับเพื่อนบ้าน 

เนื่องจากสามารถใช้งานได้มากกว่าห้องประชุม

หรือห้องอเนกประสงค์ทั่วไป

 3. ด้านพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความบันเทิง 

กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพื้นท่ีเป็นพ้ืนที่

ปิดหรือพื้นที่ที่ไม่รบกวนขณะทำากิจกรรมมาก 

เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวในบางพื้นท่ี

การทำากิจกรรมความบันเทิงอาจจะทำาให้เกิด

เสียงดังได้ โดยกิจกรรมความบันเทิงที่คาดหวังไว้

ว่าจะทำาคือ กิจกรรมดูหนัง เล่นดนตรี เป็นต้น

 4. กิจกรรมเสริมอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างได้ระบุ

กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกิจกรรม 

7 ประเภท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางท่านต้องการพื้นที่

การใช้งานเทคโนโลยีรวมถึงห้องทำางานในรูปแบบ

การทำางานร่วมกับผู้อื่น ที่สามารถส่งเสริมความ

เป็นปัจเจกและส่งเสริมสังคมได้ในเวลาเดียวกัน
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6.2	ผลจ�กก�รเก็บข้อมูลก�รสำ�รวจ

 พื้น ท่ี โครงการสวางคนิ เวศและพื้นที่

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เค้าท์ตี้เป็นโครงการที่มี

พื้นที่รองรับกิจกรรม 7 ประเภทซึ่งในโครงการ

ทั้ง 2 มีความแตกต่างกันในการใช้งานรองรับต่อ

พฤติกรรมผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุรุ่น

 1. โครงการสวางคนิเวศ โครงการมีข้อ

จำากัดด้านขนาดของพื้นที่ โดยโครงการยังเพิ่ม

พื้นที่เฟส 2 เพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับคน

รุน่ใหมเ่ขา้มาอยูห่ากแตก่ารใชง้านตา่งๆ ยงัมกีาร

อิงต่อกิจกรรมผู้สูงอายุท่ัวไปในกิจกรรม 7 ประเภท

ซึ่งบางกิจกรรมนั้นคนรุ่นใหม่เร่ิมให้ความสำาคัญ

ลดลง รวมถึงโครงการยังขาดกิจกรรมต่างๆ ที่

คนในรุ่นเจเนเรช่ันเอ็กซ์ต้องการมากขึ้นเพื่อใช้

งานให้สอดคล้องต่อความต้องการ

 2. โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้งเค้าท์ตี้ เป็น

โครงการใหม่ที่คำานึงถึงผู้สูงอายุรุ่นใหม่ มีการลด

กิจกรรมบางประเภทลงเนื่องจากคนรุ่นใหม่เริ่ม

เห็นความสำาคัญในกิจกรรมนั้นลดน้อยลงไป ซึ่ง

ทางโครงการก็ได้เพิ่มสิ่งอำานวยความสะดวก

มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ตัดกิจกรรม 7 ประเภท ของ

ผู้สูงอายุทั่วไปออกโดยนำากิจกรรมเหล่านั้นไปจัด

เป็นสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารคลับเฮ้าส์

ของโครงการที่จำาเป็นจะต้องเสียเงินค่าเข้าใช้
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรูมีจำานวนเพิ่มขึ้นและพัฒนาเป็นอาคารสูงตามแนว

รถไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้ศึกษากายภาพของโครงการอาคารชุดพักอาศัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรคุณลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกและขนาดพื้นที่ คุณลักษณะ

สภาพแวดล้อม และคุณลักษณะทำาเลที่ตั้ง ที่มีผลต่อการตั้งราคาขาย และศึกษาแบบจำาลองราคา

ฮีดอนิค (Hedonic Pricing Model, HPM) เป็นการวิเคราะห์ราคาจากตัวแปรลักษณะทางกายภาพของ

โครงการข้างต้น โดยพื้นที่ศึกษาคือโครงการที่มีระยะการเดินจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สายสีเขียวไม่

เกิน 500 เมตร เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่มีราคาระดับหรูหราในช่วงราคา 170,000 - 250,000  

บาทต่อตารางเมตร และเป็นโครงการใหม่ที่เปิดขายในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ราคาและการออกแบบพื้นที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและสถาปนิกที่เกี่ยวข้องในสายงานอสังหาริมทรัพย์

คำาสำาคัญ: อาคารชุดพักอาศัย  ทำาเลที่ตั้ง  สภาพแวดล้อม  พื้นที่ใช้สอย  แบบจำาลองราคาฮีดอนิค

Abstract

 The high-rise residential condominium projects have continued growing with the development 

of mass transit system. This study uses a pricing model to determine the relationship of the 

variables associated with the physical characteristics of the condominium including amenities 

and useable space, environmental attributes, and location attributes that affects the pricing. The 

case study areas are within 500 meters from the route of  the  Green Line sky train stations 

which are luxury condominium projects priced between 170,000 and 250,000 baht per square 

meter, for the year 2016-2018. The Hedonic pricing model used in this study is based on the 

physical characteristics of the project, which analyzes the relationship of variables affecting 

the condominium price.  Results of the Hedonic pricing model can be applied to pricing and 



การประยุกต์ใช้แบบจำาลองราคาเพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย
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development of condominium projects to benefit entrepreneurs and architects involved in the 

real estate.

Keywords: Condominium, Location, Environment, Usable Space, Hedonic Pricing Model

 

1. บทนำา

 โครงการอาคารชุดพักอาศัยในปัจจุบันมี

การขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตของคน

เมืองที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาโครงการใน

ปัจจุบันนิยมพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

โครงการที่เกิดขึ้นใหม่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า

ส่วนมากเป็นอาคารสูงและมีการปรับราคา

หน่วยห้องพักอาศัยเพิ่มขึ้นทุกปี ราคาขายเฉลี่ย

ของหน่วยพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เฉลี่ย

สูงขึ้นถึงร้อยละ 14 จาก 106,000 บาทต่อตาราง

เมตร ปรับขึ้นเป็น 121,000 บาทต่อตารางเมตร 

และหน่วยพักอาศัยในพื้นที่ใจกลางเมืองมีราคา

เฉลี่ยสูงถึง 150,000 บาท ต่อตารางเมตร ตาม

รูปที่ 1 (สรุปตลาดคอนโดมิเนียมปี พ.ศ. 2559)

รูปที่ 1 การคาดการณ์ราคาห้องชุดพักอาศัยในกรุงเทพ
มหานคร ปี พ.ศ. 2560-2562
 

 ระดับราคาที่อยู่อาศัยที่นิยมในช่วงปี พ.ศ.  

2559-2560 คือ โครงการช่วงราคาระดับหรูหรา

และหรูหราพิเศษที่เน้นคุณภาพของโครงการ 

และเลือกมีทำาเลที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าซึ่งมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อ  (สรุปตลาดคอนโดมิเนียม ปี พ.ศ. 

2559)

 นอกจากทำาเลที่ ต้ังเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ราคาแล้วยังปัจจัยทางกายภาพ ด้านสภาพ

แวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวกภายใน

โครงการก็มีผลต่อราคา (Freeman, 1979) ใน

งานวิจัยนี้ศึกษาทางด้านกายภาพโครงการที่มี

ผลต่อราคา โดยใช้แบบจำาลองราคาแบบฮีดอนิค 

(Hedonic Pricing Model, HPM) ซึ่งเป็นการคิด

ราคาสินค้าจากปัจจัยคุณลักษณะทางกายภาพ

ของสินค้าในโครงการอาคารชุดพักอาศัย 

ประกอบด้วยทำาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และ

พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

1.1	วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�	

 ศึกษาอิทธิพลของ ทำาเลที่ตั้งสภาพแวดล้อม 

และคุณลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายใน สัมพันธ์กับ

ราคาหน่วยพักอาศัย และการศึกษาแบบจำาลอง

ราคาฮีดอนิค (HPM) ในการวิเคราะห์คาดการณ์

ราคาขายของหน่วยพักอาศัยในโครงการอาคาร

ชุดพักอาศัย 

1.2	ขอบเขตก�รวิจัย 

 อาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปิดขายในปี พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งมีระยะห่าง

จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวในระยะการเดินไม่

เกิน 500 เมตร และเป็นโครงการที่มีราคาระดับ

หรูหราโดยระดับช่วงราคา 170,000-250,000 

บาทต่อตารางเมตร ตามตารางที่ 1 เป็นระดับ

ราคาที่มีการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัย 
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ตารางที่ 1  ระดับราคาอาคารชุดพักอาศัย

ระดับราคา ราคา (บาท/ตร.ม.)

ระดับหรูหราพิเศษ 250,000 ขึ้นไป

ระดับหรูหรา 170,000 – 250,000

ระดับสูง 100,000 –170,000

ระดับกลาง 70,000-100,000

ระดับประหยัด น้อยกว่า 70,000
(ที่มา: www.thinkofliving.com)

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การประเมินราคาของที่อยู่อาศัยผ่าน

คุณลักษณะปัจจัยทางกายภาพ 3 องค์ประกอบ

หลัก คือ ทำาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และพื้นที่

ใช้สอยภายใน ที่มีผลต่อราคาจากการศึกษาแบบ

จำาลองฮีดอนิค (HPM)

2.1	 ทำ�เลที่ตั้งและสภ�พแวดล้อม	 (Location	

	 and	Environment)	

 คุณลักษณะของที่พักอาศัยที่ใกล้กับถนน

สายหลัก พื้นที่ที่มีทัศนียภาพและอากาศที่ดี เป็น

ตัวแปรที่มีนัยสำาคัญในการเพ่ิมราคาที่อยู่อาศัย 

(Hui & Chau, 2007)  สภาพแวดล้อม ความใกล้

ไกลสวนสาธารณะ ห้องพักท่ีมองเห็นวิวของเมือง

และวิวพื้นที่สีเขียว ตำาแหน่งชั้นของห้องพักมี

ผลต่อราคาในโครงการอาคารชุดพักอาศัยแบบ

อาคารสูง (Jim & Yang, 2010)  ทำาเลที่ตั้ง สภาพ-

แวดล้อมในเมืองระดับเสียง มลภาะในอากาศ 

ระยะจากถนนใหญ่ การเข้าถึงคมนาคมขนส่ง

มวลชนมีผลต่อราคาที่อยู่อาศัย (Felix, 2015)  

2.2	พ้ืนท่ีใช้สอยภ�ยในอ�ค�ร	(Useable	Space)

 ศึกษาตัวแปรต้นทางด้านรูปแบบสถาปัตย-

กรรมประกอบด้วยขนาดของพื้นที่นั่งเล่น จำานวน

ห้องนอนจำานวนห้องน้ำา ขนาดของห้องนอน

และขนาดห้องน้ำาห้องน้ำามีผลต่อราคาที่อยู่  

(Morancho, 2003) พื้นที่โครงการขนาดใหญ่ที่

มีสิ่งอำานวยความสะดวกส่งผลให้ราคาห้องพัก

สูงขึ้น เช่น ส่วนกลาง (club house) สระว่ายน้ำา 

สวนพักผ่อน ห้องออกกำาลังกาย เป็นต้น (Tang 

& Yiu, 2010) การออกแบบพื้นที่ภายในนาดห้อง 

จำานวนห้องนอน และห้องน้ำา รูปแบบการจัด

พืน้ที่ห้องนั่งเลน่ เช่นแบบสีเ่หลีย่มผืนผ้า สีเ่หลีย่ม

จัตุรัส และรูปแบบตัวแอลรูปทรงแตกต่างกันส่งผล

ต่อราคาห้องที่ต่างกัน (Leung, 2013)  ขนาดพื้นที่

ทั้งหมดของห้องพัก ทิศทางการวางตำาแหน่ง

ห้องพักแสงและวิวท่ีหน้าต่างห้องได้รับมีผลต่อ

ราคาห้องพัก (Fung & Lee, 2014) คุณลักษณะที่

กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อราคาหน่วยพักอาศัยใน

โครงการอารชุดพักอาศัย  อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติและมีผลต่อการคาดการณ์ราคาอาคาชุดพัก

อาศัย

 ในประเทศไทยมีการศึกษาแบบจำาลอง

ราคา ซึ่งศึกษาปัจจัยมีผลต่อราคาคอนโดมิเนียม 

คือ ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า จำานวนห้องพัก

ท้งหมด จำานวนที่จอดรถ จำานวนชั้น การตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น (โชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์, 2555)

การศึกษาทำาเลที่ตั้งที่ มีผลต่อราคาโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยประกอบด้วยระยะทางจาก

ถนน สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน ห้างสรรพสินค้า 

เป็นต้น (ชญานี โกวาภิรัต, 2559) การศึกษาแบบ

จำาลองราคาฮีดอนิค (HPM) ส่วนมากเป็นการ

ศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์  สภาพแวดล้อม ทำาเล

ที่ตั้ง  แต่ยังไม่มีการศึกษาในเชิงสถาปัตยกรรม 

และพื้นที่ใช้สอยภายใน (กิริยา กุลกลการ, 2555) 

การศึกษาขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอ 

ขนาดพื้นท่ีใช้สอย (space utilization) ภายใน

ห้องทั้งหมด 6 ส่วน คือ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น 
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ห้องน้ำา ห้องครัว ห้องทานอาหาร และระเบียง

มีผลต่อการคาดการณ์ราคาขาย ร้อยละ 42.5 

(เสริชย์ โชติพานิช, 2559) ในงานวิจัยนี้ศึกษา

เพิ่มเติมโครงการในราคาระดับหรูหราขนาดสิ่ง

อำานวยความสะดวกและปัจจัยทางกายภาพ

ขนาดพื้นที่ท่ีส่งผลต่อราคาเพิ่มเติมที่นำาไปปรับ

ใช้กับงานออกแบบหน่วยพักอาศัยในการพัฒนา

โครงการ

2.3		ก�รศึกษ�แบบจำ�รองร�ค�ฮีดอนิค	(HPM)

 แบบลองฮีดอนิคสามารถนำามาประยุกต์ใน

การคาดการณ์ราคาที่อยู่อาศัยได้โดย แบ่งตาม

คุณลักษณะทางกายภาพแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

คือ ทำาเลที่ตั้ง (Location attributes, L) สภาพ

แวดล้อมโดยรอบ (Environment attributes, E)

และโครงส ร้าง พ้ืนที่ ใช้สอยภายในอาคาร  

(Space utilization attributes, S)    คุณลักษณะใน

องค์ประกอบทางกายภาพของโครงการที่นำามา

ประยุกต์ใช้เป็นแบบจำาลองราคา (Freeman, 1979)

 แบบจำาลองมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

(Pearson Correlation) ของตัวแปรทั้งหมดที่มีผล

ต่อราคาก่อนและหลักการดอนนิค (HPM) การ

วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple linear 

regression) รูปแบบที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ

กลุ่มตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาเป็นโมเดลเชิง

เส้นตามสมการที่ 1 

 P = β0+ Sβ1+ Eβ2 + Lβ3 + e   (1)

 S คือ Space utilization พื้นที่ใช้สอยภายใน

โครงการ

 E  คือ Environment สภาพแวดล้อมโครงการ

  L  คอื Location ลกัษณะสถานท่ีตัง้โครงการ

 β  คือ hedonic regression coefficient ค่า

  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของราคาในคุณ-

  ลักษณะต่าง ๆ

 e คือ ค่าคลาดเคลื่อน

 โดยดูค่าคุณลักษณะสามารถวิเคราะห์ได้

จากจากค่า sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงมีนัยสำาคัญ

ต่อสมการนำามาวิเคราะห์สมการคาดการณ์ราคา  

และสมการถดถอยหาค่าสัมประสิทธิ์ราคาแอบ

แฝงในคุณลักษณะต่างๆ (β) เพื่อนำามาใส่ใน

แบบจำาลองการคาดการณ์ราคา (Monson, 2009)

3. วิธีการวิจัย

 จากขอบเขตการศึกษาข้างต้น  โครงการที่

ศึกษาเก็บข้อมูลจากสำานักงานขายอาคารชุดพัก

อาศัยที่กำาลังเปิดขาย ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 

2561 และข้อมูลโครงการเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์

เก่ียวข้อง พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลรอบสถานีรถไฟฟ้า (BTS)

สายสีเขียวอ่อนตอนบนตามรูปที่ 2 พื้นทีศึกษา

ตามสถานีรถไฟฟ้าสายสเขียวอ่อน และตัวแปรที่

ใช้คือทำาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมและพื้นที่ใช้สอย

ภายในโครงการ ตามรูปที่ 3 และ 4 

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 2 พื้นที่ศึกษา 5 โครงการ
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(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปท่ี 3 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางกายภาพ 
3 ส่วน

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 4 ตัวแปรย่อยพื้นที่ใช้สอยภายในที่ใช้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางกายภาพ

 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ

จำารองราคาฮีดอนิค (HPM) โดยใช้โปรแกรม 

SPSS หาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางกายภาพ

ที่ส่งผลต่อราคา ตามรูปที่ 3 และ 4  ตัวแปร

ทั้งหมด 25 ตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ที่มีผลต่อราคา

4. ผลการศึกษา

 จำานวนห้องชุดที่เก็บข้อมูล คือ 200 หน่วย 

จาก 5 โครงการอาคารชุดพักอาศัย รูปที่ 5 ค่า

สถิติ เชิงบรรยายประกอบด้วยค่าต่ำาสุดของ

ข้อมูล (Minimum) สูงสุดของข้อมูล (Maximum) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  ราคาที่เก็บข้อมูลมาได้

ราคาต่ำาสุดอยู่ที่ 171,563 บาท ต่อตารางเมตร 

ราคาสูงสุดอยู่ที่ 218,235 บาท ต่อตารางเมตร 

เป็นโครงการในระดับหรูหรา และข้อมูลตัวแปร

อื่นตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

 4.1	ผลวิเคร�ะห์อิทธิพลของตัวแปรต้น

ตัวแปรต้นทั้งหมดที่ส่งผลต่อราคาจาตัวแปรทั้ง

หมดจตามรูปที่ 3 และ 4 เพื่อหาตัวแปรต้น 3 

ส่วนหลัก คือ ทำาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และ

พื้นที่ใช้สอยภายในที่มีความสัมพันธ์ผลต่อราคา 

(P) ตารางที่ 2 

 จากตารางวิเคราะห์โดยใช้สถิติคือตัวแปรที่

มีความค่า Sig. อยู่ที่ 0.05 เลือกเฉพาะตัวแปรที่

มีความสัมพันธ์กับราคาประกอบด้วย ระยะถนน 

และจำานวนวที่จอดรถซ่ึงมีความสัมพันธ์กับราคา

ห้องชุด ประกอบด้วย ระยะทางจาก BTS มี

ความสัมพันธ์มากสุดในตัวแปรทำาเลที่ตั้งคือ
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ร้อยละ 30 ถัดมาในตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มี

ผลกับราคามากสุด คือ ขนาดที่ดินร้อยละ 34.8 

รองลงมาคือตำาแหน่งชั้น จำานวนห้องพัก และ

ตัวแปรพ้ืนท่ีใช้สอยภายในท่ีมีค่ามาท่ีสุดคือขนาด

ห้องร้อยละ 98 รองลงมา คือ จำานวนห้องนอน 

จำานวนห้องน้ำา องค์ประกอบในห้องพัก 6 ส่วน 

ที่มีความสัมพันธ์กับราคามากที่สุด คือ ขนาด

ห้องนั่งเล่น รองลงมา คือ ขนาดห้องน้ำา ขนาด

ห้องนอน ขนาดห้องครัว ขนาดห้องทานอาหาร 

และขนาดระเบียง ตามลำาดับเป็นมีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกต่อราคา ขณะที่จำานวนชั้นและระยะ

ถนน มีความสัมพันธ์กับราคาในด้านของรูปแบบ

ห้องพักและขนาดพื้นที่ภายในมีสัดส่วนพื้นที่ใน

ตารางวิเคราะห์ตามรูปที่ 5

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต้นที่มี
นัยสำาคัญต่อราคา 

ทำาเลที่ตั้ง (Location)

ตัวแปรต้น Pearson Correlation Sig.

L1 ระยะทางจากBTS 0.308** 0.000

L2 ระยะจากถนน -0.045* 0.050

L3 ตำาแหน่งชั้น 0.212** 0.005

สภาพแวดล้อม (Environment)

E1 จำานวนห้องพัก 0.308** 0.000

E2 จำานวนชั้น -0.308** 0.000

E3 จำานวนที่จอดรถ 0.160* 0.034

E4 ขนาดที่ดิน 0.348** 0.000

พื้นที่ใช้สอยภายใน (Space Utilization)

S1 ขนาดห้องชุด 0.989** 0.000

S2 จำานวนห้องนอน 0.952** 0.000

S3 จำานวนห้องน้ำา 0.909** 0.000

S4 ขนาดห้องนอน 0.869** 0.000

S5 ขนาดห้องน้ำา 0.874** 0.000

S6 ขนาดห้องนั่งเล่น 0.882** 0.000

S7 ขนาดห้องทานอาหาร  0.796** 0.000

S8 ขนาดห้องครัว 0.842** 0.000

 (ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 5 รูปแบบห้องแต่ละช้ันและตัวอย่างขนาดและ
สัดส่วนของห้องชุด

 จากรูปที่ 5 รูปแบบต่างๆ ในแต่ละชั้นของ

โครงการและการออกแบบพื้นที่ภายใน ตัวอย่าง

ห้อง 29.5 ตางรางเมตร ประกอบด้วย ห้องน้ำา 

ห้องนอนร้อยละ 42 ห้องน้ำาร้อยละ 12 ห้องนั่ง

เล่นร้อยละ 13 ห้องครัว ร้อยละ 13 ห้องทาน

อาหารร้อยละ 13 และระเบียงร้อยละ 7 โดย

ขนาดขององค์ประกอบห้องพักมีความสัมพันธ์

กับราคา นำาไปสู่การออกแบบห้องพักและจัดรูป

แบบห้องขนาดและสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ

การใช้งานและราคา สรุปพื้นที่เฉลี่ยในโครงการ

ระดับหรูหราตามตารางท่ี 4
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ตารางที่ 4 ขนาดห้องเฉลี่ยตามรูปแบบห้องพัก 

ประเภทห้อง 1 ห้องนอน 
1 ห้องน้ำา

2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำา

2 ห้องนอน
2ห้องน้ำา

ขนาดห้องนอน 12.68 17.6 25.05

ขนาดห้องน้ำา 3.56 3.4 8.78

ห้องนั่งเล่น 4.54 9.68 10.77

ขนาดห้องครัว 3.77 7.9 8.04

ห้องทานอาหาร 3.96 5.3 6.15

ขนาดระเบียง 3.92 4.56 4.7

รวม 32.43 48.44 63.49

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

4.2	ก�รวิเคร�ะห์สมก�รถดถอย

 เพื่อนำาค่ามาใช้ในแบบจำาลองราคาฮีดอนิค

(HPM) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นรูปแบบ

เชิงเส้น จากการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร

ทั้งหมดท่ีส่งผลต่อราคาโดยการกระจายตัวของ

ข้อมูลมีลักษณะเส้นตรงและไปในทางบวก ความ

สัมพันธ์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน และการ

แจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น 

ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอย Sig.
B Beta

ค่าคงที่ 2581780.055  0.001

L3ตำาแหน่งชั้น 37870.329 0.097 0.001

E1จำานวนห้องพัก -5691.989 0.84 0.001

E3จำานวนที่จอดรถ 471.348 0.007 0.05

S1ขนาดห้องชุด 200409.919 0.933 0.001

S2จำานวนห้องนอน 256571.406 0.038 0.02

S3จำานวนห้องน้ำา 179271.103 0.024 0.07

S4ขนาดห้องนอน -4666.514 -0.008 0.929

S5ขนาดห้องน้ำา 1811.179 0.001 0.977

S6ขนาดห้องนั่งเล่น 39110.396 0.039 0.855

S7ขนาดห้องอาหาร -11678.703 -0.01 0.944

S8ขนาดห้องครัว -26644.769 -0.008 0.863

S9ขนาดระเบียง 9164.278 0.004 0.787

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยมีค่า adjust R2= 0.89 สมการที่ได้มี

ความน่าเชื่อถือที่ร้อยละ 89 และค่าความคลาด

เคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 119,953.65 บาท/ตร.ม. และ

นำามาใช้ในสมการฮีดอนิค (HPM)

 P = β0 + Sβ1+ Eβ2 + Lβ3 + e           (1)

 สมการจำาลองราคาที่ได้จากการวิเคราะห์

 P = 2,581,780.055 + 37,870.329 (L3 

ตำาแหน่งชั้น) – 5,691.989 (E1 จำานวนห้องพัก) + 

471.348 (E3 จำานวนที่จอดรถ) + 200,409.919 

(S1 ขนาดห้องชุด) + 256,571.406 (S2 จำานวน

ห้องนอน) + 119,953.65                       (2)

 จากแบบจำาลองราคาสมการที่ (2) สามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้โดยใช้ข้อมูล ห้องชุดเป็นราคา

ต่อหน่วย ตัวแปรที่มีผลต่อการคาดการณ์ราคา

จากแบบจำารองราคาขายนี้  ประกอบด้วย  ตัวแปร

ตำาแหน่งชั้นมีผลต่อราคา เมื่อห้องพักสูงขึ้น 1 ชั้น

จะทำาให้ราคาห้องชุดสูงขึ้น 37,870.33 บาท

ต่อชั้น จำานวนที่จอดรถมีผลทำาให้ราคาเพิ่มเมื่อที่

จอดรถเพิ่มขึ้นหนึ่งคันราคาเพิ่มขึ้น 471.35 บาท

ต่อคัน แต่ถ้าจำานวนห้องพักทั้งหมดในโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยเพิ่มจำานวนข้ึนจะทำาให้ราคา

ห้องพักลดลง 5,692 บาทต่อหน่วยเมื่อจำานวน

ห้องพักที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ราคาห้องเพิ่มตาม

ขนาดห้องชุดเฉลี่ยตารางเมตรละ 200,410 บาท

ต่อตารางเมตร และจำานวนห้องนอนในห้องพัก

มีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้น 256,571 บาทต่อการเพิ่ม

ห้องนอน 1 ห้อง 
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5. บทสรุป

 งานวิจัยนี้ได้รูปแบบความสัมพันธ์ของการ

ออกแบบพื้นท่ีห่วยพักอาศัยและสัดส่วนองค์

ประกอบภายในห้องพัก โดยห้องพัก 1 ห้องนอน 

1 ห้องน้ำาขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 32.43 ตารางเมตรซึ่ง

มีขนาดใกล้เคียงตามผลการศึกษาของ (เสริชย์ 

โชติพานิช, 2559) ในขณะที่ห้องพัก 2 ห้องนอน 

1 ห้องน้ำาขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 48.44 ตารางเมตร 

และห้องพัก 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำาขนาดเฉลี่ย

อยู่ที่ 63.5 ตารางเมตร

 แบบจำาลองราคาเป็นรูปแบบสมการถดถอย

พหุคูณเส้นตรง สามารถคาดการณ์ค่าได้ร้อยละ 

89 ในโครงการที่เป็นระดับหรูหราและระยะการ

เดินไม่เกิน 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า (BTS) 

สายสีเขียวอ่อน การนำาไปประยุกต์ใช้เริ่มจาก

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการคือ ตำาแหน่งชั้นของ

ห้องพัก เมื่อห้องพักสูงขึ้น 1 ชั้นจะทำาให้ราคา

ห้องชุดเป็นไปตามแนวคิดของ (Jim & Yang, 

2010) จำานวนที่จอดรถเพิ่มทำาให้ราคาสูงขึ้น  แต่

ถ้าจำานวนห้องพักทั้งหมดเพิ่มขึ้นจะมีผลในทาง

ลบคือทำาให้ราคาของห้องพักลดลงเป็นไปตาม

แนวคิดของโชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์ (2555) ขนาด

ของห้องพักและจำานวนห้องนอนมีผลทำาให้

ราคาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแนวคิดของ Morancho 

(2003) LEUNG (2013) และ Fung & Lee (2014) 

สามารถนำามาคาดการณ์ราคาขายได้ 

6. ทดสอบแบบจำาลองราคา

 การทดสอบแบบจำาลองจากราคาห้องพัก

จากโครงการที่ไม่ได้นำามาวิเคราะห์ กรณีตัวอย่าง

ระยะการเดินจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สายสี

เขียวอ่อน 630 เมตร โครงการอาคารสูง 31 ชั้น 

ที่จอดรถ 169 คัน จำานวนห้องพักทั้งหมด 366 

ห้อง ห้องรูปแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 34.95 ตาราง

เมตร ราคาที่ประกาศขายคือ 6,911,142.00 บาท

ตามรูปที่ 6

 

(ที่มา: สำานักงานขายของโครงการ, 2561)

รูปที่ 6 ตัวอย่างราคาที่นำามาทดสอบแบบจำาลอง 

 ราคาที่ประกาศขายคือ 6,911,142.00 บาท

แบบจำาลอง P = 2,581,780.055 + 37,870.329 

(29) – 5,691.989 (366) + 471.348 (169) + 

200,409.919 (34.95) + 256,571.406 (1) + 

119,953.65  ราคาที่ได้  9,057,261 บาท ผลการ

คาดการณ์ราคาที่สูงกว่าราคาที่ประกาศขายถ้า

ลบค่าความคลาดเคลื่อนที่ 119,953 บาทออก

ราคาคาดการณ์อยู่ที่ 8,937,307 ซึ่งมากกว่าราคา

ขายจริงอยู่ที่ 2,026,165 บาท จากการทดสอบ

แบบจำาลองมีความใกล้เคียงอยู่ที่ร้อยละ 70.69 

ยังต้องมีการพัฒนาแบบจำาลองต่อไปในกรณีที่

อาคารมีระยะการเดินจากสถานีรถไฟฟ้า(BTS)

สายสีเขียวอ่อนมากกว่า 500 เมตร 

 ข้อเสนอแนะ ต้องปรับแก้ไขเพิ่ม นอกจาก

ตัวแปรที่อยู่ในสมการแล้วตัวแปรอ่ืนก็มีความ

สัมพันธ์ต่อราคาขาย ประกอบด้วย ทำาเลที่ตั้ง

สภาพแวดล้อมและพื้นที่ใช้สอยภายในที่มีค่า

นัยสำาคัญ (Sig.) น้อยกว่า 0.05 ซึ่งถือวามีความ

สำาคัญต่อราคาขาย  แต่ไม่สามารถนำามาวิเคราะห์

ในการแบบจำาลองราคาได้ทุกตัว เนื่องจากการ

เก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจงและข้อมูลไม่มากพอ 

แต่สามารถนำาไปประเมินราคาได้ในเบ้ืองต้น

ควรวิเคราะห์หาราคาหน่วยบาทต่อราคาเมตร

สำาหรับโครงการท่ีอยู่ในช่วงระดับราคาหรูหรา ท่ีมี

ทำาเลใกล้รถไฟฟ้า (BTS) สายสีเขียวอ่อนเหมือน
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กัน และยังต้องมีการทดสอบและปรับปรุงตัวแปร

เพ่ิมเติมในการนำามาใช้ ต้ังราคาห้องพักใน

โครงการอาคารชุดพักอาศัยในการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

 เมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมีกิจกรรมให้

ทำาหลากหลายและมีธรรมชาติที่สวยงาม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนวิถีชีวิตชาวประมง

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองพัทยาเริ่มเลือนหายไป เหลือเพียงในพื้นที่ตำาบลนาเกลือซึ่งถือเป็นจุดกำาเนิด

ของเมืองพัทยาที่ยังคงหลงเหลือสภาพอาคารเก่าและลักษณะวิถีชีวิตแบบเดิมไว้ ซึ่งหากขาดแผนการ

จัดการอาจทำาให้ชุมชนชาวประมงแห่งสุดท้ายในเมืองพัทยาหมดไป งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษารูปแบบ

และปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำาบลนาเกลือด้วยการ

เก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาต่างชาติที่ประสบความสำาเร็จในการฟื้นฟูชุมชนโดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็น

เครื่องมือ  และการวิจัยเชิงสำารวจเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เมืองเก่า ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากกรณีศึกษา พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน คือ การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism) โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำาคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ 1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2.ด้านองค์กรชุมชน 3.ด้านการจัดการ 4.ด้านการเรียน

รู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 5 ประการประกอบด้วย 1.ปัจจัยด้านการเมือง 2.ปัจจัยด้านสังคม 

3.ปัจจัยด้านธรรมชาติ 4.ปัจจัยวัฒนธรรม 5.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

คำาสำาคัญ: เมืองเก่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน ฟื้นฟูชุมชน เมืองพัทยา

Abstract

 Pattaya City is regarded as one of the top tourist destinations in Thailand because of its 

wide-range activities and plentiful natural resources which lead to an ongoing development that 

makes the fishing village, the origin of Pattaya City, started to fade away. Nakleau Sub-District is 

the only place left in Pattaya City that still, to this date, shows the characteristics of the fishing 

village as Pattaya City once was. Without the right management plans, Nakleau Sub-District may 
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develop to be modern Pattaya City. This research focuses on studying models and factors which 

affect the development of old town as new tourist attraction that is suitable with Nakleau District. 

Research done by collecting data from worldwide case studies which succeeded in old town 

and community revitalization that used tourism as a tool. Also, a survey research to study the 

physical characteristics of the old town. Data analysis from worldwide case studies and tourism 

related theories revealed that the tourism model which suitable for revitalization of old town and 

community is community-based tourism (CBT). It comes up with 4 crucial components 1. Natural 

and cultural resources 2. Local community 3. Management 4. Learning and 5 main factors the 

effect the development which are 1. Politics 2. Society 3. Nature 4. Culture 5. Economy

Keywords: Old Town, Community-based Tourism, Community Revitalization, Pattaya City

1. ที่มาและความสำาคัญ

 เมืองพัทยาถือเป็นแหล่งการท่องเที่ยว

อันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี เอกลักษณ์และความ

บันเทิงครบรูปแบบ มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยสูงถึง 10 

ล้านคนต่อปี โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 70 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวยุโรป รองลงมาคือ จีน 

และไทย ปัจจุบันพัทยาได้มีความพยายามที่จะ

เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการ

พัฒนาโครงการสถานที่ท่องเที่ยวที่เจาะกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว เพื่อลบ

ปัญหาด้านภาพลักษณ์เชิงลบของพัทยาที่ถูก

มองเป็นแหล่งสถานบันเทิงเพียงอย่างเดียว 

(สุลัดดา ศรุติลาวัณย์, 2559) 

 จากการศึกษาแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) พบว่า ตำาบลนาเกลือซึ่ง

เป็นแหล่งชุมชนแห่งแรกของพัทยาซ่ึงปัจจุบัน

ยังคงสภาพพื้นที่และมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้แห่ง

เดียวของเมืองพัทยานั้นได้มีแผนการพัฒนา คือ 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลือเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม

การท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยาได้

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำาให้ความเป็น

เอกลักษณ์ของพื้นที่หมดไปแล้วแทบทั้งหมด

เหลือแค่ในพ้ืนท่ีตำาบลนาเกลือท่ีเป็นชุมชนเก่าแก่

ที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน เพราะเป็นแหล่งชุมชน

ที่มีการตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่ในอดีตแต่ปัจจุบันถูก

มองเป็นพื้นที่เมืองที่ขาดการพัฒนา กลับกลาย

เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปทำาธุรกิจทำาให้

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน หันเหไปหาที่ทำากิน

แห่งใหม่ เหลือเพียงบ้านเรือนที่ปิดจนกลายเป็น

ชุมชนที่เงียบเหงา จากความสำาคัญที่กล่าวมา

เบื้องต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความเป็นชุมชนเก่า

แก่ในพื้นที่ตำาบลนาเกลือ ที่ยังคงรักษาความเป็น

ชุมชนดั้งเดิมไว้ได้ จึงต้องการหาแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ที่

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่สอดคล้อง

กับวิถีชุมชนเดิมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

กระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ ยกระดับภาพลักษณ์

ของเมืองพัทยา
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2. วัตถุประสงค์

 1. วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองเก่า

รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

เมืองเก่ารองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1	 ทฤษฎีและแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับก�รพัฒน�

	 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

 เม่ือกล่าวถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืน ต้องประกอบด้วยหลักการที่สำาคัญ 10 

ประการ ได้แก่ (รำาไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2547)

 1)  อนุรักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 

 2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกิน

ความจำาเป็นกับการลดของเสีย 

 3)  รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ

ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 

 4)  ประสานการพัฒนาการท่องเท่ียว ไม่เพียง

แต่ทำางานตามแผนที่วางไว้ แต่ต้องประสานแผน

การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 5)  นำาการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น จะต้องประสานงานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

ในท้องถิ่น 

 6) การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่าย

พัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถ่ิน ศูนย์การท่องเท่ียว

 กีฬา และนันทนาการจังหวัด จะต้องร่วมทำางาน

กับท้องถิ่นแบบเป็นองค์รวม 

 7)  มีการประชุม กับ ผู้ เ ก่ียวข้องที่มีผล

ประโยชน์ร่วมกัน 

 8) การพัฒนาบุคลากรจะต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งเจ้า

หน้าที่ดูงานอย่างสม่ำาเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด

และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 9)  การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการ

ข่าวสารการท่องเที่ยว 

 10) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย จำาเป็น

ต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวต่อการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว 

จะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ

และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ำาเสมอ โดยวิธีการ

สอบถามโดยตรง การสอบความเห็นจากแบบ

ประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว

3.2	 ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน	 (Community-

	 based	tourism)	

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การ

ท่องเที่ยวที่คำานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

สังคมและวัฒนธรรม  กำาหนดทิศทางโดยชุมชน  

จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาท

เป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

3.3.1	 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว

	 	 โดยชุมชน	 (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน,	

 2015)

 องค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน 

กล่าวคือ

 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

  • ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  • ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่ เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
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 2. ด้านองค์กรชุมชน

  • ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน

  • มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะ

ในเรื่องต่างๆ หลากหลาย 

  •  ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

 3. ด้านการจัดการ

  • มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

  • มีองค์กรหรือกลไกในการทำางานเพื่อ

จัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้

  • มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

  • มีกองทุนท่ี เอื้อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

 4. ด้านการเรียนรู้ 

  • ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว

สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

  • มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน

  • ส ร้ างจิ ตสำ านึ ก เรื่ อ งการอนุรั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วน

ของชาวบ้านและผู้มาเยือน

3.3.2	หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยว

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังน้ี 

(Responsible Ecological Social Tours Project, 

1997)

 1.  ชุมชนเป็นเจ้าของ 

 2.  ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนด

ทิศทางและตัดสินใจ

 3.  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

 4.  ยกระดับคุณภาพชีวิต

 5.  มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

 6.  คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

 7.  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่าง

วัฒนธรรม

 8.  เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 9. เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถ่ิน

 10. มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์

ของชุมชน

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

4.1	 จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 ส�ม�รถนำ�ม�สรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษ�

	 เพ่ือกำ�หนดเกณฑ์ในก�รวิเคร�ะห์กรณี

	 ศึกษ�ต่�งประเทศได้	ดังนี้

 รูปแบบการพัฒนาเมืองเก่าเป็นแหล่งท่อง

เที่ยว

 1. รูปแบบการท่องเที่ยว

 2. องค์ประกอบทางกายภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยว

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองเก่ารองรับ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 2. ปัจจัยด้านการเมือง

 3. ปัจจัยด้านสังคม

 4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

4.2	กรณีศึกษ�

 กรณีศึกษาต่างประเทศคัดเลือกจาก

 - มีการพัฒนาโครงการจากชุมชนเก่าให้

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

 -  ความสำาเร็จของโครงการในการฟื้นฟู

ชุมชนและพื้นที่
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 - มีแนวคิดการในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีและชุมชน

ที่โดยอาศัย Community-based tourism เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา

 - มีลักษณะทางกายภาพ คือ สถาปัตย-

กรรมและสภาพพื้นท่ีโดยรอบที่ใกล้เคียงกับกรณี

ศึกษาตำาบลนาเกลือ

 -  มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับกรณีศึกษา

ตำาบลนาเกลือ

ตารางที่ 1 แสดงกรณีศึกษา

เมืองเก่า ประเทศ

ฮอยอัน เวียดนาม

ไท่โอ ฮ่องกง

กัมปงกาเล็ม สิงคโปร์

เชียงคาน ไทย

บุคชอนฮันอก เกาหลีใต้

4.3	พื้นที่ศึกษ�

 พื้นที่ในการศึกษา ตำาบลนาเกลือ อำาเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตาม

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี และแผนพัฒนา

ตำาบลนาเกลือ จัดทำาโดย องค์การบริหารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) 

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษา

4.4	ประช�กรที่ศึกษ�

 กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือหน่วยงานและ

กลุ่ มคน ท่ี มีความเกี่ ยวข้องต่อพื้ นที่ ตำ าบล

นาเกลือ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน่วย

งานหลัก คือ

	 4.4.1	 เมืองพัทยา ประกอบด้วยหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในการจัดการพื้นที่ 3 หน่วยงาน 

ได้แก่

 - สำานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 - สำานักส่งเสริมการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม

 - สำานักการช่าง

	 4.4.2	ชุมชนในพื้นที่ตำาบลนาเกลือ

	 4.4.3	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)

4.5	เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 4.5.1	แบบสำารวจ	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลส่วนนี้

โดยการถ่ายรูป จดบันทึกข้อมูลในเร่ืองของลักษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ย่านตำาบลนาเกลือ

 4.5.2	แบบสัมภาษณ์ โดยมีคำาถามที่เกิด

จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศและ

เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาตำาบลนาเกลือเพื่อหา

ข้อแตกต่างซึ่งนำาไปสู่แนวทางการพัฒนา

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1	 วิเคร�ะห์รูปแบบก�รพัฒน�เมืองเก่�

	 รองรับก�รเป็นแหล่งท่องเที่ยว

5.1.1	รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพ	

 
(ที่มา: https://l-e-a-d.pro/portfolio/taiobridges/)

รูปที่ 2 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษา ไท่โอ 
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(ที่มา: http://www.orientalarchitecture.com)

รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษา ฮอยอัน 

(ที่มา: https://www.ura.gov.sg)

รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษา กัมปงกาเล็ม

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบกรณีศึกษา (จัดทำาโดยผู้วิจัย)

City image ไท่โอ ฮอยอัน กัมปงกาเล็ม บุคชอนฮันอก เชียงคาน

Path Pedestrianization Pedestrianization Pedestrianization Pedestrianization Pedestrianization

Edge Surrounded by 

mountain and river

Surrounded by old 

town and river

Surrounded by 

modern town 

Surrounded by 

modern town

Surrounded by old 

town and river

District Stilted houses area Coastal zone Old town Hanok village Rim klong street

Node Entrance market

Coastal plaza

Local market

Coastal plaza

Haji lane

Sultan mosque

Hanok houses lane Walking street

Landmark Japanese bridge Sultan mosque

(ที่มา: การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน 

อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย)

รูปที่ 6 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษา เชียงคาน

(ที่มา: https://seoulsolution.kr/en/node/1800)

รูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษา บุกชอน ฮันอก 
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 1) องค์ประกอบของเมือง โดยการวิเคราะห์

ตามทฤษฎีองค์ประกอบของเมือง (Lynch, 1960)

สรุปตามตารางที่ 2 ได้ว่า

 Path - จากกรณีศึกษาพบว่า เส้นทางสัญจร

หลักภายในย่านมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมต่อ

การเดินโดยแบ่งแยกชัดเจน ระหว่างรถยนต์และ

ทางเดิน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่และสัมผัสวิถี

ชีวิต 

 Edge - เส้นขอบของพื้นที่พบว่าการพัฒนา

ย่านเมืองเก่ามีทั้งลักษณะที่เชื่อมกับธรรมชาติ

และเชื่อมต่อกับเมืองใหม่

 District - พบว่า ทุกพื้นที่มีการกำาหนดย่าน

ที่ชัดเจนซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำาคัญทางด้าน

ประวัติศาสตร์ หรือมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 

โดยจะเป็นส่วนที่อนุรักษ์องค์ประกอบทาง

กายภาพของพื้นที่ไว้อย่างสมบูรณ์

 Node - ใช้พื้นที่ Commercial เป็น node 

โดยมีลักษณะต่างกันไป เช่น ถนนคนเดิน 

หรือ ตลาดชุมชน และ พื้นที่ Open plaza เช่น 

สวนสาธารณะ หรือ พื้นที่ริมน้ำา ซึ่งเป็นแหล่ง

กิจกรรมของชุมชน หรือสามารถจัดกิจกรรมร่วม

กันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนได้

 Landmark - เป็นจุดที่มีความสำาคัญต่อ

ความเชื่อของชุมชนหรือศาสนา โดยบางแห่ง

ไม่ได้มี Landmark ที่ชัดเจน เช่น ไท่โอ หรือ 

เชียงคาน 

 2) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

 การกำาหนดย่านในการพัฒนานำาไปสู่การ

กำาหนดข้อบังคับเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรม และ

ภาพลักษณ์ของเมือง โดยประกอบด้วยองค์

ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, 

2552)

  1. ความสูงของอาคาร 

  2. สัดส่วนต่าง ๆ ของรูปด้านหน้า

อาคาร ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างความสูงต่อ ความ

กว้างอาคาร 

  3. จังหวะของช่องเปิด 

  4. ลักษณะของพื้นที่ว่างรอบอาคาร

  5. ลักษณะของวัสดุต่าง ๆ เช่น ชนิด

และสี 

  6. ทิศทางของรูปด้านอาคาร (เป็นทิศ

ทางในแนวตั้งหรือแนวนอน) 

  7. รูปทรงหลังคาอาคาร และส่วนประกอบ

ต่างๆ ของหลังคา เช่น วัสดุมุงหลังคา 

 โดยขั้นตอนการอนุรักษ์อาคารจำาเป็นต้อง

อาศัยการทำาความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่โดย

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนออาคารที่

มีคุณค่าต่อพื้นที่มากที่สุด โดยองค์ประกอบที่

ควรอนุรักษ์จะต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเข้ามาเป็นที่

ปรึกษาในการวางแผนอนุรักษ์

5.2	 วิเคร�ะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�ก�ร

	 ท่องเที่ยวโดยชุมชน

 จากกรณีศึกษาพบว่า จุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มจากปัจจัย

ด้านการเมืองโดยการร่วมมือกันของภาครัฐบาล

และชุมชนในพื้นที่ ซ่ึ ง มีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาที่สุด 

 ภาครัฐมีบทบาทดังนี้ 

 1.  การพัฒนาแผนและนโยบายในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 

 2. เช่ือมโยงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสู่

ด้านอื่นๆ 

 3. กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 5. การจัดการทรัพยากร

 6. สื่อสาร ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์

สามารถสรุปบทบาทของชุมชนได้ ดังนี้
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  - เข้าร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

  - สื่อสารและแสดงความต้องการของ

ชุมชน

  - การปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเพื่อ

ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

  - ได้รับรายได้จากการจ้างงานและการ

ท่องเที่ยว

 โดยปัจจัยด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมจะ

เป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาจะตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการที่ชุมชนสามารถดูแลการ

ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมให้

กับนักท่องเที่ยวได้โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต

ของชุมชน เช่น การล่องเรือออกหาปลา การ

แต่งกายแบบในอดีต หรือ สินค้าพื้นเมือง ดังนั้น

จึงต้องมีการสำารวจพื้นที่ ศึกษาถึงประวัติศาสตร์

ให้เห็นถึงองค์ประกอบทางภาพของเมืองและ

วิถีชีวิตในอดีตซึ่งจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่อง

เที่ยวที่มีความสนใจได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้อง

พัฒนาร่วมกันระหว่างแต่ละหน่วยงาน โดยชุมชน

จะมีบทบาทในเรื่องของกิจกรรมและวิถีชีวิต 

และภาครัฐบาลที่เป็นเจ้าของพ้ืนท่ีจะมีหน้าที่

รับผิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย

ต่างๆ ที่จะมาช่วยส่งเสริม

6. ผลการวิจัย

6.1	ผลก�รเก็บข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ

 สามารถสรุปรูปแบบองค์ประกอบทาง

กายภาพได้ดังนี้

 เส้นทาง	 (path) เส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ 

คือ ถนนพัทยา-นาเกลือ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง 

ถนนสุขุมวิทและถนนพัทยาเหนือ ถนนมีความ

กว้างตั้งแต่ 6 เมตร ถึง 10 เมตร มีทางเท้าเป็น

ช่วงๆ และถนนในซอยมีความกว้าง 4.5 เมตร 

และไม่มีทางเท้า พื้นที่จอดรถอยู่บริเวณริมถนน

และหน้าตลาดเก่านาเกลือ บริเวณทางเท้าค่อน

ข้างแคบ มีความกว้างตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 2 เมตร 

และมีการต้ังร้านค้าบริเวณทางเท้าส่งผลให้การ

ใช้ทางเท้ามีอุปสรรคและไม่ต่อเนื่อง

 เส้นขอบ	 (Edge) โดยลักษณะเส้นขอบใน

พื้นที่จากการสำารวจ คือ บริเวณที่มีการเปลี่ยน

แปลงรูปแบบอาคารจากอาคารปัจจุบันเป็นห้อง

แถวไม้ซึ่ง เริ่มจากสวนสาธารณะลานโพธิ์ ไป

จนถึงสะพานจุดชมวิวและตัดโดยคลองนาเกลือ

 ย่าน	 (Districts)	 พื้นที่แสดงออกถึงความ

เป็นย่านมากที่สุดคือพื้นที่ริมทะเลซึ่งเป็นที่อยู่

อาศัยของชุมชนชาวประมงและพ้ืนที่ค้าขาย

ตลาดเก่านาเกลือ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งกิจกรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชนนาเกลือโดยรวม

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 7 สรุปลำาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
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(ที่มา: ผู้วิจัย) 
รูปที่ 8  สรุปองค์ประกอบของเมือง 

	 ชุมทาง	 (Node)	 จุดศูนย์รวมในพื้นที่อยู่

บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์และตลาดเก่า

นาเกลือซ่ึงอยู่บริเวณส่ีแยกหลักของตำาบลนาเกลือ

	 จุดหมายตา	 (Landmarks)	 จุดหมายตาที่

ชัดเจน คือศาลต้นโพธิ์ตั้งอยู่ตรงกลางแยกบริเวณ

หน้าสวนสาธารณะลานโพธิ์

 และการศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารเก่าเพ่ือพัฒนาเป็นข้อบังคับในการ

ปรับปรุงอาคารเพื่อรักษาภูมิทัศน์ของเมืองไว้ 

ดังนี้

 1) ความสูงของอาคาร - มีความสูงประมาณ

2 ชั้น

 2)  สัดส่วนต่าง ๆของรูปด้านหน้าอาคาร - 

เน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์เป็น

ส่วนใหญ่ จึงมีการหันหน้าอาคารไปในทิศทาง

ถนนสายหลักในเมือง เช่น ถนนพัทยา-นาเกลือ 

และนิยมปลูกอาคารเรียงกัน 3-10 คูหา

 3)  จังหวะของช่องเปิด - ประตูแต่เดิมนิยม

ใช้บานเฟี้ยมไม้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน 

มีขนาดของประตูเต็มความกว้างของคูหา แต่

ปัจจุบันนิยมหันมาใช้ประตูเหล็กดัดเพื่อความ

คงทนและสะดวกในการเปิด-ปิด บางอาคาร

นิยมทำาช่องแสงเหนือประตูทางเข้าเพื่อใช้ในการ

ระบายอากาศ หน้าต่างและช่องเปิดเป็นบาน

เปิดไม้ขนาด 40-60 ซม. บริเวณเหนือวงกบ

หน้าต่างช้ันบนมักทำาช่องแสงด้วยบานกระจกติดตาย

 4) ลักษณะของพื้นที่ว่างรอบอาคาร - เป็น

ห้องแถวปลูกต่อเนื่อง มีพื้นที่หน้าอาคาร เป็น

ทางเดินและขายของ

 5) ลักษณะของวัสดุต่าง ๆ เช่น ชนิดและสี -

โครงสร้างอาคารทั้งหมดเป็นโครงสร้างไม้ ผนัง

เป็นไม้ตีซ้อนเกล็ด

 6) ทิศทางของรูปด้านอาคาร (เป็นทิศทาง

ในแนวตั้งหรือแนวนอน) - อาคารเรียงตัวเป็น

แนวยาวมีเส้นสายของราวกันตกระเบียงหน้า

อาคารต่อกันเป็นแนวนอนยาวดูต่อเนื่อง

 7) รูปทรงหลังคาอาคาร และส่วนประกอบ

ต่างๆ ของหลังคา - หลังคา เป็นรูปทรงจั่ว โดย

ใช้สังกะสีและกระเบื้องลอนคู่เป็นวัสดุมุงหลังคา

 

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 9 แสดงลักษณะอาคารเก่าในย่านนาเกลือ 

 สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันพบว่า

ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือพักอาศัยเป็นหลัก

โดยบางอาคารที่อยู่ในย่านชุมชนส่วนใหญ่มีการ

ใช้พื้นที่ช้ันล่างทำาการค้าขายและบางอาคารใช้

เป็นสถานที่ทำางาน

6.2	ผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์

 ผลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มประชากร

ทีศ่กึษา หนว่ยงานและกลุม่คนทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

ต่อพื้นที่ตำาบลนาเกลือ พบว่า 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561
The 9th Built Environment Research Associates Conference 2018 (BERAC 9) 

285

6.2.1 ปัจจัยด้านการเมือง	

 เมืองพัทยามีบทบาทหลักในการพัฒนา

พื้นที่เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรง และมี

การประสานงานกับ อพท. ให้เข้ามาศึกษาและ

วางแผนการพัฒนาพื้นที่ โดยแบ่งการทำางาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้มี

การเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.

2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของเมือง

พัทยา 

  2) การพัฒนาชุมชน โดย อพท. มีการ

ร่วมจัดทำา ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นาเกลือกับชุมชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีสมาชิกราว 

50 คน 

 โดยปัจจุบันมีกลุ่มชุมชนท่ีร่วมงานกัน 3 กลุ่ม 

คือ 

 1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ดูแลพื้นที่ตลาดนาเกลือและการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

 2. กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือดูแลกิจกรรม

การท่องเท่ียวป่าชายเลนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 3. กลุ่มชุมชนชาวประมงนาเกลือดูแลการ

ท่องเที่ยวและกิจกรรมทางน้ำา

 เพื่อเสนอแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง ด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ต่อเมืองพัทยา

6.2.2	ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

 ชุมชนมีความต้องการให้มีการอนุรักษ์

ห้องแถวไม้ในพื้นที่ เพื่อคงรักษาภาพลักษณ์

เอาไว้ ซึ่ง อพท. อยู่ระหว่างการประสานงาน

กับสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลและ

วางแผนอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาตลาดนา

เกลือให้เกิดการใช้งานตลอดทั้งวัน เนื่องจากใน

อดีตมีการจัดตลาดโต้รุ่งบริเวณหน้าตลาดนาเกลือ

ซ่ึงถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวและคนในเมือง

พัทยาแต่ปัจจุบันถูกย้ายไป ทำาให้ช่วงเย็นซึ่งเป็น

ช่วงที่คึกคักที่สุดของเมืองพัทยา พื้นที่นาเกลือก

ลับไม่เกิดการใช้งาน

6.2.3	ปัจจัยด้านธรรมชาติ

 กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือมีการร่วมมือกับ

โรงเรียนในพื้นที่กว่า 20 โรงเรียน เพื่อพัฒนา

จิตสำานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน เช่น 

โครงการนักสืบสายลมและนักสืบชายหาด และ

ชุมชนนาเกลือต้องการให้มีการจัดการกับปัญหา

ขยะบริเวณคลองนาเกลือรวมถึงการรุกล้ำาพื้นท่ี

คลอง เนื่องจากส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทำาให้

เกิดน้ำาเน่าเสียและทำาลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา

6.2.4	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนอย่างเป็นรูปธรรม 

แต่มีการระดมทุนจากคนในพื้นท่ีร่วมกับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก อพท. และ เมือง

พัทยา ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 

เช่น งานเดินกินถิ่นนาเกลือ 

6.2.5	ปัจจัยด้านสังคม

 ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเร่ืองการสัญจรเป็นหลัก เน่ืองจากปัจจุบัน

มีปัญหาเรื่องการทรุดตัวลงของถนนจากการ

สัญจรของรถทัวร์และรถบรรทุกและปรับปรุง

ทางเท้าให้มีระดับเดียวกัน และการติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัง

พืน้ทีไ่ดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากปจัจบุนัชมุชนและ อพท.

ร่วมมือกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 

ทำาเรื่องการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว

ด้วยจักรยาน จึงอยากให้มีการพัฒนาทางสัญจร

ทั้งทางเท้าและรถยนต์ให้เหมาะสมต่อกิจกรรม

มากขึ้น
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บทคัดย่อ

 การดำารงอยู่ของสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในย่านมรดกชุมชนเมือง เป็นสิ่งที่ช่วย

อนุรักษ์ความเป็นย่านให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  บทความชิ้นนี้นำาเสนอแนวทางการออกแบบโครงการ

ประเภทโรงแรมท่ีแสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับย่านมรดกชุมชนเมืองและ

มีโอกาสทางการตลาดในย่านเยาวราช หรือ “ไชน่าทาวน์” ของกรุงเทพฯ จากข้อมูลการลงสำารวจ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและเมืองในพื้นที่ การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญทาง

สถาปัตยกรรมและผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มท่ีหน่ึงพบว่า อัตลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรมสามารถสร้างคุณค่าให้กับย่านมรดกชุมชนเมือง และโครงการที่จะเกิดขึ้นควรเป็น

สัญลักษณ์ใหม่ของถนนเยาวราช โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น ควรเป็นรูปแบบร่วมสมัยโดยมี

พื้นฐานจากองค์ประกอบที่สื่ออัตลักษณ์จีน ส่วนข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนั้นพบว่า  

อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของเยาวราช คือ ย่านที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีน และการนำาอัตลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมของย่านมาใช้ในการออกแบบนั้นจะช่วยส่งเสริมคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการได้

กล่าวโดยสรุป การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมท่ีมีความสอดคล้องกับมรดกชุมชนเมืองของเยาวราช

มีโอกาสในทางการตลาดที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่ง

คำาสำาคัญ: อัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม    ย่านมรดกชุมชนเมือง   ส่วนประสมทางการตลาด    องค์ประกอบ

เชิงสัญญะทางสถาปัตยกรรม  ถนนเยาวราช 
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Abstract

 The presence of historical architecture in an urban heritage area helps to maintain the 

district’s strong identity. This paper investigates concepts in designing hotel project in historical 

urban area and its marketing opportunity in Yaowaraj, Bangkok’s Chinatown district. Based 

on the field survey on architectural and urban characteristics, this study is conducted through 

interviews with architectural experts and entrepreneurs. For the first study group, it is found that 

architectural identity is very important to the value of urban heritage area. The project should 

be envisioned as Yaowaraj’s new landmark which appears with contemporary design based on 

conventional Chinese elements. For the second group, most entrepreneurs accept that Yaowaraj 

is widely known as a Chinese cultural district. They suggest that expressing the district’s existing 

architectural characteristics in the new project will add values to the investment. It can be 

concluded that the design of hotel building that is harmonious with Yaowaraj’s urban heritage 

area has significant opportunities in the market. 

Keywords: Architectural Identity, Urban Heritage, Marketing Mix, Architectural Sign, Yaowaraj 

Road

1.บทนำา

 การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีใหญ่

ที่สุดในโลก สภาการเดินทางและการท่องเที่ยว

ของโลก หรือ World Travel & Tourism Council 

(WTTC) ได้ทำาการรวบรวมสถิติของการท่องเที่ยว

ในทั่วโลก พบว่า มีค่าสูงถึง 12% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GNP) และคาดการณ์ว่า

จะยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อิทธิพลจาก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) ที่เกิดขึ้นนั้นได้

ส่งผลไปถึงการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจที่พักอาศัย

ในย่านการท่องเที่ยว (สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 

[ATTA], 2560) จนเกิดแนวคิดการออกแบบโรงแรม

ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับโครงการ โดยที่รูปแบบนั้นจะแตกต่าง

กันไปตามวัตถุประสงค์ และการใช้งานของลูกค้า

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัย

จะเน้นการนำาเสนอแนวทางการออกแบบท่ีมี

ความสอดคล้องกับที่ตั้งซึ่งหมายถึง “ย่านมรดก

วัฒนธรรมเมือง” (Urban Heritage) ที่มีความเป็น

ไปได้ในทางการตลาด เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ของ

การออกแบบให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทั้งต่อ

พื้นที่และตัวโครงการ โดยใช้ถนนเยาวราช เป็น

กรณีศึกษา เนื่องจากเยาวราชนั้นถือเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นแหล่งทอ่ง-

เท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

นับต้ังแต่ยุคของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและ

เยาวราชยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกชุมชน

เมือง (Urban Heritage) ที่ควรค่าแก่การรักษา

ไว้ให้คงอยู่ อีกทั้งในปัจจุบันนั้นเกิดปัญหาการ

พัฒนาย่านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มักจะขาดการคำานึงถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสถาปัตยกรรมกับ

ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้ง โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักพัฒนาโครงการ (developer) ที่เข้ามาสร้าง

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว จากช่องทางการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ขาด

การคำานึงถึงสภาพแวดล้อมและที่ตั้ง ซึ่งเป็นย่าน

มรดกวัฒนธรรมเมืองจากปัญหาข้างต้น จึงนำา

ไปสู่การศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา

สถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับมรดก

ชุมชนเมืองผ่านทฤษฎีการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม (architectural

identity) กบัอตัลกัษณข์องเมอืงโดยการสมัภาษณ์

กลุ่มสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และ

ผู้ประกอบการ และอ้างอิงจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

ประกอบกับทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อนำาเสนอ

แนวทางการออกแบบท่ีมีความสอดคล้องกับย่าน

และมีความเป็นไปได้ทางการตลาด ตามวัตถุ-

ประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมแนวคิด

การอนุรักษ์และพัฒนาย่านมรดกชุมชนเมือง

ให้เกิดความยั่งยืนอีกทั้งเพื่อนำาเสนอแนวคิด

ใหม่ต่อผู้ประกอบการและนักพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปัตย-

กรรมที่มีความสอดคล้องกับที่ตั้ง และมีความ

เป็นไปได้ทางการตลาดนั้นได้แบ่งเนื้อหาการ

ศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่

2.1	 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับก�รศึกษ�อัตลักษณ์

	 ท�งสถ�ปัตยกรรม 

 ประกอบด้วยการศึกษาอัตลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมในบริบทเมือง ประกอบด้วย 

2.1.1	 ประเภททางสถาปัตยกรรม	(Architectural	

	 	 Typology) 

 เพื่อพิจารณารูปทรง แผนผัง และขนาดของ

ตัวอาคาร ที่สัมพันธ์กับบริบทเมืองนั้นๆ (Rossi, 

1966) ท่ีส่งผลให้แต่ล่ะพ้ืนท่ีเกิดเอกลักษณ์เฉพาะ

2.1.2	 การใช้งานอาคาร	(architectural	use)		 	

  เพื่อศึกษาการใช้งานอาคารในพื้นที่ซึ่งจะ 

มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจกรรม

ของผู้คน รวมถึงตัวสถาปัตยกรรมของพื้นที่นั้นๆ

2.1.3	รูปแบบทางสถาปัตยกรรม	 (architectural	

	 	 style)

 สะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ 

ซึ่งจะอาศัยลักษณะเด่นบางประการที่ก่อให้เกิด

ลักษณะเฉพาะ ความแตกต่างของรูปแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ที่สอดคล้องกับย่านมรดกชุมชนเมืองในช่วง

เวลานั้นๆ

2.1.4	 องค์ประกอบเชิงสัญญะ	 (architectural	

	 	 sign) 

  การส่ือสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

หมายที่เป็นอัตลักษณ์ของย่านและมีความเกี่ยว

ข้องกับสถาปัตยกรรม ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นมักจะ

มีการนำาองค์ประกอบเชิงสัญญะมาใช้ในการ

ตีความและให้ความหมาย (Barthes, 1967) ของ

พื้นที่ประกอบการศึกษาในประเด็นข้างต้นนั้น

จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เพื่อ

ศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการที่มีความ

สอดคล้องกับย่าน

2.2		ทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับก�รศึกษ�และ

	 วิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ด  

 เป็นการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ทางการตลาด ซ่ึงในงานวิจัยฉบับน้ีน้ันได้
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ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  

Mixs) เป็นกรอบการศึกษาและสัมภาษณ์โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

2.2.1		ส่วนประสมทางการตลาด	(Marketing		Mix) 

 เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและ จุดอ่อนของ

สินค้าเพื่อนำาไปสู่แนวทางในการเลือกสินค้าตาม

ความต้องการของตลาด (Kotler, 2003) และ

ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ 

สำาหรับหลักส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจประเภทบริการน้ันประกอบไปด้วยองค์

ประกอบสำาคัญ 7 ประการ ได้แก่ 

 ผลิตภัณฑ์ (product) ซึ่งประกอบด้วยทั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ จับต้องได้และที่ จับต้องไม่ ได้  

(tangible & intangible product) โดยเน้นการ

ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการท่ีผลิตภัณฑ์จะ

สร้างความพอใจต่อลูกค้า

 ราคา (price) หมายถึง มูลค่า หรือเงินที่

ลูกค้าจะยอมจ่ายหากบริการนั้นๆ สามารถที่จะ

สร้างคุณค่าได้สูงกว่าราคา ซึ่งจะสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ

 ช่องทางการจัดจำาหน่าย (place) เป็นการ

ศึกษาถึงวิธีการนำาเสนอบริการ ปัจจัยทางด้าน

บรรยากาศ การบริการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

รับรู้ของลูกค้า 

 การส่งเสริมการขาย (promotion) การศึกษา

เครื่องมือในการนำาเสนอตัวบริการ ที่สามารถจะ

ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มลูกค้า 

 พนักงาน (people) การศึกษาถึงความสัมพันธ์

ที่จะเกิดขึ้นระหว่างบุคลากรกับตัวโครงการท่ีจะ

ทำาให้บุคลากรสามารถท่ีจะนำาเสนอบริการไปสู่

ลูกค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างจาก

ธุรกิจของคู่แข่ง

 ปัจจัยทางด้านกายภาพและการนำาเสนอ 

(physical evidence/environment and presen-

tation) เป็นการศึกษาถึงการนำาเสนอบริการจาก

กายภาพภายนอกที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการให้

บริการในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกัน

 กระบวนการ (process) เป็นการนำาเสนอการ

บริการในแง่ของการปฏิบัติงาน และกระบวนการ

ทำางานที่สามารถทำาให้เกิดความประทับใจแก่

ลูกค้าได้โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ทางการตลาดในแบบสัมภาษณ์นั้นจะเน้นการ

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและ

รูปแบบของโครงการที่มึความเป็นไปได้ทางการ

ตลาด

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการ

ประเภทโรงแรมท่ีแสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตย-

กรรมสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของถนนเยาวราช

และมีความเป็นไปได้ทางการตลาดโดยมีขอบเขต

การศึกษาบริเวณถนนเยาวราช ซึ่งในงานวิจัย

ฉบับนี้จะใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (deep interview) ที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม

ตัวอย่างจำานวน 18 คน ประกอบด้วยชุดคำาถาม

ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม

ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้น

นี้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

3.1	 กลุ่มสถ�ปนิกและผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�น

	 ประวัติศ�สตร์ 

 การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวคิด

ของอัตลักษณ์บนถนนเยาวราช และแนวทางใน

การออกแบบโครงการประเภทโรงแรมที่สามารถ

แสดงอัตลักษณ์ของโครงการให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์บนถนนเยาวราชได้
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3.2		กลุ่มผู้ประกอบก�รโครงก�รท่ีมีก�รแสดง

	 อัตลักษณ์เฉพ�ะ

 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของ

อัตลักษณ์บนถนนเยาวราช และความเป็นไปได้

ของโครงการประเภทโรงแรมที่จะเกิดข้ึนบนถนน

เยาวราช

 ซึ่งการสัมภาษณ์น้ันจะนำาไปสู่การวิเคราะห์

ข้อมูลและนำาเสนอแนวทางในการออกแบบ

โครงการประเภทโรงแรมบนถนนเยาวราช

4. ผลการวิจัย

 งานวิจัยฉบับนี้ ไ ด้ทำาการศึกษาเพื่อหา

แนวทางการออกแบบอาคารประเภทโรงแรมที่

แสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ของถนนเยาวราชและมีความเป็นไป

ได้ในทางการตลาด โดยจากการสัมภาษณ์นั้นได้

แบ่งการสรุปผลออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

4.1	ก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มสถ�ปนิกและผู้เช่ียวช�ญ

	 ท�งด้�นประวัติศ�สตร์

 ได้แบ่งการสรุปผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกไว้เป็นประเด็นย่อยๆ ดังนี้

	 4.1.1	การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ	อัตลักษณ์และ

แนวคิดการนำาอัตลักษณ์ของมรดกชุมชนเมือง

มาใช้ในการออกแบบ จากการสัมภาษณ์พบว่า

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวนี้ และมอง

ว่าการแสดงอัตลักษณ์น้ันถือเป็นสิ่งสำาคัญที่ควร

จะมีในทุกเมือง และสถาปัตยกรรมก็เป็นเอกลักษณ์

หนึ่งของเมืองด้วย ส่วนการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

สิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของถนนเยาวราชนั้น 

พบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ส่วนที่มี

ความใกล้เคียงกันนั้น ได้แก่ ความเป็นย่านการค้า

แนวราบ ที่มีลักษณะเป็นตรอก ซอกซอย มีวิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจีน 

ดังนั้น ในการออกแบบจึงควรจะคำานึงถึงความ

เป็นจีนด้วย แต่จะเกี่ยวข้องมากหรือน้อยนั้นขึ้น

อยู่กับปัจจัยอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ

	 4.1.2	 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

การใช้งาน	 ประเภท	 และรูปแบบทางสถาปัตย-

กรรมท่ีมีความเก่ียวข้องและแสดงให้เห็นถึงอัต

ลักษณ์ของถนนเยาวราช	 พบว่า สำาหรับการ

ใช้งานที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การใช้งานแบบผสม

ระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ประกอบการค้า และมี

ความเห็นว่าอาคารประเภทตึกแถวนั้นถือเป็น

อัตลักษณ์หนึ่งของเยาวราช เนื่องจากเป็นสิ่งที่

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คน

ในเยาวราช ส่วนอาคารที่มีคุณค่าและอาคารที่

มีความโดดเด่นนั้นมีความเห็นตรงกันว่าเป็น

รูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของถนนเยาวราช แต่

แนวคิดเกี่ยวกับการนำามาใช้นั้นจะมีความหลาก

หลาย ซึ่งมีทั้งที่เห็นว่าควรมีการนำามาใช้บางส่วน

และที่มองว่าไม่จำาเป็นต้องนำามาใช้แต่อาจจะใช้

เพื่อเป็นกรณีศึกษาได้ 

 

รูปที่ 1  แสดงตัวอย่างอาคารและการวิเคราะห์อาคาร 
รูปแบบที่มีคุณค่าบนถนนเยาวราช



การศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบและโอกาสทางการตลาดสำาหรับโครงการประเภทโรงแรมที่แสดงอัตลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับมรดกชุมชนเมือง กรณีศึกษา: ถนนเยาวราช
กรรณิกา สงวนสินธุกุล และ ดร. วิญญู อาจรักษา 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างอาคารและการวิเคราะห์อาคารที่มี
รูปแบบที่โดดเด่นบนถนนเยาวราช

 4.1.3	การสัมภาษณ์เก่ียวกับรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมที่ควรนำามาใช้ในการออกแบบ	

ในภาพรวมมองว่าควรเป็นรูปแบบร่วมสมัยที่

สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของย่าน เป็นจุด

หมายตา (landmark) และอาจจะต้องให้ความ

สำาคัญกับการออกแบบที่มีมีการตีความหรือใช้

องค์ประกอบเชิงสัญญะ แต่รูปแบบนั้นไม่ได้มี

สไตล์ใดเฉพาะแต่ควรต้องสอดคล้องหรือกลมกลืน

กับบริบทเดิม

	 4.1.4	การสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ

เชิงสัญญะบนถนนเยาวราชและการนำาไปใช้	

ส่วนใหญ่มองว่าองค์ประกอบเชิงสัญญะที่แสดง

ถึงอัตลักษณ์ของย่านนั้น ได้แก่ ป้าย ตัวอักษรจีน 

ที่เป็นลักษณะเฉพาะของถนนเยาวราช ส่วนองค์

ประกอบที่ควรนำามาใช้นั้นจะเป็นหลังคาป้าย

หรืออื่นๆ ที่แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นจีน

ก็สามารถใช้ได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับ ขนาด

อาคาร และประเภทของธุรกิจ

 4.1.5	การสัมภาษณ์ถึงองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ที่สอดคล้องกับถนนเยาวราช โดยอ้างอิงจาก

แนวคิดการออกแบบอาคารของย่านไชน่าทาวน์

ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเก่ียวข้องโดยตรงกับแนวทาง

ในการออกแบบ ซึ่งการสัมภาษณ์นั้น พบว่า

ส่วนใหญ่เน้นให้ความสำาคัญกับการออกแบบ

องค์ประกอบที่จับต้องได้ เช่น ประตูหน้าต่าง 

และทางเข้าอาคารและในบางประเด็นที่ ผู้ให้

สัมภาษณ์ได้นำาเสนอเพิ่มเติมคือ การวางผัง และ

การมีพื้นที่สีเขียว ส่วนรูปแบบของโครงการที่ให้

เลือกนั้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเป็นรูปแบบ

ร่วมสมัยที่ผสมผสานกับความเป็นจีนท่ีดูทันสมัย

และจะต้องสอดคล้องกับบริบท

 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบอาคารของกลุ่ม
สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

 ในภาพรวมจากการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดใน

เรื่องคุณค่า ประโยชน์ หรือปัญหาและอุปสรรค

ที่จะเกิดขึ้นกับการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ี

สอดคล้องกับมรดกชุมชนเมือง พบว่า ส่วนใหญ่

มองว่าคุณค่าจากการออกแบบนั้น คือ การสร้าง

เอกลักษณ์และทำาให้ย่านเกิดความยั่งยืน ส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่วนปัญหาและอุปสรรค

นั้นส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจของ

เจ้าของโครงการ รวมไปถึงสถาปนิกที่ขาดความ

เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการนำาไปใช้

ที่ถูกต้อง
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4.2	 ก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มผู้ประกอบก�รโครงก�ร

	 ท่ีแสดงอัตลักษณ์ผ่�นก�รออกแบบ	ภ�ยใต้

	 ก�รคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ด 

 ซึ่งได้แบ่งการสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ไว้เป็น ประเด็นย่อยๆ ดังนี้ 

 4.2.1	 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีแสดงอัตลักษณ์สอดคล้องกับ

ย่านและความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ

ถนนเยาวราช	 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการสร้าง

โครงการที่มีอัตลักษณ์น้ันเพื่อต้องการสร้าง

ความโดดเด่น และเป็นไปตามการวิเคราะห์ตลาด

ประกอบกัน ส่วนอัตลักษ์ของเยาวราชนั้นเห็น

ว่าเป็นย่านกิจกรรมการค้าและวัฒนธรรมของ

ชาวจีน

 4.2.2	การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้

ทางการตลาด จากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ของ ฟิลลิป คอตเลอร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วน

ด้วยกัน ซึ่งในจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบ

การมองว่าการนำาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

มาใช้ในการออกแบบอาคารน้ันสามารถช่วย

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโครงการได้และยังช่วย

สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า ส่วนฟังก์ชั่นที่คิดว่า

จำาเป็นในการออกแบบ คือ บริเวณโถงกลาง 

ลอบบี้และร้านอาหาร โดยจะเป็นโรงแรมแบบ

บูติคโฮเต็ลหรือโรงแรมประเภทเครือข่ายน้ัน

จะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ส่วนประเด็นที่

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงกับ

ชุมชนภายนอก การยอมรับของชุมชน การนำา

ผลิตภัณฑ์หรือการค้าจากภายนอกเข้ามานั้น

ผู้ประกอบการมองว่าแนวคิดในเรื่องการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกน้ันจะช่วยส่งเสริม

ซึ่งกันและกันได้ และจะได้รับการยอมรับจาก

ชุมชนภายนอก แต่รูปแบบของโครงการนั้นควร

จะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นจีน และรูปแบบ

ที่ผู้ประกอบการเลือกนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

รูปแบบจีนวางเคียงกัน และรูปแบบร่วมสมัยที่มี

ความทันสมัยตามช่วงเวลา

 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบอาคารของกลุ่มผู้
ประกอบการ

 สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ 

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวจีนที่มีฐานะ โดย

ในภาพรวมสำาหรับกลุ่มผู้ประกอบการนั้นมอง

ว่าปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่ทำาให้โครงการประสบ

ความสำาเร็จ ได้แก่ การส่งเสริมการขายโดยใช้ตัว

อาคารเป็นจุดขาย รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจและการจัดพื้นที่ภายใน ส่วนประเด็นที่

ผู้ประกอบการมองว่าเป็นปัญหานั้นคือการ

ออกแบบอย่างไรที่สามารถจะตอบสนองต่อคน

ทุกกลุ่มได้ทั้งเจ้าของโครงการ สถาปนิก ลูกค้า

และความเป็นไปได้ทางการตลาด

5. สรุปผลการวิจัย

 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ระหว่างกลุ่มสถาปนิกและผู้ เชี่ยวชาญด้าน

ประวัติศาสตร์และกลุ่มผู้ประกอบการนั้นพบ

ว่ามีทั้งส่วนที่เห็นสอดคล้องกันและส่วนที่เห็น

แตกต่างกัน โดยประเด็นที่ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็น
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สอดคล้องกัน คือ การออกแบบที่นำาอัตลักษณ์

มาใช้นั้นสามารถที่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม

ให้กับพื้นที่และโครงการได้ และการออกแบบที่

แสดงอัตลักษณ์นั้นสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้า

ให้เกิดการจดจำาและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ อีก

ทั้งโครงการที่เกิดขึ้นนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์

ใหม่ของเยาวราช และรูปแบบดังกล่าวนี้จะเกิด

การทำาตามหากโครงการประสบความสำาเร็จ 

ส่วนความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบโครงการที่จะ

เกิดขึ้นนั้นทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกัน

ว่าโครงการควรเป็นรูปแบบที่มีความทันสมัย 

มีความโดดเด่นและควรมีความเก่ียวข้องกับ

ความเป็นจีนในเยาวราช สำาหรับประเด็นที่กลุ่ม

สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และ

กลุ่มผู้ประกอบการนั้นมีความเห็นต่างกัน ได้แก่ 

ประเด็นในด้านรูปแบบโครงการที่สถาปนิกน้ัน

มองว่าจะต้องเน้นการออกแบบท่ีผ่านการตีความ

และแสดงถึงการออกแบบอย่างมีชั้นเชิง แตกต่าง

กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มองว่ารูปแบบของ

โครงการนั้นจะต้องเน้นการแสดงออกที่ชัดเจน 

ตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำาให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้นเห็น

ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับ

มรดกชุมชนบนถนนเยาวราชนั้นก่อให้ เ กิด

โอกาสทางการตลาดได้
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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันโครงการศูนย์การค้าทั้งประเทศไทย วิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยของการออกแบบ

ทางสถาปัตยกรรมภายในศูนย์อาหาร โดยการใช้การประเมินอาคารหลังการใช้งาน ทั้งจากทางทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องและจากกรณีศึกษาศูนย์อาหาร โดยเลือกศึกษาศูนย์อาหารภายในโครงการศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เฟสติวัล เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้มีการวางแผนในการเปิด

ศูนย์การค้าสาขาใหม่ ทั้งในหัวเมืองหลัก และเมืองรอง และตามเขตชายแดน ของประเทศไทย ที่เป็น

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ในข้อนี้ก็คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ซึ่งเป็น

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองท่องเที่ยวชั้นนำาของไทยในหลายจังหวัด ที่มีการสร้างอัตลักษณ์ของ

แบรนด์ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการรับรู้อัตลักษณ์

ของแบรนด์ผ่านงานสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปว่า ปัจจัยทางสถาปัตยกรรมที่สามารถ

ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ของศูนย์การค้าได้ มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ประสิทธิภาพของพื้นที่

ศูนย์อาหาร 2) การจัดพื้นที่และการตกแต่ง 3) ความปลอดภัยของอาคารต่อผู้ใช้งาน และ 4) ความ

เหมาะสมทางกายภาพ

คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร  การรับรู้แบรนด์  การออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ภายในศูนย์อาหาร  การประเมินอาคารหลังการใช้งาน  ศูนย์การค้า

Abstract

 Nowadays, shopping centers in Thailand have grown about 3.5% per year since 2016. 

The development of new shopping centers are focusing on facility management. The functional 

area within a building is also considered as a resource created by designers in order to fulfill 

consumption need which is affected by social and economic systems. This also includes the 

emphasis on brand awareness which is another way to increase customers satisfaction with 
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brand perception and experience to be applied in architecture in brand experience rather than 

the rather similar products and services. The purposes of this research are to study specific 

characteristics of architectural facility design by using post occupancy evaluation both from theory 

and case studies of food courts in Central Festival Shopping Centers. This is because Central 

Pattana Group has strategically been developing such new stores in main towns, secondary 

towns at the boundaries of Thailand on the new tourist attractions that need a clear brand 

identity to differ from other shopping centers. This study was designed to research and develop 

brand identity through architectural design projects. It could be summarised that there are four 

main architectural design factors that have an effect on brand perception. They are 1) the design 

efficiency of space around food court area 2) the arrangement of space and decoration 3) the 

security of the building and 4) the physical appropriateness.

Keywords: Facility Management, Food Court, Brand Awareness, Brand Perception, Post 

Occupancy Evaluation, Shopping Center

 

1. ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

 ปัจจุบันประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นแหล่ง

ช๊อปปิ้งยอดนิยมที่กำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

จากพ้ืนท่ีค้าปลีกท้ังหมดในประเทศไทย ศูนย์การค้า

ถือว่า เ ป็น พ้ืน ท่ี ท่ี มีสัดส่วนขนาดใหญ่ ท่ีสุด

ของตลาดการค้าปลีกที่มีสัดส่วนมากถึง 58% 

ในปัจจุบันของพื้นที่การค้าปลีกทั่วประเทศ 

(ประชาชาติธุรกิจ, 2560)

รูปที่ 1 เปรียบเทียบราคาค่าเช่าพื้นที่ (ICSC, 2013, 

ดัดแปลงโดยผู้วิจัย, 2561)

 จากผลสำารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 

ในปี 2013 พื้นที่ขายภายในศูนย์การค้าปกติ

สามารถทำากำาไรได้ 476 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ต่อตารางฟุต ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริเวณ

พื้นที่ศูนย์อาหารนั้นสามารถทำากำาไรได้มากกว่า

ถึง 916 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตารางฟุต (The 

International Council of Shopping Centers, 

ICSC, 2013) นอกจากนี้ กว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของ

รายได้ของศูนย์การค้านั้น ได้มาจากศูนย์อาหาร 

และจากผลการวิจัยพบว่า การมีพื้นที่ศูนย์รวม

ของการขายอาหารที่ดี (ศูนย์อาหาร) สามารถ

ทำาให้กลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้า ใช้เวลาในการอยู่

ในศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

(Shama, 2007) โดยยังไม่มีผลการสำารวจศูนย์

การค้าในประเทศไทย ซึ่งในการแข่งขันทางด้าน

ธุรกิจแต่ละองค์กรมักจะมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เข้าไปอยู่

ในใจของผู้บริโภคเสมอ วิธีที่นิยมกันในปัจจุบัน

คือการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นจากคู่แข่ง เพื่อให้ผู้
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บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าของแบรนด์และ

สร้างความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ รวมทั้งเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจ รวมถึงการเข้าใจในแบรนด์ยิ่งขึ้น 

(Bernard, 2015) ดังนั้นการนำาสถาปัตยกรรมมา

ใช้ในการเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์น้ันยังถือว่า

เป็นเรื่องใหม่สำาหรับผู้ประกอบการ งานวิจัยใน

ครั้งนี้จึงต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม และการสร้าง

การรับรู้แบรนด์เกี่ยวกับพื้นที่ศูนย์อาหารภายใน

ศูนย์การค้า เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการ

ออกแบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นปัจจัย

สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) ศึกษาวิธีการรับรู้อัตลักษณ์ของแบรนด์

ของลูกค้า

 2) ศึกษาปัจจัยการออกแบบทางสถาปัตย-

กรรมของพื้นที่ศูนย์อาหาร ที่สนับสนุนการรับรู้

อัตลักษณ์ของแบรนด์ กรณีศึกษา ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เฟสติวัล โดยวิธีการประเมินหลังการใช้

งาน (POE)

 3) เสนอแนวทางการจัดการบริหารพื้นที่ 

เพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของแบรนด์ เกี่ยวกับ

พื้นที่ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1	คว�มหม�ยของศูนย์ก�รค้�

 ศูนย์การค้าหมายถึง ศูนย์การรวมตัวกันของ

ร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีความหลากหลายรวมอยู่

ด้วยกัน โดยให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าสามารถ

เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพึงพอใจ 

(ณัฐธนนท์ แม้นทอง, 2556, น. 6)

3.2	ก�รแบ่งประเภทของศูนย์ก�รค้�

 คำานิยามของประเภทของศูนย์การค้าที่ใช้

เป็นมาตรฐานสากล ถูกกำาหนดโดยสภาศูนย์

การคา้ระหวา่งประเทศ  (The International Council 

of Shopping Centers หรือ ICSC) ซึ่งสามารถ

แบ่งประเภทได้ตามขนาดพื้นที่ โดยเรียงลำาดับ

จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1) ศูนย์การค้าใกล้บ้าน 

(neighborhood center) 2) ศูนย์การค้าชุมชน 

(community center) 3) ศูนย์การค้าภูมิภาค 

(regional center) 4) ศูนย์การค้าพหุภูมิภาค 

(superregional center) 5) ศูนย์การค้าเฉพาะ

ทาง (fashion/specialty หรือ lifestyle center) 

6) พาวเวอร์เซ็นเตอร์ (power center) 7) ศูนย์

การค้าท่ีมีรูปแบบเฉพาะ (theme/festival center)

และ 8) เอาต์เล็ตเซ็นเตอร์ (outlet center)

3.3	แนวคว�มคิดเกี่ยวกับก�รศึกษ�พ้ืนที่

	 ประกอบก�ร

 พ้ืนท่ีประกอบการคือ พ้ืนท่ีภายในศูนย์การค้า

ที่เปิดให้บริการผู้บริโภค โดยเจ้าของโครงการ

ดำาเนินการเองหรือจัดเป็นพื้นที่ให้เช่า และมีการ

บริการที่ครบวงจรสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นที่การให้บริการ

ของศูนยก์ารค้าออกเปน็ส่วนตา่ง ๆ  ไดด้งันี ้1) ส่วน

ห้างสรรพสินค้า 2) ประเภทร้านค้าหลัก และร้าน

ค้าทั่วไป 3) ส่วนศูนย์อาหาร 4) ส่วนศูนย์บันเทิง 

ศูนย์กีฬาและสวนสนุก และ 5) ส่วนจัดแสดงงาน 

(ณัฐธนนท์, 2556)

 กรณีศึกษา (case study) ลักษณะทาง

กายภาพของศูนย์อาหารในศูนย์การค้าต่างประเทศ

ทั้งหมด 5 โครงการดังนี้ 1.ศูนย์การค้าฟอรั่ม 

(forum shopping centre) 2.ศูนย์การค้าคาร์ล

โรเซลโล่ (Carosello shopping centre) 3.ศูนย์

การค้าล็อตเท็น (Lot 10 Hutong Shopping) 
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4.ศูนย์การค้า Aura (Aura Shopping Center) 

5.ศูนย์การค้า Tarsu (Tarsu Shopping Center) 

พบว่า สิ่งสำาคัญอันดับแรกที่ทุกศูนย์อาหารล้วน

คำานึงถึง คือ การจัดพื้นที่ภายในศูนย์อาหารต้อง

มีคุณภาพของพื้นที่ที่ดี และคุณภาพของร้านค้า

ทีด่ ีแนวความคดิในการออกแบบของศนูยอ์าหาร

ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของการออกแบบ

หรือการเลือกใช้วัสดุ สิ่งสำาคัญที่จะเห็นได้ใน

เกือบทุกศูนย์อาหาร คือ เรื่องของการใช้แสง

สว่างให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสม 

ทั้งแสงประดิษฐ์และแสงจากธรรมชาติ การเลือก

ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือเลียนแบบมาจาก

ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความรู้สึกของความอบอุ่น 

ความเป็นกันเองของพื้นที่และความสบายที่

ต้องการจะสื่อสารออกมา

3.4	ทฤษฎีก�รรับรู้	 ก�รตระหนักรู้ในแบรนด์	

	 และก�รตัดสินใจของผู้บริโภค

 Solomon (2549) ได้อธิบายถึงการรับรู้ไว้ใน

หนังสือ Consumer Behaviour ไว้ว่า การรับรู้ 

(Perception) คือ กระบวนการที่เกิดจากการที่

คนเลือกที่จะรับรู้ จากนั้นจะเกิดกลไกในการจัด

ระบบขึ้น เพื่อประมวลผลข้อมูลและตีความออก

มา โดยผ่านทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ คือ 

ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง โดยการตีความ

ในแต่ละบุคคลนั้นมักขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความ

ต้องการ และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับสาร

นั้น ๆ

 การรับรู้แบรนด์ (brand perception) คือ 

สิ่งที่ลูกค้าคิดและพูดถึงเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า

และบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่า การรับรู้แบรนด์

คือ การสะท้อนความต้องการในตัวแบรนด์ของ

ลูกค้ามากกว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคน

ทั่วไป (Brandwatch) ซึ่งการรับรู้แบรนด์นั่นเกิด

จากประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

 การตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง การเลือก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง ๆ จากทางเลือกอื่น

ที่มีอยู่ ซึ่งสัมพันธ์กับ ความเกี่ยวพันในการซื้อ 

(Purchase Involvement) และลักษณะเฉพาะ

ของ 3 ตัวแปรสำาคัญคือ บุคคล ผลิตภัณฑ์ และ

สถานการณ์ ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของการตัดสิน

ใจหรือระดับของการตัดสินใจออกได้เป็น 3 ระดับ

ได้ดังนี้ 1) การตัดสินใจตามความเคยชิน (Nominal 

Decision or Routinized Response) 2) การ

ตัดสินใจที่จำากัด (Limited Decision Making) และ 

3) การตัดสินใจที่กว้างขวาง (Extensive Decision 

Making) (Watjana, 2012)

3.5	แนวคิดทฤษฎีก�รประเมินอ�ค�รหลังก�ร

	 ใช้ง�น	(Post	Occupancy	Evaluation:	POE)

 การประเมินหลังการใช้งาน คือการศึกษา

เพื่อทำาการประเมินอาคารหลังการใช้งานแบบมี

ระเบียบ โดยเกณฑ์การประเมินจะให้ความสำาคัญ

ไปที่ ศักยภาพของอาคารและความต้องการ

พื้นฐานของมนุษย์ โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย 

เทคนิค และพฤติกรรม (Preiser, Rabinowitz & 

White, 1988) การประเมินอาคารหลังการใช้งาน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ซึ่งการเลือก

ระดับของการประเมินมันจะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยและความละเอียดทางด้านข้อมูล

ดังนี้ 1) การเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) 

2) การเก็บข้อมูลแบบจำาเพาะ (Investigative POE) 

3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE)

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้เลือกใช้การเก็บข้อมูลแบบจำาเพาะ 

(Investigative POE) โดยเจาะจงแค่เฉพาะพื้นที่

ของส่วนศูนย์อาหาร ที่ประเมินโดยผู้วิจัยและ
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จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโดยผู้

มาใช้งานภายในศูนย์อาหาร ทำาให้มองเห็นถึง

การนำาผลประเมินอาคารหลังการใช้งานเข้ามา

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบ การรับรู้ และการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เพ่ือนำาไปพัฒนา

และหาแนวทางจัดการบริหารพ้ืนท่ีทางสถาปัตย-

กรรมเพื่อสร้างการรับรู้  อัตลักษณ์ของแบรนด์ 

เกี่ยวกับพื้นที่ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

4. วิธีการวิจัย

4.1	ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

4.1.1	กลุ่มศูนย์การค้าเซ็นทรัล	เฟสติวัล

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนา ได้มี

การวางแผนในการเปิดศูนย์การค้าสาขาใหม่ 

ทั้งในหัวเมืองหลัก และเมืองรอง และตามเขต

ชายแดน ของประเทศไทย ที่เป็นยุทธศาสตร์

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ในข้อนี้

ก็คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ซึ่งเป็น

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองท่องเที่ยว

ชั้นนำาของไทยในหลาย ๆ  จังหวัด โดยในปัจจุบัน

ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล 

จำานวน 6 โครงการดังนี้ 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

เฟสติวัล พัทยา บีช ขนาดพื้นที่ 250,000 ตาราง

เมตร 2) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 

ขนาดพื้นที่ 260,000 ตารางเมตร 3) ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 295,000 

ตารางเมตร 4) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย 

ขนาดพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร 5) ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 150,000 

ตารางเมตร และ 6) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล 

อีสต์วิลล์ ขนาดพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร ซึ่ง

การประเมินเรื่องการรับรู้แบรนด์ จำาเป็นต้อง

ศึกษาหลายโครงการ เพื่อนำามาเปรียบเทียบให้

ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ซึ่งจากการนำาเสนอที่ผ่าน

มาของเซ็นทรัล เฟสติวัล คือศูนย์การค้าที่ตอบ

สนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน เป็น

ศูนย์การค้าท่ีทุกคนสามารถมาท่องเที่ยวและ

ผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้น และยังต้องตอบสนอง

ต่อความต้องการของคนที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วย

4.1.2	กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในโครงการศูนย์อาหาร

	 ภายในศูนย์การค้า

 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในโครงการแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการภายในศูนย์

อาหาร 2) กลุ่มผู้มาใช้บริการศูนย์อาหาร

4.2	เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.1	แบบสำารวจทางกายภาพ

 ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์อาหารภายในศูนย์

การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ทั้ง 6 โครงการ และ

ข้อมูลที่ได้มาจากการประเมินหลังการใช้งาน 

(POE)

4.2.2	แบบสอบถาม

 โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินการ

รับรู้ในอัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้มาใช้บริการศูนย์อาหาร

แทนประชากรทั้งหมด เป็นจำานวน 360 คน โดย

เลือกเก็บข้อมูลแบบไม่เจาะจงช่วงเวลา แต่จะ

เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

เท่านั้น เพราะความหนาแน่นในการเข้ามาใช้

งานพื้นที่มีมากกว่าวันธรรมดา ซึ่งทำาให้ง่ายต่อ

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการ

ประเมินหลังการใช้งาน และส่วนของการรับรู้

ในอัตลักษณ์แบรนด์ ซึ่งชุดคำาตอบจะเป็นแบบ

วัดผลร่วมกัน คือ ใช้ชุดคำาตอบเดียวกันในการ

วิเคราะห์ผลแต่จะแบ่งออกเป็นการวัดแบบลง

คะแนนและใช้ลำาดับความสำาคัญตั้งแต่ลำาดับที่ 

1 คือ มีการรับรู้ได้มากที่สุดเรียงไปจนถึงลำาดับ
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สุดท้ายคือน้อยที่สุดในแต่ละข้อของคำาถาม โดย

ในส่วนของแบบสอบถามที่เป็นคะแนนจะใช้

มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert, 1976) ใช้ระดับ

ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 1) ระดับความพึง

พอใจมากที่สุด กำาหนดระดับคะแนน 5 คะแนน 

2) ระดับความพึงพอใจมาก กำาหนดระดับคะแนน 

4 คะแนน 3) ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

กำาหนดระดับคะแนน 3 คะแนน 4) ระดับความ

พึงพอใจน้อย กำาหนดระดับคะแนน 2 คะแนน 

5) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด กำาหนดระดับ

คะแนน 1 คะแนน ซึ่งกำาหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยแปล

เป็นความหมายได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 

คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 

3.41-4.20 คือระดับความพึงพอใจมาก คะแนน

เฉล่ีย 2.61-3.40 คือระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 คือ ระดับความพึงพอใจ

น้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 คือระดับ

ความพึงพอใจน้อยที่สุดจึงทำาให้การวิเคราะห์ผล

ของการรับรู้และการประเมินด้วยความพึงพอใจ

มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

5. การประเมินอาคารหลังการใช้งานศูนย์

 อาหาร ภายในศูนย์การค้าทั้ง 6 โครงการ

5.1	ทำ�เลที่ตั้ง	และก�รเข้�ถึง

 1) ทำาเลที่ตั้ง จากการเก็บข้อมูลจากการ

สำารวจทั้ง 6 โครงการ พบว่า พื้นที่ตั้งของศูนย์

อาหารจะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรก

จะตั้งอยู่บริเวณที่ชั้น 1 ของศูนย์การค้า ประกอบ

ด้วย เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย ภูเก็ต พัทยาบีช และ

อีสต์วิลล์ แบบที่สองคือตั้งอยู่บริเวณชั้นเกือบ

บนสุดของศูนย์การค้าประกอบด้วย เซ็นทรัล 

เฟสติวัล เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ซึ่งเกิดจาก

การวางผังพื้น และเกิดจากการออกแบบการใช้

งานในแต่ละพื้นที่ที่วิเคราะห์และหาตำาแหน่งที่

เหมาะสมในการใช้งาน

 2) การเข้าถึง จากการเก็บข้อมูลจากการ

สำารวจทั้ง 6 โครงการ พบว่า การเข้าถึงศูนย์

อาหารเกิดจากการเดินเท้า โดยส่วนมากจะ

เป็นการเข้าถึงที่เป็นการตั้งใจมาใช้งาน และมี

เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเข้ามาแบบไม่ได้ต้ังใจ

มาตั้งแต่แรก จากการเก็บข้อมูลจากการประเมิน

อาคารหลังการใช้งาน การเข้าถึงไม่ได้ส่งเสริม

ให้สามารถรับรู้แบรนด์ได้โดยตรงแต่เกิดขึ้น

เพื่อความสะดวกและการใช้งาน เช่น ป้ายบอก

ตำาแหน่งของศูนย์อาหารมีความชัดเจน อยู่ใน

ตำาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ตำาแหน่งที่ตั้ง

ของศูนย์อาหารมีความสะดวกในการเข้าถึง ไม่

ซับซ้อน อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม มีจุดบริการ

ที่เพียงพอ

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 2 ตัวอย่างการจัดผังรูปแบบหนึ่ง ของศูนย์อาหาร 
ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล สาขาเชียงใหม่

5.2	ก�รจัดพื้นที่และก�รตกแต่ง

 จากการเก็บข้อมูลจากการประเมินอาคาร

หลังการใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็นประเด็น

ต่าง ๆ ได้ดังนี้

  

(ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, 2561)

รูปที่ 3 แสดงบรรยากาศภายในศูนย์อาหาร ของเซ็นทรัล 
เฟสติวัล เชียงใหม่ และภูเก็ต
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 1) ความสอดคล้องของการจัดพื้นที่ ต่อ

กิจกรรมที่ใช้งาน มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้

แบรนด์โดยสร้างการรับรู้ผ่านประสบการณ์ ใน

ช่วงระหว่างใช้พื้นที่และหลังจากการใช้พื้นท่ี

ทีส่นบัสนนุพฤตกิรรมการบรโิภคและสนองความ

ต้องการของผู้มาใช้งาน ด้วยรูปแบบของการวางผัง

ที่เป็นสัดส่วน บวกกับความเหมาะสมของพื้นที่

ใช้งาน ทำาให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์ โดย

ภาพลักษณ์ของแบรนด์จากมุมมองของการใช้

งานพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ 3.63 คะแนน หรือพึง

พอใจมาก

 2) ความสวยงามของสถานท่ี มีส่วนส่งเสริม

ให้เกิดการรับรู้แบรนด์โดยตรงด้วยภาพลักษณ์

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ ที่ส่งเสริม

การรับรู้สุนทรียภาพของผู้มาใช้งาน และทำาให้

เกิดเป็นภาพจำาของศูนย์อาหารท่ีอยู่ในศูนย์การค้า

ขนาดใหญ่ของหัวเมืองสำาคัญ อยู่ในเกณฑ์ 3.64 

คะแนน หรือพึงพอใจมาก แต่เป็นเพราะบาง

โครงการมีเกณฑ์ที่สูงกว่าที่อ่ืนอย่างโครงการ

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตที่ได้ 4.8 คะแนน หรือ

พึงพอใจมากที่สุด แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ 

ที่เหลือที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6-3.2 คะแนน

เท่านั้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อย ถึงพึงพอใจ

ปานกลาง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่จากทั้ง 6 

โครงการยังให้ความสำาคัญในด้านน้ีน้อยกว่าที่

ควร

5.3	ประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�นของพื้นที่ศูนย์

	 อ�ห�ร

 จากการเก็บข้อมูลจากการประเมินอาคาร

หลังการใช้งาน บางประเด็นมีการส่งเสริมให้เกิด

การรับรู้แบรนด์ และสามารถแบ่งออกเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1) ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งาน ไม่ได้ส่ง

เสริมให้เกิดการรับรู้แบรนด์โดยตรง แต่ก็ถือว่า

เป็นส่วนสำาคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของ

พื้นที่โดยรวมของศูนย์อาหารอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ทำาให้ผู้มาใช้งานรับรู้ได้ผ่านประสบการณ์ และ

การมองเห็น ซึ่งสนับสนุนต่อการรับรู้แบรนด์ 

เกณฑ์การประเมิน 3.63 คะแนน หรือพึงพอใจ

มาก 

 2) ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่ใช้ มี

ส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แบรนด์โดยตรง

เป็นการรับรู้ท่ีผู้ใช้งานจัดลำาดับให้เป็นข้อมูลท่ีส่ง

เสริมให้เกิดการรับรู้ได้มากที่สุด เพราะสีเป็นสิ่ง

ที่รับรู้ได้ง่ายและเป็นปัจจัยที่ใช้ในการแยกแยะ

องค์ประกอบต่างๆ จากสภาพแวดล้อมได้ บ่งบอก

ได้จากการใช้งานท่ีเกิดขึ้นของโครงการท่ีมีการใช้

งานสีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ ร่วม

กับวัสดุ และการเลือกใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละ

โครงการ เช่น เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ที่มีการใช้

สีฟ้า น้ำาเงิน ขาว วัสดุคือไม้และเหล็ก ที่แสดงถึง

อัตลักษณ์ของท่าเรือ และทะเล ซึ่งส่งเสริมให้

เกิดภาพจำาที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายซึ่งส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการรับรู้แบรนด์ที่จะก่อให้เกิด

เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่ ช่วยสนับสนุน

แบรนด์ ซึ่งภาพรวมของทั้ง 6 โครงการมีเกณฑ์

การประเมินอยู่ในระดับ 3.82 คะแนน หรือพึง

พอใจมาก 

5.4	คว�มปลอดภัยของอ�ค�รต่อผู้ใช้ง�น

 จากการเก็บข้อมูลจากการประเมินอาคาร

หลังการใช้งาน ทั้งหมด 6 โครงการ เกือบทุก

โครงการมีเกณฑ์ในการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยอาคารต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับสูง อยู่ใน

เกณฑ์ 4.24 คะแนน หรือพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ง

มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แบรนด์ โดยที่ผู้มา



การประเมินอาคารหลังการใช้งาน ศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้า เพื่อการรับรู้แบรนด์: 
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ใช้งานสามารถสัมผัสได้จากการรับรู้ด้วยการมอง

เห็น และเนื่องจากการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ยิ่ง

มีความคาดหวังต่อความปลอดภัยค่อนข้างสูง

กว่าศูนย์การค้าปกติ

5.5	คว�มเหม�ะสมท�งก�ยภ�พ

 จากการเก็บข้อมูลจากการประเมินอาคาร

หลังการใช้งานแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1) บรรยากาศโดยรวมภายในศูนย์อาหาร

มีความสำาคัญมากที่สุดในการรับรู้แบรนด์ของผู้

บริโภค แต่เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพในบาง

ด้าน มีคุณภาพที่ต่ำา จึงทำาให้อยู่ในเกณฑ์การ

ประเมิน 3.25 คะแนน หรือพึงพอใจปานกลาง 

จากการเก็บข้อมูลจากการสำารวจทั้ง 6 โครงการ

พบว่า บรรยากาศของศูนย์อาหารโดยรวมของ

แต่ละโครงการมีความแตกต่างกันอยู่ โดยเฉพาะ

โครงการที่มีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหม่อย่างโครงการ 

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ที่มีบรรยากาศโดยรวม

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.80 คะแนน 

ซึ่งส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ของแบรนด์ โดย

สร้างประสบการณ์ผ่านการใช้งาน ทั้งก่อนใช้ 

ระหว่างใช้ และหลังการใช้งาน รวมไปถึงสภาพ

แวดล้อมภายในสถานที่ขายที่สร้างสุนทรียภาพ

ในการเดินเลือกซื้ออาหาร ทำาให้ส่งผลต่อความ

พึงพอใจและทัศนคติที่ดีในการรับรู้แบรนด์

 2) คุณภาพของเสียงโดยภาพรวม อยู่ใน

เกณฑ์ 3.00 หรือพึงพอใจปานกลาง เนื่องจาก

เป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลให้ปัจจัยโดยรวม

มีเกณฑ์ความพึงพอใจค่อนข้างต่ำา เนื่องจาก

การควบคุมเสียงภายในพื้นที่ของบางโครงการ

อย่างโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ

หาดใหญ่ ทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 

2.60 และ 1.66 หรือพึงพอใจน้อย ถึงพึงพอใจ

น้อยที่สุดตามลำาดับ ซึ่งคุณภาพของเสียงที่เกิด

ขึ้นส่งผลต่อการรับรู้สุนทรียภาพของผู้มาใช้งาน 

ทำาให้เกิดเป็นการรับรู้ด้านลบต่อแบรนด์ แต่ก็

กล่าวได้ว่าเป็นการรับรู้ที่ส่งผลต่อแบรนด์เช่นกัน

 3) คุณภาพของแสงสว่างจากแสงธรรมชาติ

และแสงประดิษฐ์ ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้

แบรนด์โดยตรง แต่มีผลต่อพื้นที่ภายในศูนย์

อาหารที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ จัดอยู่ในเกณฑ์ 

3.23 หรือพึงพอใจปานกลาง

 4) ความสะอาดของศูนย์อาหาร สามารถ

ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แบรนด์ ซึ่งผู้มาใช้งาน

สามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็นถึงการจัดการท่ีดี 

ด้วยระบบและการจัดการคนในการทำางาน ทำาให้

ผู้มาใช้งานมีความเช่ือม่ันในความสะอาดของ

แบรนด์เซ็นทรัล เฟสติวัล จัดอยู่ในเกณฑ์ 3.99 

คะแนนหรือพึงพอใจมาก

6. สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์จากการประเมินอาคาร

หลังการใช้งาน และจากการประเมินการรับรู้

แบรนด์สามารถสรุปได้โดยสังเขปว่า ปัจจัยทาง

สถาปัตยกรรมท่ีสามารถส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์

ของศูนย์การค้าได้ มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดัง

ต่อไปนี้ 1) การจัดพื้นที่และการตกแต่ง มีส่วน

ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แบรนด์โดยสร้างการรับ

รู้ผ่านประสบการณ์ที่สนับสนุนพฤติกรรมการ

บริโภคและสนองความต้องการของผู้มาใช้งาน 

ด้วยรูปแบบของการวางผังที่เป็นสัดส่วน บวกกับ

ความเหมาะสมของการตกแต่งพื้นที่ ทำาให้เกิด

ทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์  2) ประสิทธิภาพใน

การใช้งานของพ้ืนท่ีศูนย์อาหาร โดยความเหมาะสม

ของสีและวัสดุที่ใช้ มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้

แบรนด์โดยตรง โดยช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพจำา

ท่ีชัดเจน และเข้าใจง่ายซ่ึงส่งผลต่อความพึอพอใจ

ในการรับรู้แบรนด์ที่จะก่อให้เกิดเป็นความ



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561
The 9th Built Environment Research Associates Conference 2018 (BERAC 9) 

303

สมัพนัธ์ระยะยาวทีช่่วยสนบัสนนุแบรนด์ 3) ความ

ปลอดภัยของอาคารต่อผู้ใช้งาน มีส่วนส่งเสริม

ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ โดยที่ผู้มาใช้งานสามารถ

รับรู้ด้วยการมองเห็น และจากการเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่ ยิ่งมีความคาดหวังต่อความปลอดภัย

ค่อนข้างสูงกว่าศูนย์การค้าปกติ 4) ความเหมาะ

สมทางกายภาพ ส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ของ

แบรนด์ โดยสร้างประสบการณ์ผ่านการใช้งาน 

รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ขายท่ี

สร้างสุนทรียภาพในการเดินเลือกซื้ออาหาร 

ทำาให้ส่งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติทั้งทาง

บวกและทางลบในการรับรู้แบรนด์ โดยเฉพาะ

การตกแต่งให้เกิดอัตลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงของ

แต่ละพื้นที่ที่ตั้งของโครงการนั้น ๆ ยิ่งทำาให้ส่ง

เสริมต่อการรับรู้แบรนด์ของศูนย์การค้ากับผู้มา

ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสร้างเส้นทางคมนาคมประเภททางด่วนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรองรับการจราจรที่ติดขัด ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทางยกระดับส่งผลพื้นที่ใต้ทางด่วนถูกตัดขาด

จากพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดพื้นที่เศษเหลือ (leftover space) ในรูปแบบของพื้นที่ใต้ทางด่วนที่ขาดการ

พัฒนาจนกลายเป็นที่รกร้าง ประกอบกับปัจจุบันอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะมีไม่เพียง

พอกับจำานวนประชากรแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียว

และพื้นที่สาธารณะเป็นอย่างมาก การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

จากพื้นที่เศษเหลือรูปแบบพื้นที่ใต้ทางด่วน โดยการสำารวจลักษณะเชิงกายภาพของพื้นที่ใต้ทางด่วน

ในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดกลุ่มและคัดเลือกพื้นที่ และศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของชุมชนโดยรอบ

พื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนเป็นพื้นที่สาธารณะนำาไปสู่ข้อเสนอ

แนะแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะจากพื้นที่ใต้ทางด่วน สำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

พื้นที่ และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานจากการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ

คำาสำาคัญ: พื้นที่เศษเหลือ  พื้นที่ใต้ทางด่วน  พื้นที่สาธารณะ

Abstract

 Bangkok’s policy is to continually construct infrastructure especially expressway, due to 

massively increase of traffic number of private car. This rapid development leads to the leftover 

space, space under the expressway, which has not been developed and become wasteland. 

Besides, Bangkok also encounters insufficient green spaces and public areas situation. The 

ratio of green space per capita is lower than global standard. This research aims to study 

the development of public space from the space under the expressway. The research results 

reveal key factors for development and selection of potential location for users in the area and 

the authorities involved in the development of the area. The study proposes the guideline for 

development of public space from the space under the expressway.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานครมี

นโยบายในการสร้างเส้นทางคมนาคมประเภท

ทางด่วนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเพื่อรองรับ

การจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่น

ประชากรจากการขยายตัวของเมือง ซ่ึงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของเมืองน้ันก่อให้เกิดพื้นที่

ใต้ทางด่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาและใช้งานจน

กลายเป็นที่รกร้าง ส่งผลให้เกิดการทิ้งขยะเป็น

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งซ่องสุม

ของอาชญากรรมซึ่งถูกเรียกว่า พื้นที่เศษเหลือ 

(Leftover space)

 จากการศึกษาของศูนย์ออกแบบและพัฒนา

เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 พบ

ว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนมีทั้งหมดประมาณ 1,600 ไร่ 

ซึง่เป็นพืน้ทีร่กร้างถงึ  600   ไร ่คิดเปน็   40 เปอรเ์ซน็ต์

ของพื้นที่ใต้ทางด่วนทั้งหมด (ฟื้นฟูเมืองเรื่อง

แน่นอก, 2556) และปัจจุบันการทางพิเศษซึ่ง

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ทางพิเศษมีนโยบาย

ในการพัฒนาพื้นท่ีเหล่านี้ให้เกิดการใช้งานใน

รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อม สวน

สาธารณะ ลานกีฬา เส้นทางลัด ทางจักรยาน 

สาธารณะประโยชน์อื่นๆ และเปิดเป็นพื้นที่เช่า 

โดยการทางพิเศษระบุไว้ว่าการใช้พ้ืนที่อนุญาต

ให้หน่วยงานราชการ เช่น กทม. และหน่วยราช

การอื่นๆ ใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะ 

(การทางพิเศษ, 2559)

 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมือง

ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจออกไปอย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว แต่กลับไร้ทิศทางและขาด

ระเบียบ เมืองให้ความสำาคัญกับการเติบโตทาง

รูปที่ 1 เส้นทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจมากกว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่

ร่มรื่นน่าอยู่ของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินของ

เมืองไม่เป็นไปตามผังเมืองวางแผนไว้ ที่ดินมี

ราคาแพง เป็นสาเหตุสำาคัญซึ่งส่งผลให้กรุงเทพ

มหานครไม่มีพ้ืนท่ีที่จะใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นท่ี

เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ (กรุงเทพ

มหานคร, 2556) โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วน

พื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 6.23 ตารางเมตร

ต่อคน (สำานักทะเบียนราษฎร์, วันที่ 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560) แต่หากนับรวมประชากรแฝงแล้วนั้น 

กรุงเทพมหานครจะมีอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อ

ประชากรอยู่เพียง 3.54 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น 

ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานของ WHO (World Health 

Organization) ที่กำาหนดให้เมืองใหญ่ควรมี

อัตราส่วน พื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากกว่า 9 

ตารางเมตรต่อคน ประมาณ 3 เท่า โดยหาก

เทียบกับเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชีย (รูปที่ 2)

จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับท้ายๆ 

ของเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับ

การขยายตวัทางสงัคมและเศรษฐกจิของกรงุเทพ

มหานครส่งผลให้ประชากรในเมืองมีความ

หนาแน่นเพิ่มขึ้น ทำาให้อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว
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ต่อประชากรมีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งแสดงให้

เห็นว่ากรุงเทพมหานครกำาลังประสบปัญหา

ขาดแคลนพ้ืนท่ีสีเขียวและพื้นที่สาธารณะเป็น

อย่างมาก

รูปที่ 2 อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งของเมือง
หลวงแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 ดังน้ัน การวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาแนวทาง

การพัฒนาพื้นที่สาธารณะจากพื้นที่เศษเหลือ

รูปแบบพื้นที่ใต้ทางด่วนที่สามารถตอบสนอง

การใช้งานของคนในพื้นที่ โดยรอบเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ 

ผลการศึกษาจะทำาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา

พื้นที่เศษเหลือที่เกิดจากการพัฒนาเมืองและนำา

ไปสู่ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

เศษเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ

ใต้ทางด่วน

 2. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเชิงกายภาพ

ของพื้นที่ใต้ทางด่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

เป็นพื้นที่สาธารณะ

 3. ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ใช้งานและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้คนใน

บริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ศึกษา

 4. นำาเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศษ

เหลือรูปแบบพื้นที่ใต้ทางด่วนที่ เกิดจากการ

พัฒนาของเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

พื้นที่สาธารณะจากพื้นที่เศษเหลือรูปแบบใต้

ทางด่วน ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

3.1	นโยบ�ยและกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง	

 พื้นที่ใต้ทางด่วนมีเจ้าของกรรมสิทธ์ิคือการ

ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษมีนโยบายในการ

พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งการ

พัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วกรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ขอเช่าพื้นที่และรับผิดชอบในการพัฒนา

พื้นที่ (กรุงเทพมหานคร, 2556)

3.2	แนวคิดเรื่องพื้นที่สูญเปล่�	

 ในการพัฒนารูปทรงของเมืองนั้นควร

ดำาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าออกแบบ

ให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น

ทีละเล็กน้อยต้องการเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

ค่อยๆ แทรกเสริมสิ่งใหม่ลงไปในพื้นที่เดิมอย่าง

ระมัดระวังเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพ

แวดล้อมโดยรอบ (โรเจอร์ ทรานซิก, 1986)

3.3	 พ้ืนที่ว่�งและคว�มสำ�คัญของที่ว่�งใน

	 ชุมชนเมือง	

 พื้นที่ว่างในชุมชนเมืองสามารถจำาแนกได้

หลายรูปแบบขึ้นอยู่เกณฑ์ในการจำาแนก โดย
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ทุกรูปแบบจะมีบทบาทและความสำาคัญต่อเมือง

และผู้คนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

จุดประสงค์การใช้งานของผู้คนโดยรอบด้วย

3.4	 พื้นที่ว่�งส�ธ�รณะขน�ดเล็ก-พื้นที่ท�ง

	 สังคมของชุมชนไทย 

 กล่าวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไขศรี 

ภักดิ์สุขเจริญ (2552) เสนอการใช้งานพื้นที่

สาธารณะแบบเอนกประสงค์ และส่งเสริมให้

พื้นที่ว่างสาธารณะเป็น “พื้นที่ทางสังคม” อย่าง

แท้จริงของชุมชนและเมือง สามารถสร้างให้เกิด

ได้โดยลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของพ้ืนท่ี 

ซึ่งแต่ละมุมของพื้นที่จะสร้างให้เกิดทัศนียภาพ

ในการมองเห็นของคนแตกต่างกันออกไป เรียก

พื้นที่ในการถูกมองเห็นทั้งหมดจากจุดใดจุดหน่ึง

ว่า “สนามทัศน์” 

3.5	 หลักก�รและทฤษฎีท�งพฤติกรรมของ

	 กลุ่มคนในพื้นที่ส�ธ�รณะ	

 3.5.1 ทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรม พื้นที่

สาธารณะเป็นสถานที่ที่คนหลายกลุ่มมาใช้ร่วม

กัน ลักษณะของผู้ใช้พื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญ

ต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะ (วิมลสิทธิ์ 

หรยางกูร, 2526, น. 194) กล่าวถึงพฤติกรรมใน

สภาพแวดล้อม มีประเด็นที่สำาคัญต่อพฤติกรรม

ที่แสดงออก 3 ประการ คือ การมีอาณาเขต

ครอบครอง พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล และ

ภาวะความเป็นส่วนตัว

 3.5.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมในพื้นที่

สาธารณะ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในด้านต่างๆ

เปน็ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลใหผู้ใ้ชง้านแสดงพฤตกิรรม

ในรูปแบบต่างๆ ออกมา

4. ระเบียบการวิจัย

 1. ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือสรุปปัจจัยท่ีใช้ในการวิจัย สำาหรับการออกแบบ

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสำารวจลักษณะทาง

กายภาพ เกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษาและกำาหนด

กลุ่มตัวอย่าง

 2. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและเลือกตัวอย่าง

ประชากรด้านพื้นที่ เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ

 3. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีใต้

ทางด่วนที่ได้จากการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 

 4.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน

ในพ้ืนท่ี เพ่ือหาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการใช้งานพ้ืนท่ี

และศึกษากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งานท่ีอาศัย

อยู่ในชุมชนรอบพื้นที่ที่ศึกษา

 5. นำ า เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะจากพื้นที่เศษเหลือรูปแบบพื้นที่ใต้

ทางด่วน

5. ผลการศึกษา

5.1	ลักษณะพื้นที่ใต้ท�งด่วน

 จากการลงพื้นที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ของทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 142 แห่ง

สามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากโครงสร้าง

ของทางด่วน ดังนี้

 5.1.1 แบบมีเสาอยู่ตรงกลาง มีทั้งหมด 12 

แห่ง พื้นที่ลักษณะนี้มีขนาดเล็กเนื่องจากมีเพียง

เสาอยู่ตรงกลาง ทำาให้เกือบทั้งหมดของพื้นที่

มีการใช้งานเป็นถนนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว

พื้นที่ลักษณะนี้จะเกิดในช่วงถนนด่วนที่เป็นทาง

ผ่านไปสู่ชานเมือง เช่น ทางพิเศษช่วงอุดรรัถยา 

เป็นต้น 
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รูปที่ 3 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบมีเสาอยู่ตรงกลาง

 5.1.2 แบบมีถนนขนาดใหญ่ขนาบ 2 ข้าง มี

ทั้งหมด 29 แห่ง พื้นที่ลักษณะนี้จะอยู่ตรงกลาง

ระหว่างถนนขนาดใหญ่ 2 ข้าง แต่จะสามารถเข้า

ถึงได้ยากเนื่องจากมีถนนขนาดใหญ่ขนาบข้าง

อยู่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงทางพิเศษฉลองรัช

รูปที่ 4 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบมีถนนขนาดใหญ่ขนาบ 2 ข้าง

 5.1.3 แบบมีถนนตัดกลาง มีทั้งหมด 35 แห่ง 

พื้นที่ลักษณะนี้จะมีถนนตัดผ่านตรงกลาง แบ่ง

พื้นที่เป็น 2 ฝั่ง ทำาให้เกิดการใช้งานพื้นที่หลาก

หลายเป็นแนวยาวเลียบไปตามถนนที่ตัดผ่าน 

โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วงถนนท่ีเป็นทางลัด

ของถนนใหญ่ 2 เส้นที่ขนานกัน เช่น ทางพิเศษ

ศรีรัชช่วงถนนพระราม6-ถนนดินแดงและช่วง

ถนนเพชรอุทัย-ถนนรามคำาแหง เป็นต้น

รูปที่ 5 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบมีถนนตัดกลาง

 5.1.4 แบบพื้นที่โล่งไม่มีถนนตัดผ่าน มี

ทั้งหมด 35 แห่ง พื้นที่ลักษณะนี้จะมีขนาดใหญ่ 

ไม่มีถนนตัดผ่าน หรือมีถนนขนาดเล็กขนาบข้าง

เท่านั้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากชุมชนโดยรอบ

แต่ผู้คนนอกพื้น ท่ีจะสามารถเข้าถึงได้ยาก

เนื่องจากไม่มีถนนขนาดใหญ่ตัดผ่านให้เข้าถึง

หรือมองเห็นพื้นที่ได้ชัดเจน

รูปที่ 6 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบพื้นที่โล่งขนาดใหญ่

 5.1.5 แบบเสาทางด่วนอยู่กึ่งกลางน้ำา มี

ทั้งหมด 5 แห่ง พื้นที่ลักษณะนี้จะสามารถใช้งาน

เป็นทางเท้าได้เพียงด้านข้างเท่านั้นเนื่องจาก

พื้นที่ตรงกลางเป็นคลองหรือทางระบายน้ำา

รูปที่ 7 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบเสาทางด่วนอยู่กึ่งกลางน้ำา

 5.1.6 แบบมีถนนขนาดใหญ่ขนาบ 1 ข้าง 

มีทั้งหมด  15 แห่ง พื้นที่ลักษณะนี้จะมีลักษณะ

คล้ายกับแบบมีถนนขนาดใหญ่ขนาบข้าง 2 ข้าง 

(รูปที่ 4) แต่จะมีถนนขนานไปกับพื้นที่เพียงหนึ่ง

ด้านเท่านั้น โดยอีกด้านหนึ่งของพื้นที่จะอยู่ติด

กับชุมชน ทำาให้พื้นที่นี้เป็นทางผ่านของคนใน

พื้นที่ไปสู่ถนนที่จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ก่อ

ให้เกิดการใช้งานท่ีหลากหลายในทุกช่วงเวลา 

เช่น ทางพิเศษศรีรัชช่วงถนนเพชรบุรี - ถนน

พระรามที่ 4 เป็นต้น

รูปที่ 8 พื้นที่ใต้ทางด่วนแบบมีถนนขนาบ 1 ข้าง
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 5.1.7 แบบพื้นที่ช่วงทางด่วนที่ตัดผ่านกัน 

มีทั้งหมด 11 แห่ง เกิดจากการตัดผ่านกันของ

ทางด่วนยกระดับ มีขนาดใหญ่ ทำาให้เกิดการใช้

งานพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน

รูปท่ี 9 พ้ืนท่ีใต้ทางด่วนแบบพ้ืนท่ีช่วงทางด่วนท่ีตัดผ่านกัน

5.2	ลักษณะก�รใช้ง�นพื้นที่

 จากการลงพื้นที่สำารวจการใช้งานของพื้นท่ี

ใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่ง

ลักษณะการใช้งานพื้นที่ดังนี้

 5.2.1	รกร้างไม่มีการใช้งาน เป็นพื้นที่ที่ไม่มี

การใช้งานและขาดการดูแลจนมีสภาพเส่ือมโทรม

และกลายเป็นพื้นที่รกร้าง โดยส่วนใหญ่แล้ว

จะเกิดในลักษณะแบบพื้นที่โล่งที่ไม่มีถนนตัด

ผ่านและแบบถนนขนาบ 2 ข้าง เนื่องจากพื้นที่

สามารถเข้าถึงได้ยากทำาให้ไม่มีความต้องการใน

การใช้งานพื้นที่

รูปที่ 10 ที่รกร้างบริเวณถนนประชาชื่น – คลองเปรม

ประชากร

 5.2.2	 จอดรถ เป็นรูปแบบการใช้งานพื้นที่

ใต้ทางด่วนที่มีมากที่สุด เนื่องจากผู้คนนิยมเดิน

ทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทำาให้มีความต้องการใช้

งานพื้นที่รูปแบบนี้สูง สามารถเกิดการใช้งานได้

ในทุกลักษณะพื้นที่

รูปที่ 11 ที่จอดรถสถานีรถไฟบางบำารุง

 5.2.3	พื้นที่สาธารณะ การใช้งานลักษณะนี้

เกือบทั้งหมดเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร

โดยมีรูปแบบเป็นลานกีฬาที่สามารถใช้งานเป็น

ลานอเนกประสงค์เพื่อรองรับการใช้งานของ

ชุมชนโดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามพื้นที่ที่

มีชุมชนอยู่โดยรอบตามลักษณะพื้นที่ใต้ทางด่วน

ต่างๆ

รูปที่ 12 ลานกีฬาจารุเมือง

 และสวนสาธารณะเพื่อรองรับการใช้งาน

ของผู้คนในระดับที่กว้างขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิด

ขึ้นตามลักษณะพื้นที่ช่วงทางด่วนที่ตัดผ่านกัน

และทางขึ้นลงทางด่วนที่มีลักษณะเป็นวงเวียน 

เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่และมีแสงส่องอย่าง

ทั่วถึง

รูปที่ 13 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
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 5.2.4	พาณิชยกรรม การใช้งานรูปแบบนี้

ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในย่านพาณิชยกรรม ซึ่งจะ

มีอยู่น้อยเนื่องจากการทางพิเศษไม่มีนโยบาย

สนับสนุนการใช้พื้นท่ีใต้ทางด่วนในเชิงพาณิช

ยกรรม จึงต้องพิจารณาการอนุญาตให้เช่าเป็น

รายกรณีไป

รูปที่ 14 OTOP the walking street ถนนสีลม

	 5.2.5	ท่ีอยู่อาศัย การใช้งานรูปแบบน้ีเกิดข้ึน

จากการขยายตัวของเมือง ทำาให้ผู้คนในชุมชน

บริเวณนั้นเข้ามาใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งกรรม-

สิทธิ์พื้นที่เหล่านั้นยังคงเป็นของการทางพิเศษ

รูปที่ 15 ที่อยู่อาศัยใต้ทางด่วนช่วงถนนพระราม 6

 5.2.6	พื้นที่ราชการ เป็นการขอใช้พื้นที่ใต้

ทางด่วนเพ่ือสร้างเป็นสถานท่ีราชการ โดยทำาเป็น

สัญญาขอเช่าพื้นที่ การใช้งานรูปแบบนี้ส่วนใหญ่

แล้วจะเกิดในลักษณะพื้นที่แบบมีถนนขนาด

ใหญ่ขนาบ 2 ข้าง 

รูปที่ 16 คลังเก็บของฝ่ายบำารุงรักษา การทางพิเศษแห่ง
ปรเทศไทย

 5.2.7	พื้นที่รอรถสาธารณะ การใช้งาน

ลักษณะนี้ทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามพื้นที่ใต้ทางด่วน

ที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เนื่องจากผู้คนต้องการร่ม

เงาจากโครงสร้างทางด่วนในการรอรถสาธารณะ

รูปที่ 17 พื้นที่รอรถใต้ทางด่วนบริเวณแยกสาธุประดิษฐ์

5.3	 พฤติกรรมและก�รใช้ง�นพื้นที่ส�ธ�รณะ

	 ของชุมชนโดยรอบ

 จากการลงพื้นที่สำารวจลักษณะการใช้งาน

พ้ืนที่สาธารณะและสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนรอบ

พื้นที่ใต้ทางด่วน สามารถแบ่งลักษณะได้ดังนี้

 5.3.1	พบปะพูดคุยและพักผ่อนหย่อนใจ	

เน่ืองจากโครงสร้างทางด่วนสามารถให้ร่มเงากับ

พื้นที่ ทำาให้ผู้คนในชุมชนใช้พื้นที่ในการพบเจอ

กันเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต

 5.3.2	ค้าขาย	 เกิดขึ้นในลักษณะแผงลอย 

โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณทางเดินที่ผู้คนใน

ชุมชนใช้ในการเดินทางไปสู่พื้นที่ด้านนอกและ

เป็นร้านค้าให้ผู้คนในชุมชนได้จับจ่ายใช้สอย



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561
The 9th Built Environment Research Associates Conference 2018 (BERAC 9) 

311

 5.3.3	ทางเดินผ่าน การใช้งานพื้นที่ลักษณะ

นี้ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ที่ทางด่วนเป็นทาง

เชื่อมต่อจากชุมชนไปสู่ถนนด้านนอก

 5.3.4	 เล่นกีฬาและออกกำาลังกาย ในพื้นที่

สาธารณะที่มีลานกีฬารองรับจะทำาให้เกิดการใช้

งานพื้นที่ในการเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย โดย

ส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้งานวันธรรมดาในช่วง

เย็นหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนและวันหยุดตลอด

ทั้งวันเนื่องจากโครงสร้างทางด่วนสามารถให้ร่ม

เงาได้

 5.3.5	จัดกิจกรรมชุมชน	 ในชุมชนที่มีความ

สัมพันธ์ในชุมชนที่ดีจะมีการจัดประชุมหรือทำา

กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ใต้ทางด่วน เนื่องจาก

โครงสร้างทางด่วนสามารถให้ร่มเงาในเวลาทำา

กิจกรรม

 

5.4		ปัจจัยในก�รกำ�หนดพื้นท่ีใต้ท�งด่วนท่ีมี

	 ศักยภ�พในก�รพัฒน�เป็นพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ

 จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง การลงพ้ืนท่ีสำารวจลักษณะเชิงกายภาพ

และการใช้งานพื้นที่สาธารณะและสัมภาษณ์

ผู้คนในชุมชนรอบพื้นท่ีใต้ทางด่วนซึ่งผู้ วิจัย

สามารถสรุปปัจจัยในการกำาหนดศักยภาพใน

การกำาหนดพื้นที่ใต้ทางด่วนที่มีศักกยภาพในการ

พัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

 5.4.1	ปัจจัยด้านกายภาพ

 โครงสร้าง พื้นที่ใต้ทางด่วนส่วนใหญ่แล้วจะ

มีลักษณะมืดทึบ  เน่ืองจากการบดบังจากโครงสร้าง

ทางด่วน ดังน้ันแล้วการพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ

ควรใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนที่ทั้งร่มเงาและแสงเข้าถึง 

เช่น แบบพื้นที่ช่วงวงเวียนที่ตัดผ่านกัน เพื่อให้

เกิดการใช้งานที่หลากหลาย

 ตำาแหน่งที่ตั้ง ควรกำาหนดลักษณะการใช้

งานของพื้นที่ให้เหมาะสมกับที่ตั้ง เช่น หากใช้

พื้นที่เป็นที่รอรถสาธารณะตำาแหน่งท่ีต้ังควรท่ีจะ

อยู่ติดกับถนน แต่หากใช้งานพื้นที่เป็นลานกีฬา

ควรให้อยู่ห่างจากถนนออกมาเล็กน้อยเพื่อหลีก

เลี่ยงฝุ่นที่มาจากถนน

 ขนาด ควรมีขนาดไม่เกิน 25 ไร่ และไม่ต่ำา

กว่า 2 ไร่ ตามการกำาหนดความเหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งานเพื่อให้เกิดการรับรู้ท่ีดีจากผู้

ใช้งานและไม่ก่อให้เกิดพื้นที่เหลือจนกลายเป็นที่

รกร้าง

 การมองเห็น พื้นที่ควรมีการมองเห็นที่

เหมาะสม เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดการ

ครอบครองพื้นที่ของผู้ใช้งาน

	 5.4.2	ปัจจัยด้านการใช้งานพื้นที่	

 เข้ากับการใช้งานโดยรอบ การใช้งานพื้นที่

ควรตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่

แปลกแยกไปจากวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบและ

เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนโดยรอบ

 การเข้าถึง ควรออกแบบให้พื้นที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาใช้งาน

 ความหลากหลาย เนื่องจาก เป็นพื้นที่

สาธารณะกิจกรรมในพ้ืนที่ควรมีความหลาก

หลายและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน

	 5.4.3	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม		 	

 กรุงเทพมหานครได้จัดทำาผังแม่บทสีเขียว 

(2013) ซ่ึงมีข้อกำาหนดให้ทำาการปรับปปรุงพ้ืนท่ี

รกร้างต่างๆ รวมถึงพ้ืนท่ีใต้ทางด่วน โดยกำาหนด

ให้เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย 

เขตวัฒนา เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตพระโขนง 

เขตบางนา เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขต

บางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขต

ราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง และเขตภาษีเจริญ 

เป็นเขตที่ต้องการพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมอย่าง

เร่งด่วน
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6. สรุปผลการศึกษา

 จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้องและลงพ้ืนท่ีสำารวจลักษณะทางกายภาพ

รูปแบบการใช้งานพื้นที่และพฤติกรรมการใช้งาน

พื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยรอบพื้นที่ใต้ทางใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการ

ศึกษาได้ ดังนี้

6.1	 ลักษณะพื้นที่ใต้ท�งด่วนที่มีศักยภ�พใน

	 ก�รพัฒน�เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะ	

 ลักษณะพื้นที่ใต้ทางด่วนที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะมากที่สุดคือ พื้นที่

ซึ่งมีลักษณะแบบมีถนนขนาบ 1 ข้าง เนื่องจาก

เป็นทางผ่านของผู้คนในชุมชนรอบข้างไปสู่พื้นที่

อื่นๆ ทำาให้เกิดการใช้งานจากชุมชนรอบข้างโดย

ธรรมชาติของวิถีชุมชน อีกทั้งการที่พื้นที่เลียบไป

กับถนนใหญ่ทำาให้เกิดการใช้งานจากผู้คนภาย

นอกพื้นที่ ก่อให้เกิดการใช้งานพื้นที่หลากหลาย

รูปแบบและระยะเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของ

ลักษณะพื้นที่สาธารณะที่ดี

 

6.2	 ตัวอย่�งของพ้ืนท่ีใต้ท�งด่วนท่ีมีศักยภ�พ

	 ในก�รพัฒน�เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะ

 จากการสำารวจพื้นที่ใต้ทางด่วนในกรุงเทพ

มหานครผู้วิจัยได้ทำาการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง

จากปัจจัยในการกำาหนดพื้นที่ใต้ทางด่วนที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ คือ 

พื้นท่ีใต้ทางด่วนบริเวณชุมชนวัดช่องลม-คลอง

ขวาง เลียบถนนพระรามที่ 3 อยู่ในเขตยานนาวา

ซึ่งเป็นเขตที่มีความต้องการพื้นที่สาธารณะ

เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่มีลักษณะเป็นที่

รกร้าง แต่กลับมีการใช้งานของผู้คนในชุมชนที่

หลากหลาย เช่น จอดรถ ออกกำาลังกาย พบปะ

พูดคุย ทางเดินผ่านและค้าขาย เป็นต้น แสดง

ให้เห็นถึงความต้องการในการใช้งานพื้นที่ของ

คนในชุมชน 

รูปที่ 18 พื้นที่รกร้างหน้าชุมชนวัดช่องลม-คลองขวาง

รูปที่ 19  การใช้งานพื้นที่ของผู้คนในชุมชนวัดช่องลม-
   คลองขวาง

 อีกทั้งยังมีการใช้งานจากผู้คนนอกพื้นที่ใน

การนั่งพักเดินทางผ่านและรอรถสาธารณะเพ่ือ

เดินทางไปยังพื้นที่ อ่ืนแสดงให้เห็นถึงความ

ต้องการในการใช้งานพื้นที่ของผู้ใช้ภายนอก ซึ่ง

ตรงกับปัจจัยในการกำาหนดพื้นท่ีใต้ทางด่วนที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ

รูปที่ 20 การใช้งานพื้นที่ของผู้คนนอกพื้นที่
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บทคัดย่อ

 การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนจากปัญหาการเมือง ทำาให้การ

ลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ขาดความต่อเนื่อง ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีขึ้น มูลค่าก่อสร้าง

ขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ส่งผลดีต่อผู้รับเหมารายใหญ่ ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสนี้ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในของ

บริษัทกรณีศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแยกประเด็นสำาคัญโดยอาศัยแนวคิดและหลักทฤษฎี

เป็นกรอบในการวิเคราะห์แล้วนำามาใช้ร่วมกับข้อสรุปสาระสำาคัญจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อนำาไปใช้ในการกำาหนดกลยุทธต่อไป ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ขยายธุรกิจของ

บริษัทไปในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันในลักษณะการขยายตัวแบบไปข้างหน้าเป็นทางเลือกท่ีช่วยสนับสนุน

ธุรกิจหลักให้เติบโตดีที่สุด

คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการ  การขยายธุรกิจ  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  การกำาหนดกลยุทธ์

Abstract

 In terms of Thailand’s construction, investment has been fluctuating due to political turmoil 

lately. The large construction investment has had a lack of continuity. In the present, the world 

economy is improving and construction volume increased 8-12% per year. These are good results 

for contractors. Researchers have studied the strategic management approach to expanding 

the interior decorating business. The researchers have analyzed the data by separating the key 

points based on the concepts and theories as a framework for analysis. It is used in conjunction 

with the summary of interviews with the management to be used in determining the strategy. 

The research found that the strategy of expanding the company’s business into the other related 

business in a forward-looking manner is an alternative to supporting the core business.

Keywords: Management, Expanding Business, Construction Contractor, Strategic Planning
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1. บทนำา

1.1	คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

 การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 

ปีที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน ปัญหาการเมืองใน

ประเทศที่มีต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

มีผลให้การผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ขาดความต่อเนื่อง และมีผลต่อความ

เช่ือมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน 

(Krungsri Research, 2560) นักวิเคราะห์และ

กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของทีมวิจัยกรุงศรี 

คาดว่า มูลค่าก่อสร้างของไทยในปี 2560-2562 

จะขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ส่งผลดีต่อผู้รับ

เหมาก่อสร้างทำาให้มีปริมาณงานในมือมาก

ขึ้นโดยเฉพาะผู้รับเหมารายใหญ่ ผู้วิจัยจึงใช้

โอกาสนี้ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของ

การขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน กรณี

ศึกษา บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำากัด 

(มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการให้

บริการในด้านงานก่อสร้างนี้ให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างแบบครบวงจร (Integrated Approach) 

มากยิ่งขึ้น คือให้บริการตั้งแต่งานเข็มจนกระทั่ง

อาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า 1 Stop 

Service

1.2	วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย

 1.2.1 เพื่อศึกษาด้านการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน

 1.2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมราย

ได้ให้กิจการหลัก

1.3	คำ�ถ�มของง�นวิจัย

 1.3.1 ธุรกิจตกแต่งภายใน เก่ียวโยงกับธุรกิจ

ที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่ และสามารถส่งเสริม

ให้บริษัทประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร

 1.3.2 แนวทางในการกำาหนดกลยุทธ์ของ

การขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในเป็น

อย่างไร

1.4	ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.4.1 ธุรกิจตกแต่งภายในสามารถเอื้อ

ประโยชน์ให้กับงานก่อสร้างหลักที่บริษัทดำาเนิน

การอยู่ ให้ประสบความสำาเร็จไปพร้อมกัน

 1.4.2  บริษัทมีการเติบโตที่ดี มีผลประกอบ

การที่ดีและสามารถสร้างกำาไรได้มากขึ้น

 1.4.3  เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ศึกษานี้ เป็นแนว

ทางในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาตกแต่ง

ภายในที่จะเกิดในอนาคต

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1	เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญของบริษัท

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ที่ประเทศ

เดนมาร์ค เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาที่มีชื่อเสียง

ทั่วโลกในด้านงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 

มีประสบการณ์ ความชำานาญ มีเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั มปีระวตัคิวามเปน็มายาวนานกวา่ 100 ป ี

มีผลงานการก่อสร้างหลายประเภททั่วโลกในช่ือ

ของ CN Wharf จากวิกฤติเศรษกิจในประเทศไทย

และภูมิภาคที่เริ่มเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 ส่งให้

การดำาเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัทในต่า’ประเทศ

ต้องยุติลงจึงเหลือในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

เท่าน้ัน รวมแล้วมีช่ือเสียงในไทย 87 ปี เป็นบริษัท

ที่ดำาเนินธุรกิจก่อสร้างแห่งแรก ที่เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในปี 

พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเมีย

นมาร์เพ่ือเป็นการขยายธุรกิจออกไปสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC) ตามแผนกลยุทธ์องค์กรในการ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 



การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน
กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำากัด (มหาชน)
ทัศนีย์ มูลจันดา  และ ดร. ภิรมย์ แจ่มใส

316

2.1.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ดำาเนินงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมทั่วไป

จัดหา ติดตั้ง งานระบบรวมถึงบริการออกแบบ 

(Design and Build) ทั้งระบบยกเว้นงานตกแต่ง

ภายใน กลุ่มลูกค้ามีท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

 ผลงานก่อสร้างที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ท่าเรือคลองเตย Asian Games 

ธนาคารไทยพานิช (สำานักงานใหญ่) Work Point 

SCG 100th Year Building มหิดลสิทธาคาร 

เป็นต้น

 บริษัทมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น

ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง โดยแยกเป็นประเภทของการ

ดำาเนินงานตามลักษณะงานหลัก ดังนี้

 งานอาคาร: ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-

ค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า อาคารเรียน โรง

พยาบาล อาคารสำานักงาน โรงแรม รีสอร์ท 

คอนโดมิเนียม งานปรับปรุงและอนุรักษ์อาคาร 

ตลอดจนอาคารเพ่ือธุรกิจต่าง ๆ และอาคารท่ัวไป 

 งานอุตสาหกรรม: โรงงานอุตสาหกรรมการ

ผลิต และคลังสินค้า

 งานสาธารณูปโภค: ระบบขนส่งมวลชน 

ถนนทางหลวง สะพาน สะพานข้ามแยก สนาม

กีฬา อุโมงค์ส่งน้ำา อุโมงค์รับน้ำาเสีย งานวางท่อ

ก๊าซ งานป้องกันน้ำาท่วม โรงบำาบัดน้ำาเสีย และ

สถานที่ฝังกลบขยะ

2.1.3	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง

เพื่อนำามาประกอบการสนับสนุนการศึกษา

ค้นคว้าและนำาเสนอผลการศึกษาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ มีดังนี้

 1) การศึกษากลยุทธ์การบริหารโครงการ

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการแข่งขันอย่าง

ยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร 

จำากัด (มหาชน) (สุริยา อุ่มน้อย, 2555) 

 เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ

ส่งมอบอาคารให้ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลา

ที่กำาหนดก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง

อาคารคอนโดมิเนียม เพื่อทราบถึงสาเหตุของ

ปัญหาแล้วนำามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข พัฒนา

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความล่าช้าในการก่อสร้างนั้นคือ การขาดแคลน

แรงงานของผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละกิจกรรม 

ปัญหาจากการบริหารวัสดุก่อสร้างที่ไม่เพียง

พอต่อการใช้งาน ปัญหาจากการบริหาร Cash 

Flow ที่ไม่ทันต่อการเบิกจ่าย และปัญหาจาก

ผู้รับเหมารายย่อยขาดทักษะทางด้านฝีมือและ

แรงงาน

 2) การกำาหนดกลยุทธ์ขยายธุรกิจเพื่อการ

เติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา 

บริษัท ABC ก่อสร้าง จำากัด (สุภาวดี บัวขาว, 

2550) 

 เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหาของธุรกิจ

การรับเหมาก่อสร้างทั่วไปดำาเนินกิจการแบบทำา

สัญญารับเหมาช่วง (Subcontract) มีรายได้ลด

ลงร้อยละ 88.31 บริษัทไม่สามารถทำากำาไรได้ 

และขาดศักยภาพทางการแข่งขัน งานที่ได้เป็น

งานที่มีมูลค่าโครงการต่ำา ส่งผลให้องค์กรไม่มี

การเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงจำาเป็นต้องทำาการ

ศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ

และข้อมูลทุติยภูมิ สามารถกำาหนดแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เกณฑ์การ

ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ด้วยวิธีการถ่วงน้ำาหนัก 

(Weighting Factors Decision) ทำาให้ทราบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กรสามารถทำา

ควบคู่กันก็ได้ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์

ของบริษัทคือกลยุทธ์การเติบโตการรวมธุรกิจใน
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แนวดิ่งแบบไปข้างหน้า (Forward Integration 

Strategy) แบบมุ่งความแตกต่าง (Differentiate 

Strategy) โดยดำาเนินธุรกิจให้ครบวงจร ซึ่งเป็น

การเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่คู่แข่งส่วนใหญ่ภายใน

จังหวัดไม่มี และตอบสนองผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสำาคัญกับผู้ประกอบการที่สามารถดำาเนิน

ธุรกิจได้ครบวงจร เท่ากับเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ทางการแข่งขันให้แก่บริษัท ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและมี

จุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น กลยุทธ์นี้เปลี่ยน

แนวคิดทางการแข่งขันจากตลาดรับเหมาก่อสร้าง

ท่ัวไปท่ีเน้นต้นทุนการผลิตท่ีต่ำาจึงขาดประสิทธิภาพ

ที่ดีพอต่อการแข่งขันกับคู่แข่ง มาเป็นแนวคิด

ทางการแข่งขันที่มุ่งความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

โดยการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับบริษัท

ให้สร้างรายได้ผลกำาไรได้อย่างยั่งยืน 

2.2	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาประกอบการสนับสนุนการ

ศึกษาค้นคว้า และนำาเสนอผลการศึกษาไปใช้ให้

เกิดประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาค้นคว้าที่กำาหนดไว้ โดยศึกษาทฤษฎีและ

องค์ความรู้ต่างๆ ดังนี้

2.2.1	แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์

	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	

	 (SWOT)	(ทัศนีย์ ศรีกำาเหนิด, 2555)  

 ใช้สำาหรับวิเคราะห์สภาพโดยท่ัวไปของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน

สำาหรับการวางแผนการดำาเนินงานต่าง ๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคตถูกแบ่งเป็นสภาพการณ์

ภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร 

(Strengths) และจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของ

องค์กร (Weakesses) สภาพการณ์ภายนอกของ

องค์กร ได้แก่ โอกาสในการดำาเนินงาน (opport-

uniities) และอุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อ

การดำาเนินงาน (threats) ถือเป็นหัวใจสำาคัญ

ขั้นแรกของการวางแผนดำาเนินงาน เนื่องจากใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ในทฤษฎีนี้

จะทำาให้เรามองเห็นท้ังภาพรวม ข้อดีข้อเสียต่างๆ

ขององค์กร ตลอดจนไปถึงเข้าไปและทราบถึง

โอกาส และอุปสรรคในการดำาเนินงานตามแผนงาน

ทำาให้ในการกำาหนดเป้าหมายและวิธีการดำาเนิน

งานเป็นไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด

2.2.2	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกำาหนด

	 กลยุทธ์	 (Tows	 Matrix)	 (ณัฐพร นำ้าแก้ว, 

 2555) 

 หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดย

การวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และข้อจำากัดแล้วก็จะนำามาข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ 

เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำาข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำากัด 

เพื่อกำาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ  มี

ขั้นตอนการดำาเนินการที่สำาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1) การระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อ

จำากัด 

 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

จุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำากัด จุดอ่อน

กับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจำากัด ทำาให้เกิด

กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังนี้

      - กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจาก

การนำาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน 

      - กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มา

จากการนำาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม ที่

เป็นจุดแข็งและข้อจำากัดมาพิจารณาร่วมกัน 
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      - กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มา

จากการนำาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่

เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน 

      - กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจาก

การนำาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

จุดอ่อนและข้อจำากัดมาพิจารณาร่วมกัน 

2.3	กรอบแนวคว�มคิดต�มทฤษฎี

รูปที่ 1  กรอบงานวิจัย

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1	ประเภทของง�นวิจัย

 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบ

การวิจัย (Research Design) เป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Research) โดยรวบรวมข้อมูลราย

ละเอียดต่าง ๆ ของบริษัท จากรายงานประจำาปี

ของตลาดหลักทรัพย์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารและ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานตกแต่งภายในในบริษัทโดยตรง 

 จากนั้นจึงนำาข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาทำาการ

วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏีในการกำาหนดกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจขององค์กรในการสรุปประมวลผลโดยใช้

เคร่ืองมือต่างๆ ในการประมวลผล และวิเคราะห์ถึง 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 

Analysis) ของบริษัท เพื่อหาแนวทางการกำาหนด

กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการงานรับเหมาตกแต่ง

ภายใน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 เป็ นการวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล เ ชิ งพรรณา 

(Descriptive Method) โดยการนำาเอาข้อมูลทุติย

ภูมิที่ได้ทำาการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษามาใช้

วิเคราะห์แยกประเด็นสำาคัญ อาศัยแนวคิดและ

หลักทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดย

ประมวลผลภายใต้รูปแบบกระบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธ์แล้วนำามาใช้ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ ที่

ได้จากการสรุปสาระสำาคัญจากการสัมภาษณ์ผู้

บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายในใน

บริษัทโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

และนำาไปใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป 

ซึ่งได้นำาเสนอผลการศึกษาข้อมูล ดังนี้

4.1	 ผลก�รศึกษ�คว�มเกี่ยวโยงของธุรกิจ

	 ง�นตกแต่งภ�ยในกับธุรกิจหลักที่บริษัท

	 ดำ�เนินกิจก�รอยู่

 4.1.1 งานตกแต่งภายในสามารถช่วยเหลือ

งานสถาปัตย์และงานระบบให้จบงานได้เรียบ

ร้อยขึ้น ลดการสั่งรื้องาน ส่งผลให้ได้กำาไรมากขึ้น 

และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำาหนด

 4.1.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึง

บุคลากร เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว สามารถลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนของต้นทุนและค่าดำาเนินการต่าง ๆ ได้
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 4.1.3 ลูกค้าบางกลุ่มมีความต้องการให้

บริษัททำางานแบบ 1 Stop Service ให้บริการ

ก่อสร้างอย่างครบวงจร 

4.2	 ผลก�รศึกษ�จ�กก�รวิเคร�ะห์สภ�พ

	 ทั่วไปด้วยทฤษฎี	SWOT	

 เป็นหัวใจสำาคัญขั้นแรกของการวางแผน

ดำาเนินงาน เน่ืองจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ของบริษัท จากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

(รายละเอียดตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ (SWOT)

  

4.3	ผลก�รศึกษ�ทฤษฎี	Tows	Matrix	

 หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดย

การวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและ

ข้อจำากัดแล้ว ก็จะนำาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix มา

วิเคราะห์เป็นตาราง เพื่อกำาหนดออกมาเป็น

กลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งผลของการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ทำาให้เกิดกลยุทธ์ 

4 ประเภท มีรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาทฤษฎี Tows Matrix 

5. สรุปและอภิปรายผล

5.1	 สรุปผลก�รศึกษ�คว�มต้องก�รตล�ด

	 ง�นตกแต่งภ�ยใน	

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความต้องการตลาดจาก

ข้อมูลดิบของบริษัทฯ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประมูล

ใน ปี พ.ศ. 2560 โดยคัดเอาเฉพาะโครงการที่

มีงานรับเหมาตกแต่งภายในมาวิเคราะห์ พบว่า

ความต้องการของตลาดงานตกแต่งภายในมีมาก

ถึง 35 โครงการต่อปี มูลค่าเฉพาะงานตกแต่ง

ภายในรวมแล้วทั้งหมด 16,274,742,386.50 บาท

 ผู้วิจัยคัดเอาเฉพาะงานที่บริษัทสามารถ

ประมูลงานก่อสร้างอาคารหลักมาวิเคราะห์ พบว่า

ในนั้นมีงานตกแต่งภายในอยู่ 6 โครงการ มูลค่า

งานตกแต่งภายในรวมแล้ว 792,909,945 บาท 

หากคิดกำาไรเฉพาะส่วนนี้แล้ว 10% เท่ากับว่า

บริษัทสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้ในธุรกิจรับ

เหมาตกแต่งภายในถึง 79,290,994.50 บาทต่อปี 

ดังตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 แสดงมูลค่าการสูญเสียรายได้จากงานรับเหมา
ตกแต่งภายใน ในปี พ.ศ. 2560

 

5.2	สรุปแผนก�รขย�ยธุรกิจง�นตกแต่งภ�ยใน

 มุ่งเน้นเรื่องความตรงเวลา ซึ่งเป็นจุดเด่น

ของบริษัท โดยประยุกต์การวางแผนงานที่ใช้ใน

งานก่อสร้างหลักมาบริหารงานตกแต่งภายใน 

มุ่งเน้นงานประเภท โรงแรม คอนโดมิเนียม 

สำานักงาน โชว์รูม 

	 5.2.1	 แผนระยะสั้น	(1-3	ปี) รับงานรับเหมา

ตกแต่งภายในท่ีมีขนาดกลางเพราะบริษัท

สามารถทำาได้ด้วยตัวเอง ส่วนงานออกแบบจะ

ใช้พันธมิตรทางธุรกิจไปก่อน

 5.2.2	แผนระยะกลาง	(3-5	ป)ี	รบังานรบัเหมา

ตกแต่งภายในและงานออกแบบที่มีขนาดใหญ่

ขึ้นด้วยตัวเอง ยังคงใช้พันธมิตรกรณีที่ต้องการ

ความเชี่ยวชาญสูง 5.2.3 แผนการขยายธุรกิจ

งานตกแต่งภายในระยะยาว (ภายใน 10 ปี) 

รับงานใน Scale ที่ใหญ่เอง ทั้งงาน และมีโรงงาน

ผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นของตัวเอง
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บทคัดย่อ

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่ึงในจังหวัดที่มีชาวยุโรปวัยเกษียณนิยมมาพำานักระยะยาวมากที่สุดใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ทำาให้ตลาดท่ีพักแบบพำานักระยะยาวเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งท่ีพักประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เป็นที่ต้องการและมีความสอดคล้องกับการมาพำานักระยะยาวใน

จังหวัดเชียงใหม่ของชาวยุโรปวัยเกษียณมากที่สุด แต่เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ลักษณะทางกายภาพยังไม่ตอบรับกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปวัยเกษียณ 

งานวิจัยน้ีจึงศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของชาวยุโรปวัยเกษียณที่พำานักระยะยาวในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์ชาวยุโรปวัยเกษียณที่พักในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเม

นท์ในพื้นที่บริเวณย่านที่ชาวยุโรปวัยเกษียณนิยมพัก เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงที่พักประเภทเซอร์

วิสอพาร์ทเมนท์ที่ตอบสนองพฤติกรรมของชาวยุโรปวัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาทำาให้

เข้าใจถึงปัจจัยในการพัฒนาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ตอบรับพฤติกรรมและความต้องการของชาวยุโรป

วัยเกษียณที่พำานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

คำาสำาคัญ: ชาวยุโรปวัยเกษียณ  เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  พำานักระยะยาว

Abstract

 Chiang Mai is one of the most popular place to retire for European in Thailand and the 

trend is increasing. The long-term accommodation market has grown steadily. The serviced 

apartment type is on high demand and corresponds to long-term stay for European retirement 

in Chiang Mai. However a physical elements of serviced apartment are need to be improved to 

response European customer. This research aims to study the behavior and needs of European 

retirees for long-term stay in Chiang Mai. The results of research are conducted by interviewing a 

retired European in serviced apartments and observing physical element of serviced apartments 
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in the popular area for European retirement, including of interviewing with owners of serviced 

apartments to improve project development and services of serviced apartment. The expected 

outcomes of research are project proposals for improvement of serviced apartment for European 

retires in Chang Mai in the future.

Keywords: European Retirement, Serviced Apartment Type, Long-Term Stay

1. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 โครงสร้างของประชากรโลกในอีก 40 ปี 

จะเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดย

สัดส่วนของผู้สูงอายุคิดเป็น 1 ใน 5 หรือร้อยละ

20 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งพบได้ในประเทศ

แถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมัน 

อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย ในขณะที่ค่าครองชีพ

ในประเทศแถบยุโรปมีอัตราค่อนข้างสูง บางประเทศ

จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในประเทศ

ออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศท่ีมีค่าครองชีพท่ี

เหมาะสมและยังคงไว้ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีทำาให้มี

ความต้องการในเร่ืองการท่องเท่ียวและท่ีพักแบบ

พำานักระยะยาวมากข้ึนตามไปด้วย (เกรียงศักด์ิ เจริญ

วงศ์ศักด์ิ, 2557)

 ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย                     

มแีนวโน้มท่ีกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมที่จะ

รองรับกับการพำานักระยะยาวของลูกค้าวัยเกษียณ

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่

เป็นพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการรองรับการพำานัก

ระยะยาว จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาอสังหา-

ริมทรัพย์เพ่ือผู้สูงอายุเป็นอย่างย่ิง (โอกาสของธุรกิจ 

Long Stay ในยุคสังคมสูงวัย, 2016) ดังแสดงใน

รูปที่ 1

 

รูปที่ 1 แสดงสถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2556-2573

 ผู้สูงอายุวัยเกษียณที่ เ ลือกเดินทางมา

ท่องเที่ยวแบบพำานักระยะยาว มีความต้องการ

ด้านที่พักอาศัยเป็นหลัก ซึ่งการเลือกที่พักของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 

ทำาเลท่ีต้ัง ความสะดวกในการเดินทาง ส่ิงอำานวย

ความสะดวกทั้งของท่ีพักและปัจจัยภายนอก 

การบริการ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับการพำานักระยะยาวของผู้สูงอายุ

วัยเกษียณ ธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจที่มีความ

สัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบันท่ีพักมีหลายประเภท จากสถิติมีจำานวน

เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งทำาให้มีการแข่งขันที่สูงและ

เกิดภาวะห้องที่พักล้นตลาดแต่เห็นได้ว่าใน

ปัจจุบันที่พักในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักสำาหรับ

นักท่องเที่ยวทั่วไป ยังมีบางจุดที่ยังไม่ตอบโจทย์

ต่อความต้องการและพฤติกรรมของชาวต่างชาติ

วัยเกษียณ
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 จากการศึกษาปัจจัยของท่ีพักแต่ละประเภท 

ทำาให้เห็นได้ว่าที่พักแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มี

แนวโน้มที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและความ

ต้องการของชาวยุโรปวัยเกษียณมากที่สุด เนื่อง

จากปัจจัย รูปแบบการพำานักแบบรายเดือนและ

สิ่งอำานวยความสะดวกในท่ีพักที่บริการเหมือน

โรงแรม ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการปรับปรุง

กายภาพของที่พักแบบพำานักระยะยาวประเภท

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพ่ือให้ตอบรับกับพฤติกรรม

ของชาวยุโรปวัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่พักที่มีมากใน

ปัจจุบันได้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. ศึกษาด้านกายภาพและบริบทของท่ีพัก

ประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อการปรับปรุง

 2. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ

ชาวยุโรปวัยเกษียณที่พำานักระยะยาวในจังหวัด

เชียงใหม่

 3. เสนอแนวทางการปรับปรุงกายภาพของ

ที่พักประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อให้ตอบ

รับกับพฤติกรรมของชายุโรปวัยเกษียณใน

จังหวัดเชียงใหม่

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1	พฤติกรรมของตล�ดนักท่องเท่ียวช�วยุโรป

 ในอดีตการตัดสินใจเลือกสถานที่สำาหรับ

พำานักระยะยาวของชาวยุโรปนั้น จะพิจารณา

จากความคุ้ น เ คยกั บสถานที่ เ ป็ น สำ า คัญ 

โดยส่วนใหญ่จะเลือกไปท่องเท่ียวพำานักระยะยาว

ในประเทศท่ีเคยไปท่องเท่ียวและได้รับประสบการณ์

ที่ดี แหล่งท่องเที่ยวพำานักระยะยาวที่เป็นที่รู้จัก

เป็นอย่างดีของนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวยุโรปและ

เป็นที่นิยมไปใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นระยะเวลา

นาน ได้แก่ สเปน โปรตุเกส อิตาลี กรีซ และรัฐ

ฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วน

ใหญ่เป็นประเทศในยุโรป ทั้งนี้เพราะมีความ

สะดวกในการเดินทาง ระยะทางไม่ไกลมากนัก 

ใช้เวลาเดินทางไม่นานจนเกินไป มีวัฒนธรรม

ใกล้เคียงกัน มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดี และ

มีมาตรฐานการดำารงชีวิตสูง

 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถานที่เพ่ือการท่องเท่ียวพำานักระยะยาวของ

ชาวยุโรปเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจาก

กระแสโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันผู้สูงอายุในยุโรปมี

สุขภาพดี มีกำาลังในการใช้จ่ายด้วยตนเองมากขึ้น 

และมีความต้องการที่จะทดลองไปใช้ชีวิตใน

สถานท่ีท่ีมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

แตกต่างจากที่เป็นอยู่  นอกจากนี้บางส่วนก็เลือก

เดินทางไปท่องเที่ยวและพำานักระยะยาว โดย

พิจารณาจากประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำา คุ้มค่า

กับเงิน มีสภาพภูมิอากาศดี และมีวิถีชีวิตตรงกับ

ที่ตนต้องการ (U.S.Census Bureau, 2014)

3.2	 แนวคิดก�รจัดสภ�พแวดล้อมสำ�หรับ

	 ผู้สูงอ�ยุ

 ในปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมสำาหรับ

ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างมาก ซึ่งการจัดหรือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หมายถึง การ

วางแผนและแทรกแซงเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียน

แปลง ทางสภาวะแวดล้อม โดยสามารถครอบ

คลุมในทุกๆ เร่ือง เพ่ือวัตถุประสงค์ให้มีการพัฒนา

เพื่อความเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาที่

อาจจะเกิดกับผู้สูงอายุและสามารถเอื้อต่อการ

ดำารงชีวิตของผู้สูงอายุในสภาวะแวดล้อม 3 ส่วน

คือ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ, 2548)
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 3.2.1	สภาวะแวดล้อมส่วนบุคคล จะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้สูงอายุ

มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ กันมากขึ้น

	 3.2.2	สภาวะแวดล้อมทางสังคม	ต้องมีการ

จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางสังคมให้มี

ประสิทธิภาพ

	 3.2.3	สภาวะทางกายภาพ จำาเป็นจะต้องมี

การออกแบบสภาพแวดล้อมในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือคำานึง

ถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

มากที่สุด ได้แก่  การจัดวางผังและจัดภูมิทัศน์ การ

ออกแบบพื้นที่กิจกรรม การออกแบบทางสัญจร

ภายในและภายในอาคารและการออกแบบ

สิ่งอำานวยความสะดวกต่อการดำารงชีวิต

3.3	คว�มหม�ยของเซอร์วิสอพ�ร์ทเมนท์

 เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ คือ อาคารที่อยู่อาศัย

รวมซึ่งประกอบด้วยห้องพักตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป 

ภายในห้องจะตกแต่งต่างจากโรงแรม ซึ่งจะมี

สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน เช่น ครัว เครื่อง

ซักผ้า ระเบียงนั่งเล่น ให้บรรยากาศเหมือนอยู่

บ้านมากกว่า นอกจากนี้ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

ยังมีบริการให้ เช่น บริการทำาความสะอาด 

บริการอาหารเช้า และสิ่งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ ทั้งสระว่ายน้ำา ฟิตเนส สปา ทั้งนี้ ส่วน

ใหญ่คิดค่าเช่าในลักษณะรายเดือน ระยะเวลา

เช่าเกิน 1 เดือนขึ้นไป (วารสารธนาคารอาคาร

สงเคาระห์, 2557)

3.4	 ม�ตรฐ�นที่พักเพื่อก�รท่องเที่ยวแบบ

	 พำ�นักระยะย�ว (สำานักพัฒนาบริการท่อง

 เที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ

 ท่องเที่ยวและกีฬา) มี 9 ส่วนดังต่อไปนี้

 1. สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง

ทั่วไป ทางสัญจรและสถานที่จอดรถ

 2. โถงต้อนรับและพื้นที่นั่งคอย

 3. ห้องพัก พิจารณาลักษณะ สภาพและ

การจัดให้มี เครื่องตกแต่งในห้องพักหรือสิ่ง

ทดแทน ได้แก่ โต๊ะกาแฟหรือโต๊ะรับประทาน

อาหาร โต๊ะทำางาน โต๊ะเครื่องแป้ง ชุดรับแขก ตู้

เสื้อผ้า ส่วนประกอบอาหาร และห้องน้ำา

 4. ห้องอาหาร บริเวณประกอบอาหารและ

รับประทานอาหาร ในกรณีภายในห้องพักไม่ได้

จัดพื้นที่สำาหรับประกอบอาหารไว้ให้

 5. บริการเสริมอื่นๆ ได้แก่ ห้องซักรีดรวม 

ห้องรับฝากสัมภาระ มุมหนังสือ หรือห้องอ่าน

หนังสือ

 6. กิจกรรมเสริมประเภทต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม

เชิงสุขภาพ กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม กิจกรรม

กีฬาและออกกำาลังกาย กิจกรรมเชิงธรรมชาติ

 7. ความปลอดภัยในที่พัก

 8. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ

ความสัมพันธ์ชุมชน

 9. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ราคา

และการระบุบริการต่างๆ

4. วิธีการดำาเนินการวิจัย

 ในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงที่พัก

ประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำาหรับชาวยุโรป

วัยเกษียณ เพื่อให้ตอบสนองกับพฤติกรรมและ

ความต้องการในการพำานักแบบระยะยาวใน

จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพทั้งจากการสำารวจและการสัมภาษณ์ 

โดยแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่

 1. การศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยทำาการเก็บ

ข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

โดยการขอเข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เลือกพัก
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อยู่ในโครงการกรณีศึกษาและใช้วิธีการติดตาม

การใช้ชีวิตประจำาวันเป็นเวลา 1 วัน ทั้งภายใน

โครงการและนอกโครงการเพื่อให้ทราบถึง

ความต้องการของสิ่งอำานวยความสะดวกและ

บริการท่ีตัวอย่างเลือกและพฤติกรรมท้ังการเดินทาง 

กิจกรรม การบริโภคของกลุ่มตัวอย่างชาวยุโรป

วัยเกษียณ

 2. การศึกษากลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 

เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพและบริการ

ของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยใช้วิธีการ

สังเกตและสัมภาษณ์

4.1	ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นการ

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาว

ยุโรปวัยเกษียณ

 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านกิจกรรม

ประจำาวันและพฤติกรรมการพักอาศัยในที่พัก 

รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการในที่พัก

ท่ีชาวยุ โรปวัยเกษียณต้องการซึ่ ง ผู้วิจัยได้

พิจารณาคัดเลือกชาวยุโรปวัยเกษียณท่ีพักอยู่

ในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์กรณีศึกษาทั้ง 7 แห่ง 

ที่มาใช้ชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวพำานักระยะยาวใน

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยเป็น

ผู้สูงอายุประเภท อยู่อย่างอิสระ ไม่พึ่งพิง (Active 

Aging) การนับประชากรในการศึกษาครั้งนี้ทำา

การนับเป็นรายบุคคล โดยถือว่าข้อมูลที่ได้มา

เป็นตัวแทนของประชากรในปี พ.ศ. 2560 ที่ได้

อยู่อาศัยแบบพำานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

4.2	กลุ่มตัวอย่�งกรณีศึกษ�

 การคัดเลือกเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่เป็น

กรณีศึกษา คัดเลือกทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่

4.2.1	ขั้นตอนที่	1	การคัดเลือกตามบริบท

 จากการศึกษาการพำานักระยะยาวของชาว

ต่างชาติวัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

กลุ่มชาวต่างชาติวัยเกษียณนิยมพักในตัวเมือง

เชียงใหม่ เนื่องจากปัจจัยเรื่องสิ่งอำานวยความ

สะดวก แหล่งวัฒนธรรมที่มากมาย และการเดิน

ทางที่สะดวก ผู้วิจัยจึงลงพื้นที่ศึกษาในตัวเมือง

เชียงใหม่ พบว่า พื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีพื้นที่

ที่มีลักษณะเด่นอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มที่ตั้งแหล่งวัฒนธรรมและเมืองเก่า 

มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 โครงการ

 2. กลุ่มท่ีต้ังกลุ่มวัฒนธรรมและสถานบันเทิง 

มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 โครงการ

 3. กลุ่มท่ีตั้งสถานบันเทิงและแหล่งชุมชน 

มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 19 โครงการ

 4. กลุ่มที่ตั้งรอบสถานศึกษาและสถาน

บันเทิง มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 12 โครงการ

 
รูปที่ 2 แสดงการคัดเลือกเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่เป็น
กรณีศึกษาโดยการคัดเลือกตามบริบท

4.2.2	ขั้นตอนที่	 2	 การคัดเลือกแหล่งที่พักตาม

	 เชื้อชาติ

 จากการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 แล้ว ผู้วิจัย

ลงพื้นที่ศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้งหมดใน

แต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกัน ส่วนพื้นที่ที่ 

3 และพ้ืนท่ี 4 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ดังน้ัน
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ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ใน

พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2

4.2.3	 ขั้นตอนที่	 3	 การคัดเลือกจากรูปแบบการ

	 เช่าที่พักเป็นรายเดือน

 จากการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยเลือก

ศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีรูปแบบการเช่า

ท่ีพักเป็นรายเดือน เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าท่ีพำานัก

ระยะยาวจะเลือกพำานักเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มี

รูปแบบการเช่าเป็นรายเดือน โดยพื้นที่ 1 มีเซอร์

วิสอพาร์ทเมนท์รายเดือน 4 แห่ง และพื้นที่ 2 มี

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์รายเดือน 6 แห่ง

4.2.4	ขั้นตอนที่	4	การคัดเลือกจากระยะทางการ

	 เข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกจากระยะการ

	 เดินเท้าท่ียอมเดินได้ไม่เกิน	10	นาที	(800	เมตร)

 จากการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 แล้ว ผู้วิจัย

เลือกศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ท่ีระยะการเข้า

ถึงส่ิงอำานวยความสะดวกจากระยะการเกิน พบว่า

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้ง 7 โครงการ จาก 2 พื้นที่

เข้าเกณฑ์ทั้งหมด

4.2.5	ขั้นตอนที่	5	การคัดเลือกตามคะแนนนิยม

	 จากค่าเฉลี่ยจาก	 Tripadvisor,	 Agoda,	

	 Booking	และ	Google

 จากการคัดเลือกขั้นตอนที่ 4 แล้ว ผู้วิจัย

คัดเลือกจากการให้คะแนนการรีวิวโดยคิดคะแนน

ค่าเฉลี่ย ได้ตัวอย่างกรณีศึกษาเซอร์วิสอพาร์ท-

เมนท์ ดังนี้ โดยแผนที่แสดงที่ตั้ง แสดงในรูปที่ 3 

และรูปที่ 4

 1. Frangipani Serviced Residences

 2. Sunny Suites

 3. Boonthavon Court

 4. CM Apartment

 5. Baan Sang Singh

 6. Smith Residence

 7. The Chateau

4.3	เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

4.3.1	แบบสัมภาษณ์

 โดยมีคำาถามที่กลั่นกรองและตรวจสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว เพื่อตอบวัตถุประสงค์

งานวิจัย และแสดงมุมมองความคิดเห็นที่มีต่อ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการพำานัก

ระยะยาวของชาวยุโรปวัยเกษียณ

รูปที่ 3 แสดงกรณีศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้ง 4 แห่ง
ในพื้นที่ 1
 

รูปที่ 4 แสดงกรณีศึกษาเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้ง 3 แห่ง
ในพื้นที่ 2

4.3.2	การสังเกต

 โดยจะทำาการกำาหนดเวลาในการสังเกต

พฤติกรรมของชาวยุโรปวัยเกษียณใน โครงการ

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์กรณีศึกษา ว่ามีการใช้งาน

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง

อย่างไร เพื่อกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกและ

บริการการใช้งานที่ตอบรับต่อพฤติกรรมของชาว

ยุโรปวัยเกษียณ
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1	ก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มตัวอย่�ง

 จากการสัมภาษณ์ชาวยุโรปวัยเกษียณที่

พำานักระยะยาวในเซอร์วิสอพาร์ท ตัวอย่างทั้ง 7 

แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเก็บข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ข้อสรุป

ว่าแต่ละคนมีลักษณะความคล้ายคลึงทางด้าน

พฤติกรรมและความต้องการในที่พัก ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่างนิยมออกกำาลังกายแบบไม่

หนัก เช่น ว่ายน้ำา เดิน ว่ิงเหยาะๆ ในเวลาช่วงเช้า 

 2. กลุ่มตัวอย่างจะนั่งเล่น นั่งอ่านหนังสือ 

นั่งพูดคุยกับคนในที่พัก โดยจะนั่งบริเวณพื้นที่

ส่วนกลางของที่พักหรือนั่งเล่นบริเวณระเบียงใน

ห้องพัก หากต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว

 3. มื้อเช้าส่วนใหญ่จะด่ืมกาแฟหรือรับ

ประทานขนมปังและออกไปรับประทานอาหาร

กลางวันที่ร้านประจำาของตัวเอง ส่วนมื้อเย็นจะ

ทานอาหารอย่างง่าย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าวัย

เกษียณส่วนใหญ่นิยมทานอาหารเบาๆ ในมื้อ

เย็นโดยการอุ่นอาหารกินเองหรือซื้ออาหารจาก

ภายนอกที่พักกลับมาทานที่ห้องพัก

5.2	ก�รศึกษ�ตัวอย่�งกรณีศึกษ�

 จากการลงพ้ืนท่ีศึกษากลุ่มตัวอย่างเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนท์กรณีศึกษาทั้ง 7 แห่ง สามารถสรุป

ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบตัวอย่างกรณีศึกษา

 

 1. พื้นที่ส่วนกลาง (common area) สำาหรับ

นั่งเล่น มีทั้งหมด 5 แห่งจาก 7 แห่ง เมื่อ

วิเคราะห์คู่กับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้

เห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางมีความจำาเป็น เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ที่ทำาให้คนในที่พักมีปฏิสัมพันธ์กัน

 2. เคาน์เตอร์ต้อนรับ (reception area) 

บริการ 24 ชั่วโมง มีทั้งหมด 3 แห่งจาก 7 แห่ง 

แต่เมื่อวิเคราะห์คู่กับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

แสดงให้เห็นว่าเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำาหรับการ

พำานักระยะยาว จำาเป็นต้องมีเคาน์เตอร์ต้อนรับ

บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าวัย

เกษียณที่ต้องการการบริการเป็นพิเศษ

 3. สระว่ายน้ำา มีทั้งหมด 2 แห่งจาก 7 แห่ง

จะเห็นได้ว่าเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำาหรับการพำานัก

ระยะยาวส่วนใหญ่ยังไม่มีพ้ืนท่ีสระว่ายน้ำารองรับ

เมื่อวิเคราะห์คู่กับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง แสดง

ให้เห็นว่าสระว่ายน้ำาเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมหลักของกลุ่มตัวอย่าง และควรมีพื้นที่

เฉพาะสำาหรับนอนอาบแดดยามเช้า

 4. ฟิตเนส มีทั้งหมด 2 แห่งจาก 7 แห่ง 

เมื่อวิเคราะห์คู่กับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง แสดง

ให้เห็นว่าฟิตเนสเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของกิจกรรม

หลักของกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่จำาเป็นต้องเป็นฟิตเนส

ที่ครบวงจร เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ ออก

กำาลังกายไม่หนักมาก

 5. พื้นที่ภายในห้องมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 

32 ตารางเมตร โดยพื้นที่ใช้สอยภายในห้องต้อง

มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ พื้นที่

นั่งเล่น ห้องน้ำาในห้อง Pantry และระเบียงห้อง 

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมและความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ

 6. พื้นที่นั่งเล่นภายในห้องพัก สามารถ

เป็นพื้นที่เดียวกับระเบียงก็ได้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบนั่งพักผ่อนที่ระเบียง เมื่อ
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ต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว แต่ยัง

ต้องการอยู่บริเวณพื้นที่ Outdoor

 7. Pantry ไม่จำาเป็นต้องเป็นห้องครัวแบบ

เต็มรูปแบบ สามารถเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่วางเครื่อง

กดน้ำาร้อน เครื่องปิ้งขนมปัง ไมโครเวฟ และ

ตู้เย็นได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณจะทำา

อาหารเช้าหรืออาหารเย็นแบบง่ายๆ ทานกินเอง

6. สรุปผลการวิจัย

6.1	ผลก�รสัมภ�ษณ์

 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 

2 พื้นที่ ได้ผลสรุปดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 1 (กลุ่มที่ตั้งแหล่ง

วัฒนธรรมและเมืองเก่า) ทำากิจกรรมภายนอก

ที่พักเป็นหลัก เนื่องจากในที่พักไม่มีสิ่งอำานวย

ความสะดวกรองรับ เช่น สระว่ายน้ำา ร้านอาหาร 

โดยในตอนเช้าจะออกไปออกกำาลังกายที่สระ

ว่ายน้ำาสาธารณะและรับประทานอาหารเช้าที่

ร้านกาแฟบริเวณใกล้ที่พัก ตอนเที่ยงรับประทาน

อาหารเที่ยงและนั่งเล่นท่ีร้านประจำาบริเวณใกล้

ที่พัก ตอนบ่ายออกไปเดินเล่นบริเวณที่พักหรือ

นั่งพักผ่อนที่ร้านกาแฟ และตอนเย็นซื้ออาหารที่

ตลาดหรือถนนคนเดินเข้ามากินในที่พัก

 2. กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 2 (กลุ่มที่ตั้งกลุ่ม

วัฒนธรรมและสถานบันเทิง) ทำากิจกรรมในที่พัก

เป็นหลัก เน่ืองจากในท่ีพักมีส่ิงอำานวยความสะดวก

รองรับอย่างครบครัน เช่น สระว่ายน้ำา ฟิตเนส 

ร้านอาหาร โดยในตอนเช้าจะออกกำาลังกายที่

สระว่ายน้ำาหรือฟิตเนสในที่พักและรับประทาน

อาหารเช้าในที่พัก ตอนเที่ยงออกไปรับประทาน

อาหารที่ร้านอาหารประจำาบริเวณที่พัก และใน

ตอนเย็นจะทำาอาหารอย่างง่ายรับประทานเอง

ในห้องพัก

6.2	ผลก�รศึกษ�ตัวอย่�งเซอร์วิสอพ�ร์ทเมนท์

 1. ตัวอย่างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์กลุ่มที่ A 

คือ Frangipani Serviced Residences, Sunny 

Suites และ The Chateau Residence เป็น

กลุ่มที่มีจุดเด่นในส่วนของห้องพัก ที่เป็นห้อง

ประเภทหนึ่งห้องนอน มีสิ่งอำานวยความสะดวก

ที่ครบครัน ส่วนสิ่งอำานวยความสะดวกภายใน

โครงการจะมีน้อย ซึ่งจะทดแทนจุดอ่อนด้าน

สิ่งอำานวยความสะดวกภายนอกจากทำาเลที่ต้ัง

ที่ดี

 2. ตัวอย่างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์กลุ่มที่ B 

คือ Boonthavon Court และ CM Apartment 

เป็นกลุ่มท่ีมีจุดเด่นที่ทำาเลที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง

ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครันและเข้าถึง

ง่าย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และภายในห้อง

พักที่ช่วยทดแทนจุดอ่อนด้านส่ิงอำานวยความ

สะดวกภายในโครงการได้

 3. ตัวอย่างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์กลุ่มที่ C 

คือ Baan Sang Singh และ Smith Residence 

เป็นกลุ่มท่ีมีจุดเด่นที่สิ่งอำานวยความสะดวกใน

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่ครบครัน ทำาให้

ลูกค้าสามารถใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางได้

มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทดแทนจุดอ่อนด้านทำาเลที่

ตั้งที่อยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางของตัวเมือง เช่น 

บริเวณถนนท่าแพ
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บทคัดย่อ

 ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกำาลังเกิดข้ึนในประเทศไทยเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
รัฐบาลมีนโยบายในการตอบรับกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่กำาลังเพิ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องการพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 แขนง 
และสิ่งอำานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการ
พัฒนาโครงการศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย ด้วยการศึกษาทฤษฎีและนโยบายนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษากรณีศึกษาโครงการ
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศ เพื่อหาองค์ประกอบ ปัจจัยในการเลือกสถานที่ 
และศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยได้เช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีซึ่งได้ออกแบบการ
ศึกษาเป็นเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บตัวอย่าง จำานวน 400 ตัวอย่าง 
เพื่อเสนอแนวทางการเลือกพ้ืนที่และเสนอองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับการพัฒนาศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย 

คำาสำาคัญ: ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Abstract

 Nowadays, Wellness Hub is the upcoming trend in Thailand and Thai government also has 
a policy to support the wellness trend which aim to attract health tourism. Wellness Hub is one of 
the top priorities of the project. Health tourists need’s of wellness 4 activities and the supporting. 
This research aims to study the behavior of health tourists to offers guidelines selection of areas 
and activities for the development of Wellness Hub in Thailand. Using quantitative research and 
survey research methods to collect data from health tourists in Thailand. The questionnaire has 
been used as research tool with 400 samples size. It is found that these people are focus on 
three factors which are locations, health promotion activities and behavior of health tourists. 
These three factors will be mainly factors that develop Wellness Hub in the future.
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ในปัจจุบันประเทศไทยกำาลังพัฒนาไปสู่

การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ 

(International Medical Hub) ชั้นนำาของโลกซึ่ง

เป็นนโยบายเพื่อตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ (medical tourism) เป็นแนวโน้มที่กำาลัง

เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพที่

กำาลังเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยกลุ่มนักท่อง

เท่ียวเชิงสุขภาพมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

การพัฒนาศูน ย์กลางบริ การ ด้านสุ ขภาพ

นานาชาติ (medical hub) สามารถช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริการ

ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

หรือเชิงสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลมี

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551) เพื่อ

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา

ด้านสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent 

Health Care of Asia) จากแผนพัฒนานี้ทำาให้

ชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ารับการบริการด้าน

สุขภาพในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก และเพื่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้และการสร้าง

เอกลักษณ์การบริการให้โดดเด่น ชาวต่างชาติ

ให้ความสนใจเข้ามารับบริการทางการแพทย์ใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี       ซึ่งในปี พ.ศ. 2559  

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพออกเป็น 4 ด้าน 

ประกอบด้วย (1)การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub) อย่างครบวงจร 

(2) การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (medical 

service hub) 

ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการทำางานเพื่อ

สร้างสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่

หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ (3) การเป็นศูนย์

กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (academic 

hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ (4) ศูนย์กลางยา

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (product hub) (กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) 

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริการทางสุขภาพ

ท่ีมีช่ือเสียง และก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากลจนเป็น

ท่ีนิยม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นลำาดับต้นๆ 

สร้างรายได้จากบริการสาขาสุขภาพและบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำารายได้เข้าประเทศไม่ต่ำากว่า 

1 แสนล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 

จากการที่ภาครัฐของไทยกำาหนดให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางรักษาด้านสุขภาพของเอเชียตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2546 ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของ

ประชากรโลกที่ ให้ความสนใจด้านการดูแล

รักษาสุขภาพมากขึ้น ทำาให้การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย โดยข้อมูลสถิติตลาดท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท ขยาย

ตัวปีละเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ ช่วยสร้างรายได้

ให้กลุ่มผู้ประกอบการ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,  2559)  การท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพในประเทศไทยแม้จะเติบโตขึ้น แต่ยัง

ไม่โดดเด่นมาก เปรียบเทียบในระดับโลกการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) มีมูลค่า

สูงกว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical 

tourism) 7-8 เท่า (รายงานภาวะเศรษฐกิจท่อง

เที่ยว, 2559)  ประเทศไทยควรผลักดันการ

พัฒนาในด้านการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub)  เป็นบริการที่

สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้
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หลากหลาย และมีมูลค่าทางการตลาดโลกที่สูง 

และประเทศไทยมีทรัพยากรที่สอดคล้องในการ

พัฒนาศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

แหล่งน้ำาพุร้อน นวดแผนไทย เป็นต้น  

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาศูนย์กลาง

บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ให้

เอื้อต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่

มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน

ประเทศไทยเพื่อส่งเสริม รวมทั้งเพื่อการรองรับ

นโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับการดึงดูด

นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาทฤษฎีและนโยบายนักท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพในปัจจุบัน เพื่อหาปัจจัยในการเลือก

สถานท่ี ศูนย์กลางธุรกิจบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

(wellness hub)

 2. ศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่และ

องค์ประกอบของศูนย์กลางธุรกิจบริการเพื่อส่ง

เสริมสุขภาพ (wellness hub) จากกรณีศึกษาใน

ต่างประเทศ 

 3. ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ในประเทศไทยในปัจจุบัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อ

การเลือกองค์ประกอบของโครงการศูนย์กลาง

ธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub) 

ในประเทศไทย

 4. นำาเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ

ศูนย์กลางธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

(wellness hub) ในประเทศไทย

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

3.1	 แนวคิดเก่ียวกับก�รท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ

	 (Health	Tourism)

 3.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว (tourism) 

(สำานักพัฒนาการท่องเที่ยว, 2552) กล่าวคือ 

การเดินทางไปเยือนยังสถานที่ต่างถิ่น เป็นการ

เยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบ

อาชีพ (เทิดชาย ช่วยบำารุง, 2551) ซึ่งองค์ประกอบ

ของทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลัก

อย่างน้อย  5 ประการ ได้แก่ (1) การเข้าถึง 

(2) กิจกรรม (3) สิ่งอำานวยความสะดวก (4) สิ่ง

ดึงดูดใจ (5) ที่พักอาศัย

 3.1.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health 

tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจ

หรือจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือ

บำาบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

น้ันเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อน

ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งประเภทได้ 

3 รูปแบบ

 1) แบ่งตามลักษณะสุขภาพ แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเพื่อรักษา

สุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น (2) 

การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยว 

หรืออยู่ในระยะพักฟื้น (3) การท่องเที่ยวเพื่อ

รักษาโรคของนักท่องเที่ยว

 2) แบ่งตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 

แบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การท่องเที่ยว

เชิงส่งเสริมสุขภาพ health promotion tourism) 

หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำา

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท้ังในหรือนอกที่พัก

แรมอย่างถูกวิธี (2) การท่องเที่ยวเชิงบำาบัดรักษา

สุขภาพ (health healing tourism) หมายถึง การ

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่ง

เวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำากิจกรรมบำาบัด

รักษาโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพต่าง ๆ ที่หลากหลาย
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 3) แบ่งตามลักษณะประเภทกิจกรรมท่อง

เที่ยวสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1)

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นหลัก (2) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบนพ้ืนฐาน

ของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง (3) การท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้ของ

ชุมชน (4) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงบริการ

ทางการแพทย์

 3.1.3 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

(medical and wellness) ของโลกตลาดการ

ท่องเที่ยวของโลก พบว่า มีแนวโน้มเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

จะมีคุณภาพ และการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยว

ประเภทอื่น โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 130 (รายงาน

ภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว, 2559)  และมีแนวโน้ม

ให้ความนิยมมาท่องเท่ียวแถบเอเชียและแปซิฟิก

มากขึ้น คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 

9.1 จนถึง ปี 2017 ทำาให้แต่ละประเทศสามารถ

สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จาก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 3.1.4 สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Health Tourism) ในประเทศไทย การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพของไทยเป็นส่วนหนึ่งของการนำา

ภูมิปัญญาตามแนวทาง และศาสตร์ในการดูแล

สุขภาพดั้งเดิมมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริการ

ทางสุขภาพ ส่งผลให้การบริการเชิงสุขภาพของ

ไทยมีความหลากหลายและมีความโดดเด่น 

จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของนักท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดูแล

สุขภาพองค์รวม การนำาเอานวดไทย ฤๅษีดัดตน 

การฟื้นฟูจิตใจ และร่างกาย ควบคู่ไปกับการ

ดูแลสุขภาพองค์รวม ตลอดจนการล้างพิษและ

การดูแลอาหารการกินตามธาตุเจ้าเรือนสิ่งเหล่า

นี้ทำาให้การบริการทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของ

ไทยมีบริบทเฉพาะ

 จาการสำารวจของ Global Wellness Institute

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักหรือรอง

ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี พ.ศ. 

2556 พบว่า มีมูลค่าประมาณ 494.1 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 ด้วยจำานวน

การเดินทางประมาณ 586.5 ล้านครั้งใน 211 

ประเทศทั่วโลก โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี

อัตราส่วนร้อยละ 14.6 ของค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ท่องเที่ยวทั้งหมด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีอัตราส่วนร้อยละ 6.2 ของจำานวนการเดินทาง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศท้ังหมดท่ีเกิด

ข้ึน ในปี พ.ศ. 2556 (รายงานภาวะเศรษฐกิจท่อง

เที่ยว, 2559)

 นอกจากบริการทางการแพทย์แล้ว ไทยยัง

มีศักยภาพสูงในการให้บริการส่งเสริมและสนับ-

สนุนสุขภาพ (health promotion services) เช่น 

สปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม เป็นต้น

โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา รัฐบาลไทย

ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจในสาขานี้ซ่ึงเป็นส่วน

หนึ่งในแผนการพัฒนาศูนย์กลางบริการเพื่อส่ง

เสริมสุขภาพ (wellness hub)

 1) ธุรกิจสปา

 2) นวดแผนไทย

 3) ธุรกิจความงาม

 4)  ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.2	 แนวคิดพื้นฐ�นด้�นสุขภ�พและ	 ก�ร

	 ส่งเสริมสุขภ�พ	(Wellness)

 การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้กส่ขุภาพทัง้  4  ดา้นประกอบดว้ย 

(1) สุขภาพกาย (2) สุขภาพจิต (3) สุขภาพสังคม 

(4) สุขภาพศีลธรรม (ประเวศ วะสี, 2541, น. 5-7) 
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3.3	 ศูนย์กล�งสุขภ�พน�น�ช�ติ	 (Medical	

	 Hub)

 นโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559 ยุทธ-

ศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ (medical hub) ระยะ 10 ปี 

(พ.ศ.2559-2568) ได้อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับ

โครงการการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้าน

สุขภาพ (medical hub) โดยกำาหนดไว้ว่าจะ

ทำาการบูรณาการวงการแพทย์ระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนา

วงการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาด้านสุขภาพ โดยได้กำาหนดแนวทางการ

พัฒนาศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

(wellness hub) ดังนี้ (กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ, 2559)

 ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่

เป็นการบริการอย่างครบวงจรโดยพัฒนาใน

เรื่องของมาตรฐานของสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ/สปา

เพื่อสุขภาพ บริการนวดเพื่อเสริมสวย บริการ 

Medical Spa บริการสปาน้ำาพุร้อน บริการ 

Thalasso Therapy/Climato Therapy บริการ

แบบพำานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay for 

Health) บริการแบบ Health Resort และบริการ

แบบ Rehabilitation Center

3.4	 เกณฑ์ในก�รกำ�หนดสถ�นท่ีท่ีมีศักยภ�พ

	 ด้�นท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ

 โดยเกณฑ์การกำาหนดสถานที่ที่มีศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยว และข้อกำาหนดในด้านที่ตั้ง

ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ประกอบด้วย พื้นที่

ธรรมชาติ หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ

ที่มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและการใช้พื้นที่

โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ผสมผสานการรักษาและ

ฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน 

โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมแนวทางจากหน่วยงาน

ต่างๆ (Thail Tourism Standard, 2557)

3.5	 กรณีศึกษ�ในต่�งประเทศ

 1) โครงการ The Center for  Healty 

Living (CHLs) at Moorings Park โครงการนี้

พัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ขนาดใหญ่เพื่อสะท้อนถึงการคำานึงถึงเรื่อง

สุขภาพของคนรุ่นต่อไป โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้เทรนด์และเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย CHLs เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีมุ่งเน้นส่ิงอำานวย

ความสะดวกด้านสุขภาพ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน

สุขภาพและแนะนำาแนวทางใหม่ๆ ด้านสุขภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมีชีวิตชีวาและความ

สุขของประชาชน

 2) โครงการ C. C. Young | The Point and 

Pavilion, Center for Arts and Education ดึงดูด

กลุ่มลูกค้าทั้ง Life Plan Community campus 

และผู้คนจากระแวกใกล้เคียงผ่านความแตกต่าง

ทางเอกลักษณ์และโครงการด้านนวัตกรรม การ

ออกแบบอาคารสร้างความรู้สึกว่าเป็นสถาน

ที่ซึ่งจิตวิญญาณไร้ซึ่งอายุขัย ซึ่งเป็นจุดสำาคัญ

ของผู้ให้บริการ พื้นที่ว่างตรงกลางโครงการ ตรง

กับลักษณะเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ และเป็น

เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมที่เน้นการโต้ตอบและ

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยเชิญชวนให้ทุกคน

ทุกวัยร่วมกันประกอบกิจกรรม

 3) โครงการ Willow Valley Communities | 

Cultural Center เป็นมากกว่าบ้านพักผู้สูงอายุ 

เป็นการใช้ชีวิตที่มากกว่า คือ การส่งเสริมสุข

ภาพ กายภาพ จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และ

การต้อนรับจากเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างวันดีๆ และ
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การแบ่งปัญประสบการณ์กับคนที่คุณรัก ด้วย

กิจกรรมหลากหลายมิติด้านสุขภาพท่ีได้รับการ

สนับสนุน โดย “Cultural Center” ซึ่งประกอบ

ไปด้วยโรงละครขนาดใหญ่ ห้องบอลรูม ห้อง

เรียนสตูดิโอศิลปะและแกลลอรี่การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ สปา ศูนย์กีฬาทางน้ำา การบำาบัด

ผู้ป่วยนอก แอโรบิกสตูดิโอ คาเฟ่ และพื้นที่งาน

แสดงอเนกประสงค์

4. ระเบียบและวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษา ปัจจัยใน

การเลือกสถานที่ องค์ประกอบ และพฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในการพัฒนาศูนย์

กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub) 

ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วย

การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บแบบสอบถาม

กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน

ประเทศไทย จำานวน 400 คน จากการแจก

แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มชมรมท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ เป็นกลุ่มเปิดในเว็บไซต์ Facebook 

ตอบแบบสอบถามโดยสมาชิกกลุ่มชมรมท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) และกรณีศึกษา (case study analysis) 

ที่ได้มาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม โดยมี

การเก็บข้อมูลดังนี้

4.1	ก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ

 การวิจัยเชิงสำารวจ สำารวจพื้นที่โครงการ

ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในต่าง

ประเทศ โดยศึกษา 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการ 

The Center for Healthy Living at Moorings 

Park (2) โครงการ C. C. Young| The Point and 

Pavilion, Center for Arts and Education, และ 

โครงการ Willow Valley Communities | Cultural 

Center ซ่ึงท้ัง 3 โครงการ เป็นโครงการศูนย์บริการ

ส่งเสริมสุขภาพที่มีความร่วมมือกับสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะที่ตั้งที่มีความแตก

ต่างกันตามลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพในบริบทนั้นๆ ในการเปรียบเทียบ

ระหว่างโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศเพ่ือเปรียบการจัด

พื้นที่สำาหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และใช้การ

วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 แขนง

4.2	ก�รวิจัยเชิงปริม�ณ

 การเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย จำานวน 

400 คน เป็นแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์

และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความคาดหวังถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 

แขนง ที่จะใช้งานในศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุข

ภาพในอนาคต โดยการวิจัยจะเก็บข้อมูลจากการ

แจกแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มชมรมท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเปิดในเว็บไซต์ Facebook 

ตอบแบบสอบถามโดยสมาชิกกลุ่มชมรมท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1	 พฤติกรรมในก�รเลือกกิจกรรมส่งเสริม

	 สุขภ�พ	 ในโครงก�รศูนย์กล�งบริก�ร

	 เพื่อส่งเสริมสุขภ�พของนักท่องเที่ยวเชิง

	 สุขภ�พ

 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ ของโครงการ

ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศ พบว่า

ลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดมีพื้นที่

มากกว่า 50 ไร่ ถูกแบ่งประเภทพื้นที่ออกเป็น 

1) ส่วนพักอาศัย 2) พื้นที่สวนสาธารณะ 3) พื้นที่
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รูปที่ 1 แผนผังการดำาเนินงาน 

ส่วนการดำาเนินชีวิต 4) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

โดยโครงการมีความร่วมมือกับสถาบัน มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร บ้านพักผู้สูงอายุ

โรงแรม/รีสอร์ท โดยกรณีศึกษามีส่วนการสนับ

สนุนการใช้งานต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 แขนง

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จำานวน 

400 คน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ทางด้าน

พฤติกรรมและการเลือกกิจกรรม พบว่า ปัจจัย

ในการเลือกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 แขนง 

ล้วนมีความสำาคัญระดับปานกลางถึงมากที่สุด 

โดยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ มีระดับความ

สำาคัญมากที่สุดคือ  มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นหลัก เช่น น้ำาพุร้อน อบทราย เดินป่า 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีความสำาคัญในระดับ

มาก มี 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมออกกำาลังเพื่อ

สุขภาพ ออกกำาลังกายใต้น้ำา บริการสปาและ

ความงาม บริการรักษาพยาบาล การจัดการด้าน

การให้ความรู้ด้านการให้จิตสำานึกและการให้การ

ศึกษาด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพของชุมชน 

การบริการอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ บริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

และความงาม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย

ใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพที่มีความสำาคัญในระดับปานกลาง มี 2 

กิจกรรม คือ การฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน 

และการฝึกสมาธิแนวพุทธศาสน์

5.2	 ปัจจัยในก�รก�รเลือกสถ�นที่พัฒน�

	 ศูนย์กล�งบริก�รเพื่อส่งเสริมสุขภ�พ

 จากการศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบของ

ทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลัก

อย่างน้อย  5 ประการ ได้แก่ (1) การเข้าถึง 

(2) กิจกรรม (3) สิ่งอำานวยความสะดวก (4) สิ่ง

ดึงดูดใจ (5) ที่พักอาศัย และ เกณฑ์ในการ

กำาหนดสถานที่ที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ โดยให้ความสำาคัญกับพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน

พื้นท่ีการมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่หลาก

หลาย ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ ด้าน

ความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว ความมีชื่อ

เสียงในปัจจุบัน และความสอดคล้องระหว่าง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันและที่จะ

พัฒนาในอนาคต พบว่า จากกรณีศึกษาขนาด

โครงการสถานบริการสุขภาพมีขนาดที่หลาก

หลายตั้งแต่ 740 ตารางเมตรไม่เกิน 12,000 

ตารางเมตร โดยมีจำานวนชั้นไม่เกิน 8 ชั้น โดย

มีค่ากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 3,400 ตารางเมตร พบว่า

สถานบริการส่วนใหญ่เป็นสถานบริการสุขภาพที่

สร้างต่อเติมจากอาคารดั้งเดิม และตั้งอยู่บริเวณ
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ตัวเมืองสำาคัญๆ เป็นหลัก โดยองค์ประกอบจาก

ของเมืองสำาคัญจากกรณีศึกษา ให้ความสำาคัญ

กับพื้นที่ธรรมชาติมีการเข้าถึงได้ง่ายโดยมีสนาม

บินเป็นหลัก พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบ

ครัน เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซื้อ โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ท สถานที่

ราชการ ร้านอาหาร สถานีขนส่ง เป็นต้น 

6. สรุปผลการวิจัย

6.1	 องค์ประกอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พ

	 ภ�ยในโครงก�รศูนย์กล�งบริก�รเพื่อส่ง

	 เสริมสุขภ�พ

 ผลจากการศึกษากรณีศึกษา พบว่า โครงการ

ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศ

เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร บ้านพกัผู้สูงอายุ 

โรงแรม/รีสอร์ท โดยมีองค์ประกอบสำาคัญคือ 

1) ส่วนพักอาศัย 2) พื้นที่สวนสาธารณะ 3) พื้นที่

ส่วนการดำาเนินชีวิต 4) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

โดยพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนการ

ใช้งานต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 แขนง โดย 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายและกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณต้องการพื้นที่

มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ

6.2	 ปัจจัยที่เหม�ะสมต่อก�รเลือกสถ�นท่ีใน

	 ก�รพัฒน�โครงก�รศูนย์กล�งบริก�ร

	 เพื่อส่งเสริมสุขภ�พในประเทศไทย

 พบว่า ปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาศูนย์กลาง

บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยสำาคัญมากที่สุด 

คือ ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ ในพื้นที่การมีองค์ประกอบการท่องเที่ยว

ที่หลากหลาย และความปลอดภัยของสถาน

บริการสุขภาพ  ปัจจัยสำาคัญมาก คือ ด้านความ

นิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียง

ในปัจจุบันและความสอดคล้องระหว่างการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันและที่จะพัฒนาใน

อนาคต ซึ่งจากกรณีศึกษาพบว่า สถานบริการ

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองสำาคัญมากกว่าจะอยู่ใน

แหล่งชนบท

6.3	 ผลก�รเก็บแบบสอบถ�มกลุ่มตัวอย่�ง	 

	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พใน

	 ประเทศไทย

 ผลการวิเคราะห์ทำาให้เราทราบถึงความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งให้

ความสำาคัญกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่ส่งเสริมพื้นที่น้ำาพุร้อนในประเทศ

ไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณะของธรรมชาติในแต่ละ

จังหวัดของประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ

ได้แก่ กิจกรรมออกกำาลังเพื่อสุขภาพ การ

ออกกำาลังกายใต้น้ำา บริการสปาและความงาม 

บริการรักษาพยาบาล การจัดการด้านการให้

ความรู้ด้านการให้จิตสำานึกและการให้การศึกษา

ด้านสุขภาพ ความรู้ทางด้านสุขภาพของชุมชน 

การบริการอาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ บริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

และความงาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ล้วนเป็นกิจกรรมที่นัก

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ความสำาคัญในการเลือก

ใช้บริการดังนั้นการพัฒนาศูนย์กลางบริการส่ง

เสริมสุขภาพควรจะให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมั่นตรวจสอบ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง

สม่ำาเสมอ
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บทคัดย่อ

 เนื่องจากกฎหมายอาคารว่าด้วยระยะร่นด้านข้างของอาคารขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการออกแบบ

พื้นที่ระหว่างอาคาร ทำาให้ขาดการเชื่อมต่อของคนเดินเท้า  ซึ่งพบว่าในย่านศูนย์กลางธุรกิจทั้งใน

ไทยและต่างประเทศเริ่มมีการออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคารเพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อกันในระดับย่าน 

โดยการร่วมพัฒนาระหว่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์และภาคส่วนรัฐบาล โดยมีทั้งการจัดตั้งเป็นองค์กร

อิสระ และจัดตั้งโดยรัฐบาล โดยงานวิจัยจะเสนอปัจจัยและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระหว่างโครงการ

แบบผสมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับย่าน ซึ่งได้ทำาการเลือกศึกษากรณีตัวอย่างในต่าง

ประเทศและกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาพ้ืนที่ระหว่างโครงการเพื่อส่งเสริมการเช่ือมต่อของคนเดิน

เท้า ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เริ่มมาจากส่วนผสมการของอาคารที่

มีการใช้งานเพื่อการพาณิชย์เป็นส่วนประกอบ จึงเกิดความต้องการการเชื่อมต่อของคนเดินเท้า นำามา

สู่การพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ กันไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำาหรับทำากิจกรรม พื้นที่ขาย หรือพื้นที่พัก

ผ่อน การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอเป็นแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อม

ต่อกันในย่าน

คำาสำาคัญ:  พื้นที่ระหว่างโครงการ การเชื่อมต่อระดับย่าน โครงการแบบผสมขนาดใหญ่  ย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ

Abstract

 Because of the building code, the side yard requirements for large scale of building 

development, is affect to the design of the intermediary space between buildings, As a result 

of urban disconnection with pedestrian. It is found that in the central business district both in 

Thailand and abroad began to design the intermediary space between the building to promote 

district connectivity by joint venture between real estate companies and the government sector, 

both the establishment of an independent organization and established by the government. 

The research will propose factors and development type of the intermediary space of the large 
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mixed-use projects to promote district connectivity. The study was conducted in the case of 

overseas and in Bangkok, with the development of an area between the projects to promote 

the connection of pedestrians. The study found that factors contributing to the development of 

such areas. It comes from a mixture of commercial function that have demand for pedestrian 

connections. It leads to the development of different type. Whether it is space for activities, rental 

area or rest area. This study aims to propose a design approach to develop areas to promote 

connectivity in the district. 

Keywords: Intermediary Space, Connectivity District Scale, The Large-scale mixed-use, Central 

Business District

 1. บทนำา

 การพัฒนาโครงการแบบผสม (mixed-use

development) กลายเป็นประเด็นสำาคัญในการ

อภิปรายร่วมสมัยของลักษณะผังเมือง (urban-

scapes) และแนวคิดการออกแบบผังเมือง (urban 

design paradigms) เช่น การพัฒนาอย่างยั่นยืน 

(sustainable development) ชุมชนเมืองยุคใหม่ 

(new urbanism) และเมืองกระชับ (compact 

city) (Grant, 2002; Hirt, 2007)  

 ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มจับมือกัน

เพื่อพัฒนาโครงการแบบผสม ขนาดใหญ่ที่มี

ความซับซ้อนและมีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยแนวโน้ม

ความต้องการของคนเมืองสมัยใหม่ที่นิยมความ

สะดวกสบายด้านการดำาเนินชีวิต ทำางาน และ

จับจ่ายใช้สอย รวมถึงที่ดินศักยภาพที่มีจำากัด 

ทำาให้การพัฒนาโครงการแบบผสมขนาดใหญ่ 

ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายจึงส่งผลให้

ผู้ประกอบการต้องหันมาจับมือกันเพื่อพัฒนา

โครงการแบบผสม ขนาดใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้น

มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย

ในแต่ละพื้นที่ (กานต์ชนก บุญสุภาพร 2560)

 ซ่ึงเ ม่ือพิจารณาลักษณะกายภาพของ

โครงการแบบผสมขนาดใหญ่ในประเทศไทย

จะพบว่าทุกอาคารมีพื้นที่ระหว่างโครงการที่

ใช้เชื่อมต่อระหว่างภายนอกอาคารและภายใน

อาคารจากการสำารวจโครงการแบบผสมใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่ระหว่างโครงการ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเกิดจากกฎ

กระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 3 ระบุให้อาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่ต้องมีท่ีว่างปราศจากส่ิงปกคลุม

รอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  ซึ่งส่งผลให้

อาคารทุกอาคารต้องมีถนนสำาหรับรถยนต์รอบ

โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1

 การเกิดถนนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการผสม

ผสานการจราจรที่เคลื่อนที่เร็ว ระบบการจราจร

ท่ีไม่ซับซ้อนและมีความปลอดภัยในการจราจร

ต่ำาถนนที่ใช้ประโยชน์กับการจราจรประเภท

อื่นไม่ได้ในทางปฏิบัติ นอกจากการจราจรของ

รถยนต์ ซึ่งจะกลายเป็นว่าทางเท้าถูกรบกวนจาก

ถนนท่ีรถวิ่งทำาให้สภาพถนนสำาหรับคนที่จะเดิน

ในเมืองแย่ลงไปอย่างเป็นระบบ (Gehl, 2010) 

 การออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคารเป็นหนึ่ง

ในวิธีแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณภาพของถนน

ให้กับอาคารสูง (Xiangfei, 2012) ดังนั้น การ
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วิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบของพื้นที่

ระหว่างโครงการที่ส่งเสริมการเชื่อมต่ออาคาร

ในระดับย่านว่าปัจจุบันมีรูปแบบใดบ้างในเชิง

กายภาพและรูปแบบที่เกิดขึ้น เกิดจากปัจจัยใด

บ้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำาหรับการออกแบบ

พื้นที่ระหว่างโครงการสำาหรับสถาปนิก  ผู้พัฒนา

โครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีความสนใจ

ในเรื่องนี้

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.	แนวคิดและทฤษฎีพื้นที่ระหว่�งโครงก�ร	

 2.1.1 พื้นที่ระหว่างโครงการ คือ การเปลี่ยน

ผ่านระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ซึ่ง

คือพื้นที่ตรงกลางระหว่างอาคารและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ ผลที่ได้จากพื้นที่นี้ คือ การรวมสอง

พื้นที่ที่ตรงกันข้ามกัน และสร้างความคลุมเครือ

ให้กับขอบเขตของพื้นที่ และทำาให้อาคารและสิ่ง

แวดล้อมภายนอกเชื่อมต่อกัน (Xiangfei, 2012)

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงพัฒนาการกฏหมายอาคารที่เกี่ยวข้องกับระยะร่น                      

 2.1.2 ประโยชน์ของพื้นที่ระหว่างโครงการ             

การขึ้นของตึกระฟ้าเพื่อจะสร้างพื้นที่ระหว่าง

โครงการเป็นเพียงหนึ่งทางแก้ปัญหา เมื่อผู้ใช้

อาคารต้องการพื้นที่เพื่อใช้พื้นที่สวนหรืออากาศ

ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความกดดันจากการอยู่ใน

ตึกสูง ต่อไปนี้เป็นหมวดหมู่สำาหรับความแตกต่าง

ของพื้นที่ระหว่างโครงการสำาหรับการแก้ปัญหา

สำาหรับตึกสูง ไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีผังเมือง

แต่สามารถเพิ่มคุณภาพของพื้นที่ภายใน

 2.1.3 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ระหว่าง

โครงการในอาคารสูง พื้นที่ระหว่างโครงการ ใน

อาคารสูงมีหลายประเภทที่แตกต่างกันไป โดยมี

เป้าหมายในการออกแบบ หลักสำาคัญของส่วน

ประกอบ คนที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายที่ต่างกัน 

แต่มีจุดพื้นฐานคือให้ผู้คนใช้งานท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร และมีพื้นที่สำาหรับกิจกรรมพัก

ผ่อนของผู้คน (Xiangfei, 2012)

 2.1.4 ทฤษฎีความสัมพันธ์เร่ืองการเช่ือมต่อ

ระดับย่าน Transportation and land-use 

relationship การสัญจรและการใช้งานพื้นที่ขึ้น

อยู่กับแต่ละคนระบบการสัญจรกำาหนดการ
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เข้าถึง ซึ่งมีผลต่อที่ตั้งของกิจกรรม รูปแบบการ

ใช้งานพื้นท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรมในแต่ละวัน 

ซึ่งผันแปรตามรูปแบบการเดินทาง รูปแบบการ

เดินทางมีผลต่อเส้นทางของการสัญจร แนวคิด

พื้นฐานเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง

การใช้งานและการสัญจรที่สามารถเข้าถึงได้ 

ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 พื้นที่ เพิ่ม

เทียบเท่าค่าเดินทางระหว่างมันลดลง 

 2.1.5 แนวความคิดเกี่ยวกับย่าน ย่านคือ 

พื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองที่มีลักษณะที่เหมือน

กัน หรือคล้ายคลึงกัน ที่ทำาให้ผู้คนที่เดินทางเข้า

มาในย่าน สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นย่านนั้นๆ 

ซึ่งของเขตของย่านจะถูกกำาหนดด้วยลักษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ 

รูปแบบของอาคาร เป็นต้น รวมถึงรูปแบบของ

กิจกรรม และการใช้พื้นที่ภายในย่านด้วย เมือง

ทุกเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน 

แต่ละส่วนเรียกว่า “ย่าน” ซึ่งสามารถพิจาณา

ความแตกต่างของแต่ละย่านได้จากลักษณะเด่น 

การขยายตัวและรูปแบบของย่าน (ทิพย์สุดา, 2547)

3. วิธีวิจัย

3.1.	ก�รเลือกกรณีศึกษ�

 งานศึกษาวิจัยเล่มน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาระหว่างโครงการ

แบบผสมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อ

ระดับย่าน และปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนา

ดังกล่าว ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจะเริ่มจากการ

เลือกกรณีศึกษาจากการสำารวจโครงการแบบ

ผสมขนาดใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเลือก

เฉพาะโครงการที่มีการพัฒนาระหว่างโครงการ 

จากนั้นจึงวิเคราะห์การพัฒนาระหว่างโครงการ

เพื่อหารูปแบบเฉพาะและปัจจัยที่ทำาให้เกิดรูป

แบบดังกล่าว

(ที่มา: Xiangfei, 2012)

รูปที่ 2 ประเภทของพื้นที่ระหว่างโครงการ

03-02-01 สำารวจโครงการแบบผสมใน
กรุงเทพฯ (อาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่)ที่มีการใช้งานตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป

โครงการแบบผสม 219 unit

กลุ่มอาคารที่รวมตัว (148) 
31 AREA (การกระจายตัว
ตามแนวรถไฟฟ้า และถนน)

New Project
(17)

District Area
(14)

กระจายตัว
(11)

รวมตัว 
(เชื่อมต่อ)

(3)

อาคารที่กระจายตัว
(71 Unit)

03-02-02 การกระจายตัว
ของที่ตั้งอาคาร

03-02-03 จัดกลุ่มตามลักษณะการพัฒนา
โครงการ

03-02-04 เลือกกรณีศึกษา จากการวางตัว
ของพื้นที่สื่อกลาง

3.1.1การเลือกกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร

 จากลักษณะการพัฒนาโครงการแบบโดด

เดี่ยวในย่านเดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่

ระหว่างโครงการนั้นสามารถออกแบบได้หลาก

หลายรูปแบบ แต่หากมีเงื่อนไขในเรื่องขอบเขต

ที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำาให้เกิดข้อจำากัดใน

การออกแบบ จึงทำาให้รูปแบบที่เกิดขึ้นมีความ

น่าสนใจใจการศึกษา ซึ่งรูปแบบข้างต้นจะเกิด

ขึ้นกับการพัฒนาโครงการแบบโดดเดี่ยวในย่าน

เดียวกัน เมื่อนำาทฤษฎีการวางผังเมือง ในสเกล

ขนาดกลาง (Gehl, 1971) เข้ามาเป็นเกณฑ์ใน

การแบ่งประเภทการกระจายตัวของที่ตั้งอาคาร

จะพบว่า มีเพียง 4 พื้นที่ คือ ย่านสยาม ย่าน

ราชประสงค์ พร้อมพงษ์ และพระราม 9 ที่มีการ

พัฒนาพื้นที่ระหว่างโครงการเพื่อนส่งเสริมการ

เชื่อมต่อระดับย่าน

3.1.2	การเลือกกรณีศึกษาในต่างประเทศ

 จากการศึกษาย่านในประเทศไทยพบว่า

กรณีศึกษาดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน
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(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงระยะร่นขั้นต่ำาของแต่ละเมือง

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงแผนผังย่านกรณีศึกษา และพื้นที่ตัวอย่างภายในย่าน กำาหนดเลขอ้างอิงดังนี้ A : Orchard Road 
(Singapore), B: Central and Wan Chai Harbourfront (Hong Kong), C : Grand Central (New York), D : Toronto 
Financials’ District (Canada), E : Transit Center District (San Francisco) และ F : City of London (England)
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จึงนำามาซึ่งเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาต่าง

ประเทศ ได้แก่ 

 1.เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Bussiness

District)

 2.เป็นย่านที่มีการพัฒนาโครงการแบบผสม

ขนาดใหญ่ (Large Scale Mixed-use Building)

 3.มีการรวมกลุ่มกันในย่าน (Partnership)

 4.มีนโยบายส่งเสริมการเช่ือมต่อภายในย่าน 

(Connectivity) นำามาซึ่งกรณีศึกษาจำานวน 6 ย่าน

ได้แก่ Orchard Road (Singapore), Central 

and Wan Chai Harbourfront (Hong Kong), 

Grand Central (New York), Toronto Financials’ 

District (Canada), Transit Center District (San 

Francisco) และ City of London (England)

3.2	 ก�รเก็บรวบรวมกรณีศึกษ�

 การศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อบังคับเบ้ือง

ที่เกี่ยวข้องกับระยะร่นด้านข้างของอาคาร

4. กรณีศึกษา

4.1.	กรณีศึกษ�ต่�งประเทศ	

 การศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ มุ่งศึกษา

กายภาพของพื้นที่ ว่ากายภาพของโครงการที่มี

การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อมีการ

ออกแบบพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้าง ดังแสดงใน

รูปที่ 5

4.2.	กรณีศึกษ�ในประเทศ

 ประกอบไปด้วย  01:ย่านพระราม 9,  02:ย่าน

สยาม 03:ย่านราชประสงค์, 04:ย่านพร้อมพงษ์ 

สำาหรับกรณีศึกษาในประเทศ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

คือ ศึกษาภาพรวมของย่าน และพื้นที่ระหว่าง

โครงการที่มีการออกแบบเพื่อส่งเสริมการเชื่อม

ต่อของคนเดินเท้า

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 6 แผนที่แสดงย่านกรณีศึกษาพระราม 9 

4.2.1	ย่านพระราม	9

 พัฒนาโดย จีแลนด์ เพื่อให้เป็นย่านธุรกิจ

แห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งแนวคิดหลัก คือการ

ที่รวมอาคารสำานักงาน, ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ที่

ทันสมัย, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, และคอนโด-

มิเนียมที่พักอาศัย พร้อมอำานวยความสะดวกใน

การใช้ชีวิตบนเนื้อที่กว่า 1.2 ล้านตารางเมตร

 พืน้ทีเ่ชือ่มตอ่ทีเ่ลอืกศกึษา คอื พืน้ทีร่ะหวา่ง

อาคาร Central Rama 9 และอาคาร G tower มี

การออกแบบให้มีทางเชื่อมเพื่อคนเดินเท้า

รูปที่ 7 ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการออกแบบของพื้นที่
ระหว่างโครงการเซ็นทรัลพระราม 9 และจี ทาวเวอร์

4.2.2	ย่านสยาม

 เป็นย่านที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี แต่หาก

กล่าวถึงการรวมกลุ่มกันในย่าน แถลงข่าวร่วมมือ

กันเมื่อ ปี 2558 ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสยามสแควร์ บริษัท 

เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) และบริษัท สยาม

พิวรรธ์ จำากัด ในชื่อ Siam Synergy มีจุดมุ่ง

หมายหลักคือต้องการให้สยามเป็นจุดหมาย

ปลายทางสำาคัญของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
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และชาวต่างชาติ สร้างความหลากหลายของ

กิจกรรมให้กับพื้นที่ ทำาให้เกิดจำานวนคนเดิน

ในย่านเพิ่มขึ้น พื้นที่เชื่อมต่อที่เลือกศึกษา คือ 

พื้นท่ีลานกิจกรรมที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นได้ทั้ง

พื้นที่เช่าและพื้นที่พักผ่อน

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 8 แผนที่แสดงย่านกรณีศึกษาสยาม 

รูปที่ 9 ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการออกแบบของพื้นที่
ระหว่างโครงการสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์

4.2.3	ย่านราชประสงค์

 ย่านราชประสงค์ถือเป็นย่านแรกที่มีการ

รวมตัวกันในนามสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจ

ในย่านราชประสงค์ (Ratchaprasong Square 

Trade Association) มีจุดประสงค์เพื่อภาพลักษณ์

การเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพ

มหานคร หรือ “เดอะ ฮาร์ต ออฟ แบงค็อก”และ

ทยอยสู่การเป็นผู้นำาย่านการค้าและไลฟ์สไตล์

ระดับภูมิภาคเอเชีย”

 พื้นที่เชื่อมต่อที่เลือกศึกษามี 2 โครงการ คือ 

พื้นที่ระหว่างอาคารเกษรพลาซ่าเดิม และอาคาร

เกษรทาวเวอร์ ซึ่งมีการออกแบบพื้นที่ให้จัดงาน

ต่างๆ ได้ 

 ส่วนอีกโครงการคือพื้นที่ระหว่างโครงการ

แพลตตินัมแฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 และ 2 

ซึ่งถูกใช้งานเป็นพื้นที่จุดรับส่งของรถยนต์ และ

ออกแบบให้คนเดินเท้าสามารถเดินผ่านได้

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 10 แผนที่แสดงย่านกรณีศึกษาราชประสงค์ 

รูปที่ 11 ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการออกแบบของพื้นที่
ระหว่างอาคารวิลเลจ และเกษรทาวเวอร์ 

รูปที่ 12 ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการออกแบบของพื้นที่
ระหว่างอาคารแพลตตินัม แฟชั่นมอล อาคาร 1 และ 2

 

4.2.4	ย่านพร้อมพงษ์	

 ย่านนี้เป็นย่านที่มีผู้นำาหลัก คือ เดอะ มอลล์ 

กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ ดิ เอ็มโพเรียม 

และ ดิ เอ็มควอเทียร์ 

 พื้นที่เชื่อมต่อที่เลือกกรณีศึกษา คือ พื้นที่



รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระหว่างโครงการแบบผสมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับย่าน 
กัญจนิษฐา สุกัญจนาถ และ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย346

ระหว่างอาคารเอ็มควอเทียร์ตึก 1 และ 2 ซึ่ง

อาคารนี้แม้จะสร้างพร้อมกัน แต่เนื่องจากพื้นที่

เป็นที่ดินเช่าคนละเจ้าของจึงทำาให้ต้องสร้าง

อาคาร 2 อาคาร และออกแบบให้พื้นที่โล่งเป็น

จุดเชื่อมต่อกัน

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 13 แผนที่แสดงย่านกรณีศึกษาพร้อมพงษ์ 

รูปที่ 14 ภาพถ่ายแสดงให้เห็นการออกแบบของพื้นที่
ระหว่างอาคารเอ็มควอเทียร์

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 จากการศึกษาเบื้องต้นจากกรณีศึกษา จะ

พบว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิดพ้ืนที่ระหว่างโครงการขึ้น

เป็นผลมาจากกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับระยะร่น 

และกฎหมายเพื่อส่งเสริมพื้นที่เมืองให้เกิดสภาพ

แวดล้อมที่ดี ซึ่งจากการศึกษาในไทยกฏหมาย

จะถูกออกโดยกรุงเทพฯ และพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร แต่ในต่างประเทศจะมีกฎหมาย

ที่ควบคุมทั้งประเทศและเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้

เหมาะสมกับความเป็นย่านโดยเฉพาะ และจาก

การสัมภาษณ์ในกรณีศึกษาประเทศไทย จะพบ

ว่าหลายๆ โครงการที่แม้จะเป็นเจ้าของเดียวกัน 

หรืออาคารสร้างพร้อมกัน แต่ด้วยเงื่อนไขด้าน

การลงทุนและความเป็นเจ้าของพื้นที่ทำาให้เกิด

การก่อสร้างอาคาร 2 อาคาร แต่ยังต้องการให้

เกิดการเชื่อมต่อ จึงเกิดแนวคิดการออกแบบ

เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อ นอกจากนี้จะพบว่า

โครงการที่นำามาเป็นกรณีศึกษาจะมีลักษณะร่วม

กันคือเป็นอาคารเพื่อการค้า จึงมีความต้องการ

จำานวนของคนเดินเท้า เพื่อสนับสนุนรายได้ของ

ผู้เช่า เมื่อมีความต้องการดังกล่าวจึงเกิดโมเดล

ธุรกิจในรูปแบบการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นสมาคม

การค้า ซึ่งจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่ม เพื่อ

สร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีเป็นจุดหมายปลาย

ทางที่หลากหลายและใช้ในการ PR ในย่าน

นักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 สำาหรับประเด็นเรื่องรูปแบบพื้นที่ระหว่าง

โครงการ จะพบว่าแนวคิดหลักที่ต้องการ คือ

ต้องการพื้นที่เชื่อมต่อของคนเดินเท้า แต่บาง

กรณีศึกษาติดปัญหาเรื่องการใช้งาน ที่จำาเป็น

ต้องให้รถยนต์ผ่านได้ ดังน้ันจะเห็นรูปแบบหลักๆ 

คือ หากเป็นพื้นที่สำาหรับคนเดินเท้าโดยเฉพาะ 

พื้นที่จะสามารถจัดเป็นลานกิจกรรมได้  แต่หาก

รถยนต์สามารถผ่านได้ การออกแบบก็จะเป็นลัก

ณะเป็นทางรถยนต์ มีทางเท้า มีทางม้าลาย เพื่อ

แยกทางสัญจรของคนเดินเท้าและทางรถยนต์

ออกจากกัน

6. ผลการวิจัย

 จากการศึกษาจะพบว่าในประเด็นที่เกี่ยว

ข้องกับปัจจัยการเกิดพื้นที่ระหว่างโครงการ 

เริ่มมาจากกฎหมายข้อบังคับท่ีออกโดยส่วน

กลาง ซึ่งในกรณีศึกษาของต่างประเทศ จะมีข้อ

ยกเว้นสำาหรับบางพื้นที่ไม่ต้องมีระยะร่นด้านข้าง

อาคาร เพื่อให้รูปด้านหน้าอาคารมีการเชื่อมต่อ

กันและใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ชัดเจน เช่น การจัดทำา
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ตารางที่ 1 แสดงผลวิจัยในประเด็นปัยจัยที่ทำาให้เกิดพื้นที่ระหว่างโครงการ A : Orchard Road (Singapore), B : 
Central and Wan Chai Harbourfront (Hong Kong), C : Grand Central (New York), D : Toronto Financials’ District 
(Canada), E : Transit Center District (San Francisco)  F : City of London (England) และ G : Bangkok (Thailand)

ผังแม่บท หรือนโยบายในการพัฒนาโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อในย่านอีกด้วย ซึ่งจาก

การสัมภาษณ์ พบว่า ผู้พัฒนาโครงการในไทย  

มีความต้องการการเชื่อมต่อแบบไม่มีร้ัวก้ันเช่น

กัน แต่ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา ซึ่งพบว่ามีปัญหา

ในเรื่องของระดับความสูง ชั้น 1 ของอาคาร

แต่ละแห่งที่อยู่ข้างกันไม่เท่ากัน หรือบางแห่งทำา

ทางเข้าใต้ดินส่งผลให้การเจรจาเป็นไปด้วยความ

ยากลำาบากเพราะต้องใช้ทั้งงบประมาณในการ

ปรับปรุง รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการดูแลพื้นที่

ตามมา และยังไม่มีใครรับรองได้ว่าการออกแบบ

ให้ย่านเกิดการเชื่อมต่อกันบนพื้นดิน จะทำาให้ส่ง

ผลทางด้านผลประกอบการอย่างไร 

รายการอ้างอิง

Building Department. (n.d.). Practice	note	for	

	 authorized	persons,	registered	structural	

	 engineers	 and	 registered	 geotechnical	

	 engineers	APP-152. Sustainable Building 

 Design Guidelines. 

City of Toronto. (2014). Privately	 owned	

	 publicly-accessible	 space	 draft	 urban	

	 design	guidelines. Reterived from https://

 www.toronto.ca/wp-content/pdf.

City of Toronto. (2013). Tall	 building	 design	

	 guidelines	online. Retrieved April 16, 2018 

 from https://www.toronto.ca/legdocs/

 bgrd/backgroundfile-57177.pdf.



รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระหว่างโครงการแบบผสมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับย่าน 
กัญจนิษฐา สุกัญจนาถ และ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย348

Grant, J. (2017). Mixed-use	 in	 theory	 and	

	 practice:	 Canadian	 experience	 with	

	 implementing	a	planningprinciple. Reterived

 October 15, 2017 from http://dx.doiorg/

 10.1050/01.

Hillier, B. (1996). Space	 is	 the	 machine. 

 Reterived October 14, 2017 from http://

 discovery.ucl.ac.uk/3881/1/SITM.pdf.

Hiller, B., & Hanson, J. (1984). The	 social

	 logic	 of	 space. Reterived October 

 14, 2017 from https://www.scribd.com/

 doc/204874528/Bill-Hill ier-Julienne-

 Hanson-the-Social-Logic-of-Space.

HM Government. (2007). The	 building	

	 regulation	 2010	 fire	 safety. Retrieved 

 April 16, 2018 from https://assets.

 publishing.service.gov.uk/government/

 uploads/system/uploads/attachment_

 data/file/485420/BR_PDF_AD_B1_2013

 .pdf.

HM Government. (2007). The	 building	

	 regulations	 2010	 fire	 safety. Retrieved 

 April 16, 2018, from https://assets.

 publishing.service.gov.uk/.

Marketanyware. (2017). Revenue. Reterived

 September 10, 2017 from http://info.

 marketanyware.com/set-summary/?type

 =revenue&sector=cons.

Sung, L. Y. (2014). A study on the 

 characterustic of planning with in analyzing

 of   pace in mixed-use development. 

 Advanced	Science	and	Technology	Letters,	

	 47, 25-29.

The City of London. (2015). local	 plan. 

 London: n.d.

The City of London. (2015). The	 City	 of	

	 London	 open	 space	 strateg	 (Policy	

	 Framework). London: n.d.

The City of London, Department of the Built 

 Environment. (2016). City	 public	

	 realm. Retrieved April 16, 2018 from 

 cityoflondon.gov.uk/citypublicrealm. 

The City of New York. (2018). Zoning	

	 resolution. Reterived from https://www.

 nyc.gov/site/planning/zoning/access-

 text.page.

Totonto Financial District. (n.d.). A	 public	

	 realm	strategy	for	Toronto’s	financial	distric.

 N.D.: n.d.

Transport Department. (2011). Task	force	on	

	 harbourfront	 developments	 on	 Hong	

	 Kong	Island,	Connectivity	at	Central	and	

	 Wancahi	 Harbourfront. Reterived from 

 http://www.hfc.org.hk/filemanager/files/

 TFHK_minutes_20120510.pdf.

Xiangfei, C. (2012). Study	on	the	intermediary	

	 space	of	the	high-rise	building	Politecnico

	 di	 Milano	 School	 of	 Architecture. 

 Reterived from https://www.politesi.polimi.it.

 


