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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่ใชสอยและราคาขายคอนโดมิเนียม 1 หองนอน ใชกลุมตัวอยาง 86
โครงการที่เปดขายป พ.ศ. 2557 ในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลจากเว็บไซตบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย
วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณพื้นที่ใชสอยรวมกับวิเคราะหทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา หองชุดสวนใหญมี 2 กลุมราคา
คือ 60,000 - 86,000 บาทตอตร.ม. และ 113,000 - 141,000 บาทตอตร.ม. หองชุดแบงเปน 3 ขนาด ที่มีการเปดขาย
มากที่สุดคือ 22-35 ตร.ม. (รอยละ 48) รองลงมาคือ 36-49 ตร.ม. (รอยละ 44) และ 50-63 ตร.ม. (รอยละ 8) สําหรับ
พื้นที่ใชสอยเฉลี่ย 34.94 ตารางเมตร มีการจัดพื้นที่หองนอนในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 32) รองลงมาคือ พื้นที่นั่งเลน
(รอยละ 25) พื้นที่เตรียมอาหาร (รอยละ 15) หองนํ้า (รอยละ 13) พื้นที่รับประทานอาหาร (รอยละ 8) และระเบียง
(รอยละ 7) ทั้งนี้สัดสวนพื้นที่ใชสอย 6 สวนมีความสัมพันธกับราคาขายคอนขางนอยเพียงรอยละ 14.9 โดยราคาขาย
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Abstract
The objective of this research is to explore the relationship between functional space and selling
price of 1-bed room condo projects. The sampling is 86 projects launched in 2014 within the Bangkok
Metropolitan Area. Data collecting was conducted through the websites of real estate companies
registered at the Stock Exchange of Thailand. The study found that most selling units are priced at
60,000-86,000 baht/sq.m. and 113,000-141,000 baht/sq.m. It was also found that there are 3 groups
of unit sizes based on projects launched as follows; 22-35 sq.m. (48%), 36-49 sq.m. (44%) and 50-63
sq.m. (8%). For the utility space proportion, the study reveals that the bedroom space is ranked first
(32%), followed by living area (25%), pantry (15%), WC (13%), dining area (8%) and terrace (7%). The
study also showed that the 6 functional spaces are irrelevant to selling price. Only 14.9% of selling
price depended on the 6 functional spaces but the remaining depend on other factors. According
to the study, it can be inferred that the proportion of functional space reflect the characteristics of
supply and demand of 1-bedroom condo in 2014. The study results will be a guideline for design
and marketing planning to meet the future target groups.
Keywords: Condominium, One-bedroom type, Functional space, Selling price, BMA

บทนํา
ปจจุบันตลาดคอนโดมิเนียมมีการพัฒนาหลากหลายทั้ง
ประเภทและขนาด เชน ประเภทสตูดโิ อ ประเภท 1-3 หอง
นอน จนไปถึงประเภท 4 หองนอน ในชวงป พ.ศ. 2556
หองชุดประเภท 1 หองนอน มีสว นแบงการตลาดสูงสูดดวย
สัดสวน 77% รองลงมาคือ ประเภท 2 หองนอน และ
ประเภท 3 หองนอน มีสว นแบงการตลาด 16% และ 3%
ตามลําดับ (ประชาชาติธรุ กิจ 2556) นอกจากนี้ ในชวง
ป พ.ศ. 2550-2558 ผูป ระกอบการสวนใหญนยิ มพัฒนา
หองชุดพักอาศัยประเภท 1 หองนอน ขนาด 23-40
ตารางเมตร (ดวงฤทัย ตีส่ ขุ และจันทนี เพชรานนท 2558)
สําหรับราคาขายของหองชุดประเภท 1 หองนอน เริม่ ตัง้ แต
30,000-200,000 บาทตอตารางเมตร ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั ทําเล
ทีต่ งั้ ลักษณะของโครงการ เชน การตกแตง จํานวนชัน้
จํานวนหอง พืน้ ทีโ่ ครงการ สภาพแวดลอมของโครงการ
เปนตน (โชติวฒ
ุ ิ เหลาไพโรจน 2555)

จากงานศึ ก ษาที่ ผ  า นมาระบุ เ ฉพาะลั ก ษณะขององค ประกอบพื้นที่ใชสอยของหองชุดประเภท 1 หองนอน
แยกตามขนาดของหองชุดทัง้ จากงานศึกษาของ เนรัญชรา
สุพรศิลป (2557) งานศึกษาของมัลลิกา ฟกทองพันธ
(2557) และดวงฤทัย ตีส่ ขุ และจันทนี เพชรานนท (2558)
แตผลการศึกษายังไมไดชี้ใหเห็นประเด็นของลักษณะ
ตลาดของหองชุดประเภทนี้ รวมถึงยังไมมกี ารศึกษาทีบ่ ง
ชี้อยางชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยกับ
ระดับราคา อยางไรก็ตาม ในการศึกษากอนหนานี้ของ
เสริชย โชติพานิช, บุษรา โพวาทอง และธีระเดช จีนจะโปะ
(2559) คนพบวา สัดสวนของพื้นที่ใชสอยของหองชุด
ประเภทสตูดโิ อมีความสัมพันธกบั ระดับราคา ดังนัน้ งาน
วิจยั นีจ้ งึ มุง ศึกษาลักษณะของหองชุดประเภท 1 หองนอน
รวมถึงความสัมพันธระหวางขนาดหองชุดประเภท 1 หอง
นอนกับระดับราคาขาย โดยมีคําถามการวิจัย 2 ประเด็น
หลักคือ 1) หองชุดประเภท 1 หองนอนมีการจัดสัดสวน
พื้นที่ใชสอยอยางไร และ 2) สัดสวนพื้นใชสอย (space
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utilization) ของหองชุดประเภท 1 หองนอน มีความ
สัมพันธกับราคาขายหรือไมอยางไร ผลการศึกษานี้จะ
สะทอนใหเห็นลักษณะของอุปทานและอุปสงคของหองชุด
1 หองนอนทีม่ อี ยูใ นตลาดอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการออกแบบ
หองชุดใหมีสัดสวนพื้นที่ใชสอยเหมาะสมกับระดับราคา
ที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความสามารถในการ
จาย และเปนแนวทางในการออกแบบพืน้ ทีใ่ ชสอยทีส่ ง เสริม
การดําเนินชีวติ ของของผูซ อื้ ในอนาคต

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรฐานขนาดของพื้นที่อาคารชุด
ขนาดของพื้นที่ที่กฎหมายกําหนดจากพระราชบัญญัติ
เรือ่ งการควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522 ในหมวด
ที่ 5 เรื่องสวนตางๆ ของอาคาร ซึ่งกลาวถึงขอกําหนดที่
เกีย่ วของกับพืน้ ทีภ่ ายในอาคารไวดงั นี้ 1) อาคารอยูอ าศัย
รวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัย
ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร 2) หองนอนในอาคารใหมี
ความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตรและมี
พื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 3) ชองทางเดินในอาคาร
ตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 4) ระยะดิ่ง
ระหวางพื้นถึงเพดาน ยอดฝาหรือยอดผนังของอาคารที่
ตํ่าที่สุดของหองพักอาศัย ครัวไฟสําหรับอาคารพักอาศัย
ตองไมตํ่ากวา 2.40 เมตร หองนํ้า หองสวม ตองมีระยะ
ดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร นอกจากนี้
ในการกําหนดมาตรฐานทีอ่ ยูอ าศัยประเภทอาคารชุดของ
การเคหะแหงชาติ (2525) กําหนดพื้นที่ใชสอยสําหรับ
หองชุดแบบอเนกประสงค ดังนี้ หองนอน 8.64 ตาราง
เมตร พื้นที่รับแขกพักผอน 18 ตารางเมตร ครัว 4.32
ตารางเมตร หองนํ้า 2.16 ตารางเมตร และระเบียง 1.08
ตารางเมตร เปนตน จากภาพรวมเรื่องขนาดของพื้นที่ที่
กฎหมายกําหนด แสดงใหเห็นวาคอนโดมิเนียมไมสามารถ
สรางขนาดหองตํา่ กวา 20 ตารางเมตรได และในสวนของ
พื้นที่ที่เปนหองนอนตองมีดานที่แคบที่สุดไมนอยกวา
2.50 เมตรและมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 8 ตารางเมตร
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1.2 องคประกอบของพื้นที่ใชสอยสําหรับ
หองชุดขนาดเล็ก
จากงานที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด พื้ น ที่ ใ ช ส อยห อ งชุ ด
ประเภท 1 หองนอน ดวงฤทัย ตีส่ ขุ และจันทนี เพชรานนท
(2558) พบวา หองชุดประเภท 1 หองนอน ประกอบดวย
พืน้ ทีห่ อ งนอน พืน้ ทีน่ งั่ เลน หองนํา้ พืน้ ทีป่ ระกอบอาหาร
และสวนรับประทานอาหาร การจัดวางผังเนนหองแบบ
เปดโลง และมีการกั้นพื้นที่หองนอน 1 หอง และปรับลด
พื้นที่ในสวนที่ไมจําเปน เพื่อใหมีพื้นที่การใชงานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เนรัญชรา สุพรศิลป (2557) พบวา หองชุด
ประเภท 1 หองนอน ขนาด 22.50-23 ตารางเมตร ใน
โครงการลุมพินวี ลิ ล สุขมุ วิท 72 (2) ระดับราคา 1.5 ลาน
บาท มีการจัดพืน้ ทีส่ อยใชสอยเปน 5 สวน ไดแก 1. พืน้ ที่
สวนอเนกประสงค/สวนนัง่ เลน 2. พืน้ ทีส่ ว นนอน/แตงตัว
3. สวนประกอบอาหาร/ทานอาหาร 4. สวนหองนํา้ และ
5. สวนซักลาง สําหรับการศึกษาของมัลลิกา ฟกทองพันธ
(2557) พบวา หองชุดประเภท 1 หองนอน หรือแบบ
Superior ในโครงการลุมพินี วิลล ทัง้ 3 โครงการทีพ่ หลสุทธิสาร (LV-PS) รามอินทรา-หลักสี่ (LV-RL) และลาซาลแบริ่ง (LV-LB) ขนาด 37.50-46.11 ตารางเมตร 30-39
ตารางเมตร และ 26-27.20 ตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่ง
ทั้งภายในหองชุดของ 3 โครงการประกอบดวย 5 พื้นที่
หลัก คือ พื้นที่อเนกประสงค หองนอน หองนํ้า หองครัว
หรือพืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร และระเบียง นอกจากนี้ จากการ
ศึกษาของ ธิติ เขมการโกศลและกองกูณฑ โตชัยวัฒน
(2558) พบวา กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกซือ้ หองชุดจะพิจารณา
จากหองชุดที่มีหองรับแขกหรือหองนั่งเลน ระเบียง และ
หองครัว ซึ่งแตกตางกันไปตามระดับราคา
นอกจากนี้ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางเบื้องตน (ภาพ
ที่ 1) ในเรือ่ งการจัดองคประกอบของพืน้ ทีใ่ ชสอยของหอง
ชุดประเภท 1 หองนอน ในโครงการเดอะคียอุดมสุข
ขนาด 30.6-30.8 ตร.ม. พบวา รูปแบบพื้นที่ใชสอย
ประกอบดวย 6 สวนหลักไดแก 1) พืน้ ทีน่ งั่ เลน 2) หองนอน
3) หองนํ้า 4) พื้นที่เตรียมอาหาร 5) พื้นที่รับประทาน
อาหาร และ 6) พื้นที่ระเบียง
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1.3 ระดับราคาของคอนโดมิเนียม
(Condominium Price Segmentation)

ภาพที่ 1 ตัวอยางการแบงพื้นที่ใชสอยภายในหองประเภท
หนึ่งหองนอน

ทีม่ า: เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/2013/03/11/the-key
(สืบคน 18 มิถุนายน 2559)

จากการศึกษาขางตน ในงานวิจัยนี้ จึงไดกําหนดพื้นที่
ใชสอยในหองชุดเพือ่ การวิเคราะหเปน 6 สวนคือ หองนอน
พืน้ ทีน่ งั่ เลน หองนํา้ พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร พืน้ ทีร่ บั ประทาน
อาหาร และระเบียง

ปจจุบันการแบงประเภทของคอนโดมิเนียมโดยใชระดับ
ราคาเป น เกณฑ นั้ น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นในทุ ก ๆ ป
เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาที่ดิน ดัชนีราคาวัสดุ
กอสราง (CMI) และปจจัยทางดานคาเงินบาท เปนตน
การแบงระดับราคาของคอนโดมิเนียม มีหลากหลายวิธี
อาทิ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดแบงระดับราคาหอง
ชุดในป พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ชวงคือ 1) ราคาไมเกิน
50,000 บาท/ตร.ม. 2) ราคา 50,001 - 80,000 บาท/
ตร.ม. 3) ราคา 80,001 - 120,000 บาท/ตร.ม. และ 4)
ราคามากกวา 120,000 บาท/ตร.ม. นอกจากนี้ ใน
เว็ บ ไซต ด  า นธุ ร กิ จ ด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ด แ บ ง ระดั บ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไว 8 ระดับตามราคา
ดังนี้ (ตารางที่ 1)
การแบงราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรในลักษณะดังกลาว
แสดงใหเห็นการแบงสวนตลาด (market segmentation)

ตารางที่ 1 การแบงระดับราคาของคอนโดมิเนียม

1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมคอนโดแบงตามระดับราคา

ระดับราคาบาท/ตารางเมตร

Ultimate
Super Luxury
Luxury
High End
Upper Class
Main Class
Economy
Super Economy

200,000 ขึ้นไป
160,000 - 200,000
130,000 - 160,000
100,000 - 130,000
80,000 - 100,000
60,000 - 80,000
45,000 - 60,000
30,000 - 45,000

ที่มา: เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com (สืบคน 30 มกราคม 2559)
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ของคอนโดมิ เ นี ย มที่ มี ก ารพั ฒ นาในตลาดในลั ก ษณะ
อุปทานของสินคา (supply side) ขณะเดียวกัน ยังแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะกลุมลูกคาเปาหมายในดานอุปสงค
(demand side) ซึ่งคอนโดมิเนียมในระดับราคาที่แตกตางกันยอมมีการออกแบบ และมีกลุมลูกคาเปาหมายที่
แตกตางกันดวยเชนกัน

2. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
เพื่อศึกษาลักษณะหองชุดประเภท 1 หองนอน ประกอบ
ดวยพื้นที่ใชสอย ระดับราคา รวมถึงวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยกับราคา อาทิ พื้นที่นั่งเลน
หองนอน หองนํ้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่เตรียม
อาหาร และระเบียง ทั้งนี้ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจาก
โครงการที่มีการเปดตัวขายหองชุดประเภท 1 หองนอน
ในป พ.ศ. 2556 ของบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มี
ผลประกอบการสูงสุด จํานวน 5 บริษัท ไดแก บริษัท
พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษทั แลนดแอนด
เฮาส จํากัด มหาชน บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษทั
แอลพีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) จํานวนทัง้ สิน้ 86 โครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในการรวบรวมขอมูล (data collection) ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจากขอมูลในเว็บไซตของแตละบริษทั โดย
กําหนดตัวแปรในการเก็บขอมูลดังนี้ ราคาเริ่มตน (บาท
ตอตารางเมตร) ขนาดพื้นที่ใชสอย 6 พื้นที่ (หนวยเปน
ตารางเมตร) ไดแก ขนาดรวมของหอง พื้นที่นั่งเลน หอง
นอน หองนํา้ พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร
และระเบียง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 6 สวนนี้ใชการวัดขนาดจาก
ผังพื้น (floor plan) ของหองชุดแตละโครงการและ
คํานวณเปนรอยละของแตละพื้นที่

ในการวิเคราะหขอมูล (data analysis) ผูวิจัยไดแบง
ชวงชั้นของราคาเปน 8 ระดับ ตามการแบงระดับราคา
ของคอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด ท บทวน
วรรณกรรม (ตารางที่ 1) โดยหาความกวางของอันตรภาค
ชั้นตามขอมูล ซึ่งราคาสูงสุดคือ 250,000 บาทตอตาราง
เมตร และราคาตํา่ สุดคือ 32,000 บาท ดังนัน้ ความกวาง
อันตรภาคชั้นคือ 27,250 บาทตอตารางเมตร (ตารางที่
2) และนํามาแจกแจงเพือ่ หาความถีข่ องกลุม ตัวอยางเพือ่
ใชอา งอิงในการจัดประเภทคอนโดมิเนียมตามระดับราคา
(price segmentation) สําหรับการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ
ใชการคาเฉลี่ย คาความสัมพันธดวยวิธีวิเคราะหคาทาง
สถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
เพื่ออธิบายขอมูลของทั่วไปจากการสํารวจ ไดแก ขนาด
ของพื้นที่สวนตาง ๆ ระดับของราคา และใชสถิติเชิง
อนุมาน (Inference statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
ประเด็นตาง ๆ จากนั้นอภิปรายและสรุปผล

3. ผลการศึกษา
ผูว จิ ยั ไดแบงผลการศึกษาเปน 3 สวนคือ ระดับราคาและ
ขนาดหองชุด พืน้ ทีใ่ ชสอย และความสัมพันธของสัดสวน
พื้นที่ใชสอยกับราคาขาย ดังนี้
3.1 ระดับราคาและขนาดหองชุด
จากการวิเคราะหพบวา มีจํานวนโครงการที่ทําหองชุด 1
หองนอน ในระดับราคาและขนาดหองที่แตกตางกัน
(ตารางที่ 2) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1) ในการวิเคราะหดานราคาผูวิจัยไดแบงราคาเปน 8
กลุม1 พบวา หองชุดขนาด 1 หองนอนมีราคาขายสูงสุด
และราคาขายตํ่าสุด คือ 250,000 บาทตอตารางเมตร

หากนําขอมูลมาแบงชวงชัน้ ของราคา 8 ระดับ โดยหาความกวางของอันตรภาคชัน้ พบวา ความกวางของอันตรภาคชัน้ คือ 26,0000 และนํามา
แจกแจงแบงราคาของกลุมตัวอยางออกเปน 8 ระดับ
1
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48 รองลงมาคือ ขนาด 36-49 ตารางเมตร มีอยูรอยละ
44 และขนาด 50-63 ตารางเมตร มีอยูรอยละ 8

และ 32,000 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ โดยมีราคา
ขายเฉลีย่ 110,000 บาทตอตารางเมตร หากแบงตามกลุม
ราคา พบวาหองชุดประเภท 1 หองนอนสวนใหญจะ
อยูในกลุม Economy และกลุม Upper class ซึ่งมีอยู
รอยละ 22 เทากัน รองลงมาคือกลุม Main class มี
รอยละ 17 และกลุม Super economy มีรอยละ 14 ซึ่ง
ใกลเคียงกับกลุม High end

3) เมือ่ พิจารณาการแบงขนาดหองชุดตามราคาพบวา
ห อ งชุ ด ขนาด 22-35 ตารางเมตร ส ว นใหญ เ ป น
คอนโดมิเนียมกลุม Economy มีราคาประมาณ 60,000
- 86,000 บาทตอตารางเมตร สวนหองชุดขนาด 36-49
ตารางเมตร สวนใหญเปนคอนโดมิเนียมกลุม Upper
class มีราคาประมาณ 113,000 - 141,000 บาทตอ
ตารางเมตร และหองชุดขนาด 50-63 ตารางเมตร สวนใหญ
เปนกลุม Upper class จนถึงกลุม Ultimate

2) จากการวิเคราะหพบวา คอนโดมิเนียมประเภท 1
หองนอนที่เปดขายแบงเปน 3 ขนาด คือ หองชุดขนาด
22-35 ตารางเมตร ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ

ตารางที่ 2 จํานวนโครงการหองชุดประเภท 1 หองนอน แยกตามราคาและขนาดหองชุด
ประเภทคอนโดมิเนียม
แบงตามราคา

ระดับราคาบาท/
ตารางเมตร

จํานวนโครงการ
แบงตามราคา

จํานวนโครงการ
แบงตามขนาดหองชุด

จํานวน

รอยละ

22–35
ตร.ม.

36–49
ตร.ม.

50–63
ตร.ม.

1. Ultimate

222,755 - 250,005

2

2

1

1

0

2. Super Luxury

195,504 - 222,754

5

6

3

1

1

3. Luxury

168,253 - 195,503

3

3

1

1

1

4. High End

141,003 - 168,253

11

13

1

7

3

5. Upper Class

113,752 - 141,002

19

22

6

11

2

6. Main Class

86,501 - 113,751

15

18

7

8

0

7. Economy

59,251 - 86,500

19

22

14

5

0

8. Super Economy

32,000 - 59,250

12

14

8

4

0

86

100

41

38

7

48

44

8

รวม (โครงการ)
รอยละ

ที่มา: จากการวิเคราะหของผูวิจัย โดยใชขอมูลการแบงกลุมราคาเทียบเคียงจาก
http://thinkofliving.com (สืบคน 30 มกราคม 2559)
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4) คอนโดมิเนียมในกลุม ราคาตัง้ แต Upper class ถึง
กลุม Ultimate ถือเปนคอนโดมิเนียมในกลุมราคาสูงที่
สรางทุกขนาดทั้ง 22-35 ตารางเมตร และขนาด 36-49
ตารางเมตร เปนที่นาสังเกตวา ในกลุมตัวอยางที่เก็บ
ขอมูล คอนโดมิเนียมราคาปานกลางและราคาประหยัด
(Main class, Economy, Supper economy) มักมี
ขนาด 22-35 ตารางเมตร มากที่สุด รองลงมาคือขนาด
36-49 ตารางเมตร แตไมพบที่ขนาด 50-63 ตารางเมตร
จากการศึกษาสะทอนใหเห็นวาคอนโดมิเนียมราคาสูงมี
การสรางในทุกขนาดทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ ในขณะทีค่ อนโดมิเนียมราคาปานกลางก็มกี ารสราง
ในทุกขนาดแตสว นใหญเปนขนาดกลาง คือ 36-49 ตาราง
เมตร และคอนโดมิเนียมราคาประหยัดสวนใหญมกั สราง
ในขนาดที่เล็ก 22-35 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่ใชสอยหองชุดประเภท 1 หองนอน
จากการศึกษาพบวาหองชุดขนาดใหญที่สุดมีพื้นที่ 61
ตารางเมตร และขนาดเล็กสุดมีพนื้ ที่ 22 ตารางเมตร โดย
มีขนาดเฉลี่ยคือ 34.94 ตารางเมตร นอกจากนี้ จากการ
วิเคราะหยงั สามารถแบงหองชุดไดเปน 3 ขนาดคือ ขนาด
22-35 ตารางเมตร ขนาด 36-49 ตารางเมตร และขนาด
50-63 ตารางเมตร เมือ่ วิเคราะหพนื้ ทีใ่ ชสอยของหองชุด
6 พื้นที่คือ หองนอน พื้นที่นั่งเลน หองนํ้า พื้นที่เตรียม
อาหาร พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร และระเบียง มีขอ คนพบ
ดังนี้ (ตารางที่ 3)
1) สัดสวนพืน้ ทีใ่ ชสอยทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ 3 ลําดับแรก
คือ หองนอน ประมาณรอยละ 28-33 ของพืน้ ทีห่ อ ง รอง
ลงมาคือ พื้นที่นั่งเลนประมาณรอยละ 24-29 และพื้นที่
หองนํ้าประมาณรอยละ 12-14 ซึ่งทั้งสามพื้นที่คิดเปน
พื้นที่รวมกันประมาณ 64-76 ของพื้นที่หอง ที่เหลือคือ
พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร และพื้นที่
ระเบียง ซึ่งมีขนาดที่แตกตางกันตามขนาดหอง อยางไร
ก็ตาม เปนทีน่ า สังเกตวาพืน้ ทีท่ มี่ สี ดั สวนนอยทีส่ ดุ คือพืน้ ที่
รับประทานอาหาร ซึ่งมีสัดสวนพื้นที่ใชสอยรอยละ 6-7
94

หรือในบางขนาดไมมีการจัดพื้นที่สวนนี้ไวเลยดังเชน
หองชุดขนาด 22 ตารางเมตร
2) หองชุดขนาดใหญที่สุดคือ 61 ตารางเมตร และ
ขนาดเล็กที่สุดคือ 22 ตารางเมตร มีสัดสวนพื้นที่ใชสอย
ที่ใกลเคียงกันใน 4 พื้นที่คือ หองนอน (รอยละ 28-31)
พืน้ ทีน่ งั่ เลน (รอยละ 28-29) หองนํา้ (รอยละ12-14) และ
ระเบียง (รอยละ 8-10) แตอีก 2 พื้นที่คือ พื้นที่เตรียม
อาหารและพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารมีความแตกตางกันคือ
หองชุดขนาดเล็กสุดมีพื้นที่เตรียมอาหารคอนขางมาก
รอยละ 20 ของพื้นที่หองชุด แตไมมีพื้นที่รับประทาน
อาหาร ขณะเดียวกันหองชุดขนาดใหญสุดแมจะมีพื้นที่
เตรี ย มอาหารเพี ย งร อ ยละ 13 แต เ มื่ อ รวมกั บ พื้ น ที่
รับประทานอาหารรอยละ 6 รวมกันแลวคิดเปนรอยละ 19
ซึ่งใกลเคียงกับพื้นที่เตรียมอาหารของหองชุดขนาดเล็ก
3) หองชุดทัง้ 3 ขนาดคือขนาดเล็ก 22-35 ตารางเมตร
ขนาดกลาง 36-49 ตารางเมตร และขนาดใหญ 50-63
ตารางเมตร มีสดั สวนพืน้ ทีใ่ ชสอยทีใ่ กลเคียงกันใน 4 พืน้ ที่
คือ พืน้ ทีห่ อ งนอน (รอยละ 32-33) พืน้ ทีห่ อ งนํา้ (รอยละ
12-13) พื้นที่รับประทานอาหาร (รอยละ 6-7) และพื้นที่
ระเบียง (รอยละ 7-8) สําหรับอีก 2 พื้นที่คือ พื้นที่นั่งเลน
และพืน้ ทีเ่ ตรียมอาหารมีสดั สวนพืน้ ทีใ่ กลเคียงกันในหอง
ขนาด 22-35 ตารางเมตรและขนาด 36-49 ตารางเมตร
คือ รอยละ 24-25 และรอยละ 15-16 ตามลําดับ อยางไร
ก็ตาม พืน้ ทีท่ งั้ สองสวนดังกลาวในหองขนาดใหญ 50-63
ตารางเมตร มีสัดสวนของพื้นที่นั่งเลนรอยละ 29 ซึ่งใหญ
กวาหองอีกสองขนาด ขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ ตรียมอาหารมีสดั สวน
เพียงรอยละ 13 ซึง่ มีสดั สวนทีน่ อ ยกวาหองขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง
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ตารางที่ 3 ขนาดและสัดสวนพื้นที่ใชสอยแบงตามขนาดหองชุดประเภท 1 หองนอน
ขนาดหองชุด
ประเภท 1 หองนอน
1. หองชุดขนาดเล็กสุด
ขนาดใหญสุด
ขนาดเล็กสุด 22 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ
ขนาดใหญสุด 61 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ
2. หองชุด 3 ขนาด
ขนาด 22-35 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ
ขนาด 36-49 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ
ขนาด 50-63 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ
3. หองชุดขนาดเฉลี่ย
34.94 ตร.ม.
ขนาดเฉลี่ย (ตร.ม.)
รอยละ

ขนาดรวม
ของหอง

หอง
นอน

พื้นที่
นั่งเลน

หองนํ้า

พื้นที่
เตรียม
อาหาร

พื้นที่
รับประทาน
อาหาร

ระเบียง

22
100%

6.16
28%

6.16
28%

3.08
14%

4.4
20%

ไมมี
0

2.2
10%

61
100%

19.15
31%

17.69
29%

7.32
12%

8.05
13%

3.78
6%

5.01
8%

29.41
100%

9.62
33%

7.07
24%

3.94
13%

4.39
15%

2.17
7%

2.22
8%

36.39
100%

11.53
32%

9.04
25%

4.72
13%

5.70
16%

2.55
7%

2.68
7%

59.44
100%

18.82
32%

17.47
29%

7.05
12%

7.83
13%

3.34
6%

4.93
8%

34.94
100%

11.21
32%

8.82
25%

5.32
13%

4.53
15%

2.64
8%

2.41
7%

3.3 ความสัมพันธระหวางสัดสวนพื้นที่
ใชสอยกับราคา
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสัดสวนพืน้ ทีใ่ ชสอย
และราคา ผูวิจัยไดนําสัดสวนของพื้นที่ใชสอยทั้ง 6 สวน
มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับราคาขายของหองชุดจํานวน

86 โครงการ โดยใช วิ ธี ส ร า งแผนภาพการกระจาย
(scatter diagram) ซึ่งพบวา พื้นที่ใชสอยทั้ง 6 สวน คือ
หองนอน พื้นที่นั่งเลน พื้นที่เตรียมอาหาร หองนํ้า พื้นที่
ระเบียง พื้นที่รับประทานอาหาร กับราคาขายมีความ
สัมพันธกันคอนขางนอย
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพืน้ ทีข่ อง
หองนอน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพืน้ ทีข่ อง
หองนํ้า

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพื้นที่
เตรียมอาหาร

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพื้นที่
ระเบียง

ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพื้นที่
นั่งเลน

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางราคากับสัดสวนของพื้นที่
รับประทานอาหาร
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จากการวิเคราะหแผนผังการกระจายแสดงใหเห็นวา
สัดสวนพืน้ ทีใ่ ชสอยทัง้ 6 สวนมีความสัมพันธกบั ราคาขาย
(ทุกระดับราคา) คอนขางนอยมาก และเมือ่ วิเคราะหการ
ถดถอย (Regression analysis) พบวาคา R = 0.386

แสดงใหเห็นวา สัดสวนพื้นที่ใชสอยของหองชุดกับราคา
มีความสัมพันธในระดับตํา่ และพืน้ ทีใ่ ชสอยทัง้ 6 สวนเปน
ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาขายที่รอยละ 14.9 ที่
เหลือเกิดจากปจจัยอื่น ๆ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลสรุปสมการถดถอยของพื้นที่ใชสอยและระดับราคา
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of
the Estimate

1

.386a

.149

.084

46864.933

ถึงแมวา พืน้ ทีใ่ ชสอยทัง้ 6 สวนจะมีอทิ ธิพลตอการกําหนด
ราคาขายเพียงรอยละ 14.9 แตเพื่อใหเห็นอิทธิพลของ
แตละสวนตอการกําหนดราคาขาย ผูวิจัยจึงไดวิเคราะห
โดยกําหนดสมมติฐานดังนี้

H0 : p = 0 ขนาดพืน้ ใชสอยสวนตาง ๆ ภายในหองทุก
ตัวไมสามารถนํามาใชคาดการณราคาได
H1 : p¹ ≠ 0 ขนาดพืน้ ใชสอยตาง ๆ ภายในหองบางสวน
สามารถนํามาใชคาดการณราคาได
P (ความนาจะเปน) = .05α (ระดับนัยสําคัญ)

ตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมการถดถอย (พื้นที่ใชสอยและระดับราคา)
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

.588a

.346

.296

41071.086

ผลการทดสอบ (ตารางที่ 5) พบวา R = 0.588 แสดงให
เห็นวาขนาดพื้นที่ใชสอยสวนตาง ๆ ทั้ง 6 สวนภายใน
หองชุดกับราคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับ
ปานกลาง และ R2 = 0.346 แสดงใหเห็นวาพืน้ ทีใ่ ชสอย
ตาง ๆ ภายในหองชุดเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการกําหนด

ราคารอยละ 34.6 และจากการทดสอบระดับนัยสําคัญ
พบวา คา P นอยกวา .05 (ตารางที่ 6) สรุปไดวา มีพื้นที่
ใชสอยบางสวนทีน่ าํ มาคาดการณระดับราคาขายไดอยาง
มีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธเชิงเสนระหวางขนาดพื้นที่ใชสอยกับราคาหองชุด
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

7.054E+10

6

1.176E+10

6.970

.000a

Residual

1.333E+11

79

1.687E+09

Total

2.038E+11

85

a. Predictors: (Constant) ระเบียง หองนั่งเลน หองนอน หองครัว หองนํ้า ทานอาหาร
b. Dependent Variable: ราคา

ทั้งนี้ เมื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (ตารางที่ 7)
ผลการทดสอบบงชี้วา มีเพียงพื้นที่หองนอนที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดราคาขาย

ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางแปรตนขนาดพื้นที่ใชสอยกับตัวแปรตามราคา

1

Unstandardized
Coefficients

Model
B

Std. Error

Beta

(Constant)

12651.710

19872.599

หองนั่งเลน

1040.061

2108.739

หองนอน

8308.362

หองนํ้า

t

Sig
.637

.526

.074

.493

.623

2373.308

.528

3.501

.001

2830.561

3722.991

.088

.760

.449

หองครัว

-1040.357

3974.823

-.035

-.262

.794

ทานอาหาร

4167.344

3504.698

.122

1.189

.238

ระเบียง

-8040.020

4413.134

-.208

-1.822

.072

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Standardized
Coefficients
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4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาและการวิ เ คราะห สามารถอภิ ป ราย
ประเด็นขอคนพบที่สําคัญดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา โครงการคอนโดมิเนียมประเภท
1 หองนอนที่เปดขายในป พ.ศ. 2556 พบมากในกลุม
Economy และกลุม Upper class ซึ่งมีอยูรอยละ 22
เทากัน รองลงมาคือกลุม Main class มีอยูรอยละ 17
และกลุม Super economy มีอยูร อ ยละ 14 ซึง่ ใกลเคียง
กับกลุม High end ทัง้ นี้ หากพิจารณาการแบงระดับราคา
เปน 4 กลุม หลักคือ (1) คอนโดมิเนียมกลุม ราคาแพงมาก
(กลุม Luxury, Super luxury และ Ultimate) ราคา
ประมาณ 170,000 - 250,000 บาทตอตารางเมตร (2)
คอนโดมิเนียมกลุมราคาแพง (กลุม Upper class และ
High end) ราคาประมาณ 110,000 - 170,000 บาท
ตอตารางเมตร (3) คอนโดมิเนียมกลุมราคาปานกลาง
(กลุม Main class และ economy) ราคาประมาณ
60,000 - 110,000 บาทต อ ตารางเมตร และ (4)
คอนโดมิเนียมกลุมราคาถูก (Super Economy) ราคา
ประมาณ 60,000 - 86,000 บาทตอตารางเมตร ทั้งนี้
จากการศึกษาพบวามีโครงการดังกลาวคิดเปนรอยละ
11 : 35 : 40 : 14 ตามลําดับ จากขอมูลนี้สะทอนใหเห็น
วาจํานวนคอนโดมิเนียมประเภท 1 หองนอน ที่เปดขาย
ในตลาดชวงป พ.ศ. 2556 สวนใหญเปนกลุม คอนโดมิเนียม
ระดับราคาปานกลางคอนไปทางราคาแพง คือประมาณ
60,000 - 110,000 บาทตอตารางเมตร หรือทีม่ กั เรียกวา
คอนโดมิเนียมสําหรับกลุม คนทีม่ รี ายไดปานกลางถึงรายได
ปานกลางคอนไปทางรายไดสงู (middle-high income)
เพราะกลุ  ม คนที่ จ ะซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มระดั บ ราคานี้ ไ ด
จําเปนตองมีรายไดครัวเรือนประมาณ 30,000 - 50,000
บาทตอเดือน2

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวาหองชุดขนาด 22-35
ตารางเมตร มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ (รอยละ 48) รองลงมาคือ
ขนาด 36-49 ตารางเมตร (รอยละ 44) และขนาด 50-63
ตารางเมตร (รอยละ 8) ทัง้ นี้ หองชุดขนาด 22-35 ตาราง
เมตร สวนใหญเปนคอนโดมิเนียมกลุม Economy สวน
ห อ งชุ ด ขนาด 36-49 ตารางเมตร ส ว นใหญ เ ป น
คอนโดมิเนียมกลุม Upper class และหองชุดขนาด 5063 ตารางเมตร สวนใหญเปนกลุม Upper class จนถึง
กลุม Ultimate นอกจากนี้ ไมพบวามีคอนโดมิเนียมราคา
ปานกลางและราคาถู ก (Main class, economy,
supper economy) สรางในขนาด 50-63 ตารางเมตร
จากขอมูลดังกลาวสะทอนวา หองชุดประเภท 1 หองนอน
ที่มีขนาดใหญมักมีราคาสูงกวาหองชุดขนาดเล็ก อยางไร
ก็ตาม คอนโดมิเนียมในกลุมราคาแพงมาก Luxury,
Supper luxury และ Ultimate (ราคา 170,000 250,000 บาทตอตารางเมตร) ก็มกี ารสรางในขนาดทีเ่ ล็ก
แตมักเริ่มตนที่ขนาด 34 ตารางเมตร แมวาจะสรางดวย
ขนาดที่เล็กแตสามารถขายในกลุมที่เปนคอนโดมิเนียม
ราคาแพงมากไดเนื่องจากปจจัยที่สําคัญ เชน ทําเลที่ตั้ง
ตราสินคา เปนตน
ในดานการจัดพื้นที่ใชสอยพบวา หองชุดประเภท 1 หอง
นอนทุกขนาด มีแนวโนมการจัดพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน 4
พื้นที่คือ หองนอน หองนํ้า พื้นที่รับประทานอาหาร และ
ระเบียง คือ จัดหองนอนใหมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 31-32 รองลงมาคือพื้นที่หองนํ้ารอยละ 13-15
พื้นที่รับประทานอาหารรอยละ 6-8 และพื้นที่ระเบียง
รอยละ 7-8 อยางไรก็ตาม มีขอ สังเกตวาขนาดหองทีใ่ หญ
จะมีสดั สวนพืน้ ทีน่ งั่ เลนมากกวาหองขนาดเล็ก แตกลับมี
พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหารเล็กกวาหองขนาดเล็ก นอกจากนี้ หอง
ขนาดเล็กที่สุดคือ 22 ตารางเมตร ยังใหความสําคัญกับ
การจัดสัดสวนพื้นที่นั่งเลน (รอยละ 28) และพื้นที่เตรียม

คํานวณโดยมีสมมติฐานดังนี้ ขนาดหองชุด 22 ตารางเมตร ราคา 60,000-110,000 บาทตอตารางเมตร เงื่อนไขการผอนชําระ 30 ป อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.75
2
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อาหาร (รอยละ 20) แตกลับไมมกี ารจัดพืน้ ทีร่ บั ประทาน
อาหารไวอยางชัดเจน (ดูตารางที่ 3)
หากพิจาณาสัดสวนการจัดพืน้ ทีใ่ ชสอยของหองชุดขนาด
เฉลี่ย 34.94 พบวามีสัดสวนของ พื้นที่หองนอน : พื้นที่
นั่งเลน : พื้นที่เตรียมอาหาร : หองนํ้า : พื้นที่รับประทาน
อาหาร : ระเบียง ในรอยละ 32 : 25 : 15 : 13 : 8 : 7

ของพื้นที่หอง ตามลําดับ ซึ่งสังเกตไดวาสัดสวนดังกลาว
มีพื้นที่หองนอนมากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่นั่งเลน และ
พืน้ ทีห่ อ งนํา้ สวนพืน้ ทีเ่ ตรียมอาหารและพืน้ ทีร่ บั ประทาน
อาหารรวมกันแลวประมาณรอยละ 23 ซึ่งใกลเคียงกับ
พื้นที่นั่งเลน สวนระเบียงมีสัดสวนนอยที่สุดคือรอยละ 7
ทัง้ นีส้ ามารถแสดงสัดสวนพืน้ ทีใ่ ชสอยของหองชุด 1 หอง
นอนไดดังนี้ (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ลักษณะการแบงสัดสวนของพื้นที่ใชสอยภายในหองแบบหนึ่งหองนอนเขตกรุงเทพมหานคร
100

บุษรา โพวาทอง / เสริชย โชติพานิช / ธีระเดช จีนจะโปะ / ยศพร ลีลารัศมี

ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับสัดสวนพืน้ ทีใ่ ชสอยหองชุดแบบสตูดโิ อ
จากงานวิจัยของเสริชย โชติพานิช, บุษรา โพวาทองและ
ธีระเดช จีนจะโปะ (2559) ซึ่งพบวา หองชุดขนาดเฉลี่ย
27.56 ตารางเมตร หองนอนมีสดั สวนมากทีส่ ดุ 38% รอง
ลงมาคือ พื้นที่นั่งเลน 24% หองนํ้า 14% พื้นที่เตรียม
อาหาร 13% พื้นที่ระเบียง 7% และพื้นที่รับประทาน
อาหาร 4% ตามลําดับ สังเกตไดวา สัดสวนพื้นที่ใชสอย
ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ยกเวนหองนอน ของหองชุดประเภท 1 หอง
นอน และประเภทสตูดิโอ ไมแตกตางกันมาก สิ่งที่นา
สนใจคือ สัดสวนของหองนอนและหองนํ้าในหองชุด
ประเภท 1 หองนอน มีสัดสวนที่ตํ่ากวาหองชุดสตูดิโอ
ประมาณ 6% และ 1% ตามลําดับ ขณะที่พื้นที่นั่งเลน
พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร และระเบียง
มี สั ด ส ว นที่ สู ง กว า ที่ ร ะดั บ 1-3% จากงานข อ ค น พบ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การออกแบบพื้นที่ใชสอยของ
หองชุดทั้งประเภท 1 หองนอน และประเภทสตูดิโอ มี
ความสอดคลองกัน คือ ออกแบบใหสดั สวนพืน้ ทีห่ อ งนอน
มีมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ พืน้ ทีน่ งั่ เลน ดังเชนงานศึกษาของ
ดวงฤทัย ตี่สุขและจันทนี เพชรานนท (2558) ที่ระบุวา
การออกแบบหองชุดประเภท 1 หองนอน ในชวงป พ.ศ.
2550 -2558 จะเนนการเปดโลงในพื้นที่สวนอื่น แตจะมี
การปดกั้นเฉพาะพื้นที่หองนอน
อยางไรก็ตาม สัดสวนพื้นที่ใชสอยของหองชุดทั้ง 6 สวน
มีความสัมพันธกับราคาขายคอนขางนอย สามารถนํามา
เปนปจจัยเพือ่ กําหนดราคาขายไดประมาณรอยละ 15 ที่
เหลือเปนปจจัยอื่นๆ เชน ทําเลที่ตั้ง ตราสินคา เปนตน
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่ใชสอย พบวามี
เพียงเฉพาะพื้นที่หองนอนสามารถบงชี้ถึงราคาขายได
ผลการศึกษานี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ (characteristics) ของห อ งชุ ด ประเภท 1 ห อ งนอนที่ มี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการออกแบบ
และกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยของหองชุดประเภทนี้ให
สอดคลองกับระดับราคาขายและการใชงานของผูอยู
อาศัย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นลักษณะ
ตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทหองชุดประเภทนี้ทั้งดาน
อุปทานและอุปสงคในเขตกรุงเทพมหานครในยุคปจจุบนั

ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งผูซื้อในการเลือกสินคาและผู
ประกอบการในการนําไปวางแผนทางการตลาดโครงการ
ตอไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ สําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย ที่ให
ความคิดเห็นในเบื้องตน นายมนตธัช มะกลํ่าทอง และ
นางสาวศิเรมอร สุดชูเกียรติ มหาบัณฑิตจากหลักสูตร
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับการรวบรวมขอมูล
เบื้องตน
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