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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการวเิคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบา้น
จดัสรรของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายใน และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการ
ตกแต่งภายในบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค โดยท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการ
ธุรกิจตกแต่งภายในและผูท่ี้ใชบ้ริการการตกแต่งภายในท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นผูป้ระกอบการจ านวน 30 ราย และผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย 
หลงัจากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การวเิคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรของผู้ประกอบธุรกิจตกแต่งภายใน 
โครงสร้างตลาด 

ธุรกิจตกแต่งภายในบา้นจดัสรรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นธุรกิจตกแต่งภายในท่ีผูใ้ห้บริการท าการตกแต่ง
ภายในบ้านจดัสรรโดยการจา้งผูป้ระกอบธุรกิจการตกแต่งภายในมาท าการออกแบบและตกแต่ง
ภายในให้ทั้ งหมด โดยผูใ้ช้บริการมีการปรึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านร่วมกนักับผู ้
ให้บริการ ซ่ึงธุรกิจตกแต่งภายในบา้นจดัสรรน้ีถือว่าเป็นธุรกิจตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) เป็น
ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ท่ีอยูร่ะหวา่งตลาดผกูขาดและตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
มีลกัษณะโครงสร้างดงัน้ี 

1. มีผู้ผลิตหรือผู้ขายจ านวนน้อย ผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในบา้นจดัสรรมีจ านวนน้อย เม่ือ
เทียบกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีจ  านวนมาก ซ่ึงจะเห็นได้จากจ านวนผูป้ระกอบการ (ดัง
ตาราง 4.1) พบว่ามีจ านวนสถานประกอบการด้านก่อสร้างและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัเชียงใหม่
จ  านวนทั้งส้ิน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ0.85 ของจ านวนผูป้ระกอบการทั้งหมดในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

จ านวน
สถาน
ประกอบการ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

การขาย 
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม
ยานยนต์ 

โรงแรม
และ

ภัตตาคาร 

กจิการ
ด้าน

อสังหาริม
ทรัพย์ 

กจิการด้าน
คอมพวิเตอร์ 

การใช้
เช่า

เคร่ือง
จักร 

กจิกรรม
นันทนา
การ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง
และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วข้อง 

ขนส่งทาง
บกและ
ท่องเทีย่ว  

โรงพยาบาล 

รวม 33,552 13,927 5,894 2,329 316 1,599 4,318 3,925 284 937 23 
เมือง  18,693 7,208 3,764 1,688 215 1,015 2,683 1,437 151 520 12 
จอมทอง                                   531 290 64 7 2 22 74 67 1 4 - 
ดอย
สะเก็ด                                319 149 59 9 3 12 35 41 2 9 - 
แม่แตง                                   937 526 148 10 - 23 75 126 8 21 - 
แม่ริม                                   555 248 81 23 5 33 69 66 10 19 1 
สะเมิง                                   159 96 25 6 - 4 8 17 - 2 1 
ฝาง                                      1,049 516 184 49 6 56 133 91 2 12 - 
แม่อาย                                   421 208 59 12 1 14 46 59 - 21 1 

ท่ีมา :  ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล)  จงัหวดั เชียงใหม่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่(ต่อ) 

 

จ านวน
สถาน
ประกอบการ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

การขาย 
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม
ยานยนต์ 

โรงแรม
และ

ภัตตาคาร 

กจิการ
ด้าน

อสังหาริม
ทรัพย์ 

กจิการด้าน
คอมพวิเตอร์ 

การใช้
เช่า

เคร่ือง
จักร 

กจิกรรม
นันทนาการ 

การ
ผลติ 

การ
ก่อสร้าง
และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วข้อง 

ขนส่งทาง
บกและ
ท่องเทีย่ว  

โรงพยาบาล 

แม่อาย                                   421 208 59 12 1 14 46 59 - 21 1 
พร้าว                                    336 172 54 4 5 12 31 32 5 20 1 
สันป่าตอง                                1,084 495 148 27 15 57 124 185 5 28 - 
สันก าแพง                                 2,142 835 239 84 18 59 198 649 6 54 - 
สันทราย                                  3,108 1,122 544 252 27 143 407 453 52 107 1 
หางดง                                    941 429 118 37 7 40 113 134 19 43 1 
ฮอด                                      329 203 51 3 - 13 31 25 - 2 1 
ดอยเต่า                                  168 101 24 - - 3 14 17 3 5 1 
อมก๋อย                                   96 52 21 2 - 1 8 8 - 3 1 
สารภี                                    588 260 74 35 5 26 71 94 6 17 - 
ท่ีมา :  ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล)  จงัหวดั เชียงใหม่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่(ต่อ) 

 

จ านวน
สถาน
ประกอบการ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

การขาย 
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม
ยานยนต์ 

โรงแรม
และ

ภัตตาคาร 

กจิการ
ด้าน

อสังหาริม
ทรัพย์ 

กจิการด้าน
คอมพวิเตอร์ 

การใช้
เช่า

เคร่ือง
จักร 

กจิกรรม
นันทนา
การ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง
และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วข้อง 

ขนส่งทาง
บกและ
ท่องเทีย่ว  

โรงพยาบาล 

สารภี                                    588 260 74 35 5 26 71 94 6 17 - 
ไชย
ปราการ                                

780 416 105 24 3 22 86 100 5 19 - 

แม่วาง                                   307 170 27 7 1 8 34 38 4 18 - 
ท่ีมา :  ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล)  จงัหวดั เชียงใหม่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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เม่ือพิจารณาจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ (ดงัตาราง 4 . 2 )  หากพิจารณาจ านวน
ใบอนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่แลว้ พบวา่มีการขออนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยดู
จากจ านวนใบอนุญาตนั้นพบวา่มีจ านวนใบอนุญาตประมาณ 10,000 ใบทุกปี ซ่ึงการขออนุญาตสร้าง
บา้นเด่ียวนั้นมีจ านวนท่ีสูงท่ีสุดในทุกๆปี ประมาณร้อยละ 9 5 . 8  ของการก่อสร้างทั้งหมด 
 

ตารางที ่4.2 จ านวนใบอนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามประเภท ปี 2547-2552 
 ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
บ้านเดี่ยว 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 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2557 
 

ดังนั้ นเม่ือพิจารณาทางด้านจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่และข้อมูลศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์จะเห็นไดว้่าธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยมี์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากมากข้ึน 
โดยเฉพาะจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างบา้นเด่ียวซ่ึงมีจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างมากท่ีสุด โดยมีมากถึง
ร้อยละ 95.8 ของใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมด โดยแบ่งเป็นธุรกิจบา้นจดัสรรประมาณ 14,800 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 68.55 ของท่ีอยูอ่าศยัในผงัโครงการของผูป้ระกอบการท่ีอยูร่ะหวา่งการขาย จะเห็นได้
วา่ธุรกิจบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใน
การตกแต่งภายในบา้นสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
จากผลส ารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัล่าสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยพ์บว่า
จงัหวดัเชียงใหม่มีหน่วยท่ีอยู่อาศยัในผงัโครงการของผูป้ระกอบการท่ีอยู่ระหว่างการขายประมาณ 
21,590 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจดัสรรประมาณ 14,800 หน่วย อาคารชุดประมาณ 6,700 หน่วย และ
บา้นพกัตากอากาศประมาณ 90 หน่วย  
 
จะเห็นไดว้่าจ  านวนผูป้ระกอบการมีจ านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนบา้นจดัสรร และเม่ือคิด
สัดส่วนผูป้ระกอบการต่อบา้นจดัสรรเท่ากบั 1:53 กล่าวคือผูป้ระกอบการ 1 ราย จะให้บริการตกแต่ง
ภายในแก่ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 53 ราย จึงมีผลท าใหก้ารให้บริการของผูป้ระกอบการแต่ละรายมีสัดส่วน
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ค่อนขา้งสูง และเน่ืองจากมีผูใ้ห้บริการจ านวนน้อย การตดัสินใจใดๆของผูใ้ห้บริการรายหน่ึงก็จะ
ส่งผลกระทบต่อผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงหากผูใ้ห้บริการรายใดรายหน่ึงลดราคา ผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนจะลดราคาตามเพื่อป้องกันไม่ให้เสียลูกค้า หากผูใ้ห้บริการรายใดรายหน่ึงข้ึนราคา แต่ผู ้
ใหบ้ริการรายอ่ืนๆจะไม่ข้ึนราคาตาม ผูใ้ห้บริการท่ีข้ึนราคาก็จะเสียลูกคา้ไป และผูใ้หบ้ริการแต่ละราย
จะใส่ใจต่อปฏิกิริยาคู่แข่งขนั เช่นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัราคาวสัดุ ค่าแรงของพนกังาน ค่าบริการ ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการมกัจะท าการประเมินราคาของผูใ้ห้บริการแต่รายก่อน แลว้เลือกผูใ้ห้บริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด 

2. สินค้าในตลาดมีลักษณะแทบจะเหมือนกัน ซ่ึงการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการนั้นไม่ใชร้าคา แต่
จะให้การบริการ ความละเอียดประณีตและรูปแบบและลวดลายท่ีไม่ซ ้ าใคร ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
แตกต่างของสินคา้ในสายตาของผูซ้ื้อ  

3. การเข้าออกจากตลาดในทางทฤษฎีระบุว่าเป็นไปโดยเสรี แต่ในทางปฏิบติัเป็นไปได้ยาก 
และผูแ้ข่งขนัรายใหม่ๆ เขา้ตลาดไดย้าก เน่ืองจากอุปสรรคทางตน้ทุนและการประหยดัต่อขนาด แต่
ส าหรับผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป มีลกัษณะโครงสร้างตลาดใกล้เคียงแบบตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ มี
ผูผ้ลิตจ านวนมาก และสินคา้สามารถทดแทนกนัได ้อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดไม่สูง การก าหนดราคา
ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง(อรุณรัตน์ จิวางกลู, 2539) 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ทฤษฎีระบบเพชร (Diamond Model)ของธุรกิจ
ตกแต่งภายในจังหวดัเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ
นั้นๆ เพราะตัวแบบได้แสดงถึงองค์ประกอบหลักและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถหรือความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ อนัมีผลต่อการพฒันาและการปรับตวัของธุรกิจนั้นๆ ประกอบดว้ย
ปัจจยัท่ีเป็นบวกและลบรวม 4 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยด้านการผลิตระดับจังหวัด (Factor condition) อุปกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ 
พนกังานคอยให้ความรู้ควบคู่กบัการให้บริการ พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ วสัดุท่ีน ามาใช้
มีทั้งวสัดุในประเทศและต่างประเทศเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ราคามความคุม้ค่ากบัวสัดุ
ท่ีใหบ้ริการและมีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีน ามาใช ้
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2. สภาพอุปสงค์ภายในประเทศระดับจังหวัด (Demand Condition) มีความตอ้งการของตลาดมาก
เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจบ้านจดัสรรสูง ท าให้ธุรกิจตกแต่งภายในมีการ
เจริญเติบโตสูงตามไปดว้ย อ านาจการต่อรองผูซ้ื้อสูง 

3. อุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศระดับจังหวัด (Related and Supporting Industries) มีความ
ช านาญในการผลิต มีประสบการณ์ในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในอยา่งยาวนาน และเร่ิมมี
การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชม้ากข้ึน 

4. กลยุทธ์โครงสร้างและบริบทแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในทางปฏิบติัยงัมีอยู่น้อย แนวโน้มการแข่งขนัด้านราคาและ
เทคโนโลยมีีมากข้ึน มีคู่แข่งขนัรายใหม่เพิ่มสูงข้ึน และมีความรุนแรงในการแข่งขนั 

นอกจากปัจจยัหลกัทั้งส่ีขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
ของประเทศแลว้ยงัมีปัจจยัประกอบอีก 2 ปัจจยัท่ีอาจเป็นไดท้ั้งปัจจยัท่ีมีส่วนสนบัสนุนหรือเป็นปัจจยั
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขนัระดบัจงัหวดั ปัจจยัทั้งสองน้ีคือโอกาส (Chance) และ
รัฐบาล (Government) 

โอกาส (Chance) การเปิดเสรีทางการคา้ ASEAN ถือเป็นโอกาสอนัดีในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
การเปิดการคา้และเป็นศูนยก์ลาง ASEAN ซ่ึงธุรกิจตกแต่งภายในยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร จึงควร
เห็นความส าคญัและรีบเร่งพฒันาอุตสาหกรรมใหส้ามารถแข่งขนัได ้
 

รัฐบาล (Government) รัฐบาลเร่ิมมีนโยบายต่างๆ มาช่วยในการสนับสนุนธุรกิจ เช่น มีกฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค นโยบายกลไกการเงินเพื่อท่ีอยู่อาศยั มาตรการกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
กฎหมายคุม้ครองผูป้ระกอบการจากการกดราคา 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ 

ผลศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย1 ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัหรือนกัลงทุนเป็นอาชีพหลกั นอกจากน้ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ43.33 ประกอบกิจการ 
 

1ดงัตารางท่ี 1ข-10ข ท าให้สามารถสรุปขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการไดด้งัน้ีคือผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเพศชาย มีสภานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 80 โดยร้อยละ 40 อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปีส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 150,001 ถึง 200,000 บาท ถือว่ามีรายไดเ้ฉล่ีย
ค่อนขา้งสูง 
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เจา้ของคนเดียว คือ กิจการท่ีมีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียวควบคุมการด าเนินเอง
ทั้งหมด เม่ือกิจการประสบผลส าเร็จมีผลก าไร ก็จะไดรั้บผลประโยชน์เพียงคนเดียว การด าเนินงาน 
ไม่สลบัซับซ้อน มีความคล่องตวัสูงในการตดัสินใจ โดยการประกอบกิจการนั้นจะใช้บา้นพกัอาศยั
เป็นสถานท่ีในการประกอบกิจการ  
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายในตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการตกแต่งภายในตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการไดแ้ก่ 
ช่ือเสียงบริษทั ภาพพจน์ของสินค้า การบริการหลังการตกแต่งภายใน การลดราคา รายได้ เพื่อน
แนะน าและความปลอดภยั 

ระดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการของบริษัทตกแต่งภายในในจังหวดัเชียงใหม่ 

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

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และบริการ  
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการในเร่ืองคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้ และวสัดุทุกชนิดได้ผ่านการรับรองและการน าเขา้อย่างถูกกฎหมาย มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัในเร่ืองของคุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้ท่ีมีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดนั้น พบวา่มีผลการวิจยัท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ถาวรนั้นเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตกแต่งภายในมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด2 
 

2. ปัจจัยด้านราคา  
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจยัด้านราคาในเร่ืองราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ี

ใหบ้ริการ และราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใชมี้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด โดยพบวา่มีผลการวจิยั
ท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั คือ การมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้นั้น ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
การตกแต่งภายในของผูบ้ริโภคในระดบัสูงท่ีสุด3 
2ม่ิงขวญั วมิลสนัติโรจน์,2548 
3ม่ิงขวญั วมิลสนัติโรจน์,2548; ธวชัชยั ฝากมิตร, 2550; วมิลศิริ พวรัตนอรุณกร, 2553 
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3. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีหลายช่องทาง

ในการติดต่อ เช่น โทรศพัท์  อีเมล์  โทรสารท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าการมีหลาย
ช่องทางในการติดต่อนั้นจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความสะดวกสบายในเร่ืองการติดต่อส่ือสาร เพราะใน
ปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีมีความส าคญัมากท่ีจะช่วยประหยดัเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
สามารถรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งท่ีสุด 
 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองความรวดเร็ว

ในการแกไ้ขปัญหาของบริษทัในกรณีท่ีไดรั้บแจง้ปัญหามีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด และผูรั้บเหมามี
การแนะน าสินคา้และให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้อย่างชัดเจนมีระดบัความส าคญัมาก โดยพบว่ามี
ผลการวิจยัท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั คือการท่ีพนกังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความน่าเช่ือถือ4 และใหค้วาม
ใส่ใจกบัลูกคา้ รวมทั้งพนักงานมีความรู้และสามารถให้ค  าแนะน าลูกคา้ได้ถือเป็นเหตุผลส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรในเร่ืองการตรงต่อเวลาในการ
เขา้ท าบริการของพนกังานและความละเอียดในการตรวจเช็คในรอบบริการในระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากการตรงต่อเวลาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะผูใ้ชบ้ริการอาจไม่ไดมี้เวลามากพอท่ีจะให้
ผูใ้ห้บริการไดเ้ขา้ไปด าเนินการ อีกทั้งการส่งงานก็ตอ้งท าให้เสร็จตามก าหนดท่ีไดต้กลงกนัไว ้และ
ความละเอียดในการตรวจเช็คความเรียบร้อยของการตกแต่งภายในท่ีได้ด าเนินการ ตลอดถึง
ความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์และความมัน่ใจว่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมีความ
ปลอดภยั อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชบ้ริการได ้
 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในเร่ืองอุปกรณ์มี

ความพร้อมในการให้บริการและพนักงานมีความพร้อมในการให้บริการในระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด โดยพบวา่มีผลการวจิยัท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั คือ การท่ีพนกังานไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีจะ 
 

4วรีะยา ลกัขณาวฎั, 2552 
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เป็นตัวเสริมให้ลูกค้าเกิดความไวว้างใจในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากร้านค้า5 และหากพนักงานไม่
สามารถอธิบายคุณสมบติัของสินคา้ได้ครบถ้วน จะท าให้ลูกคา้เกิดความไม่มัน่ใจในตวัสินคา้และ
ส่งผลให้เจา้ของบา้นเปล่ียนใจหรือมีความลงัเลท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นๆทั้งๆท่ีชอบในตวัผลิตภณัฑ์อยูแ่ลว้ก็
ตาม6  
 

7. ปัจจัยด้านการเงิน 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการเงินในเร่ืองการจดัหาแหล่งเงินทุนใน

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆก็ตาม ผูล้งทุนจะตอ้งมีเงินทุน
ก่อนถึงจะด าเนินกิจการได ้ซ่ึงเงินทุนน้ีจะใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนในการด าเนินธุรกิจ โดย
เงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็นเงินทุนคงท่ี เป็นเงินทุนท่ีธุรกิจจดัหามาเพื่อใช้ในการจดัหา
สินทรัพยถ์าวร เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินการ เป็นตน้ และเงินทุนหมุนเวยีน
หรือทุนด าเนินการ เพื่อน ามาใชใ้นการจดัหาทรัพยสิ์นหมุนเวียนหรือใชใ้นการด าเนินกิจการ เช่น การ
ซ้ือวสัดุ เช่นไม ้ตะปู สี มือจบั บานพบั เป็นตน้ ซ่ึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจนั้นสามารถ
จดัหาได้หลายวิธีได้แก่ เงินทุนส่วนตวั การระดมเงินทุน เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั หรือบริษทั
มหาชน เป็นตน้ การกูย้มืจากแหล่งเงินทุนในระบบและการกูย้มืจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ 

 
8. ปัจจัยด้านบทบาทของรัฐบาล 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นปัจจยัดา้นบทบาทรัฐบาลในเร่ืองมีกลไกการเงินเพื่อท่ี
อยูอ่าศยัและมีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจากการมีกลไกการเงินเพื่อท่ี
อยูอ่าศยันั้นท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจและมีแหล่งเงินทุนท่ีสามารถกูเ้พื่อใชใ้นการสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการหนัมาสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน ท าใหธุ้รกิจตกแต่งภายในขยายตวัข้ึนตามไปดว้ย อีกทั้ง
การมีกฎมายคุ้มครองผูบ้ริโภค ท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู ้
ให้บริการได้ อีกทั้ งยงัได้สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิ
ผูบ้ริโภค 
 
 
 
 
5Hassan, 2010 
6วมิลศิริ พวรัตนอรุณกร, 2553 
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4.2 วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรของผู้ใช้บริการ 

 4.2.1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการ 
 ประสบการณ์การใช้บริการ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการตกแต่งภายในจ านวน 400 ราย พบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีอยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาอยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ30 ล าดบัต่อมาอยูใ่นช่วงต ่ากวา่10ปี คิดเป็นร้อยละ10 ดงั
ตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์การใชบ้ริการของผูท่ี้ใชบ้ริการการตกแต่ง
 ภายในบา้นจดัสีในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การใช้บริการ 
  ต ่ากวา่ 5 ปี  

 
74 

 
18.5 

  6-10 ปี 123 30.75 
  10 – 15 ปี 143 35.75 
  16 ปีข้ึนไป 60 15 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

  เพศ 
 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จ านวน 288 ราย 
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.98 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.02 ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 
  ชาย 115 28.8 
  หญิง 285 71.3 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 อายุ 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่

จ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี รองลงมาคือช่วงอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 118 
ราย คิดเป็นร้อยละ 29.5  ช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.25 และอายุมากกวา่ 51 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของอายขุองผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
  ต  ่ากวา่ 20 ปี 

 
0 

 
0 

  21-30 ปี 118 29.5 
  31-40 ปี 210 52.5 
   41-50 ปี 57 14.25 
  มากกวา่ 51 ปี ข้ึนไป 15 3.75 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

  การศึกษา 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่าส่วนใหญ่จ านวน 340 

ราย คิดเป็นร้อยละ 79.06 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ การศึกษาระดับอนุปริญญา 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.5 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.25 การศึกษาระดบัปริญญาโท
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา 
  ประถมศึกษา 

 
7 

 
1.75 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ 17 4.25 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย 18 4.5 
  อนุปริญญา 24 6 
  ปริญญาตรี 320 80 
  ปริญญาโท 14 3.5 
  ปริญญาเอก 0 0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่าผูใ้ช้บริการส่วน

ใหญ่จ านวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท 
รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.25 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการ  

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
0 

 
0 

  10,001 – 20,000 บาท 31 7.75 
  20,001 - 30,000 บาท 316 79 
  30,001 บาทข้ึนไป 53 13.25 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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  สถานภาพ 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 รายพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่

จ านวน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือสถานะภาพโสดจ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 
และสถานะภาพหมา้ยหรือหยา่ร้างจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
  โสด 

 
109 

 
27.3 

  สมรส 288 72 
  หมา้ย/หยา่ร้าง 3 0.75 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
  อาชีพ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จ านวน 158 รายคิด
เป็นร้อยละ 39.5 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน รองลงมาคือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 101 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และประกอบอาชีพอ่ืนๆจ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 
86 

 
21.5 

  พนกังานเอกชน 158 39.5 
  ธุรกิจส่วนตวั/นกัลงทุน 101 25.3 
  อ่ืนๆ 55 13.8 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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  ความถี่ของลูกค้าทีใ่ช้บริการ 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 รายพบว่าส่วนใหญ่จ านวน 305 

ราย มีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ โดยใชบ้ริการคร้ังเดียวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมาคือ บริการ 3 เดือน
คร้ังต่อปี บริการ 2 คร้ังต่อปีและบริการ 1 เดือนคร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.8 ร้อยละ 5 และร้อยละ 1 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของความถ่ีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ของลูกค้าทีใ่ช้บริการ 
  บริการคร้ังเดียว/ปี 

 
301 

 
75.3 

  บริการ 1 เดือนคร้ัง/ปี 4 1 
  บริการ 2 เดือนคร้ัง/ปี 20 5 
  บริการ 3 เดือนคร้ัง/ปี 75 18.8 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ส่วนใหญ่จ านวน 182 รายได้

รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากแมกาซีน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือเวบ็ไซต์ บา้นของ
เพื่อนๆและครอบครัว และจากการดูโทรทัศน์  คิดเป็นร้อยละ 27.3 ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 4 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของแรงบนัดาลใจในการออกแบบของผูใ้ชบ้ริการตกแต่ง
 ภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
  บา้นของเพื่อนๆและครอบครัว 

 
93 

 
23.3 

  เวบ็ไซต ์ 109 27.3 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของแรงบนัดาลใจในการออกแบบของผูใ้ชบ้ริการตกแต่ง
 ภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่(ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 
  แมกาซีน 182 45.5 
  ดูโทรทศัน์ 16 4 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สไตล์การตกแต่งบ้าน 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่

จ านวน 170 ราย มีสไตล์การตกแต่งบา้นแบบโมเดิร์น คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ การตกแต่ง
บ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพราร่ี สไตล์มินิมอล สไตล์คลาสสิคจ านวน 29 ราย สไตล์ร่วมสมัย 
สไตล์อินเดียน และสไตล์วินเทจตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.12 ซ่ึงการตกแต่งบา้นสไตล์โมเดิร์นเป็นการ
ตกแต่งบา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมมากท่ีสุด มีรูปแบบท่ีเนน้การใชง้าน มีความเรียบง่ายแต่ดูเก๋ ใชเ้ส้นสาย
ขององค์ประกอบและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบกราฟฟิค น ารูปทรงเรขาคณิตส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ทรง
กลม มาใช้ การใช้องค์ประกอบท่ีดูน้อยเช่นน้ี ท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัรู้สึกอยูส่บาย ไม่ตอ้งแต่งห้องบ่อยคร้ัง 
สีสันท่ีจะใชเ้พียง 2-3 สีเท่านั้น พื้นท่ีในบา้นจะไม่มีการปิดกั้นทางสายตา เพราะจะเช่ือมพื้นท่ีให้ดูเห็น
ทัว่กนัหมด เกิดความโปร่งโล่งสบาย ใชเ้ฟอร์นิเจอร์นอ้ยช้ินและเนน้เฉพาะช้ินท่ีจ าเป็นเท่านั้น  
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของสไตลก์ารตกแต่งบา้นของผูใ้ชบ้ริการตกแต่งภายในบา้น
 จดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 

สไตล์การตกแต่งบ้าน 
  สไตลค์ลาสิค 

 
29 

 
7.25 

  สไตลโ์มเดิร์น 179 42.5 
  สไตลโ์มเดิร์นคอนเทมโพราร่ี 93 23.3 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของสไตลก์ารตกแต่งบา้นของผูใ้ชบ้ริการตกแต่งภายในบา้น
 จดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป ผู้ใช้บริการ 

จ านวน ร้อยละ 
  สไตลมิ์นิมอล 70 17.5 
  สไตลร่์วมสมยั 21 5.25 
  สไตลอิ์นเดียน 10 2.5 
  สไตลว์นิเทจ 7 1.75 
รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 4.2.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการตกแต่งภายใน จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งทุกรายจ านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 คิด
วา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินไดเ้ลือกใชบ้ริการตกแต่งภายใน ไดแ้ก่ ช่ือเสียงบริษทั ภาพพจน์ของ
สินคา้ โปรโมชั่น และรายได้ รองลงมาคือ ความปลอดภยัจ านวน 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.5 การ
บริการหลงัการตกแต่งภายในจ านวน 306 ราย คิดเป็นร้อยละ  76.5 และของแถมจ านวน 250 ราย คิด
เป็นร้อยละ 62.5 ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินได้เลือกใช้บริการตกแต่งภายใน ไดแ้ก่ อายุของ
บริษัทจ านวน 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 และเพื่อนแนะน าจ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.13 
 

ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตกแต่ง 
 ภายในของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน ผู้ใช้บริการ 

มีผล ไม่มีผล 
1.  ช่ือเสียงบริษทั 400 

(100) 
0 

(0) 
2.  อายขุองบริษทั 92 

(23) 
308 
(77) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตกแต่ง 
 ภายในของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการตกแต่งภายใน ผู้ใช้บริการ 

มีผล ไม่มีผล 
3.  ภาพพจน์ของสินคา้ 400 

(100) 
0 

(0) 
4.  การบริการหลงัการตกแต่งภายใน 306 

(76.5) 
94 

(23.5) 
5.  โปรโมชัน่ 400 

(100) 
0 

(0) 
6.  การลดราคา 400 

(100) 
0 

(0) 
7.  ของแถม 250 

(62.5) 
150 

(37.5) 
8.  รายได ้ 400 

(100) 
0 

(0) 
9.  เพื่อนแนะน า 175 

(43.8) 
225 

(56.3) 
10. ความปลอดภยั 369 

(92.5) 
31 

(7.75) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
  4.2.3 ระดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการของบริษัทตกแต่งภายในใน
จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของบริษทัตกแต่ง
ภายในในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นบทบาทของรัฐบาล 
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 1) ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และบริการ 
  ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่

จ านวน 391 ราย มีความเห็นว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการบริการในเร่ืองวสัดุทุกชนิดได้ผ่านการ
รับรองและการน าเขา้อยา่งถูกกฎหมายมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ 
คุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 383 ราย คิดเป็นร้อยละ 
95.5 วสัดุทุกชนิดไดรั้บการบรรจุไวใ้นภาชนะท่ีปลอดภยัต่อการใช้งานในระดบัท่ีมาก 311 ราย คิด
เป็น 77.75 มีการน าวสัดุใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการบริการในระดบัท่ีมากจ านวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83 ตามล าดบั ดงัตาราง 4.14 
 
ตารางที ่4.14 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์
และบริการ 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของวสัดุท่ี
ใช ้

383 
(95.5) 

18 
(4.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.96 มากท่ีสุด 

2 มีการน าวสัดุใหม่ๆ 
เขา้มาใชใ้นการบริการ 

27 
(6.75) 

332 
(83) 

41 
(10.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.97 มาก 

3 วสัดุทุกชนิดไดผ้า่น
การรับรองและน าเขา้
อยา่งถูกกฎหมาย 

391 
(97.8) 

9 
(2.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.98 มากท่ีสุด 

4 วสัดุไดรั้บการบรรจุ
ไวใ้นภาชนะท่ีปลอดภยั
และเหมาะต่อการใช้
งาน 

76 
(19) 

311 
(77.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.15 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 2) ปัจจัยด้านราคา 
   ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ปัจจยัดา้นราคาในเร่ือง
ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ีให้บริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.95 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใชใ้นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 329 
ราย คิดเป็น 82.25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 มีราคาใกลเ้คียงกบับริษทัตกแต่งภายในโดยทัว่ไปในระดบั
มากท่ีสุดจ านวน 309 ราย คิดเป็น 77.25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78 มีราคาให้เลือกหลายราคาตามความ
เหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71 และราคามีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีการให้บริการในระดบัความส าคญัมากจ านวน 
255 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.15 
 

ตารางที ่4.15 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นราคาของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านราคา ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 มีราคาใกลเ้คียงกบั
บริษทัตกแต่งภายใน
โดยทัว่ไป 

309 
(77.25) 

91 
(22.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.78 มากท่ีสุด 

2 มีราคาใหเ้ลือกหลาย
ราคาตามความ
เหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ 

287 
(71.75) 

113 
(28.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.71 มากท่ีสุด 

3 ราคามีความคุม้ค่ากบั
วสัดุท่ีใหบ้ริการ 

380 
(95) 

20 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.95 มากท่ีสุด 

4 ราคามีความ
เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีการใหบ้ริการ 

0 
(0) 

255 
(63.75) 

145 
(36.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.63 มาก 

5 ราคามีความ
เหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้

329 
(82.25) 

71 
(17.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.82 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 3) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
  ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการจ านวน 400 ราย พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จ านวน 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.5 มีความเห็นดา้นปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายในเร่ืองผูรั้บเหมามีการ
แนะน าสินคา้และให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้อย่างชัดเจนในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.89 รองลงมาคือ มีหลายช่องทางในการติดต่อ เช่น โทรศัพท์  อีเมล์  โทรสารในระดับ
ความส าคญัมากจ านวน 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.25  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 มีหลายช่องทางในการ
ติดต่อ ในระดบัความส าคญัมากจ านวน 297 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.25  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และมี
ตวัอยา่งการตกแต่งภายในใหดู้เป็นแนวคิดในระดบัความส าคญัปานกลางตามล าดบั ดงัตารงท่ี 4.16 
 

ตารางที ่4.16 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายของ
 ผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 สามารถโทรติดต่อซ้ือ
สินคา้และบริการผา่น
ทางโทรศพัท ์

95 
(13.75) 

305 
(76.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.23 มาก 

2 ผูรั้บเหมามีการ
แนะน าสินคา้และให้
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ได้
อยา่งชดัเจน 

358 
(89.5) 

42 
(10.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.89 มากท่ีสุด 

3 มีหลายช่องทางใน
การติดต่อ เช่น 
โทรศพัท ์ อีเมล ์ 
โทรสาร 

103 
(25.75) 

297 
(74.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.25 มาก 

4 มีตวัอยา่งการตกแต่ง
ภายในใหดู้เป็นแนวคิด 

23 
(5.75) 

47 
(11.75) 

329 
(82.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.22 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
   ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้บริการพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จ านวน 391 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.75 มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการนดัหมายส าหรับการ
เขา้ท าบริการของบริษทัในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.97  รองลงมาคือ ความตั้งใจ
ในการปฏิบติังานของพนักงานบริการท่ีเขา้ไปให้บริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด จ านวน 371 
ราย คิดเป็นร้อยละ 92.75 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาของบริษทัในกรณีท่ี
ไดรั้บแจง้ปัญหาในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด จ านวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.5 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.82 และความรู้ในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ และความชดัเจนในการตอบปัญหาในระดบัความส าคญัมาก 
จ านวน 307 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.75 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.17 
 

ตารางที ่4.17 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของ
 ผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 การนดัหมายส าหรับ
การเขา้ท าบริการของ
บริษทั 

391 
(97.75) 

9 
(2.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.97 มากท่ีสุด 

2 ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานของ
พนกังาน 

371 
(92.75) 

29 
(7.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.92 มากท่ีสุด 

3 ความรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาของบริษทั 

330 
(82.5) 

70 
(17.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.82 มากท่ีสุด 

4 ความรู้ในการให้
ขอ้มูลต่าง ๆ และความ
ชดัเจนในการตอบ
ปัญหา 

77 
(19.25) 

307 
(76.75) 

15 
(3.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.14 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 5) ปัจจัยด้านบุคลากร 
   ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จ านวน 
386 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.5 มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคากรในเร่ืองการตรงต่อเวลาในการเขา้ท า
บริการของพนกังานในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96 รองลงมาคือ ความละเอียด
ในการตรวจเช็คในรอบบริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.25 มารยาท  ความ
สุภาพ  อธัยาศยั  มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนักงานบริการท่ีเขา้ไปให้บริการในระดบัความส าคญัมาก คิด
เป็นร้อยละ 63.5 และความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเหมาะสมในการแต่งกายในระดบั
ความส าคญัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.18 
 

ตารางที ่4.18 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นบุคลากรของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 การตรงต่อเวลาใน
การเขา้ท าบริการของ
พนกังาน 

386 
(96.5) 

14 
(3.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.96 มากท่ีสุด 

2 ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย 

21 
(5.25) 

125 
(31.25) 

254 
(63.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.41 ปานกลาง 

3 มารยาท  ความสุภาพ  
อธัยาศยั  มนุษย์
สัมพนัธ์ของพนกังาน 

77 
(19.25) 

323 
(80.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.19 มาก 

4 ความละเอียดในการ
ตรวจเช็คในรอบ
บริการ 

377 
(94.25) 

23 
(5.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.94 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 6) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
   ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จ านวน 

369 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.25 มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการในเร่ืองอุปกรณ์มี
ความพร้อมในการให้บริการในระดับความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ
พนกังานมีความพร้อมในการให้บริการในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดจ านวน 339 ราย คิดเป็นร้อยละ  
84.75 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 มีพนกังานคอยใหค้วามรู้ควบคู่กบัการใหบ้ริการในระดบัความส าคญัมาก
จ านวน 296 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และมีการโทรสอบถามถึงปัญหา หรือมีการ
ติดตามผลหลงับริการในระดบัความส าคญัปานกลางจ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ  56.25  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.65 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที ่4.19 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
 ของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

369 
(92.25) 

31 
(7.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.92 มากท่ีสุด 

2 มีการโทรสอบถาม
ถึงปัญหา หรือมีการ
ติดตามผลหลงับริการ 

0 
(0) 

18 
(4.5) 

225 
(56.25) 

157 
(39.25) 

0 
(0) 

2.65 ปานกลาง 

3 มีพนกังานคอยให้
ความรู้ควบคู่กบัการ
ใหบ้ริการ 

79 
(19.75) 

296 
(74) 

25 
(6.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.13 มาก 

4 พนกังานมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

61 
(15.25) 

339 
(84.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.15 มาก 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 7) ปัจจัยด้านบทบาทรัฐบาล 
   ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จ านวน 
365 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.25 มีความคิดเห็นปัจจยัด้านบทบาทรัฐบาลในเร่ืองมีกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมาคือ  มีกลไกการเงินเพื่อท่ีอยู่อาศยั
ในระดบัความส าคญัมากจ านวน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 มีมาตรการกระตุน้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นระดบัความส าคญัมากจ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.57 และมีนโยบายสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในระดบัความส าคญัปานกลางจ านวน 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 
72.25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.20 
 

ตารางที ่4.20 คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัแต่ละล าดบัของปัจจยัดา้นบทบาทรัฐบาลของ
 ผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านด้าน
บทบาทรัฐบาล 

ระดับความส าคัญ ระดับ
ความส าคัญ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 

1 มีกฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

35 
(8.75) 

365 
(91.25) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.08 มาก 

2 มีนโยบาย
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

0 
(0) 

98 
(24.5) 

289 
(72.25) 

13 
(3.25) 

0 
(0) 

3.21 ปานกลาง 

3 มีกลไกการเงิน
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

0 
(0) 

288 
(72) 

96 
(24) 

16 
(4) 

0 
(0) 

3.68 มาก 

4 มีมาตรการ
กระตุน้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ 

0 
(0) 

225 
(56.25) 

165 
(41.25) 

10 
(2.5) 

0 
(0) 

3.57 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 าคญั
นอ้ย, 1.50-1.00 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 เม่ือพิจารณาด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกแต่งภายในบ้านจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวบรวมจากผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาท่ีมีขอ้มูลวชิาการต่อผลิตภณัฑ์ หมายถึงการ

ตกแต่งภายในบา้นจดัสรรท่ีมีรูปร่างหรือมีคุณสมบติัท่ีจบัตอ้งได ้หรือคือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการผลิตข้ึน 
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ส่งผลสนับสนุนการเสนอขายของผูใ้ห้บริการ(ผูป้ระกอบการ)โดยตรง พบว่าปัจจยัท่ีอิทธิพลระดบั

ความส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุ

ท่ีใช ้วสัดุทุกชนิดไดผ้า่นการรับรองและการน าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย ดา้นราคาคือราคามีความคุม้ค่ากบั

วสัดุท่ีให้บริการและราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้ดา้นบุคลากรคือการตรงต่อเวลาในการเขา้ท า

บริการของพนกังานและความละเอียดในการตรวจเช็คในรอบบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ

คืออุปกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการและพนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ ปัจจยัท่ีผู ้

ให้บริการ(ผูป้ระกอบการ)และผูใ้ช้บริการให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดต่างกนัได้แก่ ด้านการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบทบาทของรัฐบาล ดงัตารางท่ี 4.21  

ตารางที ่4.21 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดั 
  เชียงใหม่ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ
การตกแต่งภายใน 

ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

-คุณภาพและประสิทธิภาพของ
วสัดุท่ีใช ้
-วสัดุทุกชนิดไดผ้า่นการรับรอง
และการน าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย 

-คุณภาพและประสิทธิภาพของ
วสัดุท่ีใช ้
-วสัดุทุกชนิดไดผ้า่นการรับรอง
และการน าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย 

ดา้นราคา -ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ี
ใหบ้ริการ 
-ราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้

-ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ี
ใหบ้ริการ 
-ราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้

ดา้นการจดัจ าหน่าย การมีหลายช่องทางในการติดต่อ 
เช่น โทรศพัท ์ อีเมล ์ โทรสาร 

ผูรั้บเหมามีการแนะน าสินคา้และ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
ของบริษทัในกรณีท่ีไดรั้บแจง้
ปัญหา 

การนดัหมายส าหรับการเขา้ท า
บริการของบริษทั 

ดา้นบุคลากร -การตรงต่อเวลาในการเขา้ท า
บริการของพนกังาน 

-การตรงต่อเวลาในการเขา้ท า
บริการของพนกังาน 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตารางที ่4.21 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดั 
  เชียงใหม่ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด(ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ
การตกแต่งภายใน 

ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ 

 -ความละเอียดในการตรวจเช็คใน
รอบบริการ 

-ความละเอียดในการตรวจเช็คใน
รอบบริการ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

-อุปกรณ์มีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 
-พนกังานมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

-อุปกรณ์มีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 
-พนกังานมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นบทบาทของ
รัฐบาล* 

-มีกลไกการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
-มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

-กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
-กลไกการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
-มาตรการกระตุน้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

หมายเหต:ุ  *ระดบัความส าคญัมาก 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 4.2.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการการตกแต่งภายในในเขต
พืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่จากแบบจ าลองโลจิต 

 การศึกษาโครงสร้างตลาดการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  ได้ใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ซ่ึ งในการศึกษาคร้ังน้ี มี ปัจจัยในการศึกษา
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ ความถ่ีท่ีทางลูกคาเลือกใชบ้ริการ แรงบนัดาล
ใจในการออกแบบการตกแต่งภายใน สไตล์การตกแต่งบา้นและโครงสร้างผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขียน
รูปความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองโลจิตไดด้งัน้ี 
 

Y = 1.42533885 + 0.57001772Educate* +1.18376893X11** - 1.25582617X12** + 
1.33087166X13*** + 0.50487563X52* 
 

 จากสมการขา้งต้น จะเห็นว่าตวัแปรตวัแปรอิสระ ซ่ึงได้แก่ การศึกษา(Educate) อาชีพ
ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ(X11) อาชีพพนักงานเอกชน(X12) อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือนักลงทุน(X13) 
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และการมีราคาให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้(X52) เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางที ่4.22 ผลการประมาณค่าโดยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
ตัวแปรอสิระ Coefficient 

Model 
Constant 1.42533885 
เพศ(Gender) .14371843 
อาย(ุAge) .02502525 
การศึกษา (Educate) .57001772* 
รายได ้(Income) -.572228D-04 
อาชีพ   
   ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ (X11) 1.18376893** 
   พนกังานเอกชน (X12) -1.25582617** 
   ธุรกิจส่วนตวัหรือนกัลงทุน (X13) 1.33087166*** 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
   บริการคร้ังเดียวต่อปี(X21) -.15329605 
   บริการหน่ึงเดือนคร้ังต่อปี(X22) .86832151 
   บริการสองเดือนคร้ังต่อปี(X23) .04748947 
แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บในตกแต่งภายใน  
   ค  าแนะน าจากเพื่อนหรือครอบครัว(X31) .83715507 
   เวบ็ไซต(์X32) .37137415 
   ดูแมกซีน(X33) .39705728 
รูปแบบการตกแต่งภายในท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  
   สไตลค์ลาสสิค(X41) .72478696 
   สไตลโ์มเดิร์น(X42) 1.18724169 
   สไตลโ์มเดิร์นคอนเทมโพราร่ี(X43) .45269766 

หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั10% (α=0.10) ,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั5% (α=0.05), *** มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั1% (α=0.01) 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 



 

72 

ตารางที ่4.22 ผลการประมาณค่าโดยแบบจ าลองโลจิต(Logit Model)(ต่อ) 
ตัวแปรอสิระ Coefficient 

Model 
   สไตลมิ์นิมอล(X44) .36644841 
   สไตลร่์วมสมยั(X45) .92353772 
   สไตลอิ์นเดียน(X46) 1.73676993 
   สไตลว์นิเทจ(X47) 1.08854125 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  
   คุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช(้X51) -.23732805 
   มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ (X52) .50487563* 
   ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ีใหบ้ริการ(X53) .52204482 
   การมีหลายช่องทางในการติดต่อ(X54) .14655424 
   ความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนกังาน(X55) -.21493617 
   ความความละเอียดในการบริการ(X56) -.10307221 
   การมีพนกังานคอยใหค้วามรู้ควบคู่กบัการใหบ้ริการ(X57) -.16404884 

หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั10% (α=0.10) ,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั5% (α=0.05), *** มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั1% (α=0.01) 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ การศึกษา
(Educate)และการท่ีมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้(X52) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ(X11)และอาชีพ
พนกังานเอกชน (X12) และท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 1 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั
หรือนกัลงทุน (X13) 
 

  หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวก หรือตวัแปรเชิงบวก ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ
ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวัหรือนกัลงทุนและมีราคาให้เลือกหลากหลายตาม
ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบหรือตวัแปรเชิงลบ ไดแ้ก่ พนกังาน
เอกชน 
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ตารางที ่4.23 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จากการวเิคราะห์โลจิต (Logit)  
ตัวแปรอสิระ Marginal Effect 

Constant .23122 
เพศ(Gender) .02374 
อาย(ุAge) .00406 
การศึกษา (Educate) .10241* 
รายได ้(Income) -.00001 
อาชีพ   
   ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ (X11) .22737** 
   พนกังานเอกชน (X12) -.21419** 
   ธุรกิจส่วนตวัหรือนกัลงทุน (X13) .25621*** 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
   บริการคร้ังเดียวต่อปี(X21) -.02491 
   บริการหน่ึงเดือนคร้ังต่อปี(X22) .11401 
   บริการสองเดือนคร้ังต่อปี(X23) .00761 
แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บในตกแต่งภายใน  
   ค  าแนะน าจากเพื่อนหรือครอบครัว(X31) .11708 
   เวบ็ไซต(์X32) .05716 
   ดูแมกซีน(X33) .06341 
รูปแบบการตกแต่งภายในท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  
   สไตลค์ลาสสิค(X41) .09803 
   สไตลโ์มเดิร์น(X42) .16323 
   สไตลโ์มเดิร์นคอนเทมโพราร่ี(X43) .06752 
   สไตลมิ์นิมอล(X44) .05492 
   สไตลร่์วมสมยั(X45) .11923 
   สไตลอิ์นเดียน(X46) .18191 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั10% (α=0.10) ,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั5% (α=0.05), *** มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั1% (α=0.01) 
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ตารางที ่4.23 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จากการวเิคราะห์โลจิต
 (Logit)(ต่อ) 

ตัวแปรอสิระ Marginal Effect 
   สไตลว์นิเทจ(X47) .13306 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  
   คุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช(้X51) -.03605 
   มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ (X52) .07667* 
   ราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ีใหบ้ริการ(X53) .09631 
   การมีหลายช่องทางในการติดต่อ(X54) .02428 
   ความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนกังาน(X55) -.03298 
   ความความละเอียดในการบริการ(X56) -.01641 
   การมีพนกังานคอยใหค้วามรู้ควบคู่กบัการใหบ้ริการ(X57) -.02599 

หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั10% (α=0.10) ,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั5% (α=0.05), *** มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั1% (α=0.01) 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

 จากการพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
อิสระและตวัแปรตาม สามารถพิจารณาค่า McFadden Pseudo R-squared ซ่ึงค่าท่ีเหมาะสมควรอยู่
ระหว่าง 0.2 - .04 (Hensher and Johnson, 1981) ซ่ึ งจากแบบจ าลองท่ีประมาณการมีค่ าเท่ ากับ 
.0902631 และมีค่า Chi-squared เท่ากบั 39.37259 จากการพิจารณาค่า Marginal Effect พบวา่ตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลต่อโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายในคือ การศึกษา (Educate) และมีราคาให้เลือก
หลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ (X52) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.1 อาชีพข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (X11) อาชีพพนักงานเอกชน (X12) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 อาชีพธุรกิจส่วนตวั
หรือนักลงทุน  (X13) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01  ซ่ึงรายละเอียดของตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

 การศึกษา (Educate) จากการศึกษาพบว่า การศึกษามีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นวา่ระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปนั้นมีโอกาสท่ีจะสามารถใช้
บริการตกแต่งภายในได ้เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรร
จากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.10241 อธิบายได้ว่า หากกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าถ้าหากระดับ
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การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 1 หน่วยนั้น มีโอกาสการใช้บริการตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน 
0.10241 หน่วย 
 

 อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจ (X11) จากการศึกษาพบวา่ อาชีพขา้ราชการหรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นวา่อาชีพขา้ราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายในมากกว่าอาชีพอ่ืนๆท่ีไม่ใช่อาชีพ
ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใชบ้ริการตกแต่งภายใน
บา้นจดัสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.22737 อธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ประกอบ
อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วย มีโอกาสการใช้บริการตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน 
0.22737 หน่วย 
 

  อาชีพพนักงานเอกชน (X12) จากการศึกษาพบวา่ อาชีพพนกังานเอกชนมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นวา่อาชีพพนกังานเอกชนนั้นมีโอกาสท่ีจะใชบ้ริการตกแต่ง
ภายในน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบ้าน
จดัสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.21419 อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน 1 หน่วย มีโอกาสการใชบ้ริการตกแต่งภายในลดลง 0.21419 หน่วย 
 

  อาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือนักลงทุน (X13) จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจ
ส่วนตวัหรือนักลงทุนมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเห็นว่าอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัหรือนกัลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะใชบ้ริการตกแต่งภายในมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาขนาด
ผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
0.25621 อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือนกัลงทุน 1 หน่วย มีโอกาสการ
ใชบ้ริการตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน 0.25621 หน่วย 
 

  มีราคาให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ (X52) จากการศึกษาพบวา่ จาก
การศึกษาพบว่า การท่ีมีราคาให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวก กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นว่าการท่ีมีราคาให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสม
ของวสัดุท่ีใช้นั้ นผู ้ใช้บริการมีโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายในมากข้ึน เม่ือพิจารณาขนาด
ผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
0.07667 อธิบายไดว้า่ หากผูป้ระกอบกิจการมีราคาให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ี
ใช ้1 หน่วย มีโอกาสการใชบ้ริการตกแต่งภายในจะเพิ่มข้ึน 0.07667 หน่วย 

 


