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บทคัดยอ 

เนื่องดวยในปจจุบันประชาชนไทยมีมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต โดยเริ่มหันมา
ใชชีวิตเปนโสดกันมากข้ึน โดยเฉพาะกับประชากรเพศหญิงซ่ึงเกิดขึ้นไดหลายปจจัย เมื่อเริ่มเขาสูวัยเกษียณจึง
เปนปญหาสําหรับกลุมผูหญิงตัวคนเดียว จึงมีความจําเปนที่ตองดูแลตนเอง เนื่องจากไมมีบุตรหลานคอยดูแล 
อีกทั้งยังสงผลใหเกิดปญญาดานสภาพจิตใจและรางกายตามมา ดังนั้นจึงเกิดเปนแนวคิดทําโครงการเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุเพศหญิงตัวคนเดียวหลายทาน  ไดมีปฏิสัมพันธกันเพ่ือแกปญหาภัยเหงาในผูสูงอายุ โดยมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุเพศหญิง ใหอยูในประเภทโค-เฮาสซิ่ง ซึ่งเปนรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีสมาชิกได
อยูอาศัยรวมกัน มีการจัดและออกแบบพ้ืนที่ใชสอยใหสามารถใชงานรวมกัน และสามารถสรางความสัมพันธที่
ดีตอกันและดูแลกันภายในโครงการ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด การวิเคราะห ขอมูล และหลักการออกแบบท่ี
เกี่ยวของกับผูสูงอายุทางดานรางกายและจิตใจ นํามาใชเพ่ือการออกแบบงานสถาปตยกรรมที่เปนตัวแปรใน
การสงเสริมและพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ 

การสรุปผลการศึกษาสรุปไดวาโครงการ “เพลินทิพย เวลบีอ้ิง” บานพักสําหรับผูสูงอายุเพศหญิง มี
แนวทางในการออกแบบงานสถาปตยกรรมเปนโครงการท่ีอยูอาศัยประเภท โค -เฮาสซิ่ง เปนสังคมแบบดูแล
และพ่ึงพากัน เนื่องจากกลุมผูใชงานโครงการเปนผูสูงอายุเพศหญิงตัวคนเดียว ที่สามารถพ่ึงพาตนเองไดแต
ตองการไดรับการดูแลทางดานรางกายและจิตใจใหดีขึ้น อีกทั้งมีกิจกรรมที่สงเสริมในดานตางรองรับ อาหารท่ี
รบัประทานปลอดสารพิษ และใชชีวิตในทุกวันอยางมีความสุข 
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บทนํา 
เนื่องดวยปจจุบันประชาชนชาวไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต โดย
เริ่มหันมาเปนโสดการมากขึ้นโดยเฉพาะกับ
ประชาชนเพศหญิง จึงเห็นวาเมื่อเ ร่ิมเขาสูวัย
เกษียณจึงเปนปญหาสําหรับกลุมผูหญิงตัวคนเดียว 
จึงเกิดเปนโครงงการบานพักสําหรับผสูงอายุเพศ
หญิง ที่มีแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมเปน
โครงการท่ีอยูอาศัยประเภท โค-เฮาสซิ่ง โดยเปน
สังคมท่ีดูแลกันและสรางประติสัมพันธที่ดีในแก
กลุมผูสูงอายุเพศหญิงตัวคนเดียว  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือศึกษาขอมูลงานสถาปตยกรรมที่อยู
อาศัยประเภท Co-Housing 

1.2 เพ่ือศึกษาถึงหลักการการออกแบบพ้ืนที่
ว า ง ใหตอบสนองกับการใช งานของ
ผูสูงอายุ 

1.3 เพ่ือศึกษาขอมูลดานการออกแบบท่ีอยู
เ พ่ือรองรับกับการเป ล่ียนแปลงทาง
รางกายของผูสูงอายุ 

1.4 เ พ่ือศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่ที่ ส ง เสริม
สุขภาพดานร างการและจิตใจใหแก
ผูสูงอายุ 

1.5 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมทางดานรางกาย
และจิตใจของผูสูงอายุ 

1.6 เพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดของธุรกิจดาน
สถานดูแลและบริการผูสูงอายุ 

2. สมมติฐานในการพัฒนา 
      2.1  โครงการ “เพลินทิพย เวลบีอ้ิง” บานพัก
สําหรับผูสูงอายุเพศหญิง มีสถานภาพครองโสด
ถาวรเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน ตัวคนเดียว 
ปญหาหยาราง สูญเสียบุคคลเปนที่รัก โดยภายใน
โครงการจะเปน พ้ืนที่ อยู อาศัยประเภท Co-
Housing ที่แยกเปนกลุมอาคารยอยและแทรก
พ้ืนที่สีเขียวระหวางอาคาร เพ่ือใหเกิดความสบาย 

สดชื่น ภายในโครงการมีพ้ืนที่สวนกลางท่ีใชงาน
รวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือตองการใหผูสูงอายุ
ไมไดรูสึกเดียวดาย ไดพบปะสังคมกับผูอ่ืน  และ
สมาชิกในโครงการสามารถนําความรูจากการ 
Workshop เปนอาชีพเสริมได 
 2.2 โครงการ “เพลินทิพย เวลบีอ้ิง” 

บานพักสําหรับผูสูงอายุเพศหญิง จะเปน
โครงการท่ีทําใหผูสูงอายุเพศหญิงไดรับ
ความสุข กับคุณภาพชีวิตที่ดี และเปน
ตนแบบของบานพักสําหรับผูสูงวัย 

วิธีการวิจัย 
1. ประวัติความเปนมา 

ปจจุบันประชากรในประเทศไทยทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ในการดําเนินชีวิตสงผลใหประชากรชาวไทยตาง
หันมาใชชีวิตเปนโสดมากข้ึน โดยเฉพาะกับ
ประชากรเพศหญิง ที่มีแนวโนมเปนโสดเพ่ืมขึ้น
อยางชัดเจน ดังนั้นสังคมไทยในปจจุบันจึงมี 
“ผูหญิงตัวคนเดียว”ทั้งสิ้นประมาณ 2 ลานคนและ
มีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึน 

อีกทั้งในปจจุบันผูหญิงมีความสําคัญใน
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากขึ้น สังคมไทยมีผูหญิงเกงเพ่ิมมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม เมื่อเขาสูวัยเกษียณ เนื่องจากไมมี
บุตร หลานคอยดูแล จึงมึงความจําเปนที่จะตอง
พ่ึงพาตนเอง และดูแลตนเอง การวางแผนเตรียม
ความพรอมสําหรับวัยเกษียณถือเปนเรื่องสําคัญ 
ในปจจุบันมีกระแสการพัฒนาอยูอาศัยประเภท 

Co-Housing เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากในปจจุบัน ที่
อ ยู อ า ศั ย เ ริ่ ม มี ร า ค า ที่ สู ง ขึ้ น บ ริ ษั ท ด า น
อสังหาริมทรัพยจึงเริ่มแนวคิดCo-housingเขามา
ใชในการออกแบบ หลักการคือการแชร พ้ืนที่
สวนกลางรวมกัน เพ่ือลดคาใชจายบางสวนและทํา
ใหมนุษยไดเริ่มมีการปฏิสัมพันธกันมาข้ึน 
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จึงเกิดเปนแนวคิดของ โครงการ “เพลิน
ทิพย เวลบีอ้ิง” บานพักสําหรับผูสูงอายุเพศหญิง 
เพ่ือรองรับผูสูงอายุเพศหญิงตัวคนเดียว 

2. การวิเคราะหผานนวัตกรรมการออกแบบ 
กระบวนการนวตักรรมดว้ยการออกแบบ 7 โหมด เพอื

การจดัการความรู ้เรยีงลําดบัความคดิ และ ตรวจทาน
ถึงประเด็นทมีาของโครงการได้อย่างครบถ้วน โดย
โครงการ “เพลนิทพิย ์เวลบอีงิ” บา้นพกัผูส้งูอายุ เพศ
หญงิ เรมิจดัเรยีงลาํดบัดว้ยองคป์ระกอบ ดงัรปู  

 

 

Business Model Canvas  

เปนเครื่องมือชวยออกแบบธุรกิจผานปจจัยทั้ง 9 

ดานที่มองวาครอบคุมสวนสําคัญตอธุรกิจทุก 

ป ร ะ เ ภ ท  โ ด ย ผู คิ ด ค น คื อ  Alexander 

Osterwalder ประโยชนของ  Business Model 

Canvas คือ สามารถเขาใจภาพธุรกิจโดยรวมได
พรอมกัน ทําใหคิดไดรอบดานมากขึ้นถึงที่มาที่ไป 
สามารถสรางและ เห็นเปาหมายที่ชัดเจน และรูถึง
สวนที่ขาดหายหรือสวนที่ควรเพ่ิม โดยปจจัยทั้ง 9 

ดานของโครงการ “เพลินทพิย เวลบีอ้ิง”  

3.ตําแหนงที่ตั้งโครงการ 

 

ตําบลหนองขาม อําเภอเศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี  
ข น า ด พ้ื น ที่ ทั้ ง ห ม ด  7  ไ ร   ร า ค า 
10,500,000 บาท  

4. การคมนาคมเขาสูโครงการ 
สามารถเขาสูโครงการโดยรถสวนตัว  

- จากตัวเมืองศรีราชาใชเวลา20 นาที่ โดย
ใชเสนทางอัสสัมชัญ-หนองยายบู และเขา 

สูถนน 331 ปนทอง2  ขับตรงมา 5.1 
กิโลเมตร จะพบซอยเขาตะแบก เลี้ยวขวา  

        900 เมตร ถึงโครงการ 
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- จากกรุงเทพใชเวลา 2 ชั่วโมงโดยใชเสนทาง มอร
เตอรเวยสาย 7 ออกดานหนองขาม เพ่ือ
เขาสูถนน 331 ปนทอง2 ตรงมา 5.1 
กิโลเมตร จะพบซอยเขาตะแบก เลี้ยวขวา 
อีก900เมตร ถึงโครงการ  

 

5. ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  
 ทิศเหนือ พ้ืนที่สวนบุคคล 
 ทิศใต พ้ืนที่ทําการเกษตร 
 ทิศตะวันออก พ้ืนที่ทําการเกษตร บานพักอาศัย 
 ทิศตะวันตก ติดตอปา หวยสาธารณะ 

 

 

6. การใชประโยชนที่ดิน 
พ้ืนทีส่ีชมพู 1.12 ที่ดินประเภทชุมชน 

  โดยสามารถสราง อาคารที่อยูอาศัยรวม
ขนาดพ้ืนที่ไมเกิน 10,000 ตารางเมตรได 
7. การวิเคราะหแนวคิดดานหนาที่ใชสอย 

CUSTOMER CENTRIC INNOVATION  
 

 
นวัตกรรมที่มุงถึงการสรางประสบการณ 
ใหมใหแกผูที่เขามาใชในโครงการ และ
วิเคราะหถึงแนวโนมและทิศทางการ
เติบโตของธุรกิจ โดยปจจัย 3 ขอดังนี้  

- Journey 
- Component Experience 
- Value Proposition Canvas 
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ผลการวิจัย 

1. แนวความคิดดานหนาที่ใชสอย 
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2. แนวความคิดในการออกแบบวางผัง 

   ขั้นตอนแรกออกแบบใหภายในโครงการจะมีถนนรอบโครงการ และมีพ้ืนที่ตรงกลางเปนพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือจัดทําเพ่ือที่สวนกลาง และขั้นตอนตอมาแบงอาคารเปนกลุมยอยเพ่ือความเปนสวนตัวและสามารถเปน
ทางวออกเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากผูใชงานเปนผูสูงอายุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการขนยายจึงเปนสิ่งสําคัญ   

3. แนวคิดดานการออกแบบ  
 

โครงการใชหลักการออกแบบแบบ Universal Design เพ่ือรองรับกับผูสูงอายุและทุกๆชวงอายุ 
โดยรอบทางเดินในโครงการจัดทําราวจับสูง 120 เซนติเมตร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ และที่ปลูกผักสูงจากพ้ืนดิน 
60-80 เซนติเมตร 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง
แนวคิด  การวิ เคราะห  ขอมูล  และหลักการ
ออกแบบท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุทางดานรางกาย
และจิ ต ใ จ  นํ ามา ใช เ พ่ื อการออกแบบ ง าน
สถาปตยกรรมท่ีเปนตัวแปรในการสงเสริมและ
พัฒนาทางดานรางกายและจิตใจการสรุปผล
การศึกษาสรุปไดวาโครงการ “เพลินทิพย เวลอ้ิง” 

บานพักสําหรับผูสูงอายุเพศหญิง มีแนวทางในการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมเปนโครงการท่ีอยู
อาศัยประเภท โค-เฮาสซิ่ง เปนสังคมแบบดูแลและ
พ่ึงพากัน เนื่องจากกลุมผู ใชงานโครงการเปน
ผูสูงอายุเพศหญิงตัวคนเดียว ที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดแตตองการไดรับการดูแลทางดานรางกาย
และจิตใจใหดีขึ้น อีกทั้งมีกิจกรรมที่สงเสริมในดาน
ตางรองรับ อาหารท่ีรับประทานปลอดสารพิษ และ
ใชชีวิตในทุกวันอยางมีความสุข
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ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาและคนควาขอมูลวิทยานิพนธ
ในครั้งนี้ คือการสงเสริมใหกลุมของผูหญิงตัวคน
เดียวเริ่มมีการเตรียมตัวและเตรียมพรอมถึงการใช
ชีวิตในชวงวัยเกษียณอยางไร ใหมีความสุขท้ังดาน
รางการและจิตใจ มีประติสัมพันธรวมกับผูอ่ืนจน
เกิดเปนสังคมใหม   
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