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ผู้สงู อายุ และกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาวในประเทศไทยในปั จจุบันเป็ นกลุ่มคนที่เกษี ยณอายุจากการ
ทางานมี ความสามารถในการใช้ จ่ายเงิ นเพื่อการพั กผ่อ น ส่งผลทาให้ จานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาประเทศไทย มี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี โดยการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิต ตลอดจน
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จาก
กระบวนการวิจัยได้ คัดเลื อ กพื น้ ที่ กรณี ศึกษา คือ โครงการสมาร์ ท เฮ้ าส์ หัวหิน โดยกลุ่มประชากรตัวอย่ าง คือ
ชาวต่างชาติที่พกั อาศัยในโครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่เข้ ามาเพื่อการท่องเที่ยวพานักระยะ
ยาว ในอาเภอหัวหิน ตั ้งแต่ 1 เดือนขึ ้นไป ในโครงการที่ 1-5 จานวน 130 ตัวอย่าง
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ปั จจัยด้ านกายภาพ มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยด้ านตัวสิน ค้ า ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยทาเลที่ตั ้ง
และปั จจัยด้ านราคา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เข้ าใจถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิต ตลอดจนปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติท่ีมาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน แต่ยังพบว่า ประเทศไทย
ยังไม่ไ ด้ ใ ห้ ความสาคัญกับปั จจัยเหล่านั ้นอย่ างจริ ง จัง เท่ าที่ควร ด้ วยเหตุนีห้ น่วยงานทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง ต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ เพื่อดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุน ทั ้ง
ด้ านที่พกั อาศัยและการท่องเที่ยวมากขึ ้น โดยงานวิจยั นี ้สามารถนาไปสู่การใช้ ตอ่ ยอดในการศึกษาเรื่ อง การศึกษาใน
ด้ านพฤติกรรมการพักอาศัยของชาวต่างชาติ และความต้ องการของรูปแบบที่พกั อาศัย ซึ่งสามารถนามาสู่การพัฒนา
ด้ านที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ให้ มีความเหมาะสมและตรงกับความต้ องการได้ มากยิ่งขึ ้น
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Long-stay tourism is one result of the world’s population becoming an increasingly aging
society. Presently, long-stay foreigners in Thailand are mostly people who have retired from work
and who have financial security and so the number is increasing every year. Thise research aims
to study the social, economic, lifestyle and decision-making factors in purchasing a house for
long-stay foreigners in Hua Hin. The study area is the Smart House Hua Hin project and the
sample consists of 130 individuals over 55-60 years old that have lived in this project for more
than one month.
The results of the study show that most of the population are European aged 60-64 years
old. They are married and have 1-2 children. Most are graduates at bachelor’s degree and the
type of visa they have is a non-immigrant. Their average Income is 50,001-100,000 baht per
month, with the main sources of their income cominge from a pension and retirement pay. Their
expenses per month are less than 30,000 baht, with most being for personal usage. Most of the
samples are healthy and they have spouses or relatives who take care of them when they are
sick. They spend about 4-6 months living in this residence and travel with their families. The most
influential decision-making factors in purchasing a house for long-stay foreigners is the Physical
factor, followed by-Product, People, Location and Price.
In this research, the researcher addressed the social, economic, lifestyle and decisionmaking factors in purchasing a house for long-stay foreigners in Hua Hin. However, it was also
found that Thailand hasn’t seriously focused on these factors as it should have done. For this
reason, agencies both in the public and private sector should be aware and pay attention to
attracting tourists, especially long-stay foreigners who come to invest in both property and
tourism .
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บทที่ 1
บทนา

ในการศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานัก
ระยะยาว ในอาเภอหัวหิน มีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
โครงสร้ างประชากรโลก ปี 2010 พบว่า ประชากรโลกมีจานวน 6,892,319,000 คน และมี
ประชากรผู้สงู อายุโลกจานวน 551,385,520 คน หรือคิดเป็ นร้ อยละ 8 ของประชากรโลก1 แสดงให้
เห็น ว่าโลกก าลังเข้ าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ซึ่งสังคมผู้สูงวัย จะเริ่ มต้ น จากจ านวน
ประชากรผู้สงู วัยร้ อยละ 7 และเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู วัยเต็มตัวที่จานวนประชากรผู้สงู วัยร้ อยละ 142 ดัง
แสดงในรูปที่ 1
Aging Society

รูปที่ 1 การคาดการณ์จานวนประชากรโลกวัยเด็กและวัยผู้สงู วัย ปี 1950-2050
1

Carl Haub. 2010. World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. Washington, DC.
2
สานักงานยุทธศาสตร์ และการพาณิชย์ . 2551. สังคมผู้สงู อายุ (Aging Society). กรุงเทพมหานคร.

2
การเพิ่มขึ ้นของประชากรวัยสูงอายุสว่ นใหญ่จะเกิดในภูมิภาคที่พฒ
ั นาแล้ ว ได้ แก่ ประเทศ
ญี่ ปุ่น และหลายประเทศในยุโรปที่ มีแนวโน้ มของผู้สูงอายุที่ เ พิ่มขึน้ เกื อบเท่าตัว 3 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1จานวนสัดส่วนประชากรผู้สงู อายุและจานวนประชากรเกษี ยณ 10 อันดับทัว่ โลก4
อันดับ

ประเทศ

จานวน
ประชากรผู้สูงอายุ

จานวน
ประชากรเกษียณ

อัตราส่ วน
(%)

1

ญี่ปนุ่

128,100,000

29,719,200

23.2

2

เยอรมัน

81,800,000

16,932,600

20.7

3

อิตาลี

60,800,000

12,281,600

20.2

4

กรีซ

11,300,000

2,135,700

18.9

5

สวีเดน

9,400,000

1,739,000

18.5

6

โปรตุเกส

10,700,000

1,915,300

17.9

7

บัลกาเลีย

7,500,000

1,327,500

17.7

8

ออสเตรีย

8,400,000

1,478,400

17.6

9

ฟิ นแลนด์

5,400,000

945,000

17.5

10

ลัตเวีย

2,200,000

382,800

17.4

นอกจากนี ้ตารางที่ 1 ยังแสดงให้ เห็นว่า จานวนสัดส่วนของประชากรผู้สงู อายุ 10 อันดับ
ทัว่ โลก ประเทศที่มีจานวนประชากรผู้สงู อายุมากที่สดุ คือ ประเทศญี่ปนุ่ คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 ของ
จานวนประชากรทังประเทศ
้
รองลงมา คือ ประเทศเยอรมันและประเทศอิตาลี โดยคิดเป็ นร้ อยละ
20.7 และ 20.2 ของจานวนประชากรทังประเทศ
้
ตามลาดับ
ในปั จจุบนั ประชากรโลกมีจานวนผู้เกษี ยณอายุการทางานเร็วขึ ้นกว่าในอดีต ทาให้ กลุม่ คน
เหล่านี ้สามารถใช้ เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆได้ มากขึ ้น และจากข้ อมูลใน
3

Population Division of Department of Economic and Social Affairs. 2009. Revision: World
Population Prospects, pp. 1.
4
Carl Haub. 2011. World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. Washington, DC.

3
ข้ างต้ น ท าให้ กลุ่ม นัก ท่องเที่ ย วที่ เ กษี ย ณอายุก ารท างานแล้ วเป็ นกลุ่มที่ น่า สนใจสาหรับ การ
ท่องเที่ยวหรือเข้ ามาพานักในระยะยาวในประเทศไทย เนื่องจากผู้เกษี ยณอายุจากการทางานมี
ความสามารถในการใช้ จ่ายเงินในการท่องเที่ยวและพักอาศัย ทาให้ ให้ เกิดรายได้ เข้ าประเทศไทย
เพิ่ ม มากขึน้ นอกจากนี ร้ ั ฐ บาลยัง มีก ารส่งเสริ ม ธุรกิ จ ในภาคของอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ ย วชาวต่างประเทศเข้ ามาท่องเที่ ยวในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ มีเงิ นตรา
ต่างประเทศเข้ ามาหมุนเวียนในประเทศไทยได้ เป็ นจานวนมาก เพื่อกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของไทย
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในสาขาเศรษฐกิจหลักที่สามารถนารายได้ เข้าประเทศ
ได้ มากถึงปี ละ 5 แสนล้ านบาท สามารถสร้ างงาน สร้ างอาชี พ และกระจายรายได้ ส่ภู ูมิภาค
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยได้ เป็ นอย่างดี และตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ มีอตั ราเพิ่มขึ ้นอย่า งรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา มีอตั รา
เพิ่ม เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 7 ต่อปี 5
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พบว่า การท่องเที่ยวพานักระยะยาวเป็ นผลมาจากโครงสร้ าง
ของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลง เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ (Ageing Society) และกลุ่มผู้สงู อายุ
ชาวต่างชาติ ในปั จจุบัน ที่เ ข้ ามาพานักระยะยาวจะเป็ นกลุ่มคนที่เ กษี ย ณอายุจากการท างานมี
ความสามารถในการใช้ จ่ายเงิ น เพื่ อการพัก ผ่อน การท่องเที่ ย ว ส่งผลท าให้ มีจ านวนผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติที่เข้ ามาประเทศไทย มีจานวนเพิ่มสูงขึ ้น6
นอกจากนี ้จากข้ อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องขนาดตลาดของนักท่องเที่ยว
แนวโน้ มการท่องเที่ยวพานักระยะยาว มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นในอัตราที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 21 ในปี 2553
เป็ นร้ อยละ 24 ในปี 2583 และมี สัด ส่วนเพิ่ ม ขึน้ ทุก ปี ส าหรั บ ประเทศไทยในสายตาของ
ชาวต่างชาติที่มองหาซื ้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน หรือเพื่อใช้ เ ป็ นที่พานักในระยะสันและถาวรเป็
้
น

5

กงกฤช หิรัญกิจ. 2553. คากล่าวรายงานของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) เนื่องในงานครบรอบ 9 ปี ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 9 สิงหาคม 2553 ณ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร.
6
วารัชต์ มัธยมบุรุษ. 2548. องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับการท่องเที่ยวพานักระยะยาวสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปนในจั
ุ่
งหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

4
ตลาดที่มีความน่าสนใจ และเป็ นที่นิยมในระดับสูง ทังๆที
้ ่กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกับ
การซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ กับชาวต่างชาติ ก็ไม่ได้ เปิ ดเสรี อย่างในหลายๆ ประเทศที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ ตา่ งชาติเข้ ามาลงทุน อะไรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ชาวต่างชาติสนใจเข้ ามาลงทุน เป็ นเรื่องที่
ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ ามากระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนควบคุม ดูแล ให้ ตลาดโตอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง7
โดยนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (8,076,493 คน ในปี 2553) เป็ นนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
เอเชี ยตะวัน ออกที่ มาท่องเที่ย วในไทยมากที่ สุด สาหรับ นัก ท่องเที่ ย วจากทวีป ยุโรป มีสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทงหมด
ั้
โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร
เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สดุ 8 และเป็ นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจาก
กลุม่ ประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกกลางมีจานวนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.98 และ 23.00 ตามลาดับ
แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้ พบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปยังเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ จ่ายมากที่สดุ โดยคิด
เป็ นร้ อยละ 40 ของรายได้ นกั ท่องเที่ยวทัง้ หมด 9 และพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจานวนวันพัก
นานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย10
สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั ได้ เลือกพื ้นที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่
ติ ด 10 อัน ดับ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ ย ว หากไม่ นั บ รวม
กรุงเทพมหานคร แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยังคงอยู่ในความนิยมของชาวต่างชาติ โดยอาเภอหัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็ นจังหวัดในภาคกลาง ที่ เป็ นแหล่งท่องเที่ย วทางทะเลที่ นักท่องเที่ย ว

7

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553.
8
กรมการท่องเที่ยว. 2553. สถิตินกั ท่องเที่ยว. www.tourism.go.th
9
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ . 2553. การท่ อ งเที่ ย วไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน แค่ ไ หน. Economic
Intelligence Center. Monthly/March 2010.
10

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ณ
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559. เล่ม 128, หน้ า 15.

5
ชาวต่างชาติเดินทางมาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเข้ ามาอาศัยเกินกว่า 90 วัน จะเดินทางมา
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ซึ่งตรงกับฤดูหนาวของชาวต่างชาติ11
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 ได้ มีการ
ก าหนดให้ จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ มี แ ผนในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ ง ทะเลอ่า วไทย
(Royal Coast) โดยกาหนดให้ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่
สวยงามและสงบ เพื่ อ รองรั บ นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติใ นพื น้ ที่ อาทิ ก ารลงทุน สร้ างท่า จอด
เรื อยอชท์ ( Marina) การสร้ างจุดชมวิว การสร้ างบูติครี สอร์ ท( Boutique Resort) ทัง้ นีค้ วรมีการ
ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ และจัดสร้ างแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความหลากหลายตามศักยภาพของพืน้ ที่ จัดหา
ที่ดินสาหรับโครงการพัฒนา ส่งเสริมภาคเอกชนทังในและต่
้
างประเทศเข้ ามาลงทุน และบูรณการ
จัดระบบการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึ่งจากข้ อมูลนีอ้ าจทาให้ กล่าวได้ ว่า ความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ ามาในอาเภอหัวหินเพื่อการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
โดยสามารถสรุ ป ได้ ว่า แนวโน้ มของการท่ องเที่ ย วแบบพานัก ระยะยาวส าหรั บ นัก ท่อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีแนวโน้ มที่จะมีจานวนนักท่องเที่ยวที่จะมา
พานักระยะยาวเพิ่มขึ ้น อันมีสาเหตุหลัก คือ
1). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของประชากรของโลกโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่มีจานวน
ผู้สงู อายุเพิ่มมากขึ ้นในช่วงปี 2545-2553 ซึ่งมีชาวต่างชาติที่จะถึงอายุเกษี ยณ 60 ปี
เพิ่มขึ ้นประมาณ 1,410 ล้ านคน
2). ค่าครองชีพหรือค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอตั ราที่ถูกเมื่อ
เที ย บกับ ค่า ครองชี พ ของต่า งประเทศ ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ นอีก หนึ่ งประเทศที่
ชาวต่างชาตินิยมเข้ ามาท่องเที่ยว
3). โครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และชาวต่างชาติมีความสนใจและ
เข้ ามาท่องเที่ยว และมีธรรมชาติที่สวยงาม

11

สานักงานด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขร อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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4). ในอาเภอหัวหิน มีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ ามาพัก ผ่อนหย่อนใจและ
สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศเหมาะสม น ้าทะเลสวย
แนวโน้ มที่ ชาวต่างชาติ ที่จ ะเดินทางมาท่องเที่ย วแบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีจานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี ซึ่งทางสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องคือ หน่วยงานทังทางภาครั
้
ฐและภาคเอกชน จะต้ องเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะต้ องคานึงถึงข้ อ
กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวของประเทศไทย และ
การดาเนินการหรือเตรียมพร้ อมในการขอต่อวีซ่าของชาวต่างชาติในอาเภอหัวหิน ด้ วย
ผู้วิจยั ได้ เลือกพืน้ ที่ในการศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พักอาศัย ของชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากเหตุผลที่ได้ กล่าวมาใน
ข้ างต้ นประกอบกับจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่ายังไม่มีผ้ วู ิจยั ใดทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง
ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ส่วนใหญ่จะเป็ นทางเหนือและอีสาน ทัง้ ในพืน้ ที่ศึกษาที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ โครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน (เนื่องจากเป็ นโครงการที่สามารถขออนุญาตเข้ าไปทาการ
สัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถามได้ และทางโครงการยิ นดีที่จ ะให้ ข้อมูลสาหรับ การวิจัย อย่ าง
เต็มที่ ) เป็ นโครงการที่ตงั ้ ขึ ้นมาเพื่อรองรับการพักอาศัยของผู้ สูงอายุชาวต่างชาติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2548 บริหารงานโดยบริ ษัท สมาร์ ทเฮ้ าส์วิลเลจ หัวหิน จากัด จุดเด่นของโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์
หัวหิน คือ การแบ่งแปลงที่ดินเป็ นแปลงย่อย มีวตั ถุประสงค์เพื่อการให้ เช่าเท่านัน้ สาหรับการซือ้ ที่
พักอาศัยของชาวต่างชาติ กระทาได้ โดยวิธีการจดทะเบียนเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี บวก 30 ปี และ
บวกอีก 30 ปี รวม 90 ปี โดยมีบริ ษัทชาวต่างชาติเป็ นผู้ทาการขายและทาการตลาดให้ เป็ นชาว
สแกนดิเนเวีย รูปแบบบ้ านพักอาศัย เป็ นแบบไทยประยุกต์ ซึ่งชาวต่างชาติเป็ นผู้เลือกแบบในการ
ก่อสร้ างอาคารตามทีโครงการกาหนดไว้ พร้ อมอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ชาวต่างชาติจะเป็ นผู้จดั หาเอง
และให้ ผ้ ปู ระกอบการเป็ นผู้สร้ างตามแบบที่ ลกู ค้ าเลือกตามความต้ องการของลูกค้ า โดยใช้ วิธี
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รับเหมาก่อสร้ างให้ กับลูกค้ าเป็ นรายๆไป ตามขนาดของแบบบ้ านและขนาดของที่ดิน จึงตรงกับ
ความต้ องการที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิตของชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยว
แบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัย ของชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยว
แบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตทางด้ านเนื ้อหา
การวิ จัย นี จ้ ะให้ ความส าคัญ ในการศึก ษาปั จ จัย ในการติ ด สิ น ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย ของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จึงต้ องมี
การศึกษาลักษณะทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิตของชาวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยว
แบบพานักระยะยาว เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา
พื ้นที่ศกึ ษา คือ สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการที่
1-5 ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 พื ้นที่ศกึ ษา สมาร์ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการที่ 1-5

ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
การก าหนดกลุ่มตัวอย่ างในการศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ก าหนดจากจ านวนประชากร
ชาวต่างชาติที่พกั อาศัยในโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่เข้ ามาเพื่อการ
ท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไป ใน
โครงการที่ 1-5 เนื่องจากสามารถขออนุญาตเข้ าไปทาแบบสอบถามและทาการสัมภาษณ์ได้ โดย
กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ระดับความน่าเชื่อถื อ 95% ตามสูตรการคานวณของ Yamane
(1967)12 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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Taro Yamane. 1967. Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York: Harper and Row,
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สมาร์ ท
เฮ้ าส์ หัวหิน

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

จานวนประชากรตัวอย่าง
(คน)

โครงการ 1

19

13.29

17

โครงการ 2

60

41.96

56

โครงการ 3

26

18.18

23

โครงการ 4

27

18.88

24

โครงการ 5

11

7.69

10

รวม

143

100.00

130

1.4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานการวิจัย
1) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้ แผน นโยบายและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยศึก ษาข้ อมูลจากหน่วยงานหรื อองค์ก รที่เ กี่ ย วข้ อง และ
เอกสารทางวิชาการทัง้ ที่ เป็ นวิทยานิ พนธ์และงานวิจัย เพื่อนามาสู่ก ารเลือกพืน้ ที่
ศึกษา และสร้ างเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล เพื่อนามาสู่ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พัก
อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
2) ในการก าหนดหาพื น้ ที่ ศึก ษาระดับ จังหวัดและอาเภอ ผู้วิจัย ศึก ษาจากจังหวัด ที่
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ ามาประเทศไทย 10 อันดับแรก และศึกษาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
3) ในการกาหนดหาโครงการที่จะใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ เลือกจากโครงการที่สามารถขอ
อนุญาตเข้ าไปทาการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามได้ และทางโครงการยินดีที่จะ
ให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั อย่างเต็มที่
4) สร้ างแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับปั จจัยในการศึกษา โดยการสร้ างแบบสอบถาม มี
จุด ประสงค์ เ พื่อเก็ บข้ อมูล ลัก ษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนิ น ชีวิตของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
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5) การลงพืน้ ที่ ศึก ษา สมาร์ ท เฮ้ าส์ หัวหิ น ในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
โครงการ 1-5 ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554
โดยแยกตามวิธีการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
-

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งโดยผู้วิจัยจะ
ทาการพูดคุยกับตัวแทนชาวต่างชาติ พร้ อมกับทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ชาวต่างชาติ รวมทังในการการสั
้
มภาษณ์ทางผู้จดั การโครงการ

6) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติเข้ ามา
ประยุกต์เพื่อหาปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ ยว
แบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
7) สามารถนาผลวิเคราะห์ที่ได้ มาสูก่ ารสรุปและข้ อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้ ในการ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอ
หัวหิน
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ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติทมี่ าท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัว
หิน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั :
1. ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวติ ของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
2. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน

ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี แผน นโยบาย กฎหมาย รวมทังวิ
้ ทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง :
- แนวคิดเกี่ ยวกับการตันสิน
ใจซื ้อที่อยู่อาศัย

การวิเคราะห์หาพื ้นที่
ศึกษา

- จังหวัดที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ า
มาประเทศไทย 10 อันดับแรก
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

-

- แ นวคิ ด เกี่ ยวกั บ ค วา ม
ต้ องการที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
ผู้สงู อายุ
- แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

เก็บรวบรวมข้ อมูลของเรื่ องที่ศึกษา
ทาแบบสอบถามเบื ้องต้ น
(Pre-Test) เพื่อคัดเลือกกาหนดหา
โครงการที่จะใช้ ในการวิจยั

- แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่
พักอาศัย
- แนวเกี่ ย วกั บ ที่ พ ัก อาศั ย
ของผู้สงู อายุ

ข้ อมูลจากการสารวจและสังเกต :
- สารวจสภาพพื ้นที่ ในอ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
- สังเกตโครงการที่พกั อาศัยสาหรั บ
ชาวต่างชาติ

สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โครงการ 1-5
สร้ างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง
กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง (n=130)

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติเข้ ามาประยุกต์เพื่อหาปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่
พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

รูปที่ 3 ขันตอนด
้
าเนินการวิจยั
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1) นัก ลงทุน หรื อผู้ป ระกอบการทางด้ านธุรกิจ ที่ พักอาศัย สามารถเข้ าใจถึ งลัก ษณะ
สังคม เศรษฐกิจ การดาเนินชีวิต ตลอดจนปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน
2) นักลงทุนหรือผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจที่พักอาศัย สามารถเข้ าใจถึงปั ญหาและ
ลักษณะความต้ องการที่พักอาศัย ของชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ ามาท่องเที่ย วแบบ
พานักระยะยาวได้
3) หน่วยงานท้ องถิ่นสามารถนางานวิจยั นี ้ไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตได้
4) องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ ย วและกีฬา กรมการท่องเที่ ย ว การ
ท่องเที่ ย วแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ ย วแห่งประเทศไทย
สามารถนางานวิจยั นี ้ไปประยุกต์ในด้ านการท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการ
เข้ ามาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวได้ อย่างเหมาะสม
1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1) การท่องเที่ยวพานักระยะยาว หมายถึง การพักผ่อนระยะเวลานานในต่างประเทศ
เกิน 30 วันขึ ้นไป ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ ายถิ่น หรือไปมีถิ่นฐานที่ถาวรในต่างประเทศ มี
จุดมุง่ หมายที่จะทากิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ให้ ความสาคัญกับการอยู่อาศัยมากกว่า
การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะมีลกั ษณะเหมือนกับการใช้ ชีวิตประจาวันในประเทศที่อยู่
ต้ องมีการเช่าที่พกั อาศัยในต่างประเทศ ไม่ได้ พกั โรงแรมเหมือนนักท่องเที่ยวทัว่ ไป 13

13

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวแห่งชาติ. 2550. สืบค้ นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2553, http://www2.tat.or.th/longstay/thai.
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1.7 ข้ อจากัดในการวิจัย
งานวิจัย นี เ้ ป็ นการวิจัย เรื่ องปั จ จัย ในการตัดสิน ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัยของชาวต่างชาติ ที่ มา
ท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน ทัง้ นีท้ างผู้วิจัยได้ มีข้อจากัดทางการวิจัยในเรื่ อง
ระยะเวลาในการเก็บ ข้ อมูล เนื่ องจากต้ องมีการนัดหมายโดยผ่านเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ จึงจะ
สามารถเข้ าไปสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามได้ นอกจากนีย้ ังใช้ เวลาในการสัมภาษณ์และทา
แบบสอบถามเป็ นเวลานานเพราะทากันทีละชุด และชาวต่างชาติต้องการความเป็ นส่วนตัวสูงจึง
ไม่สามารถเข้ าไปเก็บข้ อมูลได้ บ่อยครัง้ โดยผู้วิจยั สามารถจัดประเภทของข้ อจากัด ได้ ดงั นี ้
1). กลุ่มประชากรมีความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล จะเข้ ามาร่วมทากิจกรรมหรือการ
ติดต่อขอข้ อมูลต่างๆเป็ นอย่างมาก โดยจะไม่อนุญาตให้ หน่วยงานหรื อบริ ษัทเอกชน
เข้ าขอข้ อ มูล ทุก ประเภท แต่ถ้ า เป็ นนัก ศึก ษาก็ จ ะอนุญ าตให้ ข้ อ มูล ได้ แ ต่ก็ จ ะมี
กฎเกณฑ์และข้ อกาหนดต่างๆ เป็ นขันตอน
้
เริ่มจากการส่งหัวข้ อและขอบเขตงานวิจยั
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มาให้ เข้ าของโครงการสมาร์ ท เฮ้ าส์ หัวหิน เป็ นผู้
อนุญาตเสียก่อน แล้ วถึงจะต้ องขออนุญาตไปยังเจ้ าของบ้ านทุกหลังเพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถาม โดยจะนัดให้ เข้ าไปแจกแบบสอบถามได้ เฉพาะวันหยุดเท่านัน้
2). อุป สรรคด้า นภาษา เนื่ อ งจากชาวต่ า งชาติ ส่ว นใหญ่ นิ ย มใช้ การสื่ อ สารด้ วย
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ผู้วิจัย จึงได้ ขอความกรุ ณ าจากท่านผู้จัดการโครงการ และ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน เป็ นผู้ช่วยในการอธิบาย
แบบสอบถามให้ แก่ผ้ พู กั อาศัยเป็ นหลัก ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ เวลารอการติดต่อกลับมาเป็ น
ระยะเวลาพอสมควร
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ตารางที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั : ปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาทอ่ง
เที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิ น
วัตถุประสงค์

ตัวแปรหลัก
- สภาพสังคม

ตัวแปรรอง

ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่ าง

เครื่ องมือที่
ใช้ ในการ
วิจยั

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- จานวนบุตร
- ระดับการศึกษา
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ
- สภาพเศรษฐกิจ - รายได้ ต่อเดือน
สังคม เศรษฐกิจ และ
ชาวต่างชาติ ที่พกั
- แหล่งที่มาของ
การด าเนิ น ชี วิ ต ของ
อาศัยใน
รายได้
ชา ว ต่ าง ชา ติ ที่ ม า
สมาร์ ทเฮ้ าส์
- รายจ่ายต่อเดือน
ท่องเที่ยวแบบพานัก
หัวหิน
- สัดส่วนค่าใช้ จ่าย
แบบสอบถาม
ระยะยาว ในอ าเภอ
โครงการ 1-5
ต่อเดือน
แบบ
หัวหิน
อาเภอหัวหิน
สัมภาษณ์
- ลั ก ษ ณ ะ ก า ร - ด้ านการเดินทาง
จังหวัด
แบบมี
ดาเนินชีวิต
- ด้ านอาหาร
ประจวบคีรีขนั ธ์
โครงสร้ าง
- ด้ านสุขภาพ
จานวน 143 คน
- ด้ านที่พกั อาศัย
ประชากรกลุม่
- งานอดิเรก
ตัวอย่าง
2. เพื่ อ ศึก ษาปั จจัย ที่ มี - ปั จ จั ย ใ น ก า ร - ตัวสินค้ า
จานวน 130 คน
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ตั ด สิ น ใจซื อ้ ที่ พั ก - ราคา
ซื อ้ ที่ พั ก อ าศั ย ขอ ง อาศัยของชาว
- ช่องทางจาหน่าย
ชา วต่ าง ชา ติ ที่ ม า ต่างชาติ
- การส่งเสริ มการขาย
ท่องเที่ยวแบบพานัก
- บุคลากร
ระยะยาว ในอ าเภอ
- ทาเลที่ตั ้ง
หัวหิน
- ด้ านกายภาพ
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
กิจกรรม
มี.ค.

เม.ย.

ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
พ.ศ. 2554
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลทา Pre-Test
3. จัดทา Pre-Test ผู้สงู อายุชาวชาติในพื ้นที่ศกึ ษา
4. สร้ างแบบสอบถามและกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
5. นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
6. ลงพื ้นที่ศกึ ษาโดยใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
7. วิเคราะห์ข้อมูล
8. สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
9. สอบวิทยานิพนธ์
10. ปรับปรุงและแก้ ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
11. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง

ในการศึก ษาวิจัย นี จ้ าเป็ นต้ องมีก ารศึกษาในเรื่ องของแนวคิด ทฤษฎีต่าง รวมถึ งแผน
นโยบาย กฎหมายและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และนาแนวคิดทฤษฎี
เหล่านี น้ ามาสู่ก ารสังเคราะห์ ข้ อมูลเพื่ อใช้ ใ นการออกแบบเครื่ องมือในการเก็ บ ข้ อมูลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจยั ได้ มีการมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องตามลาดับ ดังนี ้
-

แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย

-

แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัย

-

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

-

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ

-

แนวคิดเกี่ยวกับบ้ าน และชุมชนของผู้สงู อายุ

-

แนวคิดเกี่ยวกับที่พกั อาศัยของผู้สงู อายุ

-

แนวคิดเกี่ยวกับความต้ องการที่อยู่อาศัยของผู้สงู อายุ

-

แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้ อม และที่พกั อาศัยของผู้สงู อายุ

-

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุ

-

แผน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยว

-

วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย
นักวิชาการและนักวิจยั หลายท่านได้ การศึกษาเกี่ยวกับทาเลที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยว่าจะต้ อง
พิจารณาถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
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1) ปั จจัยด้ านการเดินทางไปยังแหล่ งบริการต่ างๆ
(Wingo, 1969: 152 ) ได้ ใ ห้ ความสาคัญต่อการเดินทางมากที่สดุ เนื่องจาก พบว่า
ครัวเรือนที่ย้ายที่อยู่อาศัยเข้ าสูแ่ หล่งงานเป็ นจานวนมาก เป็ นเพราะต้ องการความสะดวกและลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง จนกว่ า จะพบแหล่ ง ท าเลที่ ตัง้ ใหม่ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ องกั บ
(Lean & Goodal, 1977: 199-200) ที่มีความเห็นว่าการเลือกที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยนัน้ จะต้ องมี
ความสะดวกในการเดิ น ทางเข้ า ถึ ง แหล่ง บริ ก ารต่า งๆ โดยเฉพาะใกล้ แ หล่ง งานและใกล้
สถาบัน การศึก ษา ทัง้ นี ค้ วรจะมี ที่ ตัง้ อยู่ติด ถนนสายส าคัญ หรื อ สถานี ร ถไฟ เพราะจะท าให้
ได้ เ ปรี ย บในด้ า นทางเข้ า มากกว่า ที่ ตัง้ ที่ อ ยู่ห่า งจากสิ่ง อ านวยความสะดวกพื น้ ฐานเหล่า นี ้
นอกจากนีร้ ายได้ และสภาพของครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อการเลือกท าเลที่ตงั ้ ของที่อยู่อาศัยด้ วย
(Needham, 1977: 101-107) มีความเห็นว่า เหตุผลในการรวมตัวของย่านพักอาศัยเกิดขึ ้นจาก
-

ความสะดวกในการเข้ าถึง (Accessibility) ทาให้ ผ้ อู ยู่อาศัยมีความสะดวกใน
การเดินทางไปทางาน ศึกษา จับจ่ายซื ้อของ และติดต่อธุรกิจ ส่งผลให้ ย่านพัก
อาศัย จับตัวตามแนวเดินทางคมนาคม และกระจายตัวรอบๆศูนย์กลางธุรกิจ
ร้ านค้ า ที่ทางาน และสถานศึกษา

-

การประหยัดด้ วยปั จจัยภายนอก (External Economics) การจับตัวดังกล่าวมี
ผลดีทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายเรื่องการใช้ บริการสาธารณูปโภคของเมืองได้

(Kain, 1975: 265) กล่าวถึงปั จจัย ด้ านระยะทางไปยังแหล่งงานมีผลต่อที่ตงของที
ั้
่อยู่
อาศัยว่า ความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้ คือ ระยะทางในการเดินทางไปทางานจะเพิ่มขึ ้นตามระดับ
รายได้ ผู้มีรายได้ สงู ที่ทางานอยู่ในบริ เวณศูนย์กลางเมืองมีแนวโน้ มในการเดินทางไปทางานใน
ระยะทางที่ไกลกว่าและจะอยู่อาศัยในเขตชานเมือง ส่วนผู้ที่มีรายได้ ต่าจะเดินทางไปทางานใน
ระยะทางที่ใกล้ กว่า และอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งงานโดยไม่คานึงว่าแหล่งงานจะอยู่ที่ใด
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2) ปั จจัยด้ านฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของครอบครัว
นักวิชาการและนักวิจัย บางท่านได้ พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างที่ตงั ้
ของที่อยู่ อาศัยกับที่ทางาน และฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัว โดยให้ ความเห็นว่าเพื่อให้
ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง กลุม่ ผู้มีรายได้ ต่าจะพยายามเลือกที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยให้ ใกล้ กับ
แหล่งงานมากกว่ากลุม่ ผู้มีรายได้ สงู โดยนักวิชาการและนักวิจยั ได้ ให้ แนวความคิดดังกล่าวนี ้ อาทิ
(Muth,1969:11) ได้ กล่าวถึงความแตกต่างในการเลือกที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สงู และ
รายได้ ต่าว่า ประชากรที่มีรายได้ สงู จะมีแหล่งที่พกั อาศัยอยู่ในเขตชานเมือง เพราะพอใจที่จะอยู่ใน
บริเวณที่มีความหนาแน่นต่า เนื่องจากต้ องการที่อยู่อาศัยในบริ เวณที่ไม่แออัด ในทางตรงกันข้ าม
ประชากรที่มีรายได้ ต่าจะอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางของเมืองเพื่อให้ สะดวกในการเดินทางไปทางานและ
กิจ การอื่น ๆ และให้ ความสนใจกับ ราคาของที่ อยู่อาศัย มากกว่าสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
(Lean และ Goodal, 1977: 199-200) ได้ กล่าวถึงการเลือกที่ตงที
ั ้ ่อยู่อาศัยว่า ผู้มีรายได้ แตกต่าง
กัน จะมีความแตกต่างกันในการเลือกที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยอีกด้ วย โดยผู้มีรายได้ ต่าจะพยายามมีที่
อยู่อาศัยใกล้ แหล่งงาน (โดยเฉพาะการมีที่ทางานในเขตอุตสาหกรรม) เพราะจะประหยัดค่า
เดินทาง โดยอาจเสียค่าใช้ จ่ายเฉพาะค่าเช่าบ้ าน ส่วนผู้มีรายได้ สงู จะสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้
หลายประเภท โดยไม่ต้ องสนใจว่าที่ อยู่อาศัยกับที่ท างานต้ องมีความสัมพัน ธ์ต่อกัน เพราะผู้มี
รายได้ สงู จะสามารถเดินทางได้ อย่างรวดเร็ว โดยจะใช้ เวลาเท่ากับผู้มีรายได้ น้อยที่อยู่ใกล้ แหล่ง
งาน นอกจากนี ้ Brain Goodall (1972) ได้ เสนอแนะถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยว่าต้ อง
พิจารณาคุณสมบัติของที่อยู่อาศัย 3 ประการ คือ
-

ลักษณะของบ้ าน ได้ แก่ ความเก่าใหม่ของบ้ าน ขนาดของบ้ านที่เหมาะสมกับ
ครอบครัวและคุณสมบัติของส่วนประกอบภายในบ้ าน

-

ลัก ษณะของชุมชนผู้อยู่อ าศัย มัก จะเลือกบริ เ วณที่ อยู่อาศัย ที่ มีสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมเหมือนกับตนเอง

-

ความสัม พัน ธ์ ของที่ ตัง้ นัน้ ๆ กับ พื น้ ที่ โดยรอบ ได้ แ ก่ ความสะดวกในการ
เดินทางไปยังแหล่งงานย่านศูนย์การค้ า อุตสาหกรรม และการติดต่อสัมพันธ์
กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
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นอกจากนี ้ ยังเสนอแนะปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยว่าประกอบไปด้ วย รายได้
การเข้ าถึงแหล่งงาน โดยแนะว่าผู้มีรายได้ ต่าควรจะพยายามมีที่อยู่อาศัย ใกล้ กับที่ท างาน เพื่ อ
ประหยัด ค่าเดิ นทาง และเสียค่าใช้ จ่ายเฉพาะค่าเช่าบ้ าน ทัง้ นี ้ ปั จจัยทางสังคม ได้ แก่ สภาพ
ครอบครัว การแบ่งแยกผิว เชื ้อชาติและชนชัน้ ก็มีอิทธิพลในการเลือกที่อยู่อาศัยด้ วย
3) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
Siegel, 1977: 156) ได้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยว่ามีปัจจัยที่สาคัญ 3
ประการ คือ
-

ความสะดวกในการเข้ าถึง (Accessibility)

-

คุณภาพของสิ่งแวดล้ อม เช่น ลักษณะทางสังคมของชุมชน สภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ บริการสาธารณะสาหรับชุมชน ความพึงพอใจที่ได้ รับจากที่ตงั ้
นัน้ เป็ นต้ น

-

ลักษณะที่ดินที่ใช้ ในการปลูกบ้ านและทาเลที่ตงั ้

(Berry and Horton, 1970: 45) เสนอปั จจัยพืน้ ฐานที่กาหนดการเลือกที่อยู่อาศัย 3
ประการ คือ
-

ราคาหรือค่าเช่าที่พกั อาศัย

-

ชนิดของที่พกั อาศัย

-

ที่ตงของที
ั้
่พกั อาศัย ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้ อมชุมชนและที่ตงของแหล่
ั้
งงาน

โดยปั จจัยทัง้ 3 ประการของ Berry and Horton ความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับเหตุผลส่วนตัว
ในการเลือกที่พกั อาศัยของแต่ละบุคคล เช่น จานวนเงินที่บคุ คลพอใจจะจ่ายสาหรับที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ระดับรายได้ ที่พกั อาศัยที่ต้องการขึ ้นอยู่กบั สถานภาพสมรสและขนาดของครอบครัว หรื อ
วิถีทางในการดาเนินชีวิตซึ่งจะมีผลต่อชนิดของชุมชนที่ต้องการจะอยู่และสถานที่ทางาน รวมทัง้
ระยะทางจากบ้ านไปยังแหล่งงาน
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(Button, 1976: 46-47) ได้ เ สนอแนวความคิดในการเลือกที่ อยู่อาศัยที่ ดีว่าขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อมที่ดี และขึ ้นอยู่กับความรู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนบ้ าน (Claire, 1976: 59-62) ได้
อธิบายถึงการเลือกที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยว่าควรมีสิ่งแวดล้ อมที่ดี ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และมี
ความสะดวกในการเดิ นทางเข้ าถึ งระหว่างบ้ านกับแหล่งงานและแหล่งธุรกิจ Richard F.Muth
กล่าวถึง ความแตกต่างในการเลือกที่ อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้ สงู และรายได้ ต่าว่า ประชากรที่ มี
รายได้ สงู จะมีแหล่งที่พักอยู่ในเขตชานเมือง เพราะพอใจที่จะอยู่ในบริ เวณที่มีความหนาแน่นต่า
เนื่องจากต้ องการบ้ านในบริเวณที่ไม่แออัด แต่ประชากรที่มีรายได้ ต่าจะอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางเมือง เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางไปทางานและกิจการอื่น ๆ
4) ปั จจัยด้ านการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
Goodal (1977: 151-161) ได้ กล่าวไว้ วา่ การบริ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
เมืองที่ ไ ม่เ ท่าเที ย มกัน จะมีผลต่อ การเลือ กที่ ตงั ้ ที่ อ ยู่อาศัย ของผู้มีร ายได้ สูง และการบริ ก าร
สาธารณะพื น้ ฐานเหล่านี จ้ ะเป็ นตัวท าให้ เ กิ ดการพัฒนาพื น้ ที่ โดยเฉพาะย่ านชานเมือง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ กับแนวคิดของ (Claire, 1976: 59-62) คือ การเลือกทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยู่อาศัยที่ ดีควรมี
แหล่ ง สาธารณู ป โภคและสาธารณูป การที่ อ านวยความสะดวกแก่ ชุม ชนนอกเหนื อ จากมี
สภาพแวดล้ อมที่ดีและสะดวกในการเดินทาง
โดยสรุปแล้ วแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย พบว่า สิ่งที่สาคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย
มากที่สดุ คือ สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรื อน ซึ่งสามารถกาหนดการเดินทางไปยังแหล่ง
บริการต่างๆ ด้ วยความสะดวกสบายหรือเดินทางลาบาก การมีสภาพแวดล้ อมดีหรื อแย่ และการมี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดีหรื อไม่ดี ทัง้ นีส้ ามารถขยายความได้ ว่า ครัวเรื อนที่มีสภาพ
ทางเศรษฐกิจดีจะอาศัยอยู่ชานหรือนอกเมืองเพื่อลดปั ญหาความแออัดและมีสภาพแวดล้ อมที่ดี
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจไม่ดีเลือกที่จะอยู่อาศัยในศูนย์ก ลางเมืองเพื่อลดปั ญหา
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและอยู่ใกล้ แหล่งงาน แต่อาจต้ องเจอกับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ดีอนั เกิดจาก
มลพิษทางอากาศหรื อเสียง ทัง้ นีส้ ิ่งหนึ่งที่จะทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ดีได้ คือ การสร้ างพืน้ ที่สี
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เขียว และมีการกระจายตัวของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดัง
สรุปในรูปที่ 4 และรูปที่ 5

รูปที่ 4 ปั จจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะเศรษฐกิจกับการเลือกที่อยู่อาศัย
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2.2. แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัย
2.2.1 แนวความคิดของกระบวนการตัดสินใจซือ้ (Decision Making)1
การตัดสินใจเป็ นกระบวนการในการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ ซึ่งภายในกระบวนการ
ทางเลือกต่างๆ นัน้ ก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้ องบางประการ เช่น เทคนิควิธีลดจานวนทางเลือกลงให้ เหลือ
เพียงทางเลือกเดี ยว อาจจะต้ องมีข้อมูลข่าวสารจากสิ่งแวดล้ อมในสถานการณ์ นนั ้ สาหรับการ
ตัดสินใจการสร้ าง พัฒนา วิเ คราะห์ แนวทางต่างๆ ที่น่าจะนาไปปฏิบัติได้ จากขันตอนดั
้
งกล่าว
สะท้ อนให้ เห็นว่าธรรมชาติที่สาคัญของการตัดสินใจ เป็ นกระบวนการในอันที่จะเลือกทางเลือกทาง
ใดทางหนึ่งออกมาสาหรับใช้ ในการปฏิบตั ิ ดังนันหลั
้ กของการตัดสินใจไม่ใช่จะมีขนตอนต่
ั้
างๆ เข้ า
มาเกี่ยวข้ องอยู่หลายขันตอน
้
คือ
1) การเล็งเห็นปั ญหาหรื อตระหนักถึงความต้ องการ(Need Recognition) เป็ นการรับรู้
หรือนึกเห็นภาพความแตกต่างอย่างมากระหว่างสภาพที่ปรารถนา (Desired State
of Affairs) ในสิ่งต่างๆกับสถานที่แท้ จริ ง (Actual State of Affairs) ที่ผ้ บู ริ โภคมีอยู่
หรือสามารถหามาได้ จนทาให้ เกิดการเร้ าให้ กระบวนการตัดสินใจตื่นตัวขึ ้นมา ในที่นี ้
สภาพที่ปรารถนาเปรี ยบได้ กับตัวปั ญหา (Problems) และสภาพหรื อสถานการณ์ที่
เป็ นจริง ก็เปรียบได้ กบั ตัวแก้ ปัญหา (Solutions)
2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Search for Information) เป็ นการเสาะแสวงหาข่าวสารที่
ตนเก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นความทรงจ า หรื อ ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การตัด สิ น ใจจาก
สิ่งแวดล้ อม (การเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก)
3) การประเมินค่าทางเลือกก่อนการซือ้ (Pre-purchase Alternative Evaluation) เป็ น
การประเมินทางเลือกในแง่ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับและทาให้ การเลือกได้
ทางเลือกที่ตนชอบ
4) การซื ้อ (Purchase) เป็ นการได้ ตวั แก้ ปัญหาหรือสินค้ าที่เรานิยมชมชอบ หรื อสิ่งที่เรา
ทดแทนที่เรายอมรับได้
1

Sherman J Maisel. 2001. Rates of ownership, mobility, and purchase.
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5) การบริโภคหรืออุปโภค (Consumption) เป็ นการอุปโภค บริโภคตรายี่ห้อที่ซื ้อมา
6) การประเมินทางเลือกหลังการซื ้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินระดับการอุปโภคบริโภคว่ามีความพึงพอใจแค่ไหน
7) การจัด การกับสิ่งเหลือใช้ (Divestment) เป็ นการจัดการ (ขจัด ) ผลิตภัณ ฑ์ ที่ มิได้
บริโภคหรือเป็ นเศษของไปแล้ ว

รูปที่ 6 กระบวนการในการตัดสินใจซื ้อ
จากรูปที่ 6 สามารถสรุปแนวคิดในการตัดสินใจซื ้อได้ วา่ ผู้บริโภคย่อมมีการตัดสินใจหลาย
ขัน้ ตอนตัง้ แต่ก่ อนซื อ้ เพื่ อดูว่า สิน ค้ าที่ เ ราต้ องการนัน้ แท้ จ ริ งแล้ วเราต้ องการจริ งหรื อไม่ เพื่ อ
ก่อให้ เกิดการซื ้อที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากของบางอย่างมีมลู ค่าสูง อาทิ ที่พักอาศัย รถยนต์ ทา
ให้ ผ้ บู ริโภคต้ องตัดสินใจซือ้ ว่าคุ้มค่าหรื อไม่ค้ มุ ค่า เพื่อที่จะได้ ไม่ร้ ูสึกเสียดายหลังจากที่ซือ้ สินค้ า
แล้ ว
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2.2.2 แนวความคิดการศึกษาพฤติกรรมผู้ซอื ้ หรือผู้บริโภค
ครูวแมน (Krugman, 1968:350) ได้ ให้ ความหมายของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคว่า
เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคสินค้ า ลักษณะการใช้ งาน
และการยอมรับในสินค้ าบริการนัน้
เองเกิล และคนอื่นๆ (Engel and others, 1968) ได้ ให้ ความหมายว่า “เป็ นการกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มา และการใช้ ซึ่งสินค้ าและบริการซึ่งได้
รวมถึงการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนแล้ ว และมีสว่ นร่วมในการกาหนดให้ มีการกระทาดังกล่าว”
ทังนี
้ ้สามารถสรุปได้ วา่ ในการศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการที่จะตัดสินใจซื ้อหรือไม่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การหรื อไม่นนั ้ ล้ วนเกี่ยวกับการบริ โภคสินค้ า หรื อ
บริการ ลักษณะการใช้ การยอมรับในสินค้ าหรือบริการนันๆรวมถึ
้
งวิธีการซื ้อ ตลอดจนการใช้ สินค้ า
และบริการนันๆโดยอาศั
้
ยพฤติกรรมของผู้บริ โภค ที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้ อมภายนอกเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ พฤติ ก รรมการบริ โภคจึงหมายถึง การซื อ้ ของผู้ซื อ้ เอาไปบริ โภคเอง ฉะนัน้ การใช้ คาว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคนันไม่
้ ใช่หมายถึง การบริ โภค หากแต่หมายถึงการซือ้ ของผู้บริ โภค โดยจะ
เน้ นตัวผู้ซื ้อเป็ นสาคัญ ส่วนการซื ้อเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ
2.2.3 แนวคิดปั จจัยในการกาหนดการตัดสินใจซือ้
การจะพิจารณาสาเหตุที่ทาให้ ผ้ ซู ื ้อเกิดการตัดสินใจในการซือ้ ได้ ม่งุ ประเด็นในการศึกษา
พฤติกรรมของผู้ซื อ้ ว่าปั จ จัยใดบ้ างที่เป็ นผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซึ่งในที่นีส้ ามารถสรุป ปั จจัยได้
4 ด้ าน คือ
1) ปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็ นสิ่งที่ทาให้ คนคิดต่างกันจึงทาให้ มี
ผลต่อแบบแผนในการบริ โภคที่ ต่า งกัน อาทิ วัฒ นธรรมการอยู่อ าศัย แบบบ้ าน
วัฒนธรรมการสร้ างชุมชน วัฒนธรรมการซื ้อและการใช้ ในที่ตา่ งๆย่อมแตกต่างกัน
2) ปั จจัยทางด้ านชนชันสั
้ งคม (Social Class) ในสังคมต่างๆจะต้ องมีระดับของชนชัน้
เสมอ แต่ใ นที่นี จ้ ะหมายถึ ง ชนชัน้ ในด้ านการตลาด ซึ่งจะถูกก าหนดด้ วยตัวแปร
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ทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตามใน
ความเป็ นจริง ไม่มีใครบริโภคหรือซือ้ ตามชัน้ ของตนเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่มกั จะ
ยกระดับการใช้ สินค้ าของตนเองเสมอ
3) ปั จ จั ย ทางสัง คมและกลุ่ม อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ ตัว แปรครอบครั ว เป็ นตัว แปรที่ ส ร้ าง
ผลกระทบต่อการบริโภคหรือการซื ้อ เนื่องจากคนในครอบครัวจะมีบทบาทที่ต่างๆกัน
พบว่าจะไม่มีใครเพียงคนเดียวที่จะตัดสินใจซือ้ ได้ จะเห็นได้ ว่าผู้ซือ้ กับผู้ใช้ บางครัง้
เป็ นคนละคนกันและผู้จ่ายเงินก็จะเป็ นอีกคนหนึ่ง หรื อผู้มีอิทธิพลก็เป็ นอีกคนหนึ่งก็
ได้ นอกจากนีย้ ังมีต ัวแปรอีกตัวหนึ่ง ได้ แก่ กลุ่มอ้ างอิงซึ่งจะมีอิท ธิพลต่อผู้ บริ โภค
อย่างมาก ได้ แก่ เพื่อน หรือรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้แนะนา ในปั จจุบันนีผ้ ้ ู
แนะนาจะเป็ นตัวแปรทางสังคมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้ างสาคัญต่อการเพิ่ม
ยอดขายได้ เป็ นจานวนมาก
4) ปั จจัยทางด้ านบุคคล ได้ แก่ ตัวแปรทางด้ านอายุและรูปแบบชีวิต ซึ่งเป็ นตัวแปรที่จะ
ใช้ ในการพิจารณาในด้ านความเหมาะสมสาหรับการใช้ สินค้ า เช่น การใช้ สินค้ าจะมี
ความเหมาะสมกับอายุ อาชีพอะไรบ้ าง ซึ่งสามารถที่จะสร้ างแบบแผนการบริ โภค
ส่วนรู ป แบบชี วิ ต ขิงคน (Life Style) นัน้ นัก การตลาดสมัย ใหม่ก าลังศึก ษาและ
ติดตามตัวแปรรูปแบบชีวิตของคนอย่างใกล้ ชิด หากรูปแบบของชีวิตเปลี่ยนไปทาให้
เกิดการบริ โภคขึ ้นได้ จาก 3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest)
และความคิดอ่าน (Thought)
โดยผู้วิจยั สามารถนาแนวคิดที่ได้ มานี ้มาใช้ ในส่วนหนึ่งของการสร้ างแบบสอบถามที่ใช้ ใน
การวิจัย ได้ และสามารถสร้ างตัว แปรหลัก รองและย่ อ ย ในการเก็ บ ข้ อ มูล ทางสภาพสัง คม
เศรษฐกิ จ และการด าเนิน ชี วิตของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ ยวแบบพานัก ระยะยาวที่ อ าศัย ใน
โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ หัวหิน ตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไปได้ และควรนาไปประยุกต์ใช้ กับแนวคิดอื่นเพื่อ
สร้ างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
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2.3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
แนวความคิดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ได้ บอกถึงสาเหตุในการย้ ายที่อยู่อาศัย ว่า
จังหวะของวัย แห่งชี วิต เริ่ มตัง้ แต่ครอบครัวขยาย ครอบครัวเติบ โต จนถึงขันอยู
้ ่ตวั และแยก
ครอบครัว ล้ วนแต่ทาให้ เกิดการย้ ายที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปสาเหตุหลักของการย้ าย
ที่อยู่อาศัยหลักได้ จากแรงกระตุ้นที่ไม่พึงปรารถนาและแรงกระตุ้นที่พึงปรารถนา (ฉัตรชัย พงศ์
ประยูร, 2531) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอีย ดของการย้ ายที่ อยู่อาศัย หลักได้ จ ากแรงกระตุ้นที่ ไม่พึงปรารถนาและแรง
กระตุ้นที่พึงปรารถนา
แรงกระตุ้นที่ไม่ พงึ ปรารถนา

แรงกระตุ้นอันพึงปรารถนา

1. ขนาดของที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ 1. ความหวังในเรื่ องการอยู่ดีกินดีขึ ้น มีความ
จานวนสมาชิก โดยเฉพาะในช่วยวัยชราสมาชิก สะดวกสบาย ใกล้ แหล่งสาธารณูป โภคและ
จะค่อย ๆ ลดน้ อยลง จึงต้ องปรับขนาดของ สาธารณูปการ
บ้ านให้ พอดีกบั ความต้ องการ

2 . ค ว า ม ห วั ง เ กี่ ย ว กั บ ค ร อ บ ค รั ว เ พื่ อ

2. ราคาบ้ านที่ไม่เหมาะสมกับฐานะ

สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต

3. สภาพตัวบ้ านและละแวกที่อยู่อาศัยที่ไม่ดี

ของเด็กนอกจากนี ้ ยังพบแรงต้ านการย้ ายที่อยู่

4. ความไม่สะดวกในการเข้ าถึงสาธารณูปโภค อาศัยอีกด้ วย เช่น ลักษณะการครอบครองที่อยู่
และสาธารณูปการ
อาศัย ซึ่ ง ผู้มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่อ าศัย จะมี
แนวโน้ มในการย้ ายที่อยู่อาศัยน้ อยกว่าผู้ที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หรื อเรื่ องระยะเวลาอยู่
อาศัยก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ที่มีระยะเวลาการอยู่
อาศัย ในที่ อยู่อาศัย ที่ ใ ดที่ ห นึ่งนาน ๆ จะมี
โอกาสที่จะย้ ายน้ อยลงเพราะเกิดความเคยชิน
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จากตารางที่ 8 สามารถสรุ ปได้ ว่า การวางแผนที่ อยู่อาศัย สาหรับ ผู้สงู อายุ จ าเป็ นต้ อง
พิจารณาถึงปั จจัย ที่ก่อให้ เ กิด การย้ ายที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ แล้ วผู้สูงอายุมีที่ อยู่อาศัย เป็ นของ
ตนเองและมีระยะเวลาการอยู่อาศัยค่อนข้ างนาน (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2544) เนื่องจากเกิดความ
รักความผูกพันกับที่อยู่อาศัยเดิมและอยากอยู่ใกล้ ลกู หลาน อย่างไรก็ตามความจาเป็ นต่าง ๆ ซึ่ง
อาจทาให้ ผ้ สู งู อายุต้องอยู่ลาพังมากขึ ้น ทาให้ ต้องมีการวางแผนที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สงู อายุเพื่อให้
เกิดทางเลือกสาหรับผู้สงู อายุทงั ้ นีก้ ารวางแผนจะต้ องคานึงถึงแรงกระตุ้นที่จะทาให้ เกิดการย้ าย
ดังที่กล่าวข้ างต้ นประกอบด้ วยเช่น การปรับขนาดที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับความต้ องการ การจัด
สภาพแวดล้ อมให้ น่าอยู่และการจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับ
ผู้สงู อายุ
การย้ ายถิ่นของผู้สงู อายุที่มีผลกระทบต่อชุมชนมี 2 แบบ คือ
1). ผู้สงู อายุย้ายถิ่นเมื่อมาอาศัยอยู่กบั บุตรหลาน โดยเฉพาะสตรี สงู อายุที่เป็ นหม้ ายจะ
ย้ ายถิ่นมาอาศัยอยู่กบั บุตรเมื่อสามีเสียชีวิตแล้ ว สัดส่วนของผู้สงู อายุที่เพิ่มขึ ้นจะอยู่
ในชุมชนเมืองและมีข้อมูลเล็กน้ อยที่แสดงให้ เห็นว่าสตรี สงู อายุจะมีบทบาทในการ
ดูแลบ้ านและเลี ้ยงบุตรหลาน ชุมชนเมืองจะดึงดูดความสนใจของผู้สงู อายุเพศหญิ ง
มากกว่าผู้สงู อายุเพศชาย
2). การย้ ายถิ่ น ของคู่สมรสสูงอายุ เป็ นรู ป แบบการย้ ายถิ่ น จากเมืองสู่ช นบทและมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ เป็ นการย้ ายถิ่นกลับจากเมืองสู่ชนบทที่เป็ นการย้ ายถิ่น
หลังการเกษี ยณอายุ สาเหตุสาคัญ ได้ แก่ บานาญซึ่งเป็ นเงินที่ได้ รับภายหลังการ
เกษี ยณอายุ จะทาให้ ผ้ สู งู อายุใช้ จ่ายในเขตชนบทได้ มากกว่าในเขตเมือง ผู้สงู อายุที่
เคยมีบ้านพักในเมืองต้ องสูญเสียบ้ านพัก และไม่สามารถเช่าหรื อซื อ้ ที่อยู่อาศัยใน
เมืองซึ่งมีราคาแพงได้ ผู้สงู อายุบางรายอาจมีมรดกอยู่ในชนบทและการกลับสู่บ้าน
เกิดในชนบทจะทาให้ เกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยการย้ ายถิ่นกลับชนบทของ
ผู้สูงอายุจึงท าให้ องค์ก รในระดับ ท้ องถิ่ น และชุมชนต้ องรับ ภาระในการดูแลและ
เกื ้อหนุนผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น (Hugo Graeme, 1992 )
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2.4. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
เชียรศรี วิวิธสิริ (2527) กล่าวถึง ลักษณะทัว่ ไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้สงู อายุ
คือ วัยสูงอายุเป็ นวัยแห่งการราลึกความหลังและประเมินผลชีวิต เนื่องจากเข้ าสูว่ ยั สุดท้ ายของชีวิต
ภารกิจ การเกี่ยวข้ องกับสังคมและบุคคลต่าง ๆ ค่อย ๆ หมดไป เวลาว่างส่วนใหญ่จึงนามาใช้ ใน
การนั่งราลึกอดี ต สาหรับ บุคคลที่ประสบความสาเร็ จในชี วิตที่ ผ่านมาในแต่ละวัย พอเข้ าสู่วัย
สูงอายุก็จะปรับตัวได้ ง่ายและผ่านช่วงเวลานี ้ไปได้ ด้วยดี การที่ต้องปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในกรอบต่างๆ มี
ลดลง มีเวลาทาในสิ่งที่สนใจมากขึ ้น
นอกจากนี ้ เชีย รศรี วิวิธสิริ (2527) กล่าวถึ งการเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึน้ กับ ผู้สูงอายุไว้
ดังต่อไปนี ้
1). การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สงู อายุ
จะเป็ นในลักษณะเสื่อมโทรม เช่น ผิวหนังหยาบแห้ ง ฟั นเริ่ มหลุดร่วง ดวงตาฝ้ าฟาง
ผมหงอกขาว หูตึง การบังคับ กล้ ามเนื อ้ เริ่ มเสื่ อมสมรรถภาพ ทนต่อ ความ
เปลี่ยนแปลงของอากาศไม่คอ่ ยได้ โดยเฉพาะความหนาว ประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่น รส
เริ่มแย่ลง ผู้หญิงจะอยู่ในวัยทองหรือหมดประจาเดือน
2). การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความสนใจ ผู้สงู อายุมกั ถูกแยกออกจากสังคม อาจ
เป็ นเพราะเกษี ยณอายุแล้ ว หรื อสุขภาพไม่ดี จึงมีชีวิตที่โดดเดี่ยว เป็ นสาเหตุใ ห้
อารมณ์ไม่เบิกบาน อาจมีอารมณ์เศร้ า ผู้สงู อายุมกั ไม่ชอบของใหม่ นิสยั หัวโบราณ
แสดงออกมาขึ ้น มีความสนใจในชีวิตในอดีต มักไม่ยอมฟั งความคิดเห็น ของใคร
อุปนิสยั ประจาตัวที่เห็นเด่นชัดขึน้ คือ ความตระหนี่ถี่เหนียว อาจทาเรื่ องเล็กให้ เป็ น
เรื่องใหญ่เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ อารมณ์หวัน่ ไหวง่ายแบบเด็ก มีความวิตกกังวล
มากในเรื่องร่างกาย การเจ็บป่ วย การเสียของรัก ผู้สงู อายุต้องมีการปรับตัวในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพร่างกาย การจากไปของคู่ครอง เป็ นต้ น โดยทั่วไป
ผู้หญิงมักมีความอดทนและปรับตนเองได้ ดีกว่าผู้ชาย
3). การเปลี่ย นแปลงด้ านสังคมและการงาน ชีวิตในสังคมของผู้สงู อายุจะแคบเข้ าทุก
ขณะ ภารกิจที่จะต้ องติดต่อกับผู้อื่นหมดไปความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นก็จะลดลงตาม
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อายุ ทังนี
้ ้เพราะสุขภาพและความเจ็บป่ วยของร่างกายภาวะความเป็ นหม้ าย ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและการออกจากงาน การแยกจากสังคมเมื่อปลดเกษี ยณนัน้ ฝ่ ายชาย
จะมีปัญหาในการปรับตัวมากกว่าฝ่ ายหญิง เพราะว่างไม่มีอะไรทาเป็ นชิน้ เป็ นอัน มี
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจและความมีหน้ ามีตาอย่างฉับพลัน ทาให้ เกิด
ความลาบากใจ แต่ฝ่ายหญิงอย่างน้ อยก็มีงานบ้ านและปั จจุบันมีไม่น้อยที่ทาหน้ าที่
รับเลี ้ยงหลานแทนพ่อแม่เด็ก ดังนัน้ หญิงสูงอายุจึงมีบทบาทในสังคมโดยปริยาย
4). การเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญาและความสามารถทางสมอง ผู้สงู อายุมกั จะลืมง่าย
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ค่อยได้ แต่ความจาในอดีตดีมาก ผู้สงู อายุที่มีสติปัญ ญาสูง
ความรู้ดี สติปั ญญาจะเสื่อมลงน้ อยกว่าผู้สงู อายุที่มีสติปัญญาต่า นอกจากนีย้ ัง
ขึ ้นกับสภาพร่างกายและการกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อม ผลการวิจยั ผู้สงู อายุหลังจาก
ปลดเกษี ยณแล้ วมีการทางานอยู่ต่อไป ปรากฏว่าการทางานของสมองยังคงปกติ
มากกว่าพวกที่ไม่ได้ ท างานอะไร อีก สาเหตุหนึ่งที่น่าคิดซึ่งพบบ่ อยในผู้สงู อายุคือ
ทัศนคติของผู้สงู อายุเองที่เชื่อว่า คนเรายิ่งอายุมากก็ยิ่งแก่เกินกว่าที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่
ๆ ทาให้ ผ้ สู งู อายุประมาณความสามารถของตนเองต่ากว่าความเป็ นจริ ง และทาให้
แรงจูงใจในการเรียนรู้หรือการใช้ สมองลดลง นอกจากนี ้ความเชื่อถือดังกล่าวยังทาให้
สังคมไม่ปล่อยให้ ผ้ สู งู อายุตดั สินใจอะไร ยิ่งท าให้ ผ้ สู ูงอายุเ กิดความรู้ สึกว่าตนไร้
ประโยชน์ เลยทาให้ เกิดความเฉื่อยชา ความจาลดลง
โดยผู้วิจยั สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ พบว่า เมื่อคนเราเข้ า
สูก่ ารเป็ นผู้สงู อายุ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย อารมณ์ ความสนใจ สังคม การงาน
สติปัญญา และทางสมอง ส่งผลผู้สงู อายุเกิดการย้ ายที่อยู่อาศัย โดยกลับสู่บ้านเดิม หรื อหาที่อยู่
อาศัยที่สงบ เพื่อพักผ่อนและใช้ ชีวิตอยู่กบั ลูกหลานหลังจากเกษี ยณงานแล้ ว ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับแนวคิดการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7 สรุปแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
2.5. แนวคิดเกี่ยวกับบ้ านของผู้สูงอายุ
บ้ านเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการอยู่อาศัยของผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ใช้ เวลาประมาณ
80-90% ของพวกเขาอยู่ที่บ้าน (Montgomery,1972 อ้ างถึงใน วรวรรณ นิตบงกช, 2541: 48 )
ผู้สงู อายุเป็ นกลุ่มที่อยู่ติดบ้ านมากที่สดุ ในสังคม โดยปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางด้ านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สงู อายุ สามารถยกตัวอย่างปั จจัยสาคัญ ดังนี ้
1). สิ่งเร้ า (Stimulation) ความรู้สกึ หลายๆ ด้ านที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ ้นอันเนื่องมาจาก
ภาวะทางสุขภาพ ทาให้ ระดับของสิ่งเร้ าต่างๆ ที่ต้องการสูงขึ ้น เช่น เสียง การมองเห็น
กลิ่นและการสัมผัส เป็ นต้ น เป็ นสิ่งเร้ าต่อผู้สงู อายุเช่นเดียวกับคนในวัยหนุ่มสาว ด้ วย
เหตุนี ้ผู้สงู อายุอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการขาดการกระตุ้นจากสิ่งเร้ า ถ้ าไม่มีการ
กระตุ้นความรู้สกึ จากสิ่งเร้ า ก็อาจจะเกิดภาวะสิ่งแวดล้ อมที่น่าเบื่อได้
(Leo and Silverstone, 1971 อ้ างถึงใน วรวรรณ นิตบงกช, 2541) สิ่งแวดล้ อมที่นักชรา
วิทยาพยายามสร้ างเพื่อกระตุ้นความรู้สกึ ของผู้สงู อายุแต่ละคนเช่นเดียวกับการอาศัยอยู่ใ นสังคม
และสภาพทางจิต มีหลายหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายนีอ้ นั เนื่องมาจากการมองเห็นโดยทั่วๆ ไป
ลดลงเพราะอายุที่มากขึ ้น สิ่งแรกที่จะต้ องปรับ ปรุงคือแสงไฟ ควรจะเพิ่มจานวนหลอดไฟและ
ความสว่างมากขึ ้น จะสามารถเปลี่ยนห้ องที่มืดให้ ดสู ดใสและน่าสนใจกว่า นักชราวิทยาอาจจะ
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แนะนาให้ ทาสีห้องด้ วยโทนสีที่สดใสและเด่นจะสามารถกระตุ้นการมองเห็นได้ รูปแบบของการ
กระตุ้นสายตาอื่นๆ คือ โมบาย ม่านสีสดใส รูปภาพปฏิทิน หรือนาฬิกา
2). การเคลื่อนที่ (Mobility) ภาพลักษณ์อนั ดับที่สองของสิ่งแวดล้ อมที่จะพิจารณาใน
บ้ านใดก็ ต ามที่ มีผ้ สู ูงอายุอาศัย อยู่ด้วย คือ การเคลื่ อนที่ เป็ นเรื่ องโชคไม่ดี ที่
สิ่งแวดล้ อมหลายๆ อย่างไม่ได้ ออกแบบมาสาหรับการเคลื่อนที่ของผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุ
หลายคน พบว่าการเคลื่อนที่ยากลาบากในบ้ านและในชุมชนของพวกเขาถึงแม้ ว่า
เรื่ องนี จ้ ะไม่ได้ เ กิ ด ขึ ้นในกลุ่มคนหนุ่มสาว บ้ านทั่วไปมัก จะมีอุปสรรคที่ อันตราย
สาหรับ ผู้สงู อายุ บ้ านสามารถออกแบบโดยจัดหาความปลอดภัย และพืน้ ที่ในการ
เคลื่อนที่ที่สงู สุดสาหรับผู้สงู อายุ ในการออกแบบบ้ าน ข้ อจากัดที่พิเศษของผู้สงู อายุ
จะต้ องนามาพิจารณาในการออกแบบด้ วย สถาปนิกควรจะรวมเอาลักษณะหลายๆ
อย่างเหล่านันไว้
้ ในบ้ าน
3). ความปลอดภัย (Safety) เป็ นที่น่าสังเกตว่า หลักความคิดทัง้ หลายที่ได้ กล่าวใน
ข้ างต้ นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของผู้สงู อายุล้วนสัมพันธ์กับความปลอดภัย เช่น การ
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ ายโดยบันไดของผู้สงู อายุ และสิ่งกีดขวางความปลอดภัย มี
หลายสิ่งที่สามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ เ กิดความปลอดภัยสาหรับผู้สงู อายุ
เช่น แสงสว่างที่เพียงพอสาหรับพืน้ ที่ที่จะเกิดอันตราย เช่น ครัว ห้ องนา้ และทางลง
บันได ราวจับที่แข็งแรงตลอดภายในบ้ านโดยเฉพาะทางเดินในห้ องนา้ ผู้สงู อายุบาง
คนต้ องเดินกระย่องกระแย่ง ดังนันจึ
้ งไม่ควรมีพรมผืนเล็กๆ เสื่อ หรื อสิ่งอื่นๆที่อาจจะ
ทาให้ สะดุดหกล้ ม ทุกบ้ านของผู้สงู อายุควรจะมีสญ
ั ญาณป้องกันไฟด้ วยไฟสว่างวาบ
และเครื่องใช้ สาหรับผู้สงู อายุใช้ ควรมีสญ
ั ลักษณ์ที่เห็นได้ เด่นชัด บ้ านควรมีโทรศัพท์
และสัญญาณฉุกเฉินที่คนภายในบ้ านสามารถสังเกตเห็นได้ เมื่อมีอบุ ตั ิเหตุในผู้สงู อายุ
4). ความเป็ นส่วนตัว (Privacy) เมื่ออายุมากขึ ้นชีวิตส่วนบุคคลหรือส่วนตัวมักจะเป็ นจุด
สุดท้ ายของผู้สงู อายุ ข้ อจากัดทางด้ านการเงินอาจจะมีความจาเป็ นต้ องไปอาศัยอยู่
กับเพื่อนหรือญาติ ปั ญหาทางด้ านสุขภาพและปั ญหาทางด้ านจิตใจอาจจะหมายถึง
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การที่จะต้ องเข้ าไปอยู่ในสถานดูแลคนชรา การจัดการทังสองแบบหมายถึ
้
งจุดจบของ
ความเป็ นส่วนตัวการเข้ ามาอยู่ของคนร่วมห้ องหรื อการที่มีคนจานวนมากอยู่ใกล้ ๆ
การที่ไม่สามารถล็อกประตู หรื อไม่สามารถระบุได้ ว่าใครเข้ ามาในห้ อง เป็ นข้ อบ่งชี ้
จุด สิน้ สุด ของความเป็ นส่วนตัวทัง้ หมด Pastalan (Pastalan,1970;

อ้ างถึ งใน

วรรณ นิตบงกช, 2541) ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า ความเป็ นส่วนตัวเป็ นสิ่งสาคัญมากในการ
อยู่อาศัย ส่วนบุคคล เป็ นความส่วนตัวที่ยังคงมีความภูมิฐานและวามเป็ นตัวของ
ตัวเองยังคงอยู่ เป็ นความส่วนตัวที่แต่ละคนสามารถพักผ่อนจากอุปสงค์ทางสังคม
ภายในสังคมและหยุดการแสดงบทบาททางสังคม Pastalan ให้ ข้อสังเกตอีกด้ วยว่า
การปฏิสมั พันธ์ อย่ างต่อเนื่ องทางสังคมเหมือนกับ นักแสดงแสดงละครอยู่บ นเวที
อย่างต่อเนื่อง แต่ละคนต้ องการเวลาที่จะลงจากเวทีเพื่อที่จะพัก เพื่อที่จะสะท้ อน
ภาพต่างๆ เพื่อที่จะวางแผน เพื่อที่จะวางแผนและแสดงพฤติกรรมที่พวกเขาเห็นว่า
เป็ นส่วนตัว
5). ความสะดวกสบาย (Comfort) ลัก ษณะสุดท้ ายของสิ่งแวดล้ อมที่อยู่อาศัยที่ จ ะ
กล่าวถึงคือ ความสะดวกสบาย ความสะดวกสบายหมายถึง ความรู้สึกถึงความเป็ น
ตัวของตัว เองและสิ่ง แวดล้ อมไม่สร้ างการบี บ บัง คับ มากเกิ น ไป แต่ละคนรู้ สึก
สะดวกสบาย นัน่ คือ สิ่งแวดล้ อมของบ้ านกระตุ้นความรู้สึก ถ้ าแต่ละคนได้ เคลื่อนที่
ถ้ าแต่ละคนรู้สึกปลอดภัย ถ้ าสิ่งแวดล้ อมนัน้ นาไปสู่ปฏิสมั พันธ์ของสังคมและถ้ ามี
ความเป็ นส่วนตัว ดังนัน้ ความสะดวกสบายจะตามมาโดยธรรมชาติในรูปแบบของ
สิ่ ง แวดล้ อม ปั จ จั ย ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว เป็ นสิ่ ง เริ่ ม แรกเกี่ ย วกั บ การจั ด หาความ
สะดวกสบายในการรับรู้ของความสงบภายในจิตใจ และยังคงมีความสะดวกสบาย
ในการรับรู้ทางกายภาพ เช่น ควรจะสะดวกสบายในรูปของอุณหภูมิ ผู้สงู อายุอ่อนแอ
ต่ออุณหภูมิที่สงู มากกว่า ดังนัน้ ควรจะรักษาอุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อมของผู้สงู อายุให้
อยู่ในระดับ ที่ดี อย่างสม่าเสมอ เสียงรบกวนเป็ นอีก ปั จ จัย หนึ่งที่ จ ะต้ องพิจ ารณา
ผู้สงู อายุไม่ได้ น อนหลับดีเหมือนคนหนุ่มสาวและสิ่งแวดล้ อมที่ มีเ สีย งรบกวนเป็ น
ปั ญหาที่ทาให้ เลวร้ ายยิ่งขึ ้น
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ผู้วิ จัย สามารถน าแนวคิ ด บ้ านของผู้สูง อายุม าประยุก ต์ใ ช้ ส่วนหนึ่ งส าหรับ การสร้ าง
เครื่องมือได้ โดยแนวคิดนีช้ ่วยทาให้ ผ้ วู ิจัยสามารถเข้ าใจถึงทาเลที่ตั ง้ ในการเลือกที่อยู่อาศัยของ
ชาวต่างชาติได้ ซึ่งในแต่ละปั จจัยถึงจะแตกต่างกันไม่มากนัก แต่พอสรุปออกมาเป็ นประเด็นแล้ ว
จะเห็นได้ วา่ มีความคล้ ายคลึงและสอดคล้ องกับแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาไว้ ในข้ างต้ น
2.6. แนวคิดเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สงู อายุในต่างประเทศนันมี
้ หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปได้ ตาม
ลักษณะความต้ องการการพึ่งพิงบุคคลอื่น ดังนี ้ (Friedman and Harris,1991)
1). ประเภทที่อยู่อาศัยที่ผ้ สู งู อายุต้องการพึ่งพิงบุคคลอื่น
-

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม การปรับปรุงที่อยู่อาศัย แต่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้
คือ ท าเล ถ้ าบ้ านห่างไกลจากสถานที่ที่ จาเป็ น การปรับปรุงบ้ านก็ ไม่ใ ช่
ทางเลือกที่ดี

-

หาผู้อยู่อาศัยร่วม เมื่อผู้สงู อายุบางคนเสียคู่สมรสไป และยังคงมีบ้านที่ใหญ่
เกินความต้ องการ ก็สามารถให้ ผ้ อู ื่นเข้ าอยู่ร่วมได้ ซึ่งการจ่ายค่าเช่า อาจจ่าย
เป็ นเงินสดหรื อแลกเปลี่ยนกับการบริ การในบ้ านก็ได้ ซึ่งมักมีปั ญหาในการ
เลือกคนอยู่ร่วม

-

การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินมี 2 วิธีคือ Home Equity
Loan และ Reverse Annuity Mortgage สาหรับ Home Equity Loan เป็ น
การเปลี่ยนค่าของบ้ านโดยลบกับเงินกู้ที่มีอยู่ โดยที่ตนเองยังอาศัยอยู่ในบ้ าน
และยังมีสภาพคล่องทางการเงินโดยนาบ้ านไป refinance ใหม่ส่วน reverse
annuity mortgages หรื อการกู้เงินแล้ วจ่ายคืนเป็ นรายปี ซึ่งจะบรรเทาภาระ
ค่าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือน และสามารถที่จะใช้ สว่ นเกินเป็ นรายได้ เสริ ม โดยวิธีนี ้
ทรัพย์สินจะเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่าตลาดกับจานวนเงินที่เป็ นหนีเ้ กี่ยวกับ
บ้ าน
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-

การขายแล้ วเช่ากลับ (Sale and Lease-Back) คือ การที่เจ้ าของทรัพย์สินขาย
สิทธิครอบครองออกไปให้ กบั ผู้มีกาลังซื ้อ แล้ วผู้ขายก็ทาสัญญาเช่ากลับมาใช้
ประโยชน์ตามที่ต้องการ

-

การย้ ายเข้ าไปอยู่ในบ้ านที่เ ล็กกว่าเดิม ซึ่งมีประโยชน์ คือ ทาให้ ค่าครองชีพ
ต่าลง มีพืน้ ที่ ในการดูแลเล็กลง โดยการซือ้ อาจจะไปซือ้ ห้ องชุด หรื อ cooperation unit ก็ได้ (เป็ นการซื ้อหุ้นในที่พกั อาศัย เป็ นรูปแบบหนึ่งของการเป็ น
เจ้ าของและการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริ กา) นอกจากนี ้
อาจจะย้ ายเข้ าไปอยู่ในบ้ านเช่า ซึ่งก่อให้ เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ต้อง
กังวลกับการซ่อมแซม สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้ เมื่อต้ องการ และมีที่ให้ เลือกเช่า
ได้ หลายแห่ง

-

การซื ้อบ้ านร่วมกับเพื่อน การอยู่อาศัยประเภทนีเ้ หมาะกับบุคคลที่เป็ นหม้ าย
หรือเป็ นโสด แต่ควรมีการตกลงเบื ้องต้ นในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ ายและข้ อกาหนดอื่น ๆ

-

การอยู่ในบ้ านพักตากอากาศ (Resort) ควรซือ้ บ้ านพักตากอากาศในชุมชน
สาหรับผู้สงู อายุ หรื อบ้ านในเมืองที่ มีคณ
ุ ภาพแบบ Resort หรื อไม่ก็ ไปซื อ้
บ้ านพักตากอากาศนอกเมือง ซึ่งจะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายถูกกว่า
ที่อยู่อาศัยในชุมชนผู้สงู อายุ เป็ นการจัดสร้ างชุมชนสาหรับผู้เกษี ยณอายุ

-

ในทาเลต่าง ๆ โดยปกติมกั จะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ มีทงั ้ ที่เป็ นบ้ านขนาด
ใหญ่ อยู่ได้ 1-2 คนหรือเป็ นการเช่าห้ องพักในอาคารชุด ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มี
การดูแลสุขภาพ และอาหาร

-

Mobile Home ข้ อเสีย คือ ไม่สามารถควบคุมค่าเช่าและที่ตงได้
ั ้ ถูกจากัดด้ วย
กฎหมายท้ องถิ่น โครงสร้ างของบ้ านมีความทนทานน้ อย

-

ที่อยู่อาศัยในบ้ านสงเคราะห์ (Subsidized Housing หรื อ Public Housing)
เป็ นโครงการที่รัฐบาลจัดให้ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ ในบางกรณีอาจมีการเสีย
ค่าใช้ จ่ายบ้ างแต่ในราคาถูก
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2). ประเภทที่อยู่อาศัยที่ผ้ สู งู อายุต้องการพึ่งพิงหรือกึ่งพึ่งพิงบุคคลอื่น
-

การอยู่กับครอบครัว อาจสูญเสีย ความเป็ นส่วนตัวและความเป็ นอิสระของ
ผู้สงู อายุ

-

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ เหมาะกับอาการเจ็บป่ วย ไม่ต้องย้ ายออกจากบ้ าน
เดิม เช่น ขจัดสิ่งที่เป็ นอุปสรรคกีดขวางออกไป จัด Ramp สาหรับรถเก้ าอี ้เข็น
หรือติดตังลิ
้ ฟต์ จัดให้ ให้ มีราวจับในห้ องน ้า หรือที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม การจัดให้
มี Remote control หรือ การเปลี่ยน เตียงให้ เป็ นแบบเดียวกับโรงพยาบาล

-

Senior Citizen Care ผู้สงู อายุจะได้ รับการดูแล มีกิจกรรมในแต่ละวันโดย
ผู้สงู อายุไม่ต้องย้ ายจากบ้ าน

-

Foster Care เป็ นการดูแลพิเศษโดยพยาบาล โดยที่ผ้ สู งู อายุยังคงอาศัยอยู่ใน
บ้ านของตนเอง ซึ่งจะมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริการสูง

-

การดูแลโดยผู้ดแู ลอิสระ เป็ นโปรแกรมการดูแลผู้สงู อายุ โดยการรวมกลุ่ม
ผู้สงู อายุเพื่อเข้ ารับการดูแลร่วมกันในสถานที่แห่งหนึ่ง โดยวิธีนี ้ผู้สงู อายุไม่ต้อง
ย้ ายออกจากบ้ าน

-

Nursing Home เป็ นการดูแลผู้สงู อายุในระดับที่เข้ มข้ นที่สดุ โดยมีระดับการ
ควบคุมและบริการที่ดี เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับการปกป้องด้ านสุขภาพ และความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็ นสถานที่อยู่อาศัยแหล่งสุดท้ ายที่ผ้ สู งู อายุปรารถนาเข้ าไปอยู่

-

Congregate Housing มีลกั ษณะเป็ นการเช่า มีการบริ การอย่างดี ผู้สงู อายุที่
เข้ าไปอยู่ไม่จาเป็ นต้ องเจ็บป่ วย ซึ่งรวมถึงการบริ การต่าง ๆ เช่น อาหาร การ
ดูแลสุขภาพอนามัยและการขนส่ง

-

การเช่า Apartment มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ Congregate Housing จนแทบ
แยกกันไม่ออก ทังในด้
้ านการดูแลสุขภาพ อาหารและกิจกรรม แต่โดยทัว่ ไปจะ
แยกกัน ที่ ว่า Apartmentจะมี ก ารบริ ก ารอาหารให้ เพี ย ง 1 มื อ้ ส่ว น
Congregate housing จะมีบริการอาหารให้ ครบทัง้ 3 มื ้อ
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ตารางที่ 5 สรุประบบสวัสดิการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สงู อายุในต่างประเทศ
ไม่ ต้องพึ่งพิง
- Sale Leas-Back
ตัดสินใจว่า - Equity Conversion
ไม่ย้าย

- Home Sharing

กึ่งพึ่งพิง

ต้ องพึ่งพิง

- Adult Day Care

- Foster Care

- Professional Home Care
- Medical Remodeling

- Remodeling
- Subsidized Housing

- Living with Family

- Trading Down

- Caring for a Parent

ตัดสินใจว่า - Co-Purchase
ย้ าย

- Transient Living

- Nursing Home

- Congregate Housing
- Senior Citizen Center

- Retirement Community
- Resort Living
นอกจากนี ้ ที่อยู่อาศัยที่จัดโดยภาครัฐนัน้ ก็มีรูปแบบแตกต่างกันไป (ศิริวรรณ ศิริบุญ ,
2537) ในประเทศตะวันออก เช่น ญี่ปนุ่ มีเงินค่าสวัสดิการสังคมสาหรับการเช่าที่อยู่อาศัย อย่างไร
ก็ดีผ้ สู งู อายุสว่ นใหญ่จะอยู่บ้านกับครอบครัวตนเอง นอกจากนี ้ รัฐยังมีระบบลดหย่อนภาษี ให้ แก่
บุตรที่มีรายได้ ต่ากว่าอัตราที่กาหนดเพื่อให้ ดแู ลพ่อแม่ที่อายุ 70 ปี ขึ ้นไป และมีภาคเอกชนไม่น้อย
เปิ ดธุรกิจสถานบริบาลผู้สงู อายุที่หรูหราและราคาแพง ส่วนในประเทศสิงคโปร์ ผู้สงู อายุส่วนใหญ่
อยู่กบั บุตรหลานเช่นกัน อย่างไรก็ดี รัฐก็ได้ จดั ให้ มีโครงการสร้ างบ้ านพักให้ สมาชิกครอบครัวหลาย
รุ่นอยู่ด้วยกัน หรือโครงการให้ ลกู แต่งงานแล้ วมีบ้านพักใกล้ หรือติดกับที่อยู่ของพ่อแม่ มีการยกเว้ น
ภาษี สาหรับผู้เลีย้ งดูพ่อแม่เ ช่นกัน รู ปแบบต่าง ๆ ของการให้ บริ ก ารของศูนย์ บริ การผู้สงู อายุ
ประกอบด้ วย
-

คลินิกผู้สงู อายุ คือ บริการตรวจเช็คร่างกายเพื่อวางแผนในการรักษา และเน้ น
การป้องกัน เพื่ อให้ ผ้ สู งู อายุสามารถคงสถานการพึ่งพาตนเองที่บ้านได้ นาน
ที่สดุ
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-

ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้สงู อายุ คือ บริการเน้ นการฟื ้นฟูสมรรถภาพร่างกายทัง้
ผู้สงู อายุทวั่ ไป และผู้ที่สมองเสื่อม

-

ศูนย์บริการดูแลผู้สงู อายุในช่วงระหว่างกลางวัน คือ บริ การสาหรับผู้สงู อายุที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริ มการออกกาลังกาย การทากิจกรรมกลุ่ม
เช่น เล่นดนตรี ทาอาหาร กิจกรรมศาสนา เป็ นต้ น การพาทัศนะศึกษา และ
บริการรถรับส่งถึงบ้ าน

-

บ้ านสาหรับผู้สงู อายุ คือ บริการสาหรับผู้สงู อายุที่ไม่สะดวกที่จะดารงชีวิตอยู่ที่
บ้ านได้ มีความเจ็บป่ วยด้ านร่างกาย ขาดผู้ดแู ล รวมถึงผู้ป่วยหลังผาตัด มี
พยาบาลดูแลใกล้ ชิดบริการอาหาร กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ และกิจกรรมทาง
สังคม

-

บ้ านดูแลและฟื ้นฟูผ้ สู งู อายุ คือ บริ การสาหรับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้ อง
พักระยะยาวหรื อถาวร เช่น ป่ วยเป็ นอัมพาต ไม่ร้ ูสึกตัว สมองเสื่อม ต้ องใช้
แพทย์พยาบาลดูแลใกล้ ชิดมีบริการด้ านอาหาร การขับถ่าย ทาความสะอาดที่
พัก และซักรีด

-

บ้ านพัก ส่วนตัวสาหรับ ผู้สูงอายุ คือ บริ การสาหรับผู้สงู อายุที่ ยังช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีสถานที่ออกกาลังกาย สโมสร กิจกรรม แพทย์พยาบาลรองรับ การ
ดูแลที่พกั และอาหาร

-

การบริ การผู้ช่วยพยาบาลไปดูแลที่ บ้าน คือ บริ ก ารจัดส่งพยาบาลไปดูแล
ผู้สงู อายุถึงบ้ าน บริการตรวจสุขภาพทั่วไปหรื อส่งเข้ าศูนย์บริ การสุขภาพตาม
ต้ องการ ซึ่งยังพบน้ อยมาก

จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติมีระบบสวัสดิการที่อยู่อาศัย
สาหรับชาวต่างชาติในประเทศต่างๆ พบว่า ประเทศไทยนัน้ ยังไม่มีการจัดระบบสวัสดิการที่ดี พอ
หากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยตระหนักถึงระบบสวัสดิการที่สามารถ
นามาประยุกต์กบั ที่อยู่อาศัยพานักระยะยาวได้ อาจส่งผลให้ จานวนนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและ
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ชาวต่า งชาติ หั น มาซื อ้ ที่ พัก อาศัย เหล่ า นี เ้ พิ่ ม ขึน้ ได้ เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกในการเดิ น
สะดวกสบาย และมีการจัดศูนย์บริการที่จาเป็ นสาหรับชาวต่างชาติหรือผู้สงู อายุแบบครบวงจร
2.7. แนวคิดเกี่ยวกับความต้ องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
2.7.1. ความต้ องการของผู้สูงอายุ
ความต้ องการของผู้สูงอายุมี ลัก ษณะเฉพาะตัว มีความเป็ นปั จ เจกของตนมากขึน้ จน
กลายเป็ นคุณสมบัติที่มีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์หรือเฉพาะตัวของผู้สงู อายุ ขึ ้นอยู่กับพืน้ ฐานทาง
สังคมเศรษฐกิจ ที่มีอยู่เดิ มของผู้สงู อายุ ดังนัน้ การจัดบริ การสาหรับผู้สูงอายุไม่อาจทาได้ อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะที่ กาหนดเป็ นแบบตายตัวของคนสูงอายุแต่ละคนได้ เพราะต้ องคานึงถึ ง
ความแตกต่างในลักษณะสังคม เศรษฐกิจ ลักษณะเฉพาะตัวผู้สงู อายุ พร้ อมกับสรุปความต้ องการ
โดยทัว่ ไปของผู้สงู อายุ มีอยู่ 2 ประการ คือ (นาถ พันธุมนาวินและคณะ, 2549)
1). ความต้ องการด้ านเศรษฐกิจ คือ ต้ องการได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านการเงินจาก
บุตร หลาน ญาติ พี่น้ อง อาจเลี ้ยงดูตามสมควรแก่อัตภาพ แต่หากกล่าวถึ งความ
มัน่ คงทางสังคม ก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐที่ต้องจัดโครงการและสวัสดิการแก่
ผู้สงู อายุ เช่น การให้ บาเหน็จบานาญ การสงเคราะห์คนชรา หรื อการประกันคนชรา
เพื่อให้ ทกุ คนมีรายได้ เมื่อถึงภาวะสูงอายุ
2). ความต้ องการทางด้ านที่อยู่อาศัย โดยให้ ผ้ สู งู อายุมีที่อยู่อาศัยเช่น ผู้สงู อายุ อาจจะ
อยู่ใ นบ้ านของตนเองหรื อบุตรหลาน ญาติพี่น้ อง หรื อสถานสงเคราะห์ ของรัฐ หรื อ
เอกชน
2.7.2. สิ่งที่ผ้ ูสูงอายุต้องการให้ บุคคลในครอบครัวและลูกหลานปฏิบัติต่อตนเอง
ผลการศึก ษาเรื่ องความเสี่ย งของผู้สูง อายุไ ทย พ.ศ. 2549 ซึ่ง จัด ท าโดยสานัก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หาร
ศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้ องการของผู้สงู อายุในระดับประเทศ อันดับแรก คือ ต้ องการ
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ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ถามไถ่ทุกข์/สุขมากที่สดุ รองลงมาคือ ต้ องการให้ มาเยี่ยมเยียนในโอกาส
สาคัญ ถัดลงมาคือ ต้ องการให้ สง่ เสียค่าใช้ จ่ายและอื่น ๆ
2.8. แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้ อม และที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
2.8.1. แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้ อม (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ, 2552)
1). ความปลอดภัยทางกายภาพ จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอบริ เวณบันได และทางเข้ า มี
ราวจับในห้ องน ้า พื ้นกระเบื ้องไม่ลื่น อุปกรณ์ปิดเปิ ดน ้า และเปิ ดประตูที่ไม่ต้องออก
แรงมาก มีสญ
ั ญาณฉุกเฉินจากหัวเตียง หรือห้ องน ้า สาหรับเรียกขอความช่วยเหลือ
2). สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย การมีทางลาดสาหรับรถเข็น ความสูงของตู้ที่ ผ้ สู งู อายุสามารถ
หยิบของได้ สะดวก อยู่ใกล้ แหล่งบริการต่าง ๆ ใกล้ แหล่งชุมชนเดิม เพื่อให้ ญาติมิตร
สามารถมาเยี่ยมเยียนสะดวก
3). สามารถสร้ างแรงกระตุ้น การเลือกใช้ สีที่เหมาะสม มีความสว่างและชัดเจนจะทาให้
การใช้ ชีวิตดูกระชุ่มกระชวยไม่ซึมเศร้ า และการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้ เกิด
การน าความสามารถของผู้สูงอายุมาใช้ อย่ างเต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู ูงอายุได้ ใ ช้
ความสามารถก่อประโยชน์กบั ชุมชน
4). ดูแลรักษาง่าย ควรออกแบบให้ ดแู ลรักษาง่ายเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้ วยเหตุนีบ้ ้ านทั่ว ๆ
ไปควรจะเล็ก ถ้ าเป็ นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่งง่ายต่อการปิ ดเอาไว้ เพื่อความสะดวก
อาจจะมีบานเลื่อนอลูมิเนี ยมป้ องกันฝน และสนามหญ้ าที่ มีพ่มุ ไม้ เ ตี ้ยเพื่อลดงาน
สนาม
2.8.2. ข้ อ แนะน าเรื่ องการออกแบบสภาพแวดล้ อมที่ พั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ
(ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ, 2552)
1). ลักษณะบ้ านพัก เป็ นบ้ านชัน้ เดียว หรื อมีห้องนอนอยู่บนชัน้ ล่างของบ้ าน ทางเข้ า
บ้ านควรมีระดับเดียวกับพื ้นภายนอก ทางลาดเข้ าบ้ านความชัน 1:12 วัสดุไม่ลื่น ไม่
ควรจะมีพื ้นต่างระดับ
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2). ไม่ควรธรณีประตู มีบริเวณบ้ านที่สามารถทาสวน เลี ้ยงสัตว์ และทากิจกรรมเบา ๆ
ได้ พืชพันธุ์เป็ นไม้ ดอก ไม้ หอม หลีกเลี่ยงไม้ ผล ไม้ หนาม ไม้ ที่มียาง ระยะห่าง
ระหว่างภายในบ้ านมาที่รวั ้ อยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ ง่าย รัว้ บ้ านควรโปร่ง ประตู
หน้ าบ้ านกว้ าง 90-150 ซม. มือจับแบบก้ านโยก และไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิด
เอง มีระบบตัดไฟช๊ อตและไฟฉุกเฉิน
3). ห้ องรับแขก-ห้ องนัง่ เล่น ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง มีพืน้ ที่กิจกรรมต่าง
ๆ เช่น นันทนาการและบันเทิง การจัดเฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ส่งเสริ มให้ มีปฏิสมั พัน ธ์กันได้
ระดับหน้ าต่างสูงจากพืน้ 50 ซม. มองเห็นวิวภายนอกได้ มีระบบระบายอากาศดี
พื ้นห้ องใช้ สีสว่าง นุ่มและบารุงรักษาง่าย สีและพืน้ ผิวอุป กรณ์และส่วนของอาคาร
ใช้ สีที่ตดั กันหรือแยกความแตกต่างของส่วนใช้ สอยต่างกัน เช่น พืน้ ทางเดิน พืน้ ต่าง
ระดับ พื ้นห้ องส้ วม
4). ห้ องครัว ระดับโต๊ ะและเคาน์เตอร์ สงู จากพืน้ 80 ซม. ด้ านล่างของอ่างล้ างมือ ควร
โล่งสาหรับรถเข็น ตู้เย็นหรือลิ ้นชักในครัวไม่ควรอยู่ในมุมหิ ้งและตู้ตา่ ง ๆ อยู่ในระดับ
ที่ 150-168 ซม. มีระบบระบายอากาศดี มีแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟแสงสว่าง
เฉพาะจุดปลัก๊ ไฟบริเวณเคาน์เตอร์สงู 90 ซม. จากพื ้น
5). หน้ าต่าง ควรมองเห็นทิวทัศน์ภายนอก เตียงนอนควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 180
ซม. และมีพื ้นที่วา่ ง 90 ซม. รอบเตียง 3 ด้ านไม่ควรอยู่ในมุมอับ ควรมีพืน้ ที่สาหรับ
เตี ยงคู่ เตี ย งนอนควรอยู่ใกล้ ห้ องน า้ หัวเตีย งควรมีโทรศัพท์ และสัญ ญาณฉุกเฉิ น
ระดับของเตียงสูง 40 ซม. (สูงเท่าระดับพืน้ ถึงข้ อพับเข่า ) ระดับหน้ าต่างสูงจากพืน้
50 ซม. มองเห็นวิวภายนอกได้ ตู้เสื ้อผ้ าเป็ นแบบบานเลื่อน มีแสงสว่างสาหรับการ
อ่านหนังสือ มีการระบายอากาศที่ดี พื ้นห้ องใช้ สีสว่างนุ่มและบารุงรักษาง่าย
6). ห้ องน ้า ควรกว้ าง 1.5-2.0 เมตร ประตูเปิ ดออก ระดับพื ้นภายในและภายนอกเท่ากัน
มีราวจับขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. ที่สามารถเดินได้ ทั่วห้ องนา้ บริ เวณฝั กบัว
และที่อาบน ้าควรมีที่นงั่ และสัญญาณฉุกเฉิน ฝั กบัวควรเป็ นชนิดแรงดันต่า พื ้นผิวไม่
ควรลื่นก๊ อกน ้าเป็ นแบบก้ านโยก
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7). ประตู มีขนาดความกว้ างเป็ นพิเศษอย่างน้ อย 90 เซนติเมตร ประตูควรเป็ นแบบผลัก
เปิ ดออกได้ ง่าย ห้ ามติดตังอุ
้ ปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้ บานประตูปิดได้ เอง
8). สวิต ซ์ สูงไม่เกิ น 90 ซม.จากพืน้ สามารถปิ ด-เปิ ดได้ ใ นระยะเอื ้อมจากเตียงนอน
สวิตซ์ใหญ่ มีแสงตอนปิ ดสวิตซ์
9). ปลัก๊ ไฟ สูงจากพื ้นอย่างน้ อย 45 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ ม มีสวิตซ์สาหรับปิ ด-เปิ ด
ปลัก๊
10). ราวจับ ทาด้ วยวัสดุเรียบ มีความมัน่ คงแข็งแรง ในการจับและไม่ลื่น มีลกั ษณะกลม
โดยมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูงจากพื ้นทางลาด 80 ซม. ราวจับด้ านที่อยู่ติดผนัง
ให้ มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม. สามารถทาความสะอาดได้ ง่าย
11). ทางลาด พืน้ ผิวทางลาดต้ องเป็ นวัสดุที่ไม่ลื่น พืน้ ผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพืน้ กับ
ทางลาดต้ องเรียบไม่สะดุด ความกว้ างสุทธิกว้ าง 90-150 ซม. มีพืน้ ที่หน้ าทางลาด
เป็ นที่วา่ งยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ต้ องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาว
ช่วงละไม่เกิน 6 เมตร โดยทางลาดที่มีความยาวตังแต่
้ 2.5 เมตร ต้ องมีราวจับทัง้ สอง
ด้ าน
12). สีและพื ้นผิว อุปกรณ์และส่วนของอาคารให้ มีสีที่ตดั กันหรื อแตกต่างจากสีของส่วน
ต่อเนื่องของอุปกรณ์และส่วนของอาคารนันอย่
้ างเด่นชัด เช่น พืน้ ทางเดิน พืน้ ต่าง
ระดับ พื ้นห้ องส้ วม และพื ้นผิวต่างสัมผัส ผนังและบัวเชิงผนัง ประตู ธรณีประตู วง
กบหรือขอบประตู ประตูทางเข้ าออก บันได บันไดเลื่อน และทางลาด ลูกนอนกับ
ลูกตังของขั
้
นบั
้ นได หรือลูกนอนของขันบั
้ นได บริเวณจมูกบันได ราวบันได ราวทาง
ลาด ราวระเบีย ง ราวกันตก ราวยึดเกาะ ป้าย แผนผัง ตัวอัก ษร เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ แผงสวิตช์ เสา สิ่งกีดขวาง และส่วนยื่นจากผนังบนทางเดินสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
13). เครื่องเรือน (เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ เตียง) ควรสูงจากพืน้ ประมาณ 10-45 ซม. ไม่มีขาของ
โต๊ ะเก้ าอีเ้ กะกะ หากต้ องใช้ รถเข็น วัสดุรองพื น้ หรื อเบาะควรมีความแข็งไม่อ่อน
เกินไป สามารถทาความสะอาดได้ ง่าย
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นอกจากนี ้ มานพ พงศทัต (2540) ได้ กล่าวไว้ ว่าบ้ านคนชราถือเป็ น Niche Market หรื อ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์พิเศษเฉพาะ นักการตลาดจะต้ องศึกษาความต้ องการและพฤติกรรมของ
กลุม่ ตลาดเฉพาะนี ้ โดยนา 3 Niche มาใช้ คือ Niche Client ลูกค้ าเฉพาะ, Niche Product สินค้ า
เฉพาะและ Niche Location ที่ตงเฉพาะ
ั้
“ที่ตงท
ั ้ าเลคือ สิ่งที่สาคัญที่สดุ ” หากสามารถปลีกตัวออก
จากกลุม่ ตลาดอื่น ๆ ก็จะประสบความสาเร็จในภาวะที่มีการแข่งขันสูงได้
2.8.3. สภาพแวดล้ อมกับข้ อจากัดทางร่ างกายของผู้สูงอายุ (ชมพูนุท ตันติถาวร,
2551)
ตารางที่ 6 ความจากัดและผลกระทบต่อผู้สงู อายุด้านสภาพแวดล้ อม
ข้ อจากัดของผู้สูงอายุ

ผลกระทบต่ อผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้ อม

- สายตายาว

- มองวัตถุในระยะใกล้ ไม่ชดั เจน

- กระจกตาขุน่

- ที่ อ ยู่อ าศัย ต้ องการแสงสว่างมากกว่า ปกติ เพื่ อ ให้ การ
มองเห็นชัดเจน

- ความเข้ ม ของเปลื อกตาลดลง - สีของวัตถุที่จะมองต้ องชัดเจนและเข้ มข้ นมากขึ ้น
แสงสว่างเข้ าตามากขึ ้น
- เลนส์ตาเป็ นสีเหลือง

- การมองสีไม่ชดั เจน

- ต้ อกระจกเลนส์ขนุ่

- การจ้ องมองทาได้ ลาบาก

- รูมา่ นตาลดขนาดลง

- การปรับสายตาช้ าลง

- ลานสายตาแคบลง

- การมองเห็นแคบลง

- หูตงึ

- ฟั งเสียงไม่ชดั เจน

- การได้ กลิ่นช้ า

- การสังเกตกลิ่นควัน แก๊ ส ที่ผิดปกติลดลง

- ญาณสัมผัสช้ า

- การได้ รับสิ่งกระตุ้นลดลง

- อุณหภูมิร่างกายต่า

- มีความไว ต่ออุณหภูมิที่ต่าได้ รับผลกระทบง่าย

- ประสาทรับสัมผัสช้ า

- การตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุ้น การรั ก ษาความสมดุ ล
การป้องกันภัยให้ ตนเองทาได้ ช้าลง
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ตารางที่ 6 ความจากัดและผลกระทบต่อผู้สงู อายุด้านสภาพแวดล้ อม (ต่อ)
ข้ อจากัดของผู้สูงอายุ

ผลกระทบต่ อผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้ อม

- ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ตึ ง ตั ว ข อ ง - การเปลี่ ย นอิ ริย าบถจากนั่งเป็ นยื น ช้ า เดิ น ลากเท้ าและ
กล้ ามเนื ้อลดลง

เหนื่อยง่าย

- ข้ อติด

- ขึ ้นบันไดลาบาก ต้ องการราวบันได

- ความจาสัน้

- ลื ม ที่ จ ะดูสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ปลอดภัย เช่ น การลื ม กุญ แจ
ประตู การเปิ ดแก๊ ส

- กลั น้ ปั สสาวะไม่ ไ ด้ อุ จ จาระ - ต้ องการห้ องน ้ามีราวเกาะยึด ห้ องน ้าอยู่ใกล้ ห้องนอน
ลาบาก
- ใช้ ยาหลายอย่าง ความดันโลหิต - หกล้ มง่าย ต้ องการพื ้นบ้ านที่เรียบง่าย โล่ง ไม่ลื่น ไม่ควร
ต่า หน้ ามืดบ่อย ๆ

มีของเกะกะ

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ วา่ ความจากัดและผลกระทบต่อผู้สงู อายุด้านสภาพแวดล้ อมนัน้
มีเป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้การนาข้ อมูลเหล่านี ้มาประยุกต์ในการออกแบบบ้ านสาหรับผู้สงู อายุแล้วนัน้
จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุของผู้สงู ที่ใช้ ชีวิตประจาวันภายในบ้ านได้ เนื่องจากในช่วงวัย
สูงอายุมีข้อจากัดในการเดินทาง ดังนันเวลาส่
้
วนใหญ่ของผู้สงู อายุ คือ การใช้ ชีวิตอยู่กบั บ้ าน
2.8.4. การออกแบบที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ (Leo and Silverstone, 1971 อ้ างถึงใน
วรวรรณ นิตบงกช, 2541)
1). บ้ านควรจะมีชนเดี
ั ้ ยว ไม่ควรจะมีพืน้ ต่างระดับหรื อบันไดและไม่ค วรจะมีธรณีประตู
สิ่งเหล่านี ้มีแนวโน้ มจะสกัดกัน้ การเคลื่อนที่ของผู้สงู อายุ และเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเ หตุใ นบ้ านที่มีอยู่แล้ ว ลิฟต์สามารถน ามาใช้ แทน บันไดหรื อพืน้ ชัน้ ล่าง
สามารถเปลี่ยนมาเป็ นห้ องนอนหรือห้ องน ้า และสามารถช่วยลดความจาเป็ นในการ
ใช้ บนั ไดได้ ทุกๆ ปี ที่อบุ ตั ิเหตุในผู้สงู อายุมีสาเหตุมาจากผู้สงู อายุตกบันได ดังนัน้ ไม่
ควรมีบนั ไดในบ้ านของผู้สงู อายุ
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2). บ้ านที่ออกแบบเป็ นพิเศษสาหรับผู้สงู อายุควรจะเป็ นการจัดให้ ประตูมีขนาดความ
กว้ างเป็ นพิเศษ เพื่อให้ ล้อเข็นผ่านได้ โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูเหล่านี ้จะช่วยให้
ผู้สงู อายุที่อยู่รถล้ อเข็นเคลื่อนที่ได้ สะดวกและไม่เกิดการเสียดสีระหว่างมือกับประตู
เวลาเข็นล้ อ
3). บ้ านสาหรับผู้สงู อายุควรจะออกแบบให้ ดแู ลรักษาง่าย เท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุนี ้
บ้ านทั่วๆ ไปควรจะเล็ก ถ้ าเป็ นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่งง่ายต่อการปิ ดเอาไว้ เพื่ อ
สะดวกสบายในการดูแล บ้ านอาจจะมีบานเลื่อนอลูมิเนียมป้องกันพายุ และสนาม
หญ้ าที่มีพ่มุ ไม้ เตี ้ยๆ เพื่อลดงานสนาม
4). ลักษณะบ้ านที่ปลอดภัย พืน้ ไม่ควรจะมีพรมผืนเล็กๆ หรื อพืน้ ที่ลื่นพรมที่หนานุ่มจะ
จากัดการเคลื่อนที่ทงคนและล้
ั้
อเข็น
5). ประตูควรมีสลักลอนประตูไม่ใช่ลกู บิด เป็ นไปได้ ยากที่จะเปิ ดลูกบิดด้ วยมือที่อ่อนแอ
จากโรคข้ ออักเสบ และประตูควรจะสามารถผลักเปิ ดได้ ง่าย
6). สถาปนิกต้ องคานึงถึงข้ อจากัดทางร่างกายที่เกิดขึ ้นในปั จจุบันและมีแนวโน้ มว่าจะ
เกิ ด ขึ ้นในอนาคต สาหรับ คู่สามีภรรยาสูงอายุ ที่ ดูไม่มีท่าที จะเกิดข้ อจ ากัดทาง
ร่างกายสถาปนิกอาจจะออกแบบบ้ านที่ใหญ่กว่าซึ่งสามารถลดขนาดแต่ยังใช้ การได้
ดีถ้าคนหนึ่งคนใดไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ในเวลาต่อมา โดยออกแบบให้ สามารถปิ ด
ห้ องไว้ บางส่วนและเหลือไว้ ใช้ เพียง 2-3 ห้ องเท่านัน้
2.8.5. ข้ อแนะนาในการสร้ าง การเลือกซือ้ หรื อเช่ า ที่อยู่อาศัยสาหรั บผู้สูงอายุ
(Buckley Joseph, 1967: 88)
1). ตัวบ้ าน เป็ นบ้ านชันเดี
้ ยว ไม่มีขนที
ั ้ ่สงู (step) มีชานพักหรื อบันไดที่กว้ างลึกทางเข้ า
ระดับเดียวกับพื ้นภายนอก พื ้นไม่ลื่น ประตูกว้ างขวาง มีวิวดี มีปลัก๊ ไฟเพียงพอ มีการ
ไหลเวียนของอากาศที่ดี แสงสว่างเพียงพอ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ที่ดี วัสดุก่อสร้ างดี
เหมาะสมกับสภาพอากาศ และสะดวกในการบารุงรักษา
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2). ห้ องนอน อยู่ใ กล้ ห้องน า้ มีแสงสว่างสาหรับ การอ่าน มีพืน้ ที่ เ ก็ บของเพี ย งพอ
กว้ างขวางพอสาหรับเตียงคู่
3). ห้ องนา้ อ่างอาบนา้ ปลอดภัย มีราวจับติดที่ผนัง มีต้ ยู าขนาดพอเหมาะ มีปมสวิ
ุ่ ตช์
หน้ าประตูทางเข้ า
4). ห้ องครัว มีขนาดที่พอเหมาะไม่ต้องใช้ แรงงานหรือการเดินมาก มีระบบระบายอากาศ
ดี หิ ้งและตู้ตา่ ง ๆ ใช้ ง่ายสะดวก มีพื ้นที่เก็บของเพียงพอ มีมมุ นัง่ รับประทานอาหาร
5). ก๊ อกน ้า เป็ นหัวเดียวผสม เพื่อป้องกันน ้าร้ อนลวก
6). สวิทช์ สูงไม่เกิน 3 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื ้อม
7). ปลัก๊ ไฟ อย่างน้ อย 1.5 ฟุตสูงจากพืน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ ม
8). ลูกบิด ใหญ่ จับง่าย รูปทรงหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมหรือแบบงัดขึ ้น ตู้เสื ้อผ้ าควรมีประตู
แบบเลื่อน
9). หน้ าต่าง แบบประหยัดพลังงาน ง่ายต่อการทาความสะอาด
10). ห้ องนัง่ เล่น มีหน้ าต่างมองเห็นวิวภายนอก
2.9. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
การจัด สภาวะแวดล้ อมมีความสาคัญ กับ ผู้สูงอายุเ ป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการควบคุมสภาวะแวดล้ อมลดลง ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในการทนต่อความ
กดดัน ความเครียดต่าง ๆ รวมถึงการโยกย้ ายจากที่อยู่อาศัยจากที่อยู่อาศัยไม่พึงประสงค์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้จะทาให้ เกิดปั ญหาและมีผลกระทบทังทางร่
้
างกาย สังคมและจิตใจของผู้สงู อายุ
หากมีการศึกษาและทาความเข้ าใจกับสภาวะแวดล้ อมที่ เป็ นอยู่ของผู้สูงอายุ และจัด
สภาวะแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสม จะเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้สงู อายุ
ตลอดจนเป็ นการป้องกันและฟื น้ ฟูสมรรถภาพ รวมทังสร้
้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองให้ กบั ผู้สงู อายุได้
ดีอีกด้ วย ซึ่งการจัดสภาวะแวดล้ อมให้ เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุนนั ้ ควรเอื ้อต่อการดารงชีวิตของ
ผู้สงู อายุในสภาวะแวดล้ อมทัง้ 3 ส่วน คือ
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1). สภาวะแวดล้ อมบุคคล (Individual Environment) ควรปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้ อม
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ ้นทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับภาวะเสื่อมถอย
การผิดปกติ และสภาพปั ญหาที่ผ้ สู งู อายุประสบอยู่ เช่น ผู้สงู อายุที่มีปั ญหาทาง
สายตาควรจัดให้ มีแว่นตา หรือผู้ที่มีปัญหาในการทรงตัวควรจัดให้ มีไม้ เท้ าช่วยในการ
ทรงตัวและการเดิน ผู้สงู อายุที่มีอาการซึมเศร้ าอาจเกิดจากสภาวะแวดล้ อมในบ้ านที่
มีแสงสว่างน้ อยขาดสีสนั เก่าทรุดโทรม ไร้ มิติและราบเรี ยบเกินไป ทาให้ ผ้ ทู ี่มีสภาพ
ปั ญหาทางด้ านจิตใจอยู่แล้ วเกิดความรู้สึกหดหู่มากยิ่งขึ ้น นอกจากนัน้ สิ่งที่คนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ ตระหนักถึง คือ เครื่ องตกแต่งบ้ าน หรื ออุปกรณ์ที่ทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูสึกไม่
สะดวก และอาจเกิดอันตรายได้ เช่น ประตูที่หนัก โต๊ ะที่วางขวางทางเดิน ปลัก๊ ไฟที่มี
สภาพช ารุ ด การวางของไม่เ ป็ นที่ เ ป็ นทาง สิ่ง เหล่า นี ค้ วรได้ รั บ การปรับ ปรุ ง
เช่นเดียวกัน
2). สภาวะแวดล้ อมทางสังคม (Social Environment) ควรเน้ นการจัดสภาวะแวดล้ อมที่
เหมาะสมสาหรับการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม หรือแม้ แต่การพูดคุยเพื่อเสริ มสร้ างกาลังใจ ดังนัน้ การดาเนินงานเตรี ยมที่
อยู่อาศัยให้ กับผู้สงู อายุ หรื อการดาเนินงานระหว่างวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร
ครอบครัวและผู้สงู อายุควรมีการประสานงานกัน เพื่ อให้ เ กิดผลตามวัตถุป ระสงค์
ดังกล่าว
3). สภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment) ควรให้ ความสนใจในเรื่ อง
ความมั่น คงปลอดภัย ของผู้สูงอายุ นอกเหนื อจากความสวยงาม ตัวอย่ างเช่น
ผู้สงู อายุที่เดินไม่สะดวกอาจลื่นหกล้ มได้ หากทางเดินไม่มีที่เกาะยึด หรื อพืน้ ห้ องนา้
อยู่ในสภาพที่ลื่นมาก เก้ าอี ้ล้ อเลื่อนไม่สามารถใช้ งานได้ หากไม่มีทางลาดยาว หรื อ
ทางเดินไม่มีแสงสว่างเพียงพอ นอกจากนัน้ การจัดอุปกรณ์ตกแต่งบ้ านก็มีผลต่อ
สุขภาพจิตใจของผู้สงู อายุ เช่นกัน มีผ้ ศู กึ ษาและพบว่า การจัดเก้ าอี ้ให้ หันหน้ าชนกัน
การใช้ โต๊ ะกลมมากกว่าโต๊ ะสี่เหลี่ยมต่างมีส่วนช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีการสนทนา พูดคุย
กับผู้อื่นได้ มากขึ ้น
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สภาวะแวดล้ อมเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดาเนินชีวิตของผู้สงู อายุมากกว่าวัยอื่น ๆ
ดังนัน้ เพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้ อมของผู้สงู อายุให้ เหมาะสม โดยใส่ใจในทุกรายละเอียด
ข้ างต้ น ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะแวดล้ อมทางสังคม หรื อสภาวะแวดล้ อมทางกายภาพจะช่วยป้องกัน
ลดและแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดกับผู้สงู อายุได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งการปรับเปลี่ยนนีต้ ้ องคานึงถึงความ
แตกต่างของผู้สงู อายุแต่ละคนประกอบด้ วย โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่ทพุ พลภาพ
2.10. แผน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยว
2.10.1

แผนพัฒนาการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. 2554-25592

กาหนดให้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย
(Royal Coast) โดยกาหนดให้ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่
สวยงามและสงบ เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติใ นพื น้ ที่ อาทิ ก ารลงทุน สร้ างท่า จอด
เรื อยอชท์ การสร้ าง จุ ด ชมวิ ว การสร้ าง Marina และ Boutique Resort ทั ง้ นี ค้ วรมี ก าร
ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ และจัดสร้ างแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความหลากหลายตามศักยภาพของพืน้ ที่ จัดหา
ที่ดินสาหรับโครงการพัฒนา ส่งเสริมภาคเอกชนทังในและต่
้
างประเทศเข้ ามาลงทุน และบูรณการ
จัดระบบการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
2.10.2

วีซ่าสาหรั บผู้สูงอายุในการท่ องเที่ยวแบบพานักระยะยาว3

วีซ่าสาหรับผู้สูงอายุในการท่องเที่ย วแบบพานักระยะยาวนัน้ เรี ย กว่า Non-Immigrant
Visa รหัส “O-A” (Long Stay) เป็ นการตรวจลงตราสาหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 50 ปี
บริ บูรณ์ ซึ่งประสงค์ จะเดิ น ทางเข้ าประเทศไทยเพื่อพัก ผ่อน โดยจะได้ รับ อนุญ าตให้ พานัก ใน

2

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ณ
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559. เล่ม 128.
3
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กรมตารวจ, “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ คนต่าง
ด้ าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว,” 2553 (เอกสารถ่ายสาเนา)
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ราชอาณาจักรได้ ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร และไม่ได้ รับอนุญาตให้
ทางานในระหว่างที่พานักในประเทศไทย
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา
1) คนต่างชาติทกุ สัญชาติ อายุ 50 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป
2) ไม่เป็ นบุคคลต้ องห้ ามเข้ าประเทศตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง
พ.ศ. 2522
3) ไม่มีประวัติที่เป็ นภัยต่อความมัน่ คง ทัง้ ต่อประเทศไทย และประเทที่ตนมีสญ
ั ชาติหรือ
ประเทศที่ตนมีถิ่นพานัก
4) ไม่เป็ นโรคต้ องห้ ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535)
5) มีเงินฝากและ/หรือเงินได้ หรือเงินบานาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
6) มีวัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อเข้ ามาพัก ผ่อ น และไม่มีค วามประสงค์ ที่ จ ะเข้ ามาท างานใน
ประเทศไทย
สถานที่ยื่นคาร้ อง
คนต่างด้ า วที่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ การตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส “O-A”
(Long Stay) สามารถยื่นคาร้ องได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศ
ที่คนต่างด้ าวมีสญ
ั ชาติหรือในประเทศที่มีถิ่นพานักเท่านัน้
เอกสารประกอบการยื่นคาร้ อง
1) หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ ได้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
2) แบบฟอร์ มการขอรับ การตรวจลงตรา พร้ อมรูป ถ่าย และแบบฟอร์ มประวัติส่วนตัว
จานวน 3 ชุด (ขอรับแบบฟอร์มได้ จากสถานทูตสถานกงสุล)
3) หลักฐานด้ านการเงิน ได้ แก่ สาเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) จานวนเทียบ
เป็ นเงิ น ไทยไม่น้ อยกว่า 800,000 บาท หรื อ หนังสือรับ รองรายได้ / เงิ น บ านาญ
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(ฉบับจริ ง ) เดื อนละไม่น้ อยกว่า 65,000 บาท หรื อมีบัญชี เงิน ฝากและรายได้ /เงิ น
บานาญ (ต่อเดือน X 12) รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (กรณีแสดงสาเนาบัญชี
เงินฝาก ให้ แสดงหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริ งด้ วย)
**หมายเหตุ ในการแสดงหลักฐานด้ านการเงินนัน้ ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝาก
หรือการมีรายได้ ในประเทศที่ตนมีสญ
ั ชาติ หรื อประเทศที่มีถิ่นพานักก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นบัญชี
เงินฝากในประเทศไทย
4) ใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) จากประเทศตนมีสญ
ั ชาติ
หรือจากประเทศที่ตนมีถิ่นพานัก (ใบรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)
5) ใบรั บ รองแพทย์ จากประเทศที่ ยื่ น ค าร้ องที่ แ สดงว่า ไม่เ ป็ นโรคต้ อ งห้ าม ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 (ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
6) ในกรณีมีความประสงค์จะนาคูส่ มรสเข้ ามาพานักในราชอาณาจักรด้ วย แต่คสู่ มรสไม่
มีคณ
ุ สมบัติที่จ ะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้ แสดง
หลักฐานทะเบียนสมรส ทังนี
้ ้คูส่ มรสจะได้ รับการพิจารณา ให้ ได้ รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชวั่ คราว รหัส “O” พานักได้ 3 เดือน
7) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส “O-A” (Long Stay) อายุ
วีซ่า 1 ปี ชนิดใช้ ได้ หลายครัง้ (Multiple Entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
8) การปฏิบัติ ต นสาหรับผู้ที่ ได้ รับ การตรวจลงตรา Non-Immigrant Visaรหัส “O-A”
(Long Stay) เมื่อคนต่างด้ าวที่ได้ รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส
“O-A” (Long Stay) เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะ
ประทับอนุญ าตให้ อยู่ได้ ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เดินทางเข้ าเมื่อเดิน ทางเข้ ามา
พานักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน จะต้ องรายงานตนต่อเจ้ าหน้ าที่ และครัง้ ต่อไป
ต้ องรายงานตนทุกๆ 90 วัน ซึ่งสามารถรายงานตนต่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ณ
ท้ องที่ที่ตนพักอาศัย หรือกรณีที่ไม่มีดา่ นตรวจคนเข้ าเมือง ให้ รายงานที่สถานีตารวจ
ในท้ องที่ ที่ ต นพัก อาศัย การรายงานตนสามารถรายงานโดยส่งทางไปรษณี ย์ ไ ด้
โดยปฏิบตั ิ ดังนี ้
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ส่งแบบฟอร์ ม การแจ้ งที่ ก าหนด (แบบ ตม. 47) พร้ อมด้ วยส าเนาหนั งสื อ
เดินทางหน้ าที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ย วกับบุคคลต่างด้ าว และหน้ าที่
ปรากฏการตรวจลงตราประทับขาเข้ าครัง้ ล่าสุด หากเป็ นการแจ้ งครัง้ ที่ 2 ขึ ้น
ไป ให้ แนบใบตอบรับการแจ้ งครัง้ ก่อนมาแสดงด้ วย สอดซองเปล่าติดแสตมป์
จ่ า หน้ าซองถึ ง บุค คลต่า งด้ า วผู้แ จ้ ง ส่ง เอกสารทัง้ หมดมาทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 7 วันล่วงหน้ าก่อนครบกาหนดทุก 90 วัน มายัง
งาน กก. 1 งานตรวจคนเข้ าเมือง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ ซอย 7 หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 ทัง้ นี ้ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองจะส่งใบตอบรับการแจ้ ง
ให้ แก่คนต่างด้ าวผู้แจ้ งไว้ ใช้ อ้างอิงในครัง้ ต่อไปด้ วย

-

เมื่อพานักในราชอาณาจักรครบ 1 ปี หากประสงค์จะพานักอยู่ต่อไป ให้ ยื่นคา
ขออยู่ตอ่ ที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินหรื อการ
มีเงิ นฝากในราชอาณาจัก ร จานวนไม่น้ อยกว่า 800,000 บาท หรื อหนังสือ
รับรองรายได้ หรือบานาญเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกันปี ละไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หากมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนถูกต้ อง
จะได้ รับอนุญาตให้ อยู่ตอ่ อีกคราวละ 1 ปี

2.10.3

ข้ อพิจารณาในเรื่องวีซ่าสาหรับการพานักระยะยาว

1) ประการแรก การกาหนดวงเงินของบุคคลต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาวในประเทศ
ไทยนันไม่
้ ได้ หมายถึง บุคคลเหล่านัน้ จะมีการใช้ เงินเพื่อช่วยให้ เศรษฐกิจไทยดีขึ ้น
จากการศึกษาพบว่าบุคคลต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาวมีแนวโน้ มที่จะใช้ จ่ายเงิน
อย่างระมัดระวัง ยิ่งเป็ นบุคคลที่สงู อายุและต้ องมาอาศัยในประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศ
ของตน ก็จะยิ่งระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึ ้น ดังนัน้ การอนุญาตให้ บุคคลต่างชาติ
เข้ ามาใช้ ชีวิตบันปลายในประเทศไทย
้
จึงไม่น่าจะมีผลในการสร้ างเสริมความเข้ มแข็ง
ทางเศรษฐกิจแก่ชมุ ชนมากนัก
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2) ประการที่สอง การกาหนดว่าบุคคลต่างชาติจะมาใช้ ชีวิตบันปลายในประเทศไทยนั
้
น้
จะต้ องเป็ นการเข้ ามาอาศัยโดยไม่เข้ ามาประกอบธุรกิจหรื อนาเงินออกนอกประเทศ
นัน้ อาจจะเป็ นการเข้ าใจที่ผิด ลาพังการกาหนดอายุของการใช้ ชีวิตบันปลายไว้
้
ที่อายุ
50 ปี นัน้ ไม่สามารถประกันได้ วา่ บุคคลเหล่านันจะมาใช้
้
ชีวิตบันปลายแบบที
้
่ราชการ
ไทยหวังไว้ จากการสารวจพบว่ายังมีชาวต่างชาติจานวนหนึ่งที่ระบุว่ามาใช้ ชีวิตบัน้
ปลายในประเทศไทย แต่กลับมีก ารประกอบธุรกิจ หรื อรับจ้ างทางานเพื่อหารายได้
ลักษณะนี ้จึงขัดเจตนารมณ์ของการพานักระยะยาว
3) ประการที่สาม เนื่องจากการกาหนดวงเงินของบุคคลที่จะเข้ ามาใช้ ชีวิตบัน้ ปลายใน
ประเทศไทย ค่อนข้ างสูงสาหรับชาวต่างชาติในบางประเทศ ดังนัน้ บุ คคลเหล่านัน้ จึง
เลี่ยงกฎหมายในการเข้ าและพานักในประเทศไทย โดยอาศัยในประเทศไทยในฐานะ
นักท่องเที่ยว แต่อาศัยในประเทศไทยเป็ นระยะเวลานานมาก จากการศึกษาพบว่า
บุคคลต่างด้ าวจานวนไม่น้อยที่ต้องการพานักระยะยาวในประเทศไทย แต่ไม่สามารถ
หารายได้ ตามเงื่อนไขที่ทางราชการไทยกาหนด จึงต้ องเลี่ยงกฎหมายดังที่กล่าวมา
ข้ างต้ น การที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ ามาใหม่ในทุกเดือน กลับเป็ น
ภาระที่ ไม่ช่วยให้ สิ่งต่างๆดีขึ ้น เพราะบุคคลเหล่านัน้ ก็ มีความประสงค์ที่ จ ะอยู่ใ น
ประเทศไทยให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้
4) ประการที่ สี่ เนื่ อ งจากการส ารวจพบว่ าบุคคลต่างด้ า วที่ ป ระสงค์จ ะขออยู่ต่อใน
ประเทศไทยในประเภทขอใช้ ชีวิตบันปลาย
้
จะต้ องต่ออายุวีซ่าทุกปี ซึ่งทาให้ เป็ นภาระ
อย่ า งมาก บุค คลเหล่านี อ้ ยากจะขอต่อวี ซ่าครัง้ ละหลายๆปี โดยยิ น ดี ที่ จ ะจ่า ย
ค่าธรรมเนียมตามที่ราชการไทยกาหนด ข้ ออ้ างก็คือบุคคลเหล่านีเ้ ข้ าเมืองอย่า งถูก
กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด แม้ ว่าจะต้ องเข้ าไปรายงาน
ตัวอย่างเคร่งครัด แม้ วา่ จะต้ องเข้ าไปรายงานตัวเพื่อต่ออายุวีซ่า แต่การต่ออายุแต่ละ
ครัง้ ก็เป็ นเรื่องของการยื่นเอกสารตามที่กาหนดมากกว่าจะมีการตรวจสอบใดๆ ดังนัน้
ถ้ าฝ่ ายราชการไทยต้ องการที่จะให้ บคุ คลเหล่านันอยู
้ ่ตอ่ ในประเทศไทยเป็ นเวลานาน
ก็ควรจะมีการอานวยความสะดวกมากขึ ้น สิ่งที่ได้ รับการร้ องเรี ยนมากอีกเรื่ องหนึ่งก็
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คือการเตรียมสาเนาเอกสารมากมายหลายชุด ในการขอสิทธิการอยู่ต่อในประเทศ
ไทย สาเนาเอกสารจานวนมากก็ยงั คงเป็ นเอกสารเดิมๆที่เคยยื่นในปี ก่อนๆ
ในทางกลับกัน ทางราชการไทยกลับเห็น ว่าการมาต่อวีซ่ารายปี จะช่วยให้ ราชการไทย
สามารถตรวจสอบกรเข้ า มาอาศัย ของบุคคลต่างชาติได้ และเปิ ดโอกาสให้ ขับ ไล่บุคคลที่ ไ ม่
ประสงค์ออกนอกราชอาณาจักรได้ การให้ ระยะเวลาการอาศัยต่อในประเทศทีละหลายๆปี จะทาให้
ราชการไม่สามารถควบคุมบุคคลดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังมีเรื่ องของความมัน่ คงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ด้ วย
2.10.4

ข้ อพิจารณาของการให้ กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยแก่ ชาวต่ างชาติ

สิ่งหนึ่งที่ได้ รับการกล่าวถึงโดยชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย ทัง้ ที่มาในฐานะผู้
พานักระยะยาวและลักษณะอื่น ก็คือเรื่ องกรรมสิท ธิ์ข องชาวต่างชาติใ นเรื่ องที่ พัก อาศัย บุคคล
เหล่านี ้จานวนมากที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นเวลานานแล้ ว และต้ องการจะใช้ ชีวิตบัน้ ปลาย
ในประเทศไทย ดังนันสิ
้ ่งที่บคุ คลเหล่านี ้ต้ องการคือ การที่พวกเขาสามารถเป็ นเจ้ าของที่พักอาศัย
โดยมีข้ออ้ างในการอยากได้ กรรมสิทธิ์ คือ
1) ประการแรก บุคคลเหล่านี ้ไม่ต้องการเช่าบ้ านหรื อที่ดินเพราะเป็ นภาระในระยะยาว
ในเรื่องของค่าเช่าที่มีแนวโน้ มราคาสูงขึ ้น
2) ประการที่ สอง พวกเขาต้ องการปรับ ปรุ งที่ พัก อาศัยของเขา ถ้ าหากยังต้ องเช่าไป
เรื่อยๆก็ไม่สามารถปรับปรุงใดๆได้
3) ประการที่สาม พวกเขาต้ องการมีมรดกเป็ นที่ดินและบ้ านพักให้ แก่ทายาทของตนที่อยู่
อาศัยต่อในประเทศไทย
ในเรื่ องกรรมสิทธิ์ในที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติในประเทศไทยนัน้ ข้ อที่ใช้ ในการพิจารณา
มี ดังนี ้
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ข้ อพิจารณาทางด้ านกฎหมาย
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กรรมสิท ธิ์ ใ นที่ พัก อาศัย ของชาวต่า งชาติ ในประเทศไทยจะ
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับอาคารชุดโดยบัญญัติไว้ ในกฎหมายที่ดิน และส่วนที่สอง
เกี่ยวกับอาคารชุดโดยบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติอาคารชุด
1) ในส่วนแรกคือในเรื่ องกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องคือประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 96 ทวิโดยระบุว่า บทบัญญัติว่าด้ วยชาวต่างชาติจะได้ มาซึ่งที่ดินโดย
อาศัยบทสนธิสญ
ั ญาตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง มิให้ ใช้ บงั คับกับชาวต่างชาติซึ่งได้ นา
เงินมาลงทุนตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้ องไม่ต่ากว่าสี่สิบล้ านบาทโดย
ให้ ได้ มาซึ่งที่ดิ นเพื่อใช้ เป็ นที่ อยู่อาศัย ได้ ไม่เกิ นหนึ่งไร่ และต้ องได้ รับอนุญ าตจาก
รัฐมนตรี การได้ มาซึ่งที่ดินของชาวต่างชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่ อนไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่ างน้ อยต้ องมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) ประเภทของธุรกิจที่ชาวต่างชาติลงทุน ซึ่งต้ องเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรื อเป็ นกิ จ การที่ คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ได้
ประกาศเป็ นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการลงทุนได้
(2) ระยะเวลา ระยะเวลาการดารงการลงทุนต้ องไม่น้อยกว่าสามปี
(3) บริเวณที่ดินที่อนุญาตให้ ชาวต่างชาติได้ มาต้ องอยู่ภายในเขตกรุ งเทพมหานคร
เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กาหนดเป็ นเขตที่อยู่อาศัย
ตามกฎหมายว่าด้ วยผังเมือง
จากสาระของกฎหมายดังกล่าว ยังมีรายละเอียดประกอบ เพื่อป้องกันมิให้ ชาวต่างชาติมี
สิทธิครอบครองที่ดินในประเทศไทยโดยไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการลงทุน ดังนันสาระ
้
สาคัญ
ที่อนุญาตให้ ชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็คือ การเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้
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2) ในส่วนที่สอง เนื่องจากชาวต่างชาติจ านวนมากเข้ าใจแน่น อนว่ารัฐบาลไทยไม่มี
เจตนาที่จะให้ บคุ คลต่างด้ าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถ้ ามิใช่เข้ ามาลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่
ในประเทศไทย ทางออกสาหรับชาวต่างชาติก็คือการเข้ าไปมีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด
ในส่วนนี ้กฎหมายที่เกี่ยวข้ องคือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยเฉพาะใน
มาตรา 19 ที่ระบุเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้ าวในอาคารชุดดังนี ้
“มาตรา 19 ชาวต่า งชาติแ ละนิ ติ บุคคลซึ่ งกฎหมายถื อว่าเป็ นชาวต่า งชาติ อาจถื อ
กรรมสิทธิ์ในห้ องชุดได้ ถ้ าเป็ นชาวต่างชาติและนิติบคุ คล” ดังต่อไปนี ้
(1) ชาวต่างชาติซึ่งได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่ นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้ วยคนเข้ าเมือง
(2) ชาวต่างชาติซึ่งได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการลงทุน
(3) นิติบคุ คลตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 97 และมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
(4) นิติบคุ คลซึ่งเป็ นชาวต่างชาติตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และได้ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการลงทุน
(5) ชาวต่างชาติ หรื อนิติบุคคลที่ก ฎหมายถื อว่าเป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งน าเงิ นตรา
ต่างประเทศเข้ ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
หมายเหตุ แก้ ไขครัง้ สุดท้ ายโดย พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ทวิ อาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติและหรือนิติบคุ คล ตามที่ระบุ
ไว้ ใน มาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดได้ เมื่อรวมกันแล้ ว ต้ องไม่เกินอัตราร้ อยละสี่สิบเก้ าของเนื ้อ
ที่ของห้ องชุดทังหมดในอาคารชุ
้
ดนัน้ ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6 อาคารชุดใด
ที่จะมีชาวต่างชาติและหรื อนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ใน มาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดเกินกว่า
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อัตราที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง อาคารชุดนันจะต้
้ องตังอยู
้ ่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรื อ
เขตราชการ ส่วนท้ องถิ่นอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง และมีที่ดินที่ตงอาคารชุ
ั้
ดรวมกับที่ดินที่มีไว้
เพื่อใช้ หรื อเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้ าของร่วมทัง้ หมดไม่เกินห้ าไร่ การได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ห้ องชุด ตามวรรคสองของชาวต่างชาติและนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ใน มาตรา 19 ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ แก้ ไขครัง้ สุดท้ ายโดย พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ตรี การโอนกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดให้ แก่ชาวต่างชาติหรื อนิติบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ ในมาตรา 19 ให้ ผ้ ขู อโอนกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดแจ้ งรายชื่อชาวต่างชาติหรือนิติบคุ คล ตามที่ระบุไว้
ใน มาตรา 19 พร้ อมทัง้ อัต ราส่วนเนื อ้ ที่ ของห้ องชุดที่ ช าวต่างชาติห รื อนิ ติบุคคลผู้ขอรับ โอน
กรรมสิทธิ์อยู่แล้ วต่อพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ และให้ ชาวต่างชาติหรื อนิติบุคคลผู้ขอรับโอนกรรมสิทธ์
ห้ องชุดแสดงหลักฐานดังต่อไปนี ้ ต่อพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ด้วย
(1) สาหรับชาวต่างชาติตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 19 (1) ต้ องแสดงหลักฐานการเป็ น
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
(2) สาหรับชาวต่างชาติตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 19 (2) ต้ องแสดงหลักฐานการเป็ น
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการ
ลงทุน
(3) สาหรับนิ ติบุคคลตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 19 (3) ต้ องแสดงหลัก ฐานการจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
(4) สาหรับนิติบคุ คลตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 19 (4) ต้ องแสดงหลักฐาน การเป็ นผู้
ได้ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกาหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการลงทุน
(5) สาหรับชาวต่างชาติและนิติบุคคลตามมาตรา 19 (5) ต้ องแสดงหลักฐานการ
นาเงินตราต่างประเทศเข้ ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาทของบุคคลที่ มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรื อถอนเงิน จากบัญชีเงิ น
ฝากเงินตราต่างประเทศในจานวนไม่น้อยกว่าค่าห้ องชุดที่จะซื ้อ
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เมื่อพิจารณาในเรื่ องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ของชาวต่างชาติแล้ ว จึงต้ องพิจารณา
จากกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
แต่เมื่อดูรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ นแล้ ว พบว่า รัฐมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการแรก คือ
-

ประการแรก รัฐยังคงให้ ความสาคัญในเรื่องความมัน่ คงเป็ นอันดับแรก โดยไม่
ต้ องการให้ ชาวต่างชาติมีสิทธิในดินแดนของประเทศไทย

-

ประการที่ สอง ขณะเดี ย วกัน รัฐ เกรงว่าการมุ่งแต่เ รื่ อ งความมั่น คงจะเป็ น
อุปสรรคในการลงทุนของชาวต่างชาติและยังต้ องการให้ ชาวต่างชาตินาเงิ น
เข้ ามาประเทศไทย

ดังนันในเรื
้
่ องของกฎหมายแล้ ว จะเห็นว่ารัฐมิได้ เปิ ดโอกาสให้ ชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินหรืออาคารชุด นอกจากเรื่องความมัน่ คงแล้ วยังเกรงว่าบุคคลต่างชาติจะฉวยโอกาสในการค้ า
ที่ดิน อันจะทาให้ คนไทยที่เป็ นเจ้ าของประเทศอยู่ในฐานะเสียเปรียบ และต้ องเสียเงินจานวนมาก
ในการเป็ นเจ้ าของที่ดินและอาคารชุด
การเช่ าที่ดินของคนต่ างด้ าวเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปคนต่างด้ าวสามารถเช่าที่ดินในประเทศไทยได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดไว้ กล่าวคื อ สามารถทาสัญญาเช่าได้ ไม่เกินสามสิบปี
และเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงสามารถต่อสัญญาได้ อีกไม่เกินสามสิบปี นับแต่วนั ต่อสัญญา ต่อมา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2542 รัฐบาลมองเห็น ความสาคัญในการสนับสนุนการลงทุนในการ
ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จึงได้ ตราพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ขึ ้นใช้ บังคับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขแตกต่าง
เงินลงทุนทัง้ หมด จากการเช่าทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดงั กล่าว สาหรับใช้
เฉพาะกรณีการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งคนต่างด้ าวสามารถ
เลือกเช่าที่ดินโดยมีเนื ้อที่ไม่เกินหนึ่งร้ อยไร่ หรือเกินกว่าหนึ่งร้ อยไร่ก็ได้ ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์สาหรับการ
เช่าที่ดินมีเนื ้อที่ไม่เกินหนึ่งร้ อยไร่มี ดังนี ้
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1) กาหนดระยะเวลาการเช่าไว้ เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ซึ่งผู้เช่าและผู้ให้ เช่าอาจ
ตกลงกันต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้ มีกาหนดไม่เกิน 50 ปี นับแต่วนั ที่ตกลงกัน
2) การเช่าต้ องทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มิฉะนันเป็
้ นโมฆะ
3) ผู้ให้ เช่าต้ องเป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
4) สิทธิการเช่าสามารถนาไปใช้ เป็ นหลักประกันการชาระหนี ้โดยการจานองได้
5) สิทธิและหน้ าที่ตามการเช่าให้ ตกทอดแก่ทายาทได้ และผู้เช่าจะให้ เช่าช่วงหรื อโอน
สิทธิการเช่าให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเช่า
6) อสังหาริมทรัพย์ที่จะจดทะเบียนเช่าจะต้ องอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด ดังนี ้
(1) บริ เ วณที่ ก าหนดให้ เ ป็ นที่ ดิน ประเภทพาณิ ช ยกรรมหรื อ อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
(2) เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
7) ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเช่าต้ องมีลกั ษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี ้
(1) พาณิชยกรรมที่มีการลงทุนไม่ต่ากว่ายี่สิบล้ านบาท
(2) อุตสาหกรรมที่สามารถขอรับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการลงทุน
(3) พาณิช ยกรรมหรื ออุตสาหกรรมที่เ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศตาม ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
8) ประเภทของพาณิชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมที่ให้ คนต่างด้ า วจดทะเบียนการเช่าได้
ต้ อง เป็ นประเภทที่คนต่างด้ าวสามารถประกอบธุรกิจได้ ตามกฎหมาย ว่าด้ วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
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สาหรับ การเช่าที่ ดิ น มีเนื อ้ ที่ เ กิน กว่าหนึ่งร้ อยไร่ นัน้ นอกจากจะต้ องอยู่ใ นหลัก เกณฑ์
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังจะต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
1) เป็ นการประกอบกิ จ การที่ เ พิ่ ม มูลค่า การส่ง ออกหรื อ สนับ สนุน การจ้ างแรงงาน
ภายในประเทศ
2) เป็ นการประกอบกิจการที่ยงั ไม่มีในราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ
3) เป็ นการประกอบกิ จ การที่ มี ก รรมวิธี ก ารผลิ ตที่ ทัน สมัย หรื อเป็ นการพัฒ นาด้ า น
เทคโนโลยี
4) เป็ นการประกอบกิจการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูง
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
5) ในกรณีที่ค นต่างด้ าวเป็ นผู้เ ช่า ผู้เช่าช่วง หรื อผู้รับโอนสิท ธิการเช่า การประกอบ
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนันจะต้
้
องมีการลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ร้ อยล้ านบาท
โดยไม่ ร วมถึ ง จ านวนเงิ น ค่ า เช่ า และต้ องน าเงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศหรื อถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก ประเทศ ตามจานวน
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2.11. วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.11.1 วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเกี่ยวกับการพานักระยะยาว
1) พฤติกรรมการอยู่อาศัยในสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวพานัก ระยะยาวกรณีศึกษา
โครงการสแกนดิเนเวีย วิลเลจ จังหวัดชลบุรี4
การศึกษาพฤติกรรมการพักอาศัย พบว่า ผู้พกั อาศัยส่วนใหญ่เป็ นผู้มีการศึกษาดี ร่างกาย
แข็งแรง และสนใจวิถีชี วิต ศิลปวัฒ นธรรมไทย เลือกที่พักประเทศไทย เนื่องจากค่าครองชีพต่า
และท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเป็ นเมื องและชนบทผสมกัน อยู่ มี กี ฬ าที่ นิ ย มเล่น ภายในโครงการ คื อ
อาบแดด ว่ายน ้า เปตอง กีฬาที่ชอบไปเล่นข้ างนอก คือ กอล์ฟ ตกปลา และขี่จกั รยาน วันที่อ อกไป
ทากิจกรรม คื อ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ ชอบให้ จัดงานประเพณี สม่าเสมอทุกปี เรื่ องที่พักอาศัย พบว่า
ต้ องการที่พกั ใกล้ ทะเล ใกล้ สิ่งอานวยความสะดวกพืน้ ฐาน และสิ่งที่ต้องการอีก คือ อินเตอร์ เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ ปั ญหาที่พบ คือ อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง และมีภาษี สวีดิส เรื่ องสวนต้ องการ
เพิ่ มพื น้ ที่ สีเ ขีย ว และมุมในสวนสาหรับ นั่งจิ บ กาแฟ สิ่งที่ ต้องการให้ รัฐ บาลไทยสนับ สนุน คือ
กฎระเบียบของวีซ่า ให้ ขออนุญาตได้ ง่าย ขยายเวลา ลดขันตอนลง
้
เนื่องจากผู้พักอาศัยที่เดินทาง
ออกนอกประเทศ เป็ นเรื่ องต่อวีซ่าทัง้ สิ ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้ เวลาในการอยู่อาศัย 4 เดือน จึงไม่
สอดคล้ องต่อกลุม่ ประชากรนี ้ ที่ต้องออกนอกประเทศทุก 3 เดือน
2) สภาพการอยู่อ าศัย ของผู้สูง อายุช าวญี่ ปุ่ น ในสถานที่ เ พื่ อ การพ านัก ระยะยาว
กรณีศกึ ษา โครงการริเออิ ลุมพินี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ5
ผลการศึก ษาพฤติ ก รรมการพัก อาศัย พบว่า ผู้สูง อายุช าวญี่ ปุ่นเป็ นผู้มีก ารศึก ษาดี
ร่างกายแข็งแรง สนใจวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทย เลือกพักที่ประเทศไทย เนื่องจากมีค่า
4

บัณฑิตา พิลึกดิ เดช. 2548. “พฤติกรรมการอยู่อาศัยในสถานที่พักเพื่อ การท่ องเที่ ยวพานักระยะยาว
กรณีศึกษา โครงการสแกนดิเนเวีย วิลเลจ จังหวัดชลบุรี .” วิทยานิพนธ์ ป ริ ญญาเคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิ ต
สาขาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5
ภาธิ นี ศรี อ าจ. 2549. “สภาพการอยู่อาศัยของผู้สงู อายุชาวญี่ ปนในสถานที
ุ่
่ เพื่ อการพ านักระยะยาว
กรณีศึกษา โครงการริ เออิ ลุมพินี เรสซิเ ดนซ์ กรุ งเทพฯ.” วิ ทยานิพ นธ์ ปริ ญญาเคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิ ต
สาขาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ครองชีพต่า มีการบริการสุขภาพและสภาพภูมิอากาศดี โดยแหล่งที่มาของเงินที่นามาใช้ จ่ายในแต่
ละเดือนส่วนใหญ่มาจากเงินออมอละเงินเกษี ยณ และยังมีกลุ่มที่ยังทางานหลังจากเกษี ยณแล้ ว
ไม่วา่ จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว หรือสอนภาษาญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย กิจกรรมที่นิยมเล่นภายใน
โครงการ คือ ห้ องซาวน่าและฟิ ตเนต ชอบเข้ าร่วมกิจกรรมทางประเพณีที่โครงการจัดขึ ้น
ผลการศึกษาเรื่องความต้ องการ พบว่า ต้ องการที่พกั อาศัยใกล้ ชมุ ชน ใกล้ โรงพยาบาล สิ่ง
อานวยความสะดวกพื น้ ฐาน และระบบคมนาคมที่สะดวก ต้ องการสวนเพื่อการพัก ผ่อนภายใน
โครงการหรือใกล้ กับสวนสาธารณะ ปั ญหาที่พบ คือ ปั ญหาขณะเดินทางออกไปทาธุระข้ างนอก
โครงการ พบในเรื่ องการสื่อสารเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการไม่ร้ ูจักเส้ น ทาง พืน้ ที่ส่วนกลาง
ต้ องการเป็ นสปาหิน แบบญี่ปนุ่ ในพื ้นที่ ห้องพักอาศัย ต้ องการให้ ปรับปรุงแก้ ไขห้ องน ้า ที่ปัจจุบนั มี
ขนาดเล็กไม่เหมาะสมสาหรับการใช้ รถเข็น และยังขาดอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ มาตรฐานสาหรับบริ การ
ผู้สงู อายุ
3) รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนที
ุ่ ่พานักระยะยาวใน
จังหวัดเชียงใหม่6
ผลการศึกษางานวิจยั ฉบับนี ้ พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวพานักระยะยาวจะอยู่ประมาณ
3 – 12 เดือน พฤติ กรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ย วชาวญี่ ปนที
ุ่ ่พานักระยะยาวในจังหวัด
เชี ย งใหม่ เป็ นแบบการท่ องเที่ ย วที่ ผ สมผสานระหว่างรู ป แบบการท่อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยเน้ นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพและกีฬา นิยมเดินทางเป็ นกลุม่ ครอบครัวและกลุม่ เพื่อนๆ
รูป แบบการบริ ห ารจัด การท่องเที่ ย วพานัก ระยะยาวสาหรับ นัก ท่องเที่ ย วชาวญี่ ปุ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ มี 3 ส่วน คือ
-

6

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพานักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่

วารัชต์ มัธยมบุรุษ . 2552. “รู ปแบบการบริ หารจัดการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ ปนที
ุ่ ่พานักระยะ
ยาวในจั ง หวัดเชี ยงใหม่ .” ดุษ ฏี นิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารศาสตร์ ส านักงา น
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .
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-

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพานักระยะยาวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
กับการท่องเที่ยวพานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

-

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพานักระยะยาวของหน่วยงานภาครัฐ

2.11.2 วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเกี่ยวกับการตัง้ ถิ่นฐานของชาวต่ างชาติ
1) สภาพการอยู่อาศัยของผู้สงู อายุชาวต่างชาติใ นภาคอีสาน กรณีศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี7
ด้ านเศรษฐกิจ ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ไม่มีปัญหาทางด้ านการเงิน โดยเกือบทังหมดของรายได้
้
มีรายได้ มาจากเงินบาเหน็จบานาญ ด้ านสุขภาพ พบว่า ผู้สงู อายุส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้
แต่ต้องการให้ มีคนดูแลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะบุตร/หลาน ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์ช่วยเดิน
สภาพการอยู่อาศัย สิ่งที่ผ้ สู งู อายุชาวต่างชาติได้ แสดงความคิดเห็นต่อความสะดวกสบาย
ค่อนข้ างน้ อยถึงน้ อยที่สดุ คือ การเดินทางไปทาธุระ ระบบสาธารณูปโภค บริเวณที่ อยู่อาศัย ความ
ปลอดภัย ความสะอาด สภาพแวดล้ อมภายใน/ภายนอกที่อยู่อาศัย มลภาวะทางเสียง แสงสว่าง
การระบายอากาศ การให้ ความสาคัญในวัสดุที่อยู่อาศัย และภายในห้ องน ้า
2) การย้ ายถิ่นฐานของชาวญี่ปนที
ุ่ ่พกั อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่8
ปั จ จัย ที่ ช าวญี่ ปุ่ นเลือกมาเชี ย งใหม่ คือ ปั จ จัย ค่าครองชี พถูก มีความสาคัญ มากที่ สุด
รองลงมา คือ ปั จจัยทางด้ านสภาพภูมิอากาศดี เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อน และอากาศดี
ตลอดทังปี
้ เหมาะสมสาหรับชาวญี่ปนุ่ ปั จจัยด้ านแหล่งงาน ตังแต่
้ มีการตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมลาพูน
ขึ ้น ชาวญี่ปนในภาคเหนื
ุ่
อ 9 จังหวัด ก็มีจานวนมากขึ ้น ซึ่งเป็ นไปได้ ว่าปั จจัยแหล่งงานเป็ นปั จจัย
7

กิติรัตน์ วชิรแพทย์. 2552. “สภาพการอยู่อาศัยของผู้สงู อายุชาวต่างชาติในภาคอีสาน กรณีศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี,” วิทยานิพนธ์ ปริญญาเคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8
ฮิซาโยะ คิโนชิตะ, 2545. “การย้ ายถิ่นฐานของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่พักอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ .” วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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สาคัญต้ นๆของการย้ ายถิ่นฐานของชาวญี่ปนุ่ ปั จจัยด้ านอุปนิสยั ของคนไทย พบว่า คนไทยเข้ ากับ
คนต่างชาติได้ อย่างดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาหรับปั จจัยความปลอดภัยจากอาชญากรรม
เมื่อเปรี ยบเที ยบเชี ยงใหม่กับจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร หรื อเมืองอื่นๆ เชียงใหม่ถือได้ ว่ามี
ความปลอดภัยสูงกว่าที่อื่นๆ
2.11.3 วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเกี่ยวกับปั จจัยดึงดูด
1) ปั จจัยที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนให้
ุ่ มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่9
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ ปนนิ
ุ่ ยมเดินทางมาเที่ ยวเชียงใหม่ในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงธัน วาคมมากที่ สดุ ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัวและเพื่อน โดยเดิน ทางมาเที่ย ว
เชียงใหม่เป็ นครัง้ แรก มีระยะเวลาพานัก 1-2 วัน และข่าวสารข้ อมูลที่ได้ รับส่วนใหญ่ได้ รับมาจาก
เพื่อนหรือญาติ
ปั จ จัย สาคัญ ที่สุด ที่มีผลต่อการตัดสิน ใจมาเที่ย วเชี ย งใหม่ของนัก ท่องเที่ ยว คือ ความ
ปลอดภัยในเรื่ องของชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาเป็ นเรื่ องของอัธยาศัยไมตรี ของคน และความ
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละปั จจัย พบว่า ปั จจัยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนักท่องเที่ยวจะคานึงถึงระบบความปลอดภัยในที่พกั มากที่สดุ รองลงมา คือ ความมัน่ คง
ภายในประเทศ และความปลอดภัยในการเดินทางตามลาดับ ส่วนปั จจัยในเรื่องของอัธยาศัยไมตรี
นักท่องเที่ยวยังคงมีความประทับใจในอัธยาศัยไมตรี ของคนเชียงใหม่ สาหรับปั จจัยในเรื่ องของ
ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวนัก ท่องเที่ยวให้ ความสาคัญแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และประเพณีมากที่สดุ

9

วิไล โทโมดะ. 2547. “ปั จจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ ปนให้
ุ่ มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ .” วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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2.11.4 สรุปวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัยนีจ้ านวน 6 เล่ม สามารถ
สรุปประเด็นความสาคัญ ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อผู้แต่ ง/
ปี

ฮิซาโยะ คิ
โนชิตะ
(2545)

วิไล
โทโมดะ
(2547)

บัณฑิตา
พิลกึ ดิเดช
(2548)

หัวข้ อ

วัตถุประสงค์

การย้ า ยถิ่ น ฐานของ ศึกษาวิ วัฒ นาการและ
ชาวญี่ ปุ่ นที่ พักอาศั ย ปั จจัยต่อการอพยพเข้ า
อยู่ในเมืองเชียงใหม่ มาตั ง้ ถิ่ น ฐานของชาว
ญี่ ปุ่ นใน อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละ
สภาพความเป็ นอยู่ใ น
ปั จจุบนั
ปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด ศึ ก ษ าปั จจั ย ที่ ดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว นักท่ อ งเที่ ยวชาวญี่ ปุ่ น
ญี่ ปุ่ นให้ มาท่อ งเที่ ยว ให้ ม าท่ องเที่ ยวจัง หวัด
จังหวัดเชียงใหม่
เชี ย งใหม่ และศึ ก ษา
คว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักท่ อ งเที่ ยวชาวญี่ ปุ่ น
ต่ อ การใช้ บริ ก ารของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด
เชียงใหม่
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ ยู่ ศึกษาพฤติกรรมการพัก
อาศั ย ในสถานที่ พั ก อาศั ย ความคาดหวั ง
เพื่ อ การท่ อ งเ ที่ ยว แ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร อ ยู่
พ า นั ก ร ะ ย ะ ย า ว อาศัยของผู้พักอาศัยใน
กรณี ศึกษา โครงการ โครงการสแกนดิ เ นเวี ย
สแกนดิเนเวีย วิ ลเลจ วิลเลจ
จังหวัดชลบุรี

ผลการศึกษา
ปั จ จัยที่ ช าวญี่ ปุ่ นเลือ กมาเชี ยงใหม่ คื อ ค่ า
ครองชี พ ถู ก อากาศดี คนไทยเข้ ากั บ คน
ต่า งชาติ ได้ อย่ างดี การตัง้ นิ คมอุตสาหกรรม
ลาพูน ส่ง ผลให้ ช าวญี่ มี จ านวนการย้ า ยถิ่ น
ฐานมากขึ ้น สาหรับปั จจัยความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมเชี ย งใหม่ ถื อ ได้ ว่ า มี ค วาม
ปลอดภัยสูง
นักท่ องเที่ยวชาวญี่ ปุ่ นนิ ยมเดินทางมาเที่ยว
เชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมมาก
ที่สดุ ส่วนใหญ่ เดิ นทางมากับครอบครัว และ
เพื่ อ น ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ มี ผ ลต่ อกา ร
ตัดสิน ใจมาเที่ยวเชียงใหม่ข องนักท่ องเที่ ยว
คื อ ความปลอดภั ย ในเรื่ อ งของชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น รองลงมาเป็ นเรื่ อ งของอั ธ ยาศั ย
ไมตรี ข องคน และความดึง ดูดใจของแหล่ ง
ท่องเที่ยวตามลาดับ
ผู้อยู่อ าศัยไม่ช อบการงีบ หลับ กีฬ าที่ช อบไป
เล่นข้ างนอกวันที่ออกไปทากิจกรรมข้ างนอก
คื อ วั น จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ ต้ องการที่ พั ก ใกล้ สิ่ ง
อ านวยความสะดวกพื น้ ฐาน แ ละสิ่ ง ที่
ต้ องการคือ อินเตอร์ เ น็ต และโทรศัพท์ มือถื อ
สิ่ ง ที่ ต้ องการให้ รั ฐ บาลไทยสนั บ สนุ น คื อ
ต้ องการให้ ปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบของวีซ่า
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ตารางที่ 7 สรุปวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ชื่อผู้แต่ ง/
ปี

หัวข้ อ

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา

สภาพการอยู่ อ าศั ย
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ช า ว
ญี่ ปุ่ นในสถานที่ เ พื่ อ
การพ านั ก ระยะยาว
กรณีศกึ ษา โครงการริ
เออิ ลุมพินี เรสซิเดนซ์
กรุงเทพฯ

เ พื่ อ สั ง เ ก ต ส ภ า พ
กายภ าพสถานที่ พั ก
อาศั ย และพฤติ ก รรม
ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง
ผู้สงู อายุชาวญี่ ปนุ่ เพื่ อ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ความสัมพันธ์

สภาพการอยู่ อ าศั ย
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ
ชาวต่ า งชาติ ใ นภาค
อี สาน กรณี ศึ ก ษ า
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุดรธานี

ศึ ก ษ า ส ภ า พ สั ง ค ม
เศรษฐกิ จ และสภาพ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง
ผู้สูงอายุชาวต่ างชาติ ที่
ใช้ ชี วิ ต บั ้น ป ล าย ใ น
จังหวัดอุดรธานี

รู ป แบบการบริ หาร
จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
สาหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
วารัชต์
ช า ว ญี่ ปุ่ น ที่ พ า นั ก
มัธยมบุรุษ
ระยะยาวในจั ง หวั ด
(2552)
เชียงใหม่

ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ยว ปั จจั ย ที่ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
และรู ปแบบการบริ หาร
จัดการ

ต้ อ งการที่ พักอาศัยใกล้ กับ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกพื น้ ฐานและสวนสาธารณะปั ญหาที่
พบ คื อ เรื่ อ งการสื่ อ สารมากที่ สุ ด พื น้ ที่
ส่วนกลางต้ องการเป็ นสปาหิน แบบญี่ ปนุ่ ใน
พื ้นที่ห้องพักอาศัย ต้ อ งการให้ ปรับปรุ งแก้ ไ ข
ห้ อ งน า้ ที่ ปั จจุ บัน มี ข นาดเล็ กไม่ เ หมาะสม
สาหรับการใช้ รถเข็น และยังขาดอุปกรณ์ ที่ยัง
ไม่ได้ มาตรฐานสาหรับบริการผู้สงู อายุ
ด้ า นเศรษฐกิ จ มี รายได้ ม าจากเงิ น บ าเหน็ จ
บ านาญ ด้ า นสุข ภาพ พบว่ า ผู้ สูง อายุ ส่ว น
ใหญ่ ส ามารถดู แ ลตนเองได้ สิ่ ง ที่ ผ้ ู สูง อายุ
ชาวต่ า งชาติ คิ ดว่ า ควรปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่ การ
เดินทางไปทาธุระ ระบบสาธารณูปโภค ความ
ปลอดภั ย ความสะอาด มลภาวะทางเสีย ง
แสงสว่าง การระบายอากาศ และห้ องน ้า ฯลฯ
การเดิน ทางท่ องเที่ ยวพานักระยะยาวจะอยู่
ประมาณ 3-12 เดื อ น พฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ นแบบผสมผสาน รู ป แบบการ
บริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ยวมี 3 ส่ ว น คื อ การ
บริ หารจัดการการท่อ งเที่ ยวพานักระยะยาว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว /ผู้ ประกอบการที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวพานักระยะยาวใน
จังหวัดเชียงใหม่/และหน่วยงานภาครัฐ

ภาธินี
ศรีอาจ
(2549)

กิติรัตน์
วชิรแพทย์
(2552)

จากตารางที่ 7 พบว่า ยังไม่มีผ้ วู ิจยั ใดทาการศึกษาวิจยั เรื่องปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พัก
อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ส่วนใหญ่จะเป็ นทางเหนือและอีสาน ทัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัยสามารถน าผลการศึกษาของแต่ละงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ สาหรับการสร้ างเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในพื ้นที่ศกึ ษาได้
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทังแผน
้
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยในการซือ้ ที่
พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ทางผู้วิจยั สามารถสามารถนาข้ อมูล
เหล่านี ม้ าประยุก ต์ ใ ช้ ได้ กับ กรณี ศึก ษาโครงการ สมาร์ ท เฮ้ าส์ หัวหิ น ในอาเภอหัวหิ น ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัย การตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
สามารถสรุปปั จจัยออกเป็ น 5 ปั จจัยที่มีผลต่อการซื ้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาพานักระยะ
ยาว คือ ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (ฐานะทางเศรษฐกิจ, ราคาที่พกั อาศัย) ปั จจัยทางด้ านกายภาพ
(ลักษณะและรูปแบบบ้ าน, ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโครงการ) ปั จจัยทางด้ านการเดินทาง
(ความสะดวกในการเข้ าถึง , ระยะเวลาในการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ต่างๆ) ปั จจัย
ทางด้ านสภาพแวดล้ อม (สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ , บริ ก ารสาธารณะภายในโครงการ,
ลักษณะเพื่อนบ้ านและเจ้ าหน้ าที่โครงการ) และปั จจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐาน (ชุมชน,
ตลาด, โรงพยาบาล, สถานีตารวจ ฯลฯ) แต่สิ่งเหล่านีจ้ ะประสบความสาเร็จได้ ก็ต่อเมื่อต้ องมีการ
ประสานความร่วมมือกันทังภาครั
้
ฐและนักลงทุนหรือผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจที่พกั อาศัยพานัก
ระยะยาว เพื่อก่อให้ เกิดแผนในการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ผู้วิจัยสามารถนาความรู้
ที่ได้ นี ้มาใช้ ในการออกแบบเครื่องมือในการกาหนดพื ้นที่ศกึ ษารวมทังสร้
้ างแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ เพื่ อ น ามาสู่ก ารวิ เ คราะห์ ห าปั จ จัย ในการเลื อกซื อ้ ที่ พัก อาศัย ของชาวต่างชาติ ม า
ท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 8

18

ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
นาวภอหัวหิน
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
- ฐานะทางเศรษฐกิจ
- ราคาที่พกั อาศัย

ปั จจัยด้ านกายภาพ

ปั จจัยด้ านการเดินทาง

ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม

- ลักษณะและรู ปแบบบ้ าน
- ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถื อ
ของโครงการ

- ความสะดวกในการเข้ าถึง
- ระยะเวลาในการเดินทาง

- ส ภา พแ วด ล้ อ ม ทา ง
ธรรมชาติ
- บริ ก ารสาธารณะภายใน
โครงการ
- ลั ก ษณะเพื่ อ นบ้ านและ
เจ้ าหน้ าที่โครงการ

เกิดการตัดสินใจในการเลือกซื ้อที่พกั อาศัยอย่างมีกระบวนการและรอบคอบจนได้ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สดุ

+

ปั จจัยด้ านสิง่ อานวยความสะดวกพื ้นฐาน
- ชุมชน
- ตลาด
- โรงพยาบาล
- สถานีตารวจ
- สถานที/่ แหล่งท่องเที่ยว
- สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุ

การประสานความร่ ว มมื อ กั น ทั ง้
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ นั ก ล ง ทุ น ห รื อ
ผู้ป ระกอบการทางด้ า นธุ ร กิ จ ที่ พ ัก
อาศัยแบบพานักระยะยาว

แผน นโยบายในการพัฒนาเมืองทังทางด้
้
านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยสาหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
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รูปที่ 8 สรุปแนวความคิดในการเลือกซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั

ในการศึกษาวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเรื่องปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวแบบพานัก ระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จาเป็ นต้ องมีการศึกษาในเรื่ องของแนวคิด
ทฤษฎีตา่ ง รวมถึงแผน นโยบาย กฎหมาย วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซือ้
ที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติและนาแนวคิดทฤษฎีเหล่านี ้นามาสูก่ ารสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในการ
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังน
้ ามาสูก่ ารวิเคราะห์หาปั จจัยใน
การตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัย ของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิ น
ให้ แก่นกั ลงทุนหรือผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจที่พกั อาศัย หรื อองค์การที่เกี่ยวข้ องทัง้ ทางภาครัฐ
และเอกชน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการเข้ าใจถึงปั ญหาและลักษณะความต้ องการที่พักอาศัย
ของชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ ามาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว และสร้ างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ของพื ้นที่ในอนาคตได้ โดยผู้วิจยั ได้ มีการจัดหมวดหมู่ ดังนี ้
3.1 วิธีดาเนินการวิจัย
1) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้ แผน นโยบายและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยศึก ษาข้ อมูลจากหน่วยงานหรื อองค์ก รที่เ กี่ ย วข้ อง และ
เอกสารทางวิชาการทัง้ ที่ เป็ นวิทยานิ พนธ์และงานวิจัย เพื่อนามาสู่ก ารเลือกพืน้ ที่
ศึกษา และสร้ างเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล เพื่อนามาสูป่ ั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พัก
อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
2) ในการกาหนดหาพื ้นที่ศกึ ษาระดับจัง หวัดและอาเภอ โดยผู้วิจัยศึกษาจากจังหวัดที่
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ ามาประเทศไทย 10 อันดับแรก และศึกษาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
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3) ในการกาหนดหาโครงการที่จะใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ เลือกจากโครงการที่สามารถขอ
อนุญาตเข้ าไปทาการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามได้ และทางโครงการยินดีที่จะ
ให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั อย่างเต็มที่
4) สร้ างแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับปั จจัยในการศึกษา โดยการสร้ างแบบสอบถาม มี
จุด ประสงค์ เ พื่อเก็ บข้ อมูล ลัก ษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการดาเนิ น ชีวิตของ
ชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
5) การลงพื ้นที่ศกึ ษา สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิน โครงการ 1-5 ระหว่างเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแยกตามวิธีการเก็บข้ อมูล
ดังนี ้
-

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งโดยผู้วิจัยจะ
ท าการพูด คุย กับ ตัวแทนของชาวต่างชาติ พร้ อมกับ ท าแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ รวมทังในการการสั
้
มภาษณ์ทางผู้จดั การโครงการ

6) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติเข้ ามา
ประยุกต์เพื่อหาปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว
แบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
7) สามารถนาผลวิเคราะห์ที่ได้ มาสูก่ ารสรุปและข้ อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้ ในการ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอ
หัวหิน
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3.2 ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ หาพืน้ ที่ศึกษา
1) ก าหนดพื น้ ที่ ศึก ษาระดับ จังหวัด ผู้วิจัย ศึก ษาจากจังหวัดที่ ช าวต่างชาตินิ ย มเดิ น
ทางเข้ ามาประเทศไทย 10 อันดับแรก ตลอดจนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

รูปที่ 9 ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวในปี 2020
จากรูป ที่ 9 องค์การการท่องเที่ ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้
พยากรณ์วา่ เมื่อถึงปี 2020 จะมีนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศจานวน 1,600 ล้ านคน โดยภูมิภาคที่
มีแนวโน้ มเป็ นแหล่งท่อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม คือ ภูมิภาคเอเชี ย ตะวัน ออก และแปซิ ฟิ ก ทัง้ นี ก้ ลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผ้ นู ิยมเดินทางเข้ ามา
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก1
โดยประเทศอุตสาหกรรมชันน
้ าของโลกเริ่มเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ส่งผลให้ อตั ราการเพิ่มขึ ้น
ของนักท่องกลุ่มผู้สงู อายุมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ ีความพร้ อมในด้ านเวลาและ

1

World Tourism Organization: (UNWTO)
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งบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่ องเที่ยวแบบพานักนาน และต้ องการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้ อมในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน2
โดยนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (8,076,493 คน ในปี 2553) เป็ นนักท่องเที่ ยวจากกลุ่ม
เอเชี ย ตะวันออก โดยมาเลเซี ย ญี่ ปนุ่ จีน และเกาหลี เป็ นกลุ่มที่ มาท่องเที่ ยวในไทยมากที่ สุด
สาหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทังหมด
้
โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย มาท่อ งเที่ยวในไทย
มากที่สดุ 3 และเป็ นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกกลางมี
จานวนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.98 และ 23.00 ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้ พบว่านักท่องเที่ยว
จากยุโรปยังเป็ นกลุ่มที่ มีก ารใช้ จ่ายมากที่ สุดโดยคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของรายได้ นัก ท่องเที่ ย ว
ทังหมด
้ 4 และพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจานวนวันพักนานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย5
นอกจากนี ้สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั ได้ เลือกพื ้นที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากเป็ น
จังหวัด ที่ ติ ด 10 อัน ดับ แรกที่ นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติเ ดิน ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ ย ว ดัง แสดงใน
ตารางที่ 86

2

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ณ
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559. เล่ม 128, หน้ า 10.
3
กรมการท่องเที่ยว. 2553. สถิตินกั ท่องเที่ยว. www.tourism.go.th
4
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ . 2553. การท่ อ งเที่ ย วไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน แค่ ไ หน. Economic
Intelligence Center. Monthly/March 2010.
5
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ณ
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559. เล่ม 128, หน้ า 15.
6
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2551. สรุ ปสถานการณ์ การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทย, หน้ า 12.
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ตารางที่ 8 จังหวัดที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย 10 อันดับแรก
จานวนนักท่ องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ

ร้ อยละ

รายได้

ร้ อยละ

1. กรุงเทพมหานคร

37.90

1. กรุงเทพมหานคร

42.87

2. พัทยา ชลบุรี

12.53

2. ภูเก็ต

19.18

3. ภูเก็ต

8.83

3. พัทยา ชลบุรี

12.94

4. เชียงใหม่

6.28

4. เชียงใหม่

6.09

5. อยุธยา

3.49

5. กระบี่

4.32

6. กระบี่

2.88

6. เกาะสมุย

3.87

7. เกาะสมุย

2.67

7. หาดใหญ่

1.60

8. หาดใหญ่

2.51

8. หัวหิน

1.18

9. หัวหิน

1.40

9. เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี

0.73

10. พังงา

1.29

10. ชะอา

0.72

จากตารางที่ 8 แสดงให้ เห็นว่าหากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ยังคงอยู่ในความนิยมของชาวต่างชาติ โดยอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นจังหวัดใน
ภาคกลาง ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิ นทางมาในประเทศไทย
10 อันดับแรก
หลังจากผู้วิจยั ได้ เลือกพื ้นที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์แล้ ว ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษา
ข้ อมูลจานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาใช้ บริการขอต่อวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขร ทาให้ ทราบ
ว่าส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวเป็ นชาวต่างชาติจะเข้ ามานานเกินกว่า 90 วัน ในปี 2551 และมีแนวโน้ ม
มากขึ ้นในปี 2552 โดยมีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.767 ดังแสดงในรูปที่ 10 ถึงรูปที่ 12

7

สานักงานด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขร. 2552. อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ .
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รูปที่ 10 จานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาใช้ บริการขอต่อวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขรอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2551

รูปที่ 11 จานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาใช้ บริการขอต่อวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขรอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2552
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รูปที่ 12 เปรียบเทียบจานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาใช้ บริการขอต่อวีซ่าที่อยู่เกิน 90 วัน ณ ด่านตรวจ
คนเข้ าเมืองสิงขรอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2551-2552
2) การก าหนดหาโครงการที่จ ะใช้ ใ นการวิจัย ผู้วิจัย ได้ เ ลือกจากโครงการที่ สามารถ
ขออนุญาตเข้ าไปทาการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามได้ และทางโครงการยินดีที่
จะให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั อย่างเต็มที่ จึงได้ พื ้นที่สมาร์ท เฮ้ าส์ หัวหิน โครงการที่ 1-5
ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 สมาร์ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการที่ 1-5
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3.3 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึก ษาครัง้ นี น้ อกจากจะศึก ษาสภาพสังคม เศรษฐกิ จ และการดาเนิ น ชีวิตของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน ซึ่งนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์หาปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วิธีการและจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรหรือหน่วยที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ จานวนประชากรชาวต่างชาติที่พักอาศัยใน
โครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่เข้ ามาเพื่อการแบบพานัก ระยะยาว ใน
อาเภอหัวหิ น ตังแต่
้ 1 เดื อนขึน้ ไป ในโครงการที่ 1-5 เนื่ องจากสามารถขออนุญ าตเข้ าไปท า
แบบสอบถามและทาการสัมภาษณ์ได้ โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความน่าเชื่อถือ
95% ได้ จากการคานวณจากสูตร Taro Yamane (1999)
np 

เมื่อ

n
N
p
e

=
=
=
=

Np
1  Ne 2

(1)

กลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรตัวอย่าง
ระดับนัยสาคัญทางสังคมศาสตร์กาหนดที่ 0.05

แทนค่า n = 143 จากสถิติ จานวนประชากรชาวต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ สมาร์ ท
เฮ้ าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่มาเพื่อการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน
ตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไป ในโครงการที่ 1-5 จะได้
np 

137
143
, np  137
130
1  137  (0.002) 2
1+143 x (0.05)

(6)
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ดังนัน้ ในการวิจัยนี ้ จึงได้ ทาการสุ่ม ประชากรตัวอย่างในการสารวจแบบสอบถามทัง้ สิน้
130 คน โดยแบ่งจานวนตามสัดส่วนของชาวต่างชาติที่พกั อาศัยในโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน
ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่มาเพื่อการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน ตังแต่
้ 1 เดือน
ขึ ้นไป ในโครงการที่ 1-5 ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จานวนประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
สมาร์ ท
เฮ้ าส์ หัวหิน

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

จานวนประชากรตัวอย่าง
(คน)

โครงการ 1

19

13.29

17

โครงการ 2

60

41.96

56

โครงการ 3

26

18.18

23

โครงการ 4

27

18.88

24

โครงการ 5

11

7.69

10

รวม

143

100.00

130

3.4 วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากกลุ่ม ประชากร โดยใช้ วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามให้ กับ
ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยผู้วิจัยเป็ นผู้อธิบายคาถาม ในแบบสอบถาม การดาเนินงานได้ ดาเนินการในระหว่าง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ผู้วิจัยได้ นามาวิเคราะห์สะสมไว้ ในแต่ละวัน พบว่า ด้ านสภาพ
ทัว่ ไปของชาวต่างชาติ และสภาพที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาตินนั ้ แตกต่างกันมีวิถีชีวิต(Life Style)
ที่ชดั เจน สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความเชื่อมัน่
ว่าข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สามารถนามาวิเคราะห์และมีผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้
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ในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แนะนาตัวและได้ รับอนุญาตและขอความร่วมมือในการ
เก็บข้ อมูล จากโครงการที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ และได้ รับความอนุเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ จาก
ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขร อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พร้ อมกันนีผ้ ้ วู ิจัยยังได้ แสดง
หนังสือชื่อผู้วิจยั หัวข้ องานวิจยั ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาและมอบของชาร่วยให้ แก่
ชาวต่างชาติที่ได้ ตอบแบบสอบถาม เพื่อรับรองว่าข้ อมูลที่นามาใช้ เพื่อการศึกษาเท่านัน้ พร้ อมทัง้
แสดงความขอบคุณในการให้ ข้อมูลจากทุกท่านที่ตอบคาถาม
3.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั การสารวจสภาพทัว่ ไปของที่พัก
อาศัย ของชาวต่า งชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วแบบพ านัก ระยะยาว โดยผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ าง
แบบสอบถามเพื่อที่จะทราบข้ อมูลในด้ านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และนามาวิเคราะห์
เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่ที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะ
ยาวในอาเภอหัวหิน โดยแบ่งประเภทของคาถามในแบบสอบถาม ได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
1). คำถำมเป็ นข้อคำถำมปลำยปิ ด (Close Questions) เป็ นคาถามที่มีจุดมุ่งหมาย
แน่นอนและจัดเตรียมไว้ ให้ ผ้ สู มั ภาษณ์เ ลือกคาตอบตามที่ผ้ สู มั ภาษณ์ให้ ข้อมูล โดย
แต่ละคาถามจะกาหนดให้ เลือกคาตอบได้ หลายคาตอบ ทังนี
้ ้แล้ วแต่สถานการณ์ของ
คาถามนันๆ
้ และสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2). คำถำมปลำยเปิ ด (Open Questions) มีจุดมุ่งหมายให้ กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะ
เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพที่อยู่อาศัยที่กลุม่ ตัวอย่างต้ องการบอกหรื อเสนอแนะ ซึ่ง
ยังสามารถสะท้ อนถึ งปั ญ หาของที่พักอาศัยในปั จ จุบัน เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับชาวต่างชาติตอ่ ไป
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โครงสร้ างของแบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1: แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของชาวต่างชาติในด้ านสังคม เศรษฐกิจ
1). ด้ำนสังคม ได้ แก่ เพศ สัญชาติ อายุ ภูมิลาเนา สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระดับ
การศึกษา
2). ด้ำนเศรษฐกิ จ ได้ แก่ สถานภาพการท างาน แหล่งที่ มาของรายได้ ระดับ รายได้
ปั จจุบนั รายจ่ายต่อวัน รายจ่ายต่อเดือน สถานภาพการเงิน
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของผู้พกั อาศัยชาวต่างชาติในปั จจุบนั
เป็ นแนวคาถามเกี่ย วกับความคิดเห็นต่อสุภาพ การมีโรคประจาตัว การที่มีผ้ ดู ูแลยาม
เจ็บป่ วย และประเภทของที่พกั อาศัย ระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย รูปแบบการที่
พัก อาศัย เป็ นแบบใด สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การออกก าลังกาย การพัก ผ่อนหย่ อนใจ
และการรับรู้ขา่ วสารต่างๆ ของชาวต่างชาติ
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ
เป็ นคาถามเกี่ย วกับรู ปแบบการอยู่พัก อาศัย ในปั จจุบัน ได้ แก่ จานวนผู้อยู่อาศัย ร่วม
จุดมุ่งหมายในการพัก อาศัย และระยะเวลาอยู่อาศัย จริ ง กิ จ กรรมต่างๆ การออกก าลังกาย
งานอดิเรก รูปแบบการพักผ่อน และรูปแบบการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
การสอบถามข้ อมูลทางปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ยว
แบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขนั ธ์ โดยเป็ นคาถามที่ใช้ มาตราวัดแบบ
อันตรภาคหรื อช่วง (Interval Scale) แบบ Likert Scale 5 ระดับ เกี่ยวกับปั จจัยใน ผู้วิจัยได้ แบ่ง
ความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ความหมายของความสาคัญ 5 ระดับ ในแบบสอบถามในส่วนของปั จ จัย ในการ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ
ระดับ

ความหมาย

5

ให้ ระดับความสาคัญระดับมากที่สดุ

4

ให้ ระดับความสาคัญระดับมาก

3

ให้ ระดับความสาคัญระดับปานกลาง

2

ให้ ระดับความสาคัญระดับน้ อย

1

ให้ ระดับความสาคัญระดับน้ อยที่สดุ

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัย นี เ้ ป็ นรู ป แบบการศึ ก ษาจากการค้ น คว้ าเอกสาร บทความ และนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและนักลงทุนหรือผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจที่พกั อาศัยที่ให้ ความสาคัญกับ
การตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน กับ
ขันตอนการแจกแบบสอบถาม
้
การสัมภาษณ์ โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี ้
1). การวิ เ คราะห์ ข้ อมูลจากแบบสอบถามที่ เ ป็ นคาถามปลายปิ ด โดยการวิเ คราะห์
ค่าสถิติทวั่ ไป เช่น ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย เป็ นต้ น โดยใช้ โปรแกรมคานวณทางสถิติ
2). การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด จะทาการจัดกลุ่มให้
เป็ นหมวดหมูเ่ พื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคาถามปลายปิ ด
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมทางสถิติเข้ ามาประยุกต์เพื่อหาปั จจัย ในการตัดสินใจซือ้ ที่
พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1). ข้ อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ทาการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ในรูปของการ
บรรยาย น าเสนอข้ อ มูล แบบแจกแจงความถี่ และหาจ านวนร้ อยละของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
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2). ข้ อมูลส่วนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตามวิธี Likert Scale โดยคานวณความถี่
จ านวนร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความคิ ด เห็ น เป็ น 5 ระดับ โดย
ยกตัวอย่างในการแปลค่าคะแนน ดังนี ้
เกณฑ์การกาหนดช่วง = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)/จานวนช่วงที่จะแบ่ง
แทนค่า = (5 – 1) / 5
= 0.8
คะแนนเฉลี่ยระหว่ าง

ความหมาย

1.00 - 1.80

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อยที่สดุ

1.81 - 2.60

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อย

2.61 - 3.40

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยปานกลาง

3.41 - 4.20

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยมาก

4.21 - 5.00

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยมากที่สดุ

3.7 การนาเสนอข้ อมูล
ในการศึก ษานี เ้ ป็ นการวิจัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย ของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยว เพื่อนามาสู่การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูล เพื่อนามาสูก่ ารวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ วิถีการดาเนินชีวิต ตลอดจนปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอ
หัวหิน เพื่อนามาสูก่ ารหาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ และนามาสู่การสรุปและข้ อเสนอแนะใน
ส่วนของข้ อกฎหมาย ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้ องถิ่นและชุมชน เพื่อสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวใน
อนาคตได้
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของโครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอหัวหิน

หลังจากที่ได้ ทาการวิเคราะห์หาพืน้ ที่ศึกษา คือ โครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ หัวหิน ในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการที่ 1-5 ในบทนี ้ทางผู้วิจยั จะนาเสนอข้ อมูลสภาพทั่วไปของ
พื ้นที่ศกึ ษาที่ได้ จากการรวมรวมข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่โครงการ ข้ อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ และการ
ลงสารวจข้ อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม 2554 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 ทัง้ นีเ้ พื่อนาไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ มีการศึกษาสภาพ
ทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษา ดังนี ้
-

ประวัติความเป็ นมาของโครงการ
ลักษณะทางด้ านกายภาพของโครงการ

4.1 ประวัติความเป็ นมาของโครงการ
บริษัท สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตาบลทับใต้
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ บริหารงานโดย คุณเอกรัตน์ ศุภการ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้จัด การ เริ่ มเปิ ดด าเนิ น การพัฒนาโครงการสมาร์ ท เฮ้ าส์ วิลเลจ โครงการ 1 และ 2 ตัง้ แต่
พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา โดยมีทนุ จดทะเบียนบริษัทครัง้ แรก 1,000,000 บาท
บริษัท สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างบ้ านพักอาศัยแห่งนี ้
ขึ ้นในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อชาวต่างชาติหรือสูงอายุจากต่างประเทศได้ เข้ ามา
พักในฐานะเป็ นผู้เช่าระยะส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่จะไม่
สร้ างปั ญหาให้ กบั ชุมชมในการแย่งอาชีพของคนท้ องถิ่น เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ ที่ มนั่ คงแน่นอน จาก
เงินสวัสดิการหลังการเกษี ยณอายุ และมีกาลังซือ้ สูง สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับท้ องถิ่นได้ ทาให้
รู้สกึ ว่าเป็ นการประกันคุณภาพ ความมัน่ คงให้ กบั ผู้อยู่อาศัยได้ เป็ นอย่างดี ในเรื่ องกรรมสิทธิ์ และ
มัน่ ใจในการบริหารงานของคนสแกนดิเนเวียด้ วยกันเองโครงการสมาร์ ท เฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน เป็ น
โครงการที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อรองรับการพักอาศัยของชาวต่างชาติ ตังแต่
้ พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา เจ้ าของ
และบริหารงานโดย บริษัท สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทของคนไทย จุดเด่นของ
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โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ หัวหิน คือ ผู้ซื ้อที่พกั อาศัยเป็ นชาวต่างชาติจะทาการซือ้ ที่ดินโดยวิธีการ จด
ทะเบี ยนเช่าที่ ดินระยะยาว 30 ปี บวก 30 ปี และบวกอีก 30 ปี รวม 90 ปี ซึ่งเช่าได้ ทาหนังสือ
สัญญาไว้ กบั ทางโครงการในครัง้ แรก 30 ปี และนาไปจดทะเบียนเช่าที่ดินระยะยาว ณ.สานักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาหัวหิน ส่วนสัญญาเช่าที่เหลือให้ สิทธิกับผู้เช่าในครัง้ แรกได้ สิทธิ
ในการจดทะเบียนเช่าในครัง้ ต่อๆ ไป จนครบสัญญาคือ 90 ปี โดยมีบริ ษัทชาวต่างชาติเป็ นผู้ทา
การขายและทาการตลาดให้ เป็ นชาวสแกนดิเนเวียน รูปแบบบ้ านพักอาศัย แบบไทยประยุกต์ ซึ่ง
ชาวต่างชาติเป็ นผู้เลือกแบบในการก่อสร้ างอาคารเอง พร้ อมอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ชาวต่างชาติจะ
เป็ นผู้จัด หาเอง และผู้ป ระกอบการเป็ นผู้สร้ างตามแบบและความต้ องการของลูกค้ า โดยใช้ วิธี
รับเหมาก่อสร้ างให้ กบั ลูกค้ าเป็ นรายๆไป ตามขนาดของแบบบ้ านและขนาดของที่ดิน เพื่อการพัก
อาศัยของชาวต่างชาติ โดยแท้ จริง
ด้ านวิสยั ทัศน์ของบริ ษัท สมาร์ ท เฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด ด้ านการให้ บริ ก ารแก่ผ้ ูพัก
อาศัยทางโครงการได้ ทาการจัดหาสินค้ าและการบริ การต่างๆ ให้ กับผู้พักอาศัย เพื่อให้ ได้ รับการ
บริ ก ารที่ดี และในอัต ราพิ เ ศษ อาทิ โรงพยาบาล บริ ษั ท ประกัน ธนาคาร อุป กรณ์ ตกแต่งบ้ าน
เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ พร้ อมทัง้ ให้ ความสาคัญและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
เพื่อทาให้ ผ้ พู กั อาศัยได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงในด้ านข้ อ
กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบต่างๆ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันสาหรับผู้พักอาศัย และยัง
ส่งผลดีให้ บริษัท สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และมีชื่อเสียงที่ดีสาหรับกลุ่ม
ต่างชาติมากยิ่งขึ ้น
4.2 ลักษณะทางด้ านกายภาพของโครงการ
4.2.1 ลักษณะที่ตัง้
บริษัท สมาร์ท เฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน จากัด สานักงานตังอยู
้ ่ในโครงการ 1 เป็ น คลับเฮ้ าส์
และสระว่ายนา้ ของโครงการ สานักงานเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 เป็ นเจ้ าของโครงการ 1,2,3,4,5 โทรศัพท์ 081-847-5440
เบอร์ Fax 032-575-171 เวปไซด์ คือ www.huahintalot.com
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รูปที่ 14 แผนผังโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ หัวหิน โครงการที่ 1-5
จากรูปที่ 14 จะเห็นได้ วา่ บริเวณพื ้นที่รอบๆ โครงการสมาร์ทเฮ้ าส์วิลเลจ หัวหิน โครงการที่
1-5 มีก ารกระจายตัวขอโครงสร้ างพื น้ ฐานหลากหลาย อาทิ สนามบิ นหัวหิ น สถานีรถไฟหัวหิ น
สถานีขนส่งหัวหิน โรงพยาบาลโพลีคลินิกหัวหิน โรงพยาบาลเซนต์เปาโล ไปรษณีย์ แหล่งชอปปิ ้ง
(ได้ แก่ ตลาดกลางคืน หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินชอปปิ ง้ มอลล์ ฯลฯ) ร้ านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว
(สนามกอล์ฟ วัด น ้าตก พระราชวังไกลกังวล ท่าเรือตกปลา ชายหาด) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

สนามกอล์ฟแบล็ค เมาร์เทนน์
สนามกอล์ฟ เดอะรอยัล หัวหิน
ถนนหัวหิน 112
ถนนเลี่ยงเมืองชะอา-ปราณบุรี
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4.2.2 รายละเอียดและขนาดพืน้ ที่ของแต่ ละโครงการ
1). โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 1
ขนาดที่ดินของโครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์วิลเลจ หัวหิน โดยเริ่ มตังแต่
้ โครงการ 1 โดยแบ่งเป็ น
แปลงย่อย เพื่อให้ ชาวต่างชาติพักอาศัย จานวน 21 แปลง ปั จจุบันนีม้ ีผ้ พู ักอาศัยครบทุกแปลง
แล้ ว มีก ารเก็ บ ค่าส่วนกลาง 1,000 บาท/แปลง/เดือน ภายในโครงการมีสโมสร สระว่ายน า้
ส่วนกลางขนาดใหญ่ ซาวน่า ร้ านอาหารและพื ้นที่สวนหย่อม

รูปที่ 15 ผังโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน 1

รูปที่ 16 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 1
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รูปที่ 16 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 1 (ต่อ)
2). โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 2
ขนาดที่ดินของโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์วิลเลจ หัวหิน โครงการ 2 โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อย
เพื่อให้ ชาวต่างชาติพกั อาศัย จานวน 65 แปลง ปั จจุบนั นี ้มีผ้ พู กั อาศัยครบทุกแปลงแล้ ว มีการเก็บ
ค่าส่วนกลาง 1,000 บาท/แปลง/เดือน ภายในโครงการมีสโมสร สระว่ายนา้ ส่วนกลางขนาดใหญ่
บาร์ในสระว่ายน ้า โรงยิม ซาวน่า ร้ านอาหารและพื ้นที่สวนหย่อม

รูปที่ 17 ผังโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 2
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รูปที่ 18 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 2
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3). โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 3
ขนาดที่ดินของโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์วิลเลจ หัวหิน โครงการ 3 โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อย
เพื่อให้ ชาวต่างชาติพักอาศัย จานวน 42 แปลง ปั จจุบันนีม้ ีผ้ พู ักอาศัย จานวน 28 แปลง
คงเหลือ 14 แปลง มีการเก็บค่าส่วนกลาง 1,500 บาท/แปลง/เดือน สาหรับบ้ านเดี่ย ว 2,500
บาท/แปลง/เดือน สาหรับทาวเฮ้ าส์ ขนาด 50 ตร.ม. และ 3,000 บาท/แปลง/เดือน สาหรับทาว
เฮ้ าส์ ขนาด 90 ตร.ม. (ค่าธรรมเนี ยมทาวเฮ้ าส์เ นื่องจากมีสระว่ายนา้ ขนาดอยู่ใ กล้ ) ภายในมี
สโมสร สระว่ายน ้าส่วนกลางขนาดใหญ่ โรงยิม ร้ านอาหาร ซาวน่า และพื ้นที่สวนหย่อม

รูปที่ 19 ผังโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 3
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รูปที่ 20 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน โครงการ 3
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4). โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รีสอร์ท โครงการ 4
ขนาดที่ดินของโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รี สอร์ ท โครงการ 4 โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อย
เพื่อให้ ชาวต่างชาติพกั อาศัย จานวน 33 แปลง ปั จจุบนั นี ้มีผ้ พู กั อาศัย จานวน 29 แปลง คงเหลือ 4
แปลง มีการเก็บ ค่าส่วนกลาง 1,800 บาท/แปลง/เดือน ภายในโครงการนีม้ ีสโมสร สระว่ายน า้
ส่วนกลางขนาดใหญ่ โรงยิม ซาวน่า และพื ้นที่สวนหย่อม

รูปที่ 21 ผังโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รีสอร์ท โครงการ 4

รูปที่ 22 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รีสอร์ท โครงการ 4
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รูปที่ 22 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รีสอร์ท โครงการ 4 (ต่อ)
5). โครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5
ขนาดที่ดินของโครงการ สมาร์ ทเฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5 โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อย เพื่อให้
ชาวต่างชาติพักอาศัย จานวน 51แปลง ปั จจุบันนี ม้ ีผ้ พู ักอาศัย จานวน 13 แปลง คงเหลือ 38
แปลง มีการเก็บ ค่าส่วนกลาง 2,000 บาท/แปลง/เดือน ภายในโครงการนีม้ ีสโมสร สระว่ายน า้
ส่วนกลางขนาดใหญ่ ร้ านอาหาร และพื ้นที่สวนหย่อม
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รูปที่ 23 ผังโครงการโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5

รูปที่ 24 ลักษณะภายในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5
จากการศึกษารายละเอียดและขนาดพื ้นที่ของแต่ละโครงการตังแต่
้ สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัว
หิน โครงการ 1,2,3 สมาร์ ทเฮ้ าส์ กอล์ฟ รี สอร์ ท โครงการ 4 และสมาร์ ทเฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5
พบว่า มีการเก็บค่าส่วนกลางแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ โดยรายละเอียดของค่าส่วนกลาง มี
ดังต่อไปนี ้
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ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
ค่าบารุงรักษาถนน
ค่าบารุงรักษาพื ้นที่สโมสรและพื ้นที่สว่ นกลาง
ค่าบารุงรักษาพื ้นที่สวนหย่อม (ดูแลต้ นไม้ , รดน ้าต้ นไม้ และค่าไฟในสวน)
ค่าน ้าส่วนกลาง
ค่าไฟส่วนกลาง
ค่าธรรมเนียมในการเข้ าไปใช้ โรงยิม
ค่าธรรมเนียมในการเข้ าไปใช้ ซาวน่า
ค่าธรรมเนียมในการเข้ าไปใช้ สระว่ายน ้า

นอกจากนี ้ภายในโครงการยังมีค่าบารุงสวนให้ แต่ละหลังหากเจ้ าของบ้ านไม่มีเวลาดูแล
โดยเก็บค่าบารุงจานวน 800 - 1,500 บาท/แปลง ประกอบด้ วย ดูแลรักษา รดนา้ ตัดแต่ง และตัด
หญ้ าอย่างน้ อย 1 ครัง้ /เดือน ขึน้ อยู่กับผู้อยู่อาศัย ตกลงกับคนสวน ค่าไฟเก็บ 5 บาท/กิโลวัตต์
ค่าน ้าเก็บ 30 บาท/ลบ.ม. หากแปลงใดมีสระว่ายน ้าส่วนตัวและไม่สามารถทาความสะอาดเองได้
ทางโครงการมีทีมสาหรับทาความสะอาดราคาจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ขนาด ถ้ าสระว่ายนา้ ขนาด
5 x 3 เมตร คิดเป็ นเงิน 1,500 บาท/เดือน ขนาดมากกว่า 5 x 3 เมตร คิดเป็ นเงิน 2,000 บาท/เดือน
หากผู้อาศัยเดิ นทางกลับ ประเทศไม่มีใครอยู่อาศัย สามารถจ้ างคนดูแลบ้ านส่วนตัวได้ โดยคิด
อัตรา 1,000 บาท/เดือน
อัตราค่าใช้ จ่ายอินเตอร์เน็ต และ Wifi ขึ ้นอยู่กับความเร็ว ความเร็ว 512k จ่าย 590 บาท/
เดือน ความเร็ว 4 Mb จ่าย 1,166 บาท/เดือน ค่าใช้ ทางด้ านเคเบิลมีหลายอัตรา ถ้ าไม่ได้ ติดตัง้
เคเบิลไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ถ้ าติด UBC Silver Package 750 บาท/เดือน UBC Gold Package
1,500 บาท/เดือน และ UBC Platinum Package 2,500 บาท/เดือน
เนื่ องจากโครงการได้ ใ ห้ ผ้ อู าศัย เป็ นคนเลื อกรู ป แบบบ้ าน โดยทางโครงการจะมีแบบ
สาเร็ จ รูป ไว้ ห ลายรู ป และหลายราคาแล้ วแต่ผ้ อู าศัย ว่าชอบไหน และอยากเพิ่ มเติมอะไร โดย
รูปแบบบ้ านภายในโครงการมี ดังนี ้
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ทาวเฮ้ าส์ (ราคารวมค่าตกแต่งแล้ ว)
-

ทาวเฮ้ าส์ ขนาด 50 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 1 ห้ องนอน + 1 ห้ องนา้ )
ราคา 1,500,000 บาท
ทาวเฮ้ าส์ ขนาด 90 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 2 ห้ องนอน + 1 ห้ องนา้ )
ราคา 2,500,000 บาท

บ้ านเดี่ยว (ราคารวมค่าตกแต่งแล้ ว)
- บ้ านเดี่ย ว เกรด A ขนาด 91 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 2 ห้ องนอน
+ 1 ห้ องน ้า) ราคา 1,300,000 บาท
- บ้ านเดี่ยว เกรด A+ ขนาด 107 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 2 ห้ องนอน
+ 2 ห้ องน ้า) ราคา 1,500,000 บาท
- บ้ านเดี่ ย ว เกรด B ขนาด 150 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 3 ห้ องนอน
+ 2 ห้ องน ้า) ราคา 2,100,000 บาท
- บ้ านเดี่ ยว เกรด C ขนาด 196 ตร.ม. (1 ห้ องนั่งเล่น + 1 ห้ องครัว + 4 ห้ องนอน
+ 3 ห้ องน ้า) ราคา 2,700,000 บาท
หากต้ องการสร้ างสระว่ายน ้าภายในบ้ านราคาจะแตกต่างต่างกันไปตามขนาด คือ ขนาด
3 x 5 เมตร ราคา 500,000 บาท ขนาด 3 x 5 เมตร ราคา 650,000 บาท และถ้ าบ้ านหลังไหนไม่
อยากปูพื ้นกระเบื ้องสามารถเปลี่ยนเป็ นพื ้นหินอ่อนโดยเพิ่มเงิน 1,200 บาท/ตร.ม.
บริ เวณรอบๆ โครงการเป็ นพื น้ ที่ ของสวนเก่ า , ส่วนชุมชนพัก อาศัย มีอยู่น้อย ไม่มีเสีย ง
รบกวน, โดยบริ เวณรอบโครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ วิลเลจ โครงการ 1-5 มีแปลงจาหน่ายรวม 212
แปลง และในปั จจุนบั ขายไปแล้ วจานวน 143 แปลง เดิมมีสภาพเป็ นป่ าและไร่สบั ปะรดทาให้ แต่ละ
โครงการมีความเป็ นส่วนตัวสูง เงียบสงบ ซึ่งลักษณะบ้ านโดยทัว่ ไปของโครงการ จะเป็ นบ้ านเดี่ยว
ชันเดี
้ ยว ลักษณะเป็ นบ้ านไทยประยุกต์ ซึ่งบางโครงการได้ ก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์และมีผ้ อู ยู่อาศัย
แล้ ว โดยกลุม่ เป้าหมายของโครงการจะเป็ นกลุ่มผู้สงู อายุชาวต่างประเทศ ไม่จากัดเชือ้ ชาติ โดย
กลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นชาวยุโรป
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการหาปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวแบบพานัก
ระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผู้วิจัยจาเป็ นต้ องศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การด าเนิน ชีวิตและปั จ จัยที่ มีผลต่อการตัดสิน ใจซื อ้ ของชาวต่างชาติที่ มาท่องเที่ย วแบบพานัก
ระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กรณีศกึ ษาโครงการ สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ หัวหิน
โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุม่ ประชากรตัวอย่างจานวน 130 ตัวอย่าง และสามารถแบ่งประเภทของผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
-

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพสังคม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินชีวิตของผู้พกั อาศัยชาวต่างชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ

5.1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพสังคม
ตารางที่ 11 เพศ ช่วงอายุและสัญชาติของชาวต่างชาติ (N=130)
อายุ 60-64 ปี
อายุ 65 ปี ขึน้ ไป
ประเทศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เดนมาร์ก
6
7
3
1
สวีเดน
10
7
1
1
ฟิ นแลนด์
9
7
1
2
อังกฤษ
12
9
0
1
นอร์เวย์
5
3
1
2
สวิสเซอร์แลนด์
4
2
1
2
ฝรั่งเศส
2
0
1
1
อิตาลี
1
1
1
1
เบลเยียม
2
1
0
0

รวม

ร้ อยละ

17
19
19
22
11
9
4
4
3

13.08
14.62
14.62
16.92
8.46
6.92
3.08
3.08
2.30
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ตารางที่ 11 เพศ ช่วงอายุและสัญชาติของชาวต่างชาติ (N=130) (ต่อ)
อายุ 60-64 ปี
อายุ 65 ปี ขึน้ ไป
ประเทศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เยอรมัน
6
4
1
0
เนเธอร์แลนด์
6
4
0
1
รวม
63
45
10
12

รวม

ร้ อยละ

11
11
130

8.46
8.46
100.00

รูปที่ 25 เพศ ช่วงอายุและสัญชาติของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 11 และรูปที่ 25 แสดงให้ เห็นว่า ชาวต่างชาติสว่ นใหญ่ที่พกั อาศัยในโครงการ
สมาร์ ท เฮ้ า ส์ หัว หิ น เป็ นชาวยุโ รป ซึ่งมีค วามสอดคล้ องกับ บทวิ เ คราะห์ ข องแผนพัฒนาการ
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ท่องเที่ยว ที่วา่ ชาวยุโรปเป็ นกลุม่ ตลาดหลักที่สาคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวพานักระยะยาวใน
ประเทศไทย และมีค วามสามารถในการใช้ จ่ายสูง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 16.92 เป็ นชาวอังกฤษ
รองลงมา คือ สวีเดนและฟิ นแลนด์ (ร้ อยละ 14.62) และเดนมาร์ ก (ร้ อยละ 13.08) เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 56.15 เพศหญิ ง ร้ อยละ 43.85 และกลุ่มประชากรชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายุ 60-64 ปี
ซึ่งเป็ นผู้สงู อายุในระยะต้ นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คิดร้ อยละ 83.08 และอายุ 65 ปี ขึ ้นไป ซึ่ง
เป็ นผู้สงู อายุในระยะกลางที่สามารถช่วยเหลือตัวเองและต้ องการให้ ดแู ลบางเวลา คิดเป็ นร้ อยละ
16.92
ตารางที่ 12 สถานภาพของชาวต่างชาติ (N=130)
สถานภาพ
จานวน
โสด
27
สมรส
64
หม้ าย/หย่าร้ าง
17
อื่นๆ
22
รวม
130

รูปที่ 26 สถานภาพของชาวต่างชาติ

ร้ อยละ
20.77
49.23
13.08
16.92
100.00
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จากตารางที่ 12 และรูปที่ 26 พบว่า ชาวต่างชาติสว่ นใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อย
ละ 49.23 รองลงมา คือ ชาวต่างชาติมีสถานภาพโสด ร้ อยละ 20.77 และชาวต่างชาติมีสถานภาพ
อื่นๆ ร้ อยละ 16.92 โดยจากการสัมภาษณ์พบว่ามีทงกลุ
ั ้ ม่ ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพอื่นๆส่วนใหญ่
จะเดินทางกับเพื่อน และกลุม่ ผู้สงู อายุชาวต่างชาติที่สมรสแต่ไม่ได้ จดทะเบียน
ตารางที่ 13 จานวนบุตรของชาวต่างชาติ (N=130)
จานวนบุตร
จานวน
ไม่ม/ี อยู่คนเดียว
27
1-2 คน
74
2-3 คน
23
3 คนขึ ้นไป
6
รวม
130

ร้ อยละ
20.77
56.92
17.69
4.62
100.00

รูปที่ 27 จานวนบุตรของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 13 และรูปที่ 27 แสดงให้ เห็นว่า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีบุตร 1-2 คน (ร้ อย
ละ 56.92) รองลงมาคือ ไม่มีบตุ ร/อยู่คนเดียว (ร้ อยละ 20.77) และมีบตุ ร 2-3 คน (ร้ อยละ 17.69)
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แสดงให้ เห็นว่าชาวต่างชาตินี ้ส่วนใหญ่เป็ นครอบขนาดเล็กมีจานวนบุตรน้ อย ซึ่งจะส่งผลให้ จานวน
ผู้สงู อายุมีมากขึ ้นในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า
ตารางที่ 14 ระดับการศึกษาของชาวต่างชาติ (N=130)
ระดับการศึกษา
จานวน
อนุปริญญา
26
ปริญญาตรี
57
ปริญญาโท
31
ปริญญาเอก
16
รวม
130

ร้ อยละ
20.00
43.85
23.84
12.31
100.00

รูปที่ 28 ระดับการศึกษาของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 14 และรู ปที่ 28 พบว่า ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ 43.85 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาโท และอนุปริญญา คิดเป็ นร้ อยละ 23.84 และ
20.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 ความสมพันธ์ระหว่างสัญชาติกบั ประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติ (N=130)
ประเทศ
เดนมาร์ ก
สวีเดน
ฟิ นแลนด์
อังกฤษ
นอร์ เวย์
สวิสเซอร์ แลนด์
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เบลเยียม
เยอรมัน
เนเธอร์ แลนด์
รวม

ท่ องเที่ยว
จานวน
ร้ อยละ
6
4.62
15
11.53
14
10.77
0
0.00
7
5.38
2
1.54
2
1.54
1
0.77
1
0.77
6
4.62
1
0.77
55
42.31

พักอาศัยชั่วคราว
จานวน
ร้ อยละ
2
1.54
1
0.77
0
0.00
2
1.54
0
0.00
0
0.00
1
0.77
0
0.00
1
0.77
1
0.77
3
2.30
11
8.46
N = 130 / 100.00%

พักอาศัยระยะยาว
จานวน
ร้ อยละ
9
6.92
3
2.30
5
5.38
20
13.87
4
3.08
7
5.38
1
0.77
3
2.30
1
0.77
4
3.08
7
5.38
64
49.23

รูปที่ 29 ความสมพันธ์ระหว่างสัญชาติกบั ประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 15 และรูปที่ 29 แสดงให้ เห็นว่าประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติที่พกั ในโครงการ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบพั ก อาศัย ระยะยาว (ร้ อยละ 49.23) รองลงมา คื อ แบบท่ อ งเที่ ย ว
(ร้ อยละ 42.31) เนื่องจากภายในโครงการมีการเปิ ดให้ เช่าอาศัยแบบระยะสันได้
้ และแบบพักอาศัย
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ชัว่ คราว (ร้ อยละ 8.46) เนื่องจากผู้อาศัยยังไม่แน่ใจว่าสนใจที่นี่จ ริ งหรื อไม่ จึงต้ องลองอาศัย สัก
ระยะก่อน เมื่อพิจารณาระหว่างสัญชาติกบั กับประเภทวีซ่าของผู้สงู อายุชาวต่างชาติ สามารถสรุป
ได้ ดงั นี ้
ประเภทวีซ่าแบบท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นชาวสวีเดนมากที่สดุ (ร้ อยละ 11.53) รองลง คือ
ชาวฟิ นแลนด์ (ร้ อยละ 10.77) และชาวนอร์เวย์ (ร้ อยละ 5.38) ประเภทวีซ่าแบบพักอาศัยชั่วคราว
ส่วนใหญ่เป็ นชาวเนเธอร์ แลนด์มากที่สดุ (ร้ อยละ 2.30) รองลงมาคือ ชาวเดนมาร์ กและอังกฤษ
(ร้ อยละ 1.54) และประเภทวี ซ่าแบบพัก อาศัย ระยะยาวส่ว นใหญ่ เ ป็ นชาวอังกฤษมากที่ สุด
(ร้ อยละ 13.87) รองลงมาคื อ ชาวเดนมาร์ ก (ร้ อยละ 6.92) และสวิสเซอร์ แลนด์ เนเธอร์ แลนด์
(ร้ อยละ 5.38)
5.2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ตารางที่ 16 ความสมพันธ์ระหว่างสัญชาติกบั ระดับรายได้ ของชาวต่างชาติ (N=130)
ประเทศ
เดนมาร์ ก
สวีเดน
ฟิ นแลนด์
อังกฤษ
นอร์ เวย์
สวิสเซอร์ แลนด์
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เบลเยียม
เยอรมัน
เนเธอร์ แลนด์
รวม

น้ อยกว่ า 50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

จานวน
0
2
0
1
1
0
0
0
0
1
0
5

จานวน
10
7
13
19
2
2
0
2
1
5
6
67

ร้ อยละ
0.00
1.54
0.00
0.77
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.00
3.85

100,001-150,000 บาท

ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
7.69
1
0.77
5.39
3
2.30
10.00
4
3.08
13.08
2
1.54
1.54
4
3.08
1.54
6
4.61
0.00
1
0.77
1.54
2
1.54
0.77
0
0.00
5.38
2
1.54
4.61
1
0.77
51.54
26
20.00
N = 130 / 100.00%

150,001 บาทขึน้ ไป

จานวน
6
7
2
0
4
1
3
0
2
3
4
32

ร้ อยละ
4.61
5.39
1.54
0.00
3.08
0.77
2.30
0.00
1.54
2.30
3.08
24.61
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รูปที่ 30 ความสมพันธ์ระหว่างสัญชาติกบั ระดับรายได้ ของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 16 และรูปที่ 30 พบว่าภาพรวมของระดับรายได้ ของชาวต่างชาติที่เป็ นกลุ่ม
ตัว อย่ า งภายในโครงการส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ 50,001-100,000 บาทมากที่ สุด คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 51.54 รองลงมา คือ มีรายได้ 150,001 บาทขึ ้นไป และมีรายได้ 100,001-150,000 บาท
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 24.61 และ 20.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 17 แหล่งที่มาของรายได้ หลักในปั จจุบนั ของชาวต่างชาติ (N=130)
ประเทศ
เดนมาร์ ก
สวีเดน
ฟิ นแลนด์
อังกฤษ
นอร์ เวย์
สวิสเซอร์ แลนด์
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เบลเยียม
เยอรมัน
เนเธอร์ แลนด์
รวม

เงินบานาญ

จานวน
8
2
6
18
5
6
2
3
0
3
7
60

ร้ อยละ
6.15
1.54
4.62
12.31
5.38
4.62
1.54
2.30
0.00
2.30
5.39
46.15

เงินออม/ดอกเบีย้

จานวน
5
10
3
2
2
1
0
1
0
1
2
27

การประกอบกิจการ

ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
5.38
3
2.30
6.16
6
4.62
2.30
7
5.39
1.54
2
1.54
1.54
2
1.54
0.77
1
0.77
0.00
1
0.77
0.77
0
0.00
0.00
2
1.54
0.77
7
5.39
1.54
1
0.77
20.77
32
24.62
N = 130 / 100.00%

อื่นๆ

จานวน
1
1
3
0
2
1
1
0
1
0
1
11

ร้ อยละ
0.77
0.77
2.30
0.00
1.54
0.77
0.77
0.00
0.77
0.00
0.77
8.46
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รูปที่ 31 แหล่งที่มาของรายได้ หลักในปัจจุบนั ของชาวต่างชาติ
ตารางที่ 17 และรู ป ที่ 31 แสดงให้ เ ห็น ว่า แหล่งที่ มาของรายได้ ห ลัก ในปั จ จุบัน ของ
ชาวต่างชาติ 3 อันดับแรก คือ เงิน บานาญ รายได้ จากการประกอบการ และเงินออม/ดอกเบี ย้
โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ 46.15, 24.62 และ 20.77 ตามลาดับ ทัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัยสามารถท าการสรุ ป ได้ ว่า
แหล่งที่มาของรายได้ หลักของชาวยุโรปภายในโครงการมีรายได้ มาจากเงินบานาญ เนื่องจากทาง
ยุโรปมีการจัดการทางสวัสดิการแก่คนเกษี ยณที่ดี
ตารางที่ 18 รายจ่ายต่อเดือนของชาวต่างชาติ (N=130)
รายจ่ ายต่ อเดือน
จานวน
น้ อยกว่ า 30,000 บาท
67
30,001-50,000 บาท
44
50,001-70,000 บาท
13
70,001-90,000 บาท
3
มากกว่า 90,000 บาทขึ ้นไป
3
130
รวม

ร้ อยละ
48.45
33.85
10.00
2.30
2.30
100.00
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รูปที่ 32 รายจ่ายต่อเดือนของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 18 และรูปที่ 32 พบว่า รายจ่ายต่อเดือนของชาวต่างชาติภายในโครงการมี
รายจ่ายส่วนใหญ่เป็ นเงิ น น้ อยกว่า 30,000 บาท/เดือน (ร้ อยละ 48.45) รองลงมาคือ 30,00150,000 บาท/เดือน (ร้ อยละ 33.85) และ 50,001-70,000 บาท/เดือน (ร้ อยละ 10.00) จากการ
สัมภาษณ์สว่ นใหญ่ใช้ ในการอุปโภคบริโภคมากที่สดุ รองลงมาคือ ค่าเดินทาง ค่าสันทนาการ และ
ค่ารักษาพยาบาล ตามลาดับ
5.3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการดาเนินชีวติ ของผู้พักอาศัยชาวต่ างชาติ
ตารางที่ 19 ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพของชาวต่างชาติ (N=130)
60-64 ปี
จานวน ร้ อยละ
โรคประจาตัว
- ไม่ มี
- มี
รวม

104
4
108

80.00
3.08
83.08

65 ปี ขึ ้นไป
จานวน ร้ อยละ
22
0
22

16.92
0.00
16.92

รวม
จานวน ร้ อยละ
126
4
130

96.92
3.08
100.00
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ตารางที่ 19 ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพของชาวต่างชาติ (N=130) (ต่อ)
60-64 ปี
จานวน ร้ อยละ
ลักษณะสุขภาพโดยรวม
- ช่ วยเหลือตัวเองได้
- ต้ องการการดูแลบ้ าง
- ต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ
รวม
ผู้ดแู ลเมื่อยามเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
- คู่สมรส
- บุตร/หลาน
- ว่าจ้ างผู้ดแู ล
- อื่นๆ
รวม

65 ปี ขึ ้นไป
จานวน ร้ อยละ

รวม
จานวน ร้ อยละ

93
12
3
108

71.54
9.23
2.31
83.08

21
0
1
22

16.15
0.00
0.77
16.92

114
12
4
130

87.69
9.23
3.08
100.00

71
16
3
7
97

54.62
12.31
2.31
5.38
74.62

17
11
2
3
33

13.07
8.46
1.54
2.31
25.38

88
27
5
10
130

67.69
20.77
3.85
7.69
100.00

รูปที่ 33 ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพของชาวต่างชาติ
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รูปที่ 33 ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพของชาวต่างชาติ (ต่อ)
จากตารางที่ 19 และรูปที่ 33 แสดงให้ เห็นว่าชาวต่างชาติสว่ นใหญ่ ร้ อยละ 96.92ไม่มีโรค
ประจาตัว มีเพียงร้ อยละ 3.08 ที่มีโรคประจาตัว จากการสัมภาษณ์ พบว่า โรคที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่
เป็ นโรคที่เกิดจากการที่อายุเพิ่มขึ ้น อาทิ การปวดข้ อ ปวดหลัง และปวดเอว
ลักษณะสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่ ร้ อยละ 87.69 สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้
ร้ อยละ 9.23 ต้ องการการดูแลบ้ างในเวลาเข้ าห้ องน ้า หรือไม่สบาย และร้ อยละ 3.08 ต้ องการการ
ดูแลเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีปัญหาทางด้ านร่างกาย คือ การปวดข้ อ ปวดหลัง และปวดเอว ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับโรคประจาตัวของชาวต่างชาติที่อาศัยในโครงการ
ผู้ดแู ลเมื่อยามเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นคูส่ มรส คิดเป็ นร้ อยละ 67.69 รองลงมา
คือ บุต ร/หลาน และอื่นๆ คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.77 และ 7.69 โดยในอื่น ๆ นัน้ จากการสัมภาษณ์
หมายถึง ญาติหรือเพื่อน
ตารางที่ 20 ระยะเวลาที่ท่านได้ พกั อาศัยอยู่ในโครงการปั จจุบนั (N=130)
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ประเทศ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
เดนมาร์ก
13
10.00
4
3.07
สวีเดน
18
13.85
1
0.77
ฟิ นแลนด์
16
12.31
3
2.31
อังกฤษ
21
16.15
1
0.77
นอร์เวย์
10
7.69
1
0.77
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ตารางที่ 20 ระยะเวลาที่ท่านได้ พกั อาศัยอยู่ในโครงการปั จจุบนั (N=130) (ต่อ)
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ประเทศ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
สวิสเซอร์แลนด์
9
6.92
0
0.00
ฝรั่งเศส
3
2.31
1
0.77
อิตาลี
3
2.31
1
0.77
เบลเยียม
1
0.77
2
1.54
เยอรมัน
10
7.69
1
0.77
เนเธอร์แลนด์
9
6.92
2
1.54
113
86.92
17
13.08
รวม
N = 130 / 100.00%

รูปที่ 34 ระยะเวลาที่ท่านได้ พกั อาศัยอยูใ่ นโครงการปัจจุบนั
จากตารางที่ 20 และรูปที่ 34 พบว่า ระยะเวลาที่ท่านได้ พักอาศัยอยู่ในโครงการปั จจุบัน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.92 อาศัยอยู่ในโครงการ 1-5 ปี ส่วนมากอาศัยในโครงการสมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ
โครงการ 3 สมาร์ ทเฮ้ าส์ รี สอร์ ท โครงการ 4 และสมาร์ ท เฮ้ าส์ วัลเล่ โครงการ 5 เนื่ องจากเป็ น
โครงการใหม่ และร้ อยละ 13.08 อาศัยอยู่ในโครงการมากกว่า 5 ปี ส่วนมากอาศัยในโครงการ
สมาร์ทเฮ้ าส์ วิลเลจ โครงการ 1, 2 และ 3 เนื่องจากโครงการแรกเริ่ มสร้ างในปี 2549 ส่งผลให้ อายุ
ของโครงการยังไม่มาก
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ตารางที่ 21 รูปแบบการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ (N=130)

รวม

ร้ อยละ

3.07
9
7.70
6.15
3
2.31
8.48
2
1.54
1.54 10
6.92
3.84
4
3.07
1.54
5
3.84
1.54
1
0.77
0.77
3
2.31
0.77
0
0.00
3.84
5
3.84
1.54
8
6.15
33.08 50 38.45
N = 130 / 100.00%

จานวน

4
8
11
2
5
2
2
1
1
5
2
43

10-12 เดือน

ร้ อยละ

0.77
3.07
2.31
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.92

7-9 เดือน
จานวน

1
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
9

ร้ อยละ

ร้ อยละ

เดนมาร์ ก
สวีเดน
ฟิ นแลนด์
อังกฤษ
นอร์ เวย์
สวิสเซอร์ แลนด์
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เบลเยียม
เยอรมัน
เนเธอร์ แลนด์

จานวน

ประเทศ

จานวน

4-6 เดือน

ร้ อยละ

1-3 เดือน

จานวน

น้ อยกว่ า 1 เดือน

1
1
1
0
2
1
0
0
2
1
0
9

0.77
0.77
0.77
0.00
1.54
0.77
0.00
0.00
1.54
0.77
0.00
6.93

2
3
2
9
0
1
1
0
0
0
1
19

1.54
2.31
1.54
7.70
0.00
0.77
0.77
0.00
0.00
0.00
0.77
14.62

รูปที่ 35 รูปแบบการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ
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จากตารางที่ 21 และรูปที่ 35 พบว่ารูปแบบการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ 4-6
เดือน (ร้ อยละ 38.45) รองลงมาคือ 1-3 เดือน (ร้ อยละ 33.08) และ 10-12 เดือน (ร้ อยละ 14.62)
ซึ่งรู ปแบบการอยู่อาศัย นีม้ ีความสอดคล้ องกับ ประเภทวีซ่าที่ส่วนใหญ่เ ป็ นแบบระยะยาว และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของบัณฑิตา (2548) ที่สรุปไว้ วา่ ผู้พกั อาศัยที่เดินทางออกนอกประเทศ เป็ น
เรื่องต่อวีซ่าทังสิ
้ ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้ เวลาในการอยู่อาศัย 4-6 เดือน
ตารางที่ 22 บุคคลที่ชาวต่างชาติเดินทางมาอาศัยในโครงการ
บุคคลที่เดินทางมาด้ วย
คนเดียว
คู่สมรส
บุตร
ญาติ
เพื่อน

จานวน
21
91
91
7
16

รูปที่ 36 บุคคลที่ชาวต่างชาติเดินทางมาอาศัยในโครงการ
ตารางที่ 22 และรูปที่ 36 แสดงให้ เ ห็นว่าชาวต่างชาติเดินทางมาอาศัยในโครงการส่ วน
ใหญ่เดินทางมากับครอบครัวโดยเดินทางมาพร้ อมคูส่ มรสและบุตร รองลงมา คือ เดินทางคนเดียว
เดินทางมากับเพื่อน และเดินทางมากับญาติ

108
ตารางที่ 23 ลักษณะอาหารที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ
ประเภทอาหาร
เอเชีย
ยุโรป
อื่นๆ

จานวน
113
29
4

รูปที่ 37 ลักษณะอาหารที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 23 และรู ป ที่ 37 ลักษณะอาหารที่ ชื่น ชอบของชาวต่างชาติส่วนใหญ่เ ป็ น
อาหารเอเชีย รองลงมา คือ อาหารยุโรป และอื่นๆ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าอาหารอื่นๆ ส่วน
ใหญ่เป็ นอาหารอินเดียหรืออาหารที่มีเครื่องเทศ
ตารางที่ 24 วิธีการเตรียมอาหารในการบริโภคประจาวันของชาวต่างชาติ (N=130)
วิธีการ
ปรุงเอง
สัง่ ซื ้อมาที่บ้าน
ร้ านอาหาร
รวม

เช้ า
จานวน
100
22
8
130

ร้ อยละ
76.92
16.92
6.16
100

กลางวัน
จานวน
ร้ อยละ
57
43.85
54
41.54
19
14.61
130
100

เย็น
จานวน
19
17
94
130

ร้ อยละ
14.61
13.08
72.31
100
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รูปที่ 38 วิธีการเตรียมอาหารในการบริโภคประจาวันของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 24 และรูป ที่ 38 พบว่า วิธีก ารเตรี ย มอาหารในการบริ โภคประจาวัน ของ
ชาวต่างชาติภายในโครงการส่วนใหญ่มื ้อเช้ าและมื ้อกลางวันจะเป็ นการทาอาหารทานกินเอง โดย
คิดเป็ นร้ อยละ 76.92 และ 43.85 ตามลาดับ ส่วนมื ้อเย็นส่วนใหญ่นิยมทานข้ าวนอกบ้ านมากที่สดุ
คือ ร้ อยละ 72.31
ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั งานอดิเรกของชาวต่างชาติ
60-64 ปี
65 ปี ขึน้ ไป
รวม
งานอดิเรก
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
กีฬา
56
15.13
33
8.92
89
24.05
อ่านหนังสือ
41
11.08
24
6.49
65
17.57
จัดสวน
34
9.20
26
7.03
60
16.23
ท่องเที่ยว
30
8.11
68
18.37
98
26.48
พักผ่อนอยู่กบั บ้ าน
25
6.75
29
7.84
54
14.59
อื่นๆ
2
0.54
2
0.54
4
1.08
รวม
370
100.00
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รูปที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั งานอดิเรกของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 25 และรู ป ที่ 39 แสดงให้ เ ห็น ว่างานอดิเ รกส่วนใหญ่ ของชาวต่างชาติ 3
อัน ดับ แรก คื อ การท่ อ งเที่ ย ว (ร้ อยละ 26.48) กี ฬ า (ร้ อยละ 24.05) และอ่ า นหนั ง สื อ
(ร้ อยละ 17.57) แต่เมื่อพิจารณาในช่วงอายุจะเห็นได้ วา่ ผู้สงู อายุชาวต่างชาติในช่วงอายุ 60-64 ปี
งานอดิเรกที่สนมากที่สดุ คือ การท่องเที่ยว (ร้ อยละ 18.37) กีฬา (ร้ อยละ 15.13) และอ่านหนังสือ
(ร้ อยละ 11.08) ในขณะที่ผ้ สู งู อายุชาวต่างชาติในช่วงอายุ 65 ปี ขึ ้นไป งานอดิเรกที่สนมากที่สดุ คือ
กีฬา (ร้ อยละ 8.92) การท่องเที่ยว (ร้ อยละ 8.11) และพักผ่อนอยู่กบั บ้ าน (ร้ อยละ 7.84) จะเห็นได้
ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ ้นกิจกรรมที่ชอบทาจะเปลี่ยนแปลงไป คือ การพักผ่อนมากขึ ้นเดินทางท่องเที่ยว
จะน้ อยลง เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื ้ออานวยต่อการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนช่วงวัยกลางคน
ตารางที่ 26 ช่องทางในการรับรู้ขา่ วสารของชาวต่างชาติ
ช่ องทางการรั บรู้ ข่าวสาร
จานวน
อินเตอร์ เน็ต
122
หนังสือพิมพ์
39
นิตยสาร
51
โทรทัศน์
96
วิทยุ
1

ร้ อยละ
37.08
11.85
15.50
29.18
0.30
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ตารางที่ 26 ช่องทางในการรับรู้ขา่ วสารของชาวต่างชาติ (ต่อ)
ช่ องทางการรั บรู้ ข่าวสาร
จานวน
ญาติ/เพื่อน
20
รวม
329

ร้ อยละ
6.09
100.00

รูปที่ 40 ช่องทางในการรับรู้ขา่ วสารของชาวต่างชาติ
จากตารางที่ 26 และรูปที่ 40 พบว่า ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของชาวต่างชาติที่นิยม
มากที่สดุ คือ อินเตอร์ เน็ต คิด เป็ นร้ อยละ 37.08 รองลงมา คือ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ญาติ/เพื่อน และวิทยุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 29.18, 15.50, 11.85, 6.09 และ 0.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 27 ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางจากที่พกั อาศัยในโครงการปั จจุบนั
ประเภทของยานพาหนะ
จานวน
ร้ อยละ
รถยนต์สว่ นตัว
87
33.33
รถจักรยานยนต์สว่ นตัว
90
34.48
แท๊ กซี่
63
24.14
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ตารางที่ 27 ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางจากที่พกั อาศัยในโครงการปั จจุบนั (ต่อ)
ประเภทของยานพาหนะ
จานวน
ร้ อยละ
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง
6
2.30
รถโดยสารประจาทาง
12
4.60
อื่นๆ
3
1.15
รวม
261
100.00

รูปที่ 41 ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางจากที่พกั อาศัยในโครงการปัจจุบนั
จากตารางที่ 27 และรูปที่ 41 แสดงให้ เห็นว่าประเภทของยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
จากที่พักอาศัยในโครงการปั จจุบันของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.48 ใช้ รถจักรยานยนต์
ส่วนตัว ร้ อยละ 33.33 ใช้ รถยนต์สว่ นตัว และร้ อยละ 24.14 ใช้ แท็กซี่ในการเดินทางจากที่พกั อาศัย
ในโครงการปั จจุบนั
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5.4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่ างชาติ
ในการวิเคราะห์หาข้ อมูลปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ผู้วิจัยได้ ใช้
แบบสอบถามที่ใช้ มาตราวัดแบบอันตรภาคหรื อช่วง (Interval Scale) แบบ Likert Scale 5 ระดับ
(1 = ให้ ระดับความสาคัญระดับ น้ อยที่สดุ , 2 = ให้ ระดับความสาคัญระดับ น้ อย, 3 = ให้ ระดับ
ความสาคัญปานกลาง, 4 = ให้ ระดับความสาคัญระดับมาก และ 5 = ให้ ระดับความสาคัญระดับ
มากที่สดุ ) และใช้ การวิเคราะห์แบบหาค่าเฉลี่ย ( )
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ (N=130)
ปั จจัย
1. ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า (Product)
1.1) รูปแบบของตัวบ้ านที่เหมาะสม
1.2) ความหลากหลายของแบบบ้ านให้ เลือก
1.3) เฟอร์ นิเจอร์ และสิง่ อานวยความสะดวกในบริเวณตัวบ้ าน
1.4) การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายในตัวบ้ านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้ าน
1.5) สิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ

ค่ าเฉลี่ย ( )
4.097
4.285
4.046
4.046
4.015
4.092

2. ปั จจัยด้ านราคา (Price)
2.1) ราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่น
2.2) ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั และเงื่อนไขการถือครอง

4.085
4.131
4.039

3. ปั จจัยด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Channel)
3.1) ความสะดวกในการซื ้อ
3.2) การมีสานักงานขายที่เชื่อถือได้
3.3) การนาเสนอข้ อมูลมีหลายช่องทาง
3.4) การเข้ าถึงข้ อมูลโครงการทาได้ ง่าย

3.971
4.015
3.969
3.992
3.908

4. ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
4.1) การโฆษณาที่จงู ใจ
4.2) การให้ สว่ นลด แลก แจก แถม
4.3) การประชาสัมพันธ์ ทาอย่างต่อเนื่อง
4.4) ส่วนลดและราคาที่พิเศษกว่าโครงการอื่น

4.062
4.054
4.039
4.054
4.100
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ (N=130)
(ต่อ)
ปั จจัย
5. ปั จจัยด้ านบุคลากร (People)
5.1) เจ้ าหน้ าที่โครงการให้ บริการอย่างเป็ นมิตร

ค่ าเฉลี่ย ( )
4.092
4.092

6. ปั จจัยด้ านกระบวนการ (Process)
6.1) ขั ้นตอนการทาสัญญาซื ้อขาย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน

4.054
4.054

7. ทาเลที่ตงั ้ (Location)
7.1) ทาเลที่ตั ้งใกล้ แหล่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
7.2) การเดินทางเข้ าออกที่สะดวกสบาย
7.3) สงบเงียบ มีความเป็ นส่วนตัวเหมาะสมในการอยู่อาศัย
7.4) สภาพแวดล้ อมบริเวณรอบๆ มีความปลอดภัย

4.087
4.146
4.069
4.062
4.069

8. ปั จจัยด้ านบริ การโครงการ (Management)
8.1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโครงการ
8.2) รูปแบบของที่พกั อาศัยและตัวโครงการ สะท้ อนความมีระดับของผู้พกั อาศัย

4.100
4.146
4.054

จากตารางที่ 28 จะเห็นได้ วา่ ค่าเฉลี่ย ( ) นันมี
้ คา่ หลากหลาย ยังไม่สามารถกาหนดได้ ว่า
ปั จ จัย ไหนมีค วามส าคัญ มากน้ อยแค่ไหน ขัน้ ตอนต่อ ไปผู้วิ จัย จะน าค่าเฉลี่ ย มาก าหนดช่ว ง
ความสาคัญของค่าเฉลี่ย ดังนี ้
เกณฑ์การกาหนดช่วง = (ค่าเฉลี่ยสูงสุด – ค่าเฉลี่ยต่าสุด)/จานวนช่วงที่จะแบ่ง
แทนค่า = (4.285 - 3.908) / 5
= 0.075
เมื่อผู้วิจยั ทราบช่วงในการกาหนดความสาคัญของปั จจัยแล้ วสามารถแปลค่าความหมาย
ช่วงในการกาหนดความสาคัญของปั จจัย ดังแสดงในตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 การแปลค่าความหมายช่วงในการกาหนดความสาคัญของปั จจัย
คะแนนเฉลี่ยระหว่ าง
ความหมาย
(1) = 3.908 - 3.983

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อยที่สดุ

(2) = 3.984 - 4.059

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อย

(3) = 4.060 - 4.135

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยปานกลาง

(4) = 4.136 - 4.211

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยมาก

(5) = 4.212 - 4.287

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยมากที่สดุ

ผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลการแปลค่าความหมายช่วงในการกาหนดความสาคัญของปั จจัย
ไปประยุกต์กบั ตารางที่ 28 เพื่อจัดอันดับระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัย ดังแสดงในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 การจัดอันดับระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัย ในการตัดสินใจซือ้ ที่ พักอาศัยของ
ชาวต่างชาติ (N=130)
Ranking

1. ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า (Product)
1.1) รูปแบบของตัวบ้ านที่เหมาะสม
1.2) ความหลากหลายของแบบบ้ านให้ เลือก
1.3) เฟอร์ นิเจอร์ และสิง่ อานวยความสะดวกในบริเวณตัวบ้ าน
1.4) การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายในตัวบ้ านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้ าน
1.5) สิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ

ค่ าเฉลี่ย
( )
4.097
4.285
4.046
4.046
4.015
4.092

2. ปั จจัยด้ านราคา (Price)
2.1) ราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่น
2.2) ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั และเงื่อนไขการถือครอง

4.085
4.131
4.039

5(3)
(3)
(2)

3. ปั จจัยด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Channel)
3.1) ความสะดวกในการซื ้อ
3.2) การมีสานักงานขายที่เชื่อถือได้
3.3) การนาเสนอข้ อมูลมีหลายช่องทาง
3.4) การเข้ าถึงข้ อมูลโครงการทาได้ ง่าย

3.971
4.015
3.969
3.992
3.908

8(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

ปั จจัย

2(3)
(5)
(2)
(2)
(2)
(3)
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ตารางที่ 30 การจัดอันดับระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัย ในการตัดสินใจซือ้ ที่ พักอาศัยของ
ชาวต่างชาติ (N=130) (ต่อ)
Ranking

4. ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
4.1) การโฆษณาที่จงู ใจ
4.2) การให้ สว่ นลด แลก แจก แถม
4.3) การประชาสัมพันธ์ ทาอย่างต่อเนื่อง
4.4) ส่วนลดและราคาที่พิเศษกว่าโครงการอื่น

ค่ าเฉลี่ย
( )
4.062
4.054
4.039
4.054
4.100

5. ปั จจัยด้ านบุคลากร (People)
5.1) เจ้ าหน้ าที่โครงการให้ บริการอย่างเป็ นมิตร

4.092
4.092

3(3)
(3)

6. ปั จจัยด้ านกระบวนการ (Process)
6.1) ขั ้นตอนการทาสัญญาซื ้อขาย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน

4.054
4.054

7(2)
(2)

7. ทาเลที่ตงั ้ (Location)
7.1) ทาเลที่ตั ้งใกล้ แหล่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
7.2) การเดินทางเข้ าออกที่สะดวกสบาย
7.3) สงบเงียบ มีความเป็ นส่วนตัวเหมาะสมในการอยู่อาศัย
7.4) สภาพแวดล้ อมบริเวณรอบๆ มีความปลอดภัย

4.087
4.146
4.069
4.062
4.069

4(3)
(4)
(3)
(3)
(3)

8. ปั จจัยด้ านบริ การโครงการ (Management)
8.1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโครงการ
8.2) รูปแบบของที่พกั อาศัยและตัวโครงการ สะท้ อนความมีระดับของผู้พกั อาศัย

4.100
4.146
4.054

1(3)
(4)
(2)

ปั จจัย

6(3)
(2)
(2)
(2)
(3)

หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ าไม่มีวงเล็บ หมายถึง อันดับความสาคัญของของปั จจัยหลัก ส่วน (1) = ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อยที่สดุ , (2) = ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พักอาศัยน้ อย, (3) = ปั จจัยที่
มีผลต่ อ การตัดสิน ใจซื อ้ ที่ พักอาศัย ปานกลาง, (4) = ปั จ จัยที่ มี ผลต่ อ การตัดสินใจซื อ้ ที่ พักอาศัย มาก และ
(5) = ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยมากที่สดุ
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จากตารางที่ 30 สามารถจัดอัน ดับความสาคัญ ของปั จ จัย ได้ คือ ปั จ จัย ที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยปานกลาง โดยเรียงจากความสาคัญ ดังนี ้ ปั จจัยด้ านกายภาพ ปั จจัยด้ าน
ตัวสินค้ า ปั จจัยด้ านบุคลากร ทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านส่งเสริมการขาย ส่วนปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยน้ อย คือ ปั จจัยด้ านกระบวนการ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื อ้ ที่ พั ก อาศัย น้ อยที่ สุด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย ซึ่ ง สามารถสรุ ป รายละเอี ย ด
ความสาคัญของแต่ละปั จจัยย่อยได้ ดังต่อไปนี ้ (เรียงตามระดับความสาคัญของปั จจัยหลัก)
1) ปั จจัยด้ านบริการโครงการ พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ านกายภาพ
สามารถเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโครงการ
รูปแบบของที่พกั อาศัยและตัวโครงการ สะท้ อนความมีระดับของผู้พกั อาศัย

2) ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อปั จจัยด้ านตัวสินค้ าสามารถ
เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

รูปแบบของตัวบ้ านที่เหมาะสม
สิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
ความหลากหลายของแบบบ้ านให้ เลือก
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณตัวบ้ าน
การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายในตัวบ้ านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้ าน

3) ปั จจัยด้ านบุคลากร พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อปั จจัยด้ านบุคลากร คือ
-

เจ้ าหน้ าที่โครงการให้ บริการอย่างเป็ นมิตร

4) ปั จ จัย ด้ านท าเลที่ ต ัง้ พบว่า ปั จ จัย ย่ อยที่ มีความส าคัญ ต่อ ปั จ จัย ด้ านท าเลที่ ตัง้
สามารถเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
- ทาเลที่ตงใกล้
ั ้ แหล่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- การเดินทางเข้ าออกที่สะดวกสบาย
- สภาพแวดล้ อมบริเวณรอบๆ มีความปลอดภัย
- สงบเงียบ มีความเป็ นส่วนตัวเหมาะสมในการอยู่อาศัย
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5) ปั จ จัย ด้ านราคา พบว่า ปั จจัย ย่ อยที่ มีความสาคัญ ต่อ ปั จ จัย ด้ านราคา สามารถ
เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

ราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่น
ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั และเงื่อนไขการถือครอง

6) ปั จจัยด้ านส่งเสริมการขาย พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ านส่งเสริ ม
การขาย สามารถเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

ส่วนลดและราคาที่พิเศษกว่าโครงการอื่น
การโฆษณาที่จงู ใจ
การประชาสัมพันธ์ทาอย่างต่อเนื่อง
การให้ สว่ นลด แลก แจก แถม

7) ปั จจัยด้ านกระบวนการ พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อปั จจัยด้ านกระบวนการ
คือ
- ขันตอนการท
้
าสัญญาซื ้อขาย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน
8) ปั จ จัย ด้ านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า ปั จ จัย ย่ อยที่ มีความสาคัญ ต่อ ปั จ จัย ด้ า น
ช่องทางจัดจาหน่าย สามารถเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

ความสะดวกในการซื ้อ
การนาเสนอข้ อมูลมีหลายช่องทาง
การมีสานักงานขายที่เชื่อถือได้
การเข้ าถึงข้ อมูลโครงการทาได้ ง่าย

สรุป
ในบทที่แล้ วผู้วิจยั ได้ ศึกษาถึงสภาพปั จจุบันของพืน้ ที่ศึกษาและได้ ทาการลงสารวจพืน้ ที่
เมื่อมาวิเคราะห์ ร่วมกับ การวิเ คราะห์จ ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สามารถนามาสู่การ
เสนอแนะข้ อมูลเพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ หรื อพืน้ ที่ที่ลกั ษณะ
ใกล้ เคียงได้ ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ

ในการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวแบบ
พานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กรณี ศึกษา โครงการสมาร์ ทเฮ้ าส์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การดาเนินชีวิต และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งจะ
นาผลที่ได้ เหล่านีม้ าใช้ ในการหาปั จจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ
ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ พื ้นที่ใกล้ เคียงได้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ชาวต่างชาติที่ พักอาศัยในโครงการ
สมาร์ ท เฮ้ าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปี ขึ ้นไป ที่เข้ ามาเพื่อการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ในอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไป ในโครงการที่ 1-5 มีจานวนกลุ่มตัวอย่างทังสิ
้ ้น
130 คน ซึ่งสามารถสรุ ปเนือ้ หาและผลการวิจัยที่ได้ ทาการศึกษา นามาสู่การอภิ ปรายและ
ข้ อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็ น
-

สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
เปรี ยบเทียบผลการวิจยั กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และเปรียบเทียบผลการวิจัยกับทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ต้องมีความเข้ าใจถึงลักษณะของพืน้ ที่ศึกษาที่มา
จากการลงสารวจพื ้นที่ การทาแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ผ้ ูวิจัยมีการเก็บข้ อมูลที่
สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อนามาสู่การหาปั จจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของ
ชาวต่างชาติ ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีความสอดคล้ องกับการใช้ งานของ
ชาวต่างชาติ ทังนี
้ ้จากการศึกษางานวิจยั ผู้วิจยั ได้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังที่ได้
กล่าวไว้ ในบทนาซึง่ การสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี ้
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1) สรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1: ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การดาเนินชีวิตของชาวต่ างชาติท่ ี มาท่ องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอาเภอ
หัวหิน
กลุ่ม ประชากรตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ นชาวต่างชาติที่ พักอาศัยในโครงการ สมาร์ ท
เฮ้ าส์ หัวหิน เพื่อการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไป ในโครงการที่ 1-5 จานวน 130
คน โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 73 คน และเพศหญิง 57 คน อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 60-64 ปี และเป็ นชาวยุโ รป สถานภาพส่ ว นใหญ่ ส มรสแล้ ว และมี บุ ต ร 1-2 คน ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการขอวีซ่าแบบพัก
อาศัยระยะยาว
ชาวต่างชาติภ ายในโครงการส่ว นใหญ่ มี ร ายได้ 50,001-100,000 บาทต่อ เดื อน โดย
แหล่งที่มาของรายได้ ส่วนใหญ่มาจากเงินบานาญและเงินจากการประกอบกิจการ มีรายจ่า ยต่อ
เดือนน้ อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้ จา่ ยในเรื่ องของการอุปโภคบริโภค
ชาวต่างชาติภ ายในโครงการส่วนใหญ่ไ ม่มี โรคประจ าตัว มีเพียงจ านวน 4 คน ที่ มีโรค
ประจาตัว โดยโรคส่วนใหญ่เป็ นโรคที่เกิดจากการที่อายุเพิ่มขึ ้น อาทิ การปวดข้ อ ปวดหลัง /ปวดเอว
และโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หากอยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นเป็ นระยะเวลานาน
หลายเดือนจะต้ องใช้ การรักษาที่ยงุ่ ยาก และค่าใช้ จา่ ยสูง ดังนันผู
้ ้ สงู อายุชาวต่างชาติกลุ่มนี ้จึงนิยม
เข้ าพักผ่อนในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมี สภาพอากาศร้ อนชืน้ มีแสงแดดทัง้ วัน ทาให้
สามารถเดินออกกาลังกายและเป็ นการรักษาโรคดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี ลักษณะสุขภาพโดยรวม
ของผู้สงู อายุชาวต่างชาติยงั สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ ผู้ดแู ลเมื่อยามเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
ส่วนใหญ่เป็ นคูส่ มรสและคนในครอบครัว
ระยะเวลาที่ ชาวต่างชาติได้ พกั อาศัยอยู่ในโครงการปั จจุบนั คือ1-5 ปี เนื่องจากโครงการ
แรกเริ่ มสร้ างในปี 2549 ส่งผลให้ อายุของโครงการยังไม่มาก โดยใช้ เวลาในการอยู่อาศัยประมาณ
4-6 เดือน และเดินทางมากับครอบครัวเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะอาหารที่ชื่นชอบ คือ อาหารเอเชีย
โดยวิธีการเตรี ยมอาหารในมือ้ เช้ าและกลางวันชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะทากินเอง ส่วนมือ้ เย็น
ออกไปทานอาหารนอกบ้ าน งานอดิเรกที่ชื่นชอบ คือ การเดินทางท่องเที่ยวและเล่นกีฬา ช่องทาง
ในการรับรู้ ข่าวสารของชาวต่างชาติมาจากอินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ใช้ รถจักรยานยนต์
ส่วนตัวและรถยนต์สว่ นตัวเป็ นพาหนะหลักที่ใช้ ในการเดินทางจากที่พกั อาศัยในโครงการปั จจุบนั
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2) สรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2: ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ
ซือ้ ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุชาวต่ างชาติท่ ีท่ ีมาท่ องเที่ยวแบบพานักระยะยาว
ในอาเภอหัวหิน
จากการวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัดสิ น ใจซื อ้ ที่ อ ยู่อ าศัย ของผู้สูง อายุช าวต่างชาติที่ ม า
ท่องเที่ ยวแบบพ านักระยะยาวในอาเภอหัว หิน จัง หวัดประจวบคี รีขันธ์ พบว่า กลุ่ม ประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในด้ านของปั จจัยในการประกอบการตัดสินใจ คือ ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยปานกลาง โดยเรี ยงจากความสาคัญ ดังนี ้ ปั จจัยด้ านกายภาพ ปั จจัย
ด้ านตัวสินค้ า ปั จจัยด้ านบุคลากร ทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านส่งเสริ มการขาย ส่วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัย น้ อย คือ ปั จจัยด้ านกระบวนการ และปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย น้ อ ยที่ สุด คื อ ปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดความสาคัญของปั จจัย 5 อันดับแรก ได้ ดงั ต่อไปนี ้


ปั จ จัยด้ านบริ การโครงการ พบว่า ปั จจัยย่อยที่ มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ าน
กายภาพสามารถเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

รู ปแบบของที่พักอาศัยและตัวโครงการ สะท้ อนความมีระดับของผู้พัก
อาศัย



ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า
สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
- รูปแบบของตัวบ้ านที่เหมาะสม
- สิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
- ความหลากหลายของแบบบ้ านให้ เลือก
- เฟอร์ นิเจอร์ และสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณตัวบ้ าน
- การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายในตัวบ้ านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้ าน



ปั จจัยด้ านบุคลากร พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อปั จจัยด้ านบุคลากร
คือ เจ้ าหน้ าที่โครงการให้ บริการอย่างเป็ นมิตร



ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้
สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
- ทาเลที่ตงใกล้
ั ้ แหล่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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การเดินทางเข้ าออกที่สะดวกสบาย
สภาพแวดล้ อมบริเวณรอบๆ มีความปลอดภัย
สงบเงียบ มีความเป็ นส่วนตัวเหมาะสมในการอยูอ่ าศัย

ปั จจัยด้ านราคา พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อปั จจัยด้ านราคา สามารถ
เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ ดงั นี ้
-

ราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่น
ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั และเงื่อนไขการถือครอง

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ภายใน
โครงการนัน้ ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับทางด้ านการบริ การของโครงการและตัวบ้ านเป็ นหลัก
เนื่องจากที่พกั อาศัยเป็ นของที่มีมูลค่า ดังนันผู
้ ้ อยู่อาศัยจึงต้ องมีกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อ
หาที่พกั อาศัยที่เหมาะสมและคุ้มค่า เพราะระยะเวลาในการอยู่อาศัยนาน 4-6 เดือน และมีควรมี
เจ้ าหน้ าที่ในการบริการที่ดี ตังอยู
้ ใ่ กล้ สิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐาน
นอกจากนี ้สิ่งที่ได้ ค้นพบจากงานวิจยั นี ้ คือ
1) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มชาวต่างชาติส่วนใหญ่อยู่กับแบบคู่สมรส และพักอาศัยกัน
เป็ นครอบครัว ซึ่งจะมีความแตกต่างกับงานวิจยั ของกิติรัตน์ (2552) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างของกิติรัตน์ ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศชายทังหมดและเข้
้
ามาแต่งงานกับผู้หญิ ง
ไทยโดยใช้ วิซา่ แบบใช้ ชีวิตบันปลาย
้
2) วิธีการให้ เช่าที่อยู่อาศัยของงานวิจยั นี ้จะเป็ นแบบการเช่าระยะยาว 30 ปี +30 ปี +
30 ปี รวม 90 ปี โดยผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็ นชาวยุโรป ในขณะที่งานวิจยั ของบัณฑิตา
(2548) พบว่า ที่อยู่อาศัยได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) และจัดอยู่ในประเภทโครงการบ้ านพักและศูนย์สวัสดิการส าหรั บผู้สูง อายุ
อย่า งถูก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยผู้อ าศัย ส่ว นใหญ่ เ ป็ นชาวสแกนดิ เ นเวี ย ซึ่ง เป็ น
โครงการเดียวในประเทศไทยที่ชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
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6.2 เปรียบเทียบผลการวิจัยกับทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และได้ ทาการวิเคราะห์พื ้นที่ศึกษา นามาสู่การหาปั จจัยที่
สาคัญต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
มีลกั ษณะที่สอดคล้ องและแตกต่างกันจากแนวคิดที่ได้ ศกึ ษา ดังนี ้
1) แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย
หลักสาคัญของแนวคิดนี ้ คือ สิ่งสาคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้ วยปั จจัยด้ าน
การเดินทางไปยังแหล่งบริการต่างๆ ปั จจัยด้ านฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของครอบครัว ปั จจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและสังคม และปั จจัยด้ านการบริ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาวิ จัย เนื่ อ งจากปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย ของ
ชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักระยะยาวในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 5 อันดับแรก ล้ วนเป็ น
ปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั แนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัยทุกข้ อ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางด้ านกายภาพ ปั จจัย
ด้ านตัวสินค้ า ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ และปั จจัยด้ านราคา
2) แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัย
ลักษณะสาคัญของแนวคิดนี ้ คือ ผู้บริ โภคย่อมมีการตัดสินใจหลายขันตอนตั
้
งแต่
้ ก่อนซื ้อ
เพื่อดูว่าสินค้ าที่เราต้ องการนันแท้
้ จริ งแล้ วเราต้ องการจริ งหรื อไม่ โดยเริ่ มจากการเล็งเห็นปั ญหา
หรื อตระหนักถึงความต้ องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือกก่อนการซื อ้
การซือ้ การบริ โภคหรื ออุปโภค การประเมินทางเลือกหลังการซือ้ และการจัดการกับสิ่งเหลือใช้
เพื่อก่อให้ เกิดการซื ้อที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ปั จจัยในการกาหนดการตัดสินใจซื ้อ อาทิ ปั จจัย
ทางด้ า นวัฒ นธรรม ปั จ จัย ทางด้ านชนชัน้ สัง คม ปั จ จัยทางสัง คมและกลุ่ม อ้ า งอิง และปั จ จัย
ทางด้ านบุคคล ซึ่งพบว่าปั จจัยเหล่านี ้มีความคล้ ายคลึงกับปั จจัยในแนวคิด การเลือกที่อยู่อ าศัย
โดยสรุ ปแล้ วผลการวิจัย มีความสอดคล้ อง คือ ชาวต่างชาติภายในโครงก่อนที่จะตัดสินใจเช่า
ระยะยาวกับ โครงการได้ มี ก ารศึก ษาข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ของโครงการ พร้ อมทัง้ มี ก ารพูด คุย หรื อ
ติดต่อกันทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อทราบถึงรายละเอียดขอโครง ลักษณะสิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐาน
ทัง้ ภายในโครงการ/บริ เ วณพื น้ ที่ ร อบนอกโครงการ และการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ที่
ชาวต่างชาติกลุม่ นี ้จะได้ ทาการตัดสินใจก่อนที่จะทาสัญญาเช่าที่อยูอ่ าศัยเป็ นระยะเวลา 30 ปี
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3) แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
หลักส าคัญ ของแนวคิดนี ้ คื อ การวางแผนที่ อยู่อ าศัย ส าหรั บ วัยเกษี ย ณและผู้สูง อายุ
จะต้ องคานึงถึงแรงกระตุ้นที่จะทาให้ เกิดการย้ ายที่อยู่อาศัย เช่น การปรับขนาดที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับความต้ องการ การจัดสภาพแวดล้ อมให้ น่าอยู่และการจัดเตรี ยมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับวัยเกษี ยณและผู้สงู อายุ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั
กล่าวคือ ถึงแม้ วา่ ชาวต่างชาติได้ ตดั สินมาอยูอ่ าศัยในโครงการ แต่ก็เป็ นเพียงระยะเวลา 4-6 เดือน
ส่วนใหญ่จะมาช่วงฤดูหนาวของบ้ านพวกเขา แล้ วย้ ายมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากมี
สภาพภูมิอากาศที่อบอุน่ และส่วนใหญ่จะเดินทางมากับครอบครัว แสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ ว่าจะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย แต่ไม่ได้ ส่งผลกระทบทางด้ านจิตใจของชาวต่างชาติเนื่องจากมีคนใน
ครอบครัวเดินทางมาด้ วย ทาให้ ชาวต่างชาติไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวและซึมเศร้ า
4) แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
ลักษณะสาคัญของแนวคิดนี ้ คือ เมื่อคนเราเข้ าสู่การเป็ นผู้สงู อายุ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านร่างกาย อารมณ์ ความสนใจ สังคม การงาน สติปัญญา และทางสมอง ส่งผลผู้สงู อายุเกิด
การย้ ายที่อยู่อาศัย โดยกลับสู่บ้านเดิม หรื อหาที่อยู่อาศัยที่สงบ เพื่อพักผ่อนและใช้ ชีวิตอยู่กับ
ลูกหลานหลังจากเกษี ยณงานแล้ ว ซึ่งมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับงานวิจยั จากผลการวิจยั ในเรื่ อง
ของงานอดิเรกจะเห็นว่าชาวต่างชาติในช่วงอายุ 60-64 ปี ส่วนใหญ่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวและ
เล่นกีฬาเป็ นหลัก ในขณะที่ชาวต่างชาติในช่วงอายุ 65 ปี ขึ ้น ลักษณะของกิจกรรมจะเป็ นการเล่น
กีฬาที่ใช้ กาลังในการออกแรงน้ อยลง และมีการพักผ่อนอยู่กับบ้ าน แสดงให้ เห็นเมื่ออายุ เพิ่มขึน้
ความสามารถในการทากิจกรรมจะน้ อยลงและมี ข้อจ ากัดมากขึน้ ซึ่งจะแตกต่างไปจากช่วงวัย
กลางคน
5) แนวคิดเกี่ยวกับบ้ านของผู้สูงอายุ
หลักสาคัญของแนวคิดนี ้ คือ บ้ านของผู้สงู อายุ ต้ องมีการออกแบบที่ดี ทงทางด้
ั้
านสภาพ
ทางด้ านแวดล้ อม การเคลื่อนที่ภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยต้ องมีความสะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยทังภายใน/ภายนอกที
้
่อยูอ่ าศัย มีความเป็ นส่วนตัวในการอยู่อาศัย และมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพื น้ ที่ ฐ านที่ ผ้ ูสูง อายุส ามารถเข้ า ไปใช้ บ ริ การได้ อ ย่า งสะดวก พบว่า แนวคิดนี ม้ ี ความ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติภายใน
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โครงการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยของที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก เช่น รูปแบบบ้ าน การออกแบบพื ้นที่ใช้
สอยภายในตัวบ้ านและบริ เวณรอบๆ ตัวบ้ าน ระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอานวยความ
สะดวกพื ้นฐานทังภายในและภายนอกโครงการ
้
6) แนวคิดเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ลักษณะสาคัญของแนวคิดนี ้ คือ ในต่างประเทศได้ มีการจัดสวัสดิการด้ านการให้ บริ การ
ของศูนย์บริ การผู้สูง อายุ อาทิ คลินิกผู้สูง อายุ ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บริ การดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงระหว่างกลางวัน การบริ การผู้ช่วยพยาบาลไปดูแลที่บ้าน อยู่ภายในโครงการ ซึ่ง
แนวคิดนีย้ ัง ไม่ มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยนี ้ เนื่องจากประเทศไทยนัน้ ยังไม่มีการจัดระบบ
สวัสดิการเหมือนในต่างประเทศ ดังนัน้ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตระหนักถึงระบบสวัสดิการที่สามารถนามาประยุกต์กบั ที่อยู่อาศัยพานักระยะยาวได้ อาจส่งผลให้
จ านวนนัก ท่อ งเที่ ย วผู้สูง อายุทัง้ ชาวไทยและชาวต่า งชาติหันมาซื อ้ ที่ อ ยู่อ าศัย เหล่านี เ้ พิ่ ม ขึน้
เนื่องจากมีความสะดวกในการเดิน สะดวกสบาย และมีการจัดศูนย์บริการที่จาเป็ นสาหรับผู้สงู อายุ
แบบครบวงจร
7) แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้ อม และที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
การจัดสภาวะแวดล้ อมมีความสาคัญกับผู้สูงอายุเป็ นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการควบคุมสภาวะแวดล้ อมน้ อย ดังนัน้ การออกแบบสภาพแวดล้ อม และที่พัก
อาศัยของผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญ โดยหลักในการออกแบบต้ องครอบคลุมในเรื่ องของสภาวะ
แวดล้ อมบุคคล สภาวะแวดล้ อมทางสังคม สภาวะแวดล้ อมทางกายภาพ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
ดูแลรักษาง่าย และมีความปลอดภัย ซึ่งแนวคิดนี ้มีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั เพราะปั จจัยที่
มีอิทธิ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของที่อยู่อาศัย การออกแบบพื ้นที่ใช้
สอยภายในที่อยูอ่ าศัย การบริการภายในโครงการ และสิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐาน
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6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบ
พ านัก ระยะยาว ในอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ” พบว่า ในการวิจัย ครั ง้ นี ม้ ี ข้ อ มูล ที่
ค่อนข้ างครอบคลุมในเนื ้อหาที่ต้องการวิจัย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของปั จจัยที่ ชาวต่างชาติใ ช้ ในการ
ตัดสิ นใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย โดยจะพิจ ารณาความพร้ อมในหลาย ๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นปั จ จัย ด้ า น
กายภาพ ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ และปั จจัยด้ านราคา แต่ใน
เขตพืน้ ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่ายังขาดปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
โดยในอนาคตการขยายตัวของเมื องหัวหิน อย่างต่อเนื่ อง ผู้วิจัยจึง เสนอข้ อเสนอแนะส าหรั บ
ข้ อกฎหมาย หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
6.3.1 ข้ อเสนอแนะทางด้ านข้ อกฎหมาย
สิ่งหนึ่งที่ได้ รับการกล่าวถึงโดยชาวต่างชาติที่พกั อาศัยในประเทศไทย ทังที
้ ่มาในฐานะผู้
พานักระยะยาวและลักษณะอื่ นก็ คือเรื่ องกรรมสิทธิ์ ของชาวต่างชาติในเรื่ องที่ พักอาศัย บุคคล
เหล่านี ้จานวนมากที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นเวลานานแล้ ว และต้ องการจะใช้ ชีวิตบันปลาย
้
ในประเทศไทย ดังนันสิ
้ ่งที่บุคคลเหล่านี ้ต้ องการคือ การที่พวกเขาสามารถเป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัย
หรื อในเรื่ องกรรมสิทธิ์ ในที่ พักอาศัยของชาวต่างชาติในประเทศไทยนัน้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับ
กรรมสิทธิ์ในที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ ในประเทศไทยจะประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ หนึ่ง
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และส่วนที่สองเกี่ยวกับอาคารชุดโดยบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด จากสาระของกฎหมายดังกล่าว ยังมีรายละเอียดประกอบ เพื่อป้องกันมิให้ ชาวต่างชาติมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินในประเทศไทยโดยไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการลงทุน ดังนันสาระ
้
สาคัญที่
อนุญาตให้ ชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ก็คือ การเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักอาศัยของชาวต่ างชาติ
1) ผู้ประกอบการ ควรกาหนดกลุม่ เป้าหมายทางด้ านสังคมและรายได้ อย่างชัดเจน
-

ควรเลือกทาเลที่ตงที
ั ้ ่ ความต้ องการของผู้สูงอายุชาวต่างชาติให้ เหมาะสมห่าง
จากแหล่งชุมชนไม่เกิน 30 นาที (หรื อ 10กม.)
ระดับราคาที่ตดั สินใจได้ เมื่อเทียบกับความสามารถการซื ้อที่พกั อาศัย
มีสภาพแวดล้ อมที่ดีเช่นความเงียบสงบ/บรรยากาศดี/เดินทางสะดวก
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-

ด้ านความปลอดภัย จะต้ องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีขนาดบ้ านให้ เลือกอย่างเหมาะสม กับขนาดของครอบครัว

2) ผู้ป ระกอบการ ควรตอบสนองต่อ ปั จ จัย และความต้ อ งของกลุ่ม เป้ าหมายอย่า ง
เหมาะสม
- ควรเลือกทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีการคมนาคมสะดวก มีแนวโน้ มความเจริญในอนาคต
- สภาพแวดล้ อมโครงการที่นา่ อยู่ เช่น ความเงียบสงบ/บรรยากาศดี
- ราคาขายที่เหมาะสมกับความต้ องการของผู้สงู อายุชาวต่างชาติ
- คานึงถึงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ครบครัน
- ควรจะมีตวั แทนในการขาย/หรื อการตลาด เป็ นชาวต่างประเทศ เพื่อที่จะได้
แนะนาและให้ การยอมรับจากผู้สงู อายุอีกทางหนึง่ ด้ วย
- มีสว่ ยลดเช่นการลดราคา
- มีที่ดนิ เปล่าในโครงการสาหรับผู้สงู อายุชาวต่างชาติที่สนใจจะปลูกบ้ านเอง
6.3.3 ข้ อเสนอแนะของชาวต่ างชาติท่ พ
ี ักอาศัยมีความต้ องการที่เหมาะสม
1) ชาวต่างชาติมีความต้ องการที่พกั อาศัยแบบบ้ านเดี่ยวชันเดี
้ ยว
2) ด้ านชื่อเสียงของโครงการ ควรได้ รับการยอมรับจากชาวต่างชาติเพื่อความมันใจใน
การตัดสินใจซื ้อ
3) ทาเลที่ตงที
ั ้ ่ความต้ องการของชาวต่างชาติอิงธรรมชาติ สภาพแวดล้ อมที่ดีเช่นความ
เงี ยบสงบ/บรรยากาศดี ด้ านความปลอดภัย จะต้ องมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมีคา่ ครองชีพต่า เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
4) ด้ านราคาที่ไม่ควรจะแพงจนเกินไป
6.3.4 ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานของรัฐ เช่ นการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
หน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่ควรเพิกเฉยต่อปั ญหา
การครอบครองที่ดินของต่างชาติ โดยมองแค่ประโยชน์ในระยะสัน้ เพราะในระยะยาวอาจเป็ น
ปั ญหาที่ยากจะแก้ ไขได้ ซึ่งผู้วิจยั เห็นว่ากฎหมายการครอบครองที่ดินของต่างชาติยงั มีช่องว่างที่
ควรได้ รับการแก้ ไขโดยหลักการแล้ ว ที่ดินนับเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตและการอยู่อาศัย จึงควร
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สงวนไว้ สาหรับคนไทยเป็ นหลัก แต่การที่กฎหมายข้ างต้ นได้ อนุญาตให้ ตา่ งชาติเข้ ามาเช่าและถือ
สิทธิครอบครองโดยมีข้อจากัดและเงื่ อนไขต่าง ๆ นัน้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็ นสาคัญอย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีช่องว่างที่ทาให้ คนต่างด้ าวสามารถซือ้
ที่ดนิ ได้ โดยไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้ อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า มีการ
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลซึ่งต่างชาติถือหุ้นร้ อยละ 49 และคนไทยที่เป็ นตัวแทนของต่างชาติ
(nominee) ถือหุ้นอีกร้ อยละ 51 เพื่อดาเนินการซื ้อที่ดินเพื่อสร้ างบ้ านพักส่วนตัว หรื อเข้ ามาลงทุน
ทาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแบ่งให้ เช่าระยะยาวแก่คนต่างชาติที่เป็ นผู้ถือหุ้น ซึ่งดูเหมือนเป็ น
การเข้ ามาซื ้อบ้ านพักตากอากาศมากกว่าการลงทุนที่ดินที่เป็ นที่ต้องการของต่างชาติในปั จจุบนั
คือ พัทยา เกาะสมุย เกาะพะงัน ภูเก็ต และหัวหิน แต่ในอนาคตการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาศัย
ช่องว่างดัง กล่าวอาจจะทาให้ ต่างชาติมี โ อกาสเข้ า ไปครอบครองที่ ดินได้ ทั่วประเทศ ดัง นัน้
หน่วยงานของรัฐจะต้ องใช้ บงั คับกฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพื่อปกป้องที่ดินให้ กบั ลูกหลานของเรา
ในอนาคต ก่อนที่จะไม่มีที่ดนิ ให้ อยูอ่ าศัย
6.3.5 ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานเอกชน
ในการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี กลุ่ม ลูกค้ า เป้าเป็ นชาวต่างชาติ เอกชนเองก็ ควรจะ
พิจ ารณาถึงข้ อกฎหมายต่างๆ ที่ไ ด้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จากข้ อกฎหมายดัง กล่าวจะทาให้ เรา
สามารถพัฒนาโครงการได้ อย่างถูกต้ อง และก็ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งหากทาถูกต้ องก็จะ
ทาให้ มีมูลค่าและเป็ นการยอมรับจากชาวต่ างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว และ
ตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยต่อไป
6.3.6 ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ ว ยงานท้ องถิ่น และชุ ม ชนในการวางแผนและพัฒนา
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความพร้ อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ า
มาพักอาศัยแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวสาหรับ ชาวต่างชาติ ซึ่งหากมีการเตรี ยมตัวรองรับกับจานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเพิ่มขึน้ ในอนาคต นอกจากจะช่วยให้ เกิดรายได้ ในท้ องถิ่นและชุมชนแล้ ว
ส่งผลทาให้ มีเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย
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6.3.7 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื อ้ ที่ พัก อาศัย ของ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากการที่
ผู้วิจยั ได้ ลงสารวจพื ้นที่โดยรอบในอาเภอหัวหิน จะพบว่ามีโครงการที่เปิ ดขายส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ าน
เดียวชันเดี
้ ยว เพื่อให้ ชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจเข้ ามาซื ้อเพื่อใช้ เป็ นที่พกั อาศัย มีจานวนหลาย
โครงการทัง้ ที่ เ ปิ ดขายใหม่ และโครงการที่ ขายหมดแล้ ว เหตุผลที่ เลื อกซือ้ บ้ านเดียวมากกว่า
คอนโด ก็เพราะว่าเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อีกทางหนึ่ง และสามารถใช้ เป็ นที่พกั อาศัยใน
เวลาที่เข้ ามาท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องเช่าโรงแรม หรื อเช่าคอนโดอยู่ในช่วงที่เข้ ามาท่องเที่ยวพานัก
ระยะยาวในประเทศไทย และประเทศไทยก็มีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติไ ว้ ครอบคลุมแล้ ว หากผู้ประกอบการอื่ นๆ จะนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของชาวต่างชาติกลุ่มนี ้แล้ ว จาเป็ นที่จะต้ องกาการวิจยั ในเชิงลึกในเรื่ องของการตลาดให้
ดีๆ ว่ามีผลกระทบต่อคนในชุมชนหรื อไหม และขัดต่อกฎหมายของไทยหรื อไม่ประการใด ซึ่งจาก
การวิจยั พบว่าชาวต่างชาติ มีปัจจัยในการตัดสินใจซื ้ออย่างไรบ้ าง แต่ยงั ขาดการศึกษาในด้ าน
พฤติ ก รรมการพัก อาศัย ของชาวต่ า งชาติ และความต้ อ งการที่ พัก อาศั ย รู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น
คอนโดมิเนียม สิ่งเหลานี ้น่าจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้ านที่พกั อาศัยสาหรับชาวต่างชาติ ให้
เหมาะและตรงกับความต้ องการได้ มากยิ่งขึ ้น
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แบบสอบถามเพื่องานวิจยั
เรื่อง

ปั จจั ย ในการตั ด สิ น ใจซื อ้ ที่ พั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ ช าวต่ า งชาติ ในอ าเภ อหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์

คาชี ้แจง

แบบสอบถามฉบับ นี ท้ าขึน้ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการท าวิ ทยานิ พ นธ์ ตามหลักสูตรเคหพัฒ นศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ข้ อมูลทั ้งหมดจะเก็บเป็ นความลับและจะใช้ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เท่านั ้น

กรุ ณาทาเครื่ อง  ลงในช่ องว่ าง หรื อเติมคาลงในช่ องว่ าง
ส่วนทื่ 1. ข้ อมูลสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
1. เพศ

[ ] (1) ชาย

[ ] (2) หญิง

2. สัญชาติ (ระบุ) ……………………………….
3. ประเภทวีซ่า
[ ] (1) ท่องเที่ยว

[ ] (2) พักอาศัยชัว่ คราว

[ ] (3) พักอาศัยระยะยาว

[ ] (1) 55-60 ปี

[ ] (2) 61-65 ปี

[ ] (3) 66-70 ปี

[ ] (4) 71-75 ปี

[ ] (5) 76-80 ปี

[ ] (6) 80 ปี ขึ ้นไป

[ ] (2) สมรส

[ ] (3) หย่าร้ าง

[ ] (4) อื่นๆ (ระบุ)..........
4. อายุ

5. สถานภาพ
[ ] (1) โสด
[ ] (4) อื่นๆ (ระบุ)..........
6. จานวนบุตรทั ้งหมด ............... คน

แบ่งเป็ นชาย ............... คน และหญิง ............... คน

7. การศึกษา
[ ] (1) มัธยมต้ น

[ ] (2) มัธยมปลาย/เทียบเท่า

[ ] (3) อนุปริญญา

[ ] (4) ปริญญาตรี

[ ] (5) ปริญญาโท

[ ] (6) ปริญญาเอก

[ ] (7) อื่นๆ (ระบุ)..........
8. ระดับรายได้ ต่อเดือนของท่าน(1USD=30บาท)
[ ] (1) < 50,000 บาท
[ ] (4) > 150,000 บาท

[ ] (2) 50,001-100,000 บาท

[ ] (3) 100,001-150,000 บาท
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9. แหล่งที่มารายได้ หลักในปั จจุบนั (ตอบได้ มากกว่า 1 คาตอบ)
[ ] (1) เงินบาเหน็จ / บานาญ

[ ] (2) เงินออม / ดอกเบี ้ยจากเงินออม

[ ] (3) กิจการ / การประกอบอาชีพ

[ ] (4) ญาติ/บุตรหลาน

[ ] (5) อื่นๆ (ระบุ)..........
10. ระดับรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนของท่าน(ระบุ)......................................................บาท
11. สัดส่วนรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนของท่าน
ประเภทของรายจ่าย

สัดส่วนรายจ่าย

เสื ้อผ้ า, อาหาร, เครื่องดื่ม, ของใช้ สว่ นตัวประจาวัน
น ้าประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต, ค่าส่วนกลาง
พาหนะในการเดินทาง, ค่าน ้ามันรถ
ด้ านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
สันทนาการ, ท่องเที่ยว, บันเทิง
อื่นๆ (ระบุ)..........
ส่วนที่ 2. การดาเนินชีวิตของผู้พกั อาศัยชาวต่างชาติ
12. ด้ านการเดิ น ทาง: โดยส่ ว นใหญ่ ท่ า นเดิ น ทางด้ วยยานพาหนะอะไรจากที่ พั ก อาศั ย ในปั จจุ บั น
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ] (1) รถยนต์ สว่ นตัว

[ ] (2) รถจักรยานยนต์ สว่ นตัว

[ ] (3) แท็กซี่

[ ] (4) รถจักรยานยนต์ รับจ้ าง

[ ] (5) รถโดยสารประจาทาง

[ ] (6) อื่นๆ (ระบุ)..........

13. ลักษณะอาหารที่ท่านชื่นชอบ
[ ] (1) เอเชีย

[ ] (2) ยุโรป

[ ] (3) อื่นๆ (ระบุ)..........

14. ท่านมีวิธีการเตรียมอาหารสาหรับการบริโภคในแต่ละวันอย่างไร
ปรุงเอง
มื ้อเช้ า
มื ้อกลางวัน
มื ้อเย็น

สัง่ ซื ้อ

ทานนอกบ้ าน
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15. ปั จจุบนั ท่านมีโรคประจาตัวอยู่หรือไม่
[ ] (1) ไม่มี

[ ] (2) มี (ระบุ)..............................

16. ปั จจุบนั ผู้ดแู ลท่านคือใคร
[ ] (1) ไม่มี

[ ] (2) คู่สมรส

[ ] (3) บุตร / หลาน

[ ] (4) ว่าจ้ างผู้ดแู ล

[ ] (5) อื่นๆ (ระบุ)..........

17. ปั จจุบนั ท่านพักอาศัยอยู่กบั ใคร
[ ] (1) อยู่คนเดียว

[ ] (2) อยู่กบั ลูก/หลาน

[ ] (3) อยู่กบั คู่สมรส

[ ] (4) อยู่กบั ญาติ

[ ] (5) อยู่กบั ผู้ดแู ล

[ ] (6) อื่นๆ (ระบุ)..........

18. ระยะเวลาที่ท่านได้ พกั อาศัยอยู่ในโครงการปั จจุบนั
[ ] (1) น้ อยกว่า 1 ปี

[ ] (2) 1-5 ปี

[ ] (3) 5-10 ปี

[ ] (1) น้ อยกว่า 1 เดือน

[ ] (2) 1-3 เดือน

[ ] (3) 4-6 เดือน

[ ] (4) 7-9 เดือน

[ ] (5) 10-12 เดือน

[ ] (4) มากกว่า 10 ปี
19. รูปแบบการอยู่อาศัยของท่าน

20. งานอดิเรก (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ] (1) กีฬา (ระบุ).................................

[ ] (2) อ่านหนังสือ (ระบุ).................................

[ ] (3) ตกแต่งสวน (ระบุ).......................

[ ] (4) ท่องเที่ยว (ระบุ)....................................

[ ] (5) พักผ่อนอยู่กบั บ้ าน (ระบุ).............

[ ] (6) อื่นๆ (ระบุ)...........................................

21. ท่านนิยมรับข่าวสาร / สือ่ ผ่านช่องทางใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ] (1) อินเตอร์ เน็ท

[ ] (2) หนังสือพิมพ์

[ ] (3) นิตยสาร

[ ] (4) โทรทัศน์

[ ] (5) วิทยุ

[ ] (6) อื่นๆ (ระบุ)..........
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ส่วนที่ 3 ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติ
โปรดให้ ระดับความความสาคัญในการตัดสินใจซื ้อของท่าน โดยระบุเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง โดยมีระดับ
คะแนนต่างๆ ดังนี ้ ระดับความสาคัญ 5 = มากที่สดุ , 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย และ 1 = น้ อยที่สดุ
ระดับการให้ ความสาคัญ
ความต้ องการ

1. ปั จจัยด้ านตัวสินค้ า (Product)
1.1) รูปแบบของตัวบ้ านที่เหมาะสม
1.2) ความหลากหลายของแบบบ้ านให้ เลือก
1.3) เฟอร์ นิเจอร์ และสิง่ อานวยความสะดวกในบริเวณตัวบ้ าน
1.4) การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายในตัวบ้ านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้ าน
1.5) สิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ
2. ปั จจัยด้ านราคา (Price)
2.1) ราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่น
2.2) ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั และเงื่อนไขการถือครอง
3. ปั จจัยด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Place)
3.1) ความสะดวกในการซื ้อ
3.2) การมีสานักงานขายที่เชื่อถือได้
3.3) การนาเสนอข้ อมูลมีหลายช่องทาง
3.4) การเข้ าถึงข้ อมูลโครงการทาได้ ง่าย
4. ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
4.1) การโฆษณาที่จงู ใจ
4.2) การให้ สว่ นลด แลก แจก แถม
4.3) การประชาสัมพันธ์ ทาอย่างต่อเนื่อง
4.4) ส่วนลดและราคาที่พิเศษกว่าโครงการอื่น

5

4

3

2

1
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ระดับการให้ ความสาคัญ
ความต้ องการ

5

4

3

2

1

5. ปั จจัยด้ านบุคลากร (People)
5.1) เจ้ าหน้ าที่โครงการให้ บริการอย่างเป็ นมิตร
6. ปั จจัยด้ านกระบวนการ (Process)
6.1) ขั ้นตอนการทาสัญญาซื ้อขาย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน
7. ทาเลที่ตงั ้ (Place)
7.1) ทาเลที่ตั ้งใกล้ แหล่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
7.2) การเดินทางเข้ าออกที่สะดวกสบาย
7.3) สงบเงียบ มีความเป็ นส่วนตัวเหมาะสมในการอยู่อาศัย
7.4) สภาพแวดล้ อมบริเวณรอบๆ มีความปลอดภัย
8. ปั จจัยด้ านกายภาพ (Physical)
8.1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโครงการ
8.2) รูปแบบของที่พกั อาศัยและตัวโครงการ สะท้ อนความมีระดับของผู้
พักอาศัย

ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
** ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่ท่านให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามนี ้ **
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QUESTIONNAIRE FOR RESEARCH
Subject

Factor of the decision to purchase housing for the elderly foreigners, Hua Hin, Prachuap
Khiri Khan Province: A case study of Smart House Hua Hin

Note

This questionnaire is made for thesis in Housing Development Program (Real Estate),
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. All information is kept confidential and
only be used in thesis

Please mark in the gap or fill in the blank.
Part 1. Society and Economy Information (Personal Information)
1. Gender

[ ] (1) Male

[ ] (2) Female

2. Nationality ……………………………….
3. Type of Visa
[ ] (1) Tourist

[ ] (2) Transit

[ ] (3) Non-Immigration

[ ] (1) 55-60 years

[ ] (2) 61-65 years

[ ] (3) 66-70 years

[ ] (4) 71-75 years

[ ] (5) 76-80 years

[ ] (6) above 80 years

[ ] (2) Marriage

[ ] (3) Widowed/Divorced

[ ] (4) Etc..........
4. Age

5. Status
[ ] (1) Single
[ ] (4) Etc..........
6. Number of Children ............... persons Male ............... persons Female ............... persons
7. Education
[ ] (1) Secondary School

[ ] (2) High School

[ ] (3) Associated’s degree

[ ] (4) Bachelor’s degree

[ ] (5) Master’s degree

[ ] (6) Doctor’s degree

[ ] (7) Etc..........
8. Income per Month (1USD=30 baht)
[ ] (1) < 50,000 baht
[ ] (4) > 150,000 baht

[ ] (2) 50,001-100,000 baht

[ ] (3) 100,001-150,000 baht
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9. Main source of income (you can mark more than one answer)
[ ] (1) Retirement pay/Pension

[ ] (2) Saving/Interest from saving

[ ] (3) Business

[ ] (4) Relatives

[ ] (5) Etc..........
10. Average expenses per month...................................................... baht
11. Ration of expenses per month
Type of expenses

Ratio of expenses

Personal Usage
Facility (water, electricity, internet, common fee, etc.)
Transportation
Health
Activity
Etc..........
Part 2. Life Style of the elderly foreigners
12. Transportation: What kind of vehicle do you use for trip or travel? (you can mark more than one
answer)
[ ] (1) Personal car

[ ] (2) Personal motorbike

[ ] (3) Taxi

[ ] (4) Public motorbike

[ ] (5) Bus

[ ] (6) Etc..........

13. What kind of food do you prefer?
[ ] (1) Asian

[ ] (2) European

[ ] (3) Etc..........

14. How do you prepare your meal?
Cook
Breakfast
Lunch
Dinner

Order

Eating outside the home
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15. Do you have personal sickness?
[ ] (1) No

[ ] (2) Yes (Please Specify)..............................

16. Who is take care you when are you sick?
[ ] (1) No

[ ] (2) Spouse

[ ] (4) Caretaker

[ ] (5) Etc..........

[ ] (3) Child/grand children

17. Who do you live with?
[ ] (1) Alone

[ ] (2) Child/grand children

[ ] (3) Spouse

[ ] (4) Relatives

[ ] (5) Caretaker

[ ] (6) Etc..........

18. How long have you been staying at this residence?
[ ] (1) Less than 1 year

[ ] (2) 1-5 years

[ ] (3) years

[ ] (4) More than 10 years
19. How long have you take the time to living?
[ ] (1) Less than 1 month

[ ] (2) 1-3 months

[ ] (3) 4-6 months

[ ] (4) 7-9 months

[ ] (5) 10-12 months

20. Hobbies (you can mark more than one answer)
[ ] (1) Sport.............................................

[ ] (2) Reading book.....................................

[ ] (3) Gardening....................................

[ ] (4) Travel..................................................

[ ] (5) Stay at home................................

[ ] (6) Etc.......................................................

21. What channel do you prefer to receive information? (you can mark more than one answer)
[ ] (1) Internet

[ ] (2) Newspaper

[ ] (3) Magazine

[ ] (4) Television

[ ] (5) Radio

[ ] (6) Etc..........
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Part 3 Factor of the decision to purchase housing for the elderly foreigners
Please provide the level of significance for your decision to purchase housing. And mark in the
gap (The scores are as follows: 5 = the most, 4 = most, 3 = normal, 2 = less and 1 = the least)
Level of significance
Demand

1. Product Factor
1.1) Suitable House Design
1.2) Variety of House Design
1.3) Furniture and Facilities in the House
1.4) Space, Interior and Exterior Design
1.5) Common Facilities such as Security System, Clubhouse etc.
2. Price Factor
2.1) Cheaper than Other Projects
2.2) Suitable price for Residence Quality and Terms of Holdings
3. Place Factor
3.1) Convenient to purchase
3.2) Reliable Sale Offices
3.3) Multiple Channels of Project Information
3.4) Easy Access Project’s Information
4. Promotion Factor
4.1) Attractive Advertising
4.2) Offering Discount and Special Promotion
4.3) Continually Public Relations
4.4) Discount and Price more Special than

5

4

3

2

1
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Level of significance
Demand

5

4

3

2

1

5. People Factor
5.1) The service staff is friendly
6. Process Factor
6.1) Process of the Contracts is not complicated
7. Place Factor
7.1) Locate close to Public Utilities and Public Assistances
7.2) Easy to Access
7.3) Quiet and Privacy for the Residents
7.4) Safety Environment
8. Physical Factor
8.1) Reputation and Reliability of the Project
8.2) Form of Housing and Project Reflex Class of the Residents

Part 4 Suggestion
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
** Thank you for your information in this questionnaire **
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ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ – สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ประวัติการทางาน
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