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บทค ัดย่อ 
 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ เน่ืองจากมี สัด ส่วนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรท้ังประเทศร้อยละ 10.7 ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องตระหนัก เห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ทางด้านสภาพร่างกาย และการรับรู้ของผู้สูงอายุ ท่ีมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุเกิด ปัญหาการใช้งานพื้นท่ี
ต่างๆ ภายในท่ีอยู่อาศัย ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดเกณฑ์การออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อ
ทุกคน (Universal design) แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในสังคม นอกจากน้ันสังคมผู้สูงอายุยังมีปัญหา
เร่ืองการรับรู้ข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองอีกด้วย 

งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอ โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อ จัดระบบ
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีเป็นการให้ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวม ไปถึงข้อมูลท่ัวไปของบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกเมืองภายในพื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

โดยข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดของ
การใช้โปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ ศึกษาประเภท
ของผู้สูงอายุ ศึกษาข้อก าหนดการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะ
ส าหรับผู้สูงอายุ อีกท้ังยังท าการส ารวจ และรวบรวมข้อมูลต าแหน่งสถานท่ีตั้ง และข้อมูลท่ัวไปของท่ี
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อยู่อาศัย รวมไปถึงข้อมูลท่ัวไปของบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง ในเขตพื้นท่ีบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จากน้ันจึงวิ เคราะห์ข้อมูลจากประเภทของผู้สูงอายุ และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ จนได้มาเป็นหลัก เกณฑ์ในการให้ระดับ
ความส าคัญของอยู่อาศัยแต่ละแห่ง แล้วท าการจัดระบบฐานข้อมูล เพื่อน าไปแสดงข้อมูลในตัว
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท่ีเป็นต้นแบบใน
งานวิจัย  

ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างาน และหน้าตาของโปรแกรมต้นแบบ จากการศึกษา
งานวิจัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ และ
ท าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) ร่วมกับชุดโปรแกรม และเค ร่ืองมือ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Software Development Kit: 
Android SDK) แล้วน าเอาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์มาทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งาน และท าการประเมิน
ความพึงพอใจจากบุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 45 – 59 ปี และผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี ในเขต
พื้นท่ีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แล้วน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามค วามพึงพอใจ 
มาปรับปรุง และแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

โดยสรุปแล้ว โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพ ท์มือ ถือ
สมาร์ทโฟนเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ มี
การให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอ ยู่อาศัยเพื่อ ผู้สูงอายุ 
นอกจากน้ันยังให้ข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ี
แสดงบนแผนท่ี รวมไปถึงการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ท่ีค านึงถึงการ
ใช้งานของผู้สูงอายุ ท่ีจะท าให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลได้ด้วยความเข้าใจ และการออกแบบการ
ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ท่ีค านึงถึงการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ ท่ีจะท าให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถรับ
ข้อมูลได้อย่างสะดวก และถูกต้อง ซึ่งจากลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ตน้แบบท่ีกล่าวมา ท าให้กลุ่ม
ผู้ใช้งาน น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัย และยังท าให้ก ลุ่ม ผู้ใช้งานเข้าถึง
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกได้อย่างครบถ้วน 

 
ค  ำส ำคญั: ผู้สูงอายุ, โปรแกรมประยุกต์, ท่ีอยู่อาศัย, โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์, การออกแบบเพื่อทุกคน 
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ABSTRACT 
 

Thailand is approaching the aging society and is experiencing the rapid 
growth of the elderly, accounting for 10.7% of the total population. Thai society is 
now well aware of this demographic transition. The physical change in older people 
is considered a significant problem that brings about difficulties in living their own 
lives, not even in making use of floor areas in their residential quarters. Although 
Universal Design has been promoted as an approach to the design of housing and 
living environment of the elderly, expecting that this would help facilitating the 
elderly’ ways of living, it is not so widely practiced as expected.  

The study on Smartphone Application for Management of Housing 
Information System for the Elderly: A Case of Bangkapi District of BMA was conducted 
to propose a tool for management of the information system of housing and facilities 
for aging people. There was the development of an application for Android Operating 
System (OS), to provide the information of housing, its architectural elements serving 
the elderly, and urban amenities and facilities for the elderly in the study area; 
Bangkapi District of Bangkok.  
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This study was conducted starting with a research process of literature 
review, to study concepts relating to development of a prototype application and 
requirements for design of architectural elements in the decent housing for the 
elderly. The field survey was later carried out, to gather data on locations of housing 
and living facilities in the study area.  All gathered data were analyzed to define 
criteria for determination of the prioritized location, that later were systematically 
developed in a database form. The database then is displayed in a prototype 
application operated with Android OS on Smartphone.    

The researcher designed the Operating System (OS) and prototype 
application pattern through reviewing researches and theories relating to the User 
Interface design that is required to meet the Universal Usability criteria and is most 
applicable and suitable for the elderly use. The development of mobile application 
was made utilizing the Android Eclipse program and the Android Software 
Development Kit (Android SDK). The prototype application was tested, to ensure its 
efficiency and accuracy, as well as the user’s satisfaction. The sample group of users 
was divided into 2 groups, including a group of respondent who have ages of 45 -59 
years and a group of the elderly having ages of 60 – 70 years. Both sample groups 
were those resided in Bangkapi district of Bangkok. Results of the satisfaction 
evaluation were analyzed to improve the quality of the prototype application.  

It is expected that the prototype application can be used as a 
Smartphone application to systemize housing information and urban facility services 
for the elderly. Likewise, it is anticipated that the application could provide 
information of architectural elements in residential unit, as well as the locations of 
those facilities shown in a map format. The User Interface of the prototype 
application was designed to facilitate the elderly with accurate information, to 
enable their decision making of housing purchase and accessibility to urban facility 
services.  

 
Keywords: The Elderly, Application, Housing, Smartphone, Android Operating System 
(OS), Database, Universal design 
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กิตต ิกรรมประกาศ  
 

ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ได้มีผู้เกี่ยวข้องท่ีสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ จึงสามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่ีปรึกษาวิทยานิพธ์ท้ัง 3 ท่าน รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ ดร. ธราวุธ ทิพย์เดโช และอาจารย์พฤฒิพร ลพเกิด  ส าหรับ
ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อช้ีแนะ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง
มาโดยตลอด รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เขียนศักดิ์  แสงเก ล้ียง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าปรึกษา และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ส าหรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความเป็นห่วงเป็นใย และความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ 

ขอขอบคุณผู้สูงอายุเขตพื้นท่ีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทุกท่าน ท่ีได้ให้การสัมภาษณ์  
และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมาย ตลอดจนความช่วยเหลือในการทดสอบต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รุ่นท่ี 8 ท่ีคอยเป็น
ก าลังใจ และช่วยเหลือกันในยามท่ีเจอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ขอบคุณส าหรับมิตรภาพท่ีดีเสมอมา 

และสุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวสุรารักษ์ทุกท่านท่ีได้
ให้ค าปรึกษา และเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยในการท าวิจัยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

 นางสาวธนาภา สุรารักษ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

สังคมไทยได้ให้ความส าคัญกับเรื่องผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน เนื่องจากการปลูกฝัง
ค่านิยมที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยในเรื่องการให้ความเคารพ การให้เกียรติ และการแสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากคุณค่าดังกล่าวแล้ว จากการศึกษาจ านวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2550 พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวน 7.02 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนผู้สูงอายุต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศไทยร้อยละ 10.7 (ภาพที่ 1.1) และในปี พ.ศ. 2554 ผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยมีจ านวน 7.02 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนผู้สูงอายุต่อจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย
ร้อยละ 13.2 (ภาพที่ 1.2) และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้ ซึ่งหมายถึง 
การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งเพศชาย และเพศหญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ (พวงทอง, 2554-2555) 
จึงท าให้สังคมไทยต้องตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหาผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้าน
สภาพร่างกาย และการรับรู้ ที่มีส่วนท าให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัย 
เช่น การใช้บันได การใช้หอ้งน้ า เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 1.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มช่วงวัย พ.ศ.2550. จาก รายงานการส ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551. 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนของประชากรแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2503 
และ พ.ศ.2553. จาก รายงานประจ าปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554 (น.8), โดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2555. 

 
โดยในปัจจุบันได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม และสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal design) เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินชีวิตของทุกคนใน
สังคมมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
และท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตน และมีจิตใจที่
เข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งปวง (ส านักการโยธา, 2556)  

 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงตัวอย่างเกณฑ์การค้นหาที่อยู่อาศัยที่ท าการประกาศขายหรือให้เช่า  ของเวปไซค์ 
ddproperty.com. จาก เวปไซค์ ddproperty.com, http://www.ddproperty.com, ดัดแปลโดย
ผู้วิจัย. 

 
แต่ในปัจจุบันการให้ความส าคัญกับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อม และ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal design) ในประเทศไทยนั้นยังไม่แพร่หลาย และ
หลายภาคส่วนยังไม่เห็นถึงความส าคัญ (ส านักการโยธา, 2556) นอกจากนั้นการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุยังขาดการรับรู้จากผู้สูงอายุ เช่น การได้รับข้อมูลการบริการด้าน
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สุขภาพ อาหาร และท่ีอยู่อาศัย ซึ่งสังคมผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรม น าไปสู่การ
สร้างความเหลื่อมล้ าทางสังคม ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการให้ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 1.3 ซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้ผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในบั้นปลายชีวิตไม่สามารถค้นหา  และซื้อบ้านที่มี
ความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนได้ จึงท าให้เกิดแนวความคิดในการสร้างเครื่องมือที่เป็น
เทคโนโลยีในการช่วยในการให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุขึ้นมา 

โดยจากการค้นคว้าข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีของ
ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2555 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือ
มากที่สุดคือร้อยละ 70.2 (ภาพที่ 1.4) ซึ่งเมื่อเข้าไปดูในตารางสถิติก็พบว่าประชากรในกลุ่มช่วงอายุ 
40 – 59 ปี มีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยประชากรช่วงอายุ 40 – 49 มีการใช้
โทรศัพท์มือถือ 8.8 ล้านคน และประชากรช่วงอายุ 50 – 59 มีการใช้โทรศัพท์มือถือ 6.4 ล้านคน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งโทรศัพท์มือถือมีความสามารถนอกจากการสื่อสารที่เป็น
ความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมีการใช้งานในแบบอื่น ๆ ได้ เช่น สามารถส่งข้อความสั้น มี
การแสดงปฏิทิน การตั้งนาฬิกาปลุก เป็นต้น และเมื่อศึกษางานวิจัยของ Katz, Aakhus ที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือต่อผู้สูงอายุ พบว่าโทรศัพท์มือถือสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ถึง
ข้อมูลได ้โดยผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่อยู่ห่างไกลหรือ
เพ่ือน รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเวลาที่อยู่เพียงล าพัง (Katz, Aakhus, 2002)  

จากข้อมูลทางสถิติ และการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะท าการวิจัย  และ
สร้างเครื่องมือที่ช่วยในการให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ขึ้นมาบน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกโทรศัพท์มือถือที่เป็นเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (Smartphone) ในการ
วิจัย และสร้างเครื่องมือ เนื่องจาก โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั้นมีคุณสมบัติมากกว่าการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเสียงหรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว คือ มีระบบที่เพ่ิมสมรรถนะในการติดต่อสื่อสาร 
เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต หรือการติดต่อผ่านระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) เป็นต้น และ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้พัฒนาไปจนสามารถใช้ระบบจอสัมผัส (Touchscreen) ซึ่ง
เป็นระบบบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการตอบสนองกับผู้สูงอายุได้อย่างดี เนื่องจากมีหน้าจอที่กว้าง ท าให้
เห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน มีการส่งค าสั่ง (Gesture) ไปยังเครื่องมือก็เข้าใจง่ายเพราะส่งโดยตรงผ่าน
นิ้วมือ นอกจากนั้นส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ (User interface) บนมือถือสมาร์ทโฟน ก็สามารถ
ออกแบบให้เหมาะสมกับความเข้าใจ และความจ าของผู้สูงอายุได้ (ภาพ 1.4) 
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ภาพที่ 1.4 สมาร์ทโฟน GALAXY Note 2 จาก GALAXY Note, http://www.samsung.com/ 

th/consumer/mobile-devices/galaxy-note/galaxy-note/GT-N7100RWDTHL สืบค้นเมื่อ 18 

กุมภาพันธ์ 2558. 

 

การวิจัย และสร้างต้นแบบเครื่องมือชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal design) มาใช้เป็นเกณฑ์การ
แบ่งประเภทฐานข้อมูลของที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุร่วมกับเกณฑ์ที่เป็นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  รวมไปถึงการ
จัดฐานข้อมูลเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง (Urban facility) ที่เป็นบริการสาธารณะที่จัดท าเพ่ือ
อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในการด าเนินชีวิต เช่น การบริการด้านการศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสุข การพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ  อีกด้วย เนื่องจาก 
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน (The activities of daily living: 
ADL) ซึ่งเป็นโครงสร้างมาตรฐานที่กล่าวถึงความสามารถทางกายภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ และการใช้
ชีวิตที่เป็นอิสระ ผู้สูงอายุจะต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุจะออกมาท า
กิจกรรมร่วมกันได้ ทางรัฐจะต้องท าการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองขึ้นมาเพ่ือรองรับการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ ดังนั้นสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้เครื่องมือต้อง
ได้รับข้อมูล  

โดยผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยได้
ศึกษางานวิจัยของ ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ ปี พ.ศ. 2536  เรื่องปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสรุปว่า 
ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้ปานกลางนั้นมิได้เกิดจากการขาดแคลนที่อยู่อาศัย แต่เกิด
จากความต้องการมีที่อยู่อาศัยใหม่เป็นของตนเอง ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้ปานกลางในกรุงเทพมหานคร คือท าเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทางมาท างาน และ
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ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่ดี (ฉวีวรรณ, 2536) ซึ่งเขตพ้ืนที่บางกะปินั้น เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ชั้นกลางของกรุงเพทมหานคร และมีระบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน เหมาะส าหรับการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุดังที่ได้ศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าว และจากการส ารวจจ านวนประชากรสูงอายุ
จ าแนกตามเพศในปี พ.ศ.2554 ในกรุงเทพมหานคร จากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เขตพ้ืนที่บาง
กะปิ เป็นเป็นพ้ืนที่เขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนประชากรสูงอายุรวมทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมากที่สุด คือ 17,920 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ดังนั้น พ้ืนที่เขตบางกะปิ จึงเป็น
พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัย และทดสอบต้นแบบของโปรแกรมประยุกต์ 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ จะท าการศึกษา  และพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นแบบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จะสามารถน าไปประยุกต์ และ
พัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงเพ่ือเป็นการจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีความสะดวก และปลอดภัย 
นอกจากนี้จะท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  และ
ท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านการตลาดของโทรศัพท์มือถืออีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1 ทบทวนการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ  

1.2.2 ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
ภายในพ้ืนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 ศึกษาวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

1.2.4 พัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบ
ข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

1.2.5 ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
เพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่บาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
ขอบเขตของการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 
 
1.3.1 ขอบเขตในกำรศึกษำทฤษฎีทำงวิชำกำร 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ 
ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกขอบเขตในการวิจัยออกมาได้ดังนี้ 
 1.3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่
อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  โดยศึกษาจากข้อมูลจากหนังสือที่เป็นมาตรฐานในการ
ออกแบบอาคารพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
   1.3.1.2 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โดยศึกษาจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท ามาตรฐานด้านผังเมือง
ของกรุงเทพมหานคร 

 1.3.1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยศึกษางานวิจัยหนังสือ และ
คู่มือการใช้งานส าหรับผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา และพัฒนางานวิจัยนี้คือเทคโนโลยีที่สามารถ

ออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้งานที่เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ และการเข้าถึงระหว่างฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุได้ โดยผู้วิจัย
ได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android 
operation system) และใช้โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบอิสระหรือโอเพ่นซอร์ส (Open 
source) ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยขอบเขตของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คือ รุ่นตั้งแต่จิงเจอร์เบรด (Gingerbread) 2.3 ไปจนถึงรุ่นเจลลี่บีน 
(Jelly bean) 4.2.x เนื่องจากเป็นรุ่นที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในท้องตลาดสามารถรองรับได้ 

1.3.3 ขอบเขตของกรณีศึกษำพื้นที่ในกำรทดลองโปรแกรม 
 กรณีศึกษาพ้ืนที่ในการทดลองใช้ โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยผู้วิจัยได้เลือกที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน และที่อยู่อาศัยที่มีเจ้าของร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม และสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองในพ้ืนที่  เป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยใน
การประเมินความเหมาะสมในด้านการออกแบบสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

1.3.4 ขอบเขตเชิงผู้ใช้งำน 
 ผู้ใช้งานที่เหมาะสมกับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือ

จัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 45 – 59 และผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 60 – 70 ปี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่อยู่ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
1.4  ค ำถำมของกำรวิจัย 

 
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย  และ

บริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ จะสามารถแสดงข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
ได้ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

 
1.5  ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัยในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 ส่วน คือ 
 
1.5.1 ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล 

 1.5.1.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นความรู้ในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1.2 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่
อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นความรู้ในการก าหนดเกณฑ์การวัดระดับที่อยู่อาศัยที่
มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1.3 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้ทราบถือสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่มีความส าคัญต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรม 
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 1.5.1.4 จัดเก็บข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลพ้ืนฐานของตัวอย่างที่อยู่อาศัยที่
ต้องการขายในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางต าแหน่งรูปสัญลักษณ์ใน
โปรแกรมประยุกต ์จากการส ารวจข้อมูลที่มีอยู่ในเวปไซต์ และจากการทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1.5 จัดเก็บข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลพื้นฐาน ของพ้ืนที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางต าแหน่งรูป
สัญลักษณ์ในโปรแกรมประยุกต์  จากการส ารวจข้อมูลที่มีอยู่ในเวปไซท์  และจากการทบทวน
วรรณกรรม 

1.5.2 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.5.2.1 วิเคราะห์การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือน ามาก าหนดเกณฑ์การวัดระดับที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
 1.5.2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้ใช้งานต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ ได้ทราบถึงท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสม 

1.5.3 พัฒนำต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟนเพื่อจัดระบบ
ข้อมูลที่อยู่อำศัย และบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองส ำหรับผู้สูงอำยุ  
 1.5.3.1 ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์  จาก
การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และปัญหาการรับรู้ของผู้สูงอายุกับส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งาน 
 1.5.3.2 สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยการเขียนโค้ด จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
โปรแกรมประยุกต์โดยโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) รวมไปถึงชุดโปรแกรม และเครื่องมือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Software Development Kit: 
Android SDK) 

1.5.4 ทดสอบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน  และ
ประเมินผล 
 1.5.4.1 สร้างแบบสอบถามส าหรับผู้สูงอายุในการประเมิณการใช้งานจริงของ
โปรแกรมประยุกต์  ในเรื่องส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมประยุกต์ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 
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 1.5.4.2 เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากผู้สูงอายุที่อยู่ ในพ้ืนที่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยการทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ และท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1.5.4.3 ปรับปรุง และแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบจากการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.5.5 สรุปผลกำรวิจัยและน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟนเพื่อจัดระบบข้อมูลที่อยู่อำศัย และบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมือง
ส ำหรับผู้สูงอำยุ  
 สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้ และการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียของโปรแกรมต้นแบบ และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ  
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 
 

1.6.1 ได้ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถแสดงข้อมูลต าแหน่งที่อยู่อาศัยและความเหมาะสมส าหรับการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ บอกต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองในพ้ืนที่ และก าหนดขอบเขตการค้นหาที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ 

1.6.2 ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านการตลาดของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ ที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้
ใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบาย 

1.6.3 ท าให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และง่ายต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

1.6.4 ทราบถึงปัจจัยในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์เพ่ือผู้สูงอายุที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ค านึงถึงผู้สูงอาย ุ

1.6.5 เพ่ือกระตุ้นให้สังคม โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้
ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design)  
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1.7  นิยำมศัพท์ 
 

1.7.1 ผู้สูงอายุ (Elderly) หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่ง
ในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง ผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย 

 ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชาย และหญิง 
 ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชาย และหญิง 
1.7.2 ที่อยู่อาศัย (Housing) หมายถึง บ้านซึ่งรวมหมายถึงบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ 

ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุดที่มนุษย์จัดสร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่
อยู่อาศัยประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ มีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์และสิ่งใช้สอยที่
จ าเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีงามทั้งส่วนตัว และครอบครัว
ของผู้อยู่อาศัย 

1.7.3 การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) หมายถึง การออกแบบ
องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม เครื่องมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอก
อาคาร นับตั้งแต่บ้าน อาคาร ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพ่ือให้ทุกคนและหรือ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย  

1.7.4 โปรแกรมประยุกต์ (Application) หมายถึง โปรแกรมที่มีความสามารถจัดการ
กับงานเฉพาะด้านโดยตัวโปรแกรมจะเหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้น ๆ เท่านั้น 

1.7.5 โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart phone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป ด้วยการรวมเทคโนโลยี PDA (Personal digital 
assistant) กับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา 
กล้องถ่ายภาพ ระบบหน้าจอสัมผัส (Touchscreen) ที่มีความละเอียดสูง รวมถึงมีระบบอินเตอร์เนต 
และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) เป็นต้น  

1.7.6 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผย
ซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open source) โดยบริษัท กูเก้ิล (Google Inc.) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข ้อง 

 
ในงานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือ ถือ

สมาร์ทโฟน ในการทบทวนวรรณกรรมจึงให้ความส าคัญกับแนวคิด เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมไปถึงแนวคิด เกี่ยวกับการออกแบบ
สภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน  ในท่ีอ ยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ แนวคิด
เกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และแนวคิด เกี่ยวกับ
ลักษณะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันในท่ีอยู่อาศัย เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ ท่ี
สามารถจัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่ ง ผู้วิ จัย
สามารถสรุปเน้ือหาของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
2.1.1 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
2.1.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

2.1.2.1 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.1.2.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2.2 แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User 
interface) ของโปรแกรมประยุกต์ ท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

2.2.1 ปัญหาการรับรู้ของผู้สูงอายุกับส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 
2.2.2 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง  ท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอ ยู่ของ
ผู้สูงอายุ 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันในท่ีอ ยู่
อาศัย 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวค ิดเกี่ยวกับการสรา้งโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือสมารท์โฟน 
 

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คือ โทรศัพ ท์มือ ถือ ท่ีมีความสามารถเพิ่มมาก ข้ึนจาก
โทรศัพท์มือถือท่ัวไปด้วยการรวมเทคโนโลยี PDA (Personal digital assistant) กับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือไว้ด้วยกัน (Phone Factor, 2001 – 2005) ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังเคร่ืองเล่นส่ือแบบ
พกพา กล้องถ่ายภาพ ระบบหน้าจอสัมผัส (Touchscreen) ท่ีมีความละเอียด สูง รวมถึงมีระบบ
อินเตอร์เนต และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เป็นต้น สมาร์ทโฟนยังใช้ในการอธิบาย
ความหมายของโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบประมวลผลท่ีสูงข้ึนและมีการเช่ือมต่อท่ีดีกว่าโทรศัพท์มือ ถือ
ท่ัวไป  

จากการศึกษาการเผยแพร่งานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา ประกอบธรรม  ใน
เร่ือง แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟนปี 2010 ได้กล่าวถึงการใช้งานต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคในปัจจุบัน
ต้องการในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนว่ามีดังน้ี คือ  

(1) มีระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
ระบปฏิบัติการซิมเบ้ียนส์ เป็นต้น ซึ่งการเลือกระบบปฏิบัติการก็ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน 

(2) มีหน่ว ยคว ามจ าท่ีอ ยู่ในเค ร่ือ ง  ( Internal memory) และสามารถเพิ่ ม
หน่วยความจ าจากภายนอก (External memory) เสริมได้อีก 

(3) หน้าจอท่ีรองรับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งในขณะน้ีท่ีนิยมได้แก่ หน้าจอแบบสัมผัส 
(Touchscreen) ซึ่งมีขนาด 3.5 น้ิว หรือมากกว่า และการใช้แป้นพิมพ์แบบ QWERTY ซึ่งมีลักษณะ
การวางต าแหน่งตัวอักขระต่างๆ เหมือนแป้นพิมพ์ท่ีใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(4) โอนถ่ายข้อมูลหรือมีการเช่ือมต่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งรองรับการท างานได้ท้ังแบบใช้
สาย (Wired) ในการเช่ือมต่อ ผ่านทาง MiniUSB หรือ  แบบไร้สาย (Wireless) เช่น Wi-Fi, 
Bluetooth, Infrared, EDGE หรือ GPRS เป็นต้น 

(5) รองรับการท างานผ่านระบบดาวเทียม การหาต าแหน่งหรือพิกัดด้วยระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS)  

(6) กล้องดิจิทัลท่ีมีความละเอียดสูงและ มีโหมดการงานได้ทัด เทียมกับก ล้องดิ จิทัล
ท่ัวไปตัวอย่างเช่น มีแฟลช มีการซูมภาพ และท่ีส าคัญควรมีเลนส์กล้องท้ัง 2 ด้าน ท้ังด้านหน้า และ
ด้านหลังบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

(7) การใช้งานอินเทอ ร์เน็ต ท่ีรองรับภาษา HTML XHTML MP WML JavaScript 
หรือ CSS เป็นต้น และรองรับโปรโตคอล HTTP WAP ได้ 
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(8) การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User interface) ท่ีมีความสวยงาม และใช้
งานง่าย รวมท้ังตัวเคร่ืองบาง มีน้ าหนักเบา และดีไซน์สวย เป็นต้น 

(9) ฟังก์ช่ันอื่น ๆ ได้แก่ ระบบตัดเสียงรบกวนระหว่างการสนทนา ระบบหูฟังสเต ริโอ
หรือการรองรับเทคโนโลยี 3G เป็นต้น 

 

 
   (1)          (2)   (3) 

ภาพท่ี 2.1 สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  iPhone5s (1) Lumia 930 (2) GALAXY Note 2 
(3).  จาก  Apple Store for Business, http://store.apple.com/us_smb_5005083/buy-
iphone/iphone5s (1)  Microsoft, http://www.microsoft.com/th-th/mobile/phones/ 
lumia/ (2)  SAMSUNG,  http://www.samsung.com/th/consumer/mobile-devices/galaxy 
-note/galaxy-note/GT-N7100RWDTHL (3) สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557.  

 
2.1.1 โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์มือถือสมารท์โฟน 

ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้ัน ผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์น้ันเป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง เรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า Application ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีท างานเฉพาะทาง มีให้เลือกใช้มากมาย แล้วแต่โปรแกรมเมอ ร์
หรือผู้สร้างโปรแกรมจะสร้างข้ึนมาเพื่อใช้งานด้านใดโปรแกรมประยุกต์มีท้ังโปรแกรมท่ีต้องซื้อหรือให้
ใช้ฟรี (Freeware) หรือเป็นโปรแกรมท่ีให้ใช้ ได้เพียงบางส่วน (Shareware) หรืออาจเป็นโปรแกรม
ให้ทดลองใช้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (Trial) (Siamebook, 2013) 

2.1.2 ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
ระบบปฏิบัติการ (Operation system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีท า

หน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือ เป็นเฟิ ร์มแว ร์  (Firmware) ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการมีหน้าท่ีหลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์ เพื่อ ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเร่ืองการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์  (Stallings.W, 1998)  ซึ่ ง
นอกจากระบบปฏิบัติการท่ีอยู่บนเคร่ืองคอมพิว เตอ ร์แล้ว ยังมีการน าระบบปฏิบัติการไ ปใช้ใน
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โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถท างานได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือท่ัวไป โดยเรียกวา่ 
ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile operating system) 

ระ บบปฏิ บั ติก ารแอน ดรอ ยด์  ( Android operation system) คื อ
ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ หรือท่ีเรียกว่า โอ เพ่นซอ ร์ส (Open source) ถูก
พัฒนาโดยบริษัท Android, Inc และได้ถูกซื้อต่อโดยบริษัท กูเกิ้ล เน่ืองจากความสามารถในการ
ท างานบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายประเภท และหลากหลายขนาด จึงท าให้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เป็นท่ีนิยม อีกท้ังการเป็นประบบปฏิบัติการแบบโอเพ่นซอร์ส ท่ีผู้พัฒนาสามารถเรียนรู้ได้ง่าย จึงท าให้
เป็นท่ีนิยมส าหรับการพัฒนาโปรแกรม 

2.1.2.1 โครงสรา้งของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบ

สแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการ (Operating system), มิดเดิลแว ร์ (Middleware) และ
โปรแกรมประยุกต์ (Application) ท่ีส าคัญเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพา
เคล่ือนท่ี (Mobile devices) เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งการท างานของระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์  เคอ ร์เนล (Linux Kernel) ซึ่งใช้ Android SDK (Software 
Development kit) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ และใช้
ภาษาจาวา (Java) ในการพัฒนา (จักรชัย, 2011) โดยแบ่งโครงสร้างหลักออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

(1) ช้ันแอพพลิเคช่ัน (Application) ช้ันน้ีจะเป็นช้ันท่ีอ ยู่บนสุดของ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่ งเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ท่ีพัฒนาข้ึนมาใช้งานเป็นโปรแกรมพื้นฐาน เช่น การรับหรือส่งอีเมล์  การส่งข้อความ  ปฏิทิน 
แผนท่ี เว็บเบราเซอร์ รายช่ือผู้ติดต่อ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมประยุกต์จะอ ยู่ในรูปแบบของไฟล์ . apk 
โดยท่ัวไปแล้วจะอยู่ในไดเร็คทอร่ี data/app 

(2) ช้ันแอพพลิเคช่ันเฟรมเวิร์ค  (Application framework) ช้ันน้ีจะ
อนุญาติให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งาน โดยผ่าน API (Application Programming Interface) 
ท่ีได้ออกแบบไว้เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการใช้งาน 

(3) ช้ันไลบราร่ี (Library) เป็นช้ันท่ีได้รวบรวมกลุ่มของไลบราร่ีต่าง ๆ ท่ี
ส าคัญ และมีความจ าเป็น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักพัฒนา และง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม  

(4) ช้ันลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) ในช้ันน้ีจะมีฟังก์ช่ันการท างาน
หลายๆ ส่วน แต่โดยส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์โดยตรง เช่น การจัดการหน่วยความจ า 
(Memory management) การจัดการโพรเซส (Process management) การเช่ือมต่อ เค รือ ข่าย 
(Networking) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ .  จาก  สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ 
(Android Architecture) ,  http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture. 
html. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2557. 

 
2.1.2.2  การพัฒนาโปรแกรมประยกุต์บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ด้วย

โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) 
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถ

ท าได้โดยใช้โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับพัฒนาด้วยภาษาจาวา (Java) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา Application Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม Eclipse 
น้ันเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สท่ีเปิดใช้งานได้อย่างอิสระ และสามารถพัฒนากันได้ เองในหมู่
นักพัฒนา  

โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) มีองค์ประกอบหลัก ท่ีเรียกว่า Eclipse 
Platform ซึ่งให้บริการพื้นฐานหลักส าหรับรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ จากภายนอกให้สามารถเข้ามา
ท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และมีองค์ประกอบท่ีเรียกว่า Plug-in Development 
Environment (PDE) ซึ่งใช้ในการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์มาก ข้ึน ซึ่ งเค ร่ืองมือ
ภายนอกจะถูกพัฒนาในรูปแบบท่ีเรียกว่า Eclipse plug-ins ดังน้ันหากต้องการให้ Eclipse ท างานใด
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เพิ่มเติม ก็เพียงแต่พัฒนา plugin ส าหรับงานน้ันข้ึนมา และน า Plug-in น้ันมาติดตั้งเพิ่ม เติมให้กับ
โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) ท่ีมีอยู่เท่าน้ัน โดย Eclipse Plug-in จะมีมาพร้อมกับโปรแกรมอีค ลิปส์ 
(Eclipse) และเมื่อท าการดาวน์โหลด  Eclipse Plug-in มาจะมีองค์ประกอบท่ีเรียกว่า Java 
Development Toolkit (JDT) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ ในการเขียนและ Debug โปรแกรมภาษาจาวา 
(Java)  

โปรแกรม Eclipse เป็นโปรแกรมท่ีติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้กับ J2SDK 
ได้ทุกรุ่น รองรับภาษาต่างประเทศได้ มี plugin ท่ีใช้เสริมประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถท างาน
ได้กับไฟล์หลายชนิด เช่น HTML Java C JSP EJB XML และ GIF เป็นฟ รีเเว ร์ และใช้งานได้กับ
ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS (mindphp.com, 2013) 
ในส่วนเสริมท่ีต้องติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แว ร์ส าหรับแอน
ดรอยด์ (Android SDK) ท่ีย่อมาจาก Android Software Development Kit ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมท่ี
ทางบริษัทกูเกิ้ล พัฒนาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สามารถดาวน์โหลดไปใช้
กันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในชุด SDK น้ันจะมีโปรแกรมและไลบราร่ีต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ อย่างเช่น อีมูเลเตอร์ (Emulator) ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรม
ประยุกต์ และน ามาทดลองเล่นบนตัวอีมูเลเตอร์ก่อน โดยมีสภาวะแวดล้อมท่ีเหมือนกับท่ีเล่นใน
เคร่ืองมือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (mindphp.com, 2013) 

 

 
ภาพท่ี 2.3 ภาพหน้าตาของโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse).  จาก  Creating an Example Android 
Application, http://www.techotopia.com/index.php/Creating_an_Example_Android_ 
Application, สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2013. 
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ภาพท่ี 2.4 ภาพหน้าตาของระบบจัดการ Android SDK. จาก Adding SDK Packages, 
https://developer.android.com/sdk/installing/adding-packages.html, สืบค้ น เมื่ อ  18 
กันยายน 2013. 
 
2.2  แนวคดิและงานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใ ช้งาน (User interface)  
ของโปรแกรมประยุกต์ท่ีเหมาะส าหร ับผู้สูงอายุ 

 
ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User interface) เป็นส่วนท่ีท าให้ผู้ใช้งานสามารถตอบโต้กับ

ระบบหรือเคร่ืองจักร โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมอือย่างอื่นท่ีมีความซบัซ้อน โดยการ
ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานน้ันจะเป็นการออกแบบหน้าตาของคอมพิว เตอ ร์  เค ร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์ หรือเว็บไซท์ ท่ีให้ความส าคัญกับประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย และมี 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Sodiya, 2009) 
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จากการศึกษาหนังสือ เร่ือง  Designing the User Interface: Strategies for 
Effective Human-Computer Interaction (Shneiderman B., Plaisant C., 2005) ได้กล่าวถึง
กฎในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 8 ข้อ ไว้ดังน้ี 

(1) ควรออกแบบให้มีความสม่ าเสมอ ท้ังในส่วนท่ีเป็นเมนู ไอคอน สี หรือ รูปแบบ
ตัวอักษรต่าง ๆ  

(2) ควรออกแบบให้เหมาะสมทุกคน กับทุกกลุ่มผู้ใช้  
(3) ควรออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้โดยการส่งข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ใช้ 
(4) ควรออกแบบให้มีล าดับข้ันในการเล่าเร่ือง ควรมีจุดเร่ิมต้น ระหว่างกลาง และส่วน

สุดท้าย 
(5) ควรออกแบบให้มีความผิดพลาดในการใช้งานน้อยท่ีสุด 
(6) เมื่อมีข้อผิดพลาดก็สามารถย้อนกลับได้ง่ายเพื่อแก้ไข 
(7) ควรออกแบบให้สนับสนุนการควบคุมภายใน ออกแบบให้เกิดการตอบสนองของ

หน้าจอกับส่ิงท่ีผู้ใช้ได้กระท าลงไป 
(8) ควรออกแบบให้มีข้ันตอนท่ีรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ควรมีล าดับท่ีเข้าถึงยาก 

เพราะจะท าให้ผู้ใช้งานต้องจดจ าข้ันตอนในการเข้าถึงข้อมูลมากเกินไป 
2.2.1  ปัญหาการรบัร ูข้องผูสู้งอายกุับส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 

เมื่อถึงวัยสูงอายุ การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายก็เร่ิมเห็นได้ ชัด เจน จึงท าให้
เกิดปัญหาทางด้านการรับรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีต้องค านึงถึงเมื่อออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานเพื่อ
ผู้สูงอายุ โดยปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ (บรรลุ ศิริพานิช, 2542) 
มีดังน้ี 

(1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการมองเห็น  
ปกติแล้วการเปล่ียนแปลงของอายุท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระดับ

สายตา ผู้สูงอายุจึงเกิดภาวะสายตายาวตามอายุเมื่ออายุประมาณ 45 ปี จึงท าให้เกิดการมองเห็นวัต ถุ
ท่ีอยู่ใกล้ชัดเจนน้อยลง ผู้สูงอายุส่วนมาก จึงต้องสวมแว่นสายตายาวเมื่อต้องการอ่านหนังสือ  
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสีของเลนส์ส่งผลให้จอประสาทตามีความไวแสงลดลง  จึงท าให้ผู้สูงอายุ
ต้องการแสงสว่างในการมองเห็นรายละเอียดมากกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย  

(2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการร ับร ู้ 
การรับรู้ความรู้สึกของผู้สูงอายุจะลดน้อยลง การประสานและร่วมมือกับ

กล้ามเน้ือก็ลดลงด้วย รวมท้ังความสามารถในการรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และความสามารถในการ
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สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงภาวะแวดล้อมก็ลดลงด้วย เน่ืองจากการสูญเสียเซลล์ประสาท และการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของระบบสมอง 

(3) การ เปลี่ยนแปลงทางด้านความจ า 
 การเรียนรู้ความจ าของผู้สูงอายุ การหลงลืมเป็นปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุ 
การศึกษาแสดงว่ามีความเส่ือมของการเรียนรู้ และความจ าในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะภายหลังอายุ 70 ปี 
แต่อย่างไรก็ตาม ในบางแง่มุม ความจ าของผู้สูงอายุก็ไม่เปล่ียนแปลง เช่น ความจ าในทันทีทันใด หรือ
การร าลึกความจ าท่ีเก็บไว้เป็นเวลานาน 

2.2.2  การออกแบบสว่นต่อประสานกับผู้ใช้งานท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
จากการศึกษาวิ จัยเร่ือง A big button interface enough for elderly 

users? ของ Tanid (2011)  ได้บอกถึงแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เอาไว้ 6 แนวทาง ดังน้ี 

(1) ใช้ขนาดปุ่ม หรือพื้นท่ีสัมผัสท่ีเหมาะสม  ซึ่งควรมีขนาด  16.50 มม . ถึง 
19.05 มม. และมีพื้นท่ีว่างระหว่างปุ่ม หรือพื้นท่ีสัมผัสประมาณ 3.15 มม. ถึง 12.70 มม. 

(2) หลีกเล่ียงการใช้แถบเล่ือน 
(3) การแสดงตัวอักษรท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด ควรใช้แบบอักษรขนาด  14 

ซึ่งมีขนาดประมาน 5 มิลลิเมตร เมื่ออยู่ในจอ 72 น้ิว หรือสูงกว่า ใช้แบบอักษรรูปแบบ Sans-Serif 
ใช้อักษรสีด าบนพื้นสีขาว และหลีกเล่ียงการใช้ข้อความแฟนซี เช่น อักษรกระพริบ หรือวางแนวเอียง 

(4) ควรวางรูปแบบตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
(5) ใช้การส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น การใช้เสียงหรือสัญลักษณ์ภาพ (Icon) 
(6) การใช้ภาพจริงในการส่ือความหมาย 

นอกจากน้ันงานวิจัยของ ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ปี พ.ศ. 2553 เร่ืองการปรับปรุง
เว็บเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ ได้กล่าวถึงการออกแบบ และการปรับรูปแบบ
หน้าเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยอ้างอิงจาก Sri & Panayiotis ปี ค.ศ. 2005 เอาไว้ดังน้ี 

(1) ควรหลีกเล่ียงขนาดตัวอักษรท่ีเล็กเกินไปหรือข้อความปริมาณมาก ๆ ควร
ตัดทอนย่อหน้าอย่างเหมาะสม แนวทางแก้ไขในปัจจุบันเร่ิมพบตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็นเว็บไซต์หางาน
ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องการท างานหลังเกษียณหรือท างานท่ีบ้าน  โดยเว็บไซต์ใส่การใช้งาน
เกี่ยวกับการเพิ่ม – ลด ขนาดของข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ปรับขนาดให้เข้ากับการมองเห็น 
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(1)       (2) 
ภาพท่ี 2.5 Main page in more real object style (1) Detail view of news (2).  จาก  A big 
button interface enough for elderly users? (น. 47), โดย Tanid PhiriyapokanonIs, 2010. 
 

(2) ควรใส่เสียงบรรยาย แทนการอ่าน หรือการ ใส่วิดีโอหรือภาพเค ล่ือนไหว 
แต่อย่างไรก็ตาม การน าเสนอด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวควรพึงระวัง เน่ืองจากประสิทธิภาพการได้ ยิน
ของผู้สูงวัยลดลง 

(3) การใส่สีพื้นของเว็บ ไม่ควรมีลายหรือสีสันฉูดฉาด ควรเป็นโทนสีเรียบสบาย
ตา ไม่มีภาพเคล่ือนไหวมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้ลายตาหรือเมื่อยล้าสายตาได้ การตกแต่งควรเลือก
เฉพาะจุดท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน  

(4) สร้างเคร่ืองมือช่วยจ า เช่น ปุ่มบุ๊คมาร์ค (Bookmark) เพื่อช่วยเก็บต าแหน่ง
ของหน้าเว็บท่ีผู้สูงอายุได้อ่านไว้หรือเก็บรายการข่าว โปรโมช่ัน นอกเหนือจากการช่วยด้านความจ า
แล้วยังท าให้เข้าถึงหรือสามารถเข้ามาดูข่าวสารในคร้ังถัดไปได้ง่ายข้ึน  

(5) การสร้างหมวดของเน้ือหาควรค านึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุเป็นหลัก  
สามารถจัดหมวดหรือกลุ่มเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ง่ายต่อการเข้าถึงและ
เข้าใจ สามารถน ารูปภาพมาใส่ประกอบเป็นภาพสัญลักษณ์ หากท าให้ส่ือความหมายได้ดีมาก ข้ึน 
รวมถึงการท าการแนะน าการใช้ ต้องมีความชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และหลีกเล่ียงการใช้เมนูแบบเป็น
รายการดึงลงมาให้เลือก (Pull down menu) 
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ภาพท่ี 2.6 การท างานเกี่ยวกับการเพิ่ม – ลด ขนาดของข้อความ. จาก  เว็ปไซต์กองส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย สท.พม., สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2013. 

 
(6) พยายามหลีกเล่ียงการแสดงเน้ือหาท่ีต้องใช้แถบเล่ือน (Scrollbar) หรือมี

หน้าต่างเปิดใหม่ (Popup window) ข้ึนมาหลายหน้าต่าง  
(7) ข้อความท่ีต้องการเน้นควรมีสีเน้นข้อความ ส่วนไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper link) 

ควรชัดเจนจากข้อความปกติ ไม่ควรใช้ข้อความวิ่ง และควรมีระยะห่างของบรรทัดท่ีอ่านง่าย 
 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการออกแบบองคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรม ในท่ีอยูอ่าศยัส าหรบัผู้สูงอายุ 
 

เน่ืองด้วยปัญหาทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามอายุขัย  ท าให้
การใช้ชีวิตประจ าวันภายในท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุน้ันเกิดปัญหาข้ึน จึงได้มีการก าหนดมาตรฐานการ
ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) ข้ีนมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนิน ชีวิต ได้
อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย จากหนังสือการออกแบบสภาพแวดล้อม  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับทุกคน ของ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ พ.ศ. 2552 ได้เขียนข้อก าหนดการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุเอาไว้ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

ทางลาด ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันเกิน 20 มม.   

  - ความกว้างของทางลาด ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

  - ความยาวต่อช่วงของทางลาด ไม่เกิน 6,000 มม. 

  - ความลาดเอียงของทางลาด ไม่เกิน 1: 12 

  - ความกว้างของช่วงพัก  ไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 

  - ยกขอบสูงจากผิวของทางลาด ไม่น้อยกว่า 150 มม. 

ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันไม่เกิน 20 มม.  

  - ความลาดเอียงของทางลาด 1: 1 หรือ 1: 2 

การออกแบบทั่วไป  

  - พื้นผิวทางลาด แข็ง ไม่ลื่น 

  - ระบบระบายน้ า มี 

ลิฟต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิฟต์แบบแท่นยก  

  - ความกว้างของลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 1,100 มม. 

  - ความยาวของลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 1,400 มม. 

  - ความกว้างของประตูลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

  - ขนาดของพื้นที่หน้าลิฟต์ 1,500x1,500 มม. 

  - ระยะสูงสุดของลิฟต์ที่ขึ้นได้ ไม่เกิน 2,500 มม. 

  - ความสูงของแผงควบคุม 900 – 1,200 มม. 

การออกแบบทั่วไป  

  - พื้นผิวลิฟต์ กันลื่น ไม่สะท้อนแสง 

  - สัญลักษณ์รูปผู้พิการ มี 

  - สัญญาณเสียง มี 

  - ป้ายบอกวิธีใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ มี 

บันได บันไดภายในอาคาร  

   - ความสูงของลูกต้ัง 120 – 180 มม. 

   - ความกว้างของลูกนอน 280 – 350 มม. 

 บันไดภายนอกอาคาร  

   - ความสูงของลูกต้ัง 120 – 150 มม. 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

บันได   - ความกว้างของลูกนอน 280 – 300 มม. 

การออกแบบทั่วไป  

  - ความกว้างของบันไดทางเดียว ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

  - ความกว้างของบันไดเดินสวนทาง ไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 

  - ระยะชานพักในแนวด่ิง  ทุก ๆ 2,000 มม. 

  - ความกว้างของชานพัก มากกว่า 1,200 มม. 

ราวจับ การติดต้ังราวจับ  

 - บริเวณบันได มี 

 - บริเวณทางลาด มี 

 - บริเวณห้องน้ าและห้องอาบน้ า มี 

การออกแบบทั่วไป  

  - ระยะการติดต้ังราวจับ 800–900 มม. จากพื้น 

  - เส้นผ่านศูนย์กลางราวจับ 30 – 40 มม. 

  - ระยะย่ืนของราวจับเม่ือสุดบันไดหรือทางลาด 300 – 400 มม. 

  - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวเรียบ 40 – 50 มม. 

  - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวหยาบเรียบ 60 มม. 

  - ระยะช่องว่างของราวจับที่ซ่อนในก าแพง 150 มม. 

  

ประตู การออกแบบทั่วไป  

  - ระยะเปิดของประตู ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

  - ความกว้างของพื้นที่ว่างหน้าประตู ไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 

  - ความยาวของพื้นที่ว่างหน้าประตู ไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 

  - ระยะติดต้ังแผ่น Kick plate 300-400 มม. จากพื้น 

ประตูบานเปิดและบานเลื่อนภายในอาคาร  

  - ระยะความสูงปลายด้านบนของมือจับใน  
  แนวด่ิง 

ไม่น้อยกว่า1,000 มม. จากพื้น 

  - ระยะความสูงปลายด้านล่างของมือจับใน 
  แนวด่ิง 

ไม่เกิน 800 มม.  
จากพื้น 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

ประตู ประตูแบบบานเปิดออก  

  - ระยะความสูงของราวจับในแนวนอน 800-900มม. จากพื้น 

ประตูแบบบานคู่  

  - ระยะความสูงของอุปกรณ์การเปิด-ปิด 1,000-1,200 มม. จากพื้น 

  - ระยะความสูงของกลอนประตู 900-1,000 มม.จากพื้น 

หน้าต่าง การออกแบบทั่วไป  

  - ระยะการติดต้ังหน้าต่าง ไม่เกิน 500 มม.จากพื้น 

  - ช่องเปิดฉุกเฉินของหน้าต่างเหล็กดัด มี 

  - ติดเคร่ืองหมายหรือแถบสีบนลูกฟัก มี 

  - ส่วนยื่นกันแดดและฝน มี 

ห้องน้ า 
 

การออกแบบทั่วไป  

  - ขนาดพื้นที่ของห้องน้ า 1,650x2,750 มม. 

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของที่ว่างที่ 
  รถเข็นคนพิการสารมารถหมุนตัวกลับได้ 

1,500 มม. 

  - พื้นห้องน้ าระดับเดียวกับพื้นภายนอก  
  หรือเป็นทางลาด 

มี 

  - วัสดุพื้นห้องน้ า ไม่ลื่น กันน้ า  

  - ระบบระบายน้ า มี 

โถส้วม  

  - ระยะความสูงพนักพิงหลัง 450-500มม.จากพื้น 

  - ระยะห่างจากผนังด้านหลังถึงตัวน้ัง 750มม. 

  - ต าแหน่งที่กดชักโครก ซ้าย 

  - ระยะติดต้ังที่กดชักโครก 1,000มม. จากพื้น 

  - ที่ว่างด้านข้างส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ มี 

ที่แขวนกระดาษช าระและอุปกรณ์ข าระล้าง  

  - ระยะการติดต้ังสายช าระ 550-1,200 มม. จากพื้น 

ราวจับส าหรับใช้กับโถส้วม  

  - ระยะติดต้ังราวจับในแนวนอน 650-700 มม. จากพื้น  
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

ห้องน้ า   - ระยะยื่นออกมาด้านหน้าโถส้วม 250-300 มม. 

  - ระยะราวจับในแนวด่ิง 600มม.เม่ือวัดจากปลายราวจับแนวนอน 

ราวจับแบบพับได้  

  - ระยะห่างจากขอบโถส้วม 150-200 มม. 

  - ความยาวของราวจับ ไม่น้อยกว่า 550 มม. 

อ่างล้างมือ  

  - ระยะความสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 750 – 800 มม. 

  - ระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางของอ่าง 
  กับก าแพงด้านข้าง 

ไม่น้อยกว่า 450 มม. 

  - พื้นที่หน้าอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่า900x1,200 มม. 

  - ราวจับแบบพับได้ทั้ง 2 ด้านของอ่าง มี 

  - ความสูงของพื้นที่ที่ว่างใต้อ่าง 550 มม. 

  - ระยะติดต้ังกระจกหน้าอ่างล้างมือ ไม่เกิน 1,000 มม. 
จากพื้น 

โถปัสสะวะชาย  

  - พื้นที่ด้านหน้าโถ 900x1,200 มม. 

  - ความยาวของราวจับในแนวนอน 
  ด้านหน้าโถปัสสาวะ 

500-600 มม. 

  - ระยะติดต้ังราวจับด้านหน้าโถปัสสาวะ 1,200-1,300 มม. จากพื้น 

  - ความยาวของราวจับด้านข้างจากผนัง 550-600 มม. 

  - ระยะติดต้ังราวจับด้านข้างโถปัสสาวะ 800-1,000 มม. จากพื้น 

  - ระยะขอบโถปัสสาวะ 400มม. จากพื้น 

  - ระยะติดต้ังคันชักน้ า 1,100 มม. จากพื้น 

ห้องอาบน้ า  

  - ขนาดความกว้างห้องอาบน้ า ไม่น้อยกว่า 1,100 มม. 

  - ขนาดความยาวห้องอาบน้ า ไม่น้อยกว่า 1,200 มม. 

  - ระยะความสูงของที่น่ังอาบน้ า 450-500 มม. จากพื้น 

  - ระยะติดต้ังราวจับด้านหลังและตรงข้ามที่ 
  น่ังอาบน้ า 

800-900 มม. จากพื้น 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

ห้องน้ า   - ต าแหน่งติดต้ังฝักบัว ไม่เกิน 1,200 มม. 
จากพื้น 

อุปกรณ์เสริม การออกแบบทั่วไป  

  - โทรศัพท์ฉุกเฉินในห้องน้ า มี 

  - ปุ่มสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ต่าง ๆ  มี 

หมายเหตุ. ดัดแปลงโดยผู้วิจัย, 2557. 
 

นอกเหนือจากการออกแบบสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ
ในท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านแล้ว ในท่ีอยู่อาศัยประเภทท่ีอ ยู่อาศัยร่วมหรือคอนโดมิเนียมน้ัน  การ
ออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเป็นส่วนส าคัญท่ีต้องค านึงถึง  เน่ืองจาก ท่ีอ ยู่อาศัยดังก ล่าว ร่วมหรือ
คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีผู้คนหลากหลายประเภทเป็นเจ้าของร่วม  ดัง น้ันพื้นท่ีสาธารณะใน
โครงการท่ีพักอาศัยควรสามารถรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้
เช่นเดียวกัน จากหนังสือการออกแบบสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน ของ 
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ พ.ศ. 2552 ได้เขียนข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในส่วนของพื้นท่ี
สาธารณะ ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุเอาไว้ดังตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2  
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอ ยู่อาศัยประเภทท่ีอ ยู่อาศัยร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

ลิฟต์ 
  

ลิฟต์โดยสาร  

   - ความกว้างชองลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1,100 มม. 

   - ความยาวของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1,400 มม. 

   - ความสูงของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 2,300 มม. 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอ ยู่อาศัยประเภทท่ีอ ยู่อาศัยร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม 

ประเภท รายละเอ ียด เกณฑ์มาตรฐาน 

   - ความกว้างของช่องประตูลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

   - ขนาดของพื้นที่หน้าลิฟต์ 1,500x1,500 มม. 

   - ความสูงของแผงควบคุม 900 – 1,200 มม. 

   - ระยะห่างของแผงควบคุมกับมุมในห้อง 
  ลิฟต์ 

ไม่น้อยกว่า 400 มม. 

 ลักษณะปุ่มกดของลิฟต์  

   - เส้นผ่านศูนย์กลางของปุ่มกดลิฟต์ ไม่น้อยกว่า 20 มม. 

   - มีเสียง และมีแสงเวลากดปุ่มลิฟต์ มี 

   - มีอักษรเบลก ากับบนปุ่ม มี 

 การออกแบบทั่วไป  

   - วางเก้าอ้ีน่ังรอหน้าลิฟต์ทุกชั้น มี 

   - สัญลักษณ์รูปผู้พิการ มี 

   - สัญญาณเสียง และภาพ มี 

   - ป้ายบอกวิธีใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ มี 

ลิฟต์   - โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ที่ 
  สามารถติดต่อภายนอกได้ 

มี 

  - ความสูงของโทรศัพท์ภายในลิฟต์ 900-1,200 มม. จากพื้น 

ทางเข้าอาคาร การออกแบบทั่วไป  

  - ขนาดพื้นที่ว่างหน้าประตูทางเข้า 1,500x1,500 มม. 

  - เป็นพื้นที่ลาดร้อยละ2 เพื่อระบายน้ า มี 

ทางสัญจร การออกแบบทั่วไป  

  - พื้นผิวของทางสัญจร เรียบ ไม่ลื่น 

  - มีทางลาดเม่ือพื้นที่ทางสัญจรกับถนนอยู่ 
  ในระดับที่ต่างกัน 

มี 

  - ความกว้างของทางสัญจรที่ไม่มีการสวนกัน 900 มม. 

  - ความกว้างของทางสัญจรที่สวนกันได้ 1,500 มม. 

  - ความกว้างของทางสัญจรที่มีการหักเลี้ยว 
    เกิน 180 องศา 

อย่างน้อย 1,200 มม. 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอ ยู่อาศัยประเภทท่ีอ ยู่อาศัยร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม 
ทางสัญจร   - ระยะแขวนป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 2,000 มม. จากพื้น 

  - ความกว้างของร่องกะแกรงปิดท่อระบาย 
    น้ าบนทางสัญจร 

ไม่เกิน 13 มม. 

ทางหนีไฟ การออกแบบทั่วไป  

  - ความสูงของลูกต้ังของบันไดหนีไฟ ไม่เกิน 150 มม. 

  - ความกว้างของลูกนอนของบันไดหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 280 มม. 

  - ความกว้างของบันไดหนีไฟ 900-1,500 มม. 

  - ความกว้างของชานพักระหว่างประตูกับ 
    บันได 

ไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 

  - ความกว้างของประตูของทางหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 850 มม. 

  - ความสูงของประตูทางหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 2,000 มม. 

  - ผนังทึบ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มี 

  - ระบบอัดอากาศภายในบันได มี 

  - มีราวจับและราวกันตก มี 

  - ป้ายบอกเลขชั้นปัจจุบัน และบอกชั้นล่าง 
    กับชั้นบน 

มี 

ที่จอดรถ การออกแบบทั่วไป  

  - ความกว้างของที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า2,400มม. 

  - ความยาวของที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 6,000 มม. 

  - ระยะที่ว่างข้างที่จอรถ ไม่น้อยกว่า 1,000 มม. 

  - พื้นผิวของที่จอดรถ เรียบ ระดับเสมอกัน 

  - อยู่ฝั่งเดียวกับทางเข้าอาคาร มี 

 - ระยะที่อยู่ใกล้ทางออก  ไม่เกิน 50,000 มม. 

สัญลักษณ์ผู้พิการน่ังรถเข็นบนพื้นที่จอดรถ  

  - ความกว้างของสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

  - ความยาวของสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 900 มม. 

ป้ายสัญลักษณ์บอกที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ  

  - ความกว้างของป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 300 มม. 

  - ความยาวของป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 300 มม. 

  - ระดับที่ติดป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 2,000 มม. จากพื้น 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 
ข้อก าหนดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอ ยู่อาศัยประเภทท่ีอ ยู่อาศัยร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม 
 สัดส่วนของที่จอดรถผู้สูงอายุ  

   - จ านวนที่จอดรถ 10-50 คัน อย่างน้อย 1 คัน 

   - จ านวนที่จอดรถ 51-100 คัน อย่างน้อย 2 คัน 

   - จ านวนที่จอดรถ 101 คันขึ้นไป อย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน ส าหรับ
ทุกๆจ านวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น 

(เศษของ 100 คันถ้าเกิน 50 คันให้คิดเป็น  
100คัน) 

หมายเหตุ. ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 2557 
 
2.4 แนวค ิดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อความเปน็อยู่ของผู้สูงอายุ  

 
เมื่อเร่ิมเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายย่อมเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ  เช่น ปัญหา

ทางด้านสุขภาพ จากเดิมท่ีเคยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็กลับทรุดโทรมลงตามอายุขัย ด้านเศรษฐกิจ 
ท่ีเมื่อก่อนเคยมีงานประจ า ก็ต้องถึงวัยเกษียณอายุ หรือแม้กระท่ังสถานะทางสังคม ท่ีแต่ก่อนเคยมี
บทบาทส าคัญ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความรู้มาก แต่เมื่อนานไปความรู้ของผู้สูงอายุก็กลายเป็น
ความคิดท่ีเก่าล้าสมัยไป ไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม จึงท าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจหดหู่เศร้าหมอง 

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุในด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ซึ่ งมี

มุมมองในหลายมิติ ได้แก่ มิติความพึงพอใจในชีวิต มิติความภาคภูมใิจ มิติสุขภาพ และมิติส่ิงแวดล้อม
ของท่ีอยู่อาศัย (ศศิธร ธรรมารักษ์, 2539)  รวมไปถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แต่ละด้าน ซึ่งมี 3 ด้าน ดังน้ี 

(1) ความพึงพอใจในชีวิต 
ผู้สูงอายุท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง คือ ผู้ท่ีคิดว่าตนเองมีฐานะพอกินพอใช้ รู้สึก

ว่าตนเองสุขภาพดี และยังมีกิจกรรมทางสังคม 
(2) ความภาคภูมิใจ 

ผู้สูงอายุท่ีมีความภาคภูมิใจในชีวิตสูงคือ การท ากิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
มีสุขภาพดี มีรายได้พอ ได้รับการเย่ียมเยียนจากลูกหลาย และญาติพี่ น้อง ไม่มี ปัญหาสุขภาพจิต 
ติดตามข่าวสารเป็นประจ า และได้รับการดูแลจากครอบครัว (ไม่ใช่จากสถานสงเคราะห์) 



30 
 

  

(3) สุขภาพ 
ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ท ากิจวัตรได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาใครคือ ผู้ท่ีอายุยังน้อย 

ติดตามข่าวสาร ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ และท ากิจกรรมทางสังคมเสมอ 
ท าให้เกิดแนวคิดในการจัดบริการสวัสดิการสังคมข้ันพื้ นฐานข้ึน โดยจากการศึกษา

หนังสือของ จุลเทพ ธีระธาดา (2537) ในเร่ืองแนวทางการวัดบริการสุขภาพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
พบว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคม ท่ีจัดให้แก่ผู้สูงอายุและสามารถบรรเทาปัญหา  และ ความ
ต้องการของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ต้องมีลักษณะดังน้ี 

(1) เป็นบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Adjustive and integrative 
services) เป็นการจัดบริการท่ีมีจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้ก าลังเข้าสู่วัยท่ีจะต้องเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ และ
ปรับตัวต่อบทบาทและสถานการณ์ใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริการด้านน้ี  ได้แก่  การให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับรายได้และความทุกข์ใจกังวลใจต่าง ๆ และการชักชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เป็นต้น 

(2) บริการท่ีให้การสนับสนุน (Supportive services) บริการประเภทน้ีมีจุดมุ่ งหมาย
ไปท่ีผู้สูงอายุท่ีอายุมากแล้ว เพื่อช่วยเหลือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ เช่น การเย่ียมเยียนบ้าน
เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ ให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นต้น 

(3) บริการด้านท่ีพักอาศัย (Congregate and shelter care services) เป็นการจัดท่ี
พักอาศัยและให้การดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตในชุมชนได้อ ย่างมี
ความสุข 

(4) บริการทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protective Service) เป็น
การจัดบริการทางด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัย รักษาสิทธิและสวัสดิการ กิจกรรมบริการ
ประเภทน้ี ได้แก่ บริการด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการจัดการด้านการเงิน เป็นต้น 

(5) บริการทางด้านอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษา (Care facilities and 
service) บริการประเภทน้ีจะมีจุดมุ่งหมายท่ีผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยให้ได้รับความสะดวกในด้านการรับ
บริการรักษาพยาบาล  

และจากการศึกษาแนวคิดการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุดังก ล่าว  ผู้วิ จัยได้วิ เคราะห์การ
ให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุตามลักษณะกิจกรรมท่ีจะจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ ท่ีสอดคล้องกับระบบ
สาธารณูปการท่ีได้ศึกษามาข้างต้น ซึ่งได้อ้างอิงถึงการจ าแนกการให้บริการของจุลเทพ ธีระธาดา โดย
สามารถแบ่งการบริการได้ดังน้ี 
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(1) บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น บริการคลินิก ผู้สูงอายุ บริการส่งเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการด้านการบริการสถานพยาบาล 

(2) บริการด้านการศึกษา เช่น การจัดสัมมนาและบรรยายเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพเพื่อเป็นรายได้หรือเพื่อเป็นกิจกรรมเวลาว่าง  เป็นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ให้บริการด้านการบริการสถานศึกษา และการให้บริการด้านนันทนาการ 

(3) บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและสังคม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
การแสดง การร้องร าท าเพลง การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการทางด้านสวนสาธารณะ และพื้นท่ีนันทนาการ และศาสนสถาน 

(4) บริการด้านการบริการให้การช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
เป็นศูนย์บริการทางสังคมสงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  ศูนย์บริการทางด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการให้บริการทางด้านสถาบันการบริหารปกครอง 

 
2.5 แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะกลุ่มผู้สงูอายท่ีุสอดคล้องกบัการใช้ชีวิตประจ าวันในท่ีอยู่อาศยั  
   

การออกแบบท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุน้ันจะต้องค านึงถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีจ าแนก
ออกตามสุขภาพ และการเข้าสังคม (วรรณภา, 2553) ซึ่งการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุแต่ละก ลุ่ม 
จะมีความต้องการใช้พื้นท่ีในท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่มดังน้ี 

 
(1) ผู้สูงอายุกลุ่มท่ีช่วยตนเองได้ดีหร ือกลุ่มติดสังคม (Well elder) 

 ผู้สูงอายุกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถด าเนินชีวิตภายใน
สังคมได้โดยอิสระ และมักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีสามารถท ากิจวัตร
พื้นฐานประจ าวัน (Activity of daily living: ADL) และกิจวัตรประจ าวันต่อ เน่ือง  (Instrumental 
activity of daily living: IADL) ได้ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพท่ัวไปดี ไม่มีโรคเร้ือรังหรือเป็นเพียงผู้ท่ีมีภาวะ
เส่ียงต่อการเกิดโรคหรือเป็นผู้ท่ีมีโรคเร้ือรัง 1- 2 โรค แต่ควบคุมได้ ส่วนในด้านสังคม ผู้สูงอายุกลุ่ม น้ี
จะเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถ และประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม  สามารถช่วยเหลือครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมได้ แต่อาจมีปัญหาเดือดร้อนด้วยหรือไม่ก็ได้ 

(2) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน (Home bound elder) 
 ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีเป็นผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือ
บางส่วน ท าให้มีความจ ากัดในการด าเนินชีวิตในสังคม และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีโรคเร้ือ รังท่ีควบคุม
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ไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อนมีหลายโรค และมีกลุ่มอาการส าคัญของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการไปมาได้โดย
อิสระ 

ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจะมีความจ ากัดในการด าเนินชีวิตในสังคมชัดเจน 
และอาจมีความจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐานหรือต่อเน่ืองบางอย่าง ท าให้ต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างบางส่วน เช่น ในการเคล่ือนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีไม่สามารถเดินตามล าพังบน
ทางเรียบได้ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือผู้ช่วยเหลือ ในเร่ืองการรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุก ลุ่ม น้ี
ต้องการความช่วยเหลือขณะรับประทานอาหารหรือกลุ่มท่ีแม้จะรับประทานอาหารได้ เองแต่อาจท า
หกเลอะเทอะ ในเร่ืองการขับถ่าย ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีต้องการความช่วยเหลือ เช่น พาไปห้องสุขา ช่วยท า
ความสะอาดหลังขับถ่าย เป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านน้ีมีโรคประจ าตัวหลายโรค โดยมีโรคเร้ือรังท่ี
ควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน นอกจากน้ียังเป็นก ลุ่ม ผู้สูงอายุท่ีมีก ลุ่มอาการของผู้สูงอายุ 
(Geriatric syndrome) ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ี และการเข้าสังคม ท าให้มีผลกระทบต่อ ผู้สูงอายุ
ทางด้านร่างกาย เช่น การมีความยากล าบากในการเคล่ือนท่ี ทางด้านจิตใจ เช่น มีภาวะซึมเศร้า และ
ทางด้านสติปัญญา เช่น ภาวะหลงลืม และสมองเส่ือม  

ในด้านสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านน้ี เป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกับสังคมน้อย เน่ืองจาก
มีภาวะเส่ียงต่อการเกิดอันตราย เช่น ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมท่ีวัดได้เช่นเดิม  รวมถึงก ลุ่ม ท่ีไปมา
นอกบ้านได้โดยอิสระแต่ไม่ชอบออกสังคม และกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคมได้เน่ืองจากติด
ภาระทางบ้าน เช่น ต้องดูแลหลาน ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีอาจมีหรือไม่มีศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัว
และสังคมได้ 

(3) ผูสู้งอายุกลุ่มติดเตียง (Bed bound elder) 
 ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจะเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคล่ือนย้าย และการท ากิจวัตรพื้นฐานประจ าวันอื่น  และ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรังหลายโรคและมีภาวะแทรกซ้อน 

ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มท่ีมีความจ ากัด ในการท ากิจวัตร
พื้นฐานประจ าวัน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้  ท าให้ต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ท้ังในการเคล่ือนย้าย และในกิจวัตรพื้นฐานประจ าวัน เช่น ในเร่ืองการเคล่ือนไหว 
ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีไม่สามารถย้ายต าแหน่งตัวเองขณะน่ังได้หรือแม้แต่ขยับตัวไม่ได้ในท่านอน  ต้องการ
ความช่วยเหลือในการเคล่ือนย้ายหรือพลิกตะแคงตัว ในเร่ืองการรับประทานอาหารผู้สูงอายุกลุ่ม น้ีจะ
มีภาวะกลืนล าบาก แม้ว่าผู้ดูแลจะป้อนอาหารให้ และผู้สูงอายุอาจได้รับสารอาหารผ่านช่องทางอื่น 
(จมูก กระเพาะอาหาร หรือล าไส้) และในเร่ืองการขับถ่าย ผู้สูงอายุกลุ่มน้ี ต้องขับถ่ายในท่านอนหรือ
อยู่บนเตียง สวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาหรือต้องเปล่ียนผ้าอ้อมเป็นประจ า 
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ในด้านสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถมีส่วนร่วมกับสังคมด้วย
ตนเองได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย โดยปัญหาสุขภาพ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
เคล่ือนท่ีได้ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจ าเป็นต้องพึ่งพาครอบครัวหรือสังคม ในการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่ ง
ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีไม่มีศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัวและสังคม 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย และตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ ท่ี  เกี่ยว ข้องกับการพัฒนา
ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยประกอบไปด้วย
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อ ทุกคน (Universal design) และตัวอ ย่างงานวิ จัยและ
ต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
บทความเร่ือง การออกแบบอาคารสถานท่ีเพื่อคนทุกคน (Architectural Design for 

All) โดยรองศาสตราจารย์กุสุมา ธรรมธ ารง ในวารสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง 
เมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Journal of Architectural Research and Studies | Volume 1. 
2002 เป็นบทความท่ีเรียบเรียงเพื่อเสนอแนวทางสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และทุก ๆ คนพร้อมแทรกความรู้ด้านจิตวิทยาจากหนังสือของนายแพทย์ประพจน์ เภตรา
กาศ เร่ือง “สู่โลกกว้างบนหนทางผู้พิการ” และขณะเดียวกันได้เสนอมาตรฐานการออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงและระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือ ส่ิง
อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟู  สมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูลส าคัญท่ีสถาปนิกผู้ออกแบบหรือปรับปรุง
อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ควรตระหนักถึงน่ันคือลักษณะความสามารถและขีดจ ากัดทางร่างกายของคน
ท่ัวไปคนชราและคนพิการทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานในอาคารโดยได้รวบรวมลักษณะความ
เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้อาคารพร้อมท้ังเสนอข้อแนะน า ในการออกแบบ เพื่อ เป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมในการออกแบบอาคารเพื่อความสะดวกส าหรับทุกคน  

ผู้เขียนกล่าวถึงพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งระบุไว้ว่า
คน พิการหมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญาหรือทางจิตใจตาม 
ประเภทหรือตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความใน พระราชบัญญัติ
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ได้ก าหนดประเภทความพิการไว้  5 ประเภทสรุปได้
ดังต่อไปน้ี 

(1) คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  
(2)  คนพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย  
(3) คนพิการทางการมองเห็น  
(4)  คนพิการทางจิตใจ  
(5)  คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้  
แต่อาจกล่าวได้ว่าความพิการท่ีมีผลต่อการออกแบบอาคารสถานท่ีโดยตรงน้ันมีเพียง 3 

ประเภทแรกและจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2539 พบว่ามีคนพิการทางกายและ 
การเคล่ือนไหวเป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย  
และความพิการทางการมองเห็นเมื่อรวมท้ัง 3 ประเภทน้ีเข้าด้วยกันพบว่า เป็นสัด ส่วนสูงถึงร้อยละ 
73.2 ของคนพิการท้ังหมด ดังน้ันการออกแบบอาคารสถานท่ีให้ประสบผลดีได้จ าเป็นต้องศึกษา 
ลักษณะความสามารถ และขีดจ ากัดทางร่างกายลักษณะความเป็นอุปสรรค ตลอดจนขนาดสัดส่วน  
และท่าทางของร่างกายท้ังของคนพิการ และคนท่ัว ๆ  ไปท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อาคาร อีกท้ังขณะน้ีได้มี 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมซึ่งสรุปได้ว่าให้เจ้าของอาคาร 
สถานท่ียานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นจัดให้มีอุปกรณ์ท่ีอานวยความสะดวกโดยตรงแก่คน 
พิการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือ ส่ิง
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2544 ดัง น้ันผู้ท่ีเกี่ยว ข้องในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ต้องตระหนักถึงมาตรฐานอุปกรณ์หรือ ส่ิงอ านวยความ 
สะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 

 
เอกสารเร่ือง Promotion of non-handicapping physical environments for 

disabled persons: Guidelines เป็นเอกสารข้อมูลของหน่วยงาน ESCAP องค์การสหประชาชาติ ท่ี
กล่าวถึงการออกแบบอาคารสถานท่ีเพื่อคนทุกคน น้ันมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงการท่ีทุกคนไป
ถึงอาคารท่ีน้ันได้สะดวกเข้าไปในอาคาร และใช้อาคารน้ัน ๆ ได้อย่างไม่มีอุปสรรคปราศจาก ส่ิงกีด
ขวาง (Barrier–free) ซึ่งการออกแบบการเข้าใช้อาคารทางกายภาพน้ันทางองค์การสหประชาชาติ
แบ่งเป็นรายละเอียด ตามล าดับดังน้ี 
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(1) Accessibility หมายถึง การออกแบบอาคารสถานท่ีเพื่อทุกคนรวมท้ังคนพิการ 
และผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้ได้สะดวกโดยมีผู้ช่วยเหลือเช่นช่วยเข็นเก้าอี้ล้อ เล่ือนไปตามทางลาด ท่ี
สะดวกเหมาะสม (Accessible ramp)  

(2) Access หรือ Accessible หมายถึง คนทุกคนรวมท้ังคนพิการผู้สูงอายุสามารถเข้า
ไปติดต่อใช้อาคารสถานท่ีน้ัน ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นเช่นเฉพาะช้ันล่างด้วยตัวเองอย่างสะดวกสบายไม่ต้อง
อาศัยผู้อื่นช่วยจูงหรือประคองไป  

(3)  Reachability หมายถึง คนทุกคนเข้าไปใช้อาคารสถานท่ีน้ัน ๆ ได้ท่ัวถึงท้ังอาคาร
หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

(4)  Usability หมายถึง การออกแบบอาคารสถานท่ีให้ทุกคนได้ เข้าไปใช้อ ย่าง 
สะดวกสบายมีบรรยากาศดีทุกคนสดช่ืนเบิกบานอยากเข้ามาใช้อาคารสถานท่ี น้ันบ่อยๆ  

(5)  Safety หมายถึง การท่ีทุกคนสามารถเข้าไปใช้อาคารสถานท่ีน้ันๆได้สะดวก และมี
ความปลอดภัยสูงไม่มีการเส่ียงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ  

(6)  Workability หมายถึง อาคารสถานท่ีน้ัน ๆ ถูกออกแบบให้ทุกคนรวมท้ังคนพิการ
และผู้สูงอายุเข้ามาใช้และเข้ามาท างานได้อย่างมั่นใจปราศจากอุปสรรค และผู้ช่วยดูแล 

 
งานวิ จัยหัว ข้อ  Assistive Smartphone for People with Special Needs: the 

Personal Social Assistance โดย Steven Verstockt, Sofie Van Hoecke, Onciny Meyfroodt 
และ Rik Van de Walle ปี ค.ศ. 2009 เป็นงานวิจัย และพัฒนาโทรศัพท์มือ ถือสมาร์ทโฟนเพื่อ ผู้
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้สูงอายุ โดย Steven Verstockt, Sofie Van Hoecke, 
Onciny Meyfroodt และ Rik Van de Walle ได้พัฒนาโทรศัพ ท์มือ ถือสมาร์ทโฟนให้สามารถ
ปรับเปล่ียนขนาดของส่วนต่อประสานผู้ใช้งานได้ มีระบบ SMS/EMS แจ้งเตือนผู้สูงอายุในการไป
โรงพยาบาล และ ภาพสัญลักษณ์ กับรูปภาพแผนท่ีแสดงสถานท่ีต่าง ๆ ( Icon and Photo-based 
navigation) มาเป็นส่วนในการตอบสนองผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการแก้ปัญหาสุขภาพ และการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ 
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ภาพท่ี 2.7 ตัวอย่างโทรศัพท์มือ ถือสมาร์ทโฟนของงานวิ จัยเร่ือง  Assistive Smartphone for 
People with Special Needs: the Personal Social Assistance. จาก Assistive Smartphone 
for People with Special Needs: the Personal Social Assistance, โดย S. Verstockt, D. 
Decoo, D. Van Nieuwenhuyse, F. De Pauw and R. Van de Walle,  2009. 

 
วารสารการวิจัยเร่ือง eMEDONLINE โดย Joseph Pinto R.Ph, M.S. ในการประชุม 

RFID Journal คร้ังท่ี 9 ปีค.ศ. 2010 ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเตือน
ความจ าเมื่อถึงเวลารับประทานยาได้ท่ีช่ือว่า ซึ่งเคร่ืองมือน้ีใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง RFID และ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ร่วมกับการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยข้ันตอนการท างานของ
เคร่ืองมือน้ีคือ ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะมี ข้อมูลในการรับประทานยาอ ยู่ใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเมื่อถึงเวลารับประทานยา ก็จะมีโทรศัพท์เตือนให้รับประทานยา เมื่อผู้สูงอายุ
รับโทรศัพท์แล้ว ก็จะให้ท าการสแกนยา ท่ีมีระบบ RFID ติดไว้เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของยา และ
ผู้สูงอายจะต้องตอบค าถามเกี่ยวกับอาการป่วย ด้วยการส่ือสารผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพท่ี 2.8  ตัวอย่างการท างานของ eMEDONLINE, จาก  eMEDONLINE, โดย Joseph Pinto 
R.Ph, M.S.  
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ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ส าหรับค้นหาอสังหาริมทรัพ ย์  DDproperty.com จาก
บริษัท Property Guru. Pte, Ltd เป็นโปรแกรมประยุกต์ ท่ีสามารถค้นหาอสังหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศไทย โดยสามารถเลือกตั้ งค่าอ สังหาริมทรัพ ย์ได้ตามท่ีต้องการ เช่น ตั้ งค่าการ
ครอบครอง การตั้งค่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมประยุกต์น้ีสามารถแสดงต าแหน่ง
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบท่ีตั้งในหน้าแผนท่ีได้ แต่โปรแกรมประยุกต์น้ีไม่มีความสามารถในการค้นหา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ และส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ไม่ ได้
ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ 

 

 
ภาพท่ี 2.9 โปรแกรมประยุกต์ DDproperty.com บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จาก รีวิว 
DDproperty  แอพพลิเคช่ันส าหรับคนท่ีต้องการค้นหาบ้าน  และท่ีอยู่อาศัย ,   http://www. 
appdisqus.com/androidapp/review-ddproperty สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2557.  
 

จากผลการศึกษาจึงสรุปแนวทางการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพ ท์มือ ถือ
สมาร์ทโฟนเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ  ได้
ดังน้ี 

(1) การตระหนักถึงความส าคัญของการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน 
(Universal design) ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจ าวันภายในท่ีอยู่อาศัยของตนเองได้ด้วยตนเอง 
สามารถใช้งานทุกส่วนภายในท่ียู่อาศัยได้อย่างท่ัวถึง และมีความปลอดภัย 

(2) การจัดระบบข้อมูลการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal 
design) โดยค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาจากข้อจ ากัดของผู้สูงอายุเน่ืองจากสภาพร่างกาย 
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ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ท่ีจะน ามาแสดงในโปรแกรมประยุกต์ช้ินน้ี 

(3) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อผู้สูงอายุโดยโทรศัทพ์มือ ถือสมาร์ทโฟนน้ัน 
สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตประจ าวันให้ง่าย และสะดวกมากข้ึน 

(4) การออกแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อแสดงข้อมูลให้กับผู้สูงอายุน้ันควรเพิ่ม เติม
ข้อมูลท่ีผู้สูงอายุต้องการท่ีจะทราบ นอกเหนือจากข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน นอกจากน้ัน ยังต้องค านึงถึง
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุอีกด้วย    
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง โปรแกรม

ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ และผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของผู้สู งอายุ ร่วมกับ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จนได้มาเป็นหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับความส าคัญของอยู่อาศัยแต่ละแห่ง แล้วน าเสนอข้อมูลทั่วไป และข้อมูลองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมในอยู่อาศัยที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงข้อมูลทั่วไปของบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองในพ้ืนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บนโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ จากนั้นจึงท าการ
ประเมินด้วยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย โดยสามารถสรุป
เนื้อหาของวิธีการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
3.2 กระบวนการท างานวิจัย 

3.2.1 ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัย 
3.2.1.1 ศึกษาแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.1.2 ศึกษาแนวคิดส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
3.2.1.3 รวบรวมข้อมูลส าหรับการแสดงข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.3 การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต ์
3.2.4 การประเมินโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ  

3.3 เครื่องมือในงานวิจัย 
3.4 กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ศึกษา 

3.3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.3.2 พ้ืนที่ศึกษา 
 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณาหรือแบบบรรยาย (Descriptive research) และเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลไปอธิบาย และประเมินผลของต้นแบบ
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โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์จากการศึกษางานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะ
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitive data) ที่เป็นความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์ 
 
3.2 กระบวนการท างานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใน
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  รวมไปถึงศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน และสร้างต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพ่ือน ามาประเมินประสิทธิภาพต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์ที่เป็นเครื่องมือส าหรับให้ข้อมูลเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

 
3.2.1 ทบทวนวรรณกรรม  เอกสาร และงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ การรวบรวมข้อมูลส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ  ซึ่งมี
รายระเอียด ดังนี้ 

3.2.1.1 ศึกษาแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
การทบทวนวรรณกรม เอกสาร และงานวิจัย ส าหรับสิ่งแรกที่ผู้วิจัยได้

ศึกษาคือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยแบ่งประเภทจากปัจจัยทางด้านสุขภาพ โดยดูจาก
การท ากิจกรรมพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ และโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ และ
ปัจจัยทางด้านสังคมที่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่ม
ประเภทผู้สูงอายุออกเป็น ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือกลุ่มติดสังคม (Well elder) ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน (Home bound elder) และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง (Bed bound elder) 

ต่อมาผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การออกแบบองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงเกณฑ์การออกแบบจากคู่มือปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งได้วิเคราะห์จากขนาดของคน และอุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น 
รถเข็นผู้พิการ ไม้เท้าช่วยพยุง เป็นต้น รวมไปถึงการวิเคราะห์จากห่วงโซ่การเดินทางของบุคคล คือ 
การเข้าถึงอาคาร การเข้าสู่อาคาร และการใช้งานอาคาร  ซึ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน และที่อยู่อาศัยที่มีเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมมีดังนี้ คือ ทาง
ลาด ลิฟต์ บันได ราวจับ ทางเข้าอาคาร ประตู หน้าต่าง ทางสัญจร ห้องน้ า ทางหนีไฟ ที่จอดรถ และ
อุปกรณ์เสริมภายในอาคาร 

3.2.1.2 ศึกษาแนวความคิด และงานวิจัยส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์
ต้นแบบ 

ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android operation system)  เนื่องจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
คือระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ หรือที่เรียกว่า โอเพ่นซอร์ส (Open source) ที่
ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สามารถพัฒนาได้จากโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) และส่วนเสริมชุดพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android SDK) จากบริษัทที่เป็นเจ้าของ มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการพัฒนา เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้ 

(1) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ทางการของแอน
ดรอยด์ จึงท าให้เครื่องมือนี้รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบปฏิบัติการแอดรอยด์ได้อย่างครบถ้วน 
เช่น ฟังก์ชั่นการเรียกแผนที่ของ Google Map ฯลฯ และเนื่องจากการที่เว็บไซทท์างการของแอน
ดรอยด์ ได้ให้ข้อมูลส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างรวดเร็ว 

(2) เป็นเครื่องมือโอเพ่นซอร์ส (Open source) ซึ่งผู้พัฒนาสามารถ
ดาวน์โหลดเครื่องมือมาใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างอิสระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(3) พัฒนาด้วยภาษาจาว่า (JAVA) ซึ่งเป็นภาษาท่ีนักพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างแพร่หลาย จึงส่งผลให้มีกลุ่มนักพัฒนาจ านวนมากใช้เครื่องมือ และแบ่งปันองค์
ความรู้จากการใช้เครื่องมือลงบนฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้
ง่ายขึ้น 

นอกจากการศึกษาโปรแกรมประยุกต์เป็นเครื่องมือในการสร้าง
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบแล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวความคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการออกแบบ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User interface: UI) ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานคือ 
บุคคลที่มีอายุระหว่าง 45 – 50 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 51 – 70 ปี ซึ่งปัญหาการรับรู้ของ
กลุ่มผู้ใช้งานกับส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการมองเห็น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านความจ า ที่จะท าให้เกิดการออกแบบส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งานมีความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นคนปกติ 
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3.2.1.3 รวบรวมข้อมูลส าหรับการแสดงข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบที่เป็น

โปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถแสดงข้อมูลส าหรับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จึงท าให้ผู้วิจัย
ท าการรวบรวมข้อมูลส าหรับการแสดงข้อมูลในโปรแกรมต้นแบบ โดยค านึงถึงปัจจัยด้านความ
ต้องการการรับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ คือ ชื่อ
โครงการ ที่อยู่ของโครงการ ราคา ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ประเภทของโครงการ รูปภาพ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่มี
อิทธิพลต่อผู้สูงอาย ุคือ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ รูปภาพ เวลาเปิด/ปิด วันหยุด เป็นต้น 

จากปัจจัยด้านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรม
ประยุกต์ต้นแบบโดยผู้วิจัย ที่ได้ก าหนดให้มีการใช้งานในรูปแบบแผนที่ ท าให้ผู้วิจัยต้องการต าแหน่ง
ของสถานที่ทั้งที่อยู่อาศัย และสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกเมือง เพ่ือน ามาก าหนดต าแหน่งของ
สถานที่ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่เป็นหน้าหลักของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงลักษณะข้อมูลทั่วไปส ำหรับกำรแสดงของมูลในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบจำกกำรส ำรวจข้อมูล 

ปัจจัยด้านความต้องการการ
รับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานของท่ีอยู่

อาศัยท่ีต้องการซ้ือ 

ปัจจัยด้านความต้องการการรับรู้
ข้อมูลพ้ืนฐานของสิ่งอ านวยความ

สะดวกเมืองของผู้สูงอายุ 

ปัจจัยด้านการออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้งานของโปรแกรม

ประยุกต์ต้นแบบโดยผู้วิจัย 

1. ช่ือโครงการ 
2. ที่อยู่ของโครงการ 
3. ราคา 
4. ขนาดพื้นท่ีใช้สอย/   
    ขนาดที่ดิน 
5. ประเภทของโครงการ 
6. ประเภทการครอบครอง 
7. ขนาดห้องนอนและห้องน้ า 
8. รูปภาพ 
9. รายละเอียด 
10. เบอรโทรศัพท ์
11. อีเมล 

1. ช่ือสถานท่ี 
2. ที่อยู่ของสถานท่ี 
3. รูปภาพ 
4. เวลาเปิด/ปิด 
5. วันหยุด 
6. เบอรโทรศัพท์ 
7. อีเมล 

1. ต าแหน่งละตจิูด 
2. ต าแหน่งลองจิจูด 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
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3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยโดยใช้

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม แล้วแบ่งประเภทผู้สูงอายุโดยแบ่งจากชนิดของอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแบ่งประเภทผู้สูงอายุออกเป็น ประเภทแข็งแรงดี ประเภทใช้ไม้เท้า ประเภทใช้
รถเข็น และประเภทนอนบนเตียง และผู้สูงอายุแต่ละประเภทจะมีความต้องการในการออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการขั้นต่ าในการออกแบบสิ่งอ านวย
ความสะดวกในที่อยู่อาศัย กับประเภทของผู้สูงอายุ โดยอาศัยปัจจัยที่เป็นประเภทของอุปกรณ์
ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน 

จากนั้นจึงน าเอาข้อมูล ที่เป็นประเภทผู้สูงอายุที่เหมาะสม และการออกแบบ
ภายในที่อยู่อาศัยตัวอย่าง จากการตรวจสอบตามเกณฑ์การออกแบบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรม มาเปรียบเทียบ เพ่ือประเมินระดับที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็นระดับ มาก ปานกลาง 
และน้อย 
                   

3.2.3 การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.1 แสดงแผนภาพข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบในงานวิจัย, โดยผู้วิจัย, 2558. 
 

ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน โดยข้อมูลที่ท าการแสดงนั้นจะแบ่งเป็นข้อมูลการออกแบบองค์ประกอบทาง

ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

ข้อมูลของท่ีอยู่อาศัย ข้อมูลของบริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเมือง 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลต าแหน่ง
สถานที่ 

ข้อมูลการออกแบบ
องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลต าแหน่ง
สถานที่ 
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สถาปัตยกรรมในที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุจากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต าแหน่ง
สถานที่ของที่อยู่อาศัย และอีกส่วนหนึ่ง คือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต าแหน่งของบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าเสนอผ่านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน โดยแบ่ง
ออกเป็น การออกแบบการใช้งาน (Function) ของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับหน้าตาของแต่ละ
การท างาน และการออกแบบรูปสัญลักษณ์ (Icon) ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และท าให้เกิดลักษณะการ
น าเสนอข้อมูลดังนี้ 
  
ตารางที่ 3.2                                                                                                                                                                                                         
 
แสดงปัจจัย และลักษณะในกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ในส่วนต่ำง ๆ  

ประเภท 
การออกแบบ
หน้าตาของ
โปรแกรมฯ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการออกแบบ
หน้าตาของโปรแกรมฯ 

ลักษณะการน าเสนอข้อมูล 

การออกแบบ
การใช้งาน 
(Function) 

 

หน้าหลัก 

ผู้ใช้งานรับรู้ต าแหน่งที่อยู่อาศัยที่
ต้องการขาย 

แ ส ด ง ต า แ ห น่ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

ผู้ใช้งานรับรู้ต าแหน่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองภายในพื้นที่ 

แสดงต าแหน่ งสิ่ งอ านวยความ
สะดวกเมืองที่มีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุ 

น าผู้ใช้งานไปสู่การท างานส่วนอื่น ปุ่มกดไปสู่การท างานส่วนอื่น 

หน้าการค้นหา 

ผู้ใช้งานก าหนดความต้องการของ
ตนเองในการค้นหาที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม 

ผู้ใช้งานน าเข้าข้อมูลความต้องการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการคัดกรองที่อยู่
อาศัยที่ เหมาะสม ผ่ านส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้งาน 

หน้าแสดง
รายละเอียด

ข้อมูลของที่อยู่
อาศัย 

ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดของที่อยู่
อาศัยท่ีสนใจ 

แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลระดับความเหมาะสมต่อ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองโดยรอบ 

หน้าแสดง
รายละเอียดสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเมือง 

ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดของสิ่ง
อ านวยความสะดวกเมืองที่สนใจ 
 

แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของ
สิ่งอ านวยความสะดวกเมือง 

หน้าตั้งค่า 
ที่อยู่อาศัย 

ผู้ใช้งานก าหนดการแสดงประเภทที่
อยู่อาศัยที่สนใจในแผนที่ได ้

ผู้ใช้งานน าเข้าข้อมูลผ่านส่วนต่อ
ป ร ะ ส า น ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น รู ป แ บ บ 
Checked box 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 
แสดงปัจจัย และลักษณะในกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ในส่วนต่ำง ๆ  

ประเภท 
การออกแบบ
หน้าตาของ
โปรแกรมฯ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการออกแบบ
หน้าตาของโปรแกรมฯ 

ลักษณะการน าเสนอข้อมูล 

การออกแบบ
การใช้งาน 
(Function) 

หน้าตั้งค่าสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเมือง 

ผู้ใช้งานก าหนดการแสดงประเภทสิ่ง
อ านวยความสะดวกเมืองที่สนใจได้ 

ผู้ใช้งานน าเข้าข้อมูลผ่านส่วนต่อ
ป ร ะ ส า น ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น รู ป แ บ บ 
Checked box 

หน้าแสดง
รูปแบบรายการ 

ผู้ใช้งานรับรู้ที่อยู่อาศัยที่ต้องการขาย
ทั้งหมดได้อยา่งรวดเร็ว 

แสดงที่ อยู่ อาศัยที่ ต้องการขาย
ทั้งหมดผ่านรูปแบบรายการ 

การออกแบบ
รูปสัญลักษณ์ 

(Icon) 

บอกระดับความ
เหมาะสมของที่
อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ

ผู้ใช้งานรับรู้ประเภทของที่อยู่อาศยั ภาพสัญลักษณ์ที่เป็นการสื่อความหมาย
ถึงบ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม โดยมี
วงกลมสี แดง เหลือ เขียว บอกระดับ
ความเหมาะสมก ากับอยู่ 

ผู้ใช้งานรับรู้ระดับความเหมาะสม
ของที่อยู่อาศัยที่สนใจ 

บอกประเภทสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเมือง

ส าหรับผู้สูงอาย ุ

ผู้ใช้งานรับรู้ประเภทสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองภายในพื้นที ่

ภ า พ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ เ ป็ น ก า ร สื่ อ
ความหมายถึ งสิ่ งอ านวยความ
สะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ โดยมี
พื้นสีที่แตกต่างกันเพ่ือแบ่งประเภท 

 บอกการออกแบบ
องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมใน

ที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับ

ผู้สูงอาย ุ

ผู้ ใ ช้ ง า น รั บ รู้ ก า ร อ อ ก แ บ บ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ภายในที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสมกับ
ผู้สูงอาย ุ

ภ า พ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ เ ป็ น ก า ร สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ถึ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ภายในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอาย ุ

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 

3.2.4 การประเมินโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ และการปรับปรุง 
การประเมินโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจส าหรับการประเมินการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน 2 เรื่อง คือความพึงพอใจในการออกแบบหน้าตาของโปรแกรม และความพึงพอใจในการใช้
งานของตัวโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามแบบหลายตัวเลือก 
และการเขียนบรรยายส าหรับการเสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเกณฑ์การให้คะแนน และการแปล
ความหมายของคะแนน ส าหรับข้อค าถามแบบเรียงล าดับ แบบให้ผู้ตอบเรียงล าดับความพึงพอใจ  5 
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ล าดับ ตั้งแต่น้อยที่สุด (ล าดับที่ 1) ถึงมากที่สุด (ล าดับที่ 5) จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้มาค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของล าดับความส าคัญ 

การทดสอบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบบนเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน รุ่น Samsung Galaxy Note 8.0 
ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 4.2.2 (Jelly Bean)  

 
โดยวิธีการทดสอบและประเมินโปรแกรมประยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) สร้างแบบสอบถาม 

 การสร้างแบบสอบถามส าหรับการประเมินการทดสอบโปรแกรมประยุกต์นี้
ทางผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 2 เรื่อง ดังนี้ 
        
ตารางที่ 3.3  
 
แสดงลักษณะควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงต่อโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

ลักษณะความพึงพอใจ รายละเอียด 
ความพึงพอใจในการออกแบบหน้าตาของ
โปรแกรม 

1. ความอ่านง่ายชัดเจนของตัวอักษร 
2. ความเหมาะสมของขนาดของรูปสัญลักษณ์ 
3. ความชัดเจนในการสื่อความหมายของรูปสัญลักษณ์ 

ความพึงพอใจในการใช้งานของตัวโปรแกรม
ประยุกตต์้นแบบ 

1. ความยาก – ง่ายในการควบคุมการใช้งาน 
2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
3. การรับรู้ข้อมูลของที่อยู่อาศัยที่สนใจ 
4. การรับรู้ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่สนใจ 
5. ความเข้าใจในข้อมูลต าแหน่งที่แสดงบนแผนที่ 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 โดยส่วนประกอบของแบบสอบถามมี 3 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

รูปแบบของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามแบบหลายตัวเลือก ส าหรับ
ข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อค าถามแบบเรียงล าดับความพึงพอใจ 5 
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ล าดับ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และการเขียนบรรยาย
ส าหรับการเสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

โดยเกณฑ์การให้คะแนน และการแปลความหมายของคะแนน ส าหรับข้อ
ค าถามแบบเรียงล าดับ แบบให้ผู้ตอบเรียงล าดับความพึงพอใจ 5 ล าดับ ตั้งแต่น้อยที่สุด (ล าดับที่ 1) 
ถึงมากท่ีสุด (ล าดับที่ 5) ผู้วิจัยได้ให้คะแนน และแปลความหมายดังนี้ 

 
1 คะแนน ส าหรับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
2 คะแนน ส าหรับความพึงพอใจน้อย 
3 คะแนน  ส าหรับความพึงพอใจปานกลาง 
4 คะแนน ส าหรับความพึงพอใจมาก 
5 คะแนน ส าหรับความพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อค าถามที่ได้คะแนนสูง (สูงที่สุด 5 คะแนน) หมายความว่าข้อค าถามนั้น
ผู้ตอบมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าข้อค าถามได้คะแนนน้อย (น้อยที่ สุด 1 คะแนน) 
หมายความว่าข้อค าถามนั้น ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อย จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้มาค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของล าดับความส าคัญ 

(2) เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ พ้ืนที่

จริง คือบุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุที่ท ากิจกรรมในพ้ืนที่ ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่าง
มีโอกาสเท่ากันในการถูกเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. น าตัวต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งาน โดย
ผู้วิจัยจะท าการอธิบายขั้นตอนการใช้งานเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่างผลัดกันทดลอง
ใช้งานด้วยตนเอง 

2. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานให้กับกลุ่มทดลอง 
เพ่ือให้กลุ่มทดลองท าการประเมินความพึงพอใจในตัวต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งขั้นตอนการท า
การประเมินนั้น ผู้วิจัยจะต้องเข้าช่วยเหลือในการอธิบายแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.3 เครื่องมือในงานวิจัย 
 

ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android operation system) และใช้โปรแกรมอี
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คลิปส์ (Eclipse) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ ซึ่งมีส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
(Application programming interface : API) เป็น Google Map API v.2 และส่วนต่อประสาน
ส าเร็จรูป (Pre-build UI) โดยพัฒนาในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน รุ่น Samsung Galaxy Note 8.0 
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.2.2 (Jelly Bean) 

ส่วนของการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User interface) ที่เป็นหน้าตาของ
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ และรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ออกแบบบนโปรแกรมอะโดบี อิลลัสตรา
เตอร์ (Adobe Illustrator)  

และการส ารวจความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
และโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน รุ่น Samsung Galaxy Note 8.0 ใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
3.4 กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ศึกษา 
  

ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่อยู่
อาศัย และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ โดยก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น เขต
พ้ืนที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดของเขตข้อมูลเป็นที่อยู่อาศัย และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเมืองที่อยู่ภายในเขตนี้ และท าการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับบุคคลทั่วไป และ
ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพ้ืนที่บางกะปินี้อีกด้วย 

 
3.4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดสอบ และประเมินโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้ข้อมูลที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุนี้ ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีอายุ
ระหว่าง 45 – 50 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 51 – 70 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง จ านวน 100 คน 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

3.4.2 พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ พ้ืนที่เขตบางกะปิ เนื่องจากพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่มีท าเลที่ตั้งที่มี

ความสะดวกสบายในการเดินทางมาท างาน เหมาะสมตรงกับปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ที่ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาในงานวิจัยของ รศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  นอกจากนั้น พ้ืนที่เขตบางกะปิยังเป็น
เขตพ้ืนที่ชั้นกลางที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด คือ 17,920 คน จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554  
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พ้ืนที่เขตบางกะปิมีขนาดพ้ืนที่ 28.52 ตารางกิโลเมตรมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
185,901 คน (พ.ศ. 2552) มีความหนาแน่นประชากร 3,985.26 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับเขตอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร และอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

 
ภำพที่ 3.2 แผนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. จาก หนังสือ In side บำงกะปิ, ส านักงานเขตบาง
ก ะ ปิ , http://www.bangkok.go.th/bangkapi/page/sub/1 2 0 8 /ห นั ง สื อ -Inside-Bangkapi. 
สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2557. 
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บทที่ 4 
  ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือแสดงข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวก
เมืองอ่ืน ๆ  ในเขตพ้ืนที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และท าการสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) เมื่อได้โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบออก
มาแล้ว ผู้วิจัยจึงน าไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง และท าการประเมินความพึงพอใจ จากนั้นจึงน าไป
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบให้ตรงกับผลที่ได้ท าการประเมิน 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
4.1.1 วิเคราะห์การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่ อยู่อาศัยที่

เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละประเภท 
4.1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

4.2 การรวบรวมข้อมูล 
4.2.1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
4.2.2 ข้อมูลบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

4.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
4.3.1 การออกแบบการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
4.3.2 การออกแบบภาพสัญลักษณ์ 

4.4 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
4.4.1 ส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างโปรแกรม

ประยุกต์ต้นแบบ 
4.4.2 วิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
4.4.3 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

4.5 ผลการประเมินโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
4.6 การปรับปรุง และแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
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4.1 การสร้างเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
 

เกณฑ์การประเมินนี้ สร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยผู้สูงอายุในการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยต่าง 
ๆ โดยการน าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบส าหรับผู้สูงอายุมาเป็นเกณฑ์ เพ่ือประเมินที่
อยู่อาศัยและแบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับข้อมูลที่อยู่อาศัยได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น  

การได้มาซึ่งเกณฑ์การประเมินและระดับคะแนนของที่อยู่อาศัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
4.1.1 วิเคราะห์การออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่อาศัยที่

เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละประเภท 
จากการการศึกษาลักษณะของกลุ่มของผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ คือ ผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือกลุ่มติดสังคม  ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ก็พบว่า 
ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มจะมีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน บางกลุ่มสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ส่วน
บางกลุ่มต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดแบ่งประเภทผู้สูงอายุขึ้นมาด้วยการประเมิน
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือส าหรับการเคลื่อนที่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
ออกแบบที่อยู่อาศัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.1  
 
แสดงการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ในชีวิตประจ าวัน 

ประเภทผู้สูงอายุ ลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน อุปกรณ์ สัญลักษณ์ 

แข็งแรงดี ช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถด าเนินชีวิต
ภายในสังคมได้โดยอิสระ  

- 

 
ใช้ไม้เท้า ไม่สามารถเดินตามล าพังบนทางเรียบได้ 

ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือประเภทไม้เท้า 
ไม้เท้าช่วยพยุง 

 
ใช้รถเข็น ไม่สามารถเดินตามล าพังบนทางเรียบได้ 

ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือประเภทรถเข็น
คนพิการ และต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

รถเข็นคนพกิาร 

 

นอนบนเตียง ไม่สามารถย้ายต าแหน่งตัวเองขณะน่ังได้
หรือแม้แต่ขยับตัวไม่ได้ในท่านอน 

เตียงผู้ป่วย 

 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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 ผู้สูงอายุแต่ละประเภทจะมีความต้องการในการออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพ่ือผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาจากลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน
ในผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ ร่วมกับเกณฑ์การออกแบบเพื่อผู้อายุที่ได้ศึกษาไว้ โดยจะแสดงออกมาได้ดัง
ตารางที่ 4.2 ส าหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน และตารางที่ 4.3 ส าหรับที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม 
 
ตารางที ่4.2  
 
แสดงความต้องการในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน 

ประเภท ทางลาด ลิฟต์ บันได ราวจับ ประต ู หน้าต่าง ห้องน  า อุปกรณ์เสริม 

แข็งแรงด ี

 

- - - - - - - - 

ใช้ไม้เท้า 

 

/ - / / - - / / 

ใช้รถเข็น 

 

/ / - / / / / / 

นอนบน
เตียง 

 

/ - - - / / - / 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
 
ตารางที ่4.3  
 
แสดงความต้องการในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 

ประเภท 
ทาง
ลาด 

ลิฟต์ บันได 
ราว
จับ 

ทางเข้า
อาคาร 

ประตู หน้าต่าง 
ทาง

สัญจร 
ห้องน  า ทางหนีไฟ 

ที่จอด
รถ 

อุปกรณ ์
เสริม 

แข็งแรงดี 

 

- - - - - - - - - - - - 

ใช้ไม้เท้า 

 

/ - / / / - - - / - / / 

 



53 

 
ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ประเภท 
ทาง
ลาด 

ลิฟต์ บันได 
ราว
จับ 

ทางเข้า
อาคาร 

ประตู หน้าต่าง 
ทาง

สัญจร 
ห้องน  า ทางหนีไฟ 

ที่จอด
รถ 

อุปกรณ ์
เสริม 

ใช้รถเข็น 

 

/ / - / / / / / / / / / 

นอนบนเตียง 

 

/ / - - / / / / - - / / 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุแต่ละประเภทจะมีความต้องการใน
การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีร่างกาย
แข็งแรงดจีะไม่จ าเป็นต้องออกแบบตามเกณฑ์การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ หรืออีกนัยหนึ่งคือสามารถใช้
การออกแบบร่วมกับบุคคลทั่วไปได้  

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุอ่ืน ๆ จะต้องมีการออกแบบตามเกณฑ์การออกแบบเพ่ือ
ผู้สูงอายุ โดยในที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน ผู้สูงอายุประเภทใช้ไม้เท้าจะมีความต้องการการออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกประเภท ทางลาด บันได ราวจับ ห้องน้ า และอุปกรณ์เสริม ส่วนผู้สูงอายุประเภท
ใช้รถเข็น จะมีความต้องการการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท ทางลาด ลิฟต์ ราวจับ 
ประตู หน้าต่าง ห้องน้ า และอุปกรณ์เสริม และในส่วนผู้สูงอายุประเภทนอนบนเตียง จะมีความ
ต้องการการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท ทางลาด ประต ูหน้าต่าง และอุปกรณ์เสริม 

ส่วนในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ผู้สูงอายุประเภทใช้ไม้เท้าจะมีความ
ต้องการการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท ทางลาด บันได ราวจับ ทางเข้าอาคาร ห้องน้ า 
ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม ส่วนผู้สูงอายุประเภทใช้รถเข็น จะมีความต้องการการออกแบบสิ่งอ านวย
ความสะดวกประเภท ทางลาด ลิฟต์ ราวจับ ทางเข้าอาคาร ประตู หน้าต่าง ทางสัญจร ห้องน้ า ทาง
หนีไฟ ที่จอดรถ และอุปกรณ์เสริม และในส่วนผู้สูงอายุประเภทนอนบนเตียง จะมีความต้องการการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท ทางลาด ลิฟต์ ทางเข้าอาคาร ประตู หน้าต่าง ทางสัญจร ที่
จอดรถ และอุปกรณ์เสริม 

4.1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือผู้สูงอายุมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต

ของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย ดังนั้นการแสดงข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในโปรแกรม
ประยุกต์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แล้วน าข้อมูลมาสร้างเป็นตารางการประเมินส าหรับที่อยู่อาศัยประเภท
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ต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ ดังตารางที่ 4.4 ที่เป็นตารางการประเมินที่อยู่
อาศัยประเภทบ้าน และตารางที่ 4.5 ที่เป็นตารางการประเมินที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือ
คอนโดมิเนียม ซึ่งการประเมินจะต้องตรวจสอบว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีองค์ประกอบประเภทใดบ้าง และมี
ขนาดหรือรายละเอียดแบบใดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วที่อยู่อาศัยนั้นผ่านหรือไม่
ผ่านการประเมิน 
  
ตารางที ่4.4  
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   ทางลาด ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันเกิน 20 มม.      

  - ความกว้างของทางลาด ไม่น้อยกว่า 900 มม.    

  - ความยาวต่อช่วงของทางลาด ไม่เกิน 6,000 มม.    

  - ความลาดเอียงของทางลาด ไม่เกิน 1: 12    

  - ความกว้างของช่วงพัก  ไม่น้อยกวา่ 1,500
มม. 

   

  - ยกขอบสูงจากผิวของทางลาด ไม่น้อยกว่า 150 มม.    

ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันไม่เกิน 20 มม.     

  - ความลาดเอียงของทางลาด 1: 1 หรือ 1: 2    

การออกแบบทั่วไป     

  - พื้นผิวทางลาด แข็ง ไม่ลื่น    

  - ระบบระบายน้ า มี    

   ลิฟต์ ลิฟต์แบบแท่นยก     

  - ความกว้างของลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 1,100
มม. 

   

  - ความยาวของลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 1,400
มม. 

   

  - ความกว้างของประตูลิฟต์แบบแท่นยก ไม่น้อยกว่า 900 มม.    

  - ขนาดของพื้นที่หน้าลิฟต์ 1,500x1,500 มม.    

  - ระยะสูงสุดของลิฟต์ที่ขึ้นได้ ไม่เกิน 2,500 มม.    

  - ความสูงของแผงควบคุม 900 – 1,200 มม.    

การออกแบบทั่วไป     

  - พื้นผิวลิฟต์ กันลื่น ไม่สะท้อนแสง    
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 
   - สัญลักษณ์รูปผู้พิการ มี    

  - สัญญาณเสียง มี    

  - ป้ายบอกวิธีใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ มี    

   บันได บันไดภายในอาคาร     

  - ความสูงของลูกตั้ง 120 – 180 มม.    

  - ความกว้างของลูกนอน 280 – 350 มม.    

บันไดภายนอกอาคาร     

  - ความสูงของลูกตั้ง 120 – 150 มม.    

  - ความกว้างของลูกนอน 280 – 300 มม.    

การออกแบบทั่วไป     

  - ความกว้างของบันไดทางเดียว ไม่น้อยกว่า 900 มม.    

  - ความกว้างของบันไดเดินสวนทาง ไม่น้อยกว่า1,500มม.    

  - ระยะชานพักในแนวดิ่ง  ทุกๆ 2,000 มม.    

  - ความกว้างของชานพัก มากกว่า 1,200 มม.    

   ราวจับ การติดตั้งราวจับ     

 - บริเวณบันได มี    

 - บริเวณทางลาด มี    

 - บริเวณห้องน้ าและห้องอาบน้ า มี    

การออกแบบทั่วไป     

  - ระยะการติดตั้งราวจับ 800–900 มม.  
จากพื้น 

   

  - เส้นผ่านศูนย์กลางราวจับ 30 – 40 มม.    

  - ระยะย่ืนของราวจับเมื่อสุดบันไดหรือทางลาด 300 – 400 มม.    

  - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวเรียบ 40 – 50 มม.    

  - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวหยาบเรียบ 60 มม.    

  - ระยะช่องว่างของราวจับที่ซ่อนในก าแพง 150 มม.    

   ประตู การออกแบบทั่วไป     

  - ระยะเปิดของประตู ไม่น้อยกวา่ 900
มม. 

   

  - ความกว้างของพื้นที่ว่างหน้าประตู ไม่น้อยกว่า 1,500 มม.    
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ระยะติดต้ังแผ่น Kick plate 300-400 มม. จาก
พื้น 

   

ประตูบานเปิดและบานเล่ือนภายในอาคาร     

  - ระยะความสูงปลายด้านบนของมือจับใน  
   แนวดิ่ง 

ไม่น้อยกวา่ 1,000
มม. จากพื้น 

   

  - ระยะความสูงปลายด้านล่างของมือจับใน 
   แนวดิ่ง 

ไม่เกิน 800 มม.  
จากพื้น 

   

ประตูแบบบานเปิดออก     

  - ระยะความสูงของราวจับในแนวนอน 800-900 มม. จาก
พื้น 

   

ประตูแบบบานคู่     

  - ระยะความสูงของอุปกรณ์การเปิด-ปิด 1,000-1,200 มม. 
จากพืน้ 

   

  - ระยะความสูงของกลอนประตู 900-1,000 มม.จาก
พื้น 

   

   หน้าต่าง 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบทั่วไป     

  - ระยะการติดตั้งหน้าต่าง ไม่เกิน 500 มม. จาก
พื้น 

   

  - ช่องเปิดฉุกเฉินของหน้าต่างเหล็กดัด มี    

  - ติดเครื่องหมายหรือแถบสีบนลูกฟัก มี    

  - ส่วนยื่นกันแดดและฝน มี    

   ห้องน้ า การออกแบบทั่วไป     

   - ขนาดพื้นที่ของห้องน้ า 1,650x2,750 มม.    

   - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของที่ว่างที่ 
   รถเข็นคนพิการสารมารถหมุนตัวกลับได้ 

1,500มม.    

   - พื้นห้องน้ าระดับเดียวกับพื้นภายนอก  
   หรือเป็นทางลาด 

มี    

   - วัสดุพื้นห้องน้ า ไม่ลื่น กันน้ า     

   - ระบบระบายน้ า          

   - ระยะความสูงพนักพิงหลัง 450-500 มม. จาก
พื้น 

   

 โถส้วม     
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ระยะห่างจากผนังด้านหลังถึงตัวนั้ง 750 มม.    

   - ต าแหน่งที่กดชักโครก ซ้าย    

   - ระยะติดต้ังที่กดชักโครก 1,000 มม.  จากพื้น    

   - ที่ว่างด้านข้างส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ มี    

 ที่แขวนกระดาษช าระและอุปกรณ์ข าระล้าง     

   - ระยะการติดตั้งสายช าระ 550-1,200 มม. จาก
พื้น 

   

 ราวจับส าหรับใช้กับโถส้วม     

   - ระยะติดตั้งราวจับในแนวนอน 650-700 มม. จาก
พื้น  

   

   - ระยะยื่นออกมาด้านหน้าโถส้วม 250-300มม.    

   - ระยะราวจับในแนวดิ่ง 600 มม.เมือ่วัดจาก
ปลายราวจับ

แนวนอน 

   

 ราวจับแบบพับได้     

   - ระยะห่างจากขอบโถส้วม 150-200 มม.    

   - ความยาวของราวจับ ไม่น้อยกว่า 550 มม.    

 อ่างล้างมือ     

   - ระยะความสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 750 – 800 มม.    

   - ระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางของอ่าง 
   กับก าแพงด้านข้าง 

ไม่น้อยกวา่ 450
มม. 

   

   - พื้นที่หน้าอ่างล้างมือ ไม่น้อยกวา่
900x1,200 มม. 

   

   - ราวจับแบบพับได้ทั้ง2ด้านของอ่าง มี    

   - ความสูงของพื้นที่ที่ว่างใต้อ่าง 550 มม.    

   - ระยะติดต้ังกระจกหน้าอ่างล้างมือ ไม่เกิน 1,000 มม. 
จากพื้น 

   

 โถปัสสะวะชาย     

   - พื้นที่ด้านหน้าโถ 900x1,200 มม.    

   - ความยาวของราวจับในแนวนอน 
   ด้านหน้าโถปัสสาวะ 

500-600 มม.    
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านหน้าโถปัสสาวะ 1,200-1,300 มม. 
จากพื้น 

   

   - ความยาวของราวจับด้านข้างจากผนัง 550-600 มม.    

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านข้างโถปัสสาวะ 800-1,000 มม.
จากพื้น 

   

   - ระยะขอบโถปัสสาวะ 400 มม. จากพื้น    

   - ระยะติดต้ังคันชักน้ า 1,100 มม. จากพื้น    

 ห้องอาบน้ า     

   - ขนาดความกว้างห้องอาบน้ า ไม่น้อยกวา่ 1,100
มม. 

   

   - ขนาดความยาวห้องอาบน้ า ไม่น้อยกวา่ 1,200
มม. 

   

   - ระยะความสูงของที่นั่งอาบน้ า 450-500 มม. จาก
พื้น 

   

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านหลัง และตรงข้ามที่ 
   นั่งอาบน้ า 

800-900 มม.จาก
พื้น 

   

   - ต าแหน่งติดตั้งฝักบัว ไม่เกิน 1,200 มม. 
จากพื้น 

   

   
อุปกรณ์เสริม 

การออกแบบทั่วไป     

  - โทรศัพท์ฉุกเฉินในห้องน้ า มี    

  - ปุ่มสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ  มี    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 2557 . 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 
ตารางที ่4.5  
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   ทางลาด ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันเกิน 20 มม.      

  - ความกว้างของทางลาด ไม่น้อยกว่า 900 มม.    

  - ความยาวต่อช่วงของทางลาด ไม่เกิน 6,000 มม.    

  - ความลาดเอียงของทางลาด ไม่เกิน 1: 12    

  - ความกว้างของช่วงพัก  ไม่น้อยกว่า 1,500 มม.    

  - ยกขอบสูงจากผิวของทางลาด ไม่น้อยกว่า 150 มม.    

ทางลาดที่มีระดับพื้นที่ต่างกันไม่เกิน 20 มม.     

  - ความลาดเอียงของทางลาด 1: 1 หรือ 1: 2    

การออกแบบทั่วไป     

  - พื้นผิวทางลาด แข็ง ไม่ลื่น    

   - ระบบระบายน้ า มี    

   ลิฟต์ 
  

ลิฟต์โดยสาร     

   - ความกว้างชองลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกวา่ 1,100
มม. 

   

   - ความยาวของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกวา่ 1,400
มม. 

   

   - ความสูงของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกวา่ 2,300
มม. 

   

   - ความกว้างของช่องประตูลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 900มม.    

   - ขนาดของพื้นที่หน้าลิฟต์ 1,500x1,500 มม.    

   - ความสูงของแผงควบคุม 900 – 1,200 มม.    

   - ระยะห่างของแผงควบคุมกับมุมในห้อง 
   ลิฟต์ 

ไม่น้อยกวา่ 400 
มม. 

   

 ลักษณะปุ่มกดของลิฟต์     

   - เส้นผ่านศูนย์กลางของปุ่มกดลิฟต์ ไม่น้อยกวา่ 20 มม.    

   - มีเสียง และมีแสงเวลากดปุ่มลิฟต์ มี    

   - มีอักษรเบลก ากับบนปุ่ม มี    
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 การออกแบบทั่วไป     

   - วางเก้าอี้นั่งรอหน้าลิฟต์ทุกชั้น มี    

   - สัญลักษณ์รูปผู้พิการ มี    

   - สัญญาณเสียงและภาพ มี    

   - ป้ายบอกวิธีใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ มี    

   - โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ที่ 
   สามารถติดต่อภายนอกได้ 

มี    

   - ความสูงของโทรศัพท์ภายในลิฟต์ 900-1,200 มม.   
จากพื้น 

   

   บันได บันไดภายในอาคาร     

  - ความสูงของลูกตั้ง 120 – 180 มม.    

  - ความกว้างของลูกนอน 280 – 350 มม.    

บันไดภายนอกอาคาร     

  - ความสูงของลูกตั้ง 120 – 150 มม.    

  - ความกว้างของลูกนอน 280 – 300 มม.    

การออกแบบทั่วไป     

   - ความกว้างของบันไดทางเดียว ไม่น้อยกว่า 900 มม.    

   - ความกว้างของบันไดเดินสวนทาง ไม่น้อยกว่า 1,500 
มม. 

   

   - ระยะชานพักในแนวดิ่ง  ทุกๆ 2,000 มม.    

   - ความกว้างของชานพัก มากกว่า 1,200 มม.    

   - ราวจับกลางบันไดเมื่อบันไดมีความกว้าง 
   มากกว่า 3,000มม. 

มี    

   ราวจับ การติดตั้งราวจับ     

  - บริเวณบันได มี    

  - บริเวณทางลาด มี    

    ผ่าน ไม่ผ่าน 

  - บริเวณห้องน้ าและห้องอาบน้ า มี    

 การออกแบบทั่วไป     
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

   - ระยะการติดตั้งราวจับ 800–900 มม. จาก
พื้น 

   

   - เส้นผ่านศูนย์กลางราวจับ 30 – 40 มม.    

   - ระยะย่ืนของราวจับเมื่อสุดบันไดหรือทางลาด 300 – 400 มม.    

   - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวเรียบ 40 – 50 มม.    

   - ระยะห่างจากก าแพงพื้นผิวหยาบเรียบ 60 มม.    

   - ระยะช่องว่างของราวจับที่ซ่อนในก าแพง 150 มม.    

    
ทางเข้าอาคาร 

การออกแบบทั่วไป     

  - ขนาดพื้นที่ว่างหน้าประตูทางเข้า 1,500x1,500 มม.    

  - เป็นพื้นที่ลาดร้อยละ2 เพื่อระบายน้ า มี    

    

ทางสัญจร 
การออกแบบทั่วไป     

  - พื้นผิวของทางสัญจร เรียบ ไม่ลื่น    

  - มีทางลาดเมื่อพื้นที่ทางสัญจรกับถนนอยู่ 
   ในระดับที่ต่างกัน 

มี    

  - ความกว้างของทางสัญจรที่ไม่มีการสวนกัน 900 มม.    

  - ความกว้างของทางสัญจรที่สวนกันได้ 1,500 มม.    

  - ความกว้างของทางสัญจรที่มีการหักเล้ียว 
   เกิน 180องศา 

อย่างน้อย 1,200
มม. 

   

  - ระยะแขวนป้ายสัญลักษณ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2,000

มม. จากพื้น 
   

   - ความกว้างของร่องกะแกรงปิดท่อระบาย 
   น้ าบนทางสัญจร 

ไม่เกิน 13 มม.    

   ประตู 
 

การออกแบบทั่วไป     

   - ระยะเปิด ไม่น้อยกว่า 900มม.    

   - ความกว้างของพื้นที่ว่างหน้าประตู ไม่น้อยกว่า 1,500
มม. 

   

   - ความยาวของพื้นที่ว่างหน้าประตู ไม่น้อยกว่า 1,500 
มม. 

   

   - ระยะติดต้ังแผ่น Kick plate 300-400 มม. จาก
พื้น 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ประตูบานเปิดและบานเล่ือนภายในอาคาร     

   - ระยะความสูงปลายด้านบนของมือจับใน  
   แนวดิ่ง 

ไม่น้อยกวา่ 1,000
มม. จากพื้น 

   

   - ระยะความสูงปลายด้านล่างของมือจับใน 
   แนวดิ่ง 

ไม่เกิน 800 มม.  
จากพื้น 

   

 ประตูแบบบานเปิดออก     

   - ระยะความสูงของราวจับในแนวนอน 800-900 มม. จาก
พื้น 

   

 ประตูแบบบานคู่     

   - ระยะความสูงของอุปกรณ์การเปิด-ปิด 1,000-1,200 มม. จาก
พื้น 

   

   - ระยะความสูงของกลอนประตู 900-1,000 มม.จากพื้น    

   หน้าต่าง การออกแบบทั่วไป     

  - ระยะการติดตั้งหน้าต่าง ไม่เกิน 500 มม.
จากพื้น 

   

  - ช่องเปิดฉุกเฉินของหน้าต่างเหล็กดัด มี    

  - ติดเครื่องหมายหรือแถบสีบนลูกฟัก มี    

  - ส่วนยื่นกันแดดและฝน มี    

     

   ห้องน้ า การออกแบบทั่วไป     

  - ขนาดพื้นที่ 1,650x2,750 มม.    

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของที่ว่างที่ 
   รถเข็นคนพิการสารมารถหมุนตัวกลับได้ 

1,500 มม.    

  - พื้นห้องน้ าระดับเดียวกับพื้นภายนอก  
   หรือเป็นทางลาด 

มี    

   - วัสดุพื้นห้องน้ า ไม่ลื่น กันน้ า     

   - ระบบระบายน้ า มี    

 โถส้วม     

   - ระยะความสูงพนักพิงหลัง 450-500 มม.จาก
พื้น 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ระยะห่างจากผนังด้านหลังถึงตัวนั้ง 750 มม.    

   - ต าแหน่งที่กดชักโครก ซ้าย    

   - ระยะติดต้ังที่กดชักโครก 1,000 มม. จากพื้น    

   - ที่ว่างด้านข้างส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ มี    

 ที่แขวนกระดาษช าระและอุปกรณ์ข าระล้าง     

   - ระยะการติดตั้งสายช าระ 550-1,200 มม.
จากพื้น 

   

 ราวจับส าหรับใช้กับโถส้วม     

   - ระยะติดต้ังราวจับในแนวนอน 650-700 มม. จาก
พื้น  

   

   - ระยะยื่นออกมาด้านหน้าโถส้วม 250-300 มม.    

   - ระยะราวจับในแนวดิ่ง 600 มม. เมื่อวัด
จากปลายราวจับ

แนวนอน 

   

 ราวจับแบบพับได้     

   - ระยะห่างจากขอบโถส้วม 150-200 มม.    

   - ความยาวของราวจับ ไม่น้อยกว่า 550 มม.    

 อ่างล้างมือ     

   - ระยะความสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 750 – 800 มม.    

   - ระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางของอ่าง 
   กับก าแพงด้านข้าง 

ไม่น้อยกวา่ 450
มม. 

   

   - พื้นที่หน้าอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่า
900x1,200 มม. 

   

   - ราวจับแบบพับได้ทั้ง2ด้านของอ่าง มี    

   - ความสูงของพื้นที่ที่ว่างใต้อ่าง 550 มม.    

   - ระยะติดต้ังกระจกหน้าอ่างล้างมือ ไม่เกิน 1,000 มม. 
จากพื้น 

   

 โถปัสสะวะชาย     

   - พื้นที่ด้านหน้าโถ 900x1,200 มม.    
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ความยาวของราวจับในแนวนอน 
   ด้านหน้าโถปัสสาวะ 

500-600 มม.    

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านหน้าโถปัสสาวะ 1,200-1,300 มม. 
จากพื้น 

   

   - ความยาวของราวจับด้านข้างจากผนัง 550-600 มม.    

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านข้างโถปัสสาวะ 800-1,000 มม.จาก
พื้น 

   

   - ระยะขอบโถปัสสาวะ 400 มม. จากพื้น    

   - ระยะติดตั้งคันชักน้ า 1,100 มม. จากพื้น    

 ห้องอาบน้ า     

   - ขนาดความกว้างห้องอาบน้ า ไม่น้อยกว่า 1,100 มม.    

   - ขนาดความยาวห้องอาบน้ า ไม่น้อยกว่า 1,200 มม.    

   - ระยะความสูงของที่นั่งอาบน้ า 450-500 มม. จากพื้น    

   - ระยะติดต้ังราวจับด้านหลังและตรงข้ามที่ 
   นั่งอาบน้ า 

800-900 มม. จากพื้น    

   - ต าแหน่งติดตั้งฝักบัว ไม่เกิน 1,200 มม. 
จากพื้น 

   

    

ทางหนีไฟ 
การออกแบบทั่วไป     

   - ความสูงของลูกตั้งของบันไดหนีไฟ ไม่เกิน 150 มม.    

   - ความกว้างของลูกนอนของบันไดหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 280มม.    

   - ความกว้างของบันไดหนีไฟ 900-1,500 มม.    

   - ความกว้างของลูกนอนของบันไดหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 280มม.    

   - ความกว้างของบันไดหนีไฟ 900-1,500 มม.    

   - ความกว้างของชานพักระหว่างประตูกับ 
   บันได 

ไม่น้อยกว่า 1,500
มม. 

   

   - ความกว้างของประตูของทางหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 850มม.    

 
  - ความสูงของประตูทางหนีไฟ 

ไม่น้อยกว่า 2,000
มม. 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ประเภท รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
อาคารที่เป็น

ตัวอย่าง 
ผลการประเมิน 

   - ผนังทึบ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมง มี    

   - ระบบอัดอากาศภายในบันได มี    

   - มีราวจับและราวกันตก มี    

    ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ป้ายบอกเลขชั้นปัจจุบัน และบอกชั้นล่าง 
   กับชั้นบน 

มี    

   ที่จอดรถ การออกแบบทั่วไป     
   - ความกว้างของที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 2,400 มม.    

   - ความยาวของที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 6,000 มม.    

   - ระยะที่ว่างข้างที่จอรถ ไม่น้อยกว่า 1,000 มม.    

   - พื้นผิวของที่จอดรถ เรียบ ระดับเสมอกนั    

   - อยู่ฝั่งเดียวกับทางเข้าอาคาร มี    

   - ระยะที่อยู่ใกล้ทางออก ไม่เกิน 50,000 มม.    

 สัญลักษณ์ผู้พิการนั่งรถเข็นบนพื้นที่จอดรถ     

   - ความกว้างของสัญลักษณ์ ไม่น้อยกวา่ 900 
มม. 

   

   - ความยาวของสัญลักษณ์ ไม่น้อยกวา่ 900 
มม. 

   

  ป้ายสัญลักษณ์บอกที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ     

   - ความกว้างของป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 300 มม.    

   - ความยาวของป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 300 มม.    

   - ระดับที่ติดป้ายสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 2,000 
มม. จากพืน้ 

   

 สัดส่วนของที่จอดรถผู้สูงอายุ     

   - จ านวนที่จอดรถ10-50 คัน อย่างน้อย 1 คัน    

   - จ านวนที่จอดรถ 51-100 คัน อย่างน้อย 2 คัน    

   - จ านวนที่จอดรถ 101 คันขึ้นไป อย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มข้ึน
อีก1คัน ส าหรบัทุกๆจ านวน

รถ100 คันที่เพิ่มข้ึน 
(เศษของ 100 คันถ้าเกิน50

คันให้คิดเป็น100คัน) 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 
ตารางการประเมินการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภทเจ้าของร่วมหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
   
อุปกรณ์เสริม 

การออกแบบทั่วไป     

   - โทรศัพท์ฉุกเฉินในห้องน้ า มี    
   - ปุ่มสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ  มี    

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 2557. 
 

เมื่อท าการประเมินตัวอย่างที่อยู่อาศัยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงน ามาพิจารณาว่าที่อยู่
อาศัยที่เป็นตัวอย่างนั้นมีการออกแบบเพ่ือผู้สูงอายุอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากการออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุของโครงการแต่ละแห่งว่ามีครบตามความต้องการของผู้สูงอายุใน
แต่ละประเภทหรือไม่ซึ่งดูได้จากตารางที่ 4.2 และ 4.3 ซึ่งถ้าในแต่ละโครงการมีการออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือผู้สูงอายุครบตามความต้องการขั้นต่ า หรือมากกว่าจะถือว่าโครงการนั้นอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนโครงการใดที่มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ แต่น้อยกว่า
ความต้องการขั้นต่ า จะถือว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนโครงการใดที่ไม่ มี
การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุเลย หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการออกแบบที่ค านึงถึง
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ จะถือว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยดูจาก
ตารางที่ 4.6  

 
ตารางที ่4.6  
 
แสดงระดับการประเมินที่โครงการที่อยู่อาศัย 

ลักษณะการออกแบบ ระดับการประเมิน 

มีครบทั้งหมด หรือมากกว่า ดีมาก 

มี แต่ไม่ครบตามความต้องการขั้นต่ า ปานกลาง 
ไม่มีเลย ควรปรับปรุง 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 2558. 
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ข้อมูลจากตัวอยา่งที่อยู่อาศัย 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัย 

แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้า ใช้รถเข็น นอนบนเตียง 

แบ่งประเภทผู้สูงอาย ุจาก ชนิดของอปุกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน 

ไม่จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางลาด 
- บันได 
- ราวจับ 
- ทางเข้าอาคาร 
- ห้องน  า 
- ที่จอดรถ 
- อุปกรณ์เสริม 
 
 
 
 

 

- ทางลาด 
- ลิฟต์ 
- บันได 
- ราวจับ 
- ทางเข้าอาคาร 
- ประต ู
- หน้าต่าง 
- ทางสญัจร 
- ห้องน  า 
- ทางหนีไฟ 
- ที่จอดรถ 
- อุปกรณ์เสริม 

 

- ทางลาด 
- ลิฟต ์
- ทางเข้าอาคาร 
- ประต ู
- หน้าตา่ง 
- ทางสัญจร 
- ที่จอดรถ 
- อุปกรณ์เสริม 

 
 
 
 

ความต้องการในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองขั นต่ า 
จากชนิดของอปุกรณ์ช่วยเหลอืในชีวิตประจ าวัน 

1 

ฝ

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

การประเมินที่อยู่อาศัยอยูใ่น
ระดับปานกลาง 

 

แสดงข้อมูล
ใน

โปรแกรม
ต้นแบบ 

ภาพที่ 4.1 ขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัย, โดยผู้วิจัย, 2558. 

แสดงข้อมูล
ใน

โปรแกรม
ต้นแบบ 

แสดงข้อมูล
ในโปรแกรม

ต้นแบบ 

1 2
2

3 4 
2
2

3 

   ทางลาด  
   ลิฟต์ 
   บันได 
   ราวจับ 
   ทางเข้าอาคาร  
   ประต ู
   หน้าต่าง 
   ทางสญัจร 
   ห้องน  า 
   ทางหนีไฟ 
   ทีจ่อดรถ 
   อุปกรณเ์สริม 
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4.2 การรวบรวมข้อมูลท่ัวไป 
 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลของท่ีอยู่อำศัย และบริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเมืองใน
เขตพื้นท่ีบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยก ำหนดเป็นชุดข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ดังน้ี  
 

4.2.1 ข้อมูลท่ีอยู่อาศ ัยในเขตบางกะปิ กร ุงเทพมหานคร  
ผู้ใช้งำนสำมำรถรับรู้รำยละเอียดของข้อมูลท่ีอ ยู่อำศัยภำยในชุมชนเพื่อ

ประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อท่ีอยู่อำศัยท่ีเหมำะส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดชุดข้อมูล
ของท่ีอยู่อำศัยเอำไว้ดังน้ี 

 
ตำรำงท่ี 4.7  
 
แสดงรำยละเอียดชุดข้อมูลของท่ีอยู่อำศัย 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ชื่อที่สำมำรถบอกลักษณะของที่อยู่อำศัยได้ 

ที่อยู่ของโครงกำร ต ำแหน่งที่ต้ังของที่อยู่อำศัย 
รำคำ รำคำรวมของที่อยู่อำศัย 

ขนำดพื้นที่ใช้สอย/ขนำดที่ดิน ขนำดของพื้นที่ใช้สอยภำยในบ้ำน/ขนำดของที่ดินรวม 
ประเภทของโครงกำร ประเภทของที่อยู่อำศัย 
ประเภทกำรครอบครอง ลักษณะกำรขำย 
ขนำดห้องนอนและห้องน้ ำ จ ำนวนห้องนอนและห้องน้ ำของโครงกำร 
รูปภำพ ภำพของที่อยู่อำศัย 
รำยละเอียด ค ำบรรยำยเพิ่มเติม 

เบอรโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์ 
อีเมล ชื่ออีเมล 

ข้อมูลต  าแหน่ง ต ำแหน่งของโครงกำร ต ำแหน่งของที่อยู่อำศัยเป็นละติจูดและลองจิจูด 
การออกแบบเพือ่ผ ูสู้งอาย ุ ระดับควำมเหมำะสม ควำมเหมำะสมของที่อยู่อำศัยต่อผู้สูงอำยุ 

ประเภทของผู้สูงอำยุที่เหมำะสม ประเภทของผู้สูงอำยุที่ที่อยู่อำศัยสำมำรถรองรับได้ 
ป ร ะ เ ภ ท อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท ำ ง
สถำปัตยกรรมภ ำยในที่ อยู่ อำศัย
ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

ภำพสัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมในที่อยู่
อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุภำยในที่อยู่อำศัย 

ส่ิงอ  านวยความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมือง
ที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัยพร้อมชื่อ 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ผู้จัดท ำได้ท ำกำรส ำรวจตัวอ ย่ ำงท่ีอ ยู่อำศัยประเภทบ้ำน และ

คอนโดมิเนียมจ ำนวน 20 โครงกำร โดยใช้ชุดข้อมูลท่ีอยู่อำศัยจำกตำรำงท่ี 4.9 เป็นเกณฑ์ในกำรเก็บ
ข้อมูล ซึ่งรำยละเอียดของตัวอย่ำงมีดังน้ี 

 
ตำรำงท่ี 4.8  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 1 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร เศรษฐสิริ แสนสิริ บำงกะปิ 

ท่ีอยู่ของโครงกำร 7 กรุงเทพกีฬำ บำงกะปิ กรุงเทพ 
รำคำ 9,400,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย /ข นำด

ท่ีดิน 
210 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 55 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด สภำพโครงกำรใหม่ ควำมปลอดภัยสูงสุด สภำพบ้ำนพร้อมเข้ำอยู่ ตกแต่งแบบโม เดิ ร์น  พร้อ มสิ่ ง อ ำนวย ควำม

สะดวก สโมสร สระว่ำยน้ ำ ท ำเล อยู่ในท ำเลอนำคตรถไฟฟ้ำส ถ ำ นีล ำส ำลี  ก ำรเ ข้ ำอ อ ก ถ นนรำมค ำแ หง 

กรุงเทพกีฬำซ.7 ใกล้วงแหวนตะวันออก เชื่อมต่อมอเตอร์เวอร์ ห้ำงเดอะมอล บำงก ะ ปิ ใก ล้ ท่ำ เ รือ บำงก ะ ปิ 

มหำวิทยำลัยรัฐบำล เอกชน 

เบอรโทรศัพท์ 0811430252 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.753424, 100.665394 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ดีมำก 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประ เภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิงอ านวยความ
สะ ดวกเมือง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.9  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 2 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร บ้ำนเด่ียว 2ชั้น 63ตรว. ม.ฟ้ำกรีนพำร์ค ลำดพร้ำว101 
 ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 

 รำคำ 8,000,000 บำท 
 ขนำดพ้ืนท่ีใช้ส อ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
235 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 63 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

 ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
 ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
 ข น ำ ด ห้ อ งน อ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ ำ 

 รูปภำพ  

 
 รำยละเอียด 3ห้องนอน 3ห้องน้ ำ 1รับแขก 1ครัว 2ท่ีจอดรถ 5แอร์  

มีพ้ืนท่ีด้ำนข้ำงไว้ส ำหรับจัดส วน พร้อมเฟอร์ครบชุด ถนนในหมู่บ้ำนกว้ำง มีสวนสำธำรณะส่วนกลำง  

มี รปภ. หมู่บ้ำนเปิดเข้ำออกได้สะดวกได้หลำยเส้นทำง ท้ังลำดพร้ำว1 0 1  ถ นนนวมิ นทร์  ถ นนเก ษต รนวมิ

นทร์ -โพธ์ิแก้ว ถ.เลียบด่วนรำมอินทรำ-ลำดพร้ำว87 (ซอยกันเอง) 

 เบอรโทรศัพท์ 0897338177 
 อีเมล - 
ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.763362, 100.630223 

การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 

 ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เทำ 

 ประเภทองค์ประกอ บทำง

สถำปัตยกรรม 
บันได ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.10  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 3 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป 
รายละ เอ ียด
เพิ่มเต ิม 
การติดต ่อ  

ชื่อโครงกำร ขำย บ้ำนเด่ียว หมู่บ้ำนมัณฑนำ พระรำม 9 ถนน.กรุงเทพกรีฑำ สำธำรณูปโภคครบครัน 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 7,990,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้ ส อ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
144 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 64 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ขนำดห้องนอนและห้องน้ ำ 3 ห้องนอน  3 ห้องน้ ำ 
รูปภำพ 

 
 

รำยละเอียด บ้ำนเดี่ยว เน้ือท่ี 64 ตร.ว มี 3 นอน 3 น้ ำ แอร์ 3 เคร่ือง มี พ้ืน ท่ี เ หลื อ ด้ ำนข้ ำ ง ไว้ส ำหรับตก แ ต่ ง ส วนได้

ตำมใจชอบ ท ำเลดีตั้งอยู่ในโครงกำรคุณภำพของแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ อยู่ในเฟสแรกของ โค รง ก ำร ใก ล้  ส โมส ร 

มีสระว่ำยน้ ำ ฟิตเนส เซำน่ำ เดินทำงสะดวกสบำยใกล้ เดอะมอลล์ บำง ก ะ ปิ โล ตั ส  แ ล ะ  ต ล ำดบำงก ะ ปิ 

โรงพยำบำลสมิติเวช มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และ เอแบค 

เบอรโทรศัพท์ 0876701522 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.764222, 100.661096 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประ เภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ ใช้รถเข็น และนอนบนเตียง 

ประเภทองค์ประ ก อ บทำง

สถำปัตยกรรม 
ทำงลำด บันได รำวจับ ประตู และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.11  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 4 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ขำย บ้ำนเด่ียว หมู่บ้ำนภัคภิรมย์ รำมค ำแหง ใกล้ถนนใหญ่เพียง 1 นำที เดินทำงสะดวก 

บ้ำนสภำพดี 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 9,200,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ข นำด

ท่ีดิน 
204 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 65 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้ อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ขำยบ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น เน้ือท่ี 65 ตร.ว. หมู่บ้ำนภัคภิรมย์ รำมค ำแหง 6 4 / 3  หมู่ บ้ ำนอ ยู่ ติ ด ถ นนใหญ่ เ ข้ ำอ อ ก

สะดวกมำก บ้ำนสภำพดี ตกแต่งสวย พ้ืนท่ีใช้สอย 204 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ ำ จั ด ส รร พ้ืน ท่ีอ ย่ ำ ง ล งตั ว 

จอดรถด้ำนหน้ำบ้ำน 2 คัน บรรยำกำศร่มร่ืน เย็นสบำย ปลอดภัย ใกล้  Paseo Town, นิด้ ำ , เ ด อ ะ มอ ล ล์ บำง

กะปิ 
เบอรโทรศัพท์ 0909628787 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.764742, 100.654725 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทขอ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เทำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด บันได รำวจับ และประตู  

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
 
 
 



73 

 
ตำรำงท่ี 4.12 
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 5 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร บ้ำน1ชั้นท ำเลดี ติดถนนนวมินทร์ 

ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 2,500,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
90 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 38 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ ง นอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  1 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด บ้ำน 1ชั้น ท ำเลดี  

ติดถนนนวมินทร์131  
ใกล้ถนนรำมอินทรำเกษตร-นวมินทร์ 

เบอรโทรศัพท์ 0899228359 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.763498, 100.630088 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ดีมำก 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประเภทองค์ประกอบทำง

สถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ และอุปกรณ์ 

ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก เมือ ง
ใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
 
 



74 

 
ตำรำงท่ี 4.13 
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 6 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร บ้ำนเด่ียวท ำเลดี รำมค ำแหง 40 ใกล้ Airport Link ห้ำงเดอะมอลล์บำงกะปิ 
ท่ีอยู่ของโครงกำร 30(114) ซอยรำมค ำแหง 40 ,ซอยหัวหมำก 17 ถนนรำมค ำแหง, บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 5,800,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย /ข นำด

ท่ีดิน 
200 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [10 x 10 ตำรำงเมตร] 
61 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ขำยบ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น 61 ตำรำงวำ 3 นอน 3 น้ ำ 2 จอดรถ  

- ท ำเลดี ใกล้ Airport Link มหำวิทยำลัยเอแบค มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ห้ำงเดอะมอล์บำง ก ะ ปิ เ ด อ ะ มอ ล ล์

รำมค ำแหง ใกลสนำมกีฬำหัวหมำก  

- ถนนผ่ำนหน้ำกว้ำง ภำยในซอยรำมค ำแหง 40 สำมำรถทะลุซอยหัวหมำก 17 ได้  

- เหมำะท ำร้ำนอำหำร บูทิคโฮเทล 
เบอรโทรศัพท์ 0891581019 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.754856, 100.639386 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประ เภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
บันได รำวจับ ประตู และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.14  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 7 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร บ้ำนเด่ียว ม.โชคชัยคลองจั่น ซ.นวมินทร์81 บ้ำนปรับปรุงดี 60ตรว.4.5ล้ำน 

ท่ีอยู่ของโครงกำร นวมินทร์, บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 4,500,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย /ข นำด

ท่ีดิน 
150 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 60 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ขำยบ้ำนเดี่ยว 2ชั้น ปรับปรุงใหม่พร้อมอยู่ โครงกำรดี สำธำรณูปโภคครบครัน ใก ล้ แ หล่ ง ช็ อ ปป้ิง แ ล ะ ส ถ ำน ท่ี

รำชกำร เดินทำงเข้ำเมืองสะดวก BCD ใหม่  

ตกแต่งต่อเติมใหม่ พ้ืนล่ำงปูกระเบ้ือง, กั้นประตูกระจก, ชั้นบนพ้ืนลำมิเนต, ตู้เ สื้ อ ผ้ ำ บิวท์อิ น , หลั ง ค ำโรง รถ

กว้ำง ใกล้ส ำนักงำนท่ีดินบำงกะปิ, ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ, เดอะมอลล์บำงแค, ตลำดแฮปป้ีแลนด์  

เบอรโทรศัพท์ 081-7510102, 086-9882790 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.794194, 100.656561 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ควรปรับปรุง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี 

ประ เภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
- 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.15 
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 8 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ม.นวสิน บ้ำนเด่ียว 35 ตร.วำ ซอยโพธ์ิแก้ว ลำดพร้ำว101 ท ำเลเด่นใกล้ทำงด้วน 10 นำที 

ท่ีอยู่ของโครงกำร 41 ลำดพร้ำว 101, บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 3,700,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ข นำด

ท่ีดิน 
140 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [8 x 9 ตำรำงเมตร] 
35 ตำรำงวำ (ที่ดิน) [11 x 12 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้ อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ม.นวสิน บ้ำนเด่ียว 2 ชั้น 35 ตร.วำ บ้ำนสวยแต่งครบ 3 นอน 2 น้ ำ ลำดพร้ำว 101 ใกล้

ทำงด่วนเอกมัย-รำมอินทรำ 10 นำที สภำพดี พร้อมอยู่ ขำยถูกมำก 
เบอรโทรศัพท์ 0897727802, 02-579-3388 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.803247, 100.633011 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ควรปรับปรุง 
ประเภทขอ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
บันได และประตู  

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.16 
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 9 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร บ้ำนเด่ียวสองชั้นให้เช่ำ บำงกะปิ ปำกซอยนวมินทร์ 31 

ท่ีอยู่ของโครงกำร นวมินทร์ ซอย 31, บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 20,000 บำท/เดือน 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ขนำด

ท่ีดิน 
50 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 60 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง เช่ำ 
ข นำ ด ห้อ งนอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
5 ห้องนอน  3 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด บ้ำนเด่ียวสองชั้นให้เช่ำ บำงกะปิ นวมินทร์ 31 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ ำ 60 ตรว  

เดือนละ 20000  
ติดถนนนวมินทร์ หน้ำปำกซอยมีป้ำยรถเมล์  
ใกล้แฮปปี้แลนด์ กำรเคหะแห่งชำติ 

เบอรโทรศัพท์ 0816145152 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.777980, 100.644313 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทของผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.17  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ตัวอย่างท่ี 10 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ให้เช่ำบ้ำนเด่ียว2ชั้น 118ตรว 3นอน เลียบทำงด่วนโยธินพัฒนำ มีสนำมหญ้ำ ท ำเลดี เฟอร์

ครบ พร้อมอยู่ 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 50,000 บำท/เดือน 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ข นำด

ท่ีดิน 
354 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 1 งำน 18 ตำรำงวำ (ที่ดิน) 

ประเภทของโครงกำร บ้ำนเด่ียว 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้ อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด หมู่บ้ำนสิทธำรมย์ โยธินพัฒนำ3 เกษตรนวมินทร์ โพธ์ิแก้ว3 แยก18  

พื้นที่ 118 ตรว. เน้ือที่ใช้สอย 354ตรม. ประกอบด้วย 3ห้องนอน, 3ห้องน้ ำ, 2ห้องครัว, 
ห้องน่ังเล่น, อ่ำงจำกุซซี่, ห้องท ำงำน, ห้องรับประทำนอำหำร, (ห้องแม่บ้ำน+ห้อง น้ ำ+
ตู้เย็น+ครัวแยก)  

เบอรโทรศัพท์ 0878044442 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.806366, 100.633016 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทขอ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
บันได ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.18  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 1 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร Condo Lumpini Happy Land ตึก D1  

ท่ีอยู่ของโครงกำร แฮปปี้แลนด์, 10240 บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 1,490,000 บำท 
ข นำ ด พ้ื น ท่ีใ ช้ ส อ ย /

ขนำดท่ีดิน 
41 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำด ห้อ งน อ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ  

 
รำยละเอียด ขำย - ให้เช่ำ คอนโด ลุมพินี แฮปปี้แลนด์ ตึก D1 ชั้น 7 ฝั่งถนน  

ขนำดห้อง 41 ตร.ม.  
เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมอยู่ได้ทันที 

เบอรโทรศัพท์ 022753995 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.774111, 100.641544 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทของผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.19  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 2 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร คอนโด LPN แฮปปี้แลนด์ ตึก C ถ.นวมินทร์ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

ท่ีอยู่ของโครงกำร นวมินทร์, 10240 บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 1,200,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
28 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ ง นอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1 น้ ำ พท.ใช้สอย 27.57 ตร.ม. LPN แฮปปี้แลนด์ ตึก C ถ.นวมินทร์ 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ห้องสตูดิโอ ใกล้ The mall บำงกะปิ ใกล้ส ำนักงำนที่ดิน
บำงกะปิ ใกล้ตลำดบำงกะปิ ใกล้ รร.บ้ำนบำงกะปิ 

เบอรโทรศัพท์ 081-937-3268, 081-937-3268 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.778260, 100.647702 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทองค์ประกอบทำง

สถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.20  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 3 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ขำยคอนโดซิต้ีวิลล่ำ ชั้น7 ห้องริม วิวสวย พร้อมอยู่ 

ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 790,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย /ข นำด

ท่ีดิน 
33 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ขำยคอนโดซิต้ีวิลล่ำ ชั้น7 ห้องริม วิวสวย พร้อมอยู่  

สภำพแวดล้อมที่ดีมำกๆ บรรยำกำศร่มร่ืน เงียบสงบ แสนสบำย เหมำะแก่กำรพักอำศัย
เป็นอย่ำงยิ่ง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโครงกำรซิต้ีวิลล่ำ: มีสระว่ำยน้ ำทั้งหมด 4 สระ มี
บริเวณสวนพักผ่อน play ground, ลิฟท์โดยสำร 2 ตัวต่ออำคำร มีร้ำนอำหำร เคร่ืองซักผำ้
หยอดเหรียญ ตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ มินิมำร์ท ร้ำนเสริมสวย ซักอบรีด ร้ำนเช่ำหนังสือ ดีวีดี 
อินเตอร์เน็ต ระบบรักษำควำมปลอดภัย: CCTV, รปภ. 24ชั่วโมง และใช้ key card  

เบอรโทรศัพท์ 0864484980, 02-9034172 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.770950, 100.628858 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ควรปรับปรุง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประ เภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ลิฟต์ และหน้ำต่ำง  

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.21  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 4 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร 624 Condolet ลำดพร้ำว อำคำร A ชั้น 5 

ท่ีอยู่ของโครงกำร เสรีไทย, 10240 บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 1,850,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ขนำด

ท่ีดิน 
29 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [5 x 6 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้อ งนอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด 624 Condolette Ladprao (624 คอนโดเลต ลำดพร้ำว) เป็นคอนโดมิเนียม ต้ังอยู่บ น 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240  
เจ้ำของโครงกำร : พฤกษำ เรียลเอสเตท  
เสร็จในปี 2011 คอนโดน้ี มี 2 อำคำร จ ำนวน 8 ชั้น และ รวมทั้งหมด 471 ยูนิต  

เบอรโทรศัพท์ 0818496348 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.766504, 100.649146 

การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทของผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.22  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 5 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ขำย คอนโดมิเนียม ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ ซอย.แฮปปี้แลนด์ ถนน.แฮป ปี้ แลนด์ 

สำธำรณูปโภคครบครัน  
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 1,700,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
58 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำด ห้อ ง นอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
 

รำยละเอียด ห้องมุมตกแต่งบำงส่วน ชั้น 2 วิวดี เข้ำ-ออกโดยคีย์กำร์ด ระบบรักษำควำมปลอดภัย 24 
ชั่วโมง ท ำเลดี ใกล้โลตัสบำงกะป,ิ เดอะมอลล์บำงกะป,ิ นิด้ำ, เดินทำงลัดไปถนนนวมินทร์, 
ถนนลำดพร้ำว 

เบอรโทรศัพท์ 0876701522 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.778166, 100.643265 

การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประเภทองค์ประกอบทำง

สถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ทำงเข้ำอำคำร ประตู หน้ำต่ำง ทำงสัญจร ที่จอดรถ และ
อุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.23  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 6 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร ขำยด่วน! LPN รำม 60/2 ใหม่! ขนำด 22.5 ตรม. ตึก A ชั้น 24  พ ร้อมเฟอร์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำงดีครบชุด 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 1,550,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ข นำด

ท่ีดิน 
23 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [5 x 5 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้ อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ ำ 

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ห้องขนำด 22.5 ตรม. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน่ังเล่น ตึก A ชั้น 24 รำคำ 1.55 ล้ำนบำท 

ห้องใหม่ มีเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินทอ์ย่ำงดี ทั้ง ตู้เสื้อผ้ำ เตียงนอน ที่นอน ตู้โชว์ ชั้นวำงของ 
โซฟำ โต๊ะเก้ำอ้ีทำนข้ำว และผ้ำม่ำน แอร์ 2 ตัว เตำไฟฟ้ำ พร้อมเคร่ือง ดูดควัน ตู้ เ ย็น 
ห้องน้ ำแบบกั้นห้อง พร้อมสโมสร ฟิตเนต และสระว่ำยน้ ำ  

เบอรโทรศัพท์ 090-878-2505, 090-989-8472 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.762528, 100.649222 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทขอ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ทำงสัญจร ห้องน้ ำ ทำงหนีไฟ และที่จอดรถ  

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.24  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 7 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร คอนโด H.R. Residence อำคำร M ชั้น 9 

ท่ีอยู่ของโครงกำร แฮปปี้แลนด์, 10240 บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 450,000 บำท 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้ส อ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
26 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [4 x 8 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข น ำ ด ห้ อ งน อ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด - คอนโด เอช.อำร์.เรซิเดนซ์ อำคำร M ชั้น 9  

- ตั้งอยู่ซอยแฮปป้ีแลนด์ ฝั่งตรงข้ำม เดอะมอลล์บำงกะปิ เดินทำงสะดวกเข้ำออกได้ท้ังทำง ถ . นวมิ นทร์  แ ล ะ

ถนนแฮปป้ีแลนด์ในโครงกำรมี ร้ำน7-11 อยู่ใต้ อำคำร L 12 สระว่ำยน้ ำ อยู่ระหว่ำง อ ำค ำร A1  อ ำค ำร B 2 

สนำมเด็กเล่น มียำมรักษำกำรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

เบอรโทรศัพท์ 0818496348 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.776320, 100.643389 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ควรปรับปรุง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทองค์ประกอ บทำง

สถำปัตยกรรม 
ลิฟต์ และหน้ำต่ำง  

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.25  
 
แสดงตัวอย่ำงท่ีอยู่อำศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่ำงท่ี 8 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร คอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปี้แลนด์ ชั้น1 

ท่ีอยู่ของโครงกำร แฮปปี้แลนด์, 10240 บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 750,000 บำท 
ข น ำด พ้ืน ท่ีใ ช้ ส อ ย /

ขนำดท่ีดิน 
25 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง ขำย 
ข นำ ด ห้อ งนอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
สตูดิโอ   1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ  

 
รำยละเอียด ขำย ตอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปี้แลนด์ อำคำร C4 ชั้น 1 พื้นที่ 24 ตำรำงเมตร เป็นแบบ 

Shop ติด Lobby และลำนจอดรถสำมำรถใช้พื้ นที่ท ำพำนิขย์  ห รือส ำนักงำน ได้
นอกเหนือจำกกำรอยู่อำศัย 

เบอรโทรศัพท์ 0818496348 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.774809, 100.641469 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทของผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี
เหมำะสม 

แข็งแรงดี และใช้ไม้เท้ำ 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะดวก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองทีใ่กล้เคียงกบัทีอ่ยู่อำศัยพร้อม
ชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.26  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 9 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร Condo for Rent @ Bangkapi/Ladprao/Ram, 26 Fl, 50 sqm, Great Panorama 

View, Fully-Furnished 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 12,900 บำท/เดือน 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย/ข นำด

ท่ีดิน 
50 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [5 x 10 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง เช่ำ 
ข นำ ด ห้ อ งน อ น แ ล ะ

ห้องน้ ำ 
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ ำ  

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด Klongchan Place Condominium Closed to NIDA, The Mall Bangkapi, Tesco 

Lotus, Major Cineplex (5  Minutes Walking) Near ABAC, Ramkhamhang, 
Kasembandit University, The Mall Ram (5  Minutes Driving) Near Traill 
International School, Ramkhamhang Adventist International School, 
Triumudom Suksa Pattanakarn School (5 Minutes Driving)  

เบอรโทรศัพท์ 0816550522 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.767540, 100.651172 
การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทขอ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประเภทอ งค์ ประ ก อ บ

ทำงสถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ทำงหนีไฟ ที่จอดรถ และอุปกรณ์เสริม 

ส่ิ ง อ  า น ว ย
ความสะด วก
เมืองใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตำรำงท่ี 4.27  
 
แสดงตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ตัวอย่างท่ี 10 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอ ียด 
ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงกำร เช่ำ! LPN รำม 60/2 ขนำด 26 ตรม. ตึก A ชั้น 6 รำคำ 8,000 บำท พร้อมเฟอร์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำงดีครบชุด 
ท่ีอยู่ของโครงกำร บำงกะปิ, กรุงเทพ 
รำคำ 8,000 บำท/เดือน 
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอ ย /ข นำด

ท่ีดิน 
26 ตำรำงเมตร (พื้นที่ใช้สอย) [5 x 5 ตำรำงเมตร] 

ประเภทของโครงกำร คอนโด 
ประเภทกำรครอบครอง เช่ำ 
ข น ำด ห้อ ง นอ นแ ล ะ

ห้องน้ ำ 
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ ำ   

รูปภำพ 

 
รำยละเอียด ห้องขนำด 26 ตรม. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน่ังเล่น ตึก A ชั้น 6 รำคำ 8,000 บำท ห้อ ง ใหม่  มี เ ฟอ ร์ นิ เ จ อ ร์

แบบบิวอินท์อย่ำงดี ท้ัง ตู้เสื้อผ้ำ เตียงนอน ท่ีนอน ตู้โชว์ ชั้นวำงของ โซฟำ โต๊ ะ เ ก้ ำอี้ ทำนข้ ำว แ ล ะ ผ้ ำม่ ำน 

แอร์ 2 ตัว เตำไฟฟ้ำ พร้อมเคร่ืองดูดควัน ไมโครเวฟ ตู้เย็น ห้องน้ ำแบบกั้ น ห้อ ง  พร้อ มส โมส ร ฟิต เนต  แ ล ะ

สระว่ำยน้ ำ และหน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
เบอรโทรศัพท์ 090-9782505 
อีเมล - 

ข้อมูลต  าแหนง่ ต ำแหน่งของโครงกำร 13.762601, 100.649198 

การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุ 

ระดับควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
ประเภทข อ งผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี

เหมำะสม 
แข็งแรงดี ใช้ไม้เท้ำ และใช้รถเข็น 

ประเภทองค์ประกอบทำง

สถำปัตยกรรม 
ทำงลำด ลิฟต์ บันได รำวจับ ประตู หน้ำต่ำง ห้อง น้ ำ  ท ำงห นีไฟ  ที่ จ อดรถ และ
อุปกรณ์เสริม 

ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก เมือ ง
ใกล้เค ียง 

ภำพสัญลักษณ์ ภำพสัญลักษณ์แสดงประเภทของสิ้งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย
พร้อมชื่อ 

 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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4.2.2 ข้อมูลบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองในเขตบางกะปิ กร ุงเทพมหานคร  

ผู้ใช้งำนสำมำรถรับรู้รำยละเอียดของข้อมูลส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเมืองส ำหรับ
ผู้สูงอำยุภำยในชุมชน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อท่ีอยู่อำศัยท่ีเหมำะส ำหรับผู้สูงอำยุ 
โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดชุดข้อมูลของท่ีอยู่อำศัยเอำไว้ดังน้ี 

 
ตำรำงท่ี 4.28  
 
แสดงรายละเอียดชุดข้อมูลของส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท ลักษณะข้อมูล รายละเอียด 
ข้อมูลท่ัวไป ชื่อสถำนท่ี ชื่อของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมือง 
 ท่ีอยู่ของสถำนท่ี ท่ีอยู่ของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมือง 
 รูปภำพ ภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมือง 
 ต ำแหน่งของสถำนท่ี ต ำแหน่งของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเมืองเป็นละติจูด

และลองจิจูด 
รายละเอียดเพ่ิมเติม เวลำเปิด/ปิด เวลำเปิด/ปิด ของสถำนท่ี 
 วันหยุด วันหยุดของสถำนท่ี 
การติดต่อ เบอรโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนท่ี 
 อีเมล อีเมลของสถำนท่ี 

หมำยเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
  
 ผู้จัดท ำได้ท ำกำรส ำรวจสถำนท่ีท่ีเป็นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเมืองส ำหรับผู้สูงอำยุใน
พื้นท่ีเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยใช้ชุดข้อมูลท่ีอยู่อำศัยจำกตำรำงท่ี 4.30 เป็นเกณฑ์ในกำร
เก็บข้อมูล ซึ่งรำยละเอียดของตัวอย่ำงมีดังน้ี 
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ตารางที่ 4.29   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานศึกษา 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด ระดับชั้น 
เวลำ
เปิดท ำ
กำร 

วันหยุด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่ง
ละติจูด/
ลองจิจูด 

1 ไขศรีปราโมชอนุสรณ ์ ถ.ลาดพร้าว  
ซ.134 

คลองจั่น กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-377-6514   13.764215, 
100.636638 

2 สุเหร่าคลองจั่น ถ.ลาดพร้าว  
ซ.132 

คลองจั่น กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.764151, 
100.634254 

3 วัดเทพลีลา ซ.รามค าแหง 
41 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.760155, 
100.614935 

4 วัดศรีบุญเรือง ถ.รามค าแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-374-6558   13.766968, 
100.652421 

5 ล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ถ . ก รุ ง เ ท พ
กรีฑา 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-379-4724 LamsaLee_school@hotmail.com 13.749394, 
100.650522 

6 คลองกะจะ ถ.รามค าแหง  
ซ.24 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-300-4695   13.748944, 
100.629225 

7 สุเหร่าวังใหญ่ ถ . ก รุ ง เ ท พ
กรีฑา 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.749348, 
100.674457 

8 สุเหร่าหัวหมากน้อย ซ . ส ว น ส น  
ถ.รามค าแหง 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-374-4170 huamaknoischool@hotmail.com 13.758419, 
100.656682 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานศึกษา 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด ระดับชั้น 
เวลำ
เปิดท ำ
กำร 

วันหยุด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่ง
ละติจูด/
ลองจิจูด 

9 บ้านบางกะปิ ถ.สุขาภิบาล 
1  

คลองจั่น กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.771852, 
100.646593 

10 วัดบึงทองหลาง ถ.ลาดพร้าว  
ซ.101 

คลองจั่น กรุงเทพมหานคร  ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.795168, 
100.625251 

11 บางกะปิ ถ.สุขาภิบาล 
1  

คลองจั่น กรมสามัญ  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น -  
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนปลาย 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-377-6707, 
02-377-5870 

bangkapi_school56@hotmail.com 13.771022, 
100.651322 

12 สาธิตมหาวิทยาลั ย
รามค าแหง ฝ่าย
ประถมศึกษา 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส า นั ก ง า น
คณะ ก รรม ก า ร
การอุดมศึกษา 

ประถมศึกษา   เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-310-8599 ramkidschool@gmail.com 13.754604, 
100.615014 

13 พร้อมมิตรพิทยา ถ.เสรีไทย คลองจั่น เอกชน ประถมศึกษา   เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.770315, 
100.655054 

14 หัวหมากวิทยานุสรณ์ ถ.รามค าแหง หัวหมาก เอกชน ประถมศึกษา   เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

    13.763854, 
100.647812 

15 ถนอมบุตร ซ . ห มู่ บ้ า น
โ ช ค ชั ย  
ถ.นวมินทร์ 

คลองจั่น เอกชน ประถมศึกษา   เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

0-2374-9999 info@thanombutra.ac.th 13.765079, 
100.652943 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานศึกษา 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด ระดับชั้น 
เวลำ
เปิดท ำ
กำร 

วันหยุด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่ง
ละติจูด/
ลองจิจูด 

16 พระมารดานิ จจานุ
เคราะห์ 

ซ.นวมินทร์ 
81  ถ.นวมิ
นทร์ 

คลองจั่น เอกชน ประถมศึกษา   เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

0-2733-4060-9 pramandanijjanukroah@gmail.com 13.791409, 
100.639425 

17 ณัฏฐวุฒิวิทยา 
 

ซ.หมู่ บ้ านสิ
นทร  ถ.แฮป
ป้ีแลนด์   

คลองจั่น เอกชน ประถมศึกษา 08.00-
16.00
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-378-0606 nattavudhschool@hotmail.com 13.779385, 
100.640397 

18 นราธิปพิทยา ถ.ลาดพร้าว 
- แฮปป้ี
แลนด์ 

คลองจั่น เอกชน ประถมศึกษา 07.00-
17.30
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-733-7111-
3, 02-377-
9280 

  13.785872, 
100.640784 

19 สาธิตมหาวิทยาลั ย
รามค าแหง ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส า นั ก ง า น
คณะ ก รรม ก า ร
การอุดมศึกษา 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น  -  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

08.00-
17.00
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-310-8356  13.754725, 
100.619175 

20 มัธยมวัดบึงทองหลาง ถ.ลาดพร้าว  
ซ.101 

คลองจั่น กรมสามัญ  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น  -  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

08.30-
17.30
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-376-0463 thonglang101@thonglang.ac.th 13.794524, 
100.626515 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานศึกษา 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด ระดับชั้น 
เวลำ
เปิดท ำ
กำร 

วันหยุด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่ง
ละติจูด/
ลองจิจูด 

21 เทพลีลา ถ.รามค าแหง หัวหมาก กรมสามัญ  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น  -  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

0-2318-0625, 
0-2318-0666 

tepleela.school@gmail.com 13.757880, 
100.615819 

22 เพ็ญสมิทธิ์ ซ.รามค าแหง 
68   
ถ.รามค าแหง 

หัวหมาก เอกชน มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น  -  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-376-2168-
9, 02-376-
2102  

pensmith_school@yahoo.co.uk 13.762625, 
100.663689 

23 นานาชาติแอ๊ดเวนต์
รามค าแหง 
 
 

ซ.รามค าแหง 
119 

หัวหมาก เอกชน ก่อนประถม -  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

07.00-
17.00
น. 

เสาร ์ 0-2370-0316, 
0-2370-0317 

info@rais.ac.th 13.768261, 
100.658545 

24 มัธยมบ้านบางกะปิ ถ.สุขาภิบาล 
1  

คลองจั่น กรมสามัญ  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น -  
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนปลาย 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-377-3707  admin@mbp.ac.th  13.772347, 
100.646661 

25 เด็กสากล ซ.รามค าแหง
60/4 ถ .
รามค าแหง 

หัวหมาก เอกชน ก่อนประถม - 
ประถมศึกษา 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

0-2377-5023-4 newibs3_school@hotmail.com 13.762784, 
100.651963 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานศึกษา 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด ระดับชั้น 
เวลำ
เปิดท ำ
กำร 

วันหยุด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่ง
ละติจูด/
ลองจิจูด 

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ 

ถ.เสรีไทย คลองจั่น ส า นั ก ง า น
คณะ ก รรม ก า ร
การอุดมศึกษา 

ปริญญา โท  - 
ปริญญาเอก  

08.00-
16.30
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

 0-2727-3000  pr@nida.ac.th 13.768833, 
100.652538 

27 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รามค าแหง 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส า นั ก ง า น
คณะ ก รรม ก า ร
การอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี  - 
ปริญญาเอก 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-310-8022 webmaster@ru.ac.th 13.758670, 
100.618070 

28 มหาวิทยาลัยอัสสัม 
ชัญ 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก เอกชน ปริญญาตรี  - 
ปริญญาเอก 

08.30-
17.00
น. 

เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

02-723-2222 abac@au.edu 13.754993, 
100.627643 

29 ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ต น
บัณฑิต 

ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น เอกชน ปริญญาตรี  - 
ปริญญาเอก 

  เ ส า ร์  - 
อาทิตย์ 

0-2375-4480-6   13.779174, 
100.638064 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557 
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ตารางที่ 4.30   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทการบริการสถานพยาบาล 

ล ำดับ ชื่อสถำนพยำบำล ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 โรงพยาบาลรามค าแหง ถ.รามค าแหง หวัหมาก กรุงเทพมหานคร    ไม่มีวันหยุด 0-2743-9999,  0-
2374-0200-16 

contact@ram-hosp.co.th 13.761489, 
100.636321 

2 โรงพยาบาลเวชธาน ี ถ.ลาดพร้าว  คลองจั่น กรุงเทพมหานคร    ไม่มีวันหยุด 0-2734-0000 webmaster@vejthani.com 13.771875, 
100.636027 

3 ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุพชร
ภิบาล 

ซ.รามค าแหง 
58/3 

หัวหมาก เอกชน   ไม่มีวันหยุด 02-374-1888, 
087-926-0927 

ไม่มีอีเมล 13.758535, 
100.648081 

4 คณะบุคคลดูแลรัก
บ้านพักคนชรา 

ซ.ลาดพร้าว 
101 

คลองจั่น เอกชน   ไม่มีวันหยุด 02-719-7480, 
081-855-3042 

Jintana@scmb.co.th 13.789383, 
100.633036 

5 เรือนแก้วเนอสซ่ิงโฮม ซ.รามค าแหง 
21 

หัวหมาก เอกชน  ไม่มีวันหยุด 081-646-0474, 
02-318-7600-2 

ไม่มีอีเมล 13.760901, 
100.605799 

6 ศูนย์ปราณี เนอร์สซ่ิง
โฮม 

ซ.ศูนย์การค้า
แฮปปี้แลนด ์
สาย 2 

คลองจั่น เอกชน 08.00 - 17.00 น. ไม่มีวันหยุด 02-374-4237- 8 ไม่มีอีเมล 13.781918, 
100.643970 

7 นวศรีเนอสซิ่งโฮม ซ.รามค าแหง 
21 

คลองจั่น เอกชน   ไม่มีวันหยุด 02-718-4866-7, 
086-306-3018 

ไม่มีอีเมล 13.756619, 
100.605456 

8 ศุขเวช เนอสซ่ิงโอม ซ.รามค าแหง 
21 

คลองจั่น เอกชน   ไม่มีวันหยุด 02-319-5865, 02-
319-5870-1  

ไม่มีอีเมล 13.758010, 
100.609687 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557 
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ตารางที่ 4.31  
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทสวนสาธารณะ 

ล ำดับ 
ชื่อสวนสำธำรณะ

และพื้นที่
นันทนำกำร 

ที่ตั้ง แขวง สังกัด ประเภทของสวน เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 สวนศรีบูรพา  เชิง
สะพานศรีบูรพา 

ถ.ศรีบูรพา หัวหมาก ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

สวนหมู่บ้าน   ไม่มีวันหยุด     13.770052, 
100.656618 

2 สวนสุเหร่าหัวหมาก
น้อย  หลังหมู่บ้าน
สวนสน 

ซ.สวนสน  ถ.
รามค าแหง 

หัวหมาก ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

สวนหมู่บ้าน   ไม่มีวันหยุด     13.758849, 
100.656173 

3 สวนพฤกษชาติคลอง
จั่น  

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

สวนชุมชน 06.30 - 20.30 
น. 

ไม่มีวันหยุด     13.777341, 
100.646987 

4 สวนชานบ้าน 
(สุเหร่าหัวหมาก
น้อย) 

ซ.สวนสน  ถ.
รามค าแหง 

หัวหมาก ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

สวนหมู่บ้าน   ไม่มีวันหยุด     13.758334, 
100.656265 

5 สวนปิยะภิรมณ์ ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

สวนชุมชน   ไม่มีวันหยุด     13.751373, 
100.644219 

6 สวนหย่อมรอบพื้นที่
การเคหะคลองจั่น 9 
จุด 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ สวนชุมชน   ไม่มีวันหยุด     13.776148, 
100.645418 

7 สนามกีฬาคลองจั่น ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ สวนชุมชน   ไม่มีวันหยุด     13.778655, 
100.644522 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทสวนสาธารณะ 

ล ำดับ 
ชื่อสวนสำธำรณะ

และพื้นที่
นันทนำกำร 

ที่ตั้ง แขวง สังกัด ประเภทของสวน เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

8 ส านักงานการเคหะ
แห่งชาติ คลองจั่น 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ สวนหมู่บ้าน   ไม่มีวันหยุด     13.774830, 
100.646755 

9 บริเวณหน้าแฟลตและ
หลังแฟลตคลองจั่น  

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ สวนชุมชน   ไม่มีวันหยุด     13.769710, 
100.649384 

10 สวนหย่อมบริเวณ
สนามยิงปืนหัวหมาก 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

สวนชุมชน   ไม่มีวันหยุด 02-719-1969   13.756782, 
100.627169 

11 สวนหย่อมบรเิวณการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

สวนชุมชน 05.00 - 22.00 
น. 

ไม่มีวันหยุด     13.759756, 
100.623302 

12 สวนโรงเรียนวัดบึง
ทองหลาง 

ถ.ลาดพร้าว  
ซ.101 

คลองจั่น โรงเรียนวัดบึง
ทองหลาง 

สวนหมู่บ้าน   เสาร์ - อาทิตย ์     13.795140, 
100.625110 

13 สวนหย่อมโรงเรียน
บางกะป ิ

ถ.สุขาภิบาล 1  คลองจั่น โรงเรียนบางกะป ิ สวนหมู่บ้าน   เสาร์ - อาทิตย ์     13.770970, 
100.651290 

14 สวนหย่อมมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ถ.รามค าแหง   มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

สวนหมู่บ้าน   ไม่มีวันหยุด     13.758873, 
100.618035 

15 สวนนวมินทร์ภิรมย ์ ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น ส านักงานเขตบึงกุ่ม สวนชุมชน 05.00 - 21.00 น. ไม่มีวันหยุด 02-364-7422 
ต่อ 6289-90 

  13.776932, 
100.653050 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.32   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทห้องสมุด 

ล ำดับ ชื่อห้องสมุด ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ 
เขตบางกะป ิ

ซ.รามค าแหง 
58/3 

หัวหมาก ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

08.30 - 20.00 น. จันทร ์ 02 375 3963   13.758535, 
100.648081 

2 บ้านหนังสือหมู่บา้นสินทร ซ.แฮปปี้แลนด์
สาย1 

คลองจั่น ส านักงานเขตบาง
กะป ิ

10.00 - 18.00 น. จันทร ์ 0 2378 2476   13.779806, 
100.640257 

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
เขตบางกะป ิ

ซอยรามค าแหง 
60/3  

หัวหมาก ส านักงานกศน.     02-3757252,  
02-3781476 

  13.762433, 
100.650577 

หมายเหตุ.  โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.33   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทศูนย์กีฬา 

ล ำดับ ชื่อศูนย์กีฬำ ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 
1 ราชมังคลากีฬาสถาน ถ.รามค าแหง หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย 
    02-318-0940-4   13.755351, 

100.622089 

2 ศูนย์กีฬาการเคหะแห่งชาติ
คลองจั่น 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ         13.779007, 
100.644572 

3 ศูนย์เยาวชนบางกะป ิ ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส านักงานเขตบางกะปิ 10.00–20.00 น. ไม่มีวันหยุด 02-374-2202,  
02-374-2902 

  13.759770, 
100.656228 

หมายเหตุ.  โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.34   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทชุมนุมผุ้สูงอายุ 

ล ำดับ ชื่อชุมนุมผู้สูงอำย ุ ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 สมาคมการกีฬาและ
นันทนาการผู้สูงอายุ 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก เอกชน     02-369-2940  seniorsportsrecreation@gmail.com 13.754431, 
100.622360 

2 มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็ก
คลองจั่น 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น ส า นั ก ง า น
คุ้ม ค รอ งส วั ส ดิ
ภาพหญิงและเด็ก 

    02-375-5235,  
02-375-5359 

klongchandaycre@gmail.com 13.773267, 
100.649019 

3 ช ม ร ม ลี ล า ศ ศู น ย์
เยาวชนบางกะปิ 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก เอกชน     086-094-3383   13.759739, 
100.656239 

4 ชมรมเปตองผู้สูงอายุ
คลองจั่น 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น เอกชน 10.00 - 20.00 
น. 

      13.778392, 
100.644758 

5 จุ ด ร า ม ว ย บ ริ เ ว ณ
สวนพฤษชาติคลอง
จั่น 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น เอกชน 07.00 - 08.30 
น. 

  081-621-3044   13.777476, 
100.646885 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.35   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทวัดในศาสนาพุธ 

ล ำดับ ชื่อศำสนสถำน ที่ตั้ง แขวง ประเภท เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 วัดบึงทองหลาง ซ ,ล า ดพ ร้ า ว 
101 

คลองจั่น วัดราษฎร์     02-237-0955   13.796963, 
100.627133 

2 วัดศรีบุญเรือง ถ.สุขาภิบาล 3 หัวหมาก วัดราษฎร์ 24 ชั่วโมง   02-374-7391 Phongsom1481@hotmail.co.th 13.766937, 
100.652429 

3 วัดเทพลีลา(วัดตึก) ซ.รามค าแหง 
39 

หัวหมาก อารามหลวง     02-718-8069   13.759360, 
100.614202 

4 วัดพระไกรสีห์ ถ.รามค าแหง หัวหมาก วัดราษฎร์     02-718-5415   13.756312, 
100.610500 

5 วัดจันทรวงศาราม ซ .ล าดพร้ า ว 
132 

คลองจั่น วัดราษฎร์     02-734-0485   13.771571, 
100.634910 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.36   

 

แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทมัสยิดหรือสุเหร่า 

ล ำดับ ชื่อศำสนสถำน ที่ตั้ง แขวง เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม ซ.รามค าแหง 53 หัวหมาก     02-374-2588, 
086-973-9723 

  13.761493, 
100.619820 

2 มัสยิดซีรออุ้ลอีบาดะห์ ซ.พระรามเก้า 27 
ถ.พระรามเก้า 

หัวหมาก 24 ชั่วโมง   02-319-8522, 
081-626-5851 

  13.749476, 
100.603035 

3 มัสยิดฟัตอุ้ลบารี ซ.เชื่อมสัมพันธ์ ถ.
รามค าแหง  

หัวหมาก 08.00 - 17.00 น.   02-377-1389, 
081-427-8814 

  13.745991, 
100.606463 

4 มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ ถ.สุขาภิบาล 3 หัวหมาก     02-314-6346   13.745991, 
100.606463 

5 มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ ถ.สุขาภิบาล 3 หัวหมาก     083-984-1077   13.764284, 
100.645943 

6 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.สุเหร่าวังใหญ่ ถ.
กรุงเพทกรีฑา 

หัวหมาก     081-812-1869   13.748883, 
100.674511 

7 มัสยิดวานุ้นอิสลาม ซ.ลาดพร้าว 130 คลองจั่น     02-318-0441, 
087-911-3633  

  13.764196, 
100.634768 

8 มัสยิดมีอุ้ลมุตตะกีน ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก     02-379-4689   13.749743, 
100.650660 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.37   

 

แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทโบสถ์หรือคริสตจักร 

ล ำดับ ชื่อศำสนสถำน ที่ตั้ง แขวง นิกำย เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 
ต ำแหน่งละติจดู/

ลองจิจูด 

1 คริสตจักรใจสมาน
รามค าแหง 

ซ.รามค าแหง 
68 

หัวหมาก โปรเตสแตนต์ 09.00 – 17.00 น.   02-735-2130-1   13.764076, 
100.657708 

2 ค ริ ส ต จั ก ร ส ย า ม
กรุงเทพฯ 

ซ.รามค าแหง 
24 

หัวหมาก โปรเตสแตนต์     02-314-5254-5 siambangkokchurch@gmail.com 13.751069, 
100.617584 

3 คริสตจักรหัวหมาก ซ.รามค าแหง 
36/1 

หัวหมาก โปรเตสแตนต์     02-732-3730-1    13.759835, 
100.637956 

4 คริ สตจั ก รสันติ สุ ข
ชุมชน 

ซ .ลาดพร้ า ว 
146/1 

คลองจั่น โปรเตสแตนต์     02-377-6322    13.765760, 
100.646427 

5 วัดพระมารดานิจจานุ
เคราะห์ 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น โรมันคาทอลิค     02-375-8296, 
02-375-8294 

  13.782246, 
100.636134 

6 โ บสถ์ แม่ พ ระอ ง ค์
อุปถัมภ์ 

ถ . ก รุ ง เ ท พ
กรีฑา 

หัวหมาก โรมันคาทอลิค     0-2731-7100-12   13.750860, 
100.646891 

7 คริสตจักรคลองจั่น ซ.ศรีบู รพา2 
ถ.ศรีบูรพา 

คลองจั่น โปรเตสแตนต์     02-377-7843 klongchanchurch@gmail.com 13.782777, 
100.648104 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ตารางที่ 4.38   
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทสถาบันการบริหารปกครอง 

ล ำดับ 
ชื่อสถำบันกำรบริหำร

ปกครอง 
ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 

ต ำแหน่งละติจดู/
ลองจิจูด 

1 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 18 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น ส านักงานสรรพากร
ภาค 2 

  เสาร์ - อาทิตย์ 0-2377-4773    13.776019, 
100.644430 

2 หมวดการทางบางกะป ิ ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น แขวงการทาง
กรุงเทพ 

  เสาร์ - อาทิตย์ 02-377-1015 Doh.Bangkapi@Gmail.com 13.769182, 
100.647139 

3 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส านักงานพัฒนาการ
กีฬาและนนัทนาการ 

  เสาร์ - อาทิตย์ 02-369-0999   13.759518, 
100.626265 

4 ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขตบางกะปิ 

ซอยรามค าแหง 
60/3  

หัวหมาก ส านักงานกศน.   เสาร์ - อาทิตย์ 02-3757252,  02-
3781476 

  13.762418, 
100.650576 

5 ส านักงานทีด่ิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบาง
กะป ิ

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น กรมที่ดนิ   เสาร์ - อาทิตย์ 02-374-4218-9, 
02-375-1877-8  

bangkapi@dol.go.th 13.784142, 
100.647232 

6 ส านักงานสวัสดกิารและ
คุ้มครองแรงงานเขตบาง
กะป ิ

ถ.ศรีนครินทร ์ หัวหมาก กรมแรงงาน   เสาร์ - อาทิตย์ 02- 379 3262-3   13.749991, 
100.645156 

7 ที่ท าการไปรษณีย์สาขาบึง
ทองหลาง 

ซ.ลาดพร้าว128/2 
ถ.ลาดพร้าว 

คลองจั่น การไปรษณีย์ไทย   เสาร์ - อาทิตย์ 02-375-1678   13.774167, 
100.629089 

8 ที่ท าการไปรษณีย์คลองจั่น 
 

ถ.เสรีไทย คลองจั่น การไปรษณีย์ไทย   เสาร์ - อาทิตย์ 02-378-1606   13.767217, 
100.650414 

9 ส านักงานประชาสงเคราะห์
เขตพื้นที ่5 (คลองจั่น) 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น กรม
ประชาสงเคราะห ์

  เสาร์ - อาทิตย์ 02-374-6710   13.775489, 
100.645944 
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ตารางที่ 4.38 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทสถาบันการบริหารปกครอง 

ล ำดับ 
ชื่อสถำบันกำรบริหำร

ปกครอง 
ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 

ต ำแหน่งละติจดู/
ลองจิจูด 

10 สถานีไฟฟ้าย่อยคลองจัน่ ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น การไฟฟ้านครหลวง   เสาร์ - อาทิตย์   prdi@nha.co.th  13.769548, 
100.638202 

11 สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

ซ.อาคาร
สงเคราะห5์ 
ถ.นวมินทร ์

คลองจั่น พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

09.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 02-734-9022-3, 
089-893-9397  

  13.780092, 
100.650213 

12 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย 

ซ.รามค าแหง 
39 ถ.
รามค าแหง 

หัวหมาก ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

  เสาร์ - อาทิตย์ 02-319-2410-3  eit@eit.or.th 13.760804, 
100.610861 

13 ส านักงานบรกิารโทรศัพท์
หัวหมาก 

ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น องค์การโทรศัพท ์   เสาร์ - อาทิตย์ 0-2377-3773, 0-
2375-4567  

  13.767971, 
100.642286 

14 ที่ท าการไปรษณีย์
รามค าแหง 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก การไปรษณีย์ไทย   เสาร์ - อาทิตย์ 02-314-0495   13.758382, 
100.619835 

15 การเคหะแห่งชาต ิ ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น การเคหะแห่งชาต ิ   เสาร์ - อาทิตย์ 02-351-7777    13.774784, 
100.646635 

16 สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น องค์การมหาชน 09.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 02-378-8300-9    13.782386, 
100.645756 

17 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่
สาขาบางกะป ิ

ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส านักงานสรรพากร
ภาค 2 

  เสาร์ - อาทิตย์ 02-375-1652, 0-
2375-2027 

  13.760495, 
100.630397 

18 สถานีต ารวจนครบาล
หัวหมาก 

ถ.รามค าแหง หัวหมาก ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

    02-314-0030, 02-
314-3340-1 

huamark.police@gmail.com 13.760287, 
100.627188 
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ตารางที่ 4.38 (ต่อ) 
 
แสดงรายการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ประเภทสถาบันการบริหารปกครอง 

ล ำดับ 
ชื่อสถำบันกำรบริหำร

ปกครอง 
ที่ตั้ง แขวง สังกัด เวลำเปดิท ำกำร วันหยุด โทรศัพท์ อีเมล 

ต ำแหน่งละติจดู/
ลองจิจูด 

19 สถานีต ารวจนครบาล
ลาดพร้าว 

ถ.นวมินทร ์ คลองจั่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

    0-2377-7243-5    13.768176, 
100.647347 

20 สถานีดับเพลิงบางกะป ิ ถ.เพชรบุรีตัด
ใหม่ 

บางกะป ิ กองปฏิบัตกิาร
ดับเพลิง 2 

    02-318-1360   13.749595, 
100.593098 

21 สถานีดับเพลิงหัวหมาก ถ.รามค าแหง หัวหมาก กองปฏิบัตกิาร
ดับเพลิง 2 

    02-314-0071   13.760269, 
100.627308 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
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4.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 

จุดประสงค์ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุนั้นคือ โปรแกรมจะต้องสามารถแสดงข้อมูลของที่อยู่อาศัยที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุใน
แต่ละกลุ่มได ้ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุ  

ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรมนั้นเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นบุคคลวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 40 – 49  และ
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 50 - 55 ที่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ดังนั้นการ
ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุจะต้องค านึงถึงการใช้งานที่ง่าย สามารถท าให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมี
ขั้นตอนการท างานที่ไม่ยุ่งยาก โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ช้าน โดยแบ่งออกเป็น 

 
4.3.1 การออกแบบการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

จากการศึกษาการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุท า
ให้ทราบว่า การออกแบบการใช้งานของโปรแกรมส าหรับผู้สูงอายุนั้นจะต้องค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยขั้นตอนที่น้อย ไม่ซับซ้อน และต้องรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละประเภท 
นอกจากนั้นหน้าตาของโปรแกรมจะต้องรองรับปัญหาทางด้านการรับรู้ของผู้สูงอายุ  
ดังที่ได้ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัย 

โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างาน และหน้าตาของโปรแกรมประยุกต์ 
ด้วยการสร้างแบบจ าลองโปรแกรมออกมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



108 

 

 
ภาพที่ 4.2 หน้าแสดงผลหลักของโปรแกรมประยุกต์, โดยผู้วิจัย, 2557. 
 

เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานจะพบกับหน้าแสดงผลหลักดังภาพที่ 4.2 ซึ่งใน
หน้าแสดงผลหลักนี้ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 6 ส่วนด้วยกัน คือ 

(1) ปุ่มแสดงการตั้งค่าค้นหา เป็นหน้าการท างานหลักของโปรแกรมที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเพ่ือค้นหาที่อยู่อาศัย เมื่อกดปุ่มตั้งค่าค้นหา จะน าไปสู่หน้าตั้งค่าค้นหาดังภาพที่ 4.3  ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถเลือก และปรับเปลี่ยนความต้องการในการรับรู้ข้อมูลที่อยู่อาศัยได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานต่าง ๆ เช่น ราคา พ้ืนที ่ประเภทของผู้สูงอายุหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใกล้เคียง 
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ภาพที่ 4.3 หน้าตั้งค่าการค้นหา, โดยผู้วิจัย, 2557. 
 

(2) ภาพสัญลักษณ์แสดงที่พักอาศัย มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือ แบบบ้าน และ
แบบคอนโดมิเนียม ภาพสัญลักษณ์เหล่านี้จะอยู่บนแผนที่ ซึ่งแสดงต าแหน่งที่ตั้งตามจริงของที่พัก
อาศัย เมื่อกดปุ่มภาพสัญลักษณ์ จะน าไปสู่หน้าแสดงรายละเอียดที่พักอาศัย ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 หน้ารายละเอียดข้อมูลของที่อยู่อาศัย, โดยผู้วิจัย, 2557. 
 

(3) ภาพสัญลักษณ์แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ปรากฏอยู่บน
ส่วนแผนที่ และมีการท างานเช่นเดียวกับภาพสัญลักษณ์แสดงที่พักอาศัย ดังภาพที ่4.5 

(4) ปุ่มตั้งค่าที่อยู่อาศัย สามารถกดปุ่มเพ่ือตั้งค่าให้เลือกแสดงเฉพาะบ้านเดี่ยว 
หรือคอนโดมิเนียม หรือทั้งแสดงผลทั้งสองอย่าง ดังภาพที ่4.6  

(5) ปุ่มตั้งค่าสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ สามารถกดปุ่มเพ่ือตั้ง
ค่าการแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองภายในชุมชน ดังภาพที ่4.7 

(6) ปุ่มแสดงรูปแบบรายการ เพ่ือออกจากหน้าแผนที่ และแสดงรายละเอียด
ของที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยละเอียดมากข้ึน ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.5 หน้ารายละเอียดข้อมูลของสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองของผู้สูงอายุ, โดยผู้วิจยั, 2557. 
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ภาพที่ 4.6 หน้าการตั้งค่าท่ีอยู่อาศัย, โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ภาพที่ 4.7 หน้าการตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ, โดยผู้วิจัย, 2557. 
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ภาพที่ 4.8 หน้าแสดงรูปแบบรายการ, โดยผู้วิจัย, 2557. 

 
4.3.2 การออกแบบภาพสัญลักษณ์ 

จากการศึกษาการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุท า
ให้ทราบว่า การออกแบบภาพสัญลักษณ์ท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุนั้นจะต้องค านึงถึงการออกแบบภาพ
ที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างง่าย เช่นการใช้ภาพจริง และการใช้สีที่ไม่ฉูดฉาด เป็นต้น 

โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบภาพสัญลักษณ์ในโปรแกรมประยุกต์  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
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(1) ภาพสัญลักษณ์เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมได้จากการ
วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือดี ปานกลาง และควรปรับปรุง โดยผู้วิจัยได้แสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ที่มีความ
แตกต่างกัน  ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจระดับความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยได้  โดยมี
รายละเอียดภาพสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังตารางที ่4.39 
  
ตารางที ่4.39  
 
แสดงภาพสัญลักษณ์บอกระดับความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับการประเมิน 
ภาพสัญลักษณ์ 

บ้าน คอนโดมิเนียม 

เกณฑ์ดีมาก 

  

เกณฑ์ปานกลาง 

  

เกณฑ์ควรปรับปรุง 

  
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 
 

(2) ภาพสัญลักษณ์เกี่ยวกับข้อมูลบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ ท าให้ทราบว่า ผู้สูงอายุนั้นต้องท ากิจกรรมนอกเหนือจากการอยู่ภายในบ้านเพียงอย่างเดียว 
ดังนั้นสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่โดยรอบที่อยู่อาศัย จะสามารถเป็นข้อมูลที่บอก
ความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยนั้น ๆ ได้ โดยมีรายละเอียดภาพสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังตารางที ่4.40 
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ตารางที ่4.40  
 
แสดงภาพสัญลักษณ์บอกประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท สถานที่ ภาพสัญลักษณ์ 
การบริการสถานศึกษา โรงเรียน 

(ก่อนประถมศึกษา  – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

 มหาวิทยาลัย 
(ปริญญาตรี – ปริญญาเอก) 

 

การบริการสถานพยาบาล โรงพยาบาล 

 
 
 
 

สถานพยาบาลที่รับดูแลคนชรา 

 
สวนสาธ า รณะ  และพื้ น ที่
นันทนาการ 

สวนสาธารณะ 
(สวนหมู่บ้าน และสวนชุมชน) 

 
 ห้องสมุด 

 
 ศูนย์กีฬา 

 

 ชมรมผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) 
 
แสดงภาพสัญลักษณ์บอกประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ 

ประเภท สถานที่ ภาพสัญลักษณ์ 
ศาสนสถาน วัดในศาสนาพุทธ 

(วัดราษฎร์ และวัดอารามหลวง) 

 
 มัสยิดหรือสุเหร่า 

 

 
 โบสถ์หรือคริสตจักร 

(โปรเตสแตนต์ และ 
โรมันคาทอลิค)  

สถาบันการบริหารปกครอง ส านักงานราชการต่าง ๆ  

 
 สถานีต ารวจ 

 
 สถานีดับเพลิง 

 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2557. 

 
 (3) ภาพสัญลักษณ์เกี่ยวกับข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
เป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่า ภายในที่อยู่อาศัยนั้นมีประเภทการ

ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุประเภทใดบ้าง โดยผู้วิจัยได้แสดงข้อมูลของสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับ
ผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ดังตารางท่ี 4.41 
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ตารางที ่4.41  
 
แสดงรายละเอียดภาพสัญลักษณ์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

รูปภาพ รายละเอียด 

 
ทางลาด 

 
ลิฟต์ 

 
บันได 

 
ราวจับ 

 
ทางเข้าอาคาร 

 
ประตู 

 
หน้าต่าง 

 
ทางสัญจร 

 
ห้องน้ า 

 
ทางหนีไฟ 

 
ที่จอดรถ 

 
อุปกรณ์ฉุกเฉิน 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 
4.4 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ  

 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุนี้  มุ่งเน้นการ

พัฒนาบนเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเครื่องมือพัฒนา
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โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) รวมไปถึงการติดตั้งส่วนเสริมชุดพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android SDK) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.4.1 ส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างโปรแกรม

ประยุกต์ต้นแบบ 
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุนี้ แบ่งส่วนของโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ 
(1) ส่วนแผนที่ ใช้ Google Map API v.2 เป็นหลักซึ่งเป็นส่วนต่อประสาน

โปรแกรมประยุกต์ (Application programming interface : API) เวอร์ชั่นล่าสุดของ Google Map 
ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 

(2) ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน นอกเหนือจากการใช้ส่วนต่อประสานที่ผนวกมาใน 
Google Map API v.2 แล้ว ยังได้น าส่วนต่อประสานส าเร็จรูป (Pre-build UI) มาปรับใช้เพ่ิมเติม
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในโปรแกรม 

4.4.2 วิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
วิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน Eclipse แบ่งออกเป็น 4 ส่วนที่ส าคัญ คือ

ส่วน Java ส่วน xml layout ส่วน drawable และ ส่วน Android manifest  
(1) ส่วน Java 

ซึ่งเป็น Code หลักของโปรแกรม เป็นส่วนที่ท าการเรียก Library หรือ 
Class ต่างๆ ตลอดจนการประมวลผล โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ในส่วน Java นี้  
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ภาพที่ 4.9 แสดงภาพโปรแกรม Eclipse ส่วน Java code โดยผู้วิจัย, 2558. 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 แสดงภาพโปรแกรม Eclipse ส่วน XML layout, Drawable และAndroid manifest.
โดยผู้วิจัย, 2558.  
 
 

 

ไฟล์รูปภาพขนาดต่าง ๆ 

ไฟล์xml Code  
(หน้า design) 

หน้า Android manifest 
การประกาศและการต้ังโปรแกรม 

ส่วน Java Code 
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(2) ส่วน XML layout 

เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบของโปรแกรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงผล
ทางหน้าจอ ทั้งรูปภาพ การออกแบบหน้าตาของโปแกรม และขั้นตอนการท างานของส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งาน จะถูกก าหนดเบื้องต้นที่ XML layout ซึ่งสัมพันธ์กับส่วน Java 
 

 
ภาพที่ 4.11 แสดงตัวอย่างหน้า Layout แสดงรายละเอียดที่พักอาศัย. โดยผู้วิจัย, 2558. 
  

(3) ส่วน Drawable  
จะเป็นส่วนที่จัดเก็บไฟล์ภาพต่าง ๆที่ใช้ในโปรแกรม โดยแบ่งแยกตาม

ขนาดของภาพ ซึ่งจะเลือกแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ท่ีเปิดโปรแกรม 
(4) ส่วน Android manifest 

เป็นส่วนที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ เช่น ชื่อ
โปรแกรม เวอร์ชั่นของโปรแกรม ล าดับชั้นของ Activity ตลอดจนใช้ในการประกาศ ขออนุญาตเพ่ือ
เข้าถึงการใช้งานบางอย่าง เช่น ขออนุญาตใช้งาน Google Map API v.2 เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.12 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม, โดยผู้วิจัย, 2558. 

การเขียนโปรแกรม 

Sm
ar

tp
ho

ne
 

output 

Eclipse 

Main Activity 

List Activity 

Search 
Activity 

Detail 
Activity 

UI Layout 

UI Layout 

 UI Layout 

 

UI Layout 

UI Layout 

UI Layout 

ส่วน xml activity 

ส่วน Android manifest 

ข้อมูล Text 
- ต าแหน่งละติจูดลองจจิูด 
- ข้อมูลทัว่ไปของทีอ่ยู่อาศัย 
- ข้อมูลทัว่ไปของสิ่งอ านวย    
  ความสะดวกเมอืง 
- ข้อมูลประเภทผู้สูงอายุ 
- ข้อมูลประเภทUniversal   
   design 

 

ข้อมูล รูปภาพ 
- Icon ต่างๆ 
- รูปภาพของที่อยู่อาศัย 
- รูปภาพของสิ่งอ านวย    
  ความสะดวกเมือง 
- รูปภาพประเภทผู้สูงอาย ุ
- รูปภาพประเภท
Universal design 

input 

ส่วน java 

ข้อมูลแผนที ่API 

input 

เรียกข้อมูล 

ส่วน resource 

เรียกข้อมูล 

เรียกข้อมูล 

เรียกข้อมูล 

เรียกข้อมูล 

เรียกข้อมูล 

เรียกข้อมูล 

string 

ส่วน 
drawable 



123 

 
4.4.3 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน 
ตามการท างานซึ่งจะแบ่งเป็นหน้าต่าง ๆ คือ หน้าหลัก (Main Activity) หน้าค้นหา (Search 
Activity) หน้าแสดงรูปแบบรายการ (List Activity) และ หน้าแสดงรายละเอียด (Detail Activity) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) หน้าหลัก (Main Activity) 
ทุกครั้งที่เริ่มเปิดโปรแกรม จะเริ่มต้นด้วยหน้านี้เสมอ หน้าหลักนี้ ประกอบ

ไปด้วยส่วนแผนที่ และส่วนต่อประสานต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการท างาน เริ่มจากเรียกข้อมูลแผนที่และ
สถานที่ จากนั้น แสดงข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่ แล้วจึงเรียกการท างานส่วนต่อประสาน เช่น 
เมื่อกดปุ่มค้นหา จะส่งต่อไปยังหน้าค้นหา เมื่อกดปุ่มแสดงรูปแบบรายการ จะส่งต่อไปยังหน้าแสดง
รูปแบบรายการ และเมื่อกดลงบนสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่ จะแสดงปุ่มรายละเอียดสถานที่  ซึ่ง
สามารถกดปุ่มเพ่ือไปยังหน้าแสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภาพที่ 4.13 และ แผนภาพที่ 4.14 

(2) หน้าค้นหา (Search Activity) 
หน้าค้นหา จะถูกเริ่มได้จาก 2 กรณี คือ จากการกดปุ่มค้นหาที่หน้าหลัก 

และการกดปุ่มค้นหาที่หน้าแสดงรูปแบบรายการ ซึ่งเมื่อหน้าค้นหาได้ถูกเริ่มต้น จะเรียกตัวแปร
ส าหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ จากหน้าหลัก/แสดงรูปแบบรายการ มาด้วย เพ่ือน ามาตั้งค่าส่วนต่อ
ประสานให้ตรงตามข้อมูลที่แสดงในหน้านั้น ๆ 

หลังจากตั้งค่า และแสดงส่วนต่อประสานต่างๆได้อย่างครบถ้วนแล้ว จะ
รับข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้งาน ซึ่งในระหว่างนี้ หากมีการกดปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” จะ
เปลี่ยนค่าและข้อมูลส่วนต่อประสานต่าง ๆ เป็นค่าเริ่มต้นที่ได้ตั้งไว้ และจะส่งกลับไปยังหน้าหลัก/
หน้าแสดงรูปแบบรายการ ต่อเมื่อมีการกดปุ่ม “ค้นหา” แต่หากมีการกดปุ่มย้อนกลับ โปรแกรมจะละ
ทิ้งค่าต่าง ๆ ที่ได้กระท าไว้ แล้วน าค่าที่ได้รับเมื่อเริ่มต้นจากหน้าหลัก/แสดงรูปแบบรายการ กลับไป
แสดงข้อมูลที่พักอาศัยตามเดิม ซึ่งข้ันตอนการท างานของหน้าค้นหา ได้แสดงในแผนภาพที่ 4.15 

 (3) หน้าแสดงรูปแบบรายการ 
หน้าแสดงรูปแบบรายการจะเริ่มเมื่อมีการกดปุ่มแสดงรูปแบบรายการที่

หน้าหลัก การท างานของหน้าแสดงรูปแบบรายการจะคล้ายคลึงกับหน้าหลัก แต่แตกต่างตรงที่ไม่มี
การแสดงแผนที่ และไม่มีการตั้งค่าสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง ซึ่งขั้นตอนการท างานของหน้าแสดง
รูปแบบรายการ ได้แสดงในแผนภาพที่ 4.16 
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 (4) หน้าแสดงรายละเอียด 

หน้าแสดงรายละเอียดจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มแสดงรายละเอียดจากหน้า
หลัก/หน้าแสดงรูปแบบรายการ เมื่อกดปุ่ม โปรแกรมจะส่งข้อมูลหมายเลข และประเภทของ
รายละเอียดนั้น ๆ ไปยังหน้าแสดงรายละเอียดด้วย เพ่ือแยกแยะว่าเป็นรายละเอียดของที่พักอาศัย 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเมือง และเป็นรายละเอียดสถานที่หมายเลขใด 

ขั้นตอนการท างานจะเริ่มจากแยกแยะว่าเป็นที่พักอาศัย หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกเมือง จากนั้นจึงแสดงรูปภาพ และรายละเอียดต่าง ๆ จนกว่าผู้ใช้งานจะกดปุ่มย้อนกลับ
จึงย้อนกลับไปหน้าหลัก/หน้าแสดงรูปแบบรายการ ดังที่แสดงแผนภาพที่ 4.17 
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ภาพที่  4.13 แสดงแผนผังโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ส่วนMain Activity. โดยผู้วิจัย, 2558. 

ไปหน้าแสดง

รายละเอียดสิ่งอ านวย

ความสะดวกเมือง 

ไปหน้า Search 

เรียกข้อมูลสถานที่

Main Activity  

กดปุ่มค้นหา 

เรียกข้อมูลแผนที ่

แสดงต าแหน่ง 

Marker  บนแผนที ่

เร่ิมโปรแกรม 

ใช ่

ไม่ใช่ 

กดปุ่มแสดง

รูปแบบรายการ ไปหน้าแสดงรูปแบบรายการ 

ไม่ใช่ 

กดดู Marker 

บนแผนที่ 

ใช ่

กดที่ภาพ

รายละเอียด 
ใช ่

สิ่งอ านวยความ

สะดวกเมือง 
ใช ่

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

แสดงภาพรายละเอียด 

ปิดการแสดงภาพรายละเอยีด 
แตะบนหน้า 

แผนที่ 

ใช ่ไปหน้าแสดง

รายละเอียดทีพ่ักอาศัย 

ไม่ใช่ 

กดปุ่มเลือกประเภท

ที่พักอาศัย 

ใช ่
เปิด – ปิด  

แสดงบ้าน 

ใช่ 

เปิด – ปิด  

แสดงคอนโด 

แสดงภาพ Maker ใหม ่

กดปุ่มแสดงสิ่งอ านวย

ความสะดวกเมือง 

 

เปิด – ปิด  สิ่งอ านวย

ความสะดวกเมือง 

แสดงภาพ Maker ใหม ่

กดปุ่มBack ปิดโปรแกรม 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ใช ่
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ภาพที่ 4.14 แสดงแผนผังโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ส่วน Detail Activity โดยผู้วิจัย, 2558 

 

 

 

 

กลับสู่หน้า Main/List 

Detail Activity  

เรียกข้อมูล 
ที่พักอาศัย 

 

เร่ิมหน้า Detail 

ใช ่
เป็นที่พักอาศัย 

แสดงภาพ 
ที่พักอาศัย 

 

แสดงข้อมูล 
ที่พักอาศัย 

 

 
เรียกข้อมูลสิ่งอ านวยความ

สะดวกเมือง 

 
แสดงภาพสิ่งอ านวยความ

สะดวกเมือง 

 
แสดงข้อมูลสิ่งอ านวยความ

สะดวกเมือง 

กดปุ่ม Back 

ไม่ใช ่
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ภาพที่ 4.15 แสดงแผนผังโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ส่วน Search Activity. โดยผู้วิจัย, 2558. 

Search Activity  

เร่ิมหน้า Search 

ใช ่

รับข้อมูลจากMain/List 
 

ตั้งค่า UI 

แสดง UI 
 

รับข้อมูลจากuser ผ่าน 
UI 

มีการเปลี่ยนแปลงค่า
ต่าง ๆ หรือไม ่

 

บันทึกข้อมูลค้นหา 

กดปุ่มค่าเร่ิมต้น 

กดปุ่มค้นหา 

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่

ใช ่

ส่งข้อมูลค้นหาไปยังMain/List 
 

เร่ิมหน้า Search 

ใช ่

ไม่ใช ่
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ภาพที่ 4.16 แสดงแผนผังโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ส่วน List Activity. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 

List Activity  

เร่ิมหน้า List 

ใช ่

เรียกข้อมูลสถานที ่
 

ไม่ใช ่

ไปหน้า Search 

แสดงสถานที่รูปแบบ
รายการ 

 

กดปุ่มค้นหา 

กดปุ่มแสดงรูปแบบ
สถานที่ 

 

กดปุ่มข้อมูลสถานที ่
 

กดปุ่มเลือกประเภทที่
พักอาศัย 

 
เปิด ปิด  แสดงบ้าน 

ไปหน้า  Main 

ไปหน้า Detail 

ใช ่

ใช ่

ใช่ 
ไม่ใช ่

เปิด ปิด  แสดงคอนโด 

Update รายการ 

กดปุ่มback กลับไปหน้า Main 
ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่
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4.5 ผลการประเ มินโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการใ ช้
โทรศัพท์มือถือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูล
ท่ัวไป ซึ่งจะน าเสนอในตารางท่ี 4.42 – 4.47 
 
ตารางท่ี 4.42  
 
แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 

สถานภาพ (เพศ) จ านวน ร ้อยละ 
 ชาย 42 42 

 หญิง 58 58 

รวม 100 100 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 และจากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีอายุระหว่าง 45-50 คิดเป็นร้อยละ 41  และ
น้อยท่ีสุดได้แก่อายุระหว่าง 61-70 ปี คิด เป็นร้อยละ 17 ในส่วนตารางท่ี 4.44 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คิด เป็นร้อยละ 87 รองลงมาไม่ เคยใช้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 13  ส าหรับตารางท่ี 4.45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อ Samsung ในระบบปฏัติการแอนดรอยด์ (Android) คิดเป็น
ร้อยละ 50.53 รองลงมาย่ีห้อ iPhone ในระบบปฏัติการไอโอเอส (iOS) คิดเป็นร้อยละ 30.53 และ
น้อยท่ีสุดมี 2 ย่ีห้อ ได้แก่ย่ีห้อ Nokia ในระบบปฏัติการวินโดวส์โฟน (Windows Phone) คิดเป็นร้อย
ละ 9.47 และย่ีห้ออื่น ๆ ในระบบปฏัติการแอนดรอยด์ (Android) คิดเป็นร้อยละ 9.47 
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ตารางท่ี 4.43  
 
แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 

สถานภาพ (อายุ) จ านวน ร ้อยละ 
45-50 41 41 
51-60 42 42 
61-70 17 17 

รวม 100 100 
หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 
ตารางท่ี 4.44  
 
แสดงการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร ้อยละ 
เคย 87 87 
ไม่เคย 13 13 

รวม 100 100 
หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 
ตารางท่ี 4.45  
 
แสดงย่ีห้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถามใช้งาน 

สถานภาพ จ านวน ร ้อยละ 
iPhone (iOS) 29 30.53 
Samsung (Android) 48 50.53 
Nokia (Windows Phone) 9 9.47 
ย่ีห้ออื่น ๆ  (Android) 9 9.47 

รวม 95 100 
หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
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ตารางท่ี 4.46  
 
แสดงความถ่ีในการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ 1 วัน 

สถานภาพ จ านวน ร ้อยละ 
ท้ังวัน (มากกว่า 12 คร้ัง/วัน) เฉล่ียคร้ังละ 5 นาที 26 29.89 
เป็นบางเวลา (มากกว่า 5 คร้ังแต่ไม่ถึง 13 คร้ัง/ 
วัน) เฉล่ียคร้ังละ 10 นาที 

43 49.43 

นาน ๆ คร้ัง (น้อยกว่า 5 คร้ัง/ วัน)  
เฉล่ียคร้ังละ 10 นาที 

18 20.68 

ไม่ใช้เลย (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเลยใน 1 วัน) - - 
รวม 87 100 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า จ านวนความถ่ีในการใช้โทรศัพ ท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ใช้เป็นบางเวลา (มากกว่า 5 คร้ังแต่ไม่ถึง 13 คร้ัง/ วัน) คิดเป็นร้อยละ 49.43 รองลงมาคือ
ใช้ท้ังวัน (มากกว่า 12 คร้ัง/วัน) คิดเป็นร้อยละ 29.89 น้อยท่ีสุดได้แก่ คือใช้นาน ๆ คร้ัง (น้อยกว่า 5 
คร้ัง/ วัน)  คิดเป็นร้อยละ 20.68 และ ส าหรับส่วนไม่ใช้เลย (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเลยใน 1 
วัน) ไม่มีผู้ตอบ 

และจากตารางท่ี 4.47 พบว่า ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application) ท่ีใช้เป็น
ประจ าของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 16.85 รองลงมาได้แก่ 
สังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook คิดเป็นร้อยละ 13.08 และน้อยท่ีสุดมีอ ยู่ 2 ข้อ  ได้แก่  การ
ตกแต่งรูปภาพ และรับ-ส่ง อีเมล คิดเป็นร้อยละ 6.43 
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ตารางท่ี 4.47  
 
แสดงประเภทแพพลิเคช่ัน (Application) ท่ีใช้เป็นประจ าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร ้อยละ 
การใช้โทรศัพท์ 76 16.85 
บันทึกเตือนความจ า เช่น ปฏิทิน สมุดโน๊ต 40 8.87 
การค้นหาข้อมูลในอนิเตอร์เน็ต 54 11.97 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
สังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook 59 13.08 
การค้นหาต าแหน่ง เช่น Maps 34 7.54 
กล้องถ่ายรูป และ อัลบ้ัมรูป 56 12.42 
การตกแต่งรูปภาพ 29 6.43 
รับ-ส่ง อีเมล 29 6.43 
เกมส์ 32 7.10 
อื่น ๆ เช่น เครื่องคิดเลข พจนานุกรม 42 9.31 

รวม 451 100 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 

ตอนท่ี 2 แสดงค่าสถิติท่ีใช้จากการประเมินความพึงพอใจต่อ โปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเค ร่ืองมือ ให้ข้อมูลท่ีอ ยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการออกแบบหน้าจอ และการใช้งาน ซึ่งจะน าเสนอในตารางท่ี 4.48 – 4.49 

จากตารา งท่ี 4.47 พบว่า ค่ าเฉล่ียค วามพึงพอ ใจต่อ โป รแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเค ร่ืองมือ ให้ข้อมูลท่ีอ ยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ (X ) 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.67 ซึ่งมีความระดับประสิทธิภาพของความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพ ท์มือ ถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็น
เคร่ืองมือให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการออกแบบหน้าจอมาก
ท่ีสุดได้แก่ ความสวยงานของหน้าจอโปรแกรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.69 รองลงมาได้แก่ การส่ือความหมายของรูปภาพและสัญลักษณ์เข้าใจได้ง่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 และข้อ ท่ีน้อยท่ีสุดได้แก่ 
ตัวอักษรอ่านง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.81   
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ตารางท่ี 4.48  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเคร่ืองมือให้
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการออกแบบหน้าจอ  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 5 4 3 2 1 
1. ความสวยงามของหน้าจอ
โปรแกรม 

28 52 20 - - 4.08 0.69 มาก 

2. ตัวอักษรอ่านง่าย 29 47 20 4 - 4.01 0.81 มาก 
3. การสื่อความหมายของรูปภาพ 
และสัญลักษณ์เขา้ใจได้ง่าย 

35 42 19 2 2 4.07 0.90 มาก 

รวมเฉลี่ย 92 141 59 6 2 4.05 0.67 มาก 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
 
ตารางท่ี 4.49 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเคร่ืองมือให้
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
ระดับ

ประสิทธิภา
พ 

5 4 3 2 1 

1. ความยาก-ง่ายในการควบคุมการ
ใช้งาน 

17 52 29 1 1 3.83 0.75 มาก 

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 23 54 22 - 1 3.98 0.74 มาก 
3. การรับรู้ข้อมูลท่ีอยูอ่าศัยท่ีสนใจ 26 44 29 - 1 3.94 0.80 มาก 
4. การรับรู้ข้อมูลสิง่อ านวยความ
สะดวกเมืองท่ีสนใจ 

25 50 23 1 1 3.97 0.78 มาก 

5. ความเข้าใจในข้อมลูต าแหน่งท่ี
แสดงบนแผนท่ีภายในชุมชน 

25 45 28 1 1 3.92 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 116 245 131 3 5 3.93 0.63 มาก 

หมายเหตุ. ผู้วิจัย, 2558. 
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จากตารา งท่ี 4.49 พบว่า ค่ าเฉล่ียค วามพึงพอ ใจต่อ โป รแกรมประยุกต์บน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเค ร่ืองมือ ให้ข้อมูลท่ีอ ยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการใช้งานหน้าจอ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ ( X ) 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.63 ซึ่งมีความระดับประสิทธิภาพของความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพ ท์มือ ถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็น
เคร่ืองมือให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการการใช้งาน มาก ท่ีสุด
ได้แก่ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.74 รองลงมาได้แก่ การรับรู้ข้อมูลส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองท่ีสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 
3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.78 และข้อท่ีน้อยท่ีสุดได้แก่  ความยาก -ง่ายในการ
ควบคุมการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X ) 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75   
 
4.6 การปร ับปร ุง และแก้ไ ขโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 

จากผู้สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน มีข้อแนะน าและข้อ เสนอแนะต่อ
รูปแบบการท าโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเคร่ืองมือ ให้ข้อมูลท่ีอ ยู่อาศัย 
ส าหรับ ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  

ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
(1) ส่วนการใช้งาน โดยผู้วิจัยได้เพิ่มการใช้งานส่วนการแจ้งเตือนเมื่อ ปิดโปรแกรม

ประยุกต์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ (ภาพท่ี 4.17) 
(2) ส่วนการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรม โดยผู้วิ จัยได้ ปรับขนาด

ตัวหนังสือในโปรแกรมให้มีขนาดใหญ่ข้ึนจากเดิมเพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่ายข้ึน แต่ ส่วนปุ่มกด ท่ีเป็น
ส่วนต่อประสานส าเร็จรูป (Pre-build UI) มีข้อจ ากัดในการปรับขนาดตัวอักษร ผู้วิจัยจึงก าหนดสีของ
ปุ่มกดให้มีความแตกต่างกัน คือ ปุ่มกดค าส่ังยกเลิกให้เป็นสีแดง และปุ่มกดค าส่ังตกลงให้เป็นสีเทา 
(ภาพท่ี 4.18) 
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ภาพท่ี 4.17 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนก่อนปิดโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้วิจัย, 2558. 
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หลังการปรับปรุง                                    ก่อนการปรับรุง 

ภาพท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบก่อน และหลังปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์. โดยผู้วิจัย, 2558. 
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บทที่  5 

สร ุปผลการพัฒนา และข ้อเสนอแนะ  
 

ในศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์ท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในอ ยู่อาศัยท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมไปถึงข้อมูลท่ัวไปของบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง ในพื้นท่ีเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร จากผลการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้งานพบว่า โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสามารถ
ให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปเน้ือหาของรายละเอียดผลการวิจัย การอภิปราย 
และข้อเสนอแนะของงานวิจัยท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ ได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลด้านการให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 5.1.1 การให้ข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศัย และข้อมูลองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมในท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
 5.1.2 การให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหน่งบนแผนท่ีของตัวอย่างท่ีอยู่อาศัย 
 5.1.3 การให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหน่งบนแผนท่ีของบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
เมืองท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

5.2 สรุปผลด้านประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 5.2.1 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และการส่ือความหมาย  
 5.2.2 การใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ 

5.3 สรุปผลด้านการใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
5.4 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 5.4.1 ด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
 5.4.2 ด้านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 
 5.4.3 ด้านการใช้งานกับพื้นท่ี 
 5.4.4 ด้านการออกแบบการใช้งาน 
 5.4.5 ด้านการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ 
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5.1 สร ุปผลด้านการให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ใ ช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 
 ในการสรุปผลด้านการให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ มีการ
สรุปผลในเร่ืองการให้ข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศัย และข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ในท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ การให้ข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่างท่ีอยู่อาศัย และการให้ข้อมูลท่ัวไป
ของบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของการวิจัยในเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบเพื่อ
จัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 5.1.1 การให้ข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศ ัย และข้อมูลองค ์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมในท่ีอยู่อาศ ัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
 โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ สามารถแสดงข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอ ยู่อาศัย 
และข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในท่ีอ ยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุได้  ซึ่ งตรงกับ
จุดประสงค์ของการวิจัยในเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ โดยตัวโปรแกรมต้นแบบน้ันมี
การแสดงผลบนหน้าหลัก และหน้าแสดงรายละเอียดของท่ีอ ยู่อาศัย ซึ่ งการแสดงข้อมูลความ
เหมาะสมของท่ีอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุจะแสดงใน 3 ส่วน (ภาพท่ี 5.1) ดังน้ี 
 

  
ภาพท่ี 5.1 ต าแหน่งการแสดงข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ, โดยผู้วิจัย, 2558. 

3 
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 (1) บนภาพสัญลักษณ์แสดงประเภทท่ีอยู่อาศัย (รายละเอียดจะก ล่าวในหัว ข้อ 
5.1.2) ท่ีก าหนดต าแหน่งของท่ีอยู่อาศัยบนแผนท่ีในหน้าหลัก โดยจะแสดงข้อมูลเป็นสัญลักษณ์สีเขียว 
สีเหลือหรือสีแดง ก ากับไว้ด้านบนของรูปสัญลักษณ์ ซึ่งความหมายของภาพสัญลักษณ์จะเป็นไปตามท่ี
แสดงในตาราง 4.7 
 (2) บนหน้าต่างแสดงรายละเอียดโดยย่อด้านล่างเหนือปุ่มแสดงรูปแบบรายการ
ของหน้าหลัก ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ใช้งานเลือกท่ีอยู่อาศัยบนแผนท่ี โดยจะแสดงข้อมูลเป็นสัญลักษณ์สี
เขียว สีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์สีจะเป็นเช่นเดียวกับท่ีกล่าวไปในข้อ (1) 
 (3) ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อ ผู้สูงอายุบน หน้า
รายละเอียดของท่ีอยู่อาศัย โดยจะแสดงข้อมูลเป็นสัญลักษณ์สีเขียว สีเหลือหรือสีแดง ซึ่งความหมาย
ของสัญลักษณ์สีจะเป็นเช่นเดียวกับท่ีกล่าวไปในข้อ (1) นอกจากน้ันยังแสดงข้อมูลในภาพสัญลักษณ์
ประเภทของผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความถึง ท่ีอยู่อาศัยแห่งน้ีสามารถรองรับการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ผู้สูงอายุประเภทน้ัน ๆ ได้ดี และความหมายของภาพสัญลักษณ์จะเป็นไปตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.1 

ส าหรับการแสดงข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ จะแสดงในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุบนหน้ารายละเอียดของ
ท่ีอยู่อาศัย โดยแสดงเป็นภาพสัญลักษณ์ (ภาพท่ี 5.2) ซึ่งความหมายของภาพสัญลักษณ์จะเป็นไป
ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.41 

 

 
ภาพท่ี 5.2 ต าแหน่งการแสดงข้อมูลความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ, โดยผู้วิจัย, 2558. 
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 5.1.2 การให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหน่งบนแผนท่ีของตัวอย่างท่ีอยู่อาศ ัย 
 โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสามารถให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหน่งบนแผนท่ีของ
ตัวอย่างท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีท าการประกาศขาย โดยมี
การแสดงผลบนหน้าหลัก และหน้าแสดงรายละเอียดท่ีอยู่อาศัย โดยในส่วนการแสดงข้อมูลท่ัวไปของ
ท่ีอยู่อาศัย จะแสดงใน 3 ส่วน ดังน้ี 
 (1) บนแผนท่ีในหน้าหลัก โดยจะแสดงข้อมูลเป็นรูปสัญลักษณ์บอกประเภทของ
ท่ีอยู่อาศัยในงานวิจัยน้ี ซึ่งความหมายของรูปสัญลักษณ์จะเป็นไปตามท่ีแสดงในตาราง 4.7 
 (2) บนหน้าต่างแสดงรายละเอียดโดยย่อด้านล่างเหนือปุ่มแสดงรูปแบบรายการ
ของหน้าหลัก ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ใช้งานเลือกท่ีอยู่อาศัยบนแผนท่ี โดยจะแสดงข้อมูลเป็นรายละเอียด
ของราคา ช่ือโครงการ ท่ีอยู่ ประเภทของโครงการ และประเภทการครอบครอง 
 (3) บนหน้าแสดงรายละเอียดท่ีอยู่อาศัย โดยจะแสดงข้อมูลประเภทข้อมูลท่ัวไป 
คือ ช่ือโครงการ ท่ีอยู่ของโครงการ ราคา ขนาดพื้นท่ีใช้สอยหรือขนาดท่ีดิน ประเภทของโครงก าร 
ประเภทการครอบครอง และขนาดห้องนอนและห้องน้ า ประเภทรายละเอียดเพิ่มเติม และประเภท
ข้อมูลการติดต่อ คือ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล นอกจากน้ันยังแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพของโครงการ ซึ่ง
รายละเอียดจะแสดงในตารางท่ี 4.9  
 ส าหรับการแสดงข้อมูลต าแหน่งของท่ีอยู่อาศัยบนแผนท่ี จะแสดงในส่วนหน้า
หลัก ซึ่งจะแสดงในรูปของภาพสัญลักษณ์ก ากับต าแหน่งท่ีอยู่อาศัยในแต่ละแห่ง 
 5.1.3 การให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหนง่บนแผนท่ีของบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวก
เ มืองท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ กร ุงเทพมหานคร  
 โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสามารถให้ข้อมูลท่ัวไป และต าแหน่งบนแผนท่ีของ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอ ยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีการแสดงผลบนหน้าหลัก และหน้าแสดงรายละเอียดท่ีอยู่อาศัย โดยในส่วน
การแสดงข้อมูลท่ัวไปของท่ีอยู่อาศัย จะแสดงใน 3 ส่วน ดังน้ี 
 (1) บนแผนท่ีในหน้าหลัก โดยจะแสดงข้อมูลเป็นรูปสัญลักษณ์บอกประเภทของ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอ ยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ในงานวิจัยน้ี ซึ่งความหมายของรูปสัญลักษณ์จะเป็นไปตามท่ีแสดงในตาราง 4.8 
 (2) บนหน้าต่างแสดงรายละเอียดโดยย่อด้านล่างเหนือปุ่มแสดงรูปแบบรายการ
ของหน้าหลัก ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ใช้งานเลือกบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองบนแผนท่ี โดยจะแสดง
ข้อมูลเป็นรายละเอียดของ ช่ือสถานท่ี ข้อมูลรายละเอียด เวลาเปิดท าการ และวันหยุด 
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 (3) บนหน้าแสดงรายละเอียดบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง  โดยจะแสดง
ข้อมูลประเภทรายละเอียดท่ัวไป คือ ช่ือสถานท่ี และท่ีอยู่ของสถานท่ี ประเภทรายละเอียดเพิ่ม เติม
คือ เวลาเปิดหรือปิด และวันหยุด ประเภทข้อมูลการติดต่อ คือ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล นอกจากน้ัน
ยังแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพของโครงการ ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในตารางท่ี 4.30 
 ส าหรับการแสดงข้อมูลต าแหน่งของบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองบนแผนท่ี 
จะแสดงในส่วนหน้าหลัก ซึ่งจะแสดงในรูปของภาพสัญลักษณ์ก ากับต าแหน่งส่ิงอ านวยความสะดวก
เมืองแต่ละแห่ง 
 
5.2 สร ุปผลด้านประสิทธิภาพการใ ช้งานโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ  
 

การสรุปผลด้านประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ จะก ล่าวถึงเร่ือ ง
ประสิทธิภาพของส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และการส่ือความหมาย รวมถึงการท างานของโปรแกรม
ประยุกต์ต้นแบบ ซึ่งผู้วิ จัยสรุปจากการเปรียบเทียบกับเค ร่ืองมือ ในการให้ข้อมูลแก่ ผู้สูงอายุ 
นอกจากน้ันยังท าการสรุปจากการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบจากก ลุ่ม ผู้วิ จัย ซึ่ งตรงกับ
จุดประสงค์การวิจัยเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 5.2.1 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใ ช้งาน และการสื่อความหมาย  
 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานในด้านส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 
และการส่ือความหมาย โดยพิจารณาในเร่ืองการออกแบบท่ีค านึงถึงปัจจัยด้านความสวยงามของการ
ออกแบบหน้าตาของโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ การก าหนดขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ และใช้ภาพหรือภาพสัญลักษณ์ในการส่ือความหมายข้อมูล ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีง่ายต่อความเข้าใจ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 
 
แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในเร่ืองส่วนต่อประสานผุ้ใช้งาน และการส่ือความหมาย 

เครื่องมือในการให้ข้อมูล 
ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และการสื่อความหมายท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

ออกแบบหน้าตาโปรแกรม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ก าหนดขนาดของตัวอักษร
ท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ 

ใช้ภาพหรือภาพสัญลักษณ์
ในการสื่อความหมาย 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ - - - 
PSA / / / 
eMEDONLINE / - / 
DDproperty - - / 
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ / / / 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 

 โปรแกรมประยุกต์ท่ีข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ ท่ีน ามาเปรียบเทียบกับโปรแกรมประยุกต์
ต้นแบบ ทุกชนิดมีการใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานในการส่ือความหมาย โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือเคร่ืองคอมพิวตอร์ เป็นต้น ซึ่ งโปรแกรมประยุกต์ ต้นแบบมีการ
ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน 
 

 
ภาพท่ี 5.3 แสดงข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในเร่ืองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรม
ประยุกต์ต้นแบบ, โดยผู้วิจัย, 2558. 
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2. ตัวอักษรอ่านง่าย 
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 และจากการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับก ลุ่ม ผู้ใช้งานพบ ว่าก ลุ่ม
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเร่ืองการออกแบบหน้าตาของโปรแกรม ประยุกต์ต้นแบบในระดับมาก
ใกล้เคียงกับมากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษางานวิจัยของ Tanid PhiriyapokanonIs ในเร่ือง
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของผู้สูงอายุในเร่ืองการใช้ขนาดปุ่มและ พื้นท่ีว่างท่ีเหมาะสม 
(Tanid PhiriyapokanonIs, 2010) รวมไปถึงการศึกษางานวิจัยของขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ  ในส่วน
ของการใส่สีของโปรแกรมท่ีมีโทนสีเรียบ และการตกแต่งส่วนท่ีจ าเป็น (ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ, 2553)  
 ในการส่ือความหมายของภาพสัญลักษณ์มีความพึงพอในในระดับมากใก ล้เคียง
กับมากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษางานวิจัยของ Tanid PhiriyapokanonIs ในการส่ือสาร
ด้วยสัญลักษณ์ภาพ และการใช้ภาพจริงในการส่ือความหมาย (Tanid PhiriyapokanonIs, 2010) 
และของขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ในเร่ืองการน ารูปภาพมาใส่ประกอบเป็นภาพสัญลักษณ์ (ขวัญฤทัย กุล
กิจเจริญ, 2553)  
 ในเร่ืองการก าหนดขนาดของตัวอักษรจะมีความเหมาะสมน้อยกว่าทางด้านอื่น 
แต่ก้ ยังอ ยู่ในระดั บมากเ ช่นกัน  ซึ่ ง ผู้วิ จัย ได้ออกแบบโดยศึ กษาจากงานวิ จั ยของ Tanid 
PhiriyapokanonIs ในเร่ืองการแสดงตัวอักษรท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด ควรใช้แบบอักษรขนาด 14 
ซึ่งมีขนาดประมาน 5 มิลลิเมตร เมื่ออยู่ในจอ 72 น้ิว หรือสูงกว่า ใช้แบบอักษรรูปแบบ Sans-Serif 
และใช้อักษรสีด าบนพื้นสีขาว (Tanid PhiriyapokanonIs, 2010)  
 โดยสรุปแล้วโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบมีการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานท่ี
ค านึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ ท่ีจะท าให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลได้ด้วยความเข้าใจ ท าให้
สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัย และท าให้กลุ่มผู้ใช้งานเข้าถึงบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกได้อย่างครบถ้วน ถึงแม้เร่ืองขนาดของตัวอักษรจะยังไม่เหมาะสมกับการรับรู้
ของกลุ่มผู้ใช้งาน ท าให้การได้รับข้อมูลในเร่ืองรายละเอียดต่าง ๆ ยังมีความคาดเคล่ือน ซึ่งควรท าการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมโดยการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือการทดสอบท่ี
เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 
 5.2.2 การ ใ ช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 
 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานในด้านการใช้งานในโปรแกรม
ประยุกต์ต้นแบบ โดยพิจารณาในเร่ืองการออกแบบท่ีค านึงถึงปัจจัยด้านการควบคุมการใช้งานของ
โปรแกรม ล าดับความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล การรับรู้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย การรับรู้ข้อมูลบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกเมือง และความเข้าใจในต าแหน่งต่าง ๆ บนแผนท่ี ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท า
ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีสะดวก และถูกต้องโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 5.2  
 
แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในเร่ืองการใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ 

เครื่องมือในการ
ให้ข้อมูล 

ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และการสื่อความหมายท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ  

ความสะดวกใน
การใช้งานของ

โปรแกรม 

ล าดับความ
รวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล 

การแสดงข้อมูล
ท่ีอยู่อาศัย 

การแสดงข้อมลู
บริการสิ่ง

อ านวยความ
สะดวกเมือง 

การแสดงข้อมูล
ต าแหน่งต่าง ๆ 

บนแผนท่ี 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์ - / / - / 
PSA / / / - / 
eMEDONLINE / / - - - 
DDproperty / / / - / 
โปรแกรม
ประยุกต์ต้นแบบ 

/ / / / / 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2558. 
 
 โปรแกรมประยุกต์ท่ีข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ ท่ีน ามาเปรียบเทียบกับโปรแกรมประยุกต์
ต้นแบบ ทุกชนิดมีการออกแบบการใช้งานเพื่อท าให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลท่ีต้องการ โดยผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือเคร่ืองคอมพิวตอร์ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ
มีการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน 
 และจากการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับก ลุ่ม ผู้ใช้งานพบ ว่ าก ลุ่ม
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ โดยดูจาก
ความยาก – ง่ายในการควบคุมการใช้งาน ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษา
งานวิจัยของ Shneiderman B. และ Plaisant C. ในเร่ืองการข้ันตอนให้สามารถสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน ออกแบบให้เกิดการตอบสนองของหน้าจอกับส่ิงท่ีผู้ใช้ได้กระท าลงไป และการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้โดยการส่งข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ใช้ (Shneiderman B., Plaisant C., 2005) 
  และจากการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับกลุ่มผู้ใช้งานพบ ว่าก ลุ่ม
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ โดยดูจาก
ความยาก – ง่ายในการควบคุมการใช้งาน ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษา
งานวิจัยของ Shneiderman B. และ Plaisant C. ในเร่ืองการข้ันตอนให้สามารถสนับสนุนการ



145 

 
ควบคุมภายใน ออกแบบให้เกิดการตอบสนองของหน้าจอกับส่ิงท่ีผู้ใช้ได้กระท าลงไป  และการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้โดยการส่งข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ใช้ (Shneiderman B., Plaisant C., 2005)  
 

 
ภาพท่ี 5.4 แสดงข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในเร่ืองการใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ , 
โดยผู้วิจัย, 2558. 
 
 และจากการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบกับก ลุ่ม ผู้ใช้งานพบ ว่าก ลุ่ม
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ โดยดูจาก
ความยาก – ง่ายในการควบคุมการใช้งาน ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษา
งานวิจัยของ Shneiderman B. และ Plaisant C. ในเร่ืองการข้ันตอนให้สามารถสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน ออกแบบให้เกิดการตอบสนองของหน้าจอกับส่ิงท่ีผู้ใช้ได้กระท าลงไป  และการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้โดยการส่งข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ใช้ (Shneiderman B., Plaisant C., 2005)  
 ในเร่ืองล าดับความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ถึงมาก  ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยศึกษางานวิจัยของ Shneiderman B. และ Plaisant C. ในเร่ืองการ
ออกแบบให้มีข้ันตอนท่ีรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ควรมีล าดับท่ีเข้าถึงยาก เพราะจะท าให้ผู้ใช้งาน
ต้องจดจ าข้ันตอนในการเข้าถึงข้อมูลมากเกินไป (Shneiderman B., Plaisant C., 2005)  
 ในเร่ืองการให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบจากการศึกษางานวิ จัยของกุ สุมา ธรรมธ ารง  ในเร่ือง ผู้ท่ี
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1. ความยาก-ง่ายในการควบคุมการใช้งาน 

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

3. การรับรู้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัยท่ีสนใจ 

4. การรับรู้ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองท่ี

สนใจ 

5. ความเข้าใจในข้อมูลต าแหน่งท่ีแสดงบนแผนท่ี

ภายในชุมชน 
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เกี่ยวข้องในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ต้อง
ตระหนักถึงมาตรฐานอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความ สะดวกโดยตรงแก่คนพิการ (กุ สุมา ธรรมธ ารง , 
2555)  
 ในเร่ืองการให้ข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบจากการศึกษางานวิจัยของศศิธร ธรรมารักษ์ ใน
เร่ืองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้เกิดแนวคิดในการจัดบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง (ศศิธร ธรรมารักษ์, 2539) 
 และสุดท้ายในเร่ืองการให้ข้อมูลต าแหน่งต่างๆ บนแผนท่ีมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางถึงมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบจากการศึกษางานวิจัยของ  Shneiderman B. และ Plaisant 
C.  ในเร่ืองการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้โดยการส่งข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ใช้ 
(Shneiderman B., Plaisant C., 2005) 
 โดยสรุปแล้วโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบมีการออกแบบการใช้งานท่ีค านึงถึงการ
ใช้งานของผู้สูงอายุ ท่ีจะท าให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลได้อ ย่างสะดวก และถูกต้อง ท าให้
สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัย และท าให้กลุ่มผู้ใช้งานเข้าถึงบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกได้อย่างครบถ้วน ถึงแม้เร่ืองการออกแบบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ
จะอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานลดลง ดังน้ัน จึง
ควรท าการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เช่น ออกแบบให้มีส่วนแนะน าการควบคุมการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับผู้ท่ีใช้งานคร้ังแรก ออกแบบให้มีข้ันตอนในการเข้าถึงข้อมูลได้น้อยท่ีสุด 
สามารถก าหนดต าแหน่งข้อมูลท่ีอยู่อาศัยได้โดยกลุ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน และสามารถแสดงข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันเพื่อ
เปรียบเทียบกับต าแหน่งของท่ีอยู่อาศัยในแต่ละแห่ง 
  
5.3 สร ุปผลด้านการใ ช้เคร ื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ  
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ท่ีเป็นการแสดงข้อมูล ใน
การใช้งานรูปแบบแผนท่ี โดยใช้โปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipses) ในการพัฒนาน้ัน จะต้องติดตั้ ง ส่วนต่อ
ประสานการใช้งานโปรแกรม (API) Google Map API V.2 ซึ่งจะสามารถสร้างต าแหน่งของสถานท่ีได้
ด้วยการก าหนดค่าละติจูด และลองจิจูด นอกจากน้ันแล้วการสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้งานยังสามารถ
ใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานส าเร็จรูป (Pre-build UI) มาปรับใช้เพิ่ม เติม ซึ่ งการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์จะแบ่งส่วนท่ีส าคัญออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนจาวา ( Java) ท่ีเป็นการเรียก  Library หรือ 
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Class ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อจัดระบบ
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ส่วนต่อมาคือ  ส่วน XML 
Layout ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของโปรแกรมท่ีเป็นหน้าตาและในส่วนการ
ท างานของโปรแกรมประยุกต์ และส่วน Drawable ท่ีเป็นส่วนท่ีจัดเก็บไฟล์ภาพท้ังหมดในการสร้าง
โปรแกรมประยุกต์ และส่วนสุดท้ายคือ ส่วน Android manifest ท่ีเป็นส่วนก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ 
ของโปรแกรมประยุกต์ รวมไปถึงการขออนุญาติใช้งาน Google Map APIV.2 อีกด้วย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 
จากผลการศึกษาการวิจัยการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อ

จัดระบบข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา พื้นท่ี
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 
5.4.1 ด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
 (1) งานวิจัยช้ินน้ีได้ท าการจัดการข้อมูลด้วยวิธีการท่ัวไป กล่าวคือ เป็นวิธีการท่ี

น าข้อมูลจากการศึกษา และส ารวจมาใส่ในโปรแกรมโดยตรง ถ้าหากข้อมูลมีจ านวนมากจะท าให้เกิด
ความยากล าบากในการจัดเก็บ และยังมีผลกระทบต่อระบบการท างานของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ งใน
ปัจจุบันมีส่วนต่อประสานโปรแกรม (API) SQLite ท่ีเป็นตัวช่วยในการจัดการฐานข้อมูล (Relational 
Database Management System: RDBMS) โดยสามารถช่วยในการจัดเก็บ และเรียบเรียงข้อมูลท่ี
มีปริมาณมากได้ และยังสามารถเรียกใช้ได้โดยการสร้างคลาสในโปรแกรมอีคลิปส์ 

 (2) การพัฒน าโปรแกรมประยุก ต์ต้นแบบใ นงานวิ จัย น้ี  ไ ด้พัฒ นาใ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของอุปกรณ์การใช้งาน ดัง น้ันควรจะพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการไอโอ เอส (iOS) ด้วย 
iPhoneSDK และโปรแกรม XCode ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ MAC ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน (Windows Phone) ซึ่งพัฒนาบนโปรแกรมMicrosoft Silverlight 
5 เป็นต้น 
 (3) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีเป็นการให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุ ควรพัฒนาลงบนเว็บไซต์เพื่อท าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ใช้งานวัย
อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้โปรแกรม Google Sites ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี
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มีการใช้งานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีหลากหลาย เช่น ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานส าเร็จรูป การ
จัดเก็บฐานข้อมูลส าเร็จรูป การเรียกใช้รูปภาพหรือวีดีโอ รวมท้ังการเรียกข้อมูลแผนท่ี เป็นต้น 

5.4.2 ด้านองค ์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเ พ่ือผู้สูงอายุ 
 (1) งานวิจัยน้ีมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ แต่ยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึกในเร่ืองการก่อสร้าง และการประยุกต์ใช้งานในท่ีอ ยู่อาศัยจริง 
โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน าไปต่อยอดงานวิจัยด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุได้ 
 (2) งานวิจัยน้ีมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ แต่ยังขาดการวิเคราะห์ในเชิงลึกในเร่ืองการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เป็นต้น โดย
สามารถศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุได้ครบถ้วนมากย่ิงข้ึน 
 (3) สามารถน าข้อมูลจากการวิเคราะห์เร่ืององค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม
ในท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ กับสูงอายุประเภทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงท่ีอ ยู่อาศัยท่ี
เหมาะส าหรับผู้สูงอายุได้ 
 (4) การศึกษาเพิ่มเติมเร่ืององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในอาคารสาธารณะ
ประเภทต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการศึกษาในงานวิจัยน้ี จะสามารถท าให้เกิดแนวทางใน
การออกแบบอาคารบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ 

5.4.3 ด้านการใ ช้งานกับพ้ืนท่ี 
 งานวิจัยช้ินน้ีได้ท าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ข้อมูลท่ีอ ยู่อาศัย และ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองส าหรับผู้สูงอายุเฉพาะในพื้นท่ีเขตบางกะปิ ก รุงเทพมหานคร
เท่าน้ัน ซึ่งการขยายขอบเขตในการวิจัยออกไปในระดับเมืองจะสามารถให้ข้อมูลครอบคลุมได้ท้ังหมด 
ยังจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโดยรวม ซึ่งแนวทางพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ควรมีการใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการช่วยเหลือจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก ดังท่ีกล่าวมาในข้อแนะน า
ด้านเทคโนโลยีข้างต้น  

5.4.4 ด้านการออกแบบการใ ช้งาน 
 (1) งานวิจัยช้ินน้ีมีการออกแบบการใช้งานเร่ืองการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ต าแหน่งบนแผนท่ี แต่ยังขาดความชัดเจนในเร่ืองต าแหน่งสถานท่ีท่ีสนใจกับสถานท่ี โดยรอบ ซึ่ งการ
เพิ่มการใช้งานเกี่ยวกับการบอกระยะโดยรอบของสถานท่ีท่ีสนใจ จะสามารถบอกได้ว่าสถานท่ีน้ันมี ท่ี
อยู่อาศัยอื่นหรือบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองใกล้เคียงได้  โดยการศึกษาระยะไกลสุด ท่ีคน
สามารถเดินได้มาเป็นแนวทางในการสร้างระยะโดยรอบของสถานท่ี  
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 นอกจากน้ันยังขาดความชัดเจนในเร่ืองต าแหน่งปัจจุบันบนแผนท่ี ซึ่ งการเพิ่ม
การใช้งานปุ่มกดเพื่อเรียกคืนการแสดงต าแหน่งปัจจุบัน จะสามารถท าให้ผู้ใช้งานทราบถึงต าแหน่ง
ปัจจุบันได้อย่างสะดวก โดยการพัฒนาร่วมกับการเรียกใช้คลาส Location Manager ท่ีเป็นการ
อ้างอิงต าแหน่งบน Google Map 
 (2) จากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ
ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในเร่ืองการน าทาง และการค านวนระยะทางจากสถานท่ีหน่ึง 
ไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง ซึ่งสามารถพัฒนาการใช้งานในส่วนน้ีได้ โดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรม (API) 
Google Direction ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 (3) จากการลงพื้นท่ีเพื่อทดสอบโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ ผู้วิจัยจะต้องมีการ
สอน และอธิบายวิธีการใช้ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในคร้ังแรก  ซึ่ ง ผู้วิ จัยเล็งเห็นว่า การเพิ่มการใช้งาน
เกี่ยวกับการสอน และอธิบายโปรแกรมในคร้ังแรก จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการท างานของ
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบได้สะดวกย่ิงข้ึน 
 (4) จากการวิเคราะห์เร่ืองการเข้าถึงข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง
ของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การเพิ่มการใช้งานท่ีเป็นการอัพ เดท และแจ้งเตือนกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกเมืองได้สะดวก และไม่พลาดกิจกรรมส าคัญ 

5.4.5 ด้านการศ ึกษาในประเด็นอื่น ๆ 
 (1) งานวิจัยช้ินน้ีมีขอบเขตด้านผู้ใช้งานเป็นบุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 45 – 59 ปี 
และผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี ซึ่งหากขยายขอบเขตการวิจัยเป็นกลุ่มบุคคลทุกสภาพ และ
ทุกช่วงวัย จะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทุกคน ท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง 
 (2) งานวิจัยช้ินน้ีมีการแสดงข้อมูลบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองในด้าน
ต่าง ๆ  แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกเมืองของ
ผู้สูงอายุ จะสามารถท าให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 (3) การขยายขอบเขตของของงานวิจัย เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ กับทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในเชิงลึก ในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย จะสามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ในประเทศไทย  
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในแอพพลิเคชั่น (Application) ที่เป็นเคร่ืองมือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย และบริการของรัฐ ส าหรับผู้สูงอายุ พ้ืนที่
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
(แบบสอบถามเรื่อง  แอพพลิเคชั่น(Application)  ที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย  และบริการของรัฐ  ส าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  
เป็นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ
ในการให้ข้อมูลการเข้าถึงของที่อยู่อาศัยและบริการของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ  และข้อมูลในแบบสอบถามนี้น าไปใช้เพื่องานวิจัยเท่านั้น) 

กรุณาเขียน  /  ลงในช่องว่างที่คิดว่าตรงกับท่านมากที่สุด 
ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 
  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
 2.  อาย ุ
  (1)  45 – 50 ปี  (2)  51 – 60 ปี  (3)  61 - 70
 ปี  
 3.  ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน * หรือไม่ 
  (1)  เคย    (2)  ไม่เคย  
 4.  ท่านใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน*  ยี่ห้ออะไร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
.  (1)  iPhone   (2)  Samsung   (3)  Nokia 
  
 
 
 
  (4)  ยี่ห้ออื่น ๆ  ระบุ................................................................................................................. 
 5.  ความถี่ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน*  ของท่าน  ต่อ  1  วัน 
  (1)  ท้ังวัน  ครั้งละ..........นาที   (2)  เป็นบางเวลา  ครั้งละ...........นาที 
  (3)  นาน ๆ ครั้ง  ครั้งละ..........นาที  (4)  ไม่ใช้เลย 
 6.  ประเภทแอพพลิเคช่ัน (Application)  ที่ท่านใช้เป็นประจ า  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1)  การใช้โทรศัพท์    (2)  บันทึกเตือนความจ า  เช่น ปฏิทิน สมุดโน๊ต 
  (3)  การค้นหาข้อมูลในอินเตอรเ์นต  (4)  สังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook 
  (5)  การค้นหาต าแหน่ง เช่น Maps  (6)  กล้องถ่ายรูป  และอัลบัมรูป  
  (7)  การตกแต่งรูปภาพ   (8)  รับ - ส่งอีเมล 
  (9)  เกมส์     (10)  อ่ืน ๆ เช่น เครื่องคิดเลข พจนานุกรม   
*โทรศัพท์มอืถอืที่มีความสามารถมากกว่าการโทรเข้า – ออก  และการส่งขอ้ความตัวอกัษร 

(มีต่อด้านหลัง) 
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ความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
ในพื้นที่เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การออกแบบหน้าจอ      
1.  ความสวยงามของหน้าจอโปรแกรมฯ      

2.  ตัวอักษรอ่านง่าย      
3.  การสื่อความหมายของรูปภาพ  และ   
    สัญลักษณเ์ข้าใจได้ง่าย 

     

การใช้งาน      
1.  ความยาก-ง่ายในการควบคุมการใช้งาน      
2.  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลู      
3.  การรับรู้ข้อมลูที่อยู่อาศัยที่สนใจ      

4.  การรับรู้ข้อมลูสิ่งอ านวยความสะดวกเมืองที่
สนใจ 

     

5.  ความเข้าใจในข้อมูลต าแหน่งทีแ่สดงบนแผนท่ี    
    ภายในชุมชน 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ภาค ผนวก ข  
 ต ัวอย่าง XML Coding ในส่วน Main Activity 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:baselineAligned="true" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <FrameLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_weight="1" > 
 
        <fragment 
            android:id="@+id/map" 
            android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent"/> 
 
        <ImageButton 
            android:id="@+id/imageButton1" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="bottom" 
            android:onClick="displayHouseDetail" 
            android:scaleType="centerCrop" 
            android:src="@drawable/hdetail01" 
            android:visibility="gone" /> 
 
    </FrameLayout> 
 



156 
 
    <LinearLayout 
        style="@android:style/ButtonBar" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:paddingBottom="0dp" 
        android:paddingTop="0dp" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/housingType" 
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.33" 
            android:drawableLeft="@drawable/h_1s" 
            android:onClick="selectHouseType" 
            android:text="ประเภทท่ีอยู่อาศัย" 
            android:textSize="20sp" /> 
         
            <View 
        android:layout_width="1dip" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:background="#cccccc" /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/button2" 
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"  
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.33" 
            android:drawableLeft="@drawable/parkicon" 
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            android:onClick="selectFacilityType" 
            android:text="ส่ิงอ านวยความสะดวกเมือง" 
            android:textSize="20sp" /> 
         
         <View 
        android:layout_width="1dip" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:background="#cccccc" /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/button3" 
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"  
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.33" 
            android:drawableLeft="@drawable/listicon" 
            android:onClick="selectListview" 
            android:text="รูปแบบรายการ" 
            android:textSize="20sp" /> 
 
    </LinearLayout> 
 
</LinearLayout> 
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ภาค ผนวก ค  
 ต ัวอย่าง Java Coding ในสว่น Main Activity 
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package com.aptu.elderlyhousing; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.res.Resources; 
import android.graphics.Color; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuInflater; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.ImageView; 
 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMapClickListener; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMarkerClickListener; 
import com.google.android.gms.maps.MapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.Circle; 
import com.google.android.gms.maps.model.CircleOptions; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
 
 
 
public class MainActivity extends Activity  
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implements  
OnMarkerClickListener, 
OnMapClickListener{ 
 
 private GoogleMap mMap; 
 private static final LatLng startpos = new LatLng(13.769815,100.636812); 
  
 // residential class 
 private int pnum = 20; 
 Place[] p = new Place[pnum]; 
 Marker[] marker = new Marker[pnum]; 
 private int goDetail,goDetailCode; 
   
 // facility class 
 private int cnum = 105; 
 City[] city = new City[cnum]; 
 Marker[] cMark = new Marker[cnum]; 
  
 //boolean for checking house type 
 String pArray = ""; 
 private boolean hDisplay = true; 
 private boolean cDisplay = true; 
  
 //string for send extra to facility type 
 String facilitySet = "00000000000000"; 
  
 //array for searching data 
  //minPrize,maxPrize,bed,bath,minSize,maxSize 
 private int[] search_num = {3000,15000000,0,0,0,1000}; 
  //disability,Facility 
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 private String[] search_list = {"0000","00000000000000"}; 
  
 private Circle circle; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
   
  //set map 
  mMap = ((MapFragment) 
getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  setUpMapIfNeeded(); 
  //pre-defined camera position/zoom 
  mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(startpos, 
15)); 
   
  //set up place 
  setPlace(); 
     
  //set up marker for place 
  for(int i=0;i<pnum;i++){ 
  marker[i] = mMap.addMarker(new MarkerOptions() 
      .position(p[i].pos) 
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(p[i].icon))); 
  } 
   
  //set up marker for city facility 
  for(int i=0;i<cnum;i++){ 
   cMark[i] = mMap.addMarker(new MarkerOptions() 
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        .position(city[i].pos) 
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(city[i].icon)) 
        .visible(false)); 
  } 
   
  //set circle 
  circle = mMap.addCircle(new CircleOptions() 
      .center(new LatLng(0, 0)) 
      .radius(800) 
      .strokeColor(0x00000000) 
      .fillColor(0x7000baff)); 
  //circle.setVisible(false); 
   
  //click on info window 
  mMap.setOnMarkerClickListener(this); 
  mMap.setOnMapClickListener(this); 
 } 
  
 
 //set up action bar 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 
  inflater.inflate(R.menu.main, menu); 
  return super.onCreateOptionsMenu(menu); 
 } 
  
 //respond to action button 
 @Override 
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 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
     // Handle presses on the action bar items 
     switch (item.getItemId()) { 
      // press on search button 
         case R.id.action_search:         
          //start new activity that request for result 
          Intent searchIntent = new Intent(this, SearchActivity.class); 
          searchIntent.putExtra("search_num", search_num); 
          searchIntent.putExtra("search_list", search_list); 
          startActivityForResult(searchIntent, 1); 
         case R.id.action_settings: 
             return true; 
         default: 
             return super.onOptionsItemSelected(item); 
     } 
 } 
  
 @Override 
 public boolean onMarkerClick(final Marker m){ 
  ImageView dtail = (ImageView) findViewById(R.id.imageButton1); 
  //housing dtail 
  for(int i=0;i<pnum;i++){ 
  if(m.equals(marker[i])){ 
   //display house detail as image   
   Resources res = getResources(); 
   p[i].detailImg = res.getDrawable(p[i].getDetailImg(i));  
  
   dtail.setImageDrawable(p[i].detailImg); 
   dtail.setVisibility(View.VISIBLE);  
   goDetail = i; 
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   goDetailCode = 1; 
   //set circle 
   circle.setCenter(p[i].pos);  
   circle.setVisible(true); 
  } 
  } 
  //city detail 
  for(int i=0;i<cnum;i++){ 
   if(m.equals(cMark[i])){ 
    //display house detail as image   
    Resources res = getResources(); 
    city[i].dtailImg = res.getDrawable(city[i].getDetailImg(i));
     
    dtail.setImageDrawable(city[i].dtailImg); 
    dtail.setVisibility(View.VISIBLE);  
    goDetail = i; 
    goDetailCode = 2; 
   } 
   } 
  return false;   
 } 
  
 @Override 
 public void onMapClick (LatLng point){ 
  //if click anywhere on map 
  //remove detail house view 
  ImageView dtail = (ImageView) findViewById(R.id.imageButton1); 
    dtail.setVisibility(View.GONE); 
  circle.setVisible(false); 
 } 
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 public void displayHouseDetail(View v) { 
  switch (goDetailCode) { 
  case 1: //Detail display for place 
   Intent intent = new Intent(this,DetailDisplay.class); 
   //intent.putExtra("name", p[goDetail].name); 
   intent.putExtra("id", p[goDetail].id); 
   v.setVisibility(View.GONE); //remove mini detail 
   startActivity(intent); 
   break; 
  case 2:// detail display for city 
   Intent c_intent = new Intent(this,DetailCity.class); 
   c_intent.putExtra("id", city[goDetail].id); 
   v.setVisibility(View.GONE); 
   startActivity(c_intent); 
   break; 
  default: 
   break; 
  }   
 } 
   
 private void setUpMapIfNeeded() { 
     // Do a null check to confirm that we have not already instantiated the 
map. 
     if (mMap == null) { 
         mMap = ((MapFragment) 
getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)) 
                             .getMap(); 
         // Check if we were successful in obtaining the map. 
         if (mMap != null) { 
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             // The Map is verified. It is now safe to manipulate the map. 
           
         } 
     } 
 } 
  
  
 //result from another Activity 
 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) 
{ 
   
  if(requestCode==1){ 
   if(resultCode == RESULT_OK){       
    //get extra 
          search_num = data.getIntArrayExtra("search_num"); 
          search_list = data.getStringArrayExtra("search_list"); 
          updateMarker(); 
       } 
  }else if(requestCode==2){ 
   if(resultCode == RESULT_OK){ 
    //get boolean result from extra 
    hDisplay = data.getBooleanExtra("hCheck", true); 
    cDisplay = data.getBooleanExtra("cCheck", true); 
    updateMarker(); 
   } 
  }else if(requestCode==3){ 
   if(resultCode == RESULT_OK){ 
    facilitySet = data.getStringExtra("facil_set"); 
    updateCMarker(cMark,city, facilitySet); 
   } 



166 
 
  }else if(requestCode==4){ 
   if(resultCode == RESULT_OK){ 
    search_num = data.getIntArrayExtra("search_num"); 
    search_list = data.getStringArrayExtra("search_list"); 
    hDisplay = data.getBooleanExtra("hDisplay", true); 
    cDisplay = data.getBooleanExtra("cDisplay", true); 
    updateMarker(); 
   } 
  } 
 } 
   
 //respond to housingType Button 
 public void selectHouseType(View view) { 
     // start new activity 
  Intent selectHouseIntent = new Intent(this, HouseType.class); 
  selectHouseIntent.putExtra("hDisplay", hDisplay); 
  selectHouseIntent.putExtra("cDisplay", cDisplay); 
     startActivityForResult(selectHouseIntent, 2); 
 } 
  
 //respond to facilityType button 
 public void selectFacilityType(View view){ 
  //start new activity 
  Intent selectFacilityIntent = new Intent(this, FacilityType.class); 
  selectFacilityIntent.putExtra("facility", facilitySet); 
  startActivityForResult(selectFacilityIntent, 3); 
 } 
  
 //respond to listview button 
 public void selectListview(View view){ 
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  //start new activity 
  Intent listviewIntent = new Intent(this, HouseListview.class); 
  listviewIntent.putExtra("search_num", search_num); 
  listviewIntent.putExtra("search_list", search_list); 
  listviewIntent.putExtra("hDisplay", hDisplay); 
  listviewIntent.putExtra("cDisplay", cDisplay); 
  startActivityForResult(listviewIntent, 4); 
 } 
   
 public void updateMarker(){ 
  for(int i=0;i<pnum;i++){ 
   boolean vis; 
   vis = p[i].applySearchFilter(search_num, search_list, hDisplay, 
cDisplay); 
   if(vis)marker[i].setVisible(true); 
   else marker[i].setVisible(false); 
  } 
 } 
  
 public void updateCMarker(Marker[] marker2,City[] theCity,String fList ){ 
  
  // function to update cMarker visibility 
  for(int i=0;i<marker2.length;i++){ 
   char c = fList.charAt(theCity[i].type); 
   if(c=='0'){ 
    marker2[i].setVisible(false); 
   } 
   else { 
    marker2[i].setVisible(true);     
   } 
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  } 
 } 
  
 // set up place 
 private void setPlace() { 
   
  for(int i=0;i<pnum;i++){ 
   p[i] = new Place(i); 
   //set image 
   //Resources res = getResources(); 
   //p[i].detailImg = res.getDrawable(p[i].detailID); 
  } 
  
   
  //city facility set up 
   
  for(int i=0;i<cnum;i++){ 
   city[i] = new City(i); 
   //Resources res = getResources(); 
   //city[i].dtailImg = res.getDrawable(city[i].dtailImgID);  
  } 
   
 }// setPlace(); 
  
 //Confirm Exit 
 @Override 
 public void onBackPressed() { 
     AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
     builder.setMessage("Are you sure you want to exit?") 
            .setCancelable(false) 
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            .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
                     MainActivity.this.finish(); 
                } 
            }) 
            .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
                     dialog.cancel(); 
                } 
            }); 
     AlertDialog alert = builder.create(); 
     alert.show(); 
 
 } 
 
} 
 

 

 



170 
 

    ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 
ช่ือ นางสาว ธนาภา สุรารักษ์ 
วันเดือนปีเกิด 30 สิงหาคม 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552: วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทุนการศึกษา 
 
 

ปีงบประมาณ 2557: ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทวิจัย
ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
ผลงานทางวิชาการ 
 
ธนาภา สุรารักษ์. (2555). โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นเคร่ืองมือให้ข้อมูล 
          ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา  พื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครการประชุม

วิชาการประจ าปี 2557 Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 
2014, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2553: ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

     พ.ศ. 2554: นักศึกษาฝึกงาน  
           บริษัท SpotOn Interactive 
 
     พ.ศ. 2554 - 2556: ต าแหน่ง Designer and User  
           Experience engineering  
           บริษัท SpotOn Interactive 
       
 




