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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดใหบริการลงทะเบียนผูเขาชมงานมหกรรม

บานและคอนโด คร้ังที่ 24 ซึ่ง 3 สมาคมหลักดานอสังหาริมทรัพย ไดแก สมาคมธุรกิจบานจัดสรร สมาคม

อาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย รวมกันจัดข้ึน ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ในระหวาง

วันที่ 10-13 มีนาคม 2554 และศูนยขอมูลฯ ไดดําเนินการวิเคราะหเชิงลึกจากขอมูลการลงทะเบียน โดยมี

ผลการวิเคราะห พอสรุปได ดังนี้ 

อายุเฉล่ียของผูลงทะเบียนเขาชมงานอยูที่ประมาณ 35 ป โดยกลุมอายุ 21-30 ปมีมากที่สุด คือ

รอยละ 31 ของทั้งหมด และกลุมอายุ 31-40 ปมีรอยละ 23 สวนใหญรอยละ 55 มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน รองลงเปนเจาของกิจการ มีรอยละ 15 อาชีพรับราชการรอยละ 9 พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 

5 ที่เหลือมีอาชีพอ่ืนๆหรือเปนนิสิตนักศึกษา ดานรายไดของครอบครัวตอเดือน พบวารอยละ 32 มีรายไดไม

เกิน 30,000 บาท และอีกรอยละ 29 มีรายได 30,001-50,000 บาท รวมประมาณรอยละ 61 มีรายไดไม

เกิน 50,000 บาทตอเดือน 

ดานสถานะของบานที่อยูอาศัยในปจจุบนั พบวาผูเขาชมงานสวนใหญ คือรอยละ 70 มีที่อยูอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ นนทบุรีรอยละ 6 ซึ่งหากรวมกรุงเทพฯและ 5 จังหวัดปริมณฑลจะมี

ประมาณรอยละ 85 ของทั้งหมด 

ลักษณะที่อยูอาศัยในปจจุบันสวนใหญรอยละ 35 เปนบานเด่ียว รอยละ 18 เปนทาวนเฮาส และ

รอยละ 14 เปนคอนโดมิเนียม อนึ่ง นาสังเกตวามีผูที่อาศัยอยูในอพารทเมนตหรือหอพักมากถึงรอยละ 17 

ซึ่งเปนกลุมที่อาจมีความตองการซื้อที่อยูอาศัยจริง 

ดานสถานะของการอยูอาศัย พบวา สวนใหญรอยละ 45 เปนผูอยูอาศัยรวมกับเจาของบาน มีผูที่

เปนเจาของบานโดยไมมีภาระการผอนรอยละ 29 และเปนเจาของแตมีภาระการผอนรอยละ 15 ที่เหลือ

อาจอยูบานเชาหรือบานสวัสดิการ  
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จํานวนผูอยูอาศัยในบานปจจุบัน สวนใหญคือรอยละ 60 อยูประมาณ 2-4 คน โดยรอยละ 23 มีผู

อยูอาศัย 2 คน รอยละ 16 มีผูอยูอาศัย 3 คน และรอยละ 21 มีผูอยูอาศัย 4 คน 

สวนมากรอยละ 43 อาศัยอยูในบานปจจุบันมาแลวนานกวา 10 ป และรอยละ 31 อยูมาไมเกิน 3 

ป อีกรอยละ 18 อยูประมาณ 4-6 ป 

สําหรับบานทีต่องการซื้อในอนาคต ผลสํารวจพบวาประมาณรอยละ 44 ของผูลงทะเบียนชมงาน

ตองการซื้อบานเด่ียว อีกรอยละ 29 ตองการซื้อคอนโดมเินียม และรอยละ 18 ตองการซื้อทาวนเฮาส ทั้งนี ้

รอยละ 42 มงีบประมาณซื้อบานระดับ 1.1-2 ลานบาท และรอยละ 24 มีงบประมาณ 2.1-3 ลานบาท  

เงินกอนหลักทีใ่ชซื้อบานประมาณรอยละ 78 มาจากการขอกูเงินสถาบันการเงนิ ขณะที่รอยละ 21 

ใชเงินออมสวนตัวเปนหลัก แตไมไดหมายความวาจะไมขอกูสถาบันการเงนิ ทัง้นี ้ รอยละ 44 มี

ความสามารถในการผอนชําระตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท และอีกรอยละ 38 มีความสามารถในการผอน

ชําระตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท  

รอยละ 38 ต้ังใจจะซื้อบานภายในระยะเวลาไมเกนิ 6 เดือน รอยละ 21 ตองการซื้อในระยะเวลา

ประมาณ 7-12 เดือนขางหนา และรอยละ 28 ตองการซื้อในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปขางหนา 

จํานวนผูอยูอาศัยในบานที่จะซื้อ สวนใหญคือรอยละ 74 อยูที่ประมาณ 2-4 คน โดยรอยละ 31 มีผู

อยูอาศัย 2 คน รอยละ 21 มีผูอยูอาศัย 3 คน และรอยละ 22 มีผูอยูอาศัย 4 คน แสดงวามีความตองการ

แยกออกมาจากครอบครัวใหญ 

ทําเลที่ผูเขาชมงานมีความตองการซื้อมากที่สุด คือ เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 70 

(สอดคลองกับทําเลบานในปจจุบัน) รองลงไปคือนนทบุรีประมาณรอยละ 11.5 ขณะที่ปทุมธานีและ

สมุทรปราการมีประมาณรอยละ 3.5 เทากัน 

 โดยรอยละ 36 ใหเหตุผลในการจะซื้อบานวาตองการซื้อที่อยูอาศัยใกลรถไฟฟา และรอยละ 30 

ใหเหตุผลวาตองการซื้อบานใกลที่ทํางาน และมีมากถึงรอยละ 20 ที่ตองการซื้อบานใกลหางสรรพสินคา 

สวนสาเหตุหลักที่ตองการซื้อบานนั้น  รอยละ 34 ตองการซื้อเพื่อใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

รอยละ 18 ตองการซื้อเพื่อเปนทรัพยสิน และรอยละ 16 ตองการความสะดวกในการเดินทาง 
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อนึ่ง ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่น

ของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 1 ป 2554 แลว โดยมีผูประกอบการตอบ

แบบสอบถามจํานวน 166 บริษัท ทั้งนี้ ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคา

กลางของดัชนีเทากับ 50  

พบวาคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 51.2 ปรับ

ลดลงไตรมาสที่แลว (4/2553) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 55.0 และไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 1/2553) 

ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 59.0  

เม่ือแยกประเภทผูประกอบการ พบวาผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(Listed) มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 52.1 ลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 59.7 สําหรับ

ผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะ

ปจจุบันเทากับ 50.2 ปรับลดลงเล็กนอยจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 50.3  

การที่คาดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบันปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว สะทอนภาพภาวะตลาด

อสังหาริมทรัพยที่เร่ิมชะลอความรอนแรงลงจากป 2553 ประกอบกับอุปทานในตลาดมีเพิ่มมากข้ึน ในขณะ

ที่ความตองการที่อยูอาศัยไดถูกดูดซับไปคอนขางมากแลวในชวงปกอน ประกอบกับเปนชวงที่อัตรา

ดอกเบ้ียปรับเพิ่มข้ึน 

สําหรับดัชนีความคาดหวงัในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 1/2554 มี

คาเทากับ 65.8 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึง่มีคาเทากับ 68.7 ขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของป 2553 ดัชนี

มีคาเทากับ 63.4   

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน

ขางหนา เทากับ 70.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลวซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 74.7 สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 61.4 ปรับลดลงเม่ือเทียบกับไตร

มาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 62.7 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนาลดลง โดยผูประกอบการตางมองไปในอนาคตและคาดวา

จะมีปจจัยลบตอภาคอสังหาริมทรัพยมากข้ึน โดยผูประกอบการมีมุมมองเชิงลบตอยอดขาย การลงทุน 

ตนทุนประกอบการ การเปดโครงการใหม และ/หรือ เฟสใหม และมีความกังวลตอปจจัยลบอ่ืนๆ เชน ภาวะ

เงินเฟอ ราคาวัสดุกอสรางเพิ่ม ความไมแนนอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน  


