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ภาคผนวก ก 

ราคาไม้แปรรูปสินค้าเฉลีย่ของจังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที1่ก ราคาไมแ้ปรรูปสินคา้เฉล่ีย (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจงัหวดั เชียงใหม่ ปี 2551 – 2556 
หน่วย : บาท 

ล าดับ รายการ หน่วย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1 แผน่ไมอ้ดัยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราตน้ไม ้ แผน่ 229.75  224.69  204.36  213.39  214.95  214.95  
2 แผน่ไมอ้ดัยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราตน้ไม ้ แผน่ 337.62  321.26  306.07  309.97  313.08  313.08  
3 แผน่ไมอ้ดัยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. แผน่ 188.09  177.57  200.94  189.26  177.57  177.57  
4 แผน่ไมอ้ดัยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. แผน่ 271.03  257.01  257.01  240.26  233.64  233.64  
5 แผน่ไมอ้ดัชนิดใชภ้ายในชั้น2/4ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.ตราชา้ง 3 เชือก แผน่ 394.08  385.75  387.62  387.85  387.85  387.85  
6 แผน่ไมอ้ดัชนิดใชภ้ายในชั้น2/4ขนาด 4' x 8' หนา7 มม.ตราชา้ง 3 เชือก แผน่ 678.74 672.9 672.9 672.9 672.9 672.9 
7 ไมเ้ตง็ ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.97  672.90  732.87  738.32  738.32  738.32  
8 ไมเ้ตง็ ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.97  672.90  732.87  738.32  738.32  738.32  
9 ไมเ้ตง็ ไม่ไส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 666.22  434.58  455.99  457.94  457.94  457.94  

10 ไมเ้ตง็ ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.97  672.90  732.87  738.32  738.32  738.32  

ท่ีมา : ส านกัดชันีการคา้ , 2556 
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ตารางที1่ก ราคาไมแ้ปรรูปสินคา้เฉล่ีย (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจงัหวดั เชียงใหม่ ปี 2551 – 2556(ต่อ) 
หน่วย : บาท 

ท่ีมา : ส านกัดชันีการคา้ , 2555 

 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

11  ไมแ้ดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,257.87  - 1,214.95  1,214.95  1,214.95 1,214.9 
12  ไมแ้ดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,304.59  - 1,233.64  1,233.64  1,233.64 1,233.6 
13  ไมแ้ดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,257.87  - 1,233.64  1,233.64  1,233.64 1,233.6 
14  ไมแ้ดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,304.59  - 1,233.64  1,233.64  1,233.64 1,233.6 
15  ไมย้าง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 487.56 670.09 509.89 495.33 495.33 507.19 
16  ไมย้าง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 484.06  629.91  480.84  467.29  467.29  480.32  
17  ไมย้าง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 484.06  629.91  480.84  467.29  467.29  480.32  
18  ไมย้าง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 479.62  629.91  463.71  448.60  448.60  462.41  
19  ไมย้าง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 541.01  629.91  629.91  629.91  629.91  642.42  
20  ไมก้ะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 474.95  529.91  455.38  448.60  448.60  448.60  
21  ไมก้ะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 478.21  529.91  472.51  467.29  467.29  467.29  
22  ไมก้ะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 478.21  529.91  472.51  467.29  467.29  467.29  
23  ไมก้ะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 484.06 559.82 475 467.29 467.29 467.29 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการตกแต่งภายใน
บ้านจัดสรรของผู้ประกอบการ 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและผลวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการตกแต่งภายใน
บา้นจดัสรรของผูป้ระกอบการ โดยท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่ง
ภายในจ านวน 30 ราย ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ประเภทธุรกจิ 

  ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ านวน 13 ราย ประกอบกิจการเจ้าของคนเดียวซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.33 
รองลงมาคือ ผู ้ประกอบการห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 23.33 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1ข 
 

ตารางที ่1ข แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

ประเภทธุรกจิ 
  เจา้ของคนเดียว 

 
13 

 
43.33 

  หา้งหุน้ส่วน 10 33.33 
  บริษทัจ ากดั 7  23.33 
รวม 30 99.99 

 ท่ีมา : จากการศึกษา 
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1.2 ประเภทสถานที ่
  ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ านวน 14 ราย ประกอบกิจการโดยใช้บา้นพกัอาศยัเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.67 สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการใช้ในการประกอบกิจการรองลงมาคือ 
โรงงาน อาคารส านกังาน และคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเมน้ท์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ26.67 ร้อยละ16.67 
และ ร้อยละ10 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2ข 
 

ตารางที ่2ข แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทสถานท่ีของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

ประเภทสถานที่ 
    บา้นพกัอาศยั 

 
14 

 
46.67 

   อาคารส านกังาน 5 16.67 
  คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมน้ท ์ 3 10 
  โรงงาน 8 26.67 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
1.3 ภูมิล าเนา 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ านวน 19 ราย เป็นคนนอกพื้นท่ี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือ
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนในพื้นท่ีจ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67 ดงัตารางท่ี 3ข 
 

ตารางที ่3ข แสดงจ านวนและร้อยละของภูมิล าเนาของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนา 
  คนในพื้นท่ี 

 
11 

 
36.67 

  คนนอกพื้นท่ี 19 63.33 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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1.4 ประสบการณ์ให้บริการ 
 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย พบว่า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ านวน 10 ราย มีประสบการณ์การให้บริการท่ีอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ30 ล าดบัต่อมาอยู่ในช่วงต ่ากว่า10ปี 
คิดเป็นร้อยละ10 ดงัตารางท่ี 4ข 
 

ตารางที ่4ข แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์ให้บริการของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ให้บริการ 
  ต  ่ากวา่ 10 ปี 

 
3 

 
10 

  11-20 ปี 8 26.67 
  21-30 ปี 10 33.33 
  31-40 ปี 9 30 
  41ปี ข้ึนไป 0 0 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
1.5 เพศ 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 27 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 90  ซ่ึงมากกว่าเพศหญิง ท่ีมีจ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ จ านวน 288 ราย เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 66.98 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.02 ดงัตารางท่ี 5ข 
 

ตารางที ่5ข แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 
  ชาย 27 90 
  หญิง 3 10 

รวม 30 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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1.6 อายุ 
 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 อยูใ่นช่วงอายุ 41-50 ปี รองลงมาคืออายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 
12 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.33 และช่วงอายุ 21-30 
ปี 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 6ข 
 
ตารางที ่6ข แสดงจ านวนและร้อยละของอายขุองผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
  ต  ่ากวา่ 20 ปี 

 
0 

 
0 

  21-30 ปี 1 3.33 
  31-40 ปี 7 23.33 
   41-50 ปี 12 40 
  มากกวา่ 51 ปี ข้ึนไป 10 33.33 

รวม 30 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
1.7 การศึกษา 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ส่วนใหญ่จ านวน 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 และการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 7ข 
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ตารางที ่7ข แสดงจ านวนและร้อยละของการศึกษาของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา 
  ประถมศึกษา 

 
1 

 
3.33 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 6.67 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย 4 13.33 
  อนุปริญญา 3 10 
  ปริญญาตรี 20 66.67 
  ปริญญาโท 0 0 
  ปริญญาเอก 0 0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

1.8 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 150,001 – 200,000 บาท 
รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 100,001 – 150,000 บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 200,001 – 300,000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดบั ดัง
ตารางท่ี 8ข 
 

ตารางที ่8ข แสดงจ านวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
0 

 
0 

50,001 – 100,000 บาท 9 30 
100,001 – 150,000 บาท 6 20 
150,001 – 200,000 บาท 10 33.33 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่8ข แสดงจ านวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้ระกอบการ(ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 
200,001 – 300,000 บาท 5 16.67 
300,001 บาทข้ึนไป 0 0 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
1.9 สถานภาพ 

  ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
มีสภานะภาพสมรสจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือสถานะภาพโสดจ านวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 20 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 9ข 
 
ตารางที ่9ข แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
  โสด 

 
6 

 
20 

  สมรส 24 80 
  หมา้ย/หยา่ร้าง 0 0 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

1.10 อาชีพ 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการทั้งหมด 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือนกัลงทุน ดงัตารางท่ี 10ข 
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ตารางที ่10ข แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ 

จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 
0 

 
0 

  พนกังานเอกชน 0 0 
  ธุรกิจส่วนตวั/นกัลงทุน 30 100 
  อ่ืนๆ 0 0 
รวม 30 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
1.11 ความถี่ของลูกค้าทีใ่ช้บริการ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบว่าส่วนใหญ่จ านวน 15 
ราย มีลูกค้าใช้บริการ 2 เดือนคร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือใช้บริการ 1 เดือนคร้ังต่อปี 
บริการคร้ังเดียวต่อปี และบริการ 3 เดือนคร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30 ร้อยละ 13.33และร้อยละ 6.67 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 11ข 

ตารางที ่11ข แสดงจ านวนและร้อยละของความถ่ีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ของลูกค้าทีใ่ช้บริการ 
  บริการคร้ังเดียว/ปี 

 
4 

 
13.33 

 
301 

 
75.3 

  บริการ 1 เดือนคร้ัง/ปี 9 30 4 1 
  บริการ 2 เดือนคร้ัง/ปี 15 50 20 5 
  บริการ 3 เดือนคร้ัง/ปี 2 6.67 75 18.8 
รวม 30 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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2. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตกแต่งภายใน จากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการพบวา่
ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งทุกรายจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 คิดวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินไดเ้ลือกใช้
บริการตกแต่งภายใน ไดแ้ก่ ช่ือเสียงบริษทั ภาพพจน์ของสินคา้ การบริการหลงัการตกแต่งภายใน การ
ลดราคา รายได ้เพื่อนแนะน าและความปลอดภยั ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินไดเ้ลือกใชบ้ริการ
ตกแต่งภายใน ไดแ้ก่ ของแถมจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ83.33 โปรโมชัน่จ  านวน 23 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 76.67 และอายขุองบริษทัจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 12ข 

ตารางที ่12ข แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตกแต่ง 
 ภายในจ าแนกตามประเภทของผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการ 

มีผล ไม่มีผล 
1.  ช่ือเสียงบริษทั 30 

(100) 
0 

(0) 
2.  อายขุองบริษทั 8 

(26.67) 
22 

(73.33) 
3.  ภาพพจน์ของสินคา้ 30 

(100) 
0 

(0) 
4.  การบริการหลงัการตกแต่งภายใน 30 

(100) 
0 

(0) 
5.  โปรโมชัน่ 7 

(23.33) 
23 

(76.67) 
6.  การลดราคา 30 

(100) 
0 

(0) 
7.  ของแถม 5 

(16.67) 
25 

(83.33) 
8.  รายได ้ 30 

(100) 
0 

(0) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่12ข แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตกแต่ง 
 ภายในจ าแนกตามประเภทของผูป้ระกอบการ(ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการ 

มีผล ไม่มีผล 
9.  เพื่อนแนะน า 30 

(100) 
0 

(0) 
10. ความปลอดภยั 30 

(100) 
0 

(0) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
3. ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของบริษัทตกแต่งภายในในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของบริษทัตกแต่งภายในใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้น
บทบาทของรัฐบาล 
 

3.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และบริการ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 รายพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 27 ราย มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการในเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของวสัดุท่ีใช้มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ วสัดุทุกชนิดได้ผ่านการ
รับรองและการน าเขา้อย่างถูกกฎหมายมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.33 มีการน าวสัดุใหม่ๆเขา้มาให้ในการบริการมีระดบัความส าคญัมากจ านวน 23 ราย คิดเป็น 76.67 
วสัดุทุกชนิดไดรั้บการบรรจุไวใ้นภาชนะท่ีปลอดภยัต่อการใช้งานในระดบัท่ีมากจ านวน 22 ราย คิด
เป็นร้อยละ 73.33 และการจดัหาวสัดุและการขนส่งในระดบัปานกลางจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 
73.33 ตามล าดบั ดงัตาราง 13ข 
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ตารางที ่13ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์
และบริการ 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของวสัดุ
ท่ีใช ้

27 
(90) 

3 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.9 มากท่ีสุด 

2 มีการน าวสัดุใหม่ๆ 
เขา้มาใชใ้นการบริการ 

3 
(10) 

23 
(76.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.97 มาก 

3 วสัดุทุกชนิดไดผ้า่น
การรับรองและน าเขา้
อยา่งถูกกฎหมาย 

25 
(83.33) 

5 
(16.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.83 มากท่ีสุด 

4 วสัดุไดรั้บการบรรจุ
ไวใ้นภาชนะท่ี
ปลอดภยัและเหมาะ
ต่อการใชง้าน 

2 
(6.67) 

22 
(73.33) 

5 
(16.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.77 มาก 

5 การจดัหาวสัดุและ
การขนส่ง 

0 
(0) 

14 
(46.67) 

16 
(53.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.47 ปานกลาง 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
3.2 ปัจจัยด้านราคา 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบว่าปัจจยัดา้นราคาใน
เร่ืองราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ีใหบ้ริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
86.67 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับวสัดุท่ีใช้ในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 23 ราย คิดเป็น 76.67 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 การท่ีมีราคาให้เลือกหลากหลายราคาตามความ
เหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นระดบัมากจ านวน 19 ราย คิดเป็น 63.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 การท่ีมีราคา
ใกลเ้คียงกบับริษทัตกแต่งภายในโดยทัว่ไปในระดบัความส าคญัมากจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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63.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีการให้บริการในระดบัความส าคญั
มากจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีค่าเฉล่ีย 4.17 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14ข 
 
ตารางที ่14ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นราคาของผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านราคา ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 มีราคาใกลเ้คียงกบั
บริษทัตกแต่งภายใน
โดยทัว่ไป 

10 
(33.33) 

19 
(63.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.2 มาก 

2 มีราคาใหเ้ลือกหลาย
ราคาตามความ
เหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ 

11 
(36.67) 

19 
(63.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.37 มาก 

3 ราคามีความคุม้ค่ากบั
วสัดุท่ีใหบ้ริการ 

26 
(86.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.87 มากท่ีสุด 

4 ราคามีความ
เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีการใหบ้ริการ 

5 
(16.67) 

25 
(83.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.17 มาก 

5 ราคามีความ
เหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้

23 
(76.67) 

7 
(23.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.77 มากท่ีสุด 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

3.3 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีความเห็นดา้นปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายในเร่ืองมีหลายช่องทาง
ในการติดต่อ เช่น โทรศพัท์  อีเมล์  โทรสารในระดับความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 
รองลงมาคือ ผูรั้บเหมามีการแนะน าสินค้าและให้ความรู้เก่ียวกับสินค้าได้อย่างชัดเจนในระดับ
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ความส าคญัมากจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 สามารถโทรติดต่อซ้ือ
สินคา้และบริการผ่านทางโทรศพัท์ในระดบัความส าคญัมากจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.33  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  และมีตวัอยา่งการตกแต่งภายในให้ดูเป็นแนวคิดในระดบัความส าคญัปานกลาง
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  ตามล าดบั ดงัตารงท่ี 15ข 
 
ตารางที ่15ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายของ
 ผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 สามารถโทรติดต่อซ้ือ
สินคา้และบริการผา่น
ทางโทรศพัท ์

2 
(6.67) 

19 
(63.33) 

9 
(30) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.77 มาก 

2 ผูรั้บเหมามีการ
แนะน าสินคา้และให้
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้
อยา่งชดัเจน 

5 
(16.67) 

25 
(83.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.17 มาก 

3 มีหลายช่องทางใน
การติดต่อ เช่น 
โทรศพัท ์ อีเมล ์ 
โทรสาร 

26 
(86.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.87 มากท่ีสุด 

4 มีตวัอยา่งการตกแต่ง
ภายในใหดู้เป็นแนวคิด 

0 
(0) 

11 
(36.67) 

19 
(63.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.37 ปานกลาง 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองความรวดเร็ว



 

97 

ในการแก้ไขปัญหาของบริษทัในกรณีท่ีได้รับแจง้ปัญหาในระดับความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.8 รองลงมาคือ ความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริการท่ีเขา้ไปให้บริการในระดบั
ความส าคญัมาก จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 การนดัหมายส าหรับการ
เข้าท าบริการของบริษทัในระดับความส าคญัมาก จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.33 และความรู้ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ และความชัดเจนในการตอบปัญหาในระดับ
ความส าคญัมาก จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 16ข 

ตารางที ่16ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของ
 ผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 การนดัหมายส าหรับ
การเขา้ท าบริการของ
บริษทั 

10 
(33.33) 

20 
(66.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.33 มาก 

2 ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน
บริการท่ีเขา้ไป
ใหบ้ริการ 

14 
(46.67) 

16 
(53.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.47 มาก 

3 ความรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาของบริษทั
ในกรณีท่ีไดรั้บแจง้
ปัญหา 

24 
(80) 

6 
(20) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.8 มากท่ีสุด 

4 ความรู้ในการให้
ขอ้มูลต่าง ๆ และความ
ชดัเจนในการตอบ
ปัญหา 

2 
(6.67) 

28 
(93.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.07 มาก 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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3.5 ปัจจัยด้านบุคลากร 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.67 มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคากรในเร่ืองการตรงต่อเวลาในการ
เขา้ท าบริการของพนักงานในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87 รองลงมาคือ ความ
ละเอียดในการตรวจเช็คในรอบบริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 มารยาท  ความสุภาพ  อธัยาศยั  มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานบริการท่ีเขา้
ไปให้บริการในระดบัความส าคญัมากจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเหมาะสมในการแต่งกายในระดบัความส าคญัปาน
กลางจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 17ข 
 
ตารางที ่17ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรของผูป้ระกอบการ  

ปัจจัยด้านบุคลากร ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 การตรงต่อเวลาใน
การเขา้ท าบริการของ
พนกังาน 

26 
(86.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.87 มากท่ีสุด 

2 ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย 

0 
(0) 

4 
(13.33) 

25 
(83.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0) 

3.07 ปานกลาง 

3 มารยาท  ความสุภาพ  
อธัยาศยั  มนุษย์
สัมพนัธ์ของพนกังาน 

2 
(6.67) 

24 
(80) 

4 
(13.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.93 มาก 

4 ความละเอียดในการ
ตรวจเช็คในรอบบริการ 

25 
(83.33) 

5 
(16.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.83 มากท่ีสุด 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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3.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในเร่ืองอุปกรณ์มี
ความพร้อมในการให้บริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7 รองลงมาคือพนกังาน
มีความพร้อมในการให้บริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ  66.67 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 มีการโทรสอบถามถึงปัญหา หรือมีการติดตามผลหลงับริการในระดบัความส าคญั
มากจ านวน 19  ราย คิดเป็นร้อยละ  63.33  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และมีพนกังานคอยให้ความรู้ควบคู่
กบัการให้บริการในระดบัความส าคญัปานกลางจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.43 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 18ข 
 
ตารางที ่18ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการของ
 ผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านด้าน
กระบวนการให้บริการ 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

21 
(70) 

9 
(30) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.7 มากท่ีสุด 

2 มีการโทรสอบถาม
ถึงปัญหา หรือมีการ
ติดตามผลหลงับริการ 

0 
(0) 

19 
(63.33) 

11 
(36.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.63 มาก 

3 มีพนกังานคอยให้
ความรู้ควบคู่กบัการ
ใหบ้ริการ 

0 
(0) 

13 
(43.33) 

27 
(56.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.43 ปานกลาง 

4 พนกังานมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

20 
(66.67) 

10 
(33.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.67 มากท่ีสุด 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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3.7 ปัจจัยด้านการเงิน 

ผลการศึกษาจากกลุ่มผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ านวน 
23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการเงินในเร่ืองการจดัหาแหล่งเงินทุนในระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระดบัความส าคญั
มากจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใน
ระดบัความส าคญัมากจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี19ข 
 
ตารางที ่19ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นการเงินของผูป้ระกอบการ 

ปัจจัยด้านการเงิน ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 การจดัหาแหล่ง
เงินทุน 

23 
(76.67) 

7 
(23.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.77 มากท่ีสุด 

2 ค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน 

13 
(43.33) 

17 
(56.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.43 มาก 

.3 ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

0 
(0) 

18 
(60) 

12 
(40) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.6 มาก 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
3.8 ปัจจัยด้านบทบาทรัฐบาล 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความคิดเห็นปัจจยัดา้นบทบาทรัฐบาลในเร่ืองมีกลไกการเงิน
เพื่อท่ีอยู่อาศัยในระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8 รองลงมาคือ  มีกฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคในระดบัความส าคญัมากจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.4 มีกฎหมาย
คุม้ครองผูป้ระกอบการจากการกดราคาในระดบัความส าคญัปานกลางจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.33 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 และมีมาตรการกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นระดบัความส าคญัปาน
กลางจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 20ข 
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ตารางที ่20ข คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นบทบาทรัฐบาลของ
 ผูป้ระกอบการ 
ปัจจัยด้านด้านบทบาท

รัฐบาล 
ระดับความส าคัญ ระดับ

ความส าคัญ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 

1 มีกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

0 
(0) 

12 
(40) 

18 
(60) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.4 มาก 

2 มีกลไกการเงินเพื่อท่ี
อยูอ่าศยั 

2 
(6.67) 

20 
(66.67) 

8 
(26.67) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.8 มาก 

3 มีมาตรการกระตุน้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

0 
(0) 

6 
(20) 

23 
(76.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0) 

3.13 ปานกลาง 

4 มีกฎหมายคุม้ครอง
ผูป้ระกอบการจากการ
กดราคา 

0 
(0) 

5 
(16.67) 

25 
(83.33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.17 ปานกลาง 

หมายเหต:ุ 1) ค่าในวงเลบ็แสดงร้อยละ 
 2) ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ส าคญัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 ส าคญัมาก, 2.51-3.50 ส าคญัปานกลาง, 1.51-2.50 
 ส าคญันอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะ
เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องส่ีเหล่ียมหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งที่ตรงกบัความเป็นจริง 
ช่ือผูก้รอกแบบสอบถาม............................................ ต  าแหน่ง………..วนัที่..................  
ช่ือสถานที่ใหบ้ริการ.......................................................................................................
โทร….............................................................. 
อยูห่่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ก่ีกิโลเมตร  โปรดระบุ.................................กิโลเมตร 
ประเภทธุรกิจ      เจา้ของคนเดียว  หา้งหุน้ส่วน  บริษทัจ ากดั  อ่ืนๆ……………... 
ประเภทสถานที่  บา้นพกัอาศยั    อาคารส านกังาน  คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเมน้ท ์           
  โรงงาน         อ่ืน ๆ ........................................ 
ภูมิล าเนา คนในพื้นที่ คนนอกพื้นที ่
ประสบการณ์การใหบ้ริการ  จ  านวน......................ปี 

ช่วงเวลาที่สะดวกเขา้ท าบริการ    เวลา...............................................น. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     1.  ชาย   2.  หญิง 

2. อาย.ุ.............................ปี  (เกิน 6 เดือน นบัเป็น 1 ปี)     

3. การศึกษา  1.  ประถมศึกษา  2.  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   3.  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.4.  อนุปริญญา / ปวส. 
   5.  ปริญญาตรี  6.   ปริญญาโท 
   7.  ปริญญาเอก
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4. รายได/้เดือน  ประมาณ..........................................บาท    

5.  สถานภาพสมรส 1.  โสด   2.  สมรส     

   3.  หมา้ย / หยา่ร้าง     

6.  อาชีพ  1.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   2. พนกังานบริษทัเอกชน 

   3.  ธุรกิจส่วนตวั / นกัลงทุน 

7. ความถ่ีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ 

   1.  บริการคร้ังเดียว / ปี 2.  บริการ 1 เดือนคร้ัง / ปี 

   3. บริการ 2 เดือนคร้ัง / ปี 4.  บริการ 3 เดือนคร้ัง / ปี 

ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตกแต่งภายใน 

ท่านคดิว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตกแต่ง
ภายใน 

มีผล ไม่มีผล 

1.  ช่ือเสียงบริษทั   

2.  อายขุองบริษทั   
3.  ภาพพจน์ของสินคา้   
4.  การบริการหลงัการตกแต่งภายใน   

5.  โปรโมชัน่   
6.  การลดราคา   
7.  ของแถม   

8.  รายได ้   
9.  เพือ่นแนะน า   
10. ความปลอดภยั   
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ตอนที่  3  ระดับความส าคญัของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของบริษัทตกแต่งภายในในจังหวัด

เชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง  กรุณาอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการตกแต่งภายในของบริษทัของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่ง โดยมีระดบั

ความส าคญัดงัน้ี  (5 = มากที่สุด,4 = มาก,3 = ปานกลาง ,2 = นอ้ย,1 = นอ้ยที่สุด) 

ปัจจัย 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ      
  1.1 คุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุที่ใช ้      
  1.2 มีการน าวสัดุใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการบริการ      
  1.3 วสัดุทุกชนิดไดผ้า่นการรับรองและน าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย      
  1.4 วสัดุไดรั้บการบรรจุไวใ้นภาชนะที่ปลอดภยัและเหมาะต่อการ
ใชง้าน 

     

  1.5 การจดัหาวสัดุและการขนส่ง      
2. ปัจจยัดา้นราคา      
  2.1 มีราคาใกลเ้คียงกบับริษทัตกแต่งภายในโดยทัว่ไป      
  2.2 มีราคาใหเ้ลือกหลายราคาตามความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้      
  2.3 ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุที่ใหบ้ริการ      
  2.4 ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่การให้บริการ      
  2.5 ราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุที่ใช ้      
3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย      
  3.1 สามารถโทรติดต่อซ้ือสินคา้และบริการผา่นทางโทรศพัท ์      
  3.2 ผูรั้บเหมามีการแนะน าสินคา้และใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้
อยา่งชดัเจน 

     

  3.3 มีหลายช่องทางในการติดต่อ เช่น โทรศพัท ์ อีเมล ์ โทรสาร      
  3.4 มีตวัอยา่งการตกแต่งภายในใหดู้เป็นแนวคิด      
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด      
  4.1 การนดัหมายส าหรับการเขา้ท  าบริการของบริษทั      
 4.2 ความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริการ      



 

105 

ปัจจัย 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 

  4.3 ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาของบริษทัในกรณีที่ไดรั้บแจง้
ปัญหา 

     

  4.4 ความรู้ในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ และความชดัเจนในการตอบ
ปัญหา 

     

5. ปัจจยัทางดา้นบุคลากร      
  5.1 การตรงต่อเวลาในการเขา้ท าบริการของพนกังาน      
  5.2 ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย 

     

  5.3 มารยาท  ความสุภาพ  อธัยาศยั  มนุษยส์มัพนัธข์องพนกังาน
บริการที่เขา้ไปใหบ้ริการ 

     

  5.4 ความละเอียดในการตรวจเช็คในรอบบริการ      

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      
  6.1 อุปกรณ์มีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
  6.2 มีการโทรสอบถามถึงปัญหา หรือมีการติดตามผลหลงับริการ      
  6.3 มีพนกังานคอยใหค้วามรู้ควบคู่กบัการใหบ้ริการ      
  6.4 พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
7. ปัจจยัดา้นการเงิน      
  7.1 การจดัหาแหล่งเงินทุน      
  7.2 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน      
  7.3 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      
8. ปัจจยัดา้นบทบาทของรัฐบาล      
 8.1 มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค      
 8.2 มีกฎหมายคุม้ครองผูป้ระกอบการจากการกดราคา      
ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะ
เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องส่ีเหล่ียมหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งที่ตรงกบัความเป็นจริง 
ช่ือผูก้รอกแบบสอบถาม......................................................………..วนัที่...................................  
ช่ือโครงการหมู่บา้นจดัสรร.....................................................................โทร….......................... 
ลูกคา้เคยใชบ้ริการบริษทัตกแต่งภายในหรือไม่            เคย             ไม่เคย 
ประสบการณ์การรับบริการ  จ านวน......................ปี 

ช่วงเวลาที่สะดวกใหเ้ขา้ท  าบริการ    เวลา...............................................น. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     1.  ชาย   2.  หญิง 

2. อาย.ุ.............................ปี  (เกิน 6 เดือน นบัเป็น 1 ปี)     

3. การศึกษา  1.  ประถมศึกษา  2.  มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   3.  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.4.  อนุปริญญา / ปวส. 

   5.  ปริญญาตรี  6.   ปริญญาโท 

   7.  ปริญญาเอก 

4. รายได/้เดือน  ประมาณ..........................................บาท    

5.  สถานภาพสมรส 1.  โสด   2.  สมรส     

   3.  หมา้ย / หยา่ร้าง     

6.  อาชีพ  1.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   2. พนกังานบริษทัเอกชน 

   3.  ธุรกิจส่วนตวั / นกัลงทุน 
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7. ความถ่ีที่ทางลูกคา้มาใชบ้ริการ 

  1.  บริการคร้ังเดียว / ปี  2.  บริการ 1 เดือนคร้ัง / ปี 

  3. บริการ 2 เดือนคร้ัง / ปี  4.  บริการ 3 เดือนคร้ัง / ปี 

8. แรงบนัดาลใจในการออกแบบการตกแต่งภายใน 

  1.  บา้นของเพือ่น ๆ และครอบครัว 2.  เวบ็ไซต ์

  3.  แมกาซีน    4.  จากการดูโทรทศัน์ 

  5.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

9. สไตลก์ารตกแต่งบา้น 

  1.  สไตลค์ลาสสิค   2.  สไตลโ์มเดร์น 

  3.  สไตลโ์มเดิร์นคอนเทมโพราร่ี 4.  สไตลมิ์นิมอล 

  5.  สไตลร่์วมสมยั   6.  สไตลอิ์นเดียน 

  7.  สไตลว์นิเทจ   8.  อ่ืนๆ....................... 

ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตกแต่งภายใน 

ท่านคดิว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตกแต่ง
ภายใน 

มีผล ไม่มีผล 

1.  ช่ือเสียงบริษทั   

2.  อายขุองบริษทั   
3.  ภาพพจน์ของสินคา้   
4.  การบริการหลงัการตกแต่งภายใน   

5.  โปรโมชัน่   
6.  การลดราคา   
7.  ของแถม   
8.  รายได ้   

9.  เพือ่นแนะน า   
10. ความปลอดภยั   
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ตอนที่  3  ระดับความส าคญัของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของบริษัทตกแต่งภายในในจังหวัด

เชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง  กรุณาอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการตกแต่งภายในของบริษทัของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่ง โดยมีระดบั

ความส าคญัดงัน้ี  (5 = มากที่สุด,4 = มาก,3 = ปานกลาง ,2 = นอ้ย,1 = นอ้ยที่สุด) 

ปัจจัย 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ      
  1.1 คุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุที่ใช ้      
  1.2 มีการน าวสัดุใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการบริการ      
  1.3 วสัดุทุกชนิดไดผ้า่นการรับรองและน าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย      
  1.4 วสัดุไดรั้บการบรรจุไวใ้นภาชนะที่ปลอดภยัและเหมาะต่อการ
ใชง้าน 

     

2. ปัจจยัดา้นราคา      
  2.1 มีราคาใกลเ้คียงกบับริษทัตกแต่งภายในโดยทัว่ไป      
  2.2 มีราคาใหเ้ลือกหลายราคาตามความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้      
  2.3 ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุที่ใหบ้ริการ      
  2.4 ราคามีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่การให้บริการ      
  2.5 ราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุที่ใช ้      
3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย      
  3.1 สามารถโทรติดต่อซ้ือสินคา้และบริการผา่นทางโทรศพัท ์      
  3.2 ผูรั้บเหมามีการแนะน าสินคา้และใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้
อยา่งชดัเจน 

     

  3.3 มีหลายช่องทางในการติดต่อ เช่น โทรศพัท ์ อีเมล ์ โทรสาร      
  3.4 มีตวัอยา่งการตกแต่งภายในใหดู้เป็นแนวคิด      
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด      
  4.1 การนดัหมายส าหรับการเขา้ท  าบริการของบริษทั      
 4.2 ความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริการที่เขา้ไปบริการ      
4.3 ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาของบริษทัในกรณีที่ไดรั้บแจง้      
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ปัจจัย 
ระดับความส าคญั 
5 4 3 2 1 

  4.4 ความรู้ในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ และความชดัเจนในการตอบ
ปัญหา 

     

5. ปัจจยัทางดา้นบุคลากร      
  5.1 การตรงต่อเวลาในการเขา้ท าบริการของพนกังาน      
  5.2 ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย 

     

  5.3 มารยาท  ความสุภาพ  อธัยาศยั  มนุษยส์มัพนัธข์องพนกังาน
บริการที่เขา้ไปใหบ้ริการ 

     

  5.4 ความละเอียดในการตรวจเช็คในรอบบริการ      
6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      
  6.1 อุปกรณ์มีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
  6.2 มีการโทรสอบถามถึงปัญหา หรือมีการติดตามผลหลงับริการ      
  6.3 มีพนกังานคอยใหค้วามรู้ควบคู่กบัการใหบ้ริการ      
  6.4 พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
7. ปัจจยัดา้นบทบาทของรัฐบาล      
  7.1 มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค      
  7.2 มีนโยบายสินเช่ือที่อยูอ่าศยั      
  7.3 มีกลไกการเงินเพือ่ที่อยูอ่าศยั      
  7.4 มีมาตรการกระตุน้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์      
ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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 ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิท 

--> RESET 

Initializing LIMDEP Version 9.0.1 (January 1, 2007). 

--> READ;FILE="C:\Users\User\Desktop\Interior.xls"$ 

--> LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,GENDER,AGE,EDUCATE,INCOME,X11,X12,X13,X21,X22,X23,X31 

    ,X32,X33,X41,X42,X43,X44,X45,X46,X47,X51,X52,X53,X54,X55,X56,X57;Prob=Ypro 

    ;Margin;List;Keep=Ypre;Res=Res$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

+---------------------------------------------+ 

| Binary Logit Model for Binary Choice        | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Aug 14, 2014 at 07:40:53PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  6     | 

| Log likelihood function       -198.4128     | 

| Number of parameters                 28     | 

| Info. Criterion: AIC =          1.13206     | 

|   Finite Sample: AIC =          1.14301     | 

| Info. Criterion: BIC =          1.41147     | 

| Info. Criterion:HQIC =          1.24271     | 

| Restricted log likelihood     -218.0991     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .0902631     | 

| Chi squared                    39.37259     | 

| Degrees of freedom                   27     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .5858097E-01 | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared =  13.07532     | 

| P-value=  .10928 with deg.fr. =       8     | 

+---------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|    1.42533885      2.21507602      .643   .5199 

 GENDER  |     .14371843       .27921109      .515   .6067    .71250000 

 AGE     |     .02502525       .01906618     1.313   .1893   34.2750000 

 EDUCATE |     .57001772       .32517908     1.753   .0796    .82250000 

 INCOME  |   -.572228D-04    .371636D-04    -1.540   .1236   23620.0000 

 X11     |   -1.18376893       .61438843    -1.927   .0540    .21750000 

 X12     |   -1.25582617       .58567184    -2.144   .0320    .42750000 

 X13     |    1.33087166       .60099174    -2.214   .0268    .24000000 

 X21     |    -.15329605       .27456702     -.558   .5766    .48250000 

 X22     |     .86832151       .59346513     1.463   .1434    .11000000 

 X23     |     .04748947       .55084510      .086   .9313    .06000000 

 X31     |     .83715507       .51293732     1.632   .1027    .21000000 

 X32     |     .37137415       .46372231      .801   .4232    .26500000 

 X33     |     .39705728       .43021867      .923   .3560    .43250000 

 X41     |     .72478696      1.53944001      .471   .6378    .09750000 

 X42     |    1.18724169      1.49614394      .794   .4275    .26750000 

 X43     |     .45269766      1.49848496      .302   .7626    .19500000 



 

111 
 

 X44     |     .36644841      1.50624399      .243   .8078    .14500000 

 X45     |     .92353772      1.53843228      .600   .5483    .10500000 

 X46     |    1.73676993      1.55839294     1.114   .2651    .09750000 

 X47     |    1.08854125      1.55564840      .700   .4841    .08750000 

 X51     |    -.23732805       .69026649     -.344   .7310    .95500000 

 X52     |     .50487563       .30488449    -1.656   .0077    .71750000 

 X53     |     .52204482       .54824931      .952   .3410    .95000000 

 X54     |     .14655424       .28901446      .507   .6121    .74250000 

 X55     |    -.21493617       .50871769     -.423   .6727    .92750000 

 X56     |    -.10307221       .31424869     -.328   .7429    .80000000 

 X57     |    -.16404884       .29351155     -.559   .5762    .74000000 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)     -198.41277        -218.09907    -277.25887 | 

| LR Statistic vs. MC       39.37259            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        27.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .05858            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.       198.41277         218.09907     277.25887 | 

| Normalized Entropy          .71562            .78663       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      157.69220         118.31961        .00000 | 

| Bayes Info Criterion       1.39649           1.49492       1.79072 | 

| BIC(no model) - BIC         .39423            .29580        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .09026            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        77.50000            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .2350  .7650  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .2350  .7650  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+-------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Marginal effect for variable in probability 

 Constant|     .23121803       .35752500      .647   .5178 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 GENDER  |     .02373627       .04690902      .506   .6129    .02123895 

 AGE     |     .00405959       .00308869     1.314   .1887    .17474111 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 EDUCATE |     .10241281       .06367075     1.608   .1077    .10578542 

 INCOME  |   -.928267D-05    .600440D-05    -1.546   .1221   -.27535200 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X11     |    -.22736832       .13060386    -1.741   .0817   -.06210475 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X12     |    -.21418908       .10136805    -2.113   .0346   -.11499237 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X13     |    -.25621213       .12704500    -2.017   .0437   -.07722297 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X21     |    -.02490778       .04465810     -.558   .5770   -.01509273 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X22     |     .11400859       .05997221     1.901   .0573    .01574947 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 
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---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X31     |     .11707653       .06075496     1.927   .0540    .03087626 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X32     |     .05716329       .06756015      .846   .3975    .01902386 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X33     |     .06340526       .06759602      .938   .3482    .03443872 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X41     |     .09802872       .16953630      .578   .5631    .01200310 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X42     |     .16323096       .17314188      .943   .3458    .05483551 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X43     |     .06752395       .20454897      .330   .7413    .01653591 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X44     |     .05491866       .20757760      .265   .7913    .01000054 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X45     |     .11923123       .15271531      .781   .4350    .01572226 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X46     |     .18191013       .09551672     1.904   .0568    .02227394 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X47     |     .13305801       .13595321      .979   .3277    .01462126 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X51     |    -.03605367       .09776359     -.369   .7123   -.04324027 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X52     |    .07666552       .04287726    -1.788   .0738   -.06908084 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X53     |     .09630668       .11268491      .855   .3927    .11489883 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X54     |     .02427507       .04884033      .497   .6192    .02263563 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X55     |    -.03297988       .07357035     -.448   .6540   -.03841480 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X56     |    -.01641456       .04911796     -.334   .7382   -.01649130 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X57     |    -.02599323       .04536420     -.573   .5667   -.02415614 

 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      |   .23122 | 

| GENDER   |   .02374 | 

| AGE      |   .00406 | 

| EDUCATE  |   .10241 | 

| INCOME   |  -.00001 | 

| X11      |  -.22737 | 

| X12      |  -.21419 | 

| X13      |  -.25621 | 

| X21      |  -.02491 | 

| X22      |   .11401 | 

| X23      |   .00761 | 

| X31      |   .11708 | 

| X32      |   .05716 | 

| X33      |   .06341 | 

| X41      |   .09803 | 

| X42      |   .16323 | 

| X43      |   .06752 | 

| X44      |   .05492 | 

| X45      |   .11923 | 

+----------+----------+ 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 
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| X46      |   .18191 | 

| X47      |   .13306 | 

| X51      |  -.03605 | 

| X52      |   .07667 | 

| X53      |   .09631 | 

| X54      |   .02428 | 

| X55      |  -.03298 | 

| X56      |  -.01641 | 

| X57      |  -.02599 | 

+----------+----------+ 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable Y          | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .235000   P1= .765000  | 

| N =     400 N0=      94   N1=     306  | 

| LogL=     -198.413 LogL0=    -218.099  | 

| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .09802  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .09351 |    .09026  |       .67429  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .09413 |    .17179  |       .09374  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria        1.13206       1.41147  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 

|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |      9 (  2.3%)|     85 ( 21.3%)|     94 ( 23.5%)| 

|  1   |      5 (  1.3%)|    301 ( 75.3%)|    306 ( 76.5%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |     14 (  3.5%)|    386 ( 96.5%)|    400 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

 

======================================================================= 

Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =  .5000 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Success 

----------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                     98.366% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                      9.574% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s    77.979% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s    64.286% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted       77.500% 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Failure 

----------------------------------------------------------------------- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s            90.426% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s             1.634% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          22.021% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s          35.714% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      22.500% 

======================================================================= 

 



 
 
 

 

114 
 

ประวตัิผู้เขียน 
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