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ตึกแถวถือเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของตึกในใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากเป็น
ที่ อยู่อ าศัยแล้วตึก แถวที่ตั้ง อยู่ริม ถนนยังใช้ป ระกอบธุรกิ จด้วย ในยุคของ e-commerce เพื่อลด
ต้นทุนการดาเนินกิจการธุรกิจจึงใช้พื้นที่น้อยลง ในบางพื้นที่จึงมีตึกแถวที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต้ อ งใช้ ต้ น ทุ น สู ง และตึ ก แถวถู ก แทนที่ ด้ ว ยอาคารแบบ mix-used complexes
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศั ยเขตดอนเมือง การ
ใช้งานตึกแถวเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเขตดอนเมือง และเสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับตึกแถวเพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบธุรกิจในเขตดอนเมืองจานวน 5 คน และใช้แบบสอบถามกับผู้อยู่ อาศัยในเขตดอนเมื อง
จานวน 400 คน
ผลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.75 เพศ
ชายร้อยละ 46.25 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี และยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19.50 มีความ
ต้องการเช่าที่พักอาศัย และร้อยละ 14.0 มีความต้องการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ พฤติกรรมการใช้
เวลาว่างที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาเป็นประจาคือพักผ่อนและทากิจกรรมในที่พัก (ร้อยละ
47.50) สินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการในระดับมากคือร้านอาหาร (ร้อยละ 20.50)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบการออกแบบสไตล์ Modern ในระดับมาก (ร้อยละ 31.0) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักเช่าตึกแถวเพื่อประกอบธุรกิจในเขตดอนเมือง เนื่องจากใกล้
บ้านหรือใกล้สถานที่ทางาน โดยไม่ได้ทาวิจัยมาก่อนจะเริ่มธุรกิจ เพียงแต่เลือกจากทาเลที่ตั้งและ
ราคาค่าเช่า ผู้ประกอบธุรกิจบางรายเคยประกอบธุรกิจแล้มเหลวมาแล้ว
แนวทางการปรับ ปรุง อาคารตึก แถวเก่ าเขตดอนเมื องที่ ได้จ ากการศึกษานี้ คือ ควร
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้สอยเป็นอาคารแบบผสมกึ่งบริการ (Service Mixed-use)
เป็นการใช้ประโยชน์ตึกแถวเพื่อการบริการร้านอาหาร และที่พักอาศัยรายวันแบบ Hostel เนื่องจาก
เป็นความต้องการของผู้อาศัยเขตดอนเมือง ทั้งนี้ต้องดูทาเลที่ตั้งที่มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายอยู่ ถ้าตึกแถว
เก่าตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในปี พ. ศ.

จ
2563 สามารถปรับ ปรุง เป็นโรงแรมส าหรับนัก ท่ องเที่ยวได้ ส าหรับ การตกแต่ง ควรใช้ Modern
Style ซึ่งเป็นแบบที่ผู้อาศัยเขตดอนเมืองชอบมากกว่ารูปแบบอื่น
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The shop-house has been one of downtown Bangkok signature buildings
since the first street in Bangkok, Charoen Krung, was built in 1864. Besides
accommodating the proprietors, shop-houses located along the streets were used for
business purposes. In the e-commerce era, to be cost effective, commercial sites need
less space than ever before. In some areas, many shop-houses were abandoned
because the operation cost were too high, or they were demolished to be substituted
with new forms of mix-used complexes. This study aimed to examine Don Mueang
residents’ needs and behaviors and the used of shop-house in doing business in order
to present guidelines to add value to old shop-houses in Don Mueang, Bangkok. Indepth interviews with 5 business tenants in Don Mueang were used to collect data
regarding their needs and expectations in renting a space, and a questionnaire was
applied to private Don Mueang residents (n = 400).
The questionnaire found 53.75% of the respondents were female, 46.25%
were male and the majority of the respondents aged between 31-40 years. It was also
found that 19.5 % of the respondents wanted a room renting and 14.0 % wanted to
rent space for doing business. The majority of the respondents (47.50%) has the habit
of spending their time relaxing at home. Their preferred neighborhood products and
services at the high level is restaurants (20.5%). Their preferred interior style at the high
level is modern (31.0%). From the in-depth interviews it was found that business
tenants start renting shop-houses in Don Mueang because their current residence or
work place is in Don Mueang or nearby. The tenants neither analyze nor research the
market before deciding to start their businesses; they only consider location and rental
fee. Some of their earlier businesses have failed.

ช

Guidelines proposed from this study included renovating of an old shophouse should be for service mixed-use such as restaurant or hostel according to Don
Mueang residents’ needs. However, location is prioritized, if the old shop-house
located near Don Mueang International Airport, railway station and BTS (will be operate
in 2020) it can be renovates as a tourists accommodation. According to the Don
Mueang residents preference modern style is the most appreciated
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยและทาการค้า ส่วนใหญ่ใช้สาหรับประกอบธุรกิจขนาดย่อม เช่นการค้า
ปลีก เนื่อ งจากตึก แถวสร้างเพื่อ การประกอบธุรกิจจึงมักปลูกสร้างอยู่ในเขตชุม ชนซึ่ง มีผู้อยู่อาศัย
หนาแน่น ในแหล่งธุรกิจใจกลางเมืองและในแหล่งชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยนั้นตึกแถวถือกาเนิดมา
พร้อมๆ กับการสร้างถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนสายแรกของประเทศ ดังนั้นสาหรับคนไทยตึกแถวจึง
เป็นอาคารซึ่งเห็นกันจนชินตา ความคึกคัก เสียงดังของพ่อค้าแม่ค้าจากร้านค้าที่เรียงรายตามถนนเป็น
เสน่ห์ที่น่าประทับใจของตึกแถว
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษกิจในยุคฟองสบู่ ทาให้ตึกแถวจานวนมากถูกทิ้งร้าง แม้ใน
ปัจจุบันเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นแต่จานวนตึกแถวที่ถูกปิดไปนั้นไม่กลับมาเปิดใช้งานเหมือนเมื่อก่อน
ต่อมาในปีพ .ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญ หาน้าท่ วมใหญ่เขตดอนเมื องก็ เป็นอีกเขตที่เจอกับ
ปัญหาน้าท่วมสูง และมีน้าขังเป็นระยะเวลานาน ปัญหานี้มาพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (e-Commerce) เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป e-Commerce เริ่มมี
การพั ฒ นาอย่างรวดเร็ว มี ก ารเปิดการซื้อขายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Website ของ
ตนเองเพื่ อ การซื้อ ขาย ต่อ มาก็ มี ก ารเกิ ดขึ้นของ Market-Place เช่น Amazon, E-bay, Lazada,
Shopee ทาให้คนสามารถทาการค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แม้แต่ Social Commerce เช่นค้าขายผ่าน
ทาง Application Line หรือ Facebook ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยในประเทศไทย ทาให้ความต้องการ
ใช้ พื้ น ที่ ตึ ก แถวเพื่ อ การค้ า ขายโดยเฉพาะค้ า ปลี ก ลดลงอย่ า งมาก เพราะการซื้ อ ขายผ่ า น eCommerce นั้นสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ค้าขายได้สะดวกกว่า และสามารถเปิดร้านได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัญหาด้านกายภาพของตึกแถวเองก็มีไม่น้อย ตึกแถวส่วนใหญ่มีหน้าแคบประมาณ 4-5 เมตร
ตึก แถวส่วนใหญ่ไม่มีที่จอดรถ ไม่เอื้ออานวยต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีแสงที่เพียงพอ การถ่ายเทของ
อากาศ มีปัญหาด้านความปลอดภัย การปรับปรุงตึกแถวมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทาให้ถูกปล่อยทิ้ง
ร้าง ขาดการบารุงรักษา อยู่ในสภาพที่ไม่น่ามอง
ในขณะที่ความต้องการน้อยลง แต่ราคาของตึกแถวไม่ได้ลดลงตาม แต่กลับสูงขึ้น เนื่องจาก
หลังจากการเปิดตัวอีกครั้งของสนามบินดอนเมือง และจานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการมีเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การตัดถนน การ
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สร้างรถไฟฟ้า ทาให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้ราคาของตึกแถวมีมูลค่าสูงขึ้นไปด้วย ตึกแถว
จานวนหนึ่งได้ถูกซื้อและทาให้มีการสร้างอาคารสูง เช่น คอนโดฯ อาคารสูงเหล่านี้ สามารถจุคนได้
มากกว่า และเนื่อ งจากเป็ นอาคารที่ เ กิ ดขึ้นใหม่ จึง มี ก ารออกแบบได้ส วยงาม เหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยู่อาศัยตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากกว่า เนื่องจากดอนเมืองเป็นพื้นที่ใกล้สนามบิน และ
พื้นที่ ส่วนใหญ่เ ป็นพื้ นที่ สีเ หลือ ง (พื้นที่ อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อย) พื้นที่ ที่ ผัง เมื องก าหนดให้
สามารถสร้างตึกสูงนั้นมีไม่มากนัก อาคารพาณิชย์น่าจะสามารถนามาปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าและนา
กลับมาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนดอนเมืองได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยูอ่ าศัยเขตดอนเมือง
2.2 ศึกษาปัญหาและแนวทางการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเขตดอนเมือง
2.3 เสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับตึกแถวเพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเขต
ดอนเมือง
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” มี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาและรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยเขตดอนเมือง
ในช่วง 2 กิโลเมตรตามแนวถนนสรงประภาทัง้ สองฟากถนน
3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ประชากรที่อยู่อาศัยในเขตดอนเมือง
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ประกอบการธุรกิจในเขตดอนเมือง
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผู้อยู่อาศัยในเขตดอนเมือง จานวน 400 คน โดยวิธีสุ่มแบบสะดวกจากผู้ที่
ยินดีให้ข้อมูล
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2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก เจ้าของหรือผู้ประกอบการธุรกิจในเขตดอนเมือง จานวน 5
คน ที่ ยินดีให้สัม ภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้ให้บ ริก ารที่ พัก 1 คน ให้บ ริก ารอาหาร 2 คน ให้บ ริก าร
เครื่องดื่มและอาหารว่าง 1 คน ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 คน
3.3 ด้านเนื้อหาของการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในเขตดอนเมือง รวมถึงข้อมูลใน
การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆจากผูป้ ระกอบการ และเสนอแนวทางการเพิม่ มูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขต
ดอนเมือง โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ
3.3.1 ข้อ มู ล ทุติยภูมิ การศึก ษาครั้งนี้ได้ทาการศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ง ข้อ มูล ที่ มีผู้ศึก ษาและเก็บ ข้อ มู ล ไว้แ ล้ว เช่น ตาราและเอกสารทางวิช าการ วิท ยานิพ นธ์
สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านสถิติ ค้นคว้าจากวารสาร เอกสาร หนังสือจากห้องสมุดต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักและใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อยู่อาศัยในเขตดอนเมือง
3.4 ด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ตึกแถวเก่า หมายถึง ตึก แถวในเขตดอนเมื องที่ ไม่ ได้มี ก ารนามาใช้เ ป็นที่ อยู่อาศัยหรือ
ประกอบธุรกิจ
การเพิ่ม มู ล ค่า หมายถึง การสร้างความได้เ ปรียบทางการแข่ง ขันผ่านการสร้างมูลค่าแก่
ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง โดยมีขั้นตอนการผลิตหรือการบริการที่แตกต่างไปจากคนอื่น
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม ถ้ามีการนาตึกแถวเก่ามาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์
5.2 ผู้ประกอบการสามารถนาผลที่ได้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าย่านดอนเมือง มีการศึกษาเอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตึกแถว
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับปรุงตึกแถว อาคาร
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงอาคารพาณิชย์และตึกแถว
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า
เนื่องจากภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการสร้างจุดยืนทางการขายเพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในกลุ่มที่เป็นผู้บริโภครายใหม่และการรักษาไว้ของผู้บริโภครายเดิม
ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมี ท างเลื อ กมากขึ้ น ท าให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น มี คู่ แ ข่ ง มากมายจึ ง น าไปสู่
กระบวนการของการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Boonpienpon 2018) โดยในอดีตนั้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
จะประสบความสาเร็จได้รับความนิยมในท้องตลาดได้นั้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้
ความสาคัญ ทั้งต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งและต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แต่
ในปัจจุบันจะพบว่านอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการแล้วนั้นก็จะมีเรื่องของการเพิ่ม
มู ล ค่าหรือ สร้างมู ลค่าผลิตภัณฑ์ ห รือการบริก ารนั้นๆให้เป็นตัวดึง ดูดผู้บ ริโ ภคให้หันมาสนใจหรือ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Lasitama, Na Pathum et al. 2015)
1.1 ความหมายของการเพิ่มมูลค่า
การเพิ่ มมู ลค่าเป็นตัวช่วยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการสร้างมูลค่า
โดยมีขั้นตอนการผลิตหรือการบริการที่แตกต่างไปจากคนอื่น เพื่อให้ได้เป็นผู้นาในตลาดผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ไม่ว่าจะจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อการบริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยคุณภาพการบริการ
หรือการมีราคาที่เหมาะสม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพจะส่งผล
ให้เกิดความสาเร็จกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการในระยะยาวอีกด้วย (De Chernatony, Harris et al.
2000) ซึ่งนอกจากจะสร้างความแตกต่างแล้วนั้นยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริ โภคที่จะ
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สามรถทาให้มีภาวะการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการซื้อ การครอบครองและการใช้ประโยชน์อีกด้วย (มัลลิกา ผลอนันต์
2560)
ในขณะเดียวกัน การบริการที่มีการทาเพิม่ นอกเหนือจากธุรกิจหลักขององค์กร (Core Value)
ก็ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอีกความหมายหนึ่ง (Ravald and Grönroos 1996) อีกทั้งการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มหรือเสริมสิ่งใหม่ๆเข้าไป ควรมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าโดยตรง (Salem Khalifa 2004)
การเพิ่มมูลค่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (McCracken 1993)
- จับต้องได้ คือ การเพิ่มที่ตัวผลิตภัณฑ์ให้นอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไป มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาและไม่ยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถลอกเลียนแบบได้
- จับ ต้อ งไม่ ได้ คือ การบริก ารหรือการสร้างแบรนด์ (Branding) ซึ่ง เป็นสิ่งที่ ยั่ง ยืน สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และสร้างความสาเร็จได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ในความหมายด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า
และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภคและเกินความคาดหมายของผูบ้ ริโภค อีกทั้งมูลค่าเพิม่
อาจเกิดจากการเพิ่มสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ บริโภคคาดว่าจะได้รับ (Nilson 1992) นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นการเพิ่มหรือเสริมสิ่งใหม่ๆสู่ตัวผลิตภัณฑ์ควรมีความเกี่ยวข้องและ
เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเพิ่มมูลค่าหมายถึงสิ่งที่ช่วยสร้างความ
ได้เ ปรียบทางการแข่ง ขันโดยผ่านการสร้างคุณค่าสาหรับลูกค้าที่ ดีขึ้น (Customer Value) โดยมี
ขั้นตอนพั ฒ นาขึ้นมาผ่านทางสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ไ ด้ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ การบริการที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ คุณภาพการบริการ ราคาที่เหมาะสม การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การตลาดหรือการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ได้เป็นผู้นาในผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากการสร้างความแตกต่าง
ในตลาดแล้ว การเพิ่มมูลค่าจะเป็นตัวช่วยในการสร้างคุ ณค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่สูงกว่า
และยังสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งนาไปสู่
ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
1.2 ความสาคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและยังรวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับปรุงแนวคิดกลยุทธ์ให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถทาให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มมีความสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจ (Pongwiritthon, Pakvipak et al. 2016)
ดังต่อไปนี้
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าคู่แข่งจะทาให้สามารถตอบสนองความต้องการ และทาให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มอาจทาได้ด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่
ผู้บริโภคต้องการ
2. การสร้างมูลค่าเพิ่ มสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บ ริโภคที่ดีที่สุด
เพราะทาให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจมอบให้
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มทาให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในภาวะที่มีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงได้และทาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
1.3 การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Adder Creation)
ในภาวะของตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงและอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะอิ่มตัวซึ่งจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆจะมีความเหมือ นและคล้ายกั นเป็นส่วนใหญ่ จึง ท าให้ธุรกิจแต่ละรายพยายามหา
ช่องทางเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อเสนอแก่
ลูกค้า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มอบให้แก่
ผู้บริโภคและยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเหนือคู่แข่งได้ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างสูง
(Creyer and Ross 1996) ซึ่ง การสร้างมู ล ค่าเพิ่ม นั้นผู้ป ระกอบการจะต้องพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ห รือ
บริการให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ประกอบด้วย 4 ด้าน (ปิติพีร์ รวมเมฆ 2560) ได้แก่
1. คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) คือการที่ลูกค้ารับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
หรือบริการแล้วเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เมื่อลูกค้าเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์
แล้วย่อมให้ความสาคัญเสมอ อีกทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าและ
ดีกว่าสินค้าของคู่แข่งจึงจะทาให้ลูกค้าให้ความสนใจ
2. คุณค่าด้านบริการ (Service Value) คือ ลูกค้ามักจะพอใจกับการให้บริการของร้านค้าที่
ให้ ก ารต้ อ นรั บ และบริ ก ารที่ ดี มากกว่ า ร้ า นค้ า ที่ เ พิ ก เฉยในการให้บ ริก าร นั่ น แสดงถึ ง การให้
ความสาคัญกับบุคคลากรที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าที่เกิดจากคุณภาพในการให้บริก าร (Service Quality)
10 ประการ (Medini, Boucher et al. 2015) ดังนี้
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- ความเป็ น รู ป ธรรม (Tangible) คื อ สิ่ ง ที่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้ เช่ น สถานที่ อาคาร
การตกแต่งและบริเวณที่ ให้บริก ารลูกค้า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทั นสมัยอัธยาศัยไมตรี ของผู้
ให้บริการการแต่งกายของผู้ให้บริการ
- ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) คือการบริการที่ทาให้สามารถนาเสนอได้อย่างถูก
ต้องการให้บริการตามที่สัญญาไว้และมีความน่าเชื่อถือ
- ความกระตือรือร้น (Responsiveness) คือการแสดงน้าใจยินดีที่จะช่วยเหลือ ผู้ รั บ บริ ก าร
และพร้อมที่จะให้บริการได้ในทันที ให้ความสนใจกับปัญหาของผู้รับบริการ
- ความเชี่ยวชาญ (Competence) คือการเรียนรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิด
ชอบได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพสามารถแสดงให้ผู้รับ บริก ารเห็นได้ว่าตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้
- ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติมีน้าใจและมีความเป็น
มิตรเห็นอกเห็นใจต่อผู้รับบริการ
- ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งเกิดจากความ
ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการซึ่งผู้รับบริการรับรู้ได้จากการพูดปากต่อปาก
- ความปลอดภัย (Security) คือความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินชื่อเสียง
ปราศจากความรู้สึกเสี่ยงอันตรายและข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งการรักษาเช่นการรักษาความลับของ
ผู้รับบริการ
- เข้าถึงบริการ (Access) คือการที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ง่ายและได้รับ
ความสะดวกจาการรับบริการ
- การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือการให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้รับบริการ ใช้การสื่อสาร
ด้วยภาษาที่ผู้รับบริการเข้าใจและรับฟังเรื่องราวต่างๆจากผู้รับบริการ
- การเข้ า ใจและเข้ า ใจผู้ รั บ บริ ก าร (Understanding / Knowing the Customer) คื อ ผู้
ให้บริการทาความเข้าใจและเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทาการ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการบริ ก ารที่ ค าดหวั ง (Expectation Service) กั บ การบริ ก ารที่ รั บ รู้ จ ริ ง
(Perception Service) จากผู้ให้บริการ ซึ่ง หากผู้ให้บริการสามารถให้บริก ารที่สอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มรี ะดับสูงกว่าที่ผรู้ ับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้
การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่ งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่
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ได้รับ เป็นอย่างมาก (Blackburn and Lawrence 1995) คุณภาพการให้บ ริก ารเป็นเรื่องที่ ได้รับ
ความสนใจและมีการให้ความสาคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและผลของความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า” (Buzzell and Gale 1987)
3. คุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value) คือ การอานวยความสะดวก ความเต็มใจใน
การให้บริการแก่ลูกค้า ในปัจจุบันการสร้างแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
และ การบริการ (Services) นั้นได้ก ลายเป็นการสร้างความได้เปรียบแบบชั่วคราว (Temporary)
เนื่องจากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนั้นทาให้องค์กรไม่สามารถดารงความได้เปรียบในสองด้านนี้ไว้
ได้อย่างยาวนานและยั่งยืน (Cook Mark 2016) จึงจาเป็นต้องอาศัยคุณค่าที่เกิดจากคุณ ภาพของ
บุคลากร (Piyawat Trevittaya 2016) ดังนี้
- ความสามารถ (Competence) พนักงานต้องอาศัยความชานาญและมีความรู้
- ความมีน้าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเอง
- ความเชื่อถือได้ (Credibility) พนักงานของบริษัทต้องมีความน่าเชื่อถือ
- ความไว้วางใจได้ (Reliability) พนักงานต้องทางานด้านการบริการด้วยความสม่าเสมอ
และถูกต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า
- การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) จะต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
- การติดต่อสื่อสาร (Communication) พนักงานต้องใช้ความพยายามที่จะทาความเข้าใจกับ
ลูกค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
4. คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) ในด้านธุรกิจจะยึดถือภาพลักษณ์เป็นคุณค่าเพิ่ม
(Value Added) ที่ มี ให้กั บ สินค้าและบริษัท ซึ่ง ถือว่ าเป็นประโยชน์ท างจิตวิท ยา (Psychological
Benefit) ที่มีอยู่ในตัวสินค้าที่เป็นตัวที่ทาให้สินค้าหลากหลายชนิดตั้งราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางด้าน
กายภาพ (อนุวัต สงสม 2559) ยิ่งถ้าสินค้ามีความทัดเทียมด้านกายภาพมาก ขึ้นเท่าใดภาพลักษณ์ก็ยิ่ง
มีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น จากความสาคัญนี้เองจึงทาให้ภาพลักษณ์กลายเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยให้
ผู้ บ ริ โ ภครั บ รู้ ใ นตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อ ครองใจผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรตลอดไป

9
1.4 มูลค่าเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงเพราะด้วย
ขนาดมูลค่าทางเศรษฐกิจของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองยังเกี่ยวพันกับ
ธุรกิจอื่นๆ ทั้งในภาคการผลิต การค้า และการบริการอีกมากมาย การเติบโต หรือถดถอยของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแน่นอนว่าเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก (ชาตรี บัวคลี่ 2556) มูลค่าเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีก ารจ ากั ด
ความที่แตกต่างกันไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยที่มลู ค่าเพิ่ม คือ การสร้างกาไรให้เพิ่มขึ้นด้วยการลด
ต้นทุนในการบริหารงานขององค์กรหรือมีการเพิ่มการบริการหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและช่ วย
ส่งเสริมธุรกิจหลัก ในขณะเดียวกันมีอีกทฤษฎีกล่าวว่า มูลค่าเพิ่ม คือ การมองเห็นช่องว่างหรือโอกาส
ในสิ่งที่คนอื่นไม่ทา หรือการทาในสิ่งที่คนอื่นทาไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานให้มี ค่า
มากขึ้นและต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามา (De Chernatony 1999) การ
วัดผลของมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป จะวัดโดยการพิ จารณาจากต้นทุนที่สามารถทาให้
เกิดการเพิ่มสิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานอาคาร โดยเป็น
การวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีการให้คะแนนเป็นละดับ 1 ถึง 5 ของผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการ สาหรับในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กาลัง
ได้รับความสนใจมากขึ้น แม้แต่บริษัท แสนสิริ จากัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาของประเทศ
ไทยได้นาแนวคิดนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการที่มีอยู่ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ได้ โดยการเพิ่ม 5 อย่าง (มนตรี ล้อเลิศ
สกุล and อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 2560) คือ
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาจานวนผู้พักอาศัย โดยวิธีสร้างประสบการณ์การพัก
อาศัยที่ มี คุณภาพให้กั บ ลูก ค้าอยู่เ สมอ เช่น การอานวยความสะดวกในการชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
การรักษาสภาพแวดล้อ มให้ปลอดภัยและน่าอยู่ ตลอดจนถึงการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและรักษาลูกค้าไว้ได้เป็นอย่างดี
2. การเพิ่มรายได้ด้วยลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยการคัดกรองและประเมินลูกค้าที่เข้ามาภายใน
โครงการ ถึงกาลังจ่ายที่มี
3. การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์ เป็น การตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกั น ที่ มี ขึ้นทุ ก ปี
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และนโยบายริเริ่มพัฒนาสินทรัพย์หรือพื้นที่เพื่อสามารถแข่งขันกับ
โครงการอื่น ๆ ได้นั้น เป็นการปกป้องและเพิ่มมูลค่าโครงการให้ทัดเทียมโครงการอื่นๆได้
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4. การเพิ่มจานวนผู้เข้าพัก เป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางการลงทุนที่สูงที่สุดบนพื้นฐานของตลาดหรือพื้นที่นั้น ๆ
5. การเพิ่มอิสระและเวลาสาหรับชีวิตส่วนตัว โดยการคานึงถึงความต้องการของลูก ค้ าที่
ผู้ประกอบการจะต้องตอบสนองให้ได้
เมื่อได้ทาการศึกษาเรื่องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการแล้วนั้น สิ่งที่สาคัญอีกประการ
หนึ่งคือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อนามาใช้ใน
การออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ในปัจ จุบันนี้พ ฤติก รรมผู้บ ริโ ภคมี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมี ความจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์และการประเมินความสามารถในการซื้อหรือความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งต้องมี
การวิเคราะห์คาดการณ์ลูกค้าในอนาคตว่ามีแนวโน้มเพิ่มลดอย่างไร เพื่อรองรับสถานการณ์การที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกค้ามีมากมายหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มก็ย่อมมีความต้องการที่
แตกต่างกันไป ซึ่ง กลุ่ม ธุรกิ จจาเป็นจะต้องทราบถึงความต้องการของนักท่ องเที่ยวแต่ละกลุ่มและ
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ เพื่อที่จะนามาพัฒนาตัวสินค้าและบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นๆด้วย ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มจะมีลัก ษณะที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ ดังนี้ (Kaewsasri, Nilliaum et al. 2017)
1. กลุ่มผู้บริโภคตามเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.1 กลุ่มผู้บริโภคในเขตเมืองและนอกเมือง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคในเขตเมืองและนอก
เมืองจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองจะมีการตระหนักถึงปัญหาสูงกว่า
ผู้บริโภคที่อยู่ในเขตนอกเมือง ทั้งนี้เพราะว่า สภาพแวดล้อมในเมืองจะมีปัจจัย สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาได้ ม ากกว่ า นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นทรั พ ยากร ( Consumer
Resources) อันได้แก่ รายได้ เวลา แรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพและแบบการดารงชีวิตของผู้บริโภค
ในเมืองจะมีความซับซ้อนมากกว่า ความแตกต่างของกระบวนการทางจิตวิทยาต่างๆ ของผู้บริโภคใน
เมืองก็จะมีความซับซ้อนมากกว่า
1.2 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด โดยกลุ่มผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครกั บ ต่ า งจั ง หวั ด จะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจะมีลักษณะของความเป็นสากลหรือสมัยนิยมสูง ทั้งนี้เพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็น
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หน้าต่างติดต่อกับต่างชาติและเป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่าง พฤติกรรมของคนกรุ ง เทพจึ ง มี ค วาม
ตื่ น ตั ว หรื อ ตระหนั ก ถึง ปัญ หาอยู่ต ลอดเวลาและเรีย กร้อ งความเป็ นสมั ยนิ ย มสูง แต่ ผู้บ ริโ ภคใน
ต่างจังหวัดยังมีการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับสังคมโลก เฉพาะในส่วนของตัวจังหวัด (วรงรอง ศรีศิริรุ่ง
and กนิษฐา สุขสมัย 2561) แต่ส่วนในเขตนอกจังหวัดจะมีความอนุรักษ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ช้า
การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเป็นไปในอัตราที่ช้ากว่ากรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะประชากร โดยแยกออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้
2.1 กลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุ พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคจะแตกต่างกันไป
ตามช่วงอายุ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 16-35 ปี จะมีพฤติกรรมในการรับเอาวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ใหม่ๆผู้บริโภคกลุ่มนี้จะนิยมสินค้าที่เป็นสมัยนิยม และมีพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงเร็วมากและหวือหวา
มีการใช้จ่ายเงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังชอบใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย แต่สาหรับผู้บริโภคที่มีอายุ 36-55 ปี
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีกาลังซื้อสูงมาก เพราะอาชีพการงานที่ทาจะมีตาแหน่งสูง (ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
เจริญ 2559) จึงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีราคาแพง เช่น รถยนต์ บ้าน ถ้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ
56 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ใกล้เกษียณอายุการทางานมีพฤติกรรมที่จะดูแลสุขภาพและหาความสุขในช่วง
บั้นปลายชีวิตและมีความอิ่มในด้านความต้องการสูง
2.2 กลุ่มผู้บริโภคตามเพศ โดยกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซื้อที่
อยู่บนพื้นฐานของแรงจูงใจทางด้านอารมณ์มากกว่าทางด้านเหตุผล ในขณะที่เพศชายจะเป็นเพศที่ไม่
ใช้อารมณ์ในการซื้อมากนัก ลักษณะการซื้อของเพศชายจะเน้นที่รูปทรงที่ดูบึกบึน ขนาดกว้างใหญ่ มี
สีสันเรียบๆ (ภัทรพงศ์ คงวัฒนา 2559) แต่เพศหญิงพฤติกรรมในการซื้อจะเน้นที่รูปทรงบอบบาง
กะทัดรัดให้ความรู้สึกนุ่มนวล สีสันอ่อนไหว สดใส
2.3 กลุ่ม ผู้บริโ ภคตามรายได้ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโ ภคที่ มีรายได้สูงมัก มีพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอยมาก ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง การตัดสินใจซื้อสินค้าจะไม่พิจารณาอะไรมากถ้า
ถูก ใจก็ เต็มใจจะจ่ายเงินซื้อ แต่ส าหรับกลุ่ม ผู้บริโภคที่มีร ายได้ม ากจะมี อาชีพที่มี เงินเดือนสูง เช่น
ประธานบริษัท กลุ่ม นี้จ ะเป็นกลุ่มที่ หาความสุขให้กั บชีวิตโดยการทาความเด่นให้กั บตนเองการ
ตัดสินใจซื้อจะไม่คานึงถึงราคาแต่อย่างใด และสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ถ้าเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีระดับเงินเดือนสูง เช่น นักธุรกิจระดับบริหาร นักธุรกิจขนาดเล็ก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะใช้จ่ายเงินตามกาลังเงินเดือนหรือรายได้ การตัดสินใจซื้ อของคนกลุ่มนี้จะใช้
เหตุผลประกอบการซื้อ และเป็นกลุ่มที่นิยมสมัยนิยม มีอานาจซื้อสินค้าได้ดี โดยเฉพาะการซื้อบ้าน
รถยนต์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า ประสบความส าเร็จ ในการท างาน (Wangkananon and Sawmong 2012) แต่
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สาหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นพนักงานขายทั่วไป พนักงานทางานภายในบริษัท ข้าราชการระดับกลาง
กลุ่มนี้การตัดสินใจซื้อจะคานึงถึงราคาสินค้าที่ถูก และจะหาสินค้าที่ทาสาเร็จแล้วมากกว่าจะสั่งทา
พิเศษ
2.4 กลุ่มผู้บริโภคตามสถานะทางสังคม โดยปกติแล้วสถานะครอบครัวจะมีอานาจใน
การซื้อสูง เพราะว่ามีจานวนสมาชิกที่เป็นลูกอยู่ด้วย โดยผู้ที่แต่งงานแล้วมักจะมีความต้องการสินค้าที่
ใช้ในครอบครัว แต่สาหรับผู้ที่เป็นโสด จะมีกิจกรรมในชีวิตในบ้านน้อยมาก และมักต้องการใช้สินค้าที่
ใช้ส่วนตัว ดังนั้นพฤติกรรมการซื้อจะถูกกาหนดตามสถานะดังกล่าว
2.5 กลุ่มผู้บริโภคตามระดับการศึกษา เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษามักมี
พฤติกรรมการพิจารณาซื้อสินค้าที่เน้นความมีเหตุผล ความคุ้มค่าและต้องการยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพ จะใช้สินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและหาความสุขเข้าหาตัว
2.6 กลุ่มผู้บริโภคตามเชื้อชาติ จะมีพฤติกรรมที่ขึ้นกับกลุ่มเชื้อชาติของตนเป็นใหญ่
เช่น ผู้บริโภคที่มีเชื้อชาติจีนจะมีพฤติกรรมในการซื้อที่บ่งบอกถึงความมั่นคั่ง เช่น การซื้อสินค้าที่มีสี
แดงและสีทอง ผู้บริโภคที่มีเชื้อชาติตะวันตก จะนิยมสินค้าที่ช่วยรักษาทรัพยากรของโลก ผู้บริโภคที่มี
เชื้อชาติไทยจะนิยมซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค
คาถามที่ใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมใช้ 6W1H (Who (target), Who (Participate),
What, Why, When, Where, How) (Kinoshita and Kinoshita 2016) เพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการ
ทราบตามหลั ก 7Os (Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets,
Operations) ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ หาสินค้า
หรือบริการที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมนั้นๆ (ธมลวรรณ ธีระบัญชร 2561) ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)
เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนไม่ใช่ลูก ค้ากลุ่มเป้าหมายเสมอไป ดังนั้นการศึกษาพฤติก รรม
ผู้ บ ริ โ ภคก็ เ พื่ อ หาลู ก ค้ า กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ห รื อ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร เพื่ อ ให้ ท ราบ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นคาถาม
ที่ต้องการทราบตลาดเป้าหมายหรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ภู มิ ศ าสตร์ จิ ต วิ ท ยาหรือ จิตวิ เ คราะห์ พฤติก รรมการบริโ ภค (ทวี รั ช ต์ คงรชต 2561) เพื่ อ น าไป
ประกอบการวางแผนพฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
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ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ที่เหมาะสมและการตอบสนองความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)
หลัง จากทราบถึง กลุ่มเป้าหมายที่ แท้ จริง แล้วจึง ท าการวิเ คราะห์พฤติก รรมของตลาด
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Objects) โดย
สิ่ง ที่ ผู้บริโ ภคต้อ งการคือ สินค้าและบริการ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ( Product
Component) และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) เพื่อนาไป
เป็ น แนวทางในการวางกลยุ ท ธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Strategy) ทางด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก
รูป ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ ที่คาดหวัง ศัก ยภาพผลิตภัณฑ์ และความแตกต่าง
ทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร ราคา ภาพลัก ษณ์ (ณัตตยา เอี่ยมคง and ดนุชา สลีวงศ์
2559) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
3.ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)
จะทาให้ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในการซื้อ (Objectives) ในการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้
สินค้า เพื่อสามารถนามาวางกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เพื่อศึกษาต้นเหตุในการจูงใจกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความต้องการ เพื่อให้สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าสามารถตั ดสินใจซื้อได้
โดยต้องทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนปัจจัยเฉพาะบุคคล เพราะผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการด้าน
ร่างกาย และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)
เป็นคาถามที่ ต้อ งการทราบบทบาทของกลุ่ม ต่างๆเพราะในการตัดสินใจซื้อแต่ล ะครั้ง
อาจจะมีผู้บริโภคอื่นมีส่วนรวมในการตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ (Organizations) เพราะ
ในบางครั้ง ผู้ที่ท าหน้าที่ ซื้อไม่ ใช่ผู้ที่ใช้สินค้าโดยตรง อาจมี การใช้ร่วมกันหลายคน หรืออาจมีการ
ร่วมกันตัดสินใจในการซื้อ โดยมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อคือ ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิผล ผู้ตัดสินใจซื้อ
และผู้ ใ ช้ เพื่ อ น าไปก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การตลาด (Advertising and
Promotion Strategies) (Berger and Wallingford 1997) โดยใช้ก ลุ่มอิทธิพลและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานโฆษณาและเลือกใช้สื่อโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
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5.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการในแต่ละประเภทที่แตกต่างกั นตาม
โอกาสที่จะใช้ เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือ โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สาคัญต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์โอกาสในการเลือกซื้อของลูกค้ า (Occasion) จะช่วยทาให้
ผู้ขายสามารถเตรียมแผนวางกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?)
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง สถานที่ ที่ ลูก ค้ า นิ ย มซื้ อ หรือ สะดวกในการไปซื้อ
(Outlets) เพื่อการจัดการบริหารช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และสร้าง
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของชา ช่องทางพิเศษอื่นๆ เป็นต้น
7. ผู้บริโภคซือ้ อย่างไร (How does the consumer buy?)
เพื่ อ ให้ท ราบถึงการบริหารการซื้อของลูกค้า (Operations) ว่ามี ขั้นตอนในการซื้อหรือ
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ทาการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไข
หรือลดปัญหานั้นๆ ทาการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจซื้อ (Thaler 1985)
โดยมีองค์ประกอบการซื้อคือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ ความรู้สึก ภายหลัง การซื้อ ซึ่ง จะช่วยท าให้ธุร กิ จ มี ข้อมู ล ในการวางแผนกลยุท ธ์ก ารส่ งเสริ ม
การตลาดได้อย่างเหมาะสม
เมื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมของผู้บ ริโ ภคแล้ว เพื่ อ ให้ ก ารท าการวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจาเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับตึกแถว อาคาร ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะต่างๆ
ของตึกแถว
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตึกแถว
ในปัจจุบันมีอาคารพาณิชย์และตึกแถวเก่าที่ อยู่ในพื้นที่เ ขตย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central
Business District: CBD) มากมายทั้ ง ในตั ว กรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด ในส่ ว นของ
กรุงเทพมหานครนั้นย่านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก
เขตราชเทวี (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล and สรารัตน์ ฉายพงษ์ 2561) ในกรุงเทพมหานครนั้น มีอาคารอยู่
จานวนมากที่เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาของการใช้งาน และการเปิดขายเป็นอาคารพร้อมที่ดินตาม
ช่องทางต่าง ๆ อี ก ทั้ ง ส่วนหนึ่ง เป็นทรัพย์สินด้อยคุ ณ ภาพ (Non-Performing Asset, NPA) ของ
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สถาบันทางการเงินต่างๆ แต่ด้วยเหตุที่ราคาที่ดินย่านศูนย์ กลางธุรกิจนั้น มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Poompat and Chawalee 2018)
3.1 ประวัติความเป็นมาของตึกแถวในประเทศไทย
ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่าอาคารและตึกแถวในพื้นที่ต่อเนื่องมีการก่อสร้างครั้งแรกเมื่อใดและ
บริ เ วณไหน แต่ พ อจะอนุ ม านได้ จ ากการที่ รั ช กาลที่ 1 โปรดให้ ช าวจี น ย้ า ยชุ ม ชนจากบริ เ วณ
พระบรมมหาราชวังในปัจจุบันมายังย่านสาเพ็งจนถึงตลาดน้อยตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองหลวงนั้น น่าจะได้มีการสร้างห้องแถวบ้างแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีหลักฐานของการเก็บค่า
เช่าตึกแถวหน้าวัดประยุรวงศ์ (ฝั่งธนบุรี) กับวัดจักรวรรดิ แต่ที่มีหลักฐานการก่อสร้างตึกแถวอย่าง
ชัดเจนนั้นคือมาจากการตัดถนนเจริญกรุงและบารุงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัช กาลที่ 5
ได้ มี ก ารตั ด ถนนและสร้ า งตึ ก แถวสองฟากถนนอย่ า งแพร่ ห ลายเป็ น จ านวนมากในพื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งในขณะนั้นมีขอบเขตถึงคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว (Watcharaporn 2011)
การตัดถนนและสร้างตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือการขยายถนน
เดิมซึ่งทาให้ต้องรื้อตึกแถวที่สร้างไว้เดิมแล้วสร้างตึกแถวขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่นที่ถนนบารุงเมืองที่มีการ
ขยายถนนและสร้างตึกแถวขึ้นมาใหม่ใน พ.ศ. 2413 หรือการปรับปรุงถนนเจริญกรุงที่โปรดเกล้าฯ ให้
รื้อตึกแถวที่สร้างก่อนหน้าแล้วสร้างขึ้นใหม่ดังที่เห็นหลงเหลือบางส่วนในปัจจุบัน การพัฒนาตึกแถว
อีกลักษณะหนึ่งคือการตัดถนนใหม่เพื่อเปิดพื้นที่เมืองแล้วสร้างตึกแถวขึ้น เช่น ถนนลาพูนไชย ถนน
หลานหลวง ถนนดารงรัก ษ์ มี ก ารสร้างตึก แถวเมื่อพ.ศ. 2443 ส่วนตึก แถวที่ ส าเพ็ง ถนนพาหุรัด
ถนนพลับพลาไชย รวมทั้งถนนจักรวรรดินั้นสร้างระหว่าง พ.ศ. 2449-2451 ซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลที่
5 ตึกแถวที่มีประวัติการก่อสร้างนี้ส่วนใหญ่สร้างโดยกรมพระคลังข้างที่ ซึ่งต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองได้โ อนมาอยู่ในความดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังมี
ตึ ก แถวที่ ส ร้ า งโดยวั ด ด้ ว ยส่ ว นตึ ก แถวที่ ส ร้ า งโดยเอกชนส่ ว นมากมั ก ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารก่ อ สร้ า ง
(Yongthanit 2012)
การตั้งถิ่นฐานของคนไทยในที่ราบลุ่มภาคกลางในอดีตซึ่งอาศัยแม่น้าลาคลองเป็นเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งได้ก่อ ให้เกิดรูปแบบของย่านร้านตลาดที่เป็นตลาดบกและตลาดน้าตลาดบกจะ
ประกอบด้วยแผงขายของและร้านค้าปลูกสร้างเป็นโรงเรือนที่มักจะรวมกลุ่มกันบริเวณชุมทางถนน
สวนตลาดน้าจะประกอบด้วยเรือ แพ และโรงเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อของคลองหรือปากคลอง
ที่เชื่อมต่อกับแม่น้า (กฤตพร ห้าวเจริญ 2561) สวนตึกแถวซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยที่เป็นที่รูจัก
คุ้นเคยของคนไทยในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เพิ่งไดมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จอมเกล้าเจอยู่หัวหรือเพียงราว 1 ศตวรรษที่ผ่านมาเท่านั้น ตึกแถวในแนวสองฝั่ง ถนนเจริญกรุง ถนน
บ ารุง เมื อ ง และถนนเฟื่ อ งนครซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมั ยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
ต่อเนื่องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบอย่างของตึกแถวในสิงคโปร์
(คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย 2525) เป็นสิ่งที่แสดงภาพลักษณ์ให้ชาวตะวันตกได้เห็นถึง
ความเจริญที่เท่าเทียมกับอารยประเทศของประเทศไทย (อลิษา สหวัชรินทร์ 2560)
3.2 วิวัฒนาการของตึกแถวในประเทศไทย
ตึก แถวเป็นที่ อ ยู่อาศัยที่ นารูปแบบมาจากวัฒนธรรมจีน รูป ลัก ษณ์ของอาคารผสมผสาน
หลากหลายวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 ชั้น มีกลิ่นอายของโคโลเนียลสไตล์ มีรูปแบบการใช้
สอยที่รองรับได้ทังการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจปัญหาที่เกิดจากตึกแถวส่วนมากมีสาเหตุมาจาก
ขาดการควบคุมและการละเลยของกฎหมาย การออกแบบที่ไม่ได้คานึงถึงความต้องการที่เปลี่ยนไป
ของการอยู่อาศัยในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่ อการพัฒนาเมือง สถาปัตยกรรม และคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย (Pakorn Pattananurot 2014)
ตึกแถวในยุคแรกมักยึดทาเลการปลูกสร้างบริเวณริมถนนสายหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
การค้า ซึ่งเดินทางสะดวกและโดดเด่นสะดุดตาสาหรับผู้สัญจรไปมา โดยส่วนของร้านค้าในชั้นล่างนั้น
แบ่งประโยชน์ใช้สอยเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ด้านหน้าติดถนนเป็นส่วนของหน้าร้านสาหรับการค้าขาย ถัด
เข้ามามีบันไดขึ้นบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัว ส่วนที่สามบริเวณกลางบ้านของตึกแถวสมัยก่อน เป็นพื้นที่เปิด
โล่ง เพื่อรั บแสงแดดและระบายอากาศ ซึ่ง มั ก เป็นบริเวณสาหรับอาบน้าชาระร่างกาย ขณะที่ ด้าน
หลังสุดเป็นครัวกว่าร้อยปีที่ตึกแถวมีความสาคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ตึกแถวยุค
แรกบนถนนสายแรกของกรุงเทพมหานคร (กิตติกานต์ พรประทุม and วารุณี หวัง 2561) ซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยชนชั้นกลางของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่เป็นครอบครัวขนาดกลางนิยม ด้วยเหตุที่
สามารถประกอบธุรกิจขนาดเล็กได้ สามารถเข้าถึงโดยระบบขนส่งต่างๆสะดวก
ในสมั ยรัชกาลที่ 4 ผู้ใช้อ าคารตึก แถว คือ ชาวตะวันตกเป็นสาคัญ เนื่องด้วยทรงเปลี่ยน
นโยบายการต่างประเทศ เปิดเมื องไทยให้ชาวยุโ รปเข้ามาอย่างเต็ม ที่ อีก ทั้ ง การตัดถนนบริเ วณ
พระราม 4 การกาเนิดขึ้นของถนนเจริญกรุง ซึ่งถือเป็นถนนเส้นแรกของประเทศ ที่สร้างด้วยเทคนิค
แบบตะวั น ตก ชาวจี น ชนชาติ ที่ ถ นั ด เรื่ อ งการค้ า นั้ น ก็ ยั ง ได้ ก ระจายอยู่ ต ามย่ า น ต่ า งๆ
ของกรุงเทพมหานครและจัง หวัดต่างๆ บ้านเรือนของชาวจีนจึง ก่อสร้างขึ้นด้วยสองวัตถุประสงค์
คือเพื่อทาการค้าและเพื่ออยู่อาศัย ขณะที่คนไทยปลูกเรือนแบบใต้ถุนสูงชั้นเดียวเพื่อการพักอาศัยเป็น
หลัก โดยในบ้านมั ก มีอ าณาบริเวณของสวนและมีความโปร่งโล่งเพื่อรับลม (Tawat Ampaiphan
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2007) แต่ชาวจีนซึ่งยังคงยึดติดกับความเชื่อเรื่องการเก็บภาษีตามความกว้างของหน้าบ้าน จึงนิยม
สร้างตึกแถวที่มีหน้าบ้านไม่กว้างนัก แต่ตัวอาคารมีลักษณะยาวและลึกแทน และจัดทาเป็นที่อยู่อาศัย
กึ่งร้านค้า หรือร้านค้าของชาวตะวันตกมักออกแบบก่อสร้างในลักษณะก่ออิฐถื อปูนหลังคามุ ง ด้ วย
กระเบื้องว่าวชั้นล่างเป็นประตูบานเฟี้ยมซุ้มประตูหน้าต่างทรงโค้งช่องแสงฉลุลายสวยงาม
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างตึกแถวเป็นจานวนมากในเขตเมืองเก่า อีกทั้งสาเพ็ง และบางรัก
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ใช้งานเริ่มเปลี่ยนไปจากชาวตะวันตกมาสู่ชาวจีน ซึ่ง ย่านที่เด่นชัดที่สุดคือ
ย่านถนนเยาวราช และ ถนนเจริญกรุงตอนนอก เป็นต้น หลักจากที่เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง ที่มีการ
กาหนดกฎหมายพรบ.ควบคุมอาคาร อาคารในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ถือเป็น อาคารยุคแรกที่ก่อสร้างส่วน
ใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียวกับสองชั้น โครงสร้างเป็นดินผสมหรื อภายหลังเป็นผนังก่ออิฐถือปูนมีความ
หนามากเพื่อใช้รับน้าหนัก หลังคาจั่ว มีความชันค่อนข้างมากกระเบื้องหลังคามักเป็นดินเผาหรือต่อมา
เป็นกระเบื้องซิเมนต์รูปสีเ่ หลี่ยมขนมเปียกปูนหรือกระเบื้องว่าว อาคารในยุคแรกนี้มีทั้งที่ได้รับอิทธิพล
จากชาวจีนซึ่งปัจจุบันยังพบได้พอสมควรในย่านตลาดน้อย มีรูปแบบการตกแต่งที่เรียบง่าย (อชิรัชญ์
ไชยพจน์ พ านิ ช 2558) และอี ก รู ป แบบหนึ่ ง คื อ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวั น ตกในยุ ค ที่ เ รี ย กว่ า
นิโอคลาสสิกหรือการนาเอารูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปในยุคคลาสสิกหรือกรีก โรมัน มาใช้ในการ
ตกแต่งลวดลายหน้าต่าง ผนัง ช่องแสง ตึกแถวในยุคนี้บางส่วนใช้แบบแผนเช่นเดียวกับตึกแถวใน
สิงคโปร์คือมีผนังกันไฟซึ่งมีความสูงและหนากว่าผนังทั่วไปทุกๆ 2-3 คูหา
ในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารที่ก่อสร้างในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453) จนถึงช่วงเปลี่ยนแปลง
การปกครอง (พ.ศ. 2475) การก่อสร้างอาคารในยุคนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอาคารจาก
เดิมด้วยปัจจัยต่างๆ คือการคิดค้นคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลพวงจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในประเทศฝั่งตะวันตกผสมผสานกั บรูปแบบอาคารในยุคนิโ อคลาสสิกซึ่งลดน้อยลง
ในช่วงหลัง จากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีโ ครงสร้างและวัสดุทาให้สามารถสร้างอาคารให้สูง
เพิ่มขึ้นได้เป็น 3-4 ชั้น องค์ประกอบอาคารมีขนาดเล็กลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงจากระบบผนังหนา
รับน้าหนักเป็นระบบเสาและคาน แต่อาคารในยุคนี้ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบผสมทั้งระบบผนังหนารับ
น้าหนักและระบบเสาและคาน รู ปทรงบางเบา มีจุดเด่นในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์หลาย
แห่ง ได้แก่ การมีขนาดหน้าต่างที่กว้างขึ้น หน้าต่างยาวถึงพื้น เรียกหน้าต่างแบบฝรั่งเศส ชั้นสองและ
ชั้นสามมีการทาระเบียงยื่นออกมา ลวดลายระเบียงมีความหลากหลายและสวยงาม หลังคาเริ่มมีการ
ใช้ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เป็ น ดาดฟ้ า มี ร าวระเบี ย งตกแต่ ง ด้ ว ยกระถางหรือ ผอบปู น ปั้ น สวยงาม
นอกจากนั้นยังมี การตกแต่งอาคารบริเวณหัวมุ มให้โ ดดเด่นสวยงามกว่าส่วนอื่นซึ่ง พบได้ในหลาย

18
บริเวณตามสี่แยกบนถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราช อาคารในยุคนี้มีส่วนทาให้ลักษณะภูมิทัศน์เมือง
ในพื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีการวางแผนผังเป็นแนวยาวตามถนน และในระยะเวลาที่
ใกล้เคียงกันก็ได้มีการวางแผนผังเป็นแบบอาคารล้อมพื้นที่โล่งที่ใช้เป็นสวนสาธารณะดังเช่นแพร่งภูธร
ซึ่งมีแบบอย่างมาจากบ้านแถว (Row House) ของประเทศอังกฤษ (Iamtrakul, Pimonsathean et
al. 2010)
ตึกแถวในระยะต่อมาได้มีพัฒนาการทั้งด้านรูปแบบที่เป็นอาคารสมัยใหม่และมีความสูงของ
อาคารเพิ่มมากขึ้นเป็น 3-5 ชั้นในปี 2479 อีกทั้งเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีก ารพัฒ นา
ระบบอุตสาหกรรมซึ่งทาให้ตึกแถวนั้น สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และราคาค่าก่อสร้างที่ถูก จึง
เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้งานอาคารแบบทวิประโยชน์ หรือการพักอาศัยรวมกับกิจกรรม
อื่น ของตึก แถวมี ความหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ในยุคสมั ยใหม่ ห รือปัจ จุบันนี้ ได้มี ก ารใช้ง านที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงราว พ.ศ. 2500 อาคารในยุคนี้เรียกว่า อาคาร
สมัยใหม่การก่อสร้างอาคารในยุคนี้มีข้อจากัดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่าและการออกกฎหมายควบคุม
อาคาร รวมทั้งการขยายตัวของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจานวนมาก ประชากรขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้
อาคารมีลักษณะเรียบง่าย สร้างเสร็จเร็ว อาคารในช่วงนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม แต่มี
ลักษณะเด่นคือการออกแบบแผงบังแดดที่ทาให้อาคารมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอาคาร (Prasertsuk
2015) ในยุคนี้ที่พบมากนอกจากตึกแถวและสานักงานแล้ว ยังมีโรงภาพยนตร์ด้วยซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่
จานวนน้อยนอกจากนี้ยังมีการวางแผนผังในรูปแบบของกลุม่ อาคารหรือศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่บนแปลง
ที่ ดินขนาดใหญ่อี ก ทั้ ง ยัง มี อ าคารที่ ใ ช้เ พื่อการดึง ดู ดได้แ ก่ ตลาดสด โรงภาพยนตร์ สถานีขนส่ ง
ห้างสรรพสินค้า เช่น ศูนย์การค้าวังบูรพา ศูนย์การค้าสยามสแควร์ ศูนย์การค้าราชประสงค์ ซึ่งต่อมา
กิจกรรมการค้าเหล่านั้นจะรวมกันเป็นอาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ปราศจากบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบกิจกรรมการค้าภายในอาคาร ตึกแถวทั้งที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งถนนซึ่งมัก ถูก
ควบคุมเรื่องที่จอดรถยนต์เนื่องจากปัญหาการจราจร และตึกแถวที่รวมเป็นกลุ่มอาคารมักประสบ
ปัญหาจากความซบเซาหรือการปิดตัวของอาคารที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสดและโรงภาพยนตร์
ส่งผลให้ตึกแถวต้องประสบกับปัญหาทั้งในการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์และกลายเป็นที่อยู่อาศัย
ที่ไม่มีคุณภาพ (Fusinpaipoon 2016) ตึกแถวจึงมักถูกปล่อยปละละเลยให้มีสภาพทรุดโทรม และไม่
เป็นที่นิยมที่จะมีการก่อสร้างกันอย่างแพร่หลายดังเช่นในอดีตอีกต่อไป นอกจากนี้ ตึกแถวที่มีอยู่เดิม
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มักถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารอยู่อาศัยเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ขึ้น
ทดแทน
3.3 การแบ่งประเภทอาคาร ตึกแถว
อาคารและตึกแถวนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึง่ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ (Khamdee and Kirdsiri
2017)
3.3.1 อาคารเดี่ยว
ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งพื้นที่ แต่พบมากในเขตพระ
นครด้านทิศเหนือในชุมชนย่ านวัดสังเวช เทเวศร์ วัดสามพระยา ซึ่งมีประวัติเป็นข้าราชการหรือขุน
นางที่ ท างานอยู่ในพระนครจึงได้ปลูกบ้านหรือได้รับพระราชทานที่ดินให้ปลูกบ้านใกล้กับสถานที่
ทางาน ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ก็พบอาคารเดี่ยวเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่มัก
เป็ น อาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ง เคยใช้ เ ป็น ส านั ก งานของบริษั ท ห้า งร้า นของชาวตะวั น ตก และชาวไทย
เชื้อสายจีน (ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์ and ดารงศักดิ์ รินชุมภู 2561)
3.3.2 ตึกแถว ตึกแถวมีหลากหลายประเภทย่อย อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
(Pattananurot 2014)
1) ตึกแถวที่รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนหรือย่าน
ตึกแถวที่มีการก่อสร้างเป็นกลุ่มในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ชุด
ขึ้นไป มักมีรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและก่อสร้างริมถนนใหญ่และมีการทาถนนซอยแล้วสร้าง
ตึกแถวอีกหลายชุด บางแห่งเป็นตึกแถวล้อมรอบตลาด มักเป็นอาคารเช่ามีเจ้าของเป็น นิติบุคคลเช่น
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัด หรือมูลนิธิ เช่น ตึกแถวในย่านนางเลิ้งในชุมชนศุภมิตร 1
และชุมชนศุภมิตร 2 ตึกแถวในชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวังแดง หมู่บ่อนบริ พัตร ตรอกเจริญไชย และ
ชุมชนซอยเลื่อนฤทธิ์ ตึกแถวในกลุ่มนี้หากได้มีการอนุรักษ์จะช่วยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองและย่านได้เป็นอย่างดีแต่อาจดาเนินการพร้อมกันได้ยากเนื่องจากผู้อยู่อาศัยมีจานวนมากและ
หลากหลาย
2) กลุ่มตึกแถวริมถนน
เป็นตึก แถวที่ มี เ พียงแถวเดียวหรือชุดเดียว ตั้ง อยู่ริม ถนน เจ้าของมี ทั้ ง ที่เป็น
บุคคลเอกชนและองค์กรนิติบุคคลโดยเฉพาะวัด ตึกแถวลักษณะนี้พบได้ทั่วไป เป็นกลุ่ม อาคารที่ ช่วย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตั้งอยู่ริมถนน ที่พบได้มาก ได้แก่ กลุ่มตึกแถวริม
ถนนทรงวาด ถนนราชวงศ์ ถนนพลับพลาไชย ถนนเจริญกรุง ถนนจักรพรรดิพงษ์ และถนนจักรวรรดิ
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3) ตึกแถวที่ตั้งอยู่โดดๆ
เป็นตึก แถว 1 หรือ 2 คูห าหรือมากกว่านั้นเล็ก น้อย ซึ่ง แต่เ ดิม มี จ านวนคูห า
มากกว่านี้แต่ภายหลังส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารสมัยใหม่ไปแล้ว ตึ ก แ ถ ว ใ น
กลุ่มนี้มีกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นเอกชนรายย่อย ตึกแถวในกลุ่มนี้จะอนุรักษ์ค่อนข้าง
ยากเนื่องจากอาคารใกล้เคียงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบหมดแล้ว อย่างไรก็ตามสาหรับตึกแถวที่มี
การตกแต่งลวดลายที่งดงามหรือมีลักษณะพิเศษ อาจสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์อาคารไว้ด้วยเช่นกัน
3.3.3 ลักษณะการใช้งานแบบผสมของตึกแถวใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการใช้
งานแบบผสมไว้ 5 ประเภท (Pakorn Pattananurot 2014) ดังนี้
1) อาคารแบบผสมกึ่งพักอาศัย (Residential Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ใช้งานแบบ
ผสม แต่เน้นการพักอาศัยเป็นหลัก เช่น อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่เป็นหอพัก อพาร์ทเม้นท์
2) อาคารแบบผสมกึ่งการค้า (Commercial Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ใช้งานแบบ
ผสมแต่เน้นการประกอบการค้าเป็นหลัก เช่น สยามสแควร์ สหกรณ์ ร้ านขายยา ห้างสรรพสินค้า
3) อาคารแบบผสมกึ่งอุตสาหกรรม (Industrial Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ดัดแปลง
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งผลิต และบริการ เช่น โรงงานเสื้อผ้า โรงพิมพ์ อู่ซ่อมรถยนต์
4) อาคารแบบผสมกึ่งบริการ (Service Mixed-use) เป็นการใช้ประโยชน์ตึก แถว
เพื่อการบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สโมสร สมาคม ร้านอาหาร ไนต์คลับ
5) อาคารผสมแบบอื่ น ๆ (Other Mixed-use) เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ตึ ก แถวที่
นอกเหนือ จากข้างต้นที่กล่าวมา เช่น โกดังสินค้า อาคารที่จอดรถ
ในอดีต รูปแบบการตกแต่งพื้นที่ภายในตึกแถวมักไม่หลุดไปจากข้อจากัดทางสถาปัตยกรรม
ภาพของตึกแถวแต่เดิมจึงมั กผูกอยู่กับ ความเก่ า โทรม แคบ มืด อับทึบ และยากต่อการออกแบบ
ตกแต่ ง แต่ ปั จ จุ บันย่ า นตึ ก แถวโบราณหลายแห่ง ได้ รับ การปรับ ปรุง ให้มี ความร่ว มสมั ย โดยให้
ความสาคัญกับการเพิ่มแสงธรรมชาติ แต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมของอดีตกาลในความเป็นห้องแถวสาหรับ
การค้า และบ้านสาหรับพักอาศัย (Phattanawasin 2007) แม้ตึกแถวจะมีพื้นที่ทั้งสาหรับการค้าและ
การอยู่อาศัยแต่ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะแคบและยาวบวกกับการปลูกสร้างชิดติดกันไม่ต่ากว่า 10 ห้อง
ต่อ 1 บล็อกทาให้มักมีข้อด้อยในเรื่องแสงและการระบายอากาศ ทั้งนี้เพราะมีเพียงห้องทีอ่ ยู่ด้านหน้า
และด้านหลังสุดเท่านั้นที่ได้รับแสงธรรมชาติขณะที่ตอนกลางบ้านค่อนข้างมืดทึบ
ตึกแถวเป็นอาคารที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ซึ่ง ไดแก่ การค้าและการบริการใน
พื้นที่ ชั้นล่างกั บการใช้ป ระโยชนเพื่อการอยู อาศัยในพื้ นที่ ชั้นบน จึง เป็นอาคารที่ไดรับ ความนิยม
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เนื่องจากเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมาก และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยเพื่อการพาณิชย์การอยู
อาศัย หรืออื่นๆ ไดอย่างหลากหลาย และเนื่องจากเป็นอาคารที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัวจึงมี ก าร
ก่อสร้างที่สะดวกและรวดเร็ว และมีการใช้ โครงสร้างและ ผนังด้านข้างร่วมกัน อีกทั้งยังมีการใช้ที่ดิน
น้อยและค่อ นขางเต็ม พื้ นที่ จึง ท าให้ตึก แถวมี ร าคาถูก และซื้อขายได้ง่ายกว่าอาคารประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ยังเป็นอาคารที่สามารถสร้างรายไดให้แกผู้เป็นเจาของ ทั้งโดยการประกอบการพาณิชย์
ด้วยตนเองหรือโดยการให้เ ช่าทาประโยชน ที่ สาคัญคือไม่ต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ทางาน (เตชนิธิ สังขะทรัพย์ 2560) อย่างไรก็ตามตึกแถวซึ่งไดมีการ
ก่อสร้างกันอย่างแพร่หลายในยานพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยอยู่หนาแน่นทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดต่างๆ กาลังประสบกับปัญหาทั้งในด้านการใช้ประโยชนเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
การมี ที่จอดรถยนต์ไม่เพี ยงพอและในด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเนื่องจากสภาพความ
แออัดและการขาดแคลนที่ว่างสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว เป็นผลให้ตึกแถวกลายเป็นอาคารที่ล้าสมัย
และถูกปล่อยให้มีสภาพเสื่อมโทรม หรือถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยที่เป็น
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ขึ้นแทน (ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์ and ดารงศักดิ์ รินชุมภู 2561) แต่
ในกรณีที่ตึกแถวไมไดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา และมีเงื่อนไขจากการกระจายสิท ธิ์การ
ถือครองเป็นที่ดินแปลงย่อยตึกแถวดังกล่าวมักประสบปัญหาจากการย้ายออกขอเจ าของหรือผู้อยู่
อาศัยเดิม การปล่อยทิ้งร้าง หรือการให้เช่าราคาถูก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ การนาตึกแถวเก่าบริเวณชานเมือ งมาใช้ประโยชน์นอกจากช่วยเพิ่มคุณค่า
ทางเศรษฐกิจแล้วยังช่วยผ่อนคลายปัญหาการจราจรของเมืองไดอีกประการหนึ่งด้วย
เมื่อทราบประวัติและวิวัฒนาการของตึกแถวแล้วนั้นจะพบว่า การปรับปรุงและพัฒนาตึกแถว
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งทีต่ ้องให้ความสาคัญ จึงจาเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงตึกแถว อาคาร
ในหัวข้อถัดไป
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับปรุงตึกแถว อาคาร
ปัญหาตึกแถวเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดในการสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2524 โดยได้หยิบยกถึงลักษณะพื้นฐานของตึกแถวที่เป็น
การสร้างอาคารคู่ขนานไปกับถนน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาด้านผังเมืองเนื่องจากการพัฒนาที่ดินจากการ
สร้างถนนใหม่เข้าไปนั้นไม่สามารถพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยมีตึกแถวขวางการ
เข้าถึงแปลงที่ดินด้านหลังทาให้แปลงที่ดินนั้นไม่สามารถพัฒนาได้ (Iamtrakul, Pimonsathean et
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al. 2010) นอกจากนี้ลักษณะพื้นฐานของตึกแถวอีกประการคือ การไม่ได้คานึงถึงที่จอดรถยนต์ของผู้
ที่อยู่อาศัยในตึกแถวนั้น ทาให้เกิดการรุกล้าพื้นที่ผิวจราจรซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและได้ส่งผลต่อการ
เกิดปัญหาจราจรตามมาในที่สุด
ตึ ก แถวยั ง มี ก ารใช้ ง านอาคารที่ ห ลากหลายมากขึ้น ทั้ ง ปรั บ เปลี่ย นจากการเป็น อาคาร
พาณิชย์-พักอาศัยกลายเป็นการใช้งานแบบกึ่งอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อยไม้ โรงพิมพ์ ฯลฯ และการ
ใช้งานแบบกึ่งบริการเช่น โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ และการใช้งานเป็นโกดังเก็บสินค้า การใช้งานที่
หลากหลายของตึกแถวเหล่านี้แม้จะเป็นการใช้งานที่ผสมผสาน แต่ก็ทาให้เกิดความหนาแน่นของการ
ใช้งานพื้นที่ไม่ตรงไปตามที่ผังเมืองรวมได้วางแผนการพัฒนาไว้ ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้ ง
ปัญหาจราจร ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาของตึกแถวในระดับผังเมือง
ในระดับสถาปัตยกรรม ตึกแถวยังมีปัญหาจากการขาดแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ
ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การอยู่อ าศั ย ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ แม้ ตึ ก แถวในอดี ต จะมี รู ป แบบและองค์ ป ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แต่ตึกแถวในสมัยปัจจุบัน
เป็นการสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการออกแบบและการก่อสร้างที่
ไม่ประณีต เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามต่อสภาพแวดล้อมของเมือง (สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ and
พงษ์สิน ทวีเพชร 2558)
ตึกแถวที่มีประวัติการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานจะมีอัตลักษณ์เฉพาะ หรือเป็นการสร้าง
ในย่านที่ทาให้เกิดวิถีชีวิตชุมชนขึ้น เช่น ชุมชนนางเลิ้งซึ่งเกิดเป็นย่านตึกแถวที่มีตลาดนางเลิ้งเป็นศูนย์
กลางมีการก่อสร้างและอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน มีผู้คนอาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชนและ
ไม่ต้องการย้ายออก เนื่องจากเกิดและเติบโตในชุมชนจึงมีความรักและผูกพันต่อชุมชน (คณินณัฎฐ์
โอฬารวงศ์สกุล and ปฐวี อารยภานนท์ 2017) ตึกแถวเหล่านี้จะมีการใช้ประโยชน์อาคารในชั้น 1-2
เป็นพื้นที่ค้าขายและเก็บสินค้า ส่วนชั้นที่ 3-4 นั้นเป็นส่วนที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นย่านการค้าที่เกิด
ขึ้นมานานทาให้ผู้ที่อยู่อาศัยในตึกแถวในย่านนี้จะรู้จักคุ้นเคยกัน ถึงแม้จะมีการย้ายออกของคนใน
ชุมชนเดิมกลายเป็นผู้อยู่อาศัยที่เป็นแรงงานในพื้นที่เข้ามาอยู่แทนโดยส่วนมากย่านตึกแถวจะไม่ได้รับ
การออกแบบหรือวางแผนการพัฒนาในเชิงการออกแบบชุมชนเมือง
เป็นสาเหตุให้ชุมชนหรือย่านตึกแถวเกิดปัญหาการขาดพื้นที่สาธารณะ ปัญหาการจราจรจาก
การเข้าถึงที่ไม่สะดวก ปัญหาการขาดพื้นที่จอดรถยนต์ และปัญหาการเกิดพื้นทีบ่ ริเวณด้านหลังอาคาร
ตึก แถวที่ ไม่ สามารถใช้งานได้ การปรับ ปรุงชุมชนหรือย่านตึกแถวจึงเป็นการแก้ไขที่ต้องปรับปรุ ง
โครงข่ายการสัญจรทั้งรถยนต์และการเดินของคนโดยเป็นการหาจุดเชื่อมโยงของพื้นที่จากภายในและ
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ภายนอกการจัดหาพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดของทางสัญจรต่างๆ รวมไปถึงการจัดหา
พื้นที่จอดรถยนต์ กระบวนการนี้อาจจะมีการรื้อตึกแถวหรืออาคารเก่าอื่นๆ ที่ไม่ได้มีคุณค่า อัตลักษณ์
หรือการใช้งานออกบางส่วน (Khuaphan 2011) เพื่อทาให้เกิดพื้นที่สาธารณะ การสัญจร พื้นที่จอด
รถยนต์ที่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้คนในชุมชนหรือย่านตึกแถวนั้นตึกแถวที่มีลักษณะของความเป็น
ย่านหรือชุมชนนั้นมีความสาคัญจากการเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่ แสดงให้เห็ นถึงความเป็น
ศูนย์กลางของพื้นที่ อย่างไรก็ตามการพัฒนาไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงย่านหรือชุมชนอาคารตึกแถวได้
ในทุกพื้นที่จึงควรคานึงถึงการปรับปรุงย่านตึกแถวให้ตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนา
4.1 แนวทางการปรับปรุงตึกแถว อาคาร
การปรับปรุงอาคารเก่ามาใช้ใหม่ (Renovation) หมายถึงการซ่อมแซม ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอาคารเก่า เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันโดยอาคารยังคงประโยชน์ใช้สอย
เดิม หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอยใหม่ก็ได้ อีกทั้งการต่อเติมส่วนใหม่ในงาน
สถาปัตยกรรมไว้ว่าเป็นการแก้ปญ
ั หากรณีที่อาคารเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอ สาหรับการรองรับการใช้งาน
รูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีการต่อเติมส่วนใหม่ให้กับอาคารเดิม (Thirakomen
2004) การต่อเติมในลักษณะรูปแบบของการอยู่ระหว่าง (In-between) ซึ่งการต่อเติมส่วนใหม่นั้น
จาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น บริบทด้านสิ่งแวดล้อม ขนาดและมวลสารของอาคาร
(Scale and Massing) เป็นต้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารนั้น คือการทาใหม่ให้มีความทันสมัย
เพื่อความต้องการในการใช้งานที่ร่วมสมัยมากขึ้น (Pombo, Rivela et al. 2016)
อาคารแต่ละหลังล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตและในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต มูลค่าของอาคารก็จะ
เปลี่ยนไป มีคนจานวนไม่น้อยสะสมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ไว้ โดยมีความคาดหวังว่ามูลค่าสินทรัพย์
เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็นว่าคนหลายคนกลายเป็นเศรษฐีจ ากวิธี ก าร
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในภาวะเศรษฐกิจตกต่าวิธีการนี้ ไม่เป็นจริงเสมอไป มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ใน
ปัจจุบันยังขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย์ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอาคารที่มีคุณภาพมี
โอกาสที่จะฟื้นตัวก่อน ค่าเช่า ค่าพื้นที่ที่สูงกว่าอาคารที่ด้อยคุณภาพ อีกทั้งนักลงทุนที่เข้ามาซื้ออาคาร
ก็มักจะเลือกซื้ออาคารที่มีคุณภาพก่อน เมื่อซื้อแล้วจะทาการปรับปรุง (Renovate หรือ Upgrade)
เพื่อให้มีคุณภาพในระดับที่สามารถจะนาไปทาตลาดได้ดีโดยปกติ อาคารเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็
จะเสื่อมตามสภาพ (Thirakomen 2004) มูลค่าอาคารจะลดลงและจะต้องปรับปรุงเมื่อปรับปรุงแล้ว
มูลค่าก็จะกลับมาดีขึ้น อาคารประเภทโรงแรมโดยปรกติจะมีการปรับปรุงในทุกๆ 5 ปี อาคารที่มีการ
ใช้สอยย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน ทั้งนี้อายุอาคาร วัสดุและอุปกรณ์อาคารต่าง
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จึงมีเกณฑ์ช่วงอายุอาคาร เพื่อช่วงในการวางแผนงานปรับปรุงอาคารได้อย่างสมควร โดยช่วงอายุการ
ใช้สอยงานอาคารไว้เป็น 5 ช่วง (Vicente, Ferreira et al. 2015) ดังนี้
ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 0-20 ปี ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนหรือเพิ่มระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ใน
ส่วนงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
อาคารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 20-30 ปี ต้องมี ก ารเพิ่มการซ่อมแซมประจาปีและมีความถี่ของการ
เปลี่ยนอุปกรณ์หรือวัสดุประกอบอาคารที่เพิ่มขึ้น
ช่วงที่ 3 ระยะเวลา 30-40 ปี อุปกรณ์พื้นฐานเดิมทั้งหมดของอาคารต้องถูกเปลี่ยนหรือมีการ
รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งต้องดูแลหรือเปลี่ยนใหม่งานกรอบอาคารและระบบแสงสว่างใหม่
ช่วงที่ 4 ระยะเวลา 40-50 ปี การเสื่อมลงของการใช้อาคารมีการเพิม่ ขึ้นทาให้มผี ลกระทบขึน้
มากมาย รวมถึงการใช้สอยภายในอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ช่วงที่5 ระยะเวลา 50 ขึ้นไป เนื่องจากอาคารมีการใช้งานมายาวนาน จึงมักจะถูกรื้อถอน
ในช่วง 60-70 ปี
การเสื่อมสภาพตามปกติของอาคารนั้น หากไม่สร้างความเสียหายจนเป็นอันตรายในการใช้
งานอาจทาได้ในกระบวนการซ่อมแซม ถ้าหากอาคารมีความเสียหายจนอาจนาไปสู่อันตรายได้ควร
จาเป็นต้องทาการแก้ไข ซึ่งกระบวนการปรับปรุงหรือการติดตั้งย่อมแตกต่างกันไปตามข้อกาหนด
ต่างๆ ตามขนาดของอาคาร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของอาคาร ตลอดจน
ผลที่จะได้รับเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้การประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงอาคารเป็นส่วน
สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงเกิดขึ้นโดยสามารถแบ่งประเภทของการปรับปรุงอาคารได้
ดังนี้ (Yimprayoon 2016)
1. Old Building – Same Use เป็นกรณีอาคารเก่า ซึ่ง อาคารต้องการการปรับปรุงอย่าง
มาก เนื่องมาจากอายุการใช้งานที่มากขึ้นและความเสื่อมของอาคารจึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงใน
หลายส่วน
2. Old Building – New Use เป็นกรณีของการเปลี่ยนการใช้งานของอาคารจากการใช้ง าน
เดิมนามาปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานใหม่ โดยอาจมีการปรังปรุงภาพลักษณ์อาคารให้สอดคล้องกับ
การใช้งานด้วย
3. New Building – Same Use เป็นการปรับปรุงส่วนประกอบปลีกย่อยของอาคารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
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4. New Building – New Use เป็นการปรับปรุงอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากกว่ าเพื่อ
ภาพลักษณ์โดยการปรับปรุงจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ในการปรับ ประโยชน์ ในสอยของพื้น ที่ ใดอาคารหนึ่ ง นั้น ความส าคั ญ และข้อ ควรคานึง
คือ ความต้องการใช้งานของผู้อาศัยหรือผู้ใช้ตึกแถว อาคาร ซึ่งความต้องการนั้นได้มาจาก 3 กลุ่ม คือ
(ชิษณุ ชาขุนจง 2560)
- ผู้ใช้ (User) สิ่งที่ผู้ใช้อาคารให้ความสนใจ และต้องการจากระบบกายภาพของอาคาร ได้แก่
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สภาพแวดล้อมและอาคารที่ดี รองรับพื้นที่การใช้งาน
ที่เหมาะสม
- ผู้ลงทุนหรือเจ้าของ (Investor) ผู้ซึ่งคาดหวังเกี่ยวกับผลตอบแทนสูงสุด มูลค่าอาคารสูงสุด
ในขณะที่มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาสภาพอาคาร และภาพลักษณ์อาคาร
- องค์ ก ร (Organization) ซึ่ ง เป็ น ความสนใจและความคาดหวั ง ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ
เช่น สถานที่ทางาน สานักงานที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตจากบุคคลากร และค่าใช้จ่ายในการ
ใช้งานภายในอาคารที่น้อยลง ความต้องการการใช้อาคารของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้น
4.2 ขอบเขตการปรับปรุงอาคาร
ในการปรับปรุงอาคารแต่ละที่นั้นจะมีขอบเขตในการดาเนินการและวิธีการที่แตกต่างกัน
ไปตามสภาพของอาคารที่ทาการปรับปรุงและความต้องการในการใช้งาน ยังรวมไปถึงข้อจากัดต่าง จึง
สามารถแบ่ ง ขอบเขตและระดั บ การปรั บ ปรุ ง เรี ย งล าดั บ ตามเกณฑ์ จ ากน้ อ ยไปหามากได้
ดังนี(้ Tanapant 2006)
1) เก็บรักษาโครงสร้างทั้งหมดของอาคารไว้เช่นเดิม แต่ทาการปรับปรุงส่วนพื้นผิว
ภายใน
2) เก็บรักษาผิวเปลือกอาคารภายนอกรวมถึงหลังคาไว้ รวมถึงส่วนประกอบภายใน
อาคารและทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนภายในอาคารเล็กน้อย แล้วทาการปรับปรุงพื้นผิวภายใน
3) เก็ บ รั ก ษาเก็ บ รั ก ษาผิ ว เปลื อ กอาคารภายนอกรวมถึ ง หลั ง คาไว้ รวมถึ ง
ส่วนประกอบภายในอาคาร และทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบสาคัญ เช่น การเพิ่มเติมบันได
คอนกรีต ลิฟต์โดยสาร การต่อเติมชั้นอาคารภายในและปรับปรุงพื้นผิวในอาคาร
4) เก็บรักษาผนังนอกอาคารไว้ และรื้อถอนหลังคาและส่วนประกอบภายในทั้งหมด
จากนั้นทาการก่อสร้างใหม่โดยใช้ผนังอาคารเดิม
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5) เก็บรักษาผนังอาคารสองถึงสามด้านและรื้อถอนส่วนที่เหลือทั้งหมด จากนั้นทา
การก่อสร้างอาคารใหม่โดยใช้ผนังอาคารเดิมที่เหลืออยู่
6) เก็บรักษาผนังอาคารไว้เพียงส่วนเดียวและรื้อถอนส่วนที่เหลือทั้งหมด จากนั้นทา
การก่อสร้างอาคารใหม่โดยใช้ผนังอาคารเดิมที่เหลืออยู่
7) การรื้อถอนส่วนประกอบทั้งหมดและทาการก่อสร้างอาคารใหม่
4.3 รูปแบบการปรับปรุงอาคาร (ปวีณะ ศิริวัฒน์ชัยพร and วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 2018)
ตามลักษณะอาคารที่ทาการดาเนินการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ (Construction of New Building) โดยมี 2 ลักษณะคือ มี
การก่อนสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ว่างและก่อสร้างเพ่อทดแทนอาคารเก่าในพื้นที่เดิม
2) ปรั บ ปรุ ง อาคารเดิ ม ที่ มี อ ยู่ (Improvement of Existing Building) คื อ การ
ปรับปรุงทรัพยากรทางกายภาพให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกครั้ง ซึ่งจะมีลักษณะการดาเนินอยู่ 2 ประเภท
ดังนี้
2.1 มี ก ารเปลี่ยนแปลงต่อขนาดพื้นที่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
(ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์ and ดารงศักดิ์ รินชุมภู 2561) คือ
- การต่อเติม ซึ่งเป็นการก่อสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงอาคารโดยการเพิ่ม
ขนาดอาคาร
- การลดทอนพื้นที่
2.2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ โดยการซ่อมแซม ทาใหม่ ปรับปรุง
ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสามารถดาเนินการโดยการปรับปรุงภาพลักษณ์ และปัจจัยแวดล้อม
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
- Re-fabrication คือการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก
- Refurbishing คือ การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารบางประการเพื่อให้
สะอาด สดใสและดูใหม่อีกครั้ง
- Re-Fitting/Retrofit คือ การเปลี่ยนหรือปรับปรุงอุปกรณ์ให้กลับมาอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ หรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อาคารมากขึ้น
2.3 การปรับปรุงด้านการใช้สอย (Function) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
(Tanapant 2006) คือ
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2.3.1 การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น คื อ สามารถเพิ่ ม
ความสามารถทางเทคโนโลยีหรือการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงพื้นที่ด้วย
- Alteration ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง รู ป แ บ บ อ า คา ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิท ธิภาพในการใช้ง าน โดยมี เ รื่องของการกก่ อสร้างเข้ามา
เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เพิ่มพื้นที่ในอาคาร
- Allocate การแบ่งสรร หรือการจัดสรรพื้นที่ ในอาคาร เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- Re Layout การปรับเปลี่ยนหรือการจัดสรรพื้นที่ใหม่ ในกรณีที่
เคยมีการจัดสรรพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน (Adaptation/Re-function)
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท การดาเนินการ ดังนี้
- Adaptive reuse คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารที่มีอยู่ให้
ตอบสนองกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ หม่ ห รื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
- Adaptive Abuse คื อ การเปลี่ ย นประโยชน์ ก ารใช้ ง านใหม่
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของอาคาร
- Conversion คือการแปลงการใช้งานของอาคาร ซึ่งต้องพิจารณา
กฎหมายประกอบ
การอนุรักษ์อาคารเพื่อ รักษาความแท้และบูรณภาพให้อาคารยังคงคุณค่าความสาคัญนั้น
ท าได้ห ลายวิธีการ ส าหรับอาคารและตึก แถวในพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวันออก เป็น
อาคารที่ยังมีการใช้ประโยชน์อยู่ อาจพิจารณาเลือกวิธีการอนุรักษ์ได้ (พิละสัก สีหาวง and ไตรวัฒน์
วิรยศิริ 2561) ดังนี้
- การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การป้องกันมิให้เสื่อมสภาพมากกว่าที่เ ป็นอยู่
วิธีก ารนี้มัก ใช้กั บอาคารที่มี คุณค่าความสาคัญสูง สภาพอาคารและองค์ประกอบต่างๆ ยัง มี ความ
สมบูรณ์ วิธีการป้องกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละอาคาร บางอาคารจะต้องมีการรักษาโครงสร้าง
และฐานรากด้วยนอกเหนือจากการรักษาพื้นผิวและองค์ประกอบอาคาร
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- การบูร ณะ (Restoration) หมายถึง การนากลับคืนสู่สภาพเดิม อย่างที่ เคยเป็นวิธีการนี้
จะต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานว่า สภาพดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็นของอาคารนั้นคืออย่างไรจากนั้นจึงทาการ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิม ทั้ ง นี้จ ะต้องคานึงถึงความแท้ และบูรณภาพเป็นหลัก มั ก ใช้กับ
อาคารที่มีคุณค่าสูง มีหลักฐานของอาคารเดิมและผู้ใช้อาคารไม่มีความต้องการในการขยายพื้นที่ใช้
สอย
- การฟื้ น ฟู ส ภาพ (Rehabilitation) หมายถึ ง การบู ร ณะส่ ว นของอาคารที่ มี คุ ณ ค่ า ใน
ขณะเดียวกันก็ให้มีการเพิ่มเติมพื้นที่ใช้ สอยได้ด้วยการต่อเติมอาคาร แต่การต่อเติมอาคารนั้นจะต้อง
ให้ความระมั ดระวังในเรื่องของขนาด ความสูง และรูป แบบที่ต่อเติม แต่ส่วนที่ต่อเติมนั้นให้แยก
โครงสร้างมิให้รบกวนอาคารเก่า และให้มีความระมัดระวังไม่ควรทาแล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นส่วน
ของอาคารเก่าด้วย นอกจากนั้น การฟื้นฟูส ภาพ ยัง ท าให้สามารถเพิ่มเติม อุป กรณ์และออกแบบ
อาคารส่วนที่ต่อเติมให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของยุคปัจจุบัน วิธีการนี้เป็นที่นิยมมาก
ในอาคารที่ยังมีการใช้สอยในพื้นที่ประวัติศาสตร์
4.4 เหตุผลในการปรับปรุงอาคาร
1) ความพร้อมของอาคารเก่า
อาคารที่ไม่ได้ใช้งานและถูกละทิ้ง มาเป็นเวลานานอาจเกิ ดการเสื่อมโทรมหรือ ไม่
เหมาะแก่การใช้งาน จึงสามารถนากลับมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์สงู สุดสาหรับ
การใช้งาน เนื่องจากในปัจจุบันนี้พื้นที่ที่เป็นบริเวณศูนย์กลางการค้า การคมนาคม รวมถึงย่านธุร กิจ
นั้นได้ขาดแคลนเพราะมีการก่อสร้างเต็มในทุกพื้นที่ จึงทาให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริม่ หันมาสนใจ
แถวเก่า อาคารเก่าเพื่อใช้ในพัฒนา ปรับปรุงให้สอดรับกับการทางานมากขึ้น โดยต้องมีการพิจารณา
จากอายุของการใช้งาน สภาพของอาคาร เงื่อนไขด้านราคาที่ เหมาะสมกั บทาเล ที่ ตั้ง เพื่อนามา
ประกับการพิจารณาว่าจะทาการทุบแล้วสร้างใหม่หรือจะเป็นการฟื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่
2) คุณภาพของอาคารเดิม
การใช้อาคารที่มีอยู่แล้วนั้น อาจเกิดขึ้นได้แต่ต้องมีการตรวจสอบความค ง ท น ข อ ง
โครงสร้างอาคาร ถ้าอาคารยังมีโครงสร้างที่ดีอยู่แต่ขาดการดูแลรักษา ทาให้ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
ในรูปแบบใหม่ อาจแค่ปรับปรุง พัฒนาใหม่ ไม่จาเป็นต้องทาการรื้อถอนก็คุ้มค่าแก่การลงทุน
3) ระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้นกว่า
การปรั บ ปรุ ง อาคารเก่ า เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ นั้ น จะใช้ ร ะยะเวลาที่ สั้ น กว่ า
เนื่องจากการท าลายสิ่ง ปลูก สร้างเดิม นั้ นต้องใช้เ วลาในการรื้อถอน แล้วค่อยมี ก ารก่ อสร้างใหม่
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โดยปรกติทั่วไปนั้นการปรับปรุงอาคารจะใช้ระยะในการก่อสร้างเพียง 2 ใน 3 ส่วนของเวลาในการรื้อ
ถอนแล้วสร้างใหม่ ทาให้เกิดผลดีคือ ระยะเวลาสั้นกว่า ใช้เงินทุนที่น้อยกว่าและสามารถใช้อาคารได้
รวดเร็วมากขึ้นและผลตอบแทนจากรายได้อาคารเร็วขึ้นอีกด้วย
4) ข้อได้เปรียบทางการลงทุน
ราคาในการปรับปรุง พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ที่น้อยกว่าการก่อสร้างขึ้นใหม่ เนื่องมาจากโครงสร้างอาคารหรือส่วนประกอบของอาคารที่มีความ
พร้อมอยู่แล้ว ด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณผู้ที่คิดทาการพัฒนาต้องพิจารณาว่าระหว่างการรักษา
โครงสร้างเดิมของอาคารไว้ ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า ใช้เงินในการปรับปรุงที่น้อยกว่า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
การเลื อ กตึ ก อาคารที่ เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะทางกายภาพ โครงสร้ า งที่ จ ะไม่ ต้ อ งท าการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงให้รับกับการใช้งานมากเกินไป
4.5 ปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจปรับปรุงอาคาร(Charalambides, Maxoulis et al.
2019)
1) รายได้ที่คาดหวังไว้
โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จุดประสงค์ของการใช้งานอาคารใหม่ สถานที่ตั้งมี
สถานที่น่าสนใจในบริเวณใกล้ๆ ความสะดวกสบาย คุณภาพของการจัดการที่อยู่อาศัยและบริการหลัง
การปรับปรุง ระดับความต้องการอาคารเก่า ใหม่กับความต้องการที่จะลด ขยายหรือพัฒนาขึ้น รวมไป
ถึงความสามารถในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง
2) งบประมาณในการปรับปรุง
เป็นการการเสนอประโยชน์ของการใช้สอยอาคาร การปรับปรุงตึก อาคารขนาดเล็ก
ย่อมใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการปรับปรุงตึก อาคารขนาดใหญ่ อีกทั้งยังรวมไปถึงระบบปรับอากาศ
ลิฟต์ขนส่ง ล้วนแล้วจะมีผลต่อค่าใช้จ่าย
3) อายุของอาคาร
โดยปรกติแล้วถ้าอาคารมีอายุการใช้งานที่นานจะต้องเสียค่าซ่อมแซมในเรื่องต่างๆ
เช่น การจัดการเชื้อรา ปลวก ความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้อาคารผุพัง แต่ถ้าอาคารได้รับการดูแล ทา
ความสะอาดปรับปรุงและซ่อมตามระยะเวลา จะทาให้งบประมาณในการปรับปรุงผันแปรไปตามอายุ
ของอาคารและความทรุดโทรม จึงจาเป็นต้องมีการประเมินตรวจสอบให้รอบคอบ
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4) โครงสร้างอาคาร
ต้อ งดาเนินการตรวจให้ละเอียด โดยเฉพาะในการป้องกั นอัคคีภัยเพราะต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมประมาณร้อยละ 20 –35 ของงบประมาณทั้งหมด การคิดราคาซ่อมแซม
อาคารเป็นการคิดราคาต่อตารางเมตร และการเสนองบประมาณในการปรับปรุงจะเป็นตัวกาหนดวัสดุ
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ระหว่างการรื้อตึก อาคารทิ้งแล้วก่อสร้ างใหม่ หรือการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เดิมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น (วิชชุลดา ศรีลบุตร and ชัยวุฒิ จันมา 2562)
4.6 แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองอาคารเก่าที่มีคุณค่าที่มักเป็นของเอกชน
รวมทั้งยังไม่มีการกาหนดมาตรการแรงจูงใจเพื่อให้เจ้าของอาคารหันมาอนุรักษ์แทนการรื้อทาลาย
แรงจูงใจต่างๆ เช่น การลดหรือยกเว้นภาษีบางประการสาหรับอาคารที่มีคุณค่าในท้องถิ่น การโอน
สิทธิการพัฒนา การได้รับการสนับสนุนด้านการบูรณะซ่อมแซม ฯลฯ (Sitachitta 2008)
อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์อาคารตึกแถวเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่มีการปกป้องจากทางราชการ
แต่เจ้าของที่หันมาอนุรักษ์อาคารนี้จะได้ประโยชน์จากการมีอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นคุณค่าทาง
จิตใจที่ไม่อาจซื้อขายได้ด้วยเงิน นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยการใช้อาคารที่ มีอยู่
แทนการสร้างใหม่ที่ทาให้สูญเสียทรัพยากรและเงินทุนจานวนมากในกระบวนการก่อสร้าง โดยทั่วไป
ในระยะยาวการรักษาอาคารเก่านี้จะมีความคุ้มค่าในภาพรวมมากกว่า
ในการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า มี สิ่ง ที่ควรคานึงถึง 2 ประการด้วยกัน คือ การรักษา
ความแท้และบูรณภาพ กับ การเลือกวิธีการอนุรักษ์
4.6.1 การรักษาความแท้และบูรณภาพ
ความแท้ (Authenticity) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ ท าให้อ าคารนั้ น ยัง คงคุ ณ ค่าได้
โดยทั่วไปประกอบไปด้วยข้อพิจ ารณา 4 ประการ ได้แก่ ความแท้ทางด้านวัส ดุ ความแท้ทางด้าน
รูปแบบ ความแท้ทางด้านฝีมือช่าง และความแท้ทางด้านสภาพโดยรอบ หากอาคารใดสามารถรัก ษา
ความแท้ได้ครบทั้ง 4 ประการ อาคารนั้นจะยังคงทรงคุณค่าอยู่ตลอดไป (Ampaiphan 2007)
1) ความแท้ทางด้านวัสดุ (Authenticity in Material) หมายถึง การรักษา
วัสดุก่อสร้างดั้งเดิมของอาคารไว้ ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นของดั้งเดิมที่ติดมากับตัวอาคารเมื่อพบว่าเกิด
ความเสี ย หายก็ ใ ห้เ ปลี่ย นได้ โ ดยใช้ วั ส ดุ แ บบเดิ ม เช่ น บานหน้ า ต่ า งเป็ น ไม้ สัก เมื่ อ ผุ ผั ง ลงก็ ให้
เปลี่ยนเป็นบานไม้สักแบบเดิม
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2) ความแท้ ท างด้ า นรู ป แบบ (Authenticity in Design) หมายถึ ง การ
รักษารูปลักษณ์ที่มาจากการออกแบบแต่ดั้งเดิม เช่น บานหน้าต่างดั้งเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ย มผืนผ้า แต่
ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนเป็นรูปทรงวงกลม ในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องจะต้องทาการเปลี่ยนหน้าต่าง
วงกลมนั้นให้กลับมาสู่หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังเดิม
3) ความแท้ทางด้านฝีมือช่าง (Authenticity in Craftsmanship) หมายถึง
การรัก ษาวิธีก ารก่ อ สร้างตามแบบดั้ง เดิม เช่น การซ่อมแซมลวดลายปูนปั้น ไม่ ควรนาลวดลาย
ส าเร็จ รูปมาติดตั้ง แต่ควรใช้วิชาการช่างฝีมือแบบโบราณ แต่ห ากหาช่างฝีมื อไม่ ได้ควรละเว้นไม่
ดาเนินการ หรือที่มักมีปัญหาคือการใช้ปูนซิเมนต์แทนปูนแบบโบราณที่มีส่วนผสมต่างกัน ซึ่งในการ
อนุรักษ์ที่ถูกต้องควรใช้วัสดุตามแบบดั้งเดิม
4) การรัก ษาความแท้ ท างด้านภาพโดยรอบ (Authenticity in Setting)
หมายถึงการรักษาสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่โดยรอบให้ไม่เกิดการรบกวนอาคารอนุรักษ์ให้มากที่สุด ใน
ข้อนี้มักดาเนินการได้ยากในเขตเมืองเนื่องจากสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน แต่ละคน
โดยมากจะเกี่ยวข้องกับการต่อเติมอาคาร การควบคุมความสูงและขนาดอาคาร
ในการรักษาความแท้ดังกล่าว จะต้องมีการศึกษาและค้นคว้าว่ารูปแบบดั้งเดิมเป็น
อย่างไรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นจึงจัดทารูปแบบที่ใกล้เคียงของดั้งเดิมมากที่สุดเรียกว่า
“แบบสันนิษฐาน” และจากแบบสันนิษฐานนี้เองที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกวิธีการอนุรักษ์
4.6.2 บูรณภาพ (Integrity)
บูรณภาพ หมายถึง ภาพรวมที่สมบูรณ์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะที่ต้องทาร่วมกัน ได้แก่
องค์รวม (Wholeness) และการไม่ถูกรบกวน (Intactness) (Attachai 2015)
- องค์รวม หมายถึง การที่องค์ประกอบต่างๆ ของอาคารยังอยู่ครบ ดังนั้น หากรักษาความ
แท้ได้ทุกด้าน ก็จะทาให้รักษาองค์รวมไว้ได้
- การไม่ ถูก รบกวน หมายถึง การรัก ษาไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม โดยไม่ต่อเติมเสริมใหม่ หรือตัด
องค์ประกอบสาคัญออก ในปัจจุบันการไม่ถูกรบกวนทาได้ยากเพราะมีอุปกรณ์ติดตั้งอาคารมากมาย
เช่น เครื่องปรับอากาศ เสาอากาศ เสาดาวเทียม ป้ายโฆษณา ดังนั้น อาคารที่แม้จะมีการรักษาความ
แท้ ไว้ได้ดีแต่ห ากมี ก ารติดตั้ ง ป้ายโฆษณา หรือเสาอากาศ หรือเครื่องอุป กรณ์ต่างๆ ก็ จ ะท าให้ไม่
สามารถรักษาบูรณภาพไว้ได้
เมื่อได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับปรุงตึกแถว อาคารแล้วนั้น กฎหมายก็เป็น
อีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจาเป็นต้องศึกษา เพื่อให้การปรับปรับหรือก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อข้ อกฎหมาย
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5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงอาคารพาณิชย์และตึกแถว
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของศัพท์คาว่า “ตึกแถว”
และ “ห้องแถว” ดังนี้ (Potjanalawan 2016)
“ตึกแถว” หมายถึง อาคารที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือคอนกรีตเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันเป็นแถว
“ห้องแถว” หมายถึง อาคารไม้ที่สร้างเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันเป็นแถว ถ้าก่อด้วยอิฐฉาบปูน
หรือคอนกรีตเป็นห้องๆ เรียงติดกันไปเรียงว่า ตึกแถว
อี ก ทั้ ง ในทางกฎหมายตามกฎกระทรวง พ.ศ.2498 ในข้ อ 1 ซึ่ ง ได้ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดังนี้
“อาคารพาณิชย์” หมายถึง ห้างร้าน คลังสินค้า หรือโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
“ห้องแถว” หมายถึง อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน
กว่าสองห้อง และประกอบด้วยวัตถุอันมิใช่วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายถึง อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน
กว่าสองห้อง และประกอบด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“อาคารที่พักอาศัย” หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง แพ ซึ่งโดยปกติบุคคลอาศัยอยู่ทั้งกลางวัน
และกลางคืน
จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ข้อ 1 ได้ให้ความหมายของอาคารพาณิชย์ไว้ดังนี้
อาคารพาณิชย์ หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มกี าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและให้หมายความรวมถึงอาคาร
อื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร กาหนดให้ต้องมีขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวหรือลึกกว่า 4.00 เมตร ให้ลึกสุดได้ไม่เกิน 24.00 เมตรและต้องมีพื้นที่ชั้น
ล่าง แต่ละห้อง (คูหา) ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร คือ ห้องแถวที่ขนาดเล็กที่สุดจะต้องมีขนาดไม่น้อย
กว่า 4.00 * 7.50 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ (Punpairoj 2018)
จากกฎหมายหลักดัง กล่าว ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ได้ก าหนดให้ ผู้ที่จะทาการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนหรือให้แจ้ง
ต่ อ เจ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่น พร้อ มทั้ ง ด าเนิ นการตามมาตรา 39 ซึ่ ง กฎหมายได้ก ล่าวถึ ง การกระท า
ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ สรุปจากการให้ความของข้อกฎหมายในการต่อเติมดัดแปลง
อาคารไว้ดังนี้ การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จานวน และชนิดเดียวกับของเดิม
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เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้าง
รูป พรรณ หมายถึง สิ่ง เรียกกั นว่ าโครงสร้างของอาคาร ตัวอย่างเช่น เสา คาน ตง เป็นต้น หาก
โครงสร้างอาคารเหล่านี้มีการชารุดขึ้น เช่นปลวกขึ้น ทาให้ไม้ผุ จาเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านั้น
ใหม่ การใช้ไม้เช่นเดิม จานวนและขนาดเท่าเดิมก็ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่หากโครงสร้าง
เหล่านี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเกิดเป็นสนิมผุกร่อน
(ลภา เฉลยจรรยา 2561) ถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ ขนาด จานวนเท่ากันก็ตาม ถ้าต้องเปลี่ยนใหม่ก็
ต้องขออนุญาต
การเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดีย วกั บ
ของเดิมหรือวัสดุชนิดอื่น ซึ่งเป็นการเพิ่มน้าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกิน
ร้อยละสิบ ข้อนี้หมายถึงส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร เช่น พื้น ผนัง เป็นต้น ที่เคยเป็นพื้นไม้ปาร์เก้ 1
เปลี่ยนเป็นพื้นหินอ่อนหรือหินแกรนิต ควรต้องคานวณน้าหนักดูด้วยว่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเกินร้อยละสิบ
หรือไม่ หากเกินก็ต้องยื่นขออนุญาต (Iamtrakul, Nusook et al. 2014)
การเปลี่ ย นแปลง การต่ อ เติ ม การเพิ่ ม การลด ห รื อ การขยายซึ่ ง ลั ก ษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดส่วน น้าหนัก เนื้อที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็น
การเพิ่มน้าหนักให้กับโครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ เช่น การเปลี่ยนแบบ
ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนลายกระเบื้อง ฝ้า เพดาน กรณีนี้ไม่ต้องยื่นขออนุญาต หรือหากการเปลี่ยน
อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ10 ของน้าหนักเดิมก็ไม่จาเป็นต้องยื่นขอ
อนุญาตแต่อย่างใด
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง ภาพที่ 1

พฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง

ปัญหาการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการย่านดอนเมือง

แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่า
เขตดอนเมือง

การออกแบบปรับปรุงตึกแถว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยนี้จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง ความต้องการ
เช่าพักอาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการจากการเช่าพัก ความต้องการในสินค้าและบริการ
ซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าตึกแถวเก่าเพื่อให้ตรงต่อพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง
ปัญ หาและประสบการณ์ในการประกอบธุร กิ จ ซึ่ง ได้จ ากการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก นามาใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้งและธุรกิจที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับผลที่ได้จากการสอบถามผู้อยู่
อาศัยเขตดอนเมือง นอกจากนั้นการออกแบบเพื่อปรับปรุงตึกแถวเป็นการปรับ ปรุงอาคารเก่าเพื่อใช้
ประโยชน์เดิม หรือใช้ประโยชน์ใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยในเขตดอน
เมือง รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆในเขตดอนเมือง เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้
ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง จึงเลือกใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นตอนใน
การดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.1.1 ประชากรที่อาศัยในเขตดอนเมือง
1.1.2 ผู้ให้ข้อ มูลหลักจานวน ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ประกอบการธุรกิ จในเขตดอน
เมือง ประกอบด้วย ผู้ให้บริการที่พัก 1 คน ให้บริการอาหาร 2 คน ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
1 คน ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 คน
1.2.1 ผู้อยู่อาศัยในเขตดอนเมือง จานวน 400 คน โดยวิธีสุ่ม แบบสะดวกจากผู้ที่
ยินดีให้ข้อมูล
1.2.2 ผู้ให้ข้อ มู ล หลัก ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ป ระกอบการธุร กิ จ ในเขตดอนเมื อ ง
จานวน 5 คน
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ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 2
ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

แบบสอบถามผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ
เขตดอนเมือง จานวน 5 คน

พฤติกรรมและความต้องการ

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
ดาเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี สุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง
ขั้นที่ 2
การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Proposive Sampling) เพื่อทาบทามและนัดหมายผู้ให้
ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามวันเวลาที่กาหนด
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
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1. แบบสอบถาม
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม การออกแบบและการเพิ่ ม มู ล ค่ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
1.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาในเรื่องความต้องการของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง
พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด แล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
1.3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขโดยความเที่ยงตรงของเนื้อหาหรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ วัตถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) คือ การให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์การวิจัยโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน

0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ให้คะแนน

-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรโดยมีเกณฑ์
ดังนี้
1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89 สามารถนาไปทดลองใช้ได้
1.4

ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
ก่ อนนาไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการนาแบบสัม ภาษณ์และแบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์นั้นไป
ทดลองใช้กั บ กลุ่ม ที่ ไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha) (1970) ตามสูตร ดังนี้
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=
เมื่อ
k

=

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

=

จานวนข้อ

=

ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

=

ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

โดยค่าความเชื่อมั่น( Reliability ) ของเครื่องมือได้เท่ากับ 0.96
1.5 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงด้านสานวนภาษาให้ชัดเจน รวมถึง
รูปแบบการพิมพ์แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม แล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ศึกษาเทคนิควิธีในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อคาถามที่ครอบคลุมการประกอบ
ธุรกิจในเขตดอนเมือง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิง ปริ ม าณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ยวกั บ ที่ อยู่อาศัย และ
ความต้องการ พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ความต้องการสินค้าและบริการ และความชอบด้านการ
ออกแบบของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยลักษณะเป็นคาถาม
ปลายปิด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้เวลาว่าง ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale คือ
เป็นประจา ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 5
บ่อย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 4
เป็นบางครั้ง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 3
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นานนานครั้ง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 2
ไม่เคย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 1
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับระดับความต้องการสินค้าและบริการของผู้เข้าพักเกี่ยวกับ
ความต้องการกิจกรรมต่างๆ แบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
รูปแบบของ Likert’s Scale คือ
ต้องการมากที่สุด ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 5
ต้องการมาก
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 4
ต้องการปานกลาง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 3
ต้องการน้อย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 2
ไม่ต้องการ
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 1
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความชอบด้านการออกแบบ แบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบ
เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale คือ
ชอบมากที่สุด ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 5
ชอบมาก
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 4
ชอบปานกลาง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 3
ชอบน้อย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 2
ไม่ชอบ
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 1
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก มี ข้อคาถามครอบคลุมเกี่ ยวกั บการ
ประกอบธุรกิจในเขตดอนเมือง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากมหาวิท ยาลัยศิลปากร ถึงเจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการ จานวน 5 คน
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้พร้อมที่จะทาการเก็บข้อมูลและวางแผนในการเก็บข้อมูล
จากผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง จานวน 400 คน
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3. นาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทาการวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ในวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาต่างกัน เพื่อให้มีการกระจายของ
ข้อมูล
4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
4.1.1 ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง จานวน
400 คน
4.1.2 ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 5 คน
ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ให้บริการที่พัก 1 คน ให้บริการอาหาร 2 คน ให้บริการ
เครื่องดื่มและอาหารว่าง 1 คน ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 คน
4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่งจะประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพและรายได้ ซึ่งได้
นาข้อ มูล มาใช้วิธีก ารหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปคานวณค่าเป็นร้อยละ (Percentage)
นาเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง
2. ส่ ว นที่ 2 วิ เ คราะห์พ ฤติก รรมการใช้ เ วลาว่ างเป็น แบบสอบถามแบบประมาณค่า
(Rating Scale) โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละและค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21–5.00
หมายถึง
เป็นประจา
ค่าเฉลี่ย
3.41–4.20
หมายถึง
บ่อยครั้ง
ค่าเฉลี่ย
2.61–3.40
หมายถึง
บางครั้ง
ค่าเฉลี่ย
1.81–2.60
หมายถึง
นานนานครั้ง
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ค่าเฉลี่ย
1.00–1.80
หมายถึง
ไม่เคย
3. ส่ ว นที่ 3 วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการสิน ค้ า และบริก ารของผู้ต อบแบบสอบถาม
ลัก ษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ วิธีก ารหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละและค่าเฉลี่ย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21–5.00
หมายถึง
ระดับความต้องการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.41–4.20
หมายถึง
ระดับความต้องการมาก
ค่าเฉลี่ย
2.61–3.40
หมายถึง
ระดับความต้องการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81–2.60
หมายถึง
ระดับความต้องการน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00–1.80
หมายถึง
ไม่ต้องการ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ นาเสนอในรูปตารางและความเรียง
4. ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความชอบด้านการออกแบบของผู้ต อบแบบสอบถาม ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ วิธีก ารหาค่า ความถี่
(Frequency) ร้อยละและค่าเฉลี่ย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21–5.00
หมายถึง
ระดับความชอบมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.41–4.20
หมายถึง
ระดับความชอบมาก
ค่าเฉลี่ย
2.61–3.40
หมายถึง
ระดับความชอบปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81–2.60
หมายถึง
ระดับความชอบน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00–1.80
หมายถึง
ไม่ชอบ
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บทที่ 4
รายงานผลการวิจัย
บทนี้เ ป็นการรายงานผลการวิจัย แบ่ง เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รายงานผลที่ ได้จาก
แบบสอบถามผู้เช่าพักอพาร์ตเมนต์ และตอนที่ 2 เป็นการรายงานผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ดังนี้
1. รายงานผลจากแบบสอบถาม
ผลที่ได้จากแบบสอบถามผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองแบ่งเป็น ข้อมูลส่ วนบุคคล ที่อยู่อาศัยและ
ความต้องการที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ความต้องการสินค้าและบริการ และความชอบ
ด้านการออกแบบ
1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน

ร้อยละ

215
185

53.75
46.25

134
176
90

33.50
44.0
22.50

74
80
202
41
3

18.50
20.0
50.50
10.25
0.75
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ข้อมูลส่วนบุคคล
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างทั่วไป
แม่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

57
82
120
91
46
4

14.25
20.50
30.0
22.75
11.50
1.0
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113
92
77
31
45
400

10.50
28.25
23.0
19.25
7.75
11.25
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.75 เป็นเพศชายร้อยละ
46.25 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 44.0) รองลงมาอายุ 21-30 ปี
(ร้อยละ 33.50)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.50) รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปวช./ปวส. (ร้อยละ 20.0) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ
30.0) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 22.75) และประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 20.50)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ร ายได้เ ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ
28.25) รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 23.0)
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1.2 ที่อยู่อาศัยและความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
ตารางที่ 2 สถานะการพักอาศัย
สถานะการพักอาศัย
เป็นเจ้าของบ้าน/ห้องพัก
เช่าพัก
อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือญาติ
รวม

จานวน
166
151
83
400

ร้อยละ
41.50
37.75
20.75
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านหรือห้องพัก (ร้อยละ
41.50) รองลงมาเช่าพัก (ร้อยละ 37.75)
ตารางที่ 3 ลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
ลักษณะที่อยู่ปัจจุบัน
อพาร์ทเม้นท์
ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม
หอพัก
แฟลตการท่าฯ
แฟลตทหาร
ตึกแถว
บ้านพักข้าราชการ
เช่าที่รายปี
รวม

จานวน
96
94
86
73
38
5
3
2
2
1
400

ร้อยละ
24.0
23.50
21.50
18.25
9.50
1.25
0.75
0.50
0.50
0.25
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเม้นท์ (ร้อยละ 24.0)
รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ /ทาวโฮม (ร้อยละ 23.50) บ้านเดี่ยว (ร้อยละ 21.50) และคอนโดมิเ นียม
(ร้อยละ 18.25)
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ตารางที่ 4 จานวนผู้อยู่อาศัยในทีพ่ ัก
จานวนผู้อยู่อาศัย
2 -3 คน
4 -5 คน
อยู่คนเดียว
มากกว่า 5 คน
รวม

จานวน
168
124
73
35
400

ร้อยละ
42.0
31.0
18.25
8.75
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่าจานวนผู้อยู่อาศัยกับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจานวน 2-3 คน
(ร้อยละ 42.0) รองลงมามีจานวนผู้อยู่อาศัยในบ้าน 4-5 คน (ร้อยละ 31.0)
ตารางที่ 5 ความต้องการพื้นที่เพือ่ อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ
ต้องการ
ความต้องการพื้นที่เขตดอนเมือง
จานวน
ร้อยละ
เพื่ออยู่อาศัยโดยการเช่าพัก
77
19.25
เพื่อประกอบธุรกิจ
56
14.0

ไม่ต้องการ
จานวน
ร้อยละ
323
80.75
344
86.0

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเช่าห้องพักเพื่ออยู่อาศัยรายเดือน
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และมีความต้องการเช่าตึกแถวเพื่อประกอบธุรกิจจานวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0
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ตารางที่ 6 ระดับราคาที่ยินดีจ่ายสาหรับค่าเช่าห้องพัก
ความต้องการที่อยู่อาศัย
2,000 บาทหรือน้อยกว่า
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,001 – 7,000 บาท
7,001 – 8,000 บาท
รวม

จานวน
3
12
36
17
5
3
1
77

ร้อยละ
3.89
15.58
46.75
22.08
6.491
3.89
1.30
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ต้องการเช่าที่พักยินดีจ่ายค่าเช่าพักที่
ราคา 3,001 – 4,000 บาท (ร้อยละ 46.75) รองลงมายินดีจ่ายที่ราคา 2,001 – 3,000 บาท (ร้อยละ
15.58)
ตารางที่ 7 ขนาดที่พักที่ต้องการ
ขนาดห้องพักที่ต้องการ
18-20 ตรม.
21-23 ตรม.
24-26 ตรม.
27-29 ตรม.
มากกว่า 30 ตรม.
รวม

จานวน
21
25
21
7
3
77

ร้อยละ
27.27
32.47
27.27
9.09
3.89
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเช่าห้องพักที่มีขนาด 21-23 ตาราง
เมตร (ร้อยละ 32.47) รองลงมาคือต้องการห้องพักขนาด 18-21 ตารางเมตร และ ขนาด 24-26 ตาราง
เมตร จานวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 27.27
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ตารางที่ 8 จานวนมัดจาที่ยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายค่ามัดจา
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
รวม

จานวน
31
22
24
77

ร้อยละ
40.26
28.57
31.17
100.0

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่ามัดจาห้องพักจานวน 1 เดือน
คิดเป็นร้อยละ 40.26
ตารางที่ 9 ประมาณการระยะเวลาในการเช่าห้องพัก
ประมาณการระยะเวลาในการเช่าห้องพัก
น้อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน ถึง 1 ปี
1 – 2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม

จานวน
3
28
33
9
1
3
77

ร้อยละ
3.89
36.36
42.86
11.69
1.30
3.89
100.0

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประมาณว่าจะเช่าพักเป็นเวลา 1-2 ปี
(ร้อยละ 42.86) รองลงมาประมาณว่าจะเช่าพัก 6 เดิอนถึง 1 ปี (ร้อยละ 36.36)
ตารางที่ 10 วิธีการหาห้องพัก
วิธีการหาห้องพัก
เดินหาในละแวกที่ต้องการ
เพื่อนหรือคนรู้จักแนะนา
ค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
จากป้ายโฆษณา
รวม

จานวน
34
31
11
1
77

ร้อยละ
44.15
40.26
14.28
1.30
100.0
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จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาห้องพักโดยวิธีการเดินหาในละแวกที่
ต้องการ (ร้อยละ 44.15) รองลงมาคือเพื่อนหรือคนรู้จกั แนะนา (ร้อยละ 40.26)
ตารางที่ 11 ลักษณะห้องเช่าที่ต้องการ
ลักษณะห้องเช่าที่ต้องการ
ห้องเปล่า และพัดลม
ห้องชุดพร้อมเฟอร์นเิ จอร์ และพัดลม
ห้องชุดพร้อมเฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งปรับอากาศ
ห้องเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และพัดลม
ห้องเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศ
รวม

จานวน
1
6
10
15
45
77

ร้อยละ
1.30
7.79
12.30
19.48
58.44
100.0

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการห้องเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 58.44
ตารางที่ 12 บริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการจากการเช่าทีพ่ ัก
บริการ/สิ่งอานวยความสะดวก
จานวน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (คีย์การ์ด/กล้องวงจรปิด)
74
มีที่จอดรถ
71
ฟรีไวไฟ
65
มีบริการซักรีด
33
มีเคเบิ้ลทีวี
30
มีบริการทาความสะอาด
17
มีบริเวณส่วนกลางสาหรับทากิจกรรม
11
มีร้านอาหาร
4
มีร้านสะดวกซื้อ
1
มีร้านกาแฟ
1
มีร้านเสริมสวย
1
รวม
308

ร้อยละ
24.03
23.05
21.10
10.71
9.74
5.52
3.57
1.30
0.32
0.32
0.32
100.0
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จากตารางที่ 12 พบว่าสิ่ง อานวยความสะดวกและบริก ารผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการจากการเช่าห้อ งพัก คือ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (คีย์ก าร์ด/กล้องวงจรปิด) (ร้อยละ
24.03) รองลงมาคือที่จอดรถ (ร้อยละ 23.05)
1.3 พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ตารางที่ 13 พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
กิจกรรม

พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง (ร้อยละ)
ไม่เคย

พักผ่อนและทากิจกรรมใน
ที่พัก
สังสรรค์กับเพื่อนในที่พัก
สังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้าน
ใช้บริการร้านกาแฟ
ใช้บริการออกกาลังกาย
(Fitness)
รับประทานอาหารนอก
บ้าน
ใช้บริการนวด/spa
ใช้บริการร้านเสริมสวย
(ตัดผม ทาเล็บ)
ใช้บริการร้าน internet
ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ
ใช้บริการ co-working
space

7
(1.75)
50
(12.50)
16
(4.0)
19
(4.75)
60
(15.0)
12
(3.0)
142
(35.50)
55
(13.75)
187
(46.75)
19
(4.75)
125
(31.25)

นานนาน
ครั้ง
22
(5.50)
171
(42.75)
118
(29.50)
68
(17.0)
94
(23.50)
59
(14.75)
109
(27.25)
129
(32.25)
98
(24.5)
39
(9.75)
89
(22.25)

เป็นบาง
ครั้ง
73
(18.25)
91
(23.75)
126
(31.50)
135
(33.75)
116
(29.0)
124
(31.0)
101
(25.25)
140
(35.0)
60
(15.0)
90
(22.50)
103
(25.75)

บ่อยมาก

เป็นประจา

ค่าเฉลี่ย

S.D.

108
(27.0)
23
(5.75)
40
(10.0)
71
(17.75)
40
(10.0)
59
(14.75)
4
(1.0)
9
(2.25)
24
(6.0)
124
(31.0)
36
(9.0)

190
(47.5)
65
(16.25)
100
(25.0)
107
(26.75)
90
(22.5)
146
(36.50)
44
(11.0)
67
(16.75)
31
(7.75)
128
(32.0)
47
(11.75)

4.13

1.01

2.70

1.24

3.22

1.22

3.43

1.20

3.00

1.36

3.66

1.20

2.24

1.26

2.75

1.22

2.03

1.25

3.74

1.16

2.47

1.33
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จากตารางที่ 13 พบว่าพฤติก รรมการใช้เวลาว่างที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาเป็น
ประจา ได้แก่ พักผ่อนและทากิจกรรมในที่พัก (ร้อยละ 47.50, ค่าเฉลี่ย 4.13) รับประทานอาหารนอก
บ้าน (ร้อยละ 36.50, ค่าเฉลี่ย 3.66) และใช้บริการร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 32.0, ค่าเฉลี่ย 3.74)
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาเป็นบางครั้ง ได้แก่ ใช้บริการร้าน
เสริมสวย (ร้อยละ 35.0, ค่าเฉลี่ย 2.75) และใช้บริการร้านกาแฟ (ร้อยละ 33.73, ค่าเฉลี่ย 3.43)
1.4 ความต้องการสินค้าและบริการ
ตารางที่ 14 ความต้องการในสินค้าและบริการของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมือง
สินค้า/บริการ
ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ
ร้านเบเกอรี่
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านตัดเสื้อ
ร้านขายเสื้อผ้า
ร้านขายเครื่องสาอาง
ร้านเสริมสวย
บริการอาบน้า ตัดขน
สัตว์เลี้ยง

ระดับความต้องการในสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
ไม่
ปาน
ต้องการ
น้อย
กลาง
มาก
มากที่สุด
21
25
122
150
82
(5.25)
(6.25)
(30.0)
(37.50)
(20.5)
26

70

140

94

70

(6.50)

(17.50)

(35.0)

(23.50)

(17.50)

55

91

135

73

46

(13.75)

(22.75)

(33.75)

(18.25)

(11.5)

43

53

119

98

87

(10.75)

(13.25)

(29.75)

(24.50)

(21.75)

157

77

120

36

10

(39.25)

(19.25)

(30.0)

(9.0)

(2.50)

141

73

110

60

16

(35.25)

(18.25)

(27.50)

(15.0)

(4.0)

156

79

104

51

10

(39.0)

(19.75)

(26.0)

(12.75)

(2.50)

97

99

143

46

15

(24.25)

(24.75)

(35.75)

(11.50)

(3.75)

167

81

81

55

16

(41.75)

(20.25)

(20.25)

(13.75)

(4.0)

ค่าเฉลี่ย
3.62

S.D.
1.04

3.27

1.14

2.92

1.19

3.34

1.25

2.16

1.12

2.34

1.21

2.19

1.16

2.45

1.09

2.18

1.22
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สินค้า/บริการ
บริการเลี้ยงดูสัตว์
เลี้ยง
บริการเลี้ยงเด็กอ่อน
บริการดูแลผู้สูงอายุ
ฟิตเนส
บริการนวดและ spa
ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้าน
เกมส์
ร้านปรินท์รูป/ถ่าย
เอกสาร
บริการขนส่งและ
ไปรษณีย์
บริการทาความ
สะอาด
บริการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์
บริการซักรีด
ติวเตอร์ระดับต่างๆ

ระดับความต้องการในสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
ไม่
ปาน
ต้องการ
น้อย
กลาง
มาก
มากที่สุด
166

82

83

55

14

(41.5.)

(20.50)

(20.75)

(13.75)

(3.50)

172

47

100

60

21

(43.0)

(11.75)

(25.0)

(15.0)

(5.25)

175

52

90

57

26

(43.75)

(13.0)

(22.50)

(14.25)

(6.50)

30

55

146

120

49

(7.5)

(13.75)

(36.5)

(30.0)

(12.25)

131

76

115

66

12

(32.75)

(19.0)

(28.75)

(16.50)

(3.0)

145

87

100

53

15

(36.25)

(21.75)

(25.0)

(13.25)

(3.75)

27

58

179

113

23

(6.75)

(14.50)

(44.75)

(28.25)

(5.75)

19

64

175

107

35

(4.75)

(16.0)

(43.75)

(26.75)

(8.75)

104

71

140

71

14

(26.0)

(17.75)

(35.50)

(17.75)

(3.50)

178

70

96

48

8

(44.50)

(17.50)

(24.0)

(12.0)

(2.0)

40

83

158

103

16

(10.0)

(20.75)

(39.50)

(25.75)

(4.0)

140

74

117

45

24

(35.0)

(18.50)

(29.25)

(11.25)

(6.0)

ค่าเฉลี่ย
2.18

S.D.
1.21

2.28

1.29

2.26

1.32

3.26

1.07

2.38

1.18

2.26

1.19

3.12

0.95

3.19

0.96

2.55

1.15

2.09

1.16

2.93

1.01

2.34

1.23
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สินค้า/บริการ
บริการ Co-Working
Space
ที่พักอาศัยให้เช่าราย
เดือน
ที่พักอาศัยให้เช่า
รายวัน

ระดับความต้องการในสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
ไม่
ปาน
ต้องการ
น้อย
กลาง
มาก
มากที่สุด
78

101

102

78

41

(19.50)

(25.25)

(25.50)

(19.50)

(10.25)

90

79

125

68

38

(22.50)

(19.75)

(31.25)

(17.0)

(9.50)

118

78

121

71

12

(29.5)

(19.50)

(30.25)

(17.75)

(3.0)

ค่าเฉลี่ย
2.75

S.D.
1.26

2.71

1.25

2.46

1.18

จากตารางที่ 14 พบว่าระดับความต้องการในสินค้าและบริการของตอบแบบสอบถามเป็น
ดังนี้
สินค้าและบริการที่ผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก คือ ร้านอาหาร
(ร้อยละ 37.50)
สินค้าและบริการที่ผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองส่วนใหญ่ต้องการในระดับปานกลาง คือ ร้าน
ปรินท์ รูป/ถ่ายเอกสาร (ร้อ ยละ 44.75) บริก ารขนส่งและไปรษณีย์ (ร้อยละ 43.75) บริการซักรีด
(ร้อยละ 39.50) ฟิตเนส (ร้อยละ 36.50) ร้านเสริมสวย (ร้อยละ 35.75) ร้านกาแฟ และบริการทา
ความสะอาด (ร้อยละ 35.50)
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1.5 ความชอบด้านการออกแบบ
ตารางที่ 15 ความชอบในด้านการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบ
ระดับความชอบด้านการออกแบบ (ร้อยละ)
ไม่ชอบ น้อย
ปาน
มาก
มาก ค่าเฉลี่ย S.D.
กลาง
ที่สุด
28
51
Modern Style
102
124
95
3.52 1.18
(7.0) (12.75) (25.50) (31.0) (23.75)

Loft Style

Vintage Style

34
(8.5)

71
130
82
83
(17.75) (32.50) (20.50) (20.75)

63
42
113
102
(15.75) (10.50) (28.25) (25.50)

80
(20.0)

3.27

1.22

3.24

1.32
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ลักษณะการออกแบบ

Contemporary

Luxury Style

ระดับความชอบด้านการออกแบบ (ร้อยละ)
ไม่ชอบ น้อย
ปาน
มาก
มาก ค่าเฉลี่ย S.D.
กลาง
ที่สุด
50
31
111
92
116
3.53 1.24
(7.75) (12.50) (27.75) (23.0) (29.0)

63
70
(15.75) (17.50)

112
(28.0)

90
65
(22.50) (16.25)

3.06

1.29

จากตารางที่ 15 พบว่าระดับความชอบในการออกแบบของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้
การออกแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบในระดับมาก คือ Modern Style (ร้อยละ 31.0)
การออกแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบในระดับ ปานกลาง คือ Loft Style (ร้อยละ 32.50)
Vintage Style (ร้อยละ 28.25) Luxury Style (ร้อยละ 28.0) และ Contemporary Style (ร้อยละ
27.75) ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อความชอบในการ
ออกแบบ ตารางที่ 16-19 จึงแสดงผลความชอบด้านการออกแบบของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
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ตารางที่ 16 ความชอบในสไตล์การออกแบบแยกตามเพศ
Modern
Loft Vintage Contemporary
เพศ
Style
Style Style
Style
ชาย
3.43
3.42
3.13
3.39
หญิง
3.59
3.13
3.33
3.63

Luxury
Style
2.95
3.14

จากตารางที่ 16 พบว่าเพศชายชอบการออกแบบสไตล์ Modern (ค่าเฉลี่ย 3.43) และ Loft
(ค่าเฉลี่ย 3.42) ในระดับ มาก ขณะที่ เ พศหญิงชอบการออกแบบสไตล์ Contemporary (ค่าเฉลี่ย
3.63) และ Modern (ค่าเฉลี่ย 3.59) ในระดับมาก
ตารางที่ 17 ความชอบในสไตล์การออกแบบแยกตามอายุ
Modern
Loft Vintage Contemporary
อายุ
Style
Style Style
Style
21-30 ปี
3.74
3.08
3.13
3.50
31-40 ปี
3.52
3.36
3.26
3.49
41-50 ปี
3.17
3.34
3.36
3.61

Luxury
Style
2.93
3.12
3.10

จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ที่มีอายุช่วง 21-30 ปี และอายุ 31-40 ปี ชอบการออกแบบสไตล์
Modern ในระดับมากเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 3.74 และ 3.52) ขณะที่ผู้มีอายุ 41-50 ปีจะชอบการ
ออกแบบสไตล์ Contemporary ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ตารางที่ 18 ความชอบในสไตล์การออกแบบแยกตามอาชีพ
Modern
Loft Vintage Contemporary
อาชีพ
Style
Style Style
Style
นักเรียน/นักศึกษา
3.82
2.67
2.98
3.77
ธุรกิจส่วนตัว
3.37
3.50
3.35
3.60
ลูกจ้าง
3.49
3.32
3.25
3.43

Luxury
Style
2.86
3.12
3.06
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จากตารางที่ 18 พบว่านักเรียน/นัก ศึกษา และลูกจ้าง มีความชอบในการออกแบบสไตล์
Modern (ค่าเฉลี่ย 3.82 และ 3.49) และ Contemporary (ค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.43) ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวชอบการออกแบบสไตล์ Contemporary (ค่าเฉลี่ย 3.60)
และ Loft (ค่าเฉลี่ย 3.50) ในระดับมาก
ตารางที่ 19 ความชอบในสไตล์การออกแบบแยกตามรายได้
Modern
Loft Vintage Contemporary
รายได้
Style
Style Style
Style
น้อยกว่า10,000
3.86
2.83
3.17
3.95
10,001-40,000
3.48
3.26
3.22
3.48
มากกว่า 40,000
3.46
3.53
3.34
3.43

Luxury
Style
3.05
3.06
3.04

จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้มี ร ายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจนถึงผู้มี รายได้มากกว่า 40,000
บาทต่ อ เดื อ นมี ค วามชอบระดั บ มากในการออกแบบสไตล์ Modern และ Contemporary
เช่นเดียวกัน
2. รายงานผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่าตึกแถว
ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ให้บริการที่พัก 1 คน ให้บริการอาหาร 2 คน
ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง 1 คน ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 คน
รายละเอียดในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแต่ละรายมีดังนี้
1. ผู้ให้บริการที่พัก เปิดดาเนินการที่พักในรูปแบบ Hostel ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ใกล้สถานีรถไฟและใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในปี พ. ศ. 2563 จึงเป็นทาเลทอง
สาหรับลูกค้าที่เป็นผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งผู้โดยสารรถไฟและผู้โดยสารที่เดิน ทาง
โดยเครื่องบิน ตึกแถวที่ใช้ประกอบกิจการเป็นตึกแถว 1 คูหา หน้ากว้าง 4.5 เมตร เนื่องจากเจ้าของ
เป็นมัณฑนากรจึงออกแบบตกแต่งตึกแถวได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับการใช้สอย และถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด แม้ว่าจะมีพื้นที่ในการประกอบธุรกิจน้อย
นอกจากให้บริการเช่าที่พักรายวันแล้ว ยังให้บริการที่พักชั่วคราว (Day-use) สาหรับให้ผู้
เดินทางอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับฝากสัมภาระด้วย เนื่องจากพื้นที่จากัดห้องพักที่ให้บริการจึงเป็น
ห้องรวมมีเตียงนอนแบบสองชั้น แม้ว่าจะไม่ได้ทาการวิจัยก่อนดาเนินกิจการแต่เนื่องจากทาเลที่ตั้ง
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ของ Hostel จึ ง มี ลู ก ค้ ามาใช้ บ ริก ารอย่ างต่ อเนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ดี เ จ้า ของธุ ร กิ จ คิ ด ว่ า ตนเองไม่ มี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่พัก จึงคิดจะขายกิจการให้กับผู้สนใจมาดาเนินกิจการต่อ สาเหตุ
ที่ไม่สามารถขายตึกแถวได้เนื่องจากที่ดินที่ก่อสร้างตึกแถวเป็นที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของตึกแถวเช่ามา ผู้
ที่มาซื้อกิจการต้องจ่ายค่าเช่าที่รายเดือนแก่ราชพัสดุต่อไปจนสิ้นสุดสัญญาเช่า
2. ผู้ให้บริการร้านอาหารที่ซื้อลิขสิทธิ์ (Franchise) การให้บริการ เปิดให้บริการที่ถนนสรง
ประภา เจ้าของกิจการเช่าตึกแถว 1 คูหา เนื่องจากเป็นการซื้อลิขสิทธิ์จึงมีการตกแต่ง อุปกรณ์และ
การบริการตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กาหนด เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 5 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์เคยดาเนิน
กิจการร้านอาหารในทาเลอื่นมาแล้วแต่ไม่ประสบความสาเร็จ จึงย้ายมาดาเนินกิจการที่ถนนสรง
ประภานี้ และเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจการเป็นการซือ้ ลิขสิทธิ์ ที่ตั้งของร้านอาหารอยู่ในบริเวณที่
ธนาคารหลายแห่ ง ตั้ ง อยู่ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารเป็ น พนั ก งานและลู ก ค้ า ของธนาคาร
ร้านอาหารมีลูกค้ามาใช้บริการมากในช่วงเวลาอาหารกลางวัน ปัญหาใหญ่ในการดาเนินธุรกิจคือที่
จอดรถสาหรับผู้มาใช้บริการ
3. ผู้ให้บริการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใกล้หน่วยงานของกองทัพอากาศ ถนนสรงประภา เนื่องจาก
ร้านอาหารมีพื้นที่จอดรถให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจจึงดาเนินไปได้ดี มีลูกค้ามาใช้บริการเกือบตลอด
ทั้งวัน โดยช่วงสายจนถึงบ่ายลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการทหารที่ทางานในบริเวณ
นั้น ช่วงเย็นและช่วงค่าจะเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ
4. ผู้ให้ บ ริก ารเครื่อ งดื่ม และอาหารว่างแบบซื้อลิขสิท ธิ์ ตั้ง อยู่ที่ ถนนสรงประภา เจ้าของ
ทางานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจึงต้องการประกอบธุรกิจบริเวณใกล้เคียง โดยเช่าตึกแถว 2 คูหา
เพื่อดาเนินกิจการ โดยไม่ ได้ท าวิจัยก่อนเริ่มกิจการ เนื่องจากเป็นการซื้อลิขสิท ธิ์จึงมีก ารตกแต่ง
อุปกรณ์และการบริการตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กาหนด การดาเนินกิจการเป็นไปด้วยดีเนื่องจากบริเวณ
ใกล้เคียงไม่มีร้านค้าประเภทเดียวกันเปิดให้บริการ ในช่วงเย็นและช่วงค่าจึงมีผู้มานั่งพักผ่อน พูดคุย
มาใช้บริการจานวนมาก
5. ผู้ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เช่าตึกแถว 1 คูหาเพื่อประกอบธุรกิจบนถนนสรงประภา
เนื่องจากตึกแถวดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนที่ลกู เรียนอยู่ สะดวกในการรับส่งลูก โดยไม่ได้ทาวิจัยก่อน
เริ่มกิจการ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เ คียง แม้ว่าต้องการขยาย
ฐานลูกค้าแต่ทาได้ลาบาก เนื่องจากที่จอดรถมีจากัดไม่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการจานวนมากได้
สรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่าตึกแถวย่านดอนเมืองเพื่อประกอบธุรกิจปรากฎ
ว่าผู้เช่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ละแวกดอนเมืองอยู่แล้ว ต้องการประกอบธุรกิจจึงมองหาตึกแถวในละแวก
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ที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แต่ข้อเสียที่สาคัญในการเช่าตึกแถวคือไม่มีที่จอดรถ
ให้ลูกค้า ทาให้ลูกค้าต้องจอดรถไกลแล้วเดินมาซื้อสินค้า/บริการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เช่าตึกแถวส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะซื้อตึกแถวเป็นของตั วเอง แต่ราคา
ตึกแถวมีราคาสูงทาให้ตัดสินใจเช่าแทน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยทาการวิจัยตลาดก่อนเริม่ ดาเนิน
ธุรกิจ เพียงแต่คิดว่าต้องการทาธุรกิจอะไร หาสถานที่ที่มีคนสัญจรไปมาจานวนมาก และราคาค่าเช่าที่
จ่ายได้เพื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจเท่านั้น ผู้เช่าตึกแถวส่วนใหญ่เคยเปิดธุรกิจเดียวกันมาก่อนในทาเล
อื่น แต่ธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ มีลูกค้าไม่มากพอจึงตัดสินใจย้ายมาเปิดกิจการในเขตดอนเมือง ซึ่ง
ทาให้เสียเงินค่ามัดจา ค่าตกแต่งร้านใหม่จานวนมาก
ร้านเปิดค้าเปิดใหม่ ควรมีการตกแต่งทั้งหน้าร้านและในร้านให้น่านั่ง น่ามอง น่าสนใจและ
ดึงดูดสายตา ทาให้ผู้เช่าตึกแถวบางรายสนใจที่จะปรับปรุงตึกแถวเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันแต่ไม่มี
ความรู้เรื่องการออกแบบ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปรับปรุงตึกแถวอย่างไร
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
บทนี้เ ป็นการสรุป ผลที่ ได้จ ากการวิจัย การอภิป รายผล และข้อเสนอแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ตึกแถวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1. สรุปผลที่ได้จากการวิจัย
1.1 สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงร้อยละ 53.75 เป็นเพศชายร้อยละ 46.25 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มี อายุ 31-40 ปี (ร้อ ยละ 44.0) มี ก ารศึก ษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.5) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 30.0) และมีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท (ร้อย
ละ 28.25)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านหรือห้องพัก (ร้อยละ 41.50) และเช่าพัก (ร้อย
ละ 37.75) ที่อยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ตเมนท์ (ร้อยละ 24.0) มีผู้อาศัยร่วมด้วย 2-3 คน
และมีความต้องการเช่าที่พักเพื่ออยู่อาศัยร้อยละ 19.25 มีความต้องการเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจ
ร้อยละ 14.0 ผู้ที่ต้องการเช่าพักส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าเช่าพักเดือนละ 3,001-4,000 บาท (ร้อยละ
46.75) ต้องการห้องพักขนาด 21-23 ตารางเมตร (ร้อยละ 32.47) และยินดีจ่ายมัดจา 1 เดือน (ร้อย
ละ 40.26) ประมาณการในการเข้าพัก 1-2 ปี (ร้อยละ 42.86) วิธีการหาห้องพักจะใช้การเดินหาใน
ละแวกที่ต้องการ (ร้อยละ 44.15) และต้องการห้องเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ
(ร้อยละ 58.44) สิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการ คือ ระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดี (ร้อยละ 24.03) และที่จอดรถ (ร้อยละ 23.05)
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาเป็นประจา ได้แก่ พักผ่อนและทา
กิจกรรมในที่พัก (ร้อยละ 47.50) รับประทานอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 36.50) และพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาเป็นบางครั้ง ได้แก่ ใช้บริการร้านเสริมสวย (ร้อยละ 35.0)
และใช้บริการร้านกาแฟ (ร้อยละ 33.73)
ระดับความต้องการในสินค้าและบริการของตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ สินค้าและบริการที่ผู้
อยู่อาศัยเขตดอนเมืองส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก คือ ร้านอาหาร (ร้อยละ 37.50) สินค้าและ
บริการที่ผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองส่วนใหญ่ต้องการในระดับปานกลาง คือ ร้านปรินท์รูป/ถ่ายเอกสาร
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(ร้อยละ 44.75) บริการขนส่งและไปรษณีย์ (ร้อยละ 43.75) บริการซักรีด (ร้อยละ 39.50) ฟิตเนส
(ร้อยละ 36.50) ร้านเสริม สวย (ร้อยละ 35.75) ร้านกาแฟ และบริก ารท าความสะอาด (ร้อยละ
35.50)
การออกแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบในระดับมาก คือ Modern Style (ร้อยละ 31.0)
การออกแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบในระดับ ปานกลางในจานวนใกล้เคียงกัน คือ Loft Style
(ร้อยละ 32.50) Vintage Style (ร้อยละ 28.25) Luxury Style (ร้อยละ 28.0) และ Contemporary
Style (ร้อยละ 27.75) ตามลาดับ
1.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการเขตดอนเมือง
ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ให้บริการที่พัก 1 คน ให้บริการอาหาร 2 คน
ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง 1 คน ให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 คน
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่าตึกแถวย่านดอนเมืองเพื่อประกอบธุรกิจปรากฎว่าผู้
เช่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ละแวกดอนเมืองอยู่แล้ว ต้องการประกอบธุรกิจจึงมองหาตึกแถวในละแวกที่
ตนเองอาศัยอยู่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แต่ข้อเสียที่สาคัญในการเช่าตึกแถวคือไม่มีที่จอดรถ
ให้ลูกค้า ทาให้ลูกค้าต้องจอดรถไกลแล้วเดินมาซื้อสินค้า/บริการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เช่าตึกแถวส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะซื้อตึกแถวเป็นของตัวเอง แต่ราคา
ตึกแถวมีราคาสูงทาให้ตัดสินใจเช่าแทน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยทาการวิจัยตลาดก่อนเริม่ ดาเนิน
ธุรกิจ เพียงแต่คิดว่าต้องการทาธุรกิจอะไร หาสถานที่ที่มีคนสัญจรไปมาจานวนมาก และราคาค่าเช่าที่
จ่ายได้เพื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจเท่านั้น ผู้เช่าตึกแถวส่วนใหญ่เคยเปิดธุรกิจเดียวกันมาก่อนในทาเล
อื่น แต่ธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ มีลูกค้าไม่มากพอจึงตัดสินใจย้ายมาเปิดกิจการในเขตดอนเมือง ซึ่ง
ทาให้เสียเงินค่ามัดจา ค่าตกแต่งร้านใหม่จานวนมาก
ร้านเปิดค้าเปิดใหม่ จะมีก ารตกแต่ง ทั้งหน้าร้านและในร้านให้น่านั่ง น่ ามอง น่าสนใจและ
ดึงดูดสายตา ทาให้ผู้เช่าตึกแถวบางรายสนใจที่จะปรับปรุงตึกแถวเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันแต่ไม่มี
ความรู้เรื่องการออกแบบ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปรับปรุงตึกแถวอย่างไร
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2. อภิปรายผลและเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง
2.1 อภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมการเพิ่มมูลค่า (Value Added) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจนั้น สามารถทาได้ทั้งการเพิ่มมูลค่าที่จับต้องได้ (Tangible) และการเพิ่มมูล
ค่าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) สามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 3

การเพิม่ มูลค่า
(Value Added)

การเพิม่ มูลค่าที่จบั ต้องได้
(Tangible Value Added)

การเพิม่ มูลค่าที่จบั ต้องไม่ได้
(Value Added)

คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์
(Product Value)

คุณค่าด้านบริการ
(Service Value)

คุณค่าด้านบุคลากร
(Personnel Value)

คุณค่าด้านภาพลักษณ์
(Image Value)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
- เพิ่มประโยชน์ใช้สอย
- รูปลักษณ์ที่สวยงาม
- ใช้งานง่าย
- มีความคงทน

- ความเชื่อมั่นไว้ใจได้
- ความกระตือรือร้น
- ความเชี่ยวชาญ
- ความมีอัธยาศัยไมตรี
- ความน่าเชื่อถือ
- ความปลอดภัย
- การเข้าถึงบริการ
- การติดต่อสื่อสาร
- การเข้าใจลูกค้า

- ความสามารถ
- ความมีน้าใจ
- ความเชื่อถือได้
- ความไว้วางใจได้
- การตอบสนองลูกค้า
- การติดต่อสื่อสาร

- การสร้างตรา
(Branding)
- คุณค่าในสายตาลูกค้า
(Customer Value)

ภาพที่ 3 การเพิ่มมูลค่า
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สาหรับตึกแถวเก่าที่ไม่มีการนาไปใช้งานการเพิ่มมูลค่าควรเป็นการเพิ่มคุณค่าของตัวอาคาร
ซึ่ง ในที่ นี้ถือ เป็นผลิตภัณฑ์ โดยการปรับให้มีรูปลักษณ์ที่ สวยงาม คานึง ถึง ลักษณะการใช้งานให้มี
ประโยชน์ใช้สอยในการอยู่อาศัยและทากิจกรรมตามสภาพของอาคาร และพฤติกรรมของผู้อาศัยหรือ
ใช้งานพื้นที่ในอาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานตึกแถวหรืออาคารพานิชย์ด้วย
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย์ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัวอาคารที่มีคุณภาพมีโอกาสที่จะฟื้นตัวก่อน ค่าเช่า ค่าพื้นที่ที่สูงกว่าอาคารที่ด้อยคุณภาพ อีก
ทั้งนักลงทุนที่เข้ามาซื้ออาคารก็มักจะเลือกซื้ออาคารที่มีคุณภาพก่อน เมื่อซื้อแล้วจะทาการปรับปรุง
(Renovate หรือ Upgrade) เพื่อให้มีคุณภาพในระดับที่สามารถจะนาไปทาตลาดได้ดี
สาหรับลักษณะการใช้งานของตึกแถวใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการใช้งานแบบผสมไว้ 5
ประเภท (Pakorn Pattananurot 2014) ดังนี้
1) อาคารแบบผสมกึ่งพักอาศัย (Residential Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ใช้งานแบบ
ผสม แต่เน้นการพักอาศัยเป็นหลัก เช่น อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่เป็นหอพัก อพาร์ทเม้นท์
2) อาคารแบบผสมกึ่งการค้า (Commercial Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ใช้งานแบบ
ผสมแต่เน้นการประกอบการค้าเป็นหลัก เช่น สยามสแควร์ สหกรณ์ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า
3) อาคารแบบผสมกึ่งอุตสาหกรรม (Industrial Mixed-use) เป็นตึกแถวที่ดัดแปลง
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งผลิต และบริการ เช่น โรงงานเสื้อผ้า โรงพิมพ์ อู่ซ่อมรถยนต์
4) อาคารแบบผสมกึ่งบริการ (Service Mixed-use) เป็นการใช้ประโยชน์ตึก แถว
เพื่อการบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สโมสร สมาคม ร้านอาหาร ไนต์คลับ
5) อาคารผสมแบบอื่ น ๆ (Other Mixed-use) เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ตึ ก แถวที่
นอกเหนือ จากข้างต้นที่กล่าวมา เช่น โกดังสินค้า อาคารที่จอดรถ
จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองควรเป็นแบบอาคารผสมกึ่ งพัก
อาศัย หรือ อาคารผสมกึ่งบริการ เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องการใช้งานอาคารในลักษณะใดแล้ว จึงมา
ดูลักษณะของอาคารตึกแถวเก่าว่ามีลักษณะใด และต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง โดยอาศัยเกณฑ์
1. Old Building – Same Use เป็นกรณีอาคารเก่า ซึ่ง อาคารต้องการการปรับปรุงอย่าง
มาก เนื่องมาจากอายุการใช้งานที่มากขึ้นและความเสื่อมของอาคารจึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงใน
หลายส่วน
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2. Old Building – New Use เป็นกรณีของการเปลี่ยนการใช้งานของอาคารจากการใช้ง าน
เดิมนามาปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานใหม่ โดยอาจมีการปรังปรุงภาพลักษณ์อาคารให้สอดคล้องกับ
การใช้งานด้วย
3. New Building – Same Use เป็นการปรับปรุงส่วนประกอบปลีกย่อยของอาคารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. New Building – New Use เป็นการปรับปรุงอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากกว่ าเพื่อ
ภาพลักษณ์โดยการปรับปรุงจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ในการศึกษานี้เป็นการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อการใช้งานใหม่ โดยมีการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของอาคารให้สอดคล้องกับการใช้งานเป็นอาคารผสมกึ่งพักอาศัยหรืออาคารผสมกึ่งบริการ
สภาพของอาคาร อาคารที่มีการใช้สอยย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน
ทั้งนี้อายุอาคาร วัสดุและอุปกรณ์อาคารต่างจึงมีเกณฑ์ช่ วงอายุอาคาร เพื่อช่วงในการวางแผนงาน
ปรับปรุงอาคารได้อย่างสมควร โดยช่วงอายุการใช้สอยงานอาคารไว้เป็น 5 ช่วง (Vicente, Ferreira
et al. 2015) ดังนี้
ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 0-20 ปี ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนหรือเพิ่มระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ใน
ส่วนงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
อาคารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 20-30 ปี ต้องมี ก ารเพิ่มการซ่อมแซมประจาปี และมีความถี่ของการ
เปลี่ยนอุปกรณ์หรือวัสดุประกอบอาคารที่เพิ่มขึ้น
ช่วงที่ 3 ระยะเวลา 30-40 ปี อุปกรณ์พื้นฐานเดิมทั้งหมดของอาคารต้องถูกเปลี่ยนหรือมีการ
รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งต้องดูแลหรือเปลี่ยนใหม่งานกรอบอาคารและระบบแสงสว่างใหม่
ช่วงที่ 4 ระยะเวลา 40-50 ปี การเสื่อมลงของการใช้อาคารมีการเพิม่ ขึ้นทาให้มผี ลกระทบขึน้
มากมาย รวมถึงการใช้สอยภายในอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ช่วงที่5 ระยะเวลา 50 ขึ้นไป เนื่องจากอาคารมีการใช้งานมายาวนาน จึงมักจะถูกรื้อถอน
ในช่วง 60-70 ปี
ซึ่งตึกแถวเก่าในถนนสรงประภาที่ทาการสารวจจะมีอายุในช่วงแรกคือ 0-20 ปี และอยู่ใน
สภาพค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่
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พฤติกรรมของผู้อาศัย ผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมื องส่วนใหญ่จ ะใช้เ วลาว่างท ากิจ กรรมและ
พักผ่อนในที่อยู่อาศัย ในการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงควรจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่มีจากัดให้
รองรับกิจกรรมและการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย
นอกจากปัจจัยที่ต้องคานึงถึงดังกล่าวแล้ว ปัญหาของตึกแถวต้องนามาพิจารณาประกอบด้วย
เพื่อให้การปรับปรุงอาคารสามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ประโยชน์จากตึกแถวประสบอยู่ได้ ปัญหาของ
ตึกแถวสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะพื้นฐานของตึกแถวที่เป็นการสร้างอาคารคู่ขนานไปกับถนน ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
ด้านผังเมือง เนื่องด้วยมีตึกแถวขวางการเข้าถึง แปลงที่ดินด้านหลังทาให้แปลงที่ดินนั้นไม่สามารถ
พัฒนาได้
2. การสร้างตึกแถวไม่ได้คานึงถึงที่จอดรถยนต์ของผู้ที่อยู่อาศัยในตึกแถวนั้น ทาให้เกิดการรุก
ล้าพื้นที่ผิวจราจรซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและได้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาจราจรตามมาในที่สุด
3. ตึกแถวมีการใช้งานอาคารที่หลากหลายมากขึ้นทั้งปรับเปลี่ยนจากการเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยกลายเป็นการใช้งานแบบกึ่งอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อยไม้ โรงพิมพ์ ฯลฯ และการใช้งานแบบ
กึ่งบริการเช่น โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ และการใช้งานเป็นโกดังเก็บสินค้า ทาให้เกิดความหนาแน่น
ของการใช้งานพื้นที่ไม่ตรงไปตามที่ผังเมืองรวมได้วางแผนการพัฒนาไว้
4. ในระดับ สถาปัตยกรรม ตึก แถวยัง มี ปัญ หาจากการขาดแสงธรรมชาติและการระบาย
อากาศซึ่งทาให้เกิดการอยู่อาศัยที่ไม่มีคุณภาพ
5. ตึกแถวในสมัยปัจจุบันเป็นการสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ทาให้
เกิดการออกแบบและการก่อสร้างที่ไม่ประณีต เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามต่อสภาพแวดล้อมของ
เมือง
6. ชุมชนหรือย่านตึกแถวมักสร้างเต็มพื้นที่ทาให้เกิดปัญหาการขาดพื้นที่สาธารณะ
เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กั บ ตึ ก แถวเก่ า ประกอบกั บ ปั ญ หาและ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจได้แล้ว จึงขอเสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขตดอน
เมือง ดังนี้
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2.2 แนวทางทางการเพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง
จากการสารวจพบว่าตึกแถวเก่าเขตดอนเมือง โดยเฉพาะบริเวณถนนสรงประภา อยู่
ในช่วงที่ 1 อายุอาคาร 0-20 ปี ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนหรือเพิ่มระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ในส่วน
งานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้ า ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยจากกิ จกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
อาคารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีในการปรับปรุงอาคารเก่า ราคาในการปรับปรุง พัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่น้อยกว่าการก่อสร้างขึ้นใหม่ เนื่องมาจาก
โครงสร้ า งอาคารหรื อ ส่ว นประกอบของอาคารที่ มี ค วามพร้ อ มอยู่ แ ล้ ว ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ทางด้ า น
งบประมาณผู้ที่คิดทาการพัฒนาต้องพิจ ารณาว่าระหว่างการรัก ษาโครงสร้างเดิมของอาคารไว้ ใช้
ระยะเวลาที่สั้นกว่า ใช้เงินในการปรับปรุงที่น้อยกว่า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่การเลือกตึก อาคารที่เหมาะสม
กั บ ลัก ษณะทางกายภาพ โครงสร้างที่จะไม่ ต้องทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้รับกับการใช้ง านมาก
เกินไป
การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม ควรเลือกอาคารที่มีสภาพดีและควรมีการปรับปรุงโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้ นที่ มี ก ารซ่อมแซม ปรับ ปรุง ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสามารถ
ดาเนินการโดยการปรับ ปรุงภาพลักษณ์ และปัจ จัยแวดล้อม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
รูปลักษณ์ภายนอก การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารบางประการเพื่อให้ สะอาด สดใสและดูใหม่อี ก
ครั้ง และ/หรือการเปลี่ยนหรือปรับปรุงอุปกรณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้อาคารมากขึ้น โดยคงสภาพโครงสร้างอาคารไว้ อาจมีการปรับปรุงผนังด้านใน
บ้างเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ในการปรับปรุงอาคารตึกแถวเก่าเขตดอนเมืองควรปรับปรุงให้เหมาะสมตามลักษณะการ
ใช้สอยเป็น
1. อาคารแบบผสมกึ่ งบริการ (Service Mixed-use) เป็นการใช้ประโยชน์ตึกแถวเพื่อการ
บริการร้านอาหาร เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้อาศัยเขตดอนเมือง ทั้งนี้ต้องดูทาเลที่ตั้งที่มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายอยู่ ถ้าตึกแถวเก่าตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าที่
จะเปิดให้บ ริก ารในปี พ. ศ. 2563 อาจปรับ ปรุง เป็นที่ พัก ร่วมกั บ การบริก ารอาหารเครื่องดื่มได้
สาหรับการตกแต่งควรใช้ Modern Style ซึ่งเป็นแบบที่ผู้อาศัยเขตดอนเมืองชอบมากกว่ารูปแบบอื่น
ถ้ า เป็ น ท าเลอื่ น ที่ ใ กล้ ส ถานที่ ท างานหรือ หน่ ว ยงานราชการสามารถปรับ ปรุ ง เพื่ อเป็น
ร้านอาหารได้ อย่างไรก็ดีการปรับปรุงตึกแถวเก่าเพื่อประกอบธุรกิจบริการอาหาร (ร้านอาหาร) ควร
คานึงว่าต้องมีที่จอดรถที่ไม่ไกลเกินไปไว้ให้บริการแก่ลูกค้า ส่วนดีของการนาอาคารเก่ามาปรับปรุง
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คือใช้ง บประมาณน้อ ยกว่าการสร้างตึกใหม่ทั้ง หมด ในการประกอบกิจการร้านอาหารที่ประสบ
ความสาเร็จในเขตดอนเมืองจะใช้การดาเนินกิจการโดยซื้อลิขสิทธิ์ ทาให้ไม่ต้องยุ่งยากในการวางแผน
เริ่มดาเนินกิจการ เพราะการซื้อลิขสิทธิ์ Brand ต่างๆนั้น นอกจากได้ Brand ที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังได้
รูปแบบการตกแต่งของ Brand นั้นๆด้วย ทาให้ทราบต้นทุนที่แน่นอนในการดาเนินกิจการ
2. ปรับปรุงเป็นอาคารผสมกึ่งพักอาศัย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19.25 มีความ
ต้องการเช่าพักรายเดือน ผู้อยู่อาศัยเขตดอนเมืองส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างทากิจกรรมและพักผ่อนในที่
อยู่อาศัย ในการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงควรจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่มีจากัดให้รองรับกิจกรรม
และการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย นอกจากนั้นในการปรับปรุงต้องคานึงถึงความปลอดภัยของโครงสร้าง
อาคาร ติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย เช่นกล้องวงจรปิด การออกแบบตกแต่ง ควรเป็นสไตล์
Modern ซึ่งเป็นสไตล์ที่ ทั้งเพศชายเพศหญิง ผู้อยู่ในช่วงอายุ 21-40 ปี นักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้าง
และผู้มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจนถึงมากกว่า 40,000 บาทต่างชอบในระดับมาก
อย่างไรก็ดีถ้าจะปรับปรุงตึกแถวเก่าเป็นที่พักอาศัยให้เช่ารายเดือน ต้องดูทาเลที่อยู่ไม่ใกล้
กับอพารต์เมนต์หรือหอพักอื่น และต้องให้บริการที่แตกต่างเป็นจุดดึงดูดให้ผู้เช่าพัก
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