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บทคัดย่อ

งานวิจัยนีม้วีตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของห้องชดุประเภทสตดูโิอ (Studio) กบัระดบัราคา 
และขนาดพื้นท่ีใช้สอยกับราคา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโครงการท่ีเปิดขายในปี พ.ศ. 2556 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 55 โครงการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า 
1) ห้องชุดประเภทสตูดิโอมีระดับราคาต่างๆ กัน ตั้งแต่ 32,000 - 237,000 บาทต่อตารางเมตร มีขนาดของห้อง เฉลี่ย 
27.56 ตารางเมตร ขนาดเล็กที่สุด 21 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ที่สุด 38 ตารางเมตร ซึ่งขนาดห้องไม่มีความแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและขนาดของห้องชดุไม่สามารถน�ามาคาดการณ์ระดบัราคาขายได้ 2) ภายในห้องชุดประ-
เภทสตูดิโอสามารถจ�าแนกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเป็น 6 ส่วน คือ ห้องนอน 38% พื้นที่นั่งเล่น 24% ห้องน�้า 14% พื้นที่
เตรียมอาหาร 13% พื้นที่รับประทานอาหาร 4% และพื้นที่ระเบียง 7% ซึ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้ง 6 ส่วน มีอิทธิพลต่อ
การก�าหนดระดับราคาได้ร้อยละ 42.5 ท้ังน้ีพบว่า มีเพียงพื้นที่ห้องน�้าท่ีสามารถน�ามาคาดการณ์ราคาขายได้อย่างมี    
นัยส�าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นลักษณะ (characteristics) ของการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องชุด   
ประเภทสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการก�าหนดระดับราคา การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบห้องชุดให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่และเป็นแนวทางส�าหรับการวางแผนการตลาดต่อไป
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Abstract

This paper is a survey research focusing on the relationship between the unit size and price of studio-
type condominium in Bangkok Metropolitan Area (BMA). The 55 samplings were selected from 
condominium projects launched in 2013, and analyzed with descriptive and inference statistics. This 
study depicts the characteristics of utilized area of unit size condominium in BMA and the relationship 
to price.  The findings consist of two main points.  First, the price ranges from 32,000 Bht./sq.m. to 
237,000 Bht./sq.m with average unit size 27.56 sq.m. while the smallest unit size is 21.00 sq.m. and 
the largest unit size is 38.00 sq.m. The research reveals that the unit size is not significantly related 
to the unit price.  Second, the utilized spaces in one unit can be divided into six functions: sleeping 
area (38%), living area (24%), W.C. (14%), cooking area (13%), dining area (4%), and balcony (7%).  The 
proportion of these six utilized spaces is significantly related to unit price, 42.5% of which is controlled 
by spatial proportion.  Furthermore, the research reveals that the size of W.C. space is most significantly 
related to the unit price.  The research results contribute towards the design and marketing planning 
of suitable and affordable studio-type condominium unit in the future.
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บทน�า

ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของห้องชุดที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ใน พ.ศ. 2557 มีห้องชุดที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพ-
มหานครและปรมิณฑล มสีดัส่วนสงูสดุร้อยละ 56.30 รวม
จ�านวน 75,309 หน่วย (Real Estate Journal 2015, 3)  
การพัฒนาอาคารชุดท่ีเพิ่มขึ้น เป็นผลจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งสายหลัก
และส่วนต่อขยาย ความต้องการซือ้เพือ่อยูอ่าศยัและเพือ่
การลงทนุของผูบ้รโิภค ราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสงูขึน้ เป็นต้น 

จากการศกึษาของ ดวงฤทยั ตีส่ขุ และจนัทน ี เพชรานนท์ 
(2558) พบว่า รปูแบบห้องชุดทีส่ร้างในช่วงปี พ.ศ. 2540-
2549 มีขนาดเฉลี่ย 40-50 ตารางเมตร ในขณะที่ห้องชุด
ที่สร้างในช่วง พ.ศ. 2550-2558 มีขนาดเฉลี่ย 23-40 
ตารางเมตร แต่ในช่วง 5 ปีถัดไป มีแนวโน้มของการ
ออกแบบห้องชุดขนาดเล็ก 21 ตารางเมตร ในปัจจุบัน 
ห้องชุดขนาดเล็กที่นิยมน�ามาพัฒนาคือ ห้องชุดประเภท
สตดูโิอ (Studio)  ทัง้นี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัความสามารถ
ในการจ่าย (affordablility) ของผู้ซื้อ ส�าหรับราคาขาย
เริม่ต้น มตีัง้แต่ 30,000-200,000 บาทต่อตารางเมตร ซึง่
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของท�าเลท่ีตั้ง คุณลักษณะด้าน
โครงสร้างของคอนโดมิเนียม เช่น การตกแต่ง จ�านวนชั้น 
จ�านวนห้อง พ้ืนท่ีโครงการ คุณลักษณะของสภาพ-
แวดล้อมของโครงการ เป็นต้น (โชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์ 
2555) ในด้านการจดัผงัห้องชุดแบบสตดูโิอจะมกีารจดัผงั
แบบเปิดโล่ง (open plan) ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยที่
ส�าคัญ อาทิ พ้ืนท่ีน่ังเล่น พื้นท่ีนอน ห้องน�้า พื้นที่รับ-
ประทานอาหาร พื้นที่เตรียมอาหาร และระเบียง เป็นต้น 
ซึง่แต่ละโครงการมรีปูแบบการจดัผงัห้องชดุทีแ่ตกต่างกัน 
โดยเฉพาะการก�าหนดสัดส่วนขนาดพื้นท่ีใช ้สอยที่      
แตกต่างกัน   

งานวิจัยนี้ก�าหนดค�าถามที่เป็นสมมติฐานการวิจัย 2 
ประเดน็หลกัคอื 1) ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยภายในห้องชดุประ-
เภทสตูดิโอแต่ละโครงการมีความสัมพันธ์กับระดับราคา

ห้องชุดหรือไม่ อย่างไร และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่ใช้สอย (space utilization) ที่เป็นพื้นท่ีนั่งเล่น  
พื้นที่นอน ห้องน�้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่เตรียม-
อาหาร และระเบียงของห้องชุดประเภทสตูดิโอกับระดับ
ราคามคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างไร ทัง้นีวั้ตถปุระสงค์ของงาน
วิจัยนี้ท่ีส�าคัญคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ห้องชุดประเภทสตูดิโอกับระดับราคาขาย ผลการศึกษา
นี้จะเป็นแนวทางในการจัดพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดประ-
เภทสตูดิโอให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับราคา และ
เป็นแนวทางในการจัดพื้นที่ใช้งานที่ส่งเสริมกิจกรรม     
ในการด�าเนินชีวิตของผู้ซื้อในอนาคต

มาตรฐานขนาดของพื้นที่อาคารชุด

ขนาดของพื้นที่ที่กฎหมายก�าหนดจากข ้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ. 2522 ในหมวดที่ 5 เรื่องส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่ง
กล่าวถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายในอาคารไว้
ดงันี ้1) อาคารอยูอ่าศยัรวมต้องมพีืน้ท่ีภายในแต่ละหน่วย
ทีใ่ช้เพือ่การอยูอ่าศยัไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 2) ห้อง-
นอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 
2.50 เมตรและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 3) ช่อง-
ทางเดนิในอาคารต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
4) ระยะดิง่ระหว่างพืน้ถงึเพดาน ยอดฝาหรอืยอดผนงัของ
อาคารที่ต�่าที่สุดของห้องพักอาศัย ครัวไฟส�าหรับอาคาร
พกัอาศยัต้องไม่ต�า่กว่า 2.40 เมตร ห้องน�า้ ห้องส้วม ต้อง
มีระยะดิ่งระหว่างพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
นอกจากนี้ ในการก�าหนดมาตรฐานที่อยู่อาศัยประเภท
อาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ (2525) ก�าหนดพื้นที่-
ใช้สอยส�าหรับห้องชุดแบบอเนกประสงค์ ดังนี้ ห้องนอน 
8.64 ตารางเมตร พื้นที่รับแขกพักผ่อน 18 ตารางเมตร 
ครัว 4.32 ตารางเมตร ห้องน�้า 2.16 ตารางเมตร และ
ระเบียง 1.08 ตารางเมตร เป็นต้น 

จากภาพรวมเรือ่งขนาดของพืน้ทีท่ีก่ฎหมายก�าหนด แสดง
ให้เหน็ว่าคอนโดมเินยีมไม่สามารถสร้างขนาดห้องต�า่กว่า 
20 ตารางเมตรได้ และในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอน
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ต้องมีด้านที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ซ่ึงข้อก�าหนดดังกล่าว   
เป ็นป ัจจัยส�าคัญท่ีท�าให ้ผู ้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 
(developer) ต้องพัฒนารูปแบบห้องชุดประเภทสตูดิโอ 
(Studio) ให้ตอบสนองการใช้งานท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของผูบ้รโิภค ภายใต้พืน้ทีข่นาดเลก็ตามข้อจ�ากัด
ดังกล่าวและใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกพื้นที่ 

องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยส�าหรับ
ห้องชุดขนาดเล็ก

แม้ว่าห้องชุดประเภทสตูดิโอในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่า
ห้องชุดประเภทอื่นๆ แต่พื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กนั้นก็
สามารถออกแบบให้มีการใช้งานที่ครบทุกความต้องการ
ได้ การส�ารวจกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่
นิยมการจัดผังแบบเปิดโล่ง (open plan) และน�ามาจัด
เป็นรูปแบบพื้นที่ใช้สอยท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ใช้สอย 6 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) พื้นที่นั่งเล่น    
2) ห้องนอน 3) ห้องน�า้ 4) พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร 5) พืน้ที่
รบัประทานอาหาร และ 6) พืน้ทีร่ะเบยีง 

ภาพที่ 1 เป็นการจัดองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยของ
ห้องชดุประเภทสตูดโิอ ในโครงการดคีอนโด สาธปุระดษิฐ์ 
49 ขนาดประมาณ 29.70 ตารางเมตร เห็นได้ว่าขนาดที่
จ�ากดันัน้สามารถน�ามาเป็นองค์ประกอบของพืน้ทีใ่ช้สอย
ได้ครบทั้ง 6 องค์ประกอบซ่ึงเทียบเคียงกับห้องชุดแบบ
หนึ่งห้องนอนได้ นอกจากนี้ จากการศึกษาของ มัลลิกา 
ฟักทองพันธ์ (2556) พบว่า ห้องชุดขนาดเล็ก 22.50 - 
30.00 ตารางเมตร มกีารจดัผงัห้องชดุประกอบด้วย พืน้ที่
หลัก 4 พื้นที่ คือ พื้นที่อเนกประสงค์ ห้องน�้า ส่วนครัว 
และระเบียง โดยมีการแยกพื้นที่อเนกประสงค์และวาง
งานระบบไว้แนวเดียวกันเพื่อสะดวกในการเดินท่อ 
นอกจากนี้ เนรัญชรา สุพรศิลป์ (2557) ยังพบว่า การจัด
พื้นที่ภายในห้องพักขนาด 22.50-23.00 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ พื้นที่อเนกประสงค์/ส่วนนั่งเล่น 
ห้องนอน ส่วนเตรียมอาหาร ห้องน�้า และระเบียง ทั้งนี้ 
พืน้ท่ีภายในห้องชดุจะมพีืน้ท่ีอเนกประสงค์เป็นจดุเชือ่ม-
ต่อหลักระหว่างพื้นที่ต่างๆ ภายในห้อง
 
การศกึษาการแบ่งพ้ืนทีภ่ายในห้องชดุดงักล่าวข้างต้น น�า
ไปสู่การวิเคราะห์สัดส่วนของพื้นที่ภายในห้องชุดในงาน
วิจัยนี้ โดยก�าหนดพื้นที่ศึกษา 6 ส่วนคือ ห้องนอน พื้นที่
น่ังเล่น ห้องน�้า พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทาน
อาหาร และระเบียง 

ระดับราคาของคอนโดมิเนียม 
(Condominium Price Segmentation)

ปัจจุบันการแบ่งประเภทของคอนโดมิเนียมโดยใช้ระดับ
ราคาเป็นเกณฑ์นั้นมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆ ปี เนื่องจาก
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาที่ดิน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(CMI) และปัจจัยทางด้านค่าเงินบาท เป็นต้น การแบ่ง
ระดบัราคาของคอนโดมเินยีม มหีลากหลายวธิ ีอาท ิศนูย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้แบ่งระดับราคาห้องชุดในพ.ศ. 
2558 จ�านวน 4 ช่วงคือ 1) ราคาไม่เกิน 50,000 บาท/
ตารางเมตร 2) ราคา 50,001-80,000 บาท/ตาราง-
เมตร 3) ราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร
และ 4) ราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร 
นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ด้านธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้

ภาพที ่1 ตวัอย่างการแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยภายในห้องแบบสตดูโิอ
(ทีม่า : “แสนสิร,ิ” สืบค้น 30 มกราคม 2559, http://www.sansiri.com/ 
condominium/dcondo_sathu_pradit49/th/room-layout.aspx.) 
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แบ่งระดับคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไว้ 8 ระดับ
ตามราคาดังนี้ (ตารางที่ 1) 

อย่างไร และ 2) ขนาดของพืน้ทีใ่ช้สอยทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ต่างๆในห้องชุดประเภทสตูดิโอ อาทิ พื้นที่นั่งเล่น ห้อง-
นอน ห้องน�า้ พืน้ทีร่บัประทานอาหาร พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร 
และระเบียง มีความสัมพันธ์กับราคาหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลดังนี้

1) การคัดเลือกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหา-   
ริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการสูงสุดใน พ.ศ. 2556 รวม 4 
บรษิทั ได้แก่ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จ�ากัด มหาชน บริษัทแสนสิริ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แอลพีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน     
ทั้งสิ้น 55 โครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
2)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การค้นคว้าทางอินเตอร์-
เน็ตจากเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท โดยก�าหนดตัวแปรใน
การเก็บข้อมูลดังนี้ ราคาเริ่มต้น (บาทต่อตารางเมตร) 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 7 พื้นที่ (หน่วยเป็นตารางเมตร) ได้แก่ 
ขนาดรวมของห้อง พื้นที่นั่งเล่น ห้องนอน ห้องน�้า พื้นที่
เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร และระเบียง

3)  การวเิคราะห์ข้อมลู โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจ
มาประมวลผลหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปจากการส�ารวจ ได้แก่ ขนาดของ
พื้นที่ส่วนต่างๆ ระดับของราคา และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inference statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก     
กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ในประเด็น
ต่างๆ จากนัน้น�าผลการวเิคราะห์มาอภปิรายและสรปุผล
การศึกษา

ผลการศึกษา

1. ระดับราคาห้องชุดประเภทสตูดิโอ 

ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูราคาต่อตารางเมตรของห้องชุดประเภท
สตูดิโอทั้งหมด 55 โครงการมาหาราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด 
และ ราคาต�่าสุด พบว่า ราคาสูงสุดอยู่ที่ 237,000 บาท

ตำรำงที่ 1 การแบ่งระดับราคาของคอนโดมิเนียม

รหัส กลุ่มประเภท ระดับราคา (บาท/ตารางเมตร)

1 Ultimate 200,000 ขึ้นไป

2 Super Luxury 160,000 – 200,000

3 Luxury 130,000 – 160,000

4 High End 100,000 – 130,000

5 Upper Class 80,000 – 100,000

6 Main Class 60,000 – 80,000

7 Economy 45,000 – 60,000

8 Super Economy 30,000 – 45,000

ที่มา : “Think of Living,” สืบค้น 30 มกราคม 2559, 

http://thinkofliving.com. 

การแบ่งราคาเฉลีย่ต่อตารางเมตรในลกัษณะดงักล่าวอาจ
จะมีการแบ่งกลุ่มประเภทของคอนโดมิเนียมต่างๆ ได้
หลากหลาย เน่ืองจากมีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อ  
ระดับราคา อาทิ ท�าเลที่ตั้ง ขนาดของโครงการ รูปแบบ
ของอาคาร ชื่อเสียงของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
ตัวอย่าง เช่น คอนโดมิเนียมนิยมระดับกลางจับตลาด
ลกูค้าระดบักลาง (main class) ทีต่ัง้ในอยูท่�าเลใกล้ระบบ
ขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า อาจจะมรีาคาเฉลีย่ต่อตารางเมตร
ที่สูงเทียบเท่ากับคอนโดมิเนียมระดับสูง (upper class) 
ทีอ่ยูใ่นท�าเลไม่ตดิกบัระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า เป็นต้น 

วิธีการวิจัย

งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ (survey research) เพือ่
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 2 ประเด็น คือ 1) ขนาด
ของพื้นที่ใชส้อยรวมภายในห้องชดุประเภทสตดูิโอแตล่ะ
โครงการมีความสัมพันธ์กับระดับราคาห้องชุดหรือไม่
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ต่อตารางเมตร ราคาต�่าสุดอยู่ที่ 32,000 บาทต่อตาราง-
เมตร หากน�าข้อมลูมาแบ่งช่วงชัน้ของราคา 8 ระดบั ตาม
การแบ่งระดบัราคาของคอนโดมเินยีมในกรงุเทพมหานคร
ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมข้างต้น โดยหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น พบว่า ความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 
25,625 และน�ามาแจกแจงแบ่งราคาของกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 8 ระดับ (ตารางที่ 2)

เมื่อเปรียบเทียบอันตรภาคชั้นระดับราคาของคอนโด-     
มเินยีมกลุม่ตวัอย่างในตารางที ่2 ซึง่มคีวามกว้าง 25,625 
กับอันตรภาคชั้นระดับราคาในเว็บไซต์ด้านธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ของไทย ซึ่งมีความกว้าง 21,250 บาท 
พบว่า มคีวามแตกต่างกนั 4,375 บาท ซึง่ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญ แสดงให้เห็นว่าระดับราคาจากการส�ารวจใน
กลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกับราคาท่ีก�าหนดท่ัวไป
ของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และ
สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการจัดประเภทคอนโดมิเนียม
ตามระดบัราคา (condominium price segmentation) 
ได้

2. ขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องชุดประเภทสตูดิโอ 

จากการส�ารวจพบว่า ขนาดห้องของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
55 โครงการ มีขนาดเฉลี่ย 27.56 ตารางเมตร โดยขนาด
ห้องใหญ่ที่สุดคือ 38 ตารางเมตร และขนาดเล็กที่สุด    
คือ 21 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่มีขนาดสูงสุด     
ต�่าสุด และขนาดพื้นที่เฉล่ียในแต่ละส่วน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของขนาดพ้ืนที่ใช้สอยส่วนต่างๆ 
กบัขนาดรวมของห้อง พบว่า ห้องนอนมสีดัส่วนมากทีส่ดุ
ที่ ร้อยละ 38 รองลงมาคือพื้นที่น่ังเล่น (ร้อยละ 24 ) 
ห้องน�้า (ร้อยละ 14 ) พื้นที่เตรียมอาหาร (ร้อยละ 13) 
ระเบยีง (ร้อยละ 7) และพืน้ทีร่บัประทานอาหาร (ร้อยละ 
4) ตามล�าดับ จากการศึกษายังพบว่า ห้องชุดประเภท  
สตูดิโอในกลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีพื้นที่รับประทาน
อาหารคิดเป็นร้อยละ 44.6 และไม่มีระเบียงคิดเป็น    
ร้อยละ 3.6 ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

ตำรำงที่ 2  ราคาคอนโดมิเนียมประเภทสตูดิโอของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 8 ระดับ

รหัส กลุ่มประเภท ระดับรำคำ (บำท/ตำรำงเมตร)

1 Studio : Ultimate 211,382 – 237,008

2 Studio : Super Luxury 185,756 – 211,381

3 Studio : Luxury 160,130 – 185,755

4 Studio : High End 134,504 – 160,129

5 Studio : Upper Class 108,878 – 134,503

6 Studio : Main Class 83,252 – 108,877

7 Studio : Economy 57,626 – 83,251

8 Studio : Super Economy  32,000 – 57,625
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ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลขนาดห้องชุดของกลุ่มตัวอย่างมาแบ่ง
ประเภทตามขนาดพื้นที่ห้องเป็น 3 ประเภท คือ ขนาด
มากกว่า 30 ตารางเมตร ขนาด 25-30 ตารางเมตร และ
ขนาดต�่ากว่า 25 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ขนาด
พื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมในแต่ละประเภท ดังนี ้
(ตารางที่ 4)

ประเภทที่ 1 ขนาดมากกว่า 30 ตารางเมตร พบว่า มี
ขนาดพืน้ทีห้่องเฉลีย่ 35.5 ตารางเมตร เมือ่คดิเป็นสดัส่วน
เทียบเคียงกับขนาดห้องพบว่า ขนาดของพื้นที่ 3 ล�าดับ
แรกทีม่สีดัส่วนมากทีส่ดุคอื ห้องนอน (ร้อยละ 36.9) พืน้ที่
นั่งเล่น (ร้อยละ 25.09) และห้องน�้า (ร้อยละ 14.05)
 

ตำรำงที่ 3  ขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องชุดประเภทสตูดิโอ

ขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องชุด
ประเภทสตูดิโอ

ขนาดพื้นที่ต�่าสุด ขนาดพื้นที่สูงสุด ค่าเฉลี่ย ร้อยละของ
พื้นที่ใช้สอยรวม(ตร.ม.) (ตร.ม.) (ตร.ม.)

ขนาดพื้นที่รวมของห้อง 21 38 27.56 100

ห้องนอน 6.48 15.96 10.35 38

พื้นที่นั่งเล่น 2.42 10.64 6.66 24

ห้องน�้า 1.74 6.46 3.87 14

พื้นที่เตรียมอาหาร 2.73 5.6 3.66 13

พื้นที่ระเบียง 0 4.05 1.82 7

พื้นที่รับประทานอาหาร 0 3.06 1.2 4

ตำรำงที่ 4  ขนาดพื้นที่ใช้สอยแบ่งประเภทตามขนาดพื้นที่ห้อง

ประเภทที่ 1
ขนำดมำกกว่ำ 30 ตร.ม.

ขนาดรวม
ของห้อง

ห้องนอน พื้นที่
นั่งเล่น

ห้องน�้า พื้นที่เตรียม
อาหาร

พื้นที่รับประ
ทานอาหาร

ระเบียง

ขนาดเฉลี่ย 35.5 13.1 8.9 5.0 3.8 2.5 2.2

ร้อยละ 100 36.9 25.0 14.0 10.5 6.95 6.33

ประเภทที่ 2
ขนำด 25-30 ตร.ม.

ขนาดเฉลี่ย 27.5 9.60 7.95 3.25 3.66 1.09 1.97

ร้อยละ 100 34.8 28.8 11.8 13.3 3.99 7.18

ประเภทที่ 3
ขนำดต่�ำกว่ำ 25 ตร.ม.

ขนาดเฉลี่ย 22.2 9.22 3.94 3.71 3.58 0.47 1.38

ร้อยละ 100 41.3 17.7 16.6 16.1 2.1 6.2
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ประเภทท่ี 2 ขนาด 25-30 ตารางเมตร พบว่ามีขนาด
พื้นที่ห้องเฉลี่ย 27.5 ตารางเมตร เม่ือคิดเป็นสัดส่วน 
เทียบเคียงกับขนาดห้องพบว่า ขนาดของพื้นที่ 3 ล�าดับ
แรกที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ห้องนอน (ร้อยละ 34.85) 
พื้นที่นั่งเล่น (ร้อยละ 28.86) และพ้ืนท่ีเตรียมอาหาร  
(ร้อยละ 13.32)

ประเภทท่ี 3 ขนาดต�า่กว่า 25 ตารางเมตร พบว่ามขีนาด
พื้นที่ห้องเฉลี่ย 22.2 ตารางเมตร เม่ือคิดเป็นสัดส่วน 
เทียบเคียงกับขนาดห้องพบว่า ขนาดของพื้นที่ 3 ล�าดับ
แรกทีม่สีดัส่วนมากทีส่ดุคอื ห้องนอน (ร้อยละ 41.3) พืน้ที่
นั่งเล่น (ร้อยละ 17.7) และห้องน�้า (ร้อยละ 16.6)

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ห้องชุดประเภทสตูดิโอท่ีมี
ขนาดพื้นที่ท่ีแตกต่างกัน จะมีการออกแบบจัดสัดส่วน
พืน้ทีใ่ช้สอยภายในห้องทีต่่างกนัไปด้วย แต่โดยรวมพบว่า 
ห้องชุดทั้ง 3 ขนาดมีการจัดสัดส่วนพื้นท่ีห้องนอนมาก
ทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 34.85-41.3 ของขนาดพืน้ทีห้่อง รอง
ลงมาคือพื้นที่นั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 17.7-28.86 ของ
ขนาดพ้ืนที่ห้อง ส่วนล�าดับถัดไป พบว่ามีความหลาก-
หลายของสัดส่วนพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท

3. ความสัมพันธ์ของระดับราคากับขนาด
ห้องชุดและพื้นที่ใช้สอย 

ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าตัวแปรด้านขนาดของห้องชุด
ประเภทสตูดิโอสามารถน�ามาใช้พยากรณ์ระดับราคาได้
หรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
analysis) ก�าหนดสมมติฐานทางสถิติ

H
0 
: p = 0 ขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอไม่สามารถ

น�ามาใช้พยากรณ์ระดับราคาได้

H
1
 : p

¹
 ≠ 0 ขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอสามารถน�า

มาใช้พยากรณ์ระดับราคาได้

P (ความน่าจะเป็น) = .05a (ระดับนัยส�าคัญ)

จากตารางที่ 5 พบว่าค่า R2= .013 หมายความว่าขนาด
ของห้องสตดูโิอสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของราคา
ได้เพียงร้อยละ 13 ส่วนร้อยละ 87 ที่เหลือเกิดจาก
อทิธพิลจากปัจจยัอืน่ๆ นอกจากนี ้ในการทดสอบหาความ
สัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างขนาดห้องชุดกับระดับราคา พบ
ว่า ค่า P มากกว่า .05 จึงปฏิเสธ H

1
 ยอมรับ H

0 
 (ตาราง

ที่ 6)  สรุปได้ว่าตัวแปรด้านขนาดของห้องชุดประเภท   

ตำรำงที่ 5  แสดงผลสรุปสมการถดถอย

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .115a .013 -.005 2.01843

ตำรำงที่ 6  ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

Model Sum of Squares df Mean Square F P

1 Regression 2.911 1 2.911 .714 .402a

Residual 215.925 53 4.074    

Total 218.836 54      



เสริชย์  โชติพานิช / บุษรา  โพวาทอง / ธีระเดช  จีนจะโปะ

107  

สตูดิโอไม่สามารถน�ามาใช้พยากรณ์ระดับราคาของห้อง-
ชุดประเภทสตูดิโอในกลุ่มตัวอย่างโครงการที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครได้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังทดสอบว่าตัวแปรต้น คือ ขนาดพื้นที่
ใช้สอยเฉลี่ย 6 ส่วนภายในห้องชุดได้แก่ 1) พื้นที่         
นั่งเล่น 2) ห้องนอน 3) ห้องน�้า 4) พื้นท่ีเตรียม
อาหาร 5) พื้นที่รับประทานอาหาร และ 6) ระเบียง 
สามารถน�ามาใช้พยากรณ์ตัวแปรตาม คือ ระดับราคาได้ 
หรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
analysis) ก�าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้

H
0 
: p = 0 ขนาดพื้นใช้สอยส่วนต่างๆภายในห้องทุกตัว

ไม่สามารถน�ามาใช้พยากรณ์ราคาได้

H
1
 : p

¹
 ≠ 0 ขนาดพื้นใช้สอยต่างๆภายในห้องบางส่วน

สามารถน�ามาใช้พยากรณ์ราคาได้

P (ความน่าจะเป็น) = .05a (ระดับนัยส�าคัญ)

ผลการทดสอบ (ตารางที่ 7) พบว่า ค่า R หรือค่า 
Correlation เท่ากับ 0.652 แสดงให้เห็นว่าขนาดพื้นที่

ใช้สอยส่วนต่างๆ ทั้ง 6 ส่วนภายในห้องชุดกับราคามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสูง เนื่องจาก
เป็นค่าที่เข้าใกล้หนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบค่า R2 เท่ากับ 
0.425 หมายความว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายใน
ห้องสตูดิโอเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดราคา
ร้อยละ 42.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 57.5 ระดับราคาเกิด-
จากปัจจัยอื่นๆ 

นอกจากนี้ จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  
แบบพหุ (Multiple linear relationship) ระหว่างพื้นที่
ใช้สอยเฉล่ียในส่วนต่างๆ ของห้อง กับราคา พบว่า ค่า 
P น้อยกว่า .05 (ตารางที่ 8) จึงปฏิเสธ H

0
 ยอมรับ H

1
 

สรุปได้ว ่า ขนาดพ้ืนใช้สอยส่วนต่างๆ ภายในห้อง      
บางส่วนสามารถน�ามาใช้พยากรณ์ราคาของห้องชุด        
ประเภทสตูดิโอในกลุ ่มตัวอย่างโครงการท่ีตั้งอยู ่ใน
กรุงเทพมหานครได้

เม่ือทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (ตารางที่ 9) ผล
การทดสอบบ่งชี้ว่า มีเพียงพื้นที่ประเภทห้องน�้าที่มีความ
สัมพันธ์กับระดับราคา 

ตำรำงที่ 7  ผลสรุปการทดสอบสมการถดถอย

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate

1 .652a .425 .353 37356.861

ตำรำงที่ 8  ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างขนาดพื้นที่ใช้สอยกับราคาห้องชุด

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 4.947E10 6 8.245E9 5.908 .000a

Residual 6.699E10 48 1.396E9

Total 1.165E11 54

a. Predictors: (Constant), ระเบียง, ห้องนั่งเล่น, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องน�้า, ทานอาหาร

b. Dependent Variable: ราคา
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อภิปรายผลศึกษา

1. ขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอมีขนาดเฉลี่ย
ระหว่าง 27.56 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยประเภทต่างๆ
ภายในห้องชุด โดยมีสัดส่วนพื้นที่นั่งเล่นและพื้นที่นอน
รวมกันร้อยละ 62 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา 
ธนีสสรานนท์ (2550) ที่พบว่า ห้องขนาด 27.5 ตาราง-
เมตร มีสัดส่วนพื้นที่เฉลี่ย คือ พื้นที่อเนกประสงค์ (ห้อง-
นอนรวมกบัพืน้ท่ีนัง่เล่น) ร้อยละ 67.6 พืน้ทีห้่องน�า้ร้อย- 
ละ 13.3 ห้องครัวร้อยละ 13.3 ระเบียงร้อยละ 5.8 และ
ทางเดนิ ร้อยละ 1.50 นอกจากนี ้ในงานวจิยัของ มลัลกิา 
ฟักทองพันธ์ (2556) ยังพบว่า ห้องขนาด 22.50-30.00 
ตารางเมตร มีสัดส่วนพื้นที่เฉลี่ย คือ พื้นที่อเนกประสงค์ 
(ห้องนอนรวมกับพื้นที่นั่งเล่น) ร้อยละ 51.73 ในขณะที่
ห้องน�้า ร้อยละ 11.53 ห้องครัวร้อยละ 13.62 ระเบียง
ร้อยละ 8.04 และทางเดินร้อยละ 19.29  ทั้งนี้ จะเห็นได้
ว่า สดัส่วนพืน้ทีอ่เนกประสงค์ซึง่ใช้เป็นห้องนอนและพืน้ที่
นั่งเล่นมีสัดส่วนพื้นที่มากที่สุด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะการออกแบบพื้นท่ีเหล่านี้ให้มีขนาดใหญ่ส�าหรับ
ห้องชุดประเภทสตูดิโอ พื้นท่ีเหล่าน้ียังใช้งานได้หลาย
กจิกรรม ซึง่งานวจิยัของ เนรญัชรา สพุรศลิป์ (2557) พบ
ว่า ผู้อยู่อาศัยในห้องชุดมีการใช้พื้นที่ในส่วนนั่งเล่นโดย

ตำรำงที่ 9  ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นขนาดพื้นที่ใช้สอยกับตัวแปรตามราคา

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

1 (Constant) 106100 47873 2.216 .031

ห้องนั่งเล่น -3,715 2921 -.231 -1.272 .210

ห้องนอน 420 2922 .021 .144 .886

ห้องน�้า 19,950 5627 .526 3.545 .001*

ห้องครัว -11,189 10767 -.123 -1.039 .304

ทานอาหาร -4,661 7504 -.121 -.621 .538

ระเบียง -9,089 6725 -.173 -1.352 .183

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ด้วยกัน อาทิ พักผ่อน รับ
ประทานอาหาร ท�างาน ไว้ในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ 
การออกแบบให้มพีืน้ทีน่ัง่เล่นยงัเป็นปัจจยัส�าคญัประการ
หนึง่ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินยีมของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร (ธติ ิเขมการโกศล และกองกณูฑ์ 
โตชัยวัฒน์ 2558)

2. ผลวจิยัครัง้นีย้งัชีใ้ห้เหน็ว่า ขนาดของห้องชดุประเภท
สตูดิโอไม่มีผลต่อระดับราคาขาย ห้องชุดที่มีขนาดเล็กไม่
ได้มีราคาที่ถูกกว่าห้องชุดที่มีขนาดใหญ่เสมอไป เพราะ
ปัจจัยที่ก�าหนดระดับราคาขายมีหลายปัจจัย เช่น ท�าเล-  
ที่ตั้ง ต้นทุนค่าที่ดิน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น โครงการดีบุรา
พรานนก (บ.แสนสิร ิจ�ากดั มหาชน) ขนาดห้อง 29 ตาราง- 
เมตร ราคา 86,900 บาทต่อตารางเมตร กับโครงการดี-
คอนโดอ่อนนุช-พระราม 9 (บ.แสนสิริ จ�ากัด มหาชน) 
ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร ราคา 48,000 บาทต่อตาราง- 
เมตร  เป็นโครงการของผู้พัฒนาบริษัทเดียวกัน มีขนาด
ห้องเท่ากัน แต่ราคาแตกต่างกันถึง 38,9000 บาทต่อ 
ตารางเมตร จากตัวอย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าขนาด
ของห้อง (unit size) ไม่ได้เป็นปัจจยัหลกัหรือปัจจยัเดยีว
ที่จะส่งผลต่อระดับราคาได้
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3.  แม้ว่าขนาดห้องชุดจะไม่สามารถน�ามาบ่งชี้ระดับ
ราคาขายได้ แต่การศกึษาพบว่า ขนาดของพืน้ทีใ่ช้สอย 6 
ส่วน ภายในห้องชุด มีผลต่อการก�าหนดระดับราคาได้  
ร้อยละ 42.50 ส่วนทีเ่หลอื ระดบัราคาจะขึน้อยูก่บัปัจจยั  
อืน่ๆ  ข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า การออกแบบห้องชดุ
ประเภทสตดูโิอจ�าเป็นต้องค�านงึถึงการจดัพืน้ทีใ่ช้สอยทัง้ 
6 ส่วน ให้อยูใ่นสดัส่วนทีด่ ีเพราะสดัส่วนและอาจรวมถงึ
คุณภาพของพื้นที่เหล่านี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ
ก�าหนดระดบัราคาขาย ทัง้นีย้งัพบว่า พืน้ทีห้่องน�า้ มคีวาม
สัมพันธ์กับระดับราคาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดย
อนุมานได้ว่า เนื่องจากพื้นท่ีห้องน�้ามีต้นทุนการก่อสร้าง 
(ราคาต่อตารางเมตร) ทีสู่ง เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีใ่ช้สอยส่วน
อื่นๆ เพราะมีค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าสุขภัณฑ์ ค่า
กระเบือ้ง และงานระบบน�า้ หรอืบางโครงการอาจจะเพิม่
อ่างอาบน�้า หรือสุขภัณฑ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้
ต้นทุนของห้องน�้าสูงข้ึน แต่พื้นท่ีใช้สอยส่วนอื่นๆ บาง
โครงการจะเป็นห้องเปล่า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือของ
ตกแต่งห้องแถมมาให้ ท�าให้ต้นทุนค่าก่อสร้างน้อยกว่า
พื้นที่ห้องน�้าค่อนข้างมาก 

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ห้องชุดประเภทสตูดิโอใน
ระดบัราคาต่างๆ มขีนาดของห้องทีไ่ม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติโดยมีขนาดเฉลี่ยที่ 27.56 ตารางเมตร 
ทั้งนี้ ขนาดของห้องไม่สามารถน�ามาคาดการณ์ระดับ
ราคาขายได้ นอกจากนี ้ภายในห้องชดุประเภทสตดูโิอยงั
สามารถจ�าแนกสัดส่วนพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 6 ส่วน 
ประกอบด้วยห้องนอนร้อยละ 38 พืน้ทีน่ัง่เล่นร้อยละ 24 
ห้องน�้าร้อยละ 14 พื้นที่เตรียมอาหารร้อยละ 13 พื้นที่ 
รับประทานอาหารร้อยละ 4 และพื้นที่ระเบียงร้อยละ 7 
ซึ่งพื้นที่นั่งเล่นและห้องนอนมีสัดส่วนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 
62 (ภาพที่ 2)

ทั้งนี้ ขนาดพื้นท่ีใช้สอยท้ัง 6 ส่วน มีอิทธิพลต่อการ
ก�าหนดระดับราคาได้ร้อยละ 42.5 โดยมเีพยีงพ้ืนทีห้่องน�า้

ที่สามารถน�ามาคาดการณ์ราคาขายได้อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ผลการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ 
(characteristics) ของห้องชุดประเภทสตูดิโอในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
และก�าหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดประเภท     
สตดูโิอให้สอดคล้องกบัระดบัราคาขายและการใช้งานของ
ผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็น
ลักษณะตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดแบบ      
สตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทัง้ผูซ้ือ้ในการเลอืกสนิค้าและผูป้ระกอบการ
ในการน�าไปวางแผนทางการตลาดโครงการต่อไปใน
อนาคต ผลการศกึษาจากงานวจิยันี ้เป็นฐานความรูใ้นเชงิ
วิชาการต่อการออกแบบกายภาพที่อยู ่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมที่ประจักษ์จากสภาพของตลาด ทั้งยังเป็น
การบูรณาการความรู้ทั้งทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ 

ภาพที่ 2 ลักษณะการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยภายใน
ห้องแบบสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานคร
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งานวิจัยชิ้นนี้ ส�าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภาควชิาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย ที่ให้
ความคิดเห็นในเบื้องต้น นายมนต์ธัช มะกล�่าทอง และ
นางสาวศิเรมอร สุดชูเกียรติ มหาบัณฑิตจากหลักสูตร 
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
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