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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การเก็บแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ใน
การศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการจ านวน 30 รายและกลุ่มตวัอย่างของ
ผูใ้ช้บริการจ านวน 400 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกแต่งภายในบา้นจดัสรร และระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการตกแต่งภายในบ้านจดัสรร ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit 
Model) โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรของผู้ประกอบ
ธุรกจิตกแต่งภายใน 

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดพบว่าโครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบ้าน
จดัสรรของผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายในเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย โดยผูป้ระกอบธุรกิจตกแต่งภายใน
บา้นจดัสรรมีจ านวนน้อย เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีจ  านวนมาก สินคา้ในตลาดมี
ลกัษณะแทบจะเหมือนกนั ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ๆ เขา้ตลาดไดย้าก เน่ืองจากอุปสรรคทางตน้ทุนและการ
ประหยดัต่อขนาด  
  

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบธุรกิจ
ตกแต่งภายในจ านวน 30 ราย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเพศชาย มีสภานะภาพสมรส คิด
เป็นร้อยละ 80 โดยร้อยละ 40 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 150,001 ถึง 200,000 บาท ถือว่ามีรายได้เฉล่ียค่อนขา้งสูง ประกอบ
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อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือนักลงทุนเป็นอาชีพหลกั นอกจากน้ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.33 
ประกอบกิจการเจา้ของคนเดียว  
 

  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการตกแต่งภายในบ้านจัดสรร
ของผู้ใช้บริการ 

 กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.98 เป็นเพศหญิง มีสภานะภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 72 โดยร้อยละ 52.5 อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี 
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 ถึง 30,000 บาท ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากแมกาซีนและมีสไตล์การตกแต่งบา้นเป็น
แบบโมเดิร์น 
  

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกแต่งภายในบ้านจดัสรรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีอิทธิพลระดบัความส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการใน
ดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้ วสัดุทุกชนิดไดผ้่านการรับรองและการน าเขา้อย่างถูก
กฎหมาย ดา้นราคาคือราคามีความคุม้ค่ากบัวสัดุท่ีให้บริการและราคามีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใช ้
ดา้นบุคลากรคือการตรงต่อเวลาในการเขา้ท าบริการของพนกังานและความละเอียดในการตรวจเช็ค
ในรอบบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการคืออุปกรณ์มีความพร้อมในการใหบ้ริการและพนกังาน
มีความพร้อมในการให้บริการ ปัจจัยท่ีผู ้ให้บริการ(ผู้ประกอบการ)และผู ้ใช้บริการให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดต่างกนัไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบทบาท
ของรัฐบาล  
 

 ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิตพบวา่ระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปนั้นมีโอกาสท่ีจะสามารถใชบ้ริการตกแต่งภายในได ้เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ี
มีต่อการใชบ้ริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.10241 อธิบายได้
วา่ ถา้หากมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 1 หน่วยนั้น มีโอกาสการใช้บริการตกแต่ง
ภายในเพิ่มข้ึน 0.10241 หน่วย เน่ืองมาจากระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปนั้นท าใหบุ้คคลนั้นมี
ความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ รู้จกัพฒันาตนเอง มีความสามารถในการจดัระบบความคิด การคิดวิเคราะห์ และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 

อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายใน
มากกวา่อาชีพอ่ืนๆท่ีไม่ใช่อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมี
ต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.22737 อธิบายได้
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วา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วย มีโอกาสการใชบ้ริการ
ตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน 0.22737 หน่วย เน่ืองจากขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพท่ีมัน่คง 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแน่นอน อีกทั้งยงัเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงทางดา้นชีวิตในหลายเร่ือง ไม่วา่จะ
เป็นหน้าท่ีการงาน ฐานะ ทางสังคม สิทธิต่างๆท่ีไดรั้บมากกว่าอาชีพอ่ืน และมีความกา้วหน้าข้ึนไป
เร่ือย ๆ 
 

 อาชีพพนักงานเอกชนนั้นมีโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายในน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆท่ี
ไม่ใช่อาชีพพนักงานเอกชนเม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบ้าน
จดัสรรจากค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.21419 อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน 1 หน่วย มีโอกาสการใช้บริการตกแต่งภายในลดลง 0.21419 หน่วย เน่ืองจากเป็น
อาชีพท่ีไม่มัน่คง มีโอกาสท่ีจะตกงานไดง่้าย  
 

 อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือนักลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะใช้บริการตกแต่งภายในมากกว่า
อาชีพอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใช้บริการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรจากค่า 
Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.25621 อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือ
นกัลงทุน 1 หน่วย มีโอกาสการใชบ้ริการตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน 0.25621 หน่วย เน่ืองจาก อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัหรือนกัลงทุนเป็นอาชีพท่ีทา้ทาย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก ข้ึนอยู่กบัการขยนัท างานหากท า
มากก็จะได้มาก หากท าน้อยก็จะได้น้อย อีกทั้ งเม่ือท าเร่ืองกู้ยืมเงินจากสถานบันการเงินต่างๆ ก็
สามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากในบญัชีนั้นจะมีการหมุนเวียนของเงินอยู่ตลอดเวลา แต่อาชีพน้ีก็มีความ
เส่ียงท่ีธุรกิจจะลม้เหลวสูงเช่นกนั 
 

 การท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้นั้นผูใ้ช้บริการมีโอกาสท่ีจะใช้บริการ
ตกแต่งภายในมากข้ึน เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบท่ีมีต่อการใชบ้ริการตกแต่งภายในบา้นจดัสรรจาก
ค่า Marginal Effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.07667 อธิบายได้ว่า หากผู ้ประกอบกิจการมีราคาให้ เลือก
หลากหลายตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช ้1 หน่วย มีโอกาสการใชบ้ริการตกแต่งภายในจะเพิ่มข้ึน 
0.07667 หน่วย เน่ืองจากวสัดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองของราคา วสัดุน าเขา้ก็จะมี
ราคาแพงกวา่วสัดุท่ีหาไดจ้ากในประเทศ และวสัดุแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของคุณภาพ 
และไม่จ  าเป็นเสมอไปว่าวสัดุท่ีมีราคาสูงจะดีกว่าวสัดุท่ีมีราคาท่ีถูกกว่า การใช้วสัดุแต่ละชนิดนั้น
ข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม อากาศ บริเวณบา้นหลงันั้นๆดว้ยเช่นกนั 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่า ปัจจัยท่ีผู ้ให้บริการ(ผู้ประกอบการ)และผู ้ใช้บริการให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดต่างกนัไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบทบาท
ของรัฐบาล หากผูป้ระกอบการได้มีการพฒันาและปรับปรุงปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดจะท าให้ตลาดธุรกิจตกแต่งภายในขยายตวัเพิ่มข้ึน และผูบ้ริโภคหันมาใช้บริการ
ตกแต่งภายในเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไปดงัน้ี 
 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างบ้านจดัสรรนอกเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้น แต่เน่ืองจากลกัษณะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนความเจริญทางดา้นเทคโนโลยมีีความแตกต่างกนัออกไป  
2. การศึกษาคร้ังต่อไป ผูป้ระกอบการควรศึกษาการแนะน าสินคา้และความรู้มากข้ึน การนดัหมาย
ส าหรับบริการของบริษทั การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การพฒันารูปแบบการตกแต่งภายในเพื่อให้มี
รูปแบบท่ีทนัสมยัและมีความแตกต่างมากข้ึน 
 

 

 


