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85%

บทสรุป
ผูบริหาร

ผลสํารวจของ EIC สะทอนวาตลาดท่ีอยูอาศัยมีแนวโนมฟนตัวไดอยางชา ๆ จากการเล่ือนแผนการซ้ือท่ีอยู
อาศัยออกไป และคนสวนใหญมองวาการฟนตัวของตลาดยังตองอาศัยมาตรการกระตุนกําลังซ้ือ ขณะท่ี
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยสวนใหญสนใจแนวราบท่ีระดับราคาเขาถึงได และตลาดบานมือสองยัง
ไดรับความสนใจคอนขางมาก

ตลาดที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 

หลายดานทั้งความตองการที่ชะลอตัวและพฤติกรรมในการเลือกที่อยู

อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป

• ความตองการที่อยูอาศยัชะลอตวั โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมรายไดเปราะบาง 

ไดรับผลกระทบคอนขางมาก ทําใหมีการเลื่อนการซ้ือทีอ่ยูอาศัยออกไป 

2-3 ปขางหนา และการลดงบประมาณซ้ือที่อยูอาศยัลง จากขอจํากัดตาง ๆ  

เชน รายไดลดลง วงเงินกูทีไ่ดรับจากธนาคารลดลง

• ตลาดตางจังหวัดยังชะลอตวั นอกจากการชะลอตวัของ real demand 

ในพ้ืนที่ทีไ่ดรับผลกระทบจากการฟนตัวชาของเศรษฐกจิแลว ยังรวมถึง

การซ้ือเพ่ือเปนทีอ่ยูอาศยัหลังที ่2 เพ่ือการลงทุนและเพ่ือเตรียมเกษียณ 

ขณะที่การซ้ือของตลาดตางชาตยัิงฟนตวัไดชา โดยเชียงใหม เปนจังหวัด

ที่ไดรับความสนใจในการซ้ือทีอ่ยูอาศัยมากที่สุด

• คนสวนใหญหันมาสนใจทีอ่ยูอาศยัแนวราบ เนื่องจากสามารถตอบโจทย

ดานพ้ืนที่ใชสอยในยุค New normal และเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท

ในการใชชีวิตมากขึ้น

• คนสวนใหญสนใจซ้ือบานราคาไมเกนิ 3 ลานบาท จากขอจํากัดของกําลัง

ซ้ือที่ยังออนแอ ซ่ึงเปนระดับราคาทีอ่าจเขาถงึแนวราบประเภทบานเด่ียว

บานแฝดไดคอนขางยาก จึงเปนโอกาสของตลาดทาวนเฮาส และคอนโด

เลื่อนการซื้อที่อยูอาศัย
ออกไป 2-3 ปขางหนา

65% 60%
ลดงบประมาณซื้อที่อยู
อาศัยลง

1. เชียงใหม
2. ชลบุรี
3. นครราชสีมา

ที่อยูอาศัยในตางจังหวัด
ที่ไดรับความสนใจ

สนใจที่อยูอาศัยใน
ตางจังหวัดเพ่ืออาศัย
ยามเกษียณ 

35%

สนใจที่อยูอาศัยแนวราบ 

44%
สนใจซื้อบานราคาไมเกิน 
3 ลานบาท
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81%

บทสรุป
ผูบริหาร

ผลสํารวจของ EIC สะทอนวาตลาดท่ีอยูอาศัยมีแนวโนมฟนตัวไดอยางชา ๆ จากการเล่ือนแผนการซ้ือท่ีอยู
อาศัยออกไป และคนสวนใหญมองวาการฟนตัวของตลาดยังตองอาศัยมาตรการกระตุนกําลังซ้ือ ขณะท่ี
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยสวนใหญสนใจแนวราบท่ีระดับราคาเขาถึงได และตลาดบานมือสองยัง
ไดรับความสนใจคอนขางมาก

• ในสถานการณปจจุบันทีก่ําลังซ้ือยังเปราะบางสงผลใหคนสนใจที่อยู

อาศัยมือสองคอนขางมาก จากราคาที่ถูกกวาโครงการใหม อีกทั้ง  

ยังตองการอยูในทําเลที่สะดวก เชน ใกลที่ทํางาน สถานศึกษา ซ่ึง

อาจหาที่อยูอาศัยมือหนึ่งในราคาที่ถูกไดยากในบางทําเล

• การฟนตัวของตลาดที่อยูอาศัยยังตองอาศัยปจจัยกระตุน 

โดยมาตรการภาครัฐ ทั้งมาตรการผอนคลายอัตราสวนสินเช่ือตอ

ราคาที่อยูอาศัย (LTV) ซ่ึงทําใหสามารถกูได 100% และการตออายุ

มาตรการลดคาธรรมเนียมโอนและจดจํานองที่อยูอาศัยราคา

ไมเกิน 3 ลานบาท รวมถึงการจัดโปรโมชันของผูประกอบการ 
ในชวง COVID-19 กระตุนการตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัยใหเร็วขึ้น

สนใจที่อยูอาศัยมือสอง 

63% 35%
สนใจที่อยูอาศัยมือสอง
จากราคาที่ถูกกวา
โครงการใหม 

โปรโมชันของผูประกอบการ
ในชวง COVID-19 กระตุน
การตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย
ใหเร็วขึ้น

62%
เห็นดวยวามาตรการ
ภาครัฐกระตุนการตดัสินใจ
ซื้อที่อยูอาศัยใหเร็วขึ้น
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91%

บทสรุป
ผูบริหาร

การออกแบบโครงการท่ีตอบโจทยการอยูอาศัยเปนอีกปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ โดยสวนใหญหนัมาให
ความสําคัญกับพื้นท่ีใชสอยท่ีมีความยืดหยุน เนนความปลอดภัย และสนใจโครงการท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช
มากขึ้น รวมถึงบริการหลังการขายท่ีตอบโจทยการอยูอาศัย

นอกเหนือจากทําเล รูปแบบของที่อยูอาศัย และระดับราคาแลว ผูบริโภค

ยังใหความสําคัญกับการออกแบบโครงการที่ตอบโจทยความตองการ

อยูอาศัยในหลายดาน รวมถึงบริการหลังการขายที่ตอบโจทยการอยู

อาศัย

• เทคโนโลยี มีสวนตอการตัดสินใจของผูซ้ือมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และการจัดการพลังงาน ที่จะชวยอํานวย

ความสะดวก และประหยัดคาใชจายสําหรับผูอยูอาศัย

• ความปลอดภัยเปนปจจัยทีผู่ซ้ือที่อยูอาศัยทุกวัยใหความสําคัญสูงสุด 

โดยระบบเตือนภัยตาง ๆ เปนอุปกรณ smart home ที่ผูซ้ือที่อยูอาศัย

อยากใหมีติดตั้งในที่อยูอาศัยมากที่สุด รวมถึงระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในโครงการที่ตองไดมาตรฐาน รองลงมาคือ ปจจัยดาน

พ้ืนที่ใชสอยภายในบานที่มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือ

จัดสรรใหมไดตามความตองการของผูอยูอาศัยในแตละสถานการณ

ยินดีจายเงินเพ่ิมสําหรับ
โครงการที่มีการนํา
เทคโนโลยีมาอํานวย
ความสะดวก

71%

ระบบความปลอดภัย
มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ

40%
อยากใหมีระบบเตือนภยั
ติดตั้งในที่อยูอาศัย

ยินดีจายเงินเพ่ิมสําหรับ
โครงการที่มีการ
นําเทคโนโลยีมาชวยให
ประหยัดพลังงานและ
คาใชจาย

72%

90%
พ้ืนที่ใชสอยภายในบานที่มี
ความยืดหยุนมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ
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• Common area
• Touchless system

• Energy saving
• Customization

บทสรุป
ผูบริหาร

การออกแบบโครงการท่ีตอบโจทยการอยูอาศัยเปนอีกปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ โดยสวนใหญหนัมาให
ความสําคัญกับพื้นท่ีใชสอยท่ีมีความยืดหยุน เนนความปลอดภัย และสนใจโครงการท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช
มากขึ้น รวมถึงบริการหลังการขายท่ีตอบโจทยการอยูอาศัย

• นอกจาก 2 ปจจัยหลักขางตน ปจจัยที่คนแตละชวงวัยใหความสําคัญลําดับถัดมา ไดแก 

• Gen Y&Z : แมจะตองการความเปนอิสระสวนตวัสูง แตในการอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัวกยั็งใหความสําคญักับ Universal 

design ที่คํานึงถึงคนกลุมตาง ๆ ในครอบครัว เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ สัตวเลี้ยง

• Gen X และ baby boomer ใหความสําคัญกับการออกแบบและระบบตาง ๆ ที่ชวยประหยัดพลังงาน สะทอนการใหความสําคัญ

กับการประหยัดคาใชจายในระยะยาว

• นอกจากนี้ ทุกชวงวัยใหความสําคัญกับทางเลือกในการ customize รูปแบบ หรือวัสดุตาง ๆ ได

• แอปพลิเคชันติดตอนิติบคุคล เปนบริการหลังการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัยสูงที่สุด สะทอนถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ และการเขาถึงเทคโนโลยีที่จะมสีวนชวยอํานวยความสะดวกตอผูอยูอาศัยมากขึ้น

Gen Y&Z

Gen X

baby boomer

• Touchless system
• EV charger

• Universal design
• Customization

• Common area
• Automatic parking system

• Energy saving
• Customization

51% ใหความสําคัญกับแอปพลิเคชันติดตอนิตบิุคคล

สําคัญนอยที่สุด สําคัญมากที่สุด
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ความทาทาย การปรับกลยุทธของผูประกอบการพัฒนาที่อยูอาศัย

• ในชวงที่ตลาดที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจากการระบาดของ 

COVID-19 ผูประกอบการยังสามารถเจาะกลุมที่มีกําลังซ้ือ / มี

ศักยภาพ โดยยังมีผูซ้ือที่อยูอาศัยบางกลุมตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัยเร็วขึ้น

ในชวงที่ COVID-19 ระบาด จากการจัดโปรโมชันของผูประกอบการ 

การซ้ือกอนที่ราคาที่อยูอาศัยจะปรับขึ้น รวมถึงมีการซ้ือที่อยูอาศัยที่มี

ขนาดใหญขึ้น เพ่ือตอบโจทยอยูอาศัยที่บานมากขึ้น

• นําเสนอความคุมคา ดวยสินคาและบริการที่ตอบโจทยความตองการ

อยูอาศัยข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิง ความปลอดภัย และความยืดหยุน

ในการปรับเปลี่ยนฟงกชัน / การออกแบบใหเหมาะสมตอการอยูอาศัย

• สรางความแตกตางดวยสินคา และบริการใหม ๆ เชน สภาพแวดลอม

และบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เทคโนโลยี / บริการใหม ๆ ทางเลือกให

ผูซ้ือที่อยูอาศัยไดเลือกจายเงินเพ่ิม สําหรับบริการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก และประหยัดคาใชจายไดในระยะยาว 

การฟนตัวในระยะขางหนา เปนไปอยาง

คอยเปนคอยไปตามการฟนตัวของ

เศรษฐกิจ แตยังตองติดตาม

สถานการณกําลังซ้ือ โดยเฉพาะกลุม

รายไดเปราะบาง

ตนทุนในการพัฒนาที่อยูอาศัยยังมี

แนวโนมปรับเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งราคาวัสดุ

กอสราง แรงงาน และราคาที่ดิน

ผูประกอบการยังเผชิญ
ความทาทายในการพัฒนา
ท่ีอยูอาศัยท่ีมีตนทุนท่ี
สูงขึ้น ในขณะท่ีตลาดยังมีขอจํากัด

อยูมากจากกําลังซ้ือท่ียังฟนตัวไดชา 

สงผลใหตองระมัดระวังในการเปด

โครงการใหม เนนตอบโจทยกลุมท่ีมี

ศักยภาพ ตลอดจนการบริหาร

ความเสี่ยงและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระยะยาว อาทิ นําเสนอ

ความคุมคา และสรางความแตกตาง

ยังมีโอกาสในการเกิดภาวะอุปทาน

สวนเกิน สงผลใหการเปดโครงการใหม

ตองเปนไปอยางอยางระมัดระวัง และมี

การบริหารความเสี่ยง



การสํารวจความคิดเห็นผูบริโภคดานที่อยูอาศัยของ EIC (EIC Real Estate Survey) ผานชองทางออนไลน Monkey 
Survey ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ ถึง 7 มีนาคม 2022 มีผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 3,193 คน 
หนวย : จํานวนผูตอบ, คน
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วิกฤติ COVID-19 
สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ที่อยูอาศัยอยางไร ?

สวนที่ 1
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กําลังซ้ือในตลาดท่ีอยู
อาศัยชะลอตัว
อยางตอเน่ืองจาก
ผลกระทบของการ
แพรระบาดของ 
COVID-19
โดยเฉพาะในกลุมกําลังซ้ือระดับ

ปานกลาง-ลางท่ียังตองใชเวลา

ในการฟนตัว สงผลใหมีการชะลอ

แผนซ้ือท่ีอยูอาศัยออกไปหรือ

ลดงบประมาณในการซ้ือลง

ผูตอบแบบสอบถามมากกวาครึ่งเห็นดวยวา COVID-19 ทําใหตองพิจารณาแผนการซ้ือที่อยูอาศัยใหม ทั้งชะลอระยะเวลาในการซ้ือออกไปหรือลดงบประมาณ

ในการซ้ือลง จากความกังวลเกี่ยวกับรายไดและความมัง่คัง่ที่ลดลง โดยกลุมผูมีรายไดนอยยังคงมีความกงัวลคอนขางมาก ทั้งนีแ้มแตในกลุมทีม่รีายไดสูง 

(มากกวา 100,000 บาท/เดือน) ที่ไดรับผลกระทบนอยกวาโดยเฉพาะในดานงบประมาณซ้ือ สวนใหญรายครึ่งหนึ่งก็ยังมีความกงัวลและเลื่อนแผนการซ้ือ

ที่อยูอาศัยออกไป

EIC Residential Real Estate Survey : COVID-19 สงผลใหทานมี
การเลื่อนแผนการซ้ือที่อยูอาศัยออกไปอีก 2-3 ปขางหนา จากความ
กังวลดานรายไดในปจจุบัน

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

EIC Residential Real Estate Survey : COVID-19 สงผลใหทานลด
งบประมาณซ้ือที่อยูอาศัยลง จากขอจํากัดตาง ๆ เชน รายไดลดลง 
วงเงินกูที่ไดรับจากธนาคารลดลง

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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34%
24%

9%
2%

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวยเฉย ๆ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

74% 73% 70%
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24%

35%
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25%
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<15000 >10000030,001-

50,000

50,001-

100,000

22%
38%

25%

13%

3%

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวยอยางยิ่งไมเห็นดวย

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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กําลังซ้ือในตลาดท่ีอยู
อาศัยโดยรวมยังมี
ความเปราะบาง 
สวนใหญยังไมมีแผน
จะซ้ือจากความกังวล
ดานรายได และคาใชจายท่ี

เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีบางกลุมเพ่ิงซ้ือไป 

จากการท่ีผูประกอบการมีการ

นําเสนอโปรโมชัน เพ่ือระบายสต็อก

ในชวงท่ีผานมา

EIC Residential Real Estate Survey : ทานมีแผนจะซ้ือที่อยูอาศัยหรือไม

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามราว 35%

ยังไมมีแผนในการซ้ือที่อยูอาศัย

ของกลุมที่ตอบวามีแผนจะซ้ือในชวง 1 ป คือ กลุมรายได 15,000-30,000 บาท/เดือน 

สะทอนวาที่อยูอาศัยในกลุมระดับราคาที่เขาถงึไดยังมีความตองการอยูมาก

5 ปขางหนาข้ึนไปภายในไมเกิน 4-5 ปไมมีแผนที่จะซื้อ ภายใน 1 ป ภายในไมเกิน 2-3 ป

35%

12%28%

12%

14%

5 ปขางหนาข้ึนไป

ไมมีแผนที่จะซื้อ

ภายใน 1 ป

ภายในไมเกิน 2-3 ป

ภายในไมเกิน 4-5 ป

46%

29%

33%
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35%

11%

15%

11%

11%

12%

21%

27%
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28%

29%
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14%

12%

11%

12%

13%

16%

15%

15%
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<15,000

15,001-30,000

50,001-100,000

>100,000

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

15%

35%



EIC Residential Real Estate Survey : ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกที่อยูอาศัย

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

12 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

COVID-19 สงผล
กระทบตอตลาด
ท่ีอยูอาศัย ท้ังในดาน
การเขาชมโครงการ 
การเลื่อนซ้ือท่ีอยู
อาศัย และการลด
งบประมาณ
ซ้ือท่ีอยูอาศัยลง

COVID-19 สงผลกระทบตอตลาดที่อยูอาศัย ทั้งใน

ดานการเขาชมโครงการ การเลื่อนซ้ือที่อยูอาศัย 

และการลดงบประมาณซ้ือที่อยูอาศัยลง

• กลุมตัวอยางสวนใหญ 67% ระบุวา การแพรระบาดของ 

COVID-19 ทําใหมีการเล่ือนหรือชะลอการเขาชมโครงการ

ออกไปในชวงท่ีมีการระบาดอยางรุนแรง สะทอนวาการเพิ่ม

ชองทางการขายอ่ืน ๆ อาทิ ออนไลน และการนําเทคโนโลยีมา

ชวยในการชมโครงการมีความสําคัญมากข้ึน

• กลุมตัวอยางสวนใหญ ระบุวา มีการเล่ือนการซื้อท่ีอยูอาศัย

ออกไป 2-3 ปขางหนาจากความกังวลทางดานรายได 

ท้ังรายไดในปจจุบันท่ีลดลง และความไมแนนอนของรายได

ในอนาคต สะทอนการฟนตัวชาของตลาดท่ีอยูอาศัย

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังสงผลใหกลุมตัวอยางราว

คร่ึงหน่ึงลดงบประมาณซื้อท่ีอยูอาศัยลง จากขอจํากัดตาง ๆ 

เชน รายไดลดลง วงเงินกูท่ีไดจากสถาบันการเงินจํากัด 

จากการท่ีสถาบันการเงินเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากข้ึน 

สงผลใหผูประกอบการยังตองเนนการนําเสนอโปรโมชัน

และนําเสนอความคุมคา เพื่อกระตุนยอดขายอยางตอเน่ือง

21%

24%

24%

25%

26%
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9%
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33% 21%

43%

34%

35%

38%

15%

24%

31%

28%

22%

6%

ทานเลื่อนการซื้อที่อยูอาศัยไปอีก 2-3 ป
จากความกังวลดานรายไดในอนาคต

2%

ในชวงระบาดรุนแรง ทานเลื่อนหรือชะลอ
การเขาชมโครงการ

ทานเลื่อนการซื้อที่อยูอาศัยไปอีก 2-3 ป
จากความกังวลดานรายไดในปจจุบัน

ทานลดงบประมาณซื้อที่อยูอาศัยจากขอจํากัด
เชน รายไดลดลง วงเงินกูที่ไดลดลง

ทานตองขายที่อยูอาศัยออกไป

3%

2%

3%

เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวย



EIC Residential Real Estate Survey : ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกที่อยูอาศัย

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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อยางไรก็ดี ในชวงการ
ระบาดของ COVID-19 
การตัดสินใจซ้ือท่ีอยู
อาศัยจะถูกกระตุน
จากปจจัยดานราคา 
นอกจากน้ี ยังมีการซ้ือท่ีอยูอาศัย

ท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพ่ือตอบโจทย

การอยูอาศัยท่ีบานมากข้ึน

ยังมีกลุมตัวอยางสวนหนึ่งตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัย

ในชวงการระบาดของ COVID-19
• ราคายังเปนปจจัยสําคัญท่ีกระตุนการซื้อท่ีอยูอาศัยไดอยางดี 

โดยกลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัย ระบุเหตุผลท่ีการ

ตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยเร็วข้ึน จากการจัดโปรโมชันของ

ผูประกอบการ และเปนการซื้อกอนท่ีราคาท่ีอยูอาศัยจะปรับข้ึน

• นอกจากน้ี ยังมีการซื้อท่ีอยูอาศัยท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพื่อตอบ

โจทยการอยูอาศัยท่ีบานมากข้ึน เชน ทํางานท่ีบาน เรียน

ออนไลน

• กลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัย สวนใหญระบุวาซื้อท่ีอยู

อาศัยท่ีระดับราคาไมเกิน 3 ลานบาท รองลงมาเปน 3-5 ลานบาท

สะทอนความตองการท่ีอยูอาศัยราคาปานกลาง ท่ี

ผูประกอบการจะสามารถระบายสินคากลุมน้ีไดแมมีการแพร

ระบาดของ COVID-19

เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวย
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ทานซื้อที่อยูอาศัยขนาดใหญขึ้น เพ่ือตอบโจทย

การอยูอาศัย เชน WFH เรียนออนไลน

1%

โปรโมชันในชวง COVID-19 กระตุนการตัดสินใจ
ซื้อที่อยูอาศัยใหเร็วขึ้น

ราคาที่อยูอาศัยที่อาจเพ่ิมหลัง COVID-19 คลี่คลาย
ทําใหทานตดัสินใจซือ้ที่อยูอาศัยเร็วขึ้น

6%

6%

6%

44%

46%

38%

27%

27%

30%

18%

17%

21%
ทานซื้อที่อยูอาศัยขนาดใหญขึ้น เพ่ือตอบโจทย

การอยูอาศัย เชน WFH เรียนออนไลน

ราคาที่อยูอาศัยที่อาจเพ่ิมหลัง COVID-19 คลี่คลาย
ทําใหทานตดัสินใจซือ้ที่อยูอาศัยเร็วขึ้น

โปรโมชันในชวง COVID-19 กระตุนการตัดสินใจ
ซื้อที่อยูอาศัยใหเร็วขึ้น

กลุมที่ตอบเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง

1 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 3 ลานบาท

5 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 10 ลานบาท

ไมเกิน 1 ลานบาท

3 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 5 ลานบาท

10 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 20 ลานบาท

20 ลานบาทขึ้นไป



EIC Residential Real Estate Survey : ทานใหความสําคัญกับการซ้ือที่อยูอาศัยกอนการซ้ือรถยนต

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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แมวาตลาดท่ีอยูอาศัย
จะไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัว แตผูบริโภค
สวนใหญยังให
ความสําคัญกับการซ้ือ
ท่ีอยูอาศัย กอนการ
ซ้ือรถยนต

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 77% ใหความสําคัญกับการซ้ือที่อยูอาศัยกอนการซ้ือ

รถยนต

• แมกลุมตัวอยางจะมีการครอบครองท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองแลว แตก็ยังใหความสําคัญกับการซื้อท่ีอยู

อาศัยกอนการซื้อรถยนตในสัดสวนสูง

• กลุมตัวอยาง Gen Y และ Z ใหความสําคัญกับการซื้อท่ีอยูอาศัยกอนการซื้อรถยนตนอยกวา Gen X 

เน่ืองจาก Gen Y และ Z เปนวัยท่ีใหความสําคัญกับความคลองตัวหรือความยืดหยุนในการเดินทาง และยาย

ท่ีอยูอาศัย จึงอาจเลือกการเชาท่ีอยูอาศัยแทน เพื่อจะไมตองมีภาระผูกพันระยะยาว

17%

6%

38%

39%

เฉย ๆ

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย
1%

เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย

16%

29%

21%

14%

20%

30 4 ขึ้นไป21

จํานวนที่อยูอาศัยที่ทานเปนเจาของ

39%

51%

10%

Gen XGen Y&Z Baby Boomer

อายุ

กลุมที่ตอบเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง
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แมวามาตรการสนับสนุน
จากภาครัฐจะมีผลเพยีง
ในระยะส้ัน แตยังมีสวน
สําคัญท่ีชวยกระตุนให
เกิดการตัดสินใจซ้ือได
บางสวน ในภาวะเศรษฐกิจ
ท่ียังฟนตัวไดชา การออก

มาตรการสนับสนุนตลาดอยางตอเน่ือง

จึงนาจะเปนปจจัยเสริมท่ีชวยเรงการ

ฟนตัวในระยะตอไป

• ผูตอบแบบสอบถามมากกวา 3 ใน 4 เห็นดวยวามาตรการภาครัฐทั้งการผอนคลาย LTV และการลดคาธรรมเนียมการโอนฯ ที่อยูอาศัยราคาไมเกิน

3 ลานบาท มีสวนกระตุนใหตดัสินใจซ้ือทีอ่ยูอาศัยเร็วขึ้น ขณะที่การกระตุนโดยโปรโมชันจากผูประกอบการมสีัดสวนผูเห็นดวยนอยกวาไมมากนกั

• ผลสํารวจสะทอนการใหเห็นความจําเปนของการสนับสนุนจากทัง้ภาครัฐและผูประกอบการตอตลาดที่อยูอาศัย ทั้งในระยะสั้นที่การฟนตัวของ

กําลังซ้ือยังเปนไปอยางชา ๆ รวมถึงในระยะกลางที่คาดวาจะสงผลใหตลาดฟนตัวกลับมาสูระดับกอนเกดิ COVID-19 ไดเร็วขึ้น

36%

45%

17%

2%
0%

เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย ไมเห็นดวย

เฉย ๆ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

36%

45%

16%

3%
1%

EIC Residential Real Estate Survey : 
มาตรการผอนคลายอัตราสวนสินเชื่อตอ
ราคาที่อยูอาศัย (LTV) ซ่ึงทําใหสามารถกูได 
100% ของราคาบาน ชวยกระตุนการ
ตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัยใหเร็วข้ึน

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

EIC Residential Real Estate Survey : 
การตออายุมาตรการลดคาธรรมเนียมโอน
และจดจํานองที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลาน
บาท ชวยกระตุนการตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัย
ใหเร็วข้ึน

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

EIC Residential Real Estate Survey : 
โปรโมชันของผูประกอบการในชวง 
COVID-19 ชวยกระตุนการตัดสินใจซ้ือที่
อยูอาศัยของทานใหเร็วข้ึน

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

19%

43%

30%

7%
2%

เฉย ๆ

ไมเห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง



ที่อยูอาศัยแบบไหนตรงใจผูบริโภค ?

สวนที่ 2



EIC Residential Real Estate Survey : ทานสนใจที่อยูอาศัยประเภทใดมากที่สุด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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ผูซ้ือสวนใหญยังคงให
ความสนใจท่ีอยูอาศัย
แนวราบ ในกลุมบาน
เด่ียวบานแฝด จาก
ความเปนสวนตัว และ
พื้นท่ีใชสอยท่ีเพียงพอ 
ท้ังในสวนของรูปแบบ
บานโครงการ หรือ
บานสรางเองซ่ึงจะ
มีคาใชจายถูกกวา
เน่ืองจากมีท่ีดินอยูแลว และสามารถ

ปรับแตงพ้ืนท่ีไดตามตองการ
85%

15%

แนวราบ

คอนโดมิเนียม

• ผูตอบแบบสอบถาม 85% สนใจท่ีอยูอาศัยประเภทแนวราบมากท่ีสุด ขณะท่ีอีก 15% สนใจท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

36%

5%
8%7%

6%

39%

บานเดี่ยว-บานแฝด

ทาวนเฮาส

คอนโดมิเนียมแบบ high-rise

คอนโดมิเนียมแบบ low-rise (สูงไมเกิน 8 ชั้น)

ตึกแถว/อาคารพาณิชย/โฮมออฟฟศ

บานเดี่ยวสรางเอง



EIC Residential Real Estate Survey : ทานสนใจที่อยูอาศัยประเภทใดมากที่สุด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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41%

34%

33%

5%

5%

4%

8%

8%

9%

4%

7%

12%

4%

7%

6%

38%

40%

37%

Gen Y&Z 

Gen X

Baby Boomer

• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกวา 39% สนใจบานเดี่ยวสรางเอง 

ขณะท่ีอีก 36% ก็สนใจประเภทบานเดี่ยว-บานแฝดในโครงการ 

แสดงใหเห็นวาท่ีอยูอาศัยแนวราบยังคงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในทุก

กลุม โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมอยาง Gen Y + Z จากเหตุผลดาน

ความเปนสวนตัว และดานพื้นท่ีใชสอยท่ีเพียงพอหรือพอเหมาะกับ

การดูแล

• ประเภทท่ีไดรับความสนใจรองลงมา คือ คอนโดมิเนียมท่ี 15% 

(high-rise 8% และ low-rise 7%) จากเหตุผลดานความสะดวก

ในการเดินทางและความสะดวกในการดูแลพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุม 

baby boomer ท่ีอาจไมไดอาศัยอยูกับลูกหลาน หรือซื้อเพื่อเปน

สถานท่ีเปล่ียนบรรยากาศ รวมถึงซื้อเพื่อการลงทุนใหบุตรหลาน 

ผูซ้ือสวนใหญยังคงให
ความสนใจท่ีอยูอาศัย
แนวราบ ในกลุมบาน
เด่ียวบานแฝด จาก
ความเปนสวนตัว และ
พื้นท่ีใชสอยท่ีเพียงพอ 
ท้ังในสวนของรูปแบบ
บานโครงการ หรือ
บานสรางเองซ่ึงจะ
มีคาใชจายถูกกวา
เน่ืองจากมีท่ีดินอยูแลว และสามารถ

ปรับแตงพ้ืนท่ีไดตามตองการ EIC Residential Real Estate Survey : เหตุผลที่ทําใหทานสนใจที่อยูอาศัยประเภทดังกลาว

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

16%

ความเปนสวนตัว การเดินทางสะดวก พ้ืนที่ใชสอยพอเหมาะสะดวกตอ
การดูแล

พ้ืนที่ใชสอยเพียงพอกับจํานวน
สมาชิกครอบครัว

19% 16% 15%

บานเดี่ยว-บานแฝด

ทาวนเฮาส

คอนโดมิเนียมแบบ high-rise

คอนโดมิเนียมแบบ low-rise (สูงไมเกิน 8 ชั้น)

ตึกแถว/อาคารพาณิชย/โฮมออฟฟศ

บานเดี่ยวสรางเอง



EIC Residential Real Estate Survey : ทานจะซ้ือที่อยูอาศัยที่ระดับราคาเทาใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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อยางไรก็ตาม กําลังซ้ือ
ในปจจุบันท่ียังมีแนวโนม
ฟนตัวไดอยางจํากัดจาก
การถูกกดดันรอบดาน 
ทําใหผูซ้ือสวนใหญ
สนใจท่ีอยูอาศัยระดับ
ราคาเขาถึงได
ไมเกิน 3 ลานบาท ซ่ึงเปน

ระดับราคาท่ีอาจเขาถึงบานเดี่ยวบาน

แฝดไดคอนขางยาก เปนโอกาสของ

ตลาดทาวนเฮาส และคอนโด

ผูตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงจะซ้ือที่อยูอาศัยระดับ

ราคาไมเกิน 3 ลานบาท สะทอนใหเห็นกําลังซ้ือที่ยังคง

เปราะบาง และความตองการที่อยูอาศัยในกลุมระดับ

ราคาที่เขาถึงได

• ท่ีอยูอาศัยระดับราคาตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไปแตไมเกิน 3 ลานบาท

เปนกลุมท่ีมีคนเลือกมากท่ีสุดในทุกชวงรายไดท่ีไมเกิน 

100,000 บาท/เดือน

• โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดไมเกิน 50,000 บาท/เดือน ซึ่งมี

ผูเลือกเกินกวา 50% เปนโอกาสท่ีดีของตลาดทาวนเฮาส 

และคอนโด ท่ีสวนใหญอยูในระดับราคาดังกลาว ในการพัฒนา

สินคาใหตอบโจทยความตองการดานพื้นท่ีใชสอยของผูซื้อ

และดานอ่ืนๆใหไดมากข้ึน

6%

44%

28%

18%

4%

ไมเกิน 1 ลานบาท

3.1-5 ลานบาท

1.1-3 ลานบาท

>20 ลานบาท

5.1-10 ลานบาท

10.1-20 ลานบาท

1%

ไมเกิน 1 ลานบาท

10.1-20 ลานบาท

3.1-5 ลานบาท1.1-3 ลานบาท 5.1-10 ลานบาท

>20 ลานบาท

33.3%

13.0%

52.2%

67.9%

60.8%

41.8%

18.9%

8.0%

15.4%

25.6%

39.8%

31.1%

5.8%

9.2%

14.8%

35.8%

0.7%

0.3%

0.3%

12.3%

0.4%

4.1%30,001-50,000

<15,000

3.4%15,001-30,000

1.6% 1.6%50,001-100,000

0.3% 1.6%>100,000

รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน



EIC Residential Real Estate Survey : เหตุผลใดที่ทําใหทานสนใจซ้ือที่อยูอาศัยประเภทดังกลาว

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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เหตุผลท่ีเลือก
ท่ีอยูอาศัยแตละ
ประเภท สวนใหญ
เปนปจจัยดาน
การเดินทาง 
พื้นท่ีใชสอย และ
ความสอดคลอง
กับงบประมาณ

การเดินทาง พื้นที่ใชสอย งบประมาณ อ่ืน ๆ

คอนโด สะดวก พอเหมาะ เก็งกําไร/ปลอยเชา

ทาวนเฮาส พอเหมาะ /เพียงพอกับสมาชิกครอบครัว สอดคลองกับงบประมาณ

บานแฝด พอเหมาะ /เพียงพอกับสมาชิกครอบครัว สอดคลองกับงบประมาณ

บานเด่ียว พอเหมาะ /เพียงพอกับสมาชิกครอบครัว ความเปนสวนตัว

28%

23%

20%

22%

15%

12%

36%

43%

คอนโด high-rise

คอนโด low-rise

23% 19% 17% 42%ทาวนเฮาส

22% 20% 13% 44%บานเดี่ยว

20% 19% 18% 44%บานแฝด

อ่ืน ๆ เชน ความหนาแนนของผูอยูอาศัย

นอย ตอเติมขยายพ้ืนที่ไดสะดวก

ผลตอบแทนจากการเก็งกําไร/ปลอยเชา

พ้ืนที่ใชสอยพอเหมาะ สะดวกตอการดแูล

การเดินทางสะดวก

พ้ืนที่ใชสอยเพียงพอกับจํานวนสมาชิก

ครอบครัว

สอดคลองกับงบประมาณที่มี

ความเปนสวนตัว



EIC Residential Real Estate Survey : ทานสนใจซ้ือที่อยูอาศัยมือสองหรือไม

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม
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สถานการณของกําลัง
ซ้ือท่ียังคงออนแอใน
ปจจุบันสงผลใหท่ีอยู
อาศัยมือสองกลายเปน
อีกตัวเลือกท่ีนาสนใจ 
ดวยราคาท่ีถูกกวา
เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอยู
อาศัยมือหน่ึงท่ีมีบริบท
เชิงพื้นท่ีและทําเลท่ีตั้งท่ี
ใกลเคียงกัน 

• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบ 2 ใน 3 และสัดสวนมากกวาคร่ึงในทุกชวงอายุสนใจ

ท่ีอยูอาศัยมือสอง 

• เหตุผลหลัก เปนดานราคาท่ีถูกกวาโครงใหมเม่ือเปรียบเทียบท่ีอยูอาศัยประเภทเดียวกัน 

พื้นท่ีใกลเคียงกัน ในทําเลท่ีตองการ สะทอนกําลังซื้อท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา

มากข้ึน นอกเหนือจากปจจัยดานความใหมยังไมผานการใชงานของท่ีอยูอาศัย หากไดใน

ทําเลท่ีตองการ

37%

63%

สนใจ ไมสนใจ

EIC Residential Real Estate Survey : ทานสนใจซ้ือที่อยูอาศัยมือสอง
เพราะเหตุผลใดมากที่สุด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

35%
27%

12%

ราคาถูกกวา

โครงการใหม
ไดอยูอาศัยในทําเลที่ตองการ 

เชน ใกลที่ทํางาน/สถานศึกษา

สามารถตอรอง

ราคากับผูขายได



EIC Residential Real Estate Survey : เหตุผลใดที่ทําใหทานมีความตองการซ้ือที่อยูอาศัย

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

22 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

เหตุผลท่ีจะซ้ือท่ีอยู
อาศัยสวนใหญยังเปน
การซ้ือเพื่ออยูอาศัย
จริง ท้ังหลังท่ี 1 และ
หลังท่ี 2 สะทอนความ
ตองการท่ีอยูอาศัยจาก
กลุม real demand

• ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีมีแผนจะซื้อท่ียูอาศัย 

ยังเปนการซื้อในกลุม real demand โดยเฉพาะกลุมท่ีซื้อ

ท่ีอยูอาศัยเพื่อตอบโจทยการใชชีวิต ท้ังดานการอยู

อาศัย เชน ขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ความเปนสวนตัว 

รวมไปถึงความสะดวกดานการเดินทาง รองลงมาเปน

กลุม real demand  ท่ีซื้อท่ีอยูอาศัยหลังท่ี 2 ข้ึนไป 

เพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน อยูอาศัยยามเกษียณ 

ซื้อใหบุตรหลาน สะทอนโอกาสในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

เพื่อเจาะกลุม real demand ไดมากข้ึน

• ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีมีแผนจะซื้อท่ีอยูอาศัย

เพื่อการลงทุน เก็งกําไร หรือปลอยเชามีสัดสวนนอย

กวากลุมท่ีมีแผนจะซื้อท่ีอยูอาศัยกลุม real demand 

ดังน้ัน การพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อเจาะกลุมนักลงทุน

อาจตองเปนไปอยางระมัดระวัง

25

22

5

3

14

7

23

7

7

12

ตองการอยูใกลสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา

แตงงาน

ตองการท่ีอยูอาศัยขนาดใหญข้ึน/เล็กลง

ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเดินทางไดสะดวก

มีบุตร/วางแผนมีบุตร

ตองการความเปนอิสระ/สวนตัว

เพื่อเปนสถานท่ีพักตากอากาศ

เพื่ออยูอาศัยยามเกษียณ

ซื้อใหบุตรหลาน

เพื่อการลงทุน/เก็งกําไร/ปลอยเชา

Real demand ตอบโจทยการใชชีวิต

การลงทุน

Real demand หลังที่ 2 ข้ึนไป

ดานการอยูอาศัย

ดานการเดินทาง

39%

55%

7%

เพื่อการลงทุน/เก็งกําไร/ปลอยเชา

27%

62%

11%

เพื่ออยูอาศัยยามเกษยีณ

50%
44%

7%

ตองการความเปนอิสระ/สวนตัว

Gen Y และ Z

ตองการความเปนอิสระสวนตัวสูง

Gen X

• ฐานะการเงินมั่นคง จึงมองหาที่อยูอาศัย

เพื่อการลงทุน

• ชวงวัยแหงการมองหาที่อยูอาศัยยามเกษียณ

Gen Y&Z 

Baby Boomer

Gen X

จําแนกตามชวงอายุ



EIC Residential Real Estate Survey : ทานมีแผนจะซ้ือที่อยูอาศัยในทําเลใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

23 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

การพัฒนาท่ีอยูแนวราบ
ในกรุงเทพฯ ช้ันกลางไป
ถึงชั้นนอกยังตอบสนอง
ความตองการของผูมี
แผนจะซ้ือไดดี เชนเดียว
กับในปริมณฑลท่ีมี
แนวโนมไดรับความนิยม 
จากผูซ้ือท่ีตองการท่ีอยูอาศัยพ้ืนท่ี

ขนาดใหญ ขณะท่ีกลุมคอนโดยังเปน

โอกาสของทําเลใจกลางเมืองและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง

57%

43%
ในกรุงเทพฯ

ปริมณฑล

ทําเลที่มีศักยภาพที่ยังคงไดรับความสนใจ

ตลาดคอนโด
• กรุงเทพฯ ช้ันใน ไดแก อโศก สุขุมวิท สีลม สาธร ลุมพินี ปทุมวัน 

และราชเทวี

• กรุงเทพฯ ช้ันกลาง ไดแก ลาดพราว จตุจักร หวยขวาง พระราม 9

ตลาดที่อยูอาศัยแนวราบ
• กรุงเทพฯ ช้ันกลาง ไดแก ลาดพราว จตุจักร หวยขวาง พระราม 9

• ปริมณฑล ไดแก นนทบุรี (ปากเกร็ด รัตนาธิเบศร ติวานนท บาง

กรวย ราชพฤกษ ชัยพฤกษ บางใหญ)

EIC Residential Real Estate Survey : ทานมีแผนจะซ้ือที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ
ในทําเลใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

EIC Residential Real Estate Survey : ทานมีแผนจะ
ซ้ือที่อยูอาศัยในปริมณฑลในทําเลใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

ลาดพราว-จตุจักร-หวยขวาง-พระราม9

อโศก-สุขุมวิท-สีลม-สาธร-ลุมพนิี-ปทุมวนั-ราชเทวี

ออนนุช-พัฒนาการ-บางกะป-รามคําแหง

ศรีนครินทร-อุดมสุข-กรุงเทพกรีฑา-บางนา ตราด กม.1-10

บางพลัด-บางกอกนอย-ตลิ่งชัน-บางแวก

บางกรวย-ราชพฤกษ-ชัยพฤกษ-บางใหญ

นนทบุรี-ปากเกร็ด-รัตนาธิเบศร-ติวานนท

รังสิต-ลําลูกกา-คลองหลวง-นวนคร

คอนโดแนวราบ คอนโดแนวราบ



EIC Residential Real Estate Survey : ทานมีแผนจะซ้ือที่อยูอาศัย
ในตางจังหวัดในทําเลใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

24 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

ตลาดท่ีอยูอาศัยใน
ตางจังหวัดยังฟนตัว
ไดชา โดยสัดสวนผูท่ี
สนใจยังนอย อยางไร
ก็ตาม ผูประกอบการ
อาจทําการตลาด
ระบายสินคาคงเหลือ
ในกลุมท่ีมองหาท่ีอยู
อาศัยยามเกษียณ

จังหวัดที่กลุมตัวอยางมีสัดสวนสนใจซื้อที่อยู

อาศัยมากที่สุด ไดแก เชียงใหม รองลงมาคือ 

ชลบุรี และนครราชสีมา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 

สัดสวนผูท่ีสนใจท่ีอยูอาศัยในตางจังหวัดยังนอย 

ประกอบกับกําลังซื้อของคนในพื้นท่ีท่ีเปน real demand 

ยังฟนตัวชา จึงทําใหตลาดท่ีอยูอาศัยในตางจังหวัด

ยังฟนตัวไดชากวาตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมองหาที่อยูอาศัย

ในตางจังหวัดเพือ่อยูอาศัยยามเกษียณ ดังน้ัน 

ผูประกอบการอาจทําการตลาดระบายสินคาเจาะกลุม

ดังกลาว

เชียงใหม

ประจวบคีรีขันธ

ชลบุรี

เพชรบุรี

นครราชสีมา

ขอนแกน

1%ระยอง

8%

4%

3%

2%

2%

1%

ภูเก็ต 2%

EIC Residential Real Estate Survey : เหตุผลใดที่ทําใหทาน
มีความตองการซ้ือที่อยูอาศัยในตางจังหวัด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

เพ่ืออยูอาศัยยามเกษียณ

เพ่ือการลงทุน/
เก็งกําไร/ปลอยเชา

เพ่ือเปนสถานที่พักตากอากาศ
35%

30%

19%



บริการลักษณะใดตรงใจผูบริโภค ?

สวนที่ 3



EIC Residential Real Estate Survey : ลักษณะของโครงการที่อยูอาศัยดังตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของทานมากนอยเพียงใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

26 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

ความปลอดภัยเปน
ปจจัยท่ีผูซ้ือท่ีอยูอาศัย
ใหความสําคัญสูงสุด 
โดยระบบเตือนภัยตาง ๆ 
เปนอุปกรณ smart 
home ท่ีผูซ้ือท่ีอยูอาศัย
อยากใหมีติดตั้งใน
ท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความยืดหยุนในการ

ปรับเปลี่ยนฟงกชัน / การออกแบบ

ใหเหมาะสมตอการอยูอาศัย

36%

ทางเลือกสําหรับผูซื้อ ที่แตกตางกัน

พื้นที่ใชสอยยดืหยุน ปรับเปลี่ยนได

38%

ระบบความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน

43%47%

19%

ออกแบบ universal design

พื้นที่สีเขียวมากกวาโครงการอื่น ๆ

19%

บริการทางการแพทย ชวยเหลือกรณีฉกุเฉนิ

30%

มีสิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรับ
ออกกําลังกายมากกวาโครงการอื่น

19%

ติดต้ังอุปกรณ smart home

บริการที่จอดรถอัตโนมัติ

55%

34%

มีการติดต้ังระบบไรสัมผัสในพื้นที่สวนกลาง

มีโซนพื้นที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ
นอกเหนือจาก co-working space

47%

40%

31%

32%

22%

31%

29%

46%

27%

40%

38%

31% 20%

31%ติดต้ังอุปกรณสําหรับการชารจรถยนตไฟฟา

นอย มากปานกลางนอยที่สุด มากที่สุด

ความตองการข้ันพื้นฐาน

การปรับเปลี่ยน / การออกแบบ

ใหเหมาะสมตอการอยูอาศัย

สุขภาพ

เทคโนโลยี / บริการใหม ๆ

ความตองการขั้นพื้นฐาน อยางความ
ปลอดภัย เปนปจจัยที่ผูซื้อที่อยูอาศัย
ใหความสําคัญสูงสุด รองลงมาคือ 

ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนฟงกชัน / 
การออกแบบใหเหมาะสมตอการอยูอาศัย 

มากกวา 60% ยังใหความสําคัญ
กับปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
ขณะที่เทคโนโลยี / บริการใหม ๆ ยังมี
ความสําคัญนอยกวาปจจัยอื่น ๆ

อยางไรก็ตาม smart home ในกลุม
ระบบเตือนภัย และความปลอดภัย ไดรับ
ความสนใจจากผูซื้อที่อยูอาศัยเปนลําดับตน ๆ 
สอดคลองกับการใหความสําคัญดานความ
ปลอดภัยของผูซื้อที่อยูอาศัย



EIC Residential Real Estate Survey : อุปกรณ smart home ประเภทใดที่ทานอยากใหมีติดต้ังในที่อยูอาศัยมากที่สุด 

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

27 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

ความปลอดภัยเปน
ปจจัยท่ีผูซ้ือท่ีอยูอาศัย
ใหความสําคัญสูงสุด 
โดยระบบเตือนภัยตาง ๆ 
เปนอุปกรณ smart 
home ท่ีผูซ้ือท่ีอยูอาศัย
อยากใหมีติดตั้งใน
ท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความยืดหยุนในการ

ปรับเปลี่ยนฟงกชนั / การออกแบบให

เหมาะสมตอการอยูอาศัย

ระบบสั่งการดวยเสียง

ระบบเตือนภัยตาง ๆ

ระบบควบคุมอุปกรณไฟฟา

และจัดการพลังงาน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ระบบความปลอดภัย

40%

ระบบแสงไฟอัตโนมัติ

เครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ

37%

33%

24%

11%

8%

6%



EIC Residential Real Estate Survey : ลักษณะของโครงการที่อยูอาศัยดังตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของทานมากนอยเพียงใด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

28 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

นอกจากความปลอดภัย 
และพื้นท่ีใชสอยภายใน
บานท่ีมีความยืดหยุน
แลว ปจจัยอื่น ๆ 
ท่ีผูคนใหความสําคัญ
รองลงมายังมีความ
แตกตางกันในแตละ
ชวงวัย อยางเชน กลุม Gen Y 

และ Z ท่ีใหความสําคัญกับ universal 

design ขณะท่ี Gen X และ baby 

boomer ท่ีใหความสําคัญกับการ

ประหยัดพลงังาน

• Gen Y&Z : แมจะตองการความเปนอิสระสวนตัวสูง 

แตในการอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัวก็ยังให

ความสําคัญกับ universal design ท่ีคํานึงถึงคนกลุม

ตาง  ๆในครอบครัว เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ สัตวเล้ียง

• Gen X และ baby boomer ใหความสําคัญกับการ

ออกแบบและระบบตาง  ๆท่ีชวยประหยัดพลังงาน สะทอน

การใหความสําคัญกับการประหยัดคาใชจายในระยะยาว

• ทุกชวงวัยใหความสําคัญกับทางเลือกในการ custom 

รูปแบบ หรือวัสดุตาง  ๆได โดยผูประกอบการอาจใช

กลยุทธนําเสนอทางเลือกสําหรับผูซื้อ เชน สีของบาน 

ประเภทวัสดุ รูปแบบ layout บานท่ีแตกตางกัน

10% 10%

9%

9%

8%

8%8%
7%

29% Gen Y&Z 

10% 10%

9%

9%

9%

8%
8%

7%

29% Gen X

10% 10%

9%

9%

8%

8%

8%
7%

30% Baby boomer

ระบบความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน

พื้นที่ใชสอยยดืหยุน ปรับเปลี่ยนได

ออกแบบ universal design

การออกแบบที่ชวยประหยดัพลังงาน

ทางเลือกสําหรับผูซื้อที่แตกตางกัน

พื้นที่สีเขียวมากกวาโครงการอื่น ๆ

การออกแบบที่ชวยประหยดัพลังงาน

บริการทางการแพทย ชวยเหลือกรณีฉกุเฉนิ

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับออกกาํลังกาย

มากกวาโครงการอื่น

อื่น ๆ ไดแก Smart home, ที่จอดรถ

อัตโนมัติ, ติดต้ังอุปกรณชารจรถยนตไฟฟา

ติดต้ังระบบไรสัมผัสในพื้นที่สวนกลาง

และพื้นที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรม



29 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลการสํารวจ Residential Real Estate Survey เดือนมีนาคม 2022 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 3,193 คน

แอปพลิเคชันติดตอนิติ
บุคคล มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย
สูงท่ีสุด สะทอนถึง
พฤติกรรมผูบริโภคท่ี
ตองการความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอและ
การเขาถึงเทคโนโลยีท่ีจะ
ชวยอํานวยความสะดวก 
รวมถึงยอมจายเงินเพ่ิมข้ึนสําหรับ

โครงการท่ีนําเทคโนโลยีมาชวยประหยัด

คาใชจายในระยะยาว

EIC Residential Real Estate Survey : บริการหลังการขายใดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของทานมากที่สุด

หนวย : % ของผูตอบแบบสอบถาม

EIC Residential Real Estate Survey : ทานยอมจายเงิน
เพ่ิมข้ึนสําหรับโครงการตอไปนี้ (สําหรับผูตองการซ้ือที่อยูอาศัย)

หนวย: % ของผูตอบแบบสอบถาม

7%

บริการดูแลเด็กเล็ก/ผูสงูอายุประจําโครงการ/การเดินทาง

แอปพลิเคชันติดตอนิติบุคคล

บริการดูแลสัตวเลี้ยง

รานสะดวกซื้อ/รานอาหาร

การอํานวยความสะดวกในการปลอยเชา/ขายตอ

บริการรถยนตใหเชา (car sharing)

บริการแมบานทําความสะอาด/ซักรีด

รองรับการทําธุรกรรมตาง ๆ ผาน digital asset

51%

42%

28%

28%

26%

20%

8%

23%

23%

5%

52%

49%

19%

23%

โครงการที่มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ
มาอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน

โครงการที่มีการนําเทคโนโลยี
มาชวยใหทานประหยัดพลังงาน

และคาใชจาย เชน solar roof และ EV charger

เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

1%

5%

1%

แอปพลิเคชันติดตอนิติบุคคล เชน ชําระคาสาธารณูปโภค/คาสวนกลาง กลองจดหมาย 

ติดตอชางซอมแซมแกไขปญหาในบาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกในโครงการ อาทิ รานสะดวกซื้อ รานอาหาร 

ผูตอบแบบสอบถามเกินกวา 70% ยอมจายเงินเพิ่มข้ึนสําหรับการลงทุนดาน

เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และชวยประหยัด

คาใชจายไดในระยะยาว



นัยตอธุรกิจ

สวนที่ 4



การฟนตัวในระยะขางหนาเปนไปอยางคอยเปนคอยไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ แตยังตองติดตามสถานการณกําลังซ้ือ โดยเฉพาะกลุมรายไดเปราะบาง 
ที่คาดวาจะฟนตัวไดอยางจํากัด และปจจัยดานราคาที่อยูอาศัยที่มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจากตนทุนการกอสราง และราคาที่ดินที่สูงขึ้น ที่จะเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการฟนตัวในระยะตอไป อยางไรก็ตาม
ตลาดที่อยูอาศยัแนวราบจะเปนกลุมนําการฟนตวั จากความนิยมที่ไดรับอยางตอเนื่อง ขณะที่ตลาดคอนโดอาจเริ่มเห็นสัญญาณของการฟนตวัมากขึ้นในระยะกลาง เมื่อจํานวนหนวยเหลือขายลดลง และรถไฟฟาสาย
ใหมทยอยเปดใหบริการ

ภาวะอุปทานสวนเกินยังคงเปนความเสี่ยง สงผลใหการเปดโครงการใหมตองเปนไปอยางอยางระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยง 
แมสถานการณการแพรระบาดจะมีแนวโนมคลี่คลายมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการสวนใหญเริ่มกลับมาเปดโครงการที่อยูอาศัยใหมกันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมแนวราบ หลังจากตองชะลอหรือระงับไปหลาย
โครงการตั้งแตเริ่มมีการระบาดของ COVID-19 แตดวยสถานการณของกําลงัซื้อในปจจบุันที่ยังเปราะบาง และการฟนตวัอยางคอยเปนคอยไปในระยะตอไป ทําใหผูประกอบการยังคงตองพิจารณาการเปดโครงการ
ใหมอยางรอบคอบ โดยเฉพาะตลาดแนวราบที่มแีนวโนมแขงขันกันเขมขนมากขึน้ บางทําเลที่มีการเปดโครงการใหมอยางตอเนื่อง จนมีความเสี่ยงของภาวะอุปทานสวนเกินก็อาจตองเพ่ิมความระมัดระวัง เชนเดียวกับ
การเปดโครงการแตละประเภทในระดบัราคาที่ยังมีหนวยเหลือขายสะสมอยูในระดบัสูง

ตนทุนที่มีแนวโนมปรับเพ่ิมสูงข้ึน 
ทั้งราคาวัสดุกอสรางที่พุงสูง ปญหาดานแรงงานไมเพียงพอตอความตองการ รวมถึงราคาที่ดินในทําเลศักยภาพที่ปรับตวัสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจเปนสาเหตุที่ทําอัตรากาํไรผูประกอบการลดลง หรือ
ผูประกอบการตองกลับมาทบทวนแผนการเปดโครงการใหมอีกครั้ง 

การแขงขันจากบานมือสองมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน 
เนื่องจากการหาที่ดนิผืนใหญในทําเลศักยภาพที่อาจหาไดยากขึ้น จะเปนโอกาสสําหรับตลาดทีอ่ยูอาศัยมือสอง ที่จะเขามาแขงขันและไดรับความสนใจมากขึ้นจากการตอบโจทยทั้งดานราคา ทําเล และพ้ืนที่ใชสอย

นัยตอธุรกิจ
ความทาทาย

31 ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC



นัยตอธุรกิจ
การปรับกลยุทธของผูประกอบการ

32

เจาะกลุมที่มีกําลังซ้ือ / มีศักยภาพ นําเสนอความคุมคา ดวยสินคาและบริการ

ที่ตอบโจทยความตองการอยูอาศัยข้ันพ้ืนฐาน

สรางความแตกตาง

ดวยสินคา และบริการใหม ๆ

• กําลังซื้อของกลุมรายไดระดับปานกลาง-บนท่ีไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจนอยกวามีแนวโนมฟนตัว

ไดดี แตก็มีการวางแผนการใชเงินอยางระมัดระวัง 

โดยท่ีอยูอาศัยในระดับราคาปานกลาง (ไมเกิน 10

ลานบาท) ในทําเลศักยภาพ พรอมกับโปรโมชันท่ี

นาสนใจ อาจดึงดูดกําลังซื้อกลุมดังกลาวได

ในระยะตอไป

• ในระยะตอไปท่ีการแขงขันมีแนวโนมเขมขนมากข้ึน เพื่อชิงกําลังซื้อท่ีมี

อยูอยางจํากัด การแขงขันดานราคาเพียงอยางเดียวอาจสงผลกระทบ

ตอการรักษาอัตรากําไรในระยะยาว การสรางความแตกตางใหกับท่ีอยู

อาศัยและบริการ การพัฒนารูปแบบใหมหรือการสรางเอกลักษณ

เฉพาะ อาทิ การออกแบบใหตอบโจทยดานส่ิงแวดลอม บริการดาน

สุขภาพ รวมถึงเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันอยางย่ังยืนในระยะยาว

• ผูบริโภคยอมจายเงินมากข้ึนสําหรับโครงการท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยี

ใหม ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และประหยัดคาใชจายไดในระยะยาว 

โดยเฉพาะในสถานการณท่ีราคาพลังงานปรับตัวสูงข้ึน ดังน้ัน 

โครงการเปดใหมอาจมีทางเลือกใหผูซื้อท่ีอยูอาศัยไดเลือกจายเงินเพิ่ม 

สําหรับบริการหรือเทคโนโลยีท่ีจะไดรับตามความตองการของตนเอง

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC

• ปจจุบันผูซื้อใหความสําคัญกับปจจัยดานความคุมคามากข้ึน 

นอกจากความคุมคาดานราคาผานการทําโปรโมชันแลว การ

นําเสนอท่ีอยูอาศัยท่ีมีฟงกชันครบถวน รวมถึงส่ิงอํานวยความ

สะดวกและบริการหลังการขายท่ีครอบคลุมความตองการท่ี

หลากหลาย จะชวยทําใหผูซื้อรับรูถึงความคุมคาไดดีย่ิงข้ึน และ

อาจเปนอีกปจจัยสําคัญท่ีผูซื้อนํามาเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซื้อ

• ผูซื้อท่ีอยูอาศัยใหความสําคัญกับความตองการข้ันพื้นฐาน 

อยางความปลอดภัยสูงสุด สะทอนวาโครงการท่ีอยูอาศัยยังตอง

สรางความม่ันใจใหกับผูซื้อท่ีอยูอาศัย โดยการนําเทคโนโลยี smart 

home ในกลุมระบบเตือนภัย และความปลอดภัยมาใช 

จะชวยสรางความม่ันใจ และกระตุนใหผูซื้อท่ีอยูอาศัยตัดสินใจซื้อได
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