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การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการส�ำรวจลักษณะของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
ผ่านกลุม่ ตัวอย่างโครงการทีเ่ ปิดตัวในปี 2556 – 2559 ทัง้ หมด 4 โครงการโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบลักษณะ (Characteristics) ทางด้านราคาต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ 47,442 บาทต่อตารางเมตร
รูปแบบห้องที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) นิยมพัฒนาคือขนาดห้องหนึ่งห้องนอน โดยมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยที่ 39.6 ตารางเมตร
ส่วนห้องสองห้องนอนมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยที่ 76.1 ตารางเมตร คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีการบริการส่วนกลางได้แก่ ฟิตเนต สระว่ายน�้ำ 
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นลักษณะของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตอ�ำเภอเมืองนครราชสีมาในปัจจุบนั เพือ่ เสนอแนะแนว
ทางการออกแบบคอนโดมิเนียมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและบริบทเมืองในอนาคต

Abstract

The objective of the research is to observe the characteristics of the condominium project in Nakhon
Ratchasima by analyzing the data of 4 projects that were debuted during 2013 – 2016 through the descriptive
statistics analysis. The analysis shows that 47,442/square meter is the major characteristic of pricing for the
condominiums in Nakhon Ratchasima. In terms of popularity, the type of rooms that is mostly chosen and, later
on, developed by the developers is the 1 bedrooms, with the average area of 39.6 square meters for each
bedroom. While the rooms with 2 bedrooms (average size of 76.1 square meters) of the condominiums mostly
provide certain services, including the areas for fitness and swimming pool. The result of the research indicates
that the studies on the characteristics of condominiums in the present Nakhon Ratchasima can lead to improving
the design of condominium in relations to both the present local life and the future urban context.
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บทน�ำ

จังหวัดนครราชสีมามีการลงทุนทัง้ ของภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ในส่วนของภาครัฐมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟคู่ขนาน โครงการรถไฟความเร็วปานกลาง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นต้น ในส่วนของภาค
เอกชนได้มีการลงทุนในส่วนของโครงการโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นผลให้ที่ดินในจังหวัดมีราคาสูงขึ้น จากปัจจัยข้างต้นส่งผลท�ำให้โครงสร้าง
ทางกายภาพเมืองและ สังคมมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 เป็นช่วงเวลาทีม่ โี ครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมเกิดมากขึน้ ในจังหวัดนครราชสี มากกว่า
33 โครงการ (สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา, 2558) การเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภท “คอนโดมิเนียม” เป็นอาคารพัก
อาศัยที่ตอบสนองเมืองที่มีพื้นที่จ�ำกัด สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมเมือง” โดยประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น
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ขนาดครอบครัวในเขตเมืองเล็กลง วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบขนส่งเป็นตัวยึดโยงขอบเขตเมืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ภูมทิ ศั น์การบริโภคนิยมใช้หา้ งสรรพสินค้า ทีด่ นิ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดและราคาสูง ซึง่ เป็นผลปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม
(Robert E Park,Ernest Watson Burgess, 1968:49-57)
ทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม ถือเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยรูปแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ มากในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาของจังหวัดนครราชสีมาและ
ยังมีข้อมูลทางวิชาการน้อย ท�ำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) และสถาปนิก ยังขาดข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อต่อยอดใน
งานออกแบบอาคาร การศึกษางานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะส�ำรวจลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใน
เขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 ซึง่ ถือเป็นช่วงทีม่ โี ครงการเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ และน�ำมาวิเคราะห์ในประเด็น
ด้านรูปแบบ ประเภทโครงการ ระดับราคา การจัดวางผังพื้น สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดนครราชสีมาในอนาคต

วัตถุประสงค์ของบทความ

1. เพื่อส�ำรวจข้อมูลลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ด้านรูปแบบผังพื้น ขนาด ราคา ในเขตอ�ำเภอ
เมืองนครราชสีมาที่เปิดตัวระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2559
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และแนวทางในการพัฒนา
ในอนาคต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
จากงานศึกษาทีผ่ า่ นมาของ (เสริชย์,บุษรา,ธีระเดช,2559) มาตรฐานทางขนาดของพืน้ ทีอ่ าคารชุดทีก่ ฎหมายก�ำหนดจาก
พระราชบัญญัติ เรื่องการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ในหมวดที่ 5 เรื่องส่วนต่าง ๆ ของอาคาร กล่าวว่าคอนโดมิเนียมไม่
สามารถสร้างขนาดห้องต�่ำกว่า 20 ตารางเมตรได้ และในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนต้องมีด้านที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าข้อจ�ำกัดในการออกแบบอาคารอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนั้นมีข้อก�ำหนด
ทางการออกแบบทีก่ ำ� หนดไว้ชดั เจนทางด้านขนาดของพืน้ ที่ ซึง่ ยังมีในส่วนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมอาคารและการป้องกัน
อัคคีภยั กฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) เป็นต้น แต่ปจั จัยทีน่ กั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ให้ความ
ส�ำคัญคือราคาของทรัพย์สิน (Price of the property) ซึ่งราคาของทรัพย์สินมีตัวแปรหลักคือ คุณลักษณะของท�ำเล (Location Attributes) คุณลักษณะของโครงสร้าง (Structural Attributes) คุณลักษณะของย่าน (Neighborhood Attributes) (SOON LAM TATT,
2015) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบลักษณะของโครงการคอนโดมิเนียม
2. องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยส�ำหรับห้องชุด
คอนโดมิเนียม เป็นอาคารที่มีพื้นที่จ�ำกัด ดังนั้นห้องชุดจ�ำต้องถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตได้ในหนึ่งหน่วยพัก
อาศัยโดยกิจกรรมทุกอย่างจะถูกบีบอัดให้สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาปนิกจ�ำต้องวิเคราะห์พฤติกรรมทางการ
ใช้งานและ ออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้ตอบสนองต่อการใช้งานของบุคคลและกลุม่ ผูใ้ ช้งานทีแ่ ตกต่าง จากงานศึกษาทีผ่ า่ นมาของ (เสริชย์, บุษรา,
ธีระเดช, 2559) ได้วเิ คราะห์รปู แบบการจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยของห้องชุดโครงการในกรุงเทพมหานครซึง่ สามารถจัดองค์ประกอบพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ของห้องชุดได้ 6 ส่วนหลักได้แก่ 1) พื้นที่นั่งเล่น 2) ห้องนอน 3) ห้องน�้ำ 4) พื้นที่เตรียมอาหาร 5) พื้นที่รับประทานอาหาร และ 6) พื้นที่
ระเบียง
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ภาพที่ 1 : แสดงตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องประเภทหนึ่งห้องนอนโครงการในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาของรูปภาพ: เข้าถึงได้จาก http://www.klangcasa.co.th/citylink/ (8 ธันวาคม 2559.)

จากการศึกษา ข้างต้นเมือ่ น�ำรูปแบบการจัดองค์ประกอบของพืน้ ทีท่ งั้ 6 ส่วนของโครงการในกรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์
ร่วมกับผังห้องของโครงการในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 6 ส่วนได้เหมือนกันคือ ห้องนอน พื้นที่นั่ง
เล่น ห้องน�ำ 
้ พืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร และระเบียง ซึง่ สือ่ ให้เห็นว่าการจัดวางห้องชุดในจังหวัดนครราชสีมานัน้ มีความ
คล้ายคลึงกับการจัดวางผังห้องชุดของโครงการในกรุงเทพมหานคร
3. คุณภาพชีวิตของความเป็นเมืองและการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
ปัจจุบนั คุณภาพชีวติ ถือเป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลในสังคมแบบเมืองให้ความส�ำคัญ ดังนัน้ คอนโดมิเนียมทีก่ อ่ เกิดจากสังคมแบบเมือง
ย่อมต้องตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย Anderson 1971 : 8-21 กระบวนการกลายเป็นเมืองได้ส่งผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ในหลายลักษณะเช่น การแบ่งแยกแรงงาน (Division of Labor) การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์โดยมนุษย์ (Man - Made Environment) การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันผูกพันกับเวลา (Implications of the clock) มีความ
ผูกพันกับเทคโนโลยี (Commitment to Superlatives) เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงในการออกแบบคอนโดมิเนียมเพื่อตอบ
สนองวิถีชีวิตแบบเมือง
ที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมมีส่วนส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ การมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีส่ ามารถเข้าถึงพืน้ ทีส่ เี ขียว อากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ มีความปลอดภัย การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมสุขภาพทัง้
ทางกายและจิต เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตในเมืองของมนุษย์ (Thomas Panagopoulos,2016 : 16-27)

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโครงการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโครงการที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมที่เปิดโครงการในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ผ่านกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการสูงในปี
พ.ศ. 2556 มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ บริษัทคิวซีเอสเตทจ�ำกัด บริษัทคลังคาซ่าจ�ำกัด
บริษัทไทยเมโทรแคปปิตอลจ�ำกัด บริษัทแผ่นดินทองพร๊อพเพอร์ตี้จ�ำกัด โดยล�ำดับในการศึกษามีดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท โดยก�ำหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล
ดังนี้ ราคาเริ่มต้น (บาทต่อตารางเมตร) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 6 พื้นที่ (หน่วยเป็นตารางเมตร) ได้แก่ ขนาดรวมของห้อง พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน ห้องน�้ำ พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร และระเบียง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
2) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจมาประมวลผลหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลจากการส�ำรวจได้แก่ ขนาดของพื้นที่ส่วนต่างๆ ระดับของราคาจากนั้นน�ำ
ผลการวิเคราะห์มา อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
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ตัวอย่างโครงการของบริษัทไทยเมโทรแคปปิตอลจ�ำกัด

ตัวอย่างโครงการของบริษัทคิวซีเอสเตทจ�ำกัด

ตัวอย่างโครงการของบริษัทดินทองพร๊อพเพอร์ตี้จ�ำกัด

ตัวอย่างโครงการของบริษัทคลังคาซ่าจ�ำกัด

ที่มาของรูปภาพ:
เข้าถึงได้จาก http://www.thechange.co.th
(1 พฤษภาคม 2560.)

ที่มาของรูปภาพ:
เข้าถึงได้จาก http://www.ppt-property.com/
(1 พฤษภาคม 2560.)

ที่มาของรูปภาพ:
เข้าถึงได้จาก http://www.thespacecondo.com
(1 พฤษภาคม 2560.)

ที่มาของรูปภาพ:
เข้าถึงได้จาก http://www.klangcasa.co.th/citylink/
(1 พฤษภาคม 2560.)

ภาพที่ 2 : แสดงกลุ่มตัวอย่าง โครงคอนโดมิเนียมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา

ผลการศึกษา

1. ลักษณะด้านราคา
ราคาห้องชุดผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลราคาต่อตารางเมตรทั้งหมด 4 โครงการตัวอย่าง มาหาราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด และ ราคา
ต�่ำสุด พบว่า ราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 51,724 บาทต่อตารางเมตร ราคาเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ที่ 45,455 บาทต่อตารางเมตร และราคากลางเฉลี่ย
ที่ 47,442 บาทต่อตารางเมตร ดังตารางที่ 1
ตารางที่1: ลักษณะด้านราคาต่อตารางเมตรโครงกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

ราคาต่อตารางเมตร

โครงการที่ 1

51,724

โครงการที่ 2

45,872

โครงการที่ 3

46,718

โครงการที่ 4

45,455

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

47,442

2. ขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องชุด
จากการส�ำรวจขนาดห้องของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 4 โครงการ พบว่ารูปแบบหนึง่ ห้องนอนเป็นรูปแบบทีม่ มี ากทีส่ ดุ ล�ำดับ
ถัดมาเป็นแบบห้องสองห้องนอน แบบห้องสตูดโิ อ และแบบห้องชุดดูเพล็กซ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาเฉพาะห้องแบบหนึง่ ห้องนอน และ
สองห้องนอนเป็นหลัก เนื่องจากห้องแบบสตูดิโอ และแบบห้องชุดแบบดูเพล็กซ์ บางโครงการไม่มีห้องประเภทดังกล่าว
มวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”
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The Characteristics Study of Condominium in Nakhon Ratchasima

		

2.1 ห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน
มีขนาดเฉลีย่ 39.6 ตารางเมตร โดยมีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,876,525 บาท เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ส่วนต่าง ๆ กับขนาดรวมของห้อง พบว่า ห้องนอนมีสัดส่วนมากที่สุด 39% รองลงมาคือ พื้นที่นั่งเล่น 23% ห้องน�้ำ 12% พื้นที่เตรียม
อาหาร 11% พื้นที่รับประทานอาหาร 9% พื้นที่ระเบียง 7% ตามล�ำดับ จากการศึกษายังพบว่า ห้องชุดประเภทหนึ่งห้องนอนในกลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนไม่มีพื้นที่รับประทานอาหารโดยใช้พื้นที่ส่วนนั่งเล่นในการท�ำกิจกรรมดังกล่าวทดแทน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงลักษณะห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน
กลุ่มตัวอย่าง หนึ่งห้องนอน Living Room Bed Room

WC

Pantry

โครงการที่ 1

แบบที่ 1

10.5

14.7

4.8

4

4

2

40

2,068,965

โครงการที่ 2

แบบที่ 1

6

13.2

4.5

3.5

3.5

2

32.7

1,500,000

โครงการที่ 3

แบบที่ 1

9.8

13.5

5.6

5.6

5.4

3.3

43.2

2,018,218

แบบที่ 2

7

14

5

5.4

5.25

2.9

39.55

1,847,697

แบบที่ 1

12

21

3.25

3

0

3.6

42.85

1,947,747

เฉลี่ย

9.06

15.3

4.6

4.3

3.6

2.8

39.66

1,876,525

ร้อยละ

23%

39%

12%

11%

9%

7%

100%

โครงการที่ 4

Dining Area Terrace Room Size

ราคา

		

2.2 ห้องชุดแบบสองห้องนอน
มีขนาดเฉลีย่ 76.1 ตารางเมตร โดยมีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 3,683,215 บาท เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ส่วนต่าง ๆ กับขนาดรวมของห้อง พบว่า ห้องนอนมีสัดส่วนมากที่สุด 47% รองลงมาคือ พื้นที่นั่งเล่น 18% ห้องน�้ำ 11% พื้นที่เตรียม
อาหาร 10% พื้นที่รับประทานอาหาร 9% พื้นที่ระเบียง 6% ตามล�ำดับ จากการศึกษายังพบว่า ห้องชุดประเภทสองห้องนอนในกลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนไม่มีพื้นที่รับประทานอาหารโดยใช้พื้นที่ส่วนนั่งเล่นในการท�ำกิจกรรมดังกล่าวทดแทน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ลักษณะห้องชุดแบบสองห้องนอน
กลุ่มตัวอย่าง

สองห้องนอน

Living Room

Bed Room

WC

โครงการที่ 1

แบบที่ 1

17

27

6.4

6.6

9.6

2.4

69

3,568,965

แบบที่ 2

11

31.2

7

6

11.2

3.6

70

3,620,690

แบบที่ 3

7.5

34.6

15

10

6

5.4

78.5

4,060,345

โครงการที่ 2

แบบที่ 1

18

63.5

13

13.5

6

6

120

5,504,587

โครงการที่ 3

แบบที่ 2

12

24

4.2

4.2

7.5

3.6

55.5

2,592,849

แบบที่ 1

15.75

34.8

5.7

5.5

6.75

6

74.5

3,480,491

แบบที่ 1

16

33.75

6.25

5.4

0

3.6

65

2,954,575

เฉลี่ย

13.9

35.6

8.2

7.3

6.7

4.4

76.1

3,683,215

ร้อยละ

18%

47%

11%

10%

9%

6%

100%

โครงการที่ 4

Pantry Dining Area Terrace Room Size

ราคา

2.3 สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะมีการบริการส่วนกลางได้แก่ ฟิตเนต สระว่ายน�ำ 
้ ห้องรับรอง เป็นหลัก มีเพียงหนึง่ โครงการ
ที่มีสนามสควอช ภายในโครงการ
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อภิปรายผลข้อเสนอแนะ

ลักษณะของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในปี 2556 – 2559 มีลักษณะทางด้านรูปแบบผังพื้น ขนาด ราคา สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ดังนี้
1. ลักษณะอาคารภาพรวม คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) มีหน่วยพักอาศัยใน
โครงการเฉลี่ยที่ 334 หน่วยรูปแบบหนึ่งห้องนอนเป็นรูปแบบที่มีมากที่สุด ล�ำดับถัดมาเป็นรูปแบบห้องสองห้องนอน แบบห้องสตูดิโอ
และแบบห้องชุดดูเพล็กซ์ ตามล�ำดับ
2. ลักษณะทางการแบ่งสัดส่วนผังพื้น การแบ่งสัดส่วนของขนาดพื้นที่ใช้สอยส่วนต่าง ๆ กับขนาดรวมของห้อง พบว่า
ห้องนอนมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่นั่งเล่น ห้องน�้ำ พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ระเบียง ตามล�ำดับ
3. ลักษณะด้านราคาพบว่าที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เปิดตัวในปี 2556 –
2559 มีราคากลางเฉลี่ยที่ 47,442 บาทต่อตารางเมตร โดยห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,876,525 บาท และมีขนาด
เฉลี่ย 39.6 ตารางเมตร ส่วนห้องชุดแบบสองห้องนอนมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,683,215 บาท และมีขนาดเฉลี่ย 76.1 ตารางเมตร
4. ลักษณะด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก พบว่าโครงการส่วนใหญ่มี ฟิตเนต สระว่ายน�ำ ้ ห้องรับรอง เป็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าขนาดห้องนอนเป็นส่วนแบ่งพื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นห้องรูปแบบใดสัดส่วนห้อง
นอนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการออกแบบพื้นที่เหล่านี้ให้มีขนาดใหญ่ส�ำหรับห้องชุดประเภทหนึ่งห้องนอนและสองห้องนอน
ปัจจุบันคุณภาพชีวิตถือเป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมแบบเมืองให้ความส�ำคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการทุกโครงการจะให้สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ เช่น ฟิตเนต สระว่ายน�ำ 
้ เป็นต้นซึง่ แตกต่างจากโครงการในช่วงก่อนหน้านีข้ องจังหวัดนครราชสีมา
ทีจ่ ะไม่ได้เน้นการบริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว ทางด้านราคาจะพบว่าเมือ่ เทียบกับราคาบ้านเดีย่ วแล้วคอนโดมิเนียมยังมีราคา
ใกล้เคียงกับบ้านชัน้ เดียว ทีอ่ ยูใ่ นเขตชานเมือง แต่สงิ่ ส�ำคัญคือท�ำเลทีต่ งั้ จะเป็นพืน้ ทีก่ ลางเมืองหรือย่านพาณิชยกรรม ใกล้หา้ งสรรสินค้า
และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางรวมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเช่น ฟิตเนต สระว่ายน�ำ 
้ เป็นสิง่ ทีโ่ ครงการบ้านเดีย่ วทีร่ าคาเทียบเคียงกันไม่มกี ารให้บริการ
ในส่วนนี้
ดังนัน้ การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทีร่ าคาใกล้เคียงกับบ้านชัน้ เดียวเช่นในปัจจุบนั
จ�ำต้องวิเคราะห์จดุ แข็งของโครงการประเภทดังกล่าวเช่น การให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ขนาดของห้อง หรือปัจจัยทางด้านท�ำเล
และย่าน สิ่งทีส่ �ำคัญทีส่ ุดในการพัฒนาโครงการประเภทดังกล่าวในอนาคตคือ พฤติกรรมการใช้งานอาคารและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความผูกพันกับเทคโนโลยีของคนที่มีมากขึ้น การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันผูกพันกับเวลา ซึ่งปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเลือกที่อยู่อาศัย

เอกสารอ้างอิง

Anderson, Nels (1971). The Industrial Urban Community: Historical and Comparative Perspectives. New York:
Appleton-Century-Crofts
Robert E Park, Ernest Watson Burgess. (1968) .49-57. The Growth of the City University of Chicago
SOON LAM TATT. (2015) .factors affecting prices of condominiums nearby developing mrt stations in kuala.Taylor’s
University
Thomas Panagopoulos. (2016) .137-144. Urban planning with respect to environmental quality and human
well-being. Environmental Pollution. Algarve University.
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา.(2558). สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ปี 2558 อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.
เสริชย์ โชติพานิช, บุษรา โพวาทอง, ธีระเดช จีนจะโปะ.(2559) .99-110. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของห้องชุดประเภทหนึง่ ห้องนอน
กับราคาขายในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”
152 การประชุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 - 16 มิถุนายน 2560

