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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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉ 

 
Independent Study Title Factors Affecting the Decision to Buy a Condominium of 

Foreigners in Mueang, Chiang Mai Province 
 

Author    Miss Rujsanan Kidha 
 

Degree    Master of Economic 
 

Advisory Committee   Assoc. Prof. Dr. Kanchana  Chokethaworn       Advisor 
    Asst. Prof. Dr. Chukiat Chaiboonshi                            Co-advisor           
                 

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. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1   ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ “อาเซียน” ( Association  of  Southeast  

Asian  Nations : ASEAN ) ก่อตั้ งในวันท่ี  18 สิงหาคม 2510  โดยมีประเทศสมาชิกทั้ งส้ิน 10 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สหพนัธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  บรูไนดารุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  สหภาพพม่า  ราชอาณาจกัรกัมพูชา  มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  ส่งเสริมศกัยภาพ สันติภาพ  และความมัน่คง  เสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจให้ดีข้ึนโดยหลกัส าคญัคือ  การจดัตั้งเขตการคา้เสรี  ( ASEAN Free Trade  Area : AFTA ) 
ลดการน าเขา้ซ่ึงก าหนดอตัราภาษีน าเขา้ให้ต ่าท่ีสุดหรือเปน นศูนยเ์พื่อลดปัญหาและอุปสรรคทางการ
คา้         

ในปี 2558  ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่อาเซียน  ภาคธุรกิจทุกแขนง  ตอ้งต่ืนตวั และเรียนรู้
ภาษา  เปน นการเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุนในเมืองไทยดว้ยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้น
ท่ีเพิ่มมากข้ึน  อีกทั้งอาเซียนมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยงานอย่างเสรี 7 อาชีพไดแ้ก่  แพทย ์ 
บญัชีพยาบาล วิศวกร ทนัตแพทย ์ ช่างส ารวจ สถาปนิก ท าให้มีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้มาในประเทศ
มากข้ึนดงันั้นท่ีพกัอาศยัจึงเปน นปัจจยัท่ีส าคญัแก่การด ารงชีวิตและจงัหวดัท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
พกัอาศยัท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากคือ กรุงเทพและเชียงใหม่  จึงท าให้เกิดความตอ้งการของท่ีอยู่
อาศยัเพิ่มข้ึนซ่ึงจะส่งผลให้ตลาดอาคารส านกังานและท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดกลางเมืองมีความ
คึกคกัมากข้ึนโดยมีชาวต่างชาติท่ีมองหาซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  เพื่อการลงทุน  เพื่อใชเ้ปน นท่ีพกัอาศยัในระยะ
สั้ นหรือถาวร อาคารชุดจึงเปน นท่ีนิยมของชาวต่างชาติท่ีมองหาซ้ือท่ีอยู่อาศัย เน่ืองจากการ
เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ท าให้ราคาตลาดของประเทศไทยราคายงั
อยูใ่นระดบัต ่ามีราคาถูกกวา่ ฮ่องกง 8-10 เท่า  ถูกกวา่สิงคโปร์ 5-6 เท่า และยงัถูกกวา่ในประเทศจีน
และเวียดนาม  จะเหนนไดว้่ามีจ  านวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีอตัรา
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีกฎหมายของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์
ให้กบัชาวต่างชาติกนไม่ไดเ้ปิดเสรี ปัจจุบนัชาวต่างชาติไม่สามารถซ้ือหรือเปน นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินได ้ตลาดบา้นเด่ียวจึงไม่เปน นท่ีนิยม  นอกจากชาวต่างชาติท่ีแต่งงานกบัคนไทยและพกัอาศยัเปน น
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การถาวรในประเทศไทย  ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ช่ือภรรยาถือครองกรรมสิทธ์ิ  อย่างไรกนตามกฎหมาย
ไทยได้อนุญาตให้ต่างชาติในนามบุคคลหรือบริษทัสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมได ้ 
โดยจะตอ้งน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาซ้ือและกฎหมายก าหนดวา่ในแต่ละอาคารมีสัดส่วนต่างชาติ
ไดไ้ม่เกิน 49% ของพื้นท่ีขายทั้งหมด ส่วนเชียงใหม่กนเร่ิมท่ีจะมีชาวต่างชาติบางกลุ่มท่ีนิยมซ้ือเพื่ออยู่
อาศยั เพื่อท่ีเปน นท่ีพกัถาวร เปน นบา้นหลงัท่ีสองเพื่อพกัผอ่นหรือท าธุรกิจ 

 ปัจจุบนัพบวา่มีการส่งเสริมการลงทุนใหน้กัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาในประเทศไทยและใน
ปี 2558ไดมี้การเปิดประชาคมอาเซียนจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัเกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก
ประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง  จึงท าให้จ  านวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์น
ประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัสาขาอาชีพท่ีเขา้มาท างานระหว่าง
ประเทศโดยไดรั้บอนุญาตเขา้มาท างานไดอ้ยา่งสะดวกตามกฎของอาเซียน   ดงันั้นตลาดท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวต่างชาติถือไดว้่าเปน นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง  โดยเฉพาะดา้นอุปสงคท่ี์มีการขยายตลาดไดอี้ก
มาก ทั้งน้ีท าเล  ท่ีตั้ง  อากาศ สถานท่ีท่องเท่ียว  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ วฒันธรรม อาหารและรอยยิม้ท่ีเปน นเอกลกัษณ์ในการตอ้นรับและอธัยาศยัของคนไทย เปน นการ
สร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติทุกชาติทุกภาษา  จึงเปน นสาเหตุท่ีอุปสงค์ความต้องการ
คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  การศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชาวต่างชาติท่ีตอ้งการพกัอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียม  ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อได้ข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการสร้าง
คอนโดมิเนียมให้ตรงตามความตอ้งการและเพื่อเปน นการพฒันาต่อยอดดา้นขอ้มูลส าหรับผูส้นใจ
ลงทุนในธุรกิจคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
     1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของชาวต่างชาติท่ีมีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
     2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
      1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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       2. เพื่อเปน นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจน าไปศึกษาและนกัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งน าไปตดัสินใจวางแผน
ด าเนินธุรกิจ  รวมถึงเพื่อเปน นข้อมูลในการวางแผนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใช้ด าเนินนโยบายท่ี
เหมาะสมต่อไป 
 
1.4   ขอบเขตกำรศึกษำ 
        1.ในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์คือโลจิสและโพบิตส่วน
แบบสอบถาม จะใช้จ  านวนทั้ งหมด 400 ชุด โดยมีขอบเขตของประชากรท่ีต้องการศึกษาเปน น
ชาวต่างชาติท่ีท าการจองคอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
         2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  โดยเกนบแบบสอบถาม
และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเปน นขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
 อุปสงค์ (Demand) หมายถึงความตอ้งการซ้ือของสินคา้ชนิดนั้นหรือบริการนั้นๆท่ีผูบ้ริโภค
เตนมใจท่ีจะจ่าย และสามารถซ้ือหามาไดช่้วงเวลาของระดบัราคาต่างๆท่ีตลาดก าหนดมาให้ ดงันั้นอุป
สงคท่ี์มีประสิทธิผล (Effective demand) ประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1. ความตอ้งการซ้ือ (wants) คือ ส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคอยากไดใ้นตวัสินคา้หรือบริการชนิดนั้น 
ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการแต่ไม่ถือเปน นอุปสงคเ์พราะอุปสงคจ์ะตอ้งเกิดจากความตอ้งการท่ีสามารถ
ท่ีจะซ้ือสินคา้และมีการซ้ือขายเกิดข้ึนจริงๆ 

2. ความเตนมใจท่ีจะจ่าย (willingness to pay) คือ ผูบ้ริโภคมีความยนิดีท่ีจ่ายและยอมเสียเงินท่ี
มีอยูเ่พื่อแลกกบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ เพื่อน ามาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

3. ความสามารถท่ีจะซ้ือ (purchasing power or ability to pay) ถือว่าเปน นส่ิงส าคญั คือ ถ้า
บุคคลนั้นๆเกิดความอยากไดห้รือความตอ้งการในสินคา้หรือบริการเหล่านั้น แต่ไม่มีความสามารถท่ี
จะซ้ือสินคา้มาไดจ้ริงๆ ท าให้การซ้ือขายไม่เกิดข้ึนจริง หมายความวา่เปน นเพียงความตอ้งการท่ีจะซ้ือ 
(potential demand) เท่านั้น 

อำคำรชุด หมายถึง อาคารท่ีสามารถแยกถือกรรมสิทธ์ิออกเปน นส่วนๆโดยแต่ละส่วน 
ประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและส่วนกลาง ซ่ึงผูซ้ื้อจะมีสิทธิในกรรมสิทธ์ิทั้ง2 ส่วน
น้ี  ทั้งน้ีกรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ กรรมสิทธ์ิของท่ีผูช้ื้ออาคารชุดต่อห้องชุดรวมถึงส่ิง
ปลูกสร้างท่ีอยู่ในห้องชุดแต่ละห้อง  ส่วนของทรัพยส่์วนบุคคล จะหมายถึงทรัพยท่ี์ได้ระบุเปน น
กรรมสิทธ์ิของเจา้ของห้องชุดแต่ละห้อง ส าหรับทรัพยส่์วนกลาง ไดแ้ก่กรรมสิทธ์ิของผูท่ี้ซ้ืออาคาร
ชุดท่ีมีส่วนท่ีเหลือของท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด หรือสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดงันั้น 
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ทรัพยส่์วนกลาง จึงเปน นทรัพยใ์นอาคารชุดท่ีไม่สามารถระบุกรรมสิทธ์ิของเจา้ของห้องชุดได ้ คือ
เจา้ของห้องชุดทุกชุดมีสิทธ์ิใชร่้วมกนั  แต่จะมีความแตกต่างในการใชโ้ดยค านวณไดจ้ากอตัราส่วน
ระหวา่งราคาหอ้งชุดท่ีเปน นเจา้ของกบัราคารวมของหอ้งชุดทั้งโครงการ 

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน (Property Right) หมายถึง สิทธิท่ีมีการรับรอง (อาจรับรองจาก
กฎหมายหรือสถาบนัทางสังคม) และมีสิทธิในการได้รับประโยชน์โดยอาจมีขอ้จ ากัดในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหรือทรัพยสิ์นนั้นๆ  

ทรัพย์สิน (Property)  คือ สิทธิท่ีสามารถกีดกนัไม่ให้คนอ่ืนไดใ้ช้หรือไดรั้บผลประโยชน์
จากทรัพยสิ์น  
 สิทธิ หรือกรรมสิทธ์ิ (Right) คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นนั้นๆ ดงันั้นกรรมสิทธ์ิในทางสังคมจึงเปน นความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 ดา้น 
(Triadic social relation) คือ 

1.ทรัพยสิ์นหมายถึง สินทรัพยท่ี์มีมูลค่า ไม่ใช่ตวัวตัถุส่ิงของ 
 2.เจา้ของหมายถึง ผูมี้สิทธ์ิครอบครอง 

3.บุคคลอ่ืนหมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามเจา้ของ 
ชำวต่ำงชำติ หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีมีถ่ินฐานอยู่อีกประเทศหน่ึงและเดินทางไปอีก

ประเทศหน่ึง  โดยไม่ไดต้ั้งถ่ินฐานรกรากในประเทศนั้นๆ เช่น การเดินทางไปเท่ียวท่องต่างประเทศ 
ฯลฯ 
 AEC หรือ ASEAN Economic Community หรือท่ีเรียกวา่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มีเป้าหมายในการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองกบัคู่คา้และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจระดบัโลก เพื่อมุ่งเน้นการยกเวน้ภาษีของ
สินคา้บางชนิดให้กบัประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่มากยิ่งข้ึน ประชาชน
อยูดี่กินดี 
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บทที่ 2 

 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
2.1   กรอบแนวคดิทางทฤษฎี 

        2.1.1 แนวคดิทฤษฏีและวิวัฒนาการอาคารชุดในประเทศไทย 
    ปัจจุบันมีกฎหมายเก่ียวข้องกับอาคารชุด ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ ช่วยส่งเสริมในการมี
กรรมสิทธ์ิเหนือภาคพื้นดิน  โดยสนับสนุนให้มีที่พกัอาศยั  ความเป็นอยูท่ี่หนาแน่นและเป็นการ
รวมตวัของที่อยูอ่าศยัในตวัเมือง(Agglomeration of Residential Area) ซ่ึงจะเกิดขึ้นในเมืองที่มีความ
เจริญมัง่คัง่เท่านั้น  เน่ืองจากมีจ านวนประชากรที่ตอ้งการอยูอ่าศยัมากขึ้น  และไดเ้ร่ิมใชก้ฎหมายน้ี
ในประเทศไทยตอนสมยัรัฐบาลจอมพล  ถนอมกิตติขจร  เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งอนุกรรมการร่าง
พระราชบญัญตัิ  โดยมีขา้ราชการจ านวนหลายฝ่ายและนักกฎหมายในดา้นต่างๆ  ในตอนนั้นมีการ
ขดัแยง้กบักฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยให้สิทธิอ านาจการเป็นเจา้ของของที่ดินและอาคารเท่านั้น  
ท  าให้อาคารชุดไม่เป็นที่ยอมรับของนักกฎหมาย  จนกระทัง่การเคหะแห่งชาติได้ปรับปรุงเร่ือง
กฎหมายอาคารชุด   และเป็นที่ยอมรับจนประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2522 
 ที่ดินมกัจะถูกจ ากดัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของที่อยูบ่นดิน คือการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างที่สร้าง
บนที่ดินหรือเป็นเจา้ของในทางสูง เรียกวา่ สิทธิบนอากาศ (Air right) การเป็นเจา้ของที่บนอากาศมี
การเปล่ียนแปลงของภาคเอกชนโดยไดด้ดัแปลงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อความสะดวกในการใชเ้ป็น
กรรมสิทธ์ิอาคารที่ซ้อนๆกัน  เป็นการจดทะเบียนร่วมกันของบริษทัร่วม  และมีจ านวนผูถื้อหุ้น
เท่ากบัที่อยูอ่าศยัในทางสูง และผูถื้อหุน้ในจ านวนนั้นซ่ึงทางบริษทัเป็นทั้งเจา้ของที่ดินและตวัอาคาร 
หรือเรียกว่า เจ้าของบริษัท (Corporate Ownership) โดยจะไม่มีกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล  แต่จะถือ
กรรมสิทธ์ิร่วมในการเป็นเจา้ของร่วมหรือการเช่า ซ่ึงมีระยะเวลาในการเช่า ตั้งแต่เดือนต่อเดือน ปีต่อ
ปี หรือทุกๆ30ปีตามกฎหมายที่ไดก้  าหนด 
 
         2.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s.theorymotivation) 
     อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) เป็นการอธิบายถึงความตอ้งการของมนุษยโ์ดยอบัรา
ฮมั มาสโลวไ์ดเ้รียงตามล าดบัความส าคญัจากส่ิงแวดลอ้มรอบดา้นที่ท  าให้เกิดความกดดนัมากที่สุด
ไปถึงน้อยที่สุด สามารถอธิบายไดด้งัน้ี มนุษยจ์ะพยายามสร้างความพงึพอใจใหก้บัตนเองโดยล าดบั
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ถึงส่ิงที่ส าคญัที่สุดมาเป็นอันดบัแรก เม่ือประสบความส าเร็จจะสร้างส่ิงกระตุน้ส่ิงใหม่ๆเพื่อสร้าง
ความพอใจขึ้นไปเร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 2.1 แสดงล าดบัขั้นตามความตอ้งการของมาสโลว ์
 

         2.1.3  แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
1. Products  ผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือ บริการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการให้กับลูกคา้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งไม่ได ้
2. Price  ราคา (Price) เป็นตวัก าหนดสินคา้และบริการบอกถึงคุณค่าที่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ 
3. Place  สถานที่ท  า เลที่ ตั้ งในการขายสินค้าและบริการ โดยเลือกท าเลขายสินค้าให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากที่สุด เพือ่เพิม่ยอดขาย ความสะดวกรวดเร็ว และติดต่อส่ือสารไดดี้ 
4. Promotion  เป็นการส่งเสริมทางการตลาดของตวัผลิตภณัฑ์ ด้วยการจดัโปรโมชั่นเพื่อเป็นการ
กระตุน้ยอดขาย 
5. People, Employee  ดา้นบุคคลหรือพนกังานขององคก์ร  สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการไดดี้ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ใหแ้ก่องคก์ร 
 

ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) เป็นความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค

โรค ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความ

ตอ้งการที่เหนือกวา่ความตอ้งการปกติเพือ่ความอยูร่อด 

ความตอ้งการทางสงัคม (Social needs) เป็นการตอ้งการ

การยอมรับจากเพือ่น จากสงัคมที่เป็นอยู ่

ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความ

ตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวัจากผูอ่ื้น 

ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (Self – 

actualization needs) เป็นความตอ้งการที่มนุษยไ์ดทุ้ก

อยา่งจากที่หวงัไว ้
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6. Physical Evidence/Presentation  สร้างคุณภาพให้กับภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอ่ืนๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
7. Process  กระบวนขั้นตอนในการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ รวมถึงการจดัการดา้นสินคา้และบริการ 
( ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 19/08/2012: ส่วนประสมทางการตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
 
        2.1.4  แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
 การที่ผูบ้ริโภคได้ตระหนักถึงปัญหา หรือเกิดการถูกกระตุน้ให้มีความตอ้งการในสินคา้
หรือการบริการ  ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็นที่ถูกกระตุน้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7P’s 

ผลิตภณัฑ ์

ท าเลที่ตั้ง 
การส่งเสริมการตลาด 

ราคา 

ภาพลกัษณ์ของ

สินคา้และบริการ 

พนกังานขององคก์ร 

กระบวนกา

ร 
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 2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 
 การที่ผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการของสินคา้หรือบริการเหล่านั้น ล าดบัต่อไปผูบ้ริโภค
จะท าแสวงหาขอ้มูล เพือ่การตดัสินใจเลือก โดยแหล่งขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคแสวงหา แบ่งออกเป็น 4 ดงัน้ี 

(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น  การสอบถามจากผูท้ี่มีประสบการณ์ที่เคย
ทดลองใช ้

(2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาจากส่ือต่างๆ 
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) จากผูบ้ริโภคที่เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
 ก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัที่ตอ้งการในการประเมินเบื้องตน้ เช่น ยีห่้อ ราคา รูปลกัษณ์ 
บริการหลงัการขาย เป็นตน้ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากเลือกทางเลือกแล้ว ผูบ้ริโภคจะท าการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดรั้บการพจิารณาจากหลายๆดา้น 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior)  หลงัจากซ้ือสินคา้ไปแลว้ นักการ
ตลาดจะท าการส ารวจความพงึพอใจหลงัการขาย   เป็นการประเมินความพงึพอใจที่ไดรั้บจากการใช้
บริการหรือสินคา้นั้นๆ   นักการตลาดจะเปรียบเทียบส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกบัส่ิงที่คาดหวงัของสินคา้หรือ
บริการให้ตรงกบัที่ลูกคา้คาดหวงัในสินคา้นั้นๆ   ถา้เกิดพอใจจะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีกรอบ หรือบอกต่อ 
เป็นตน้ แต่ถา้สินคา้ไม่มีคุณภาพลูกคา้ก็เปล่ียนไปใชย้ีห่้ออ่ืนทนัทีและจะพูดในทางลบเพือ่ให้สินคา้
เสียหาย   จึงท าให้เกิดการส ารวจตลาดถึงความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากขายสินคา้หรือบริการไป

แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

(2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) 
อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม
ทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นอาหารรู้สึก
หิว, เห็นโฆษณาแลว้อยากได ้เป็นตน้ 
 

1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) 

เช่น ความรู้สึกจากขา้งใน เป็นตน้ 
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แลว้ โดยจะสุ่มสอบถามหรือสุ่มโทรหาลูกคา้ เป็นตน้  ดงันั้นการตดัสินใจที่ผูบ้ริโภคตดัสินใจจะซ้ือ
สินคา้หรือบริการนั้นๆ จะตอ้งมีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งร่วมดว้ย 
 
       2.1.5 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การบริโภคขั้นสุดทา้ย ที่ท  าให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของการไดรั้บสินคา้และ
บริการ ลูกคา้จะไดรั้บการตอบสนองอยา่งเตม็ที่ในสินคา้นั้นๆ 
 ความหมายของการบริโภค 
 การบริโภค หมายถึง การใชสิ้นคา้และบริการชนิดนั้นๆ เพื่อตอบสนองของผูบ้ริโภคหรือ
น าสินคา้ไปผลิตแปรรูปเป็นสินคา้และบริการอ่ืนๆที่ตรงตามตอ้งการ เช่น การบริการขนส่ง การเขา้
รักษาในโรงพยาบาล ฯลฯ ดงันั้นการบริโภคเกิดจากการใชสิ้นคา้หรือบริการเพือ่ให้ไดรั้บประโยชน์
มากที่สุดทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
ประเภทของการบริโภค 
 
แบ่งตามลักษณะสินค้าเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือบริโภคสินคา้นั้นแล้ว
หมดไป เรียกวา่ การบริโภค destruction เช่น การด่ืมน ้ า อาหาร ยา ฯลฯ 
 2. การบริโภคสินคา้คงทน (durable goods consumption) คือบริโภคสินคา้นั้นแลว้ใชไ้ดอ้ยู ่
เรียกว่า การบริโภค diminution เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ แต่สินค้าจะเกิดการ
เส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้าน 
 
ปัจจัยที่ใช้ก าหนดการบริโภค 
 ความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการทีมี่ความแตกต่างกนัของแต่ละคน โดยมีปัจจยัอ่ืนๆ
ที่มีอิทธิพลมาเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. รายได้ของผูบ้ริโภค  รายได้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั คือ รายไดม้ากจะบริโภคมาก ถา้รายไดน้อ้ยจะบริโภคนอ้ย 

2. ราคาของสินคา้และบริการ ราคามีผลต่อการเลือกซ้ือ เน่ืองจากตอ้งดูปริมาณเงินที่มีอยูใ่น
มือ ถา้ราคาสูงท าใหอ้  านาจซ้ือลดลง ถา้ราคาถูกท าใหอ้  านาจซ้ือเพิม่ขึ้น 

3. ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูใ่นมือ ถา้มีเงินในมือมากก็จะบริโภคมากขึ้นและถา้มีเงินอยูใ่น
มือนอ้ยก็จะบริโภคนอ้ยลงตามล าดบั 

4. ปริมาณของสินคา้ในตลาด ถ้าสินคา้หรือบริการในตลาดมีปริมาณมากผูบ้ริโภคจะมี
โอกาสในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริโภคไดม้าก แต่ถา้สินคา้หรือบริการในตลาดมีน้อยก็จะโอกาส
ในการเลือกนอ้ย 
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5. การคาดคะเนราคาในอนาคต ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ถ้าผูบ้ริโภคคาดว่าราคาใน
อนาคตสูงขึ้น ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะเพิ่มการบริโภคมากขึ้น (ลดการซ้ือในอนาคตเน่ืองจากราคาสูง) 
แต่ถา้คาดว่าราคาในอนาคตลดลงผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบนั (เพื่อเพิ่มบริโภคในอนาคต
เน่ืองจากราคาถูก) 

6. ระบบการคา้และการช าระเงิน ปัจจุบนัมีการซ้ือขายดว้ยเงินผอ่น เงินดาวน์ต  ่า จ  านวนผอ่น
ระยะยาว เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคให้กับลูกค้า อีกทั้ งยงัมีปัจจยัด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจเลือกบริโภค เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้เป็นตน้ 

นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยงัมีพฤติกรรมที่ใชใ้นการตดัสินใจ เช่น เพศ อายรุายได ้ 
อาชีพ  ระดับการศึกษา ซ่ึงมีพฤติกรรมที่คล้ายกับการตดัสินใจของคนไทย  โดยการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจ ซ่ึงค่านิยมของ
นักท่องเที่ยวและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจรวมถึงทศันคติ
ของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทยสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจของชาวต่างชาติ 

2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขวัญชัย อรรถวิภานนท์ (2535) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยวตัถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทาง
ภูมิศาสตร์ของหมู่บา้นจดัสรร ได้แก่ ประวติัหมู่บา้นจดัสรร ท าเลที่ตั้ง ลักษณะการขยายตวั และ
แนวโน้มหมู่บา้น 2.เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชาชนต่อกลุ่ม
ต่างๆ 3.เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการผูอ้ยูอ่าศยัของหมู่บา้นจดัสรร โดยประชากรในกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ หัวหน้าครัวเรือนของผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นจดัสรร จ านวน 125 คน 
ผลที่ไดพ้บว่าพฒันาการของธุรกิจที่อยูอ่าศยัในเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ แยกออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 
1 ก่อนปี พ.ศ.2516 ธุรกิจจดัสรรที่ดินไดเ้ร่ิมตน้ขึ้นในจงัหวดัเชียงใหม่ และช่วงที่ 2 หลงัจากปี 2516 
จนมาถึงปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงธุรกิจจดัสรรที่ดินเปล่ียนเป็นธุรกิจหมู่บา้นจดัสรร โดยท าเลที่ตั้ง
ติดกับบริเวณถนนสายหลักๆของเมืองเชียงใหม่  เช่น ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์เป็นตน้ เป็นเขตที่ มี
หมู่บา้นจดัสรรจ านวนมากที่สุด  ส่วนการขยายตวัของหมู่บา้นจดัสรรพบวา่ก่อนปี พ.ศ.2525 เกิดการ
ขยายตวัในเขตเทศบาล และช่วงเวลาหลงัปี พ.ศ.2525 มีการขยายตวันอกเขตเทศบาล โดยถนนทั้ง
สองฟากมุ่งหนา้เขา้ชานเมือง ซ่ึงในอนาคตมีการขยายตวัเป็นแนวยาวตามทางถนน ซ่ึงมีแนวโน้มว่า
จะมีหมู่บา้นจดัสรรโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากกว่าโครงการอ่ืนๆ ส่วนท าเลที่ตั้งของหมู่บา้น
จดัสรรในอนาคต  มีแนวโนม้อยูบ่ริเวณทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง ซ่ึงเป็น
บริเวณสองฟาก ไดแ้ก่ ถนนเชียงใหม่-สนัก าแพง และ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เป็นตน้ 
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ทัศนีย์ ต้ังอารมณ์สุข (2536) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการคือ 1.ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   2.ศึกษาปัญหาของผู ้ที่อาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  3.ศึกษาแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทั้งหมดจากผูพ้กัอาศยัใน
คอนโดมิเนียม  ส่วนปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม อนัดบัแรก คือ ท าเลที่ตั้ง ควรเป็น
ท าเลที่ตั้งใกล้ที่ท  างาน หรือการคมนาคมที่สะดวกสบาย รองลงมาคือ ราคา ซ่ึงราคาที่เป็นที่สนใจ
ของนักศึกษา ขา้ราชการ และลูกจา้งเอกชน สนใจราคาประมาณ 280,000-600,000 บาท และเจา้ของ
กิจการจะสนใจราคาประมาณ 800,000 บาทขึ้นไป และส่ิงที่ส าคญัในการเลือก คือ วสัดุก่อสร้างและ
ความประณีตในการก่อสร้าง ส่วนการโฆษณาของโครงการมีส่วนให้เกิดความสนใจในรายละเอียด 
ที่ตั้งของโครงการมากยิง่ขึ้น เป็นการส่งเสริมการขาย คืออาคารชุดที่สร้างเสร็จสามารถพร้อมเขา้อยู่
ไดเ้ป็นการเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ ผลที่ไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานค่าไคสแควร์ พบว่า 
คอนโดมิเนียมทุกระดบัราคามีปัจจยัเลือกซ้ือไม่ต่างกนัขึ้นอยูก่บัอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือซ่ึงนกัศึกษา
จะขึ้นอยูก่บั บิดา มารดา และเจา้ของกิจการ ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกจา้งเอกชน จะตดัสินใจ
ซ้ือเอง 
 รักชาติ  แก้วผดุง (2536) ศึกษาอุปสงค์ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ในเขตผังเมือง
เชียงใหม่ ผลศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ใชแ้บ่งตามที่อยูอ่าศยัและตามภูมิล าเนาเดิมที่พกัอาศยัในบา้น
จดัสรร  ในแต่ละค่า y,c และ p ของเจา้ของมีค่านอ้ยกว่าผูเ้ช่าและค่า y ของผูพ้กัภูมิล าเนาเดิม  โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1)เพือ่หาอุปสงคบ์า้นจดัสรรเขตผงัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 2)เพื่อหาความ
ยดืหยุน่ ( elasticity ) ที่เป็นตวัก าหนด ( determinants ) อุปสงคข์องบา้นจดัสรร ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย
ของครัวเรือน ราคาบา้น จ านวนสมาชิกของครัวเรือน  ระยะทางจากบา้นถึงกลางเมือง  ขอ้มูลที่ ได้
รวบรวมจากภาคสนามในการสอบถาม  เลือกตวัอยา่ง 300 ครัวเรือน  จากบา้นจดัสรร 25 โครงการ
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าสองในสามของผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นจดัสรรพกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียวเป็นจ านวน
มาก  และหัวหน้าครัวเรือนมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีขนาดครัวเรือนเฉล่ียเท่ากับ 3.79 คนหรือ
ประมาณ 4 คน  จะเห็นว่าในหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนใหม่หรือครอบครัวเล็ก  ส่วนระดับ
การศึกษาหัวหนา้ครัวเรือนจะอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  และอาชีพของหัวหน้า
ครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียโดยประมาณ 35,643.33 บาทต่อเดือนขณะที่
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยประมาณ 24,241.81 บาทต่อเดือน  ดงันั้นเงินออมจะเท่ากับ 11,401.52 
บาทต่อเดือน 

กิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2541) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1.ปัจจยัที่มีผลในการซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูท้ี่พกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม จงัหวดัเชียงใหม่  ในศึกษาไดเ้ก็บ
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แบบสอบถามดว้ยการสุ่มตวัอยา่งโดยเจาะจงเป็นเจา้ของหรือผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในจงัหวดัเชียงใหม่  
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 198 ราย  ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ ราคา 
โดยรายไดจ้ะอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการซ้ือและการผ่อนได ้ โดย
ค่าใชจ่้ายการบริโภคและเงินออมจะไม่สูงมาก และสมาชิกครอบครัวจะอยูท่ี่ 2-3 คน  เม่ือพจิารณาถึง
ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมแบ่งเป็น  1.ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจท าให้ผูซ้ื้อ
พจิารณาค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และการผอ่นช าระ 2.ปัจจยัทางดา้นสงัคมท าให้ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียม
พจิารณาในความสะดวกสบาย  ตั้งอยูใ่กลท้ี่ท  างานหรือสถานศึกษา สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น  3.ปัจจยัทางดา้นกายภาพและช่ือเสียง พิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มที่ดี รูปแบบ 
ขนาดพื้นที่ของหอ้งพกัส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
 วชิราภรณ์  โลหะชาละ (2545) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้
บริการที่พกั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  วตัถุประสงค ์คือ 1.ศึกษาความพงึพอใจในการเลือกบริการ
ที่พกัอาศยัจงัหวดัเชียงราย  2.ศึกษาปัจจยัที่มีผลถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ที่ใช้
บริการที่พกัจงัหวดัเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวและแรมใน
จงัหวดัเชียงราย  โดยใชข้อ้มูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา คือการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบวา่  นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเที่ยว  และพกัในจงัหวดัเชียงรายพอใจต่อการใช้
บริการที่พกัในระดบัสูง  โดยเห็นว่าที่พกัมีมาตรฐานและราคาที่ความเหมาะสม  สถานที่พกัอยูใ่น
เกณฑดี์ ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจะกลบัมาใชบ้ริการที่พกัอีก และมีการแนะน าที่พกับุคคล
อ่ืนๆดว้ย  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดมีผลต่อารเลือกที่พกัแรมโดยเฉพาะดา้นราคาที่พกั  
และปลอดภยั  รองลงมาคือดา้นการบริการ  ท  าเล  ที่ต ั้ง  ส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้ม
ตามล าดบั 

นพภรณ์  นามเทพ (2548) ศึกษากระบวนการในการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร เจซี 
การ์เดน้ทว์ลิล ์อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  วตัถุประสงคค์ือ 1.เพื่อศึกษากระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้โครงการบา้นจดัสรร เจซี การ์เดน้วิลล์  อ  าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  
เก็บแบบสอบถามขอ้มูลจากผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ จ านวน 130 ตวัอย่าง  น าขอ้มูลมาแปรผล ใช้
ค่าสถิติ  ความถ่ี  ร้อยละ ในการวเิคราะห์ พบวา่สาเหตุส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ใน
ส่ิงกระตุน้ภายนอก คือ ส่ิงแวดลอ้มและท าเลที่ตั้งส่ิงกระตุน้ภายใน คือ ความรู้สึกอยากมีบา้น  ดา้น
ขอ้มูล  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในเร่ือง  สถานที่ตั้งมากที่สุด  โดยขอ้มูลที่ไดม้าจาก 
การเขา้บา้นตวัอยา่งและท าการเปรียบเทียบบา้นหลายๆโครงการก่อนที่จะตดัสินใจ  โดยเวลาที่ใช้
ตดัสินใจประมาณ 3-6 เดือน 
 วัชโรบล  วงศ์สุข (2555) ศึกษาอุปสงค์ที่พกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ในเขตเทศบาล
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์คร้ังน้ีเพื่อศึกษาอุปสงค์คอนโดมิเนียม เก็บขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์และแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งเก็บผูอ้ยูอ่าศยัจ  านวน 400 คนที่ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคล
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อาคารชุดในเชียงใหม่  จ  านวน 29 โครงการ (ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ) พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงในการตัดสินใจซ้ือ ในทางสถิติ คือ รายได้ประจ า รายได้อ่ืนๆนอกจากรายได้ประจ า 
ค่าใช้จ่ายการผ่อนช าระ ปริมาณเงินสินเช่ือ และราคาเฉล่ียของคอนโดมิเนียม เป็นส่ิงส าคญัในการ
ตดัสินใจ ถา้หากไดรั้บวงเงินที่จ  ากดัผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือในขอบเขตที่ไดรั้บ  ส่วนท าเลที่ตั้งที่มีคุณภาพดี 
ท าใหร้าคาสูงและเป็นที่ตอ้งการมาก ส่งผลต่อราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น  เน่ืองจากตอ้งการท าเลดี มีความ
สะดวกสบายในการคมนาคม ท าใหร้าคาเพิม่สูงขึ้นแต่ยงัเป็นที่ตอ้งการซ่ึงไม่เป็นตามกฎของอุปสงค ์
 ทิพย์พาภรณ์  อมรเวชกุล (2555) ศึกษาปัจจยัในส่วนประสมการตลาดที่มีต่อลูกคา้ในการ
ซ้ือคอนโดมิเนียมอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่
มีต่อลูกคา้ในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ ผู ้
ที่ท  างานแลว้  และรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 400 รายใชแ้บบสอบถามการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในทางสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และความถ่ี  
จากการผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจซ้ือที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  พบว่าความส าคญัในการตดัสินใจมากที่สุด คือ การสร้างการน าเสนอทางกายภาพ  และ
บุคลากร รองลงมาคือผลที่มีต่อการตดัสินใจมาก  ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านการจดั
จ าหน่าย  กระบวนการให้บริการ  ดา้นราคา  และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมหรือ 4’P ที่จะตอ้งตดัสินใจดว้ย 
 เกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ (2555) ศึกษาปัจจยัที่มีส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร: 
กรณีศึกษาหมู่บา้นพิมุกต ์อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตลาดที่
มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลฏโดยน ามาวิเคราะห์   
จากแบบสอบถามจ านวน 397 ชุด พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรรทั้ งด้านปัจจยัผลิตภัณฑ์และปัจจัยราคา  ได้ค่าที่ออกมาคือ1. ค่า Restricted log likelihood 
เท่ากับ -274.2606 2.ฟังก์ชั่น Log likelihood function เท่ากับ -182.2466 3.ค่า Chi squared เท่ากับ 
184.0280 4.เป็นค่าในการท านายความแม่นย  า ( Correct prediction ) เท่ากบั 78.09% 5. ค่า McFadden 
R2  เท่ากับ 0.3355 โดยพิจารณาปัจจยัในด้านต่างๆ ดงัน้ี ด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เพิม่ขึ้น 37.13 % ความทนัสมยัในการตกแต่งและความโดดเด่น  ดา้นความโดดเด่นทนัสมยั มีผลต่อ
การตดัสินใจเพิม่ขึ้น 25.54% ดา้นคุณภาพของการก่อสร้าง มีผลต่อการตดัสินใจเพิม่ขึ้น 31.36% ดา้น
ระบบรักษาความปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจเพิ่มขึ้น 24.57% ดา้นความสะอาดของพื้นที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเพิม่ขึ้น 32.41% ความหลากหลายในการออกแบบ มีผลต่อการตดัสินใจเพิม่ขึ้น 
24.54 % และดา้นภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของโครงการมีผลต่อการตดัสินใจเพิ่มขึ้น 27.22% มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเพิม่ขึ้น 32.27 % 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2556) ศึกษาปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจงัหวดัขอนแก่น ท าใหพ้บว่าร้อยละ18 ของผูซ้ื้อคอนโดเนียม  ซ้ือเพือ่เก็ง
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ก าไรและร้อยละ 20.7 ซ้ือเพื่อลงทุนให้เช่า  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 ซ่ึงถือว่าค่อนข้างสูง  
นอกจากน้ีมีผูซ้ื้อกว่า 1 ใน 4 ที่มีการจองมากกว่า 1 ยนิูต และส่วนใหญ่จะจองซ้ือในราคาไม่เกิน 2 
ลา้นบาท  ซ่ึงตรงกบัผลส ารวจพบว่าคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีระดบัราคาไม่เกิน 2 ลา้นบาท  ยกเวน้
บางที่ในกลางเมือง เช่น ถนนศรีจนัทร์ ใจกลางเมือง ที่มีราคาที่สูงกว่า 2 ลา้นบาท  ส าหรับปัจจยัที่มี
ผล คือ ราคา เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการก าหนดการซ้ือหรือไม่ซ้ือ  รองลงมา คือท าเลที่ตั้งที่ใกล้
กบัสถานที่ต่างๆ และเงินดาวน์ต  ่าเพือ่ใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไดง่้าย  จากการส ารวจในจงัหวดัขอนแก่น  
พบว่ามีสัดส่วนเงินดาวน์เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 13% ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งสูง  โดยพบว่ายงัมีโครงการที่มี
เงินดาวน์ต  ่าอยูท่ี่ 5-10% ซ่ึงท าใหมี้การจองซ้ือเพื่อเก็งก าไรมากขึ้น  ท  าใหเ้กิดปัญหาการทิ้งเงินดาวน์  
เป็นความเส่ียงสูงต่อภาคอสงัหาคอนโดมิเนียม   
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลที่ใชศ้ึกษาเก็บจากแบบสอบถามจ านวน 400 ราย จากประชากรชาวต่างชาติที่ไดท้  าการ

จองคอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 ความคิดเห็นที่มีต่อความตอ้งการที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมีเนียม 
ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด7 P’s 
ส่วนที่ 4 การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
3.2  วิธีการศึกษา / วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
        3.2.1  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากชาวต่างชาติที่จอง 
คอนโดมิเนียม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลเพือ่น าไปวเิคราะห์ผลตามตอ้งการ 

   2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ เก่ียวข้องและ
หนงัสือวารสารส่ิงพมิพเ์อกสารฐานขอ้มูลและขอ้มูลจากส านกังานที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ 
        3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลที่สร้างขึ้นตามที่จะศึกษาประกอบดว้ยค าถามโดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

   ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วยอาย ุอาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และภูมิล าเนา 

   ส่วนที่ 2 ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

   ส่วนที่ 3 เกณฑก์ารตดัสินใจซ้ือคอนโดนิเนียม รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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        3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
               ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิธีการหา
ตวัอยา่งดงัน้ี (Ken Black, 2010:434 - 435) 

 n =
𝑍2 ∝

2 𝜎2

𝐸2
 

ที�่� 
∝

2
ความเช่ือมัน่ 95% = 1.96 เป็นการประมาณของค่าความแปรปรวนประชากร 

= (ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุด)/4 
โดย Scale ที่ใชอ้ยูใ่นช่วงคะแนน 1 – 5= (5 – 1)/4 = 1 
E คือค่าความคลาดเคล่ือนที่สามารถยอมรับได ้(Maximum allowable error) โดยสมมุติ E เท่ากบั 0.10 
จาก Scale 1 – 5 

แทนค่าในสูตร n =
(1.96) 2(1) 2

(0.1) 2 =384.16 

จากการแทนค่ามนสูตรค่าที่ไดเ้ท่ากบั 384.16 แต่ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชต้วัอยา่งในการส ารวจ
ทั้งหมดจ านวน 400 ราย 

ขอ้มูลที่เก็บจากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และ ความถ่ี 
(Frequency) เพื่อหาขอ้มูลเบื้องตน้ที่เก็บไดค้  าถามเก่ียวกบัชาวต่างชาติที่จองคอนโดมิเนียมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนในการประมาณค่า (Rating Scale) ใชใ้นแบบสอบถามการ
ประเมินถึงระดบัความส าคญั 5 ระดบัในการตดัสินใจ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2543)  
ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยวดัเป็นคะแนน ไดด้งัน้ี 
ค่า 1  : ไม่แน่ใจ 
ค่า 2  : ค่อนขา้งแน่ใจ 
ค่า 3  : แน่ใจ 
ค่า 4  : แน่ใจมาก 
ค่า 5  : แน่ใจมากที่สุด 

โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลใชว้ิธีโลจิสและโพบิตในการค านวณมีตวัแปรตน้ ( x) และตวั
แปรตาม (y) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดน ามาหาโลจิสโดยเกณฑ์การ
ตัดสินใจซ้ือค่าที่ได้ออกมาจะเท่ากับ 0, 1 เท่านั้ น และเพื่อหาโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจใน
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมโดยใช้เคร่ืองมือโพรบิตมาวิเคราะห์ ในเร่ืองปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
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ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
สามารถจ าแนกตามลกัษณะของขอ้มูล ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอ้มูลที่ไม่สามารถวดัเป็นค่าได ้แต่เป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ไดถ้ามจากชาวต่างชาติ ซ่ึงบอกไดว้า่ดีหรือไม่ดีเท่านั้น ท าใหข้อ้มูล

ทีไ่ดไ้ม่ใช่ตวัเลข เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ความพงึพอใจ ฯลฯ 

 2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ขอ้มูลที่สามารถวดัค่าไดโ้ดยค่านั้นจะเป็น

ตวัเลข ซ่ึงในแบบสอบถามจะมีค าถามถึงระดบัที่ใชใ้นการตดัสินใจ จะวดัความแน่ใจหรือไม่แน่ใจใน

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบั 1-5 ที่น ามาวเิคราะห์ผลเพือ่หาค่าความส าคญั

ของเกณฑก์ารตดัสินใจ 
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3.3    กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 

        การศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  ในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีกรอบแนวคิดที่แสดงรายละเอียดในการท าวจิยัดงัน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น ( X) (Independent 
Variable)  
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
1.อาย ุ
2.อาชีพ 
3.ระดบัการศึกษา 
4.รายได ้
5.ภูมิล  าเนา 
 
 

ตวัแปร ( Y) (Dependent Variable) 

การตดัสินใจซื้อคอนโดมเินียม 

ค่า 1  : ไม่แน่ใจ 

ค่า 2  : ค่อนขา้งแน่ใจ             = 0 

ค่า 3  : แน่ใจ 

ค่า 4  : แน่ใจมาก                    =  1 

ค่า 5  : แน่ใจมากท่ีสุด           

ตวัแปรต้น ( X )(Independent 
Variable)ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7 P’s 
1.ผลิตภณัฑ ์( Product ) 
2.ราคา ( Price) 
3.ท าเลท่ีตั้ง 
( Placement – Channel of 
Distribution  ) 
4.การส่งเสริมการตลาด  
( Promotion ) 
5.พนกังานขององคก์ร(People) 
6.ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ
(Physical  Evidence) 
7.กระบวนการต่างๆ ในการจดัการ
ดา้นสินคา้และบริการ(Process) 
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ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนในการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบสองค่า Logit and Probit 
 
 

การคดัเลอืกตวัแปรจากแบบสอบถามทีค่าดว่ามคีวามสัมพันธ์กบัตวัแปรตามมากทีสุ่ด 
 

ระบุตวัแปรทีเ่กีย่วข้อง
เกีย่วข้อง 

 
ตวัแปรตาม (0,1) 

การตดัสินใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียม =1 
การตดัสินใจเลอืกไม่ซื้อคอนโดมเินียม =0 
 

ตวัแปรอสิระ 
1.อาย ุ
2.อาชีพ 
3.การศึกษา 
4.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
5.วตัถุประสงค์ในการมาเมอืงไทย 
6.ราคาคอนโดมเินียม 
7.ปัจจัยในการพิจารณาเลอืกซื้อ 
8.ราคาในการเลอืกซื้อ 
9.สถานทีต่ั้งใกล้ย่านเศรษฐกจิ 
10.ตั้งบนพืน้ทีเ่ข้าออกได้สะดวก 
การตดัสินใจซื้อ 
 
 

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตวัแปรอิสระโดยใช้ Pearson Correlation method 
 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ 
 

การทดสอบความสอดคล้อง
ระหว่างสมการกบัข้อมูลของ

สมการ 
 

การทดสอบความ
เหมาะสมของ 

model 
 

สมการแบบจ าลองโลจิต 
 

สมการแบบจ าลองโพรบิต 
 



 

20 

ตารางที่ 3.1  ล  าดบัวธีิการในการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระของทั้งสองโมเดล Logit Model และ Probit      
         Model 

ขั้นตอน วิธีวิเคราะห์ Logit Model Probit model หมายเหตุ 
1. การ

ตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์

ของตวัแปร

อิสระโดย 

ใช ้Pearson 

Correlation 

method 

√ 

ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 0.8 

(Steven,1996) 

√ 

ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 0.8 

(Steven,1996) 

โดยใช้

ความสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรแบบไม่มี

ทิศทาง(2-tailed)    

และตวัแปรอิสระ

ทุกตวัมี

ความสมัพนัธ์กบัตวั

แปรตาม  

2.การทดสอบ

ความเหมาะสม

ของตวัแปร

อิสระในสมการ   

Omnibus Tests  

of  Model 

Coefficients 

ดูท่ีค่า Chi-Square ดูท่ีค่า Chi-Square, 

-2 Log Likelihood 

ทดสอบความ

เหมาะสมของตวั

แปรอิสระในสมการ   

3. ทดสอบความ
สอดคลอ้ง
ระหว่างสมการ
กบัขอ้มูลในการ
วิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก 

Pseudo R-Square Nagelkerke R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

ในส่วนของ Logit 

อาจจะพิจารณา ค่า -

2 log likelihood (-

2LL) ดว้ยซ่ึงถา้ค่า -

2LL มีค่านอ้ย หรือ

เขา้ใกลศู้นย ์แสดง

ว่า โมเดลเหมาะสม 

และถา้โมเดล

เหมาะสม 100% ค่า 

likelihood จะเท่ากบั 

1 และ (-2LL) จะ

เท่ากบั 0 
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ตารางที่ 3.1  ล  าดบัวธีิการในการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระของทั้งสองโมเดล Logit Model และ Probit      
         Model (ต่อ) 
ขั้นตอน วธีิวเิคราะห์ Logit Model Probit model หมายเหตุ 

4. Model ท่ีไดมี้

ความเหมาะสม

หรือไม่   

Hosmer and 

Lemeshow Test   

ดูท่ีค่า Chi-square ดูท่ีค่า Chi-square Significant ตอ้ง

มากกว่า 0.05  ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ 

95% นัน่คือจะไม่

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

H0 

 
ตารางที่ 3.2  การก าหนดตวัแปรอิสระในการวจิยั โดยวิธี Direct method จากแบบสอบถามที่คาดวา่จะ

มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ความหมายของตัวแปร การก าหนดค่าตัวแปร สัญลกัษณ์ รูปแบบตัวแปร 

อาย ุ 1=  ต  ่ากวา่ 20 ปี 
2=  21 - 40 ปี 
3=  41 – 60 ปี 
4=  60 ปีขึ้นไป 

Old nominal 

อาชีพ 1= ขา้ราชการ 
2= พนกังานบริษทัเอกชน 
3= พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
4= ธุรกิจส่วนตวั 
5= อ่ืนๆ 

Occupa nominal 

การศึกษา 1= ต ่ากวา่ปริญญาตรี                  
 2= ปริญญาตรี                    
3=  สูงกวา่ปริญญาตรี   

Educa nominal 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 1=  ต  ่ากวา่ 15,000 บาท        
2=  15,001-30,000 บาท 
3=  30,001- 45,000 บาท  
4=  45,001 บาทขึ้นไป 

Income nominal 
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ตารางที่ 3.2  การก าหนดตวัแปรอิสระในการวจิยั โดยวิธี Direct method จากแบบสอบถามที่คาดวา่จะ
มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ความหมายของตัวแปร การก าหนดค่าตัวแปร สัญลกัษณ์ รูปแบบตัวแปร 

วัตถุประสงค์ในการมา
เมืองไทย 

1= เพือ่ศึกษาต่อ 
  
2= เพือ่ท  างาน 
3= เพือ่ท่องเที่ยว 
  
4= เพือ่พกัผอ่นในยาม
เกษียณอาย ุ
5= เพือ่พกัอาศยักบั
ครอบครัว 
6= อ่ืนๆ 

Objec nominal 

ราคาคอนโดมิเนียม 1=  ต  ่ากวา่ 2,000,000 
บาท        
2=  2,000,001-
3,000,000 บาท 
3=   3,00,001- 4,000,000 
บาท 
4=  4,000,001 บาทขึ้ น
ไป 

Price nominal 

ปัจจัยในการพิจารณาเลอืกซ้ือ 1=  แยกครอบครัว 
  
2= บา้นหลงัที่ 2  
3= เพือ่ความ
สะดวกสบาย 
4= เพือ่การลงทุน  

Factor nominal 

  Pri-to-b ordinal 
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ตารางที่ 3.3 การก าหนดตวัแปรอิสระในการวจิยั โดยวิธี Direct method จากแบบสอบถามที่คาดวา่จะ
มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ความหมายของตัวแปร การก าหนดค่าตัวแปร สัญลกัษณ์ รูปแบบตัวแปร 

ราคาในการเลือกซ้ือ 1=  ส าคญันอ้ย   
2=  ส าคญั 
3=  ส าคญัมาก   
4=  ส าคญัมากที่สุด 

  

สถานที่ต้ังใกล้ย่านเศรษฐกิจ 1=  ส าคญันอ้ย   
2=  ส าคญั 
3=  ส าคญัมาก   
4=  ส าคญัมากที่สุด 

Place ordinal 

ต้ังบนพืน้ที่เข้าออกได้
สะดวก 

1=  ส าคญันอ้ย  
2=  ส าคญั 
3=  ส าคญัมาก   
4=  ส าคญัมากที่สุด 

Conven ordinal 

การตัดสินใจซ้ือ 0= ไม่ซ้ือ Decis nominal 
 1= ซ้ือ   
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3.4  แนวคดิพืน้ฐานในการวิเคราะห์ทางเลือกโดยใช้แบบจ าลองโลจิสและแบบจ าลองโพรบิต 
 3.4.1 แบบจ าลองโลจิส (Logit Model) 
 การถดถอยโลจิสติค  (logistic regression analysis) เป็นการหาค่าสถิติเชิงคุณภาพ (qualitative 
statistical techniques) โดยต่างจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(quantitative techniques)ที่ขอ้มูลตวัแปร
ตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ คือ ตวัแปรเชิงกลุ่ม  จากการหาค่าการถดถอยโลจิสติคแบ่งออก 2 ประเภท 
คือ (1) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม (multinomial logistic  regression analysis) (2) การ
วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคทว ิ(binary logistic  regression analysis)โดยการวิเคราะห์ทั้ง 2 ประเภท 
มีความต่างกันของตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิที่มีตัวแปรตาม 2 กลุ่มย่อย
(dichotomous variable) ค่าที่ไดเ้ป็น 0 กบั 1 เป็นเหตุการณ์ที่เกิด และไม่เกิดเท่านั้น  การวิเคราะห์โลจิ
สติคแบบพหุที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม (polychromous  variable) เช่น เกณฑใ์นการตดัสินใจ  ระดบัความพึง
พอใจ เป็นตน้ 
 การวเิคราะห์โลจิสติคเพือ่หาโอกาสของเหตุการณ์สนใจ ใชส้มการโลจิสติคจากตวัแปรตน้ (x) อยู่
ในระดบัช่วง (interval scale) ที่ตอ้งการ ถา้เป็นขอ้มูลเชิงกลุ่มตอ้งเปล่ียนเป็นตวัแปรทวทิี่มีค่า 0 กบั 1 
โดยตวัแปรที่ไดต้อ้งมีความสมัพนัธก์นัต  ่า ถา้มีความสมัพนัธสู์งท าใหเ้กิดปัญหา multicolinearity และ
การวเิคราะห์ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่งถึง 30 เท่าของตวัแปรตน้ (กลัยา, 2549) 
 วตัถุประสงคก์ารวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
  การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค   เพื่อศึกษาถึงตวัแปรตามและตวัแปรอิสระซ่ึงเป็นตวัแปร
หรือตวัแปรทวพิหุดงัน้ี (ศิริชยั, 2550) 

1. ตวัแปรอิสระที่ใช้อธิบายถึงโอกาสที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในตวัแปรตาม
และอธิบายถึงระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรแต่ละตวั 

2. สมการโลจิสติคจากท านายโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจ โดยเลือกตวัแปรที่เหมาะสม
เพือ่ใหไ้ดค้่าที่ถูกตอ้งและแม่นย  า 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
มีขอ้ตกลงเบื้องตน้ ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (x)  เป็นตวัแปรที่มีขอ้มูลอยูใ่นระดบัช่วง (interval  scale) ถา้

เป็นขอ้มูลเชิงกลุ่มให้เปล่ียนเป็นตวัแปรหุ่น (dichotomous variable) ค่าที่ได้ 0 กับ 1 ตวัแปรตาม ที่
น ามาวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (binary logistic regression) จะให้  2 ค่ าคือ  0 กับ  1 ส่วนการ
วิเคราะห์โลจิสติคพหุกลุ่ม(multinomial logistic regression)จะก าหนดตามจ านวนกลุ่มของตวัแปร
ตาม 

2.ความคลาดเคล่ือนของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0 หรือถา้ไม่สมัพนัธก์นัจะไดค้่า e = 0 (เพชรนอ้ย, 
2549)  



 

25 

3. ตวัแปรตน้ไม่มีสัมพนัธ์กนัหรือไม่เกิดปัญหา multicollinearity (กลัยา, 2549) เน่ืองจากใช้
ขอ้จ  ากดัเดียวกบัการวเิคราะห์ถดถอยพหุ  

4. การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค มีขนาดตวัอยา่งที่ n มากกว่าการถดถอยแบบปกติ ที่ใช้
ตวัอยา่งเท่ากบั n  ≥ 30 p โดย p คือ จ  านวนตวัแปรตน้ (กลัยา, 2549)  

โมเดลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
 1. โมเดลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคทว ิ(Binary logistic regression analysis model)  

1.1 กรณีตวัแปรหรือตวัแปรท านายตาม 1 ตวัมีความสมัพนัธ ์x กบั y ดงัน้ี 
y = b0 + b1x + e  

แต่การวเิคราะห์โลจิสติคแบบทว ิมี 2ค่า คือ เกิดขึ้น(y=1) หรือไม่เกิดขึ้น(y=0) ซ่ึงจะสัมพนัธ์
กับตวัแปรตาม และไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น เน่ืองจากตวัแปรตามมี 2 ค่าคือ 0 กับ 1 จึงไม่สัมพนัธ์กัน 
ดงันั้นความสมัพนัธข์องตวัแปรจะคลา้ยตวั s ดงัภาพที่ 3.2 

 
 
  1  …………………………………………  

ความน่าจะเป็นของ 
การเกิดเหตุการณ์ 0     ค่าสูง 
                            

                                    ค่าต  ่า         ตวัแปรตาม(Predictor variable) 

ภาพที่ 3.2 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรตาม 

 โดยที่
f(x)e1

1
p(y)


  

หรือ
x)b(b 10e1

1



หรือ xbb

xbb

10

10

e1
e






 

เม่ือ p(y) =ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดตามตวัแปรตาม (y ) 
e = exponential function (e = 2.71828)  
f(x) = ฟังกช์ัน่ของตวัแปรตน้ที่เกิดจากการสมมติ 
Py = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (y = 1)  
Qy = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น (y = 0)  
Z = linear combination ของตวัแปรตน้ (กรณี 1 ตวัแปร) 
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Z =b0+b1x 

จะไดP้(y)          =    ze1

1



 

= xbb

xbb

10

10

e1
e






 

และ Qy = 1-Py 

          Q = 1- z

z

e1
e


= z

zz

e1
ee1




  = 

ze1

1


 

 
กรณีที่ตวัแปรมากกวา่ 1 ตวัจะไดฟั้งกช์ัน่ดงัน้ี 

 

Py  =   
pp110

pp110

xb...xbb

xb...xbb

e1

e





 

เม่ือ Py = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ ดังนั้น Qy คือ ความน่าจะเป็นของการเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่สนใจ ดงัน้ี 

  Qy=1-Py 

หรือ  Qy = 1 -  
pp110

pp110

xb...xbb

xb...xbb

e1

e





 

จากความสัมพนัธข์องตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามที่ไม่อยูใ่นรูปเชิงเส้น  จะตอ้งเปล่ียนให้อยูใ่น
รูปเชิงเสน้ โดยใช ้odd ratio หรือ odds 

odd ratio หรือ odds คืออตัราส่วนของโอกาสที่เกิดขึ้น(y=1) กบัโอกาสที่ไม่เกิดขึ้น(y=0) 

Odds = 
𝑃𝑦 (โอกาสเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน)

𝑄𝑦 (โอกาสเกดิเหตุการณ์ท่ีไม่เกิดข้ึน)
 

 ค่าของ odds แสดงถึงโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นก่ีเท่าของโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น เช่น 
การโยนเหรียญ 1 คร้ังคือ ถ้ามีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า โอกาสที่เกิดขึ้นมีมากกว่าโอกาสที่ไม่เกิดขึ้น  
ดังนั้ นการเขียนโมเดลโลจิสติคที่อยู่ใน รูป log  ของ odds เรียกว่า logit หรือ logistic response  
function ซ่ึงเขียนไดด้งัน้ี 

 เม่ือ odds =
Qx
Py

 

จะไดค้่า log เรียกวา่ logit ดงัน้ี 
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ค่าที่ได ้ Log(
Qx
Py

) 

เม่ือ Qy = 1-Py จะได ้log (
Qx
Py

) =b0+b1x1+…..+bpx p 

 เม่ือได ้log ของ logit หรือ odds ratio แลว้  รูปแบบตวัแปรตามจากสมการท านายค่า y ที่เป็น
Py ของเหตุการณ์ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค ดงัน้ี 

   Py   =  
pp110

pp110

xb...xbb

xb...xbb

e1

e





 

การใชค้่า Maximum likelihood (ศิริชัย, 2549) ในการท านายค่า y ในการวิเคราะห์ที่สมการ
ถดถอยปกติโดยวธีิ least square จากสมการ y = b0 + b1x1 + … + b P x P (กลัยา, 2549)     

2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม (multinomial logistic regression model) มีตัว
แปรตาม (y) ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป จะใชเ้ทคนิค multinomial logistic regression ดงัน้ี 

 
    0 : นอ้ยที่สุด ( y1 ) 
    1 : นอ้ย ( y2 ) 
ตวัแปรเกณฑ ์(y)                 2 : ปานกลาง ( y3 )  
    3 : มาก ( y4 )  
    4 : มากที่สุด ( y5 ) 

ภาพที่ 3.3 แสดงตวัแปรตาม (y) กรณีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 ถ้าตัวแปรตาม (y) บอกถึงระดับความส าคัญ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  5 ระดับ  คือ 

ความส าคญันอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สุด และตวัแปรตน้ (X) จะใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนตวั 

เช่น อาชีพ อาย ุต  าแหน่ง การศึกษา รายได ้บอกถึงความสมัพนัธต์วัแปร 2 ตวั คือ ตวัแปรตน้ (x) และ 

ตวัแปรตาม (y)   เพือ่ใหท้ราบถึงตวัแปรที่ส่งผลต่อกลุ่มตวัแปรตน้ (x) ที่ก  าหนด (กลัยา, 2549)     

 ลกัษณะของความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามน ามาวิเคราะห์โลจิสติคพหุกลุ่ม ใน

กรณีที่ตวัแปรตาม (y) มี 2 ค่า จะเป็น binary logistic model ดงัน้ี 

  ค่า Log เม่ือ Qy = 1-Py 

  จะได ้Log 








 Py1
Py

=b0+b1x1+….+bpx p 
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เม่ือตวัแปรตามมีมากกวา่ 2 ค่า เช่น K > 2 จะได ้logit เท่ากบั (K-1) และน าค่าที่ไดม้าเทียบกบั
กลุ่มที่เป็นฐาน (baseline category) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น 0 น ามาเป็นฐานในการเทียบกบักลุ่มอ่ืน
และถา้ตวัแปรเกณฑมี์ 3 หรือ 4 ค่า โดยใหค้่า K เป็นฐานเม่ือเทียบกบักลุ่ม i ได ้logit model ดงัน้ี 

 Log 








 k)P(กลุ่ม
i) P(กลุ่ม

= bi0+bilx1+…+bipx p 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิ b i0,bil,bi2,…,bipของกลุ่มที่เป็นฐานและกลุ่ม i (baseline category)จะมีค่า
เป็น  b0 = b1 = … = b P = 0 ไดผ้ลดงัน้ี 

ถา้ตวัแปรตาม (y) มี 3 ค่า หรือ K = 3    ผลลพัธท์ี่ไดมี้ 2 เซ็ทจาก K-1 แต่ค่า baseline category 
ของตวัแปรตาม (y) จะได ้3 ค่าใน 2 เซ็ท 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้ X กบัตวัแปรตาม Y 

จากตวัอยา่งเปรียบเทียบสมมติฐานว่าสนใจเหตุการณ์ใด เช่น นักเรียนชั้นปีที่ 3    จะเลือกเขา้

ชั้นปีที่ 4 ใน 3  โรงเรียน ได้แก่ A-school  B-school  และ C-school ในการเลือกเขา้โรงเรียน  โดยมี

ปัจจยัที่เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ เพศ มีผลต่อการเลือกเขา้โรงเรียนหรือไม่ โดยก าหนดเพศหญิงเป็นกลุ่ม

ฐาน(baseline category) ค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0 จะได ้logit 2 ค่าที่ไม่ซ ้ าซอ้นกนัดงัน้ี 

  g1 = 








school)-P(C

school)-P(A  = b10 +  b11(ชาย) 

  g1 = 








school)-P(C

school)-P(B  = b20 +  b21 (ชาย) 

   

ตวัแปรตน้ (x) 
1.อาย ุ

2.อาชีพ 

3.ระดบัการศึกษา 

4.รายได ้

5.ภูมิล ำเนำ 

ตวัแปรตาม ( y) 

นอ้ยท่ีสุด (y1)  

นอ้ย (y2)  

ปานกลาง (y3)  

มาก (y4)  

มากท่ีสุด (y5)  

ตวัแปรตน้อาจเป็น

ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

ตวัแปรตามมากกว่า 2 กลุ่ม  
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 3.4.2  แบบจ าลองโพรบิต  (The Probit Model) 
     แบบจ าลองโพรบิตใชใ้นการประมาณค่าของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หน่ึง โดยให้ค่า
เท่ากบัความถ่ีสะสมของค่าแจกแจงแบบปกติ (Normal Cumulative Distribution Function: CDF) ได้
จึงเรียกวา่ แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) หรือ นอร์มิท (Normit Model) 
  แบบจ าลองโพรบิตในทางทฤษฎีมีตวัแปรแฝง (Latent Variable) เพียงพฤติกรรมที่เกิดจาก
บุคคลหน่ึงแต่ไม่สามารถวดัได้   ซ่ึงถูกก าหนดจากตวัแปรอิสระหน่ึงตวัหรือหลายตวัและเป็นค่า
ต่อเน่ือง ส่วนตวัแปรแฝงอาจจะไม่มีหรือไม่สามารถวดัได้ เช่น การยา้ยที่พกัผลเก่ียวขอ้งกบัระดับ
การศึกษาหรือไม่ เป็นตน้ โดยใหก้ารศึกษาเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ และตวัแปรแฝงก าหนดใหเ้ป็น
ดชันีอรรถประโยชน์ (Utility Index: Ii) ที่ใชก้  าหนดหวัหนา้ครัวเรือนที่มีบา้น และให ้Ii ถูกก าหนดจาก
ตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆในสมการมี 1 ตวัคือรายได ้(Xi) ดงัสมการ 3.1 
        I= β1 + β2Xi      (3.1) 
จากเงื่อนไขเดิมในการตดัสินใจ ถา้ Y = 1 ครัวเรือนที่จะซ้ือบา้น และY = 0 ครัวเรือนที่ไม่ซ้ือบา้น แต่
การก าหนดใหร้ะดบัวกิฤติ แบบจ าลองโพรบิต (Critical or Threshold Level) คือ Ii*ถา้ 
         Ii≥ Ii*   ตดัสินใจซ้ือ  
         Ii< Ii*   ตดัสินใจไม่ซ้ือ 
  ส าหรับอรรถประโยชน์วิกฤติ (Ii*) คือพฤติกรรมไม่สามารถสังเกตได ้และสมมติให้Ii*มีการ
แจกแจงแบบปกติดว้ย ความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย เดียวกบั Ii*ก็สามารถประมาณดว้ยค่าพารามิเตอร์
ในดชันีที่ก  าหนดจากสมการ 3.1 
  การแจกแจงแบบปกติของความน่าจะเป็น (Ii*) มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั Ii ซ่ึงสามารถค านวณ
มาจากฟังก์ชันของความน่าจะเป็นของความหนาแน่นสะสม  (Cumulative Density Probability 
Function: CDF) ที่ไดแ้จกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Standardized Normal Distribution) ดงัน้ี 

Pi =Pr(Y=1/X) = Pr (Ii* ≤ Ii) = P (Zi≤β1+β2Xi) = F (β1+β2Xi)   (3.2) 

  เม่ือ Pr(Y=1/X) คือความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น เม่ือตวัแปร หรือค่า X มีการอธิบาย และค่า Zi คือ
ตวัแปรของการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน [Z i N (0, 2)] โดยให้ F คือ ฟังก์ชันความน่าจะเป็น
สะสมในการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน ไดส้มการดงัน้ี 

    Pi = F (Ii) = 



i

2

I

/2z dze
π2

1  

            = dte
2π

1 i21
2

Xββ                        

/2z






     (3.3) 

  เม่ือPiคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือความน่าจะเป็นของเจา้ของบา้น ซ่ึงวดัจากพื้นที่ในการแจก
แจงปกติแบบมาตรฐานจาก -∞ ถึง Ii ดงัภาพที่ 3.5 
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  ผลที่ ได้จากการค านวณคือ Ii ค่า β1และ β2แปลงจากสมการ 3.2 ยอ้นกลับ  (Inverse)                                       
Ii= F-1(Ii) = F-1 (Pi)  
                = β1+β2Xi      (3.4) 
  เม่ือ F-1 คือเป็นฟังกช์นัส่วนกลบัของการแจกแจงแบบปกติสะสม จากภาพที่ 3.5 แสดงใหเ้ห็น
ถึงความน่าจะเป็นสะสมที่จะมีบา้นเป็นของตนเอง (Ii*≤Ii) โดยภาพที่ 3.6 แสดงถึงพกิดั (Abscissa) ค่า 
Ii และค่า Pi ซ่ึงเป็นการยอ้นกลบัจากภาพที ่3.5 
  แบบจ าลองโพรบิต Iiรวมถึง β1และβ2แบ่งเป็น 2 ประเภทเหมือนกบัแบบจ าลองโลจิส 
     Pi = F (Ii) 
Pr(Ii*≤Ii) 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

ภาพที่ 3.5 แสดงถึงความน่าจะเป็นที่มีบา้นสะสม เม่ือก าหนดIi*≤Iiมาให ้
 
        Pi = F (Ii) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6  แสดงส่วนกลบัในการหาค่า Iiเม่ือก าหนดค่า Piมาให ้
 
 
 
 

1 2i iI X  

 *
Pr i iI I

+ ∞ -∞ 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 0 

 

1 

Ii= F-1 (Pi)              
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  การประมาณแบบจ าลองโพรบิต (Estimation of the Probit Model) 
  ใชแ้นวคิดของความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method: ML) โดยสมมติว่า Yi* 
คือตวัแปรแฝง (Latent Variable)  
         Yi* =Xiβ + i   (3.5) 
   โดยที่ Yi* มี 2 ค่าคือ 0 และ 1 ดงัน้ี 
 Yi = 1 ถา้ Yi* > 0 และ  
 Yi = 0 ถา้เป็นกรณีอ่ืนๆ  
  ส าหรับ I N (0,2) ในที่น้ีค่า Yi* มีการแจกแจงแบบปกติ โดยก าหนดเงื่อนไข Yi เท่ากบั 1 ถา้ 
Yi* > 0 เพือ่หาความน่าจะเป็น ดงัน้ี 
         prob (Yi=1) = prob(Yi*>0) 
                             = prob(Xiβ + i> 0) 
                             = prob(i  > -Xiβ) 
                             = prob(i  > -Xiβ) 

         = prob










i
i

i

i X
σσ

ε β  (3.6) 

  ก าหนดให ้2 คือความแปรปรวนของ  เพื่อน าสมการ 3.6 มาหารตลอดดว้ย  ท  าให้ / 
เกิดการแจกแจงปกติแบบมาตรฐานโดยให้ความแปรปรวน เท่ากบั 1 และค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 เน่ืองจาก  
มีการแปลงจากการลบดว้ยค่าเฉล่ียที่เท่ากบั 0 และน ามาหารดว้ยความแปรปรวนเท่ากบั  จากสมการ 
3.6 สามารถเขียนใหม่ได ้

       prob ( Yi = 1) = prob










i
i

i

i X
σ

β

σ

ε  

                        = prob










i
i

i

i

σ

β
X

σ

ε  

          = 









i
i
σ

β
X                               (3.7) 

จะได ้prob (Yi=0) = 1 – prob(Yi = 1) = 1- 









i
i
σ

β
X แต่ละตวัมีการแจกแจงที่เป็นอิสระ 

ดงันั้นฟังก์ชันเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของตวัแปรแต่ละตวัก าหนดให้ 1,…,m เป็นตวัอยา่ง m 

ค่าที่ Yi=0 และ m+1, …, n เป็นตวัอยา่ง n - m ค่าที่ Yi = 1  จะไดว้า่ 

 L = prob (Y1 = 0). Prob(Y2 = 0)… prob (Ym = 0) 
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      prob(Ym+1 = 1) … prob (Yn = 1) 

    = 
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  (3.8) 

   แปลงค่าในรูป ln จะได ้

    Ln L =  












































i i
ii

i
ii

σ

β
XΦ1)Y(1

σ

β
XΦlnY  (3.9) 

  ความน่าจะเป็นในรูปของ Log มีค่ามากกวา่ 0 เน่ืองจาก 0 ≤(.) ≤1 หมายความวา่ ln [(.) 
≤0] และ ln [(.)] ≤0 พารามิเตอร์ β และ  ค่าที่ไดจ้ะออกมาพร้อมกนัไม่สามารถแบ่งแยกได ้จึง
เป็นแบบเดียวกบั (Normalize) ดว้ย  = 1 จะไดค้่า β  
  หาค่าผลกระทบของแบบจ าลองโพรบิตโดยให้ค่าเท่ากับ βif(Zi) เม่ือ f(Zi) คือฟังก์ชันความ
หนาแน่นของการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน โดยที่ Zi=β1+β2X2i+…+βkXkiเป็นแบบจ าลองของ
สมการถดถอยที่ใชใ้นการวเิคราะห์ 
 การเปรียบเทียบระหวา่งแบบจ าลองโลจิสและแบบโพรบิต 
  ในการวเิคราะห์สมการถดถอยของตวัแปรเชิงคุณภาพของแบบจ าลองโลจิส และแบบจ าลอง
โพรบิต เป็นแบบจ าลองที่ได้ปรับปรุงจากความน่าจะเป็นเชิงเส้นที่ผลการค านวณอาจตกอยู่นอก
ขอบเขตที่ยอมรับได ้
  ขอ้แตกต่างของโลจิส และโพรบิตคือ การแจกแจงแบบจ าลองโลจิตจะใชรู้ปแบบ “การแจก
แจงแบบโลจิต” (Logistic Distribution) และการแจกแจงแบบจ าลองโพรบิตจะใช้รูปแบบ “การแจก
แจงแบบปกติ” (Normal Distribution) ท าให้แบบจ าลองโพรบิตลักษณะเส้นกราฟจะมีความชันที่
มากกวา่ คือ เส้นกราฟของแบบจ าลองโพรบิตจะมุ่งเขา้สู่แกนไดเ้ร็วกวา่เส้นกราฟจากแบบจ าลองโล
จิส 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7  แสดงรูปแบบการกระจายสะสมของโลจิสและโพรบิต 

 

 

1 

 

 

โพรบิต โลจิต 

0 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 แสดงความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามที่ใชใ้นการทดลอง 

       
จากการหาค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมั่น (coefficient of reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่

ละขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกนัหรือไม่  เป็นการวดัการสอดคลอ้งภายใน (internal consistency)  โดยใช้
ค่า Cronbach's alpha พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.961   โดยปกติในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เกณฑย์อมรับ
อยูท่ี่ 0.8 ขึ้นไปยิง่มีจ  านวนขอ้ค าถาม (item) สูงมากก็ยิง่มี      ค่าครอนแบคสูงมากตามไปดว้ย ซ่ึงตรง
กบัหลกัตรรกะที่วา่ยิง่มีจ  านวนขอ้ค าถามที่เป็นส่ิงที่วดัไดห้รือสงัเกตได ้ ซ่ึงถือวา่ใชไ้ดแ้ต่ถา้นอ้ยกว่า
นั้ นอาจจะต้องสร้างจ านวนข้อค าถามเพิ่มขึ้ นจากเดิม      โดย N of Items เป็นจ านวนของข้อ
แบบสอบถามที่มีความสมัพนัธก์นัมากที่สุดในการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ความเช่ือมัน่ (coefficient 
of reliability)ดงัตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงสดัส่วนของเพศชายและหญิงที่ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 177 44.3 
หญิง 223 55.8 
รวม 400 100.0 

 ที่มา: จากการค านวณ 
ผลการวเิคราะห์สัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง โดยพบวา่ร้อยละของเพศหญิงสูงกว่าเพศ

ชายเท่ากบัร้อยละ 55.8 และ 44.3 ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.2  
 
 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.961 24 
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ตารางที่ 4.3 แสดงสดัส่วนของช่วงอายขุองประชากรในการตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุของประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 17 4.3 
21-40 ปี 160 40.0 
41-60 ปี 155 38.8 

60 ปีขึน้ไป 68 17.0 
รวม 400 100.0 

ที่มา: จากการค านวณ 
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของช่วงอายขุองประชากรในการตอบแบบสอบถามโดยประชากร

ในช่วงอาย ุ21-40 ปีมีจ  านวนผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 40 รองลงมาคือช่วงอาย ุ41-60 
ปี เท่ากบัร้อยละ 38.8 โดยช่วงอาย ุ60 ปีขึ้นไปเท่ากบัร้อยละ 17 และต ่ากว่า 20 ปีเท่ากบัร้อยละ 4.3 
ดงัตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่  4.4 เปรียบเทียบสดัส่วนของเพศและการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
เพศ 

การศึกษา 

รวม 
(คน) 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ชาย 27 96 54 177 
หญิง 25 162 36 223 

คดิเป็นร้อยละ 13 64.5 22.5 100 
ที่มา: จากการค านวณ 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของเพศและการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นเพศหญิงมีจ  านวนสูงกว่าเพศชายคือ 223 คน ในขณะที่เพศชายมีจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามเท่ากบั 177 คน โดยเพศหญิงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีสูงกว่า
ในเพศชายเท่ากบั 162 คน ในขณะที่เพศชายเท่ากบั 96 คน  ส่วนการศึกษาในระดบัที่สูงกวา่ปริญญา
ตรีนั้ น เพศชายมีจ านวนที่ สูงกว่าเท่ากับ 54 คน สูงกว่าเพศหญิงซ่ึงเท่ากับ 36 คน  และผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าในระดบัปริญญาตรี พบวา่เพศหญิงมีจ  านวนที่ต  ่ากวา่เพศชาย โดย
เพศหญิงเท่ากบั 25 คน และเพศชายเท่ากบั  27 คน  โดยเม่ือคิดในภาพรวมพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ในระดับปริญญาตรีมีจ  านวนสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 64.5 รองลงมาคือสูงกว่าในระดับปริญญาตรี
เท่ากบัร้อยละ 22.5  และต ่ากวา่ในระดบัปริญญาตรีเท่ากบัร้อยละ 13 ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.5 แสดงสดัส่วนอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 56 14.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 190 47.5 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 52 13.0 

ธุรกิจส่วนตวั 86 21.5 
อื่นๆ 16 4.0 
รวม 400 100.0 

ที่มา: จากการค านวณ 
 ผลการวเิคราะห์สัดส่วนอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมี
จ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวัเท่ากบั 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.5  ขา้ราชการเท่ากบั 56 คนคิดเป็นร้อยละ 14  พนักงานรัฐวิสาหกิจเท่ากบั 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13  และอ่ืนๆเท่ากับ 16 คนคิดเป็นร้อยละ 4  ตามล าดับ  จากตารางที่ 4.6  การเปรียบเทียบ
สัดส่วนของอาชีพและทวีปที่ อยู่อาศัยของผู ้ตอบแบบสอบถาม   พบว่าจ  านวนของผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มาจากทวีปเอเชียมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ
ทวปียโุรปมีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3   โดยทวปีที่มีผูต้อบแบบสอบถามที่มาเมืองไทยน้อย
ที่สุดคือ ทวปีแอฟริกามีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5ดงัตารางที่ 4.5 
 
 

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบสดัส่วนอาชีพและทวปีที่อยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

อาชีพ 

ทวปีที่อยู่อาศัย 

ทวปี
แอฟริกา 

ทวปีแอน
ตาร์กตกิา ทวปีเอเชีย 

ทวปี
ออสเตรเลี

ย 
ทวปี
ยุโรป 

ทวปี
อเมริกา
เหนือ 

ทวปี
อเมริกาใต้ 

ข้าราชการ 0 2 37 0 17 0 0 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
0 7 125 5 39 8 6 

พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

0 0 36 0 7 2 7 

ธุรกิจส่วนตวั 2 1 45 4 22 8 4 
อื่นๆ 0 0 15 1 0 0 0 

คดิเป็นร้อยละ 0.5 2.5 64.5 2.5 21.3 4.5 4.3 

ที่มา: จากการค านวณ 
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       ผลการวเิคราะห์ในส่วนของทวีปแอฟริกาผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 
2 คน  ทวีปแอนตาร์ติกามีจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนสูง
ที่สุดเท่ากบั 7 คน รองลงมาคือขา้ราชการเท่ากับ 2 คน และธุรกิจส่วนตวัเท่ากบั 1 คน ในส่วนของ
ทวีปเอเชียมีจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนสูงที่สุดเท่ากบั 
125 คน รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัวเท่ากับ 45 คน  ข้าราชการเท่ากับ 37 คน พนักงาน
รัฐวสิาหกิจเท่ากบั 36 คน และอ่ืนๆเท่ากบั 15 คน  ในส่วนของทวปีออสเตรเลีย มีจ  านวนของผูต้อบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนสูงที่สุดเท่ากบั 5 คน รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั
เท่ากับ 4 คน และอ่ืนๆจ านวน 1 คน ในส่วนของทวีปยุโรปมีจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนสูงที่สุดเท่ากบั 39 คน รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั 22 คน  อาชีพ
ขา้ราชการเท่ากับ 17 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่ากับ 7 คน  ในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือมี
จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนเท่ากบัธุรกิจส่วนตวัสูงสุด
เท่ากบั 8 คน และประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจเท่ากบั 2 คน  และในส่วนของทวปีอเมริกาใตมี้
จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจสูงสุดเท่ากบั 7 คน รองลงมา
คือพนกังานบริษทัเอกชนเท่ากบั 6 คน และธุรกิจส่วนตวัเท่ากบั 4 คน ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่  4.7 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและการเคยมาเมืองไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เคยมาเมืองไทยกี่คร้ัง 

รวม อาชีพ 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 คร้ัง 

ข้าราชการ 21 14 12 9 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 12 109 31 38 190 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 13 12 14 52 

ธุรกิจส่วนตัว 17 21 4 44 86 
อื่นๆ 8 0 0 8 16 

คดิเป็นร้อยละ 17.8 39.3 14.8 28.2 100 
ที่มา: จากการค านวณ 
        ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของอาชีพและการเคยมาเมืองไทยของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม   พบวา่ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมาเมืองไทย 2 คร้ัง มีจ  านวนสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.3  โดยจ าแนกออกเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 109 คน 
รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวัเท่ากบั 21 คน ขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่ากบั 14 และ 13 คน 
ตามล าดบั   รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งที่เคยมาเมืองไทยมากกวา่ 3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 28.2 โดยจ าแนก
ออกเป็น ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 44 คน รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน 38 คน พนักงาน
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รัฐวสิาหกิจและขา้ราชการจ านวน 14 และ 9 คนตามล าดบั  โดยกลุ่มตวัอยา่งที่เคยมาเมืองไทยจ านวน 
3 คร้ังมีร้อยละต ่าสุดคือ 14.8  จ าแนกออกเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 31 คน ขา้ราชการและพนกังาน
รัฐวสิาหกิจเท่ากบั 12 คน  และธุรกิจส่วนตวัเท่ากบั 4 คน ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่  4.8 เปรียบเทียบสดัส่วนของเพศและวตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทยของผูต้อบ 

      แบบสอบถาม 
วัตถุประสงค์ของการมาเมอืงไทย 

รวม 

 
 

เพศ 
เพื่อ

ศึกษาต่อ 
เพื่อ
ท างาน 

เพื่อ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพกัผ่อน
ในยาม

เกษียณอาย ุ

เพื่อพกั
อาศัยกับ
ครอบครัว อื่นๆ 

ชาย 13 66 47 24 19 8 177 
    หญิง 13 117 29 22 34 8 223 
คดิเป็นร้อยละ 6.5 45.8 19 11.5 13.3 4 100 

ที่มา: จากการค านวณ 
      ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสัดส่วนของเพศและวตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทยของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมมาเพื่อท างานมีร้อยละสูงสุดเท่ากับ 45.8 รองลงคือเพื่อ
ท่องเที่ยวร้อยละ 19 เพื่อพกัอาศยักบัครอบครัวร้อยละ 13.3   เพื่อพกัผ่อนในยามเกษียณอายรุ้อยละ 
11.5 เพือ่ศึกษาต่อร้อยละ 6.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่  4.9 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและวตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทยของผูต้อบ 

      แบบสอบถาม 
วัตถุประสงค์ของการมาเมอืงไทย 

รวม 

อาชีพ 
เพื่อ

ศึกษาต่อ 
เพื่อ
ท างาน 

เพื่อ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพกัผ่อน
ในยาม

เกษียณอาย ุ

เพื่อพกั
อาศัยกับ
ครอบครัว อื่นๆ 

ข้าราชการ 5 8 21 17 5 0 56 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
9 113 9 14 29 16 190 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 26 21 0 5 0 52 

 



 

38 

ตารางที่  4.9 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและวตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทยของผูต้อบ 
      แบบสอบถาม (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ของการมาเมอืงไทย 

รวม 

อาชีพ 
เพื่อ

ศึกษาต่อ 
เพื่อ
ท างาน 

เพื่อ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพกัผ่อน
ในยาม

เกษียณอาย ุ

เพื่อพกั
อาศัยกับ
ครอบครัว อื่นๆ 

ธุรกิจส่วนตัว 0 36 21 15 14 0 86 
อื่นๆ 12 0 4 0 0 0 16 

คดิเป็นร้อยละ 6.5 45.8 19 11.5 13.3 4 100 
ที่มา: จากการค านวณ      
      ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสัดส่วนของอาชีพและวตัถุประสงค์ของการมาเมืองไทย
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานบริษทัเอกชน  มาเมืองไทยเพื่อท างานมีจ านวนสูงที่สุด
เท่ากบั 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัโดยมีวตัถุประสงค์
เพือ่มาท างานเท่ากบั 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9   พนักงานบริษทัเอกชนมีวตัถุประสงคเ์พือ่พกัอาศยักบั
ครอบครัวจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25   โดยสัดส่วนของข้าราชการที่มีวตัถุประสงค์มา
เมืองไทยเพือ่ศึกษาต่อนั้นมีจ  านวนนอ้ยที่สุดเท่ากบั 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ดงัตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงสดัส่วนระยะเวลาที่อยูอ่าศยัในเมืองไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเมืองไทย จ านวน ร้อยละ 

1 ปีต่อคร้ัง 89 22.3 
2 ปีต่อคร้ัง 140 35.0 
3 ปีต่อคร้ัง 50 12.5 

มากกว่า 3ปีต่อคร้ัง 121 30.3 
รวม 400 100.0 

ที่มา: จากการค านวณ 
ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามพบว่ามีสัดส่วนระยะเวลาที่อยูอ่าศยัใน

เมืองไทยสูงสุดคือ 2 ปีต่อคร้ังจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35  รองลงมาคือมากกว่า 3 ปีต่อคร้ัง
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5     1 ปีต่อคร้ังจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3   และ3 ปีต่อคร้ัง
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.11 แสดงสดัส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 16 4.0 
15,001 - 30,000 บาท 142 35.5 
30,001 - 45,000 บาท 110 27.5 

45,000 ขึน้ไป 128 32.0 
รวม 400 100.0 

ที่มา: จากการค านวณ 
 
ตารางที่  4.12 เปรียบเทียบสดัส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือของ 

        ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซ้ือ 

รวม 
ต ่ากว่า 

2,000,000 บาท 

2,000,001 - 
3,000,000 
บาท 

3,000,001 - 
4,000,000 
บาท 

4,000,000 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 16 1 0 0 16 
15,001 - 30,000 บาท 31 89 19 4 142 
30,001 - 45,000 บาท 12 65 34 0 110 

45,000 ขึน้ไป 17 35 44 33 128 
คดิเป็นร้อยละ 19 47.5 24.3 9.3 100 

ที่มา: จากการค านวณ 
      ผลการวิเคราะห์แสดงสัดส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดสู้งสุดอยูใ่นช่วง 15,001 – 30,000 บาทเท่ากบัร้อยละ 35.5   รองลงมาคือผูมี้
รายไดต้ั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไปเท่ากบัร้อยละ 32  ผูมี้รายไดใ้นช่วง 30,001 – 45,000 บาทเท่ากบัร้อย
ละ 27.5  และต ่ากว่า 15,000 บาทเท่ากบัร้อยละ 4 สอดคลอ้งกบัตารางที่ 4.12  แสดงสัดส่วนรายได้
เฉล่ียต่อเดือนและราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซ้ือของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท มีความตอ้งการคอนโดมิเนียมที่อยู่ในราคา 
2,000,001- 3,000,000 บาทมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25   รองลงมาคือผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ในช่วง 30,001 – 45,000 บาท   มีความตอ้งการคอนโดมิเนียมที่อยูใ่นราคา 
2,000,001- 3,000,000 บ าท มี จ าน วน  65 คน   คิ ด เป็น ร้อยละ  16.25 และใน ส่วนของผู ้ตอบ



 

40 

แบบสอบถามที่มีรายได้ต  ่ากว่า 15,00 จ านวน 1 คน มีความต้องการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 
2,000,001- 3,000,000 บาท เป็นตน้ดงัตารางที่ 4.11และตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบสดัส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัในการเลือกซ้ือของผูต้อบ 

       แบบสอบถาม 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 

รวม ช่ือเสียง ราคา ท าเลที่ต้ัง โปรโมช่ัน 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 0 0 12 4 16 
15,001 - 30,000 บาท 9 31 61 41 142 
30,001 - 45,000 บาท 8 17 60 25 110 

45,000 ขึน้ไป 17 36 63 12 128 
คดิเป็นร้อยละ 8.5 21 49 21.5 100 

ที่มา: จากการค านวณ   
   
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและปัจจยัในการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 

รวม อาชีพ ช่ือเสียง ราคา ท าเลที่ต้ัง โปรโมช่ัน 

ข้าราชการ 0 13 30 13 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 13 42 84 51 190 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 9 34 5 52 

ธุรกิจส่วนตัว 17 20 32 17 86 
อื่นๆ 0 0 16 0 16 

คดิเป็นร้อยละ 8.5 21 49 21.5 100 
ที่มา: จากการค านวณ 
       ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสัดส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัในการเลือกซ้ือ
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ความสัมพนัธ์ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ในช่วง 15,001 – 
30,000 บาท  30,001 – 45,000 บาท และ 45,000 บาทขึ้ นไป จะพิจารณาปัจจัยในการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม โดยเลือกท าเลที่ตั้งเป็นปัจจยัแรก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 
บาทมีจ านวนต ่าที่สุดที่พิจารณาปัจจยัในดา้นโปรโมชัน่ในการพิจารณาเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม มี
จ  านวนเท่ากบั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1   สอดคลอ้งกบัตารางที่ 4.14 พบว่า  พนักงานบริษทัเอกชนให้
ความสนใจในท าเลที่ตั้งเป็นจ านวนสูงที่สุดและโปรโมชัน่เป็นปัจจยัรองลงมา เท่ากบั 84 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 21 และ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั นอกจากน้ีในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามที่
เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตวัเลือกปัจจยัท าเลที่ตั้งคิดเป็นร้อยละ 8.5 และ ร้อย
ละ 8 ตามล าดบัดงัตารางที่ 4.13และตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือของผูต้อบ 

       แบบสอบถาม 
 ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซ้ือ 

รวม 

อาชีพ ต ่ากว่า 
2,000,000 
บาท 

2,000,001 - 
3,000,000 
บาท 

3,000,001 - 
4,000,000 
บาท 

4,000,000 
บาทขึน้ไป 

ข้าราชการ 5 16 27 8 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 34 116 31 9 190 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 31 13 0 52 

ธุรกิจส่วนตัว 13 27 26 20 86 
อื่นๆ 16 0 0 0 16 

คดิเป็นร้อยละ 19 47.5 24.3 9.3 100 
ที่มา: จากการค านวณ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของอาชีพและราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถาม   พบว่าพนักงานบริษัทเอกชนมีความต้องการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 
2,000,001 – 3,000,000 บาท และต ่ากว่า 2,000,000 บาทมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29   และจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5   และในส่วนอาชีพขา้ราชการนั้นมีจ  านวนผูต้อบ
แบบสอบถามที่ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคาที่ต  ่ากว่า 2,000,000 บาท ต ่าที่สุดเท่ากบั 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.25ดงัตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบสดัส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัในการพจิารณาของผูต้อบ   
       แบบสอบถาม 

 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 

รวม รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน บ้านหลังที ่2 เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการลงทนุ 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 16 0 1 16 
15,001 - 30,000 บาท 92 4 47 142 
30,001 - 45,000 บาท 31 18 62 110 

45,000 ขึน้ไป 57 4 68 128 
คดิเป็นร้อยละ 49 6.5 44.5 100 

ที่มา: จากการค านวณ 
       ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัในการพิจารณาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดใ้นช่วง 15,001 – 30,000 บาท ใชปั้จจยัใน
การพิจารณาเลือกซ้ือบา้นหลงัที่ 2 มีจ  านวนสูงที่สุดเท่ากบั 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23   รองลงมาคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป พิจารณาปัจจยัเพือ่การลงทุนมีจ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17 ในส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทนั้นมีจ านวนต ่าที่สุดที่ใช้
ปัจจยัในการซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนมีจ านวนเท่ากบั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25ดงัตารางที่ 
4.16 
 
ตารางที่  4.17 เปรียบเทียบสดัส่วนของอาชีพและปัจจยัในการพจิารณาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
อาชีพ 

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 

รวม บ้านหลังที ่2 
เพื่อความ

สะดวกสบาย เพื่อการลงทนุ 

ข้าราชการ 25 5 26 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 93 17 80 190 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 4 18 52 

ธุรกิจส่วนตัว 32 0 54 86 
อื่นๆ 16 0 0 16 

คดิเป็นร้อยละ 49 6.5 44.5 100 
ที่มา: จากการค านวณ 
       ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของอาชีพและปัจจัยในการพิจารณาของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า พนักงานบริษทัเอกชนให้ความสนใจในปัจจยัของบา้นหลังที่ 2 มีจ  านวนสูง
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ที่สุด รองลงมาคือเพือ่การลงทุน ซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจส่วนตวัที่ปัจจยัดา้นการลงทุนจะมีจ านวนของ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงที่สุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นบา้นหลงัที่ 2ดงัตารางที่ 4.17 
       ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตารางที่ 4.18  สดัส่วนลกัษณะของห้องที่ตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม  
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมที่มี 1 หอ้งนอนสูงที่สุดเท่ากบั 150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือซ้ือคอนโดมิเนียมที่มี  2 ห้องนอนเท่ากบั 142 คน เท่ากบัร้อยละ 
35.50   ซ้ือคอนโดมิเนียมที่มีสตูดิโอเท่ากับ 84 คนคิดเป็นร้อยละ 21 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 5 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบจ านวนพื้นที่ที่ตอ้งการและลกัษณะของหอ้งที่ตอ้งการของผูต้อบ 

       แบบสอบถาม 
จ านวนพืน้ทีท่ี่ต้องการ ลักษณะของห้องที่ต้องการ 

รวม สตูดิโอ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน อื่นๆ 

25-35 ตร.ม. 61 31 0 0 92 
36-45 ตร.ม. 14 79 52 0 145 
46-55 ตร.ม. 9 24 56 0 89 
56-65 ตร.ม. 0 16 16 20 52 

65 ตร.ม. ขึน้ไป 2 0 19 1 22 
คดิเป็นร้อยละ 21 37.5 35.5 5 100 

ที่มา: จากการค านวณ 
      ผลการวเิคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ 36-45 ตร.ม. 
1 หอ้งนอนมีจ านวนสูงที่สุดเท่ากบั 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 รองลงมาคือพื้นที่ 25-35 ตร.ม. เป็น
ห้องสตูดิโอ มีจ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  และในส่วนของพื้นที่ 65 ตร.ม. ขึ้นไป และเป็น
หอ้งอ่ืนๆ มีจ  านวนต ่าที่สุดเท่ากบั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25ดงัตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือกบัส่ิงอ านวยความสะดวกที่ตอ้งการ 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกที่
ต้องการ 

ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซ้ือ 

รวม 
ต ่ากว่า 

2,000,000 บาท 

2,000,001 - 
3,000,000 
บาท 

3,000,001 - 
4,000,000 
บาท 

4,000,000 
บาทขึน้ไป 

ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

18 22 10 3 53 

ที่จอดรถ 26 42 21 3 92 
ห้องออกก าลังกาย 4 15 12 1 32 
อินเตอร์เน็ต 5 46 23 18 92 

แอร์ 23 65 31 12 131 
คดิเป็นร้อยละ 19 47.5 24.25 9.25 100 

ที่มา: จากการค านวณ 
       ผลการวเิคราะห์พบวา่เม่ือผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 2,000,001 
- 3,000,000 บาท มีความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกคือแอร์มีจ  านวนสูงที่สุดเท่ากบั 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.25   รองลงมาคืออินเตอร์เน็ตมีจ านวนเท่ากบั 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  เม่ือมองใน
ภาพรวมจะพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 2,000,001 - 
3,000,000 บาท ค  านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกที่ตอ้งการสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 3,000,001 - 4,000,000 บาท และต ่ากว่า ต  ่ากวา่ 2,000,000 
บาท เป็นอนัดบัสุดทา้ยดงัตารางที่ 4.19 
 
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยของความคดิเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบสอบถาม 
 คะแนนเฉล่ีย 3.01 -4.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ส าคญัมากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย 2.01 -3.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ส าคญัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 1.01 -2.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ส าคญั 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00 -1.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ส าคญันอ้ย 
       จากตารางที่  4.20 ระดับของปัจจัยความส าคัญที่ มี ต่อความต้องการที่ อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมของผูต้อบแบบสอบถาม โดยพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมีเนียมอยูใ่นระดบัส าคญัและส าคญัมากที่สุด เม่ือพจิารณาระดบัความส าคญัมากจะมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.6425 – 3.0625 และเม่ือพิจารณาในระดบัความส าคญัมากที่สุดจะมีค่าเฉล่ียอยู่
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ในช่วง 3.0125 – 3.0625   โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของ
ขอ้มูล เม่ือเทียบกบัค่าที่เป็นตวัเปรียบเทียบ (ค่าเฉล่ีย) 
  

ตารางที่ 4.20  แสดงระดบัความส าคญัที่มีต่อความตอ้งการที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมีเนียมของ
ผูต้อบแบบสอบถาม   

ปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

ค่าเฉลี่ย ค่ามาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความส าคญั 
 (ดูค่าเฉลี่ย) 

สภาพแวดลอ้มโดยรวม 3.0625* 1.10627 ส าคญัมากท่ีสุด 
บริการจากส่วนกลาง 2.9375 0.95963 ส าคญัมาก 
ความปลอดภยัภายในอาคาร 2.7925 0.99091 ส าคญัมาก 
การคมนาคมสะดวก 3.0625* 1.03253 ส าคญัมากท่ีสุด 
ขนาดพ้ืนท่ีห้อง 2.8275 0.94338 ส าคญัมาก 
การตกแต่งภายใน 2.8975 0.96401 ส าคญัมาก 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช ้ 2.5850 1.02977 ส าคญัมาก 
ราคาคอนโดมิเนียม 2.6425 0.95235 ส าคญัมาก 
การจดัหาสินเช่ือจากธนาคาร 2.6850 1.03123 ส าคญัมาก 
จ านวนเงินจอง 2.7225 0.91900 ส าคญัมาก 
อตัราเงินกูข้องธนาคาร 2.8525 0.96076 ส าคญัมาก 
มีห้องตวัอยา่งให้ชม 2.8900 0.97739 ส าคญัมาก 
ความรวดเร็วในการโอน 2.7525 1.02659 ส าคญัมาก 
สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที 2.6725 0.92979 ส ำคัญมำก 
การมอบส่วนลดพิเศษ 2.8675 0.91215 ส าคญัมาก 
บริการหลงัการขาย 3.0125 1.01134 ส าคญัมากท่ีสุด 
การให้ค าแนะน าและการบริการ 2.3675 0.92579 ส าคญัมาก 
การจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 2.7675 0.90866 ส ำคัญมำก 
สถานท่ีตั้งใกลย้า่นเศรษฐกิจ 2.7525 0.93457 ส าคญัมาก 
ตั้งบนพ้ืนท่ีท่ีเขา้ออกไดส้ะดวก 2.9925 0.95277 ส าคญัมาก 
การให้ค าแนะน า 2.8225 0.96089 ส าคญัมาก 
การบริการ 2.8675 0.91215 ส าคญัมาก 
ช่ือเสียงการโฆษณา 2.8150 0.90866 ส าคญัมาก 
คุณภาพของโครงการ 2.9575 0.93428 ส าคญัมาก 

ที่มา: จากการค านวณ  
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      ผลการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม เม่ือพิจารณาความส าคญัในระดับ
ส าคัญมากที่สุดพบว่าล าดับที่ 1 คือ สภาพแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.0625 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน1.10627ล าดับที่ 2การคมนาคมสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.0625 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.03253 ล าดบัที่ 3บริการหลงัการขายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.0125ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.01134 
      ผลการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม เม่ือพิจารณาความส าคญัในระดับ
ส าคญัมากพบวา่ล าดบัที่ 1 ตั้งบนพื้นที่ที่เขา้ออกไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.9925 ล าดบัที่ 2 คุณภาพ
ของโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.9575 ล าดบัที่ 3 บริการจากส่วนกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.9375ล าดบัที่ 
4 การตกแต่งภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ2.8975 ล าดับที่ 5 การบริการ(ก่อนตดัสินใจซ้ือ) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั2.8675 ล าดบัที่ 6 อตัราเงินกูข้องธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.8525 ล าดบัที่ 7 ขนาดพื้นที่ห้อง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ2.8275ล าดับที่ 8 การให้ค  าแนะน า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ2.8225ล าดับที่ 9 ช่ือเสียงการ
โฆษณามีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.8150ล าดบัที่ 10 ช่ือเสียงการโฆษณามีค่าเฉล่ียเท่ากบั2.8150  
      จากวตัถุประสงคท์ี่ศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยใชปั้จจยัเหล่าน้ี
เป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมได ้โดยสังเกตไดว้่าถา้สภาพแวดลอ้มและการ
คมนาคมที่สะดวกและการบริการหลงัการขายที่มีต่อผูซ้ื้อจะเป็นส่ิงที่น ามาซ่ึงปัจจยัต่างๆ ที่จะท าให้
การด าเนินชีวิตของชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีความสุข  เหมาะกบั
สภาพบา้นเมืองที่ก  าลงัเติบโตในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม    ซ่ึงปัจจยัที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี
เป็นระดับของการให้คะแนนจากความต้องการโดยตรงของกลุ่มตวัอย่างที่ได้มาใช้ชีวิตในเมือง
เชียงใหม่เป็นเวลานานหลายปี   ฉะนั้นในการพิจารณาออกแบบคอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการ
สามารถที่จะใช้ขอ้มูลจากการทดลองน้ีไปใช้ในการออกแบบการสร้างคอนโดมิเนียมให้ดึงดูด
ชาวต่างชาติมาพกัอาศยั โดยจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรวมถึงระบบเศรษฐกิจในเมือง
เชียงใหม่ และการท่องเที่ยวภายในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรอสิระโดยใช้ Pearson Correlation method  
      ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติจะใช้วิธีการจ าแนกประเภทของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี 
Stepwise method ในการคดัเลือกตวัแปรอิสระที่ดีเขา้ไปในสมการ โดยมีกระบวนการอินเตอร์ เมด
ตอท ซ่ึงเป็นเทคนิคในการเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการในขั้นตอนเดียว โดยผูใ้ช้จะตอ้งเป็นผู ้
ตดัสินใจเองว่าตวัแปรอิสระตวัใดบา้งที่มีความสัมพนัธก์บัตวัแปรตาม หรือควรจะอยูใ่นสมการการ
ถดถอยโลจิสติค โดยอาจพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ Significance ของสถิติทดสอบและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้นเป็นพื้นฐาน  
       จากตารางที่  4.21 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้ Pearson 
Correlation method  ซ่ึงเป็นวิธีพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวแปรอิสระที่
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สามารถท าใหเ้กิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้น  จากการตรวจสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ  
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระที่มีค่าสูงสุดคือในส่วนของสถานที่ตั้งใกลย้า่น
เศรษฐกิจ (Place) และตั้งบนพื้นที่ที่เขา้ออกไดส้ะดวก (Conven) มีค่าเท่ากบั 0.742    มีความสมัพนัธ์
กนั แต่ไม่สูงเกิน 0.8 โดยใชค้วามสัมพนัธ์ของตวัแปรแบบไม่มีทิศทางsig(2-tailed)   ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 
0.8 (Steven,1996) (ถ้ามีความสัมพันธ์กัน 0.80 ขึ้ นไปแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูงเกิดภาวะที่
เรียกว่า Multicollinearity) และเม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดนิเนียมในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระที่
มีค่าสูงที่สุดคือ ในส่วนของราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือ (Price) กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดนิ
เนียมในจงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเท่ากบั 0.439 มีความสัมพนัธ์กนั แต่ไม่สูงเกินไป โดยมีความสมัพนัธ์
กนั แต่ไม่สูงเกิน 0.8 โดยใชค้วามสัมพนัธ์ของตวัแปรแบบไม่มีทิศทางของค่าสัมประสิทธ์ิ และตวั
แปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม จึงเป็นไปเง่ือนไขการวเิคราะห์การถดถอยแบบโลจิ
สติก  
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ตารางที่ 4.21 การตรวจสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระโดยใช ้Pearson Correlation method  
  

Old 
Occup

a Educa 
Incom

e 
Obje

c Price 
Facto

r 
Pri-
to-b 

Plac
e 

          
Conven Decis 

อายุ (Old) Pearson 
Correlation 

1 -.222** -.053 .399** 
.396*

* 
.361** .111* .029 .033 .233** .069 

 Sig. (2-tailed)  .000 .288 .000 .000 .000 .026 .558 .513 .000 .167 

อาชีพ (Occupa) Pearson 
Correlation 

-.222** 1 .091 -.035 
-

.112* 
-.070 -.017 .063 .097 -.132** -.076 

 Sig. (2-tailed) .000  .069 .483 .025 .165 .731 .209 .054 .008 .130 

การศึกษา (Educa) Pearson 
Correlation 

-.053 .091 1 .137** .024 .226** .047 -.011 .066 .060 .208** 

 Sig. (2-tailed) .288 .069  .006 .635 .000 .347 .830 .190 .227 .000 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (Income) Pearson 
Correlation 

.399** -.035 .137** 1 
.275*

* 
.445** .237** -.009 .056 .074 .069 

 Sig. (2-tailed) .000 .483 .006  .000 .000 .000 .856 .264 .141 .167 

วตัถุประสงค์ของการมา
เมอืงไทย (Objec) 

Pearson 
Correlation 

.396** -.112* .024 .275** 1 .273** .226** .067 .072 .261** .182** 

 Sig. (2-tailed) .000 .025 .635 .000  .000 .000 .180 .149 .000 .000 

ราคาคอนโดมเินียมทีต้่องการซื้อ 
(Price) 

Pearson 
Correlation 

.361** -.070 .226** .445** 
.273** 

1 .312** .140** 
.197
** 

.305** 
.439*

* 

 Sig. (2-tailed) .000 .165 .000 .000 .000  .000 .005 .000 .000 .000 

48 

 



 

49 

ตารางที่ 4.21 การตรวจสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระโดยใช ้Pearson Correlation method (ต่อ) 
  

Old 
Occu

pa 
Educ

a 
Inco
me 

Obje
c Price 

Facto
r 

Pri-
to-b 

Plac
e 

          
Conven 

Deci
s 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา 
(Factor) 

Pearson 
Correlation 

.111
* 

-.017 .047 .237** 
.226*

* 
.312** 1 .625** 

.698
** 

.680** 
.350*

* 

 Sig. (2-tailed) .026 .731 .347 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

ราคาคอนโดมเินียม (Pri-to-b) Pearson 
Correlation 

.029 .063 -.011 -.009 .067 .140** .625** 1 
.632

** 
.617** 

.179*

* 

 Sig. (2-tailed) .558 .209 .830 .856 .180 .005 .000  .000 .000 .000 

สถานทีต่ั้งใกล้ย่านเศรษฐกจิ 
(Place) 

Pearson 
Correlation 

.033 .097 .066 .056 .072 .197** .698** .632** 1 .742** 
.270*

* 

 Sig. (2-tailed) .513 .054 .190 .264 .149 .000 .000 .000  .000 .000 

ตั้งบนพืน้ทีท่ี่เข้าออกได้สะดวก 
(Conven) 

Pearson 
Correlation 

.233
** 

-.132** .060 .074 
.261*

* 
.305** .680** .617** 

.742
** 

1 
.291*

* 
 Sig. (2-tailed) .000 .008 .227 .141 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

ตัดสินใจซ้ือคอนโด (Decis) Pearson 
Correlation 

.069 -.076 .208** .069 
.182*

* 
.439** .350** .179** 

.270
** 

.291** 1 

 Sig. (2-tailed) .167 .130 .000 .167 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

* Correlation is significant at the 0.05 level sig(2-tailed). **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (มีความสัมพนัธ์แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่
95% และ 99% โดยเป็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแบบไมมี่ทิศทาง 
ท่ีมา: จากการค านวณ
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ตารางที่ 4.22 เป็นการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ Omnibus Tests  of  Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 173.882 14 .000 

Block 173.882 14 .000 
Model 173.882 14 .000 

      Model: ค่า Model Chi-Square *ใชท้ดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันัยส าคญั  α =  0.05 หรือที่ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% 
      H0 :  โอกาสที่จะซ้ือไม่ขึ้นกบัตวัแปรอิสระทั้ง 10 ตวั  ถา้ Sig(Chi-square) >  α   
      H1 :  โอกาสที่จะซ้ือขึ้นกบัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั  ถา้ Sig(Chi-square) <  α   
      การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ Omnibus Tests  of  Model Coefficients คือ ทดสอบความเหมาะสม
ของตวัแปรอิสระในสมการ  จากตารางที่ 4.22  พบว่า สถิติทดสอบโมเดลค่าสถิติเท่ากับ 173.881 
และค่านัยส าคญั = 0.00 หมายถึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพราะค่าที่ไดจ้ากโมเดลของ
นัยส าคญัของค่าสถิติเท่ากบั 0 ซ่ึงน้อยกว่าค่า α =  0.05  แสดงว่า โอกาสที่จะตดัสินใจซ้ือขึ้นกบัตวั
แปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั (ยอมรับสมมุติฐาน) 
 
ตารางที่ 4.23 การทดสอบความสอดคลอ้งระหวา่งสมการกบัขอ้มูลของสมการ  

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 345.032a 0.353 0.485 
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less 
than .001. 

      จากตารางที่  4.23 พบว่า สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  (R2) เป็นค่าที่บอกสัดส่วน หรือ
เปอร์เซ็นตท์ี่สามารถอธิบายความผนัแปรใน logistic regression model เพือ่ทดสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างสมการกบัขอ้มูล ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัค่า (R2) ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดที่อยูใ่นสมการขั้นตอนสุดทา้ยอธิบายฝลการตดัสินในซ้ือคอนโด
ของชาวต่างชาติไดร้้อยละ 48.5 โดยพจิารณาจากค่า Nagelkerke R Square 
 
ตารางที่ 4.24 เป็นการทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test   

Step Chi-square df Sig. 
1 14.535 8 .69 

     การทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test  เพื่อให้ทราบว่าโมเดล ที่ได้มีความเหมาะสมหรือไม่  
จะแบ่งกลุ่มเหตุการณ์ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกนั  โดยการแบ่งจะพจิารณาจากค่าประมาณของ
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โอกาสที่ชาวต่างชาติจะตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์  พบวา่ค่าสถิติมีค่า
เท่ากบั 14.535  และมีค่านัยส าคญั = 0.69  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไม่
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 แสดงวา่สมการถดถอยโลจิสติคของแบบจ าลองน้ีมีความเหมาะสม 
 H0 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความเหมาะสม > 0.05 
 H1 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความไม่เหมาะสม < 0.05 
 
ตารางที่ 4.25 การทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (Classification Tablea) 

Observed Predicted 

ตัดสินใจซ้ือคอนโด Percentage 
Correct Step 1   ไม่ซ้ือ ซ้ือ 

 ตดัสินใจซ้ือ
คอนโด 

ไม่ซ้ือ 88 53 A = 62.4 
ซ้ือ 25 234 B = 90.3 

Overall Percentage    C= 80.5 
 a. The cut value is .500 
     จากขอ้มูลจริง (Observed) มีกลุ่มตวัอย่างที่ตดัสินใจไม่ซ้ือคอนโดมิเนียมเท่ากับ 141 คน โดยมี
ชาวต่างชาติ 88 คนตดัสินใจที่จะไม่ซ้ือ และอีก 53 คนมีโอกาสที่จะซ้ือ สมการท านายได้ถูกตอ้ง
เท่ากบั 62.4% และในส่วนของกลุ่มที่ตดัสินใจซ้ือเท่ากบั 259 คน มีชาวต่างชาติตดัสินใจซ้ือเท่ากับ 
234 คน และมีอีก 25 คนมีโอกาสที่จะไม่ซ้ือ สมการท านายไดถู้กตอ้งเท่ากบั 90.3% โดยรวมสมการ
ท านายไดถู้กตอ้งร้อยละ 80.5  
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4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติโดยใช้
แบบจ าลองlogit  
ตารางที่  4.26 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ โดยใช้
แบบจ าลอง logit 

   95% C.I.for 
EXP(B) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Step 
1a 

อาชีพ 
(Occupa) 

-.123 .146 .716 1 .397 .884 .665 1.176 

การศึกษา 
(Educa) 

.550 .251 4.807 1 .028 1.733 1.060 2.832 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 
(Income) 

  24.820 3 .000    

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน(1) 
(Income1) 

-.556 .781 .506 1 .477 .574 .124 2.652 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน(2) 
(Income2) 

-.858 .825 1.082 1 .298 .424 .084 2.135 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน(3) 
(Income3) 

-
2.523 

.876 8.299 1 .004 .080 .014 .446 

ระดับ
ความส าคัญ
ของราคา 
(Price) 

1.673 .247 45.715 1 .000 5.326 3.280 8.649 

อายุ (Old) -.271 .231 1.383 1 .240 .762 .485 1.198 
วตัถุประสงค์ 
(Obj) 

.331 .131 6.418 1 .011 1.393 1.078 1.800 

ปัจจัยทีใ่ช้
พิจารณา 
(Factor) 

.817 .242 11.438 1 .001 2.264 1.410 3.635 
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ตารางที่  4.26 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ โดยใช้
แบบจ าลอง logit 

   95% C.I.for 
EXP(B) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Step 
1a 

ราคา
คอนโดมเินียม 
(Pri –t –b) 

  16.393 3 .001    

ราคา
คอนโดมเินียม
(1) (Pri –t –
b1) 

-
2.915 

.728 16.024 1 .000 .054 .013 .226 

ราคา
คอนโดมเินียม
(2) (Pri –t –
b2) 

-
2.788 

.779 12.826 1 .000 .062 .013 .283 

ราคา
คอนโดมเินียม
(3) (Pri –t –
b3) 

-
2.561 

.798 10.291 1 .001 .077 .016 .369 

สถานทีต่ั้ง 
(Place) 

.431 .257 2.816 1 .093 1.539 .930 2.547 

พืน้ทีเ่ข้าออก 
(Conven) 

-.478 .273 3.064 1 .080 .620 .363 1.059 

Constant -
2.325 

1.436 2.622 1 .035 .098   

.Variable(s) entered on step 1: อาชีพ, การศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบัความส าคญัของราคา, 
อาย,ุ วตัถุประสงค,์ ปัจจยัที่ใชพ้จิารณา, ราคาคอนโดมิเนียม, สถานที่ตั้ง, พื้นที่เขา้ออก. 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.27  สรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติโดย 
Logit model  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ทิศทาง สัญลกัษณ์ 

1 การศึกษา การศึกษา + (Educa) 
2 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (3) 30,001- 45,000 บาท - (Income3) 
3 ระดับความส าคญัของ

ราคา 
ระดบัราคาของ
คอนโดมิเนียม 

+ (Price) 

4 วัตถุประสงค์  วตัถุประสงค ์ + (Obj) 
5 ปัจจัยที่ใช้พิจารณา  ปัจจยัที่ใชพ้ิจารณา  + (Factor), 
6 ราคาคอนโดมิเนียม (1) ส าคญันอ้ย - (Pri –t –b1) 
7 ราคาคอนโดมิเนียม (2) ส าคญั - (Pri –t –b2) 
8 ราคาคอนโดมิเนียม (3) ส าคญัมาก - (Pri –t –b3) 

       ดังนั้ นสามารถ เขียนสมการพยากรณ์ โอกาสที่ก ลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจเลือก ซ้ือ
คอนโดมิเนียม ดงัน้ี 
      In (Odd ratio) = (-2.325) + 0.55(Educa) -2.523(Income3) + 1.673(Price) + 0. .331(Obj) + 
.817(Factor) -2.915(Pri –t –b1) -2.788(Pri –t –b2) -2.561(Pri –t –b3) 
        จากการทดลองดว้ยแบบจ าลองโลจิต ท าให้พบว่ามีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจของ
กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นการศึกษาที่ก  าหนดใน Logit มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.550 ที่นัยส าคญั 0.028 โดย
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางเดียวกนั ท าให้เกิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 
(เน่ืองจากค่า B เป็นบวก) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัดา้นการศึกษาเพิ่มขึ้น1หน่วย จะท าให้
โอกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพิม่ขึ้น 0.550 หน่วย   
 ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(3)  พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั -2.523 ที่นัยส าคญั 0.004 
โดยปัจจัยการตัดสินใจซ้ือมีทิศทางตรงกันข้ามกัน  ท าให้ เกิดโอกาสในความต้องการซ้ือ
คอนโดมิเนียมลดลง (เน่ืองจากค่า B เป็นลบ) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเพิม่ขึ้น1หน่วย จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 2.523 หน่วย  
 ในส่วนของราคาของคอนโดมิเนียมพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  1.673 ที่นัยส าคญั 0.00 
แสดงวา่ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางเดียวกนั   ท าให้เกิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม
เพิ่มขึ้น (เน่ืองจากค่า B เป็นบวก) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถ้าปัจจยัด้านราคาของคอนโดมิเนียม
เพิม่ขึ้น1หน่วย จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพิม่ขึ้น 1.673 หน่วย   
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 ในส่วนของวตัถุประสงคพ์บว่า ค่าสัมประสิทธ์ิที่ไดเ้ท่ากบั 0.331 ที่นยัส าคญั 0.011 แสดงว่า
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางเดียวกนั    ท าใหเ้กิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพิม่ขึ้น 
(เน่ืองจากค่า B เป็นบวก) ท าใหมี้ผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัวตัถุประสงคข์องการมาท างานที่แน่นอน
เพิม่ขึ้น1หน่วย จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพิม่ขึ้น 0.331 หน่วย   
 ในส่วนของปัจจยัที่ใชพ้จิารณาพบวา่ มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.817 ที่นยัส าคญั 0.001 แสดง
ว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางเดียวกนั    ท าให้เกิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม
เพิม่ขึ้น (เน่ืองจากค่า B เป็นบวก) ท าใหมี้ผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัที่ใชพ้จิารณาบา้นหลงัที่ 2 เพิม่ขึ้น
1หน่วย จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพิม่ขึ้น 0.817 หน่วย   
 ในส่วนของราคาคอนโดมิเนียม(1) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.915 ที่นัยส าคญั 0.00   แสดง
ว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางตรงกันขา้ม ท าให้เกิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม
ลดลง (เน่ืองจากค่า B เป็นลบ) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัราคาคอนโดมิเนียม (1) ที่ราคาต ่า
กวา่สองลา้นเพิม่ขึ้น1หน่วย จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 2.915 หน่วย   

ราคาคอนโดมิเนียม(2)  พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.788 ที่นัยส าคญั 0.00   แสดงว่า
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางตรงกนัขา้ม ท าใหเ้กิดโอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 
(เน่ืองจากค่า B เป็นลบ) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถา้ปัจจยัราคาคอนโดมิเนียม (2) ที่ราคาตั้งแต่สอง
ลา้นถึงสาทลา้นบาทเพิ่มขึ้น1หน่วย จะท าให้โอกาสในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 2.788 
หน่วย   
 ในส่วนของราคาคอนโดมิเนียม(3) พบว่า ราคาคอนโดมิเนียม (3) พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ -2.561 ที่นัยส าคญั 0.001   แสดงว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีทิศทางตรงกนัขา้ม    ท าให้เกิด
โอกาสในความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง (เน่ืองจากค่า B เป็นลบ) ท าให้มีผลต่อการซ้ือคือ ถา้
ปัจจยัราคาคอนโดมิเนียม (3) ที่ราคาสามลา้นถึงส่ีล้านบาทเพิ่มขึ้น1หน่วย จะท าให้โอกาสในการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 2.561 หน่วย   
 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าปัจจยัอ่ืนนอกจากปัจจยัที่ก  าหนดให้ในแบบจ าลอง Logit 
Model มีค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงที่เท่ากบั -2.325 ที่มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.035 แสดงวา่การตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติมีทิศทางตรงกนัขา้ม 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ โดยใช้
แบบจ าลองprobit 
ตารางที่  4.28 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ โดยใช้
แบบจ าลอง Probitโดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ Omnibus Tests of Model Coefficients 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 519.184    
Final 359.781 159.404 12 .000 

 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ Omnibus Tests of Model Coefficients คือ การทดสอบความ
เหมาะสมของตวัแปรอิสระในสมการ จากตารางที่  4.28 พบว่า สถิติที่ใช้ทดสอบคือค่าสถิติเท่ากับ 
159.404 และค่านยัส าคญั = 0.00 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพราะค่าของโมเดลที่
นัยส าคญัของค่าสถิติ เท่ากบั 0 ซ่ึงน้อยกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า โอกาสที่จะตดัสินใจซ้ือขึ้นกบัตวั
แปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั (ยอมรับสมมุติฐาน) 
 
ตารางที่ 4.29 การทดสอบความถูกตอ้ง Pseudo R-Square ของสมการ  

ค่า R2 -2 Log Likelihood 
Cox and Snell .329 
Nagelkerke .452 
McFadden .307 

 จากตารางที่  4.29  พบว่า สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เป็นค่าที่บอกสัดส่วน หรือ
เปอร์เซ็นตท์ี่สามารถอธิบายความผนัแปรใน logistic regression model เพือ่ทดสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างสมการกับข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Probit model โดยพิจารณาจากค่า 
Nagelkerke R Square ของตารางที่  4.29 พบว่าเท่ากับร้อยละ 0.452 หมายความว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดที่อยูใ่นสมการขั้นตอนสุดทา้ยอธิบายฝลการตดัสินในซ้ือคอนโดของชาวต่างชาติไดร้้อยละ 
45.2 โดยพจิารณาจากค่า Nagelkerke R Square 
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ตารางที่ 4.30 เป็นการทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test   
 Chi-Square dfa Sig. 
PROBIT 
Pearson Goodness-of-Fit Test 

201.342 389 1.000 

a. Statistics based on individual cases differ from statistics based on aggregated cases. 
จากตารางที่ 4.30 เป็นการทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test  เพือ่ให้ทราบวา่โมเดล ที่ได้

มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยจะแบ่งกลุ่มเหตุการณ์ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกนั  โดยการแบ่ง
จะพิจารณาจากค่าประมาณของโอกาสที่ชาวต่างชาติจะตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์  พบวา่ค่าสถิติ มีค่าเท่ากบั 201.342  และมีค่า Significant = 1.00  ซ่ึงมากกว่า 0.05 
นัน่คือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 แสดงว่าสมการถดถอยโลจิสติคของ
แบบจ าลองน้ีมีความเหมาะสม คือ ปฏิเสธ H1 
 H0 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความเหมาะสม > 0.05 
 H1 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความไม่เหมาะสม < 0.05 
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมการของแบบจ าลอง Probit Model  

Parameter 

Estimat
e Std. Error Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

PROBITa อายุ -.054 .069 -.780 .435 -.189 .081 
อาชีพ -.036 .041 -.898 .369 -.116 .043 
การศึกษา .111 .078 1.417 .156 -.042 .263 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน -.127 .064 -1.984 .047 -.252 -.002 
วตัถุประสงค์ของการมา
เมืองไทย 

.036 .036 1.000 .318 -.035 .107 

ระดบัความส าคญัของ
ราคา 

.261 .061 4.255 .000 .141 .381 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการ
พจิารณา 

-.016 .071 -.220 .826 -.154 .123 

ราคาคอนโดมิเนียม .013 .065 .205 .838 -.114 .140 
สถานทีต่ั้งใกล้ย่าน
เศรษฐกจิ 

.012 .080 .155 .877 -.144 .168 

ตั้งบนพืน้ทีท่ีเ่ข้าออกได้
สะดวก 

-.121 .088 -1.387 .166 -.293 .050 

Intercept -.753 .283 -2.657 .003 -1.036 -.469 
a. PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX 
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 เม่ือพิจารณาค่านัยส าคญั พบว่าค่าคงที่ (Intercept) มีค่าเท่ากับ -0.753 และมีค่านัยส าคัญ 
เท่ ากับ  0.03 ซ่ึ งน้อยกว่า  0.05 และค่ าตัวแปร คือ  รายได้เฉ ล่ียต่อ เดือน  (Income) และราคา
คอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือ (Price) มีค่านัยส าคญั เท่ากบั 0.047 และ 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

H0 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความเหมาะสม > 0.05 
 H1 = สมการโลจิสติคของแบบจ าลองมีความไม่เหมาะสม < 0.05 
  แสดงว่าตวัแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์โอกาสที่กลุ่มตวัอยา่จะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดงัน้ี 
 P(y) = -0.753 – (0.127)(Income) + (0.261)(Pri –t-b) 
 
ตารางที่ 4.32  สรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติโดย 

Probit Model 
ล าดับ ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ทิศทาง สัญลกัษณ์ 

1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน - (Income) 
2 ระดบัความส าคญัของราคา ราคาคอนโดมิเนียมที่

ตอ้งการซ้ือ 
+ (Price) 

 จากตารางที่ 4.32 พบวา่ เม่ือใช ้Probit Model ในการสร้างสมการท านายปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ โดยตวัแปรอิสระที่มีฝลต่อการตดัสินใจมี 2 ปัจจยั
คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือ   โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลไป
ในทิศทางที่จะตัดสินใจไม่ ซ้ือมากกว่าสูงกว่าที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือ และในส่วนของราคา
คอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือมีอิทธิพลไปในทิศทางที่จะตดัสินใจซ้ือสูงกวา่ที่จะตดัสินใจไม่ซ้ือ 
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4.6 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจาก Logit Model และ Probit Model 
ตารางที่ 4.33 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ 
โดยใช ้ Logit Model และ Probit Model  

Model สมการที่ได้ ปัจจยัในการ
ตดัสินใจ 

ความแตกต่าง 

Logit 
model 

In (Odd ratio) = (-2.325) + 0.55(Educa) -
2.523(Income3)+1.673(Price)+0.331(Obj) + 
.817(Factor) -2.915(Pri –t –b1) -2.788(Pri –t 
–b2) -2.561(Pri –t –b3) 

-การศึกษา (Educa), 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(Income) 
-ระดบัความส าคญั
ของราคา(Price) 
-วตัถุประสงค ์(Obj) 
-ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณา 
(Factor) 
-ราคาคอนโดมิเนียม 
(Pri –t –b) 

- ค่าคลาดเคล่ือน
มีการกระจาย
แบบโลจิสติค 
- เม่ือแปลง Logit 
model เป็น
เส้นตรง ตวัแปร
ตาม (Z)  ของโล
จิตมีความหมาย
ว่าเป็น log 
odds คือ ln (prob 
Y=1 / prob Y=0) 

Probit 
model 

P(Y) = -0.753 – (0.127)(Income) + 
(0.261)(Pri –t-b) 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
-ระดบัความส าคญั
ของราคา 

- ค่าคลาดเคล่ือน
มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
แบบปกติ 
- เม่ือแปลง Probit 
model  เป็น
เส้นตรงตวัแปร
ตาม (Z)  ของโพร
บิตไม่มีความหมา
เพราะว่าเป็นตวั
แปร latent คือ ตวั
แปรเชิง
นามธรรม หรือ
ตวัแปรท่ีสมมติ
ข้ึนมาลอย ๆ 

 จากตารางที่ 4.33 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ชาวต่างชาติ โดยใช ้โลจิสโมเดลและ โพรบิต โมเดลโดยพบว่า เม่ือทดสอบโดยใช้โลจิสโมเดลมี
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติถึง 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยั
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ด้านการศึกษา , รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึงจะอยู่ในช่วง 30,001- 45,000 บาท , ระดับราคาของ
คอนโดมิเนียม, วตัถุประสงคใ์นการมาเมืองไทย, ปัจจยัที่ใชใ้นการพจิารณา, ราคาคอนโดมิเนียม (1), 
ราคาคอนโดมิเนียม (2), ราคาคอนโดมิเนียม (3)  และในส่วนของโพรบิต โมเดลมีปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติอยู ่2 ปัจจยั คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและราคา
คอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือ   โดยความแตกต่างเกิดจาก Logit model ค่าคลาดเคล่ือนมีการกระจาย
แบบโลจิสติค แต่ Probit  model  ค่าคลาดเคล่ือนมีการกระจายแบบปกติ  เม่ือแปลง Logit model เป็น
เส้นตรง ตวัแปรตาม (Z)  ของโลจิตมีความหมายว่าเป็น log odds คือ ln (prob Y=1 / prob Y=0) และ
เม่ือแปลง Probit model  เป็นเส้นตรงตวัแปรตาม (Z)  ของโพรบิตไม่มีความหมาย  เพราะว่าเป็นตวั
แปร latent คือ ตวัแปรเชิงนามธรรม หรือตวัแปรที่สมมติขึ้นมา จึงท าให้โพรบิต โมเดลไม่ละเอียด
พอที่จะวเิคราะห์วา่ปัจจยัใดบา้งที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ หรือ
สรุปไดว้า่โลจิส โมเดลมีความสามารถในการที่จะวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆไดค้รอบคลุมมากกวา่โพรบิต 
โมเดลซ่ึงจะมาจากค่าคลาดเคล่ือนที่มีการกระจายตวัแบบโลจิสติค 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

จากการหาค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมัน่ (Coefficient of reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่
ละค าถามสอดคล้องกนัหรือไม่ เป็นการวดัการสอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยใช้ค่า 
Cronbach's alpha พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.961   โดยปกติเกณฑ์ยอมรับอยู่ที่  0.8 ขึ้ นไป จึงถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และสามารถที่จะน าไปใชใ้นการทดลองได ้
 ขอ้มูลโดยทัว่ไปจากกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 400 คน เป็นชาย 177 คน 
เป็นหญิง 223 คน โดยอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีมี 17 คน  อาย ุ21 – 40 ปี  160 คน อาย ุ41 – 60 ปี 155 คน และ
อายุ 60 ปี ขึ้ นไป 68 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 190 คน โดยมีระดับ
การศึกษาคือ ต  ่ากว่าปริญญาตรี 52 คน ปริญญาตรี 258 คน  สูงกวา่ปริญญาตรี 90 คน  ส่วนใหญ่จะมี
รายได้อยู่ในช่วง 15,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 142 คน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย มี
จ  านวน 258 คน รองลงมา คือทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ ออสเตรเลีย และแอฟริกา  โดย
ส่วนใหญ่มาเมืองไทยอย่างน้อย 2 คร้ัง  และอาศยัอยู่เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อคร้ัง  โดยส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อท างาน รองลงมา คือท่องเที่ยว  และมีการเช่าโรงแรมและคอนโดมิเนียมเป็นที่พกั
อาศัยระหว่างอยู่ในประเทศไทย   จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการซ้ือ
คอนโดมิเนียมในช่วงราคา 2,000,001 - 3,000,000 บาท  โดยมีจ านวนของพื้นที่คือ 36-45 ตร.ม.  ซ่ึง
จะเลือกท าเลที่ตั้งเป็นส าคญั รองลงมาคือโปรโมชั่นและราคา  ส่วนใหญ่ตอ้งการส่ิงอ านวยความ
สะดวกคือ ที่จอดรถและสระวา่ยน ้ า  

จากการศึกษาระดบัของปัจจยัความส าคญัที่มีต่อความตอ้งการที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมี
เนียมของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าในระดับความส าคัญมากที่สุดล าดับที่ 1 คือ การคมนาคม
สะดวก ล าดับที่ 2 คือ สภาพแวดล้อมโดยรวม และล าดบัที่ 3 คือ บริการหลงัการขาย รองลงมาใน
ส่วนของระดับความส าคญัมากคือ ตั้ งบนพื้นที่ที่เข ้าออกได้สะดวก คุณภาพของโครงการ และ 
บริการจากส่วนกลาง ซ่ึงจะมีอ านาจต่อการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมของ
ชาวต่างชาติ เพราะปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือโดยรวมแลว้ตอ้งดูองคป์ระกอบหลายๆอยา่งต่อการ
ตดัสินใจ รวมทั้งเร่ืองการบริการจากส่วนกลาง ความปลอดภยัภายในอาคาร ขนาดพื้นที่ห้อง การ
ตกแต่งภายใน วสัดุอุปกรณ์ที่เลือกใช ้ราคาคอนโดมิเนียม การจดัหาสินเช่ือจากธนาคาร จ านวนเงิน
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จอง อตัราเงินกู้ของธนาคาร มีห้องตวัอยา่งให้ชม ความรวดเร็วในการโอน สามารถเขา้อยูไ่ด้ทนัที 
การมอบส่วนลดพิเศษ การใหค้  าแนะน าและการบริการ การจดับูทตามสถานที่ต่างๆ สถานที่ตั้งใกล้
ยา่นเศรษฐกิจ ตั้งบนพื้นที่ที่เขา้ออกไดส้ะดวก การให้ค  าแนะน า การบริการ ช่ือเสียงการโฆษณา 
คุณภาพของโครงการ ทั้งหมดน้ีจึงควรพิจารณาไตร่ตรองรายละเอียดขอ้มูลอย่างรอบคอบในทุก
ขั้นตอนก่อนการตดัสินใจ 
 จากการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองโลจิตเพื่อหาโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจของพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  พบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ชาวต่างชาติ คือปัจจยัด้านการศึกษา   รายได้เฉล่ียต่อเดือน(3)  ระดับราคาของคอนโดมิเนียม 
วัตถุประสงค์  ปัจจัยที่ ใช้พิจารณา  ราคาคอนโดมิ เนียม (1) คือ  ต ่ ากว่าสองล้านบาท ราคา
คอนโดมิเนียม(2) คือ ตั้งแต่สองลา้นถึงสามลา้นบาท  ราคาคอนโดมิเนียม(3) คือ สามลา้นถึงส่ีลา้น
บาท  เม่ือค  านึงถึงสภาพของเมืองเชียงใหม่ที่มีการขยายตวัในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ท  าให้มองใน
ภาพรวมไดว้า่แบบจ าลองโลจิทมีความสามารถในการเลือกปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง เพราะถา้ชาวต่างชาติมีก าลงัใน
การซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์ลว้ยอ่มที่จะเลือกท าเลที่ตั้งในการด ารงชีวิตให้ไดรั้บความสะดวกและพึง
พอใจสูงสุด โดยปัจจยัที่จะเอ้ืออ านวยต่อการพิจารณาที่เก่ียวขอ้งส าคญัๆไดแ้ก่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ราคาคอนโดมิเนียมที่อยูใ่นช่วงที่มีก  าลงัทรัพยใ์นการซ้ือ เพราะถา้รายไดไ้ม่สูงหรือไม่มีวตัถุประสงค์
ในการซ้ือก็จะท าให้อาจมีการตดัสินใจเช่าที่พกัอาศยัแทน โดยราคาคอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาติให้
ความสนใจจะอยูท่ี่ต  ่ากว่าสองล้านบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท ดงันั้นผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ใน
โมเดลคือ 1.การศึกษา ถา้ระดบัการศึกษาเพิ่มขึ้นจะท าให้อตัราการซ้ือคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้น 2.
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(3) ถา้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเพิม่ขึ้น อาจท าใหช้าวต่างชาติน าเงินไปลงทุนซ้ือบา้น
แทน ส่งผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง 3.ระดับความส าคัญของคอนโดมิเนียม ถ้าราคาสูง
ชาวต่างชาติจะใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ราคาคอนโดมิเนียมที่ราคาต ่ากว่า เน่ืองจาก
มองวา่ถา้ราคาคอนโดมิเนียมสูง มาตรฐานและความน่าเช่ือถือมากกวา่ราคาคอนโดมิเนียมที่มีราคา
ต ่ากว่า 4.วตัถุประสงค ์ถา้ชาวต่างชาติมีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนหรือเพือ่มาท างานจะท าใหช้าวต่างชาติ
มีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม เน่ืองจากการท างานอาจใชร้ะยะเวลานาน การซ้ือคอนโดมิเนียมคือ
การลงทุนอย่างหน่ึง 5.ปัจจยัที่ใช้พิจารณา  ชาวต่างชาติที่มีการจองคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะมี
บา้นพกัอาศยัอยูแ่ลว้ ซ่ึงส่งผลให้ถา้ซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น จะซ้ือเพือ่เป็นบา้นพกั
หลังที่2  6.ราคาคอนโดมิเนียม ถา้ราคาสูงเกินไป ท าให้ชาวต่างชาติหันไปลงทุนซ้ือบา้นมากกว่า 
เพราะจากมีสภาพคล่องที่มากกว่าคอนโดฯถือเป็นการลงทุน ถ้าราคาเพิ่มขึ้น ความตอ้งการซ้ือจะ
ลดลง   
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 จากการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองโพรบิต เพื่อหาโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจของพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  พบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ชาวต่างชาติ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(Income) และราคาคอนโดมิเนียมที่ตอ้งการซ้ือ (Price) มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.047 และ 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่ามีความเช่ือมัน่ที่สูงกว่าระดบั 95% โดย
จากแบบจ าลองน้ีจะจ ากัดปัจจยัในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมลงมาให้เหลือเพียงสองปัจจยั โดย
ภาพรวมจากความเป็นจริงก็ใกล้เคียง คือถ้ากลุ่มตวัอย่างไม่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่มัน่คงก็จะไม่
สามารถที่จะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมที่มีราคาตั้งแต่สองลา้นถึงสามลา้นบาทได ้ดงันั้นผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ในโมเดลคือ1. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ถ้ารายได้เฉล่ียต่อเดือนเพิ่มขึ้ น ท าให้
ชาวต่างชาติตดัสินใจซ้ือบา้นแทน ส่งผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมลดลง  2.ระดบัความส าคญัของ
คอนโดมิเนียม ถ้าราคาสูงชาวต่างชาติให้ความส าคัญของการตัดสินใจซ้ือที่มากกว่าราคา
คอนโดมิเนียมที่ราคาต ่ากวา่  มองวา่ถา้ราคาคอนโดมิเนียมสูง มาตรฐานและความน่าเช่ือถือมากกว่า
ราคาคอนโดมิเนียมที่มีราคาต ่ากว่า โดยจะสังเกตได้ว่า Logit model ค่าคลาดเคล่ือนมีการกระจาย
แบบโลจิสติค แต่ Probit  model  ค่าคลาดเคล่ือนมีการกระจายแบบปกติ  เม่ือแปลง Logit model เป็น
เส้นตรง ตวัแปรตาม (Z)  ของโลจิตมีความหมายว่าเป็น log odds คือ ln (prob Y=1 / prob Y=0) และ
เม่ือแปลง Probit model  เป็นเส้นตรงตวัแปรตาม (Z)  ของโพรบิตไม่มีความหมาย  เพราะว่าเป็นตวั
แปร latent คือ ตวัแปรเชิงนามธรรม หรือตวัแปรที่สมมติขึ้นมาลอย ๆ จึงท าให้ Probit model ไม่
ละเอียดพอในการที่จะวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดบา้งที่มีฝลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ชาวต่างชาติ หรือสรุปได้ว่า Logit model มีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆได้
ครอบคลุมและละเอียดมากกวา่ Probit model  ซ่ึงความสามารถน้ีน่าจะมาจากค่าคลาดเคล่ือนที่มีการ
กระจายตวัแบบโลจิสติค 
 
5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรแจกแบบสอบถามหลากหลายภาษา เน่ืองจากชาวต่างชาติมีหลายเช้ือชาติที่เขา้มาอาศยัใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนทวีปเอเชีย ไดแ้ก่ จีน ญี่ปุ่ น เกาหลี  เป็นตน้ จะท าให้สะดวกต่อการ
ส่ือสาร 
2. การศึกษาเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม โดยผูท้ี่จองคอนโดมิเนียมเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงมีการเปล่ียนมือ
หรือโอนยา้ยกรรมสิทธ์ิตลอดเวลา ท าให้ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน 
เพราะจะท าใหรู้้ถึงจ านวนผูท้ี่อาศยัคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ สามารถศึกษาขอ้มูลจาก
ส านกังานที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. กลุ่มตวัอยา่งเป็นชาวต่างชาติในการท าแบบสอบถามจึงมีอุปสรรคดา้นภาษาในการสนทนา ควรมี
ผูเ้ช่ียวชาญที่สามารถพดูคุยได ้จะท าใหผู้ส้อบถามและผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจกนัมากขึ้น
สามารถตอบตรงค าถาม 
4. ควรศึกษาปัจจยัที่สามารถหาค่าโพรบิตได ้ โดยเพิม่เติมในแบบสอบถาม อาจเป็นการเพิม่ค  าถาม
ใหล้ะเอียดตรงตามจุดประสงค ์เพือ่ช่วยในการหาค่าโพรบิตได ้ การหาค่าโพรบิตจะตอ้งมีความ
เช่ือมัน่โดยประมาณร้อยละ 95 หรือมีค่าระดบันยัส าคญัมากกวา่ 0.05 
5. ในการท าแบบสอบควรแยกประเทศที่ผูจ้องคอนโดมิเนียมไดเ้ขา้มาในเมืองไทย เพือ่หาความน่าจะ
เป็นวา่มีประเทศใดบา้งที่มีความตอ้งการเขา้มาพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่มากที่สุด จากการท าแบบสอบถามคร้ังบอกถึงทวปีของผูท้ี่ท  าการจองเท่านั้น 
6. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้จิยัสามารถเพิม่เติมในส่วน Marginal effect เพือ่ใหท้ราบวา่ถา้ตวัแปรตน้
มีค่าเพิม่ขึ้นเท่ากบั 1 หน่วย จะท าใหต้วัแปรตามมีโอกาสจะเปล่ียนแปลงไปเท่าไร 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – เพศ 

เพศ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ชาย 177 44.3 44.3 
 หญงิ 223 55.8 100.0 

รวม 400 100.0  
 

ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – อาย ุ
อายุ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ต ่ากว่า 20 ปี 17 4.3 4.3 
21-40 ปี 160 40.0 44.3 
41-60 ปี 155 38.8 83.0 

60 ปีขึน้ไป 68 17.0 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – สถานภาพ 

สถานภาพ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง โสด 152 38.0 38.0 
สมรส 206 51.5 89.5 
อย่าร้างหรือ
แยกกนัอยู่ 

42 10.5 100.0 

รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – อาชีพ 
อาชีพ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ข้าราชการ 56 14.0 14.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 190 47.5 61.5 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 52 13.0 74.5 
ธุรกจิส่วนตัว 86 21.5 96.0 

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – การศึกษา 

การศึกษา 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ต ่ากว่าปริญญาตรี 52 13.0 13.0 
ปริญญาตรี 258 64.5 77.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 90 22.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 16 4.0 4.0 
15,001 - 30,000 บาท 142 35.5 39.5 
30,001 - 45,000 บาท 110 27.5 67.0 
45,000 ขึน้ไป 132 33.0 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – ทวปีท่ีอยูอ่าศยั 
ทวปีที่อยู่อาศัย 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

ทวปีแอฟริกา 2 0.5 .5 
ทวปีแอนตาร์กติกา 10 2.5 3.0 
ทวปีเอเชีย 258 64.5 67.5 
ทวปีออสเตรเลยี 10 2.5 70.0 
ทวปียุโรป 85 21.3 91.3 
ทวปีอเมริกาเหนือ 18 4.5 95.8 
ทวปีอเมริกาใต้ 17 4.3 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – จ านวนท่ีเคยมาเมืองไทย 

เคยมาเมืองไทยกีค่ร้ัง 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง 1 คร้ัง 71 17.8 17.8 
2 คร้ัง 157 39.3 57.0 
3 คร้ัง 59 14.8 71.8 
มากกว่า 3 คร้ัง 113 28.2 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – จ านวนของระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในเมืองไทยต่อปี 

ระยะเวลาทีพ่กัอาศัยในเมืองไทยต่อปี 
 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

1 ปีต่อคร้ัง 89 22.3 22.3 
2 ปีต่อคร้ัง 140 35.0 57.3 
3 ปีต่อคร้ัง 50 12.5 69.8 
มากกว่า 3ปีต่อคร้ัง 121 30.3 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – วตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทย 
วตัถุประสงค์ของการมาเมืองไทย 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

เพือ่ศึกษาต่อ 26 6.5 6.5 
เพือ่ท างาน 183 45.8 52.3 
เพือ่ท่องเทีย่ว 76 19.0 71.3 
เพือ่พกัผ่อนในยาม
เกษียณอายุ 

46 11.5 82.8 

เพือ่พกัอาศัยกบัครอบครัว 53 13.3 96.0 
อืน่ๆ 16 4.0 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามตามประเภท – ลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัก่อนการจองคอนโดมิเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของทีอ่ยู่อาศัยก่อนการจองคอนโดมิเนียม 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่
แจกแจง 

คอนโดมีเนียม 93 23.3 23.3 
โรงแรม 179 44.8 68.0 
บ้านเช่า 55 13.8 81.8 
อพาร์ตเม้นต์ 68 17.0 98.8 
อืน่ๆ 5 1.3 100.0 
รวม 400 100.0  
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ส่วนที ่2: ความคิดเห็นทีม่ีต่อความต้องการทีอ่ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการคอนโดมิเนียม – ลกัษณะของห้องท่ี
ตอ้งการ 

ลกัษณะของห้องทีต้่องการ 

ข้อมูลทีแ่จกแจง  จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

สตูดิโอ 84 21.0 21.0 
1 ห้องนอน 150 37.5 58.5 
2 ห้องนอน 142 35.5 94.0 
อืน่ๆ 24 6.0 100.0 
รวม 400 100.0  

ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการคอนโดมิเนียม – จ านวนพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการ 

จ านวนพืน้ที่ทีต้่องการ 

ข้อมูลทีแ่จกแจง 
 จ านวน ร้อยละ 

จ านวนสะสมร้อย
ละ 

25-35 ตร.ม. 92 23.0 23.0 
36-45 ตร.ม. 145 36.3 59.3 
46-55 ตร.ม. 89 22.3 81.5 
56-65 ตร.ม. 52 13.0 94.5 
65 ตร.ม. ขึน้ไป 22 5.5 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความต้องการคอนโดมิเนียม – เงินจองและท า
สัญญา 

เงินจองและท าสัญญา 
ข้ อ มู ล ท่ี แ จ ก
แจง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10% ของราคา 55 13.8 13.8 
15% ของราคา 114 28.5 42.3 
20% ของราคา 120 30.0 72.3 
25% ของราคา 52 13.0 85.3 
50% ของราคา 54 13.5 98.8 
มากกวา่ 50% ของราคา 5 1.3 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการคอนโดมิเนียม – ปัจจยัท่ีมีผลในการ
เลือกซ้ือ 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือ 

ข้อมูลทีแ่จกแจง จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ จ านวน 

ช่ือเสียง 34 8.5 8.5 
ราคา 84 21.0 29.5 
ท าเลทีต่ั้ง 196 49.0 78.5 
โปรโมช่ัน 86 21.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการคอนโดมิเนียม – ปัจจยัท่ีมีผลในการ
พิจารณา 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา 

ข้ อ มู ลที่ แ จ ก
แจง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

บ้านหลงัที่ 2 196 49.0 49.0 
เพือ่ความสะดวกสบาย 26 6.5 55.5 
เพือ่การลงทุน 178 44.5 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการคอนโดมิเนียม – ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีตอ้งการ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกทีต้่องการ 

 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ระบบการรักษาความปลอดภัย 5 1.3 1.3 
ทีจ่อดรถ 173 43.3 44.5 
ห้องออกก าลงักาย 63 15.8 60.3 
สระว่ายน า้ 159 39.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ส่วนที ่3 : ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมเลอืกซ้ือคอนโดมิเนียม 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
สภาพแวดลอ้มโดยรวม 

สภาพแวดล้อมโดยรวม 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

ส าคัญน้อย 47 11.8 11.8 
ส าคัญ 147 36.8 48.5 
ส าคัญมาก 39 9.8 58.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 167 41.8 100.0 
รวม 400 100.0  

ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
บริการจากส่วนกลาง 

บริการจากส่วนกลาง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจก
แจง 

ส าคัญน้อย 9 2.3 2.3 
ส าคัญ 170 42.5 44.8 
ส าคัญมาก 58 14.5 59.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 163 40.8 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
ความปลอดภยัภายในอาคาร 

ความปลอดภัยภายในอาคาร 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 25 6.3 6.3 
ส าคัญ 171 42.8 49.0 
ส าคัญมาก 66 16.5 65.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 138 34.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
การคมนาคมสะดวก 

การคมนาคมสะดวก 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 45 11.3 11.3 
ส าคัญ 135 33.8 45.0 
ส าคัญมาก 88 22.0 67.0 
ส าคัญมากทีสุ่ด 132 33.0 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
ขนาดพื้นท่ีหอ้ง 

ขนาดพืน้ที่ห้อง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 21 5.3 5.3 
ส าคัญ 155 38.8 44.0 
ส าคัญมาก 96 24.0 68.0 
ส าคัญมากทีสุ่ด 128 32.0 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
การตกแต่งภายใน 

การตกแต่งภายใน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 19 4.8 4.8 
ส าคัญ 151 37.8 42.5 
ส าคัญมาก 82 20.5 63.0 
ส าคัญมากทีสุ่ด 148 37.0 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช ้

วสัดุอุปกรณ์ทีเ่ลอืกใช้ 

ข้อมูลทีแ่จกแจง  จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ส าคัญน้อย 58 14.5 14.5 
ส าคัญ 155 38.8 53.3 
ส าคัญมาก 82 20.5 73.8 
ส าคัญมากทีสุ่ด 105 26.3 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
ราคาคอนโดมิเนียม 

ราคาคอนโดมิเนียม 

ข้อมูลทีแ่จกแจง จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ จ านวน 

ส าคัญน้อย 34 8.5 8.5 
ส าคัญ 176 44.0 52.5 
ส าคัญมาก 89 22.3 74.8 
ส าคัญมากทีสุ่ด 101 25.3 100.0 
รวม 400 100.0  

 



 

77 

ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
การจดัหาสินเช่ือจากธนาคาร 

การจัดหาสินเช่ือจากธนาคาร 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 42 10.5 10.5 
ส าคัญ 169 42.3 52.8 
ส าคัญมาก 62 15.5 68.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 127 31.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
จ านวนเงินจอง 

จ านวนเงินจอง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 4 1.0 1.0 
ส าคัญ 158 39.5 40.5 
ส าคัญมาก 75 18.8 59.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 163 40.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– 
อตัราเงินกูข้องธนาคาร 

อตัราเงินกู้ของธนาคาร 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 23 5.8 5.8 
ส าคัญ 149 37.3 43.0 
ส าคัญมาก 92 23.0 66.0 
ส าคัญมากทีสุ่ด 136 34.0 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม– มี
หอ้งตวัอยา่งใหช้ม 

มีห้องตัวอย่างให้ชม 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 19 4.8 4.8 
ส าคัญ 158 39.5 44.3 
ส าคัญมาก 71 17.8 62.0 
ส าคัญมากทีสุ่ด 152 38.0 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
ความรวดเร็วในการโอน 

ความรวดเร็วในการโอน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 38 9.5 9.5 
ส าคัญ 158 39.5 49.0 
ส าคัญมาก 69 17.3 66.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 135 33.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที 

สามารถเข้าอยู่ได้ทันที 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 5 1.3 1.3 
ส าคัญ 155 38.8 40.0 
ส าคัญมาก 70 17.5 57.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 170 42.5 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
การมอบส่วนลดพิเศษ 

การมอบส่วนลดพเิศษ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 4 1.0 1.0 
ส าคัญ 184 46.0 47.0 
ส าคัญมาก 73 18.3 65.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 139 34.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
บริการหลงัการขาย 

บริการหลงัการขาย 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 45 11.3 11.3 
ส าคัญ 156 39.0 50.2 
ส าคัญมาก 84 21.0 71.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 115 28.7 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
การใหค้  าแนะน าและการบริการ 

การให้ค าแนะน าและการบริการ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 22 5.5 5.5 
ส าคัญ 135 33.8 39.3 
ส าคัญมาก 117 29.3 68.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 126 31.5 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
การจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 

การจัดบูทตามสถานทีต่่างๆ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 9 2.3 2.3 
ส าคัญ 126 31.5 33.8 
ส าคัญมาก 96 24.0 57.8 
ส าคัญมากทีสุ่ด 169 42.3 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
สถานท่ีตั้งใกลย้า่นเศรษฐกิจ 

สถานทีต่ั้งใกล้ย่านเศรษฐกจิ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 15 3.8 3.8 
ส าคัญ 191 47.8 51.5 
ส าคัญมาก 72 18.0 69.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 122 30.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
ตั้งบนพื้นท่ีท่ีเขา้ออกไดส้ะดวก 

ตั้งบนพืน้ที่ทีเ่ข้าออกได้สะดวก 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 30 7.5 7.5 
ส าคัญ 162 40.5 48.0 
ส าคัญมาก 97 24.3 72.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 111 27.8 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
การใหค้  าแนะน า 

การให้ค าแนะน า 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 13 3.3 3.3 
ส าคัญ 187 46.8 50.0 
ส าคัญมาก 58 14.5 64.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 142 35.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
การบริการ(หลงัการขาย) 

การบริการ(หลังการขาย) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 4 1.0 1.0 
ส าคัญ 184 46.0 47.0 
ส าคัญมาก 73 18.3 65.3 
ส าคัญมากทีสุ่ด 139 34.8 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
ช่ือเสียงการโฆษณา 

ช่ือเสียงการโฆษณา 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 9 2.3 2.3 
ส าคัญ 126 31.5 33.8 
ส าคัญมาก 96 24.0 57.8 
ส าคัญมากทีสุ่ด 169 42.3 100.0 
รวม 400 100.0  
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ผลการตอบแบบสอบถามของระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม–
คุณภาพของโครงการ 

คุณภาพของโครงการ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสมร้อยละ 

ข้อมูลที่แจกแจง ส าคัญน้อย 12 3.0 3.0 
ส าคัญ 147 36.8 39.8 
ส าคัญมาก 87 21.8 61.5 
ส าคัญมากทีสุ่ด 154 38.5 100.0 
รวม 400 100.0  

 
ผลแสดงความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

ค่าความเช่ือมั่น จ านวนค าถาม 
.961 24 

 
ผลของการแสดงความส าคญัท่ีมีความตอ้งการของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

สภาพแวดลอ้มโดยรวม 65.2900 264.928 .487 .962 
บริการจากส่วนกลาง 65.1675 260.827 .707 .959 
ความปลอดภยัภายใน
อาคาร 

65.3125 258.180 .770 .958 

การคมนาคมสะดวก 65.3375 258.004 .742 .959 
ขนาดพื้นท่ีห้อง 65.2775 260.331 .738 .959 
การตกแต่งภายใน 65.2075 260.867 .703 .959 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ 65.5200 262.746 .595 .960 
ราคาคอนโดมิเนียม 65.4625 260.324 .730 .959 
การจดัหาสินเช่ือจาก 65.4200 259.683 .690 .959 
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Item-Total Statistics 
 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

ธนาคาร 
จ านวนเงินจอง 65.1125 260.115 .766 .959 
อตัราเงินกูข้องธนาคาร 65.2525 260.425 .720 .959 
มีหอ้งตวัอยา่งใหช้ม 65.2150 259.683 .731 .959 
ความรวดเร็วในการโอน 65.3525 258.479 .731 .959 
สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที 65.0925 261.357 .714 .959 
การมอบส่วนลดพิเศษ 65.2375 259.164 .806 .958 
บริการหลงัการขาย 65.4325 262.191 .625 .960 
การใหค้  าแนะน าและการ
บริการ 

65.2375 263.034 .659 .960 

การจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 65.0425 266.412 .554 .961 
สถานท่ีตั้งใกลย้า่น
เศรษฐกิจ 

65.3525 259.487 .774 .958 

ตั้งบนพื้นท่ีท่ีเขา้ออกได้
สะดวก 

65.3825 259.625 .754 .959 

การใหค้  าแนะน า 65.2825 260.268 .725 .959 
การบริการ 65.2375 259.164 .806 .958 
ช่ือเสียงการโฆษณา 65.0425 266.412 .554 .961 
คุณภาพของโครงการ 65.1475 261.560 .703 .959 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งเพศและการศึกษา 
การศึกษา 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวม 

เพศ ชาย 27 96 54 177 
หญงิ 25 162 36 223 
รวม 52 258 90 400 

 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งเพศและปัจจยัในการเลือกซ้ือ 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือ 
  ช่ือเสียง ราคา ท าเลทีต่ั้ง โปรโมช่ัน รวม 

เพศ ชาย 17 28 93 39 177 
หญงิ 17 56 103 47 223 
รวม 34 84 196 86 400 

 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและจ านวนท่ีเคยมาเมืองไทยก่ีคร้ัง 

 
 

เคยมาเมืองไทยกีค่ร้ัง 

รวม 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 คร้ัง 

อาชีพ ข้าราชการ 21 14 12 9 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 12 109 31 38 190 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 13 13 12 14 52 
ธุรกจิส่วนตัว 17 21 4 44 86 
อืน่ๆ 8 0 0 8 16 

รวม 71 157 59 113 400 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในเมืองไทยต่อปี 

 

ระยะเวลาทีพ่กัอาศัยในเมืองไทยต่อปี 

รวม 1 ปีต่อคร้ัง 2 ปีต่อคร้ัง 3 ปีต่อคร้ัง 
มากกว่า 3 ปีต่อ

คร้ัง 

อาชีพ ข้าราชการ 21 14 8 13 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 26 70 26 68 190 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 17 13 12 10 52 
ธุรกจิส่วนตัว 17 35 4 30 86 
อืน่ๆ 8 8 0 0 16 

รวม 89 140 50 121 400 
 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั(ก่อนซ้ือคอนโดมิเนียม) 

 

ลกัษณะของทีอ่ยู่อาศัย 

รว
ม 

คอนโดมิเนีย
ม โรงแรม บ้านเช่า 

อพาร์ตเม้น
ต์ อืน่ๆ 

อาชีพ ข้าราชการ 14 21 8 13 0 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 48 96 13 33 0 190 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 14 8 26 4 0 52 
ธุรกจิส่วนตัว 17 50 0 14 5 86 
อืน่ๆ 0 4 8 4 0 16 

รวม 93 179 55 68 5 400 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและราคาคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

ราคาคอนโดมิเนียมทีต้่องการซ้ือ 

รวม 

ต ่ากว่า 
2,000,000 
บาท 

2,000,001 - 
3,000,000 
บาท 

3,000,001 - 
4,000,000 
บาท 

4,000,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพ ข้าราชการ 5 16 27 8 56 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

34 116 31 9 190 

พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

8 31 13 0 52 

ธุรกจิส่วนตัว 13 27 26 20 86 
อืน่ๆ 16 0 0 0 16 

รวม 76 190 97 37 400 
 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและปัจจยัในการเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือ 

รวม ช่ือเสียง ราคา ท าเลทีต่ั้ง โปรโมช่ัน 

อาชีพ ข้าราชการ 0 13 30 13 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 13 42 84 51 190 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 4 9 34 5 52 
ธุรกจิส่วนตัว 17 20 32 17 86 
อืน่ๆ 0 0 16 0 16 

รวม 34 84 196 86 400 
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 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา 

รวม บ้านหลงัที่ 2 
เพือ่ความ

สะดวกสบาย เพือ่การลงทุน 

อาชีพ ข้าราชการ 25 5 26 56 
พนักงานบริษัทเอกชน 93 17 80 190 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 30 4 18 52 
ธุรกจิส่วนตัว 32 0 54 86 
อืน่ๆ 16 0 0 16 

รวม 196 26 178 400 
 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งเพศและวตัถุประสงคข์องการมาเมืองไทย 

 

วตัถุประสงค์ของการมาเมืองไทย  

เพือ่ศึกษา
ต่อ 

เพือ่
ท างาน 

เพือ่
ท่องเทีย่ว 

เพือ่พกัผ่อน
ในยาม

เกษียณอายุ 
เพือ่พกัอาศัย
กบัครอบครัว อืน่ๆ  รวม 

เพศ ชาย 13 66 47 24 19 8 177 
หญงิ 13 117 29 22 34 8 223 

รวม 26 183 76 46 53 16 400 
 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัในการเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือ 

รวม ช่ือเสียง ราคา ท าเลทีต่ั้ง โปรโมช่ัน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 0 0 12 4 16 
15,001 - 30,000 บาท 9 31 61 41 142 
30,001 - 45,000 บาท 8 17 60 25 110 
45,000 ขึน้ไป 17 36 63 16 132 
รวม 34 84 196 86 400 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา 

รวม บ้านหลงัที่ 2 
เพือ่ความ

สะดวกสบาย เพือ่การลงทุน 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 16 0 0 16 
15,001 - 30,000 บาท 92 4 46 142 
30,001 - 45,000 บาท 31 18 61 110 
45,000 ขึน้ไป 57 4 71 132 
รวม 196 26 178 400 

 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งทวปีท่ีอยูอ่าศยัและราคาคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

ราคาคอนโดมิเนียมทีต้่องการซ้ือ 

รวม 

ต ่ากว่า 
2,000,000 
บาท 

2,000,001 - 
3,000,000 บาท 

3,000,001 - 
4,000,000 
บาท 

4,000,000 
บาทขึน้ไป 

ทวปีที่อยู่
อาศัย 

ทวปีแอฟริกา 1 1 0 0 2 
ทวปีแอนตาร์
กติกา 

0 7 0 3 10 

ทวปีเอเชีย 69 126 46 17 258 
ทวปีออสเตรเลยี 2 5 2 1 10 
ทวปียุโรป 1 36 41 7 85 
ทวปีอเมริกาเหนือ 3 5 5 5 18 
ทวปีอเมริกาใต้ 0 10 3 4 17 

รวม 76 190 97 37 400 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งทวปีท่ีอยูอ่าศยัและปัจจยัในการเลือกซ้ือ 

 
ปัจจัยในการเลอืกซ้ือ 

รวม ช่ือเสียง ราคา ท าเลทีต่ั้ง โปรโมช่ัน 

ทวปีที่อยู่
อาศัย 

ทวปีแอฟริกา 0 0 1 1 2 
ทวปีแอนตาร์กติกา 0 6 0 4 10 

ทวปีเอเชีย 21 42 125 70 258 
ทวปีออสเตรเลยี 1 1 6 2 10 

ทวปียุโรป 9 25 42 9 85 
ทวปีอเมริกาเหนือ 0 3 15 0 18 
ทวปีอเมริกาใต้ 3 7 7 0 17 

รวม 34 84 196 86 400 
 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งทวปีท่ีอยูอ่าศยัและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา 

 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา 

รวม บ้านหลงัที่ 2 เพือ่ความสะดวกสบาย เพือ่การลงทุน 

ทวปีที่อยู่
อาศัย 

ทวปีแอฟริกา 1 0 1 2 
ทวปีแอนตาร์กติกา 7 0 3 10 
ทวปีเอเชีย 139 18 101 258 
ทวปีออสเตรเลยี 5 0 5 10 
ทวปียุโรป 27 5 53 85 
ทวปีอเมริกาเหนือ 11 0 7 18 
ทวปีอเมริกาใต้ 6 3 8 17 

รวม 196 26 178 400 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัในการเลือกซ้ือและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 

 
ลกัษณะของทีอ่ยู่อาศัย รวม 

คอนโดมีเนียม โรงแรม บ้านเช่า อพาร์ตเม้นต์ อืน่ๆ  

ปัจจัยใน
การเลอืกซ้ือ 

ช่ือเสียง 8 12 9 5 0 34 
ราคา 13 57 9 0 5 84 
ท าเลทีต่ั้ง 46 73 33 44 0 196 
โปรโมช่ัน 26 37 4 19 0 86 

รวม 93 179 55 68 5 400 
 
ส่วนที่  4  ตารางแสดงความส าคัญ ของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่ อ ยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม 

Statistics 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 
สภาพแวดลอ้มโดยรวม 400 0 2.8150 1.10627 
บริการจากส่วนกลาง 400 0 2.9375 .95963 
ความปลอดภยัภายในอาคาร 400 0 2.7925 .99091 
การคมนาคมสะดวก 400 0 2.7675 1.03253 
ขนาดพื้นท่ีห้อง 400 0 2.8275 .94338 
การตกแต่งภายใน 400 0 2.8975 .96401 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ 400 0 2.5850 1.02977 
ราคาคอนโดมิเนียม 400 0 2.6425 .95235 
การจดัหาสินเช่ือจากธนาคาร 400 0 2.6850 1.03123 
จ านวนเงินจอง 400 0 2.9925 .91900 
อตัราเงินกูข้องธนาคาร 400 0 2.8525 .96076 
มีหอ้งตวัอยา่งใหช้ม 400 0 2.8900 .97739 
ความรวดเร็วในการโอน 400 0 2.7525 1.02659 
สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที 400 0 3.0125 .92979 
การมอบส่วนลดพิเศษ 400 0 2.8675 .91215 
บริการหลงัการขาย 400 0 2.6725 1.01134 
การใหค้  าแนะน าและการบริการ 400 0 2.8675 .92579 
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Statistics 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 
การจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 400 0 3.0625 .90866 
สถานท่ีตั้งใกลย้า่นเศรษฐกิจ 400 0 2.7525 .93457 
ตั้งบนพื้นท่ีท่ีเขา้ออกไดส้ะดวก 400 0 2.7225 .95277 
การใหค้  าแนะน า 400 0 2.8225 .96089 
การบริการ 400 0 2.8675 .91215 
ช่ือเสียงการโฆษณา 400 0 3.0625 .90866 
คุณภาพของโครงการ 400 0 2.9575 .93428 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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แบบสอบถาม 
 

ช่ือเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ  ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ 
Factors Affecting the Decision to Buy a Condominium of Foreigners in Mueang, 
Chiang Mai Province 

ค าช้ีแจง 
  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบณัฑิต (ภาคพิเศษ) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะ
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลทางโปรแกรมท่ีใชห้าค่าสถิติ จะไม่แสดงรายละเอียดใน
ส่วนของขอ้มูลส่วนตวัและข้อมูลท่ีได้มามิได้เก่ียวข้องเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัทเอกชน  ทั้ งน้ี
ผูจ้ดัท าตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งสูง ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

รุสนนัท ์ คิดหา 
ผูว้จิยั 

 
 

Questionnaire: Factors Affecting the Decision to Buy a Condominium of Foreigners in 
Mueang, Chiang Mai Province 
1: General information of respondents 
1. Gender  Male      Female 
2. Age  1) Lower 20 year    2) 21 – 40 year  

3)  41 – 60 year    4) Over 60 year 
3. Marital Status  Single    Married   Divorce 
4. Profession 

 Government officials    Private Business 
 State enterprise officer   Self - employed 
 Identify …………….. 

 5. Education Qualification 
                   Bachelor’ degree  
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6. Salary per Month 
  1)  Lower 1.5k             2) 1.5k – 3.0k 
  3)  3.0k – 4.5k      4) Over 4.5k 
 7. Original Continental Residency 
   Africa      Antarctica 

  Asia       Australia 
  Europe      North America 
  South America 

 8. Numbers of Residents in Exclusive to the respondent 
  1 person       2 persons 
  3 persons       More then 4 persons 

9. How many times have you traveled to Thailand? 
   1 time      2 time 

  3 time      More than 3 time 
10. How often do you travel to Thailand in a year? 
   1 a year      2 a year 

   3 a year      More than 3 a year 
11. What is your main purpose for coming to Thailand? 
   Study      Work 

  Travel      Retire 
  Homes stay      Other 

12. What type of residence you often choose when coming to stay in Thailand? 
  Condominium    Hotel 

 Rented a house     Apartment 
 Other 

2. Opinions toward Residency in Condominium  
1. What is the most suitable range of the price of condominium you prefer? 

 1)  Below 2.00 Mill. Bath   2) 2.00 - 3.00 Mill. Bath 
 3)  3.00 - 4.00 Mill. Bath   4) More than 4.00 Mill. Bath 

 
 



 

94 

2. What is the preferable type of condominium you prefer? 
  Studio      1 bedroom 
  2 bedrooms      Other 

3. What is the preferable space in square meteres? 
  25-35 square meteres     36-45 square meteres 
  46-55 square meteres     56-65 square meteres 
  More than 65 square meteres 

4. What is the preferable deposit price per an overall price of the condominium? 
    1)  Below 10%       2) 15% price  

     3)  20% price       4) 25% price  
    5)  50% price       6) At least 50%  

5. Factors in making decision to buy condominium from most to least 
   Famous       Price 
   Location       Promotion 
   Car park       Usable area 
   Work place       Environment 
   Public utility      After sale service 

6. Factor influencing the decision to buy condominium 
  Family expanse      Weekend house  
  Convenience      Investment  

7. What are the preferable facilities in condominium from most to least? 
  Security       Car park  
  Fitness      Swimming pool  
  Laundry      Beauty shop 
  Internet      Grocer’s shop 
  Water heater      Air condition 
  Other 
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3: Factors affecting decision-making to buy condominium. 1=least important; and 4=most 
important. 
1. General environment 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Services from the body cooperate 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

3. Safety in construction 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

4. Travel and access 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

5. Space of unit 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

6. Interior decoration 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

7. Material used to decorate 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

Price Factors 
 1. Price of condominium 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Bank’s credit service 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 
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3. Mortgage 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

4. Bank loan percentage 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

Sale Factors 
1. Example unit available to see 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Time spent in transferring the ownership 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

3. Readiness for moving-in 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

Marketing Factors 
 1. Discount incentive 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. After-sale service 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

3. Suggestion and other sale services 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

4. Exhibition and advertisement in public space 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 
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Location Factors 
1. Location closed to central business district 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Located on an easily accessible area 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

Staff’s Service-Mind Factors 
1. Staff’s suggestion 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Hospitality 
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

Brand Image Factors 
1. Popular brand known in media and advertisement 

1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

2. Quality of the project’s brand image  
1) Less important  2) Important 
3) Very important  4) The most important 

4 : Decision to buy condominium. 1=not sure; 5=very confident 
1. Your decision to buy condominium 

1)  May be    2) Quite sure 
3)  Sure    4) Very sure 
5)  Definitely sure 

2. Comments and suggestions 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 



 

98 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ-สกุล   นางสาวรุสนนัท ์ คิดหา 
 

วนั เดือน ปีเกดิ     21 กรกฎาคม 2533 
 

ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ปีการศึกษา 2554 

ส าเร็จการศึกษา  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั เชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2550 
 

ประสบการณ์ 2556 - ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีงานสินเช่ือ ทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ1 เชียงใหม่  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ 

 2555-2556 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะฮาเบอร์ เชียงใหม่ 

 
 

 
         


