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บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความต้องการของประชากรวัยก่อนเกษียณอายุใน

กรุงเทพมหานครด้านท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุ การศึกษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการศึกษา ประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีท างานหรือพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร อายุ 40-53 ปี จ านวน 200 ราย  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาณ ได้แก่ สถิติ t-test 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 40-44 ปี สถานภาพโสด เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้รวมท้ังหมดต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านมีกรรมสิทธ์ิ ไม่มีลูกหลาน 

คอยดูแลยามแก่ชรา 

 การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการด้านท่ีพักอาศัยเมื่อเกษียณอายุพบว่า มีความต้องการท่ีพักอาศัยหลัง

เกษียณอายุเพราะ เตรียมหาท่ีอยู่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยยามฉุกเฉินเวลาเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายอ่อนแอเกิน

กว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ต้องการท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ท่ีตั้งท่ีชานเมือง/

ปริมณฑล โดยมีความต้องการท่ีจะเช่าอยู่มากกว่าซื้อ ค่าเช่าประมาณ 12,578.75 บาทต่อเดือน ลักษณะห้องเป็นแบบ

คอนโดมเินยีมขนาด 33 ตร.ม โดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม มเีงินออมจากการท าประกันชวีติ มีจ านวนมากที่สุด  

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7 P’s ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ 

จัดจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง (4.53) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (4.45) ด้านการส่งเสริมการตลาด (4.37) ด้านบุคคล 

(4.34) ด้านผลิตภัณฑ์ (4.27) ด้านราคา (4.27) และด้านกระบวนการมีความต้องการอยูใ่นระดับมาก (4.08) 

 

 

 

 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to explore need of retirement houses of pre- retirement aged people in 

Bangkok.   This quantitative study used questionnaires as the tool to collect data from research population:  200 

consumers working or residing in Bangkok in the age 40-53 years old.  Data analysis was conducted by using the 

descriptive statistics i.e. frequency, percentage and mean as well as the inferential statistics i.e. T-test. The findings 

presented that most respondents were 40- 44 years old single female.  They worked as private company employee 

and earned monthly incomes at the total amount of 20,001-30,000 Baht. Recently, they resided in ownership home 

and did not have junior kinship that might take care of them when they grew old. 

Results of the study on the need of retirement houses revealed that they needed such a house with the main 

concerns on convenience and safety approaches, especially in an emergency situation: getting sick or being too weak 

for self-care, for example. The retirement house that they preferred should be in service-apartment type and located 

in outskirt/metropolitan belt area. They preferred to rent the retirement house rather than purchase it. The acceptable 

rental cost was 12,578.75 Baht per month for a service-apartment room with 33 square meter size. The results also 

indicated that the respondents mostly had savings from life insurance. 

Results of the study on 7 P’ s marketing mix factors presented that factors that the respondents needed at 

the highest level were place (4.53), physical evidence and support (4.45), promotion (4.37), product (4.27) and price 

(4.27). Their need in process factor was, however, rated at high level (4.08).  

บทน า  

 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญท่ีมี  

ผลต่อสังคมไทยอย่างมากคือ การท่ีประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ในขณะท่ีผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่ง

ต่อเนื่อง สิ่งท่ีมีผลกระทบตามมาคือการต้องจัดเตรียมสถานท่ีดูแลคนกลุ่มนี้ ท่ีอยู่อาศัยท่ีสามารถรองรับและเข้าถึงกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ท าให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึน้ ในปัจจุบันน้ันมหีลากหลายรูปแบบและหลายระดับ

ราคา มีท้ังเป็นของทางภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้สูงอายุ จากความเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม จากแต่เดิมท่ีคนไทยมักจะอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีท้ังพ่อ-แม่และปู่-ย่า-ตา-ยาย และลูกหลาน

จะต้องดูแลผู้ใหญ่ในบ้านยามแก่เฒ่า แต่ในปัจจุบันคนไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กลง รูปแบบสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลง จึงเร่ิมมีมุมมองท่ีเปิดกว้างในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และเมื่อประชากรเกษียณอายุ  

ความตอ้งการด้านท่ีอยูอ่าศัยอาจเปลี่ยนไป บ้างตอ้งการยา้ยท่ีอยูไ่ปอยู่ในชนบท ตา่งเมืองหรือตา่งประเทศ บ้างตอ้งการใช้

เวลาว่างซึ่งมีมากขึ้นเดินทางท่องเท่ียว บางคนเตรียมหาท่ีอยู่อาศัยท่ีสะดวกและปลอดภัยเอาไว้ยามฉุกเฉินเวลาเจ็บป่วย 

หรือเมื่อสภาพร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุเป็นอีกประเด็นหนึ่ง  

ท่ีสังคมไทยก าลังตระหนักและให้ความส าคัญในการเตรียมการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข   
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ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอยู่ตัวคนเดียว ประเภทท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแยกออกได้เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้  

1) บ้านเดี่ ยว  2)คอนโดมิ เนียม 3) เนิ ร์สซิ่ ง โ ฮม 4) เซอ ร์วิสอพา ร์ต เมนต์  5) บ้านพักคนชรา (Baania, 2559)  

ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ท้ังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย โครงการ

อสังหารมิทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุท่ีเร่ิมเห็นในปัจจุบันน้ันมหีลากหลายรูปแบบและหลายระดับราคา 

แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคิดความต้องการของมนุษย์  

 พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526, น. 323) กล่าวถึง “ความต้องการ” ว่าหมายถึง  

ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะท าให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุล

เนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ท าให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรน และแสวงหา 

เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อร่างกายได้รับตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็กลับสู่ภาวะสมดุลย์อีกคร้ังหนึ่ง  

และก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีท่ีสิ้นสุด ดังท่ี Samuelson (1917 อ้างใน กฤษณา  

ศักด์ศรี, 2534, น. 159) กล่าวว่า มนุษย์นั้นเพียรพยายามทุกวิถีทางในอันท่ีจะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความ

ต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้นก็จะลดความส าคัญลงจนหมดความส าคัญไป ไม่เป็นแรง

กระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความตอ้งการสิ่งใหม่อกีตอ่ไป แต่ความตอ้งการขั้นตน้ ๆ ท่ีได้รับการตอบสนอง

ไปเรียบร้อยแล้วนั้น อาจกลับมาเป็นความจ าเป็นหรือความต้องการคร้ังใหม่อีกได้ เมื่อการตอบสนองความต้องการคร้ัง

แรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการท่ีเคยมีความส าคัญจะลดความส าคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่  ๆ   

เข้ามาแทนท่ี นอกจากนั้นแล้ว Gilmer กล่าวว่า “มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ น้ า  

ท่ีอยู่อาศัยรวมท้ังสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปความ

ตอ้งการเหลา่นีย้ากท่ีจะได้รับการตอบสนองจนอิ่มและพอใจทัง้ ๆ ท่ีก็ได้รับอยู่แล้ว” ทุกวันนี้คนเราพยายามท างานก็เพื่อจะ

สนองความตอ้งการของตน ท างานเพ่ือเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิ่งตา่ง ๆ ตามตอ้งการ แตถ่้ามองให้

ลึกลงไปแล้วการท างานไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่างเดียวเสมอไป เศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังท างานท้ัง  ๆ ท่ีท างานแล้วได้เงินเป็น 

ค่าตอบแทนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ การท างานเพื่อเงินเป็นเพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากท่ีคน

ต้องการได้รับจากการท างาน ซึ่งบางคร้ังเงินไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการของมนุษย์  

มอียู่ 3 ประการ 

 1.  ความต้องการทางด้ าน ร่างกาย ห รือความต้องการทางสรีระ  (  Physical or Physiological Needs)  

หรือความต้องการปฐมภูมิ (Primary Needs) หรือความต้องการทางด้านชีววิทยา (Biological Needs) หรือความต้องการ

ปฐมภูม ิ(Primary) เป็นความต้องการทางชวีวทิยา หรือความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอันดับแรก

หรือขั้นต่ าสุดของมนุษย์ซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เป็นความต้องการเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ เพื่อการมีชีวิตอยู่  

เป็นความต้องการท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิด ในฐานะท่ีเป็นอินทรีย์ทางกายภาพเป็นแรงขับ (Drive) ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

เป็นแรงขับดันทางกายภาพ เป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  
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เพื่อความอยู่รอด จึงเป็นความต้องการพื้นฐานท่ีจะขาดเสียมิได้ ความต้องการชนิดนี้หากไม่ได้รับการตอบสนอง 

จะมีความรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เช่น ความต้องการอากาศหายใจ อาหาร ความอบอุน่ 

น้ า ยารักษาโรค อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เคร่ืองนุ่งห่ม การเคลื่อนไหวทางร่างกาย การขับถ่าย ความต้องการเร่ืองเพศ  

การพักผ่อนนอนหลับ ท่ีอยู่อาศัย ถ้าขาดความต้องการประเภทนี้เพียงประการใดประการหนึ่งชีวิตจะต้องมีอันเป็นไป 

เพราะความตอ้งการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับมนุษยทุ์กคนจะขาดเสียมไิด้ การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ  มาเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการในทางกายของมนุษย ์นีข้ึน้อยูก่ับเงื่อนไขของสังคม วัฒนธรรม การฝึกอบรม สิ่งแวดลอ้ม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ 

 2. ความต้องการทางด้านจิตใจ หรือ ความต้องการในระดับสูง หรือ ความต้องการทางด้านจิตวทิยา หรือความ

ต้องการทุติยภูมิ หรือความต้องการท่ีเกิดใหม่ (Psychological Needs or Secondary Needs or Acquired Needs) เป็นความ

ต้องการท่ีส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลัง หลังจากความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว บางคร้ังจึงเรียกความ

ต้องการทางจิตใจว่า “ความต้องการท่ีเกิดขึ้นใหม่” (Acquired Needs) เพราะเป็นความต้องการท่ีเกิดจากความรู้  

และการเรียนรู้ประสบการณ์ การสนองตอบต่าง ๆ   ก็เพื่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่งท่ีไม่หยุดอยู่

กับท่ี (Dynamic) ไม่มีรากฐานจากความต้องการทางร่างกายแต่อาศัยกลไกทางสมองท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ 

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือต่างกันได้ เนื่องจากแต่ละคนมีระดับความ

ต้องการแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ ความต้องการทางจิตใจเป็นความต้องการท่ีสลับซับซ้อน 

และมีความแตกต่างกันมากระหว่างบุคคล 

 3. ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการทางจิตใจนั่นเอง แตเ่นน้หนักในดา้นความตอ้งการท่ีจะด ารงชีวิตให้

เป็นท่ียอมรับนับถือของคนอื่น หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอื่น เช่น ต้องการความปลอดภัย ต้องการได้รับการยกย่อง

นับถือ ต้องการความยอมรับในสังคม ตอ้งการความก้าวหนา้ เป็นต้น  

 ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่าง จนไม่มีขอบเขตจ ากัด ซึ่งท้ังความต้องการท่ีเกิด

จากความคิดค านึง หรือความต้องการด้านจิตใจ หรือความต้องการทางกาย ซึ่งเป็นความต้องการท่ีขาดมิได้  

และในบรรดาความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นยากท่ีจะได้รับการสนองตอบจนเป็นท่ีพอใจ เพราะเป็นเร่ืองของความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคล  

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7 P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 

(Price) ด้านการจัดจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ด้านบุคคล (People)  

ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process)  

 

 แนวคดิเกี่ยวกับที่พักอาศัยส าหรับผู้สงูอาย ุ

 ในการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุจะให้ความส าคัญกับการออกแบบ การก่อสร้าง ให้เหมาะสม

กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นหลัก มีบริการผู้ดูแลและมีการรักษาพยาบาล 

ตามภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีได้มาตรฐานเชน่เดียวกับโรงพยาบาล รวมท้ัง ตอ้งมีบริการท าความสะอาดเสือ้ผ้าและที่พัก
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ในแบบเดียวกับโรงแรม มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การออกแบบหรือปรับเปลี่ยน

บางส่วนรวมถึงการเลอืกใช้วัสดุ เพ่ือชว่ยอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการในดา้นตา่ง ๆ ได้น้ี 

 1. ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ ควรมีความฝืดของผิวสัมผัส กระเบื้องชนิดท่ีกันลื่นได้ ไม่ควรใช้พรมปูพื้น

เพราะผู้สูงอายุอาจสะดุดได้ หากต้องใชพ้รมก็ควรตดิขอบและมุมของพรมให้แนน่ 

 2. โตะ๊ส าหรับผู้สูงอายุท่ีใชร้ถเข็น โตะ๊และอุปกรณต์า่ง ๆ ควรเอื้ออ านวยต่อการใช้งานด้วย โดยความสูงของโต๊ะ

ตอ้งลดระดับลงมาจากความสูงของโต๊ะปกติ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข็นรถเขา้ไปใชง้านได้สะดวกนั่นเอง 

 3. ติดตั้งเคร่ืองส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ หรือ Emergency Call Bell ไว้บริเวณห้องนอน หัวเตียง ในห้องน้ า 

หรือแมก้ระท้ังหอ้งน่ังเล่น และเช่ือมตอ่ไปยังกริ่งส่งเสียงเตอืนท่ีติดต้ังในทุก ๆ จุดของบ้าน 

 4. ความสม่ าเสมอของแสงสวา่ง ระหว่างหอ้ง ระหว่างภายในและภายนอก ควรมกีารให้ความสวา่งที่ใกล้เคียงกัน 

และค่อย ๆ ปรับความสวา่งเพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้งานได้อยา่งปลอดภัย 

 5. ประตูต้องกว้างกว่าปกติ บานประตูท่ัวไปจะมีความกว้างอยู่ท่ีประมาณ 70 เซนติเมตร แต่ส าหรับบ้านท่ีมี

ผู้สูงอายุและใช้รถเข็น บานประตูตอ้งมีความกวา้งอย่างนอ้ย 90 เซนติเมตร 

 6. ประตูบานเลื่อนสะดวกกว่า นอกจากประตูบานเลื่อนจะประหยัดพื้นท่ีในการใช้งานมากกว่าบานเปิดแล้ว 

ส าหรับผู้สูงอายุไม่วา่จะอยู่บนรถเข็นหรือไม ่จะสามารถเปิดประตูบานเลื่อนได้สะดวกและปลอดภัยกว่า 

 7. ติดตั้งราวจับ ควรต้องติดราวจับในระดับ 80-90 เซนติเมตร ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วมหรือจุดอาบน้ า 

เพื่อให้ยึดจับแทนการไปจับหรือเหนี่ยวอุปกรณส์ุขภัณฑ์ต่าง ๆ    

 8. สวิตช์ไฟต้องใหญ่ชัดเจน ลักษณะของสวิตช์ไฟท่ีควรจะเป็นคือต้องมีขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีสีขาว

และเรืองแสงได้ในท่ีมืด ต าแหน่งอยู่สูงจากพื้นในระยะท่ีผู้ท่ีนั่งรถเข็นสามารถใช้งานได้สะดวก อีกท้ังควรรวมแผงสวิตช์  

พัดลม แอร์ หรือระบบตา่ง ๆ ไวใ้นต าแหนง่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ท่ีหัวเตยีง เป็นต้น 

 9. หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ แน่นอนว่าพื้นต่างระดับ ท าความล าบากกับผู้สูงอายุท้ังการเดินและการใช้รถเข็น  

หากจ าเป็นต้องท าพื้นท่ีต่างระดับ ต้องท าทางลาดควบคู่กันไปในทุกต าแหน่งท่ีมีการเปลี่ยนระดับ ความลาดชันของทาง

ลาดตอ้งไม่เกิน 1 : 12 ตัวอย่างเชน่ พื้นตา่งระดับ 1 เมตร ต้องมทีางลาดยาว 12 เมตร เป็นต้น 

 10. เก้าอี้ทุกตัวควรมท่ีีพักหรอืท่ีท้าวแขน เพราะนอกจากจะสรา้งความสบายในการน่ังของผู้สูงอายุแลว้ ในเวลาท่ี

ตอ้งการจะยนื ที่พักแขนน้ีจะเป็นสว่นช่วยพยุงให้ผู้สูงอายุสามารถยนืได้งา่ยและปลอดภัยขึน้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความต้องการของประชากรวัยก่อนเกษียณอายุในกรุงเทพมหานครด้านท่ีพัก

อาศัยหลังเกษียณอายุ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7 P’s ประกอบด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและ

การน าเสนอ และด้านกระบวนการ การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้เจาะจงท าการศึกษากลุ่มประชากรวัยก่อนเกษียณอายุ   

ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภคท่ีท างานหรือพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร อายุ 40-53 ปี 
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 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 จ านวน 200 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานคือ  

สถิติ t-test โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรของ  

Ken Black (Ken Black, 2006) เกณฑ์การวัดผล ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะใชว้ิธีการแบ่งช่วงการแปลผล

ตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบ่งคะแนนสูงท่ีสุดออกเป็น 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยท่ีได้รับ

จากแบบสอบถาม คะแนนสูงท่ีสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 1 คะแนน ระดับความต้องการมากท่ีสุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศกึษา 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็น  

ร้อยละ 71.50 และมีอายุอยู่ในช่วง 40-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00 สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.50  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีรายได้รวมรายได้อื่น ๆ ท้ังหมดต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 พักอาศัยในบ้านมีกรรมสทิธ์ิมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือบ้าน

เชา่คิดเป็นร้อยละ 44.50 และไมม่ลีูกหลานคอยดูแล คิดเป็นร้อยละ 52.50   

ความต้องการด้านท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ เพศชายส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงาน

แลว้มบุีตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 37.14 ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่มสีถานภาพ

โสดเกือบท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 81.74 เหตุผลท่ีต้องการด้านท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุเพราะ เตรียมหาท่ีอยู่เพื่อความ

สะดวกและปลอดภัยยามฉุกเฉินเวลาเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตมีจ านวน

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา ต้องการท่ีพักอาศัยท่ีออกแบบ/ก่อสร้างเหมาะกับสภาพของผู้สูงวัย/ลดความ

เสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 31.33 รูปแบบท่ีพักอาศัยท่ีต้องการคือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์  

มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.67 รองลงมา บ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 31.33 โดยพบว่ากลุ่มเพศชายต้องการ 

บ้านเดี่ยว ในขณะท่ีกลุ่มเพศหญิงต้องการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ และกลุ่มท่ีโสดต้องการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์  

ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีครอบครัวต้องการบ้านเดี่ยว สถานท่ีตั้งของท่ีพักอาศัยท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ ชานเมือง/ปริมณฑล  

คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา ท่ีพักอยู่ต่างจังหวัด (หัวเมือง) คิดเป็นร้อยละ 30.67 ประกอบไปด้วยเชียงใหม่  ขอนแก่น 

ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 22.67, 6.67 และ 1.33 ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้  ต้องการเช่าท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุ มากกว่าต้องการซื้อ  

คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 46.67 ตามล าดับ ราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะสามารถซื้อได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2,587,142.86 

บาท และราคาโดยประมาณท่ีสามารถเช่าได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 12,578.75 การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินไว้ใช้หลัง

เกษยีณ พบวา่มีเงินออมจากการท าประกันชวีติมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 
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อภปิรายผลการศกึษา 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุคือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์  

มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือบ้านเดี่ยว ซึ่งขัดแย้งกับวิจัยของอัจฉราวรรณ งามญาณ และณัฐวัชร์ เผ่าภู่ (2555)  

การเตรียมการทางด้านการเงินและลักษณะบ้านพักหลังเกษียณอายุ พบว่า ผู้สูงอายุไทยมักต้องการอาศัยในบ้านเดี่ยว

เกือบท้ังหมด ซึ่งแบ่งออกเป็นบ้านเดี่ยวยกพื้นสูง และ บ้านเดี่ยวยกพื้นธรรมดา ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเตรียมความ

พร้อมทางด้านการเงินไวใ้ชห้ลังเกษยีณโดยมเีงินออมจากการท าประกันชวีิต และ มีเงินเก็บสะสมเพยีงพอไวใ้ชห้ลังเกษียณ 

ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอัจฉราวรรณ งามญาณ และณัฐวัชร์ เผ่าภู่ (2555) พบว่าส่วนใหญ่มีการเตรียมการทางด้าน

การเงินในรูปเงินออมและเงินลงทุน 

ข้อมูลปัจจัยสว่นประสมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการมากที่สุดใน

ด้านการจัดจ าหน่ายและสถานท่ีต้ังมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุท่ีต้องการพึ่งพาตนเอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญ

มากท่ีสุดในปัจจัยด้านท่ีตั้งโครงการ ได้แก่ การคมนาคมสะดวก ท่ีตั้งโครงการติดถนนใหญ่ อยู่ใกล้ระบบขนส่ง  

และมีท่ีต้ังใกล้บ้านบุตรหลานหรือญาติ  

จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการมาก

ท่ีสุดในดา้นออกแบบเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รองลงมาคือ มบีริการทางด้านการแพทย ์และพยาบาล  ซึ่งขัดแยง้กับงานวิจัย

ชองภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้ท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุท่ีต้องการพึ่งพาตนเอง 

พบวา่ ภายในโครงการมรีะบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และ มีการรับประกันหลังการสง่มอบ 

จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการมากท่ีสุดใน

ด้านราคามีความเหมาะสมกับการบริการ รองลงมาคือมีหลายระดับราคาให้เลือกในโครงการนั้น  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุท่ีต้องการ

พึ่งพาตนเอง พบวา่ ราคามคีวามเหมาะสมกับรูปแบบท่ีพักอาศัย และราคามีความเหมาะสมกับท่ีดนิ 

จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ 

ระดับความต้องการมากท่ีสุดในด้านโครงการเข้าถึงง่าย การคมนาคมสะดวก รองลงมาคือมีตัวอย่างห้องพักจริงให้ชม   

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อท่ีพักอาศัยของ

ผู้สูงอายุท่ีต้องการพึ่งพาตนเอง พบวา่มีบ้านตัวอยา่งเหมอืนจรงิให้ชม รองลงมาคือ การคมนาคมสะดวก ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านมีส่วนลดค่าบริการเสริม เช่น บริการตรวจสุขภาพประจ าปี บริการพยาบาลส่วนตัว  

บริการกายภาพบ าบัด  และ พนักงานขาย อธิบายได้ดี เข้าใจและตอบค าถามได้  ซึ่งสอดคล้องกับง านวิจัยของ 

ภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุท่ีต้องการพึ่งพาตนเอง 

พบวา่ มพีนักงานให้ค าแนะน าและบริการ และมกีิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีหลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับภาคเอกชน ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ได้ทราบถึง

กลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยสว่นประสมการตลาด 7P’s  ท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการของประชากรวัยก่อนเกษียณอายุดา้นท่ีพัก

อาศัยหลังเกษียณอายุ ผลการศึกษาสามารถสะท้อนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการท่ีพักอาศัยท่ีแท้จริงของประชากร 

วัยก่อนเกษยีณอายุหรือผู้ท่ีเตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุในการเลอืกท่ีพักอาศัยหลังเกษยีณอายุได้ดังนี้ 

ส าหรับผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ด้านท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด เพศหญิง ไม่มีลูกหลานคอยดูแลยามแก่ชรา แต่มีเงินออมและเงินสะสมไว้ใช้

ยามเกษียณ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้มีความต้องการท่ีพักอาศัยหลังเกษียณอายุในรูปแบบ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ลักษณะห้อง

เป็นแบบคอนโดมิเนียม ขนาด 33 ตร.ม. มีความต้องการเช่ามากกว่าซื้อ ต้องการเช่าในราคาประมาณ 12,578.75 บาท 

ต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าสูงสุดท่ี 30,000 บาทต่อเดือน ค่าเช่าต่ าสุดท่ี 3,000 บาทต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ควรพจิารณา ได้แก่ 

1. ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ยและสถานท่ีต้ังโครงการ ได้แก่ 

 - ท่ีต้ังโครงการอยูช่านเมอืง/ปริมณฑล 

 - โครงการเข้าถึงงา่ย การคมนาคมสะดวก 

 - มตีัวอยา่งห้องพักจรงิให้ชม 

2. ปัจจัยดา้นกายภาพและการน าเสนอ ได้แก่ 

 - สิ่งปลูกสร้างและการออกแบบสถานท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  

 - ท่ีต้ังโครงการเนน้อยูใ่กล้ธรรมชาติ มพีื้นท่ีสเีขียว อากาศบริสุทธ์ิ ปลอดโปร่ง   

 - เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนโยน   

 - มรีะบบรักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

3. ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด ได้แก่  

 - มีส่ วนลดค่าบริการเส ริม เช่น  บ ริการตรวจสุขภาพประจ า ปี  บ ริการพยาบาลส่วนตัว  

บริการกายภาพบ าบัด  

 - มีกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย เช่น ส่วนลดเงินสด แถมเฟอร์นิเจอร์ หรือฟรีค่าส่วนกลาง 

เป็นต้น  

 - พนักงานขาย อธิบายได้ดี เข้าใจและตอบค าถามได้  

 

4. ปัจจัยดา้นบุคคล ได้แก่  

 - เจ้าหน้าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสุภาพอ่อนโยน เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมและมีมาตรฐานการ

ดูแลผู้สูงอายุ  

 - มพีนักงานให้ค าแนะน าปรึกษา มเีจ้าหนา้ที่ดูแล และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง  

5. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ได้แก่ 
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 - รูปแบบท่ีพักอาศัย ออกแบบเหมาะสม และมีมาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ 

 - มบีริการทางด้านการแพทย ์และพยาบาล 

 - มสีิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางครบครัน 

6. ปัจจัยดา้นราคา ได้แก่ 

 - การก าหนดราคา ให้เหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการ ได้แก่  

 - การบริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ไมยุ่ง่ยาก ไมซ่ับซ้อน 

 - มกีิจกรรมสันทนาการส าหรับผู้สูงอายุอยา่งต่อเนื่อง 

 - มีบริการเสริมต่าง ๆ   เช่น บริการท าความสะอาดท่ีพัก ซักรีด บริการรถรับ-ส่ง มีบริการตรวจ

สุขภาพประจ าป ีมีพนักงานดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

ส าหรับผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัด หากผู้ประกอบการสนใจ  

ท่ีจะสร้างหรือมีโครงการจะสร้างท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สู งอายุในอนาคต อาจจะต้องมีการส ารวจและวิจัยเพิ่มเติม  

ในส่วนของประชากรท่ีศึกษาหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากความแตกต่างของการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ท่ีแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมและความตอ้งการในเร่ืองตา่ง ๆ  ไมเ่หมอืนกัน 

ส าหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ปัจจุบันผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และได้รับการดูแลจาก

ภาครัฐอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่การท าให้ผู้สูงอายุยืนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างภาคภูมิใจ  

ถือเป็นโจทย์ส าคัญท่ีรัฐบาลต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศท่ีเปลี่ยนไป  

ส าหรับท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตท่ีมีฐานะปานกลาง-ยากจน รัฐบาลอาจพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

เช่น แนวทางการสร้างท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในท่ีดินของรัฐด้วยต้นทุนต่ า เพื่อให้คนรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้   

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านท่ีพักอาศัยในวัยเกษียณอายุ เพื่อให้ประชากรก่อน

วัยเกษียณได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ในด้านท่ีพักอาศัยรวมถึงการเตรียมความพร้อม

ทางด้านการเงินของตนเองไว้ใชใ้ห้เพียงพอยามเกษยีณอีกดว้ย 
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