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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคตของคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี อาศั ย อยู่ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ ปริมณฑล จานวน
400 คน ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ในโซนกรุงเทพฯชั้นใน และโซนกรุงเทพฯด้านตะวันตก มี
การก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีพื้นที่ใช้สอยลงตัว ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท และใกล้ที่ทางาน
คาสาคัญ: คนรุ่นใหม่, ความต้องการที่อยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัยในอนาคต
Abstract
The demand for living space or housing is growing demand and it is an important factor for new
generations to purchase houses. The objectives of this research were to study the demand for future living
space for new generations in Bangkok areas and its nearby areas. The data collection was focused on
people with the age of 1930 years old who were living in Bangkok areas and its nearby areas. A total of 400
people was obtained sample group for this study. The findings revealed that the majority of the
respondents need single house or twin house in the inner zone of Bangkok and the west zone of Bangkok.
The majority of the respondents needed high quality of construction, with the good security system, with
the proper space. The price range of the house was in the range of 2 million baht. The preferred location
was the house near their working place.
Keywords: New generation, Demand living spaces, Future living spaces

บทนา
ที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยสาคัญ ต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม นอกจากจะเป็น ที่พกั อาศัย
แล้ว ยังเป็นสถานที่ทแี่ สดงฐานะทางสังคมทาง
หนึ่งด้วย ในแต่ละครอบครั ว การมีบ้านหนึ่งหลัง
สาหรับการอยู่อาศัยไม่สาคัญ ว่าเป็น เจ้าของหรือ
เช่ า พัก อาศัย ก็ยังผลให้ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี และ
เหมาะสม ได้ แต่ เ ป้ าหมายของ ครอบครัวที่ยัง
ขาด กรรมสิทธิ์ในที่พักของตนเอง อาจต้องการ
เพียงบ้านสักหลัง ไว้เป็นทรัพ ย์สิน ของตนและ
เพิ่มความภาคภูมิ ใจ ในขณะที่บ างครอบครัวอาจ
มีที่พักอาศัยเกินพอดีหรือ เรียกได้ว่า มีเกินกว่า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ความต้องการที่แท้จริงของตน ทาให้เกิดอุปสงค์ใน
การซื้อบ้านหลังที่สอง และหลังที่สาม ตามมา
นอกจากนี้ ยังเกิดจากอุปสงค์บางกลุ่มที่มีการ
ย้ายถิ่นฐาน จากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมือง
หลวง และกลุ่มนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะคอนโดมิ เ นียมบริเวณเส้นทาง
รถไฟฟ้า BTS MRTและบริเวณส่วนต่อ ขยายสาย
ต่างๆ เข้ามาเพิ่มความต้องการที่อยู่อาศัย ให้
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา จานวน
อุปทานเสนอขายเติบโต เป็นเท่าทวีคูณ “จาก
ข้อมูลฝ่ายวิจัยและพัฒนา ชองบริษัท พลัส พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด ได้ลงภาคสนามสารวจตลาด
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อสัง หาริมทรัพ ย์ ในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ช่วงครั้งปีแรก 2553 พบคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ มี
จานวนสูงขึ้นจาก ช่วงเดียวกันในปี 2552 ถึงร้อย
ละ 173 (หรือ 16,035 ยูนิต ) จาก 74 โครงการ
25,301 ยูน ิต และพบอัต ราการเติบ โตของอุป
สงค์ในตลาดปัจจุบัน ตอบรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 176
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดีย วกัน ในปี 2552 มาอยู ่ที่
22,907 ยูน ิต ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น
วิวัฒนาการที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคตที่ผู้บริโภคเริ่ม
ให้ความสนใจกับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น
ความเปลี่ ย นแปลงของสังคม และปัจ จัย
แวดล้อมในปัจจุบันทาให้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
แม้รูปแบบที่อยู่ อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จะยังเป็น
ที่ ต้องการของผู้บ ริโ ภค ตามข้อ มู ล ของศูนย์วิจัย
กสิกรไทย (กุมภาพันธ์ 2553) แต่ในความเป็นจริง
และการใช้ ชีวิ ตในสังคม ปัจจุบันบ้านเดี่ยวอา จไ ม่
สา ม า ร ถ ต อ บ โ จ ท ย์ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ไ ด้ทั้ง ห ม ด
แ ล ะ ไม่สามารถซื้อเป็นทรัพย์สนิ ได้ในทุกครัวเรือน
เพราะปัจ จัย ด้า นฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
Magatrend (2010) ได้ค าดการณ์แ นวโน้ม ช่ว ง
10-20 ปีน ับ จ า ก นี ้ ได้ก ล่า ว ไว้ส่ ว นห นึ ่ง ถึง
“รูปแบบครัวเรือนจะเริ่มมีแนวโน้มเล็กลง รูปแบบ
การใช้ ชี วิ ต (life style) ของคนจะเปลี่ ย นไปสู่
ความสะดวกสบายมาก ขึ ้น เป็น ต้น ผู้วิจ ัย จึง
สนใจศึก ษาความต้อ งการที ่อ ยู่อ าศัย โดยเน้น
ศ ึก ษ า ก ับ ก ลุ ่ม ค น รุ่ น ใ ห ม่ ซึ่ ง อ ยู ่ใ น ก ลุ ่ม
Generation Y ซึ่ง ในปัจ จุบ ัน มีจ านวนมาก เป็น
กลุ่มคนที่มีความคิด แตกต่างและมีความเชื่อมั่ น
ในต นเอง โดยในอนาคตคาดว่ า ป ระชากร
ก ลุ ่ ม นี ้ จ ะเติบ โตขึ ้น เป็น ที่ มี ค วามต้ อ งการที่
แท้จริง (real demand) ในตลาดที่อยู่อาศัย เพื่อ
สามารถมองเห็นแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับที่ อยู่
อาศัยได้ ชัดเจนขึ้น และสามารถนา ผลการวิจัยนี้
ไปปรับ ใช้เ ป็น แนวทางวางแผนด้านยุท ธศาสตร์
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม และ การพัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึก ษาความต้องการ ซื้อ ที่ อยู่อาศัย ใน
อนาคตของคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
ขอบเขตของการวิ จั ย : ศึ ก ษาเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
การทบทวนวรรณกรรม
Generation Y นิเ วศน์ ธรรมะ (2552)
ได้ก ล่าวถึงประชากร หรือ ผู้บ ริโ ภคในกลุ่ ม นี้ ว่า
จัด เป็น กลุ่ ม ที่ม ีอ ายุโ ตขึ้น มา อยู่ ใ นกลุ่ ม วัย รุ่น
เข้า สู่วัยทางาน เป็น คนที่ส า ม า รถกร ะโ ดด เข้ า
ไปสู่ วั ย ท างานไ ด้ อา จ จ ะ มีอ า ยุ ตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้น ไป ซึ่ ง พ่ อ แม่ จ ะอยู่ ใน รุ่ น Generation X
คนกลุ่ม นี้ เกิดมาพร้อมกั บ ความสับสน เนื่องจาก
ค ร อ บ ค ร ัว ป ร ะ ก อ บ ไป ด ้ว ย ค น 3 รุ ่น คื อ
Generation B, Generation X และ Generation
Y ซึ่งมีความคาบเกี่ยวระหว่างการใช้ เทคโนโลยีทมี่ ี
อิทธิพลต่อการดารงชีวิต ดัง นั้น คนในกลุ่ม นี ้จ ึง
เกิด มาพร้อ มกับ ความสงสัย อย่า งไรก็ต าม คน
กลุ่มGeneration Y มีความเชี่ยวชาญการท่องโลก
อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทา
ให้เ ข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คน
ในกลุ่มนี้มีการเลือกรับสื่อเป็นของตนเอง
คนในกลุ่ ม Generation Y มั ก จะมี ค วาม
มั่นใจในตัวเองสูงมาก ต้องการเงินเดือนสูงๆ และ
ไม่ต้องการไต้เต้าการทางาน จากข้างล่างคนกลุ่มนี้
คาดหวัง เงินเดือนมากกว่าคนที่มีประสบการณ์การ
ท างานมาก่ อน ชอบท างานในอาชี พอิ ส ระ เป็ น
เจ้าของธุรกิจ มีการศึกษาสูง มองว่าผู้ใหญ่มีความคิด
ล้าหลัง
ความต้องการที่อยู่อาศัย (housing demand)
Alonso (1964: 170-171) ได้แบ่ง ประเภท
ของความต้องการที่อยู่อาศัย (housing demand)
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.ความจาเป็นในการมีที่อยู่อาศัย (housing
need) มนุษย์ทุกคนมีความจาเป็น ที่จะต้องมีที่อยู่
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อาศัยเนื่องจากที่อยู่อาศัยถือเป็น ปัจจัยสี่ของชีวิต
มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแสวงหาที่อยู่อาศัย ไม่
ว่าที่อยู่อาศัยนั้นจะมีคุณภาพต่าเพียงใด หรือตนจะ
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นหรือไม่ก็ตาม
2.ความอยากได้ห รือ ความต้อ งการมีที ่อ ยู่
อาศัย (housing want) มนุษย์ทุก คนต่า งก็มี
ความจาเป็นในการ ได้รับ การสนองตอบในการมี
ที่ อยู่อาศัย ดัง นั้นจึง อยากได้ห รือ ต้อ งการมี ที่อยู่
อาศัย อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้บุคคลที่มีที่อยู่อาศัย
แล้ว แต่ไม่ได้เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็จะดิ้นรน
เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วน
ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว ก็ยังมีความใฝ่ฝัน
ที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นไปอีกตามลาดับ
3. ความต้อ งการ ซื้อหาที่อ ยู่อ าศัยทีม่ ี
อานาจซื้อ (housing demand) ความอยากได้
บ้าน หรือความใฝ่ฝันที่จะมี ที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองนั้น จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีเ งิน
พอที่จ ะสามารถซื้อได้ (affordability)หากไม่มีเงิน
เพียงพอความฝันนั้น ก็เป็นพียงความต้องการไม่ใช่
ความต้องการที่มีอานาจซื้อ ดังนั้นความต้องการ
ซื้อหาที่อยู่อาศัย จะหมายถึงความต้องการที่อยู่
อาศัยที่มีอานาจซื้อ หรือความต้องการซื้อหาบ้าน
หรือ เป็นความต้องการซื้อหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเท่ากับ
ความอยากได้บา้ นบวกกาลังซื้อนั่นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย
Alonso (1964: 168) กล่าวถึงการเลือกที่
อยู่อาศัย ว่าการเลือ กบริเ วณพัก อาศัย ในเมือ งมี
ความสัมพันธ์ อย่างยิ่งกั บ ราคาที่ ดินคือ ในบริ เ วณ
ใจกลางเมือง ที่ดินจะมีร าคาสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ
ดังนั้นกรณีการมีที่อยู่ในเมืองต้องยอมลงทุนสูง ใน
ขณะเดียวกัน ที่ดินจะมีราคาลดลงตามระยะทาง
ที่ห่างใจกลางเมืองออกไป ซึ่งจะมีผลทาให้ราคาที่
พักอาศัยลดลงตามไปด้วย นอกจากราคาที่ดิน ยัง
แปรผัน กับค่าขนส่งอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตชานเมื อ งที่ ดิ น ราคาถู ก แต่ จ ะต้ อ งเสี ย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือการขนส่งสูงกว่าคนที่
อาศัยอยูใ่ นใจกลางเมือง โดยมีการเลือกบริเวณพัก
อาศัยมีปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่ต้องพิจารณาคือ
1.ราคาของที่อยู่อาศัย ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้
และความสามารถในการจ่ายสาหรับที่อยู่อาศัย
2.รูปแบบของที่อยู่อาศัย ที่ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาดของ
ครอบครัว และสถานภาพสมรส
3.ที่ตงั้ ของที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม และระยะห่างจากที่ทางาน รวม
ไปถึง ลักษณะทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่นั้นๆ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุระหว่าง
19-30 ปี ที่ อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จานวน 1,372,852 คน (กรมการ
ปกครอง, 2554)
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี ที่อ ยู่ ใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล จานวน
1,372,852 คน โดยการนามาคานวณหาขนาด
กลุ่ ม ตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรของ Yamane
(1973) ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยความเชื่อ
มั่นที่ระดับร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความ
ถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
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ตารางที่ 1 ประเภทที่อยู่ที่ตอ้ งการในอนาคต
จานวน

ร้อยละ

คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม

101
31

25.0
8.0

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

267

66.7

1

0.3

ที่อยู่อาศัยใหม่ที่ต้องการ

อาคารพาณิชย์

ผลการวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคต
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการ
บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด (ร้อยละ 66.7) รองลงมา

ได้แก่ คอนโดมิ เ นียม ทาวน์เ ฮาส์ห รือทาวน์โ ฮม
และอาคารพาณิชย์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 จานวนห้องนอนและห้องน้าที่ต้องการ จาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย (ร้อยละ)
ประเภทที่อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
บ้ านเดี่ยว /บ้ านแฝด
อาคารพาณิชย์
ประเภทที่อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
บ้านเดี่ยว /บ้านแฝด
อาคารพาณิชย์

1 ห้ อง

2 ห้ อง

36.6
3.2
1.5
0.0

48.5
29.0
18.4
0.0

1 ห้ อง
42.0
0.0
1.9
0.0

2 ห้ อง
52.0
54.8
36.0
0.0

ด้านจานวนห้องนอนในที่อยู่อาศัยของแต่ละ
ประเภท พบว่าที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการรูป แบบ 2
ห้องนอน (ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ รูปแบบ 1
ห้ อ งนอน รู ป แบบ 3 ห้ อ งนอน และรู ป แบบ 4
ห้องนอน ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์หรือทาวน์
โฮม บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบ 3 ห้องนอน (ร้อย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

จานวนห้ องนอน
3 ห้ อง
4 ห้ อง
12.9
58.1
44.6
100.0
จานวนห้ องน ้า
3 ห้ อง
4.0
25.8
31.8
100.0

5 ห้ องขึ ้นไป

2.0
6.5
27.3
0.0

0.0
3.2
8.2
0.0

4 ห้ อง
1.0
19.4
18.7
0.0

5 ห้ องขึ ้นไป
1.0
0.0
11.6
0.0

ละ 58.1, 44.6 และ 100 ตามลาดับ)
ด้านจานวนห้องน้าในที่อยู่อาศัย ของ แต่ละ
ประเภท พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวหรือบ้าน
แฝด พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบ 2 ห้องน้า
(ร้อยละ 52.0, 54.8 และ 36.0 ตามลาดับ) ส่วนที่
อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ พบว่า ต้องการ
รูปแบบ 3 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 ทาเลที่สนใจซื้อ
ทาเลที่สนใจซื้อ
กรุงเทพฯชั้นใน
กรุงเทพฯด้านตะวันตก
กรุงเทพฯตอนบน
กรุงเทพฯด้านตะวันออก
กรุงเทพฯด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพฯตอนใต้

จานวน
94
94
85
50
48
29

ด้ า นท าเลที่ ส นใจซื้ อ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ส นใจในโซนกรุง เทพฯ
ชั้นใน และโซนกรุง เทพฯด้านตะวันตกเท่ ากั น
(ร้ อ ยละ23.5) รองลงมาได้ แ ก่ โซนกรุ ง เทพฯ

ร้อยละ
23.5
23.5
21.3
12.5
12.0
7.2
ตอนบน โซนกรุ ง เทพฯด้ า นตะวั น ออก โซน
กรุง เทพฯด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และ โซน
กรุงเทพฯ ตอนใต้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 4 ความต้องการซื้อที่อยูอ่ าศัยจาแนกรายด้าน
ความต้องการ
ด้านราคา
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระหว่าง 3-5 ล้านบาท
ระหว่าง 6-8 ล้านบาท
เกิน 8 ล้านบาทขึ้นไป
ด้านทาเล
ใกล้ที่ทางาน
ใกล้ครอบครัว
ใกล้รถไฟฟ้า
ใกล้สงิ่ อานวยความสะดวก
ใกล้สถานที่สาคัญ
ใกล้ทางด่วน
ด้านประเภทผลิตภัณฑ์
คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยว หรือ บ้านแฝด
ทาวน์เฮาส์หรือ ทาวน์โฮม
อาคารพาณิชย์ หรือ ตึกแถว
ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์
รูปทรงทันสมัย
พื้นที่ใช้สอยลงตัว
เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เน้นพื้นที่สเี ขียว
พื้นที่จอดรถเพียงพอ
สิง่ อานวยความสะดวกครบครัน (สระว่ายน้า ฟิตเนต)
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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Mean

SD.

ระดับ

3.553
3.270
2.238
1.698

1.213
1.192
1.133
1.055

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

4.103
3.730
3.648
4.030
3.798
3.848

0.938
1.156
1.094
0.872
0.961
1.026

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.158
3.988
2.973
2.340

1.301
1.125
1.100
1.026

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
น้อย

3.985
4.343
3.933
4.195
3.970
3.810
4.485

0.788
0.736
0.860
0.857
0.872
1.030
0.736

มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
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จานวนบ้านหรือห้องชุดในโครงการ ไม่หนาแน่นเกินไป
งานก่อสร้างมีคุณภาพคุณภาพ
ด้านการส่งเสริมการขาย
ส่วนลดเงินสด
บัตรกานัลหรือของแถม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด
มีสิทธิพเิ ศษต่าง ๆมอบให้ เช่น Fix ที่จอดรถ

จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านความต้องการที่
จะมีการซื้อที่อยู่อาศัย จาแนกรายด้านของผู้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ บ ว่ า ด้ า น ร า ค า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อไม่เกิน 2
ล้านบาทในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาระหว่าง
3-5 ล้ า นบาท มี ค วามต้ อ งการซื้ อ ในระดั บ ปาน
กลาง และราคาระหว่ าง 6-8 ล้ า นบาท มี ค วาม
ต้องการซื้อในระดับ น้อ ย ส่วนที่ มี ความต้องการ
น้อยที่สุดในด้านนี้คือ ราคามากกว่า 8 ล้านบาทขึ้น
ไป มีความต้องการซื้อในระดับน้อยที่สุด
ด้านทาเล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มี ความต้อ งการซื้อใน ท าเลใกล้ที่ท างาน ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือทาเลที่ต้องการระดับ
มาก คือ ใกล้สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ตลาดมินิ
มาร์ท ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ ฯลฯ ใกล้ทาง
ด่วน ใกล้ส ถานที่ ส าคัญ ใกล้ครอบครัว และใกล้
รถไฟฟ้า
ด้ า นประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความต้อ งการซื้อ บ้าน
เดี่ยวหรือบ้านแฝด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
คอนโดมิเนียม และ ทาวน์เฮาส์ หรือทาวน์โฮม มี
ความต้องการซื้ออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่มี
ความต้องการน้อ ยในด้านนี้ คือ อาคารพาณิชย์
หรือตึกแถว
ด้ า นรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการงาน
ก่อสร้างมีคุณภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
และพื้นที่ใช้สอยลงตัว อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่
มีคะแนนเฉลี่ยความต้องการน้อยที่สุดในด้านนี้ คือ
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกครบครันเช่น สระ
ว่ายน้า ฟิสเนตอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

4.108
4.625

0.856
0.671

มาก
มากที่สดุ

4.240
3.823
4.115
4.143

0.857
1.022
0.990
0.935

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการส่วนลด เงิน
สดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการสิทธิ
พิ เ ศษต่ า งๆ (เช่ น Fix ที่ จ อดรถ หรื อ ใช้ บ ริก าร
อินเตอร์เน็ตฟรี ฯลฯ ) ตกแต่งพร้อม เฟอร์นิเจอร์
ครบชุ ด และบั ต รก านั ล หรื อ ของแถม (เช่ น
เครื่องใช้ไฟฟ้า)
ข้อเสนอแนะ
ความต้องการของคนทุ ก ยุคทุ ก สมั ย ยัง มี
ความต้องการบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด เพราะมี
ความคาดหวัง ความมั่นคงในชีวิต ด้วยการมีบ้าน
เป็นของตนเอง เป็นส่วนตัวและมี ขนาดใหญ่ขึ้ น
ดั ง นั้ น จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท าให้ เ ห็ น แนว
ทางการเติบโตในตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคตได้
ว่า ตลาดแนวราบยังอยู่ในความสนใจของผู้บริโ ภค
เป็นหลัก แม้กระทั่งกลุ่มคน Generation ใหม่ที่คิด
ว่ามีความแตกต่างทางค่านิยมและการใช่ชีวิต แต่
กลับพบว่ายังคงความเป็นอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกับ
ในอดี ต การพั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย แนวสู ง
(คอนโดมิเนี่ยม อาคารชุด) มากจนเกินพอดี จึงอาจ
มี สนองตอบความต้องการได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น
แต่สุดท้ายแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการบ้านเดี่ยวสูงสูด
หากเป็นเช่นนี้ตลาด คอนโดมิเนียมอาจเป็นเพียง
ตลาดของนั ก เก็ ง ก าไรเท่ า นั้ น เพราะ real
demand ที่ แท้ จ ริง ยัง มุ่ ง หวัง ไปที่ ตลาดแนวราบ
เป็นสาคัญ
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