
 

ง 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การประเมินผลธุรกิจผา้ม่านในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผู้เขียน     นายการัญ ศรีสกุลชวาลา 
ปริญญา     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) 
คณะกรรมการทีป่รึกษา 

ผศ.ดร.นิสิต พนัธมิตร  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
บทคัดย่อ 
 

  การค้นคว้าแบบอิสระในเร่ือง “การประเมินผลธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดเชียงใหม่” มี

วตัถุประสงค์ท่ีจะเพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลูกคา้ท่ีใช้บริการธุรกิจผา้ม่านในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่

และวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีน ามาสู่การใชบ้ริการธุรกิจผา้ม่านในจงัหวดัเชียงใหม่ 

อีกทั้งยงัมีความตอ้งการท่ีจะส ารวจขอ้มูลความคิดเห็นเชิงปริทรรศน์เก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจธุรกิจ

ผา้ม่านในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเป็นการจดัท าขอ้มูลเชิงลึกเพื่อทราบถึงความระดบัพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนใจ

ลูกคา้ของธุรกิจผา้ม่านแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยงานวิจยัน้ีไดก้  าหนดประชากรท่ีน ามาใช้ในการคน้ควา้แบบ

อิสระซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจผา้ม่านในจงัหวดัเชียงใหม่ และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้

ผูใ้ช้บริการธุรกิจผา้ม่านร้านแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 ตวัอย่าง ผ่านเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัท่ีไดด้ าเนินการโดยเคร่ืองมือชนิดแบบสอบถามโดยประยุกต์แนวค าถามจากแนวคิดทฤษฎี

ส่วนประสมการตลาด ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชว้ิธีการแบบจ าลองโลจิท (Logit model) ดว้ยเทคนิค

วิธีวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) และเทคนิค

วเิคราะห์ marginal effects โดยผลการศึกษาไดค้่า ค่า Log likelihood function ซ่ึงมีค่าเท่ากบั -59.69891 

ค่า Restricted log likelihood เท่ากับ -154.1870 ค่า Chi squared เท่ากับ 188.9762 ค่า McFadden R2 

เท่ากบั 0.61281 ค่าความถูกตอ้งในการท านาย (correct prediction) เท่ากบัร้อยละ 93.67 ซ่ึงสามารถถึง

ระดับความพึงพอใจท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ ความพอใจใน

ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงโดยรวมในกิจการของร้านผา้ม่านแห่งหน่ึง ความพอใจในการออกแบบของ

ผลิตภัณฑ์ในร้านผ้าม่านแห่งหน่ึง  ความพอใจในต าแหน่งท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง  ความ
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สะดวกสบายในการจอดรถของร้านผา้ม่านแห่งหน่ึงและ ความพอใจในการส่งเสริมการขายร่วมกบั

หน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ ในขณะท่ีระดบัความพึงพอใจท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ความพอใจในความโดดเด่นและทนัสมยัของผลิตภณัฑ ์
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Abstract 
 
   Independent Study in “Assessment of Curtain Business in Chiang Mai Province”. The 

objective to study the general drapery business customers in Chiang Mai and the factors that influence 

satisfaction that leads to a drapery business in Chiang Mai and also needs to explore the reviews for 

the vision concerning the satisfaction drapery business in Thailand to prepare the insight to know the 

satisfaction level of the customers of the curtain. one of Chiang Mai To serve as a guide to improve 

and meet the needs of our customers. In this study, we determined the population used in the thesis, 

including. Customers are drapery business in Chiang Mai. And determine the sample size business 

customers are drapery shop in Chiang Mai, one of 300 examples. The instruments used in this research 

was performed by the application of a query by the questions from the theory part of the marketing 

mix. This analysis is used to Logit model with analysis techniques to maximum likelihood estimates 

(MLE)  and The marginal effects technical Analysis. The study is the Log likelihood function is -

59.69891, Restricted log likelihood value equal to -154.1870, Chi squared equals 188.9762, McFadden 

R2 value equal to 0.61281 and The correct prediction equal to 93.67 percent. This is the level of 

satisfaction with statistical significance at the 99 percent confidence level are Satisfaction with the 

overall image and reputation of one of the curtains, Satisfaction in the design of a product in one of 

the blinds, Satisfaction in a location easily accessible, Comfort in the parking lot of one of the curtains 

and satisfaction in collaboration with agencies or companies. While satisfaction levels are statistically 

significant at a confidence level of 95 percent are satisfied with their distinctive and stylish products 


