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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของชาวต่างชาติท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
คอนโดมิเนียม และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นชาวต่างชาติท่ีท าการจองคอนโดมิเนียม 
โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาใชแ้บบจ าลองโลจิสและโพรบิต เพื่อ
หาปัจจยัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  ผลการศึกษาพบวา่ จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดแบ่งออกเป็นเพศชายร้อยละ 44.3, เพศหญิงร้อยละ55.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 40 รองลงมาอายุ 41-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมี
ระดบัการศึกษาในช่วงปริญญาตรี โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 30,001-45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ67.0  
และส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูใ่นแถบเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 67.5 โดยเคยมาเมืองไทยอยา่งน้อย 2 คร้ังข้ึน
ไปและส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการพกัอาศยัในเมืองไทย  2 ปีต่อคร้ัง โดยส่วนใหญ่จะเขา้มาท างาน
มากกว่าวตัถุประสงค์อ่ืน ก่อนหน้าท่ีชาวต่างชาติจะท าการซ้ือคอนโดมิเนียมได้พกัอยู่ท่ีโรงแรม
ระหวา่งอยูเ่มืองไทย และกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจต่อความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมในช่วงราคา 
2,000,001-3,000,000 บาทโดยมีพื้นท่ีประมาณ 36-45 ตร.ม. การตดัสินใจเลือกซ้ือให้ความส าคญักบั
ท าเลท่ีตั้ง โปรโมชัน่ ราคา ตามล าดบั  

จากการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือโดยใช้แบบจ าลองโลจิส พบว่า ด้าน
การศึกษา มีผลต่อการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,001-45,000 บาท
และรายไดท่ี้สูงกวา่น้ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีลดลง วตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีแน่นอนจะมีผล
ต่อการซ้ือในทิศทางเดียวกนั  ส าหรับราคาคอนโดมิเนียมท่ีราคาตั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไปมีผลต่อการ
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ซ้ือในทิศทางท่ีลดลง   ผลการวิเคราะห์จากแบบจ าลองโพรบิต ซ่ึงจะมีการแจกแจงแบบปกติ พบวา่มี
ความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมนอ้ยกวา่แบบจ าลองโลจิส 

จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ของชาวต่างชาติ และราคาของคอนโดมิเนียม มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมค่อนขา้งมาก ดงันั้นจึงควรวิเคราะห์ปัจจยัทั้งด้านรายไดแ้ละด้านราคา  
เพื่อสร้างโอกาส ในการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและเพื่อสร้างโอกาสในการ
ตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 The studying of factors affecting the decision to buy a condominium of foreigners in 
Mueang,  Chiang Mai province was aimed to investigate the general information of foreigners 
wishing to buy the condominium in Mueang District of Chiang Mai province and factors 
influencing such a decision. The population in this study was foreigner who already reserved the 
condominium. The study was conducted through the distribution of 400 questionnaires. 
Meanwhile, Logit and Probit Models were applied to find out the factors for purchasing the 
condominium of foreigners. According to the study results, all the respondents were divided into 
44.3 percent of males and 55.7 percent of females whereas most of their ages ranged between 21-
40 years or 40 percent, and 41-60 years or 38.8 percent. Most of them were employees of the 
private companies, accounting for 47.5 percent, with the Bachelor’s for their education, accounting 
for 77.5 percent, and with the revenue ranging between 30,001-45,000 Baht, accounting for 67.0 
percent. Moreover, most of them resided in Asia, accounting for 67.5 percent, and had visited 
Thailand at least twice whereas they stayed in Thailand once per two years. The majority came to 
Thailand because of their work rather than other purposes. Before purchasing the condominium, 
they stayed at the hotel while living in Thailand. The sampling group paid attention to the 
condominium with the price range of 2,000,001-3,000,000 Baht with an area of approximately 36-
45 square meters. The decisions for condominium relied on the location, promotion, and price 
respectively. 
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 The analysis of factors influencing the decision based on Logit Model discovered that 
education unidirectionally affected an increase of purchase while the monthly income between 
30,001-45,000 Baht and higher income would affect a decrease of purchase. The purpose for 
working would unidirectionally affect such purchase. The price of condominium over 2 million 
Baht affected a decrease of purchase. Additionally, the analysis of Probit Model with normal 
distribution found out that the results were similar to those of Logit Model. In this study, Probit 
Model was less reliable and reasonable than Logit Model. 
 The study results also showed that income of foreigners and price of condominium mainly 
influenced the decisions on purchasing the condominium. Therefore, the analysis of factors 
regarding incomes and price should be carried out in order to create an opportunity for realizing a 
demand of demand of target customers and increase an opportunity for decision making. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


