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เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                       จ านวน 3 หนา้ 

                        
ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า 

 เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

วิจยัตลาดบา้นและคอนโดของผูบ้ริโภค 

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อ านวยการ ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า เปิดเผยผลส ารวจ เร่ือง วิจัยตลาดบ้านและคอนโดของผู้บริโภค กรณีศึกษา

ตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวน 1,013 ตัวอย่าง โดยด าเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า 

 ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่

ร้อยละ 61.8 ทราบแหล่งข้อมูลเร่ืองบ้านและคอนโดที่จะซ้ือจากเวบ็ไซต์ซ้ือขายบ้านและคอนโด รองลงมาร้อย

ละ 60.0 ทราบจากโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 59.3 ทราบจากป้ายโฆษณา จอโฆษณากลางแจ้ง รองๆ ลง

ไปคือ สื่อโซเชียล เฟสบุค ไลน์ ยูทูป นิตยสารบ้าน คนรู้ จักใกล้ชิด เวบ็ไซต์ส านักข่าวต่างๆ งานออกบูธ เวบ็ไซต์

บริษัท และอื่นๆ เช่น อเีมล เอกสารแผ่นพับบริษัท พนักงานขาย คอมเม้นต์ในสื่อฯ ตามล าดับ เป็นต้น 

 เม่ือถามถึงปัจจัยที่ใช้ตัดสนิใจ พบว่า เกนิกว่าสามในสี่หรือร้อยละ 87.3 ระบุว่าราคาเป็นปัจจัยหลักใน

การตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 82.1 ระบุว่าพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอย  และร้อยละ 80.9 ระบุว่าวัสดุที่ใช้ 

นอกจากน้ีรองๆ ลงไปคือ ช่ือเสียงบริษัท ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการขาย และ สิ่งอ านวยความสะดวก ค่า

ส่วนกลาง กจิกรรมบริษัท ตามล าดับ  เป็นต้น 

 ที่น่าสนใจคือ ในอีก 6 เดือนข้างหน้า คนเกินกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 55.9 จะซ้ือคอนโดฯ มีเพียงร้อยละ 

44.1ที่จะซ้ือบ้าน โดยร้อยละ 54.8 จะกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน รองลงมาร้อยละ 38.1 จะกู้เตม็จ านวน 

และส่วนน้อยร้อยละ 7.1 จะซ้ือสด ตามล าดับ 

 เม่ือถามถึงเหตุผลที่จะซ้ือ พบว่า เกือบสามในสี่หรือร้อยละ 72.8 ระบุใช้เป็นที่พักอาศัยของตัวเอง 

โลกส่วนตัว รองลงมาคือร้อยละ 69.9 ระบุใกล้ที่ท  างาน ที่เรียน ร้อยละ 67.1 ระบุสะดวกในการเดินทาง ร้อย

ละ 64.4 ระบุความปลอดภัย น่าอยู่ และร้อยละ 60.3 ระบุซ้ือไว้พักผ่อน ในขณะที่ร้อยละ 43.9 ซ้ือไว้ลงทุนให้

เช่า ไว้ขายต่อ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 89.1 ให้ความส าคัญกบัห้องนอนมากที่สดุ รองลงมาคือ ร้อยละ 

83.4 ให้ความส าคัญกับ ห้อง / มุมพักผ่อน ร้อยละ 74.5 ให้ความส าคัญกับห้องอาหาร รองๆ ลงไปคือ 

ห้องครัว ห้องน า้ สวน และระเบียง ตามล าดับ นอกจากน้ี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 เช่ือหลักฮวงจุ้ย  

  

ตารางที ่1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ระดบัรายไดค้รวัเรือนต่อเดือน 

ล าดบัที่ ระดับรายได้ครัวเรือนต่อเดือน รอ้ยละ 

1 ต ่ากว่า 50,000 บาทต่อเดือน 14.3 

2 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน 59.4 

3 มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 26.3 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ แหล่งขอ้มูลรบัรูเ้รือ่งบา้นและคอนโดทีจ่ะซ้ือ 

ล าดบัที่ แหล่งข้อมูลรับรู้บ้านและคอนโดที่จะซ้ือ รอ้ยละ 

1 เวบ็ไซต์ซ้ือขายบ้านและคอนโด 61.8 

2 โทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ 60.0 

3 ป้ายโฆษณา จอโฆษณากลางแจ้ง 59.3 

4 สื่อโซเชียล เฟสบุค ไลน์ ยูทูป 54.1 

5 นิตยสารบ้าน 40.7 

6 คนรู้ จักใกล้ชิด 31.2 

7 เวบ็ไซต์ส านักข่าวต่างๆ 30.9 

8 งานออกบูธ 28.4 

9 เวบ็ไซต์บริษัท 20.5 

10 
อื่นๆ เช่น อเีมล เอกสารแผ่นพับบริษัท พนักงานขาย คอมเม้นต์ในสื่อฯ 

เป็นต้น 
11.4 

 

ตารางที ่3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ปัจจยัทีใ่ชต้ดัสินใจ 

ล าดบัที่ ปัจจัยที่ใช้ตัดสนิใจ รอ้ยละ 

1 ราคา 87.3 

2 พ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอย 82.1 

3 วัสดุที่ใช้ 80.9 

4 ช่ือเสยีงบริษัท 73.4 

5 ประหยัดพลังงาน  62.6 

6 ส่งเสริมการขาย 59.4 

7 
อื่นๆ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ค่าส่วนกลาง กจิกรรม

บริษัท เป็นต้น 
45.2 

 

ตารางที ่4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ซ้ือบา้น หรือ คอนโด ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

ล าดบัที่ ซ้ือบ้าน หรือ คอนโด ในอกี 6 เดือนข้างหน้า รอ้ยละ 

1 ซ้ือบ้าน 44.1 

2 ซ้ือคอนโด 55.9 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ แหล่งเงินกูส้ถาบนัการเงิน 

ล าดบัที่ แหล่งเงินกู้สถาบันการเงิน รอ้ยละ 

1 กู้เตม็จ านวน 38.1 

2 กู้บางส่วน 54.8 

3 ซ้ือสด 7.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตารางที ่6 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ เหตุผลทีจ่ะซ้ือ 

ล าดบัที่ เหตุผลที่จะซ้ือ รอ้ยละ 

1 ใช้เป็นที่พักอาศัยของตัวเอง โลกส่วนตัว 72.8 

2 ใกล้ที่ท  างาน ที่เรียน 69.9 

3 สะดวกในการเดินทาง 67.1 

4 ความปลอดภัย น่าอยู่ 64.4 

5 ซ้ือเพ่ือไว้พักผ่อน 60.3 

6 ซ้ือเพ่ือลงทุน ให้เช่า ไว้ขาย 43.9 

7 ซ้ือให้คนอื่น เช่น ลูก คนใกล้ชิด  13.0 

8 อื่นๆ เช่น ความชอบ ใกล้ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น 5.8 

 

ตารางที ่7 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ มุมไหน หอ้งไหนส าคญัทีสุ่ด 

ล าดบัที่ มุมไหน ห้องไหนส าคัญที่สดุ รอ้ยละ 

1 ห้องนอน 89.1 

2 ห้อง / มุมพักผ่อน น่ังเล่น 83.4 

3 ห้องอาหาร 74.5 

4 ห้องครัว 59.3 

5 ห้องน า้ 54.2 

6 สวน / ระเบียง 41.4 

7 อื่นๆ เช่น ห้อง / มุมรับแขก  ห้อง / มุมท างาน เป็นต้น 22.8 

 

ตารางที ่8 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ความเชื่อตามหลกัฮวงจุย้ เมือ่ซ้ือบา้นและคอนโด 

ล าดบัที่ ความเช่ือตามหลักฮวงจุ้ย รอ้ยละ 

1 เช่ือ 83.5 

2 ไม่เช่ือ 16.5 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net 


