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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย ์สภาพท่ีอยู่อาศยัของ
มนุษยมี์ความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนความเจริญทางดา้นเทคโนโลยใีนการแสวงหาท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยน์ั้น มนุษยพ์ยายามเลือกท่ี
อยูอ่าศยัท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุดเพราะการมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมนั้น เป็นจุด
ก่อให้เกิดความมัน่คงของชีวิตและครอบครัว ซ่ึงย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีใน
ชีวิตประจ าวนัและส่งผลต่อสังคมท่ีอาศยัอยู ่รวมถึงการพฒันาประเทศ เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
หวัใจส าคญัของการพฒันา (จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการและสินี กมลนาวนิ,2548) 
 

เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ในเมืองใหญ่มีการ
เจริญเติบโตของชุมชนมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันารูปแบบท่ีอยู่อาศยัมากมาย เช่น คอนโดมิเนียม 
บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่นับเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะเมืองหลกัในภูมิภาคเหนือ ซ่ึงโดดเด่นทั้งการเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ศูนย์
ธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียว ท าให้จงัหวดัเชียงใหม่มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาดา้นเศรษฐกิจ
ของจงัหวดัเชียงใหม่แลว้อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) มีมูลค่าเพิ่มข้ึนในปี 
2554 จากร้อยละ 5.6 เป็น 8.6  ในปี 2555 และมีโครงสร้างการกระจายรายไดจ้ากผลผลิตภาคเหนือ ณ 
ราคาประจ าปี  เพิ่มข้ึนในปี 2554 จาก 17.0 เป็น 18.0 ในปี 2555 ซ่ึงจะเห็นว่าอัตราการขยายตัว
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัมีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 และโครงสร้างการกระจายรายได้จากผลผลิต
ภาคเหนือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 1 (ดงัตารางท่ี1)ในการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัมีอตัรา
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งการเหตุการณ์อุทกภยัจาก
ธรรมชาติคร้ังใหญ่ท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ประชาชนอพยพมาในจงัหวดัเชียงใหม่และ
การเขา้มาลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน 
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ตำรำงที ่1.1 อตัราการขยายตวัของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายไดจ้ากผลผลิตภาคเหนือ 
  ตอนบน 
          หน่วย : ร้อยละ 
จังหวดั อตัรำกำรขยำยตัวทีแ่ท้จริง โครงสร้ำง ณ รำคำประจ ำปี 

2555 2554 2555 2554 
1. เชียงใหม ่ 8.6 5.3 18.0 17.0 
2. ล าปาง 3.7 -0.3 6.5 5.8 
3. อุตรดิตถ ์ 7.3 11.6 3.3 3.5 
4. แม่ฮ่องสอน 1.0 -1.0 0.9 0.9 
5. เชียงราย 4.7 4.5 7.9 7.8 
6. แพร่ 2.9 4.2 2.4 2.3 
7. ล าพนู 2.5 -5.0 8.0 6.8 
8. น่าน 0.0 4.3 2.4 2.3 
9. พะเยา 1.4 0.5 3.0 2.9 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2555 
 

หากพิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัแลว้ จะพบวา่ดา้นการบริการดา้นอสังหาริมทรัพยก์ารให้
เช่าและบริการทางธุรกิจนั้นมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัเพิ่มข้ึนทุกปี จาก 9,670 ในปี 2551 เพิ่มข้ึน
เป็น 10,210 ในปี 2552 และมีการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนกระทั่งในปี 2555 มีอัตราลดลง (ดังตารางท่ี2) 
เน่ืองจากปัญหาดา้นสภาพภูมิอากาศ สาเหตุความขดัแยง้ทางการเมืองและภยัพิบติัในปีท่ีผา่นมา ท าให้
นกัลงทุนต่างชาติขาดความมัน่ใจ ส่งผลท าใหเ้ศรษฐกิจไทยมีอตัราการขยายตวัท่ีลดลง 
 

ตำรำงที ่1.2 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาประจ าปี ปี 2551 – 2555 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2555 
 

  2551 2552 2553 2554 2555 
ภาคเกษตร 29,880  25,279  36,908  44,168  46,406  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 389  369  382  427  496  
อุตสาหกรรม 11,680  12,816  15,196  14,564  15,817  
การไฟฟ้าแก๊ส และการประปา 2,509  3,111  3,214  3,231  3,552  
การก่อสร้าง 8,730  8,102  9,065  9,521  13,130  
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ตำรำงที ่1.2 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาประจ าปี ปี 2551 – 2555 (ต่อ) 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2555 

จากการท่ีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของภาคเหนือตอนบน เป็นผลท าให้มี
ผูค้นยา้ยมาตั้งถ่ินฐานในเชียงใหม่ค่อนขา้งมาก ท าให้มีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงมา
จากการท่ีประชาชนทัว่ไปและนกัธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความตอ้งการและสนใจท่ีจะ
เขา้ประกอบธุรกิจและพกัอาศยัมากข้ึน หรือแมก้ระทัง่ประชาชนท่ีตอ้งการขยายครอบครัว ซ่ึงทุกคน
ลว้นตอ้งการท่ีอยูใ่หม่ดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นจึงก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
  

 2551 2552 2553 2554 2555 

การขายส่งการขายป ลีก  การ
ซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์ 

15,086  16,908  19,693  21,182  23,486  

โรงแรมและภตัตาคาร 9,542  8,282  8,626  9,235  10,634  
การขนส่งสถานท่ีเก็บสินคา้ 8,787  8,437  8,788  8,243  9,296  
ตวักลางทางการเงิน 7,801  8,267  8,606  9,427  11,399  
บริการด้านอสังหาริมทรัพยก์าร
ใหเ้ช่าและบริการทางธุรกิจ 

9,670  10,210  10,714  11,204  10,409  

การบ ริห ารราชการและการ
ป้องกนัประเทศ 

10,140  10,320  10,802  12,133  12,554  

การศึกษา 11,831  11,396  11,361  11,659  12,673  
การบ ริการด้าน สุขภาพและ
สังคม 

6,284  4,884  6,743  7,896  8,434  

การให้บริการด้านชุมชนสังคม
และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

1,791  1,846  1,717  1,954  2,211  

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,028  770  837  1,031  808  
ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั 135,147  130,998  152,653  165,876  181,304  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ
คน (บำท) 

79,567  76,281  87,960  95,745  104,838  

ประชำกร (1,000 คน) 1,699  1,717  1,735  1,732  1,729  
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หากพิจารณาทางด้านอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ มีการขออนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยดูจาก
จ านวนใบอนุญาตนั้นพบวา่มีจ านวนใบอนุญาตประมาณ 10,000 ใบทุกปี ซ่ึงการขออนุญาตสร้างบา้น
เด่ียวนั้นมีจ านวนท่ีสูงท่ีสุดในทุกๆปี ประมาณร้อยละ 95.8 ของการก่อสร้างทั้งหมด ส่วนการก่อสร้าง
ท่ีเหลือจะเป็นการสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย ์อาคารสูง และอาคารส านกังานตามล าดบั(ดงัตารางท่ี3) 
 

ตำรำงที ่3 จ  านวนใบอนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามประเภท ปี 2547-2552 
 ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
บา้นเด่ียว 10,951 11,001 10,269 9,894 8,843 9,757 
อาคารเพื่อการพาณิชย ์ 564 756 563 454 400 291 
อาคารสูง 19 27 563 454 400 291 
อาคารส านกังาน - - - 3 8 2 
รวม 11,534 11,784 10,923 10,497 9,383 10,182 

หมายเหตุ : การส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้างจดัท าข้ึนทุกๆ 5 ปี 
ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2557 

การก่อสร้างบา้นเพื่ออยูอ่าศยันั้นแบ่งเป็น 2ประเภทคือประเภทแรกมาจากการท่ีผูบ้ริโภคท าการวา่จา้ง
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหรือบริษทัรับสร้างบา้นเพื่อปลูกบา้นตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเองและอีก
ประเภทหน่ึงคือผูบ้ริโภคซ้ือจากผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรท่ีท าการจดัแบ่งท่ีดินและสร้างบา้นพร้อม
ขายโดยให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตามตอ้งการซ่ึงธุรกิจบา้นจดัสรรในยุคแรกๆนั้นเร่ิมตน้มาจากการรับ
สร้างบ้านหรือการรับเหมาก่อสร้างจากนั้นได้พฒันาไปสู่การสร้างบ้านแบบจดัสรรซ่ึงขยายการ
ก่อสร้างบา้นเด่ียวจากในเมืองไปสู่ชานเมืองเม่ือราคาท่ีดินและราคาอุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มสูงข้ึนจึงเร่ิมมี
การพฒันารูปแบบจากบ้านเด่ียวเป็นทาวน์เฮาส์ซ่ึงมีราคาต ่ากว่าหลงัจากนั้นเม่ือเทคโนโลยีในการ
ก่อสร้างมีการพฒันามากข้ึนท่ีอยูอ่าศยัแนวราบแบบเดิมจึงเปล่ียนมาเป็นแนวสูงเช่นคอนโดมิเนียมเม่ือ
ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัยงัคงมีต่อเน่ืองธุรกิจก่อสร้างหรือภาคอสังหาริมทรัพยจึ์งเร่ิมเขา้มามีบทบาท
เพิ่มมากข้ึนโดยในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นธุรกิจบา้นจดัสรร โดยในระยะแรกเป็นเพียงการจดัสรรท่ีดิน
เปล่าเพื่อแบ่งขายหลงัจากนั้นก็เปล่ียนเป็นการสร้างบา้นพร้อมท่ีดินแบ่งขายซ่ึงปรากฏว่าไดรั้บความ
นิยมมากหลงัจากนั้นเป็นตน้มาธุรกิจบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ก็เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ผกา
แกว้จิตรักษ,์ 2549) 
 

จากผลส ารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัล่าสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยพ์บว่า
จงัหวดัเชียงใหม่มีหน่วยท่ีอยู่อาศยัในผงัโครงการของผูป้ระกอบการท่ีอยู่ระหว่างการขายประมาณ 
21,590 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจดัสรรประมาณ 14,800 หน่วย อาคารชุดประมาณ 6,700 หน่วย และ
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บา้นพกัตากอากาศประมาณ 90 หน่วย โดยธุรกิจบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นกระจายตวัอยู่
รอบๆตวัเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการบริหาร ศูนยก์ลางธุรกิจ และ
วฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ นับเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดของจงัหวดัและของภาคเหนือ
  

จากการขยายตวัของธุรกิจบา้นจดัสรรนั้น ท าให้ธุรกิจการตกแต่งภายในขยายตวัข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึง
เป็นปัจจยับวกท่ีท าให้ธุรกิจตกแต่งภายในเติบโตเป็นเงาตามตวัตามตลาดบา้นจดัสรร เม่ือตลาดบา้น
จดัสรรมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหธุ้รกิจตกแต่งภายในดีข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากบา้นทุก
หลงัจะตอ้งมีการตกแต่งภายใน ซ่ึงการตกแต่งภายในนั้นเป็นการท าเฟอร์นิเจอร์แบบบิวทอิ์น อีกทั้งยงั
รวมไปถึงการจดัวางของตกแต่ง การออกแบบสีและการจดัแสงให้เกิดความสอดคลอ้ง สวยงาม เขา้
กนั และใชง้านไดส้ะดวก เหมาะแก่อุปนิสัยของผูเ้ป็นเจา้ของบา้นอีกดว้ย เม่ือปริมาณการซ้ือขายบา้น
จดัสรรเพิ่มข้ึนจึงส่งผลรวมต่อธุรกิจตกแต่งภายในเติบโตข้ึน 
 

การตกแต่งภายในโดยการท าเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อินนั้นจะใช้ไมเ้ป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะนิยมเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าดว้ยไม ้เน่ืองจากใหค้วามรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ และผลิตภณัฑ์จากไม้
โดยเฉพาะไมส้ักมีความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไมเ้ป็นวสัดุท่ีท ามาจากธรรมชาติ
ตามหลักธรรมชาติบ าบัดการใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้ธรรมชาติหรือการอยู่บ้านท่ีท าจากไม้
ธรรมชาติยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพของผูใ้ช ้
 

เน่ืองจากไมแ้ปรรูปเป็นวสัดุส าคญัในการตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไมน้ั้นจะมีราคาแพง
กว่าเฟอร์นิเจอร์ชนิดอ่ืน ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในตอ้งค านึงถึงราคาไมเ้ป็นหลกัในการ
ค านวณราคาการตกแต่งภายใน ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการไมท่ี้แตกต่างกนัราคาก็จะแตกต่างตามไปดว้ย 
 

จากราคาไม้แปรรูปเฉล่ียของจังหวดัเชียงใหม่ (ดังภาคผนวก ก) พบว่า ราคาไม้แดงไม่ไสเฉล่ีย
ประมาณ 1,200 บาทต่อลูกบาศก์ฟุต รองลงมาคือไมเ้ต็งไม่ไส แผน่ไมอ้ดั ไมย้าง ไมก้ะบาก และแผน่
ไมอ้ดัยาง ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ในแต่ละปีนั้น ราคาไมแ้ปรรูปจะไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่จะพบวา่
ราคาไมแ้ปรรูปประเภทไมส้ักจะใช้ราคาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลกั ซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และค่าขนส่ง หากผูบ้ริโภคตอ้งการใชไ้มส้ักในการตกแต่งภายใน ราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไมส้ัก
นั้นจะมีราคาสูงมาก เพราะราคาไมส้ักโดยเฉล่ียประมาณ 3,000 บาทต่อลูกบาศกฟุ์ต 
 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้จะเห็นวา่ธุรกิจบา้นจดัสรรเร่ิมมีบทบาทท่ีส าคญัต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การท่ีมีนกัลงทุนหรือประชาชนอพยพยา้ยเขา้มาท างานในจงัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน ส่งผล
ให้มีอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีธุรกิจบา้นจดัสรรเกิดข้ึนมากมายใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และเมืองเชียงใหม่เองก็มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการเข้ามาลงทุนน้ี อีกทั้งธุรกิจบ้าน
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จดัสรรยงัเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจการตกแต่งภายในตามไปดว้ย ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือธุรกิจบา้นจดัสรรมี
อตัราการเติบโตท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจการตกแต่งภายในเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ท าให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการตกแต่งภายในโดยจะมุ่งความสนใจไปท่ีกลุ่ม
ธุรกิจตกแต่งภายในบา้นจดัสรร เน่ืองจากบา้นจดัสรรนั้นจะมีลกัษณะภายนอกท่ีคลา้ยกนั ดงันั้นการ
ตกแต่งภายในบ้านจดัสรรเป็นส่ิงท่ีท้าทายส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจตกแต่งภายในว่าจะมีการ
ออกแบบภายในบา้นในลกัษณะใดให้มีความแตกต่างจากบา้นหลงัอ่ืน อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีของ
เจา้ของบ้านต้องการประกอบกับค่าตกแต่งภายในโดยใช้เฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อิน ซ่ึงการตกแต่ง
ภายในประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับผูท่ี้อยูอ่าศยัในบา้นจดัสรร เน่ืองจากบา้นจดัสรรมีบริเวณ
ท่ีจ ากัดไม่สามารถขยายได้ ดังนั้ นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านก็ต้องมีความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ใชส้อยมากท่ีสุด 
 

อยา่งไรก็ตามการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรน้ีมีราคาท่ีสูงกวา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะไปเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์
ตามห้างสรรพสินคา้ และผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในมีโอกาสไม่ไดรั้บเงินค่าตกแต่งภายในครบ
ตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงท าให้เสียเวลา เสียเงินค่าวสัดุในส่วนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ อีกทั้งวสัดุไมแ้ปร
รูปท่ีไดท้  าไปแลว้นั้นไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ัง เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคน
ในการตกแต่งภายในบา้นนั้นต่างกนั 
 

จากปัญหาโดยสรุปจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการตกแต่งภายใน
บา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจการตกแต่ง
ภายในบา้นจดัสรรจากการวดัจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรของผูป้ระกอบ
ธุรกิจตกแต่งภายใน 

2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการตกแต่งภายในบ้านจดัสรรของ
ผูบ้ริโภค 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดของผู ้ประกอบธุรกิจด้านการตกแต่งภายในและผูบ้ริโภค
ทัว่ไปท่ีตอ้งการตกแต่งภายในบา้น 
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2) ผูท่ี้สนใจธุรกิจการตกแต่งภายใน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดก้ารการศึกษาวจิยัน้ีน าไปใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจ 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายใน ซ่ึงในการศึกษา

คร้ังน้ีมุ่งศึกษาจากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดย

พิจารณาจากจ านวนโครงการบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 21 

แห่ง จ านวนผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการตกแต่งภายในประเภทบา้นจดัสรรจ านวน 30 แห่งโดยการเลือก

ตวัอยา่งแบบสุ่มและกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการการตกแต่งภายในจ านวน 400 คน 

 

1.5 นิยำมศัพท์ 

โครงสร้ำงตลำด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนและกระท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการตกแต่ง
ภายใน รวมถึงลกัษณะของการกระจายของหน่วยผลิตหรือผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายในตลาด ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและผลการด าเนินงานของตลาด 
 

กำรตกแต่งภำยใน หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์ห้เกิดความสะดวกสบายในดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงามในรูปแบบ
โดยอาศยัเหตุผลทางพฤติกรรมและขอ้มูลต่างๆ ของมนุษยเ์ป็นหลกัซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองเรือน เช่น 
โตะ๊ เกา้อ้ี ตูต่้างๆ โคมไฟ เป็นตน้ ส่ิงประดบั เช่น วอลล์เปเปอร์ ภาพตกแต่ง เป็นตน้ ซ่ึงในการตกแต่ง
ภายในบา้นจดัสรรนั้น ประกอบดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การตกแต่งภายในมาพร้อมกับการซ้ือบา้นและท่ีดิน โดยโครงการบา้นจดัสรรจะท าการ
ตกแต่งภายในบา้นและบริเวณบา้นให ้โดยท่ีลูกคา้สามารถเขา้มาอยูไ่ดเ้ลย 

2. ท าการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรโดยการจา้งผูป้ระกอบธุรกิจการตกแต่งภายในมาท าการ
ออกแบบและตกแต่งภายในให้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาการตกแต่งภายใน
ประเภทน้ี 

3. ท าการตกแต่งภายในโดยท่ีผูบ้ริโภคท าการตกแต่งภายในดว้ยตนเอง โดยไม่จา้งผูป้ระกอบ
ธุรกิจ 

 

ผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้ประกอบกำร หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพในการตกแต่งภายใน 
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ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริกำร หมายถึง ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นจดัสรร และผูท่ี้สนใจท่ีจะตกแต่ง
ภายในบา้นจดัสรร 
 

บ้ำนจัดสรร หมายถึง กลุ่มบา้นซ่ึงรัฐหรือเอกชนเป็นผูล้งทุนสร้างใหก่้อน โดยยอมให้ผูซ้ื้อผอ่นช าระก็
ได ้ซ่ึงกลุ่มบา้นเหล่าน้ีเรียกวา่หมู่บา้นจดัสรร โดยมีลกัษณะโครงสร้างภายนอกท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 


